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 13         1مقدمه ـ 

 
 
 
 
 

 مالك داورى

 آوردن آثار شــعاعيان تالشــى بســيار شــد. از كتابخانه ملى گرفته تادســت  براى به
ــى و كتابكتابخانه ــوص ــىهاى خص ــه با ها و دكهفروش هاى كتب نایاب و چون هميش

شدم. و آن سته مواجه  ساده، انحصارطلبى، كه یك بيمارى تاریخى،درب  هم به یك دليل 
 نكته اشاره شود: ایرانى است. اما قبل از شروع هر چيز الزم است به چند

 . نخست بدهكارى تاریخى چپ ایران به شعاعيان است. شعاعيان بعد از جدا شدن1
 مرید بدل شد.ها در بایكوتى سياسى قرار گرفت و به پيامبرى بىاز چریك

سكيم به. دوم آن2 شد. و تروت سكيم یكى گرفته  سم با تروت  عنوانكه نقد او بر لنيني
 د كه كســى بتواند در زیر آن ســينه بزند. پس شــعاعيان از دوارتداد و زندقه پرچمى نبو

 عمدسوى با بایكوت مواجه شد. از سوى منتقدین و از سوى دوستان. دوستانش نيز به
 ترسيدند.سكوت كردند چرا كه از انگ تروتسكيسم مى

 پس شعاعيان نادیده ماند. او تریبونى براى سخن گفتن نداشت )حزب یا سازمان( و
ــرایب ب ــنج و برقنيز به 1357عد از ش ــتى نبود تاقدرى ملتهب و متش ــا بود كه فرص  آس

 شعاعيان بازخوانى شود.
 یاد آوردند كه شـــعاعيان چيزهایىاى بهفاجعه كه اتفاق افتاد. در داخل و خارج عده

شد و كتابگفته بود پس خاطره شعاعيان از انبارها بيرون آمد ها تازه  هاى خاك خورده 
پ ایران یك عذرخواهى تاریخى به شــعاعيان بدهكار اســت و در آن شــكى اینجا چ تا

 همچنان كه به ملكى و یوسف افتخارى بدهكار است. نيست
شعاعيان، با چریك شتها هاو اما نكته مهم رابطه  شعاعيان تا آخرین نو  هایشست. 

شتم  )نامه شهادت او 15، كه به احتمال قریب به یقين 1/11/1354ه  (ستا روز قبل از 
داند. پس انتقادات او به چریك، انتقادى ا مىــــهكــــرزم چریمــــدوست و ه خود را
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ست. ست آدمكش نمىشعاعيان چریك رفيقانه ا ستالني شتى ا ست. آنها را م گونه كه دان

 اند.اى مدعىعده
هم كشته شدن منوچهر حامدى و یا مفقود شدن پرویز صدرى از دوستان شعاعيان 

 اهيمها نداشــت. كه در جاى خود به آن خوایدئولوژیك او با چریكبه اختالفات  ربطى
 البته با ادله و براهين. ،پرداخت

ــعاعيان به بهانه ــيم كه بازخوانى ش ــفيهو اما نكته آخر. باید برحذر باش  اى براى تص
شرف در بين ما ني شعاعيان، حميد مؤمنى، حميد ا شود.   ستند.حساب با دیگران تبدیل ن

 اریختها مربوط به حوزه تاریخ است، نه حوزه سياست و حوزه هاى آنردهها و ناككرده
 هاى فردى و گروهى نيست.محل تصفيه حساب

 پردازیم.مى انقالبكنيم و بعد به كتاب شعاعيان شروع مى جنگلهر روى از كتاب به
 مه.نا 8ها و در آخر به زده و بعد به نقدهاى او بر چریكو بعد به چند نگاه شتاب

تر شعاعيان، روشن رآنست كه تا حدودى چهرهـن، بـن كمتریـر اميد ایـآخ و در
 شده باشد.

 
 1شعاعيان كه بود؟

ـــال  مد. در س يا آ به دن بهاى فقير و در محلهدر خانواده 1315در جنوب تهران   ناماى 
 دركتابا انبار مُعَير. پدرش از دوستداران نهضت جنگل بود. كه رد پاى این دوستى رآب

 رد وتوان دید. كودك بود كه پدرش را از دســت داد. اما تحصــيل را رها نكمى« جنگل»
 توانست خود را به هنرستان صنعتى برساند.و ها كار و روزها تحصيل شب

سال  سراى عالى فنى تهران رفت كه 1337در  شكارى به هنر شته مهندسى جو  در ر
 التحصيل شد.فارغ 1341امروز دانشكده علم و صنعت است و در سال 

بورســـى براى تحصـــيل در امریكا به او تعلق گرفت كه با كارشـــكنى ها در همين زمان
گذشت و راهى محمدیه كاشان براى تدریس شد.آن مسئولين از خير 

ــــبه تهران ب 1354در سـال  ازگشـت و در هنرسـتان صـنعتى هفت چنار مشـ ول ـ
 .شدتدریس به

                                                           
 . خسرو شاكرى ـ زندگى شعاعيان1
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 زندگى سياسى شعاعيان

ایرانيست پان هم حزبآرا )دهه سى( به سياست كشيده شد، آندرزمان دولت سپهبد رزم
 جناح مهرداد كه بخش روشنفكرى حزب بود.

 :شدایرانيست به سه جناح تقسيم مىدر آن روزگار حزب پان
 . حزب ملت ایران، به رهبرى داریوش فروهر1
 پورایرانيست، به رهبرى پزشك. حزب پان2
 ایرانيست، به رهبرى مهرداد. سازمان پان3

ـــت كهجناح فروهر و مهرداد در ميان دانشـــجویان و دانش  آموزان هوادارانى داش
 كتر مصدق بودند.درجریان ملى شدن نفت از هواداران د

ــورت گرفت  1331تير  30بعد از قيام ملى  كه به علت اســتعفاى دكتر مصــدق ص
ـــاز پ شعاعيان ـــایانـ ـــرانيست فاصله گـ ـــرفت و بعد از كـ ، گرایشات 1332ودتاى ـ

 ماركسيستى یافت.

 

 با محمود توكلى آشنایى

ــ41در هنرسراى عالى فنى تهران )  آنجا لى در( او با محمود توكلى آشنا شد. توك1337ـ
 داد.شناسى اجتماعى درس مىروان

 
 1محمود توكلى كه بود

دنيا آمد. بعد ارســـتان از توابع رودبار بهددر روســـتاى  1306توكلى در ســـال محمود 
 وارد دانشكده افسرى شد. 1318نظام كرمانشاه رفت در سال  دبيرستانبه

 تاز جریان به قدربه حزب پيوست. و بعد  1320پس از تشكيل حزب توده در مهر 
ـــرسيدن ف ارتش عضویت بهبه فرقه پيوست. و  1324رقه دمكرات آذربایجان در سال ـ

 فرقه درآمد.

                                                           
 27/2/1386. روزنامه اعتماد، انوش صالحى 1
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طرفدار تلخ فرقه به كردستان رفت. و با سركوب كردهاى  و بعد از شكست نابهنگام

اى دیگر از افسران به عراق عقب نشست. در عراق دستگير و همراه عدهبه قاضی محمد
سال  3 مدت شد و در  شد بعد به ایران تحویل داده  شد.  1329سال زندانى  محاكمه 

ست. اما  سختى به انگليس كرد. بعد از آزادى بار دیگر به حزب پيو درمحاكمه او حمله 
خاطر نظریاتش كه مخالف رهبرى حزب بود، اخراج شد. پس از كودتا به 1330سال  در
از آنجا كه دكتراى ادبيات و فلسفه داشت  ناراضيان حزب توده محفلى تشكيل داد. و از
 شود.ها است كه شعاعيان با او آشنا میدر همين زمان كار تدریس نيز مش ول بود.به

اى بر این باورند كه شــعاعيان را نوشــت. عده« چه باید كرد»توكلى  1340در ســال 
ام مؤلف بدون ن 1341درنوشــتن این جزوه با او همراه بوده اســت. این جزوه در ســال 

 شد. توكلى در این جزوه مسأله دو امپریاليسم و دو پایگاه را مطرح كرد. منتشر
 این تز براین مبنا استوار بود كه امپریاليسم مسلب در ایران انگليس است كه پایگاه او

 دارى وابسته است.فئوداليسم است. و امپریاليسم م لوب امریكاست كه پایگاه او سرمایه
ــم و پایگاه ــاد و اختالف وجود دارد و ما باید از هاى آنبين این دو امپریاليس ها تض

 تر كه امپریاليسم امریكا وبردارى كنيم. و طرف بخش مترقىتضاد به سود ملت بهره این
ست را بگيریم. بهسرمایه سته ا ستخاطر این تحليل گروه كه خود دارى واب سي  را مارك

ستمى سي شد. محمود توكلى بعداًناميد به مارك  نقدى بر حزب هاى امریكایى معروف 
 و یك نسخه« هاى حزب و نقش آن در نهضت ملى شدن نفتنقد دیدگاه»توده نوشت: 

 را به سفارت شوروى تحویل داد. بدان اميد كه شوروى بفهمد طرف حزب را گرفتنآن
ــوروى این تحلي ــت. اما ش ها را در رادیو پيك ل را به حزب توده داد و حزب آنخطاس

حمله قرار داد. مورد
 

   1339ـ42 هاىشعاعيان در فاصله سال

 با بحران سياسى اقتصادى رژیم كودتا و فشار امریكا براى اصالح امور ادارى و اقتصادى
 وجود آمد.كشور فضاى بسته كشور باز شد. و جبهه ملى دوم به

ــمن آن حزب توده آنچنان ــده بود كه امكان عرد اندام آن نبود. ض ــى ش كه متالش
صورت احياء نيز نمى ستقبال چندانى در ميان جناح چپ جنبش روبهدر ست با ا  روتوان

 شــود. عملكرد حزب در كودتا بخت او را براى اقبال عمومى به چيزى نزدیك به صــفر
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ــتند و ــانده بود. پس محافل چپ همگى به جبهه ملى دوم پيوس  جناح چپ جبهه را رس

 تشكيل دادند.
زب حدر رأس این جناح بيژن جزنى و شعاعيان بودند. جزنى و محافل نزدیك او از 

 مستقل بود. ها و محافل ماركسيستىایرانيستآمده بودند. اما شعاعيان برآمده از پان توده
ز ت نيست. عبدالكریم الهيجى اـى و شعاعيان در دسـزنـاطالع دقيقى از رابطه ج

ها ى دیگر از رودررویى آنـو كسان 1كندىـاد مـى یـزنـالقات شعاعيان و جـم هـس
 2گویند.سخن مى

 دربخش جبهه اشتاریخ سى سالهكه جزنى در خاطر آنكدام مستند نيست. بهاما هيچ
آورد. شعاعيان نيز كرد به ميان نمىریانى كه شعاعيان رهبرى مىـرفى از جـلى دوم حـم
شتابزده»در  هـــــن سى مىـــــكه جبهه م اش«چند نگاه  سوم را برر كند و نه لى دوم و 

زنى ـورد با جـرخـات یا بـدیثى از مالقـرف و حـح «هاریكـچ هایش بهامهـن»در
 آورد.ميان نمىبه

كى ا كه شعاعيان نيز یـهرد، محفل ماركسيستـك كـتوان شك نكته نمىـا در یـام
ضاى سم، دو پایگاه»آن بود با  از اع هاى برآمده وجه چندانى در بين چپ« تز دو امپریالي

ــز از ــت بحـ ــوده نـ ــداشت. و همين امر مـ م شد كه این دو جریان به هانع از آن مىـ
 نزدیك شوند.

  «كتزى براى تحر»توان از جزوه نقش شــعاعيان را در جبهه ملى دوم تا حدودى مى
 هضــتدهد كه مالقاتى با یكى از ســران ناعيان خبر مىفهميد. در مقدمه این جزوه شــع

ضت رهنمودهاى او را براى تحرك جنبش پذیرفت سوى نه ست و او از  شته ا  هآزادى دا
 هكاست و توصيه كرده است این رهنمودها مكتوب شود تا به نظر سران نهضت آزادى 

 در زندان بودند برسد.
شعاعيان خبر مى سوى بازجز این  صدق كهرگان نامهدهد كه او از  در  اى به دكتر م

شعاعيان  اى از نزدیكىروزگار در تبعيد احمدآباد بود نوشته است و این خود، نشانه آن
 سران نهضت آزادى و نقش و جایگاه او در جبهه ملى دوم است. با

                                                           
 1999. كريم الهيجى، حق دوستى، نشر كاروان پاييز 1

 نامه 8زاده مقدمه . وهاب2
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صدق نيز بى صالح اى تزش را براى حك و اارتباط نبود. طى نامهشعاعيان با دكتر م

 كند.اى تز او را تأیيد مىفرستد و مصدق طى نامهى دكتر مصدق مىتأیيد برا و
 .در این زمان شــعاعيان با روحانيت نيز از طریق ســران نهضــت آزادى مرتبب اســت

 فرســتد تااهلل ميالنى، خمينى و شــریعتمدارى مىرا براى آیت «تزى براى تحرك»جزوه 
 واهد شد.خاین تز بررسى  «زدهه شتابچند نگا»ها را نيز با خود همراه كند. در كتاب آن

 دهد.نشان مى 1341ساواك نيز طى سندى وضعيت شعاعيان را در سال 
 «.1342خرداد  18گزارش مربوط به تظاهرات روز »

 5:9ساعت 
 

 تكنيك به سججرىرسججص  ى ججاع  نججا عي پ دانشججياىاى از دانشججيان پ ى  عده
ر فرو )دنكص تا آپ نانصه نده بادالصح يل دانشكده ىزبار ىالك رت  كه روى ف رغ
ىأىارنن ى يس ى نين  وسججي هتكنيك ن ججش نججد  كه بهرنزد( ب الى درب ى  ى 

  آورده ند
 1ساواك تهران

 

 هاشعاعيان و جامعه سوسياليست

ست سيالي سو شعاعيان در جامعه  ساواك در اخدر رابطه با فعاليت  سند از  تيار هاى دو 
 در این دو ســـند از حضـــور فعال شـــعاعيان 3/9/1349و  17/8/1348به تاریخ  داریم

ت دهد. كتاب نخست راجع به مذهب و روحانيو چاپ دو كتاب از او خبر مى درجامعه
«  دهشلى و احتماالً مهندس شعاعيان نوشته ـب منوچهر صفا، عباس قـوسـت هـك»ت ـاس

 اســت كه هزینه چاپ آن توســب جامعه قرار اســت« تاریخ معاصــر ایران» و كتاب دوم
 تأمين شود.

 (121و  130)مركز اسناد انقالب اسالمى ـ سند 

 ها بوده است.یكى دو روایت حاكى از آنست كه شعاعيان عضو جامعه سوسياليست

                                                           
 117ـ118اسالمى سند . مركز اسناد انقالب 1
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شكافى  16/5/1387خبرگزارى ایران در  شنفكران چپ از»در مقاله كالبد شدن« رو  جدا 

   «دهد.ها خبر مىاز جامعه سوسياليست»اد نبودى و ارسالن پوریا مصطفى شعاعيان، بهز
ُضرّس قاطع نمى ست. نه خود اما به  ضو جامعه بوده ا شعاعيان ع ر بتوان گفت كه 

ضویت ها به شكل رسمى این عامر مُهر تأیيد گذاشته است و نه جامعه سوسياليست این
شتتأیيد كرده است اما آنچه مسلم است شعاعيان با  را  ه است.جامعه روابطى نزدیك دا

ست و یا این شده ا شتن كتاب با كادرهاى جامعه  كه جامعه خود روابطى كه منجر به نو
 ملزم دیده است براى چاپ كتاب شعاعيان پول جمع كند. را

جبهه  ها خویشى داشت، نخست حمایتبا جامعه سوسياليست سویدو از شعاعيان 
 طلبانه ملكى از شــوروى.دوم بُعد اســتقاللاز جبهه ملى و شــخص دكتر مصــدق و 

 گرددشعاعيان نقد حزب توده را مدیون ملكى نيست. درك او نسبت به حزب توده برمى
ــعاعيان از  ــریح حزب تود»به محمود توكلى و نقد او از حزب توده، نقدى كه ش  ه باتش

 كند.یاد مى« شمشير ماركسيسم
ـــعاعيان با جامعه همدر دیگر زمينه گروه نبود. در كتاب انقالب و ن و همخوها ش

شتاب سى  شكار مىدرچند برر شعاعيان مرزبندى خود را با جامعه و ملكى آ  كند وزده 
 شود.ها جدا مىكجا از آن از دهد كه او در كجا با ملكى و جامعه همراه است ونشان مى

 باقى مانده است.توان گفت. نقد شعاعيان از ملكى تا به امروز بدون خدشه جرأت مىبه
 تواند ازهاى تئوریكش در تحليل ملكى نمىكه بيژن جزنى با آن همه توانمندىدر حالى

 زیر بار تبلي ات مرگبار حزب توده بيرون بياید و انشــعاب ملكى را انشــعابى به راســت
 1كند.ارزیابى مى

 با ى اومواضع اصولى ملكى و مرزبندها به درستى برهایش به چریكامهنشعاعيان در
شت مى شوروى انگ ستگى حزب توده به  شدن واب ضت ملى  گذارد و دفاع ملكى از نه

 راســتى چنين هم بود.داند كه بهدكتر مصــدق را از مواضــع درخشــان ملكى مى نفت و
ــت عمل كرد، نقتمامى عمرش به خطا بود كه نبود.  ملكى اگر در ــع درس د در دو موض

ت او از جنبش ملى شدن نفت و شخص وده به شوروى و حمایــــت گى حزبــــوابست
 دكتر مصدق.

                                                           
  ، بيژن جزنىتاريخ سى ساله. 1
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 ها كه بودند؟جامعه سوسياليست

سال خليل ملكى و انور خامه شت 1313اى در  صميم دا ستند. جریانى كه ت  به ارانى پيو
حزب كمونيست ایران را احياء كند. این جریان كه از وحدت سه محفل ارانى، كامبخش 

شكل  و ست  سال بازماندگان حزب كموني شاه  1316گرفته بود در  ضا سب پليس ر تو
 و متالشى شد. كشف

ارانى در زندان مرد و بقيه با ســقوط دیكتاتورى رضــاشــاه به خاطر حمله متفقين 
 از زندان به تدریج آزاد شدند. 1320ایران در شهریور به

ـــب چهار محفل به 1320مهر  حزب توده در  نفر، محفل 53وجود آمد، محفل  توس
 بازماندگان حزب كمونيست ایران.محفل محفل مليون و  ،هاتسندیكاليس

ـــتند. و علت آن دلخورىملكى و خامه هاى درون زندان اى با تأخير به حزب پيوس
 هااپوزیسيون حزبى بودند و در رأس آن در حزب ملكى ليدر جوانان شد كه عمدتاً بود.

 عبدالحسين نوشين و طبرى و آوانسيان بودند.

سيون تفتيش حزبدر نخستين   كنگره حزب، ملكى به رهبرى راه نيافت ولى به كمي
 ها تشــكيالت آذربایجانوارد شــد. تا جریان فرقه دمكرات پيش آمد. و به اشــاره روس

ستالينحزب توده به فرقه پيوست و على شاره ا شكيل فرقه به ا  رغم مخالفت حزب با ت
 حزب در پشت فرقه قرار گرفت.

ــتر  ــالى بيش ــار ارتجاع و خيانت روسفرقه یك س  ها درهمتاب نياورد و در اثر فش
شده بود در پایان آن  شكيل فرقه به بازى گرفته ن شروع ت ست و حزب توده كه در  شك

سر حزب فرود آمد. حمله ارتجاع به دفاتر  نيز ست بر  شك شد و آوار  به بازى گرفته ن
ــتقالل حزب اعت حزبى، راد كرد. رهبرى در حزب جریانى به رهبرى ملكى به عدم اس
شوروى این عقبعقب حزب شينى كرد و ملكى به رهبرى حزب را، یافت.  شينى را ن ن

 و رهبرى حزب در صدد تصرف مواضع از دست رفته برآمد. نپذیرفت.
 دنبال برگزارى كنگره و انتخابات حزبى بودند. تا جناح وابسته در حزبمعترضين به
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يل كنگره را نداشــت و در صــدد آن بود تا كنند. اما رهبرى حزب فكر تشــك برا جارو

 معضل را به شكلى دیگر حل كند، اخراج معترضين. این
به ـــت  ند. و حزب  باالخره طرح اخراج لو رفت و معترضـــين دس عاب زد انشـــ

ا شوروى وجود آوردند. و اعالم كردند كه در دوستى خود بتوده ایران را به سوسياليست
افكن و یرفت و همگام با رهبرى حزب آنان را نفاقپابرجایند. اما شــوروى نپذ همچنان
شوروى در بين اكثریت قر شكنوحدت یب ناميد و محكوم كرد. و از آنجا كه توهم به 

شعبين وروى شنيت خود را به بود، با اعالم انحالل خود تالش كردند حسن به اتفاق من
 نشان دهند.

ــوروى دا ــبت به ش ــى بود كه توهم كمترى نس ــت و برخالف بقيهملكى تنها كس  ش
 دید. این هســتهشــخصــيتى رهبران حزبى نمىمنشــعبين وابســتگى حزب را تنها در بى

 وى بادرست رفته رفته به ناسيوناليسم روسى رسيد. ملكى دریافت آنچه در رابطه شور
 ت.اسالویسم روسى اسكند نه انترناسيوناليسم پرولترى كه پاندیگر احزاب عمل مى

 احمدگيرى نهضت ملى نفت، جالل آلنشين شد. اما با اوجخانهملكى  1329تا سال 
ــاهد دكتر مظفر بقایى قلم مى ــعبين بود و در روزنامه ش زد، ملكى را كه خود نيز از منش

 این نزدیكى شاهد برد و او را با بقایى كه از رهبران ملى مجلس بود، نزدیك كرد. ثمرهبه
 بين به حزب زحمتكشان پيوستند.حزب زحمتكشان ملت ایران بود. دیگر منشع

شدن از نهضت1331تير  30این وحدت باقى بود تا قيام   . مظفر بقایى در حال جدا 
ــلطنه برآمد. قوامى كه بهملى بود. پس پنهانى در صــدد رابطه با قوام ــتعفاىالس  دنبال اس

 كه وزیر شده بود. و قرار بود بر سر ملى شدن نفت همان را بياورددكتر مصدق، نخست
ضت سر نه سالم كاظميه لو رفت بر  سب ا  كار 1ملى آذربایجان آورد. این رابطه پنهان تو

 كشــيد. و بقایى با چاقوكشــانش ملكى وبقایى و معاون او اســپهبدى مى بازخواســتبه
 منشعبين را از حزب راند.

 را درست كرد. و همچنان در خب دكتر مصدق ماند.« نيروى سوم»ملكى 
 ملكى مدتى زندانى شد.با وقوع كودتا 
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سوم به خنجى  از سوى دكتر خاطر انتقاداتى كه عمدتاًملكى در زندان بود كه نيروى 
فتن حجازى شــد متالشــى شــد. علت انتقاد، مالقات ملكى با شــاه قبل از كودتا و گر و

 مالى از توليت حضرت معصومه در قم بود. كمك
ـــى بود كه مجالل آل عد از فرقهاحمد علت این مالقات را ترس  لكى از حوادث ب

شت شریه  1دمكرات دا شر كرد. و با علم زندگىو بعد  نبرد زندگىبعد از آزادى ن  را منت
سال  سى در  سيا ضاى  شدن ف جامعه »و تجدید حيات جبهه ملى دوم ملكى  1339باز

 را تأسيس كرد.« هاى نهضت ملى ایرانسوسياليست
ا و ـرد و منوچهر صفـيایت كـمرداد حـخ 15ه ـامعه از واقعـج 1342ال ـدر س

 ها دستگير و زندانى شدند.زاده مسئول چاپ اعالميهعاقلى عباس
سال  شار 1344ملكى خود نيز در  ستگيرى ملكى ترجمه و انت شد. علت د ستگير   د

 ود.بمقاله كایلر یانك استاد امریكایى بود كه از مشكالت معاصر ایران سخن گفته 
 هایى محكوم شدند.از فعالين جبهه به حبسملكى به همراه سه نفر دیگر 

ــال  ــار افكار عمومى ج 1345در س  هانى)مهر ماه( ملكى به دنبال بيمارى قلبى و فش
ــال  ــد و در س ــد. جناحى به رهبرى ملكى  1346آزاد ش ــيم ش جامعه به دو جناح تقس

ــالمتروش طرفدار ــار هاى مس ــرش ــين س جویانه و قانونى و جناحى به رهبرى ميرحس
 هاى انقالبى شدند.روش طرفدار

 با آزاد شدن منوچهر صفا از زندان جامعه به سه جناح تقسيم شد.
 . ملكى1
 . ميرحسين سرشار2
 یدهاى جامعه و مطالعه براى وضعيت جد. صفا. صفا طرفدار تعطيل كردن فعاليت3

 جامعه بود. ملكى اما خواستار حمایت و همراهى با جناح مترقى رژیم بود.
ملكى با كاروالینر امریكایى كه براى بررســى وضــعيت حقوق بشــر  1348در ســال 

ماعى ایرانبه يه حقوق اجت قات از كل بال این مال به دن قات كرد و  مده بود مال خود  آ
 محروم شد.
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عهآل 18/6/1348ملكى و در  21/4/1348در  جام يت  عال ـــت. و ف گذش مد در  اح

 1ها كاهش یافت.سوسياليست
 رفته رفته از ابتدا از منافع ملى و استقالل حزبى آغاز كرد. وبه هرروى جریان ملكى 

سيون روس صله گرفت و به اپوزی شوروى فا سيد. از  سى ر سيال دمكرا سو  هابه نوعى 
 نزدیك شد.

شریه ستبا نگاهى به ن سيالي سو سوم و جامعه  شده اهاى نيروى  صر جدا   زها و عنا
شه و هنر و جهان  صر وثوقى در اندی سنو ما با نامجامعه چون نا  وئيزى،هایى چون پول 

ست سي سكى باران، مگداف )مارك شى و لوكاچ و تروت سارتر و گرام  وهاى امریكایى(، 
 هاىهاى نو امریكا، الدریج، كليور، )وابســـتگان پلنگان ســـياه( و جنبشدویچر، و چپ

شجویى  سى از كوبا، غنا و الجزایر، روبه (SDS)دان سيا شعاعيانيرویو ادبيات   ر ایند م. 
شه شنایى با اندی شد دوران با آ شنا   تأثير وهایى كه در طيف مخالف ادبيات روسى بود آ

 بسيار پذیرفت.
ـــه و هنر به  ویژه نحوهجز تأثيرات اندیشـــگى، الگوى زبان و نحوه نگارش اندیش

 نگارش سردبير آن ناصر وثوقى نيز بر شعاعيان تأثير گذاشت.
 گرایى داشــت. اما افراط درســره و اجتناب از عربىتأكيد بر فارســى  نثرى كه ظاهراً

ستفاده از واژهاین سى بهكار، ا سينتاكس زبان انگلي ستفاده از  سى وهاى مرده، ا  جاى فار
ــتر از آن ــد، حاكى از تكروىزبان ترجمه. بيش ــته باش ــفى داش ــان از نيازى فلس  كه نش

 2«نویسندگانش بود.
شعاعيان  ضى بر این باورند كه  شته »بع ضى واژهاز وامگذ سروى،گيرى بع  ها از ك

 3«تحت تأثير اندیشه و هنر و سردبير آن ناصر وثوقى بود زبانش تماماً
 گوید اینتوضــيح دیگرى دارد. شــعاعيان مى انقالبولى شــعاعيان در مقدمه كتاب 

ست براى آن شود. اما وقتىزبان را از كسروى وام گرفته ا سایى ن شنا ساواك   كه توسب 
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 رود. شعاعيانلو مى «انقالبكتاب »كند و ریه خود را به ساواك تسليم مىمهندس عسگ
ندارد. پس شــورش را به  «شــورشكتاب »دیگر ضــرورتى براى اصــرار بر نثر مشــكل 

گوید. به این كند. اما نه به تمامى و خود مىرا عود مىكند و نثر آنتبدیل مى انقالب
ست و بيش  نثر تا حدود ست نثر را عود كند. و زیادى عادت كرده ا سته ا از این نتوان
 كار را نكرده است.این چه بهتر كه

 زند و دربا نثر ماركس پهلو مى انقالبنثر رمانتيك و شــاعرانه شــعاعيان در كتاب 
 آفریند.بدیل مىادبيات سياسى نثرى بى

 
 بندى كنيمجمع

ستشعاعيان از پان سم مىها آغاز مىایراني سي سمركند. و به مارك سي  سد. اما این مارك
ـــ ایرانى هربطى ب  اش كه حزب توده باشد ندارد. محمود توكلى و گروهگرایش روسى ـ

ست سي شنا مىمارك سمى متفاوت آ سي شعاعيان را با مارك  كند. نقد او از حزب تودهها: 
 هاى او بعدها در كارهاى شــعاعيانميراث همين دوران اســت. محمود توكلى و اندیشــه

 دهد.مى خود را نشان
ـــ43هاى در فاصله سال  كند. و او بيش ازشعاعيان در جبهه ملى فعاليت مى 1339ـ

شــود. و این بعدها خود را در پيش به نهضــت ملى و شــخص دكتر مصــدق نزدیك مى
 دهد.خود را نشان مى جنگلویژه در كتاب هاى ملى او بهدلبستگى وجه

ــياليســت ــوس ــم ملى ملكى و ها، او رانزدیكى بعدى او با جامعه س ــياليس ــوس  با س
شه شنا مىاندی سكى از انقالب اكتبر آ سى اروپا و نقد تروت سيال دمكرا سو  كند. كههاى 

 شود.بعدها منابع الهام او در نقد استالنيسم و لنينيسم مى
شعاعيان را آماده مى ستقل و متكى به خوداین منابع فكرى  شمندى م  كند تا به اندی

 تبدیل شود.
 

 تيك ملىجبهه دمكرا

مهندس  اى دیگر )بهزاد نبوى، محمدرضا شریفى،شعاعيان به همراه عده 1347در سال 



 25         1مقدمه ـ 

 
شكيل داد.  سگریه( گروهى را ت ضا ع شت.»ر شان ندا  شعاعيان و «1گروه در ابتدا نام و ن

 نفر دیگر كادر مركزى و بقيه اعضاى گروه بودند. 3نبوى و 
شجویى جبهه ملى بود كه  سئولين دان شجویى )مبارزات جبههنبوى از م  در دوران دان

ـــ مذهبى داشت. و بعد از  ملى دوم( با شعاعيان آشنا شده بود. و بيشتر گرایشات ملى ـ
 را تأسيس كرده بود. همراه مهندس هرندیان شركت الكترونيك مایكواتمام تحصيالت به

ــروع مى ــد،گروه در تدارك عملياتى بزرگ بود. كه از انفجار كوره بلند ذوب آهن ش  ش
سات آب تهران مىانفجار اتوبوسبه سي شركت واحد و تأ سيد. هاى  سترده و»ر  برنامه گ

 2را نداشت.بزرگى كه در كردار هرگز گروه امكان پياده كردن آن
شدن او به پليس لوطرح ذوب آهن به سليم   علت خيانت مهندس رضا عسگریه و ت

 حكوممدستگير و به زندان ابد متوارى و مخفى شد. نبوى  1351رفت. شعاعيان در سال 
 هاى متفاوتى گرفتند.اى دیگر حبسشد. عده

 ى كه ما به مانند نخستينابرنامه»كند: گونه كار گروه را ارزیابى مىشعاعيان خود این
ــترده و بزرگى  ــلحانه برگزیده بودیم چنان برنامه گس طرح عملياتى براى آغاز پيكار مس

ستى كه ما در دیالكتيك اندك به ستيم آنتوانكه در كردار هرگز نمى بود را پياده كنيم. را
كردیم، تنها آن اندكى كه ما چونان نطفه انبوه بدان چشم داشتيم خود یك خطا نمى انبوه
راســـتين بود. نباید از ریشـــخند خود نيز پرهيز كرد و نگفت كه طرحى كه گزیده  انبوه

ـــازمان خكمابيش طرح یك نيمچه كودتا بود. ما مى بودیم ـــت چنان س ـــتيم نخس واس
ـــمانى، چاه ى رااپيچيده ـــامان دهيم كه بتواند در یك لحظه جانبخش آس هاى نفت، س

ـــان چندى هاى گاز را درهم بكوبد. تا بدینآهن، دخانيات، لوله پاالیشـــگاه، خطوط س
هایى كه در این زمينه شــد، با همه كنيم... گفتنى اســت كه كوشــش گيردشــمن را زمين

 3شان، به هررو، همگى به ناكامى كشيدند.رمانتيك هاىشورانگيزى
ــت. كرامت براى رخنه در جنوب از  ــركت داش ــيان نيز ش در این گروه كرامت دانش

عنوان ســپاه دانش به مســجدســليمان رفت. در آنجا شــود. پس بهگروه مأمور مى ســوى
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ـــر حقوبه كرامت ق مردم زودى با عمال حكومت در ژاندارمرى و ادارات دولتى بر س
شست و هنگامى درگير و شد. ژاندارمرى به كمين او ن ستان او كه عدهشناخته  اى از دو

ـــى بودند براى دیدن كرامت به خانه او آمدند ژاندارمرى همگى را  كه عمدتاً ـــياس س
به درگيرى كشيد. و ژاندارمرى باالخره به دستگيرى كرامت و یكى از  دستگير كرد. كار

ــایت ــتان او رض ــد و بعدها داد.  دوس ــد. و ارتباطش با گروه قطع ش كرامت زندانى ش
 فرح و وليعهد دستگير شد. گيرىدرارتباط با گروگان

 
 وحدت با گروه شايگان؛ تشكيل جبهه دمكراتيك خلق

ـــد.  ـــعاعيان متوارى و مخفى ش مدتى بعد از ضـــربه خوردن جبهه دمكراتيك ملى، ش
ـــایگان كه او نيز   كرد برخورد كرد.محفلى را رهبرى مىدرهمين زمان بود كه با نادر ش

ستم نرسيده بودشایگان برخالف نظر عده سلحانه را از دید 1اى به نفى لنيني شى م  بلكه م
 نظر شعاعيان را چه در مورد نقد لنينيسم« انقالب»شایگان با مطالعه  2كرد.لنينيسم رد مى

 و چه در مورد مشى مسلحانه پذیرفت و به او نزدیك شد.
 

 یگان كه بودنادر شا

ــایگان با  ــت.  3نام نادر ش ــاله بود كه مادرش  5برادر و مادرش گره خورده اس ا از رس
 اى بود با فاطمه سعيدى ازدواج كرد.داد و پدرش كه كارگرى توده دست

 دانيم كه حاصـل ازدواجش بااز پدر نادر اطالعات دقيقى در دسـت نيسـت. تنها مى
 كه در رابطه باناصـــر و ارژنگ. و دیگر این پســـر بود. ابوالحســـن، 3فاطمه ســـعيدى 

ـــتى و نگهدارى زن و بچه 3اش مدتى زندانى بود.هاى حزبىفعاليت ـــرپرس  هایشو س
 عهده نادر قرار گرفت.به
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ــال  ــه 1347در س ــه نقش ــجوى مدرس  هبردارى بود. و با عبداهلل اندورى كنادر دانش

ــى مىهم ــياس ــال اتاقش بود. فعاليت س يز نجهانبخش پایدار را  1350كردند. نادر در س
ــال به ــازمان چریك 1354محفل خود افزود. پایدار در س ــهد در رابطه با س هاى در مش

 شهادت رسيد.به فدایى
 اش نيز مخفى شد. و اینمخفى شد. و به همراه او و خانواده 1351شایگان در سال 

شت. شعاعيان ندا شد. و ن 1ربطى به  شنا  شعاعيان با نادر آ  ادر كه ابتدا مبارزهكمى بعد 
 كه نقد لنينيسم و پذیرش« انقالب»كرد. بر سر اصول مسلحانه را از زاویه لنينيسم رد مى

 مبارزه مسلحانه بود با شعاعيان به توافق رسيدند.
 زاده به گروه شایگان پيوستند.مرضيه اسكویى و صبا بيژن 1351در سال 

 
 مرضيه اسكویى كه بود

سكویى در ضيه احمدى ا سكو نزدیك تبریز به 1324سال  مر  ى بادنيا آمد. در كودكدر ا
ـــتان وارد دانشـــســـ راى پدرش در كار مزرعه همراه بود. بعد از اتمام دوره اول دبيرس

ستان مقدماتى سال معلم دب شد و بعد از دو  شگاهتبریز  شد بعد به دان سكو  تبریز  هاى ا
ان شد در دانشسراى عالى سپاه دانش تهریك سال بعد آنجا را رها كرد و وارد  رفت. اما

 به ماركسيسم گرایش یافت. این دوران
 او رهبرى اعتصــابات را بر عهده داشــت. 1349در اعتصــابات دانشــجویى اســفند 

 2دستگير شد و بعد از مدتى او را آزاد كردند. 1350همين خاطر در خرداد به
 شــنایى را چنين روایتبا شــعاعيان آشــنا شــد. شــعاعيان خود این آ 1349در ســال 

سأله نفت و چاهما برنامه» 3كند.مى شتيم كه م شكيلهایى دا  هاى آن ركن مهمى از آن را ت
ـــتان افتادیم. پس مىمى ـــيدیم تا داد. در همين راه بود كه به فكر رخنه در خوزس كوش

                                                           
سفند 1 شريه بخار ا صاحبه ماهرويان با ن شنا مى 8613. م شايگان آ شعاعيان با نادر  گويد: چرا تنها مى رودشود و به خانه او مىوقتى 

  خودت، كل خانه به مبارزه بپيونديد.
 هاى فدايى خلق. خاطرات يك رفيق، مرضيه احمدى اسكويى، انتشارات چريك2

 هاى فدايى خلق، نشر نى به همت خسرو شاكرىششم به چريك. نامه 3
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ــفيد ــپاهيان انقالب س ــتادن آن« درميان س ــتانرخنه كنيم تا بتوانيم با فرس  ها به خوزس
ـــ ـــامان دهيم. این بود كه به مجله جهان نو مقاالتى دادم و دیرىبكهش  بندى خود را س

سخنرانى دعوت سپاه دانش مامازن از باقر پرهام براى  شكده  سوى دان شت كه از   نگذ
همين جا بود كه با مرضيه اسكویى آشنا شد « من نيز به همراه او به راه افتادم. شد. طبعاً

 او را عضوگيرى كرد. و
 برقرار شد. 1352ارتباط مدتى قطع شد و بار دیگر در سال  این

اطر ـــهمين خهـــكو تبعيد شد. بـــام تحصيالت به اســـد از اتمـــمرضيه احمدى بع
 كالس او بود به شعاعيان  وصل كرد.صرافت را كه هم صدیقه

ــعاع ــانس به تهران آمد. و به گروه ش ــكویى بار دیگر براى گذراندن فوق ليس  ياناس
 وصل شد.

 
 دوران تدارك و آمادگى

 گروه روى كارهاى مســعود احمدزاده )هم اســتراتژى و هم تاكتيك(، پویان )ضــرورت
سلحانه و ردّ تئورى بنا(، چه  كرد. اماه مىگوارا و تجربيات كوبا و بوليوى مطالعمبارزه م

 ( شعاعيان بود.انقالبهاى گروه )كتاب محور بحث
سلح سنجز مطالعه، ورزش، طرز كار با ا سنامه و ا شنا  اد،ه و كوكتل مولوتف، جعل 

 كرد.كپى وقت گروه را پر مىمهرسازى و كار با پلى
 انش كهاما كار اصــلى گروه تهيه مواد منفجره بود. شــعاعيان به همراه یكى از دوســت

 ســاخت و تصــميم داشــت با توليد اســيدهاى نارنجك مىدانســت پوكهگرى مىریخته
 كند.ها را پر پيكریك پوكه

 
 خوردن گروه ضربه

 هاى مختلف دســتگيرها و همكاران ادارى عبداهلل اندورى در ارتباطاى از ســمپاتعده»
ستمى شته ا سن ارتباط دا  شوند یكى از این افراد كه زمانى با نادر، عبداهلل، بيژن و ح
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ــاواك قرار داد. ــاواك از این اطالعات پى به ارتباط اندورى 1اطالعاتى در اختيار س  و س

 هاهاى ساواك كه با خود توابتوسب گشتى 1352خرداد  3برد. اندورى در شایگان مى
سایى مى شنا شتند   گاه براىدنبال تعقيب اندورى محل انبار و مخفىشود. بهرا همراه دا
 رود.كتاب و تكثير جزوات لو مى

 عتشود. ساعت قرار او با شایگان ساخرداد دستگير مى 7روز  12اندورى ساعت 
صر  5 ساواك اینع ست. گونه وانمود مىهمان روز بود  شده ا ستگير  شایگان د كند كه 

ساعت و محل قرار را مى پس سب هماناندورى  سر قرار تو شایگان در  ها تواب دهد 
سایى شهادت مىمى شنا رسد. حسن و رضا و نادر عطایى نيز شود و او در درگيرى به 

شهادت مى ينهمدر سند. اعمليات به  ست گویا ر شن ني ستى رو ما چگونگى آن به در
سر قرار  نادر با حسن ست كه حسن رومينا نادر را بر  شته ا رومينا در همين روز قرار دا

ساعت  2«بيندنمى شهادت مى 5شایگان كه در  درستى معلوم نيست كه رسد. بهعصر به 
ر سر یك قرار. و رسند یا هر كدام بدر سر قرار عبداهلل اندورى به شهادت مى آیا هر سه
)انتشــارات  نامه 8باشــد، چگونه تمامى قرارها لو رفته اســت. ویراســتار كتاب  اگر این
سأله مى مزدك، شاكرى( به ابهام از این م سرو  صرافت نيز تا نيامدن خ صدیقه  گذرد و 

 بركسى معلوم نيست.گيرد. از آن به بعد گویا به روشنى نادر را برسر قرار پى مى
ــو بصدیقه صرافت  ــيژن فـ ــخ 6آزاد در رهنگـ ــرداد پـ س از دیدن قرار سالمت ـ

ستگير مى عبداهلل سب اندورى لو مىاندورى د و عده دیگرى كه  3رودشدند. این قرار تو
 شوند.ها بر ما معلوم نيست دستگير مىنشان آن نام و

سامى به ضى از منابع این ا شى از این گروه آمدهدربع سماعيل فتاعنوان بخ  حى،اند؛ ا
زاده، ژنـا بيـالم، صبـكه فضيلتـوشـى، عباس و انـالـى، حسن اردهـالـمحمود ارده

 4اهلل جفعریانشایگان، احمد حيدریان، مرضيه احمدى اسكویى، رحمت الهامى، ولى نادر
افت با لو رفتن رابطه ـوان دریـتان مىـدس و گمـه حـه را كه بـروى آنچ رـه هـب

                                                           
 . كتاب انقالب، توضيحات ويراستار1

 . كتاب انقالب، توضيحات ويراستار2

 خرداد درست است. 6داند كه غلط است، خرداد مى 5ها را در دستگيرى آن نامه 8. ويراستار كتاب 3

 . اخگر، كالبد شكافى روشنفكران چپ4
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ــتان اندورى كه نام آن بر ما معلومو نادر  ىروعبداهلل اند ــب یكى از دوس ــایگان توس  ش
هاى اوج قدرت خود بود با تحت نظر قرار دادن این دو به سر نخ نيست، ساواك كه در

 رسد.زیادى مى

 
 هاى فدايىوحدت با چريك

ــدن با چریك ــأله یكى ش  هاى فدایى خلق براى جبهه دمكراتيك خلق از قبل مطرحمس
 داشت: بود. دو نظر وجود

 دانست به وحدت ایدئولوژیك. نادر شایگان یكى شدن را منوط مى1
 دانســت، و معتقد بود كه در پروســه. شــعاعيان وحدت ایدئولوژیك را مالك نمى2

 عمل باید به آن رسيد.
ـــأله وحد 1352بعد از ضـــربه مرگبار خرداد  ت با از بين رفتن امكانات جبهه، مس

ها رسيده وسب مجاهدین به دست حميد اشرف و چریكقبالً ت انقالبشد. كتاب  حادتر
دانستند. اى شرط وحدت را، یگانگى ایدئولوژى مىم عدهـا هـهكـریـدر بين چ بود.

ه عمل ست. در پروسا اشرف بر این باور بود كه پذیرش مبارزه مسلحانه كافى اما حميد
ـــأله يانگذ مس ـــد. ناگفته نماند كه بن ها اران چریكایدئولوژى طرح و حل خواهد ش

سم با اعالم نكردن  )احمدزاده و ـــ لنيني سم ـ سي ضمن باور به مارك ، و «انسازم»پویان( 
یدئولوژى كه چریك مالك ا ند  باور بود ههبر این  خالف رژها، جب هاى م یم اى از نيرو
شند. پس درب شعاعيان به با ود. و بهمين امر واقف سازمان به روى دیگران باز بود. و 

 ها تماس گرفت.چریك ابراى نزدیكى ب
 ن راها استقبال كرد و شرط شعاعياها از آمدن آناى چریكحميد اشرف رهبر افسانه

 باشد، را پذیرفت. انقالبكه آزادى او براى بحث روى كتاب 
 همراه ناصر و ارژنگ كه در این زمان دهشعاعيان و رفيق مادر )معصومه سعيدى( به

 د منتقل شدند. ابوالحسن قبالً توسب مجاهدین به یكىساله و یازده ساله بودند به مشه
 1ها منتقل شده بود.هاى تيمى چریكاز خانه

                                                           
 نامه 8يان، كتاب . سرگذشت شعاع1
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 هاى اودوران فدایى بودن شعاعيان، داستان پرآب چشمى است كه در بازخوانى نامه

ــت فعالبه چریك ــعاعيان نتوانس  هاىيتها خواهد آمد. اما این دوران دیرى نپایيد. و ش
 ها ادامه دهد. و كار به جدایى كشيد.چریك خود را در درون

 ها قرارشعاعيان كه از دیرباز با سازمان مجاهدین رابطه داشت. زیر پوشش امنيتى آن
 در مشــهد دســتگير شــد، هنگام تخليه یك خانه 1352مادر ســعيدى در اســفند  1گرفت

 1353سفند تيمى لو رفته كه ساواك در آن تله گذاشته بود. مرضيه احمدى اسكویى در ا
شعاعيان در بهمن  سيد  شهادت ر سر یك قرار به   در یك درگيرى زخمى و با 1354در

ـــيانور به زندگى خود خاتمه داد. ارژنگ و ناصـــر به  اى دیگر ازهمراه عدهخوردن س
شد در چریك صره  شت  26ها دریك خانه محا صبا 1355اردیبه سيدند.  شهادت ر  به 

 درگيرى به شهادت رسيد.در یك  1355زاده دراسفند بيژن
 بعدروز  9به شهادت رسيد. اما  1355ابوالحسن شایگان طبق ادعاى ساواك در سال 

صر با او مالقات مى سالنظر مىكند. بهمادر او در زندان ق سد او در  ـــ57هاى ر  1356ـ
 2رسد.توسب ساواك به شهادت مى

 
 چرايى مرگ سه برادر شايگان

 چرا تنها»به او گفت  51خانه نادر شایگان رفت، در سال  شود وقتى شعاعيان بهگفته مى
شرفگفته مى« 3خودت، كل خانه به مبارزه باید بپيوندد صر و ارژنگ را حميد ا  شود نا

شت، چرا كه مى ساواك بيفتند.ك ست  سيد زنده به د شرف وگفته مى 4تر  شود حميد ا
سترن آل سيلهن شش امنيتى آقا این دو كودك را و  شودكردند. گفته مى« 5خوداى براى پو

 .6شان به راحتى تاخت زدندجان دو كودك را در مقابل اهداف ایدئولوژیك»
                                                           

 اى ناشناس. كتاب مجاهدين از پيدايى تا فرجام به كوشش عده1

 اح نريزيد، فاطمه سعيدى، نامه سرگشادههاى من اشك تمس. براى بچه2

 1386. مصاحبه هوشنگ ماهرويان با نشريه بخارا، 3

 هاى فدايى خلق. محمود نادرى، سازمان چريك4

 1386. مصاحبه هوشنگ ماهرويان با نشريه بخارا، 5

 1386. مصاحبه هوشنگ ماهرويان با نشريه بخارا، 6
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 فاطمه سعيدى، مادر ناتنى نادر شایگان و مادر واقعى ابوالحسن و ناصر و ارژنگ كه
سازمان چریك شایگان و رفيق مادر در  سال به مادر  ست. از   سخن 1347ها معروف ا

مانى 1گوید.مى نه زندگىز خا یك  ـــه فرزندش در  ندورى، او و س بداهلل ا نادر و ع  كه 
 شود. از یاد نبریم كه او همسركنند. و او رفته رفته با مسائل انقالبى آشنا و آشناتر مىمى

 اى فعال و همسر یك زندانى سياسى است.یك توده
 پدر شایگان بعد از كودتا دستگير و مدتى زندانى شد.

 ىهمراه سه فرزندش نيز مخفشود. مادر سعيدى بهر مخفى مىكه ناد 1351در سال 
ستگىمى ـــ سياسى مادر با فرزندش بارشود. این مخفى شدن جدا از واب  هاى عاطفى ـ

 اقتصادى نيز داشت. نادر مسئوليت اقتصادى خانواده را نيز برعهده داشت.
شد كه او مخفى بود. و كل خانواده به شنا  شایگان آ  مبارزه پيوسته شعاعيان وقتى با 

. 2كندنيز به دواطلبانه بودن و آگاهانه بودن این پيوســتن اذعان مى« مادر ســعيدى»بودند. 
 اى به نقش شعاعيان ندارد.هيچ اشاره و

شعاعيان  ها،ها بعد از پيوستن شعاعيان به چریكاما نكته دوم استفاده پوششى از بچه
ــهد م ــاخه مش ــر و ارژنگ به ش ــعيدى و ناص ــوند. قرار بر این بودنتقل مىو مادر س  ش

شریه شتر  3اى را دایر كنند.شعاعيان به همراه حميد مؤمنى ن سن بي سن به علت  ابوالح
سئول یكى از چاپخانهدرتيم ستگيرى م شده بود و هنگام د سازماندهى   هاىهاى دیگر 

 4ها بود.چریك
سفند  سعيدى در ا ستگيرى مادر  سأله انتقال بچه1352بعد از د  به منطقه امنىها ، م

 ترین جا در سازمان چریكها، خانه رهبرى بوده است.شود. امنمطرح مى
 كند كه حميد اشرف آندر روز شهادت ناصر و ارژنگ نخستين بار ساواك اعالم مى

 دهند.خواهد و این خبر را به او مىدو را كشته است و حتى مادر سعيدى را ساواك مى

                                                           
 1385امين سالگرد فرزندانش، پيام فدايى، ارديبهشت . فاطمه سعيدى، مراسم سى1

 و مقاله و براى فرزندان من، اشك تمساح نريزيد. 1385. پيام فدايى 2

 هانامه. شعاعيان، 3

 1385فدايى . پيام 4
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سعيدى مى سد كه در آن مادر  شدهپر شته  ستهخانه همه ك شرف كه توان  اند جز حميد ا

 اى درهم خانهها را كشته است آناست بگریزد، چه كسى به شما خبر داد كه حميد آن
 محاصره با هزاران گلوله شليك شده به آن.

سر این  سش كه به چه اجازه« تراژدى»و اما برگردیم بر  سه و این پر اى با جان این 
 ردند. آیا این پرسش درستى است هرگز. طرفه آنست كه ليبراليسمها بازى كچریك بچه

 زند كه تو چرا مقتولى.منحب قاتل را رها كرده است و مقتول را گرفته است و چوب مى
 پدر و مادر كه آن بدبخت، مجبور شد ترا بكشد.اى اى بىچه كرده

 حمتكشان زندانىتراش بيش نبود به جرم دفاع از حقوق زاى را كه سنگپدر خانواده
ــه فرزندش را اى را از هم مىكنند. بنيان خانوادهمى ــتى یك مادر و س ــرپرس ــند. س پاش
سرى به شتى كنند. در حالىساله واگذار مى 23ــــ4عهده پ سب م كه اموال یك ملت تو

كه بر سرنوشت و هست و نيست این ملت مشتى آدمكش شود. در حالىغارت مى فاسد
شد ساواك حاكم  ست كه این بچههدراداره  سم منحب غافل ا كه ها قبل از آناند. ليبرالي

شده دنيابه شته  شاپيش زدهاند. تير خالص آنبيایند ك ساواكى پي شتى آدمكش  اند. را م
ــتىبه ــود به جرم دفاع از حقوق گردید. یك ملت را نمىچگونه دنبال مقصــر مى راس ش

مار مرگ و مير حقه خود به آ يد  گاه كن غارتگر و كودكان در رژیم مذمت كرد. ن هاى 
علت فقر ت ذیه و بيمارى و نداشتن شير خشك طول روز چند كودك به مستبد ببينيم در

ـــوزد. چرا بهحال این كودكان نمىدلتان به ميرند. چرامى گردید. دنبال قاتلين آن نمىس
سوى  هاى اتهام بهاند. و انگشتاریخى كشته شدهـــك نبرد تـــی ودك درـــاال دو كـــح

سترن آل شرف و ن شهر رود. آنمى آقاحميد ا شان به در و دیوار  هایى كه كمى بعد م ز
شد آنمى ساواك. آنتك هم با گلوله وپا شوند. ها حقتيراندازان  شته  ست ك شان بوده ا
شما ماجراجوبه شر اند. قوانين مبارزه را نمىبوده قول  سى و حقوق ب فهميدند. از دمكرا
ها كه خوانده استالنيست بودند. روسو و منتسكيو را نخوانده بودند. اما آن خبر بودند.بى

سه و امریكا و انگليس فارغ شایگان بودند. درسوئيس در فران التحصيل بودند ابوالحسن 
سال بيش نداشت، چرا، كجا و چگونه و با چه  13ـــ14زمان چيزى حدود  را كه در آن

شتند. آیا او م حكمى و با چه شده بود. آیا او از اتهامى ك صادر  شد. آیا حكمى  حاكمه 
سؤالى نمى خود دفاعى هم شود. قاتل در قاتل بودن خود محق كرد. هرگز از قاتل هيچ 
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هاى بودن خود مجرم. عجب روزگار نامردى است. اما بد نيست دایه و مقتول در مقتول
ــينه بر تنور مىآن تر از مادر كهمهربان ــبانند، ببينيد مقدر س ــن و چس ادر نادر و ابوالحس

صر و ارژنگ خود در شاده نا سرگ ساح نریزد چه »اش نامه  شك تم براى فرزندان من ا
شد كه بتوانم به این 50در دهه « گوید.مى صيب من  سالم افتخار ن همراه فرزندان خرد 

از شوهر خود جدا شدم به تنها كسى  1347بگيرم.... در سال  ها قراردر ارتباط با چریك
ستم پناه ببرم نادرىكه م ست داده بود اما بين  5بود. نادر مادرش را در  توان سالگى از د

ـــيارى از فرزندى برقرار بود. زندگى با نادر به ما رابطه عميق مادرى و تدریج مرا با بس
شرایب موجود جامعه و جو سياسى خانه باعث ارتقاى آگاهى  مسایل سياسى آشنا كرد.
شدن شناخته  شد. با  سب پليس مجبور به زندگى نيمهف من  مخفى عاليت انقالبى نادر تو

سال  شدیم بچه 1351شدیم. و در  صبا بيژنمجبور  سه بيرون بياوریم.  زاده ها را از مدر
عهده گرفت.... تصــور دســتگيرى ها را بهمســئوليت آموزش بچه كردكه با ما زندگى مى

كرد. طاقت تحمل چنين دیوانه مىبراى به سازش كشيدن من مرا  هاها و شكنجه آنبچه
 كميته چند بار خودكشى كردم. چيزى را نداشتم. در

 گر ساواك یك كودك شكنجه شده را به منهوشنگ نعيمى شكنجه 1353در سال 
 نشان داد. او در مسجدى اعالميه مجاهدین را پخش كرده بود.

صر و ارژنگ همراه الدن آل1355اردیبهشت  26در  شاآقا، فرهاد ، نا ، كىصدیقى، پا
 احمدرضا قنبرپور به شهادت رسيدند. و مهوش حاتمى

 درگيرى متقابل»ها سروان روحى رئيس زندان اوین به من گفت: بعد از شهادت بچه
 هاى تو یكى از مأموران را كشته بود... دو روز بعد روحى مرا خواست و گفت:بود. بچه
 در آن روزگار در همان محدوده باقى ماند. اند. اما اتهام ساواكها را كشتهها بچهچریك

ــرف باید بچه ها جرأت نكردند چنين اتهامى را در آن روزگار اعالم كنند. چرا حميد اش
پرسم آنان خود راه خود ها چه اطالعاتى داشتند. من نيز از خود مىكشت. مگر آنمى را
ـــدها و هزاران ك را  ودكى كه هر روزهانتخاب نكردند. اما آیا در هيچ كجاى جهان ص
 1كنند.ميرند. خود راه خود را انتخاب مىمى

                                                           
 11/8/1387. فاطمه سعيدى، نامه سرگشاده، 1
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 شعاعيان و مجاهدين

ـ مذهبى در تماس بود. هم با   سران نهضت»شعاعيان از جبهه ملى دوم با نيروهاى ملى 
شت. گفته مىآزادى مرتبب بود. هم از طریق آن شعاعيانها با مراجع ارتباطاتى دا  شود 

ـــتر از هترجيح مى  مبارزهكه بهخاطر آنبه 1«مه با نيروهاى ملى و مذهبى كار كندداد بيش
ــتعمارىجبهه ــداس ــر ض ــت. چه از نظر مرحله انقالب، كه انقالب را بيش  اى باور داش

ــدارتجاعى مى  تنهایى قادردید كه بهقدر توانا نمىدید و چه از آن روى كه چپ را آنض
 باشند رژیم را ساقب كند.

 كه شعاعيان شكل تشكيالتى به مبارزاتش داد. ارتباطات 1347تا سال  1342از سال 
 اى هم با جاللاى با محافل ســياســى و ادبى روشــنفكرى داشــت. ارتباط ویژهگســترده

 داشت. در آخرین روزهاى زندگى جالل به اسالم رفت. و آن عكس تاریخى با احمدآل
شویق مى شعاعيان جالل را ت شان از آن رابطه دارد.  سلحانهكرجالل ن  د كه از مبارزه م

ـــوى حكومت حمایت كند. به جالل گفته بود به ـــت به س جاى پرتاب كلمات بهتر اس
 2پرتاب كند. گلوله

 ها قرار گرفت. از ارتباط او بابا تشــكيل ســازمان مجاهدین شــعاعيان در رابطه با آن
ــایى كه بعد از  ــا رض ــت. اما با رض ــت نيس ــازمان اطالعى در دس  اعدامبنيانگذاران س

سازماننژاد، بدیعبنيانگذاران )حنيف صادق( در رهبرى  صر  سن و نا سعيد مح  زادگان، 
 اى نزدیك داشــت در فرار رضــا رضــایى از دســت ســاواك او دســتقرار گرفت رابطه

 آورد،ساواك رضایى را براى شناسایى به بيرون زندان مى 4نقشه فرار را او كشيد 3داشت
 ا حمله او را آزاد كنند كه طرحى ناپخته بود. اما شعاعياناعضاى سازمان قصد داشتند. ب

شعاعيان حمامى را مى  شناخت كه دو در داشت. طبق برنامه كسىطرحى دقيق ریخت. 

                                                           
 . سايت خبرى ايران نيوز، مصاحبه با بهزاد نبوى1

 احمد. مصاحبه شمس آل2

 23/7/1382. صديقه صرافت، عصر نو 3

 1386. محمد قوچانى، روزنامه اعتماد سال 4
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سى ستاد مىشبيه واك ضایى بيفتد و آدرس حمام را در كفش اوها فر  شود كه به پاى ر
ــاند. آن ــاواك را به آن حمام كش ــایى هم س ــت در نگه مىها را پبگذارد. رض دارد تا ش

 گریزد.شناسایى وارد حمام شود. و از در دیگر مى بهانهبه
شت. این نقش به ح سازى مجاهدین نقش دا سازمان در باز  دىبعد از اعدام رهبران 

شت. كتاب  سازمان مقدمه كتاب راه حسين را به او واگذا شتاببود كه  را  زدهچند نگاه 
ست مجاهدین  نيز شود. رادیوشعاعيان به درخوا یى كه نوشت تا از رادیو عراق خوانده 
 دست اپوزیسيون ضد شاه بود. در

 شعاعيان در كمك به مجاهدین از هيچ كوششى فروگذار نبود یك قلم كمك مالى او
 تومان بود. بعد از ضــربه خوردن گروهش بيشــترین تســليحاتهزار  80 به ســازمان

 1ساز بود.نارنجك دستهزار  3قلم آن  مانده از گروه را به مجاهدین داد كه یكباقى
سازمان مجاهدین با چریك شير داورمدتى نيز رابب   هاى فدایى بود. رابطه اوليه ارد

ـــال بود. كه پس از كناره ـــت در س ـــياس ها مجاهدین این تا مدت 1351گيرى او از س
 2شعاعيان واگذار كرد.به  مسئوليت را

سدر فرار ناهيد جالل ضا  سر محمدر شرف دهقانى گفته مىزاده هم  شود،عادتى و ا
ــرگرد حاج » ــت. گویا با س ــعاعيان تماس گرفت و كمك خواس ــایى با ش خانواده رض

رئيس زندان زنان قرار مدارهایى گذاشته شد. و مقدمات فرار فراهم گردید.  سيدجوادى
ه كمك فاطمه رضایى موفق ـدهقانى ب ى اشرفـزاده موفق نشد ولاللـج اهيدـا نـام
 3فرار شد.به

 شـــود. تقى شـــهرام با مصـــطفى شـــعاعيان دوســـت بود و با اوو باز هم گفته مى
ست ش شدن او ن ست  سي شهرام و مارك ضع مذهبى  شت و در ت يير مو هایى طوالنى دا

 4مؤثرى داشت. نقش
به سازمان  1352دستگير شد. بعد از آزادى در سال تقى شهرام با بنيانگذاران سازمان 
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شنهاد  ست به پي سال پيو سيد. و در  ست بيش 1354بهرام آرام به مركزیت ر  80از  توان

 درصد از كادرهاى سازمان را ماركسيست كند.
 ت يير در فرارهاى سازمان و چه در متأسفانه چه در بازسازى سازمان مجاهدین و چه

ایدئولوژى تقى شــهرام، ســازمان مجاهدین ســكوت كرد و چيزى نگفت، تا كم و كيف 
 شته است.اى با سازمان مجاهدین دان شود انگار نه انگار شعاعيان رابطهرابطه روش این

ها تشــكيل بدهد. او اى از مجاهدین و چریكشــعاعيان تالشــى بســيار كرد تا جبهه
اندازى مهم نيست كه بگویى براین باور بود كه وقتى نارنجك را به سوى ضدانقالب مى

ست.  یا شكيل جبههاما مجاهدین و فدایىماركس یا على، مهم انداختن نارنجك ا  ها با ت
شعاعيان مخالف بودند. آن شنهادى  سازمانپي ستند نه افرادها مىها جبهه را تركيب   1دان

 ها و مجاهدین باشد.شعاعيان تالش بسيار كرد تا حلقه واسب بين چریك
ـــدن به چریك  اش با مجاهدین همچنان باقى بود. وها مدتى رابطهبعد از ملحق ش

 هاها اصـــطكاك پيدا كرد مجاهدین ســـعى كردند او را با چریكى هم كه با چریكوقت
 2ها وصل كردند.آشتى دهند. و هر بار كه ارتباط قطع شد او را به چریك

 ات  3ها زیر پوشــش امنيتى ســازمان مجاهدین قرار گرفتبعد از گســســتن از چریك
 روزى كه به شهادت رسيد.

 
 شعاعيان در زندگى خصوصى

ــعاعيان با مادرش زندگى مى ــاخت.كرد و با درآمد مختصــر مادرش مىش  كهدرحالى 4س
سى شكاش در خانه خاك مىمدرك مهند ستان دندانپز  اش كهخورد. روزى یكى از دو

شد، براى او كارى دست و پا كرد.  شعاعيان زندانى  بعدها مدتى نيز به خاطر دوستى با 
نامه را به او داد پولى نجات دهد. وقتى معرفىرى و بىكازعم خود از بىشعاعيان را به تا
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كارى را به او نشــان داده بود كه هم كار مشــ ول شــود شــعاعيان دعوت بهاز فردا به تا
شعاعيان به او گفته بود؛  حقوق و شت.  من فكر كردم تو یكى »مزایایى به مراتب بهتر دا

ـــت لعه مشـــ ول بود و نمى. او به تحقيق و مطا1كنممن دارم چه مى باید بفهمى خواس
به ســبك « توانســت به آخر برســاند رها كند.مادى كارى را كه او تنها مى خاطر منافعبه

ـــت. ماه خودش راه و كرد و در ها ارتباطش را با دیگران قطع مىروش عرفانى هم داش
 2كرد.رفت و به اصطالح خودسازى مىمى خودش فرو

ـــى هم كرد و با چهافكارش را زندگى مى» ـــواس  در برخوردهاى معمولى»اما  3«وس
ــع و درویش ــلك بود.فردى متواض ــتين زندگى مى« مس  كرد ودر اتاقش روى یك پوس

شمكش و  ساده و گاه عجيب و غریب بود. مثالً نان و پرتقال، نان و ك سيار  غذاهایش ب
سى را در آب حل مىهمه جالب از شتر یك قرص ویتامين   د.خوركرد و با نان مىتر بي

ــتر ــاده،  بيش ــيدن لباس س ــتفاده از تمایل به پوش ــهر و اس زندگى و حركت در پایين ش
 4اى داشت.توده هاىپوشش

 راختههاى یك مرد را داشــت. وحيد افكه تمامى جاذبهشــعاعيان ازدواج نكرد. با این
ــدر ب ــهازجویىـ ــایش از مرضيه احمدى اسكویـ ــى بـ كند. عنوان زنِ مصطفى یاد مىهـ

ــيه ــيار بهاحمدى نيز جاذبه مرض ــت. اما آن دو درهاى بس ــرایطى  عنوان یك زن داش ش
 خواست.ها چيزى باالتر از یك انسان معمولى مىجنبش از آن زیستند كهمى

ضيه در هالهبه صطفى و مر ضيه ابتدا جذبهرروى رابطه م  اى از ابهام باقى ماند. مر
 هاى شد. و توسب او به چریكهاى روشنفكرى شعاعيان شد. توسب او عضوگيرجاذبه

 تنها رابطه سياسى ـ تشكيالتىها نهملحق شد. اما از زمان ملحق شدن اسكویى به چریك
ـــعاعيان قطع مى ـــود بلكه رابطه او با ش ـــعاعيان ها نيز قطع مىعاطفى آنش ـــود. ش ش

صحبت شرف متوجه مىدر سكویى در تكهایش با حميد ا سىشود كه ا هایش با او نوی
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ه شعاعيان با او ـشود فهميد كىـالم شعاعيان مـا از فحواى كـنبوده است. ام رهـمهـب

 مهر است.به

 
 سه بدهكارى تاريخى

 خواهى تاریخى بدهكار است:نفر یك معذرت 3چپ ایران به 
 
 . یوسف افتخارى1

سال  سى در اردبيل به 1284در  ستشم سيالي سو  دنيا آمد. برادرش از رهبران حزب 
 كه با فرقه اجتماعيون ـ عاميون قفقاز مرتبب بود. اردبيل بودند

ـــت. برادرش با قفقاز ارتباط تجارى ـــان به قفقاز زمينه كارى هم داش  رفت و آمدش
 السلطنه زندانىداشت بعد از جنگ جهانى اول او و برادرانش توسب حاكم اردبيل صارم

 خواست ژنرال فدورف روسى را ترور كند.شدند. رحيم برادرش مى
 واسطه كمى سن بعد از یك هفته از زندان آزاد شد.افتخارى به

 ها به قدرت رسيده بودند.به قفقاز رفت. و این زمانى بود كه بلشویك 1917در سال 
 وارد 1302در باكو به مدرســه ایرانيان رفت و بعد به مدرســه فرقه رفت. و در ســال 

 دانشكده كوتو شد.
 ســتى كارگران شــرق بود كه در آغاز براىكوتو نام خالصــه شــده دانشــكده كموني

 هاى شــرقى شــوروى تأســيس شــد. اما كمى بعد وظيفه آنآموزش كارگران جمهورى
 هاىاى براى كشــورهاى شــرق شــد افتخارى در كوتو با نظریهتربيت كادرهاى حرفه

سندیكایى و شگاه تعلميات  شتر در این دان شد. اما او بي شنا   ماركس و انگلس و لنين آ
 سازماندهى را فرا گرفت.اصول 

سال كار در كارخانه واگن سال تحصيل همراه با دو ماه در هر  سازى و فعاليت سه 
 درسندیكاى كارخانه از او سندیكاليستى ورزیده ساخت.

شاه  ضا صميم گرفت به ایران بازگردد. اما مخالفت او با ر سال افتخارى ت سه  بعد از 
 ها اجازه ندهند او به ایران بازگردد.روسشناسان شوروى باعث شد كه دركنگره شرق
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اما  شناسان شوروى رضاخان را فردى مترقى ارزیابى كرد.كنگره شرق 1303در سال 
ـــيج( ـــفندیارى )برادر كوچك نيما یوش ـــه نفر با این نظر مخالف بودند. الدبن اس  س

 زاده و افتخارى.لطيف

عى خود را آشكار كرد پس به تاجيكستان رفت تا رضاخان سردار سپه ماهيت ارتجا
حزب كمونيســت را ســركوب كرد. پس از ســوى ســندیكاى جهانى )پروفينترن( كه  و

 به كمينترن بود مأموریت یافت به ایران برود. وابسته

سال  سال  1306افتخارى در  ستان رفت و در  شد. به خوز  اتحادیه 1307وارد ایران 
ــال  ــازمان داد. این اتحادیه در س اعتصــاب بزرگ نفت را برپا  1308كارگران نفت را س

ــ اقتصادى داشت. از یك سو با تمدید قرارداد دارسى كرد.  اعتصابى كه ماهيت سياسى ـ
 بار كارگران نفت اعتراضى داشت.مخالف بود. و از سویى دیگر به وضعيت رقت

 سال زندانى شد. زندانى 13همراه دیگر رهبران كارگرى دستگير و مدت افتخارى به
 هاى استالين.زمان شد با تصفيهر زندان رضاشاه همبودن او د

 افتخارى اتهامات وارد شـــده به رهبران درجه اول حزب كمونيســـت شـــوروى را
 نپذیرفت و قبول نكرد كه تروتســكى، بوخارین، زینوویف یك شــبه خائن و جاســوس

 كرد. ارزیابى« تزار شدن استالين»ها را در جهت اند. و این تصفيهها شدهامپریاليست

ستجناج چپ زندان كه در رأس آن سيان از رهبران حزب كموني شس آوان  ها آردا
ست به بایكوت او زد. این اتهام تا به آخر  ست ناميد و د سكي ایران بود افتخارى را تروت

 گوید:افتخارى ماند افتخارى خود از تروتسكيست بودنش چنين مى با
 

 كه ب  لنين تبايد باد،د، در زى ن گعصندانسججصك كه ى از تروتسججك  ان پ را ى »
راه بيعصد  گعصه اسججب ب ند در دني  انبالب ىشججب اك بهانججصب ا  دانججصه كه ى 

اسص لين  كه ى  در ىسكا دانشيا بادنك، اك تروتسك  و اك باخ رنن و اكدرزى ن 
صحبب ى ى  ضايبآىدند و براى ى   ش پ اك براى ى كردند  و س وى باد   ا ن ى

از وزارت جنگ  ىن به انراپ آىدم  تروتسججك  در ر ك ك ر باد  و ت زهآپ وقب كه 
سك  ىارح نباد  و باد از آپ ضاع تروت سصاع  داده باد  ىا اك در آب داپ بادم  و  ا
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سك  صالً از نظر تروت نصك  آدى   از آب داپ اك به زنداپ افص دم  ا ايچ اطالع  ندا

 1«اسص لنيسب ب ند  تااند تروتسكيسب ن كه نظرى را نداند، نن 
 

سكو دارد چه اتفاقى م صرافت دریافته بود در م  افتد. وىگناه افتخارى آن بود كه به 
ـــوسپذیرفت تمامى رهبران درجه اول یك انقالب بهنمى ـــبه جاس  جز یك نفر یك ش

 اند.امپریاليست شده

 
 . خليل ملكى2

اعضـاى  رویيم. ملكى ازنام خليل ملكى روبهاى بهبه بعد ما با پدیده 1325هاى در سـال
ــم 53 ــت ایران بودند. در زندان تص يم نفر بود. گروهى كه در پى احياى حزب كمونيس

ــت كردند به آن حزب ملحق  گرفت كه ــابقش حزبى را درس ــد و رفقاى س اگر آزاد ش
 زندان ملكى را از رفقایش دور كرد. نشود. دوران

شكيل حزب توده در مهر بعد  ش ال ایران و ت سقوط دیكتاتور و ا  زببه ح 1320از 
 فراكسيون ها به دنبال او رفتند تاجناح جوان»نپيوست. اما گروه منتقدین داخل حزب یا 

ــت آن ــد. و در كنگره نخس ها را در حزب رهبرى كند. او پذیرفت و به حزب ملحق ش
 عضو كميسيون تفتيش حزب شد. حزب

 شــكســت فرقه و دمكرات و آوار این شــكســت بر ســر حزب رهبرى جناحبعد از 
 معترضـــين حزبى را به عهده گرفت و ضـــمن انتقاد از رابطه مرید و مرادى حزب با

 خواستار تشكيل كنگره شد. كنگره تشكيل نشد و كار به انشعاب كشيد. شوروى
 ولترىملكى به فراســت دریافت آنچه شــوروى مدعى آنســت، انترناســيوناليســم پر

 يردرگ 1923تا  1917اسالوميسم است. حزب بلشویك از نيست بلكه ناسيوناليسم پان
سى سيا صادف مى 1923اش بود. از جنگ داخلى و تثبيت قدرت  به  شود بابه بعد كه م

 قدرت رســيدن اســتالين حزب كمونيســت دســت به بازســازى اقتصــادى كشــور زد با
 شده و استبداد مطلق. ریزىدارى دولتى، اقتصاد برنامهسرمایه

                                                           
 بيات و تفرشى.. روزگار سپرى شده، خاطرات يوسف افتخارى به كوشش 1



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      42

 

ناسيوناليسم خودش را در شخص استالين بازسازى كرد و انترناسيوناليسم پرولترى 
 الملل و كمينترن و كمينفرم، ابزارى در دست این ناسيوناليسم شدند.كمونيسم بين و

را فهميد. پس حزب توده در ایران در آن روزگار ملكى و تنها ملكى به درســـتى این
ـــفر او به انگليس، كه دعوتى از تمامى روزنامهلجن او را نگاران ایران بود، مال كرد. س
ــد تابهانه ــتى بدانند. و  اى ش ــوس انگليس در درون حزب و جنبش كمونيس او را جاس

 ملكى ناشنيده ماند.
 

 . مصطفى شعاعيان3

 ىاش بر بزرگسومين عذرخواهى از آن مصطفى شعاعيان است. چریكى تنها، كه تنهایى
سى انقالب گيالن و  شعاعيان در برر ستى روساو افزود.   ها به این نتيجهنقش اپورتوني

 هاىپژوهشخوردى ماركسيستى نبوده است. و دررسيد كه برخورد شوروى با انقالب بر
 «لنينيسم ناگذرگاه كمونيسم است.»اش به نقد لنينيسم رسيد. و اعالم كرد؛ بعدى

 روند به هر كجادنبال آن چين و كوبا و ویتنام مىبهراهى را كه شوروى رفته است و 
 .شود اال سوسياليسمروند اال كمونيسم. و در آنجا همه چيز متحقق مىمى

 گير باور داشت.پس انگ تروتسكيسم خورد. كه براى تحقق كمونيسم به انقالب پى
توان رسيد مىآميز به سوسياليسم نشعاعيان بر این باور بود كه با تز همزیستى مسالمت

 راهى جز اعالم وضعيت جنگى تا فرجام نهایى نيست. و
شنيده ماند. در حالى سم خورد و نا سكي كه او خود انتقاداتى شعاعيان نيز انگ تروت

 تروتسكيسم داشت.به
 هاى ارایه شده ببيند. وقتى هم كه به شهادتچپ آئينى نتوانست او را خارج از قالب

از او حرفى نزد. با سكوت  1357برگزار شد. بعد از بهمن رسيد. شهادت او با سكوت 
ـــله او را همچنان تروتســـكيســـم خواندند. در حالى از ـــتند و در پس  كهكنار او گذش

 دانستند.ها نيز او را از آن خود نمىتروتسكيست
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 هاى شعاعيانطنز در نوشته

 بر بســتر یك هاى نثر شــعاعيان، طنز مليح و دلنشــين اوســت. طنزى كهیكى از ویژگى
 كاهد.جدى تئوریك از سنگينى و خستگى بحث مى بحث

ست. سروى ا سو تحت تأثير ك شته 1شعاعيان از یك  شخصنثرى كه نو  هاى او را ت
 رســـد تحت تأثير ماركس باشـــد. ماركس نيز در اوجنظر مىبخشـــد. اما در طنز بهمى

ــایى جدیدى مىبحث ــود و بحث را جذابهاى تئوریكش فض كرد. نگاه كنيم مىتر گش
 چند نمونهبه
 

 نمونه نخست

 ساسي ليسك روس  چنداپ بخشنده و ىهرب پ اسب جججج  ص  از خدا اك بيشصر ج»
 كند كه براى نگهدارى جزء، كل را را  ى 

 چشجججك و رون  نعرت  ل انن جه پ اارننن  را نگر كه ب  چه ىسجججب نه دى ب 
 كند  ليزم روس  ساءاسصع ده ى ب رى از انن بخشندگ  و ىهرب ن  اااران  ساسي

 «سص ند ج چه جه پ ن ىردى؟ان پ جزء را نيز ب زىس ى 
 

 نمونه دوم

 هكدرازى نشجججاد  ارچند انين اندازه اك براى آنه  اننك بيش از انن روده»
 جانند،وار نن ا ى آخاندى، كندوك وى خر خ ك ن فضجججي ب خاد را در ن 

سص  خسصهبه سب جججج بهرا  ن ا ن  كه ن اك براى آخاندكرو، انناركننده ا
 اندنشجج  ف سججع  ج آخاندى خاد را فروتن نه چان پ نججيرنن  ترارنك و فر 

 «ن پ ب د ا  از آپزنند ج ى كات آسن پى 
 

 نمونه سوم

ه آپ ن نشججج پ در  د گندم نججج ادا را ب ا ن  كه فرانگ ك رگرى 
                                                           

يك نثر  داند كه بيشـــتر. عبدى كالنترى در مقاله چريك تنها نثر شـــعاعيان را مت ار از نثر ناصـــر واوقى ســـردبير انديشـــه و هنر مى1
 اى است.ترجمه



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      44

 

ىده و در گ م ىرسججججه زدپ و جيش درآ به ان ا نشجججج پ رنخصه و 
 كنند عنااپ تنبالت ناش ج پ ى به

 
 نمونه چهارم

صاالً انه ك را ى سب  ا سي رى از جه ت آىازنده ا  خااندپ انن جزوه از ب
سب  آىازش  سي ر آىازنده ا ادب »گعب: كه ى « لبن پ» زب تاده انراپ ب

 «ادب پ كه آىاخص  گعب از ب  از
 

 نمونه پنجم

نگعب ىاضاع راباه دن لكصيك  زنرس خب و روس خب سي ر   انگيز و ىيچيدهب
نند كه س ن  ب  س  ك ن ند، و چه ب سب كك براى انن كنصرنن  سب  البصه د  ا

س ده و ىيش سي ر  ش پ ب ند  و بصاانند ىثل فرفره ار بران ى از اگرهى  افص ده ب 
 روابط را بگش نند  انن

 خدا زن دن پ كن د! آىين!
 

 نمونه ششم

 روز لنين رات رنخ زادروز و ىرگنجججاد كه به   لب خبردار درخااسجججب ى »
كنك ا ى دور نباده، گن پ ى ني ورند و اسججصدالل نكنيد كه لنين در گتنججصه

ىضججناپ  در انن جنالت صججرف ً« لنين »دانك و خااسججصك از افزودپ را ى  انن
 «نام! و ب  سپ ك لنين اسب  اگر آزاد فرى نيد ىرخص ى  سخن
 

 آثار شعاعيان

 1349، سال روى و نهضت انقالبى جنگلنگاهى به روابب شو. 1
 1350سال  شورش یا انقالب. 2
 1351سال  زدهچند نگاه شتاب. 3
 1351سال  هانقدى كوتاه بر سه اثر چریك. 4
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دومفصل   
 

 نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل
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 درآمد

نيست.  نگاهى به روابب شوروى و نهضت انقالب جنگل، تاریخ روزشمار انقالب گيالن
ستان آغاز مى ست. پس كار از ميانه دا شوروى با انقالب گيالن ا شود. تحليلى برروابب 

سبك وآن شيوه هم نه به  شمار تاریخى بلكه به  شعاعيان وارد هر سياق یك روز اى كه 
 شود.بحثى مى

دهد و بعد این فرد را مسـلم هاى تئوریك بحث را توضـيح مىشـعاعيان ابتدا پایه
گاه مواضــع كه خواننده پيشــاپيش از تاریخ روزشــمار انقالب آگاه اســت و آن گيردمى

 گذارد.مىبحث هحزب عدالت را ب
هرروى به تبع این ورود و خروج به بحث، بازخوانى بر همين منوال خواهد بود. به

ست شاپيش و الزم ا  و ميرفخرایى جنگل سردار كتاب كه خواننده این بخش از كتاب پي
 .باشد كرده مطالعه را شاكرى خسرو زخم ميالد

سال  سب اداره  1341این كتاب در  شد. اما هنگام پخش تو شته  سور كتاب نو سان
توسـب انتشـارات مزدك چاپ و  1356شـد. پس به خارج رفت و در فروردین  توقيف

 داند:ویراستار ضمن ارزشمند دانستن كتاب چند نقد را به آن وارد مى منتشر شد.
ست آن1 سال. نخ سنادى كم در مورد عملكرد  شعاعيان با تكيه بر ا  1920هاى كه 

 چه اوضاع و احوالى»پردازد كه این موضوع نمىشوروى به قضاوت نشسته است. و به 
 «.باعث شد كه لنين از رهبرى حزب بلشویك راه خطا را در مورد شرق برود

 . داورى شعاعيان در مورد حزب عدالت عجوالنه است.2
 ها درست نيست.. داورى او در مورد تبلي ات ضدمذهبى كمونيست3
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 متدولوژى بازخوانى

 روابط شوووىرو  و ت اوووب ات  ب نگاهى به )براى ســهولت از این به بعد  جنگلكتاب 
زمان كه یك بررســى تاریخى اســت همناميم(، ضــمن آنمى جنگلرا تنها كتاب  جنگل
دان درســـنامه انقالبى هم هســـت، روش شـــعاعيان در این كتاب روش یك تاریخ یك

ـــت كه آن آكادميك ـــت بلكه روش یك فرد انقالبى اس هدف مناظره و جدل را با نيس
سى و درس نامه عنوان درسها را بهنامهاش درسپس در بازخوانى 1گرفتن نوشته است سيا

ـــى مى تاریخى كنيمبررس بازخوانى  را در ترازوى داورى اش از انقالب گيالن، آنو در 
بازخوانى منطبق خ دهيم. و درقرار مى يان واقع این  عاع ـــ تدولوژى ش هد بود بر م وا

 تاب.نوشتن كرد
 

 حقيقت باالتر از همه ما

شت و مى ضارب آرا باور دا سيدن به حقيقت از خالل ت  نباید از»گفت: شعاعيان براى ر
 داشت.« ابراز انتقاد و اظهارنظر هرچند بسيار خشن و ناپخته واهمه

ــته شــود و دیر یا زود، بهبرخورد عقاید باعث مى  هرحالشــود جامعه به فكر واداش
ـــد. و از همگان مىحقيقت كشـــف خواهد  خواهد خطاهاى او را به دیده اغماد ش

شته ننگرند سنتى كه در جامعه ما یا نهاى او بىو از نو  بود و اگر بودرحمانه انتقاد كنند. 
ــد و یا انتقامبه ــد. و نقد یا تبدیل به نان قرد دادن ش ــپرده ش ــى س  هاىگيرىفراموش

 گيرخربى در جامعه نُضج گرفت. همههاى مشخصى و دیدیم كه از نبود نقد چه اندیشه
 راهه بُرد.شد و جنبش روشنفكرى را به بى

 
 نوشتن يك وظيفه

 شد. او در پى آن بود كه به مردم خود خدمتىبراى شعاعيان نوشتن یك وظيفه تلقى مى

                                                           
 ، راديو زمانه2007. عبدى كالنترى، چريك تنها 1
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ضرورىكند. پس مى شيد كه  شدنىاندی ست. اوترین كار و   ترین كار در این لحظه چي

شيد و مىن كار نبود. او به تاریخ مىتریدنبال بزرگبه ست كه هيچاندی  تواندكس نمىدان
ست.  شده ا ساند. پس بر عهده هر فردى كارى نهاده  همه كارهاى تاریخ را به انجام بر

 .فتربه سوى نوشتن مى« اشپاس عشق به ملت»به  پس
 

 سؤال و پاسخ: يك متدولوژى

س سش و پا شيوه پر شعاعيان در  شتن خطابهتازگى متدولوژى  ست. براى او نو  اىخ او
سى بى شين در یك روزنامه و یا در ست. او مدام خواننده را آت سر كالس ني سروته بر 

 دهد تا او با فكر كردن به آنگذارد و اجازه مىكند. جلو او سؤالى مىبحث دعوت مىبه
ین یابد تا از خالل ادهد. خواننده فرصــت مىبحث وارد شــود و بعد خود پاســخ مى

سخ به جواب پرسش شعاعيان مىو پا سخ هایى جدا از آنچه  سد و در آخر با پا گوید بر
 شود و یا آن پاسخ را رد كند. او یا همراه

 
 يك سؤال مهم

 پرســد و یا ســؤالاز خود و در حقيقت از خواننده مى جنگلشــعاعيان در مقدمه كتاب 
ست و كه آیا در زمانى»كند كه خواننده را مطرح مى شاكش ا شوروى در ك سم با  امپریالي
شوروى و نقش او در انقالبدرحال غارت ثروت سأله  ست آیا طرح م  هاى ملى ایران ا

ست یا نه ست ا سخ مى«. گيالن در ضافه مىو او پا ست. و ا ست ا  كند كهدهد: آرى در
 اند. اما شــوروى كه مدعىعنوان دشــمنان ملت ایران شــناخته شــدهامریكا و انگليس به

 دوستى با انقالب ایران است، دوست ایران نيست و باید به مردم شناسانده شود.
 

 مهم درس يك

 آموختمى و بود گرفته را درس یك همين بعدی روزگارهای و روزگار آن در چپ اگر
 آنچه و است بوده انقالب شكست عوامل از یكى گيالن انقالب در شوروى نقش كه

 بعدتر و دمكرات( فرقه و شمال )نفت بعدى روزگارهاى و روزگار آن در شوروى براى
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 و پرولترى انترناسيوناليسمبه ربطى هيچ منافع این و است شوروى ملى منافع دارد ارزش
 فرجامى ایران توده حزب بعد به 1357هاىسال در .ندارد ایران در چپ جنبش منافع
 .داشت دیگر

 
 نگاه درست به انتقاد

 عار شعاعيان، انتقاد و افشاگرى تا مرز رسواگرى بود و مدام تأكيد داشت نباید ترسيدش
 هاضعفسوى عدم انتقاد را كه ناآگاهى براى به دست دشمن بيفتد. شعاعيان آن كه برگه

دید. و بر این باور بود. هر چيز كه به ملت مربوط اســت باید با ملت تر مىبود خطرناك
شتناك را خيانت مىميان نهاد. و  در شيدن پرده دروغين روى واقعيات وح ست وك  دان
 گفت: اگر قرار است شكست بخوریم چه بهتر كه با چشمان باز نابود شویم. بهتر آنمى

 است كه در خواب دیوار بر سرمان خراب شود.
ها و كمبودها بود. او براى شــعاعيان، انتقاد براى باز كردن مجرایى به ریشــه ضــعف

ــطحى درپى ن ــت انتقاد را تا س ــخص نبود. و تالش داش ــخص یا آن ش كوهش این ش
گرفت براى خاطر آن بود كه آن تاریخى باال ببرد. و اگر از شخصى ایراد مى اجتماعى ـــ

 لحظه تبلورى از شرایب تاریخ خود بود. شخص در آن
 د.هر روى انتقاد نزد او رو به آینده داشت. تا دیگر این اشتباهات تكرار نشوبه

 
 هاى انقالب جنگلضعف

 تر بود.. از لحاظ قاطعيت نظامى از تبریز عقب1
ــ. از لح2 ــاظ تبلي ات و ضعف جنبش و عـ ــدم گسترش انقالب در حـ د مشروطه ـ

 اقى ماند.ـب
 . كمبود و یا نبود كادرهاى ایدئولوژیك و انقالبى3
 ت.كاسانقالبى مى. درك غلب ميرزا از معنویت انقالبى كه از قاطعيت 4
سراسر كشور را  ردـــكس انقالب سعى نمىـــوده پـــت ت ازـــود درك درســـ. نب 5

 انقالبى كند.
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شاندن توده6 ــــه. نك شاهنگ. فكر مىـ ب را كرد به تنهایى باید امر انقالا در حد پي

 جلو ببرد.به
دانســت با هر نيرو تا كجا متحد و از كجا . درك درســتى از اتحاد نداشــت. و نمى7

 تضاد او تقابل است.بعد در به
پس  دانست.. درك درستى از نيروى نظامى دشمن نداشت. جنگ را برادركشى مى 8

ــت به عقبیا از رودررویى اجتناب مى ــينى مىكرد یا دس ــدننش ــته ش  زد و باعث خس
 شد.نيروها مى

وقمع . در برخورد با ضدانقالب قاطعيت نداشت. نيروهاى طرفدار حكومت را قلع9
 كردند.كه با هواداران انقالب چنين مىحالى كرد درنمى

 هاى جدید براى پراكنده كردن نيروهاىهه. انقالب درك درســتى از گشــایش جب10
 دشمن نداشت.

 ه دشمن نداشت )حریق در مناطقه. انقالب درك درستى از اخالل، در پشت جب11
 نفتى، خراب كردن خطوط تلگراف و بانك شاهنشاهى(.

 ست با جنبش خيابانى، كلنل پسيان ارتباط برقرار كند.. انقالب نتوان12
 دانست باید با كار در ميان نيروهاى. انقالب درك درستى از ارتش نداشت. و نمى13
ست ارتش را از اهداف و اقدامات آنميهن شود و درـــــهپر زوم ـــــصورت ل ا مطلع 

 خرابكارى كند.
 ( نداشت.. انقالب درك درستى از تبلي ات )روزنامه و مبلغ14
 

 اپورتونيسم چپ

 ها ت شمممطاىح ى و  ت ن تو ه اه  ا اپورتونيسمممپ بد ن تو توبه نه تى   »
  يطن .ها را نه ىثانه نخسممنيم تياىم ى خصمماىو ت اتعممار بارر هخطىم  ا 

بنگل  هار عمو  را ا  سورانقالن  نماىاو صادر ش ه ا  شورتر، اننخاب تاكنيك
 «دانسنن .ىذنوحانه ى ع انقالن ، غيطقاطع ت 

 شعاعيان ـ جنگل
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 يك سؤال

سم چپ سألهشعاعيان همراهيم. اما باید دید آیا به با در تعریف اپورتوني ستى طرح م  در
 كه صـــادرشـــدگان ازدادن زمين به دهقانان آخرین گام انقالب بود یا نه. و دو دیگر آن

 شوروى چه كسانى بودند.
م داد. اما باید گفت كســى از شــوروى به ایران توضــيح خواهي مســأله زمين را بعداً

ــادر ــلى  ص ــكل فص ــد. اینان كارگران و مبارزین ایرانى مقيم قفقاز بودند كه یا به ش نش
 كردند و یا از تعقيب حكومت به آنجا گریخته بودند.مى درآنجا كار

سروى، شروطه، طبق روایت ك ستند كه در انقالب م  اینان همان انقالبيون قفقازى ه
 هاى شایانى به انقالب كردند.كمك

 ادامه دهيم:
 

 طمع اىطاوهار ىيط اكوبك خاو، انقالن  دلسممو ، نا تبطنه ت ن در بطىاو ن ث»
 ت ىيهماناو ناخوان ه« كمينه ع الت ناكو»پطنسمممي  هار ىهابط ت ن نا تطنچه

 رتسمم  نيه هميم اصمموا ت اشممرااو در اتليم ىالقاو نا تعمموي تما  پي  هى 
نه» ىذهب  نود. ت  رار  كه دارار اف رار  ىيط ا  نا اف هميم بهت كمونيسمممپ را 

« نظط شممود.دى . اصممطار داشممت كه تا ى ت  تبويماو ىسممور  صممط نم  سمما  ار
 («243بنگل صف ه  )سطدار

 جنگل ـ شعاعيان
 

 حزب عدالت

 كه بودند.« پرنسيبهاى مهاجر و بىتربچه»ببينيم این 
 علت ظلم و اجحاف واليان و شـــاهزادگان قاجارى،به 19هاى پایانى قرن در ســـال

شك سيارى براىقحطى، خ سب راهزنان و یاغيان، ایرانيان ب  سالى، غارت اموال مردم تو
 سوى مرزها رفتند.كارهاى فصلى و غيرفصلى به آن

 كارباكو یكى از این مناطق بود كه ایرانيان در معادن مس و آهن و نفت آن مش ول به
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 چىخواه بسيارى در آن منطقه ساكن بودند. محله صابونها بازرگانان وطناین بودند جز

مجاهدین به یكى از این مناطق بود. با شروع انقالب مشروطه، ایرانيان مقيم قفقاز كه بعداً
شدند )چون لباس قفقازى مى سهم بزرگى درانقالب بهقفقازى معروف  شيدند(  عهده پو

ــور بمبگرفتند. بدون امكانات  ــليحاتى و حض ــازان ومالى، تس اندازان قفقازى بمب س
 1برد.اهه تبریز راه به جایى نمىیازده م مقاومت

 ها دو دليل داشت.گير آنعلت فعاليت چشم
 هاى طبقاتى. انگيزه1
 علت تماس با انقالبيون سوسيال دمكرات قفقازى. باال بودن سطح آگاهى به2

اميون ععال بودند. و رفته رفته فرقه اجتماعيون ــــ اینان نخست در احزاب قفقازى ف
 ترجمه حزب سوسيال دمكرات است را تشكيل دادند. كه

سال  سال  1906در  شروطه فرقه خود را منحل كرد و در   1916با پيروزى انقالب م
 وجود آمد.اى از كارگران ایرانى در محله صابونچى بهفرقه عدالت توسب عده

 در سفرى علت پيگرد پليس به باكو رفته بود.زاده بود. كه بهرهبر حزب اسداهلل غفار
 يهخان شــناســایى و در شــهر رشــت ترور در نظمبه ایران براى مالقات با ميرزا كوچك

 رشت به شهادت رسيد.
 در ایران فعاليت داشت. كادرهاى خود را براى 1920تا سال  1916حزب عدالت از 

 2شدند.دستگير و زندانى مى اًدهى به ایران فرستاد كه عمدتسازمان
 كرد.خوب بود شعاعيان براى معرفى ایرانيان مهاجر از این زاویه شروع مى

 
 روى يا خيانتيك سؤال: چپ

 يشمموارخواهن  نه هماو پنالهت رانگط، هقاىاو اعضممار كمينه ع الت ناكو.... ى »
 دىم ت ىذه ناىسمممن  عويه خ ا ت خاو، نقبوانن  كه ى انقالب ت ىيط ا كوبك

 دست نه تبويغ ت ىبار ه  د....

                                                           
 . كسروى ـ تاريخ مشروطه1

 رضاشاه انتشارات اسناد ملى ها در زمان. نگاه كنيد به فعاليت كمونيست2
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 كارر نود ت هيچ  ونه نذرها رتر تعصممم  ت ن انپتواو ناتر كطد همه اىمهىا ى 
 خيانت ت ع انقالب در هو كاشنه نش ه نود.

 ـ كتاب جنگل 174شعاعيان ص 

 
ـــت. الاقل اگر امروز در اختيار ماروزنامه ـــت ایران موجود اس  هاى حزب كمونيس
ست، د سترس تمامى مخالفان حزب ازني  ر آن روزگارى كه انقالب گيالن زنده بود در د

ـــردار جنگل، ـــنده كتاب س ته تا حكومت و هواداران ميرزا و حتى نویس  انگليس گرف
ست. چرا همان سماعيل ميرفخرایى بوده ا سلطانا سين نامدار حزبگونه كه   زاده، تئوری

ست»در جواب  ساخته و پرداختهكند و آنات را رد مىاى این اتهامدر مقاله« ایراندو  را 
سم انگليس مى ستندى آورده نمىزرادخانه امپریالي سلطانداند فاكت م  زاده در آنشود. 

سوى حزب رد مى شتن حجاب و مخالفت با مذهب را از  صراحت بردا  كند ومقاله به 
ــيلرا اتهامى ناجوانمردانه مىآن ــأله در جاى خود به تفص ــند داند به این مس  با ارایه س

 پرداخته خواهد شد.
ـــعاعيان چپ ـــك را ایجادروى را با خيانت یكى مىاما چرا ش  گيرد یا الاقل این ش

 كند كه خيانت و عمد در كار بوده است.مى
ضى اوقات چپ ست كه در بع سارتشكى ني ست كه با خيانت روى آنقدر خ بار ا

 روى و خيانت.بين چپ شود. اما در همان زمان هم فرق استبه شانه مى شانه
ــعاعيان فكر مى ــلطانچرا ش ــت، س زاده و حيدرخان كمتر از كند دل حزب كمونيس

 طپد؟شان مىبراى بهروزى مردم ميهن ميرزا
 

 انترناسيوناليسم قالبى

 «نظط ت   اصفت در عملاننطناسيوناليست در حط  ت ناسيوناليست تنگ»

 شعاعيان ـ كتاب جنگل

 
ــم  ــيوناليس ــت. برمىانترناس  گردد به دوران ماركس وابداع لنين و انقالب اكتبر نيس
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سرمایه امرى جهانى  ستا اش نيز امرىست و پرولتاریا و مبارزها انگلس و این نظر كه 

ست. و كارگران جدا  ستگى و اتحاد جهانى پرولترى الزم ا  جهانى. و در این مبارزه همب
 مبارزاتست باید بها هاى طبقاتىخته نظامته و پرداتمامى مرزهاى ج رافيایى كه ساخ زا

 یكدیگر كمك كنند.
شتند. از روز اول اینان  شعار باور دا شویك به این  سيونا»لنين و حزب بل  ليسـتنا

ــفت ــيونال« گداص ــم پرولترى به ناس ــيوناليس ــه گذار از انترناس ــمنبودند. باید پروس  يس
ست پان شك سى كرد. وقتى انقالب در غرب  سم را برر سالوی سم »خورد ا سيالي سو تز 

 تمامى مطرح شد، باور لنين و دیگر رهبران بلشویك برآن بود كه بر عهده« دریك كشور
ند و این یعنى عين ياليســـم را حمایت كن ـــ ـــوس ـــت كه مهد س  احزاب كارگرى اس

 انترناسيوناليسم پرولترى.
 بخاطر شـــوروى در بلندمدت توســـبعدها با این توجيه كه فدا كردن منافع ملى به

 یناوروى جبران خواهد شد. رفته رفته به ناسيوناليسم گداصفت روسى منجر شد. و ش
 نيز بررسى خواهد شد.

شكل جدى ملكى به این امر پى برد. و بعد از  ستين بار به  شعدر ایران نخ اعيان او 
ـــكسى است كه ب دومين ـــه طور جـ  دى انترناسيوناليسم روسى را ناسيوناليسم روسىـ

 كند.اعالم مى
پاى  وقتى»نویســد: رســد مىاش به شــوروى كه مىتاریخ ســى ســاله ن جزنى دربيژ
ضت منافع شوروى جنبشهاى آزادیبخش پيش مىملى و منافع نه ها را فداى منافع آید. 
نيست كه انترناسيوناليسم  اما هنوز بر این باور.« 1كند باید مواظب این امر بودمى اشملى

را كه او به رویزیونيسم شوروى ـارجى ندارد. چـخوروى اصالً وجود ـدر ش رولترـپ
 باور داشت.

 
 ماجراجوها و مزدوران

 شوروى به دو دليل دست به نقض قراردادهاى خود با انقالب زد:»

                                                           
 ، بيژن جزنىتاريخ سى ساله. 1
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 ها نشود.تط ا  هو نود كه هلت دست هوپطستىيط ا ىيهم .1
شي. ى 2 شت ىيه ىعاىوه نا انگويس ت حروىت اىطاو نن ست پُط پ ست نا د  ن خوا

سط راه نطدارد ت انقالب  سع  كطد ىيط ا ا   پس نا تخطئه ت حطكاو انقالن  نع ر 
 «ار ىابطابو، نوكطصفت ت ىهدتر خوى  نسپارددست ع هنه را

 شعاعيان ـ كتاب جنگل
 

شوروى را باید به ست  ستسيا سيا شوروى از همان ابتدا  سه دید.   شكل یك پرو
 را ریخته باشند. باكارشناسان روس برنامه ده ساله آناى نداشت كه پندارى شسته رفته

هاى بسيارى همراه بود. از حمایت صد درصد بود تا حمایت صفر درصد فراز و نشيب
 شود.هاى شكست كه بررسى مىحتى كارشكنى و تسهيل زمينه و

 خان دوستدار واهللاما برسيم به اطالق لقب ماجراجو به جناح چپ جنگل كه احسان
 ها از ماجراجویى برى نبود.خالو قربان است. خيلى منصفانه نيست. هر چند عملكرد آن

 اما ضـــعف رهبرى و نبود برنامه، جناح چپ جنگل را به اقدامات رادیكال كشـــاند كه
شد. و در آخر مى صر بررسى خواهد  سيم به عنا  كه مراد حزب« نوكرصفت و مزدور»ر

دیگر در آن روزگار حزب كمونيســت شــده عدالت، اســت. اعضــا و رهبران حزب كه 
 .القابی این چنينهاى بسيار داشتند با ها فاصلهنه نوكر بودند نه مزدور. آن بودند

داشت. چه در مورد رضاشاه و  زاده نظریات مستقلىتئوریسين بزرگ حزب سلطان
از موارد كمينترن بود. در بسيارى  ها. از عناصر برجستهملى بودن او و چه در دیگر زمينه

فت مى خال یات لنين م ـــودكرد و لنين مجبور مىبا نظر هایش در مورد  ش در مورد تز
ستقالل سناد كمينترن گواه این ا ستعمرات تجدید نظر كند. ا ست. اما به م ها هرروى آنا

ها كه چيزى كمتر از سال عنوان مهد سوسياليسم باور داشتند. این امر در آنشوروى بهبه
ــال از عمر  ــه س ــته بود امرى پُربىس ــت راه نبود.انقالب اكتبر گذش ــياس هاى حزب س

خواهد شــد.  هاى بســيار بود كه بررســىكمونيســت در این دوران دچار فراز و نشــيب
ــله یك دهه تمامى آن ــتالين  خاطر مخالفت باها بهفراموش نكنيم كه به فاص نظریات اس

ست ایران مقيم  شدند. از تمامى رهبران حزب كموني شته  گویا یك نفر  شوروى تنهاك
 )سيروس آخوندزاده(. .جان به سالمت برد
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 است.زاویه درستی برای نقد عملكرد حزب نيافته رسد كه شعاعيان نظر مىبه

 
 حزب عدالت يا شوروى

 شود را زیر سرخان مىاهللابراهيم فخرایى درگيرى با ميرزا را كه منجر به كودتاى احسان
 اند. نگاه كنيم:ن شوروى را هم نسبت به ميرزا خراب كردهداند كه ذهحزب عدالت مى

 
 نخشي  كه نا هى وعموياو پشت پطده حهب )ع الت رشت(، كپ كپ هثار  را ى 

شورتر نه رشت كودتاي 1ى ىوان  در  نماىن ه نا ر ان  ت ىيروىاو كميسط تبارو 
 ( رخ داد.1299 // ىطداد 9ذىقع ه ) 14

 نه ىسممرو ت فطاخوان و 2شمم  كه احضممار كا انمى  ت ا  بطىاو كار بنيم فهمي ه
شنباهىپااىم ا   صورو  طفنهكاررا ن راو در ننيبه ا ضار حهب ع الت   هار اع

 كه تعوىض را سمممرولنيرم فطىان ه بها او بنگ  ن ط خهر تاسمممت. كما اىم
   نه ببهه نالنيك. همچنيم فطاخوان ه شمم و ار نيري  ه نط اثط نق  حهبىهاعا

 ان .ست كه در پيشگاه  ىاى اراو شورتر نا ر كطدهع الت ا
 سردار جنگل ـ فخرايى

 
 استگونه نيست. بلكه حزب عدالت افزار كار سيشعاعيان بر این باور است كه این

 ستها را نه احزاب برادر كه سياها بوده است. و سياست خارجى روسسوداگرانه روس
ــم آنمىها تعيين در را روساداخلى احزاب بر ــعيت حزبكردند. و نمونه مجس  را وض
 داند.توده در ایران مى

تباهى مطلق ها گونه نبود كه جناح ميرزا حقيقت مطلق و حزب عدالت و روساین
و  الكتيك انقالب ـــ ضدانقالب داخلىـــاید در دیـــها را بروىن كجـــهمه ای ودند.ـــب

 خارجى دید.
بود. و  ناپذیر شــدهارد روندى بازگشــتانقالب با ورود به فاز جمهورى شــورایى و

                                                           
 . مديوانى و ميكويان طرفدار جناح چپ بودند.1

 خان بودند.. كاژانف، پااليف، راسكونيكف، ارژنيكيدزه طرفدار همكارى با كوچك2
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ـــت یا ضـــد انقالب را در پایتخت چاره هيچ درهم بكوبد و یا خود در گيالن اى نداش
 برد:كوبيده شود. اما انقالب از دو ضعف اساسى رنج مى همدر

 . ضعف رهبرى1
 . ضعف برنامه2

 
 انتقادات به ميرزا

 چه بود: 1هاحرف حسابى لوچ»
 . راست نودو ىيط ا1
 . تانسنگ  نه ىعنق او اسالى 2
 هار تر. نارسا ت ناص يح نودو تاكنيك3
 . ع   لمو ىالريت4
 . ىمانعت ا  تبويماو ع ىذهب  5
 . ىن ل نرطدو نيطتهار بطىك ت تشريل ن ادو سا ىاو ارت  سطخ6
 «ها. ىخالفت ىيط ا نا دخالت رتس7

 شعاعيان ـ كتاب جنگل
 

ــتى تمامى انتقادات به اما به ــى خواهيم كرد.ميرزا همين بود. آنراس  اما الزم را وارس
سى كنيم و ببينيم تا چه حد این ات ضدمذهبى حزب را برر شاپيش تبلي ات  ست پي  هاما

 مبتنى بر واقعيات تاریخى است.
 

 ها و مذهبكمونيست

ــــ عاميون بود كه خود را فرقهنخســتين تشــكيالت چپ  ها در ایران فرقه اجتماعيون ـ
ـ   ناميد. و بعدها نام مجاهد را نيز بر خود افزودندمى 2عاميون مسلمانان قفقازاجتماعيون 

 ه یك واژه مذهبى است.ك
                                                           

 داند.ها را لوچ مىداند آنروها را چپ نمى. شعاعيان چپ1

 1386بخارا اسفند . مصاحبه با هرويان با مجله 2
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 ها دانســتند كهكار بودن كمونيســتگذارى را امر بر فریباى این نامبگذریم كه عده

 اند.طور كلى اشتباه فهميدهمسأله را به 1دهدنشان مى
تا  يال دمكرات بود  ـــ ـــوس خان س يدر مالدر این حزب از ح لدین واعظ و ج ا

جلس مودند و در باغشاه بعد از به توپ بستن ـوند بـر دو آخـه هـك التمكلمينلكـم
 اعدام شدند.
قفقاز به مســـلمانان  كه ایرانيان مقيمگذارى چند وجه داشـــت، نخســـت آناین نام

كه درك مردم آن و دیگر آند 2ارامنه آن دیار بود.ها با بودند كه وجه جدایى آن معروف
ــاوات روزگار ــم، دركى مس ــياليس ــوس ــالم ازس طلبانه بود كه منافاتى با درك خود از اس

ست نگاهى بكنيم به روزنامه دیدند. كافىنمى شروطه ازا المتين گرفته حبل هاى دوران م
شنایى شود كه بگرفتن و یا این همانى دیده مى تا ایران. این یكى ستين آ راى دوران نخ

 هاى سوسيال ـ دمكراتيك امرى طبيعى است.اندیشه مردم ما با
 هاىدانستند كه بردن اندیشههاى آن روزگار مىه سوسياليستـــكگر آنـــه دیـــس

ــ دمكراتيك در یك جامعه ب ایت عقب  آميزمانده و مذهبى، بدون عبور احترامسوسيال ـ
زب عدالت و حزب كمونيســت بعدى و حتى گروه از كنار مذهب ممكن نيســت. در ح

 نفر احترام به معتقدات مردم یكى از اصول پایه این احزاب بود. 53
نه مازخا تدا در دفتر حزب ن كه اب گذریم از حزب توده  ند و اینب  اى دایر كرده بود

 عنوان ليدرنمازخانه تا مرگ ســليمان ميرزا ليدر حزب پابرجا بود خود ســليمان ميرزا به
شاه باورهاى ضا شاه و ليدر حزب توده زمان محمدر ضا ست ایران در زمان ر سيالي  سو

 به بعد شكل 1342هاى چپ كه كه از سال مذهبى داشت و به مكه هم رفته بود. سازمان
 كهگرفتند. هيچ كدام موضع ضدمذهبى نداشتند. این برخورد دو وجه داشت، نخست آن

 اى روبنایى در پروسهعنوان یك پدیدهمذهب بهها، مسأله مذهب نبود. مسأله كمونيست
ستدیگرى باید حل مى سى وشد. براى كموني سيا سب قدرت  ست ك  ها در وهله نخ

                                                           
 1386. مصاحبه با هرويان مجله بخارا 1

 . تاريخ كسروى2
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شه سم مطرح بود. دو دیگر اندی سيالي سو ستقرار  ستى باید در جامعها سيالي سو  اىهاى 
ــلطنت دومين نهاد قدرتمند جامعه بود. مجریان مى  تقاعدیافت كه مذهب بعد از نهاد س

شتراكى كار آسانى بود. اما اثبات  كردن دهقان براى گرفتن زمين یا شركت او در مزارع ا
 اى نبود كه با امروز و فردا و چند سال دیگر در ذهن توده حل شود.نفى خدا مسأله

 
 اپورتونيسم یا اصوليت

سم بودنگرفتن موضع ضدمذهبى از سوى جریانى كه به  هر حال مدعى درستى ماتریالي
ستى نبود. كالسيك سكىموضعى اپورتوني سم )ماركس، انگلس، لنين، تروت  هاى ماركسي

ـــتقيمبا مذهب مبارزه»تا رزا لوگزامبورگ( در زمينه مذهب تأكيد كرده بودند كه   اى مس
 «هاى اقتصادى آن مبارزه كرد.نداریم. بلكه باید با پایه

ــــ 1357هاى صــد ســاله اخير همين خاطر در تمامى نوشــتهبه  اىما نوشــته 1285ـ
انكار رسالت پيامبر، نفى قرآن و رد ائمه شيعه و سنى باشد. اگر  ،یابيم كه انكار خدانمى
سد بهبه بعد چپ به نقد مذهب مى 1357سال  از ضعر ست كه مذهب در مو  خاطر آن

 شود.ناچار حكومت با نقد مذهب یكى مىگيرد. و بهحكومت قرار مى
 اى ارایه شود كه انكار خدا، نبوت، قرآن و نفىالت نوشتههرروى اگر از حزب عدبه

شد به شيعه با ضدمذهبى آنائمه  ضع و تبليغ   اى كه رهبر آنهم در جبههعنوان یك مو
سرزنش و توبيخىنوع چپیك روحانى بود یك ست و قابل هرگونه  ست روى ا . اما ه

 دهند.مدعيان چه مداركى ارایه مى باید دید
 

 ودشدنى بود یا نب

شكل سم تا زمانىاز زمان  سي شویكگيرى مارك سيدند وكه بل شوروى به قدرت ر  ها در 
سم در نزد فئودالباالخره در تعقيب روس سر از انزلى درآوردند. كموني سفيد   ها وهاى 

 گيرى و نفى دین.بورژواها یعنى نفى مالكيت و نفى مالكيت یعنى اباحه
 گيالن و یا مازندران و تهران و حتى تالشهاى بزرگ پس فریاد وااســالماى فئودال
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نام این دوران و فئودال بزرگ شمال براى گرفتن فتوا مشيرالدوله رجل سياسى و خوش

خطر افتادن امالك خاطر بهخاطر درد دین كه بهها از علماى نجف نه بهبرعليه كمونيست
 شان بود.هاىدارایى و

 غایتهتبلي ات بود. آیا محيب بســته و باما نكته كليدى این قضــيه شــدنى بودن این 
 .؟داد كسى بياید و به انكار خدا و قرآن بپردازدمذهبى گيالن اجازه مى

ـــا و رهبران حزب عدالت م ز خر كه نخورده بودند. نه در آن   روزگار و حتىاعض
ـــروزگ ـــارهـ ـــاى بعد نيز زمينه چنين تبلي اتى نبود. جـ ـــكدا از آنـ ستـ ها ه كموني
 خواستند.یا نمى خواستندمى

ـــب اداره دژبانى انقالب ـــت توس  چند دفتر حزب عدالت در همان روزهاى نخس
شد. و اعالميه سعداهلل درویش بود برچيده  سئول آن   از در و هاهاى آن)گارنيزون( كه م

ـــد ـــيم . باالترین تبلي ات حزب عدالت نفى روابب ارباب و رعيتى و تقدیوار كنده ش س
به غایت مذهبى گيالن  بين دهقانان بود. زمين تدا دكه این هم مورد قبول دهقانان  ر اب

شى از دهقانان نبود. الاقل شرعى مىاین بخ ضر به گرفتكار را غير ستند و حا ن زمين دان
ـــال نبودند. ود به بعد نيز وج 1324هاى این امر در زمان حكومت فرقه دمكرات در س
تائيان قسيم كرد. اما بعضى از روساصالحات ارضى فرقه زمين را بين دهقانان ت داشت.

 دانستند.را غضب اموال دیگران مىگرفتن زمين نبودند آنحاضر به
ـــى هم ـــنگ خانوادهوقتى در مورد زمين كه براى دهقان ارزش  اش دارد. باورهاىس

 كند. تبلي ات ضــدمذهبى چه محلى از اعراب دارد. اگرمذهبى به این شــدت عمل مى
سر گيالن به دریا ریخته مى گونه بود یك ساعتهاین ساط حزب عدالت در سرا  شد. اماب

 گویند؟ببينم تبلي ات و مدارك چه مى
هاى امریكایى و ایرانى مصــادره ها مقادیر انبوهى پنبه متعلق به شــركت. بلشــویك1

 1باكو را انتقال دادند.به
 جان آنانها عقرب به بســـت، كمونيســـتخان مردم را به تازیانه مى. اگر كوچك2
 كرد و مردم را تا زیر چانه دردار، گورهایى حفر مىاندازند. ميرزا ابراهيم امينى خزانهمى

                                                           
 . در روزنامه رعد، سيدضياء1
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ـــاند و از این راه آنان را مجبور مىها مىآن  هاى خود را فاشكرد تا محل گنجينهپوش
 1سازند. این هيوال چندین زن را به همين ترتيب به كشتن داد.

ــيرالدوله با دادن پو3 ــاكن در اماكن. مش  ل و در صــورت امكان از مراجع مذهبى س
 2ها فتوا صادر كنند.النهرین خواست بر عليه بلشویكمقدسه بين

  ایرتمبنى برمخواست گرفتن فتواى مراجع  . نورمن كاردار انگليس از مشيرالدوله4
 3اسالم و بلشویسم را دنبال كند.

 امى مذهبى را تشــویق كردهعلما». گزارش مأمور ســياســى انگليس در همدان:  5
 4«.ضدبلشویكى انجام دهندتبلي ات 

ها دیدى برعليه بلشویكـات شـدامـواستار اقـر خـوزیذهبى از نخستـراجع مـ. م6
 5شدند.
سر خشم . تقریبا7ً هایى آگين در مساجد برگزار و طى تلگرافهر روز جلسات سرا

واستار اعزام ـلشویسم خـاز ب فرتـالم نـران ضمن اعـردم و دولت ایـعلماى مهـب
 6شدند.ارتش مى

ـــيرت و مذهب و حرمت خواهران و برادران». تلگرافى از قزوین به علما  8  مانس
 7ها به خطر افتاده است.توسب بلشویك

ـــخنرانى9 ظامى انگليس در قزوین س مات ن قا یت م ما حت ح مه روزه ت هایى . ه
 بها كه در مطبوعات تهران بازتاشــود. در یكى از این ســخنرانىدرمســاجد ایراد مى

 خوانيم:اى داشت چنين مىگسترده
 

سير گروا  راازپ ظ لكاك» نن ، ىردم گيالن ، ا ندهىيهن پ  شي پ   اندتر از و 
                                                           

 . همان سند1

 . اسناد وزارت امور خارجه انگليس، ميالد زخم، شاكرى2

 . همان سند3

 . همان سند4

 . همان سند5

 . همان سند6

 . همان سند7
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 كه اىاال ى  را به ت راج برده    دسجججب به ارتك ب اعن ل ىن ف  ععب ب  ى دراپ و

 1خاااراپ و انسراپ ى  زده
 

 دهى ســرگرد ادموند مأمور ســياســىاشــاراتى به تحریك و ســازمانكه چنين در این
 2گرفت كمتر جاى تردید دارد.انگليس مستقر در شمال ایران صورت مى

سادگى مى سناد و مدارك موجود به  ضدبا نگاهى به ا  دینىتوان پى برد كه تبلي ات 
 زند.حزب عدالت یعنى چه و از كدام زرادخانه امپریاليستى بيرون مى

نهای عدها زمي مات ب ها مانن ات ـــاز نده س ـــين حزبچينى پرو يه تئوریس  هایى برعل
شد تا همگى سلطان ستالين   هانآزاده و دیگر رهبران حزب كمونيست ایران در دوران ا

 به چوبه دار سپرده شوند.
ـــلطان ـــال زاده در مقالهس ـــتروف )كه با نام مســـتعار 1930اى در س  در جواب اس

ــت مقاله مى ــت( كه مدعى بود: نوایراندوس   اتحزب با تمام حرارت درگير تبلي»... ش
 «قاطعانه و زننده به نفع كمونيست و عليه مذهب بود...

 نویسد:مى
 

 ا كس دنگر به ى  فبط نك ىدرك ن  خبرى درروزن ىه بگتارند اوسصرو  ن  ار»    
 كها ى ىسججصند ن  ار گزارنجج  را نشجج پ داد كه   ك  از آپ ب نججد ن  اعالىيه
سب س نل تاليد ن  جججججاكناني سص ر رفع  ي ب زن پ، ى   كردپ و  ى انراپ خاا

اند     انه گاند بادهب زار ك ر و ن  ار ك رى از ناع آنچه )اوسجججصرو ( ى  ن بادى
قرار( درب ره ى   نججدپ زن پ  به ن  كه )جججججااز ان پ ناع دروغ   دروغ،جججججاانن
 3گانند روسيه ى در
 

ضاى حزب عدالت رد توان تندروىنمىن مدارك ـــــبا تمامى ای هایى را در ميان اع
كشـــورى با یك انقالب تجربه كه از هایى كه براى یك حزب جوان و كمتندروى كرد.

                                                           
 زخم، شاكرى. اسناد وزارت خارجه انگليس، ميالد 1
 . اسناد وزارت امور خارجه انگليس، ميالد زخم، خسرو شاكرى2

 زاده. مجموعه آاار سلطان3
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ـــآمده است و درك خوشبينان پيروز ـــاى نسبت بهـ ه شروع انقالب جهانى دارد، امرى ـ
 است محتمل.

 ارت یك انقالب كرد كه شكس ها را آنقدر بزرگانصافى است كه این تندروىاما بى
 هرروى اشكال كار در جاى دیگرى بود، حل مسأله ارضى.دوش آن گذاشت. بهبر
 

 يك نكته

ـــت ایران مربوط به پرهيز از اهان 4بند  ت برنامه مصـــوب كنگره انزلى حزب كمونيس
 باورهاى مذهبى مردم است.به

ــــ عاميون براى توهين  6در ماده   بىبه معتقدات مذهاســاســنامه فرقه اجتماعيون ـ
 ها )مرگ( را در نظر گرفته است.باالترین مجازات

 
 علت كودتا

 روى عناصر حزبخان و خالو قربان و چپاهللطلبى احسانميرزا علت كودتا را ریاست
 1كند.ها ذكر مىعدالت و خُلف وعده روس

ـــت به فومن مى  عدالتهمراه روز جناح چپ جنگل به 23رود و بعد از پس از رش
باور بود كه براكودتا مى ند. حزب عدالت بر این  ـــت ند. آنان نيز دالیلى داش كه ى آنكن

ها بدهيم و هاى مادى به آندرنبرد نهایى دهقانان را به ميدان انقالب بياوریم باید انگيزه
 ر فتحدخان و خالو قربان( ميرزا را، اهللتقسيم زمين است. جناح چپ جنگل )احسان آن

 .نددانستبرنامه مىمردد و بىتهران 
ضمن آن شعاعيان  ستاما  سانكه ریا  پذیرد جانخان و خالو قربان را مىاهللطلبى اح

 داند.قضيه را در سازش بين شوروى و انگليس و ارتجاع ایران مى
 داند. ميرزا به نقضرا دقيق نمىتحليل خود ميرزا روشـــن اســـت اما شـــعاعيان آن

 كند.اش را هم اضافه مىطلبى رفقاى سابقكه جاهاست. ضمن آناوليه معترد  قرارداد

                                                           
 هاى او به مديوانى. نگاه كنيد به نامه1
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 یك بيانيه رسمى مقامات شوروى، كودتا را نتيجه همكارى جناح چپ كميته مركزى

 خان و خالو قربان( و كميته مركزى حزب كمونيســـتاهللانقالبى ایران )منظور احســـان
 1داند.ایران و شوروى مى

ست در باكو، كودت شریه كموني  ناپذیر خصلت مبارزه طبقاتى ایرانا را پيامد اجتنابن
 2كند.خان را با كرنسكى مقایسه مىداند و كوچكمى

لت كوچك ناتوانى دو جه  تا را نتي قاز كود ـــوروى از قف نابع ش بام بارزه   خان در م
 3داند.امپریاليسم انگليس مى

 4كند.اعالم مى منبع دیگر علت كودتا را روابب پنهانى ميرزا با انگليس و حكومت
 زى تجارىو آناسـتاس ميكویان یكى از طراحان كودتا، ميرزا را نماینده منافع بورژوا

ت خود داند كه به فكر تســـخير ایران نبود. و در پى حفظ موقعيداران گيالن مىو زمين
ـــد. زیرا حضـــور آنها ميســـر نمىدرگيالن بود. كه این امر با كمك بلشـــویك ها ش

يه طبقات را دامن مى هاىجنبشبه ـــویى دیگر كوچكانقالبى عل خان در ماه زد. از س
شته با شاه مالقات كرده بود و نماینده آن گذ قویت توان ها بود. پس در فكر تنمایندگان 

يانقالب نبود. و تالش مى رزمى باكو و ایران كارگران  بان بلشـــویك و  ان و كرد. دواط
 شد.كار كل جبهه خالى مىاین ترك گيالن وادارد. و با ها را بهآذرى

 هاىها را از امكان فعاليتها آناز سویى دیگر او با احساس خطر از جانب بلشویك
 ها زد.كرد. و دست به تشكيل یك نيروى ضدانقالبى برعليه بلشویكقانونى محروم مى

 5ها نيز دست داشت.و در تشدید احساسات بر عليه بلشویك
 ودتا چهگذارد كه ماهيت كها از دو سوى شكى باقى نمىهانهاسناد كودتا و دالیل و ب

سناد و مداركى دال بر دخالت انگليس و  سانى بودند. ا  كومتحبود. و كودتاگران چه ك
 ها با شوروى در دست نيست.ایران و توافق پنهانى آن

                                                           
 . گريگور يقيكيان، شوروى و جنبش جنگل، نقل اسناد از خسرو شاكرى1

 . گريگور يقيكيان، شوروى و جنبش جنگل، نقل اسناد از خسرو شاكرى2

 . همان سند3

 ، شوروى و جنبش جنگل، نقل اسناد از خسرو شاكرىن. گريگور يقيكيا4

 ، شوروى و جنبش جنگل، نقل اسناد از خسرو شاكرىن. گريگور يقيكيا5
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 دليل مخالفين ميرزا براى كودتا چه بود

 خود را داشــت. زیر پا گذاشــتن مفاد قرارداداش به فومن دالیل خاص ميرزا براى رفتن
 23ميرزا به فومن رفت و  1299مرداد  18ها و اعضاى حزب عدالت. انزلى توسب روس

ـــروز ب ستدار كودتاهللبه رهبرى احسان 1299مرداد  9عد در ـ ـــخان دو  ایى برعليه اوـ
 صورت گرفت.

شى از  سخ ميرزا به بخ شوروى در پا سرهاى   دالیل كودتامدیوانى یكى از كمي
 كند:اشاره مى

 
شهط را ن قبل ا  پي  ستهى هار اخيط كه عوت نهرگ هو خودتاو نودى .   سطپط

  ذاشني  ت نه بنگل رفني .
س  ت  300 ساىل ت افهار بنگ  نه انهل  500نفط ف اى  رت  نفط ىباه  اىطان  نا ت

ابار هترد ... در اىم خصمموب نه شممما ناىه نوشممنپ. ىن سممفانه بواب نطسممي   ن
شيطهنه سماعيل هم ش  . دت رت  ىطا نطار بواب ناىه تىالقاو ىيط ا ا شما    اده 

 ىاو ىعطل كطد...ىالقاو
 هىا نطار پيشطفت انقالب ت خارج نمودو دشمم قوا ت لوا   بنگ  ا   نيست؟ ا 

 شممود سممطكار پيشممطفت انقالب ت اخطاج دشممممهترتاو ىعوو  ى اىم رفنار تعب 
 هسني ...قائل نه ىساى ه 

 
 ها با كودتابرخورد روس

ــانبعد از قهر كردن كوچك  خان واهللخان و رفتن او به جنگل، جناح چپ جنگل )احس
سىخالو قربان( به سيا سرهاى  ست  همراه حزب عدالت، كمي سرخ د ــــ نظامى ارتش 

خان به جاى اهللخان بركنار و احسانخان زدند. كوچكا برعليه دولت كوچكـــكودتهـــب
 قرار گرفت. او

 اى به همراه دو نماینده به مســكو فرســتاد و از لنين خواســت تا در اینميرزا نامه
 اختالف داورى كند.



 69         نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل

 
به لنين اعالم مى مه  نا با آزادى ایرانميرزا در این  كه  ما بر این بود  ظار  كه انت ند   ك

 شما به آزادى هندوستان همت گماریم. كه چنين نشد. مراهه
ـــعاعيان طرح  ـــازى ایران و حمله به هند را مربوط به عناصـــرى جدا ازش  آزادس

شوروى مى سى  شویش انداختنداند. و حتى آندیپلما سى براى به ت سيا  را نوعى پلتيك 
 كند:انگليس و گرفتن امتياز اعالم مى

 
 تنه تنه   ن ه به اند و نهنججاد نججاروى نهبدنن ترتيش اسججب كه ىا ام ى »    

 الب و ضجججدانبالب را در انراپ روزىره وظ نو فارى خاد قراردخ لب در اىار انب
 ر ك ضجججدانبالب وظيعهنداده، ب كه قرب ن  كردپ انبالب را در ىب بل ى ا ى ب 

سك را سيان لي س  ننگين قرار داده باد كه ب  ى يدى تن م براى آپ ن م انصرن   دنپ ن 
 «گتانصه باد 

 
 نمايندگان ميرزا را به حضور پذيرفتدر مسكو كارآخان )معاون وزير امور خارجه( 

سكو از آن بى1299)مرداد  شاره را كه م ست، جبران( و قول داد خطاهاى مورد ا  خبر ا
ها را را ندارد كه جلو گسااا رب يبلي ان كمونيساااتكند. اما اضاااافه كرد كه قدرن آن

شود. و در اريباط با ابو بگيرد. ش ه  سطح نگاه دا ست كه در كم رين  كف و اما موافق ا
 ها فراخوانده شوند.زودى آندر كوديا دست داش ند( قول داد به مديوانى )كه

 در مالقان دوم كارآخان گفت كه از شااوو اوياوا ضضاو كمي ه مرك ى دف ر يركسا ان
 وجود آمده يحقيق كند.ح ب كمونيست روسيه خواهد خواست كه در مورد مسائل به

شان كرد كه  ضه ه ار  3اوياوا خاطر ن شنگ آماده حمل  ه ار 3يفنگ و قب صندوق ف
رداد نمايندگان ميرزا با چيچرين )وزير امور خارجه( و ااااران است. بيس م ماااااي هااااب

سئول برنامه ميخائيل ضور پاوووويج )م شرقى كمين رن( مالقان كردند. اوياوا ني  ح هاى 
 «و پاووويج گفت:»خان كم  خواهد كرد شااوروى به كوچ »چيچرين گفت:  داشاات.
س ى  كه بر پايه سوم مبارزه در ايران باي سم  سيوناوي صوب كمي ه اجرايى ان رنا قطعنامه م
زاده( كه با مخاوفت داران كوچ  باشااد )موضااط ساالطانو يجار و ساارمايه هاضليه خان

 رو شد.روبه نمايندگان ميرزا
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  در همين زمان راساااكو وينكوز از نمايندگان ميرزا دضون كرد يا از ناوگان باو ي
ضنوان اضضاااى دووت انقالبى ايران در دو جلسااه ديدار كنند. و از آنان خواساات يا به

كنند. چندى بعد اوياوا به ايران آمد. اما نمايندگان جنگل هنوز ن وانساا ه بودند  شااركت
 هايش نظر جناح مخاوف ميرزا را يأييد كرد.ايران برسانند. و اوياوا در بررسى خود را به

 روى مش ول مذاكره با انگليس بود.در همين زمان شو
سأوه را بايد از زاويهنظر مىبه سد م سرخ به روسر  هاىاى ديگر ديد. حمله اريش 

 ها در ان وى هيچ ربطى به جنبش جنگل كه در اين زمان در ضعفسفيد و پياده شدن آن
سركوب مخاوفينش بود. پس درسر مىكامل به شوروى در حال يثبيت و  شت.   برد ندا

 جُست.هاى مناسب ني  سود مىراه خود از موقعيت رس
كشاا ى انقالب روساايه در حال يالطم به روى اموام سااحمگين حوادو بود و هنوز 

شس ه بود. پس دو ديد در كليت نظام ضمل مىبه سم به گل نن كرد. ي  منجالب اپوريوني
سرخ ضمل مى ديد سرهاى اريش  ش ر در كادرهاى ح بى و كمي گس رب  كرد و آنكه بي

 و آزادى آسيا و هند بود. انقالب
 هاىخصاااون انگليس براى يرميم خرابىديد ديگر كه به اريباط يجارى با غرب به

 كرد. براى اينانديشيد، در رهبران درجه اول ح ب و دووت شوروى ضمل مىكشور مى
 د.كردنها نبود. بلكه دست به ضصا حركت مىجناح انقالب گيالن كليد حل مشكالن آن

 درصااد يا ضدمها هنوز حمايت صااده كباب براى آناى كه نه ساايب بسااوزد و نبه گونه
يد در هم با يا را  يت محرز نشااااده بود. پس كود ما گلح چپ جن ناح  مانى ج  پي

سرخ ديد.اهلل)احسان سرهاى اريش   خان و خاوو قربان( و همكارى ح ب ضداوت و كمي
  الب بود نه معامله روى آن.برخالز نظر شعاضيان اين ديد درصدد گس رب انق

 رسااد كه حاميان ميرزا وابساا ه به جناحهايش به اين ن يجه مىشااعاضيان در بررسااى
 اساا اوين و كودياچيان وابساا ه به جناح يرويسااكى بودند. كه دور از واقعيت نيساات.
 يرويسكى مع قد به انقالب مداوم و انقالب جحانى بود. و اس اوين مع قد به سوسياويسم

 ايه بود. كه اين امر نافى يحليل اوويه شعاضياناا جحان سرمازيس ى ب  كشور و همادر ي
صدد فروخ ن انقالب به انگل ست كه جناح چپ در   كه جناح ونينها بود. در حاوىيسا

 اس اوين در حال مذاكره و اريباط يجارى با انگليس بود.ا 
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 تز سوسياليسم در یك كشور

ست انقالب اكتبر كه به پيروزى سيد. د  بينى ماركس منتظراندركاران انقالب طبق پيشر
 زمان در چند كشــور صــنعتى پيشــرفته. اماشــروع انقالب در غرب بودند، با انقالب هم
ست خورد و به شك شویكوقتى انقالب در غرب  شى از بل سيد. بخ  ها متوجهجایى نر

 را باید در شــرق انقالب در شــرق شــدند و به این نتيجه رســيدند كه غرب امپریاليســم
استعمار شده شكست داد و ستون فقراتش را شكست اما جناح دیگر )لنين ــــ استالين( 

 رسيدند و گفتند استقرار سوسياليسم در یك« استقرار سوسياليسم در یك كشور»تز  به
صدد ارتباط با غرب و هم ست. پس در  شدنى ا شور  سالمتك ستى م  آميز با جهانزی

سب غرب انقالبى به كمك سرمایه برآمدند. بدان صت منا  اميد كه وقت بخرند و در فر
 ها بياید. پس رفته رفته ســمت و ســوى همكارى با غرب را گرفتند كه در بطن خودآن
 هاى آزادیبخش نهفته بود.رنگ شدن حمایت از جنبشكم
 

 هابندى روسجناح

صر كودتاگر را  صر طرفدار شعاعيان عنا سكى و عنا ستگان طرفداران تروت ميرزا را از واب
 داند.استالين مى به

 بودند: بين فرماندهان و كميسرهاى ارتش سرخ چهار نفر طرفدار همكارى با ميرزااز
 . ارژنيكيدزه ـ كميسر سياسى1
 . كاژانف ـ فرمانده ارتش سرخ در ایران2
 . پاالیف ـ فرمانده ارتش سرخ در مازندران3
 رتش سرخ در ایران. راسكو لنيكف ـ فرمانده دریایى ا4

سنده  شدند. نوی  ها رابردن آن« سردار جنگل»این چهار نفر بعد از مدتى فرا خوانده 
 داند.زیر سر حزب عدالت مى

 آیند نظر خوشــى نســبت به همكارى با ميرزا نداشــتندكميســرهاى بعدى كه مى
 خصوص مدیوانى و ميكویان.به
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سكى بود، ميكویان سته به جناح تروت ستالين،  مدیوانى واب سته به جناح ا  لومكينبواب
 زدیكان استالينكه قبل از انقالب سفير آلمان در روسيه ميرباخ را ترور كرده بود باید از ن

 هاى سفيد بود.باشد. و ژنرال گاركالشلى از نزدیكان ژنرال بارتف از روس
 نوزها هبندىرســـد كه جناحنظر مىاین چهار نفر نقش مهمى در كودتا داشـــتند. به

ستالين نباید طرفداشكل نهایى خود را نگرفته بودند. على  ر همكارىالقاعده طرفداران ا
ستالين با طرفدارى از تز و حمایت از كوچك شند. ا   «ورسوسياليسم در یك كش»خان با

 اآميز با غرب و ارتباط تجارى با جهان ســـرمایه بود. امزیســـتى مســـالمتخواهان هم
 نقالب وبود. و طبيعتا طرفدارانش باید طرفدار بقاى اداوم تروتســـكى طرفدار انقالب م

 ها بعد شكلبندى كه در سالدهد كه جناحدر نتيجه طرفدار ميرزا باشند. و این نشان مى
الن وادث و انقالب گيـان در تبيين حـن زمـكند، در ایدا مىـودش را پيـى خـنهای
 دنى نيست.ـش

 جنگل، تا كنون ســندى در دســترس ســردارهرروى جدا از قضــاوت فخرایى در به
قاً كه بتوان دقي ـــت  ته اس بدیل محققين قرار نگرف ـــاوت كرد علت ت يير و ت  هاىقض
 1كميسرهاى سياسى و نظامى چه بوده است.

 
 حق با كه بود، ارزيابى كودتا

ستين نامه ست به ميرزا در نخ شته ا  و نكتهداش كه یك روز بعد از كودتا به مدیوانى نو
 كند:مىاشاره 
ـــت گرفتن زمام امور و اقدامات افراطى آن. تالش فرقه عدالت براى به1  ها ودس

 .دخالت در كارها
 .. ورود نيروهاى نظامى روسى و ایرانى بدون موافقت او2

 شمارد:و مدیوانى در پاسخ به او دالیل خود را برمى
 . تسامح در امور1
 . جلوگيرى از فعاليت حزب عدالت2

                                                           
سته بود بايگانى1 شوروى خوا سقوط  شاكرى كه مدتى كوتاه بعد از  سرو  سندى در. خ سى پيدا كند.  ستر شوروى د اين مورد  هاى 

 بود.پيدا نكرده 
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 به تبلي ات ضدبلشویكى . دامن زدن3
 . نپذیرفتن نيروهاى فدایى و روسى و ایرانى4
 سرپرست گذاشتن انقالب و رفتن به جنگل. بى 5
 . بردن سالح به جنگل6

نه كه زمي جدایىاز این دســـت ایرادات  مادى نيز داشـــت دو طرف براى   هاى 
 راستى حق با كه بود.شمردند اما بهبرمى

 داند. و جبههدهد. او را جناح اصلى انقالب مىميرزا مى شعاعيان حق را به تمامى به
 كنيم:كند، نگاه مىشد ناحق قلمداد مىمخالف او را كه از سه جریان تشكيل مى

ـــان1  هدهخان و خالو قربان( را كه رهبرى كودتا را برعاهلل. جناح چپ جنگل )احس
 داند.داشتند، ماجراجو مى

 داند.رو مىادو و چپ. جناح حزب عدالت را مزدور و پ2
 شوروى را هم خائن. جناح 3

 بيند.مى گونه كه شعاعيانقضيه نگاه كنيم. حق با ميرزا است. آنل مجرد بهـشكاگر به
 از ها و دیگر اعضــاى جبههپس روس 1توافقى مكتوب یا غيرمكتوب شــده اســت.

 این اصول را رعایت كنند. اندجمله حزب عدالت موظف
 مسأله بود:ميرزا نگران سه 

 ها و از بين رفتن استقالل جنگل. دخالت روس1
 . تبلي ات حزب عدالت و ترساندن متحدین و نيروهایش2
سب جناح چپ )از جناح چپ جنگل گرفته تا حزب عدالت( و3 ضه قدرت تو  . قب

 دست دادن رهبرى. از
بهنمى كت او خاطر این نگرانىتوان  بدع این حر مت كرد. م مذ  بود وها ميرزا را 

 حق او را منكر شد. شد یك شبهنمى
ها به قوت خود باقى اســت جناح چپ جنگل و روساین انتقاد به حزب عدالت و 

 اى را رعایت نكردند.اصول مبارزه جبهه كه

                                                           
سندهشود و آناى بر قضيه جنگل، منكر چنين قراردادى مى. رسول مهربان در مقدمه1 ساخته و پرداخته فخرايى نوي سردار »كتاب  را 

 داند.مى« جنگل
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ــى باعث برنامه حداقل مى حزب عدالت باید بر ــالحات ارض ــتاد و با طرح اص ایس
مت ـــه ســـد. و متحدین او را بـــشمىـــاى او نهـــایـــاى پـــيرزا و نيروهـــم وحشت

 راند.ضدانقالب نمى
 دادند تاكردند و اجازه مىهاى خود شرط دخالت را حذف مىها باید بر كمكروس

 هاى دوستانه. و تنها تذكرات و راهنمایىاقدام كنند انقالب در حل مسائل خود، شخصاً
  دامات رادیكال جناح اصـلىكردند. و جناح چپ جنگل نيز باید براى فتح تهران و اقمى

 كرد.صدا مىجنگل را كه ميرزا بود با خود همراه و هم
صدر برخورد مى سعه  سوى نيز ميرزا با   كرد. ابتدا براى جناح چپ نيروهاىاز آن 

سان شن مىاهللخودش )اح ست خان و خالو قربان( رو كرد كه اقدامات رادیكال ممكن ا
ـــد و كرد كه چگونه مىها را قانع مىتوضـــيحى آنجایى نبرد. در یك كار به راه اندیش

هاى رادیكال حزب برد. راه مقابله با خواســـتراه به صـــواب نمىای جز این اندیشـــه
ستن دفاتر شعارهاى امروز نه فردا، آن عدالت نيز ب ها نبود. باید در مورد مرحله انقالب، 

فرار، تجار و كسبه و سران  تبلي ات كمونيستى باعث رنجش و كرد كهحزب را قانع مى
 شود.عشایر مى ایالت و

ــكالت نبود. هرچند برآورد ــتن امور، كليد حل مش  رفتن به جنگل، بالتكليف گذاش
 ميرزا از ماندن در شهر، جنگ داخلى بود. )نامه دوم ميرزا به مدیوانى(

 
 توطئه قتل ميرزا

شوروى در پى كودتا  ست كه  شعاعيان آن صمم بود بامخلص كالم  شتن ميرزا كار م  ك
د تا با ارتجاع و استعمار با سود بسيار ـــاشـــت داشته بـــامى در دســـه تمـــانقالب را ب

 كند. معامله
 گونه كهروز بعد صــورت گرفت و همان 23تير به به فومن رفت و كودتا  18ميرزا 

 چرا كه« پيش آمد بعد از فتن او حوادث بعدى»نویسـد: اش به ميرزا مىمدیوانى در نامه
 صاحب بود.شهر بى

اگر قرار بود كودتایى با تصميمى قبلى صورت بگيرد و هدف كشتن ميرزا باشد باید 
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 شـــد و یاران او به اســـارتگرفت. ميرزا كشـــته مىحركتى غافلگيرانه صـــورت مى با

 دتاروز بعد از رفتن ميرزا كو 23كه كرد نه آنآمدند. و كودتا اعالم موجودیت مىدرمى
 انجام شود.

 از ســویى دیگر نه شــدنى بود و نه به صــالح انقالب؛ كه انقالب بدون ســرپرســت 
این وضعيت نه جنگ و نه صلح قابل دوام و تحمل براى یاران ميرزا و منتقدین  ماند.می

 شد. كه شد، كودتا صورت گرفت.پس كار باید یك سویه مى او نبود.
 

 اصوليت كار

ــعاعيان مىت داشــت. همانكار اصــولياما آیا این  هاىگوید: نه، باید دنبال راهطور كه ش
 بردارىگشتند. انقالب نياز به جراحى نداشت. این درك غلب، همان كپىترى مىاصولى

 از فوریه تا اكتبر، از كرنسكى تا لنين بود.
 دیدند از یاد برده بودند كه انقالب جنگل، لنين،كه ميرزا را كرنســـكى مىاما آنانى

ــــح ها غول بزرگ چون تروتســكى، اســتالين، زینوویف، ده قدرتمند بلشــویك و زبـ
 بخارین ندارد.

 
 خان و سوسياليسمكوچك

سوسياليسپ» سال  ا   صوا ا سان  ىذهب  ت ىؤىم نه ا ست كه ان سيار هىو ن ه ا  ن
 دى  نيمكن  ممممم ت به نسمما ا ط رت ر عمال  ى ىاد ى « هىاا حقه»ت ت عنواو 

نا ىون  وت راتضمممادر تخوم ىذهب   ره ى ه  نو ىذ نه  پذىط تبود دارد   نا
 « هى ... ىيط ا كاسنطتئ  نود كه  وارا نا  ن  ي  پيون  نيافتنطى 

 267جنگل ـ صفحه 

 
 هاى سوسيال دمكراتيك در ابتداى قرن بيستم در ایران ما بااز رسوخ آغازین اندیشه

ـــ عاميون روبه  ابتدایى و سطحى از سوسياليسم، كهرو هستيم. دركى فرقه اجتماعيون ـ
سالمى مى سم را عين تعاليم ا سيالي شتر رفاه اجتماعى راسو سم بي سيالي سو ست. از   دان
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 بورژوایى كه یك سر آن حيدرخان است و سر دیگرفهميد. نوعى سوسياليسم خردهمى
 المتكلمين، دو آخوند بزرگ تهران.الدین واعظ و ملكآن جمال

 المتكلمين. وقتى با حضورقالب مشروطه است و نسل بعدى ملكميرزا نيز فرزند ان
سرخ در انزلى روبه ستىشود مىرو مىناوگان ارتش  سوسيالي  پذیرد كه اعالم جمهورى 

 هاى اپورتونيستى نداشت. درك سطحى او را از سوسياليسمكند. و این انتخاب آلودگى
ــاند. كوچكمى ــم را رس ــياليس ــوس ــت چيزىدانمى« آمال حقه»خان س كه در نهایت س
كرد به پيروزى نهایى و فتح را نيز منوط مىشـــد. و آناصـــالحات ارضـــى منتهى مىبه

سم را متحقق مى تهران. سيالي سو سلطانكرد بىميرزا از ابزار و لوازمى كه  زاده خبر بود. 
ـــتمكشمى یادآورى خان ترین طبقه، چيزى از حكومت كوچككند كه دهقانان این س
صيب دند. در حوزه بيمه اجتماعى و رفاه بورژوایى یعنى كمك به توده انبوه گدایان نبر ن

 بار كه او شخصاً ها لبریز است هيچ كارى انجام نشد. و یكبيماران نيز كه ایران از آن و
صویب لوایح اجتماعى ناظر بر اتحادیهكوچك از ست كه به ت سى و خان خوا سيا هاى 

ــت و گفت: چرا دهقانان و كارگران بایدنخان آكوچكاقدام كند.  اىحرفه  را زاید دانس
شند. در حالىحرفه اتحادیه شته با سازمانى خود را دا توانند نيازهاى خود را كه مىاى و 
ــب مستقيماً ــا مـ ــن درميان بـ ــگذارند. بـ ــعالوه مهـ ها كمك ن با خوشوقتى تمام به آنـ

 .«1خواهم كرد
سترش ست كه اگر زمان كافى ا ناگفته پيدا شد و گ سيل انقالب بود ميرزا پبراى ر تان

ــای ــرا داش نـ ــت كه خود را بـ ــ دمكراتيـ ك ه رهبرى پيروز شده یك انقالب بورژوا ـ
 نزدیك كند.
 مثبت داد. توان جوابكه او خود سوسياليست شود به ضُرس قاطع نمىاما این

 ن روحانيتهاى پایيدر سطح نظرى این امر شدنى است. كم نبودند عناصرى از رده
ستى پيدا كردند. اما عملكردهاى بعدى ميرزا از خوش سيالي سو  هاى مابينىكه تمایالت 

                                                           
 زاده، ميالد زخم، خسرو شاكرى. مجموعه آاار سلطان1
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 گوارا كم داشــت. حق با شــعاعيان اســت. اینكه انقالب جنگل یك چهكاهد. در اینمى

 هاى تاریخىكنيم. و این از ضعفگوارا را ما در كنار ستارخان نيز احساس مىفقدان چه
 اى تربيت كند.بود. كه فرصت نيافت رهبران آگاه و آبدیده جنبش چپ ایران

 اتعنوان یك دمكرهاى بسيارى داشتند تا خود را بهخان پتانسيلستارخان و كوچك
 انقالبى در اختيار انقالب و كشور قرار بدهند.

ــم حتى بهنمى ــياليس ــوس ، حتى «آمال حقه»عنوان یك توان انكار كرد كه پذیرش س
بهبودرفرم خرده گرژوایى آن براى ميرزا  گار و روز حانى در آن روز یك رو اران عنوان 

 یك گام بزرگ و یك اقدام متهورانه بود. بعد
 

 رهبرى فردى يا جمعى

 كند:مدیوانى در پاسخ به نامه ميرزا به نكته مهمى اشاره مى
 

شخو خود  طفنه ت نا هيچ» ست  ود رفقار ق ىپ خ ىك ا تما  اىور را تنها در د
  حماو نا سممطكار شممطىك تضممييقاو خاو ت خالو قطناو( كه در كويهاهلل)احسمماو

 «اى ....هرا نااخطه ا  رت  ت رفنارتاو ىننفط ساخن ان  ىشورو نرطده ت هناونوده
 

 شد.در مرحله نخست جنبش توسب یك تن تأسيس و توسب همان فرد رهبرى مى
سب كميته)كوچك سالمى»نام بهاى خان( و در مرحله دوم تو  شد كهرهبرى مى« اتحاد ا

 1نفر ذكر شده است. 8ـ 27تعداد اعضاى آن به تفاوت بين 
ى احمد كسمایى، دكتر حشمت، ــاجــودند از ميرزا، حــرى عبارت بــاعضاى رهب

 د؛ـه شدنـها اضافه آنـدار بانى زمينـد روحـا چنـدا بعدهـالهلمـلى عـع خـشي
 ميرمنصور )هدا( و حاجى سيدمحمد. سيدعلى عبدالوهاب،

 زد. هرچندتا تشكيل جمهورى گيالن، شخصيت كاریزماتيك ميرزا حرف اول را مى
                                                           

 نفر 8ـ 10نفر، كنسول آلمان  27. فخرايى 1
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 خان در خاطرات خود ایناهللكردند، اما احســـانمخالفينش او را به دیكتاتورى متهم مى
 1كند.مسأله را رد مى

 نداشت نوایىنقالب همبعد از پيروزى رهبرى فردى و كاریزماى ميرزا با گستردگى ا
 اختالفات عنوان سرچشمه عمدهزودى تناقض بين رهبرى فردى و رهبرى جمعى بهو به

 2خود را نشان داد.
 ناگفته پيداســـت كه دشـــوار خواهد بود كه جنبش بدون دمكراســـى داخلى بتواند

 3گسترده رواج دهد.دمكراسى را در جامعه و در سطحى 
وراى رهبرى ـك شـه ضرورت انتخاب یـا بـهه سقوط جنگلىـرچند در آستانـه

 4پى بردند.
ــى دگراندیشــان نيز ــياس ــيس فراموش نكنيم تحمل س  در كار نبود. ارامنه اجازه تأس
 هاى ایران نيز اجازه فعاليت آشــكارســازمان خود را نيافتند. همچنان كه ســوســياليســت

 5نداشتند. فعاليت حزب دمكرات نيز در گيالن ممنوع بود.
 پذیرفت. یك جمهورىهرروى اگر مبارزه چریكى حضور یك رهبر كاریزما را مىبه
ـــت با حكومت تهران مقابله كند، در جبههكه مى  اى متشـــكل از نيروهاى ملى،خواس

 رجاعاسفيدان مردم الزم بود با دمكرات، چپ، سران ایالت و عشایر و معتمدین و ریش
 كراتيك حل كند.به خرد جمعى مشكالت را در یك پروسه دم

 انتقاد مدیوانى حاكى از یك ضــعف درونى جنبش بود. جنبشــى كه از ضــعف خرد
 برد و همين ضعف او را به انشعاب كشاند.جمعى رنج مى

 

                                                           
 اد جنبش كارگرى و كمونيستى، خسرو شاكرىخان، اسناهلل. خاطرات احسان1

 . ميالد زخم، خسرو شاكرى2
 . ميالد زخم، خسرو شاكرى3

 . ميالد زخم، خسرو شاكرى4

 . ميالد زخم، خسرو شاكرى5
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 طناب شوروى

 گوید:كند و مىهاى دقيق به نكته مهمى اشاره مىبينىشعاعيان در بخش پيش
 

 ظارن سي سب را اني ب كند و ىنا ى ت رنخ ، نزدنك  و تن ك ب  اناگر ضرورت»
 ب نسججص  ان پ تاجه  را به خرج داد كه در جرن پتن ك ب  نججاروى اسججب  ى 

ين و تن ك و نزدنك  ب  انن ن  آپ اىپرن ليسجججك در انن ن  آپ نجججرانط ت رنخ  ىا
 دايك اسصع ده از تض دا ى دني ى اىپرن ليسك به خرج ى  براى

 ناد طانه ى ر و عبرب ى ار كس ب  طن ب ناروى به چ ه برود 

 131ـ2شعاعيان كتاب جنگل، ص 
 

ست آن شوروى منع نمىنخ شعاعيان جنبش را از تماس با   كند. این هنر رهبرىكه 
سود برد و سطح جهان  ضادهاى موجود در  شتر از ت ست كه بتواند با ظرافت هرچه بي  ا

 یك امّاى بزرگ دارد،انقالب را گامى به سوى فرجام نهایى نزدیك كند. اما این نزدیكى 
 هوشيارى انقالبى.

 قدر باید روشـــن و حســـاس باشـــد كه در رابطه با دیگر هاى انقالب همانگيرنده
كه جدا از تمامى شعارها و اداهاى شوروى خاطر آنزنگ است چرا؟ بهگوش به شورهاك

 كه با طناب شوروى به چاه رفت عاقبت بدفرجامى داشت. هر كس
 دهد كهاش بحثى با همين مضمون دارد. و هشدار مىسى ساله بيژن جزنى در تاریخ

 اش برســد.در رابطه با شــوروى باید هوشــيار بود. شــوروى هر زمان كه پاى منافع ملى
 فروشد.ترین وجهى مىرا به سادهكند و آنپشت جنبش را خالى مى

سال  شعاعيان در  ست و فرصت 1349این هشدار  ست. حزب توده در مهاجرت ا  ا
 را بخواند و روى آن تفكر كند. اگر چشــمى براى خواندن و م زى براىافى دارد تا آنك

 اندیشيدن داشت.
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 شكاف در حزب كمونيست ايران :ارضىمسأله 

با حضـــور  1299در تيرماه  لت  عدا خارج ایران  55كنگره حزب  خل و  نده از دا مای ن
 شد و حزب كمونيست ایران اعالم موجودیت كرد. تشكيل

 بر سر برنامه حزب به دو جناح تقسيم شد:كنگره 
 . جناح ملى ـ انقالبى1
 . جناح چپ )كمونيستى(2

ـــلطان ـــــ انقالبى در غيبت رهبرى جناح چپ با س زاده بود و رهبرى جناح ملى ـ
 عمو اوغلى بر عهده دو بلشویك گذاشته شد )ابوكف و نانيشویلى(  حيدرخان

ـ انقالبى به مبارزه جبهه مكارى با بورژوازى ملى و رهبران ایالت اى و هجناح ملى 
سم آمادهزمين و شت. و ایران را براى پذیرش كموني  داران بزرگ برعليه انگليس باور دا

 بود.« سرنگون باد انگليسيان و سرنگون باد شاه»دید. پس شعارشان نمى
 كه ازكرد ضمن آندر مقابل، جناح چپ كه از یك برنامه كمونيستى ناب حمایت مى

ـــع ـــاه حمایت مىش ـــتار مبارزه با خانار مرگ بر انگليس و مرگ بر ش  ها وكرد خواس
 نفع جناح چپ پایان یافت. اما اختالف خاتمه نيافت وداران بزرگ بود. كنگره بهزمين

 تشدید شد. به حدى كه به مداخله لنين نيز منجر شد.
شد. و حزب ك شيده  شرق در باكو ك ست طىاین اختالف بعدها به كنگره ملل   موني

 نماینده حيدرخان را به رهبرى حزب 100برگزارى یك كنفرانس ملى با حضور بيش از 
 برگزید و منتخبين كنگره انزلى را از كار بركنار كرد.

شهاین اختالف همان شعابى در حزب و تبدیل یكطور كه پي شت، ان  ورى اعالم دا
منتخبين كنفرانس باكو بودند حزب به دو حزب كمونيست بود. از یك سو حيدرخان و 

سيه حمایت مى كه سيال دمكرات رو سو شعبه قفقاز حزب  سوى  سویى از  شدند. در 
سلطانسلطان دیگر زاده زاده بود و منتخبين كنگره انزلى كه از سوى رهبرى كمينترن كه 
 شدند.آنجا مسئوليتى داشت حمایت مى نيز در
 



 81         نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل

 

 شروع مشكالت انقالب

 ســرمایه ثابت و پشــتوانه جواهرات اهدایى بوله ابوكف همســر . تأســيس بانك ملى با1
ست ایران درآمده بود. این ضویت حزب كموني ست قفقاز كه به ع  نماینده حزب كموني

 ها با ميرزا شد.و این جواهرات منشأ یكى از اختالفات چپطرح به جایى نرسيد 
به جمهورى گيالن  نامه انزلىد در توافقـده داده شـزارى وعـاى تـههـرمایـ. س2

 داده نشد.
ـــرگيرى روابب تجارى جمهورى3 ـــوروى موفقيت . از س  آميز نبود. امرى كهبا ش
 توانست در حمایت تجار از جمهورى مؤثر باشد.مى

 هاى ایران مصــادره شــده در باكو. دولت آذربایجان شــوروى از پس دادن ســرمایه4
 سرباز زد.

 هار بين جوانان، فقرا و كارگران. این پيامهاى انقالبى حزب عدالت د. پخش پيام 5
 ها و حاميان ميرزا شد.موجب رنجش فئودال

ــان 6  خان، خالو قرباناهلل. تالش حزب عدالت براى جذب جناح چپ جنگل )احس
 و خواجوى(

ستور قرار دادن نفوذ در ميان مردم طبق قطعنامه 7 سب رهبرى 31/4/1299. در د  تو
 ؤال بردن وحدت بود.معناى زیر سحزب. این به

 گاه جمهورى مسأله زمين بود.ترین گره. اما بزرگ 8
 

 گاه اصلىاصالحات ارضى، گره

شاه و زمين صلى انقالب را مرگ بر انگليس،  شعار ا ست  داران جناح چپ حزب كموني
ناپذیر براى موفقيت انقالب شــرطى اجتنابدانســت. و اصــالحات ارضــى را مى بزرگ

ها از جبهه داران و بورژوا ـــ مالكدن زمينـــمعناى بيرون رانهـــب نـــای دانست. وىـــم
 انقالب بود.

هرى عناصر اصلى جبهه ـورژوازى شـبردهـان و خـاح دهقانـن جنـظر ایـاز ن
 انقالب بودند.
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ـــتاما ميرزا ل و مالكيت ارضـــى را در این مرحله عاقالنه نمى چرا كه باعث  دانس
ــىقالب مىرهبران ایالت از جبهه ان خروج ــلى باید اخراج انگليس ــد. هدف اص ها و ش
 پایتخت باشد. و مسأله ارضى را باید موكول كرد به دوران پس از فتح پایتخت. تصرف

 
 هاى جدایى؛ اپورتونيسم چپزمينه

شد مردم را بهدر این سى باید از ملت جلوتر با سيا شكىكه رهبرى  شد   سوى جلو بك
كه از كميت و در نتيجه كيفيت مناســبى برخوردار صــورتىنيســت. اما چنين اصــلى در 

 بار آورد.قادر است نتایج خوبى به باشد
 هاى انقالبى باعثرهبرى ســياســى باید گامى جلوتر از ملت باشــد و با طرح برنامه

 ها از آن گذشته است راهایى كه ملت مدتارتقاى توده شود. اگر رهبرى شعار و برنامه
شعارها و برنامهطرح كند. دچار  ست و اگر  شده ا ست و ارتجاع  سم را هایى اپورتوني

سيار ست و نتيجه هر دو  ب شده ا سم چپ  جلوتر از زمان خود طرح كند دچار اپورتوني
 ملت است. شكست

 هنر ظریف، كشف مرز چپ و راست كه رهبرى اصولى است، هنر رهبرى حزب و
 كهتر است براى آنسم چپ خطرناكسازمان سياسى است. اما در بين این دو، اپورتوني

شترى براى به شاندن توده دارد. وعدهشانس بي شيرینگمراهى ك  هاى بزرگ و اميدهاى 
 كند.زودتر از شعارهاى آبكى توده را جلب مى

 ها حق با شعاعيان است.هاى جدایى نه تمامى آندر برشمردن بخشى از زمينه
 ى حزب عدالت و ورود بدونروانه توســـب اعضـــاطرح شـــعارها و تبلي ات چپ

ــى و چه ایرانى( و دخالت ــوروى به ایران )چه روس ــرانهموافقت نيرو از ش  هاى خودس
 شكنانه بود، اما تمامى ماجرا نبود.ابوكف و دیگران، اقداماتى وحدت

شت، فئودال ست آمدن ميرزا به ر شاراز روز نخ شت مدام به او ف  ها و ثروتمندان ر
 شویسم جلوگيرى كند.آوردند تا از رشد بلمى

رو جنگل بودند نيز خود مالك و كه در واقع رهبران ميانه« اتحاد اســـالم»اعضـــاى 
آوردند، كمونيستى شدن جامعه و از ها نيز به ميرزا از دو جهت فشار مىبودند. آن تاجر
 رفتن رهبرى. دست
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بودند  متحدین ميرزا در تهران نيز امثال مشـــيرالدوله و مســـتوفى كه مالكين بزرگى

 ها مؤثر بودند.چركينى ميرزا نسبت به اقدامات عدالتىدراین دل
نهبا این باید زمي  هاىهمه اگر حزب عدالت از تجربه و دانش كافى برخوردار بود 

 هاى وحشـت ميرزا كهبورژوا بودند و زمينهمالك و خردهخرده وحشـت مردم كه عمدتاً
 برد.ىنگران از دست دادن رهبرى بود را از بين م

ن ـه روشـامـد یك برنقاـف لبش جنگـه جنـود كـلى در آن بـا مشكل اصـام
سى ـــــ صادى بود. به سيا سران ایالت و اقت همين خاطر قادر نبود بين حاميان خود و 

 اى مناسب برقرار كند.ها و دهقانان رابطهفئودال عشایر و
 مصادره اموال مردم توسببه كندن گور و « سردار جنگل»شعاعيان با استناد به كتاب 

 كند كه پيشتر نشان دادیم، تبلي ات دروغين مرتجعين بوده است.ها اشاره مىچپ
 

 ورى و شعاعيانپيشه

شه شاره به پي ضمن ا شهورى از مقاله او در روزنامه آژیر یاد مىشعاعيان   ورىكند كه پي
ـــان ـــعاعيانمى مخالفت خود را با ندادن بهره مالكانه دهقانان به اربابان نش  دهد. و ش

 ورى در انقالب جنگل خواســتار ل و مالكيتپرســد: چگونه ممكن اســت كه پيشــهمى
ــتار ابقاى آن اســت و آن 25اربابان و در   او« نوكرى دربســت»را دليل ســال بعد خواس

 كند.خطاب مى« دوى بومى شوروى در فرقه دمكرات آذربایجانسگ»داند و او را مى
 

 ورى كه بودپيشه

شهس ستى به باكو رفت. همراه پدرش بهورى در كودكى بهيدجعفر پي خاطر فقر و تنگد
 كه در محله صابونچى كه یك محلهآنجا كار كرد و در كنار كار تحصيل كرد تا جایى در

 نشين بود، معلم شد.ایرانى
ــد. در انقالب ــركت كرد و یكى از رهبران آن ش  بعدها در تشــكيل حزب عدالت ش

ـــلطان ـــت بود و به جناح س  زاده، جناح چپ حزب گيالن نيز از رهبران حزب كمونيس
ـــتار اصـــالحات ارضـــى بود. اما این نظر تمامى حزب نبود.  علقت ـــت كه خواس داش
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باكو با  دركنفرانس  حاد  به ات بار دیگر  ـــتن اصـــالحات ارضـــى  گذاش نار  با ك حزب 
 خان روى آورد.كوچك

شه سانپي ست انقالب بهخاهللورى در كودتاى اح شك سيد. و بعد از   ان به وزارت ر
ش ول به شد. در حالىتهران رفت. و در روزنامه حقيقت م  كه یكى از رهبران حزبكار 

 كمونيست بود.
ــال  ــال  1309در س ــتگير و تا س  در زندان ماند. بعد از آزادى در تشــكيل 1320دس

شركت كرد. اما به سنامه آن  سا شتن ا  اختالفات دوران زندانش باعلت حزب توده و نو
شر كرد. در این دوران صله گرفت. و روزنامه آژیر را منت سيان و دیگران از حزب فا  آوان

 ورى دمكراتى معتدل و خواهان اجراى قانون اساسى است.پيشه
ـــركت كرد اما مخالفينش مقاله  اى را بهانه كردند و بادر كنگره اول حزب توده ش

ـــورا از تبریز گرى او را از حزب راهوچى ندند. در انتخابات دوره چهاردهم مجلس ش
 مجلس رفت. اما جناح مرتجع مجلس به سردمدارى سيدضياء اعتبارنامه او را رد كرد.به

ماهه  11پس او به ناچار به تبریز رفت و فرقه دمكرات را درســـت كرد. و در حكومت 
سيا فرقه ضى را در آذربایجان پياده كرد. زندگى  صالحات ار شها ورى خالى از سى پي

 هرروى هرچه بود نوكر و پادوى كسى نبود.خود نيز به آن معترف بود. به خطا نبود.
 

 كنگره باكو

شطق در ناكو نط هارهپ» شورتر، كنگطه ىول  ضور دت نماىن ه ىيط ا در    ىاو نا ح
 ناىي (ش . ىيطصالح ىظفط اده ت هوشنگ ) ائوك هلمان  كه خود را هوشنگ ى 

ى نا نه كنگطه اعال ار اعنطاضهط   ي و اعهاى  ا  اىطاو، هىيه  كه ه ن    كطد
ش ن . البنه نه اىم سي     سنار ر سنن . ت خوا  نماىن  او تاقع  انقالب اىطاو ني

 «تقاعاها نذا توبه  نش .
 شعاعيان، جنگل

 
 گوید: در خالل برگزارى كنگره باكو، كنفرانس وسيعگونه نيست كه شعاعيان مىاین
 كمونيســت برگزار شــد و این كنفرانس با انتخاب كميته مركزى جدید و انتخابحزب 
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به خان  يدر نار كرد. این ح خب كنگره انزلى را برك ته مركزى منت يدر حزب كمي عنوان ل

زاده و روى كار آمدن جناحى بود كه پيرو معناى بركنارى جناح ســلطانو تحول به ت يير
شـــود توســـب یكى از مســـئولين كمينترن ه مىبود. تزهایى كه گفت« حيدرخان تزهاى»

شان مى شناس اهلچين ست و این ن شده ا شته  سكاچكوا نو دهد كه این شوروى. ا
ست ایران بود. و  تنها دردوگانگى نه شوروى بلكه در كمينترن و حزب كموني حكومت 

ــلطان كه ميخائيلچنان مه ــرقى در كمينترن از س ــورهاى ش ــئول كش زاده و پاولویچ مس
صال ضى دفاعا سانى بودند كه بهمى حات ار شتند و كرد، در كمينترن ك این امر باور ندا

 پيروزى انقالب بعد از فتح تهران. امّا آن تزها چه بود؟ كردند بهرا موكول مىآن
 . همكارى و آشتى با ميرزا كوچك خان1
 بخش و ضداستعمارى بودن مرحله انقالب. رهایى2
 ر مرگ بر انگليس و مرگ بر شاه. وحدت همه نيروها حول شعا3
 . حذف شعار انقالب ارضى و دهقانى4
شخصاًبه ست كه لنين نمایندگان ميرزا را  ست ا به حضور نپذیرفت. اما  هر روى در

ـــفير فوق دو العاده ایران را به حضـــور پذیرفت. و هرچند الياوا ميانجى لنين ماه بعد س
 ثمر نبود.مایندگان ميرزا بىمخالفين ميرزا موضع گرفت. اما تالش ن نفعبه

ـــان مى ـــت در كنفرانس باكو نش  دهد كه همه چيزبركنارى رهبران حزب كمونيس
هایى براى حل مشكالت درجریان گرانه نبوده است بلكه تالشریزى شده و توطئهبرنامه

 بوده است.
 

 توطئه جدید: آشتى با ميرزا

 و ارتجاع بر آن بود كه در جریانشعاعيان بر این باور است كه توطئه شوروى، انگليس 
كودتا ميرزا از بين برود و حكومت تهران كودتاچيان را از رشــت براند و قضــيه فيصــله 

 اما چون كشتن ميرزا عملى نشد. پس برگ دیگرى بازى شد؛ آشتى با ميرزا. یابد.
ــان ــت از نيروهاى دولتى به ميرزاخان و خالو قربان بعد از باز پساهللاحس  گيرى رش

 كنند.نویسند و تقاضاى آشتى مىنامه مى
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 خان و خالو قربان قابليت ایستادگىاهللدانست احساناز سویى دیگر شوروى كه مى
 فرستند.در مقابل ميرزا را ندارند، حيدرخان را به مصاف ميرزا مى

شود و سلب  ضع انقالب م شتى رفت تا بر تمامى موا شيارانه به طرف آ  ميرزا نيز هو
 اى از طرف متفقين صــورتعدهمراقب اوضــاع باشــد تا اگر خُلف و وشــيارانهگاه هآن

 گرفت. این بار به عكس دفعه قبل عمل كند. ميراز این برنامه خود را از یاد نبرد و تا
ـــت نداد تا برنامهحدودى آن  هاى خود را به همانرا عملى كرد و دیگر به رقبا فرص

 صورت قبلى تكرار كنند.
 يان از جهات بسيار قابل مناقشه است:شعاعاین تحليل 

نگارى ميرزا با گردد به نامهان به جنگل برمىــــدن حيدرخــــه آمــــك. نخست آن1
ست كه كودتا هنوز صورت ا نریمانوف و آمدن یك ناظر به ایران و این در حالى نریمان

 نگرفته است.
 حوالت حزبكرده بود. و در جریان ت . ميرزا ارتباط خودش را با حيدرخان حفظ2

 كمونيست بود و تمایل داشت كه حيدرخان به جنگل بياید.
ضه كردن3 شتى نكرد تا با قب سم نبود. ميرزا آ شته به اپورتوني شتى دوباره ميرزا آغ  . آ

 قدرت دخل رقباى خود را بياورد. آنچه بعدها واقع شد را باید در بستر همان زمان دید.
 داشـــت. كنفرانس باكو به حيدرخان و. آمدن حيدرخان ربطى به توطئه روســـى ن4

به با ميرزا بود رأى داده بود. نزول حيدرحان  كه نزدیكى  یك تزهاى او    «پادو»عنوان 
 ست.ا انصافىبى

 گویند:اما ببينيم اسناد و مدارك چه مى
ـــه نفر از  1229كودتا در اوایل مرداد  صـــورت گرفت. رهبرى جدید مركب بود س

خان، خالو قربان و رضا خواجوى( و اهللميرزا )احسان چپ جنگل، همكاران سابق جناح
 ورى.(زاده، رضا آقازاده، بهرام آقایف و پيشهخاننفر از حزب عدالت )على چهار

 هایش به صراحت از مواضع رادیكال )مسأله ارضى( عقب نشستكميته در اعالميه
سى حق جریمه مردم را ندارد. و جریمه شایند نيز ممنوعهاى ناو اعالم كرد هيچ پلي  خو

ست. و حتى اعالم كرد كه آن ستند بلكه قيام آنا سلمين ني سالم و م شمنان ا  هاها تنها د
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 باشــد. اما روند اوضــاع به ضــرر حكومت جدید بود.براى برافراشــتن پرچم اســالم مى

 پراكنى ادامه داشــت. در چهاردهم مرداد بازار رشــت به دالیلنارضــایتى مردم و شــایعه
آتش گرفت. انگليســيان انگشــت اتهام را به ســوى دولت جدید گرفتند. از  نامعلومى
سردار محيى، گيالنى  سویى شد. جز  ضعيف  شدن ميرزا پایه گيالنى حكومت ت جدا 

 شد.در حكومت نبود. و همين امر باعث تضعيف بسيج نيرو مى سرشناس
 خروج بخشىها به در خارج از گيالن تبلي ات ضدبلشویكى وحشتناك بود. همه این

 كرد.حال از گيالن كمك مىداران و مردم ميانهاز تجار و سرمایه
ــد نيمى از محصــول زمين تنگنایحكومت جدید دچار   هاىمالى بود. پس ناچار ش

 هاى سنگين فشار مضاعفمصادره شده را از دهقانان طلب كند. از سویى دیگر ماليات
صنعتگران و دهقانان بود. و این خود ب  افزود.اعتمادى و مهاجرت مردم مىه بىبر دوش 

ارتش  هاى كالن انگليساز سویى دیگر حمایت همه جانبه انگليس از ارتش قزاق و وام
آباد اسماعيل ها توانستند ارتش سرخ ایران را دركرد و آنقزاق را مسلح و پشت گرم مى

انگليس نقش  و خضران شكست بدهند و وارد منجيل شوند. در این نبردها هواپيماهاى
 مهمى داشتند.

 اسير دادند. ارتش 500در اول شهریور رشت هم از دست رفت. و نيروهاى انقالبى 
 سرخ دست به حمله زد و نيروى قزاق از منجيل عقب نشست.

ـــهریور نيروهاى انگليس خود را به  ـــاندند و  50در دهم ش ـــت رس كيلومترى رش
 ورت گرفت. در بيست و نهم مهرهایى صدرسيزدهم مهر و بيست و سوم مهر درگيرى

 رشت بار دیگر از دست رفت. و هواپيماهاى انگليسى انزلى را بمباران كردند.
ست نيروهاى 2آميز عمليات برآورد دولت از فرجام موفقيت شك  ميليون تومان بود. 

 ناپذیر بود.انقالب اجتناب
ـــرخ،  ـــان 350در این موقعيت ارتش س  نفر از 1200خان و اهللنفر نيروهاى احس
 نيروهاى روسى، گرجى و آذرى بود.

نفر از رزمندگان ارمنى بازگشــت و رشــت بار دیگر  700مدیوانى به باكو رفت و با 
ست انگليس پس ستعفا داد. خوا شار انگليس ا شيرالدوله زیر ف شد. پنجم آبان م  گرفته 
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 شد او راوزیر بركنارى فرمانده قزاق استاروسلسكى روس بود. سپهدار اعظم كه نخست
 بركنار كرد و ســردار همایون از منصــوبين انگليس فرمانده قزاق شــد. اما فرمانده واقعى

 سرهنگ اسميت افسر اطالعاتى انگليس بود. لشكر قزوین بار دیگر سازمان داده شد.
 

 بندى كنيمجمع

 خان( به قرار زیر بود:اهللوضعيت دولت كودتا )احسان
 اىتوده. از دست دادن پایگاه 1
 هاى نظامى. از دست دادن برترى2
 . از دست دادن بنيه مالى3
 . از دست دادن حاميان ملى در تهران4
 ميدان آمدن یكپارچه انگليس. بازسازى ارتش تهران توسب انگليس و به 5

ســوى داشــت كه دســت آشــتى بهخان را وامىاهللاین وضــيعت دولت احســان
ــــك ــــخوچكـ شعاعيان « شوروى، انگليس، ارتجاع»ى توطئه دراز كند. و با تئور انـ

 خوانى ندارد.هم
 

 تحوالت در حزب عدالت

 از سویى دیگر ميرزا نمایندگانش را به مسكو فرستاده بود )ميرصالح مظفرزاده و گائوك
 آلمانى با نام ایرانى هوشنگ( تا مسكو را در جریان وضعيت پيش آمده قرار بدهد.

 امور خارجه قول مســاعدت داد. در باكو نمایندگان در مســكو كارآخان معاون وزیر
ستار مساعدت براى حل مشكل  كوچك خان در كنگره ملل شرق شركت كردند و خوا

 ایران شدند.
 در باكو برگزار شد هدف آن تدوین برنامه عملى 1299شهریور  7ـ17این كنگره از 

 براى آزادى مردم مشرق بود.
ـــدد رهبران و كادرهاى حزب عدالت كه از  وضـــعيت بد انقالب آگاه بودند درص

جویى برآمدند. حيدرخان غيبت خود در كنگره اول حزب، كنگره انزلى، را دراینجا چاره
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شد ضع چپ حزب انتقاد كرد و موفق  با  جبران كرد و با برگزارى كنفرانس ملى، از موا

 انتخاب كميته مركزى جدید كميته مركزى كنگره انزلى را عزل كند.
گان كوچكدر این ت ند مای كارانش حوالت حزبى، نقش ن يدزه و هم خان و ارژنيك

 دردفتر قفقاز حزب سوسيال دمكرات روسيه كارساز بود.
 فراموش نكنيم كه ارژنيكيدزه از ابتدا خواهان همكارى با ميرزا بود.

باكو  قدام و تبلي ات منتخب كنگره  ـــوراى اجرایى ا ـــه ش ـــه هيئت رئيس در جلس
ضمن انتقاد ازهاى كوچكشكایتبه شد و   خان و همفكران حيدرخان گوش فرا داده 

 عمل آمد.كميته مركزى قدیم از حيدرخان و گروه او پشتيبانى به
 خان اطمينان داده شــد كه افراد مســئول محاكمه و مجازات خواهند شــد.به كوچك

 بعدها ابوكف احضار و در همين رابطه اعدام شد.
صادى ایران، راحيدرخان براى همكارى با ميرزا  ــــ اقت ضعيت اجتماعى ـ  تزهاى و

 .عرضه كرد
ـــد، مرحله انقالب را آزادى  بخش ملىاین تزها كه به تزهاى حيدرخان معروف ش

ـــت و خواهان همكارى نزدیك با كوچكمى  خان نيز قبالً تمایلخان بود كوچكدانس
 خود را به این همكارى نشان داده بود.

ها و نزدیكى ميرزا با حيدرخان گ در تمامى جبهههرروى تحليل این تحوالت بزربه
حاكى از  و گل،  چه در جنش جن لت و  عدا چه در حزب  چپ،  ناح  نارى ج برك

هاى ها براى بيرون كشـــيدن ميرزا از جنگلعملى جنبش بود. توطئه روس هاىواقعيت
 او منطبق بر اسناد و مدارك و سير واقعى حوادث نيست. فومن و حذف

 
 فاز خيانت

 جناح اپورتونيســم حزب كمونيســت شــوروى در معامالت ســه 1299واخر ســال در ا
ـــت یافت و تصـــميم گرفت كه جانبه اش با انگليس و حكومت ایران به توافقاتى دس

 انقالب گيالن خاتمه دهد. ذكر دو نكته ضرورى است:به
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ست آن1 ست انقالب اكتبر. مىكه مى. نخ  خواهيم تفكيك كنيمگویيم جناح اپورتوني
 نيروهایى را كه در حكومت، حزب، و انقالب با این روند مخالف بودند.

 یكتز سوسياليسم در»نقالب آلمان به جناح اپورتونيسم جریانى بود كه از شكست ا
شور سيد و معتقد بود كه باید به« ك ست از حمایت ازر  خاطر ارتباط تجارى با غرب د

براین باور بود رسد. چرا كه مى نينيسمانقالب شرق كشيد. شعاعيان از همين جا به نقد ل
 یابد، لنين بود.معمار اصلى این سياست كه بعدها در استالين جریان مىكه 

 ها در مجموع در پشـــت. نكته دوم، نام بردن از فاز خيانت اســـت. تا اینجا روس2
ــفانقالب بودند. اما از این مرحله در برابر انقالب قرار مى الب بندى انقگيرند. و در ص

صف انقالب نبودند. و ها بهضدانقالب، آن و صورت و با هر توجيهى در  این نكته هر 
 تلخی است كه باید روی آن تأمل بيشتری كرد.

 
 يك توجيه غلط

شوروى به ستگاه تبلي اتى  شكست انقالب گيالن، د كمك  كار افتاد تا بهاز همان فرداى 
شكست  «كمونيسم جنگى»شوروى در فاز ، این نكته را تبليغ كنند كه «هاى متوهمچپ»

نداشت. پس  نشينى و گرفتن كمك اقتصادى از غربخورده بود. و هيچ راهى جز عقب
روى چپ گشــت بهمجبور شــد از گيالن بيرون بياید اگر انقالب شــكســت خورد برمى

 خان.زاده و سازش و مماشات ميرزا كوچكجناح سلطان
 ود و مجبور شد تن بهـتصادى شكست خورده باز اقـه شوروى در فـر بپذیریم كـاگ

 خاطر ارتباط تجارى با انگليس مجبور شـــد نيروهاى خود رابدهد و به« اقتصـــاد نپ»
ـــوروى ارزیابى كنيم و از  خارج كند. و همه این اقدامات را در چارچوب منافع ملى ش

ر آن روزگار نظر كنيم و از یاد ببریم كه شوروى چه دانترناسيوناليسم پرولترى هم صرف
ستگى متقابل بين و شيپور همب  المللى و انقالب جهانى دميد یك نكتهچه بعد چقدر در 

 قابل توجيه نخواهد بود.
 خروج نيروهاى شــوروى از شــمال و حمایت نكردن از انقالب یك مســأله اســت.
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پاى رضــاخان ســردار ســپه دخالت فعال در متالشــى كردن انقالب، شــركت فعال پا به

 اى دیگر است.هاى جنگ و شركت در مذاكرات براى قانع كردن نيروها مسألهدرجبهه
 قالب.راســتى كمك نكردن به انقالب چه ارتباطى دارد با كمك كردن به قاتلين انبه

ـــوروى مى ـــد. و كار انقالب را ش ـــت پاى خود را از انقالب گيالن بيرون بكش توانس
 رهبران واگذارد.به

ل ـابـن قـه ضدانقالب كمك كرد و ایـا بـرد امـكمك نك ه انقالبـوروى بـش
 توجيه نيست.

 
 هاى متوهمچپ

ـــت ـــياس ـــوروى و س  از همان ابتداى انقالب اكتبر چپ ایران نســـبت به تحوالت ش
 اش دو موضع گرفت یك موضع از همان ابتدا همه چيز را بر ضرورت گرفت وخارجى

 كه واقعيات ســختبســت. در زمانىتمامى حوادث را توجيه كرد و چشــم بر واقعيات 
ست دیالكتيك تاریخ»زمينى قابل توجيه نبود گفت  شروع «. ب رنج ا كه از انقالب گيالن 

شمال و فرقه دمكرات ضيه نفت  شى  شد به ق شيد و از همانجا آمد تا فروپا آذربایجان ك
 دنيا افتاد و گوش فلك را كر كرد به تئورى شــوروى و وقتى كه طشــت رســوایى از بام

 خيانت شده است. 1«ببندید. درها را»توطئه متوسل شد كه 
به اعدام  جدی نسبتموضع دوم از شكست انقالب گيالن شروع شد. و تردیدهایى 

ت زیر بار محاكما یوسف افتخارى را داریم كه نخستتمامى رهبران حزب كمونيست. 
اليسم سان امپریجاسو مسكو نرفت و نپذیرفت كه تمامى رهبران درجه اول انقالب اكتبر

رســـد و ملكى مى به این نگاه بعداً«. خواهد تزار شـــوداســـتالين مى»باشـــند و گفت: 
تى باشد. و انترناسيوناليس اى برادرانه وپذیرد كه رابطه شوروى با حزب توده، رابطهنمى

حزب  س ایى و سازمان انقالبى هاى حزب توده را داریم قاسمى و فروتن وبعد انشعاب
 عدتر جزنى و شعاعيان را.توده و ب

                                                           
 «. شكسپير، هملت1
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 كودتاى جنگل: حادثه مالسرا

 متدولوژى تحقيق

 رســـد. مصـــرف روز دارد، اما مصـــرفداورى به جایى نمىكار پژوهش تاریخ با پيش
 اى اســـت تاریخ یاتاریخى ندارد، نخســـت باید پژوهشـــگر بداند كار او در چه حوزه

 ریخ است نه سياست.راستى كه كار پژوهشگر تاریخ، حوزه، تاسياست. و به
 شــود به مســائل تاریخى نگاه كرد اما این نگاه از زاویه منافعاز حوزه ســياســت مى

 گزینش شــدهشــوند و حوادث ناچار حوادث گزینش مىحزبى و گروهى اســت پس به
ست. اما آنچه بهطورى بازسازى مى  آید تاریخدست مىشود كه در جهت منافع حزبى ا

س و ست تاریخ ني سواس حوادث روایت در ت اما در حوزه تاریخ، پژوهش دقيق و پرو
خواهد نشان بدهد كه ىم تصفيه حساب با این یا آن فرد یا گروه نيست. پژوهشگر براى

ــت؟ و چرا.واكنش آدم وكنش  و خود و خواننده بياموزند كه  ؟ها و احزاب چه بوده اس
با درایت به قوت ها را شود آن ضعفه مىـود و چگونـه بـچ آن جنبش اىـهضعف

 بدل كرد.
 

 حادثه مالسرا

ـــت كوچك 1300در مهر  يدر حزب كمونيس خان ل يدر بان،ایخان از ح خالو قر  ران، 
سرا كهسرخوش و عده سائل جنبش در مال  اى دیگر دعوت كرد براى مذاكره پيرامون م

 خان بود حاضر شوند.پایگاه كوچك
شد. و شكيل  ضور ميرزا ت ساعت مقرر بدون ح سه در   ناگهان محل مذاكره زیر جل

شد. خالو قربان گریخت. حيدرخان شيده  ساختمان به آتش ك  آتش گلوله قرار گرفت و 
 اى كشته شدند.دستگير شد و سرخوش در آتش سوخت و عده

 خان(، به رشت كه در دستها )نيروهاى ميرزا كوچكدنبال حادثه مالسرا جنگلىبه
ــدند و دفترحمله كردند عده نيروهاى خالو قربان و حزب كمونيســت بود ــته ش  اى كش
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شد و اموال آن شيده  شتهحزب به آتش ك  600ها حدود گان و زخمىها به ی ما رفت. ك

سن خان آليانى كه از رهبران جنگلى بود به نزد  نفر سب نيروهاى ح بودند. حيدرخان تو
ــت ميرزا به آن ایل ــكس ــد و در آنجا بود تا خبر ش ــتاده ش ــيد. و خود فرس ها آنها رس

 كشتند و در محلى نامعلوم به خاك سپردند. حيدرخان را
ست  ضاخان ا سن خان آليانى به ر شدن خالو قربان و ح سليم  ضایا كه ت  وو باقى ق

 ميرزا و گائوك آلمانى )هوشنگ( در برف و باران. مردن
هاى بســـيارى اســـت. از ســـفارت انگليس و روس و حادثه و روایتدر مورد این 

 ها.ها و گروهها و آدما روزنامهگرفته ت فرانسه
ـــی ـــك پژوهشگر چگونـ ـــته مىـ واقعيت تاریخى واند بفهمد كه كدام روایت بهـ

 تر است:نزدیك
 . با بررسى بستر حوادث1
 . با بررسى موقعيت راوى نسبت به حادثه2

ـــت كه روایت روزنامه ـــه و انگليس نادیده پيداس هاى تهران یا كنســـولگرى فرانس
شى ميرزا حادثه را رو هایىروایت ست. اما وقتى فخرایى من سوم ا ست دوم و یا  ایت د

سرا»زبان خواهرزاده ميرزا كه رهبر  كند آن هم ازمى ست. « عمليات مال شود ىمبوده ا
رویيم. كه ممكن اســت در آن غرد و مرد هم دســت اول روبه فهميد كه با روایت

شد. چيزى كه شد یا نبا شگ با ز حادثه آید وقایع قبل ار تاریخ مىدر اینجا به كمك پژوه
 ست.ا مالسرا
 ها باهاســت و رد كردن و پذیرش آنهرروى كار پژوهشــگر روایت تمامى روایتبه

 دالیل و اسناد متقن و در آخر نزدیك كردن خواننده به روایت اصلى.
صت مى ست كه خواننده فر سه ا سد ودر پایان این پرو ضاوتى منطقى بر  یابد به ق

 و مجاز است قضاوت خود را نيز در پایان بياورد. پژوهشگر
ــى ــت كه بعض ــور كردهحادثه آنقدر پيچيده نيس ــتت و 1اند.ها تص  انقالب دچار تش

ست. جناحى از جنگل به رهبرى خواهرزاده ميرزا و سيارى ا سؤتفاهمات ب  پراكندگى و 

                                                           
سيار و پيچيده كردن حوادث. خسرو شاكرى در اار گرانقدر خود ميالزخم با ذكر رويت1 تواند در نمى هاى مختلف و طرح مسائل ب

 آخر خواننده را به سر منزل مقصود برساند.
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صــادق خان آليانى بر این باورند كه حزب كمونيســت و خالو قربان و دیگران حســن
ستند ستى هم مى ني شد ستى كرد. پي شد صميم دارند كودتا كنند. پس باید پي كند و و ت
اى كه ميرزا ميهماندار آن است حاضران را دستگير و محاكمه گيرند در جلسهمى تصميم
ست خالو قربان و حزب بيرون بياورند.  كنند. شت را از د شت حمله كنند و ر بعد به ر

گوید حتى بعد از واقعه مالسرا و دستگيرى حيدرخان مدام مىكند. و قبول مى ميرزا هم
 «.محاكمه شود او باید»

 گيرد. كهاین كودتا كه نوعى خودزنى سياسى بود با موافقت ضمنى ميرزا صورت مى
 شود سهم ميرزا را در این حادثهدرواقع آخرین شليك گلوله به شقيقه انقالب است. نمى

صل سهم ا ست  سنانكار كرد. ممكن ا خان آليانى داد. اما ى را به خواهرزاده ميرزا و ح
ست نمىبه ميرزا شته ا سهمى دا ست. شود ميرزا را تبرئه كرد. كار هرحال  غلطى بوده ا

ــان كمتر از ــت. نمىاهللكودتاى احس ــتمالى كرد. كار خان نبوده اس ــيه را ماس ــود قض ش
شگر شود.  پژوه ستمالى  ست چيزى ما صالً قرار ني ست. ا خواهيم از تاریخ درس مىني

خواهيم از ىــخ محل حكمت است و عبرت. مــاریــم تــگویينمى رــم. مگــگيریــب
 خودمان بياموزیم.

سلطان سرخوش و دیگران همگى اهلميرزا با حيدرخان و احسان و خالو و   زاده و 
 اینیك قبيله بودند. همه در پى آن بودند كه براى مردم خود كارى بكنند. و همه بر سر 

 راه جان باختند.
سلطان سان و  سرما مرد. اح شد. ميرزا در  شته   زاده واگر حيدرخان در ایل آليانى ك

سيه  سابى و دیگران در رو شدند. خالو قربان را نيز درح شته  شتند. قرارك  جایى دیگر ك
 عليه دیگرى كارى بكنيم.نيست ما به نفع یكى بر

 
 هاى مختلفروایت

 . روزنامه ستاره ایران:1
 

 خ پ از  يدرخ پ عنا اوغ   و خ لا قرب پ خااسب كه براىدر اعصك ىهر كاچك»



 95         نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل

 
ناند  در  ىتاكره درب ره ىيشنه دا ى روتشص نن در ىبر خادش در ىالسرا   ضر 

  ين ىتاكرات خ نه ىحل آتش گرفب  و به  يدرخ پ تيراندازى ند 
  يدرخ پ و خ لا از ىه كه گرنخصند و به رنب ب زگشصند 

 خ پ به رنججب  ن ه بردند كه ت ع ت  از ار دونهك ىهر نيروا ى كاچك در نججش
نش چند تن از افراد كاچكساى به نب  در ان پ   خ پ به ىبر  زبج ى گتا

 زاده خاابيده  تبرنزى و ارب باكنانيسججب، آني  كه  يدرخ پ، سججرخاش، نججيخ
 بادند  ن ه بردند سججه نعر آخرى درج  كشججصه نججدند   يدرخ پ و سججرخاش

 1« دسصگير و به جنگل برده ندند
 
 1300. روزنامه ایران هيجدهم مهر 2
 

 « يدرخ پ انگ م فرار از زنداپ ىيرزا كشصه ند»
 
 افشار.تهرانى . هخان، نوشته . كتاب ميرزا كوچك3

 وسبتاحسان و حسابى و یارتونف گرجى تصميم گرفتند ميرزا را ترور كنند. ميرزا 
و  شــد و توطئه عقيم ماند. از انزلى حيدرخان و احســانشــاه رضــا و شــاه غالم مطلع 

 اداشدوسب ـرزا تـرور كنند. ميـرزا را تـرفتند ميـو ذرّه و داداش تصميم گ ابىـحس
 مطلع شد.

 تگيرپس ميرزا محل مالقات را آتش زد. و همه به جز حيدرخان فرار كردند. وى دس
 كشته شد.الرعایا یا بدون اطالع ميرزا خان معينو توسب حسن

 . سپهر ـ كتاب ایران در جنگ بزرگ4
 روایتى شبيه روایت افشار دارد.

 خاناهلل. خاطرات خواجوى یكى از وزراى احسان5
ـــه» ـــركت پنج رهبر دولت جدید )ميرزا، حيدرخان، خالو،قرار بود جلس  اى با ش

ـــود. زمانى ـــرخوش و یك نفر دیگر( در مقر آن برگزار ش يد س ـــ كه خالو قربان رس

                                                           
 . روايتى است سوم از حاداه، حيدرخان در مالسرا دستگير و سرخوش در آتش سوخت.1
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ـــاختمان دید. در این حال محمدى یكى از یاران كوچك خانككوچ خان را بيرون س
سوزى ساختمان بيرون آمد و ساختمان آتش گرفت. سرخوش در آتش حالت فرار ازبه

حيدرخان و خالو قربان موفق به فرار شدند. اما اسماعيل جنگلى برادرزاده  كشته شد. اما
 رساند.حيدرخان را دستگير و به قتل  خانكوچك
 . جودت ـ یادبودهاى انقالب گيالن6

 اىخانه محل مالقات رهبران زیر آتش رگبار گرفته شد. در سراسيمگى حاصله عده
ـــب افراد ـــپس توس ـــتگير و س  فرار كردند و بقيه در آتش جان باختند. حيدرخان دس

 خان كشته شد.كوچك
 1921. گزارش سفارت انگليس 7

 كسمام مهر براى یك جلسه به مقر وى درر هفتخان از خالو قربان خواست دكوچك
ـــد. در دهم مهر  ـــتگير ش تن از نيروهاى ميرزا  400برود. خالو قربان هنگام ورود دس

شت حمله كردند. در این درگيرىبه سترى 100ها ر سر دادگ سرخوش كمي  تن از جمله 
 فرضى كميسر ماليه كشته شدند. حيدرخان زخمى و سپس جان سپرد.

 ـ نهضت جنگل و اوضاع فرهنگى و اجتماعى گيالن و قزوین پور. كوچك 8
شوروى ستى  شت با همد صميم دا ست كودتایى انجامميرزا ت  ها عليه حزب كموني

ـــد در بيســـت و پنجم مهر طرح یك كودتا به اجراى درآید. با دهد... از این رو قرار ش
 پور داد.خان دستور انجام یك كودتا را در انزلى به كوچكتفاهمى كوچك چنين
 . ویكتور سروژ ـ كمونيست فرانسه و همكار تروتسكى در كمينترن9

ـــتور  ارتش انقالبى ایران تحت فرماندهى رفيق بلومكين بود.... در گرماگرم نبرد دس
يدم كه اگر كوچك ـــن ند. از دهان بلومكين ش ند جنبش را متوقف و منحل كن خان یافت

 را منحل نكند او را بكشند. جنبش
 پاولوفسكى. دستورات سرى 10

صحبت كرد  شتاین به یك دیپلمات ایرانى مقيم باكو از طرفى  یكى از همكاران روت
رح شكست خورد مالسرا ـن طـان را ترور كنند. وقتى ایـخود كوچكـرار بـق هـك

 شكل گرفت.
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 پاریس ـ كتابى به همين نام 1972. كامو در ایران )جى بيناك( 11

 عنواننين یك تروریست با تجربه را كه نام مستعارش كامو بود بهل 1300در تابستان 
صاب در اوج تالش صوب كرد. این انت شوروى در ایران من سيه   هاىنماینده تجارى رو

شت كه یك طرح نابودى  شتاین براى پایان دادن به جنبش انقالبى حكایت از آن دا روت
 شرف تكوین است. در

 ر جنگل. ابراهيم فخرایى ـ كتاب سردا12
 اى براى درهم كوبيدنش در شرف آمادهبود زمينه یك توطئهبه ميرزا خبر رسيده »... 

ضمن طرح همه این سران جنگل  صى  صو سات خ ست.... ميرزا در یكى از جل  شدن ا
ن قبيل افراد ـــا ایـــد تكليف قطعى جنگل بـــایـــه بـــرد كـــاى كمسائل.... اظهار عقيده

 یكسره شود.
سه كه  صميمات گرفته مىخطرناكدر این جل ست كهترین ت سلم این ا  شود قدر م

ان ثقفى و ـخى و عبدالحسينـانـائوك آلمـل جنگلى و كـا و اسماعيـایـرعـالمعين
شتند و رأى اتفاقیبازارى و عبدالحسين پيرمحمد على شان براین خان شفایى حضور دا

 اعضاى كميته را گرفته و محاكمه كنند. گيرد كهقرار مى
وش و عمو اوغلى، ـــرخـــان و ســـربـــو قـــالـــرى خـــقم 1340رم ـــمح 26روز 

آقا حســام به مالســرا رفته و منتظر اى و كاسخمامى و ميرزا محمد كردمحله محمدعلى
ته زیر آتش قرار مىمى ورود ميرزا مارت كمي هان ع ناگ ند.  ـــو عگيرد معينش یا و االر

 هستند.كائوك آلمانى مأمور دستگيرى  اسماعيل جنگلى و
ــاً ــخص ــيدمحمد كرد را با تپانچه از پاى درمى كائوك آلمانى ش ــرخوش س آورد. س

 درميان آتش سوخت. حيدرخان خود را به پسيخان رساند، اما در آنجا دستگير شد.
 نورمحمدخان تهمتن، یكى از سردارهاى جنگل، به رشت حمله برد... خالو قربان كه

 عرصه را تنگ دید تسليم رضاخان شد.
 طى اسماعيل جنگلى ـــ كتاب حيدرخان عمواوغلى ــــاى خـــهادداشتـــی .13

 اسماعيل رائين
ـــوروى از امكانات و مذاكرات»...  ها و تبلي اتى كه جهت نمایندگان مركزى و ش
ساریا شروع و شدت یافته بود و توسعه  اختالف بين سران جنگل و اعضاى هيئت كمي
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سرى ستهخود سران د ضى از  شانهاى كرهایى كه بع ساریا از خود ن ضاى كمي  د و اع
صدد افتادند بهدادند عده كثيرى از یاران كوچكمى شده و در شد.خان متأثر  سمى   هر ق

 خان مخالفت كرد.قطع كنند كوچك اعضاى ناقص یا مزاحم را جداً
سرا 1340محرم  26شنبه روز پنج شت و نمایندگان جنگل در مال ضاى انقالب ر  اع

شدند.  ساعى جدید»جمع  شریك م شدند در همان  مجاهدین افراطى و« براى ت صمم  م
 ومجلس مزبور اجرا  كنندگان درروز نقشــه پنهانى خود را براى كشــتار كليه شــركت

 «خان را در مقابل امر واقع شده قرار دهند.كوچك
 . الهوتى ـ دیوان اشعار14

 در آن تاریكى شب هيئتى وارد به زندان شد
 برقى بزد كبریتى و شمعى فروزان شدسپس 

 هویدا شد 1به پيش اهل زندان صدر مليون
 سخن كوتاه حيدر با رفيقان تيرباران شد

 
 رگه اصلى

 هيچا را بهاى آورد. اما مهاى فرعى و انحرافى براى هر حادثهتوان از این رگهتا ابد مى
 طال ن خواننده به معدندرســاند. كار پژوهشــگر تاریخ یافتن رگه اصــلى و برجایى نمى

 و طالى یك پژوهشگر حقيقت است. ستا
يل جنگلى مى ماع ـــ كه خواهرزاده ميرزا، اس ـــت  ماجرا آن اس قت  چه حقي ید.  گو

ست شى كوچكنویسدرد  كندخان مىهاى خطى خود و چه روایتى كه براى فخرایى من
ـــتند. این دالیل را فخرایى در كتاب آن ـــرد»ها براى كار خود دالیل داش  و« ار جنگلس

 هایش آورده است.نویساسماعيل جنگلى در دست
 

                                                           
 خان است.. صدر مليون منظور ميرزا كوچك1
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 كردشوروى چه باید مى

 عنوان یك كشورفرد بگيریم )فرد محال كه محال نيست(، شوروى در آن روزگار به
ستى به كمك همه واقعاً سيالي شت و ناگهانهاى آزادىجانبه به نهضتسو  بخش باور دا

ضعيتى درمى  شوروى مجبور بود نيروهایش را از ایران خارج آمد كهتوازن جهانى به و
 كند و دست از حمایت علنى از انقالب بكشد.

ضت آزادى ضعيت براى هر نه شور باورمند به انقالب جهانىاین و  بخش و یا هر ك
آید توقع انقالب در این لحظه از شـــوروى چيســـت؟ برســـر حمایت خود از پيش مى
اى كه موجودیت خود نيز جهانى بكشاند. به گونهبماند و كار را به یك درگيرى  انقالب
 .افتد؟ اصالً و ابداً به خطر

 گرفت كهكرد و خود تصميم مىانقالب از كمك شوروى تا همان لحظه قدردانى مى
 در وضعيت جدید نيروها چه تاكتيكى را براى حفظ انقالب انتخاب كنند.

به ما انقالب در اینجا یك توقع  ـــوروا  ى دارد حمایت معنوى ازجا و منطقى از ش
سرحد سى خویش در جهت حفظ انقالب تا  ستگاه و توان دیپلما  انقالب. به كارگيرى د

شار به حكومت براى آتش ستعمار براىممكن. ف شار به ا صالحه با انقالب. ف  بس و یا م
 دخالت نكردن نظامى و ســـياســـى برعليه انقالب. این حمایت در واقع گســـتردن چتر

 ست بر سر انقالب.تبلي ات معنوى ا
ست كه اگر انقالب حق حمایت از انقالب را ندارد. این بدان صل بدیهى ا  این یك ا
ــوروى ــت ش ــدانقالب را دارد. اگر قرار اس ــت كه انقالب حق حمایت از ض  معنا نيس
 نيروهایش را از منطقه خارج كند و به انقالب گيالن كمك مالى و نظامى نكند این بدان

ست كه انگلي ضدانقالب معنا ني سرازیر كند تا با كمك دادن به  سلحه و پول  س نيرو و ا
 انقالب را یكسره كند. كار

 اما شوروى چه كرد؟ خالى كردن زیرپاى انقالب، كمك به تشتت نيروها، تشویق  به
 تسليم و خروج از ایران، راهنمایى نظامى و معنوى به ضدانقالب.

 ایران و امپراتورى بریتانيا، عليرغمآیا جز این اسـت كه آب شـوروى و رژیم خائن »
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ستعمارى ایران در یك جوى  ضدا منافع و حق مردم، و عليرغم زندگى و هدف انقالب 
 1«.كرده استسمت حركت مى و

 
 روتشتاین كه بود

شتاین به 1299هفتم آذر  شد. آمتئودور روت سفير روسيه در ایران منصوب   دن اوعنوان 
ـــهریو قاتى بود. نهم ش جه تواف بانتي به تهران توافق خود   ر چيچرین طى تلگرامى 

شارالممالك به شهریور م شيرالدوله را اعالم كرد. نوزدهم  سفير ایران م سكوهبعنوان   م
سفيرهسفر كرد. و در پنجم آبان با نریمان نریمانوف مالقاتى كرد و در نهم آبان ب  عنوان 

 كار خود را آغاز كرد.
 شوروى توسب سيدضياء امضا شد.نامه ایران و اسفند موافقت 7

روج نامه را داریم و بعد اعالم آمادگى شــوروى براى خبعد ما تصــویب این موافقت
شن مى از شوروى رو ست  سيا ستراتژى   شود،ایران. در واقع با نگاهى به تاریخ وقایع ا

 گزینش دولت تهران و رها كردن انقالب گيالن.
 

 هاردپاى منشويك

شتاین مأمور اجراى شوروى در ایران بود. بعدها كه نقش مخرب روت ست خارجى   سيا
ن آشــكار شــد، گفته شــد او منشــویك بوده اســت. و این نيمى از حقيقت بود. و ای او

 ها بود.ابتر براى تبرئه لنين و خراب كردن آوار این خيانت بر سر منشویك حقيقت
 ها ومنشویكدر منشویك بودن روتشتاین شكى نيست. او منشویك بود و در جدال 

شویك شویكبل شویك بودن ها به بل سابقه من ست. اما آنچه او كرد ربطى به   واها پيو
 بضدانقال نداشت. در واقع او در موضع یك بلشویك انقالب گيالن راكت بسته تحویل

شان مى سناد و مدارك ن شدن لنين و چيچرین را داد. ا ست دیكته  سيا  جراادهند كه او 
 این بازى كثيف را زیادتر كرده باشد.كرد. گيرم روغن داغ 

                                                           
 477. جنگل شعاعيان، ص 1
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. نداشت خواستند خود را نجات دهند. زندگى دیگران برایشان ارزشىها مىبلشویك

 نداشت. توجيه اش اهميتىها حاكم شده بود. مجرىاپورتونيسم بر سياست خارجى آن
این مادر ها. اما نشينىقبع الزم را هم داشتند. حفظ سوسياليسم مادر و بعدها تالفى این

 پاى فشرد. مهرى خود با فرزندانشناتنى از كار در آمد و تا آخر بر بى
 

 روتشتاین از زبان لنين

 و.ابتدا ببينيم روتشتاین در روایت لنين كيست تا بعد برسيم به ماهيت واقعى ا
سال  شناس از پيروان پلخانف.« رفيق عزیز»او  1908در  سر ست  سي  بود. یك مارك

س ناميده شد. سپ« نامیك روسى صاحب»عاتش درباره جنبش كارگرى خاطر اطالبه بعد
 شد كه طرز فكرى كائوتسكيستى دارد.« سوسيال دمكرات سرشناس انگليسى»یك  وى

 لنين از او خواست كه با او همكارى كند. و پس از بازگشت از ایران 1919در سال 
نترن و كمينترن استفاده كند. به استالين توصيه كرد از استعداد او در پروف 1923سال  در
صفيه از ستيتوىت سيارى امور خارجه وزیر ان سالمت برد و در كمي ستالين جان به   هاى ا

ــد. حاال ببينم این  ــياســت جهانى ش ــناس»اقتصــاد و س ــرش ــيســت س  روس»، «ماركس
 هایى كه لنينبا تمامى قابليت« ســوســيال دمكرات ســرشــناس انگليســى»، «نامصــاحب

 روز بعد از 10عنوان سفير یك كشور انقالبى چه كرد. روتشتاین ایران بهشمارد در برمى
 اقدامات الزم را»گذارى احمدشاه، قول داد در مراسم تاج 1300ورودش در اردیبهشت 

 1«.در تسریع تصفيه مسأله گيالن اتخاذ خواهد كرد
شد. شفاهى و كتبى با ميرزا  ضور ا 2و بعد وارد دیالوگ   و ستعمارو براى ميرزا از ح

 برقرارى امنيت گفت و خاتمه انقالب را یك امر ملى دانست.
ستى و به دقت هرچه تمام شان مىشعاعيان به در ستعمار رببتر ن ضور ا  دهد كه ح

مســتقيمى به حضــور نظامى و حجم مبادالت بازرگانى ندارد. حضــور اســتعمار را باید 

                                                           
 ساله مكى 20. تاريخ 1

 است. جنگل ـ شعاعيان ها را به تفصيل آناليز كرده. شعاعيان اين نامه2
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 نجات ایران نيست. كليد نجاتكه امنيت كليد درطبقات حاكمه جستجو كرد و دیگر این
 طبقه حاكمه ایران است و امنيت ربطى به آزادى و عدالت ندارد.

ست، با سكى نزدیك بوده ا ست، به كائوت سى كه پلخانف را درك كرده ا  اما چرا ك
 هایش را كنارباره تمامى كرامتیكهاى اروپایى زندگى كرده است، بهسوسيال دمكرات

 كند. از نفوذ معنوى انقالب اكتبر سودرا انتخاب مى« اندازىپا»گذارد و ش ل شریف مى
 برد تا انقالب گيالن را خاموش كند.مى

 آیا او نيز چون لنين و تروتسكى تحليل اشتباه از مسأله شرق داشت.
اى، یك روز بعد از تشـــكيل جمهورى گيالن، به لنين گوشـــزد تروتســـكى در نامه

ست  كندمى شرق آماده انقالب ني سر مىكه  شوروى را دچار درد شدن ما  كند. و درگير 
سمت نزدیكى با عناصر ملى و اكتشاف هرچه بيشتر بورژوازى ملى است كه به پس بهتر

ــد طبقه كارگر، كادرهاى الزم را پرورش دهيم و در نوبت بعد اقدام كنيم  برویم و با رش
 انقالب كمونيستى شرق. به حمایت از

ــياء ــيدض ــفند  از درون این تحليل، س ــى اس  دمكرات»، 1299عامل كودتاى انگليس
 ها با اوشــد و ســردار ســپه یك شــبه نماینده بورژوازى ملى گردید كه فئودال« انقالبى

 كنند.دشمنى مى
 كوشيد؟ شعاعيانمى« تصفيه مسأله گيالن»راستى روتشتاین از روى نفهمى در آیا به

 داند.خائن و ضدانقالب مىكارى بر این باور نيست. شعاعيان روتشتاین را دغل
 

 عدم دخالت به چه معناست

شریك»ها دو بار موش خود را در آش انقالب ایران ریختند و گفتند: روس   «حاجى آنا 
 در نهضت دمكراتيك آذربایجان.بار در انقالب گيالن و بار دیگر یك

و  كارى كردندهاى انقالب را روغنآمدند پول و اســلحه و مســتشــار، دادند و چرخ
ــيدند. در انقالب جنگل براى ارتباط تجارى با  ــازش رس ــب كار با حكومت به س دروس

ذربایجان براى ان فرقه دمكرات آـران و در جریـا ایـب 1921رارداد ـو بستن ق انگليس
 نفت شمال.
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 در هر دو بار عدم حمایت خود را حمله انگليس به شوروى در قضيه گيالن و حمله

 ربایجان اعالم كردند.اتمى امریكا در قضيه آذ
شكت هر دو ست به توجيه  ست د  بعدها نيز هواداران آنان بر پایه همين اخبار نادر

 نهضت زدند.
ـــوروى حمله كند و ایندر این  كه امریكا هيچكه انگليس در موقعيتى نبود كه به ش

 زمانى شوروى را تهدید اتمى نكرده است، اسناد و مدارك بسيارى وجود دارد.
ـــوروى بهاما فرد  ـــت( ش  عنوان یك كشـــوربگيریم )فرد محال كه محال نيس

ـــتى به ـــياليس ـــوس  خطر نيفتد نيروهایش را از گيالن واش بهكه موجودیتخاطر آنس
شورها اعالم مىآذربایجان خارج مى ضوركند. و بعد به تمام ك  دارد كه در این مناطق ح

 ست امپریاليسم انگليس و امریكاكند. پس بهانه از دنظامى ندارد. و به واقع همچنين مى
سم را ود و براى اینشخارج مى ست از مجمع عمومىچار ميخه كند مىكه امپریالي  توان

ضور بيابند ونگاران بينسازمان ملل و روزنامه شده ح ضا كند در مناطق یاد   المللى تقا
 صحت ادعاى شوروى را ببينند.

ضت، تفه سویى دیگر به انقالب، به هر دو نه يم كند كه تا اینجا امكان كمك بود. از 
 از اینجا به بعد كمك به انقالب شما به ضرر انقالب جهانى است. و

ستدالل از كمك كردند. هاى انجام شده تشكر مىهر دو نهضت ضمن پذیرش این ا
 ها وگشت به توان آنشان برمىایستادند. شكست و پيروزىاز فردا روى پاى خود مى و

 قدرت ضدانقالب.
 خان.گونه رفتار نكرد نگاه كنيم به نامه روتشتاین به كوچكاما شوروى این

 
ي ت آپ 1921ى  ىيبارنك طب  قرارداد » لب را از وجاد انبالبياپ و عن   ا دو

 «را ب كنيك 
 

این دیگر به معناى عدم مداخله نيســـت. این عين مداخله اســـت. منتهى به ضـــرر 
 و به نفع ضدانقالب. انقالب
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 هاى كلنل سردار نظام آجودان سردار سپه:نگاه كنيم به یادداشتباز هم 
 

سپه در تن ى  جبهه» سردار  ناروى انراه و انگ م  نه نظ ى    ا كالنصرو ، آت 
 «كند  ركب ى 

 
ضيه آذربایجان هم همين كار را مى شاران نظامى خود ردر ق ست سالح و م  ا ازكنند. 

ــهگيرند و وقتى مىفرقه مى ــلحانه كند، با وربينند پيش ــميم دارد مقاومت مس ك یى تص
كنند و جناح راست آذر را بركنار و به باكو تبعيد مىورى، جهانشاهلو و چشمپيشه كودتا

ورى رســانند. و وقتى پيشــهریا، جاوید و شــبســترى به قدرت مىبه رهبرى بى فرقه را
انيد. حال ـــه گفت بمـــكگوید: آنول مىـــند. كنســـكشوروى اعتراد مى كنسولبه
 گوید بروید.مى

 دهد كه شوروى در كدام جبهه قرار گرفته است.شعاعيان به درستى نشان مى
ناد مى ـــت ـــتاین به آن اس  هدآن دو طرف متع 4كند. در ماده اما قراردادى كه روتش

 مقدرات شوند در امور داخلى هم مداخله نكنند و اجازه دهند هر یك از ملل آزادانهمى
 حل نمایند. سياسى خود را

 در واقع شوروى»آیا شوروى چنين كرد؟ هرگز. آیا به قراردادش متعهد بود، هرگز... 
ضدانقالبى، بلكه به ضرر دولت   زیان خلقبا دخالت خویش در امور داخلى ایران، نه به 

 1«ایران عمل كرده است.
عارف را كنار بگذاریم،  ـــوروى مى»ت يا ش تان با دولت ایران و بری ـــت   رواببخواس

 اى را برقرار كند و گسترش دهد. و براى اینكارانهنظرانه و طمعبازرگانى اقتصادى تنگ
 اى گرانبها در پاى تختمنظور متعهد شـــده بود كه ســـر انقالب ایران را همچون هدیه

 2«ها بيندازد.حاكميت آن
 

                                                           
 437. جنگل شعاعيان ـ ص 1

 446. جنگل شعاعيان ـ ص 2
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 استراتژى انگليس، حماقت شوروى

 نویسد:اش به ميرزا مىروتشتاین در نامه
 

ضاو قااى ىركزى بهرهاز روى تيربه آىاخصه»  نادىند نن ام كه ى ب انراپ از 
 گردد   ب كه اسصع ده از آپ ضاو ن يش بيگ نگ پ سصنگر ى 

 تااند عن ي ت اىپرن ليسججص  را در انراپفبط نك دولب قاى ىركزى اسججب كه ى 
 «خنث  نن ند   

 ـ جنگل شعاعيان 494ص 
 

ــویكانقالب اكتبر و پيروزى ب ــى لش ــياس ــيه تزارى از ج رافياى س ها و حذف روس
استراتژى امپریاليسم انگليس را ت يير داد و در دستور كار انگليس، دولتى قدرتمند  منطقه

 ایران قرار گرفت. در
ـــاه با قرارداداز خانواده قاجار انگليس قطع اميد كرده بود. به  ویژه مخالفت احمدش

به دو منطقه  1909 ـــيم مىكه ایران را  ـــيه تقس بهنفوذ انگليس و روس بالكرد. پس   دن
سب مى شتند. ملككاندیدى منا شعراى بهار در گ سى»ال سيا ست«تاریخ احزاب   اش لي

 شمارد.بلندباالیى از این افراد را برمى
سى ایران یك حكومت سيا شد كه در بين رجل   البته نباید از ذكر این نكته نيز غافل 

كه این آلمان و ایتاليا، آلترناتيو پيشــرفت و ترقى ایران بود. اینكودتایى و مقتدر شــبيه 
صور صله این به ت شروطه زد از حو ستاوردهاى انقالب م ضرباتى به د غایت غلب چه 
 بينولت قدرتمند درهرروى زمينه كودتا و روى كار آمدن یك دخارج است. اما به بحث

 احزاب و مردان سياست مطرح بود.
ضياء روزنامهباالخره قرعه به سيد ضایا كهنام  ضاخان ميرپنج افتاد. و باقى ق  نگار و ر
 همه از آنان مطلعيم.

ــؤالى كه در اینجا مطرح مى ــت كه چرا روساما س ــود این اس  ها به همان تحليلىش
ستراتژى انگليس حلقهمى سيده بود. دولت مقتدر در ا سند كه انگليس ر  اى بود. براىر

 ها از هند.ردن آنها و دور كمحاصره بلشویك
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 اشتباهى استراتژیك

 افتادهقبها در ابتدا منتظر انقالب در آلمان بودند. باورشــان نبود كه روســيه عبلشــویك
 بتواند بدون كمك فنى آلمان صنعتى پا به مرحله سوسياليسم بگذارد.

شكست انقالب در آلمان همان سكى در آن تلگراف معروفبا   به لنين 1گونه كه تروت
 كند تا یار وشود انقالب در شرق براى شوروى مزاحمت بيشترى ایجاد مىآورى مىیاد

صيه مى شد. پس تو شرق وجهیاور او با صالحه رابطه تجارى با غربكند انقالب در   الم
 دارى و به تبع آناز بورژوازى ملى در شرق به انكشاف سرمایهشود. در عود حمایت 

ه شوروى نباید از تربيت كادرهاى كمونيست ـكود. ضمن آنـر كمك شـارگـطبقه ك
 غافل باشد.

شویك سياست خارجى بل سنگ بناى  شد. و نخستيناین تحليل بعدها  شرق   ها در 
 قربانى انقالب گيالن بود.

ضاخان نماینده بورژوازى پي ضياء دمكرات انقالبى و ر سيد  شرواز بطن این تحليل 
 رأس آن بود باعث رشد بورژوازى شود. پس دولت مركزى قدرتمند كه رضاخان درمى
شور مى و سيه همترقى ك شود كه دركش آوا و همراه انگليس مىشود. با این تحليل رو
یك دولت قدرتمند مركزى، حذف قاجار، كشيدن كمربند امنيتى دور شوروى و بلشو از
واكســـينه كردن ایران و هند از نفوذ كمونيســـم ســـير بعدى حوادث نشـــان داد كه  و

 دچار چه خبب و خطایى مرگبار شده بودند. هابلشویك
 

 بندى كنيمجمع

ــتن كتاب، نگاهى  ــهریور نوش ــوروى و نهضــت انقالبى جنگل در ش  1347به روابب ش
لو آن چاپ شد. اما هنگام پخش توسب نيروهاى امنيتى ج 1349رسيد و در سال  پایانبه

 گرفته شد.

                                                           
 . اسناد جنبش كمونيستى ـ خسرو شاكرى1
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گيالن پس به ناچار از نقش كتاب متمركز شــده اســت به روابب شــوروى با انقالب 

گذرد. كتاب چند انقالب به ســرعت مى و طبقات حاكمه ایران در شــكســت انگليس
 ویژگى دارد:

شيرین، جان1 ست از نثرى  ست. ویژگى كه خاص. نخ صميمى برخوردار ا  دار و 
 شعاعيان است.

سائل به دقت و با ریزبينى وسواس2 ست. پس م  اىگونه. رسالت كتاب بر آموزش ا
صت مىیك به یك باز مى صلهشود و خواننده فر سائل نفوذ كند و بالفا  یابد تا عمق م

 هاى تئوریكشود و خواننده با پایههمان مسأله در چارچوب یك بحث نظرى مطرح مى
 شود.بحث آشنا مى

ـــود به آموزش تئورى تاریخ و تئورى تاریخ نقب مىبحث تاریخ تبدیل مى زند ش
سى به سا صول ا ست. خود ا ساخت كادر براى جنبش انقالبى ا شعاعيان در پى  انقالب. 
گوید: هدف او نوشــتن كتاب و یا بحثى آكادميك نيســت. هدف در ابتداى كتاب مى نيز
 آموزش تاریخ است. او

فردى اســت. . شــيوه شــعاعيان كه شــاید به جرأت بتوان گفت، شــيوه منحصــر به3
ست. واقعهبه سقراط ا سياق  سشروایت مى اى راسبك و   كند و بعد خواننده را به پر
 دهد در آخردهد بيندیشد. و بعد اصول تئوریك واقعه را توضيح مىگيرد و اجازه مىمى

سمت مى سخ خود را خواننده ق شكى بيرون مىپا  آید و خوانندهكند. بحث تاریخ از خ
 كند در یك پولميك دوطرفه شركت دارد.احساس مى

گذرد. بخشى كه به نوعى گریبان ميرزا یانى انقالب گيالن مى. شعاعيان از بخش پا4
ها بود برعليه گيرد. حادثه مالســرا و حمله به رشــت كه در واقع كودتاى جنگلىمى را

خان، نوعى خودزنى سياسى بود. سبب شد كه دست اهللكمونيست و جناح احسان حزب
شود، انقالب به چپ ست انقالب قطع  شد و اینازوى خود بىباره از دو بیكو را  بهره 
 ها و ميرزا بود.ترین اشتباهى جنگلىبزرگ

ــاره مى ــوع اش ــتى ميرزا برعليهكند و آنهرچند یكى دو بار به این موض ــدس  را پيش
 شود.هرروى بحثى جدى نمىكند اما بههاى شوروى قلمداد مىتوطئه
بندى ه به جناحكشود، نخست آندچار دو خطاى جدى مى. شعاعيان در این كتاب 5
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ـــارجــــسياست خ در كه گيرد در حالىاور ندارد. و همه را یكى مىــــها بى بلشویكـ
 گونه نيست.این

 گسترشروند. جناحى معتقد بهبه پيش مى از همان ابتدا دو نگاه دوشادوش یكدیگر
 املهانقالب در شــرق و جناحى معتقد به ورود به تجارت خارجى و رابطه با غرب و مع

سال روى  سب  شرق. این جناح از اوا ست خارجى 1299انقالب  سيا ست باال را در   د
ـــوروى مى ـــكولنيكف،گيرد و جناح دیگر را به كنار مىش ـــعاعيان جریان راس  زند ش

جدى نمى يدزه، را  یاد مىارژنيك خالف ميرزگيرد. و از  ناح م كه ابوكف از ج ا برد 
 شود.شوروى فراخوانده و اعدام مىبه

 شعاعيان یكى گرفتن حزب كمونيست ایران با حزب كمونيست شوروىاشتباه دوم 
 گونه نيست.داند كه اینها مىاست. شعاعيان حزب كمونيست را افزارى در دست روس

ن . رهبراچه شعاعيان مدعی آن استآنفاصله زیادى است بين حزب كمونيست ایران و 
 چالش وارد بسيارى لنين را بهزاده در مهایى جدى برخوردارند. سلطانپرنسيب حزب از

 كشد. در جنبش جهانى فردى است صاحب نظر.مى
ــلطان  ذره و زاده گرفته تااز یاد نبریم كه تمامى رهبران حزب كمونيســت ایران از س

 و و نوكرهاى استالين كشته شدند. اینان پادبين و علوى در تصفيهحسابى و الدبن و نيك
 ها نبودند.روس

 گشت به تحليل حزبروى شد برمىروى یا راستعى دچار چپاگر حزب در مقاط
ضاخان. در این خطاها هم حزب یكپارچه نبود. در مقاب  ل جناحاز انقالب و یا ماهيت ر

ـــلطان باكوس كه دیدیم چگونه حزب خود را در كنفرانس   زاده جناح حيدرخان بود. 
 بخش و وحدت باىحيدرخان با تزهاى خود كه مرحله انقالب را رهایتصــحيح كرد و 

 ميرزا را در دستور كار داشت به گيالن رفت.
خطاى گونه عمل كرد به محض پى بردن بهدر ملى دانستن رضاخان هم حزب همين

نده بورژوازى پيشعليرغم موضـــع روس خود مای خان را ن ـــا كه همچنان رض رو ها 
ـ مـرفت. و او را نماینده بـموضع گ دانستندمى اعى ـبخش ارتجالك و آن هم ـورژوا 

 1آن دانست.
                                                           

 اسناد كمونيستى كارگرى ـ خسرو شاكرى 4. نگاه كنيد به: جلد 1
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 مرورى اجمالى بر وضعيت شوروى

شاره مى شت ایدئولوژى. براىشعاعيان به نكته مهمى ا شوروى در پ شدن   كند، پنهان 
ضيح نمى ستتار خيانت. اما تو شریت و ا شد. البته در كتاباغفال ب  دهد چرا این گونه 

سالمتسمت« انقالب»  داند. اماصلى این انحراف مىآميز انقالب اكتبر را دليل اگيرى م
 گيرى را نگاه كرد.باید بستر این سمت

شرفتهانقالب اكتبر برخالف پيش سرمایهبينى ماركس نه در پي شورهاى   دارىترین ك
 دارى به وقوع پيوست.ترین حلقه كشورها سرمایهكه در ضعيف

 ( شعار1914ـ17سوز بودند )جنگ جهانى اول براى مردمى كه درگير جنگى خانمان
 ها سپردندها حكومت را ابتدا به ليبرالها راهى براى نجات بود. رومانوفصلح بلشویك

ــهو بلشویك ــا موفق شدند در فـ ــاصله فـ ــوریه تـ ا اكتبر قدرت را از دست كرنسكى ـ
 بيرون بياورند.

 
 تثبيت قدرت سياسى

 طور كاملرا بهها قدرت ســال طول كشــيد تا بلشــویك 6، چيزى حدود 1923تا  1917
 قبضه كنند.

 ضــدانقالب را ســركوب كنند و به قدرت فائقه كشــور تبدیل شــوند. در این دوران
ـــد تن خاطر تحمل دو جنگ خارجى و داخلى، مخالفتانقالب به هاى مردم مجبور ش

شينىها و عقبسازشبه ستفاده كند و ارتشن  هایى بدهد. نپ را بپذیرد. از بوروكراسى ا
 فرماندهان سابق ارتش تزارى بازسازى كند. سرخ را توسب

شوروى بين  ست خارجى  سيا شد با این دوران. دورانى كه  صادف  انقالب گيالن م
 دارى جهانى در نوسان است.قطب صدور انقالب و زدوبند با سرمایه دو

سو مدیوانى به باكو مى سپاه قزاق ورزمنده ارمنى باز مى 800رود با از یك   گردد و 
شت بيرون مىانگليس  ش ول مذاكره ورا از ر سين در لندن م سویى دیگر كرا  كند. و از 

ست. ست كه دوگانگى در كار ني شعاعيان بر این باور ا ست.  ستن قراردادهاى تجارى ا  ب
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شتن در روابب تجارى با انگليس بود. از ست باز دا شوروى در انقالب براى د  شركت 
 همان آغاز تصميم و فروختن انقالب بود.

 كه وضــعيت بحرانى اســت حكومتدهد كه در زمانىا اســناد و مدارك نشــان مىام
 هاىشود سپاه قزاق را تا قزوین عقب براند. و زمينهخان با كمك باكو موفق مىاهللاحسان

ــانخان را زمينهوحدت حزب عدالت و كوچك ــتى ميرزا با احس  خان فراهماهللهاى آش
ست، درست در ه سم انقالب اكتبر باشود. در همين زمان ا  مين زمان كه جناح اپورتوني

 خاطر قرارداد تجارى با انگليس دســت ازپذیرد كه بهرســد. و مىانگليس به توافق مى
شت انقالب شد. و معناى دیپلماتيك آن خالى كردن پ شرق بك ستى در   تبلي ات كموني

 گيالن بود.
 

 مرحله دوم انقالب اكتبر

سال گره صلى انقالب از  شته بود. و 1923گاه ا شد. انقالب از مرحله تثبيت گذ  شروع 
 گزیند.شد كه توسعه اقتصادى كدام راه برمىباید تصميم گرفته مى

 ها از ابتداى انقالب دچار دو بدفهمى شدند:بلشویك
ست آن1 صنعتى و. نخ سم را منوط كردند به انقالب در آلمان  سيالي سو  كه تحقق 

شرفته. كالً بر این باور بود سيه پي شورى عقب مانده چون رو سم در ك سيالي سو ند كه 
 كه آلمان صنعتى به كمك او بياید.نيست مگر آن شدنى
 ریزى شده یكى گرفتند.كه اقتصاد سوسياليستى را با اقتصاد دولتى و برنامه. دوم آن2
 

 سوسياليسم در یك كشور

 ا مطرح كردند.ها سوسياليسم در یك كشور ربعد از شكست انقالب در آلمان بلشویك
به عار  ـــ ـــمتخودى خود حرف غلطى نبود. این ش كه منظور س ـــرط  گيری با این ش

شد انقالب را متوقف كرد تا همه كشورها از نظر . نمىشدتی داشتن مراد میسوسياليس
 زمان انقالب كنند، این امر شدنى نيست.نيروهاى مولده به یك سطح برسند و هم رشد

های بسياری بود كه دردسترس شرطگار  مستلزم پيشتحقق سوسياليسم در آن روز
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ست .اما این ب انقالب نبود. شدنی ني شور  سم در یك ك سيالي سو معنای هامروز نيز تحقق 

و گرز فرمانروایی را از دست بورژازی  آن نيست كه نمی توان انقالب سوسياليستی كرد.
ست طبقه كارگرهگرفت و ب شویكل شكما ماداد.  د شویكها در جای دیگر بود. بل ها بل

داشتند. سوسياليسم به معناى اشتراكى شدن وسایل  درك غلطى از انقالب سوسياليستى
ریزى و متمركز با حفظ كار دولتى و اقتصـــاد برنامه توليد و ل و كار مزدى بود. مالكيت

ـــيه بود. ـــت بورژوازى روس  عنوان رقيببورژوازى كه قبل از انقالب به فردى خواس
شویك سيهبل شدن رو صنعتى  ستار  ( پرچم 1929بود. و از این مرحله به بعد ) ها خوا

ناسيونال ـــ رفرميسم روس و استالين این  سوسياليسم در یك كشور تبدیل شد به پرچم
 كرد.خب را نمایندگى مى
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 درآمد

شعاعيان بعد از كتاب« انقالب»كه بعدها به « شورش»كتاب   ت يير نام داد، دومين كتاب 
 ترین كتاب اوست.است. اما مهم« جنگل»

 دارد. از دل كتاب جنگل است كهكتاب جنگل تقدم زمانى و فكرى بر كتاب انقالب 
 رسد.شعاعيان به نقد لنينيسم مى

 كتاب در داخل به شكل فتوكپى در دست كسانى محدود گشت. اما چاپ آن توسب
 نامه كتاب كه به شهيد نادر شایگان است،انتشارات مزدك در خارج انجام شد. و تقدیم

ــ53هاى ت و در سالنوشته شده اس 1350را دارد. اما كتاب در سال  1352سال   1351ـ
 بازبينى شده است.

 نگار معروف بود. نثرى كهتحت تأثير احمد كسروى تاریخ نثر كتاب شورش شدیداً
شت از عربى سى و پناه مىگریز دا ستفادهبرد به واژهنوی  هایى كه در فارسى قدیم از آن ا

شناخته ماندن از سوى ساواك از این نثمى شعاعيان براى نا  ر كه خواندن آنشده است. 
 زبان امروز خالى از اشكال نبود. سود جسته بود.براى فارسى

 بعدها كه مهندس عســگریه خود را به ســاواك تســليم كرد و گروه شــعاعيان )جبهه
بخش ملى ایران( لو رفت و شــعاعيان متوارى شــد. ســاواك پى برد كه نویســنده آزادى
كه نثر كتاب ستفاده شود. ضمن آنكيست، پس دیگر ضرورتى نداشت از آن نثر ا كتاب

شده بود. با انتقاداتى ست از بُرد تودهو مى مواجه  شعاعيان نام توان اى كتاب بكاهد. پس 
سروى بود به انقالب ت يير  و نثر كتاب را شهيد ك شورش كه وام گرفته از  ت يير داد. و 

 نام داد.
بود و در ردیف  نظيرنظير و حتى بىاین كتـاب در نوع خود در آن روزگـار كم
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زنى، ــار جــف آثــرفت در ردیــگرار مىــق كىــك جنبش چریــتئوری اىــارهــك
 احمدزاده و پویان.

 
 تاريخچه: فصل نخست

ــروع مى. كتاب با آیه1 ــود: اى از قرآن ش ــد»ش  نىحق آمد و باطل رفت، باطل نابود ش
ى براى آن ارزشـــداند و ها را تزئينى مىشـــعاعيان خود این قبيل فاكت آوردن «ســـتا

اى از هر كس و هر داند استناد به هر آیهدرستى مىقائل است چرا كه او به درهمين حد
ز آوردن اتأیيد یك مدعى نوعى م لطه است. و چه بهتر بود كه شعاعيان  كجا براى رد یا

ـــاید بتوان آوردن آیهابتداى كتاب خود خوددارى مى این آیه در اى قرآنى را در كرد. ش
ــتى نوعى قالب اى یكابتد ــيس ــكنى تلقى كرد اما جاى آن در آغاز یك كتاب ماركس ش

 ماركسيستى نيست. كتاب تئوریك
 اى سرخ كهو با امض 1352نامه كتاب است به تاریخ تير ماه دنبال این آیه تقدیم. به2

 نامه به نادر شایگان است.نام مستعار شعاعيان است. این تقدیم
سال  شایگان در  شد و پس از خواندن كتاب  1351نادر  شنا  شعاعيان آ  انقالببا 

 ههمين خاطر گروه خود را با گروســو دانســت. بههاى خود را با شــعاعيان همدیدگاه
 شعاعيان كه بعد از ضربه ذوب آهن در حال بازسازى بود، یكى كرد.

 وجود آورد.را به« جبهه دمكراتيك خلق ایران»و 
 ،ى جبهه لو رفت و طى یك درگيرى نادر شــایگانآزمایشــگاه نظام 1352در خرداد 

 نادر عطایى و حسن رومينا به شهادت رسيدند.
ــاره مى3 ــه»كند به مقاله . در تاریخچه، شــعاعيان اش  هاى لنين دربارهاكتبر و اندیش

ـــوروى و نهضـــت انقالبى جنگل»كه آخرین مقاله كتاب « انقالب «  نگاهى به روابب ش
ست. سم بود اما از آنجا كه كتاب  ا ضدلنيني شده بود و این مقاله  شته  سم نو بر بنياد لنيني

كند الفور یادآورى مىترى عرضه شود. اما فىشود تا به شكل جامعبرداشته مى پس مقاله
 هاىاندیشهبه تمامى در ذهن او شكل نگرفت بلكه رفته رفته به 1«انقالب»هاى اندیشه كه

                                                           
 يان است.نوشته شعاع انقالبشود منظور كتاب در بين دو عالمت اشاره مى« انقالب». از اينجا به بعد هرجا كه 1
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 جنبش چریكى ســـياهكل بود كه در تبلور رســـيد و آخرین پاالیش ذهنى او« انقالب»

 واپسين اندیشه انقالب اثر برّایى داشت.
 

 حماسه سياهكل

 حماسه سياهكل نقطه عطفى كيفى در مبارزات مردم ایران بود.
سياق، احزاب و گروه1332بعد از كودتاى   هاى سياسى تالش كردند كه با سبك و 

شته مبارزات مردم را رهبرى كنند، این تالش  سال گذ سال 1342تا  شت. اما از   ادامه دا
شيوه مبارزات 1342 سركوب روحانيت،  سوم و  ستگيرى رهبران جبهه ملى   به بعد با د

 بست رسيد و جنبش در پى یافتن راهى بود.علنى و نيمه علنى به بن
حل راهها بهنخستين تالش به وحدت سه محفل جزنى، سوركى، ظریفى انجاميد. آن

سلحانه  ستن بنمبارزه م شك ستانهبراى  سيده بودند. در آ سى موجود ر سيا ست  ورود  ب
بود، لو رفتند. جزنى  ساواكى شدهفاز عملى، توسب ناصر آقایان از محفل سوركى، كه به

 و سوركى در سر قرار گرفتن سالح از آقایان دستگير شدند.
يالت گروه مخفى شد. اما بخش دیگر گروه به رهبرى حسن ضياء ظریفى كه با تشك

كرده هاى گروه توسب رادیوى پيك ارتباط برقرار حزب توده جهت پخش اعالميه تهران
ساواك بود،  بود، شكيالت تهران كه او نيز در خدمت  شهریارى رهبر ت سعلى  توسب عبا

 لو رفتند.
براى  بخش دیگرى كه از این ضربه در امان ماند. صفایى فراهانى و صفارى آشتيانى

سالح و  سنآموزشتهيه  سطين رفتند و غفور ح شرف  پور و حميدهاى چریكى به فل ا
 گروه در ایران ماند. براى بازسازى
 صفایى فراهانى به ایران برگشت. در این مدت محافل چندى درایران 1349در سال 

سه محفل در بين آنان به درجه شكيل گرفته بودند.  سيده بودند ت شد و تكامل ر اى از ر
 هم و یا حتى به تنهایى به سازمانى چریكى تبدیل شوند؛ در وحدت باتوانستند مى كه

 . محفل احمدزاده ـ پویان1
 . محفل حميد اشرف ـ غفور2



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      118

 

 . محفل بهروز دهقانى ـ نابدل )تبریز(3
 فراهانى كه شرایب را فراهم دید به فلسطين بازگشت و با سالح به ایران آمد. بحث

صفایى  سه محفل پيش آمد.  فراهانى فرماندهى گروه كوه را برعهده گرفت وحدت بين 
 احمدزاده فرماندهى گروه شهر. و

حمله كرد. و با خلع ســالح آن  گروه كوه به فرماندهى فراهانى به پاســگاه ســياهكل
 هاى شمال درگير شد.در جنگلپاسگاه با رژیم 

ـــياهكل جامعه خفته را از خواب بيدار كرد و فصـــل جدیدى در تاریخ مبارزات  س
در ذهن شعاعيان به بلوغ « انقالب»رّاى این حماسه، ـاز گشت. تحت تأثير بـآغ ردمـم

 كامل رسيد.

 
 چاپ كتاب انقالب

 1351كتاب براى نشــر به اروپا فرســتاده شــد. اما در ایران در ســال  1351در تابســتان 
 منتشر شد. شورشنام كپى و بهصورت پلىبه

ت يير یافت « انقالب»ر گرفت و نام كتاب به كتاب مورد بازبينى قرا 1352در تابستان 
 نثر نيز اصالح شد. با دستگيرى فاطمه سعيدى )مادر نادر شایگان( در مشهد شعاعيان و

 متوارى شد و بازبينى كتاب متوقف شد.
تصميم  به كتاب افزوده شد. شعاعيان« آميز لنينتز همزیستى مسالمت» 1353در سال 

 وضــعيت داخل شــوروى و رابطه شــوروى با دیگر داشــت بخش دوم دفتر ســوم را به
 كشورها اختصاص دهد. كه ماند براى بعد. بعدى كه با شهادت او به ابدیت پيوست.

 هاىهاى شــعاعيان در جبهه ملى دوم )ســالدر مورد نثر كتاب باید گفت كه نوشــته
ـــ41  شيوهرا به « انقالب»( براى سازمان امنيت شناخته شده بود. شعاعيان كتاب 1339ـ

ــت. نثرى كه براى كتاب ــره بود نوش ــى س ــروى كه یك نوع فارس ــتارى كس خوان نوش
سگریه و لو رفتن كتاب،  امروزى ستگيرى مهندس ع ست. با د شناخته ا سنگين و نا نثر 
 نثر را به نثر امروزى نزدیك كرد. شعاعيان
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 «انقالب»منتقدان 

ـــيوه نگارش مورد انتقاد قرار گرفت. و« انقالب» جایى بود. نثر این انتقاد به از زاویه ش
سرهبه كتاب سىخاطره  شعاعيان این انتقاد را مىاش، نثرى تودهنوی پذیرد. و از اى نبود. 

ــه»به خواهد مى هاآن ــت از آنان « گوهر اندیش ــه كارگرى اس بپردازند. اگر گوهر اندیش
كنند. فرد كنند اى نزدیك كه آنان خود این كتاب را به زبان كارگرى و توده خواهدمى
را خواهند آنخاطر اهميت كتاب مىان بهـــارجى است و آنـــان خـــزب هـــه كتاب بـــك

 ترجمه كنند.
 

 تنبلى ذهن

 داند:شعاعيان یكى از دالیل انتقاد به انقالب را تنبلى ذهنى روشنفكران مى
 

 خود رنج ان ىشممه ت كونبارهار ىمهر رارتشممنفرطاو اىم باىعه خو  ن ارن  نه
 ان . نيهوده نيسممت كه هنو  در درتو اردت اهال قو  . نيشممنط هواخواه راحتن هن

نه تا  غا   ن ىشممممن ر انقالن  تبنب  عممم اسمممنعمارر در اىطاو ا  ه  اكنوو ا
 سممنگ نا دىگط ان ىشمممن او ت نوهتراو بهاو را داشممنهار ابنماع  هپپ تهن ه

شاو ست. ت درخ ش ه ا ش  هفطى ه ن سان  بووهار هو همچنتطىم بهطهنا  او ك
 «شهي  ناب، شهي  هقاخاو كطىان ، شهي  كسطتر ت شهي  اران  هسنن .

 
ـــت و آقاخان را محمدعلى ميرزاى  يت تبریز كش به فتواى روحان باب را اميركبير 

سروى را فدائيان  وليعهد ضاى كرمانى و ك سب ميرزار شاه تو صرالدین  به بهانه ترور نا
 .نيست شدسر به زندان رضاشاه درارانى  ت تهران كشت وينفتواى روحا اسالم به

ــمندى در كاليبر جهانى نداریم. جنبش ــنگر و اندیش ــروطه به بعد ما روش  اگر از مش
 روشنفكرى از همان ابتدا با دو مانع قدرتمند برخورد كرد.

 . نهاد سنت1
 . نهاد استبداد2

شراحت شد، تمامى ماجرا نبود. اندی شنفكر ایرانى مزید بر علت   مندهاى ماطلبى رو
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ار ـــا و دیـــها در تنهایى و غربت زندانـــا كشته شدند و یـــه تمامى شهدا هستند. یـــب
 فرنگ مردند.

 
 مرزبندى يا پنج بيمارى

 كند؛شعاعيان در نخستين گام تكليف خود را با پنج معضل در جنبش چپ روشن مى
 پرستى. آیه1
 پرستى. شخص2
 . ماركسيسم عاميانه3
 . ماركسيسم آیينى4
 كشى. سنت اندیشه 5

سيك ستى یا هر متن مقدس دیگرىاثبات مدعا با آوردن فاكت از كال سي  هاى مارك
ستى ضدماركسي درستىرا بهپرستى است. شعاعيان آنكه نوعى م لطه است، آیهجدا از آن

كند كه اگر مى كند. و یادآورىداند. و از آن چون یك بيمارى در جنبش چپ یاد مىمى
سمتدر  ست. اجبارهایى بوده« انقالب»هایى از ق سته ا سود ج ست؛ نه از این روش   ا

 گونه متدولوژى.باور به این
شعاعيان فاكت ستى مىهایى از كالسيكدر بخش بنيادها  سي  خاطرآورد. بههاى مارك

ـــت خود را خاموش كند. آنانىكه منتقدین آیهآن ـــپرس تناد كه هر ادعایى را تنها با اس
پرستى رستى، شخصـــپهـــر آیـــر هـــا در پشت ســـذیرند. امـــپكالسيك مى تاـــآیبه

 خوابيده است.
شخص ست مىدر واقع  ست نخ سيار علمى وپر صوالً آدمى ب شد كه خود را ا  كو

 وابســته از هر گونه خشــكيده م زى و پرســتش بازى جا بزند. ولى كمى كه انگلولكش
 پرســت قالب بزند. پس ازآیه كوشــد كه دســت كم خود راكنى و خراش دهى مىمى

 شــود كه اصــوالً انگلولك بيشــتر و خراش بيشــتر اســت كه ســرانجام دریافت مى
 1.پرستپرست است و حتى نه آیهشخص

                                                           
 12ـ13ص  انقالب. كتاب 1
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ــخصآیه ــتى و ش ــتى فرزندپرس ــم پرس ــيس ــطحى از  ماركس عاميانه بود. دركى س

سم به فرمول سي سم، تبدیل مارك سي شك ومارك حركت تهى. خطى كردن ميان هایى خ
آورد. و مى سوسياليسم را به ارم ان تاریخ زیر نفوذ اقتصاد. و باور به جبرى تاریخى كه

بقه كمونيســم از دانش رهایى ط خانه آخر ماركســيســم عاميانه، ماركســيســم آئينى بود.
شد به آیينى براى رهایى طبقه كارگر و سى كارگر تبدیل  مائو  وهاى ماركس و لنين برر

شرایب رهایى طب شد به یگانهاز  سى قه كارگر تبدیل  سى. و آن هم برر هایى ناب كه برر
به آن ـــكى  ماركس وهيچ ش ند  ـــت هرچ مدعى  ها روا نيس انگلس و لنين خود نيز 

ـــيســـم آیينى آنان را ـــت. و دیگخطاناپذیر مى خطاناپذیرى نبودند. اما ماركس ر دانس
 هاى ماركس و لنين و مائو را.تافت بررسى اندیشهبرنمى
 

 ها كجاستؤال: ريشه اين بيمارىيك س

شه علمى سم یك اندی سي ستا اگر مارك سي شه علمىست و مارك  ها خود را پيروان اندی
شه به آلودگىمى شدانند. پس چرا این اندی شعاعيان ری شد.  شته   ه اینهاى این چنين آغ

 داند.زدگى مىبيمارى را در شوروى
 

ست كه طبقه كار ط د» ست كه بن ر ا سن  اىم ا سط بهاو ت پس را سطا ر 
 هار خود  اسمممت اىم نيمارر كهدرباىعه ىا نيه دبار ىر  ا  ن تطىم نيمارر

 د   نا  دارد ىيرطب هو در اىطاو حهب توده ت همه هو فطهنگ  اسممت شممورتر
 شود.ناىي ه ى « اىسپتوده» كه

 .«1اىسپ كه خود  اده شورتىسپ استتوده
 

ــ ــار مانيفيس ــم را انتش ــيس  ورانت بگيریم تا پيروزى انقالب اكتبر داگر تولد ماركس
 آیندشكوفایى و رشد ماركسيسم است اندیشمندان بزرگى در سراسر اروپا به ميدان مى

 كنند.تر مىو ماركسيسم را غنى و غنى

                                                           
 64. انقالب متفرقه 1
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 لنين به همراه صـدها متفكر و پژوهشـگر روسـى و غيرروسـى در حزب سـوسـيال
 برابرى با حزب سوسيال دمكرات آلمان اند. اما هنوز قادر بهدمكرات روسيه جمع شده

ــهبه ــتين حزب، با اندیش ــكى، روز لوگزامبورگ و ببلعنوان نخس  ورزانى چون كائوتس
 دیگران نيستند.

سيایى به ست آ سم كه قرائتى ا سي  عنوانبا پيروزى انقالب اكتبر یك قرائت از مارك
 یابد.حزب پيروز حقانيت بيشترى مى

 اركســيســم آیينى خبر چندانى نبود. بحث و كنكاش روىتا لنين زنده بود هنوز از م
 مسایل به شدت و قدرت خود در جریان بود. لنين مجبور بود مدام به منتقدین حكومت
 بلشویك پاسخ بدهد. كائوتسكى به درك لنين از دیكتاتورى پرولتاریا، دمكراسى، تحقق

سم و پيش سيالي  اتورى پرولتاریا ودیكت»هاى آن معترد بود و لنين در جزوه شرطسو
سكى مرتد سم دفاع مى«كائوت سي سایل بنيادى مارك  كند درون حزب، از درك خود از م

سكى، بوخارین، كامنف، و شمندان بزرگى چون تروت سيه نيز اندی سيال دمكرات رو  سو
 زینونف بودند كه نظرات مستقل خود را داشتند.

ستالين  سم، الاقل در قرائت در« باب اجتهاد»با مرگ لنين و روى كار آمدن ا سي  مارك
 هاىاش از ماركسيسم، از اندیشهاش، بسته شد. استالين با درك عاميانه و سطحىروسى

ساخت. و با همين افزار مخالفين خود را سم آئينى را  سي  ماركس و انگلس و لنين مارك
 سركوب كرد و از بين برد.

 ه در ایران آورده شداستالنيسم قرائت جدیدى از ماركسيسم شد كه توسب حزب تود
 و سرمنشأ ماركسيسم آئينى در ایران شد.

 
 كشىسنت اندیشه

شه سنت در ایران دارد. از همان سنت اندی ستبداد و  شه در تاریخ دیرپاى ا شى، ما ری ك
ــكل آغاز ــنت ش ــتبداد و س ــه نوینى با دو نهاد اس گيرى تمدن در فالت ایران هر اندیش
ـــد.روبه ـــنت و  رو ش جزء فرهنگ بومى مردمان این فالت درآمد. و رفته رفته این س

 ناخودآگاه جمعى این قبيله جا خوش كرد. دراندیشه
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شمممار هار ن خوررار سممطشممار ا   نون  ت توسممطر ن    ت نار هى و در پهنه»
پيط، نطى و  ناو نه كمنطىم نهانه، كوني و تعطعمم  نطار شممادر ت ن  اسممنب اد
نطار اىنيت، نه  ور سپطدو هط ان ىشه نوىن  كطدو هط  ونه اعنطاض  تفطىح، خفه
اىم غوطا؛ سممخم كوتاه فطىانطتاى  دىطپار  ه ارىنشممانه كه تطا به نه ن ىم ىنطق
پوي انه شاهنشاه  ارتبار، اسنعمار نطباىعه ناعث ش ه است كه حق  خودكاىگ 

ها ار خود نيه نه اىم هلود  م ه ننگيم ت تباه  نم ىمم پما اىمطدو نمك پيرار
 1«هلوده ناشن .

 
 علل نوشتن انقالب

 شمارد:برمى« انقالب»شعاعيان شش علت براى نوشتن 
 حيثيتنام طبقه كارگر شده است و باعث ضربه زدن بههایى كه به. شكست انقالب1

ست.  شده ا سم  شه« انقالب»كموني شان دادن ری ست براى ن  وهاى این انحراف تالشى ا
ش ست كه بهــــان دادن گذرگــــن سم مى اهى ا سم ناگذرگاه كموني سد. چرا كه لنيني ر

 كمونيسم است.
هاد مى2 ـــن كارگر پيش قه  كه لنين براى حزب طب ناقص و. وظایفى  ند امروز بس   ك

 و رزمى نادرست است. حزب در مقام پيشتاز طبقه كارگر، در مقام سازمان آگاه، خردمند
 كه بهیناه سراندازد. نه و مسلح ارگانيك طبقه بایستى انقالب خود را با جنبش مسلحان

 اميد قيام ناگهانى وظيفه خود را محدود به تبليغ كند.
 هاىكارىشــان بســى ارجمندتر از دغلهاى مســلحانه به هر كم و كاســتى. جنبش3

 ست.ا احزاب گویا كمونيست امروزى ما
ــيند4  و یا . هر حزبى كه در برابر پيكارهاى انقالبى در هر كجاى جهان خاموش بنش

 گر بگيرد كمونيست نيست.سن
 . جنبش مســلحانه و جنگ چریكى پيشــتاز طبقه كارگر نهالى اســت كه از ژرفاى 5
 شود.روید و در جهان گسترده مىطبقاتى مى تاریخ

                                                           
 16ـ شعاعيان صفحه  انقالب. 1
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 . جنبش مبارزه مسلحانه6

 
 حيطه بررسى لنينيسم

شهشعاعيان مى سو بكاود و پس گوید: امكان آن نبود كه اندی  به دوهاى لنين را از همه 
 كند:رگه اصلى قناعت مى

 . انقالب1
 آميز. همزیستى مسالمت2
 پژوهى را هرچهگيرد تا راستىسركوب پليس این فرصت را از كاوشگر انقالبى مى»
 رسد كههایش روى این دو رگه اصلى به این نتيجه مىشعاعيان در بررسى« تر كندژرف

شه ستىاندی شه لنين پيرامونهاى هاى لنين در مورد انقالب كا  فراوانى دارد. و گوهر اندی
 بار است.آميز ضدانقالبى و خيانتهمزیستى مسالمت

 
 يك پرسش

 پذیریم كه ســركوب همه جانبه ســاواك در آن روزگار، كه اوج قدرت ســاواك بود،مى
 هاى لنين را بكاود.داد همه جانبه و عميق اندیشهپژوهشگر انقالبى اجازه نمىبه

سيد كه مىاما چرا به  شعاعيان نر شگر بود، اما انقالبى حرفهذهن   اى نبود.توان پژوه
سخى بود به بى سلحانه پا ست كه مبارزه م شنفكرولى انقالبى بود. ناگفته پيدا  عملى رو

ـــنفكر بىتوده ـــركت اى روش عمل. پس مالك انقالبى بودن یا نبودن چيزى نبود جز ش
 لب بود.درپراتيك انقالبى كه این معيار معيارى غ

 
 فهمى تاریخىیك كج

ــروطه به بعد چپ ایران دچار یك كج ــد. به تبعيت از ماركس واز مش  فهمى تاریخى ش
انگلس و لنين به این باور رسيد كه روشنفكر انقالبى طبقه كارگر همان كادر فعال حزب 

وپا به كه سازمانده فعال طبقه كارگر در آسيا و ارسازمان طبقه كارگر است. غافل از آن یا
 معنا نيست. یك
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ستان ب سه یا انگل ستن روزنامه او و یا تبعيدش به فران ود. لنين اوج تعقيب ماركس، ب

سبه هم سيبرى بود و بعد به اروپا رفت. اما در این  شكل مدتى در تبعيد  وى دنيا همين 
 كرد.از همان ابتدا فرق مى قضيه

 گرفت. و در نظميه رشتغفارزاده رهبر حزب عدالت در رشت مورد سوءقصد قرار 
 1او را كشتند.

سال  ست از  شاه در زندان بودند. ارانى  1309رهبران حزب كموني ضا سقوط ر تا 
 چيزى حدود 1300ــــ1340هاى كه در فاصله سالدرزندان رضاشاه كشته شد. در حالى

 چهار دهه اندیشمندى در قدوقامت او نداریم.
 معناى اخص كلمهاندیشمند به سال جنبش چپ، 37یعنى حدود  1340ـــ57از سال 

رد، مبه تعداد انگشــتان دســت داشــت. جز ملكى كه بعد از آزادى از زندان در بایكوت 
 كشته شدند. از جزنى گرفته تا احمدزاده و پویان و مؤمنى و شعاعيان. بقيه

ـــدند به  اینبا نگاهى به كارنامه عملى اندیشـــمندان چپ كه به تمامى جوانمرگ ش
سيمنتيجه مى شركت آن ر ست. باید از همكه  سازمان حزبى امرى غلب بوده ا  انها در 

شيده مى شخص ك شگر انقالبى و رزمنده انقالبى مرز م شگر،ابتدا بين پژوه  شد. پژوه
ــازمان و حزبكرد. در حالىانقالب را از نظر فكرى ت ذیه مى  انقالبى كه ارتباط او با س

 ر درون حزب نبود.طرفه بود. او در كنار حزب بود و اما دیك
 كرد.هاى تئوریك حزب و جنبش را باز مىگرفت و گرهاز حزب الهام مى

 
 ضرورت مسلح بودن شعاعيان چه بود

شعاعيان كه رابه ست كه  شعاعيان چه بود؟ ناگفته پيدا سلح بودن  ضرورت م ستى   بطهرا
 ون داشت احمد، و دیگراهاى ملكى، آلها، سوسياليستاى با مجاهدین، فدایىگسترده

ــخ ــود رهبرى جبهه دمكراتيك خـ ــلق بـ  بود نه به یك سالح بلكهود. باید مسلح مىـ
 هزار سالح.به

                                                           
 هاى كمونيستى در زمان رضاشاه ـ به كوشش كاوه بيات. فعاليت1
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 گرعنوان یك پژوهشك كادر انقالبى بلكه بهــــعنوان یهــــه بــــمرادم از شعاعيان ن
 انقالبى است.

ـــ54هاى در آن روزگار در فاصله سال  وشعاعيان از نظر بار تئوریك  درحد 1340ـ
 عميق مسایل به تعداد انگشتان یك دست جنبش در آستين نداشت.درك 

ـــعاعيان  ـــعاعيان، اگر ش ـــوروى»ش  را« انقالب»ماند و بعد كتاب مى« جنگل و ش
 ،را« هاى فدایى خلقنامه به چریك»و چند « زدهچند ارزیابى شــتاب»نوشــت و بعد مى

و  كنار جنبش انقالبىشـــد، هيچ. اگر شـــعاعيان در چه چيزى از جنبش انقالبى كم مى
شد القلم مىكرد یا ممنوعماند. نهایت كه ساواك او را تحمل نمىجنبش انقالبى مى براى
ــعاعيان را بهزندانى. تا ابد كه نمى و یا زندان عنوان یك پژوهشــگر چپ درتوانســتند ش
ــال  نگاه ــعاعيان در س ــت. اگر ش ــال اس  1354دارند. مگر عمر یك دیكتاتورى چند س

ك یاو آزاد بود. و جنبش چپ  1357عنوان یك پژوهشگر، در سال بود به شده دستگير
 در كنار خود داشت. متفكر بزرگ
ــاملوبه جرأت مى 1357در مقطع  ــعاعيان خود یك حزب بود. مگر ش  توان گفت ش

شعاعيان را با  سه كنيم  شعور كم در همهموجونبود. مقای ضاعت كم و  ها، هعرص دى با ب
ـــه تئور ـــه عمل و كار انقالبى. چه در عرص تنها موجودی كه ى و نظر و چه در عرص

شعاعيان هم نمى او سرمایه ضر جزنى بود. با این همه به قوزك پاى  سيد. درك  مح ر
م تى كه شعاعيان از جنـراسهـرسد. بال دیگر هم نمىـزار سـد، هـرسهم نمى هنوز

 دیگر بود.
ســازمان چپ  ترینهبرى بزرگهمين موجود با آن بضــاعت كم و شــعور كمتر به ر
سازمان چریك ستين پلنوم  سيد. نگاه كنيد به نخ سناد آنایران ر سب  ها كه ا یكی از تو

شكالحزب های آن نفوذی شد بالا شد تا بى 1دزدیده  سطح جنبش پخش  سوادى و در 
ك ـــاى تئوریـــزرگى و غنـــه بـــى بـــوقت پبه نمایش بگذارند. و آن ا راـــهریكـــچ

 یم.برشعاعيان مى
ـــعاعيان چه داد ـــعاعيان . هيچ. نگاه كنيم به نامه؟تشـــكيالت انقالبى به ش هاى ش

                                                           
 ها شده بود.عنوان نفوذى حزب توده وارد تشكيالت چريكبود كه به نامیعامل اين سرقت سعيد شد گفته می. 1
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ـــازمانبه ـــال، زندانى یك خانه تيمى. و آن انرژى خالق چریك س ها. نزدیك به یك س

 به یك سرباز. نزول پيدا كرد

 
 دفتر يكم: بنيادها

اریخى ـاليسم تـریـاتـده است و از مـبند تنظيم ش 127بخش و  23كم در ـر یـدفت
 شود؛شروع مى

 دهكش و بهره. تاریخ جهان در واپسين تحليل تاریخ دو طبقه است، بهره1
 دهى حفظ شده است.كشى و بهرهاند اما جوهر بهرهها ت يير كرده. فرماسيون2
 كشى است.. در ميان طبقات، تنها طبقه كارگر دشمن هرگونه بهره3
 كشى را بسوزاند.تواند ریشه بهرهكه مى اى است. طبقه كارگر تنها طبقه4
 تضادند، برون طبقاتى، درون طبقاتى وكشى داراى د. طبقات بهره 5
 اى اســت كه در یك كالبد جهانى. طبقه كارگر تنها تضــاد برون طبقاتى دارد، طبقه6

 معنا دارد.
 تز اوست.دار، تز و طبقه كارگر آنتى. طبقه سرمایه7
 ى انقالب آفرین است.. جهان طبقاتى جهان 8
شرو در برابر طبقه یا نيروهاى ارتجاعى9 سلحانه طبقه یا نيروهاى پي  . انقالب، نبرد م

 دست آوردن افزار فرمانروایى و استقرار نظام نوین.است. جهت به
 

 دو نكته

 شود.انقالب برابر نبرد مسلحانه گرفته مى ـ
 تواند توسب طبقه یا نيروى پيشرو آغاز شود.انقالب مى ـ

ـــت كه به تاریخ و زندگى آدمى آگاهى مى. طبقه كارگر یگانه طبقه10 یابد. و اى اس
 كند.برد و آگاهانه انقالب مىكار مىدانش و خرد را در راستاى تاریخ به این

 شود.د مى. با نابودى نظام طبقاتى، هر گونه جنگ و انقالب نيز نابو11
 هاى فراوان نيازمند است.. طبقه كارگر براى انجام رسالت خود به آزمون12
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 اند.. در تاریخ بشر شماره كمى از انقالبات پيروز شده13
. ماركسيسم فرهنگ طبقه كارگر است، طبقه كارگر با مسلح شدن به ماركسيسم 14

ـــادگى جاى خود را به طبقه برد كه هيچ طبقهمى پى دهد. هيچ طبقه دیگر نمىاى به س
 افزار زور است. و این زور درچهرهشود. یگانهبا آرامش جایگزین طبقه كهنه نمى انقالبى
 گير نمایان شود.ها پىهاى توفانى و انقالبهاى مسلحانه خيزشجنبش

 
 نكته سوم

 داند.شعاعيان رسيدن طبقه كارگر را به قدرت از سه طریق ممكن مى
 انههاى مسلح. جنبش1
 هاى توفانى. خيزش2
 گيرهاى پىانقالب. 3

ــ. ب15 ــراى طبقه كـ ــارگـ ــر هيچ راهـ ــى جـ افزار براى رسيدن ز انقالب و جنگـ
 پيروزى نيست.به

ــنفكر طبقه به كليه تدریج به آگاهى مى. طبقه كارگر به16 ــت الیه روش ــد. نخس رس
ى و ســتيزه طبقاتى رســد و پس همه طبقه در روند زندگطبقاتى مى هاىو آگاهى دانش
 شود.بيشتر آگاه مى هرچه
 . الیه روشنفكر طبقه كارگر، راهنماى طبقه كارگر در انقالب اوست.17
سامان و18 شنفكر براى راهنمایى و رهبرى طبقه كارگر نيازمند روابطى به   . الیه رو

 اسـتوار در كالبد یك سـازمان اسـت این سـازمان حزب طبقه كارگر، حزب كمونيسـت
 شود.مى ناميده
 
 بندى كنيمجمع

 داند. تنهاكشى مىكند. جوهر جوامع طبقاتى را بهرهشعاعيان از جوامع انسانى شروع مى
كشــى انســان از انســان را دارد آن طبقه كارگر یك طبقه اســت كه رســالت نابودى بهره

ــت. ــيدن به حاكميت راهى جز زور ندارد. و این زور در قالب  اس طبقه كارگر براى رس
 دهد.گير خود را نشان مىهاى توفانى و انقالبات پىمسلحانه، خيزش هاىجنبش



 129         انقالب

 
شد. این فرهنگ ازطبقه كارگر براى آن سلح با  كه انقالب كند باید به فرهنگ خود م

شنفكر طبقه به او مى شنگر براى رهبرى و هدایت طبقه نيازمندطریق رو سد. الیه رو  ر
 دارد. حزب است. این حزب، حزب كمونيست نام

ضرورت حزب 19 ست تا پيروزى كامل تا روزى كه  . وظيفه حزب راهنمایى طبقه ا
 بين برود. از

 . حزب سازمان پيشتاز طبقه كارگر است.20
 حزب طبقه كارگر از همان آغاز سازمان جنگى طبقه كارگر است.. 21
 زب و ارتش طبقه كارگر از همـر سازمانى است نظامى. حـارگـزب طبقه كـ. ح22

 جدا نيستند.
سه نبرد نيروهاى طبقه23 شاپيش آغاز كند و در پرو  . حزب وظيفه دارد انقالب را پي

ها را آگاهانه به ســـوى كمونيســـم رهبرى كند. درآورد و آن كارگر و توده را به جنبش
 گفتارى دیگر طبقه و توده را به انقالب بكشــد. طبقه و توده را انقالبى كند. انقالب رابه

سرانجام انقالب را طبقهاى كتوده ستيغند و  ستيغ طبقه و طبقه را تا   اى كند توده را تا 
 انقالب و روشنفكر خود فراز بكشد.

شيند تا توده قيام كند و او رهبرى قيام را به. حزب منتظر نمى24 ست گيرد. بلكهن  د
فه له نط غاز مىخود پيشـــاپيش انقالب را از مرح ند و در پویش همين جنبشاى آ  ك

 كشاند.كند و به انقالب مىسلحانه، طبقه كارگر و توده را انقالبى مىم
 . حزب خود آغازگر انقالب است.25

 
 شروع اختالف

تا مرحله حزب، شـــعاعيان با لنين و لنين با شـــعاعيان اختالفى ندارد. اما از این مرحله 
ـــازماندهى طبقه و توده  بعدبه كه داند. تا زمانىمىلنين كار حزب را تبليغ، ترویج و س

 برسد و حزب با رهبرى قيام طبقه كارگر را به پيروزى برساند.  زمان قيام فرا
كه، برخالف لنين، حزب را ســـازمان جنگى طبقه كارگر اما شـــعاعيان نخســـت آن

شاپيش انقالب را آغاز مىو دو دیگر آن داند.مى سازمان خود پي كند و در پروسه كه این 
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كند. لنين بر این اى مىكشــاند و انقالب را تودهه كارگر را به انقالب مىطبق نبرد توده و
 باور نيست.

 معناى آماده بودن شرایب عينى است.. جهان طبقاتى ما در انقالب است و این به26

 در جامعه طبقاتى شرایب این انقالب همواره فراهم است.
 ها پس از آماده شــدن زمينه. نابودى جهان طبقاتى و برپایى جامعه كمونيســتى تن27

 چيرگى بر طبيعت شدنى است. پس شرایب عينى ویژه خود را دارد.
 اى رســيده اســت. شــرایب عينى درهم كوبيدن جهانآســتانه عينى ویژه. جهان به28

 «كارگران جهان انقالب كنيد.»طبقاتى. پس باید فریاد زد 
 

 يك اختالف ديگر

ــرایب عينى را آماده مى ــعاعيان ش ــت. اما لنين هم بهد و آنبينش خاطر جامعه طبقاتى اس
 هایى قائل است.فردآماده شدن شرایب عينى پيش براى

سر جهان آماده مىدیگر آن سرا شرایب این انقالب را در  شعاعيان   همينبيند. بهكه 

شعار مى شعار»داد خاطر برخالف ماركس كه  شوید، او  سر جهان متحد  سرا  كارگران 

 «ن سراسر جهان انقالب كنيد.كارگرا»دهد مى
شرایب عينى به29 ست.. آماده بودن  شرایب ذهنى ني شدن بدون درنگ   معناى آماده 

ــرایب ذهنى به ــته نبردها و خيزشش ــتهها و بهها و جنبشدنبال یك رش  دنبال یك رش

 نشيند.بار مىهاى اجتماعى و جهانى و تازه از اندك به انبوه بهانگيزه
 هاى خودشرایب ذهنى آماده نيست. ممكن است بيداد و ستم جنبشكه . هنگامى30

ـــتاز طبقه راهاى خود بهخودى را ایجاد كند. همين جنبشبه  خودى زمينه آفرینش پيش

 كند، بازتاب این آفرینش، انقالب با راهنمایى پيشتاز و سازمان آگاه است.ایجاد مى
 هنى الزم است.. پس براى انقالب آگاهانه، آماده شدن شرایب ذ31

شرایب32 ست. حزب خود نيز بخشى از  شرایب ذهنى ا شاهنگ آفرینش   . وظيفه پي

 ذهنى انقالب است.
سلحانه هم جنگ33 شتاز با آغاز جنگ م  افزار و هم فرهنگ را به طبقه. حزب و پي
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 رســاند زیرا آوردگاه نبرد طبقاتى دانشــكده طبقه و توده اســت. چنين جنگى ناگزیرمى

ساینده توده طبقه و در آخرجنگى طوالن شتاز و حزب و پس جنگ فر ساینده پي  ى و فر

 آسا خواهد بود.جنگى و در چيده و برق
ــتازى كه خود آغازگر34 ــت آگاهانه با پيش  . انقالب جهانى طبقه كارگر، انقالبى اس

 انقالب است.
 

 اختالفى ديگر

شرایب شود و  شرایب عينى باید آماده  ست كه  سوار  لنين بر این باور ا ذهنى هم بر آن 
شــرایب انقالبى فراهم شــود. حزب با تبليغ و ترویج و ســازماندهى خود كمك  شــود تا

 آماده شدن شرایب ذهنى و ابزار كار او روزنامه است. كند بهمى
ـــوند. اگر حزب انقالب را مســـلحانه آغاز نمى كند، تا طبقه و توده به آن ملحق ش

 كند درگيرى را هدایت كنده رسيد، حزب سعى مىدرجریان قيام كار به دیگرى مسلحان
 هایىا و كشورها پدیدهـرزهـس مـاى مطلقا جهانى است پر طبقهـارگـ. طبقه ك35 

 اند.ناكارگرى
سيم36 ضاد. تق ست كه با هم ت ضاد فرمانروایى طبقاتى ا صول ت شورها مح  بندى ك

 كند.تكه مىدارند. این تضاد طبقاتى است كه طبقات را تكه
ــتند نه از داخل و نه از خارج زیرا طبقه چيره طبقه. 37  اىمرزها ثابت و محترم نيس

 اى.اى است منطقهجهانى و طبقه
ــ. طبقه ك38 ــارگـ ــاى جهر طبقهـ انى و داراى ميهن نيست. ميهن پرولتاریا سراسر ـ

 جهان است.
 اخته شود،شود اما باید در روند انقالب جهانى اند. انقالب از یك كشور آغاز مى39

ست و دیر یا زود ــــرفتار كــــگ شور انقالب را پى كور كردن ا ردن انقالب در یك ك
 یابد.استحاله مى

 محض پيروزى در یك كشور باید جنگ را از مرزها گذراند. نبرد را گسترش. به40

 پيروزىافزار را زمين نگذارد. قناعت كردن بهكش جنگت بهرهداد و تا محو تمامى طبقا

 گيرد.ان انقالب را مىميهن ج
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 وزمندى. تا انقالب جهانى طبقه كارگر به پيروزى نرسد، هيچ انقالب كارگرى پير41
ــت. اما پيروزمند نخواهد بود. و پي ــت. انقالب كارگرى خواهيم داش  روزىنخواهيم داش

 غيرجهانى تاكتيكى است.
 بكشاند. شناسد پس باید انقالب را به كشورهاى دیگر. طبقه كارگر مرز نمى42
 ســت.ا. این اندیشــه كه انقالب كارگرى صــادراتى و وارداتى نيســت. از بُن یاوه 43
قه قه طب قاتى مىكارگر طب ظام طب ندزار ن ـــت جهانى، مرزها از گ ند و مورد اى اس روی

ست بای پذیرش طبقه سيده ا شتاز طبقه كارگر كه به پيروزى ر ست. پس پي ستى كارگر ني
ــتاز انقالبى، طبقه  انقالبى را از مرزها بگذراند تا با همين پيكارانقالبى نبرد  همچون پيش

 دیگر را آمادگى انقالبى ببخشد و به انقالب بكشاند. كارگر كشور
 . ممكن اســت با گســترش انقالب، ضــدانقالب جهانى، ســوســياليســم پيروز را44

ــيونال كارگرى براى طبقه كارگر ــت در راه انترناس ــكس ــت بدهد، چه باك. ش ــكس  ش
 دتر است تا خفه كردن سوسياليسم در یك كشور.سودمن
 

 سوسياليسم در یك كشور با دو نظر

ـــــ20ها از بلشـــویك نان تحقق  1917ـ ند. آ مان بود ظار پيروزى انقالب در آل در انت
سم سيالي شورى عقب سو سيه بدون حمایت فنى آلمان ناممكن را در ك مانده چون رو

س 1920از  اميد از انقالب در آلمان، دیدند. با قطعمى سيالي سو سأله  م در یك به بعد م
 كشور مطرح شد.

ستبداد داخلى، فقر، تضاد طبقاتى و س ازش وقتى كار سوسياليسم در یك كشور به ا
 امپریاليسم كشيده شد تز سوسياليسم در یك كشور زیر سؤال رفت. با

یك نظر بر این باور است كه سوسياليسم در یك كشور شدنى است، اما كمونيسم 
 اما اگر مدل روسى سوسياليسم در یك كشور شكست 1پذیر نيست.یك كشور امكاندر

 خورد ربطى به این تز ندارد.
 به بعد دو آلترناتيو براى روسيه مطرح بود: 1900از 

                                                           
 سقوط شوروى، مجموعه آاار. منصور حكمت، علل 1
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 . آلترناتيو بورژوازى1
 . آلترناتيو كمونيستى2

سال  شویك 1917وقتى در  سال بل سيدند تا   درگيرودار جنگ 1923ها به قدرت ر
 ها، كهكه اوضاع سياسى تثبيت شد بلشویك 1923داخلى و تثبيت اوضاع بودند. بعد از 

 كاره شده بود دو كار كردند:دیگر استالين همه
 . دولتى كردن سرمایه1
 ریزى كردن توليد. برنامه2

 كىاین درك از اقتصــاد ســوســياليســتى كه مبدعين آن انترناســيونال دوم بودند. در
 این مدل از توسعه یك مدل بورژوایى بود. غيركمونيستى بود.

 روسى پس در زیر پرچم سوسياليسم در یك كشور، آلترناتيو ناسيوناليسم ـ رفرميسم
 مطرح شد و به پيش رفت.

ستى نبود.سوسياليست  ها در انقالب اكتبر پيروز شدند. اما آنچه انجام شد سوسيالي
خورده  وروى اجرا نشد كه شكستسوسياليسمى در ش»بر این باور است كه  1نظر دیگر

سرمایه سا شور پ شوروى یك ك شد.  ستالين در پيش گرفتبا یك  دارى بود. الگویى كه ا
 «الگوى استبدادى ـ بوركراتيك توسعه بود كه ربطى به سوسياليسم نداشت.

 قاگر سـوسـياليسـم را به معناى اشـتراكى شـدن وسـایل توليد، ل و كار مزدى، تحق
ــى، اجتماع ــياس ــد هر چه بود،عدالت س ــوروى اجرا ش  ى، اقتصــادى بدانيم آنچه در ش

 سوسياليسم نبود.
ـــت. مرزها پدیده. طبقه كارگر، طبقه45  اند. زندانىهاى ضـــدكارگرىاى جهانى اس

ست. پس شت كارگرى انقالب ا سر شور به معناى زوال  سم در یك ك سيالي سو  كردن 
 سوسياليسم در یك كشور ناشدنى است.

 هاى آزاد شدهگذارد در سرزمينافزار را زمين نمىكه جنگن آن. طبقه كارگر ضم46
 انقالب گونه نظام سوسياليستى، نظام ویژه پشت جبههكند. بدینسوسياليسم را پياده مى

 كارگرى است.

                                                           
 . استيوان زاواروش، مصاحبه1
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 كش با خود و با طبقاتاند. طبقات بهره. جنگ و صـــلح فرآورده زندگى طبقاتى47
 ده به مفهوم انقالب است.بهرههاى طبقه اند. جنگده در جنگبهره

 .گذرانند، دوران جنگ و دوران صلحكش دو دوره زندگى را مىطبقات بهره
قات بهره قات بهرهطب با طب ندگى مىكش  ند. دوره جنگ وده نيز دو دوره ز  گذران

 انقالب، دوران صلح و آرامش ضدانقالبى.
 بهره است.خودى بىبهدر دوران صلح طبقه كارگر از آگاهى انقالبى حتى خود 

سى رزمندهدر مرحله سيا شكارا به نيروى  ستاى كه طبقه كارگر آ شده ا  اى مبدل 
دیگر  هاىكش سود برد. پس با این یا آن طبقه كه با بخشكوشد از تضاد طبقات بهرهمى

یكدیگر  با سر برد. این دو صلح كيفاًآميز را بهدر تضاد است، متفق شود. و دوران صلح
 اند.وتمتفا

هاى طبقات دیگر اســت. اما در مرحله اول این طبقه كارگر اســت كه مقهور ارزش
 شود.هاى خود با دیگران متحد مىدرمرحله دوم این طبقه كارگر است كه بنا به ارزش

 هاى خودبرد و رفته رفته بنا به ارزشهاى خود پى مىتدریج به ارزشطبقه كارگر به
 شود.دهد. از این مرحله جنگ حاكم مىمىبه طبقات دیگر سامان 

 
 آميز لنينهمزیستى مسالمت

سربلند  1917ـ23ها از جنگ داخلى آميز وقتى طرح شد كه بلشویكهمزیستى مسالمت
جهان  بيرون آمده بودند و براى بازســـازى اقتصـــاد ویران خود نياز به ارتباط تجارى با

 دارى را داشتند.سرمایه
ــتى ق ــدنثمره این همزیس ــدن انقالب جنگل بود. در مرحله بعد قربانى ش  ربانى ش

 .1324نهضت دمكراتيك آذربایجان در سال 
شوروى از نظر نظامى  شد كه  شچف مطرح  ستالين به بعد، در زمان خرو بعدها، از ا

 آن حد از قدرت رسيده است كه دیگر امكان ندارد سوسياليسم، را از نظر نظامى نابودبه
 دارىدارى تن به نابودى كل كره زمين بدهد. پس جهان ســرمایهایهكه ســرمكرد مگر آن

سالمت سم در یك زندگى م سوسيالي ست به حضور   آميز در كنار خود رضایتمجبور ا
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شوروى پُر بود از بمب اتمى كه مى ست، پنج باربدهد. این زمانى بود كه زرادخانه   توان

 كره زمين را نابود كند.
ـــر ـــچف اعالم كرد جنگ ش  ق و غرب از این به بعد در عرصـــه فرهنگ وخروش

برخاست،  هاى واقعىآميز در ابتدا از ضرورتتكنولوژى خواهد بود. همزیستى مسالمت
نيز در ابتدا  هاپذیرد. بلشویكبازسازى اقتصاد ویران شوروى. شعاعيان این رابطه را مى

پس بود.  مى بههاى جدید اقتصــادى، كه گا، ســياســت«نپ»بر این باور بودند كه چون 
ــتى به جنگى تمام عيار با جهان ــت و در اولين فرصــت این همزیس ــرمایه  موقتى اس س

آن بود  عنوان یك تاكتيك نبود. اشكال درتبدیل خواهد شد. اشكال كار در همزیستى به
شينىها در جهت بازسازى سوسياليستى قرار نگرفت. و این عقبكه این كمك جبران  ن

كه براى آن آموزدآميز به نيروهاى كارگرى پيروز یك كشور مىتهمزیستى مسالم»نشد. 
كه ویژه  اى را به كف آورد، راه آشتى و مسالمت را در نظام و حقوق و فرهنگىنان پاره

ـــدانقالب را در روز قطعى نده ض كه در آی يد  بدان ام ند  ـــت برگزی ـــدانقالب اس  ض
 1«ردن آتش انقالب است.آميز خلع سالح و خاموش كنابود كنند. همزیستى مسالمت

سخن از حاكميت طبقه48 سين تحليل  ست در واپ سخن از فرمانروایى ا اى . هرجا 
 ست.ا برطبقه دیگر

 ســت كه طبقه چيرها . دولت فرآورده ناســازگارى منافع طبقاتى اســت. افزارى49
 كند.اش را بر سياست اعمال مىدراقتصاد، چيرگى

با  50 ـــت  ـــت دولت توأم اس ـــرش قه چيره و. س  دیكتاتورى و آزادى، آزادى طب
 دیكتاتورى برعليه طبقه زیر فرمان.

سيالي 51 سو ست. چرا كه جامعه  سم فرمانروایى با طبقه كارگر ا سيالي سو  ستى. در 
 تدهد و با همان سرشست طبقاتى پس طبقه كارگر دولت خود را سامان مىا اىجامعه

 رى پرولتاریا معروف است.دو گانه ـ دیكتاتورى و آزادى و به دیكتاتو
 

                                                           
 ـ بنيادها انقالب. شعاعيان ـ 1
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 دیكتاتورى پرولتاریا

ماركس از مقوله ـــب  ـــتين روز طرح آن توس یا از همان نخس تار  هاىدیكتاتورى پرول
 برانگيز در جنبش كمونيستى بوده است.بحث

گشــت كه ها جنبه نظرى داشــت و حول این مســأله مىاین بحث 1917تا ســال 
حاكميت پرولتاریاست. آیا با حكومت كارگرى پرولتاریا یعنى چه؟ آیا همان  دیكتاتورى

ـــت. آیا نگاه ماركس به این مقوله  تفاوت دارد. آیا بخش آغازین حكومت كارگرى اس
ساختارى. اما با روى كار آمدن  نگاهى اجتماعى ــــ شكلى ــــ  ست یا  طبقاتى بوده ا

ن بحث از زاویه نظرى خارج شد و جنبه علمى گرفت. نخستي1917ها در اكتبر بلشویك
كه رهبر بزرگ انترناسيوناليسم دوم بعد از مرگ انگلس بود  بحث جدى بين كائوتسكى

شویككه به سم  هاشيوه حكومت بل سي صول مارك اعتراد كرد و دیكتاتورى را م ایر ا
ــرط تحققدانســت و آزادى را پيش ــم دانســت. لنين در جزوه معروف  ش ــياليس ــوس س

دمكراسى بورژوازى، دمكراسى پرولترى  رد با« دیكتاتورى پرولتاریا و كائوتسكى مرتد»
 ترین دمكراسى بشر ناميد.ترین و عالىرا وسيع

 و روى كار آمدن حكومت 1923بعد از مرگ لنين و روى كار آمدن استالين از سال 
 طور كامل ت يير كرد.ترور و وحشت. زاویه بحث به

 رفت. و در پشت آناستالين حكومت استبدادى خود را همان دیكتاتورى پرولتاریا گ
هاى خود را توجيه كند، بورژوازى به این امر دامن زد. آنان نيز ســـنگر گرفت تا جنایت

ستبداد را تبلي ات در ستالين را همان دیكتاتورى پرولتاریا گرفتند. و ا شان دیكتاتورى ا
 تفكر ماركسيستى دانستند. ذاتى

ـــد. بخش بز ـــتى انشـــقاق بزرگى ایجاد ش رگى از احزاب پس در جنبش كمونيس
ـــت را از برنامه اروپایى دیكتاتورى پرولتاریا را همان دیكتاتورى گرفتند و آن كمونيس
تاریا بهكردند. وعده حزب حذف عنوان یك مقوله اى دیگر با پذیرش دیكتاتورى پرول

راستى دیكتاتورى هاى استالين زدند. اما بهماركسيسم دست به توجيه جنایت اساسى و
نزد ماركس و انگلس، حاكميت پرولتاریا بود. و هيچ ربطى نه با دیكتاتورى  در پرولتاریا
 نه با هيچ سيستم دیكتاتورى دیگر نداشت. استالين و
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 نكاتى پيرامون دیكتاتورى پرولتاریا

ـــتين بار در ژانویه 1 تاریا نخس  در مقاالتى كه ماركس در لندن 1850. دیكتاتورى پرول
ــد. این مقاالتمى ــت ظاهر ش ــه بعداً نوش ــد به كتاب مبارزه طبقاتى درفرانس  تبدیل ش
 1(.1848ـ1850)

و نقد گوتا نخســتين متنى نيســت كه دیكتاتورى پرولتاریا در آن آمده  1875تاریخ 
 2و این استناد غلب است. است
با دركى 2 فاوت بود  ند مت ـــت كه متفكرین قرن نوزده از دیكتاتورى داش  هك. دركى 

 یكتاتورى.گشت به پيشينه تاریخى مقوله دداشتند. و این برمىمتفكرین قرن بيستم از آن 
ست كه نهاد مهمى در جمهورى رم با3  شده ا  ستان. دیكتاتورى از دیكتاتور گرفته 

شهروند مورد اعت سب یك  ضطرارى تو شرایب ا  مادبود. این نهاد براى اعمال قدرت در 
 دفگرفته شده بود و ه براى مقاصد محدود و مدت محدود و حداكثر شش ماه، در نظر

 آن حفظ وضـــع موجود جمهورى بود برابر خطرات داخلى و خارجى. نهاد دیكتاتورى
شروعيتیك نهاد دمكراتيك بود، نخست آن سى مىكه م سا  گرفت دوماش را از قانون ا

كه حداكثر شـــش ماه این حالت و ســـوم آنداشـــت گذارى محدود كه قدرت قانونآن
 برقرار بود. اضطرارى

 ل شد.ن نهاد بعد از سه قرن توسب ژوليوس سزار كه خود را دیكتاتور ناميد منحای
كتاب بوناروتى معاون بابوف در 1828ال . در اردوگاه چپ براى نخستين بار در س4
ـــازمان توطئه براى برابرى ر آورد. )با بوف جناح چپ كمون پاریس بود كه خود ا س
ست كرد( در این كتاب بونارو 1796سال در روه تى حكومت انقالبى را دیكتاتورى گدر

وزش مردم اند و وظيفه خود را آمداند كه انقالب را انجام دادهانقالبيون مى كوچكى از
ــدانند تمى ــا بـ مينه زمرحله دمكراسى برسند )دیكتاتورى آموزشى( بعدها این كتاب  هـ

 تفكر بالنكى شد.
                                                           

 . جنگ طبقاتى در فرانسه ـ ماركس1
 المعارف و يكى يديا. دايره2
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 ت اســت كه وانمود كنند ماركس. انتســاب دیكتاتورى پرولتاریا به بالنكى بدان عل5
ـــت. بالنكى  ـــت اس ـــت. و او یك كودتاگر بالنكيس ته اس یده را از بالنكى گرف این ا

ـــت. در حالىبه كه ماركس از كاربرد دیكتاتورى پرولتاریا، دیكتاتورى نخبگان نظر داش
 اندیشيد.حاكميت سياسى یك طبقه مىبه

 كه براى ت ييرات كمونيستى طبقهماركس به این نتيجه رسيد  1848. در اوایل سال 6
ــى را به ــياس ــت آورد. و بهكارگر باید قدرت س  دنبال آن حاكميت كارگرى و دولتدس

ـــد. در مانيفيســـت همين  ـــه مطرح ش كارگرى آمد. دیكتاتورى پرولتاریا در این پروس
ها ارتقاى پرولتاریا به یك طبقه، واســطه كمونيســتهدف بى»آمده اســت:  مضــمون

 «بورژوازى و تسخير قدرت سياسى توسب طبقه كارگر است. سرنگون سلطه
 . در فصـــل اول كتاب مبارزه طبقاتى در فرانســـه ماركس دیكتاتورى بورژوایى را7

سلطه بورژواى مى  برد. وكار مىبندى جمهورى بورژوایى بهگيرد و براى خصلتمعادل 
ــجاعانه: وقتى مى ــعار ش ــه ش ــد در جریان انقالب فرانس ــرنگون»نویس  بورژوازى و س

سلطه و خصلت« دیكتاتورى پرولتاریا ایجاد باید گردد سأله  شد، در واقع م بندى مطرح 
 در نظر دارد. را

یا هنوز نمى»گوید: . و وقتى مى 8 تار قاتپرول مل همه طب گا ـــت از طریق ت  توانس
 در واقع مســأله حاكميت طبقه را در نظر دارد نه« دســت آورددیكتاتورى انقالبى را به

 كند.مى یكميت گروهى كوچك را دارد با دیكتاتورى از نوع بالنكى مرزبندحا
 طورپرولتاریا به»نویسد: در فصل سوم مبارزه طبقاتى در فرانسه مى 1850. در سال 9

است  دهد. این سوسياليسم عبارتفزاینده خود را با مدل سوسياليسم انقالبى سازمان مى
طبقاتى  گذار امحاى تمایزاتى پرولتاریا. همچون نقطهاز اعالم تداوم انقالب و دیكتاتور

 «.طور كلىبه
 برد. كاربرد دیكتاتورى. ماركس به طول معمول از حاكميت طبقه كارگر نام مى10

 طبقاتى در نزد او به معناى، حاكميت و قدرت سياسى طبقه كارگر است.
ــال 11 ــد: در نامه به ویدمير ماركس مى 1852. در س ــرورتاً  مبارزه»نویس  طبقاتى ض

 شود. كه این دیكتاتورى، عبارت از گذار به امحاى تمامدیكتاتورى پرولتاریا منجر مىبه
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ــى اســت. و اینطبقات و به جامعه بى ــياس ــن اســت منظور حاكميت س  طبقه. كه روش

 باشد.طبقه مىحاكميت براى گذار به جامعه بى
سال 12 صط 20به مدت  1852. از   الح دیكتاتورى پرولتاریاسال ماركس دیگر از ا

به فاده نكرد.  ـــت حادخاطر آناس حال ركود بود. و دیگر ات  با كه جنبش انقالبى در 
 ها كه به این مقوله حساسيت زیادى داشتند مطرح نبود.النكيستب

ـــت كه. ماركس كمون پاریس را مظهر گرایش حكومت مردم بر مردم مى13  دانس
سات دمكراتيك را به جمهورى داده س ضمناً مؤ  را نمونه دیكتاتورى پرولتاریاآن بود. و 

 دانست.هم مى
 در كمون هيچ نشان آشكارى از دیكتاتورى به معناى مدرن نبود. و منظور ماركس از

 دیكتاتورى حاكميت سياسى طبقه كارگر در كمون پاریس است.
ـــپتامبر 14 ـــيونال پس از كمون1871. در س  با ، كنفرانس لندن، اولين اجالل انترناس

 شكست كمون و آمدن كموناردهاى بالنكيست به انترناسيونال ماركس بار دیگر از واژه
 دیكتاتورى پرولتاریا استفاده كردند.

 
تسمميوه طبقه كار ط، ه   هو كموو عبارو نود ا  تصممط  ق رو سممياسمم  نه»

كه نود ا  ىياو نطداشمممنم ننياد حاكميت ت سمممنپ طبقات ، اىا پي  ا  هو عبارو
 تمييطر ننوان  صورو نگيطد ىك دىرناتورر پطتلنطر عطترو دارد. بنيم

 
ـــال 15  طراز دیكتاتورى بورژوازىماركس دیكتاتورى پرولتاریا را هم 1872. در س
 هاى طبقاتى خصلت طبقاتى قدرت سياسى را در نظركند ماركس از دیكتاتورىبيان مى

 دارد نه اشكال ویژه حكومتى.
ـــتبه» گوید:. وقتى انگلس مى16  هاىعالوه هر حزب پرولترى واقعى از چارتيس

یك  مثابهانگليسى به بعد هميشه یك سياست طبقاتى معين یعنى سازماندهى پرولتاریا به
ستقل را به سى م سيا ستين پيشحزب   شرط مبارزه و دیكتاتورى پرولتاریا راعنوان نخ

هدف بىبه به  ثا بارزه مطرح مىم طه م ندراب تاتورىفرد ، این پيش«ك كه دیك ـــت   اس
 اى جز برقرارى حاكميت طبقه كارگر نيست.پرولتاریا داراى معناى ویژه
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 گوید:. انگلس در نقد بالنكى چنين مى17
 

يت كوبك با كه هط نالنر  هط انقالب را همچوو حموه عمممطنن  ىك اقو  ا  هن
نه ى ى  به  طف نه خودر خود نني م   نهفه كه  ىكشمممود  باا پيطت ر هو   دن

 دىرناتورر ناى  اىباد  طدد.
ره ىا نو نار قه انقالن  ىعن  پطتل ما  طب نه دىرناتورر ت ي    مممممم خوب توبه كن

 ار كوبك مدىرناتورر ع ه
 

 نقد برنامه گوتا 1875. 18
 انگلس در آستانه وحدت دو حزب سوسياليست آلمان )به رهبرى بيل و السال، نقد

 ماركس بر برنامه اول حزب آلمان را چاپ كرد:
 

 دارر ت سمموسممياليسممن  در راه تب ىل انقالن  اتا نه دتى ،نيم باىعه سممطىاىه
 توان ىنناسمم  نا اىم دتره ىك دتراو اننقاا سممياسمم  تبود دارد كه بيهر نم 

 «ناش  به ىك دىرناتورر انقالن  پطتلنارىا
 

تاتورى،كه مى. این19 ـــدت دیك ـــب ش كارگرى را برحس لت  ماركس دو ند   گوی
تاتورى پر» یادیك تار كارگرى چيزىمى« ول ماركس دولت  ـــت. از نظر  يد، غلب اس  نام

تاریا، دولت طبقهنمى تاریا. در واقع دیكتاتورى پرول ـــد مگر دیكتاتورى پرول  تواند باش
سى نظر سيا ست. ماركس به محتواى اجتماعى دولت و خصلت طبقاتى قدرت   كارگر ا

 هاى آن.ى آن و یا سياستهاى ساختاردارد نه بيان اشكال ماشين حكومتى یا جنبه
 كه حزب سوسيال 1890كه در سال سال این مقوله دیگر مطرح نشد تا این 15. 20

دمكرات آلمان برنامه ارفوت را جایگزین برنامه گوتا كرد، انگلس این نقد را )نقد گوتا( 
 چاپ كرد. را

 نامه انگلس به اسميت 1890. 21
 

سياس   . پس بطا نطار دىرناتوررا ط ق رو سياس  فاق  ق رو اقنصادر است»
 كنيپ.پطتلنارىا ىبار ه ى 
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 گوید:. انگلس با دمكراسى حقيقى خواندن كمون مى21
 

یا مى» به كمونآ يه چيســــت.  ـــب یا ش تار تاتورى پرول يد دیك بدان يد   خواه
 «پارىس نگاه كني 

 
 بندى كنيمجمع

 داند.عنصـــر اتفاقى مىدیكتاتورى پرولتاریا را در نزد ماركس یك »كارل كائوتســـكى، 
ست.اى كه ماركس در یكى از نامهخرده كلمه ستفاده كرده ا  یهلد و كارل  1هایش از آن ا

ـــلمو آدميزى 2داند.اهميت در آثار ماركس مىرا بى« دیكتاتورى پرولتاریا»  گوید:ىم و ش
 3واژه استفاده كرده است. بار در طول عمرش از این 2ـ3ماركس بين 

سال مقوله دیكتاتو سال  1850رى پرولتاریا از  شد. در   1848در آثار ماركس ظاهر 
چه  به بعد این مقوله 1850شــود، از آن خبرى نيســت. اما از مانيفيســت منتشــر مى كه

هاى ناسبتبا نقد تفكرات بالنكى كه به دیكتاتورى نخبگان معتقد بود و چه درم دررابطه
ـــود. از یاد نبایكار برده مىبه عنوان حاكميت طبقه كارگراین مقوله به دیگر د برد كه ش

ــتبد و فردىبا پس دیكتاتورى ــت با معناى امروزیش كه حكومت مس  زمينه تاریخى اس
 خوانى نداشت.هم دهد.معنا مى
 عنوانهرروى دیكتاتورى پرولتاریا یكى از مقوالت اساسى ماركسيسم است كه بهبه

ورژوازى سرنگون شده و ـكومت بـاصله بين حـر در فـارگـذار طبقه كـت گـدول
 طبقه.جامعه بى

ــت كه پرولتاریا به ــد وقدرت مىدیكتاتورى پرولتاریا، دولت خاص جوامعى اس  رس
 عهده دارند:هاى زیر را بهرسالت

                                                           
 . كارل كائوتسكى، ديكتاتورى پرولتاريا1
 . كارل ديهل، ديكتاتورى و نظام شورايى2
 ماركس از ديكتاتورى پرولتاريا ترجمه م. مديرزاده. مونتى جانسون، كمون پاريس و دريافت 3
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 . در هم شكستن مقاومت بورژوازى براى بازگشت به قدرت1
 . جلوگيرى از تبدیل بورژوازى كوچك به بورژوازى بزرگ2
 فراهم ساختن دمكراسى درون خلق. 3
 هاى ارتجاعى. درهم كوبيدن مقاومت4
 كن كردن كليه مناسبات ناعادالنه طبقات استثمارگر. ریشه 5
ــ. محو ت6 ــدریجى شـ ــرایب عـ ــادى كـ ــه بـ ــاعث تـ ــد تـــجدیـ ــوليـ د مناسبات ـ

 شود.استثمارگرانه مى
 اليستى. رشد كامل اقتصاد سوسي7
 ى. ارتقاى آگاهى كمونيست 8
ضاد بين9 شهر و ده، ت ضاد بين  ستى )ت سيالي سو ضاد در جامعه   . حذف هرگونه ت

 كارگران و دهقانان و تضاد بين كار فكرى و كار یدى
 . محو هرگونه مالكيت بر ابزار توليد10
 . آماده كردن شرایب براى گذار به جامعه كمونيستى11

 
 دو نكته مهم

یا1 تار تاتورى پرول ظاممى . بوخارین در ضـــرورت دیك یا براى تحقق ن تار ید: پرول  گو
ــتن ــكس ــت گيرد. تا با درهم ش ــتى باید مجموعه قهر و كليه قدرت را در دس  كمونيس

 هاىرحمانه مقاومت بورژوازى و ســلب آزادى از بورژوازى زمينه را براى دگرگونىبى
ستثنایى از اقدام به ت ستى آماده كند. در موارد ا صادى و گذار به جامعه كموني  رور نيزاقت

 1دولت كارگرى خوددارى نخواهد كرد.
 هم توسب یكهم توسب یك حكومت نه توسب یك حزب اپوزیسيون، آنترور، آن

 توجيهى ماركسيستى ندارد.حكومت كارگرى هر توجيهى داشته باشد، 
ـــى اكثریت بر اقليت. فرق . لنين در تعریف دیكتاتورى پرولتاریا مى2 گوید: دمكراس

با فاشيسم چيست. فاشيسم هم دیكتاتورى اكثریت براقليت است. پس حقوق اقليت  آن
                                                           

 تيرباران شد. 1938، در سال 1888ـ1938. الفباى كمونيسم، بوخارين 1



 143         انقالب

 
شود در یك نظام سوسياليستى. مقایسه كنيم این سخن لنين را با نظر كائوتسكى مى چه
ـ اقليت در  راستى دیالكتيكگوید: دمكراسى یعنى حفظ حقوق اقليت. بهمى كه اكثریت 

 حكومت كارگرى چيست. یك
 نيز درصــد جامعه 49كنيم. حد و مرز آن كجاســت. آیا را چگونه معنا مىاین اقليت 

ــاب مى ــت. آیا اكثریت نمىاقليت به حس ــتباهآید. آیا اكثریت دليل حقانيت اس  تواند اش
ـــت یا اكثریت كه به حقوق تار یخى بكند. و آیا این اكثریت، اكثریت عددى جامعه اس

 واقف است. خود
 

 دیكتاتورى حزب نه طبقه

ـــاره مى به نكته مهمى اش با لنين  ند، و مىكائوتســـكى در بحث خود  قه »گوید: ك طب
تواند و از ســـویى دیگر یك حزب نمى« كند.حكومت كند بلكه ســـيادت مى تواندنمى

هاى مختلفى تشكيل طبقه باشد، این شدنى نيست چرا كه یك طبقه از الیه نماینده تمام
ـــت و ـــده اس توان از پس مى 1ها را نمایندگى كنندین الیهتوانند ااحزاب مختلفى مى ش
یك تاتورى  قه و  دیك یك طب قات دیگر حزب بر دیگر احزاب در  دیگر احزاب در طب
شود. در خود آن حزب ما جناح دیكتاتورى محدود به این مرحله نمى سخن گفت. اما

ـــت و بقاتى توانند بيانگر تمایالت تاریخى و طميانه داریم. كه هر جناح مى چپ و راس
ــى از حزب ــدد غلبه بر دیگر جناح بخش ــند. پس یك جناح در ص آید. پس ها برمىباش

تاتورىمى ـــود دیك ناح ش يه دیگر ج ناح حزب بر عل جا یك ج هاى حزب و از آن
ورى بر احزاب ـــر و از آنجا دیكتاتـــارگـــطبقه ك زاب درـــر دیگر احـــورى بـــدیكتات

 بورژوایى.دهقانى و خرده
 هاىشود. درهمان جناح هم درگيرىوسه در همين جا متوقف نمىاما باز هم این پر

  كند بر دیگر رقبا.جناحى وجود دارد پس در تحليل نهایى یك نفر غلبه مى
 

                                                           
 . عليه لنينيسم ـ مقاالت كائوتسكى در كتاب كائوتسكى عليه لنينيسم ـ مترجم منوچهر صالحى ـ نشر افران1
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 برانگيزاى بحثآزادى مسأله

ــى بورژوایى را دروغين وكمونيســت 1917ها در اكتبر تا پيروزى بلشــویك  ها دمكراس
سى براىكاذب مى ستند و دمكرا  ثروتمندان دیكتاتورى براى فقرا. لنين تا آنجا درنقد دان

سى بورژوایى پيش رفت كه آن شت: دمكرا  كهتا زمانى»را فریب طبقه كارگر خواند و نو
ـــتثمارگران اســـت. آزادى واقعى براى ـــياســـى در دســـت اس  ابزار توليد و قدرت س

شده ستثمار ست.ا ستم تواندتنها دیكتاتورى پرولتاریا مى» 1ها غيرممكن ا شریت را از   ب
ــ دمكراسى براى ثروتمندان و  سرمایه از دروغ، كذب و سالوس و دمكراسى بورژوایى ـ

 2«دیكتاتورى براى فقرا ـ برهاند.
 ها نخســـتين بحث این بود كه حد آزادى پرولترىاما با قدرت رســـيدن بلشـــویك

 كجاست و در واقع دیالكتيك دیكتاتورى ـ دمكراسى پرولتاریا مطرح شد.
ستكم شتند.هاى اروپایى خوشوني سى بورژوایى دا سبت به دمكرا سيارى ن  بينى ب

 ه آن حد ازبكائوتسكى بر این باور بود كه تنها راه گذار انقالب نيست. طبقه كارگر اگر 
 تواند بارشــد كمى و كيفى برســد كه اكثریت مادى و معنوى جامعه را شــامل شــود مى

سى بورژوایى به قدر ستفاده از دمكرا سد. و بورژوازى را مجبور به تمكينا  قدرت ت بر
ـــالح برد، طب ـــت به س قه خود كند. و اگر بورژوازى قواعد بازى را رعایت نكند و دس

ـــان دهد كه ایمى كارگر ـــل به قهر او را منكوب كند و به همگان نش ن تواند با توس
 كند.كه دمكراسى را رعایت نمى بورژوازى است

 داند بلكه طبقهشرط ضرور بلوغ و رشد پرولتاریا مى كائوتسكى دمكراسى را نه فقب
ــيده را نيز بىكارگر به  ــى نمىقدرت رس ــنياز از دمكراس  ت كهداند و بر این عقيده اس

سازماندهى سم یعنى  سيالي سو ست و تحقق  شدنى ني سى  سم بدون دمكرا سيالي  سو
 دمكراتيك توليد و جامعه.

ا و بلوغ ـرولتاریـه پـدرت بـرورى انتقال قـرط ضـى را شـع دمكراسـدر واق
 داند.پرولتاریا مى

                                                           
 عباسى. لنين، درباره ديكتاتورى و دمكراسى، ترجمه خليل 1
 . همان منبع2
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سرمایه جهانى از دو سو مورد تهدید است، از بيرون از سوى  . پرولتاریاى پيروز 52

سيله تودهاز داخل به و ستى نيافتهو اند و بيمارى مالكيت در منش هایى كه پاالیش كموني
ـــت و حتى كارگران كه با آرمان و منجان آن و ش و جان طبقاتى خود خو ها روان اس

اند. حتى رزمندگان و روشنفكران كه زندگى و سرشت كارگرى را هضم نكرده نگرفته و
ا پشت جبهه سالمى را براى خود ـزار دیكتاتورى پرولتاریـاف اـر بـارگـك طبقه سـپ

 دهد.سامان مى
 دارىسرمایهتواند از . اما نمود عينى فرمانروایى طبقه كارگر در زمينه آزادى نمى 53
ـــد. مایه آزادى در فرمانروایى طبقه كارگر قوام آمدهواپس ـــانتر باش  تر ازتر و درخش

یه ما ـــر تهس یاف كارگرى تلطيف  كامگى  ـــت. همچنين خود كامگىدارى اس  تر از خود
 دارى اســت. شــكى نيســت آزادى در زمان فرمانروایى پرولتاریا بایســتى بســىســرمایه

 دارى باشد.سرمایه تر از دورهاىتر و ریشهژرف
 

 يك نكته

شتند. اما ازسال تثبيت حكومت بلشویك 1923تا سال   ها توجيه خطر ضدانقالب را دا
 معناىهاى اروپایى این بود كه دیكتاتورى پرولتاریا بهبعد سؤال كمونيستبه 1923سال 

 هاى دمكراسى بورژوایى نيست.حذف حداقل
گذارد و عمق و قوام گامى فراتر مى شــعاعيان ضــمن پذیرش دمكراســى بورژوایى،

شترى سى پرولترى قائل مى بي بعد تمامى اى كه از انقالب اكتبر بهشود. نكتهبراى دمكرا
شورهاى شرق آن ك سى دروغين بورژوازى، آن بلوك  ضمن نقد دمكرا را از یاد بردند. 

زیر پا  گشت به دستاوردهاى بشرى را همدمكراسى را كه طبقاتى نبود و برمى بخش از
رولتاریا را به دیكتاتورى بر ـورى پـرارى استبدادى سياه، دیكتاتـرقـا بـب گذاشتند و

 پرولتاریا تبدیل كردند.
 درونهاى ست. آزادىا تضادهاى درون طبقاتى . طبقه كارگر از آنجا كه پاكيزه از 54
سرریز از بىطبقاتى ست. و بهاش  ستى ا سپيرایگى و رفاقتى كموني شتعلت همين   ر
ـــهآزادى ـــاى دوران فرمـ ستردهاش ژرفانروائىـ ـــتتر و گ ـــهر از آزادىـ اى نظام ـ
 دارى است.ایهـسرم
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ـــ. ب 55 ـــرنـ ـــها بامهـ ا آزادى، مشورت، بررسى و پيشنهادهاى همگان تصویب و ـ
 آید.درمى اجراهـب

االترین فراز انقالبى ـزب( در بـر )حـارگـازمان طبقه كـ. آزادى در درون س 56
 است. خود

هاى امنيتى آنچه را كه . حزب و دولت انقالبى طبقه كارگر بایســتى جز در زمينه 57
قه كارگر مى در ـــادى و فرهنگى طب ـــى و اقتص ياس ـــ گذرد در معرد دید زندگى س

ـــت كه نيازى  پرولتاریاى جهانى قرار دهد. حزب نماینده طبقه كارگر بدین عنوان نيس
 ته باشد.مشورت با او را نداش اندیشى وهمبه
 

 يك مرزبندى ديگر

ــميم ــه تص ــكل گيرىآزادى درون حزب و در باالترین فراز انقالبى آن، و پروس ها به ش
و علنى و همگان دو مرزبندى مهم شــعاعيان اســت با احزاب كمونيســتى و  شــفاف
 كمونيستى بلوك شرق و احزاب وابسته. هاىحكومت

گيرى بلوك شــرق، جهانى دوم و شــكلبعد از انقالب اكتبر و بعدتر، بعد از جنگ 
 گریبانگير احزاب و دولت كمونيستى شد. دوبليه

شكيالتى به سم ت ست از بين رفتن دمكراتي ستحالهنخ سم رهبرى، این ا سانترالي  نفع 
 ویژه بعد از مرگ لنين و در روزگار استالين صورت گرفت.به

صلى خود را تحت  شور رقباى ا سازى ك سه باز ستالين در پرو ستا سانتری  هاعنوان 
 روها )جناح زینوویف و بوخارین( را حذف فيزیكى كرد.)جناح تروتسكى( و چپ

ـــتالين بود « كادرهاى قدیمى»با خأل  ـــت رهبرى حزب كه جناح اس قدرت در دس
یا « كيش شخصيت»شد. و این تمركز رفته رفته در وجود استالين متبلور شد. و  متمركز

 مد.وجود آاستالين به دیكتاتورى
سم  ـــ دمكراتي سم ـ سانترالي شدند. و  ستى بدل  ستالني ستى به احزاب ا احزاب كموني

 تبدیل شد به سانتراليسم مطلق. حزبى
شرق از آنجا كه خود را نماینده طبقه كارگر شورهاى بلوك   دومين بليه، حزب در ك
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ــت، با توطئهمى ــم مىدانس ــوى امپریاليس ــد رفته رفته خود را هایى كه از س  از نيازبىش

ها در پشــت درهاى بســته محدود و گيرىدید. تصــميممشــورت و رأى همگانى مى
ها گيرىارگر و حزب از پروسه تصميمـردم، طبقه كـد. و رفته رفته مـش رـمحددودت

 حذف شدند.
ــعاعيان بر این باور اســت كه طبقه كارگر نمى  تواند آزادى را در جامعه گســترشش

ـــد و جان طبقه كه قبل از آن این مگر آن دهد آزادى را در جان خود جارى كرده باش
طبقه كارگر است. و حزب و دولت قيم طبقه كارگر و توده نيستند. و نباید  كارگر حزب
 ها حذف كرد.گيرىپروسه تصميم را ازطبقه و توده 

ــــاى ك. شــيوه 58 ــــه طبقـ  كند، شــيوه همزیســتىها برخورد مىه كارگر با تودهـ
 آميز است.مسالمت
سرمایه 59 صادى او شود. تا مدتى انگيزهدارى زاده مى. طبقه كارگر با نظام  هاى اقت

 دروازهرفته بهكشاند. این دوران دوران ناآگاهى طبقه كارگر است. رفتهدنبال خود مىبه را
 شود.شود. پس نطفه فرهنگ طبقه كارگر بسته مىطبقاتى خود ماركسيسم نزدیك مى

شيوه. طبقه كارگر با 60 ستگى به بنيادهاى فرهنگ خود، از تنگناهاى  ستيزدان  هاى 
صادى خود را رها مى سى براى بهاقت سيا ست آوردن فرمانروایىكند به فراخناى پيكار   د

 رسد.گذراند و به جهانى بودن مبارزه خود مىرسد. و از اینجا مرزها را مىسياسى مى
 هاى اجتماعى نيســـت كه اقتصـــادمكان. از این زمان به بعد طبقه كارگر تنها در 61

شد. طبقهآفریننده اوست بلكه هرجا فرهنگ رهایى ستى، رفته با  بخش او، فرهنگ كموني
 دارى نباشد.اش اقتصاد سرمایهكارگر آنجا هم هست، هرچند اقتصاد آفریننده

ــایل 62 ــت كه طبقه كارگر دیگر نيازى به كارخانه و توليد و وس . این بدان معنا نيس
گيرد و  از هاى مادیش شــاخه مىصــنعتى ندارد. طبقه كارگر تنها با اتكا بر ریشــه يدتول

ــت ــرمایه دس ــود. اما طبقه كارگر مىدارى رها مىس ــالح ایدئولوژیك و ش تواند با مص
سرمایه اش درآرمانى شيوه توليد  ست با اتكاى به بنيادهاى مناطقى كه به  سيده ا دارى نر

 دیگر شكل بگيرد.كارگر در كشور  مادى طبقه
ست. آگاهى كارگرى بدون زندگى كارگرى، دانش63 ست، نه زی  اندوزى آكادميك ا

ـــتگى داردآگاهانه كارگرى. براى این  كه آگاهى و زندگى عينى پيوند طبقاتى یابند. بایس
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ـــود. و آگاهانه ياده ش ترین آگاهى همواره از زندگى عينى و همواره در زندگى عينى پ
ـــت. پس براى اینكارگرى، ز زندگى قه كارگر اس با ندگى انقالبى طب قه كارگر  كه طب

 زندگى كند و قوام یابد، ناگزیر باید در انقالب خود زندگى كند. فرهنگ خود
 بدینسان دیگر نه كارخانه بلكه انقالب، اینست دایه پرولتاریا.

ـــتن كارخانه كه بنيان گذارى و گســـترش پس وظيفه حزب طبقه كارگر نه برپا داش
سرمایه انقالب سترش كار  سخن دیگر گ سين  ست. به واپ ست كه طبقه كارگرا  دارى ني
ــود و بهتر مىانبوه انبوه را ــم پيش مىش ــوى كمونيس ــترش انقالس ب تازد، بلكه با گس

 گيرد.است كه این پروسه صورت مى پرولتاریایى
 

 انگيز و بديعاى مجادلهنكته

ــورهاىرگرى از همان ابتدا بين چپحزب طبقه كارگر و به تبع آن انقالب كا  ها در كش
 برانگيزى بوده است.دارى( مسأله مجادلهسرمایهمانده )فئودالى، نيمه فئودالى، نيمهعقب

 شــدنى نيســت. و 1اى بر این باور بودند كه حزب طبقه كارگر در نبود پرولتاریاعده
ــركت كنند و  ــتى باید در احزاب دمكرات ش ــيس ــر محافل ماركس جناح چپ این عناص

گير شدن بورژوازى و برپایى صنایع بزرگ، كارگران صنعتى را بسازند. تا با همه احزاب
ــه نهایى حزب طبقه كارگر انقالب به )پرولتاریا( ــود و در پروس وجود بياید، متشــكل ش

 مطرح شود. سوسياليستى
ـــاهنگ طبقه كارگر  ا ردر مقابل این نظر دیدگاهى دیگر مطرح بود كه فعاليت پيش

شكلنمى منوط شاهنگ به فرهنگ كرد به  شدن پي سلح  صنعتى بلكه م گيرى كارگران 
 هاى سوسياليستى.دانست براى فعاليتكافى مى پرولترى را

 

 اتوریته جهانى

ــه ــم، به این نتيجهبعدها اندیش ــيس ــوروى، از اتوریته جهانى ماركس  پردازان حكومت ش
 هاى انقالبى به قدرت برسند الزمدمكراتدارى اگر رسيدند كه در كشورهاى پساسرمایه

                                                           
 . پرولتاريا در ابيات ماركس و انگلس به معناى كارگران صنعتى است.1
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 هاى جهانىتوانند با الهام از اندیشـــهدارى را شـــروع كنند مىنيســـت مرحله ســـرمایه

ستى راه ميان سوسيالي سم و با كمك اقتصادى كشورهاى  برى را برگزینند كه به ماركسي
 معروف شد.« دارىرشد غيرسرمایه راه»

 گونه معروف شد(،كى بود )یا الاقل در ایران اینمبتكر این تئورى پروفسور اوليانفس
 سوریه، یمن، الجزایر، اتيوپى جزء این دسته از كشورها بودند.

شد، احزاب دمكرات فرا برویند قرار بود در پایان این راه كه به سوسياليسم ختم مى
ست و طبقه كارگر آن به سه حزب كموني ست و یا در این پرو شد احزاب كموني قدر ر

 دست گيرند.بتواند پروسه رهبرى گذار به سوسياليسم را به تا كنند
 ها در وهله نخست احزاب كمونيست را تارومار كردند. و بعد با برپایىاین حكومت

سرمایهحكومت شد  ستبدادى را، ر سرمایههاى ا شد   دارىدارى را در پيش گرفتند. راه ر
 ر.اش، تجارى، وابسته و توتاليتهم از نوع آسيایىآن

 . طبقه كارگر الیه یا قشــرى فرهنگى دارد كه همان الیه روشــنگر یا پيشــتاز طبقه64
 كارگر است. این الیه در توليد شركت مستقيم ندارد. اما در زمينه سياسى آموزگار طبقه

 كارگر است.
 كهگيرد بدون آن. طبقه كارگر در پروســه انقالب خود ویژگى روشــنگرش را مى65

 گونهشود. بدینخود را رها كند و درنتيجه طبقه و روشنگر یكى مىخود ویژگى اصولى 
ــت كه طبقه خود ویژگى ــت. فرازى اس ــنگرانه پرولتاریا فرود توليدى آن نيس  فراز روش

 زند.روشنگرش را به گوهر توليدى خود پيوند مى
 ست.ا . روشنگر پرولتاریا، پيشتاز سياسى، انقالبى و فرهنگى پرولتاریا66
ها و فضائل ترین ارزشست كه تابناكا كارگر در آوردگاه انقالب كارگرى. طبقه 67

ـــتر مىیابد. آرمان خود را جهاناخالقيات خود را بازمى و  كند و به جهان مهرانگيزگس
 رسد.كمونيسم مى

 
 يك نكته مهم

گذاشــتند كه آموزگاران انگشــت مىاز دیرباز منتقدین جنبش كمونيســتى بر این نكته 
كارگر نبودند پس كمو جنبش يه خود  تا بق ته  ماركس و انگلس و لنين گرف ـــتى از  نيس
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ـــودچگونه مى ـــتگاه خرده ش بورژوایى یا بورژوایى مدافع منافع پرولتاریا فردى با خاس
ــد. و یا آن ــيج كارگران در زیر پرچم خود مدعى مى كه باباش ــدند. كه كارگرانبس با  ش
ـــت ند بلكه كارگران را دارند نهدفاع از منافع  ها كه مدعىكمونيس ـــت تنها موافق نيس

ــركوبمخالف ــود مىكمونيســت اند و حتى در س ــتند. )رژیمها از كارگران س هاى جس
اط( شعاعيان در اینجا به دو نكته اساسى ـنق گرـا و دیـاليـان و ایتـاشيستى در آلمـف

 كند:اشاره مى
 دیگرم در توليد ندارد. بهكه الیه روشــنگر طبقه كارگر دخالت مســتقي. نخســت آن1

ســخن كارگر نيســت مســلح به فرهنگ پرولتاریا اســت. و از منافع تاریخى او حمایت 
 ست.ا راهنماى او در مبارزه طبقاتى او كند ومى

ست، پاى دوم نظام2 سایل توليد كارگر ا سویى دیگر طبقه كارگر در رابطه با و  . از 
 ه با فرهنگ خود كمونيست است.دارى است. و از سویى دیگر در رابطسرمایه

 تواند نقش حافظ نظام را داشته باشد و ضدانقالبىدر سوى نخست طبقه كارگر مى
 باشد. در سوى دوم است كه انقالبى باشد. اما چگونه؟ طبقه كارگر با مؤلفه آگاهى و با

 هاى روشنگر و خود را به ستيغ روشنگرپيوند با الیه روشنگرش. با گرفتن خود ویژگى
 تواند نقششــود. پس بدون مؤلفه آگاهى، طبقه كارگر مىكشــاندن اســت كه انقالبى مى

 ضدانقالبى بازى كند. اما خود طبقه ضدانقالبى نيست.
 ســوى كمونيســم، ســتيزه فرهنگى و. دشــوارترین وظيفه طبقه كارگر در گذار به68
 اى دیرپاى، كند و حساس.ست. ستيزها مرامى
ستيز و نبرد انقالبى و فرهنگى. طبقه كارگر در پوی69 سر  سرا اش هم خود ه زندگى 

ــت و فرهنگ و كند و هم توده را بههاى فرهنگى طبقه چيره رها مىاز آلودگى را ــرش س
 آراید.كمونيستى مى آرمان
 كنند اما كمونيستهایى كه در جامعه سوسياليستى زندگى مى. طبقه كارگر با توده70

 كند.يز، آزادانه در دمكراتيك رفتار مىآماى مسالمتگونهنيست به
ــمن ت يير بنيادهاى زندگى آن ــته برخوردهاىها، آندر این دوره ض  ها را به یك رش

ستانه، نظرى و علمى فرا مى ستوار با نقشدو  هاىخواند. و در روند آن با منطق و دليل ا
 خيزد.ها به ستيزه برمىناكارگرى آن
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 ى چندان پر دامنه و گسترده است كه تاریخ طبقاتى. در جامعه سوسياليستى آزاد71

ـــه و فرهنگ هيچاى از آن را بهآدمى هرگز نمونه  یاد ندارد. طبقه كارگر از هيچ اندیش
 ها خود دليل در ماندگى است.اى در هراسى نيست تيرباران كردن اندیشهطبقه

 حل شود.داند براى رسيدن به كمونيسم باید چهار مسأله . طبقه كارگر مى72
 ـ ت يير خود آدمى

 ـ ت يير روابب آدمى با آدمى
 ـ ت يير روابب آدمى با اشيا
 ـ ت يير روابب اشيا با آدمى

يدى ند و پل پاالیش او از گ گانى ودگرگونى آدمى و  كارى هم با هم قاتى   هاى طب
 مباحث گروهى ميسر است تا با سركوب و تيرباران.

 . مبارزه طبقه كارگر سه وجه دارد.73
 سياسى ـ
 نظامى ـ
 فرهنگى ـ

ــمنان خود را در آوردگاه نبرد انقالبى به ــو دش ــویى خاك مىاز یك س افكند و از س
 رود.آميز به سوى پاالیش توده مىهاى مسالمتبا فرهنگ و شيوه دیگر

 
 يك مرزبندى

صول این ست. براى ح شرط قائل ا ستى چهار  سيدن به جامعه كموني  شعاعيان براى ر
ــنهاد مىى توأم با بحثت ييرات آزاد كند و این هاى همگانى و خردورزى جمعى را پيش

 ست كه بنيادهاى زندگى مادى در حال ت يير است.ا حالى در
نانى بهآ ند  قد قات ذینفع )بورژوازى وكه معت مت طب قاو يه م  كار بردن زور برعل

شدن مى سم( باعث نهادینه زور  سم فئودالي ستاليني شل فوكو( و حتى ا  را فرزندشود )مي
ماركس مى یاى  تار یاد مىمشـــروع دیكتاتورى پرول ند از  نهدان كه زمي مادى برند  هاى 

 رود.بازتوليد زور و دیكتاتورى در یك جامعه به واقع سوسياليستى از بين مى
 هاى مادى آنشود چون زمينهاگر در زمان استالين استبداد سركوب مدام بازتوليد مى



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      152

 

حال ـــاد در  جدید( بود. موجود بود. اقتص قات  به نفع نومن كالتورا )طب ـــازى   بازس
 دارى دولتى در حال بازسازى بود. و روبناى آن ساختسوسياليستى در كار نبود. سرمایه

ــالح كردن پرولتاریا به ــتار خلع س ــعاعيان خواس ــتى بود. اما ش ــتالينيس ــتبداد اس  نفعاس
 دمكراسى نيست.

سى، رزمى سيا شخص مىبا تفكيك مبارزه پرولتاریا به   كند كه كجا كار، فرهنگى م
 فرهنگى و مبارزه دمكراتيك باید كرد، كجا كار سياسى و رزمى.

 كند؟شود كرد؟ آیا بورژوازى خود با منتقدین خود چه مىآیا جز این مى
ـــتثنا كنيم. كه كوچك بهاى تواند بهترین اعتراد مىكشـــورهاى عقب افتاده را اس

سروقت كشورهاى بزرگ كه از غارت كشورهاى جهان زندگى تمام شود. برویم  تمامى
كنند. حد كنند. آنان با مخالف خود چه مىســـفره پرولتاریاى خود را رنگين مى ســـوم،

باران  هاتحمل آن تاریخى خود پس این بم يت  قان به ح ند  باور دار ـــت؟ اگر  جاس ك
سى ری روزى تبلي اتى وشبانه سى و آن بگيروبندهاى پيدا و ناپيداى پلي شه در كجا سيا

هاى همه قســـم و از همه جور و این همه ارتش و زرادخانه دارد. و این همه پليس از
 ست.ا اتمى و غيراتمى از چه رو

طُرفه آنســت كه براى بورژوازى همه چيز مجاز اســت، اما اگر پرولتاریا دســت ببرد 
سود به شيه  شورهاى حا شورهاى خود و ك جویند. از مىهمان افزارهایى كه آنان در ك

 گيرد.سوى مورد انتقاد قرار مى همه
شيا و آدم74 صى بر ا صو سم نفى مالكيت خ صى ا ها. كموني صو ست. مالكيت خ

ستثمار آدمى از آدمى تا به كانون  هاى گرم خانواده، روابب زن و مرد، روابببرآدميان از ا
 كشد.پدرى، مادرى، فرزندى و خویشاوندى نيز مى

 يت آدمى بر آدمى، هرگونه نفى مالكيت آدمى بر اشــياء نيز دیر یا. بدون نفى مالك75
 شود.زود خود نفى مى

شى. مادام76 سان  صى بر ان صو شده ادامه دارد. و مادامكه مالكيت خ سانئى   كه ان
از  شده از جذام شيئيت رهایى نيافته، هرگونه ل و جداگانه مالكيت شخصى بر اشيا ءشى

شخص  كه دیر یا زود به احياى دوباره مالكيت خصوصىلحاظ عملى تالش عبثى است 
 ء خواهد شد.بر همان شى
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شى77 سان  سان بر ان سان و نفى مالكيت ان سان از ان ستثمار ان  ء. طبقه كارگر با نفى ا

 شده خانواده را نيز از بين خواهد برد.
ــتاز خود برمى78 ــازمان پيش ــت را درون حزب و س دارد. تا . طبقه كارگر گام نخس

ـــود. زیرا روند نفىابهپ ـــد جنبش این كيفيت در ميان توده و طبقه بارورتر ش  پاى رش
سنت سان، روز نفى  سان از ان ستثمارگرى ان شىا سان  سانها، روز نفى ان شده به ان  ء 

 راستين از اندك به انبوه است.
ــت، همچنان. زمان انقالب79 ــته اس ــكارا جهانىهاى ملى گذش ــدانقالب آش  كه ض

 شود.ناچار جهانى مىالب هم بهشود. انقمى
ست. طبقه كارگر باید پرچم. این به 80 شدن مرحله انقالب ني ستى  سيالي سو  معناى 

ستثمار را  ـــ ا شته دارد. و همه نيروهاى ضدارتجاع ـ ستعمار و ارتجاع را برافرا ستيز با ا
 درزیر پرچم خود بسيج كند.

ـــ. طبقه كارگر نمى 81 ـــتگارى برس به رس ند آدمى را  كه آدمى را اند. مگر اینتوا
شاپيش شد. مگر این پي شاپيش تودهانقالبى كرده با شانده كه پي ها را به زندگى انقالبى ك

كه فرهنگ ها را انقالبى كرده باشــد. مگر اینكه پيشــاپيش اندیشــه تودهاین باشــد. مگر
ــد. مگر اینجهان جهانى خود را ــتر كرده باش نقالبى و ها را در زندگى اكه انبوه تودهگس

 كمونيست كرده باشد. فرهنگى انقالبى
 هاى ضـــداســـتعمارى بگذرد. اما باید بداند. طبقه كارگر باید از گذرگاه، جنبش 82

سرى و بدون یك پيروزى پهناور سرا ستگى انقالبى و بدون یك انقالب   بدون یك همب
 جهانى، پيروزى هيچ جنبش انقالبى در هيچ كشورى شدنى نيست.

ستگى یكـــــى جـــــ. هيچ راه 83  ها زیر پرچمپارچه و انقالبى همه انقالبز پيو
 پرولتاریا نيست.

 
 يك نكته

يان در این بخش انقالب عاع ـــ نام را آخرین انقالبات تودهش  اى و ملىهاى چين و ویت
 داند.... اما بر این باور نيست كه مرحله انقالب در سراسر جهان سوسياليستى است.مى



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      154

 

ستعمارى ـــــ ارتجاعىگوید انقالب بلكه مى ضدا  جهانى كارگرى از گذرگاه انقالبات 
 ها را در شــكل ملى وگذرد، منتهى با رهبرى طبقه كارگر وگرنه پيروزى این نهضــتمى

 كند.پذیر اعالم مىمحدود بدون رهبرى طبقه كارگر، موقتى و بازگشت

 
 گيرى خانوادهشكل

 كند.دوران تقسيم مى انگلس براساس تحقيقات مورگان زندگى بشر را به سه
 . مرحله توحش1
 . مرحله بربریت2
 . مرحله تمدن3

 
 . مرحله توحش1

ــت. زندگى در جنگل ــر اس  هاىها و ت ذیه از ميوهمرحله توحش كه زندگى آغازین بش
سان رفته ست. ان شود و سالح و آموزد. آتش كشف مىرفته سخن گفتن را مىجنگلى ا

ساخته مى ابزار ست مى شود. تير وسنگى  سانى كمان در شكار به كار عمده ان شود و 
 شود.تبدیل مى

ـــت. خانواده هما در این مرحله ازدواج گروهى ـــت و ازدواج با محارمس  خون اس
 گيرد.صورت مى

 
 . دوران بربريت2

شـــود. این دوران با ســـفالگرى، اهلى كردن حيوانات، دامپرورى و زراعت شـــروع مى
ساخته م هاخانه سنگ  شت و  ستفاده ىاز خ شت حيوانات اهلى ا شير و گو شود. از 
ست. در پایان این مرحله با ذوب آهن، اختراع  شود ومى سان ا شبانى ان شروع زندگى 

 رویيم.از شخم آهنى توسب احشام روبه الفبا و استفاده
ندان و بين  لدین و فرز يت روابب جنســـى بين وا با ممنوع له  ازدواج در این مرح
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نالوایى مىبرادران ه خواهران و خانواده بو به آن  ـــت. انگلس  نالوا مراه اس ید. و بو گو

صميمى و شریك دارد. در تمامى این دوران پدر جایى ندارد. فرزند با پدر  همراهمعناى 
پدر طفل معلوم نيست. بلكه مادر معلوم است پس نسب از طریق مادر  شود.شناخته نمى
 شود.شناخته مى

ـــده طبقات خواهران و برادران كه ازدواج بين آنها و ازدیاد تكامل تيره ها ممنوع ش
ـــكل یك مرد با یك زن زندگى  بود. ـــكل یارگيرى درآمد. در این ش پس ازدواج به ش
 فرزندان همچنان به مادران تعلق دارند. كند. امامى

اى زنان آزاد در كنار تســـليم عنوان همزاد ضـــرورى كار مزدورى، فحشـــا حرفهبه
 رده پدیدار شد.زنان ب اجبارى

ــا به ــى جامعه طبقاتى بهفحش ــروع جامعه طبقاتى، با فروپاش  دورهعنوان فرزند نامش
 تاریخ سپرده خواهد شد.

 
 . دوران تمدن3

واقع در مرحله پایانى بربریت  درســت. ا خصــه دوران تمدن یكتاهمســرىشــوجه م
از عصر تمدن ا تبدیل شدن به شيوه غالب تا آغـــا تـــگيرد. امتاهمسرى شكل مىـــكـــی

 كشد.طول مى
 آن توليد فرزندان با نسب این شكل خانواده متكى بر تفوق مرد است. هدف آشكار

 كه ارث پدر به فرزند برسد.ست براى آنا پدرى
ـــ فردى نبود. و به آن  از یاد نبریم كه یكتا همسرى به هيچ وجه ثمره عشق جنسى ـ

شه  مطلقاً شت. زیرا ازدواج مانند همي شكل خانواده كارى ندا صلحتى بود. این اولين  م
بر شــرایب طبيعى بلكه بر شــرایب اقتصــادى مبتنى بود. یعنى غلبه مالكيت  اســت كه نه
مالكيت اشتراكى اوليه. بدین طریق یكتاهمسرى به مثابه آشتى مرد و زن و  خصوصى بر

سازش پدیدار نمىبه صورت عالى به طریقه اولى، س شود بلكه برعكترین شكل چنين 
شدتى ها بهیك جنس توسب جنس دیگر، به مثابه اعالم تضاد بين جنس صورت انقيادبه

 شود.اعصار ماقبل تاریخ سابقه نداشته است ظاهر مى كه تا كنون در
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سيم كار بين مرد و زن به ست. و مىاین اولين تق ضافه كرد خاطر توليد مثل ا توان ا
ـــت با تكامل تناقض بين زن و وجود آتناقض طبقاتى كه در تاریخ به اولين مد تقارن اس
ــــازدواج یكت مرد و ستم جنس مذكر ـ ست با  ستم طبقاتى تقارن ا سرى. و اولين  اهم

 برجنس مؤنث.
 هر روى یكتاهمســـرى پيشـــرفت عظيم تاریخى بود. ولى در عين حال همراه بابه
 آن رفاه ودارى و ثروت خصوصى عصرى را آغاز كرد كه تا امروز ادامه دارد كه در برده

 وجود آمد.تكامل یك گروه به قيمت بدبختى و سركوب گروه دیگر به

 
 وضعيت خانواده در جامعه كمونيستى

شتن ست مرد و ميل به باقى گذا صادى یكتاهمسرى چه بود؟ تراكم ثروت در د  بنياد اقت
 ارث براى فرزندان.

 تراكم ثروت وبا تبدیل قســمت عمده ثروت قابل ارث به مالكيت اجتماعى، مســأله 
 ریزد.شود و بنيان اقتصادى یكتاهمسرى فرو مىارث تا حدود زیادى حل مى

 با انتقال وسایل توليد به مالكيت اشتراكى خانواده فردى دیگر واحد اقتصادى جامعه
 نخواهد بود.

ــنعت اجتماعى مىخانه ــى تبدیل به یك ص ــوص ــود و تعليم و تربيتدارى خص  ش
ـــاوى از همه اطفالبدل مى فرزندان به یك امر عمومى ـــود و جامعه با رعایت متس  ش

 كند.مراقبت مى
ـ تژگىـا تمامى ویـرى بـك همسـانواده تـاز خ اش چيزى اریخىـهاى طبقاتى 
 ماند.باقى نمى

 
 تك همسرى واقعى

 ء وارگى زن، بردگى، استثمار، توليد مثل، تحميل اقتصادى خارج وازدواج از حالت شى
 بر عاطفه متقابل.شود مبتنى مى

ست بنابراین ازدواجى كه مبتنى  سى بنابر ماهيتش انحصارى ا و از آنجا كه عشق جن
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 اش یكتاهمسرانه است و زندگى اخالقى خواهدبرعشق جنسى است بنابر نفس ماهيت

 بود كه عشق در آن ادامه یابد.
ــيســتم اجتماعى اســت و فرهنگ آنبه  را منعكس خواهدهرروى خانواده مخلوق س

 اى برآورده كند.كرد. پس باید ضروریات جامعه را در هر دوره
سته از نظام طبقاتىاز این سرى برخا شى طبقات ا كه خانواده تك هم ست و با فروپا

 ریزد شكى نيست. اما شكل بعدى خانواده در جامعه كمونيستى چه خواهد بود؟مى فرو
ـــل ـــاحب زن خبرى هاى نوینى از مردان پرورش بيابند كه از خریباید نس د و تص

شته سل ندا شند و ن شق وجود بيایند كه با هيچ ما بههاى نوینى از زنان بهبا ازایى جز ع
 وجود خواهد آمد.وقت شكل نوین خانواده بهمردان نشوند. آن تسليم

 
 ريشه تاريخى فحشا

 جاى آن دارد كه با طرح خانواده و همسرگزینى كمى هم به فحشا بپردازیم.
 اطر پول در ابتدا یك عمل مذهبى بود. و در معبد خداى عشـــق انجامختســـليم به

نه معبد ریخته مىمى به خزا ـــد. زنان برده خدمتكار معبد آنيتس گرفت. و پول آن  ش
نت و نيز دختران رقاص  بد آفرودیت در كری تان، مع ـــ تان اولين دردرارمنس ـــ ندوس  ه

 گان بودند.فاحشه
 رید عفت بود. نوعى مجوز براى ازدواج،گونه تســـليم ابتدا در معابد جهت خاین 

  گرفت.بعدها این كار توسب خدمتكاران معابد به نيابت از تمامى زنان صورت مى
كه كارمزدى در كنار بردگى ریت در زمانىـربـاالیى بـرحله بـار در مـعنوان كا بهـام

 پيدا شد.
 
 بندى كنيمجمع

 تاریخى اســت. شــعاعيان از تقســيمبخش بنيادها یك دوره كامل آموزشــى ماتریاليســم 
شتاز مىكش آغاز مىده و بهرهجامعه به بهره شاهنگ و پي سد. رابطهكند. به حزب و پي  ر

 كه چگونه توده و طبقه به انقالب كشـــيدهدهد. و اینها را با توده و طبقه نشـــان مىآن
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ـــوند، و از كدام گذرگاه باید عبور كنند. و فرجام نهایى انقالب كجا مى  خواهد بود.ش
 اى خواهد بود.چگونه به سوسياليسم و كمونيسم خواهند رسيد. و این دو چگونه جامعه

هایى  جام ن ند كرد. و در فر چه خواه نگ  لت و پيشـــاه عه حزب و دو جام و در آن 
 حزب، دولت و خانواده چه خواهد شد. سرنوشت

 شكلماتریاليسم تاریخى بهاهميت بنيادها در این است كه براى نخستين بار در ایران 
 اى مستقل چاپ و منتشر شود.تواند به شكل جزوهشود. كه مىجامع و مانع نوشته مى

 
 هاگيرىدفتر دوم: خرده

و ـائـا نقل قولى از مـاره انقالب است و بـاى لنين دربـهدیشهـى انـررسـدفتر دوم ب
 شود:آغاز مى

 
 شرل اصو  ىبار ه بنگ است.

 تشريالو ارت  است.شرل اصو  
 ن تو ىبار ه ىسمممو انه باى  نطار پطتلنارىا، باى  نطار ىطد  باى  نطار حهب

 كمونيست ىوبود نيست ت در ننيبه پيطت  ننوان  ش .
 

 هاها و تفاوتتباین

 شود:اختالف شعاعيان با لنين از حزب و انقالب آغاز مى
 

ش  كه حهار نم لنيم نه انقالب همچوو پ ى ه» شنا ان ى سا ىاو پي  ب همانن  
 ىسممموح، خود نخسمممت انقالب را نا نيطتر خود هغا  كن  ت سمممپس در ىك نبطد

 ار تدىطپار، هطبه نيشممنط توده ت طبقه را نه هترد اه نبطد نرشممان  ت ارت  توده
 « ىط كش .ار را سا ىاو ده  ت ع انقالب را ا  تخنگاه فطىانطتاى  نهطبقه

 
سه نبرد تودهپس آغازگر انقالب در نزد  ست و در پرو شتاز ا سازمان پي ها شعاعيان 
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شكل مىآیند و ارتش تودهميدان مىبه سب ارتش تودهاى  ساقبگيرد و حاكميت تو  اى 
 بيند:شود. اما ببينيم لنين این پروسه را چگونه مىمى

 
 خودر را ه اىت كنيپ.خواه  بنب  خود نهانقالب ا  ىا ى . 1»
اتفاق  ل ت تمييط سطىع ىياو انفبار ت هراى  كپ ت ني  ش ى مقالب در تب ىم. ان2
 افن .ى 
سنب ادرهار هراى  نه دتره. تب ىل دتره3 نهاىت ن  هار انقالن  در كشورهار ا

 شود.سطىع انبا  ى 
 . ىضموو اصو  فعاليت سا ىاو حهب، تبويماو سياس  است.4
 ت كارهار تشريالت  است. هاها، تاكنيك. تبويماو سياس  پاىه همگ  نطناىه 5
 شود ت. اعنصاب اقنصادر در پاىاو تراىل خود  نه اعنصاب سياس  ىنبط ى 6

 شود.اعنصاب سياس  نه قيا  ىنبط ى 
سا ىان  كه خود نه7 شريل ى .   شود. نطار همه بيهخود پيطاىوو اىم رت ناىه ت

 است.ت تهيه ت تعييم ت ابطار قيا  ىسو انه همگان  حاعط ت هىاده 
ىا در دتره 8 نار يك پطتل تاكن ىت ت.  قات  ت تقو  هار رخوو افهاى  ه اه  طب

 ت ريپ يطفيت ىبار ه طبقه پيشمممطت ت ا  سممموى  دىگط عموياو خود را نه بان 
 سممماا را دارد ا  عه ه 20ه   نهاى  اداىه ده  تا اىم طبقه در رت ر كه ار   

 انبا  تييفه تارىخ  خود نطهى .
 ود كه حهب ا  دت نخ  تشريل شود . لنيم نط هو ن9

 شود.ل ى يار تشرم داىطه ى  تد كادر رهبطر كه ا  انقالنيوو حطفه               
 م شبره  سنطده شعباو حهب               

 
شت حزب را نظامى نمى سر شكيلبيند كار حزب را كه از انقالبيون حرفهلنين   اى ت

 خودى وهاى خود بهو رهبرى جنبش شـــده اســـت تبليغ ســـياســـى در دوران آرامش
 داند.هاى انقالبى مردم براى سرنگونى حاكميت مىخيزش
ست. همچنانبه شكار ا شن و آ شيوههرروى اختالفات رو  كه نگاه مائو به حزب و 

 گونه نيست كه لنين هست.مبارزه آن
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 لنينيسم و ماركسيسم

ست، م سم ني ست كه هر كس لنيني ست.حزب توفان بر این باور ا ست ني سي آیا این  1ارك
سم دورانهست. آیا به گونه سي سم مارك ست. آیا لنيني سم ا سم برابر لنيني سي ستى مارك  را

سم ست. آیا ماركس خود به چنين ای سم ا شت چراامپریالي شت. اگر باور دا  هایى باور دا
 ندخواستآیا از خودتبرّى داشت یا از هوادارانى كه مى« من ماركسيست نيستم»اعالم كرد 
 هاى او آیينى سياسى ـ فلسفى بسازند.از اندیشه

سم به ست. هملنيني سم ني سي ستى برابر مارك سم نيچنانرا سم هم لنيني  ست.كه مائوئي
 قرار نيست هم باشد.

 زهدهد كه درك مبارگذارد و نشان مىدرستى بر این اختالف انگشت مىشعاعيان به
سلحانه از حزب و انقالب با درك لنين یكى  سالم ست. همان تالش عبثى كه از   هاىني

 جایى هم نرسيد.بعد شروع شد و بهبه 1350
سم نمى سلحانه با لنيني شعابىخواند و زمانىحزب توده مدعى بود كه مبارزه م  كه ان

 ها به رهبرى تورج حيدرى بيگوند شــكل گرفت اعالم كرد كه مبارزهراســت در چریك
ست و در مق سم ا سلحانه م ایر لنيني سازمان چریكم صر بابل  ود هاى فدایى خلق هم م

داشت  نه، م ایرتى وجود ندارد. اما م ایرت وجود داشت و شعاعيان این جسارت را كه
 اى درهرزهاعالم كند مبارزه مسلحانه با لنينيسم یكى نيست قرار هم نيست كه هرمبار كه

 ست.اپيروزى رسيده اى دیگر از دنيا به كجاى دنيا مطابق الگویى باشد كه در گوشه
وسيه. ر دهد، منطبق است بر شرایبمدلى كه لنين از انقالب و حزب و طبقه ارایه مى

ــراحت مىدر آنجا جواب مى ــت. مائو به ص ــكل » گوید:دهد، اما در چين چنين نيس ش
 «اصلى مبارزه جنگ است و شكل اصلى تشكيالت ارتش است.

شعاعيان یا مائو از صلى؛ درك لنين یا  شكل ا سه انق م شاهنگ و پرو  البسازمان پي
 همهاى مختلف از ماركسيسم را تنها قرائت و آننيست مشكل اصلى آن است كه قرائت

 قرائت ناب تصور كنيم.

                                                           
 . در اين نظر احزابى نظير حزب توده نيز مشتركند.1
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یل تبلي اتى گاه عریض و طو ـــت كه حزب توده در ایران كرد و دس كارى  مان   ه

 مد.كار درآ ها در سراسر جهان كردند. تا نوار پيروزى به پایان رسيد و تقبلشویك
ستى  سيالي سو شد كه نه  ستى فرو ریخت و معلوم  سيالي سو شوروى  اتحاد جماهير 

 هاى سالهاى تبلي اتى سرمایه كه سالوقت زرادخانهدركار بوده است و نه شورایى. آن
است  نيسمكردند، استالنيسم همان لنيهاى روسى تبليغ مىپاى پروپاگاندیستعامدانه پابه

سم همان م سپو لنيني سم به موزه تاریخ  سي ست. به راه افتاد كه مارك سم ا سي شد.  ردهارك
 براى چرا كه تق اســتالينيســم و لنينيســم درآمد. اما حقيقت ماجرا چيســت؟ طبقه كارگر

شریت راه ستاى را مىهاى مختلف و تجربه ناكردهرهایى خود و تمامى ب سلم ا  رود. م
ضى از این راه ست و بنها بىكه بع ست.راه ا شروع  ب  ند تاكپس باید برگردد و از آغاز 

 فرجام نهایى كه جهانى عارى از طبقه و استثمار باشد.
سيدههرچند امروزه عده ست. این مقوله رااى به این نتيجه ر شتى در كار ني  اند كه به

ست. بلكه باید تالش كرد باید تنها در دین شدنى ني ستثمار  ست. نفى ا هاى ابراهيمى ج
سانى آالمو  از رنج ست. ان شكست مى 1كا گردد خورد. برمىاما طبقه كارگر در هربار كه 

راه خود هـد و بـابـیرا مىكند صواب و خطاى آناه مىـاى انجام شده نگـهقرائتبه
 دهد.ادامه مى

شتين، این قرائت سكى، برن سكى، كائوت ستالين، تروت سم، لنين، ا سي  ائو،مها از مارك
یا  رست، كاسترو، انورخوجه و دیگران، خوب یا بد، داحمدزاده، جزنىشعاعيان، ملكى، 

ــت. طبقه كارگر با بازبينى این قرائت ــت كها هاغلب جزء كارنامه جنبش كارگرى اس  س
 یابد.باالخره راه خود را مى

 
 ماركسيسم پرچم یك آلترناتيو

ادميك هاى آكحزب توده از یاد برد كه ماركســيســم مشــتى احكام مقدس براى بحث
را در ســالنى بزرگ جمع كنيم، احكام را یكایك براى قرار نيســت توده و طبقه  نيســت.

                                                           
 ـ اكبر گنجى 7135. تبارشناسى استبداد 1
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ـــتى آیات از آن ها بخوانيم وآن ها بخواهيم به خرد خود رجوع كنند و با پذیرش درس
گونه وارد ت، آگاهى اینـى نيسـدنـر شـن امـد. ایـونـؤمنى شـم اىـهاركسيستـم

 شود.طبقه نمى
ـــتطبقات براى   كنند ببينندآیند و بعد نگاه مىمى هاى خود به ميدان مبارزهخواس

 رسند یا نه.ها به حقوق خود مىآن هاكدام پرچم در اهتراز است و آیا در زیر این پرچم
ماركسيسم گونه بهشود. توده و طبقه اینماركسيسم در پراتيك و عمل، ماركسيسم مى

سم نه درروى مى سي ر دانقالبى و  هاى تئوریك كه در پراتيكبحث آورد. حقانيت مارك
بياید. پرچم  ميدانكه پيشاهنگ بهشود. و این شدنى نيست، اال اینخود زندگى ثابت مى

 ده بگذارد.تو عنوان یك آلترناتيو در معرد انتخاب طبقه وخود را باال ببرد و خود را به
ــفت كردن ــل و س ــت دیوارهاى برلين و ش  با بادنماى رابطه هایى كهزندگى در پش

شاه تنظيم مى شود. اما جنبششوروى و  سى در زیر آن جمع   شد، پرچمى نبود كه ك
 1مبارزه مسلحانه بود.

 

 رابطه حزب، پيشاهنگ و انقالب

 رسيم:بيند و بعد به نگاه شعاعيان مىنخست ببينم كه لنين این رابطه را چگونه مى
 

نارىا عبارو ا  . تييفه پي 1»   تعويپ دادو، رتشمممم كطدو ت هىو قطاتا پطتل
ار طبقه كار ط ت دهقاناو ت دعوو هناو ممممهت تودها ممممتطىم قشطهان هممممى عق 
  ن    نوىم.نه
 قطاتا پطتلنارىا خواه ار اسممت كه پي . هنط ىطد سممياسمم  شممناخت ل ظه2

 توانست ق رو حروىت را پيطت ىن انه تسخيط كن .
فطسنادو  نبطدقطاتا را نه تنهاى  نهطد. پي توان  فنح كقطاتا نم . فقح نا پي 3

 «نااتط ا  حماقت، خيانت است.
 

                                                           
 شود.اى مى. نگاه كنيم به سخنرانى منصور حكمت، چگونه ماركسيسم توده1
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ـــاهنگ را آموزش و آگاهى دادن به طبقه توده مى داند و هنر او را لنين وظيفه پيش

 داند.دردرك لحظه كسب قدرت مى
سالت پيش  داند. اما حول محورآهنگ را برانگيزاننده توده و طبقه مىشعاعيان هم ر

 داند.كار را با جنبش مسلحانه پيشتاز شدنى مىو مرام. و این تفنگ
ســاز براى نبرد قطعى شــعاعيان نيز نيروى حزب و پيشــاهنگ را نيروى ســرنوشــت

قالب را براى نبرد ـت. نطفه انـوچك اسـور كـاز موتـا پيشتـد. امـداننمى قالبـان
 گذارد.قطعى مى

 در مجموع خود، طبقه»كه كند به اینمنوط مىقراول به ميدان نبرد را لنين رفتن پيش
 طرفى خيرخواهانه كه امكان پشتيبانى او رایك روش پشتيبانى صریح و یا الاقل یك بى

 «از دشمن كامالً از او بگيرد را داشته باشد.
شتيبانى یا بى شاهنگ را به ميان نبرد پ شرط ورود پي شعاعيان   طرفى طبقه و تودهاما 

 گيرد.طرفى را در روند انقالب در نظر مىین پشتيبانى و بىداند. بلكه انمى
شانى،  شتت و پری ست باید نيروى دشمن در ت و اما در مرحله پایانى كه نبرد قطعى ا

صميم به عملنزد مردم و لرزان و بى در شاء و در ميان پرولتاریا ت  ثبات به اندازه كافى اف
شد. اگر لحظه  سيده با شود پيروزىانقالبى به قطعيت خود ر ستى انتخاب   عمل به در

 قطعى است.
 اما ببينيم اختالف كجاست.

شعاعيان مى1  كهگيرد. در حالىگوید لنين زمان وقوع انقالب و پيروزى را یكى مى. 
ست. اما پيروزى انقالب این شتاز كافى ا سلح پي ست براى آغاز انقالب، حزب م گونه ني
 هاى مسلح.روى پرولتاریا و تودهگرو نيروى پرولتاریا و توده است، ني در

ــيدگى طبقات، 2 ــه عمل انقالبى . بحران و پوس ــت. و در پروس خودكار انقالب اس
سياق پيوندند. و الزم نيست كه ما منتظر بشویم كه طبقه حاكم دیگر نتواند بهمى وقوعبه
ع رویش انقالب خود سبب بحران و فروپاشى طبقه ـــند. در واقـــكومت كـــح ابقـــس

 است.حاكم 
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 موقعيت انقالبى

سلحانهبه ست. جنبش م صلى قيام ني سر نيروهاى ا ست؟ بر  سر چي ستى اختالف بر   را
شتاز چون لنين قيام را كار توده ست كه او به ها مىپي يابت از توده نداند و بر این باور ني

 عنوان مرحله قطعى نبرد به فرجام نهایى برساند.طبقه قيام را به و
ر پروســه اختالف هســت. جنبش مســلحانه به نيروى پيشــاهنگ اما در شــروع و د

دك به انبوه كند و در پروســه نبرد با ضــدانقالب، توده و طبقه را از انرا آغاز مى انقالب
 كشاند.مبارزه مىبه

. براى جنبش مســلحانه پيشــتاز موقعيت انقالبى یك نقطه تبدیل كم به كيف نيســت
پریشانى  ى نبرد با به ميدان آمدن توده و طبقه وموقعيت نيز یك پروسه است، در ط این
ست و بحران در حاكميت، جنبش به مرحله و س سخير قدرتاى مىگ سد كه نقطه ت  ر

 سياسى است.
 

 1لنين و مبارزه مسلحانه

سرى و 1905پس از خيزش  سرا ست به نبرد چریكى زدند. خيزش  سيه نيروهایى د  رو
 ود.گيرى لنين چه بره برد، ببينم موضع ناگهانى به جنبش مسلحانه پراكنده چریكى

 
 الخمطها تشمممود بنگ پارتيهان ، پطتلنارىار دارار ه اه  را نه دائپ.  فنه ى 1»

 كن  ت اىم درست است.لوىپم پطتلنارىا نهدىك ى 
ست كه حهب پطتلنارىا هيچ2  هان  اه بنگ پارتي. تل  ننيبه هميم تاقعيت اىم ا

 شناس .تطىم تسيوه ىبار ه نم ىا حن  ىهپعنواو تنها تسيوه ت را نه
سيوه ناى  ت ت3 ست كه اىم ت ساىل. همچنيم ننيبه اىم تاقعيت اىم ا شعار ت  ال

م ه نا ع بار ه قطار نگيطد ت  نگ شمممود. ت ا  راه نفوتطىم هودىگط ى ماه  ذها ه
 دهن ه سوسياليسپ صيقل ىان .نخ  ت تشرله اه 

                                                           
ـــتن1 ندانس به  بارزات چريكى ســـال. اعتراف  يان بود. در مورد م عاع ـــ لت خوب ش يه مى 1905هاى ، يك خصـــ ـــ  نويســـد.روس

 روسيه بسى ناچيز است. هيچ است و بسى دريغ. 1905آگاهى اين كمترين درباره جنبش چريكى پس از خيزش 
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  ذارد، نوره اىمرتحيه كار طاو ت ثيط ن  ى . اىم بنگ پارتيهان  نيسممت كه در 4

سنپ در عموياو پارتيهان  ت اىم تاقعيت كه رهبطر سي شنم  شريالو، ن ا  ع   ت
 عموياو در دست حهب نيست.

 ست تا تطىم شرل حهب پطتلنارىا، حهن  بنگبو. در دتراو بنگ داخو ، عال  5
 در اىم هيچ تطدى ر نيست.

تشريالو  ىعنق  است بنگ پارتيهان  ىوب  پطاكن   هاى  كه . ناى  نا نظطىه6
 شود نطخورد اننقادر كطد.در بنب  ى 

 تشمممريالت  در صمممفو  ىبار هار ا  ن . هط عمل ىبار ات  در هط بنگ  نقطه7
 تواو ننيبه  طفت كه دىگط نباى  بنگ كطد نورهكن  تل  ا  اىم نم داخل ى 

 دو را هىوخت.ناى  اىم ننيبه را  طفت كه ناى  بنگ كط
 

سرى و دادن سرا سى حول یك روزنامه  سيا ست؛ كار  شنى ا  دیدگاه لنين دیدگاه رو
 خودى است و سمت و سوىهاى خود بهآگاهى طبقاتى به طبقه و توده، رهبرى جنبش

به حركت به حركاتها و خيزشدادن  يل روى  به هر دل ما اگر جنبش   هاى مردمى، ا
لب  با ج ید  با ماد آنقهرآميز آورد، حزب  حت كنترل حزبها، این جنبشاعت  ها را ت

 كار گيرد.درآورد و براى تقویت خب اصلى حزب به
 گيرد ودر مورد جنگ داخلى موضــع حزب روشــن اســت. حزب حالت جنگى مى

ست به جنگ نمىشيوه جنگ را مى ست حزب خود د سلم ا  زند. خودآموزد اما آنچه م
سلحانه نم سوى مبارزه م شاپيش روى به  سعىىپي سلحانه درگيرد   آورد و اگر مبارزه م

 را در خدمت اهداف اصلى حزب درآورد.كند با سمت و سوى دادن به آن آنمى
سلحانه و جنگ پارتيزانى ته مانده فرهنگ ست كه مبارزه م شعاعيان بر این باور ا  اما 

یا مىلومپنى و دائم تار ندگى پرول ـــالخمرى را از ز نه لنين( و بس ید )بوارو   يارى اززدا
 بخشد )باز هم بواروالخمرها را به پرولتاریاى داراى آگاهى دگردیسى مىها و دائملومپن

ست ونه لنين(. باید دید این جنگ را  ست كي ست. رهبرى در د  كدام طبقه آغاز كرده ا
راند. فتواى لنين در این مورد فتواى ر جنگ فرمان مىـــدام طبقه بـــشى كـــش و مـــمن

 است. نادرستى



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      166

 

 
 ك يادآورى تاريخىي

ــ6هاى جنبش مسلحانه سال  سوسيال دمكرات روسيه را به چالش كشيد. ، حزب1905ـ
 به این« پارتيزان»تمامى غلب خواندند. و لنين ســـعى كرد در مقاله را بهها آنمنشـــویك

 حركت پاسخ بدهد. پاسخى كه به زعم شعاعيان اپورتونيستى بود.
 ایران پيش آمد. توجهات ناگهانى به سياهكلدر  50هاى دهه همين وضعيت در سال

 ها در شهرهاى بزرگ جلب شد.و به دنبال آن به حركت چریك
ضعحزب توده به سم و حزب طبقه كارگر مجبور بود مو سي  گيرىعنوان مدعى مارك

سبت به مبارزه چریككند. نمى سمپاتى قدرتمندى كه در جامعه ن ست در مقابل   هاتوان
ضع شده بود مو شد.  ایجاد  سوزى وارد  ضع دل صادق»بگيرد. پس از مو كه « جوانانى 

شان را سيدند كه «. اندحيف»دهند براى آزادى مردم مى جان بعد از مدتى به این نتيجه ر
شيوه، ست خردهشيوه این  شهاى ا سم را در آن بورژوازى و تالش كردند ری شي هاى آنار
شاهى، مبارزه چریك پيدا كنند. ضا ف سم انقالبىرو»ها را محمدر سي  گرىو عاطفه« مانتي

 بورژوایى دانست و به نقد آن نشست.خرده
مقابل ى مخالف لنينيسم است و در آخر دربعد پاى لنين به ميان آمد. كه مشى چریك

 بورژوایى طرد وعنوان یك شيوه مبارزه خردهد بهـایـه مشى چریكى بـد كـایستادن آن
 نابود شود.

 
 تسليح طبقه كارگر

ــليح طبقه كارگر نمىلنين  ــدن نيازى به تس ــلح ش بيند. نه حزب و نه طبقه نيازى به مس
ـــت. آگاهى دادنى كه  ندارند. ـــاگرى اس كار حزب آگاهى دادن به طبقه و توده و افش

سـازماندهى دادن را هم دارد. و بعد سـمت و سـوى دادن حزب سـازماندهى  مضـمون
سترش آن تا اعتصابات سياسى و هاى اقتصادى و گخودى و اعتصابخود به اعتراضات

ست كه طبقه كارگر نياز پيدا مى در آخر سالح و خيزش عمومى در این مرحله ا كند به 
 فن جنگ آگاه باشند. كه بهكسانى
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سال  شنهاد مى 1916لنين در  سوى دولت مأمور آموزش مردمپي سرانى از   كند كه اف

 ه آن روز، نه در هيچ روزگار دیگرىاى شوند. كه این امر نهاى نظامى ـ تودهدر اتحادیه
 هاى خود و براى مقاصــد خودشــدنى نبوده و نيســت. طبقه حاكمه مردم را در تشــكل

 دهد والغير.موزشى نظامى مىآ
 ها داشت. مردمى كهلنين چشم به نظامى كردن هرچه بيشتر مردم توسب امپریاليست

 كنند.ها استفاده مىومتها بر ضدامپریاليسم و حكدر قيام همگانى از این آموزش
ـــدن بخشلنين هم هایى از ارتش به مردم چنين روى خلقى بودن ارتش و ملحق ش

ـــاب باز مى ـــرایب بحرانى حس ـــيه همين امر اتفاق مى كند. دردرش افتد. انقالب روس
شكيل مىاز ارتش تزار به مردم ملحق مى هایىبخش سربازان ت شوراهاى  شود. شوند و 

رین ضربه را ـوند و آخـشارگرى مسلح مىـاى كـوراهـراه شـهمبه  اـوراهـن شـای
 آورند.فرود مى

سليح طبقه كارگر را به گونه شتاز ت سلحانه پي شاهنگاى دیگر مىاما جنبش م  بيند: پي
به نيروى خود جنگ انقالبى را آغاز مى ـــه جنگ انقالبى، طبقه طبقه  كند. و در پروس

 شود و ارتشبيند. مسلح مىشود. آموزش مىوارد مىبه آوردگاه این نبرد تاریخى  كارگر
 آید.وجود مىاى انقالب بهتوده

 
 انتقاد از ماركس

ن ىشمممه لنيم درناره انقالب ت حهب  طفنه شممم  » بنيم پي اسمممت كه اننقادات  نه ا
 هار ىاركس نيه تارد ناش .ان ىشهنه
 

   كنپ ليرم ا  دت رت  ننوانسنپ داسناو را ا  خود رفيق ىاركس هغا
 ار در اىم  ىينه ن اشنپ.رت كه ه اه  نسن ه. نخست ا  هو1
شاو ى . دت  ا  هو2 ش ه هو رفيق ن س  تطبمه  سيا صوا  هثار   ده  كهرت كه ا

 ا  سخت ى  تد ت نسيار فشطده است.نسبت نه كارهار فوسف  ت اقنصادر
 احساسبنيم نا اىم همه ننا نه هماو ان ك هشناى  سخت نابيه  ا  هثار ىاركس 

 .كطد  كه نُم ان ىشه ىاركس درناره انقالب ت حهب نيه همانن  لنيم است
 شعاعيان ـ انقالب
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ستیكى دیگر از ویژگى سخت آموزنده ا سيار نادر و  شعاعيان كه ب سته   هاى برج
ست كه نمى سبت به آن چيزهایى ا ستصرافت او ن شعاعيان اهل دوز و كلك ني . داند. 

ــجاعت نمى اگر ــجاعتى كه در اكثر ما نبوده و نبازگو كردن آنداند ش ــت. را دارد. ش يس
ـــودنمى   وقت بگویى من در اینجا و آنجابا غول بزرگى چون لنين در آویخت و آن ش

ى از ندارم. مستمسك خوبى است براى تخطئه شدن. اما شعاعيان ترس« اىبسنده آگاهى»
 بگذارد.ها ندارد. چرا كه قرار نيست سر كسى كاله چماق این

شه  ست كه به آن اندی صراحت او در آن چيزى ا صداقت و  شعاعيان  ویژگى دوم 
 است و به آن باور دارد. كرده

شته باشد، لناندیش به ما مىدر جدال با لنين عقل مصلحت  ين راگوید؛ ماركس را دا
 سم رابزن. در پشت ماركس سنگر بگير به لنين شليك كن. و از موضع ماركسيسم، لنيني

 د كن.نق
سم نا شته به اپورتوني ست اما آغ سمى ا  باین برخورد هرچند برخوردگى پراگماتي

 است و شعاعيان از برخوردهاى اپورتونيستى متنفر است.
ـــت و اگر با بُن مایه دید هر دواگر جان  مایه نظر لنين همان دید و نظر ماركس اس

شعاعيان آ شعاعيان ابایى از گفتن ندارد. چرا كه  ست   اىئينى نبود. هرچند عدهمخالف ا
 1بر این باورند كه شعاعيان ماركسيست هم نبود.

 
 ماركسيسم ناب

 یاليسمماركسيسم تئورى برآمده از پراتيك طبقه كارگر است و فلسفه ماركسيسم و ماتر
 دیالكتيك، تئورى شناخت و راهنماى عملى او هم هست.
سفه را ت يير جهان م سير جهانىماركس در تزهاى فوئرباخ، كار فل  ، و اینداند نه تف

طور پيگير و شـــود. پس ناگزیر اســـت بهت يير با دســـت و عمل طبقه كارگر انجام مى
 گردد، پيدا كند.هاى ت يير جهان را كه بر پایه پراتيك انقالبى حاصل مىراه روزآمد

                                                           
 ه با روزنامه اعتمادب. بهزاد نبوى، مصاح1
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 شود جهان را ت يير دادگزیند. نمىشعاعيان از ماركسيسم متدولوژى ماركس را برمى

 گفتنترى نگشت. نيازى هم بهتر و سهلهاى عملىدنبال راهو در پراتيك انقالبى مدام به
 یا نگفتن ماركس و انگلس و لنين نيست.

 ماركسيسم در نزد شعاعيان آیات و احكامى نيست كه از لوح محفوظ آمده باشد. و
ـــد. آن روز براى ت يير جهان ماركس از حزب و  طبقه آن همه زمانى و همه مكانى باش

 برداشت را داشت و امروز او برداشت دیگرى داشت. این مخالفت و ارتداد نيست.
ـــاهكار ماركس را كشـــف و بيان قوانين كلى حاكم بر طبيعت و جامعه  انگلس ش

 دانست و نشان دادن مسير كلى حركت ماده و جامعه براى چه؟ براى ت يير جهان.مى
 هاى تخيلى معروفكه به سـوسـياليسـتىبزرگى ماركس و تمایز او با تمامى كسـان

شت و راهى ممكن براى  بودند در آن بود كه ماركس به امكان عملى ت يير جهان باور دا
 آن ت يير یافته بود. جوهره ماركسيسم و ناب بودن رگه اصلى ماركسيسم در این حقيقت

ــگویى ــگویى كند. و تمامى پيش ــت. ماركس پيامبر نبود كه پيش  مومو بههاى او نهفته اس
 درست از آب درآید.

صورت نگرفت، آن صنعتى و همزمان در اروپا  شور   گونه كهاگر انقالب در چند ك
كند. اما ماركس انتظار داشـت، چه باك. چپ آئينى از غلب بودن این انتظار وحشـت مى

شود. او مدعى نبود كه دست در عالم غيب دارد دامن كبریایى ماركس چيزى كم نمى از
 ها مطلع است. ماركس چنين ادعایى نداشت.ها و ناشدهتمامى شده از و

ــعاعيان با همين نگاه به ماركســيســم و به مرز انتقاد از ماركس هم مى رســد و از ش
ست. در آموزهمى همآن صل گذرد. این به معناى ارتداد او ني هاى ماركس هيچ حكم و ا

سى صل مقد ست. این ا شك كردنى ا ست كه ماركس  وجود ندارد. همه چيز  سى ا مقد
 كرد و متدولوژى او بود.داشت. به آن توصيه مى آن باوربه

 
 قانون اصلى انقالب: خيزش یا نبرد مسلحانه

 اختالف بعدى بين شعاعيان و لنين بر سر قانون اصلى انقالب است.
صلى انقالب مى سب كليه انقالبلنين خيزش عمومى یا قيام را قانون ا  هاداند. كه تو

 ویژه انقالب روسيه در سده بيستم به اثبات رسيده است.به
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 داند بر قانون اصــلى انقالب كه از نطفه جنبشاى مىاما شــعاعيان خيزش را تبصــره
شده و به شتاز آغاز  سلحانه پي سلحانه تودهم ست. كوبا،سوى جنبش م شده ا شيده   اى ك

ــپارتاكوس، ــربداران، اس ــطين، انقالب گيالن، آلبانى، چين، ویتنام، یعقوب ليث، س  فلس
 هایى از این گونه نبردند.ظفار، همه و همه نمونه

 
 توضيح فلسفى قيام و جنبش مسلحانه

یكى از اصــول دیالكتيك، اصــل ت ييرات كمى به كيفى اســت. بنا به این اصــل ت ييرات 
اى را حركت جهش ت يير كيفى ویژهاى رســـيد با یك كه به انباشـــتگى ویژههمين كمى

م ـارى كـحظه انفجـان لـقالب را همـزش انـئورى خيـآورد. تود مىـخ الـبدنبه
 داند.كيف مىبه

 هاى شعاعيان به این نگره چيست؛گيرىاما ببينيم خرده
 . انقالب خود یك پروسه است. پس از قانون ت ييرات كمى به كيفى به دور نيست.1

 خود آن جهش كم به كيف نيست. انقالب صرفاً
 كشد.مسلحانه پيشتاز سرانجام در روند انقالبى خود به انقالبى سراسرى مىجنبش 

 ت يير از كميت پيشتاز به كيفيت طبقه و توده و در آخر انقالب.
ــت. به ــتاز منطبق با قانون ت ييرات چندى به چونى اس ــلحانه پيش هرروى تئورى مس

 كه تئورى خيزش خيلى بر این قانون منطبق نيست.درحالى
 ه خيزش معتقد اســت كه ت ييرات كمى اعتصــابى به ت ييرات كيفى مســلحانه. نگر2
به ت ييرات كيفى رزمىمى ـــت ت ييرات كمى غيررزمى  نه ممكن اس ما چگو مد. ا جا  ان

 كه هر ت يير كيفى مستلزم ت ييرات كيفى ویژه خود است.بكشد، در حالى
 ز باید یك رشــته. نگره خيزش برآنســت كه براى رســيدن به ت ييرات كيفى قهرآمي3

 افزار در این مرحلهاى دســت زد. وجود جنگت ييرات كمى اعتصــابى، متينگى، روزنامه
صاب سى و اعت سيا صاب  صادى در روند خود به اعت صاب اقت ست. اعت  ماجراجویى ا

 شود.سياسى به خيزش مسلحانه پرولتاریا و توده منجر مى
ــتاز بى ــلحانه پيش  نياز بداند.گونه اعتصــاب بى كه خود را از هرآننگره جنبش مس
 بيند. پس بایستى قانون ت ييرات چندى به چونىسرنوشت انقالب را در نبردى نوین مى

 هوشمندانه به دیده گرفته شود.
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 تئورى خيزش بستر مناسب اپورتونيسم

سخنوران پاچه سم و  شتگاه خوبى براى پرورش انواع گوناگون اپورتوني  نگره خيزش ك
ـــت. نيروهایى كه طبقه كارگر را با یكورژوازى منحب واژهبورماليده خرده  پردازى اس
 كنند. ومن یك غاز فرســـوده مى هاى صـــدبازىهاى خيابانى و روزنامهرشـــته نمایش

 كه كمترین آموزه و امكان برّایى براى دفاع و پایدارى انقالبى به طبقه كارگر بدهندآنبى
 كشند. بيهوده نيستدنبال مىقالب گروه گروه بهآنان را براى رساندن به كشتارگاه ضدان

سر در خود فروتنانه پرچم حزبكه همگى دكان سر جهان بر  سرا شى كه در   هاى دونب
شته شتهكمونيست را برافرا  اند، ضمناً اند و در درون آن جان طبقه كارگر را به حراج گذا

 اند.نگره خيزش آميخته به

 
 نقد حزب توده

قد جان مایه  قاط فاصـــلهاین ن  گيرى جنبش نوین چپ ازنقد حزب توده و یكى از ن
هاى لنين بود. حزب توده با آویزان شـــدن به نگره خيزش توده و طبقه كارگر اندیشـــه

ستانه كودتاى  ایران شيه  28را تا آ سيد، در حا شت فرار سرنو شاند و چون روز  مرداد ك
ه كرد. و بعد از كودتا نيز انقالب ایستاد و شكست نهضت ضداستعمارى را نظار خيابان
ســبك و ســياق تبليغ و ترویج و تظاهرات خيابانى و ســازمانى كه از بلشــویســم  همان

ــتارگاه زندان زرهى به آموخته بود ــته به كش ــته دس ــت و نيروهاى حزب را دس كار بس
ها و عناصــر در آخر به مســكو و آلمان و آلمان شــرقى عقب هســته فرســتاد، تا آخرین
 حقانيت تاریخى. كرد بهنشست و دلخوش 

 
 مايه اپورتونيسمپاسيفيسم جان

 اپورتونيســم با ترور مخالف»گوید: گذارد و مىشــعاعيان روى نكته مهمى انگشــت مى
 كه در ترورخاطر آنگونه نيست. بهگيرد كه به واقع ایناست. ترور را برابر تروریسم مى

 ود كنار گود نشست و گفتشمستلزم حضور عملى حزب و سازمان پيشتاز است. نمى
 لنگش كن.
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 نشيند. اما این مخالفت بدانجان خرید. پس به نقد آن مىباید خطر كرد و خطر را به
 كشى موافق است. اما نه به دستمعنا نيست كه او با دیگركشى مخالف است. او با تمام

 خود كه به دست توده و طبقه.
 

 عملىزاويه بى

 در جنبش مسلحانه 1350ـ57هاى هاى سالنشعابات و بریدنجان مایه تمامى انتقادها، ا
ــتاز بى ــخنرانىعملى بود. بهپيش ــعاعيان لميدن و جاخوش كردن در كنار س  هاىقول ش

ـــين روزنامه ـــت؛ نوعىاى و دلخوش كردن به روزى كه آمدنش اجتنابآتش  ناپذیر اس
 د سوار شدن بریكدترمينيسم تاریخى. دترمينيسمى كه انسان و نقش تأثيرگذارش در ح

 ساز.اتوبوس است. نه عنصرى فعال و تأثيرگذار و تاریخ
ـــهاى شاىراستى نقد حزب توده و تودهبه  زده از حزب توده از جنبش مسلحانهرمـ

 چه بود؟
شى اراده ستى بودن آن بود؟ آنان جنبش چریكى را جنب ستند.گرایانه مىولو نتاری  دان

ـــنفكر خرده» ـــتى روش ند.بورژوا كه مىمش   «خواهند اراده خود را بر تاریخ تحميل كن
 اى و كار در ميان طبقهاینان حوصله كار توده»گوید: كيانورى در كتاب خاطراتش كه مى

 «كارگر را نداشتند.
تورج حيدرى بيگوند و  گونه بود كهآنگفت: شاید میگونه بود كه كيانورى شاید آن

. و یا حتى آن چيزى بود كه ســـازمان پيكار گفتند، شـــایدانشـــعابى دیگر مى آن نُه نفر
شتاز به»گفتند: مى موجوداتی از این دست گفت: ومى سالح باید پي جاى دست بردن به 
 توده و طبقه برود و با دادن آگاهى و افشاگرى سياسى، اعتصابات و حركات خود ميانبه
 اعتصابادى بهخودى توده و طبقه را سمت و سوى بدهد. و با تبدیل اعتصاب اقتصبه

 «سياسى و با تبدیل اعتصاب سياسى به قيام كار انقالب را به فرجام برساند.
ـــاید چيزى نزدیك به هيچ. و اگر  خب ببينيم كارنامه منتقدین چه بود. هيچ. و یا ش

ــ15انصافى نباشد بى  نسخه. 100اى در تيراژى كمتر از اى چند صفحهشماره نشریه 10ـ
جاقخروار خروار حرف و بىو در عود كرور كرور و  نار ا يدن در ك  عملى. و لم

 طلبى و خوردن اسميرُنف به سالمتى طبقه كارگر پيروزمند جهانى.راحت
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 ماركسيسم به مثابه آلترناتيوى عملى

ــت. همچنان ــم دین نيس ــيس ــت.ماركس  كه ایدئولوژى به مثابه باورهایى مقدس هم نيس
 اشدباى است. اگر جز این یك جنبش توده ماركسيسم راهنماى عملى و آلترناتيو عملى

ست. شش بدهكار حقانيت تاریخى ني ست. توده و طبقه گو سم ني سي شد مارك  هرچه با
ــتبه ــت. پس دنبال پرچمى مىدنبال تحقق خواس  گردد كههاى عينى و واقعى خود اس

ـــعارهایش تحقق آرمان ـــد، توده و طبقه اینش  گونه به حقانيتها و آرزوهاى او باش
سم پى مىمارك شنفكرانه كه ابرد. نه از طریق بحثسي سفى و رو  و نههاى آكادميك و فل

 را دارد.حوصله و وقت و نه دانش الزم آن
 

 نفى ماركسيسم و نفى انقالب

 بگذریم از این حقيقت كه منتقدین مشى چریكى ابتدا از زاویه لنينيسم از جنبش انقالبى
 كسيسم دانستند و در آخر ماركسيسم را به موزهروى گرفتند و بعد لنينيسم را م ایر مار

 تنهابه این باور رسيدند كه انقالب نه« طلبىمانيفست اصالح»تاریخ سپردند و با نوشتن 
ــت. پس باید به دامن اصــالحات پناه برد. اصــالحات هم  راه فالح كه راه ضــاللت اس

هاى مدرن با اندیشه نيست اال سفرهاى دور و دراز مردم به اروپا و آشنایى مردم شدنى
 1توان منتظر اصالحات بود.شانس بياوریم مى و اگر

 
 لنينيسم به مثابه يك مذهب

ــ ــوروى از لنين پيامبرى معص ــتگاه تبلي اتى ش ــان انقالب اكتبر و دس  ومپيروزى درخش
 گوید:درستى مىساخت. شعاعيان به

 
 ها تانسممنه نودنه خود ىاركس ت ىاركسمميسممت ا ط نيطتر تئورر خيه  صممطفا »

ست سي شت. ىارك شوارر  ىادر ن ا ساده هىادهد ستها خيو   كارر ان  نطار د
 دران ىشه ىاركس دست نه كار شون  تل  لنيم ت لنينيسپ نه.

                                                           
 رطلبى ـ فرخ نگهدا. نگاه كنيد به مانيفست اصالح1
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 ها حولهرروى سيطره ایدئولوژیك حزب كمونيست شوروى و تبلي ات وسيع آنبه

ــم را تبدیل به ی ــبت به پيامبرش روالنين، لنينيس ــك را نس  ك مذهب كرد. مذهبى كه ش
سبت به امام خود را تحمل نمىمى شعاعيان بهدارد اما ن  كند كهبينى مىدرستى پيشكند. 
ــت آن» ــده تازه الفباس  هم حروف اول الفباء و باش تاآنچه تا كنون از نقد لنين انجام ش

 1«ها از راه برسند كه همه در راهند و چارنعلمثنوى
 

 آميز لنينبخش دوم: در پيرامون همزيستى مسالمت

 هاى لنينبخش اول آن برسر اندیشه« ستا هاگيرىخرده»این بخش مربوط به دفتر دوم 
 آميز.درباره انقالب بود. و بخش دوم مربوط است به تز همزیستى مسالمت

 
 آميزتز همزیستى مسالمت

 ،ســياســى بود. براى حفظ این پيروزىیك پيروزى  1917ها در اكتبر پيروزى بلشــویك
 د. و اینپيروزى در عرصه اقتصادى الزم بود. قدرت اقتصادى نيازمند روابب اقتصادى بو

ــرمایه ممكن بود. پس راهى به ــالمتروابب با جهان س ــتى مس  آميز با غربجز همزیس
 دارى نبود.سرمایه

شویكاین جان ستدالل بل شه ایمایه ا شعاعيان ری ستى را درها بود. اما   نگاهن همزی
به خيزش مى ند و مىلنين  ید: دا ثارى از خيزش دردی»گو گاه كرد و آ  گرلنين وقتى ن

 ین تزكه پيروزى را در روسيه حفظ كند. اما ااى نداشت جز آنكشورها ندید، پس چاره
 اى از بُن نادرست است.در پراتيك انقالبى نشان داد نگره

 ر چهار اصل استوار بود:آميز لنين بتز همزیستى مسالمت
 شود.. رشد ناموزن كشورها باعث پيروزى سوسياليسم در بعضى كشورها مى1
 دست آمده است.. وظيفه پرولتاریا حفظ پيروزى به2

                                                           
 انقالب. شعاعيان ـ 1
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ـــت كه چنان نيرویى فراهم كند كه بتواند 3 . وظيفه پرولتاریا در كشـــور پيروز آنس

 د قطعى با امپریاليسم رسيد، نبرد راپرولتاریاى دیگر كشورها كمك كند و اگر روز نبربه
 پيروزمندانه رقم بزند.

صادراتى پس پرولتار4 ست و نه   ا پيروز باید براىی. از آنجا كه انقالب نه وارداتى ا
 آميز با جهان سرمایه داشته باشد.یك دوره همزیستى مسالمت

 كرد:هدف را دنبال مى سهطور كلى از این تز پرولتاریا به
 خود و آماده شدن براى نبرد نهایى. بازسازى 1
 . باز داشتن ضدانقالب از حمله به كشور پيروز2
شورها را 3 سترش فرهنگ انقالب از طریق روابب فرهنگى و پرولتاریاى دیگر ك . گ

 هاى كمونيستى رساندن.آگاهى به

 
 هاى تئوریك همزیستىریشه

سال  سى  1915لنين در  سيا صادى و  سخن گفت وسرمایهاز ناموزونى تكامل اقت  دارى 
 تواند در آن واحد در همگى كشورها پيروز شود. بعدهانتيجه گرفت كه سوسياليسم نمى

 اســتالين نيز تئورى ســوســياليســم در یك كشــور را تأیيد كرد. و هر دوى آنان تكليف
 اى را براى پرولتاریاى پيروز تعيين كردند:دوگانه
 

 ط كشورها. كمك نه انقالب ت پطتلنارىا در دىگ1
 . رانطه ىنقانل ت نطانط اقنصادر، سياس ، فطهنگ  نا دىگط كشورها2
 

 شروع اختالف

شد ناموزن را مى ضعيفشعاعيان ر ست كه انقالب در  ترین حلقه پذیرد و بر این باور ا
 گيرد كه سوسياليسم در یك كشور شدنى است.دهد. اما از آن نتيجه نمىمى رخ

عد  به ب ـــود. اگر براى پيروزى در نبرد فرجامين ارتشآغاز مىاختالف از اینجا   ش
صادى كه ست. اقت صادى نيرومند ا شتن ارتش نيرومند، اقت شرط دا ست و   نيرومند الزم ا

 هماوردى بكند با اقتصاد امپریاليستى، این هماوردى چگونه ممكن است؟
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سم نيروى خود را از تاراج جهان مى ستامپریالي شورهاى متروپل و م  عمرات،گيرد، ك
 گيرد؟سوسياليسم از كجا مى

 جهان كنونى، جهان رها شــده نيســت. بازارهایش پيشــاپيش تقســيم شــده اســت و
سيم سم پيروز به این تق سيالي سو ست االصاحب دارد. پس امكان ورود  شدنى ني  بندى 

 اى كه همساز و همسو باشد با این یا آن امپریاليسم.رویه
 هاى حاكم بر این مناســبات ضــدكارگرى وزشگيرم كه وارد این مناســبات شــد. ار

شـــود توان وارد شـــد كارگرى و انقالبى باقى ماند. و آیا مىاند چگونه مىضـــدانقالبى
ست انقالبى بود در حالى سيا ست ودر سيا صاد، انقالبى نبود. و اگر دولتى در   كه در اقت

ــد، در رفتار و گو ــته باش ــدكارگرى داش ــتى و ض ــاد رفتارى امپریاليس  تواندهر مىاقتص
 كمونيستى باشد؟

 
 آميز در دو دورههمزیستى مسالمت

هایى انقالب كه منتظرندرسند در حالىها به قدرت مىكه بلشویك. دوره نخست زمانى1
شود، از نمى الوقوع در آلمان و دیگر كشورهاى اروپایى به وقوع بپيوندد. اما چنينقریب

استقرار سوسياليسم  شود. براىكشور مطرح مىاین مرحله به بعد تز سوسياليسم در یك 
و انگليس براى این  نياز به بازسازى اقتصادى بود. پس تجارت با جهان غرب مطرح شد

معناى آن عدم  هایى داشــت، منع تبلي ات ضــدانگليســى در شــرق كهشــرطرابطه پيش
 بخش در شرق بود.هاى رهایىحمایت از جنبش

 ین همزیستى انقالب گيالن بود، مرغ عزا و عروسىلنين پذیرفت و نخستين قربانى ا
 سر بریده شد.

ـــادى دخلدر آن روزگار بلشـــویك ـــازى اقتص  ها بر این باور بودند كه با بازس
 دانستند.آورند. پس هر سازش را تاكتيكى موجه مىهاى مكار غربى را درمىامپریاليسم

ــالمت ــتى مس ــعف و در این دوره تز همزیس ــع ض ــادىآميز از موض  نيازهاى اقتص
 خاست.ها برمىبلشویك

ستالين مرده 2 ست. ا شوروى به بعد ا ست  ستم حزب كموني . فاز دوم، از كنگره بي
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صاحب بزرگ بود. شوروى  سيه  سيده بود. و رو شچف به قدرت ر ترین زرادخانه خرو

ــالمت اتمى جهان ــتى مس ــد و اما این بار از بود. پس بار دیگر تز همزیس آميز مطرح ش
سيده بود كه حذف نظامى آن ممكن نبود،  قدرت.موضع  شوروى به آن حد از قدرت ر

ها حاضـــر به نابودى خود به بهاى نابودى كل كره زمين و امپریاليســـت مگر با نابودى
 ها نبودند.بلشویك

 از دومفدر فاز اول انقالب گيالن و نهضت دمكراتيك آذربایجان قربانى شدند. و در 
 ن داد.ه شكل روابب گسترده تجارى و نظامى با شاه خود را نشااین همزیستى خود را ب
 المصالحه این روابب بود.حزب توده هم كه وجه

 
 دو نكته مهم

 كند:شعاعيان در اینجا به دو نكته مهم اشاره مى
 آميز از شوروى چه ساخته است و شوروىكه بدانيم همزیستى مسالمت. براى آن1

 اىاى فراخ، پنجهبا پيكرى راست، دیدگانى گشوده، اندیشهرا به كجا كشانده است باید 
 كوشا آشكارا به خود واقعيت عينى بپردازیم.

 دید. وو براى ندیدن واقعياتى كه در پهنه جهان گسترده است باید چشم نداشت تا ن
 هاى اردوگاهبراى دیدن باید وجدان و آگاهى كارگرى ساخته و پرداخته رادیو و روزنامه

سيال شت تا نهسو ستى ندا شت وو رهپویى نوینى را هم دجویى تنها دید بلكه توان رهي  ا
 لح شود.دن و خالصى از زیر بار تبلي ات مسـالح دیـا سـارگر بـر نيست كه طبقه كـدی

 همه مردم او»ید: گواحسان طبرى ایدئولوگ حزب توده در خاطراتش از استالين مى
 1«اى آرمانى با رهبرى كاریزماتيك.ودند، جامعهرا دوست داشتند و همه از او راضى ب

 گونه بود. فردى كه دستش تا شانه در خون مردم آن سامان فرو رفتهراستى اینآیا به
 عنوان جامعه آرمانى یاد كردند. و حتىود. بعدها دیگر رهبران حزب توده از آن دیار بهب

ست از حرف شوروى د شى  شتند.تا لحظه فروپا سم»و وقتى  هاى خود برندا سيالي  سو
ــيد بورژواهاى كروات« موجود واقعاً  زده كه در رأس تمامى احزاب كمونيســتفرو پاش

                                                           
 . از نگاه خويشتن، احسان طبرى، كه بعد از مرگش چاپ شد.1
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ـــاب هاى پُر از دالر خود به روى صـــفحه تلویزیون ظاهر جاخوش كرده بودند با حس
اى توســـب یك خائن اعالم كردند به طبقه كارگر خيانت شـــده اســـت. توطئه شـــدند

 باچف:(احمق )گورو )یلستين( و یك
شتند. چشم فيزیو  لوژیكچرا آنان موفق نشدند آن حقایق آشكار را ببينند. چشم ندا

شتند. باورهاى ایدئولوژیك آن شم ایدئولوژیك ندا شان را كه نه، چ شم خرد  وركها، چ
كردند ىكرده بود. تا لحظه آخر هر روایتى از فســاد و تباهى اتحاد شــوروى را مربوط م

شم بينایى خود را به تمامهاى تبلي ازرادخانهبه سم. چپ آئينى، چ ستتى امپریالي  ى از د
 داده بود.

سال2 شت پرده40ـــــ06هاى دهه . در تمامى طول  بيرون  1هاى آهنين، حقایقى از پ
ستدالل مىمى شوروى ناباورانه ا شبهكرد مگر مىآید. چپ هوادار  بورژوازى  شود یك 

دست گيرد. به عاعيان گرز فرمانروایى راقول شبه سریر قدرت برگردد و به هسركوب شد
كودتا  همه مبارزه و قهرمانى. آیاهم بعد از آنمگر پرولتاریاى شــوروى مرده اســت. آن

ست ست؟ پس ممكن ني ست خورده ا شك ست آیا پرولتاریا در جنگ داخلى  با  شده ا
 بودن طبقه كارگر پيروز و حاكم شوروى اقتصاد و منش بورژوازى حاكم شود.

ست كارگرى نام مى شك سى پيروزى كارگرى به  ستحاله و دگردی برد. شعاعيان از ا
 استحاله چگونه صورت گرفت؟ این

ستحاله سياسى تبدیل شد و در آخر به ستحاله اقتصادى بود. بعد به ا ستحاله ابتدا ا  ا
 در گوهر و جان رسيد.

 هاىتر دراردوگاهپایينهاى عام شدند. ردههاى ارتدوكس قتلدر این پروسه بلشویك
 در برده از شوروى گریختند.كار اجبارى در سيبرى جان باختند و یا جان به

 دلهاى دیروز به بورژواهاى امروزى بطبقه كارگر از قدرت رانده شــد. و بلشــویك
 شـــدند. نه كودتایى انجام شـــد و نه جنگى داخلى صـــورت گرفت. پرولتاریا پيروز و

 روز و ناقهرمان تبدیل شد.به بورژوازى پي قهرمان
سوار برسبيل شين ها را چهارتي ه كردند كراوات زدند.  شدند و ما هاى آخرین مدل 

                                                           
 . پرده آهنين، لقبى بود كه جهان سرمايه به كشورهاى بلوك شرقى داده بود.1
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ـــالمتى طبقه كارگر در بهترین هتل ـــام را به س خوردند. بورژوا بودن هم حكایتى  هاش

ست كه نمى شكل بورژوازى در آن ست. م مردم را بورژوا كند. وگرنه هيچ  تواند تمامىا
دگردیسى در حزب كمونيست  آن نيست. چپ سنتى تا به آخر از درك پروسه بدى در

 شوروى عاجز ماند.

 
 ناپذیرجنگ اجتناب

شعاعيان ودر اجتناب سم بين  سيالي سو سم و  شت بين امپریالي سرنو  ناپذیر بودن جنگ 
 شود.لنين اختالفى نيست. اختالف از چگونگى بسيج ارتش پرولتاریا شروع مى

سيج این صادى هم براى ب صلح، اقت ستى الزمارتش در دوران  صاد امپریالي  سنگ اقت
 كه چون امپریاليسم در تمامى عالم اصول راسنگى ممكن نيست مگر آناست. و این هم

 بر استثمار و استعمار گذاشت.
 گيرى این ارتش را در پروســـه نبرد انقالبىو شـــعاعيان، شـــكل« انقالب»اما نگره 

سهمى صاداى كه بيند. پرو سوده، ارتش و اقت ستى فر صاد امپریالي  در طى آن ارتش و اقت
 آميز با امپریاليسم و ورودشود. پس دیگر نيازى به همزیستى مسالمتپرولترى برناتر مى

 به ضدوبندهاى امپریاليستى، اقتصادى و سياسى نيست.

ست.  شت ا سرنو ستراتژى جنگ  دومين جدایى انقالب، با دیدگاه لنين در چهره و ا
كه شــعاعيان این جنگ را یك بيند. در حالىاین جنگ را یك جنگ كالســيك مى لنين

رسد. به ارتشى كالسيك مى بيند كه در پروسه فرجامينچریكى طوالنى مدت مى جنگ
وى پرولتاریا روشن است یكى نبودن توان ـــن شيوه جنگ از ســـزینش ایـــگ لتـــو ع

 مادى دو طرف.

ست كه ارتش  صادى، دانشناگفته پيدا شتوانه اقت ساز و برگ پ ستى از حيث   امپریالي
 نظامى و عوامل دیگر برتر وافزار، آزمودگى نظامى، نيروهاى ذخيره بالفعل، نوع جنگ

 وشت یك جنگ كالسيك را همين نبردها و عواملـرنـر است. و سـرتـحتى بسيار ب
 كنند.تعيين مى
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ضمن آن شى و چریكى،  سای شيوه جنگ فر ولتاریا رفته رفته به این عوامل كه پراما 
ـــیمى تــــدس ـــابد پـ سنگ در اردوگاه ضدانقالب را فرسوده و پاى آن عوامل هما بهـ

 كند.تضعيف مى
با این نگرش انقالب كارگرى دیگر نيازى به شــركت در بازار جهانى ضــدانقالب و 

صلح داد ستد و روابب  سالمتو  ستى م شت. پس آميز نخواهد آميز بر پایه نگره همزی دا
ــدی ــني گرـ ــازى به سـ ــهازشكارى و بندوبستـ ــاى ضدانقالبى و در آخـ ر دگردیسى ـ

 نخواهد بود.
 

 بندى كنيمجمع

ــالمت ــتى مس ــر نگره همزیس ــعاعيان در آخر اختالف خود را با لنين بر س  آميز چنينش
 كند:بندى مىجمع
ستى مسالمت1 سر . تكامل ناهماهنگ و نگره همزی  تاریخ جریانآميز، هر دو در سرا
 كدام آفریده ذهن لنين نيستند.اند و هيچداشته
 . بين رشد جهانى توليد و سرمایه با محدودیت كشورى بدون سرمایه، بين جهانى2

 دست طبقههاى توليد كشورى تضاد وجود دارد. این تضاد بهشدن نيروهاى مولد با نظام
 هانى حل كرد. راه حل همزیستىاى جگونهشود. تضادى جهانى را باید بهكارگر حل مى

 آميز هيچ سازگارى با حل این تضاد ندارد.مسالمت
 . قانون همزیستى مربوط به دورانى است كه زندگى اجتماعى و توليد بسيار بدوى3

قاتى بهره قات چيره طب یا طب هاى درونكشبود. و  ـــاد با تض قاتى  جه طب ند و در نتي  ا
ـــداند. ولى براى طبقه كارگر كه طبقاتى ـــاد درون طبقاتى ندارد. و توليد نيز به رش  تض
 آميز معنا ندارد.اى رسيده است قانون همزیستى مسالمتكنندهتعيين
آميز قانون تكامل طبقه كارگر نيســـت قانون تكامل . قانون همزیســـتى مســـالمت4

ها هاى خود و دیگر ملتكشى از ملتكش است. آنان براى بهرهناكارگرى و بهره طبقات
ستى مى نيازمند ست. این همزی ستى ا سيون مختلف این همزی تواند بين دو نظام با فرما
 دارى()فئودالى، سرمایه باشد
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سالمت 5 ستى م ست. راه. همزی ضادهاى جهانى ا شى انحرافى در حل ت  آميز چرخ

 حل تضــاد طبقه كارگر با جهان طبقاتى انقالب جهانى تا رهایى جهانى و نه همزیســتى
 ز با ضدانقالب جهانى.آميمسالمت

ــان مى6 ــر جهان انقالب رخدهد كه در آن. قانون تكامل نابرابر نش ــراس  واحد در س
 آميزدهد. اما این بدان معنا نيست كه در همانجا باید ایستاد. و راه همزیستى مسالمتنمى

 الباى انقالبى براى گسترش انقعنوان منطقهرا در پيش گرفت. بلكه باید از آن منطقه به
 سود جُست.

 دنبال رشد ناموزن جوامع براى انقالب باشيم. در غلتيدن به دامن اكونوميسم. اگر به7
 است. اما اگر منظور رشد ناموزون در زندگى و فرهنگ و سازمان انقالبى است. كه رشد

 گذرد.آميز نمىفرهنگ و آگاهى انقالبى از كانال همزیستى مسالمت
ست كه طب 8 ستى. چگونه ممكن ا شور همزی ضدانقالب یك ك  قه كارگر پيروز با 

 كه طبقه كارگر همان كشور اجازه نُطق كشيدن نداشتهآميز داشته باشد در حالىمسالمت
 آميز داشــته باشــد. چرا این حق براى طبقه كارگر همانباشــد و باید با آن رفتارى جنگ
 كشور با ضدانقالب حاكم نباشد.

 
 يزآماى مناقشههمزيستى مسأله

 دیدند تا نفس تازهآميز را زنگ تنفســى براى خود مىها همزیســتى مســالمتبلشــویك
ند. خرابى ـــافكن به مص با نيرویى دیگر  ند و در دورى دیگر   هاى جنگ را ترميم كن

دیدند دســت ضــدانقالب جهانى بروند. پس در این دوره انقالبى، آنان خود را مجاز مى
ها د. بدان اميد كه در روز موعود تمامى این شكستهایى بزنننشينىها و عقبسازش به
 جبران كنند. را

هاى تاكتيكى نشـــينىراســـتى چرا این مرحله موقت دائم شـــد. چرا این عقباما به
 هاى استراتژیك منجر شد.نشينىعقببه

سالمتآیا به ستى م شكال در نگره همزی ستى ا شكال در جایى دیگررا  آميز بود؟ یا ا
 به انقالب جنگل تا ماهيت این همزیستى روشن شود. بود نگاه كنيم
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 انهاى ایرانى پذیرفتنى بود كه شــوروى ویرها و كمونيســتدر ابتدا براى بلشــویك
شده در دو جنگ و دو انقالب )جنگ جهانى اول و جنگ داخلى ـــــ انقالب فوریه و 

 ت دررابطهرى اسنياز به تكنولوژى غرب دارد. و این تكنولوژى نيازمند رابطه تجا اكتبر(
، لنين آميز است. پس شوروى به سردمدارىتجارى نيازمند یك دوره همزیستى مسالمت

ــدند. این نزدیكى ب ــتين وارد مذاكره با انگليس و دولت ایران ش  ه تبعچيچرین و روتش
ــله گرفتن از انقالب گيالن. تا این حد پذیرفتنى بود. خود منجر مى ــد به فاص رچند هش

ب و فكر غلب و اپورتونيســتى بود. اما شــوروى در این جنگ، جنگ انقالمایه این تبُن
شورشوروى مىطرف نماند. این حداقلى بود كه انقالب از بى ارتجاع ست. اما  وى خوا

 .شكل اكتيو به ضدانقالب پيوست و جبهه انقالب را از درون تهى كردبه چه كرد؟
 كرد. دمكرات آذربایجانبا فرقه  1325همين برخورد ضدانقالبى در سال 

 عنوان یك تاكتيك نبود. این عين استراتژى بود.این همزیستى به

 
 دو سؤال

  «دارىامپریاليســم آخرین مرحله ســرمایه»اش گوید؛ لنين در كتاب پُرآوازهشــعاعيان مى
ست و به مى ست داده ا صلت ملى خود را از د سرمایه خ  اى جهانى مبدلپدیدهگوید؛ 
ایه از جهانى بودن سيستم سرم« اصول لنينيسم»الين نيز در كتاب ـــت. استـــاس دهـــش

 گوید.سخن مى
سم در سيالي سو ست، پس  سرمایه یك نبرد جهانى ا شور اگر نبرد ميان كار و   یك ك

 كند؟چگونه معنا پيدا مى
ــر اروپا، ــراس ــتى و انقالبى س ــت( و در روزگارى كه جنبش كمونيس ــؤال نخس  )س

 داد.آميز چه معنایى مىتز همزیستى مسالمت 1گرفته بود.هندوستان و چين را فرا 
سال شور در سم در یك ك سيالي سو ست كه پيروزى  سؤال دوم( الزم به یادآورى ا ( 

 بعدبه 1920از سوى لنين مطرح شد اما تحقق سوسياليسم در یك كشور از سال  1916

                                                           
 كند.به غليان جنبش انقالبى در آلمان، هند و چين اشاره مى 1920دسامبر  6. لنين در 1
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شد. زمانى شویكمطرح  صورت نگرفت و بل  انقالب در آلمانها از كه انقالبى در اروپا 

 ميد شدند.انا

 
 هاى كمونيستىعلل شكست نهضت

نا همه  هىو د كه...ار عين ، هشرارا ى  ونهپوىه بنب  كمونيسن  در سطاسط بهاو نه»
ش بانبا ر سطانبا  نهها ت كو ست. هنچه كه  ش ه ا ست هى ههاى  كه  نه پيطت ر  ،د
 «هيچر ا  نبوده است.پطتلنارىا ت نه رسنگارر كمونيسن  هدى ،  راسنيم

 شعاعيان
 

سؤال مى سم شعاعيان به طرح یك  سي شمنان مارك سوى د سؤالى كه مدام از  پردازد 
ست»شود. مى مطرح شك شه در نهاد جنبشاین  آیا این گونه « دارد.هاى كارگرى ها ری
فعل ر این توان تاریخى را دارد كه رستگارى تاریخ آدمى را بهـارگـرگز طبقه كـه است؟

 آورد.در
 پردازد:هاى جنبش كمونيستى مىپس به عمل ناكامى

 (. دورى جنبش از بنيادها )اصول اساسى ماركسيم1
 گى،زدهآميز و مليت. مبتال شدن به مرگبارترین بيمارى، همزیستى مسالمت2
 . تهى شدن نهادهاى جهانى كارگرى از جان كمونيستى،3
 كارگر و زمينه رشد اپورتونيسم. نبودن ژن نظامى در سازمان سياسى طبقه 4
اى براى مقابله . دست نيافتن طبقه كارگر به آگاهى و خرد فلسفى و فرهنگى ریشه5

 انحرافات رهبرى. با
 . سير قهقرایى فرهنگى ـ فلسفى طبقه كارگر.6

 
 سوسياليسم روسى

 لىشعاعيان با اشاره به مانيفست ماركس كه از سوسياليسم ارتجاعى و سوسياليسم فئودا
 كند و براى آن دوبرد. به سوسياليسم روسى اشاره مىبورژوایى و آلمانى، نام مىو خرده

 كند.مشخصه تعيين مى
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 . باور به خيزش1
 آميز با دشمنان طبقه كارگر. همزیستى مسالمت2

 توان شمرد:هاى دیگرى نيز مىبراى سوسياليسم روسى مشخصه
 . دولتى كردن صنایع1
 . اقتصاد متمركز2
 . نظامى توتاليتر3

سم ندارد. همانا ناگفته پيدا سيالي سو سبتى با  گونه كه ست كه این پنج مؤلفه هيچ ن
هاى انسان وقایع نشان دارد. كه بدون حضور آگاهانه انسان، بدون احترام به كرامت سير
 سوسياليستى متحقق نخواهد شد. هيچ

سم، قرائتى چيره بر جنبش جه سيالي سو ستى بود. چيزىاما این قرائت از   انى كموني
 نزدیك به هفت دهه.

 
 ژن نظامى و رشد اپورتونيسم

سنيم نه طبقه كار ط ى ىاركسيسپ نه شيوه»  به ا « اقنصاد»هىو د كه نه ار را
 تواو رسي . ذار نه سياست نم 

 به ا  راه قهطهىيه« سياست»هىو د كه نه ىاركسيسپ همچنيم نه طبقه كار ط ى 
 ت.تواو دست ىافنم 

نه راه قهطهىيه  گا كار ط ى قه  هان  طب نا  كه خيه   نه راه اىم نطداشمممت  گا ت ى
او سياس  پطتلنارىا را فاق   و ممما ىمممط است... نطفه سمممار مممطبقه ك رسنگارر

 نظاى  كطد.
س  طبقه كار ط،  ىينه را نطار بذب ت پطتر  سيا سا ىاو   نبود  و نظاى  در 

 اپورتونيسپ سخنور هىاده كطد.
 هىيهر طا مظطر انم  ت نماسمهار سي امطداب بم  در  مه بنبمك   رامراسن
 «غوني .ى 

 شعاعيان ـ انقالب
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 دیالكتيك سياست و سالح

شراراشون  ت تا هو  ىاودر بهاو طبقات  هدىياو ا  هماو د  كه  اده ى »  كه ه
 ط ا  هىنن  تاار است كه طبقاو نطى ان .... سياست همانا شيوهىيطن  سياس ى 

 فطىانطتاىن  فطىانطتاى  خود را اداىه دهن . ت ا ط نيسنن  نه فطىانطتاى  رسن .
ست ت در  وهط اىم فم، ارت  ت نيطتر نظاى  ت ست فم حاكميت طبقات  ا  سيا

 كنن ه اىم تئورر است.شمشيط نهفنه است. سياست تئورر ت ارت  نيطتر عمل
ست.  ىان  ست ا سيا شت  سو ه تيطه پ سو ه اىم ا ست ىادىت  طفنهكه ا  سيا

سخم ى  شرارا  شاك لطيف  نط هوشود ت هو وى ، بنگ ناىي ه ى ه   اه كه پو
 هىيه.خوانن  ت نطخورد ىسالمتپوشانن  صوح ى ى 

 كه اىم ىنافع در بنگدست هترد ىگط اىمنيست كه ننواو نههيچ ىنافع طبقات  
ت ما ىن  نيطتى  اسمي و ت حفظ هو نيمس نيطتو كشم . پماشمگط نمطبقه دى

 نا  ارت .نه
 ان . ت نا نانودر طبقاو نيه نانودطبقات  ارت  ت سمممياسمممت همهادهار  ن   

 شممون  ت پس هط هىنه خال  قوانيم  ن    طبقات  نخواهيپ سممياسممت را ا ى 
 اىپ اسارو را نپذىطىپ.سالي ب ا كنيپ هنگاه هشرارا خواسنه

 شعاعيان ـ انقالب
 

ستى طبقهآیا به شتار را سم خواهان ك سي ست؟ آیا مارك شونت ا ستار خ  كارگر خوا
 هاىها و ایدئولوگفردى و یا جمعى اســت؟ این اتهامى اســت كه از ســوى رفرميســت

 شود.زده مى بورژوازى به طبقه كارگر
 چه»قول شعاعيان گيرند كه تو چرا مقتولى، بهاند و یقه مقتول را مىقاتل را رها كرده

ست. این دو پابهار« جهان نامردى! سم ني سي ساخته طبقه كارگر و مارك سالح   پاىتش و 
شدن، وجود آمدهگيرى طبقات بهشكل ست براى غارت و یا ممانعت از غارت  اند. نخ

هایى كه عاملين توليد آن در هاى نخسـتين و بعد براى حفظ و نگهدارى ثروتكمون در
 شدند. وها باید ابتدا برده مىود. بردهشان ناچيز بسهمى نداشتند و یا اگر داشتند سهم آن

 این ممكن نبود، اال به قدرت شـمشـير و سـازمان دادن نيروى ارتش. و بعد باید از فرار
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ـــشكردند باید دستگير و مجازات مىشد. و اگر فرار مىها جلوگيرى مىبرده ـــدنـ د. ـ
 ارتش و شكنجه.شدند با ردند باید سركوب مىـكورش مىـر شـليس، و اگـپ دان وـزن

 شدند. اما وظيفه ارتشمى ها عوددر دوران فئوداليسم همين جوهره باقى ماند. آدم
ست نخورده باقى ماند. چرا كه گوهر طبقاتى مبتنى بر غارت  شكنجه د و پليس، زندان، 

 استثمار دست نخورده باقى ماند. و
 گى بيشتر.همين شكل بود با سبوعيت و گسترددر دوران بورژوازى داستان به

هاى نادم گرفته تا هارترین بخش بورژوازى، معترد اعمال قهر هيچ كس، از چپ
شدن تا بُن دندان از سوى دولت از سلح  شكنجه و م سركوب و  ست.  هاى بورژوایى ني
 سوى پذیرفتنى است. اما از این سوى آوانتوریسم انقالبى است. ارتداد است. چرا كه آن

ــى باالتر و بزرگاند. اماركس و لنين نگفته ــت. و زندگى بس  تر ازما زندگى كه گفته اس
 ماركس و لنين است.

 
 مثلث رهايى

سنه نود. تل » ست ت ناى ست ت نظا ، هطبن  در سيا  نا اىم همه، اىم هىيخنگ  
 نطار رسي و نه كمونيسپ كاف  نبود...

 ش ، فطهنگ ت فوسفه ناىسن  عنصط دىگطر نه اىم تطكي  اعافه ى 
را  توان  ن تو تثويث ترباتن  سياس ، نظاى ، فطهنگ  خودكار ط نم  ىطا طبقه 

 ا  بهان  كهم نطكن  ت بهاو كهم را نانود كن  ت بهاو نوىن  را كه در رسمممالت
 «اتست ننياو نه .

 انقالب -شعاعيان 
 

 انسان طراز نوين

سان طراز نوی سم را ان ستى و تحقق كموني  نماركس شرط رسيدن آدمى به جامعه كموني
سان باارزشمى ست. ان شعار دان شى نوین كه  «  یكى براى همه، همه براى یكى»ها و من

 اىدراو نهادینه شده باشد. انسانى كه به خود و جهان پيرامون خودآگاهى و دانشى ریشه
 داشته باشد.
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كه طبقه كارگر به انبوه كمونيست شده باشد اى كمونيستى بدون آنرسيدن به جامعه

 ماند. درستاز انسان، انسانى تام و تمام ساخته باشد، بيشتر به شوخى مىاین آگاهى  و
 مثل آن چيزى كه در شوروى، چين، كوبا، ویتنام و كشورهاى اروپاى شرقى اتفاق افتاد.

ست. این دیگر اظهرالمن شدنى ا ست  سب حزب كموني ست اماانقالب تو شمس ا  ال
شتن رهبران  ستى دا ساختن یك جامعه كموني سندهبراى  ست و حتى طراز نوین ب  كموني

 هاىنيست. باید آگاهى از حزب به طبقه و از طبقه به توده گسترش یابد. و این با بحث
شته انقالب شاپيش در پویه یك ر ست. این آگاهى پي شدنى ني هاى كارگرى و آكادميك 

 رسد.پراتيك انقالبى از حزب به طبقه و از طبقه به توده مى در
 

 يك مرزبندى

ــعا ــاس مىش ــت او از فرهنگ یا عيان از آنجا كه احس ــت خواس  انقالب»كند ممكن اس
ـــود. یادآورى مى« فرهنگى چين ـــنخیكى گرفته ش  كند كه انقالب فرهنگى چين از س
 دیگرى است.

 تواند انقالبى در ســراپاى دســتگاهكارگرى كه خود آگاهى فرهنگى ندارد چگونه مى
ـــى چين پياده كند ـــياس اش . طبقه كارگرى كه هنوز نيروى محركهادارى و علمى در س

 است )تو بخوان دیكتاتورى مائو(.« شخصيت كيش»
این نه انقالب فرهنگى طبقه كارگر كه فریب فرهنگى طبقه كارگر اســت. انقالبى كه 

كوبان كند و از ســویى دیگر پاىیك ســو با ميز تميز فالن اســتاد دانشــگاه مبارزه مى از
 كند.گيرد و زیر پاى اشرف پهلوى فرش قرمز پهن مىمىفرح پهلوى را جشن  آمدن

 آميزسر برى یا همزیستى مسالمتفرق است كه با ضدانقالب در همزیستى رزمى به
ـــهكه زندگى عينى انقالبى فروكش كند چگونه مىهنگامى ـــت اندیش  توان انتظار داش

 «انقالبى رو به فراز نهد.
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 هادفتر سوم: شده

 كارگرنهادهاى جهانى طبقه 

 . انترناسيونال اول1

مبارزه  رویافت از ایندارى بيش از پيش خصلت جهانى مىسرمایه 19در نيمه دوم قرن 
 توانست ابعاد جهانى نداشته باشد.برعليه آن نيز نمى

سال  سى 1862در  سوى و انگلي شگاه جهانى لندن مالقاتى بين كارگران فران  در نمای
دنبال این مالقات انى پرولتاریا مطرح شد. بهـمازـأله وحدت سـرفت و مسـصورت گ

ستانى، ایرلندى  1864سپتامبر  28در  سوى، آلمانى، ایتاليایى، له سى، فران كارگران انگلي
هاى بســيار برنامه پيشــنهادى هم آمدند و بعد از بحث دتاالر ســنت مارتين لندن گر در

 وجود آمد.به« گرانالمللى كارجمعيت بين»فرانسه به تصویب رسيد. و  كارگران
شد كه كمى بعد نام  21در  شوراى مركزى موقت برگزیده   شوراى عمومى»نوامبر 

ــدند. این دو از « الملل اولبين ــورا ش را به خود گرفت. اورگو رئيس و كِرم دبير كل ش
عنوان عضو شورا انتخاب شد. اما هاى كارگرى انگليس بودند. ماركس بهاتحادیه رهبران

 بر واقعى انترناسيونال اول او بود.حقيقت ره در
سب شد. خطابيه افتتاحيه نيز تو شورا به ماركس محول  سنامه  سا شتن برنامه و ا  نو

 ماركس نوشته شد. در این خطابيه ماركس به مسایل مهم اشاره داشت:
 دارى چيزى جز نكبت و فقر براى كارگران به دنبال. پيشــرفت اقتصــادى ســرمایه1

 نياورده است.
سرمایه. 2 سلطه   دارى راكارگران براى رهایى كامل باید نظام كار مزدورى را ل و و 

 واژگون كنند.
 همين. تسخير قدرت سياسى به صورت نخستين وظيفه كارگران درآمده است. به3

 خاطر باید در راه ایجاد حزب پرولترى بكوشند.
 خارجى هاى اسـتعمارى، كارگران باید یك سـياسـت. ضـمن محكوم كردن جنگ4

 واحد را دنبال كنند.
 باشد.مى« كارگران سراسر جهان متحد شوید». اتحاد جهانى كارگران شعار 5
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 خطابه افتتاحيه و اساسنامه به اتفاق آرا به تصویب رسيد. 1864در نوامبر 

 
 مبارزات فكرى در داخل انترناسيونال

 شود:این مبارزات به دو مرحله تقسيم مى
 1868كنگره بروكسل . از تأسيس تا 1

ــم ــاليس ــم )اتحادیه كارگرى( و الس ــم، تریدیونيونيس  كه با مبارزه بر عليه پرودونيس
 شود.مشخص مى

 1872تا كنگره الهه  1869. از كنگره بال 2
 شود.كه با كمون پاریس و مبارزه برعليه باكوئين مشخص مى

 
 پرودونيسم

سب قرن  سم یك جریان فكرى بود كه در اوا شده بود و 19پرودوني شایع  سه   در فران
 اى با مالكيت كوچك بود.خواستار جامعه

 پرودون كمى بعد از تشـــكيل انترناســـيونال درگذشـــت. اما هواداران او در پاریس
 قدرتمند بودند.

 مبارزه برعليه پرودون را آغاز كردند. اختالف 1840ماركس و انگلس از آغاز دهه 
 ول چهار محور بود:ماركس ـ انگلس با هواداران پرودون ح

 كننده انترناسيونال. قدرت رهبرى1
 . راه اساسى براى رهایى طبقه كارگر2

ــم ــى براى رهایى طبقه معتقد بود. اما پرودونيس ــياس  ها خواهانماركس به مبارزه س
 سازش طبقاتى بودند.

 طلبانه لهستان بر عليه سلطه. ماركس و انگلس خواستار حمایت از جنبش استقالل3
 بودند، اما پرودونيسم مخالف بود. تزار

 . ماركس خواهان ال اى مالكيت خصـــوصـــى بود. پرودونيســـم خواســـتار حفظ4
 هاى خصوصى بود.ماكيست
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 تريديونيونيسم

مبارزه  كه 50و  60ها رهبران شوراهاى سندیكاهاى لندن بودند، در دهه تریدیونيونيست
ــرایب زندگى و كار را به ــلى پرولتاریا مطرحعنوان مطالبراى بهبود ش كردند. مى بات اص

 ها با مبارزه سياسى مخالف بودند.آن
ــر باالیى اتحادیه ــىبورژوازى با خرید قش ــتوكراس  هاى كارگرى در واقع یك آریس

شرافيت كارگرى»ها را آن 1871وجود آورده بود. ماركس در سال كارگرى به  ناميد. و« ا
 اما اختالفات حول چه محورهایى بود:

ست. ت1 ستمزد مخالف بودند.ریدیونيوی صد افزایش د سى به ق سيا صابات   ها با اعت
سندیكا همها مىها افزایش دستمزدها را سبب باال رفتن قيمتآن ستند. آنان مخالف   دان

 یك مزد منصفانه براى یك روزگار منصفانه، و شعار»بودند. ماركس در مقابل شعار آنان 
 .را مطرح كرد« ال اى رژیم مزدورى

 . ماركس معتقد به مبارزه براى اصــالح قانون انتخابات و كســب حقوق دمكراتيك2
 اى كه انجام شـــد كارگران همچنان از حق رأى محروم بودند. و اینبود. در اصـــالحيه

ـــاى آناصـــالحيه را تریدیونيون ها اعالم كرد آنان ها پذیرفتند. و ماركس ضـــمن افش
 اند.همكاران بورژوازى تبدیل شدهبه

ستقالل3 ستار حمایت از جنبش ا سأله ایرلند، ماركس خوا  طلبانه ایرلند بودند. در م
 ها مواضــعضــميمه امپراطورى انگليس شــده بود. اما تریدیونيون رســماً 1801در ســال 

 شونيستى انتخاب كردند.
ش ال شوراى عمومى كه در ا ست  ست ریا شنهاد ماركس پ  بعد از كنگره لوزان به پي

 طور كامل ازها بعد از كمون پاریس به)تریدیونيونى( بود حذف شــد. تریدیونيوناودگر 
 انترناسيونال خارج شدند.

 
 الساليسم

ــالين ــب قرن الس ــدند. در آخر دهه  19ها در اواس ــترش 60در آلمان ظاهر ش  و با گس
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ــرمایه ــال 1863داران آلمان در ماه مه س ــت الس  اتحادیه عمومى كارگران آلمان به ریاس

 تأسيس شد.
سال ) ــــ1864فردیناند ال سى به دنيا آمد. پدرش تاجر1825ـ  ( در یك خانواده پرو

 با ماركس آشنا شد. 1848ابریشم بود. و او در جریان انقالبات 
  «پاســخ عمومى»و « جُنگى براى كارگران»دو جزوه به نام  60الســال در آغاز دهه 

 نوشت. السال براین باور بود كه:
ــيله1 ــركوب دیگر طبقات نيســت. بلكها. دولت وس  ى در دســت یك طبقه براى س

 مافوق طبقات است.
باید نظام رأى2 بدیل یك دولت خودكامه به یك دولت دمكراتيك   گيرى. براى ت

 عمومى و عادالنه و مستقيم برقرار كرد.
نه انقالب قهرآميز و3 ـــت،  قه كارگر اس يد رهایى طب به آراى عمومى كل  . مراجعه 

 ولتاریا.دیكتاتورى پر
 اند. و اتحاد كارگران با دهقانان معنا ندارد.. جز طبقه كارگر دیگر طبقات مرتجع4
 .فقر طبقه كارگر ناشى از قوانين طبيعى است و العالج است و مبارزه براى رهایى 5

 معنا ندارد.
 . طبقه كارگر آلمان براى رهایى اقتصــادى باید از اقدامات ســوســياليســتى دولت 6

 ت كند.پروس تبعي
 به انترناسيونال« اتحادیه عمومى كارگران آلمان»با این همه ماركس خواستار پيوستن 

ستبود. بدان اميد   ها بيرون بيایند. كه اینكه طبقه كارگر جوان آلمان از زیر نفوذ السالي
ستن به یك اتحادیه خارجى سال به بهانه ممنوعيت قانون پيو  امر با مخالفت هواداران ال

 د.مواجه ش
ـــپس م ـــاركس و انگلس بـ ـــا بـ دنه اتحادیه تماس گرفتند. ویلهلم ليب كنشت و ـ

 اولين كسانى بودند كه نظرات آنان را پذیرفتند. اگوست ببل
ـــدر س ـــم 1867ال ـ ها از اتحادیه عمومى السال خارج شدند و تحت اركسيستـ
شهر ایزناخ  رهبرى شت در  سازمان»ليب كن شكيل « هاى كارگرى بيندوكنگره ملى  را ت
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ــك دادند و حزب ــارگـ ــرى سوسيـ ریزى كردند كه این حزب ال دمكرات آلمان را پایهـ
 انترناسيونال پيوست.به
 

 باكونين

ــد. ميخائيل باكونين ) ــيونال ظاهر ش  ( در یك1814ـــــ1876باكونين در اواخر انترناس
 هاى پراك و درسد شركت كرد. دستگير وافى روس متولد شد. وى در قيامخانواده اشر

  «اعترافاتش»به روسيه تزارى تحویل داده شد. وى در زندان  1851زندانى شد. در سال 
 از 1861عنوان یك گناهكار توبه كرد و مورد عفو قرار گرفت. در ســال را نوشــت. و به

كا و ا به امری خت و پس  به ژاپن گری ـــيبرى  فت )س پا ر به ارو جا  ( او 1864ز آن
 پيوست. انترناسيونالبه

سرمایه1 سى را نه  سا  دید. وى معتقد بود دولتدولت مىدارى كه . باكونين مشكل ا
 ها عطا شده است.داران از سوى دولت به آنهاى سرمایهخالق سرمایه است. و ثروت

 ریا مخالف بود.. او با هرگونه دولت و آمریتى از جمله دیكتاتورى پرولتا2
 . او به شورش از طریق توطئه معتقد بود.3
ى را ـود و نظام تعاونـاى حق ارث شروع شـا القـد بـایـقالب اجتماعى بـ. ان4

 مستقر سازد.
 ها در اختيار كارگران. در نظام تعاونى زمين بين دهقانان باید توزیع شــود. كارخانه5

 وجود آید.صنعت و كشاورزى به قرار گيرد و مؤسسات خودمختار براى ادغام
 ریزى واحد اقتصادى. غلب بودن رهبرى متمركز و برنامه6
 در جامعه. آزادى كامل فرد 7
ــ. ل 8 ــومپـ ــن پـ ــرولتاریـ ــا و توليدكنندگـ ــان كـ ــوچك ورشـ كسته نقش مهمى ـ

 تحوالت دارند.در
ـــته باكونين نماینده توليدكنندگان كوچك ـــكس ـــراى بود كه در نااميدى بهورش  س

 هایش با پرودونيسم، مضمون طبقاتى هر دو یكى بود. باكونينرغم تفاوتبردند. علىمى
 تحت تأثير آنارشيسم پردون بود. 40در دهه 

ـــد 60باكونين در دهه  تاده كه رش ـــت. كشـــورى عقب اف يت داش عال يا ف تال  در ای
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 شـــمار از كشـــاورزان ودارى در آن باعث ورشـــكســـته شـــدن تعدادى بىســـرمایه

شده بود. در پایيز بخرده شهرى  سویس آمد در اكتبر  1868ورژوازى    1868باكونين به 
 را سازماندهى كرد.« المللى دمكراسى سوسياليستىاتحاد بين»

ــال  ماركس با ورود باكونين به انترناســيونال مخالفت كرد. و در ســال  1868در س
نال بپيوندد. باكونين اش اعضــاى او به انترناســيواز او خواســت با انحالل اتحادیه 1869

 اما تشكيالت خود را حفظ كرد. پذیرفت
 در پى دومين كنگره انترناسيونال در شهر بال، هواداران باكونين تالش 1869در سال 

 كردند به رهبرى انترناسيونال دست یابند. اما موفق نشدند و باكونين به عضویت رهبرى
ــتور عنوانرا به« القاى حق ارث»در نيامد. باكونين  ــروع انقالب اجتماعى دردس  نقطه ش

ــان داد كه حق ارث یكى از جلوه ــت اما ماركس نش  هاى نظام مبتنى بركار كنگره گذاش
صى بود كه موجب صو ست و نه علت آن در واقع این مالكيت خ صى ا صو  مالكيت خ

 خودهـاین حق نيز خود بدارى ل و شد، كه سرمایهپيدایش حق ارث شده است. و زمانى
 ود. ماركس اعالم كرد این طرح در تئورى غلب و در عمل ارتجاعى است.ـشاپدید مىـن

سيونال نيز به شعاب در انترنا سيد و در پنجمينتالش باكونين براى ان  كنگره جایى نر
 در الهه، از انترناسيونال اخراج شد. 1873در سال انترناسيونال 

 ژنو درگذشت.در 1976درسال  گيرى كرد وارهكن تاز سياس 1873ال ـباكونين درس
 

 انحالل انترناسيونال

 هاى بسيار از سوىبعد از شكست كمون پاریس، انترناسيونال مورد فشار و ایذا و اذیت
سال دولت صميم گرفت در  شوراى عمومى ت  1872هاى ارتجاعى اروپا قرار گرفت و 
سویى دیگر جنبش كارگرى در  مقر اروپا را درمرحله خود را به نيویورك منتقل كند. از 

شيوه نوینى سازگار نبود. پس بهشده بود كه با  سيونال  سازماندهى انترنا شنهاد هاى  پي
 منحل شد. اى انترناسيونال رسماًدر فيالدلفيا طى قطعنامه 1876ژوئيه  15در  ماركس
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 خدمات انترناسيونال اول

سم در اروپا و امر سي سترش مارك ست باعث گ سيونال اول توان شود. انترنا شمالى  یكاى 
ـــتى را منزوى و ایزوله كرد.جنبشبه ـــد و جریانات اپورتونيس  هاى كارگرى نزدیك ش

ــيونال پرولترى و حمایت از جنبش ــيونال به كارگران انترناس  بخش راهاى رهایىانترناس
 وجود آورد كه( نهادهایى به1872-1864آموخت. و طى هشــت ســال فعاليت خود از )

 هاى سياسى مستقل طبقه كارگر قرار گرفت.سازمان بعدها مورد استفاده

 
 انترناسيونال دوم

 هاى انترناسيونال ازها به ماركس و انگلس پيشنهاد كردند فعاليتبعضى 80در آغاز دهه 
 دیدند.سرگرفته شود. اما آنان شرایب كافى را فراهم نمى

 تمام ماركسدرگذشــت و انگلس به اتمام كارهاى نيمه  1883مارس  14ماركس در 
 مش ول شد.

 منشــأ»كتاب  1884وى جلدهاى دوم و ســوم كاپيتال را بازبينى كرد و بعد در ســال 
هاى نوشتهدست را با استفاده از تحقيقات مورگان و« خانواده، مالكيت خصوصى و دولت

كالسيك  وئرباخ و پایان فلسفهفلودویك »اب ـــكت 1886ال ـــاركس نوشت. در ســـم
 را نوشت.« آلمان

شنهاد كردند، كنگره بين 80در پایان دهه  سه پي  المللىدو حزب كارگرى آلمان و فران
ـــت ـــيبيلس ـــود. در زمان تدارك كنگره، پوس  هاى فرانســـوى با همكارىتشـــكيل ش

 منظور تسخير رهبرى در جنبش كارگرىها بههاى انگليسى و آنارشيستتریدیونيونيست
سال  صمي 1888در  سال درپاریسدر لندن اجتماع كردند و ت  م گرفتند در ژوئيه همين 
 المللى برپا دارند.كنگره بين

ند در كنگره مان تصـــميم گرفت كارگرى فرانســـه و آل  بعضـــى از رهبران حزب 
 ساله بود. ضمن انتقاد از سازشكارى 68ها شركت كنند. انگلس در این زمان پوسيبيلست

ست سيبيل شاى پو ست به اف سه د شت، ببل وانگلس ليبها زد. احزاب آلمان و فران  كن
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ریزى كنند. كالرا زتكين نيز المارك را متقاعد كرد كه خود یك انترناسيونال نوین را پایه

 آنان پيوست. به
 هایش تنهارغم كوشــشدو كنگره برگزار شــد. جناح رقيب على 1889ژوئيه  14در 

 جمعى باها مكه ماركســيســتكشــور گردآورى كند. در حالى 9نماینده از  70توانســت 
 كشور اروپایى و امریكایى گرد آوردند. 22نماینده از  393حضور 
 كنشــتعنوان هيئت رئيســه انتخاب شــدند. ليبكنشــت، ببل، وایالن، الفارگ بهليب

 عنوان رئيس اجرایى كنگره تأسيس انترناسيونال دوم را اعالم كرد.به
ــركت انگلس به ــوم كاپيتال در كنگره ش ــت. اما جریان علت كار روى جلد س نداش

ـــت خاطره مبارزات قهرمانانه كارگران كرد كنگره بهرا دنبال مى كنگره منظور بزرگداش
براى هشــت ســاعت كار روزانه، این روز را جشــن عمومى  1886در اول مه  شــيكاگو
 سراسر جهان اعالم كردند. كارگران

ـــ1896انترناسيونال دوم از سال   اصل این سهسه كنگره تشكيل داد و در فو 1889ـ
 ها و جناح راست انجام داد.كنگره مبارزه جدى برعليه دو جریان آنارشيست

 
 هاآنارشيست

ستى، تعدادى بى سرمایه به مرحله امپریالي شكست كمون پاریس و گذار  شمارى بعد از 
 بورژوازى ورشـــكســـته به صـــف كارگران پيوســـتند. آنان با خود ایدئولوژىخرده از

 ون جنبش كارگرى آوردند. اینان در فرانســـه، آلمان، هلند، اتریش،غيرپرولترى را به در
 ایتاليا، اسپانيا، و سوئيس جریان قدرتمندى بودند. آنان به چه باور داشتند.

 . با دیكتاتورى پرولتاریا مخالف بودند.1
 كردند.. ضرورت سازمان دادن احزاب پرولترى را نفى مى2
 دانستند.هاى قهرآميز را ضرورى مى، روش. بدون توجه به شرایب عينى انقالب3
 . با هرگونه مبارزه قانونى مخالف بودند.4
 . با هر شكل مبارزه اقتصادى مخالف بودند. 5
 دانستند.. شركت در مبارزات پارلمانى را خيانت به انقالب مى 6
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 . و با هر جنگى مخالف بودند.7
 ها را شكست سختى دادند.آنارشيستكنشت و ببل، ، ليب1896در كنگره لندن، 

 
 هاى چپ و راستاپورتونيست

ـــيال دمكرات آلمان به ـــوس  ترین حزب كارگرى،عنوان قدیمىدر این دوران حزب س
 رو بود:المللى را برعهده گرفته بود. اما خود با رشد دو جریان روبههدایت جنبش بين

 . جریان چپ1
ــتفاده حزب از امكانات نوین  ــيســتىكه مخالف اس  بود. و دســت به اقدامات آنارش

 زد كه باالخره از حزب اخراج شدند.مى
 جریان راست. 2

 پارلمانتاریسم گرایش داشت و مخالف انقالب بود.ها ولمار بود. او بهكه در رأس آن
 با سه اقدام ضربه 1891ساله بود. در فاصله ژانویه تا ژوئن  69 انگلس در این زمان
 راست وارد كرد: محكمى بر اپورتونيسم

 از ماركس« نقد برنامه گوتا». انتشار 1
ـــالين ـــار این نقد باعثانتقاد مى 70ها در دهه در این نقد ماركس از الس  كند. انتش

سكى اعالم كرد  شد. كائوت سيال دمكرات آلمان  سو شدید در حزب   این نظر»واكنش 
ست شت اعالم كرد كه و ليب« حزب ني ست »كن سي ضاى حزب نه مارك سالين اع و نه ال

 «اند.سوسيال دمكرات بلكه
 اى از خود اواز ماركس، همراه با مقدمه« جنگ داخلى در فرانســه». انتشــار مجدد 2

ــت بود كه مخالف انقالب قهرآميز بود. ــم راس ــتقيمى به اپورتونيس  این كتاب حمله مس
ـــالح براى پرولتاریا تأكيد مىدراین اثر براهميت فوق ـــود. العاده زیاد س  پرولتاریا با»ش

 «تواند پيروز شود.گرفتن سالح است كه مى
 «نقد برنامه ارفورت». انتشار 3

سال  سيال دمكرات آلمان در  سو   «برنامه ارفورت»نام برنامه خود را به 1891حزب 
 شود.منتشر كرد. در این برنامه مسأله دیكتاتورى پرولتاریا مسكوت گذاشته مى
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 مسأله دهقانان

 شــمارى ازدارى موجب ورشــكســتگى عده بىرشــد شــتابان ســرمایه 70در آغاز دهه 
 دهقانان شد. جنبش دهقانى در آلمان و فرانسه رو به اعتال گذاشت.

 رهبران احزاب كارگرى فرانسه و آلمان سياستى اپورتونيستى در قبال مسأله دهقانى
 پيش گرفتند؛ استفاده از آراى آنان در انتخابات.

 1894را در ســال « مســأله دهقانى در فرانســه و آلمان»كتاب همين منظور انگلس به
شان داد كه یكى  شت انگلس دهقانان را متحد پرولتاریا در امر انقالب اعالم كرد. و ن نو

دالیل شكست كمون پاریس غافل بودن از دهقانان بود. اما ناپلئون سوم توانست این  از
 جلب كند.را بفهمد و حمایت دهقانان را به طرف خود  امر

 سازىانگلس راه رهایى دهقانان را شركت همراه با طبقه كارگر در انقالب و واژگون
ـــت. و توليد تعاونى را یكى از حلقهبورژوازى مى ـــادهاى گذار بهدانس ـــوى اقتص  س

 ها باید داوطلبانه باشد.ا اضافه كرد جلب دهقانان به تعاونىـرد. امـسوسياليستى اعالم ك
 

 نوشت انترناسيونال دوممرگ انگلس و سر

شت. و به 1895انگلس دراوت  سيونال بهدرگذ ستتدریج رهبرى انترنا ست رفرمي  هاد
 ها باعث نفوذ اندیشــه و اســلوب بورژوازى درداخل جنبش كارگرى شــدند.افتاد. آن

ــيونال هم ــفانه رشــد كمى انترناس  ســطح با رشــد كيفى آن نبود. و از ميزان آگاهىمتأس
ها، قالبى آن كاســته شــد. ناگفته نماند كه درمقابل جناح رفرميســتســياســى و روش ان

شت. رهبرى این جناح به جناح ست والدیمير ایليچ دیگرى بود كه نظریاتى متفاوت دا د
هانى اول ) لنين از نگ ج ـــروع ج با ش يه بود.  ـــ كارگرى روس ( 1914رهبران جنش 

 به سه جناح تقسيم شد: انترناسيونال دوم
 . راست1
 . ميانه2
 . چپ3
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ضع گرفت و جنگ را تأیيد كرد.  شورهاى خود مو ست به نفع بورژوازى ك جناح را
 جناح چپ كه شامل حزب سوسيال دمكرات روس )به رهبرى لنين( حزب كارگرى اما

 كنشت( و حزب سوسياليست چپ بل ارستان و دیگر احزاب بودآلمان )به رهبرى ليب
 موضعى مخالف اتخاذ كرد.

سال  سو 1915در  ستدر  سيالي سو شد كهئيس اتحادیه  شكيل  سيونال ت  هاى انترنا
ـــال   ، اینبعد از پيروزى انقالب اكتبر 1917رهبرى جناح چپ آن با لنين بود. و در س

سيونال دوم خود را احزاب كموناحزاب براى جدایى كامل از رفرميست  يستهاى انترنا
 انترناسيونال در نقد جناح راستناميدند و به عمر انترناسيونال دوم پایان داده شد. لنين 

 گوید:چنين مى
 

ست. اپورتونيست» ا   هاترشرسنگ  اننطناسيوناا دت ، ترشرسنگ  اپورتونيسپ ا
ساو كهها پي  ىوبباو اىم ترشرسنگ  را فطاهپ ى ى و انقالب  كطدن . ن ىم 

 كطدن ...سوسياليسن  را نف  ى 
ب ىل عمممطترر هو نه بنگ داخو  نف  را در ل ظاوىبار ه طبقات  ت ت  ىعيم 

سطىاىهى  شوتنيه   سن  ت دفار ا  ىيهم تبويغدارر را  ىط نا  ىيهمكطدن ...   پط
سپ را كه ى وى  سيالي سو س   سا صل ا شطىحكطدن  ت ا ست ت  ها پي  در ىانيف

 1«كطدن ىيهم ن ارن  نادى ه انگاشنه ت ىا نف  ى  وى  كار طاو ش ه ت ى 
 

 انترناسيونال سوم

ـــانترن تشكيل  1919اسيونال سوم، اتحادیه احزاب كمونيست جهانى است كه در سال ـ
ــد ــال ـــــو ت ش ــت  1943ا س ــى آن اس ــده عبارت روس  دوام یافت. كمينترن كوتاه ش

Stichesky - intermasional) (Comun:  ستين كنگره آن در مارس شركت  1919نخ با 
ستى و گروه احزاب سي شد. و  30هاى مارك شكيل  شور جهان ت ب براى اولين بار احزاك

                                                           
 دمكراسى. لنين ـ جنگ و سوسيال 1
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شاوره انقالبى سه م شركت كردند. قبل از آن جل سيایى در آن  شرقى و آ شورهاى  اى ك

لنين در ماه ژانویه تشــكيل شــد و همه احزاب به كنگره دعوت شــدند. كنگره  رهبرىبه
 دست گرفتن قدرت توسب پرولتاریا شد.خواهان مبارزه براى به درپيام خود

س سي ضت انقالبى مارك سترش یافت و نه سيا و امریكا گ سرعت در اروپا و آ تى به 
دوانيد و احزاب كمونيست در بسيارى از كشورها تأسيس یافت. حزب كمونيست  ریشه
 (1920اعالم موجودیت كرد. ) 1299در سال  ایران

 شد:در این زمان كمينترن به سه جناح تقسيم مى
 . چپ1
 ها(. ميانه )سانتریست2
 . جناح انقالبى3
شركت  1920سال  در شد و نقش مهمى در مبارزه 41كنگره دوم با  شكيل   حزب ت

ستعليه چپ شركت كموني سندیكاهاى تحت رهبرىروها كه مخالف   ها در پارلمان و 
 ها بود، كرد.رفرميست

ـــت. كنگره پيرامون نقشبيمارى كودكانه چپ  روى نقش مهمى در این كنگره داش
ـــتعمدهقانان و خلق ـــتهاى كشـــورهاى مس ـــير و روش كمونيس  ها بحث وره و اس

سم )هيتلرى( شي شنى دارد در كنگره هفتم كمينترن كه مبارزه بر عليه فا  رهنمودهاى رو
 تاى آن 54تاى آن علنى و  22حزب كمونيست وجود داشت كه  76در دستور كار بود. 

 مخفى بودند.
شد. گفته مى شروع جنگ جهانى دوم كمينترن منحل   گسترششود، رشد و پس از 

سایر احزاب شت. دخالت كمينترن در امور   احزاب با وجود یك مركز واحد م ایرت دا
شامدنتایج منفى به ستالين براى خو ست كه ا  بار آورده بود. نظرى دیگر براى این باور ا

 (1943متفقين )امریكا و انگليس( كمينترن را منحل كرد. )
 

 كمينترن و شوروى

ده انقالب اكتبر اسـت. حزب سـوسـيال دمكرات روسـيه انترناسـيونال سـوم در واقع زا
سيونال به ست انترنا سختى برعليه جناح را سر ضع  سيونال دوم موا رهبرى لنين در انترنا



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      200

 

خاطر طرفدارى و شركت در جنگ جهانى ها را به سوسيال شوونيزم )بهگرفت. آن دوم
ست )عدول از دیكتاتورى پرولتاریا و انقالب كارگرى( و اول( متهم كرد. پيروزى  رفرمي
 روسيه مواضع لنين را تقویت كرد و حقانيت نظریات او را نشان داد. در

ــقه كه خود را كمونيســت  ــد. یك ش ــقه ش از این تاریخ به بعد جنبش جهانى دو ش
ــت را  ناميد درمى ــد و احزاب كمونيس ــوم جمع ش ــيونال س وجود آوردند. و بهانترناس

گر و تشكلى دیگر ـاميدند راهى دیـندمكرات مىود را سوسيال ـ ـخ هـگر كـجناحى دی
 را برگزیند.
 ها( كمينترن ازپاى ســير تحوالت در شــوروى )احزاب و حكومت بلشــویكاما پابه

 تدریج دور و دورتر شد.اهداف اوليه خود به
 ها از انقالب جهانى به سوسياليسم در یك كشور رسيدند. و حفظ و بقاىبلشویك

 هاى سراسر جهان و كمينترن قرار گرفت. دفاع ازیف كمونيستاین كشور در رأس وظا
 عنوان سوسياليسم برابر شد با انترناسيونال پرولترى.شوروى به

 تدریج تمامىمُرد و اســتالين رهبر حزب و حكومت شــد. و به 1923لنين در ســال 
 جاماى خونين در حزب و جامعه انقدرت را در شوروى قبضه كرد. این پروسه با تصفيه

ــتان، نيز  ــت ایران و لهس ــوروى، چون حزب كمونيس ــت مقيم ش ــد. احزاب كمونيس ش
شمول شدند. كمينترن نيز جدا از تمامى این تحوالت نبود. و از یك ارگان  م صفيه  این ت

افزارى در دســت حكومت اســتالين درآمد. و اثرات مرگبارى بر احزاب  مشــورتى به
 توده داشت. سراسر جهان و بالخصوص بر حزب كمونيست در

 
 كمينفرم

سپتامبر  سيس آن 1949در  شد. هدف از تأ سيس  ست در ورشو تأ  دفتر اطالعات كموني
كمك به گســترش و نفوذ ایدئولوژیك حزب كمونيســت شــوروى و پشــتيبانى از نظام 

 آن در سایر كشورهاى سوسياليستى بود. حاكم
سه  سالوى و فران ست یوگ شرقى حزب كموني ست اروپاى   و ایتاليا ازاحزاب كموني

 آن بودند.اعضاى 
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ـــوروى رابطه آن كشـــور با  با تبدیل انقالب اكتبر به دیكتاتورى بوروكراتيك در ش
اى آمرانه رادرى به رابطهـه بـافت. و رابطـر یـرادر ت ييـب زابـا و احـكشوره گرـدی

 ت يير یافت.

 منحل شد. 1956این دفتر در آوریل 

 
 بندى كنيمجمع

ست انقالب اكتبر مرز ستبين كموني ستا هاها و رفرمي سيالست. رفرمي سو  ها خود را 
 الملل سوم و چهارم خود رفتند.الملل دوم، به سراغ بيندمكرات ناميدند و بعد از بين

 دكانى باقى ماند. و هرچه ماند همه چيز بود اال كمونيستى امى برناز سوسياليسم تنها 
ــياليســتى خود نيز چنين ادعایى ندار ــوس ــتر به رفرمو س  هایى درچارچوب نظامند. بيش

 بورژوایى حاكم دلخوش دارند. حزب ســوســياليســت فرانســه در قدرت همان كارى را
شيراك مىمى ستى ژاك  ست را ست  كه خود راكند اما ببينم آنانىكند كه حزب د كموني
 دانستند چه كردند.مى

سال  شد. احز 1919از  ست  سوم( در سيونال   اب تا حدودى ازكه كمينترن )انترنا
صيت برخوردار بودند. اما از مرگ لنين به بعد كمينترن به افزارى براى شخ ستقالل و   ا

ست شد. از یاد نبریم كه همين كمينترن بر خيانتهاى توسعهسيا شوروى تبدیل   طلبانه 
شم  ست ایران چ شتن تمامى رهبران حزب كموني سبت به انقالب گيالن و ك شوروى ن

ست و یك كلمه فرو سبت به نهضت دمكراتيك بد عملیاعتراد نكرد. از  ب  شوروى ن
 گذریم كه در آن روزگار كمينترن منحل شده بود.آذربایجان مى

سال  ضو آن  1949اما كمينفرم كه از  ستالين برقرار بود. دیگر از احزاب ع تا مرگ ا
 .استقالل و شخصيتى دیده نشد هيچ

سيونال اول و انترنبه سيونال دوم تا مرگ انگلس، بههرروى فقب از انترنا  عنوان یكا
 هایى بودند در خدمت غير. از روح وتوان نام برد. بقيه دكانالمللى، كارگرى مىنهاد بين

 گوهر و جَنَم كارگرى تهى بودند.
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 تصرف ماشين دولتى

سيه تزارى در جنگ جهانى اول، فقر و فاقه مردم، به احزاب ليبرال و چپ ست رو  شك
صت داد تا  ست فر شك سكى و  سب دولت كرن تزار را از قدرت برانند. ادامه جنگ تو

 درجبهه جنگ به حزب بلشویك فرصت داد تا به قدرت برسد.
شين دولتى را  سى و ما شكل ناگهانى و حفظ بوروكرا شعاعيان گرفتن قدرت را به 

 داند اما منكر وجه انقالبى آن نيست.كودتایى انقالب اكتبر مى وجه
 گوید و خود لنينگونه كه ماركس مىشود اینست كه به همانطرح مىاما سؤالى كه م

صرف و براىتواند بهكند؛ طبقه كارگر نمىبر آن تأكيد مى شين دولتى را ت ساده ما  طور 
 كار برد.مقاصد خود به

ـــين دولتى و انگلس ا ـــخن مىماركس از خرد كردن ماش ما ز انفجار آن س گوید. ا
شين اكتبر این اتفاق نمى انقالبدر ست. خرد كردن ما دولتى باید افتد. به واقع افتادنى ني
ا نيازها انقالب ـــاشد كه سيستم ادارى را متناسب بـــساختن دستگاه نوین ب اىـــپابهـــپ
 پيش برد.به

شين دولتى راهى جز انقالب ستن ما شك ست كه براى درهم   شعاعيان بر این باور ا
ست. انقالب تمام آن م ستگاه ادارىني ساختن د  اش الزم داردصالحى كه پرولتاریا براى 

 كند.كند. سازمان انقالبى دستگاهى كه سراپاى نيازهاى انقالب را برآورده مىفراهم مى
ـــتى كند. تا در آخر ها را به فزونى بدل مىانقالب در روند خود، گام به گام، كاس

 ساخت سازمان خود فائق آید.به
سان كه انــــهم ست. به ان  سازمان آن نيز قالب خود از اندك به انبوه ا سان  همان 
توان در عرد یك لحظه و را نمىـــك جهان نـــه یـــتى را كـــپویه را دارد. راس همين

 لنينى ساخت.

 
 ارتش انقالب

 هانطار سا ىاو دادو ىك ارت  انقالن ، پيشنا  انقالن ، نا كار انقالن  خود توده»
 هاركن . ت نهنطىم بهطهان ، نالفعل انقالن  ى نالقوه انقالن ت طبقه كار ط را كه 



 203         انقالب

 
ش  انقالب قوا  هى ههو ساخنماو حهب تها را كه همچنيم نا فطهنگ ت ى  ان  در 

 ده .ارت  بار ى 
ا  هميم رت هپ هست كه همواره ارت  ا  ىك سو ارتش  ىمنا  ا  توده ت طبقه ت 

 هپ تا ه پس ا  نشمماو دادوتطوبانه هوشممرل داسمموى  دىگط، ر ىن  او هو نه ا 
 شون .ار در ارت  پذىطفنه ى كاردان  ت دليطر ت پاك درتن  تى ه

 شعاعيان ـ انقالب
 

شت. پس  شته دا سرر شت و نه از فن جنگ  سازمان رزمى دا شویك نه  اما حزب بل
سربازان وظيفه شى از  سویى دیگر ارت سران تزار را به خدمت گرفت و از  سو اف  دریك 

شى انقالبى نخواهد بود و آن»ست كرد. در شى، ارت ست كه چنين ارت شكار ا  همدیگر آ
 ارتش انقالبى طبقه كارگر.

 
 بندى كنيمجمع

ــيدن قيام و ــرایب عينى و ذهنى انقالب و فرا رس ــدن ش ــيوه لنين، آماده ش  انقالب به ش
ـــب حزب طبقه كارگر، نمى ـــين دولتى و ارتش را به یكرهبرى آن توس اره بتواند ماش

ـــت از فرداى پيروزى براى به چرخش درآوردن  منهدم یا دگرگون كند. پس ناچار اس
ـــتگاه دولتى را به اقتصـــاد و كار بيندازد و ارتش را براى حفظ گذران روزمره مردم دس
 خدمت گيرد. قدرت به

 لنين خود نيز بر این باور بود كه انهدام ماشين دولتى و تشكيل سازمان انقالبى طبقه
 ها فرصت نداد تا سازمانبعد از پيروزى انجام شود. اما سير حوادث به بلشویككارگر 

 ادارى خود و سازمان رزمى طبقه كارگر را درست كنند.
 بحران اقتصادى ناشى از جنگ جهانى و بحران سياسى ناشى از هجوم ضدانقالب،

 خدمت گيرند. ها را وادار كرد سازمان دولتى و ارتش تزارى را با ت ييراتى بهبلشویك
ـــتاز به جنگ  تكليف ما با انقالب، از اندك به انبوه، از نطفه مبارزه مســـلحانه پيش

مدت روشن است. انقالب در پروسه خود، سازمان خود و ارتش خود را طوالنى اىتوده
كوبد تا پاى این ساختن، سازمان ادارى و رزمى دشمن را درهم مىكند. و پابهمى درست
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ــرنوشــت كه  روز ــين ادارى و خشــت آخر را بكشــد و ضــدانقالب را بهس همراه ماش
 درهم بكوبد. اشرزمى

سازمان ادارى و رزمى شيوه لنينى چه باید كرد؟ طبقه كارگر چگونه   اما با انقالب به 
 كند؟خود را درست مى

 
 شيوه مبارزه در جوامع آزاد و غيرآزاد

 هاجوامعى كه در آن»شـــود رویه یكســـان اوســـت در اعتراضـــى كه به شـــعاعيان مى
 «كند.ها هنگامه مىدیگر جوامعى كه خودكامگى در آن»و « هایى روان استآزادى

شعاعيان مى ست كه: سؤالى كه از  شاهنگ طبقه با تبليغ وآیا دوره»شود این  اى كه پي
ـــاگرى ـــوى اش را مىهایش به طبقه كارگر فرهنگ انقالبىافش آموزند و طبقه را به س

ـــمى انقالب یابد و در ميان انبوه توده نفوذ د و همچنين در خالل آن گســـترش مىكش
 بيرون از ستيزه طبقاتى است. كند، آیامى

 «نه، بيرون نيست. عين ستيز طبقاتى است.»پاسخ شعاعيان این است: 
 هااى در آن است. سازمان پيشتاز نباید از این آزادىگونهآیا در جوامعى كه آزادى به

شتاز طبقهسود جوید. و  ست. پي شعاعيان آرى ا سخ  شر كند. پا  فرهنگ كارگرى را منت
 شود كه روشنگر باترین آزادى سود جوید. و بار دیگر پرسيده مىكارگر باید از كوچك

سوا كردن طبقه حاكمه، مى شاندن طبقه به حزب و ر  تواندپراكندن فرهنگ كارگرى و ك
 دست گيرد.سرنوشت خود را خود بهطبقه كارگر را به سوى خيزش گسترده بكشاند و 

 پس درگيرى، و جنگ در این جوامع بایستگى ندارد.
 خواهد نظام چيره راهرروى مىپرسد. آیا حزب طبقه كارگر بهدر مقابل شعاعيان مى

 درهم بكوبد. اگر پاســخ آرى اســت. خب پرســش بعدى این اســت كه طبقه چيره چه
 وزى كه حزب تمامى طبقه را آماده خيزش نهایىكند؟ تا ركند؟ آیا شكيبایى پيشه مىمى

 كند. هرگز. پرسش دیگر، پس چه خواهد كرد. پراكندن سازمان پيشتاز و در آخر تأدیب
 روـكنان فویهـخواهد كرد. یا مطبقه. سؤال بعدى این است در چنين هنگامى حزب چه 

 پردازد.رزمى مىه جنگ انقالبى و ستيزه ـه بـا دليرانـوده. یـون حزب تـزد چـریمى
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 ديالكتيك رزم و صلح

شتاز چهمى« خودكامگى هنگامه»در جوامعى كه  سازمان پي ست.  شن ا  كند. تكليف رو
ـــت و  بخواهد و چه نخواهد در موقعيت جنگى قرار دارد. پس از بحث ما خارج اس

به گفتن نيســت كه در چنين جوامعى دادن یك شــعار چه عواقبى دارد چه رســد  نيازى
 ماند جوامعى كه دمكراسى در آن تا حدودى وجود دارد.سرنگونى. مى شعاربه

 شعاعيان منكر استفاده از این امكانات براى بسيج و آگاهى دادن، طبقه كارگر نيست.
 شــود. اینجا بحث خواســتن یا نخواســتن ســازماناما باید دید تا كجا این امكان داده مى

ست باید دید حد تحمل طبقه چيره  شتاز ني شاهنگ باید براىپي ست. تا آن حد پي  كجا
 بسيج طبقه كارگر و توده سود جوید.

بندى دارند. كشــورهاى متروپل كه دســت ناگفته پيداســت كه این جوامع هم درجه
توانند توده و طبقه را تا حدى راضـــى نگه دارند. درغارت كشـــورهاى فقير دارند مى

شرافيت كارگرى به درطبقه شاند، با تبلي ات خود وجود آورند و طبقه را ا به انحراف بك
سر مى توده و شتاز را با پنبه  سازمان پي برند. و پيش طبقه را گمراه كنند. در این جوامع 
ـــعى مى كه كاراز آن ـــد. س ـــازمان را كنند از راهبه زدوخورد بكش هاى قانونى دخل س

ساعد نيست. ضمن آنبه دربياورند. شتاز م سازمان پي آنان حزب و كه هرروى زمينه رزم 
كشانند. اما در كشورهایى كه متروپل نيستند. و به جنگ مرگ و زندگى نمى پيشاهنگ را

كه كنند تا جایىمتوسطى دارند با حد تحمل كمترى با سازمان پيشتاز برخورد مى اقتصاد
سى را به كنار مى امكان شد. در اینجا دمكرا  گذارند وبه خطر افتادن تمامى حاكميت نبا

 كنند. در اینجا سازمان پيشتاز چه بایدكشند، مثل شيلى كودتا مىرا بيرون مى شمشيرها
 بكند و به چه شكل باید باشد.

 
 يك نكته

حث مامى این ب یانى مىت كارگر مىها حول جر قه  كه خود را حزب طب ند وگردد   دا
ــــ مذهبى،مى  خواهد جامعه ســوســياليســتى برقرار كند. حســاب جریانات ملى، ملى ـ



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      206

 

ست از این ماجرا جدادمكرا ـــ دمكرات، رفرمي سيال ـ سو  ست. تمامى اینا ت، ليبرال، 
 شان، اختالفى گوهرى نيست. در شكل حكومت و عناصر حكومتجریانات اختالفات

 اختالف دارند.

 
 اشكال مبارزه

 كند.ماركسيسم هيچگاه جنبش را به یك شكل مشخص از مبارزه محدود نمى
 بارزه باور دارد.ماركسيسم به اشكال گوناگون م

 لنين

ست، به ست.طبقه كارگر براى بهروزى كه بهروزى دیگران نيز در آن ه  دنبال راهى ا
ست. كه هست. نمى سم دانش رهایى طبقه كارگر ا سي تواند خود را اگر بپذیریم كه مارك

ـــده، باید به تمامى روى ميز طبقه  به ـــكل مبارزه محدود كند تجربيات انجام ش یك ش
 از سوسيال دمكراسى اروپا گرفته تا انقالب اكتبر و چين و كوبا و ویتنام. باشد، كارگر

 شـود، الگو،شـود كه یك تجربه موفق مثل انقالب اكتبر مىاشـكال از آنجا ایجاد مى
 عكس مدل كوبا، جنگ چریكى ازها و یا بهاى براى تمامى كشورها و تمامى ملتنسخه

 از همان ابتدا با الگوبردارى مخالف بود و هست. شود الگو. ماركسيسماندك به انبوه مى
ــى در تبليغ، ــى، اقليمى، نيازمند چه روش ــياس ــادى، س ــرایب فرهنگى، اقتص  باید دید ش

 تشكيالت و سياست هست.
شدن به معناى انطباق آن ست. ملى  شدن ا سم در وهله نخست نيازمند ملى   ماركسي

شــناخت تاریخ و فرهنگ و  اصــول بر شــرایب ملى و این نيازمند درك ماركســيســم و
و اقليم و ســياســت ملى اســت بعد باید دید براى حركت چه ابزارى داریم، آیا  اقتصــاد
اى و كارگرى صــنعتى فعاليت حزب در درون كارخانه هســت. آیا اصــالً كارخانه امكان
ست آیا این امكان  درميان شد. اگر ه ستى مطرح با ست تا نفوذ حزب و آگاهى كموني ه

ــ هســت كه وجود رى را جذب كرد. ذكر یك نمونه آموزنده خواهد بود. قبل از بهعناص
، محفل مطالعاتى احمدزاده ـ پویان، گروهى 1350هاى فدایى خلق در سال چریك آمدن
سى نفوذ در ميان كارگران مى را به سن نوروزى مأمور برر سن از رهبرى ح كند. پدر ح

 آهن بود.اى در راهباسابقه توده كارگران
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سن  سابقه فعاليت حزب پس از مدتى به این نتيجه مىح سد كه كارگران به علت  ر

كنند و به این نتيجه رســـيد كه ابتدا باید آهن به پيشـــاهنگ با بدبينى نگاه مىراهتوده در
دنبال وزیر و وكيل شدن بكند تا كارگران به این باور برسند كه پيشاهنگ به پيشتاز كارى

 نيستند.
ــرایب و آن اب ــاگرىاگر ش  ، بردن آگاهى وزار الزم نبود دیگر مدل لنين انقالب )افش

ل انقالب اقتصادى به انقالب سياسى و قيام( دیگر محلى از ــــاندهى و تبدیــــازمــــس
 اعراب ندارد.

ـــيوههمين  الگو و اى دیگر. باید دیالكتيكطور در مورد مشـــى چریكى و یا هر ش
 جست و حزب سوسياليست را درستشرایب را یافت. خليل ملكى از مدل اروپا سود 

 هاكرد. حزب توده مدل روسى را در پيش گرفت، رنجبران مدل چينى و سازمان چریك
 مدل كوبا و امریكاى التين را.

مه این تالش یا ه مامىآ ید ت با كارگر  قه   ها غلب بود، هرگز. بيهوده بود، هرگز. طب
ـــراه ـــاید راهى را كه هاى رفته و نرفته را آزمون كند تا راه منطبق بر ش رایب را بيابد. ش

ید گزینش مى با نه درایران  كه  مامى این الگوها. راه پنجمى  ـــد، راهى بود جدا از ت ش
ـــت، نه لنين و نه مائو. روزى مهرداد پاكزاد گفت: )حوالى  ذهنبه ـــيده اس ماركس رس

ا ما گویند. چرچرا باید برویم ببينم اوليانفســكى و یا زاگالدین چه مى (1360هاى ســال
ـــت كه تئورى ها بيایند و ببيند ما چه مىآن نباید كارى بكنيم كه گویيم. مگر جز این اس

خورد خيزد. و همين تئورى باز در عمل انقالبى محك مىانقالبى برمى انقالبى از پراتيك
شود. پونوماریف و سوسولف درگير چه پراتيكى بودند. آن روشن مى و صحت و سقم

 ها شفاى عاجل دردهاى جامعه ایرانى را بيابد.ست از دست آنخوامى كه حزب توده
 

 ضميمه كتاب

 اى استرسد، اما با دو ضميمه، ضميمه نخست مقالهكتاب انقالب در اینجا به پایان مى
ــت. و براى« جنگ پارتيزانى»نام از لنين به ــعاعيان در متن كتاب به آن پرداخته اس  كه ش

 مقاله نيز آورده شده است.آشنایى با تمامى مقاله، عين 
 ضميمه دوم نقد ویراستار مزدك است و پاسخ شعاعيان به آن.
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شد. از این بابت  انقالبكتاب  شر  شارات مزدك چاپ و منت سب انت  ایدبدر اروپا تو
 ان راهایى چند از جنبش كمونيستى ایراش، كتابسپاسگزار مزدك باشيم كه با پایمردى

 ست.از گزند حوادث مصون داشته ا
 گيرد كه شعاعيان دراینهایى چند به انقالب مىگيرىویراستار در ابتداى كتاب خرده

 مزدك: 1گيرهاىدهد. ابتدا نگاه كنيم به خردهضميمه به آن پاسخ مى
 يش از. در بسيارى از مقاالت استناجات رفيق منظور شعاعيان است، غيرمستدل و پ1

 و هند هاى چين و كوبا ومواردى كه انقالب اثبات به حكم رسيده است. از جمله در آن
یه ما ـــر جاراتى درون س باور او ت ييرى در وضـــعدارى مىچين و... را انف به  ند.   دا

 دارى پدید نيامده چرا؟ روشن نيست.سرمایه
 گيرد وى تفاوت شــكســت. او شــكســت امپریاليســم را چون پروســه در نظر مى2

 يند.باى را با شكست كامل نمىموضعى و مرحله
ـــتحاله انقالب3 ـــه اس ـــتى. پروس  هاى پيروزمند كه به باور او به گرداب همزیس

 ماند.توضيح مىزند همچنان بىغلتند و در مقابل دشمن زانو مىآميز مىمسالمت
 پردازد.مىن. او به مسأله تئورى امپریاليسم لنينى و دیكتاتورى پرولتاریا و حكومت 4

 م در یكآميز، سوسياليسكه او به همزیستى مسالمتحالىما تعميم او را در رد لنين در 
 دانم.پردازد، را نادرست مىكشور و قيام لنين مى

سياسى  شود همانا عدم تسلب او به اقتصاد. كاستى بزرگى كه در این اثر دیده مى 5
 كرد.ریزى مىباید ساختمان نوشته او را شفتهتحليلى كه مى و

 گيرد.ىصادى كه بر تصميمات لنين اثر داشت را نادیده م. او عوامل سياسى و اقت 6
 اش در مورد ماركس نادرست است.. قضاوت او با اطالعات كم7
 . نســبت دادن اشــتباهات حزب توده به لنينيســم غلب اســت. حزب توده بيشــتر 8

 استالنيست بود.
 

                                                           
 را از كسروى وام گرفته باشد.گيرى به معناى انتقاد است و بايد شعاعيان آن. خرده1
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 گانهپاسخ شعاعيان به انتقادات هشت

ـــ2هاى را در سال« د كردچه بای»گوید: لنين . شعاعيان مى1  نوشت. اما نظریات 1901ـ
ـــده در كتاب از آن دهه مى هرروى نظر لنين در مورد قيام، وظيفه گذرد. و بهاعالم ش

 هایى دارد.و دورى از جنبش مسلحانه كاستى حزب
 پذیرد. اما براى خود این حق را قائل است كه نظرات. تئورى امپریاليسم لنين را مى2

 م بشنود و روى آن فكر كند.دیگران را ه
ساخته ماركس مى3 ست و مى. دیكتاتورى پرولتاریا را  گوید، ربطى داند، كه چنين ا

آورد كند كه پرولتاریا حاكميت را از راه انقالب به چنگ مىلنينيسم ندارد. و اضافه مى به
یا نگهدارى مىآن و تار تاتورى پرول ـــب دیك ند و دولت را از راه نفى زرا توس ندگى ك

كشاند. مسأله حاكميت و زوال دولت توسب پرولتاریا یك پروسه را به زوال مى طبقاتى
شكيل ست كه با یكدیگر رابطه ارگانيك دامى ت ست به همين دليل هم ه ند. ردهند و در
 دید اسلوب لنين براى زوال دولت چيست. اما باید

ــالمت ــتى مس ــه همزیس ــت بلكه تنها از زوال دولتآميز لنين نهدر پروس  خبرى نيس
 دهد. و گامدیكتاتورى پرولتاریا رفته رفته كيفيت كارگرى انقالبى خود را از دســـت مى

 آميزتوان هم در همزیستى مسالمتشود. زیرا نمىگام به دولتى ضدكارگرى تبدیل مىبه
ضدانقالب جهانى به شركت كرد و هم بهسر برود. هم در تاراج دیگر خلقبا   سوىها 

 درت و دور كردن پرولتاریا از قدرت رو نياورد. ماركس از زوال تدریجى دولتتمركز ق
گيرد. پس ابتدا الزم اســـت گوید. این زوال طى یك پروســـه صـــورت مىســـخن مى
طبقاتى از طریق تكامل توده به پرولتاریا و پرولتاریا به پيشتاز رو به زوال نهد.  تضادهاى

اى انقالبى و جهانى باقى بماند ضدانقالب جهانى رابطهپرولتاریاى پيروز با  رابطه و ثانياً
پيشتاز نياز آميز( این پروسه تبدیل توده به پرولتاریا و پرولتاریا بهو مسالمت )نه كشورى
سى دولت رو بهپليس و زندان را از بين مى به ارتش و سيا زوال برد. و رفته رفته قدرت 

هرچه بيشــتر ضــدانقالب نياز تضــعيف  گســترش هرچه بيشــتر انقالب و گذارد و بامى
 یابد.دیكتاتورى و اعمال قدرت سياسى گام به گام كاهش مى تشدیدبه

 یابد. ناگزیر اســت زوال تواند زوال كمونيســتىدولت ســوســياليســم كشــورى نمى
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 امپریاليســتى یابد نخســت به دولتى ضــدانقالبى بدل شــود و هر آینه انقالب ســياســى
 دولتى امپریاليستى دگردیسى پذیرد. پرولتاریا رخ ندهد و به

 
 يك نكته

 تواند به كشورى كمونيستى گذار كند. كمونيسم شدنىدولت سوسياليسم كشورى نمى
 دنيانيست اال به شكل جهانى. اما بحث اصلى در این است كه سوسياليسم در شوروى به

ـــرمایه ـــود. س دولتى را  دارىنيامد تا دگردیســـى كند و به هيوالى بورژوازى تبدیل ش
ریزى متمركز و استبداد را بستند، تا مالكيت اشتراكى گرفتند و به ناف آن برنامه عنوانبه

 جور شود. همه چيز
سعه بورژوایى سوى تو شور را به  سى، ك سم رو سيونالي سب نا سوار بر ا ستالين   ا

ستى مسالمت  اهآميز در ابتدا خرید وقت بود براى بازسازى در ميانه رهدایت كرد. همزی
 باید راستى سوسياليسم در حال تحقق بود. قاعدتاًنوایى بود براى تقسيم جهان. اگر بههم

 هاىیافت و دیگر نيازى به آن پليس سركوبگر و آن اردوگاهتضادهاى طبقاتى كاهش مى
 آدمخوار نبود.

 
 ضعف اقتصادى انقالب

 )كه این یك نوع پذیرد كه ميزان آگاهى او در علم اقتصــاد صــفر اســت. شــعاعيان مى4
 شكسته نفسى خاص اوست( اما بر این باور است كه این كاستى یك ضعف فرعى است

 آميز لنين و سوسياليسمتوان درستى همزیستى مسالمتنه اصلى. با تحليل اقتصادى نمى
 كشورى او را به سر منزل مقصود رساند.

ستراتژ سایل ا شى از م سين تحليل نا یكى و تاكتيكى كژپویى جنبش كارگرى در واپ
 ست.ا هادرزمينه سياسى، نظامى، فلسفى و سازماندهى آن

صادى نمى ستى هيچ طرح و برنامه اقت  تواندبراى جلوگيرى از انحراف جنبش كموني
سالمت ستى م شركت در بازار جهانىضمن همزی ضمن  ضدانقالب جهانى و   آميز با 

صاد شند. اقت شوروى تحقق بخ سم را در  ستى، كموني اش كنندگىبا همه تعيين امپریالي
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كننده ندارد. در اینجا سياست و فلسفه درماتریاليسم تاریخى، معهذا در اینجا نقش تعيين

كه پيش مى و ـــت  ـــيوه انقالب جهانى اس كه راه عمل انقالبى و ش ـــادى  تد. اقتص اف
سم صاد بهتاریخى نقش تعيين درماتریالي ست )برنامهكننده دارد، اقت  هاىمعناى فنى آن ني

قوانين گوهرین اقتصاد، مكانيسم اقتصاد به مفهوم یك مجرد تاریخى، فلسفه  اقتصادى(،
آميز، اســت. و درســت بر بنياد همين قوانين گوهرین، همزیســتى مســالمت اقتصــاد

 كشورى از دست دادن خصلت جنگى راهى جز وادى انحطاط ندارد. سوسياليسم
 

 يك نكته

سسؤالى كه در این مطرح مى شعاعيان مىشود این ا سال ت كه:   1920پذیرد لنين تا 
 ها در یكآميز را برگزید پيروزى سوسياليستانقالبى است پس چرا همزیستى مسالمت

 ناپذیر در پروسه انقالب جهانى است. رشد نامتوازن اقتصادى، رشدكشور امرى اجتناب
سى باعث مى سيا ضعيفنامتوازن آگاهى  سرمایشود كه   ه از همترین حلقه در جهان 

 ها به قدرت برسند.گسيخته شده و كمونيست
سر دنيا آماده سرا شود فعالً، آمادگى نداریم وقتى   كمال بالهت خواهد بود كه گفته 

 انقالب شد ما را خبر كنيد.
 پرولتاریاى پيروز، نظامى را كه دنبال خواهد كرد نظامى سوسياليستى است تا اینجا با

 كردند. اما جنگ داخلى وز همين هدف را دنبال مىها نيشـــعاعيان همراهيم بلشـــویك
 ها كرد. به واقع همزیســـتىاقتصـــاد ویران، حفظ حاكميت را ضـــرورت نخســـت آن

سالمت ضرورت بيرون آمد. بدانآميز كه در واقع نوعى عقبم شينى بود از دل همين   ن
 د كه یك گاماميد كه با بازسازى اقتصاد، تعرضى كمونيستى آغاز شود اما چه اتفاقى افتا

 مفهومفلسفه اقتصاد و اقتصاد به»به پس لنين تبدیل شد به صد گام به پس. اینجاست كه 
 دهد.خود را نشان مى« یك مجرد تاریخى

 
 دو الگو

 قبل از انقالب اكتبر دو الگوى توسعه از سوى دو جریان مطرح بود:
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 دارى از سوى ناسيونال ـ رفرميسم روسى. توسعه سرمایه1
 عه سوسياليستى از سوى سوسيال دمكراسى روسى. توس2

 ســوســيال دمكراســى روســى درك روشــنى از انقالب داشــت اما در مورد اقتصــاد
 ها از اقتصاد سوسياليستى دركى بود كهسوسياليستى دركى مبهم داشت. درك بلشویك

 انترناسيونال دوم داشت:
 . مالكيت دولتى1
 ریزى شده و متمركز. اقتصاد برنامه2

ـــ رفرميسم روسى بود. به همين این  الگوى توسعه درست همان الگوى ناسيونال ـ
ــالمت ــتى مس ــد بورژوازى انجاميد. وخاطر كه همزیس  آميز در خدمت این الگو به رش

سر شد به  ضاد طبقاتى تبدیل  شد به همنوایى و همراهى و كاهش ت ستى تبدیل   همزی
 ریجى دولت تبدیل شــد به دولتىبيرون آوردن طبقات جدید )نومن كالتورا( و زوال تد

 متمركز، توتاليتر و پليسى.
 بورژواها در ابتدا از صحنه سياست حذف شدند. اما وقتى در زیرساخت اقتصادى،
شد، نمایندگان خود را در رهبران جدید سازى  سياق بورژوازى باز سبك و  صاد به   اقت

سازى كرد. پ ست نيز خود را باز سيا صه  ستىحكومت پيدا كرد. و در عر  س اگر همزی
سالمت شينى تلقى مىآميز در ابتدا نوعى انحراف و عقبم ساخت تقویتن  شد، در زیر

ــتى پيدا كرد و آن ــد بورژوازى در روبنا توجيهات الزم را در همزیس  را تقویت كرد وش
 آميز ماندنى شد.همزیستى مسالمت

 
 سكوت طبقه

ـــوروى به آنچه در حال وقوع  ـــكوت كرد و تن داد اگر طبقه كارگر چين و ش بود، س
سى، نظامى طبقه»بود به  مربوط سيا سفى،  شناخت فل اگر طبقه كارگر در روند «. ضعف 

یافت، آگاهى ســـياســـى، فلســـفى كه همزیســـتى خود بدان اندازه آگاهى مى مبارزات
ایستاد. شود، بدون شك در برابر رهبرى مىمنجر به باز ماندن از انقالب مى آميزمسالمت
 به پروسه تحقق سوسياليسم، ناچار به اطاعت و سكوت طبقه كارگر كشيد. ىپس نادان
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ــویك ــه این ناآگاهى مختص به توده و طبقه نبود. بلش ــنى از پروس ها نيز درك روش

سوسياليسم و اقتصاد و سياست و فرهنگ سوسياليستى نداشتند. به همين خاطر  تحقق
ــيون خود را به انح بود كه ــت، اپوزیس ــتالين توانس در كند. و اء گوناگون از ميدان بهاس

پرولتاریا را به دیكتاتورى حزب و دیكتاتورى حزب را به دیكتاتورى فردى  دیكتاتورى
صميم خود تبدیل سه ت سى، نظامى گيرىكند. و با حذف حزب و طبقه از پرو سيا هاى 
 ساختى بورژوایى برقرار كند. توتاليتر با

 
 برخورد فعال و آگاهانه

ــ اقتصادى بلشویك انزواى سياسى  ها، شكست انقالب در غرب، درك نادرست لنين وـ
شرق، همه واقعيتهاى رهایىكمينترن از اهميت انقالب سلمى در برابربخش در   هاى م

 ها بود. اما شـــيوه حل این مشـــكالت چه بود؟ راه انقالب فزاینده جهانى یابلشـــویك
 آميز با ضدانقالب غالب در غرب.همزیستى مسالمت

ـــتب ید دید در برابر واقعيات موجود كمونيس ید مىا با ند؛ها چه موضـــعى   گرفت
 جویانه، تسليم آگاهانه یا ناآگاهانه، ستيز آگاهانه یا ناآگاهانه.طلبانه یا ستيزهتسليم

 اى برخوردى فعال و آگاهانه بایستى داشته باشد.پيشتاز پرولتاریا نسبت به هر مسأله
ست ولى آگاهى پرولترى از آغاز ست. براى تكامل این آگاهى پرولتاریا ناگزیر ا  كامل ني

 نســبت به هر رویدادى نخســت برخورد فعال كند تا در روند آن آگاه نيز شــود. لنين و
 المللى كمونيســـتى در برابر عوامل ســـياســـى و اقتصـــادى جهان ســـنگر منفعل وبين

 سازشكارانه گرفتند و این جاى انتقاد دارد.
 

 ضعف عمومى جنبش چپ. صراحت لهجه و 5

پذیرد كه آگاهى او نسبت به نظرات كوشندگان كارگرى در جهان كم است. شعاعيان مى
سد: آنچه مزدك مى و  پذیرد كه اوداند. و باز مىمى« اى از دریاى ناآگاهى خودقطره»نوی

ست كه خرده سى ا ست اولين ك ست و اگر گيرىمدعى ني شته ا سبت به لنين دا هایى ن
پذیرد كه آگاهى او پيرامون ماركس و ماركسيسم گيرد. و نيز مىگفته است پس مى چنين
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ها را از ندانستن یك زبان خارجى و كار كم جنبش درزمينه ترجمه است. و همه این كم
 داند.آثار مى این

شه ماركس در زمينه رابطه حزب و انقالب صحبت خود را در رابطه با اندی  اما جان 
 داند.درست مى

 
 . حزب توده و لنينيسم 6

ست كه حزب توده آنچه كه در كودتاى  شه  28شعاعيان بر این باور ا مرداد كرد با اندی
نگ همخوانى دارد. اولين جزوه لنين فه پيشــــاه با وظي طه  كه حزب توده در راب اى 

ـــت متكى بر همين  درتوضـــيح خاموش كردن اعتراد هواداران حزبى نوش تا و  كود
تنهایى به جنگ دشمن فرستاد. توان بهگوید، پيشاهنگ را نمىنين مىل استدالل لنين بود.

دار ارتش دســـت به عمل بزند تا حزب نقش رهبرى قيام را عهده نخســـت باید توده و
 مرداد در برابر دو سؤال قرار گرفت: 28 شود. حزب در كودتاى

 یا انقالب چيزى جز همان قيام است.آ. 1
 ضـــدانقالب با جنبش مســـلحانه خود انقالب . آیا حزب موظف اســـت در برابر2

 دیرپاى را آغاز كند.
 حزب پاســـخ داد، انقالب همان قيام اســـت. نخســـت باید قيام كارگران، دهقانان،

 ناگفتهدست گيرد و این یك پاسخ لنينى بود. سربازان رخ دهد تا حزب رهبرى آن را به
كننده حزب، خود ملهم از رىام و نقش رهبـالين نيز در زمينه قيـه استـت كـدا اسـپي

 لنين بود.
 

 يك نكته

 و این روزگارى است 1320وجود آمد، در سال حزب توده در اوج قدرت استالينيسم به
ــت. در اینجا حق با  ــتالين از لنين جاى قرائت لنين از ماركس را گرفته اس كه قرائت اس

خونى لنين. و این هماست گروه خونى حزب توده با استالين خویشى داشت تا با  مزدك
ـــت.  هيچ ـــعاعيان نيز بر این باور نيس ارتباطى با حزب طبقه كارگر بودن آن ندارد. ش

ـــعاعيان در هاى فدایى، معيارهاى كارگرى بودن حزب را اش به چریكآخرین نامه ش
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ارگر ـزب طبقه كـانى، حـوده در هيچ زمـه حزب تـد كـدهنشان مى شمارد وبرمى

 نبوده است.
 
 انقالب . حق7

 فن»نویسد كه: كند و مىمزدك شعاعيان را به درك خشك و منجمد از انقالب متهم مى
 هاىانقالب بستگى دارد به اوضاع و احوال تاریخى حاكم بر كشورهاى مختلف و دوران

 «مختلف و لذا انتقاد رفيق به ماركس نادرست است.
تاكتيك تدا فن انقالب را از  يان در اب عاع ـــ بارزهش ند. و مىجدا مى هاى م  گوید:ك

يك» كارتاكت با  كار مخفى  كار غيررزمى، تلفيق  با  كار رزمى   هاى رزمى انقالب، تلفيق 
 اى و وابسته است به فراز و فرودعلنى، وابسته به اوضاع و احوال نبرد. در شرایب لحظه

 قالبىها نيست. فن انقالب، شكل و شيوه و اصولى از عمل اناما فن انقالب این«. جنبش
شك و  سو فن انقالب خ ضاى آن قرار گيرند. از یك  ستى انقالبات در ف ست كه بای ا

ضا منجمد سویى دیگر انعطافاتش در چارچوب همين ف ست و از  ضا كه ا ني ست. این ف
 شود همان فضایى است كه:در محدوده آن پياده مى فن انقالب

 سپرد.. انقالب از هسته انقالبى به سوى یك جنبش سراسرى ره مى1
 . انقالب خصلت رزمى دارد.2
 گذارد.شود و رو به رشد مى. انقالب از یك منطقه آغاز مى3
 كند.ها بر جنگ و گریز و برخوردهایى چریكى تكيه مى. انقالب تا مدت4

 در همين محدود زاده شــود. تر از آنســت كه انقالب مطلقاًهمه زندگى پيچيدهبا این
ــكل ــلىهاى آن قيیكى دیگر از ش ــت. اما برخالف لنين، قيام قانون اص  ام یا خيزش اس

 انقالب نيست، قانونى است فرعى. قانون اصلى جنبش مسلحانه از اندك به انبوه است.
 

 هاى چين، شوروى و كوبا. انقالب8

نویســد، بله این انقالبات كارگرى بودند. اما ســرگذشــت شــعاعيان در پاســخ مزدك مى
ستىاى پرولتاریایى نيست. ماندگارى این جنبشهها در پهنه ارزشآن بعدى  ها در همزی
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ــالمت ــه مس ــدن از انقالب فزاینده جهانى. پروس گریزناپذیر آميز با ضــدانقالب، جدا ش
ــــج ــــســرم اذبهـ دارى را كاره گذارده و فرآیند بازگشــت به ســرمایهدارى را نيمهایهـ

 كند.پرهيزناپذیر مى
سم  ست امپریالي شك ست كه  ست ا سهدر ستپرو شك ضعى اى دارد. اما اگر   مو

امپریاليسـم )مثالً در ویتنام، از پروسـه خود كه همانا شـكسـت كامل امپریاليسـم اسـت 
 شود.گاه این شكست دیر یا زود به بازگشت امپریاليسم منجر مىشود. آن خارج

 
 آخرین نامه

 انگيزى در جهان وجود ندارد.هيچ چيز یأس
 شعاعيان

. 1354كند، آذر اى به انتشــارات مزدك تمام مىرا با نامه« انقالب»شــعاعيان كتاب 
حالى يار دارد بيندر ـــ يد بس حدى از خلقكه ام هه انقالبى وا لل انقالب، جب ها و الم
آميز با گام نهادن چرخش به سوى همزیستى مسالمتانقالبى خاور دور، بى هاىسازمان
ـــ تسمه از گرده در راه امپریاليسم بركشند و با شكست قطعى  انقالب فراینده جهانى ـ

ــم، ــه مىآدمى پا به جهانى برابر بگذارد. و با قاطعيتى بى امپریاليس تردیدى »گوید: خدش
انجام خواهد شد. انقالبات آینده حتى عظمت انقالب ویتنام را از سكه  كارنيست كه این

 خواهد انداخت.
 

 ىم هو غوا  ىباىپ
 كه در اسنوار  ىيم اىسناده است

 هار بهاوغطىق  اا تماى  هب
 ار استان ا  شيطن  خاسنگاه سنارهت بشپ

 شاملو
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 بندى كنيمجمع

شورش كه بعدها، به انقالب ت يير نام داد و خود زمينه بحثى جدى بين شعاعيان  كتاب 
سيكو چریك ست كه كال شد، از جمله آثارى ا سلحانه  هاى جنبشهاى فدایى خلق  م

 هد.دپيشتاز را تشكيل مى
 تترالوژى جنبش مسلحانه بدین قرار است.

 ـ بيژن جزنى شوداى مىچگونه مبارزه مسلحانه توده. 1
 ـ مسعود احمدزاده مبارزه مسلحانه، هم استراتژى، هم تاكتيك. 2
 ـ اميرپرویز پویان ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئورى بقا. 3
 ـ مصطفى شعاعيان انقالب. 4

شعاعيان  سه اثر دیگر متمایز مىاما آنچه كار  سلحانهرا از   كند، تدوین نگره مبارزه م
سم و شان دهند بين لنيني سه اثر دیگر تالش دارند كه ن ست. آن  سم ا شتاز با نفى لنيني  پي
 جنبش مسلحانه پيشتاز منافاتى نيست. اما شعاعيان اصرار دارد كه نشان دهد این جنبش

آن لنينيســم هم هســت. و باالتر از فى آنتنها نيســت كه نااز ســنخ و جنس لنينيســم نه
ــن ــاگذرگـ ــكمونيس اهـ ــكم است. و اینـ نظير و حتى ار در آن روزگار در نوع خود بىـ

 نظير بود.كم
شان مى شروعيت او از بودن در زیر پرچم لنينشعاعيان نخست ن ست. دهد كه م  ني

 هاىورتونيستاپ»چماق بزرگى كه ساليان بسيار در دست حزب توده و بعدها در دست، 
ــخنورى ــم لنين لميده بودند و چریك بود كه در زیر پر« س ــتند با ها مدام مىچش خواس

حضــرت عباس ثابت كنند كه تمام گفتار و كردارشــان مو به مو مطابق نص آیات  قســم
خود را از كسى راستى این گونه نبود. شعاعيان شریعت آثار لنين است. كه به شریفه در

سكى و هر كس كه مىمارك گيرد. بهنمى سد و نظر و عملش را س، مائو، انگلس، تروت ر
بهنمى ندد  ـــ یه عملى گيرىگيرد. و براى خردهمى« خرده»خودش  قولپس هایش از پو

 آورد.زندگى مثال مى
ـــعاعيان در هماورى با غول ـــكل ش ، مائو، ماركس، هاى بزرگى چون لنينبدین ش

به یك نظریه پرداز  روید ورا مىـــف سن محلىـــك تئوریـــس از یـــو انگل روتسكىـــت
 .رسدجهانى مى
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 فصل چهارم
 

 چند نگاه شتابزده
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 چند نگاه شتابزده

 این كتاب نيز توسب انتشارات مزدك چاپ و پخش شده است و شامل پنج نگاه است.
 . نگاه اول: شيوه ستيز1
 . نگاه دوم: ساخت سازمانى2
 . نگاه سوم: ضعف ایدئولوژى3
 . نگاه چهارم: شناخت پليس سياسى4
 . نگاه پنجم: شناخت دوست و دشمن 5

 
 نگاه اول: شيوه ستيز

ست. تا به غناى برنامه شده ا ست مجاهدین نوشته   هاى رادیو عراقاین بخش به درخوا
سيون بود، احتماالً رادیوى ميهن ست نيروهاى اپوزی شى كه در د ستانكمك كند. بخ  پر

شد. و این در  شعاعيان رابطه تنگاتنگى با مجاهدین دارد. پسباید با ست كه   روزگارى ا
 است با امضاء 1353چاپ و پراكنده شد. و بازبينى مجدد كتاب در سال  1351در سال 

 كند.ها زندگى مى، روزگارى كه شعاعيان با چریك«رفيق»
ها حركتست بها ، و نگاهى گذرا1350شود تا سال این جستار از مشروطه شروع مى

شكست آنجنبش و سلح نبودن جنبشها و علل  شكست خوردهها كه بر محور م  هاى 
 مقام و اميركبير، كهكند. قائمهاى اشــرافى شــروع مىچرخد. شــعاعيان از رفرميســتمى
 ستيز از باال، خامى و گمگشتگى ستيز نيز»خواستند از باال دست به اصالحات بزنند. مى

شيوهبود. چگونه مى شيوهشود  ستيز از باال را همچون  شيوه   اورـــــكننده باى تعيين، 
 «كند و پس شكست، پشت شكست.اورى زندگى نمىـا چنين بـاریخ بـت. تـداش
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سيد.  شروطه ر شهرى،»بعد نوبت به م ستند. حركتى  ستيزه برخا  نيروهاى نوین به 
 ز و مظلومانهآميستيز سيمایى مسالمت« بيشتر در پایتخت و چند شهر بزرگ مثل تبریز.

ــه مى ــت منتظر مراحم ملوكانه بودند پس عریض ــتند. پاك درمانده بودند و اینداش  نوش
ــينى، تعطيل بازار، اعتراضــاتبســت« ى طبقاتى داشــت.ادرماندگى نيز خود ریشــه  نش

 دهد.خيابانى و فرستادن عریضه به شاه و وزیران چهره این دوران ستيز را نشان مى
دســـت افزار بهاد. گام بعدى نبرد مســـلحانه بود. تبریز جنگســـتيز رو به برنایى نه

چهره ستيز ت يير كرد. مسالمت به قهر استحاله یافت. ستيز به سالح دست یافته  گرفت.
ستگى نيافته بود كه چگونه و تا به كجا باید و در چه ژرفایى این افزار  بود ولى هنوز دان
 گستر نشده بود.ز پهنكار برد. اما ستيز هنوانقالب را به مينویى

تبریز  افزا به زمين گذاشت.خردى ناب، جنگبورژازى با بىها آغاز شد. خردهدسيسه
 در هم شكست و به دنبال تبریز همه چيز در هم شكست.

ــهد و تبریز. و گيالن همان تبریز بود. بابعد گيالن نبرد را آغاز كرد و به  دنبال آن مش
ستى سرمایهها. همها و فزونىهمان كا سردرگمى  سردرگم،  سلحهچنان   دارى. انقالب ا

ست همچنان تبریز و ناچار شت. در سلحه م زیش را ندا شت ليكن ا ستى خود را دا  د
 شكست نازل شد.

 حاصل. تا جریانهاى بىاز سالح دور ماند. كاغذبازى و شكست 1350سال  ستيز تا
ستيزه سيار  صدق با هنرمندى ب شدن نفت پيش آمد. م  پارلمانى را دنبال كرد و هاىملى 

ـــتيز  ـــيوه س ـــتعمارى را از گذرگاه نفت به جلو برد. جنبش كه در ش ـــداس جنبش ض
كه این ستيز از طلبى و حركت آرام سرشت آن بود. و دیگر آنداشت اصالح ىیهاكاستى

 اى نشد.تجاوز نكرد و توده باال و ميانه
 هم با قيامانقالب نه، آنمصدق ارتش را از دست شاه بيرون كشيد؛ اما از دست ضد

سلح مى1331تير  30 ستى توده را م صدق و نه حزب توده از این قيام. بای  كرد. اما نه م
ست شد، اما در د شاه خارج  ست  شد. ارتش از د سلحه به مردم داده ن  درس نگرفتند. ا

 ارتجاع ـ استعمار ماند. و سرانجام با كودتا به دست شاه افتاد.
ــاخته نبود. مردم هيچدیگر از پایدارى مظل ــتند.ومانه كارى س  افزارى براى دفاع نداش

 تنها حزب توده نيرویى داشــت. اما این نيرو براى جنگ نبود. آزنيرواندوزى به اندوختن
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 بورژوایىكرد. حزبى خردهاندوزى حركت مىها كشيده شد. حزب توده از موضع گنجآن

 يه داشت.و اپورتونيستى كه نه به توده كه به بيگانه تك
ـــته تحویل حزب توده در برابر كودتا كارى نكرد. تنها نيروهاى انقالب را  كت بس

سياق سبك و  ضت مقاومت و حزب توده باز همان   ضدانقالب داد بعد از كودتا نيز نه
 قدیم، كاغذ و روزنامه و متينگ را ادامه دادند.

سبى فضا در سال  ـــ41تا باز شدن ن و هنر جبهه  ، جبهه ملى دوم بدون خرد1339ـ
كار كرد. ارتش ان از آغاز تا انتها دانشـــگاه بود ارتشـــى كه بر عليه رهبرى آغاز به ملى

ها به كودتا زد و جبهه ملى سوم درست شد. ولى سرنوشتى نوین آفریده نشد. آن دست
ستيزه نيز شيوه قهرآميز روى نياورند و در حد  ستيز به  شيوه  سى واز جهت  سيا  هاى 

 مجلسى ماندند.
 اعالم كرد.« راه الجزیره»مصدق در این زمان تنها راه رستگارى را 

 اندیشــه بودند كه در برابر شــعارهاىابتكار و بىقدر بىجبهه ملى دوم و ســوم آن
 مزورانه انقالب سفيد پاك گيج ماندند.

 ها پرداختند.در همين روزگار منبرها به شور انداختن در دل پامنبرى
شعار انقالب خرداد در تهران و 15 شد. دستگاه با  شكسته  شد و در هم  شروع   قم 

آميز مسالمت ها مبارزه را به آستانه نوینى كشاند. راهسفيد چيره شد. همگى این شكست
رســتگارى راه  ها را كور كرده بود. تنها راهدیگر شــدنى نبود. ضــدانقالب همه روزنه

 ه را پيدا كرد.ترین یار خود اسلحسان جنبش شفيقانقالب بود. بدین

 
 ساخت سازمانى: نگاه دوم

سماعيليه در تاریخ مبارزات ایران شكيالت ا شكيالتى به قدرت ت شروطه ت  تا انقالب م
ــى در دل ــازى انقالبى خود، فدائيانش ترس ــت با كادرس ــكيالتى كه توانس ــت تش  نيس

ـــازمانى آنفئودال ـــفانه كار تحقيقى روى فرم س  انجامها ها و حكام وقت بيندازد. متأس
 هاى بعدى باشد.اى براى سازماننگرفته است. تا این فرم تشكيالتى پایه
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شكيالتى نه سونرى را داریم. ت شكيالت فراما شروطه ما ت ستانه انقالب م  چنداندر آ
مانده عقب مخفى براى انجام رفرم در جوامعى كهعلنى، نيمههرروى نيمهقدرتمند ولى به

ـــخانه تأكيدى ـــرار یكى از بودند. نام فراموش ـــرار و حفظ اس اصـــول  بود بر حفظ اس
 هاى مخفى است.سازمان

شـــود ما با دو با شـــروع انقالب مشـــروطه كه در واقع تاریخ معاصـــر ما آغاز مى
 رویيم:به مفهوم درست آن روبه تشكيالت

 . تشكيالت انجمنى غيبى1
 اینچرا به رهبرى این تشكيالت با على مسيو بود. لقبى كه به درستى معلوم نشد كه

ـــيو به معناى آقا خود لفظى فرنگى بود. اما  ـــد. كه مس در نزد مرد بزرگ آذرى داده ش
ه نام على خود نافى ارمنى ـد. كـشلقى مىـاى مسيحى و ارمنى تـه معنـب انـرانيـای

 بودن او بود.
 سردار ملى در دوران استبداد ص ير این تشكيالت تبریز را نجات داد و اگر ستارخان

 جد از جنم ستارخان، درایت و كياست این تشكيالت بود.شد 
 . سازمان سوسيال دمكرات تهران2

ـــيال دمكرات تهران كه رهبرى آن با حيدرخان عمواوغلى بود. ـــوس ـــازمان س  س
ندپيچبزرگ كه در ت طه. همين تشـــكيالت بود  گانيزاتور مشـــرو هاى انقالب ترین ار

ترور اتابك صدراعظم مرتجع محمدعلى كارها بود. و یكى از شاهكارهاى آن  كارگشاى
 كه از دیار فرنگ آمده بود تا بساط مشروطه را برچيند. شاه بود.

شكيالت، بخش ست كه این دو ت هایى از فرقه اجتماعيون ـــــ عاميون الزم به ذكر ا
 كه مركز اصلى آن در قفقاز بود. بودند

علنى نيمه شكيالتىهاى خودش. تها و قوترسيم به كميته مجازات، با ضعفبعد مى
دو ترور  توانست در پروسه خود، سازمانى قدرتمند شود، اما بعد ازـ نيمه مخفى كه مى

شكيالت به شن و م ایرت اهداف با ت ستراتژى رو شتن ا شان به علت ندا راهه بىدرخ
 رفت و متالشى شد.

 دســتگير زاده، عمادالكتاب و بقيهزاده، منشــىو در اولين ضــربه رهبران آن، ابوالفتح
 اهلل خان گریختند و به نهضت جنگل پيوستند.شدند. تعدادى اندك چون احسان
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بعد از كميته مجازات، فرقه عدالت را داریم و بعد از آن حزب كمونيســـت ایران را 

 ها، نوعىبلشویكدر واقع فرار روئيدن یكى از دیگرى است. با همان فرم تشكيالتى  كه
اخت سياسى ـ فرهنگى ما از همان ـاسب سـه منـرمى كـفزب لنينى. ـردارى از حـبكپى

 ابتدا نبود.
ـــت افتادند و بعدها حزب  ارانى و كامبخش در همان چاهى افتاد كه حزب كمونيس

 توده به همان كوره راهى رفت كه دیگران رفته بودند.
 ها در یك ســـبد، همان حزب لنينى اســـت. حزبى كه در یكمرغچيدن تمامى تخم

 دمكرات كارآیى دارد.كشور نيمه
 هاىنفر، كه كامبخش در یك روز تمامى جيك و بوك 53، گروه 1316چه در ضربه 

 هاىاى تحویل پليس داد و چه قبل از آن در ضـــربات ســـالتشـــكيالت را در كتابچه
 حزب 1332ـ3هاى در جریان سالرضاشاه بر حزب كمونيست ایران و چه  1309ـ10

 داد.بلشویكى بر شرایب ایران به عينه خود را نشان مىتوده، منطبق نبودن تشكيالت 
 نه ارانى و كامبخش كه به قول مالنصرالدین، حرف مرد یك كالم است،اما از آنجایى

ضربات نگرفتند و به فهم سى از این  سكندرى و رادمنش و نه كيانورى و طبرى، در  نه ا
 درست و دیالكتيكى تشكيالت نرسيدند.

 
 انواع تشكيالت

 شمارد:يان سه نوع تشكيالت را برمىشعاع
 . تشكيالت علنى1
 مخفىعلنى ـ نيمه. تشكيالت نيمه2
 . تشكيالت مخفى3

كند. كه این اشـــكال را گوهر طبقاتى، خب مشـــى و اهداف آن ســـازمان تعيين مى
اش را ازمان براساس استراتژى و تاكتيك خود شكل سازمانىـــر ســـدیگر ه عبارتهـــب

 كند.تعيين مى
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 . تشكيالت علنى1

داند. مى «كارطلب و سازشاصالح»هاى شعاعيان تشكيالت علنى را مخصوص سازمان
كند و مى كه منظورش بورژوایى ليبرال اســت. كه در شــرایب مناســب فعاليت ســياســى

ــبر و انتظار را پيش مى ــت ص ــياس ــركوب س ــركار خوددرهنگام س )بازار،  گيرد و به س
ــگاه و تجارت( باز مى ــرورىگدانش ــت كه فعاليت علنىا ردد. ذكر یك نكته ض براى  س

ست كه هر فعاليت علنىهاى به گوهر انقالبى هيچ منعى ندارد. آنسازمان شان  گونه ني ن
شرایب  از رفرميسم و سازشكارى داشته باشد. هنر یك سازمان انقالبى استفاده درست از

ست. در روزگارى كه به ضعف حكومت گرفته )ا سلطنتهر دليلى، از  ضا  آغاز  محمدر
سال ضاد درون حكومت ) ضت1339ــــ41هاى پهلوى( ت شد و اوج نه مردمى  ( و یا ر

ـــ57) كند.  (، امكان فراهم شود تا سازمان پيشاهنگ فاصله خودش را با مردم كم1356ـ
 باید بدون فوت وقت از این وضــعيت ســود جوید. شــعارهاى خود را بين توده و طبقه

 دهى الزم در تشكيالت، صنفى، فرهنگى و سياسى بزند.سازمانمنتشر كند. و دست به
 
 مخفىعلنى ـ نيمه. تشكيالت نيمه2

 هاى انقالبى در گفتار و رفرميســتى در كردارها را ســازمانشــعاعيان این گونه ســازمان
 ها را ناچار به گزینش چنين تشكيالتىها است كه آنداند و در واقع گوهر طبقاتى آنمى
 اى كه گریبان،داند. بيمارى كشندهشعاعيان این شكل مبارزه را نوعى بيمارى مىكند. مى

 دلير شهيد ارانى را هم گرفت.
مه بارزه ني مهم بهعلنى، ني جه دیگرى هم دارد. و  یك و مذموم ومخفى   طور كلى 

سال  ست در  شد. و این ترور به حزب توده 1327مطروح ني شگاه ترور  شاه در دان  كه 
 1327حزب غيرقانونى و بخشى از رهبرى آن دستگير شدند. حزب از سال منتسب شد. 

 مخفى بود.علنى ـ نيمهكودتا نيمه تا
ـــــ پنجاه كه هنوز اى، حكومتیك ســـازمان انقالبى در شـــرایب ویژه هاى پنجاه ـ

سيدهبه ضدانقالبى نر شد.یكپارچگى  شته با صد درصد جامعه را دا سركوب   اند تا توان 
ـــویه ینه را در پيش گرفت و به فعاليت خود ادامه داد تا جایىتوان این گزمى كه یك س

 یا به وضعيت علنى بازگردند یا صد درصد مخفى شوند. شود
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شرایطىهاى انقالبى كه به گوهر انقالبىسازمان سيل را دارند كه تحت   اند، این پتان

شوند. به شكيالتى دارند. این نيمهعلنى یا مخفى  سيته ت ستي ـــ نيمهواقع اال  مخفىعلنى ـ
 بودن متفاوت است با جریانات رفرميستى كه پذیرش و توان مخفى شدن را ندارند.

 
 يك يادآورى تاريخى

 كند كه اسرار تشكيالت، انجمن غيبى را افشاءشعاعيان به ترور یوسف خزدوز اشاره مى
ـــين  رورهایى درهلل در كميته مجازات و تخانكرده بود. از این نوع ترور ما با ترور حس
 رویيم.هاى فدایى خلق روبهحزب توده، سازمان مجاهدین و سازمان چریك

 كار در مقاله ترورخواه مسـعود نقرهاى )مازیار بهروز در شـورشـيان آرمانعده اخيراً
 اند.هاى سياسى به مذمت آن پرداختهسياسى( با طرح ترور در سازمان

 رادوكس اسـت، مهم آن اسـت كه از چههاى انقالبى یك پاله ترور در سـازمانأمسـ
 كنيم.اى به آن نگاه مىزوایه

 كه ترور تشكيالتى بدبرد. اینله به پاسخى درست و روشن راه نمىأطرح مجرد مس
ست. این ستى ا ست و حرف در ضو خود را ترور كند. ا سازمان انقالبى نباید ع كه یك 

 حقيقت از صد حقيقت است.كن كردن یك كار قلوههم حرف درستى است اما این این
ـــازمانى انقالبى )انجمن غيبى، كميته مجازات، حزب از زاویه دیگر نگاه مى كنيم س

 ها و الخ( در یك موقعيت جنگى اســت. براىســازمان مجاهدین، ســازمان چریك توده،
 اند كه در یك جنگ مرگ وهاى بســيارى را به ســختى گرد آوردهآزادســازى ميهن. آدم

ــتعمار را به تمامى نابود كنند. آن زندگى، ارتجاع ــوى جبهه نيز، تمامى نيروهاىو اس  س
 خود را بســيج كرده اســت كه چند صــباحى دیگر به خيانت خود ادامه دهد. پس براى

 گردان نيست. در چنين شرایطى آیا رهبرى یك سازمان مجازماندن از هيچ جنایتى روى
 هلل به خطرخانخزدوز یا حســينخاطر دهان گشــاد یوســف اســت زندگى دیگران را به

 بيندازد. هرگز.
اش برســيم به ترور حســام لنكرانى در حزب توده، كه به علت ارتباطات گســترده

سازمان سيارى از  شده بود. حزب درحزب اطالعات ب شت. معتاد  هاى مخفى حزب دا
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ـــوروى برود باید با او چه  قادر كردند. اجازه مىنبود او را متقاعد كند براى درمان به ش
 دستگير شود یا خود را تسليم كند و جان صدها نفر را به خطر بيندازد. دادندمى

شاهى كه به سيم به ترور پنجه  شد. حيثيت وخاطر ارتباط با دخترى همبر  تيم ترور 
ست. خون ست.آبروى یك جنبش انقالبى مطرح ا شده ا سيارى بر زمين ریخته   هاى ب

 اند. حاالتاحى و سالحى و زیبرم كه هر كدام ارزش ملكى داشتهاحمدزاده و پویان و مف
ــت با هم تيمى ــته اس  اىاش م ازلهدر یك خانه تيمى، و به هر دليلى یك چریك خواس

 بكند، حاال شما بيایيد این عشق را افالطونى بدانيد و فرد كنيد هيچ انگيزه جنسى هم
 آسمانى بوده است. باالتر از این كهطور كل این عشق، یك عشق در آن نبوده است. و به

 كرد و خانم را با شــكم برآمده یاشــود. فرد كنيم ســاواك این تيم را دســتگير مىنمى
 هاى تيمىگفت نگاه كنيد دخترهاى شـــما را به خانهآورد و مىبرنيامده به تلویزیون مى

شكممى سىآیند. جواب این آبرورهاى باد كرده یا نكرده بيرون مىبرند با   یزى را چه ك
ـــت و یا به مردم مىچگونه ها داد. حاال چریكمى گفتند، این عشـــق اهورایى بوده اس

یك سنت كردند. اگر این تبدیل بهها چه مىبا دیگر تيم موردى نادر و اتفاقى بوده است.
ساعته را  24شد كه از فردا یك آژان دادند نمىچه مى شد. جواب خود و دیگران رامى

 گذاشت. تا مبادا فالن چریك فيلش یاد هندوستان بكند. انه تيمى به گشتزنىدر هر خ
 كردند كه مرد ناحســابى،رفتند و یك گلوله در م ز او خالى مىنباید ســروقت او مى
ستان كرده ستان در خانه تيمى كه نمىهوس هندو شو برو هندو ست بهاى، بلند   شود د

 تيمى كشيد.سروگوش هم
 ندس رضــا عســگریه از جبهه دمكراتيك شــعاعيان. آقا از مبارزهبرویم برســيم به مه

 خسته شده است. آدم بدى است؟ هرگز. این حق هر كسى است كه امروز انقالبى باشد،
فردا نباشـــد آیا باید او را كشـــت؟ هرگز. اما اگر این آقا ویرش گرفت برود خود را به 

رفتند با د. آیا نباید سروقت او مىمعرفى كند و تمامى اسرار سازمانى را افشاء كن ساواك
ـــعاعيان كه یك موى گلوله م زش را در دهانش مى یك ریختند تا جان دليرى چون ش

 ارزید حفظ شود.اى مثل مهندس رضا عسگریه مىهزار نفر بریده بدنش به
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 ذكر يك نمونه؛ حزب توده

 اليت زیرزمينبه ناچار زیرزمينى شد. امكانات حزب براى فع 1327حزب توده در سال 
 كران بود. حزب شهرى با تمام وسایلش در زیرزمين ساخته بود اما یك چيز نداشت،بى

 .سرشت انقالبى
سازمان مخفى را درمى سازمان آورد. زیرا اینحزب توده در واقع اداى یك  دهى شكل 

ـــتگى رزمى بينى و آرمان، تاكتيك و آمادگىباید با هدف، خب مشـــى، جهان اش پيوس
 ارگانيك داشته باشد.

مشـــى و گذارد بين ســـازمانى كه بنا به خبدرســـتى فرق مىشـــعاعيان در اینجا به
سازمانى كه بهستيز پنهانى را بر مى گوهرش شدن مى« قایم»ناچار گزیند و  شود. قایم 

 .مخفى شدن یكى نيست راستى بابه
ــه ــازمان پنهانى تهى بود. ولى الش را داشــت. آخر آن حزب توده از جان مبارزه و س

صه نمى شتن بافت زیرزمينى،ستيز پنهانى در نهان بودن خال شناخته ماندن  شود. دا نا
شكار جامعه، حرفهكادرهاى مخفى در جایگاه شى ازهاى آ شتن  اى بودن بخ كادرها، دا

سازمانها، ویژگىهاى امن، كه به این ویژگىخانه سمى یا عام  گویند. پنهانى مى هاى ج
هاى یكى از ویژگى سازمان باید جان و سرشت انقالبى داشته باشد. هوشيارى نيزاما این 

نيروهاى لو رفته و  این ســازمان اســت. هوشــيارى از ضــربات دشــمن و حفظ و نجات
 مناطق امن.ها بهاى و بردن آنها به كادرهاى حرفهتبدیل آن
 سر كار دستگيرترین بخش حزب، سازمان نظامى حزب بود كه تا نفر آخر در مخفى

 هاى مبارزه مخفى به سبك و سياق حزب توده است.شدند این هم از آن حكایت
ــــ نيمهبعد از كودتا نيز حزب و جبهه ملى نيمه مخفى شــدند. اما این مخفى علنى ـ

شناخت علمى و گوهر انقالبىنه به شدن سرى خاطر تحليل و  شان بود بلكه به زور تو 
 فرو برده بودند. چيره سر در الك خود دستگاه

 
 هاجامعه سوسياليست

از حزب توده  1326ها جریان خليل ملكى بود. جریانى كه در سال جامعه سوسياليست
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وجود آورد و بعد از همراه مظفر بقایى حزب زحمتكشــان را بهشــد. مدتى بعد به جدا
 دهى كرد.ها را سازماناز بقایى، نيروى سوم و بعد جامعه سوسياليست جدایى

 روز نظيردهد. تحليلى كه تا آنها مىشعاعيان تحليلى درست از جامعه سوسياليست
شمندى چون جزنى وقتى به ملكى مى شت. حتى اندی سد نمىندا  تواند از زیر تبلي اتر

 حزب توده به دركى درســت از ملكى برســد و انشــعاب ملكى را، انشــعابى راســت و
 1كند.اپورتونيستى ارزیابى مى

 دهد.م شعاعيان چه تعریفى از ملكى مىاما ببيني
شه آن1 ساخت اندی شناها در زمينه.  ستيز پنهان و   ختهاى بنيادین چون انقالب، 

 توده و همبستگى رزمى با توده و جنبش مسلحانه همانند حزب توده بود.
 . اما ملكى مصدق را شناخت.2
 . جنبش ملى شدن نفت را درك كرد.3
 حزب طبقه كارگر ایران نيست. . او دانست كه حزب توده،4
 . و در آخر فهميد كه شوروى انترناسيوناليست نيست. 5

فرقى با جناح  نيروى ســوم جناح چپ جنبش نفت را در دســت داشــت. ولى كيفيتاً
ست سيج انقالبى نمى را شت. ب شنهادهایى مىندا كرد. مثل داد اما خود عمل نمىدید. پي
ــازمان نيروى  حزب ــراپاى س ــوم علنى بود. بهتوده، س وام همين خاطر بعد از كودتا دس

ســخت بود. « اىماهنامه»از كودتا به نهضــت ملى پيوســت. و همه هنر او  نياورد بعد
ته شكسایى آبكى از حكومت و همگى درـهرىگيا خردهـروته، بـسىـب ونيستى وـورتـاپ

 و اندوهناك.
شد. كه جناح چپ  سيم  ست بعدها تق  تر وتر و ناپختهآن خامبه دو جناح چپ و را

 تر از جناح راست كه خليل ملكى بود.منحرف
ــفيد موضــع جامعه هرچند آبكى و غيرانقالبى بود. اما از   وضــعمدر برابر انقالب س

 جبهه ملى دوم بسى واالتر بود.
 

                                                           
 . تاريخ سى ساله ـ جزنى1
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 جبهه ملى دوم

 كه جرأت عمل، خرد سياسىجبهه ملى دوم هيچ فرقى با جبهه ملى اول نداشت. جز آن
شرایب نوین جامعه كار و خبپنهانو  شت. و بدتر از همه از  شى جبهه ملى اول را ندا م
 طور كلى فاقد آبدیدگى و تجربه پيشين بود.جهان آگاهى نداشت و به و

 تر از همه گذرگاه جبههآشكار بود. و دردناكچنان در گذرگاه آشكار و نيمهستيز هم
 روها را شناسایى كند.ملى دوم و سوم رژیم توانست بسيارى از ني

 
 جبهه ملى سوم

ــار از  ــرش ــرگردانى و بىفرزند جبهه ملى دوم بود. س  هاىخردى و بزدلىاصــولى بىس
مشى و هدفى انقالبى، ود. بدون خبـــكى بـــانى در جبهه یـــازمـــاختمان ســـپيشين س

 بدون برنامه.
 

 نهضت آزادى

 مشــى وســيماى ســازمان، خباین ســازمان از پهلوى جبهه ملى دوم بيرون آمد. از نظر 
 هوشيارى با جبهه ملى دوم تفاوتى نداشت. اما صميمى و گستاخ بود.

 
 بندى كنيمجمع

 نتایجبندى كنيم بهاگر بخواهيم شيوه ستيز و ساختمان تشكيالتى صد ساله اخير را جمع
 رسيم:زیر مى
 ها انقالبى نبودند.مشى. خب1
 د.علنى بودنها علنى یا نيمه. سازمان2
 . گرایش به سالح نداشتند.3
 اندیشيدند.. به سرنگونى بنيادین ضدانقالب نمى4

 ها، شكست خود اینرسد كه شكست این سازمانشعاعيان در پایان به این نتيجه مى
 ها نيز بود.مشى و سرشت آنها نبود. شكست خبسازمان
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ـــتر نبود؛ قهر،  كمك قهر انقالبى، بهپس جنبش به جاده نوینى گام نهاد. یك راه بيش
به این خارجى نيز  مل  مل داخلى، عوا مد. جنبشعوا مك این راه نوین آ  هاى انقالبىك

ساعدى بودند سطين، عوامل بيرونى م  درالئوس، ویتنام، كوبا، امریكایى التين، افریقا، فل
 طلبانهها شكست هرگونه مبارزه اصالحدر راه برگزیدن ستيز مسلحانه و در كنار همه این

 گرایانه در سراسر جهان.و مماشات

 
 ديالكتيك سازمان و تشكيالت

شكيالت برمى سازمان و یا ت ستراتژى و آرمان هر جریانشكل   گردد به گوهر طبقاتى، ا
 سياسى از یك سوى و از سویى دیگر وضعيت دمكراسى در جامعه.

 در جوامعى چون ایران دو گونه تشكيالت قابل تصور است:
 علنى با ساخت سازمانى باز. تشكيالت 1

این تشــكيالت مربوط اســت به جریانات رفرميســم كه به مبارزه علنى باور دارند و 
 درپى اصالحات در چارچوب نظام موجودند.

سازمانى آن سته مركزى كه به چند ده نفر مىساخت  سد و تودهها از یك ه  هاىر
ــوند و اى منســجم مىزنامههوادار كه ارتباط ارگانيك با این هســته ندارند. حول رو ش

ــركوب دفتر و روزنامه هاى پارلمانى فعال مىدرانتخابات و فعاليت ــروع س ــوند. با ش ش
ـــب و كار خود مى تعطيل ـــار اعالميهو هر كدام به دنبال كس هایى روند. نهایت با انتش

اش باشــد حوصــلگىكنند. و اگر رژیم در فاز كمموافقت و مخالفت مى گاه با امرىگه
 كنند. نمونه تيپيك آن نهضت آزادى است.روانه زندان مى ها را دستگير وآن

 بازعلنى با ساخت نيمه. تشكيالت علنى و نيمه2

 این نوع تشكيالت نيز مربوط به جریانات رفرميست است منتهى در طيف چپ. مثل
 وعىحزب توده تشكيالتى با ساختى بوروكراتيك و از باال به پایين به شكل یك هرم، ن

 الگوبردارى از حزب بلشویك عضوگيرى در این تشكيالت نه چندان سخت با پذیرش
 دادن حق عضویت ممكن است و بر سرشت انقالبى تأكيدى ندارند. ،اساسنامه

شكيالت علنى دمكراتيك كارآ شرایب باز در ت سخنورى و روزنامه و در  سىدر   نوی
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دارند و این نيمه بودن بســتگى دارد مخفى شــدن را فعالند. با ت يير شــرایب توان نيمه

 شدت سركوب فعاليت. در واقع بستگى دارد به تحمل حاكميت.به
 اما با ت يير شرایب و بسته شدن تمامى فضاها و شروع دوران سركوب این تشكيالت

 پاشد.ازمان بسته و مخفى را ندارند. و با اولين ضربه فرو مىـا سـود بـل خـقدرت تبدی
 علنى و مخفى با ساختى منعطفنى، نيمه. تشكيالت عل3

اند. بسته این تشكيالت با گوهر انقالبى، خواستار دگرگونى عميق و كسب حاكميت
 باز و باز تبدیل شود.توانند به ساختى بسته، نيمهشرایب مى به

را  شانتوانند به سرعت علنى شوند. تشكيالت دموكراتيكدر شرایب دموكراتيك مى
ـــيمفعال كنند. و ب ـــمپات، هوادار، هوادار فعال،ا تقس  بندى نيروهاى طرفدار خود به س

 عضو، عضو، كادر، سازمان خود را گسترش دهند.پيش
 تشكيالت شامل دو بخش است:

 اند.اى، كه كاركنان رسمى سازمان. كادرهاى حرفه1
 اند.وقت در خدمت سازمان. اعضا و هواداران حزبى كه به شكل نيمه2

خش ـو بازمان را مخفى ـه بخش سـرا دارند كدرت آنـرایب قـشدن شتر با سخت
علنى ـ الت نيمهـند. و حـازمان دهـوكراتيك سـكيالت دمـالب تشـرا در ق گرـدی

 مخفى بگيرند.نيمه
 هاىند و درخانهرا دارند كه والفور سازمان را كوچك كنو با شروع سركوب توان، آن

 كار سازمانى خود را به پيش ببرند. اند،امن كه قبالً تدارك دیده
 حيات و ممات یك سـازمان انقالبى بسـتگى دارد به درك دیالكتيكى آن سـازمان از

 شرایب و نوعى از تشكيالت كه امكان بقاء داشته باشد.
 

 ضعف ایدئولوژى: نگاه سوم

ــى كرد و این نگاه  ــازمان بررس ــى و س ــعاعيان جنبش را از نظر مش در دو نگاه قبلى ش
پردازد به نگره شــورشــى جنبش و تئورى انقالبى در چند ضــعف تئوریك جنبش مىبه

 شودبررسى مى گروه
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 حزب توده

به نگ نوینى  ـــتى در این حزب فره هاد اپورتونيس  نامنبود نگره انقالبى و چيرگى ن
 .وجود آورد كه هرچه بود ماركسيسم نبود و هرچه بود انقالبى نبودماركسيسم به

شمال  همين كيفيت حزب شاند كه نفت جنوب را براى انگليس و نفت  را به آنجا ك
ـــدن نفت مخالفت با مصـــدق مخالفت مى 1دانســـت.ها مىبراى روس را كند با ملى ش
شـــود ســـكوت تير منجر مى 30در برابر حكومت چهار روزه قوام كه به قيام  كند ومى
ستهرا نظاره مى كودتا كند.مى سته دالوران خلق راكند و د شتارگاه مى د ستد و از به ك فر

شوروى حمایت مى رابطه سى به ایران را توجيه مىشاه و  سلحه رو كند. كند و فروش ا
صميمى این شت سطح نازل تئورى در  صر حزب چون خسرو روزبه وجود دا ترین عنا

داند. و خود ، حزب توده را حزبى رفرميست مى«اشاطاعت كوركورانه»در كتاب  روزبه
 طى یك قطعنامه 1327كند. اما وقتى حزب توده در ســال ه انقالب معرفى مىمعتقد ب را

ـــت. روزبه مىاعالم مى پذیرد و خود را تا به آخر وقف كند كه یك حزب انقالبى اس
ــازمانى و آرمانى یك طبقه ویژه كند. در حالىمى حزب كه هر حزب به گوهر نماینده س

زبى ـحد. پس هيچ ـطبقاتيش یگانه باش رشتـا سـزیند كه بـگرمىـى را بـمش است و
اه از نمایندگى یك طبقه به نمایندگى طبقه دیگر ـتواند بناگمىـن هـدور قطعنامـبا ص

 نقل مكان كند.
ـــكــارا خرده ـــرمــایــهحزب توده حزبى آش  آن، دارى و آن هم بــدترین بخشس

 دارى رفرميست و ناانقالبى بود.سرمایهخرده
ضعف تئورى بوبه  جاىكارى حزب، روزبه بههمه كثافتد كه بعد از آنخاطر همين 

ــتادگى در مقابل حزب، توجيه ــتى حزبایس ــتى و اپورتونيس ــدكمونيس  گر اقدامات ض
شتنااى مىشود و باز خودش را تودهمى  28ك داند روزبه هرگز تميز نداد كه فاجعه ده

به دارا مد. اگر روز ناانقالبى بودن حزب توده پيش آ يل  به دل گاه علممرداد   ى بود.ى ن
 توانست منشأ اقداماتى ارجمند شود.مرداد مى 28كم پس از دست

                                                           
 . روزنامه مردم، مقاله احسان طبرى1
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گســســت و با بيرون كشــيدن عناصــر مرداد از حزب مى 28كم باید پس از دســت

 انداخت.و برپایى جنبش مسلحانه، جنبش را به راه درست مى انقالبى
ــد كه همان ــرو از نگره انقالبى باعث ش ــتى خس افزارى  در زندگيشگونه كه تهيدس

ـــت حزب براى آن ـــتاویزى در دس ـــهادتش نيز دس ـــت حزب بود پس از ش كه دردس
 هاى ناآگاهانه او را بدهد.مردانگى هایشسستیبه

 
 روزبه و حزب توده

 بدیل راهاى بىحزبى كه فرصــت«. ســتا داســتان پرآب چشــمى»داســتان حزب توده، 
 ذرهنيز از خواب اپورتونيستى كه در ذره خاكستر بدل كرد. روشن بود كه بعد از كودتابه

 وجودش رسوخ كرده بود بيدار شود.
شان مى   داد كه جنس اما تالش روزبه بعد از كودتا و پایمردیش در زندان و دادگاه، ن

ــت كه حزب را  ــيل را داش جنم او از جنس و جنم رهبرى حزب نبود. روزبه این پتانس
شــد خود را ه او باید در هيئت یك ژنرال ظاهر مىكدیگرى بكشــاند. اما در زمانى راهبه

گوش به فرمان رهبرى حزب نشــان داد. و تا به آخر به ماهيت واقعى حزب پى  ســرباز
ــاید ــعف تئورى انقالبى در حزب توده بيداد مى نبرد. ش كرد و این عيب روزبه نبود. ض
 جدا از حزب نبود. روزبه چيزى

 
 جبهه ملى و مصدق

ضاد امریكا و انگليس بر سر نفت سود برد و جنبش را به پيش برد. مصدق در آغاز از ت
شد. و كودتاى  اما ضاد به وحدت تبدیل  صورت گرفت. بعد از  28باالخره این ت مرداد 

ساب روى  كودتا شيوه ح ست كردند با همان  ضت مقاومت را در احزاب جبهه ملى نه
كدام به سهمى از نفت رضایت  دو امپریاليست، تضادى كه پایان یافته بود. و هر تضاد و

 خبرى جبهه بود.بودند. و این اوج بى داده
 



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      236

 

 هاجامعه سوسياليست

شه بى سوسياليستخردانه از همين اندی  كرد. نزدیكىها نيز تراوش مىم ز خالى جامعه 
آید. ر مىریكا كه اگر عاقالنه عمل نكند، حزب توده روى كاـریكا و هشدار به امـبه ام

به امریكا براى حفاظت كشـــور از روس و حتى ـــيدند كه دادن پایگاه  ها بدانجا رس
 بالاشكال است.

 
 هاگروه ماركسيست

 ها چون نيروى سوم از حزب توده جدا شده بودند. این گروه در طرحگروه ماركسيست
ـــائل تئوریك ناب بى ـــتين بار اینان بودند كه مس همتا بود ولى انقالبى نبود. براى نخس

 1ه را با شمشير ماركسيسم تشریح كردند.تود حزب
ستعمارگر درجه اول ایران مىماركسيست ستند و براى امریكها انگليس را ا  ا رتبهدان

 دیدند،شان مىهاى داخلیدوم قائل بودند. اینان نبرد دو استعمار را در سيماى نبرد پایگاه
ــرمایه ــم و س ــتعمار انگفئوداليس ــم پایگاه اس  ایگاهپليس و بورژوازى دارى، كه فئوداليس

سم امریكا ستعمار درجه ا امپریالي  ول واست پس وظيفه نيروهاى چپ مبارزه بر عليه ا
 باشد.پایگاهش و اتحاد با امپریاليسم امریكا و پایگاهش مى

 د.گذارى خارجى براى صنعتى كردن كشور بوحمایت از سرمایهها برنامه حداقل آن
ــك ــه بـ ــاعث تـ ــ، گسترش پرولتاریوليد مراكز توليدىـ ــا و زمينه براى خيزش بـ  راىـ

 ست.ا پرولتاریا
 نواترها همتر و دستگاه اندیشه آنهاى این گروه منسجمها، تحليلدر بين همه تحليل

شه آن ستگاه اندی سلحهبود اما آنچه در د شت، گوهر انقالبى بود. ا  فراموش ها وجود ندا
 شده بود و چه فراموشكارى كوچكى!

 

                                                           
 آورد. اين تحليل نيز تا امروز مفقوداالار است.ها نمىاى از تحليل آن. مت سفانه شعاعيان نمونه1
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 مهم يك نكته

 ل استفادهآیا تضاد، هر گونه تضادى قاب»كند له مهمى را مطرح مىأشعاعيان در اینجا مس
توان از تضــاد امریكا و انگليس، فئوداليســم و ســت. مىا ؟ و جواب او آرى«هســت

ست. همان بورژوازى سود ج صنعت كمپرادور  شدن  صدق در فاز اول ملى  گونه كه م
د حل ى آنچه مهم است چگونگى كار است. آنچه بایهنرمندى تمام سود برد. ول نفت با
 همين است. شود

 مشى انقالبىو بر این باور است كه هرگونه تضادى باید در چارچوب اصول و خب
اى نگ تودهجقالبى نبرد مسلحانه و ـب انـظر او خـرار گيرد و از نـردارى قـبورد بهرهـم

 است.
 باال ز جنبش مسلحانه و انقالبى، دستآویختن به تضاد درون ضدانقالب در بيرون ا

 آورد.اى بيش از آنچه نفت و با آن هنرمندى مصدق به بار آورد به بار نمىثمره
یكى از خطاهاى جنبش نفت حســـاب بيش از اندازه روى این تضـــاد بود. تضـــاد 

 وحدت تبدیل شده بود و مصدق و جبهه ملى از آن غافل بودند.به
 

 بندى كنيمجمع

ملى،  ر این بخش با نگاهى گذرا به حزب كمونيست ایران، حزب توده، جبههشعاعيان د
ست سي سوم و مارك ضعف نگرهنيروى  ست جنبش انقالبى را  شك  ها، یكى از دالیل 

 داند. كه این ضعف در هر كدام به شكلى است.مى 1شورشى
 

 يك سؤال استراتژيك

 ز چپاجنبش انقالبى ایران دهد این است كه چرا سؤالى كه شعاعيان به آن جوابى نمى
شــروطه ، الاقل از مهاى انقالبى و بورژوازى ملى، در یك قرن گذشــتهگرفته تا دمكرات

یى عاجل ن ضعف غلبه كنند. و این بيمارى كشنده را به شفاـــعد، نتوانستند به ایـــبهـــب
 بدل كنند.

                                                           
 همان تئورى انقالبى است.. نگره شورشى 1
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 براى رسيدن به پاسخ باید سه نكته تاریخى را در نظر گرفت:
 تبداد. نهاد اس1
 . نهاد سنت2
 . ضعف تاریخى ساخت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى3

سب اعراب بادیه سانيان تو سا سقوط  شين، كه ما بهاز  عنوان یك امپراتورى بزرگ ن
ست صادى ما د ساخت اقت ضمحالل قرار گرفتيم.  سقوط و ا شيب  سرا خوش ویرانى در

ــياى مركزى مزید بر قرار ــد. به گرفت. حمله م ول و اقوام ترك آس اى كه گونهعلت ش
صـــفویه ما نتوانســـتيم گذار از فئوداليســـم به بورژوازى را انجام دهيم. پس  درعصـــر

 حد همان سوداگرى باقى ماند. بورژوازى ما در
ستانه انقالب مشروطه كه  ركود در ساخت، ركود در تفكر را دنبال داشت. و ما در آ

 ان عصر روشنفكرى خود بودیم.انقالب بورژوا ـ دمكراتيك ما بود فاقد دانشمند
 مونتســكيو و ولتر و روســوى ما در حد آخوندزاده و تالبوف و حاج ســياح و ملكم

داد و ـر استبـر دو بستـجوم و ویرانى بـخى هـاریـنه تـن زميـا ایـد امـدنـه شـالصـخ
 را در ذهن و عين صد چندان كرد. سنت ـ ویرانى

ستبداد  سوى نهاد ا شه نویى از  سنت كههر اندی سلطنت نماینده آن بود و نهاد   كه 
ـــد. پس هر جوانهرا نمایندگى مىروحانيت آن  اى در زیر مالت آهك وكرد تحمل نش

 وت ذهنى صدـاموشى و رخـود عينى، خـد. و در ركـان استبداد و سنت مدفون شـسيم
 چندان شد.

ــدیم و ناگهان خود را با نهاد با این مؤلفه ــر جدید ش  رودیگرى روبهها ما وارد عص
ــتبداد و ســنت و عقب ــتعمار كه او نيز مالت اس  ماندگى را با قدرت جادویىدیدیم، اس

 جهانى خود صد چندان كرد.

 
 اى شعاعيانتفكر جبهه

م ارتباع  كنون  نيا ىن  بناو سا ىاو ت طط  كارر است»  ىبار ه ع اسنعمارر 
سنعمارر را صط   شاونظط ا  هرىاو ت ىطا كه ننوان  كويه نيطتهار انقالن  ت ع ا

 ىا ار! هط كس بوو ىا  ن    كن  ا درنط يطد ت نه نبطد نرشمان . سما ىاو ببهه
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كه كسم  سمت. اىما سمت. رفيق همط   ىاا سمت. ت هط كس بوو ىا نميطد ا  ىاا

نگوى  ىا ىاركس، ىهپ نيست. ىهپ پطتاب  ارنبك ىا عو مممماب نممممپطت ا ممممهنگ
 «نارنبك است.

 شعاعيان
 

هایى له انقالب را ر يان مرح عاع ـــ بهبخش ملى مىش ند. و از آن  لهدا  عنوان مرح
 بورژوازى،برد. و در این مرحله بورژوازى ملى، خردهضداستعمارى ــــ ارتجاعى نام مى

 ز اریكه قدرتآیند تا استعمار و ارتجاع را ادهقانان و طبقه كارگر به آوردگاه انقالب مى
 زیر كشند.به

خاطربه بارزه مى همين  كلم ـــ به ش به خود بگيرد این تفكر  هه  كل جب ـــ ند ش  توا
یك ندى از چر یكقدرتم گذاران چر يان هدین بود. بن جا فدایى و كمتر در م باهاى   ها 

 ند.اى از نيروها را سازمان بدهسازمان نناميدن خود بر این باور بودند كه جبهه
سخت صر چپ  شتمجاهدین نيز در ابتدا در پذیرش عنا  نند. نمونه بارز آگيرى ندا

ستن به چریك شتند از داها ارتباطات تنگاتنگى با مجاهدین شعاعيان بود. كه قبل از پيو
ـــم كمك ـــالى گرفته تـ شتن مقدمه بر دفاعيا دادن طرحـ ضایى و نو ه هاى فرار براى ر

 رهبران سازمان.
ستن مبارزه جبهه ست دان اى هاى در دو نوبت تالش كرد جبهشعاعيان خود نيز با در

 اننيروها تشكيل بدهد، اما دو عامل باعث شكست او شد؛ نخست ضرباتى كه سازم از
شد )جبهه دمكراتيك( در دو نوبت و بخشى از  شدنمتحمل  ستگير  شهيد و د  د،كادرها 

ت به همكارى ـپ، نسبـذهبى و چـاى جنبش از مـروهـاد نيـب افتـدوم درك عق
 یك جبهه.در

ـــازمان مجاهدین ا ـــازماندر بخشـــى از س  هاى فدایىچریك ین تفكر بود كه با س
 هاهاى مالى ــــ لجستيگ داشته باشند. متقابالً در چریكهاى اطالعاتى و كمكهمكارى

مذهبى ما بخش  ید بود. ا مكهمين د خالف ك هدین م جا مالى، اطالعاتى وتر م  هاى 
 .1هاى دیگر بودندهمكارى

                                                           
 . نگاه كنيد به خاطرات عزت شاهى1
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 هاى خونين، صمدیهن تصفيهو آ 1354بعدها در انشعاب به چپ مجاهدین در سال 
سته شهرام و بهمن آرام. آن ه سب تقى  شریف واقفى، تو ست همكارىلباف و   هاى در

 ها، توســـب روحانيت در زندان و با كافرعقب رانده شـــد. و با صـــدور فتواى نجسبه
ستن ست دان سي اى بههجها، امكان هر گونه مبارزه ها و منع همكارى و ارتباط با آنمارك
ك توهم له نزدیكى و جبهه بيشتر به یأبه بعد هم دیگر مس 1357رسيد. از سال  به صفر
ـــبيه بود تا یك واقعيت عينى. حزب توده براى تشـــكيل جبهه متحد خلق ب مرگبار ا ش
 كوبيد.جمهورى اسالمى آب در هاون مى حزب
 

 هاترور و تروریزم، انتقادى از چریك

سپهبد فرسيوكند كه بعد از ها انتقاد مىشعاعيان از چریك شيد، از آنجا كه 1ترور   نام و ت
باره یكهـوه را بـن شيـى است ایـراصولـلى غيـروریزم عمـرور است و تـار تـكاین

 كنار گذاشتند.
ضيح مى سيار  دهد كه بين ترورشعاعيان در این انتقاد تو سم تفاوت ب ست او تروری

 عماىآید. چه كه تروریسم كشتار زم، ترور به صورت یك شيوه بنيادین درمىدرتروریس
ـــاخته ذوات برگزقوم را بنياد دگرگونى اجتماعى مى  یدهدانند، تروریســـم تاریخ را س

 آورد.داند و از همين رو به ترور روى مىمى
 زمان و ردكند. اما ترور براى انقالب حالت آرمانى ندارد. انقالب نيز، اما ترور مى

 شود.مكان مشخصى ترور ضرورى مى
ــعاعيان به چریك ــيح مىها مىبعدها كه ش ــرف به او توض  دهد كهپيوندد، حميد اش

 ملياتىله نظرى نبوده است بلكه عملى بوده است. ضرباتى كه خورده بودند، توان عأمس
سرعت ترور بزرگ و موفقى ها نمىها را كاهش داده بود و آنآن ستند به   رورتمثل توان

 فرسيو را سازمان دهند.
ننقاد طبيع  است كه ىم همان   اىم ا»نویسد: تر مىشعاعيان به شيرینى هرچه تمام

ار كه نه ف اىياو پذىطفنپ ت پس اىنك نيه ناىسممن  هشممرارا ىادهتر شممو  كه اىم خطده را
 «نادرست است.  طفنه ش 

                                                           
 هاى سياهكل را اعدام كرد.. سپهبد فرسيو دادستان نظامى ارتش بود كه چريك1
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 انتقاد از مجاهدین

سطين به روى جنبش  شت. پليس در انقالبى ایران تأثيرات خود را مىجنبش فل  بتدااگذا
سود جُ شود مجاهدین از این كوربينى پليس  ست از این تأثير و تأثر آگاه  ست و نتوان

 آموزش به فلسطين فرستاد.از نيروهاى خود را براى  بخشى
 ها شد.بخش چپ، الهام2جبهه دمكراتيك خلقبخش مجاهدین وام، اله1سازمان الفتح

 داند:وارد مى عاعيان انتقاداتى چند بر مجاهدینش
 كارى. غره شدن به سطح باالى پنهان1
 ها چه بكنند.كه اگر گروه دیگرى دست به سالح برد آن. تالش برنامه براى این2
 . كمبود فراوان خصلت نظامى3
 . عدم استفاده از سالح تا مدتى بسيار4

سازماندهى و پر سطحورش كادر بود و مىمجاهدین در حال تدارك و  شت تا   پندا
ــمها امكان مىكارى به آنمعينى از تدارك نيرو، درجه باالى مخفى  پليس دهد تا از چش

سطين دور بمانند. و در این دوران آن سيارى را به فل شدند كادرهاى ب فرستند. بها موفق 
 اى انبار كنند.اسلحه و مواد منفجره به حد قابل مالحظه و

 هاى فدایى، مجاهدین جبههن بود كه به محض حركت توســب چریككار درســت آ
شيار مى شایند چرا كه پليس هو سالح بنوینى را بگ ست به  رده شد كه اگر این گروه د

ست سالح نبرند، پس اولين هدف خود رچه دليل دارد كه گروه ا ست به   اهاى دیگر د
 ده داشت:گذاشت گشودن جبهه نوین دو فایدستگيرى گسترده نيروها مى

 شد.ناپذیر مىگرفت و ضربه. سازمان حالت جنگى به خود مى1
 هاى فدایى وارد عمل نشـــد. عمليات خود را موكولاما مجاهدین با حركت چریك

 ساله. دو عمليات بزرگ در دستور كار بود: 2500هاى كردند به آستانه جشن

                                                           
 . الفتح به رهبرى ياسر عرفات بود كه يك ناسيوناليست عرب بود.1

ــ. جبهه دم2 ــكراتيك خـ ــلق بـ ــه رهبرى جـ ــرج حبـ ــود كه يك مـــش بـ ــاى شه مقدمهاركسيست بود كـ ــورانگيز بر كتـ ــاب پويـ ان ـ
 درتئورى بقا نوشت.
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 داشت. انفجار سالن كنفرانس وزارت كشور كه هيئت دولت در آن جلسه
 انفجار بایگانى وزارت دارایى

 اى نو.ها بود نه گشودن جبههاما این دو كار در جهت كمك سازمان چریك
 هاىرا نداشــت. دســتگيرىمجاهدین ســالح كافى داشــت ولى اراده اســتفاده از آن
 ســالح بودند. تنها در ربودننخســتين مجاهدین در حالى صــورت گرفت كه همگى بى

 ها گرفته شد.سازمان دست به سالح برد كه پس از آن اسلحه از آنشهرام پسر اشرف 
 بعدها، مجاهدین به این نتيجه رسيدند كه در صورت درگيرى دست به سالح برند.

 .1شهيد احمد رضایى نخستين مجاهدى بود كه دست به سالح برد
 

 شناخت پليس سياسى:نگاه چهارم

 يتتوتاليتر، پليس ســياســى را از وضــع هرروىدر كشــورهاى فقير و یا كمى فقير و به
 توان شناخت.ماندگى كشور نمىرفتگى و یا پساقتصادى ـ اجتماعى و یا از سطح پيش

شــان بر ســركوب اســت. پليس ســياســى یعنى اُس و ها كه پایه اصــلىاین حكومت
شود. مى حكومت. تمامى درآمد كشور از ابتدا و انتها در حلقوم این هيوال ریخته اساس

يات جهانبه و به آخرین تجرب ـــتاوردهاى جهان مدرن مجهز و  با آخرین دس  هرروى 
 شوند.ضدانقالبى، امپریاليسم، مجهز مى

 شــيوه ســركوب در تمامى دوران به یك شــكل نبوده اســت. پليس از نخســتين
 گوهر پليس وهاى ایران یك نقش واحد نداشــته اســت. شــاید بتوان گفت كه حكومت

ن ا عمق و پهناى آن یكساـوده است. امـا یكى بـهن دورانـیامى اـكومت در تمـح
 نبوده است.

 یابيم.ترى به قضایا مىبا مقایسه حكومت قاجار و پهلوى دید عينى
 اوج سركوب حكومت قاجار با شروع انقالب مشروطه است. و ابزار حكومت دراین

                                                           
به چريك. اين بخش در جزوه1 كه  عدها  يان ب عاع ـــ حذف شــــده بود. ش هدين داده بود  جا به م يان  عاع ـــ كه ش  ها پيوســــت.اى 

 د را به كتاب افزود.مورد انتقاد قرار گرفت كه چرا تن داده است به حذف اين انتقاد و شعاعيان اين انتقاد را پذيرفت و آن انتقا
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ستنى نظيمه حزمان خالصه مى ستگاه فك  همكومتى. آنشود به یك هنگ قزاق و یك د

 متمركز در تهران و در دیگر بالد حكومت ابزار چندانى براى سركوب نداشت.
 سركوب سيستماتيك مربوط به دوران معاصر است از پهلوى به بعد. ارتش مدرن و

 ها و ارتباطات، تمركز سالحهاى وسيع راهجاگير. شكنجهسراسرى، پليس مدرن و همه
سته  ست دولت و واب صادى و پول در د شدن تدریجى مناطق مختلف از نظر مالى و اقت

عنوان رقيب دولت و خلع ســـالح پایتخت و از بين رفتن قدرت ایالت و عشـــایر به به
 یكباره توده.

ــه بعد از كودتاى  مرداد و جدا شــدن یكباره حكومت از مردم به اوج  28این پروس
 واك بود.وجود آمدن سازمان امنيت یا سارسيد و ميوه تلخ آن به خود

 هاىهاى حزب توده و آموزشپليس ســياســى ایران بعد از كودتا، با انهدام ســازمان
ــى از كادرهاى نادم حزب توده ــاواك و به خدمت گرفتن بخش ــكيل س  امریكایى و تش

 پاى پليس سياسى قدرتمند نشد و علت داشت.قدرتمند شد. اما جنبش پابه
ستون فقرات  سى و  سيا سى پليس  سا ست. اما این خود خشونت ركن ا این پليس ا

ناتوانى آن نيز هســت. زیرا اگر پليس نتواند با پنبه ســر ببرد و بخواهد با ســركوب  گواه
 همان زمان به ارتش تبدیل شــده اســت و این آشــكارا ورشــكســتگى پليس جلو برود

 سياسى است.
ــى قادر بود با نفوذ، تعقيب، ــياس ــياهكل پليس س ــتاخيز س ــتانه رس  از كودتا تا آس

 گذارى و خریدن خائنين پيشـــاپيش نيروها را درهم بكوبد. اما با عود شـــدن خبلهت
 داند ولى در كردار از آن بيگانه است پسستيزه پليس هر چند در این زمينه چيزهایى مى

 باید جاى پنبه و شمشير را عود كند.
 جدىرو بوده است. همين امر باعث ضرباتى هایى روبهتجربگىجنبش انقالبى با كم

 بر پيكر جنبش شده است.

 
 اصول كار پليس سياسى

 برد:محور به جلو مى شش پليس سياسى كار خود را روى
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 . تحليل حوادث جهانى و اثرات آن روى وضـــعيت نيروهاى داخل كشـــور، مثل1
 تحليل پيروزى انقالب كوبا و اثرات آن روى جریانات سياسى ایران

 سياسىها و جریانات . كار روى سوابق گروه2
 . كسب اطالعات )مستقيم و غيرمستقيم(3
 . كسب اطالعات از وضعيت درونى جریانات سياسى4
 . كار روى عناصر شناخته شده 5
 . شكنجه6

سى جنبش سيا سر جهان و منطقه مدام دنبال مىپليس  سرا  كند وهاى انقالبى را در 
ــدنبال ردّپاى آن در ميان جریانات داخل مىبعد به  اپيش براى پاتك انقالبگردد. تا پيش

 را خنثى كند.پيشاپيش آنخود را آماده كند و یا 
سویى دیگر براى هر گروه ميز جداگانه سماز  اهلل تا اى دارد. ميز حزب توده از ب، ب

شوند چه در سطح فكر ها و جریانات دنبال مىبندى شده است و مدام آدمآخر كالسه به
 زندگى خصوصى.چه در سطح عملى و چه در سطح  و

ــب اطالع مى ــنود،هر ميز مدام براى خود كس  كند؛ از راه نفوذ، تعقيب و مراقبت، ش
هاى درونى و ال كردن خب به خب تحليلـــد و دنبـــرل رفت و آمـــرل پست، كنتـــكنت

 بيرونى گروه.
 مهم است با تعقيب و مراقبت، كار روى عناصر شناخته شده از سه زاویه براى پليس

 هاى سياسى وهاى پستى، رفت و آمدهاى فردى، و شناختن آدمكنترل بسته شنود تلفنى،
ضعف ستفاده از  صر با ا ضعفبه خدمت گرفتن این عنا سى، این  سيا صر   هاهاى عنا

 تواند، مالى، خانوادگى، جنسى، ش لى، تحصيلى و هر چيز دیگرى باشد.مى
ه عضو محفل ـكالىـده در حـاخته شـاى شنودهـعنوان یك تهـایان بـاصر آقـن

سوركى بود توسب ساواك دستگير و به خدمت گرفته شد. همو بود كه سوركى  عباس
را هنگام تحویل ســالح به ســاواك تحویل داد و گروه جزنى در آســتانه ورود  و جزنى

 دستگير شد. فاز عملىبه
 ار را كردـعنوان عنصر شناخته شده همين كهـان نيز بـرامت دانشيـا كـاواك بـس
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ــى بود به خدمت گرفت و او را به امير فتانت ــياس ــازمان را كه زندان س عنوان عضــو س

ـــتاد و با دادن اعالمي هاىچریك ه و بولتن نشـــریات فدایى خلق به نزد كرامت فرس
كه سه اطالعاتى كه ساواك داشت، اعتماد او را جلب كرد. و هنگامى سازمانى و اخبار و

سماكار، شيان  محفل  شتند فرح و وليعهد را به گروگان بگيرند، بطحایى و دان صميم دا ت
كمك تســـليحاتى به فتانت مراجعه كرد و فتانت نياز به ســـالح را  كرامت براى گرفتن

ستانه ورود به فاز عملى ساواك اطالع داد وبه شيان در آ ست ا ساواك فهميد، محفل دان
 د.شد و داستان معروف دادگاه گلسرخى پيش آم ها شروعپس دستگيرى

 عنوان یك ابزار كارآمد پليس سياسى مطرح است.و در آخر شكنجه به
شر، دادگاه، وكيل مدافع و حقوق قانونى زندان ستبدادى كه حقوق ب شورهاى ا  در ك

 عنوان ابزار كارآمدى عمل كند.تواند بهمورد احترام نيست. شكنجه مى
ـــكنجه به حرف مى  ها زمانچریك همين خاطرآید، بهآدمى به درجاتى در زیر ش

ســاعت در آخر به شــش ســاعت رســاندند و این نشــان از شــدت  48حرف زدن را از 
 و سبوعيت ساواك داشت. شكنجه
 هاى كار آن به این شش محور خالصههررو كار پليس سياسى شگردها و زیر و بمبه
شيوهنمى شتشود. یكى از  سى گ سيا شهر و كنترل هاى پليس  سر  سرا هاى ویژه در 

ــتگير و تحت بازجویى قرار مى هاگذرگاه ــكوك دس ــر مش ــت. عناص گيرند. یكى از اس
ــتگيرى عواملى كه ــاواك در این دس ــمایل هاى خيابانى كمك مىبه س ــكل و ش كرد ش

به بعد عناصر سياسى پيدا كرده بودند. فرم آرایش مو  1350هاى سال اى بود كه درویژه
ـــبيل، نوع كفش ـــان مى و س ـــلوار، نش ها یا كه این فرد هوادار چریك دادو لباس و ش

 مجاهدین است.
ستگيرى شگردهاى دیگر پليس در د ستگيرىاز  شروع د ضعيفها،   ترین حلقهها از 

شيان، سماكار، بطحایى، پليس به درستى از شكوه ميرزا  گىدبود. در دستگيرى گروه دان
دست بياورد شروع كرد. و با شكنجه و تهدید و تطميع توانست اطالعات زیادى از او به

سه محفلاین دادن اطالعات به و سرخى كه هيچ ارتباطى با این   حدى بود كه محفل گل
شت و ماه شودندا شيده  شكنجه ك شده بود بار دیگر به زیر  ستگير  سرخى د  ها قبل گل

 اى شاه را ترور كنى.خواستهبدین بهانه كه تو نيز مى
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 . پيشينه تاريخى1

 اى، مصدقىدسته بيرون نبودند؛ تودهگران از دو ستيزه 40تا دهه 
شنى به حدى شيوه كار و طرز تلقى آن شن بود. و این رو سازمان امنيت رو ها براى 

توسب عباس شهریارى براى حزب كه ساواك خود تشكيالت خوزستان و تهران را  بود
كمونيستى نام حزب توده، اعالميه اد كرد. و خود با امكانات سازمان امنيت، بهـایج ودهـت

 داد.مى
سى ایران غافل ماند سيا ها كه تفنگتا زمانى پس پليس تا مدتى از تحولى در جنبش 

 درآمدند.غرش  به
 
 هاى كسب اطالع پليس. راه2

ــالف( تشكيل س ــازمـ ــهانـ ــاى پليسى مثل تشكيالت تهران براى جذب و شناسـ  ایىـ
 عناصر سياسى:

ــازمان ــىب( نفوذ در س ــياس ــكيالت جزنى، امير فتانت  هاى س ــر آقایان در تش ناص
 درتشكيالت دانشيان

 هاهاى عمومى و دقت روى رفتار آدمح( حركت در مكان
 كنند مثل كوههایى كه افراد سياسى رفت و آمد مىد( شناسایى مكان

 
 . كسب اطالع از خارج3

ــور كه به ــى خارج كش ــياس ــى از اطالعاتش را از جریانات س ــررژیم بخش  ایبعلت ش
ـــتتار حركت مىدمكراتيك بى ـــت مىكنند بهاس ـــيون، جریاناتدس  آورد. از كنفدراس

 پروچينى، حزب توده مقيم خارج و تشكيالت جبهه ملى اروپا.
 
 . شيوه شكار4

 رود.پليس از سه راه به شكار انقالبيون مى
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 بخش نهاوندىتراشد مثل سازمان رهایىالف( انقالبى مى

 زند.ها را مىگيرد و ردّ آنگذارند و پليس پى مىپاى مىب( انقالبيون خود ردّ 
 گذارند. مثل زیر نظر گرفتن عناصــرهاى رفت و آمد انقالبيون كمين مىج( در محل

 شناخته شده و مبارز.
 
 . شكنجه 5

 كند:پليس از شكنجه دو هدف را دنبال مى
 الف( كسب اطالعات

 ب( هراس در دل دیگران
ــ ــكنجه براى پليس از س ــتى اعترافات زندانى اســتش  ویى دیگر معيارى براى درس
 كند تا با مقاومت خود پليس را گمراه كند.همين امر به زندانى كمك مى

 
 آوردگاه انقالب و ضدانقالب: روستا

ـــتا را براى  انقالب در چين، كوبا، ویتنام، امریكاى التين امكانات بالقوه و بالفعل، روس
ــن كرد. ــدانقالب روش ــدانقالب( انقالب و ض  پس در یك زمان دو نگاه )انقالب و ض

 متوجه روستا شده اما امكانات بالقوه روستا چه بود.
 . نبود شبكه پليس در روستا1
 . آمادگى بيشتر روستایيان براى مسلح شدن2
 شد.. پراكندگى روستاها كه خود سبب پراكندگى نيروى پليس مى3
 تر دسترسى به مواد غذایى. امكان آسان4
 هاى طبيعىنشينى نيروها و جنگ و گریز و پناهگاه. امكانات وسيع براى عقب 5

 
 ضدانقالب چه كرد

 هاىانقالب ســفيد كه پيشــنهاد اصــلى آن از ســوى امریكا بود. براى از بين بردن زمينه
 انقالبات دهقانى بود.
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ــاند.  ــتاها كش ــبكه خود را به روس ــى ش ــالحات ارض ــش اص پس پليس زیر پوش
شركتت هاىشركت سهامى زراعى، خانهعاونى،  شبكههاى  صناف،  هایى بودند كه هاى ا
 توانست روستا را كنترل كند.ها مىطریق آن پليس از

 هابدین طریق پليس از طریق كدخدا، ژاندارم، سپاهيان دانش و متصدیان این شركت
 اقدام به سه كار كرد:

 ازجویىوارد به روستا با دستگير و ب. بریدن پاى هر تازه1
ودى دهقانى با متالشى كردن از ـــخهـــود بـــاى خـــهاهى مستقيم از جنبشـــ. آگ2

 یا سركوب درون و
 ها به شهرصرفى روستا و وابسته كردن آن. از هم پاشاندن توليد خود م3

 
 انقالب چه كرد

 ضدانقالب، انقالب نيز متوجه روستا شد:زمان با هم
ــ. شن1 ــاسـ ــایى مناـ ــطق روستـ گروه جزنى )عزیز سرمدى، كالنترى، ایى توسب ـ

 (فراهانى، و جليل انفرادى صفایى
 ها اطالعات ارجمندى نصيب گروه كرد كه بعدها این تجربيات طى دواین شناسایى

پور داده شد. كه پليس بعد نامه از زندان رشت توسب حسن ضياءظریفى به غفور حسن
 برد ظریفى بار دیگر به زیر شكنجه هاسازان سياهكل پى به این نامهدستگيرى حماسه از

 كشيد و با تالش بسيار پرارزش برادرش دكتر ظریفى، اعدام او به ابد تبدیل شد.
 هاى چریكى بود.ها براى مناسب بودن و یا نبودن مناطق براى جنگاین شناسایى

ــان 2 . تجربه دیگر مربوط به گروه دام انى ـــــ راد بود. كه با خرید زمين در خراس
صميم شتند. عمليات چریكى كنند. نكته مثبت كار آن ت سبت به گروه جزنى، جز دا ها ن

 ها به انقالب بود.رفتن به روستا و بررسى كشيدن آن شناسایى،
ست. برنامه آن3 ستان ا سوم مربوط به كرد ستایيان براىها آماده. تجربه   سازى رو

ضدانقالب آگ سلحانه بود.  ستن به انقالب و بعد عمليات م شد. و برخورد ناگزیر پيو اه 
 و برخورد پيش آمد. بود
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 ضدانقالب چهار كار كرد:

 . دستگيرى گسترده آموزگاران و كارمندان در سنندج، براى یافتن هواداران احتمالى1
 ها.ها و ایجاد فاصله بين مردم و چریكچریك
 ید. در برابر خشونت ضدانقالب، جنبش نتوانست خشونت انقالب را اعمال كند با2

ـــد كه رژیم با هواداران چریكهمان كارى با همكاران  بومى رژیم مى  كرد اینها مىش
شونت نه شامل مىعدم خ  شد كه به نيروهاى نظامى حكومت نيزتنها نيروهاى بومى را 

 كشيده شد.
سخ به حمالت كار3 ضدانقالب بود. پا شكال دیگر پرهيز از درگيرى با نيروهاى   . ا

 شــد. از ســویى دیگر براىنكردن باعث فرســودگى نيروها مى درســتى بود اما حمله
 نمایى یعنى زدن ضربه.نمایى كرد و قدرتكشاندن توده به انقالب باید قدرت

ناً. بى4 يا غازین امر طرف كردن و اح له آ ـــمن در مرح هاى دش  انقالبى كردن نيرو
 نيروى بيشتر با گروهزاده آزاد كرد. وقتى بار دیگر با اشتباهى است افسرى را كه شریف

 زاده را كشت و درجه گرفت.درگير شد. خود او شریف
ــياهكل نيز چنين  5 ــعف دیگر حركت بود. )س . تكيه تمام به ج رافيا نه بر توده، ض
 تكيه باید بر دیالكتيك منطقه ـ توده باشد. بود(

 
 از بين بردن خودكفایى روستایى

 نيازى ازشان، ضمن بىعلت خودمصرفىهعلت توليد مواد غذایى خویش و بروستاها به
گاه نهایى براى ارتش انقالب بود. این ویژگى خود را در انقالبات چين، كوبا شهر، تكيه

 ویتنام و امریكاى التين خود را نشان داد. و
 كههاى روستایى براى محصوالت صادراتى مثل مارچوبه، جدا از آنتخصيص زمين

ـــ  سته شدنتقسيم كارى جهانى ـ  امپریاليستى بود یك نگاه پليسى هم در آن بود با واب
 روستا به شهر و سپردن خرخره روستا به دست دولت در شهر.
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 چريك شهرى

 اى كه به لحاظ ســـادگى عمليش قابلچریك شـــهرى تجربه امریكاى التين بود. تجربه
 استفاده در هر شرایطى بود.

شبكه سرى حبا این نگره دیگر به  سرا شبكههاى   هایى كه بازب لنينى نيازى نبود. 
شتر از آن سى بود. )نگاه سركوب و نفوذ پليس بي شد یك كار پلي كه یك كار انقالبى با

 به نفوذ ساواك در تشكيالت حزب توده، توسب عباس شهریارى(. كنيم
 كه توجه انقالب را برانگيخت ضدانقالب را نيز هشيار كرد. پس ازاین نگره همچنان

 ومت هيئتى جهت مطالعه به امریكاى التين فرستاده شد.سوى حك
 عمليات چریكى شهرى چند ویژگى داشت:

 توانست وارد عمل شود.. به سهولت كانون مى1
 كرد.. بار اقتصادى و نظامى زیادى به رژیم تحميل مى2
 شد.. باعث جسارت مردم و ت يير روحيه مردم مى3

 
 مشروطههاى تمايزات نگره كانونى با انجمن

 توجه بودند.ها به اسلحه بى. انجمن1
به ســالح توجه داشــت. اما به دفاع مســلحانه باور داشــت  . انجمن تبریز اســتثنائا2ً

 كه نگره كانون بر جنگ چریكى متحرك و فرساینده استوار است.درحالى
 توجه بود.. انجمن تبریز به روستا بى3
یك4 كانونى نزد به نگره  يان  تر. انقالب گيالن  نه در م ـــالح، رخ بود. از نظر س

ـــتایيان ـــاینده. اما دانش انقالبى جنگل بدوى بود.  روس و جنگ و گریز پراكنده و فرس
شيوه جنگ و گریز را به تئورى و اسلوب جنگى و انقالبى منظمى درآورد.  توانستنمى

شت و نه داراى آنچنان پانگره جنگ ميرزا نه از ساینده آگاهى دا اى یههاى چریكى و فر
به آزمون در دانش و نا  ند ب كه بتوا فه نظرى بود  نهفلســـ اش چنين تئورى و هاى روزا

 اصولى را بنياد نهد.
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 چریك فدایى خلق

 ها شكل گرفت.هاى فدایى خلق بر بنياد نگره كانونبعد از شكست جنگى، چریك
 سره نظامى از خود نشان داد.اى یكها در ابتدا چهرهسازمان چریك

سلحانه به تودهنظامى چریكروش  ضربه زدن م شيد اما بایدها وأها جرها با   ت بخ
 نبایدهایى كارشان دارد:

ها و هواپيماها خوبند ها و مســتشــاران نظامى و بانكها و كالنترى. حمله به پایگاه1
 ها را با رژیم سرشاخ كند.باید كارى كرد كه توده اما

 ها وابستگى داشته باشد.ههاى تود. عمليات باید به نيازمندى2
 هاى شهرى باید به حد كافى آماده شوند.. پایگاه3
 . همه نيروها نباید در خب آتش قرار بگيرند.4
 ها را نباید در یك خانه جمع كرد.. مقدارى زیاد از چریك 5
ـــا6 ـــای. رعایت مس ـــتگيرىیل امنيتى، رعایت نكردن مس  هاىل امنيتى باعث دس

 اى شده است.گسترده
 . در دستور كار گذاشتن اكيد خودكشى براى حفظ اسرار سازمان7
 ها با نام خود به جبهه باور. پذیرش كليه نيروها )چپ و غيرچپ(، هرچند چریك 8

 پذیرند.ها را مىدارند. اما در عمل فقب ماركسيست
 

 بينى تاريخىيك پيش

هماو  و اىنيت،نا اىم همه ن  نيست هميم با نگوىيپ كه ن تطىم نيمارر سا ىا»
ست. تودهارنيمارر توده شاو ىكار د   ا شور ت اىمان بناو  هاى  كه نه هنگا  

اىمان  ن  ناب تشممك هنگا  خودفطتشمم  نالى  را نط سممط خوق اىطاو هتردن ، ن 
  هترد كه واهنمگاه در خمط دسنمط سمط نماتاموه نمالى  ص  پماو نمشىطوق

 ها ننوىسن  درداسناو
سن  كه نه ست كه حهب توده ىكرا شبخن  توده اىطاو ا  سا ىاو پاربه هماوخو

 دسنگاه بيطه ش .اىنيت نطار ارتبار ت اسنعمار  طدانن ه 
اد مممىارىخ نهمممه بناو خاك سياه  ننشان  كه تمممم دسنگاه را نمممه اىممماش  كمممن

 ن اشنه ناش .
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 نانودر ارتبار مممم اسنعمار را طبع  تارىخ است كه رسالتشاى  اىم هپ ا  شوخ
 «.ن ىم ساو نه دست حهب توده سپطده است

 شعاعيان
 

هاى حزب توده مرداد و ســركوب حزب توده و جبهه ملى بریده 28بعد از كودتاى 
 جبهه ملى به خدمت فرماندارى نظامى درآمدند. و این بخش هسته اصلى سازمان شد و

 شد. كه بعدها به سازمان امنيت، ساواك، معروف
زند. كه هر ســه بينى مىبدیل دســت به ســه پيشگرى بىعنوان ســهششــعاعيان به

 پيوندد.واقعيت مىبه
 گوید، لنينيسم ناگذرگاه كمونيسم است.. نخست مى1
 هاى فدایى اگر به خود نياید دیر نيســـت كه ســـر از حزبگوید: چریك. دوم مى2

 توده درآورند.
 كشاند.را به خاك سياه مىگوید: ساواك حكومت . و سوم مى3

 ســاواك بعد از كودتا از دل فرماندارى نظامى بيرون آمد. آدمكشــانى كه با راهنمایى
شكيالت مخفى  سرویس درس آدمكشى را آموختند و روى ت سيا و اینتليجنت  مأموران 

ساواك پایه و  هاى خود را بر جنایت بنا نهاد. و این خودنظامى حزب توده پياده كردند. 
ش سركوب پا شتى فرومایه و آدمكش گرد آمدند تا با  ساواك و حكومت بود. م شيل  نه آ
 اى، حكومت نامشروعى را بر اریكه قدرت باقى نگاه دارند.اندیشه هر

ست. شان ني سازمان آدمك سازمان امنيت،   حكومت از یك نكته تاریخى غافل ماند. 
ــاخك ــاپيش نظام را از ورطهش ــت كه پيش ــاس یك نظام اس هاى هولناكى كه هاى حس
ـــت آگاه مىا او درجلو كند. و با بهره گرفتن از خبرگان و اندیشـــمندان راه چاره را س

 گذارد.پاى حكومت مى یابد و جلومى
 اما از آنجا كه ساواك نه باشگاه اندیشمندان و خبرگان حكومت كه باشگاه آدمكشان

طئه كمونيســم جهانى حكومت بود از درك نارضــایتى مردم غافل ماند، همه چيز را تو
ید.مى ـــتمى د ـــت هر حركتى كمونيس ـــت در پش نداش هانپ هدین را ها پن جا ند. م ا
ستـــــم سي سالمى هاىارك سياه مى ا سرخ و  ست. و حركت روحانيت را توطئه  دان
 آورد.حساب مىبه
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يدان را براى  عد م به ب ـــت از كودتا  عه از خطر كمونيس نه كردن جام ـــي براى واكس

ذاشتند. تشكيالت پدر شریعتى در مشهد و بعدها حسينيه ارشاد مذهبى باز گ تشكيالت
ــكيالت قبل از تمامى این در تهران و ــرى حجتيه و تش ــراس ــيع و س ــكيالت وس ها تش
سرى سوى هيئت سرا سمت و  ساواك در  صور  ساواك كه به ت ساخته  هاى مذهبى نه 
 آنان بود. هاىخواسته

ــكل ــاواك به اغماد از كنار تش ــتى، باهنر،گذهاى مذهبى مىس ــت. آقایان بهش  ش
سئولين بخش ست روحانيتغفورى، مطهرى از م سى بودند. و د  هاى آموزش، كتب در

شه مذهبىدر تبلي ات گفتارى و نوشتارى باز بود. ساواك هيچ نوشته  اى را بر عليه اندی
ــود. بلكه بهرو كه روحانيت آزردهتافت. نه از آنبرنمى ــتكه مىخاطر آنخاطر ش  پنداش

 هب بخشى از سپهر دفاعى حكومت هم هست.مذ
ساواك با این سيا را نيز  سازمان  سم پر كرده بود.  شاه را از كموني  ساواك ذهن پاد
 كوربينى تاریخى خود به خواب كرد. گزارشات بعدى سيا مؤید این امر است كه آنان با

 طناب ساواك به چاه رفتند.
ــابق در آخرین روزهایى كه طرفه آن ــاه س ــالمى در حال آماده كه پادش جریانات اس

ــدن ــدار مى ش ها را نخورید كه داد كه گول چپبراى دریدن او بودند به روحانيت هش
 برند.مذهب شما را هم از بين مى هاآن

هب بى مذ ما از  مذهبى بود. ا ند خود  هب راســـاواك هرچ مذ  اطالع بود. عمق 
ـــاه نيز نمىنمى ـــت بامىفهميد. از حماقت او همين بس كه در تقدس فهميد. ش  خواس

ــقوط او از خرى در امام ــد كه در س ــابقه بدهد. ابتدا مدعى ش  زاده عبداهللروحانيت مس
 حضرت عباس او را نجات داده است بعد نجات یافتن از ترورش را وابسته كرد به امام

ست شيعيان و خود را كمر ب شتم  صاحبهه ه ست و در م  مدعى اوریانا فاالچىاش با او دان
 كند.شد با امام دوازدهم شيعيان هر ماه در باغى در شميران مالقات مى
 را پادزهر كمونيســتنگاه ســاواك به مذهب نگاهى ســطحى و فونكســيونل بود. آن

 كرد.دید. پس در دور دادن به جریانات مذهبى با دست باز برخورد مىمى
 كرد تظاهراتاهلل بهشتى ارتباط داشت. و فكر مىدم رئيس ساواك با آیتتيمسار مق
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شرط آنمذهبى ست. به  ستها بالمانع ا شتى كه كموني ها در آن نفوذ نكنند. و وقتى به
ست دستور آزاد ا هاى مازد كه پالكادرهایى كه ساواك گرفته است از بچهاو تلفن مىبه

دانست. بخشى را خواهى شيعه چيز زیادى نمىومتداد. ساواك از حكها را مىآن كردن
 پنداشت با یك توپ و تشر و گرفتن تعهدخدمت گرفته بود. و بخش دیگر را مى كه به

 نشاند.سرجایشان مى
 كند و چرا. پس تاو تا روز آخر نفهميد كه خطر در كدام ســو حكومت را تهدید مى

 وتاه نيامد. حتى این كورفهمىها سرسوزنى كآخرین لحظه در سركوب و كشتار چریك
 پنداشت كه مشتى آخوند عرضه اداره حكومت را ندارند.ادامه یافت مى 57بعد از بهمن 
 كنند.ها هستند كه حكومت را اداره مىها و كمونيستاىبلكه این توده
عوامل  ست كه سقوط شاه تنها به كورفهمى ساواك مربوط نبود. یكى ازا ناگفته پيدا

بينى شـــعاعيان نيز در رابطه با نقش ســـاواك در ســـقوط حكومت بود كه پيشبود  آن
 چنين بود. درستىبه

 
 شناخت دوست و دشمن: نگاه پنجم

ستى انتقاد مى شعاعيان از نگاه چپ به در  كند. چپى كه هر نوع وحدت بادر این بخش 
ــم یكى مى ــت را با اپورتونيس ــم  ى كه خود ته ماندهرگونه داواین»گيرد. راس اپورتونيس

 «است كه خود ميراثى است از حزب توده و شركا. چپ
 هررو راست از چپ هراسىاین بيمارى به جناح راست هم سرایت كرده است. اما به

 نداشته است. اما چپ مدام از راست در بيم بوده است.
 آغازانقالب مشروطه توسب جناح راست آغاز شد. نبرد مسلحانه را نيز جناح راست 

كه حيدر عمواوغلى مســتأصــل بود. تبریز و ســتار دســت به اســلحه برد. در حالى كرد.
هاى قفقازى را چپ ميدان داد تا هنرنمایى كند. سوسيال دمكرات حال به جناح درهمان

تابك، حيدر و جناح چپ در این توطئه  با آغوش ما در جریان پارك ا باز پذیرفت. ا
 شركت كردند.

ها و ارتش ســرخ حاضــر ين گونه بود. ميرزا با عدالتىدر جنبش جنگل نيز رابطه هم
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 همكارى شد. اما باز این جناح چپ بود كه با استعمار متحد شد بر عليه جناح راست.به

سى صدق همدر جریان نفت نيز حزب توده با جمال امامى و انگلي شدها عليه م  آوا 
 ولى مصدق بيمى از شوروى و حزب توده نداشت.

شت  30بعد از قيام  ستعمارى گذا ضدا شرط وحدت را جبهه واحد  تير حزب توده 
 عملى از كنار آن گذشت.جبهه ملى نپذیرفت كودتا شد و حزب توده با بى كه

ـــ41هاى در سال )جبهه ملى دوم و سوم(، جناح راست با جناح چپ جبهه  1339ـ
عليه رهبرى منحب جبهه متحد شـــدند. مصـــدق نيز جانب دانشـــگاه را گرفت. و  ملى

 قيچى شد، جبهه ملى سوم نيز به جایى نرسيد. رهبرى

 بعد از آن جنبش راه دیگرى را برگزید. براى اولين بار در تاریخ جنبش ضداستعمارى
سلحانه آغاز  ست نبرد م شى گرفته ا ست پي ست كه جناح چپ از جناح را خلق ایران ا

 است انقالب درگرفته است. شده
 

 بندى كنيمجمع

 رسد. شعاعيان بحث درستى رابه پایان مى 1350در بهمن « رفيق» آخرین نگاه با امضاى
 كند. چپ از مشروطه به بعد در وحدتش با جناح راست انقالب، خردمندى بهمطرح مى
 دهد. از پارك اتابك گرفته تا انقالب گيالن و ملى شــدن صــنعت نفت. پسخرج نمى

 شكاف بيشتر و بيشتر شد.

سازمان مج شعاب به چپ در  سال با ان آخرین اميدها بر باد رفت و  1354اهدین در 
 به بعد این اشتباهات به اشكالى دیگر تكرار شد. 1357سال  از
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 257         هاجدال انديشه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مپنجفصل 
 

 هاهل انديشداج
 

 

 هاى سنجيده در راه انقالبـ شورش نه، قدم
 هاى سنجيدههاى نسنجيده به قدمـ پاسخ
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 شرح ماجرا

ـــكت ـــك« انقالب»اب ـ ها توسب مجاهدین به ه قبل از وحدت گروه شعاعيان با چریكـ
شرف شنا مىشود. چریكداده مى حميد ا شعاعيان آ همين خاطر شوند. بهها با نظریات 

كند و مخالفت مى هادهد. جناحى از رهبرى چریكپيشــنهاد وحدت مى وقتى شــعاعيان
در جبهه دمكراتيك  داند. عين همين برخوردایدئولوژیك را شـــرط نزدیكى مى وحدت

ست او نيز با وحدت با خلق شایگان ا شعاعيان( وجود دارد. حامل این نظر نادر   )گروه 
 ها قبل از یگانگى ایدئولوژى مخالف بود.چریك

 دیكى بيشتر شد. شعاعيان نيزهاى نزبا شهادت شایگان و ضربه خوردن گروه، زمينه
 ها بود.با وحدت مخالفتى نداشت. تنها شرط او به بحث گذاشتن انقالب درميان چریك

 گذاران ســازمان شــرطحميد اشــرف از ابتدا با وحدت موافق بود. او نيز چون بنيان
 دانســـت. اعتقاد به مبارزه مســـلحانه و فدایى بودنوحدت را یگانگى ایدئولوژیك نمى

ـــده هاى فدایى خلق بود. هنوز چریكورود به چریكمجوز  ـــازمان تبدیل نش ها به س
ها تبدیل ها هنوز به ایدئولوژى رســـمى آنرغم اعتقاد آنو باور به لنينيســـم على بودند.

 نشده بود.
 عنوانشد. و در نهایت نظر مؤمنى به« انقالب»اى مأمور بررسى بعد از وحدت، كميته

 ن داده شد.ها به شعاعياپاسخ چریك
ها، نظریات خودش را در مورد انقالب، حميد مؤمنى مســـئول ایدئولوژیك چریك

ـــورش نه قدم»درجزوه  ـــنجيده در را انقالبش آورى كرد و در مجموع جمع« هاى س
ــخ به مؤمنى  «انقالب» ــعاعيان در پاس ــخ»را رد كرد. ش ــنجيده، به قدمپاس هاى هاى نس

 وسب انتشارات مزدك در اروپا منتشر شد.ها تنوشت. و هر دوى آن را« سنجيده
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شعاعيان سخ  شروع مىبا آیه پا حق آمد و باطل رفت. باطل نابود »شود اى از قرآن 
ـــدنى ـــت ش به« اس ـــنخ كه  حث تئوریك و آن هم از س یك ب تدا  عنوان تزیين در اب

ــتى ــيس ــر را داریم، تاریخ این مقدمه  اش هيچماركس  1355جایى ندارد. بعد مقدمه ناش
ــت. ــر مؤمنى را اس ــت و ایناىكند كه از متد تودهمتهم مى ناش ــته اس ــود جس كار ها س

طرف باشد. چرا نيست. در این پلميك سياسى ناشر باید بى ابتداى كتاب كار درستىدر
ستان، صيل گفتهحرف كه هر دو طرف دا اند و باید به هوش و گوش هاى خود را به تف

تمام اســتدالالت دو طرف را بشــنود و در آخر حوصــله  خواننده احترام گذاشــت تا به
 قضاوت كند كه حق با كيست.

ــایگانبعد تقدیم ــت به كتاب  نامه كتاب را داریم، به نادر ش  كه انقالبكه مربوط اس
 راستى سزاوارترهایش را به او تقدیم كرده است و چه بهتر. و بهشعاعيان بار دیگر پاسخ

 اش به كمونيـسميفتگىـوارایش باد با آن شـيست. گن ميهمانى كـادر شایگان در ایـاز ن
 اش.و كينه طبقاتى

 و بعد پاسخ مؤمنى است؛ با مقدمه و شش فصل و یك ضميمه.
 

 مقدمه

 كند:مؤمنى در ابتدا چند انتقاد به شعاعيان وارد مى
 دارلهأ. استفاده از منابع مس1
 . آوردن اصول اوليه ماركسيسم با بيان غيردقيق2
 هاى متافيزیكى و فرماليستى براساس منطق صورىایجاد رابطه. 3
سایر نمایندگان 4 شه و هنر و  ست». الهام از گردانندگان مجله اندی سيالي  ى«هاسو

 المللى در ایرانضدكمونيست بين
 آليسمآميزى( و ایدهتيزم )درهم. بنا كردن كتاب بر الك 5
 . دفاع از منابع روشنفكران خرده بورژوا 6
 سازى. كتاب7
 . نفهميدن رابطه دیالكتيكى صورت و محتوا 8
 . نداشتن درك درست از لنينيسم9
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ست10 سي ستفاده از زبان یاغيان جنگل، مارك شنفكران چپ. ا  نماىهاى علنى، و رو

 ضدماركسيست
 . تالش براى زیاد كردن حجم كتاب11
 . تكرار مرتب مطالب12
 نویسد. تعهد نداشتن به آنچه مى13
 . پنهان كردن منشأ عقاید خود.14
 هاى ملى و لزوم انقالب جهانى. رد كردن انقالب15
 . تقليد از ناصر وثوقى16
 . ابدى دانستن مرزها17
 . ندانستن فرق بين سرزمين و كشور18
 كه دبره را هم نفهميده است. تقليد از دبره، ضمن آن19
 هاى لنين. مسخ كردن حرف20
 ور شوراها در شوروى. نفى كردن قدرت و حض21
 هاى لنين. دستكارى عمدى در نوشته22
ـــال 23 قد مى 1348. او در س ـــورش را بينكند پس نمىتئورى دبره را ن ند ش  توا
 نوشته باشد. 1347ـ 50هاى سال

 هاى فدایى خلق ایران ندارد.هاى چریكهيچ ربطى به تئورى شورش. كتاب 24
 

 يك توصيه درست

 نقد شــعاعيان بر لنينيســم همه جانبه نيســت. این حرف درســتىمؤمنى معتقد اســت كه 
 است. شعاعيان خود نيز بدان معترف است، اما شرایب جنبش و سركوب پليس را مانعى

ــت.به رگه»گوید: داند. پس مىبراى كارى همه جانبه مى ــنده كرده اس ــلى بس  «هاى اص
شعاعيان مى شهاگر »گوید: كند و مىمؤمنى یك توصيه درست به   بر این باورى كه اندی

 اى ضدانقالبىاى بر جنبش كارگرى است. اندیشههرروى اندیشه چيرهلنين كه امروز به
 ترین وظيفه او كنار گذاشتن تمامى كارها و پرداختن به لنينيسم است. اگراست پس مهم

 .توانى به انگليس، فرانسه یا سویس بروىدر ایران امكان تحقيق نيست مى
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دارى داشــتيم، شــعاعيان را بود كه اگر ما حزبى انقالبى و اســتخوان آن كار اصــولى
ـــتاد و او را از تيررس حوادث دور مىمى مأموریتى مطالعاتىبه كرد تا او بتواند با فرس

لنينيســم تمام كند. اما این حزب نبود. تنها ســازمان انقالبى  دســت باز كار خود را روى
عملى حزب توده بودند. آنان كه خود از سنتز نقد بىخلق  هاى فدایىچپ فعال، چریك

 ها عمل و پراتيك انقالبى بود.معيار انقالب براى آن برخاسته بودند. و مالك و
سعود احمدزاده در كتاب نامبردار  ستراتژى و هم تاكتيك»م  اش، تئورى انقالب«هم ا

 ئورى انقالبى بر عملدانست و تنها براى عنصر انقالبى، عمل و تطبيق ترا كامل شده مى
ـــبب اصـــلى آن بىانقالبى قائل بود. این نگاه كه نوعى عمل عملى زدگى در آن بود. س

ــعاعيان خود بر این نگاتوده بود. و با این حزب ــته بود، روحيه حاكم كه ش ه نقدى نوش
هاى خود را، خود بود. و شعاعيان نيز خود جزئى از این جنبش بود. باید نوشته جنبشبر

ـــت و نكرد تا دیگران باور كنمى زندگى د. بار عاطفى انقالب بر خرد انقالبى غلبه داش
داد، كسـى خود را از جو سـنگين پراتيك انقالبى برهاند به خارج برود و كار نمى اجازه

 را خود یك تنه به انجام برساند. صد نفر
 

 ادعا نه، واقعيت

 شود كه؛شعاعيان نگران روزى مى
 

 سججزاوار آتش« نججارش»ا ى ىخ لعص  را بر بني د اندنشججه كسجج ن  بي نند و ار»
ا ى انن نانجججصه چان پ ايزى  خشجججك براى آتش زدپ بدانند     و ارآننه وافه

ا ى نانن و براى آتش زدپ به گاار اندنشجججه و براى آتش زدپ ج پ اندنشجججهبه
خ سججصگ ه اندنشججه و براى آتش زدپ به نجج داب  و ىرواز كهكشجج پ به كهكشجج پ به
 «ك ر رود طببه ك رگر به دنشهان

 
 گنده كردن»اى براى را دریچهگيرد و آننگرانى شعاعيان را به ریشخند مىمؤمنى دل
 داند.مى« خود و كتاب

ـــعاعيان بود و او به ـــتى از ایناما حق با ش  ها كه اخالقىبينىگونه خودبزرگراس
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سنگخرده شت. او كه بورژوازى بود، فر صله دا ضمير بهها فا ستى از    «این كمترین»را

 كرد.استفاده مى
شه سابهاى او بهانهامروز اندی صفيه ح شدهاى براى ت ستى دیگران  ضدكموني  هاى 

 هاداشــت. خود را عضــوى از خانواده آنها را دوســت مىاســت. شــعاعيان چریك
 خود دانست. تا آخرمى« انقالب»اى در تولد دانست. حماسه سياهكل را عامل عمدهمى
ضاى ها خطاب مىچریك« دوست»را   هابراى چریك« دوست»كرد. انتقادهایش را با ام
قاد مىمى تاد. اگر انت ـــ هایش،فرس قاد نب او بود. انت جا به  كه در اكثر موارد حق   كرد 

شتباهات كلى و جزئى آنگيرىخرده  آشفت: ازها برمىهایى درون خانوادگى بود. او از ا
كشيد. مى آمد. و فریاددرد مىها دلش بهاى در درون چریكهاى تودههاى اندیشهبُن مایه

نان قرد دادن هل  ندوبســـت نبود. ا له و ب عام هل م لك نبود. ا هل دوز و ك  هاىا
 كشــيد. این فریاد فریادىدید و فریاد مىاپورتونيســتى نبود. خطر اپورتونيســم را كه مى

 پدرانه و برادرانه بود.
ـــت براى عده اما این فریادها امروز ـــده اس ـــنگرى ش يایند و مواضـــعس  اى تا ب

 ضدكمونيستى خود را تبليغ كنند.
 

 دفاع از يك قاتل

سپ ني ن  در كشار ىكزنك ب  تبربه 1940تروتسك  در س ل   وسي ه نك انبالب  ا
 اشالنخاراپ برسر جن زهتاز ىرولص رن ، كشصه ند  ىس از ىرگ انن دننن كينه

رده جكام كجرا ىحبالب  آپجل انج رنخ و عنجه تجچه كجآنشخاار جه نجنشسصند و ب
 ىرداخصند  باد

 ـ شورش نه حميد مؤمنى
 

سى روسيه، بزرگ  ترین رهبر انقالبى بعدتروتسكى از رهبران بزرگ سوسيال دمكرا
ـــتالين با  ـــرخ بعد از انقالب اكتبر بعد از روى كار آمدن اس از لنين و فرمانده ارتش س

تر از اسـتالين بود، اختالف پيدا كرد و تبعيد شـد، و از آنجا كه او بسـيار بزرگ اسـتالين
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كه در ميان جدیدى از ماركسيسم ارائه داد. و هوادارانى بسيار در جهان یافت. این قرائت
 و تروتسكى حق با كه بود. آنچه مسلم است حق با استالين نبود. استالين

 حق با استالين بود. آیا تروتسكى دشمن فرد بگيریم، فرد محال كه محال نيست،
سكى تمامى عمرش را براىگونه كه مؤمنى مىخونى پرولتاریا بود آن  گوید، هرگز. تروت

ـــر  ـــتالين برس ـــته بود. اختالف او با لنين و اختالف او با اس رهایى طبقه كارگر گذاش
سكى غلب بود هاىشيوه سم بود. گيرم كه راه و روش تروت سوسيالي . و راه و رسيدن به 

ستالين سم مى روش ا سيالي سو ساند. و شوروى را به  ساند. فعالً كارى نداریم كه نر ر
ناسيوناليسم روسى بود نه سوسياليسم روس. اما فرد كنيم كه  داستان استالين، داستان
ستالين نماینده واقعى سكى راه او را نمى ا سم روس بود. و تروت سيالي سندید. آیا سو پ

 ، هرگز.شود او را كشتمى
 باز هم فرد كنيم فرد محال كه محال نيست. تروتسكى دوست طبقه كارگر نبود.

م ز  دانيم یك انقالبى اسپانيایى را بفرستيمدشمن بود. آن هم دشمن خونى، آیا مجاز مى
 دشمن طبقه كارگر جهانى را در مكزیك با تبر داغان كند، هرگز.

 عنوان دشــمنیك كمونيســت، حتى بهعنوان كرد، نه بهراســتى چه مىتروتســكى به
 گفت ماركسيستى نيست. جوابافتاد، مىطبقه كارگر جهانى. آنچه در شوروى اتفاق مى

ستگاه غول شان دادناو چه بود. حكومتى با آن د سخ به انتقادات او. ن ساى تبلي اتى، پا  آ
 هاى او.هاى خود و كژىراستى

 داد.جواب مىگونه كه لنين به انتقادات كائوتسكى همان
سپانيایى در م ز اوآیا جواب نقد تروتسكى، این نقد از هر زاویه  اى كه بود، تبریك ا

 بود. آیا این ترور قابل دفاع است، هرگز.
 

 تروتسكى كه بود

 دنيالئون داوید ورویج برونشــتين تروتســكى از پدر و مادرى یهودى در نزدیكى اليزا به
رزى در جنوب روســـيه بود. تحصـــيالتش را هاى كشـــاوآمد. پدرش مســـتأجر زمين

 پایان رساند. و بعد به انقالبيون پيوست.دسا بهدردانشگاه او
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سال  شد. 1905در  سن پطرزبورگ برگزیده  ست مجلس نمایندگان كارگران   به ریا

 دستگير و به حبس ابد محكوم و به سيبرى تبعيد شد. از سيبرى گریخت و به عضویت
 رآمد.هيئت تحریریه پراودا د

 بر عليه جنگ مقاالتى نوشت و در آلمان به زندان افتاد. 1914در سال 
ــيه بازگشــت و به حزب  1917بعد از انقالب مارس  بلشــویك پيوســت. و به روس

وراى كميسرهاى مردم و كميسر امور ـــه عضویت شـــا بـــهكـــلشویـــكومت بـــدرح
 خارجه درآمد.
ها بست و آنگاه كميسر جنگ لمانپيمان صلح برست ليتوفسك را با آ 1918در سال 

 اى داخلى در چهار جبهه جنگيد وـهرخ در جنگـش سـاندهى ارتـازمـا سـو ب شد.
 پيروز شد.

 1927از كار بركنار و به سيبرى تبعيد شد. در سال  1925بعد از مرگ لنين، در سال 
 تبعيد شد. ازبه استانبول  1929به اتهام عمليات ضدحزبى، از حزب اخراج شد در سال 

ــال  ــپس امریكا رفت. از س  21كرد و در در مكزیك زندگى مى 1937آنجا به نروژ و س
 به دست یك تروریست و به تحریك استالين كشته شد. 1940 اوت

زندگى و نظریات تروتســكى را باید در ســه مقطع بررســى كرد، تا انقالب اكتبر، تا 
تا ترور خود او. مج مرگ عدها نحله جدیدى موعلنين، و از مرگ لنين  ه نظریات او ب
 چپ ایجاد كرد كه احزاب تروتسكيست زاده آنند. اندیشهدر

ست. تنهابه صله این بحث خارج ا سكى از حو سى آرا در نظریات تروت  هرروى برر
 كنيم به نقد او از استالينيسم، نقدى كه باعث ترور او شد.بسنده مى

انحطاط بوروكراتيك  نوشت. و خطررا « مشى نوین»كتاب  1923تروتسكى در سال 
شت:  ساً»را اعالم كرد. و نو سا سم ا ست كه از وظایف  یك پدیده نوظهور بوروكراتي ا

 «شود.حزب ناشى مى جدید، عملكردهاى جدید، مشكالت جدید و اشتباهات جدید
سال  سكى در  سوم پس از لنينبين»كتاب  1928تروت شكست« الملل   را نوشت. و 

سيون چپ در  ست. و این پيروزىاپوزی سيه را پيروزى رژیم بوروكراتيك دان  داخل رو
 و 1923ناشــى بود از افول مبارزات طبقاتى در ســطح جهانى )شــكســت انقالب آلمان 
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 عنوان پایگاه رژیم( و رشــد یك اشــرافيت كارگرى كه به1927شــكســت انقالب چين 
 كرد.بوروكراتيك درون حزب عمل مى

سال  سكى در  شان داد كه اتوبيو 1929تروت شت )زندگى من( و ن گرافى خود را نو
حاكم « ارتجاعى اجتماعى»ها، تفاوتىها و بىاز پایان جنگ داخلى و بروز خسـتگى پس
را به كارگزاران رژیم تبدیل كرد. تروتســكى از این  1917كه بســيارى از انقالبيون  شــد
ـــدن بى»عنوان به دوره ـــال كیاد مى« هافرهنگان درون بلشـــویكرها ش  1932ند از س

سكى به صالح  تروت شوروى و كمينترن دیگر قابل ا ست  سيد حزب كموني این نتيجه ر
 الملل جدیدى را بنياد نهاد.بين نيستند پس باید

سال  شوروى» 1933در  سكى بر موارد زیر« ماهيت طبقاتى دولت  شت. تروت  را نو
 انگشت گذاشت؛

 عنوانكند. اما در خارج هنوز بهعمل مى. استالنينيسم در داخل بر عليه طبقه كارگر 1
 موضع دارد.« بان فتوحات اجتماعى انقالب پرولترىدروازه»

 كند.دارى ایفا نمىگونه نقش ضدسرمایه. كمينترن دیگر هيچ2
 . استالينيسم معرف یك قشر بوروكراتيك است كه از طبقه كارگر برخاسته و چون3

 كند.انگلى از بدنه طبقه ت ذیه مى
سكى تئورى  .4 سم بوركراتيك»و « دارى دولتىسرمایه»تروت  الملل دومبين« كلكتيوی

ست كه مثل یك شر بوركراتيكى ا ست، یك ق  را رد كرد و گفت طبقه جدیدى در كار ني
ـــت عمل مى ـــتالينى مباینتى با ماهيت پرولترى دولت ندارد.كاس  كند و دیكتاتورى اس

ـــود مىبر« دولت كارگرى منحب»تروتســـكى از واژه   جوید. واى تعریف حكومت س
 گاه در شوروى وجود نداشته است.گوید: دیكتاتورى پرولترى ناب هيچمى

اش انقالبى ل اصالح نيست و تنها طریق سرنگونىـوروى قابـالين شـ. رژیم است5
 از پایين. است
ـ چرا كه6  . باید در برابر تهدیدات بورژوازى جهانى از دولت شوروى حمایت كرد 

ــرمایهتج ــدس ــتاوردهاى ض ــم دس ــت. نباید به بهانه غيرپرولترى بودنس  دارى اكتبر اس
 حكومت شوروى به ابزار دست امپریاليست تبدیل شد.



 267        ها جدال انديشه

 
سال  سكى  1936در  سو مى»تروت سيه به كدام  سكى در این 1«رودرو  را نوشت. تروت

 ریشه گوید: اساس حكومت بوروكراتيك از فقر جامعه در تأمين اشياء مصرفىكتاب مى
 كه كمبود حكمفرما باشــد تضــاد بين مناســبات توليد اجتماعى شــده ودارد. و تا زمانى

ناب ـــكال بورژوایى توزیع اجت يداش بازتول يد و  ـــاد باعث تول ـــت. این تض  ناپذیر اس
 نيستى شد.يناپذیر قدرت محدودكننده بوركراسى استالاجتناب

سى كه حدود  شوروى ر 12ـــــ15این بوركرا صد كل جمعيت  شامل مىدر شود ا 
 اتكند هرچند در حرف مدعى آنســت. بورژوازى جهانى نيز انقالب جهانى خيانت مىبه

 دارى در شوروى دشمن این بوروكراسى است.احياى كامل سرمایه
ـــایر مدافعان ـــاختمن و س  تروتســـكى در آخرین مجادالتش با برنهایم، ریزى ش

سوسياليسم  دارى وار بين سرمایهرژیم شوروى را، حكومتى گذ« كلكتيویسم بوركراتيك»
«  انحراف استثنایى» دانست كه در چنگال رژیمى پليسى گرفتار است. تجربه شوروى یك

افتاده و جامعه عقب دارى به سـوسـياليسـم در یكاسـت از قوانين عام گذار از سـرمایه
 2دارى.تحت محاصره سرمایه

 
 هاى امریكایىماركسيست

 ن مبه گروا  كه باداً« اصججاالح انبالب سججعيددر  ال و  اش ع ك كردپ به »
سب سي ندند به نك  از ترارىى رك ض د بينا ى اىرنك ن  ىارو    ا ى ى ك ، ت

 ورگعصند بارفوازى كنپرادا  ى چسجججبيدند  آپ« اىپرن ليسجججك اىرنك  و انگ يس،
 اىگ ه طبب ت  انگ يس اسجججب  ىس برگ ه طبب ت  اىرنك  و فراداليسجججك تكيهتكيه
پرادور و سك انگ يس ب ند ب  بارفوازى كنج ليجزم و اىپرنجردپ فراداليجاد كج بجن

 ىصحد ند  اىرنك 
  «ردچه ب ند ك»ن م ىحناد تاك   كه در جزوه گتار انن گروه فردى باد بهبني پ
ض د اىرنك 1340جججج41 ش پ دادپ ت    ونظرات گروه را بي پ كرد  تاك   ب  بزرگ ن

 دانسب را ك ر عن ل انگ يس ى  انگ يس، تب يغ ت ضداىرنك ن 

                                                           
 نام انقالبى كه به آن خيانت شد ترجمه شده است.. اين كتاب به غلط به1

 فسير تروتسكى از استالنيسم.شاكری ت. مجله سوسياليسم و انقالب ـ ترجمه خسرو 2
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س »و « ى نگ ه اقص  دى»تاك   دو ىعهام ىخص و  سي  نصب ه« ىصحد   را ب  اك ا
ض دى  سك در انراپ را اناك ك از ت  گرفب  و ىب رزه بارفووازى كنپرادور و فرادالي

 گعب: ب ند ج نش بارفوازىدانسججب و ى درون  اىپرن ليسججك اىرنك  و انگ يس ى 
 ا گرفب كه  ركص  اسجججب در جهب تك ىل ج ىاه و ىيروزى بارفوازىكنپرادور ر

ضب انبالب  كنك ى  نركنپرادور به  ي ت ى دى و ىاناى نه  كند و انراپ را از 
 ا ى ضجججدى  ع ب خ ججج بگعب اگر نصاانيك بهداد و ى فراداليسجججك ني ت ى 

 نپرادور گانيك ىيروز ب د بارفوازى كبگانيك زنده ب د بارفوازى كنپرادور ى 
 ى   بدل نججاد ىستااند به بارفوازى بارفوازى كنپرادور در اثر رنججد بادا  ى 

رافرانصه گعب: زنده ب د اىپرن ليسك جججردپ بججج  گججج  بجججه ججججااپ در انجججتى 
 بخش اىرنك  ني ت

صال   نب وىحناد تاك   كص ب چه ب ند كردش را  ال و  اش ا ض  نا  ت ار
 له ارتب ط ا صن ل  او را ب  س زى پ سي أىاضاع ىسگرواش را تشكيل داد  كه انن 

 «س زد ىنكن ىارح ى  عنااپ نك اىر ىناب ًالاقل به
 حميد مؤمنى ـ شورش نه

 
 سنتى غلط

ساب این گروه به امریكا، به سته كردن رهبرانهاى آنجاى رد تئوریك تحليلانت  ها و واب
سنت  سيار  شریف و انقالبى بودند ب صرى   مرگبارى بود كه مخترع آن حزبآن كه عنا

شد، حزب اعالم كردتوده در ایران بود. خليل ملكى هنگامى شعب   كه از حزب توده من
 در سفر به انگلستان ملكى ت يير كرد و دیگر ملكى سابق نبود. انگليس او را خریده بود.

ـــآذر كه هبت 16بعدها در انشـــعاب پيروان بيانيه   ت،اله معينى در رأس آن قرار داش
انشعاب به كشتگر ــــ هليل رودى منتسب شد و فرخ نگهدار اعالم كرد كه هليل رودى 

ست. و باز ا امریكا درس خوانده است و عنصر مشكوكى است و انشعاب زیر سر او در
 به ميان آمد.« سيا» پاى

 «ممكن یك امر منطقاً»آن هم با همين استدالل 
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 هاى كثيف و متعفنپاكسازى زبانى: رجاله

 نه تناقض 1331هار ىبوه عوپ ت  ن    در سممماا ىور  در ىر  ا  شمممماره»
نمار  ها نع  هميم انقالن كن  سااها ت اسنفاده اىطاو ا  هو اشاره ى اىپطىاليست

كمپطادتر  ناى  ىواي  نود در قباا نور تا ر»نا  دلقك نوشممت  خائم ت سممياسممت
 كه ىنبط نه تقوىت  اتخاذ نشود ممممع فئوداا هو رتش مممموب قشطممممخصهممممن

 فئوداليسپ  طدد.
 ت ها ت شمماخ ت نطگ دادو ني  ا  ح ت كي  خاصمم  رتر تضمماد نيم اىپطىاليسممت

 هار كثيم تغيطا   نه هو اتليم نار در اىطاو ا  طط  خويل ىور  ت سمماىط رباله
 «ىنعفم نيطتر سو  انبا   طفت.

 حميد مؤمنى ـ شورش نه
 

ست ایران رانفر بود.  53خليل ملكى از گروه   گروهى كه وظيفه احياى حزب كموني
 دستگير و تا تبعيد رضاشاه در زندان بود. 1316برعهده داشت. در سال 

ـــال  ـــت و در كنگره  1320بعد از آزادى در س با مدتى تأخير به حزب توده پيوس
 حزب به عضویت كميسيون تفتيش درآمد. نخست

ــوروى ــت غمبار فرقه دمكرات و خيانت ش ــكس  روى حزب تودهو دنباله بعد از ش
 خاطر وابستگى حزب به شوروى از حزب جدا شد.به

 به مظفر بقایى و روزنامه او، شاهد، پيوست 1329در آستانه ملى شدن نفت، در سال 
ست كرد. و تا زمانى شان ملت ایران را در صدق بود و حزب زحمتك كه بقایى در خب م

صدق ااو بود. و به با شمنى بقایى با م ست محض د سوم را در شد و نيروى  ز او جدا 
االفالك آســتانه كودتا به شــاه نزدیك شــد. و بعد از كودتا مدتى در زندان فلك كرد. در

 هایش را در حزب سوسياليست ادامه داد.علنى فعاليتآزادى به شكل نيمه بود. و بعد از
دمكراسى  هاى سوسيالملكى رفته رفته از كمونيسم روسى فاصله گرفت و به اندیشه

سود برد و از  ها به نفع مردماروپایى نزدیك شد. معتقد بود باید از تضاد بين امپریاليست
ـــدرگيرى امپریاليست كمپرادور است  ها باید جانب امریكا را گرفت كه حامى بورژوا ـ

 ها بود.درمقابل انگليس كه طرفدار فئودال



 بازخوانی تاریخ معاصر ایران      270

 

جناح مترقى حكومت همين ســياســت را نســبت به حكومت داشــت. معتقد بود، از 
 حمایت كرد.درمقابل جناح مرتجع، 

پنداشت سنگ بزرگ عالمت ائن و نه دلقلك. مىـه خـود، نـاله بـه رجـلكى نـم
 1نزدن است.

 اشيم. اماداد. ممكن است با او موافق یا با او مخالف ب باید در حد توان جنبش شعار
 كه از حوادثى اســـت. زمانىتوانم او را خائن بدانيم. خيانت یك قضـــاوت تاریخنمى

 وتكنيم. و در انتها قضـــاایم و كارنامه یك آدم یا حزب را بررســـى مىفاصـــله گرفته
ـــمى  ت. آیاكنيم كه آن فرد یا حزب در تند یا كُند كردن جنبش چه ميزان مؤثر بوده اس

ست یا ناآگاهانه و آن وقت مى  ا كارشیگویيم فالن جریان خيانت كرد و عامدانه بوده ا
 اش با خيانت شانه به شانه بود.كارنامه و

ـــيال دمكرات ـــوس  هاى روس بود. نگاه كنيم به جزوه دیكتاتورىاین زبان، زبان س
سكى مرتد اثر لنين. لنين در این جزوه كوچك بيش از ده  ها فحش نثارپرولتاریا و كائوت

 ارى.دكند از خائن و مرتد گرفته تا نوكر و سگ زنجيرى سرمایهكائوتسكى مى
 كند: این زبانهایى استفاده نمىكه كائوتسكى حتى یك بار هم از چنين واژهدر حالى

ـــبعده شد و از طریق حزب توده در ایران رواج یافت. نگاه كنـ سه يد بها به ایران وارد 
نه زب در مسكو، آن هم در آستاـران حـه رهبـوده بـزب تـركزى حـه مـكميت امهـن

 مرداد. 28كودتاى 
 اسداین سه نامه رهبران حزبى همدیگر را جاسوس و خائن و مزدور و نوكر و فدر 

 یابد.هاى آنان نيز تسرّى مىها به خانوادهكنند. و این فحشمتهم مى
 
 بندى كنيمجمع

سه ابد. درجستجوهایش بهـى تفكر شعاعيان را بيـهاهـند ریشـكالش مىـؤمنى تـم
 رسد:كانون مى

                                                           
 . نامه ملكى به كاتوزيان1
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 . رژى دبره1
 هاياليست. سوس2
 هاى امریكایى. ماركسيست3

 كند نشان دهد كه شعاعيان دانش اندكى در زمينه ماركسيسمجز این مؤمنى تالش مى
ستى ناقص، سي صول مارك سم تاریخى و دیگر ا ضيحات او در مورد ماتریالي  دارد و تو

 غلب است.نارسا و حتى 
هایش شامل دو ررسىـكند بن بخش اعالم مىـاتمه ایـؤمنى در خـرروى مـههـب

 بخش است:
 فصل است: بخش نخست شامل چهار

 . فصل اول: زبان قراردادى نویسنده1
 . فصل دوم: شيوه تفكر و استدالل او2
 . فصل سوم: موضع سياسى او3
 . فصل چهارم: روشنفكر نویسنده كيست4

 بخش دوم شامل دو فصل است:
 . فصل اول: اشكال تاریخى مبارزه1
 ئله انقالب جهانى. فصل دوم: مس2
 

 آناليز شورش از نگاه مؤمنى

سنده مى شورش ب شروح انتقادات مؤمنى بر كتاب  ست این انتقادات كهاز م  كنيم به فهر
ـــعاعيان نيز به تفصـــيل به تك تك آن ـــخ مىش كنيم دهد. نخســـت مرورى مىها پاس

 برانتقادات مؤمنى.
صر وثوقى كه از آن 1 سروى و نا ست از ك ستفاده مى. زبان تقليدی كند. براى لفاظى ا
ــى از خصــلت تكروى اوزبان او را از جامعه و توده دور مى این ــت. این ا كند و ناش س
 كند.خواننده را از مسخ حقایق و ضعف شدید استدالل دور مى زبان

شعاعيان خود در مقدمه كتاب توضيح مى  دهد كهدر مورد زبان حق با مؤمنى است. 
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 از این زبان سود جسته است. اما با لو دادن او توسب مهندسبراى گمراه كردن ساواك 
زند و زبان شورش را رضا عسگریه و ثقيل بودن زبان شعاعيان دست به اصالحاتى مى

هایى از طنز كند. كه زبانى است شيرین، سرشار از عاطفه با رگهزبان انقالب تبدیل مىبه
 رهاند.انقالب را از خستگى مى كه

 فكر او پنج انحراف وجود دارد.. در شيوه ت2
 حد و مرز بودن مفاهيم براى اوـ قراردادى بودن و بى

 گذارىـ فرد
 بافىـ علت

 ـ جدانگرى
 ـ چسبيدن به گوشه و كنار قضایا

 آليزم و در شيوه متافيزیكى است.او در عمل ایده
 

 ى و يك نمونهفباعلت

را  كه هط پ ى هنه بار اىم كن .ناف  ى ىان ، عوتبار عوتنوىسن ه شور  نه»
عوت  نن ر كن  تار ا  عول ن ان  ت نع  اىم ىبموعه عول را دسنهىعووا ىبموعه

سطانبا  رانطه دىالرنير  عوت ت ىعووا را ىطالعه شم كن . ت  صو  را ك كن . نا  ا
ىعووا  را ناكن . رانطه هورسمم  خود  را راعمم  ى نظط  ى اتليم عون  كه نه

سخت در هو غطقبانبه در نظط ى هىر  ىكشرل ىنافينه شود. حاا ى   يطد ت 
 كه اىم عوت ىمرم است ىك عوت فطع  ىا خيال  ناش .هو

سيه نه سطىع حروىت در رت سيوه قيا  تودهسقوط   ها ت نيه نبود بنگ بطىر ت
 طوان  ى و در انقالب اكنبط را سممب  خطد نشمم و ىاشمميم دتلن  كهنه، تطنيت

 دان .ها ت خالصه عوت اصو  ان طا  انقالب اكنبط ى ودهانقالن  نش و ت
 خطد ت نانود شمم ه ت شمموراها كه، در انقالب اكنبط ىاشمميم دتلن  كاىال در حال 

 هارخود دى ه اسممت انقالبنهنطىم شممرل حروىت اسممت كه تا كنوو نشممط نه
 ىك تا كنوو شممرلسممياسمم  نع ر نيه هپ الگور شمموراها را پذىطفنن  ت هيچ

 «تطر ا  حروىت شوراها عطعه نرطده استعال 
 حميد مؤمنى ـ شورش نه
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 خود دیده است حكومت اتحادترین شكل حكومتى كه بشر بهعالى 1353آیا تا سال 
 جماهير شوروى بود؟

ـــآی ـــا بالفاصله بعد از انـ جاى آن به قالب اكتبر، دستگاه ادارى سابق منهدم شد وـ
 شوراها نشستند؟

سراغ دارد؟ تا آن لحظه  تر و سركوبگرتر از حكومت استالينپليسىآیا بشر حكومتى 
 نوشت؟ هرگز.مى« انقالب»اى كه مؤمنى نقدش را بر و دقيقه

ستالين حرف اول و شد و ا شوروى با صلى حكومت  شوراها بافت ا شت   امكان ندا
 بود،راستى دیگر نه اتحاد آخر تمامى اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى را بزند. كه به

سال  ستى. از  سيالي سو شورایى و نه  سال 1924نه جمهورى، نه   ،1953، مرگ لنين تا 
ها ها و تبعيدگاهمرگ استالين، در سكوت مطلق توده و طبقه صدها هزار نفر را در زندان

ــتالين بود، نه اردوگاه و ــفيه فيزیكى كردند. و حرف اول و آخر اس هاى كار اجبارى تص
 نه دفتر سياسى و نه شوراها. نه كميته مركزى، حزب،
 خبرى مؤمنى از آنچه در شورش اتفاق افتاده بود دو علت داشت:بى
 . بسته بودن فضاى داخلى شوروى1
 . تبلي ات وحشتناك حكومت در پنهان كردن حقایق2

 تمامى تبلي ات بر آن بود كه سوسياليسم در شوروى مستقر شده است، خب مؤمنى
 اند.یابى گناه قربانى شدهاى با گناهبراى تحقق سوسياليسم عده ه بودپذیرفت
 . شيوه استدالل3

 بيند:مؤمنى شيوه استدالل شعاعيان را داراى هشت اشكال مى
 گذارىـ فرد

 ـ منطق صورى
 ـ دروغگویى

 تراشىـ علت
 ـ چسبيدن به گوشه و كنار قضایا
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 جاى استداللـ شعارهاى توخالى به
 ا نقشهگویى بـ تناقض

 ـ فرار از استدالل
 داند.. در فصل سوم مؤمنى انتقادات زیر را بر شعاعيان وارد مى4

 ـ حزب و ارتش یكى نيست. و تمام اعضاى ارتش عضو حزب نيستند.
 ـ تمام افراد حزب نظامى نيستند.

 ـ حزب سازمان سياسى طبقه كارگر است.
 شود. تواند قبل از تشكيل حزب شروعـ مبارزه مسلحانه مى
بورژوازى كند. چرا كه در انقالب، دهقانان و خردهكمونيست نمىـــ انقالب همه را 

 شركت دارند. هم
ت كه عضو حزب باشد یا در جهت ایجاد چنين حزبى ـــى اســـونيست كســــــ كم

 فعاليت كند.
 جزء طبقه كارگر نيست. ـ هر كمونيستى كه كارگر نباشد

 جانشين كارخانه و توليد شود غلب است.تواند كه فرهنگ طبقه كارگر مىـ این
 داند.ـ لنين ماركس را جزء روشنفكران بورژوازى مى

 آليزم خالص است.ـ فرهنگ كارگرى و كمونيستى بدون كارگر و طبقه ایده
 شود.ـ در كالم او كينه نسبت به پرولتاریا و مبارزات او دیده مى

 بورژوازى است.ران خردهـ موضع سياسى او باز كردن در حزب به روى روشنفك
 ـ آزادى بيان و اندیشه براى او هدف نهایى است.

 فهمد.ـ او معنى اصطالحات قشر روشنفكر را نمى
 ـ در جامعه سوسياليستى قشر عظيم روشنفكران همچنان به بورژوازى تعلق دارد.

 اند.ترین خطر در ساخت سوسياليسم روشنفكرانـ بزرگ
 روشنفكران بورژوازى را در حزب و انقالب تأمين كند.خواهد هژمونى ـ او مى

 داند.ـ او الیه روشنفكر یا روشنفكران انقالبى را جزء طبقه كارگر مى
 ـ او در آموزش ماركسيسم صداقت ندارد.
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 خواهد همه چيز را خودش كشف كند و چنين چيزى ممكن نيست.ـ او مى

 
 صداقت در آموزش

   ص اقت ن ارد...ات در هىو   ىاركسيسپ م لنييه
 خواه  همه بيه را خود  كشم كن  ت بنيم بيهر ىمرم نيست.ات ى 

 حميد مؤمنى ـ شورش نه

 
 يك يادآورى

ست كه نيازمند شده، دالیل خودش را آورده ا  حميد مؤمنى براى تمامى انتقادات ليست 
ست و ما از آوردن آن خوددارى كرده ستدالالت ا سخ به خواندن این ا  ها را نيزآنایم. پا

ـــ پاسخ»در بازخوانى   الى اینخواهيم خواند. اما در البه« هاى نسنجيدهپاسخ شعاعيان ـ
شترى خواهيمها بخشبازخوانى ست. روى آن تأكيد بي شتر ا سى بي  هایى كه نيازمند برر

كند كه شـــعاعيان در آموزش صـــداقت كرد. مؤمنى در چند جا این مطلب را تكرار مى
 كند؟توسب شعاعيان امكان ندارد. چرا مؤمنى چنين فكر مى« ه چيزو كشف هم» ندارد

چون و چراى پذیرش بىچپ در ایران از یك آموزش غلب ضـــرباتى جدى خورد. 
ـــنظ ـــو تج راتـ ـــربيـ ات دیگران از ماركس گرفته تا لنين و مائو از كاسترو گرفته تا ـ
 مينه.گوارا و هوشىچه

 .هاها و نوشتهاه زودباورانه به گفتهوجود آمده نگگونه بهچپ آیينى همين
 ها به آیه تبدیل شد و آیه در نزد مؤمنان نه براى احتجاج كه براى پذیرش استگفته

 تعبد جاى تعقل را گرفت.
شد و براى یافتن ست پذیرفته  سترو گفت، درب  پس آنچه كه ماركس، لنين، مائو و كا

پراتيك انقالبى، رجوع شـــد جاى رجوع به خود زندگى و خطا و صـــواب هر كارى به
كتاب آیات همان ســيره نبوى و كتب آســمانى در نزد مؤمنين. پيامبر در فالن جا فالن به

 كرد فالن چيز را گفت. كار را
 شود نه ازها شروع مىگوید زندگى از دستست. مىا اما شعاعيان اهل چون و چرا
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ستى پدیدهلب ستى یا نادر  گرددكند. و بعد برمىوع مىها به زندگى رجها. پس براى در
پذیرد و اند. اگر مطابقت داشـــت مىبيند كه ماركس و انگلس و لنين و مائو چه گفتهمى
 كند.نظر نمىخاطر پيامبران از حقيقت زندگى صرفنداشت به اگر

گذاروقتى مى كان  ـــرش نبود، ام باالى س ماركس  یه  ید انگلس، وقتى ســــا  گو
 دهد.نظر مىكند. از همين نگاه آميز را مطرح مىمسالمت

ـــم ـــؤمنى بـ ـــه روایتـ گوید كه شعاعيان صداقت ندارد در آموزش ى درست مىـ
سم ــــ سي شعاعيان ارتدكس نبود و این در نزد چپ آیينى به مارك سم.  معناى عدم لنيني

 صداقت بود.
 

 يك تناقض و راه حل آن

پرولتاریاى پيروز از خاك خود به خاك دیگرى مؤمنى ضــمن رد نظر شــعاعيان، عبور 
هاى كمك به پرولتاریاى در بند، كمك كشــورهاى ســوســياليســتى را به ســازمان براى

گوید، ظهور رویزیونيســـم جدید در پذیرد. اما مىطریق پيوندهاى انقالبى مى انقالبى از
شورهاى ست. كمكى به جنبش ك شده ا ستى باعث  سيالي شود وسو اگر  هاى انقالبى ن

شود نمى شود. اما قضيه به همين جا تمامبه احزاب اپورتونيسم داده مى كمكى هم باشد
ستى منافع جنبش سيالي سو شورهاى  ضى موارد ك منافع خود  هاى انقالبى را فداىدر بع

و تضادى  هاى تحت ستمكنند و این تضادى است بين پرولتاریاى از بند رسته و تودهمى
رفت برون المللى. مؤمنى راهسم در یك كشور و وظایف بيناست بين ساخت سوسيالي

ــت را ایجاد بيناز این بن ــتبس امروز  المللى كهداند. بينها مىالمللى واقعى از كمونيس
در  بخش و مبارزه ایدئولوژیكهاى رهایىتشــكيل آن ممكن نيســت. اما با رشــد جنبش

 الملل تشكيل خواهد شد.اى دور این بينسطح جنبش جهانى كمونيستى در آینده
ــياليســتى كننده مىدر اینجا مؤمنى دچار پارادوكســى گيج شــود. كشــورهاى ســوس

ـــياليســـم كشـــورى، جنبشكنند، هيچ. بهوظایف خود عمل نمىبه ـــوس  هاىخاطر س
 اند. اما كمونيست واقعىهمه، هنوز سوسياليستكنند با اینبخش را قربانى هم مىرهایى

ــتند. باید منتظر   الملل واقعى خود را ایجادهاى واقعى، بينماند تا روزى كمونيســتنيس
 بخش بشتابند.هاى رهایىكنند و به كمك جنبش
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ـــعاعيان معنا ندارد كه مى ـــياليســـت بود و منافع خلقاما براى ش ـــوس  ها وتوان س

ـــ ـــایر كشـــورها را قربانى منافع خود كرد. با امپریاليســـم در همزیس  تىپرولتاریاى س
ـــالمت ـــمنى. این رفتار دوگانز بود اما با جنبشآميمس ـــاد و دش  ههاى انقالبى در تض

 توضيح ها این تناقض راكند با رویزیونيسم دانستن آنالجمع است. مؤمنى سعى مىمانعه
شن نمى ست. مؤمنى رو سم به چه معنا ضيح نمىدهد. اما رویزیوني  دهدكند و باز هم تو

ست ستنكه رویزیوني سانى ه ستد. فرق آنهاى جدید چه ك  هاى قدیمىها با رویزیوني
 كنند.ها چه كسانى بودند و حال چه مىچيست. و قدیمى

 
ست سيالي سو سمى را باور ندارد. نه منكر پيروزى  سيالي سو ها شعاعيان تحقق چنين 

ست و نه مخالف انقالب شور ا  مگونه كه مؤمنى او را متهبخش، آنهاى رهایىدریك ك
شخص كند منتهى بر این بمى شور م سته در یك ك ست كه پرولتاریاى از بند ر اید باور ا

 گرانه با امپریاليسم باشد ودرهمزیستى ستيزه
 

شور » ش  طبقه را نه  شور ش  نا بنگ  شور شنا   ست كه پي ست ا  ا ط در
ست ت هپى  ست كه طبقه كار ط پاك بهان  ا ست ا شان . ت ا ط در بنيم ا ط ك
ست كه ىط ها ت  اىم ست ا شورها نطار طبقه كار ط نه ىعنار نطد   ت همه در ك

بوش  پس اىم هار ع كار طر ى هدى  نا هدى  ت پس ا  بشمه نظا  دشمن 
درسمممت اسمممت كه هو نيطتى  ا  طبقه كار ط بهان  كه در سمممط ىين   همه

شورش  نه دست هترده است ناىسن  همچوو پيشنا  شورش  نبطد  هارپيطت ر
ت ىا دىگط « باىعه»، «كشممور»هميم پيرار شممورشمم ، نگذران  تا نا  را ا  ىط ها

كن  ت كار ط را در سط ىين  دىگط در  ىط سنپ ع انقالب باو ى  نيطتهار طبقه
خش  ت مورش  نماد   شم ارد، هىمورش  نماد   شمهنو  هى ود كهمش فنه ى 

 .«1شور  كشان نه
 

                                                           
 . شعاعيان، انقالب1
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 چند نكته

 نكته اول: صدور ضدانقالب

 كند. و هرجاكند و جهانى هم عمل مىست. جهانى فكر مىسرمایه یك مقوله جهانى ا
ـــتيك واش به خطر بيفتد از كشـــورهاى دیگر كمكموقعيت  هاى مالى، نظامى، لجس
 گيرد تا انقالب را به عقب راند.مى سياسى

شى  شكرك ضدانقالب و ل نگاه كنيم از همان فرداى پيروزى انقالب اكتبر با كمك به 
هاى ملى ها كودتا و مداخله نظامى و سركوب خونين نهضتدهشود تا باكو شروع مىبه
سفى بخش، تمام اینرهایى و شكال فل شد نه ا ست و اگر هم با ضدانقالب ني صدور  ها 

صدور دارد سى دارد ) سيا شكال  ضاد داخلى براى تحول پدیده( و نه ا  )عمده بودن ت
 رد و هم سياسى.ها براى انقالب هم اشكال فلسفى داضدانقالب(. اما تمامى این

ست كه یا در طيف نيروهاىگيرىكه این خردهطرفه آن سانى ا شتر از جانب ك  ها بي
 اند.اند و یا روزگارى در این قبيله بودهچپ

 
 نكته دوم: خشونت

 دارى تحول یافت، خشــونت ازاز همان ابتداى تاریخ كه جامعه نخســتين به جامعه برده
ست بر عليه طبقات جانب طبقات فرا ست )بردهد  ها، كارگران( بودهها ـــــ رعيتفرود

سالح برده ست به  ست د ست و اگر طبقات فرود شدها شيوه تحميل   اند، به آنان این 
ست. در ضى چپا شتار،هاى دیروزى و ليبرالها، چپنزد بع سركوب، ك  هاى امروزى، 

 شكنجه از سوى طبقات فرادست، اعمال خشونت نيست و اگر هم باشد چون از جانب
ــاكمان اسح ــا از ســـت، پذیرفتنى است، امـ  وى طبقات فرودست، خشونت به حسابـ
 آید و مذموم است.مى
 

 نكته سوم

 آميز كه یكىاش را نسبت به همزیستى مسالمتكند موضع شخصىمؤمنى فراموش مى
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 ها چنينترین انتقادات شعاعيان به لنينيسم است، بيان كند، اما از مجموع بحثاز اساسى

 آميز را براى پياده كردن سوسياليسم كشورى قابلید كه مؤمنى همزیستى مسالمتآبرمى
 دانسته است.توجيه مى

 
 نكته چهارم

كند كه سوسياليسم در شوروى و كشورهاى بلوك شرق مؤمنى با این فرد شروع مى
ست. پس زدوبندهاى حقيرانه با دیكتاتورى شده ا ستقر  ستقرار یا م  هاى دور ودرحال ا

یك بانى كردن احزاب برادر و جنبش نزد هایىو قر ناهاى ر فاتى در روب  بخش را انحرا
 كند به رویزیونيســم. رویزیونيســمى كه از زمان خروشــچفرا منتســب مىبيند و آنمى

 .1353طور آمده است تا سال شروع شده است و همين
این انحراف انحرافاتى در روبنا كه با اســتقرار تمام و كمال ســوســياليســم در زیربنا، 

شه این انحراف هم در نفوذ ایدئولوژى بورژوایى وبه خود شد. ری  خود تصحيح خواهد 
بورژوایى در حزب طبقه كارگر اســـت. تمامى این تئورى بر یك فرد بنا شـــده خرده
ست ستداللش را از همان انحرافات و آن ا شعاعيان ا ست. اما  سم ا سيالي سو ستقرار  هم ا

 رسد.زیربنا مىه كند و بشروع مى روبنایى
ــویك ــاخان را به ميرزاها روى انقالب گيالن معامله مىوقتى لنين و بلش  كنند و رض

ضدانقالب  توان سوسياليسم بود باگوید، نمىدهند، شعاعيان مىكوچك خان ترجيح مى
همزیستى رسيد  افریقا و آسيا با امپریاليسم به توان درهم دست در یك كاسه كرد. نمى

سوسياليسمى در كار نيست.  هاى پرولترى وفادار بود. پس در زیربنابه آرمانو همچنان 
 نيست. باشد انقالبىچه هست سوسياليسم نيست و هرچه هر

 كنند فرد غلب وا یك فرد آغاز مىــــان، هر دو بــــبه هر روى مؤمنى و شعاعي
 فرد درست.

 
 خدمتگزار يا جزء طبقه

    او آگ ا نه تحب تأثير وجاد اجصن ع ى ركس نيز از دانشجججننداپ بارفواى باد »
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خدىب فب     ك رگر قرار گر به  ب  طب خ ب كرد و او  ك رگر را انص به  به طب گزارى 
 «در ىب رزات طببه ك رگر به تدونن اندئالافى او ىاف  ند  نركب

 حميد مؤمنى ـ شورشى نه

 
ـــن نمى اجتماعى كند كه ماركس بورژوا كه آگاهانه تحت تأثير وجود مؤمنى روش

كه نوكرى طبقه بورژوا را بكند. نوكرى طبقه كارگر جاى آنكارگر قرار گرفت و به طبقه
برگزید و در مبارزات او شــركت كرد و موفق شــد ایدئولوژى او را بنویســد، باالخره  را

 نسبتى با این طبقه دارد. چه
كه بورژوا نمىخدمت یا خدمتگزار بورژوازى  ـــود، آ كارگر، ش قه  كارگر گزار طب

 دهد.یا نه. جواب صریحى مؤمنى نمى شودمى
شنگر را الیه فرهنگى طبقه مىشعاعيان تكليف ست. رو شن ا شى اش رو داند كه نق

 درتوليد ندارد. معلم، پيشاهنگ و راهنماى طبقه كارگر و جزء طبقه كارگر است.
 اىاما روشنفكر مؤمنى پادر هواست. به طبقه خود پشت كرده است به خدمت طبقه

 دیگر در آمده است، اما جزء طبقه نيست.
 

 طبقه يا روشنگر

انگ   رسد و سپسنا عي پ: نخسب روننگر به ك يه دانش و آگ ا  طبب ت  ى 
 كند طببه را در روند زندگ  و سصيز طبب ت  آگ ه ى 

 
ا ى ك رگر اسجججصند كه در نصييه تيربي ت انبالب  ت رنخ خاد ىؤىن : انن تاده

سند  تدونن و جنعو آگ ا  ى ك يه دانش به  بندى انن دانش و آگ ا ، ترارنزهر
 وسي ه روننعكراپ انبالب ، جزء ن چيزى از انن ىروسه ت رنخ  اسب كردپ آپ به

 
دهد، یك آگاهى خام و آگاهى طبقه كارگر از آنچه در زندگى و اطراف او رخ مى

ضى كارگ شكل ست در جنبش اعترا ست به همين خاطر ا ستن نگرفته ا شك ران ما از 
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شين سرمایه ما شتن  سرمایهداریم تا ك شناخت علمى جامعه  بندى دارى و جمعداران. 
 گيرد.كارگران، كاریست كه توسب قشر فرهنگى طبقه كارگر صورت مى مبارزات

هاى نظرى با ظهور ماركس و انگلس و تدوین مانيفســت حزب كمونيســت و بحث
 رگر سه وظيفه قرار دارد:در برابر الیه فرهنگى طبقه كا بعد،
 كه باید خود به كليه دانش و آگاهى طبقاتى برسد.. نخست آن1
 خودى كارگران، مبارزاتى. و بعد این آگاهى را به درون طبقه ببرد. مبارزات خود به2

 دانشين نيست.
صه نمى3 شاهنگ به این دو خال ستى شود. تطبيق تئورى. اما وظيفه پي سي هاى مارك

 ست.ا مشخص اجتماعى نيز جزء وظایف اوبرشرایب 
 این وظایف به معناى تشـــخص طبقاتى براى الیه روشـــنگر نيســـت. این به معناى
 هژمونى روشنفكران بورژوازى بر حزب طبقه كارگر نيست. روشنفكران بورژوازى مگر

ــير طبقهم ز خر خورده ــمش  اى را تيز كنند كه اولين گردن كه بزند گردناند كه بيایند ش
 ست.ا سرعموهاى اوپ

 
 فصل پنجم

 كند:بندى مىدر این فصل مؤمنى انتقادات خود را چنين فصل
 كند.. او شرایب عينى و ذهنى انقالب را نفى مى1
 . او تئورى كانون شورشى دبره را براى سراسر جهان در تاریخ مطلق كرده است.2
 اطالع است.. از ارتجاع تاریخى بى3
 داند.بر قانون اصلى انقالب مى اى. او قيام را تبصره4
 داند.طور كلى یك شورش مسلحانه از اندك به انبوه مى. او انقالب را به 5
صلى انقالب مى6 شدگوید، جلوه. آنچه كه او درباره قانون ا صورى از ر سيار   اى ب

 شود.مسلحانه است و برخالف تصور او شامل قيام هم مىكمى مبارزه 
انون اصلى ـطى به قـد و ربـكنرایب تعيين مىـقالب را شـودن انـوالنى بـ. ط7

 انقالب ندارد.
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ـــت. نمى 8 ـــوان گفت قـ ـــانون اصـ ـــلى تمـ هاى تاریخ جنگ چریكى ام انقالبـ
 مدت است.طوالنى
 كند.. او سایر اشكال مبارزه را محكوم مى9

 كرد.توان هيچ یك از اشكال را مطلق . اشكال تاریخى مبارزه متنوع است و نمى10
كننده مساعدت عنوان عوامل. انقالب یك امر داخلى است و كمك خارجى تنها به11

 تواند مؤثر باشد.مى
ـــكل فردى مى12  توانند به كمك دیگر. صـــدور انقالب نداریم، اما انقالبيون به ش
 ها بروند.انقالب
هایى13 بات ر له انقال ها ضـــرورى. در مرح ند پس از پيروزى انقالببخش مرز  ا

 شود.له حذف مرزها مطرح مىأوسياليستى مسس
. كشـــورهاى ســـوســـياليســـتى و ظهور و رویزیونيســـم جدید كمك چندانى 14

 كند.كند و یا از احزاب اپورتونيسم حمایت مىهاى انقالبى نمىجنبشبه
ستى منافع جنبش15 سم. كشورهاى سوسيالي  هاى انقالبى را فداى ساخت سوسيالي

 كنند.كشورشان مىدر
 

 دمهمق

سال  ست(  1353این كتاب در نيمه دوم  شعاعيان ا ستعار  سرتق )كه نام م ضاى  با ام
ارت مزدك ـا انتشـه در ایران كه در اروپـاشر آن نـده است و طبق معمول نـش منتشر

 )اجرأ عظيما(. بوده است
ــروع مى ــگفتار با یك بند اذان ش ــود؛ پيش ــتابيد براى بهترین كارها»ش  ، كه طبق«بش

 یينى است و مثل بقيه موارد غير ضرور.معمول تز
 دهد؛گونه توضيح مىرا این« انقالب»شعاعيان جریان نقد مؤمنى بر كتاب 

ـــد: اما این نقد مورد پذیرش رهبرىدر ابتدا حميد مؤمنى نقدى بر كتاب مى  نویس
ـــود. تر بــه او پس داده مىگيرد. پس نقــد براى كــار جــدىهــا قرار نمىچریــك ش



 283        ها جدال انديشه

 
ــعاعيان، او را به حميد مؤمنى وصــل مى هاىگيرىدرپى همدیگر را  كنند. تا حضــوراًش
 شوند دیگرى را مجاب كنند.كدام موفق نمىكنند. اما هيچ قانع

ضا مىها مىاى به چریكشعاعيان نامه 1353خرداد  23در تاریخ  سد و تقا  كند،نوی
ـــن كنند و در  د كتاب به پایان دهند، نقخرداد به او اطالع مى 3تكليف كتاب را روش

 شود.نقد مؤمنى به او داده مى 15/7/1353است و در تاریخ  رسيده
شتهها براى نقد كتاب هيئتى را مأمور اینچریك ستينكار كرده بودند. كه نو  هاى نخ

 در ضربه محله شترداران از بين رفت و به دست ساواك افتاد.
 شودحميد اشرف دارد متوجه مىشعاعيان در فاصله خرداد تا مهر در مذاكراتى كه با 

صول آنكه رهبرى چریك ستند. اما ا شده مؤمنى موافق ني  را قبولها با كليه نظرات داده 
 پرسد آیا این پاسخ یك پاسخ سازمانى است،دارد. و وقتى شعاعيان از حميد اشرف مى

نين گوید: نه رفقا با لحن برخورد موافق نيســـتند. اما نویســـنده آن چاشـــرف به او مى
سته سعى مى خوا سخ به مؤمنى  شعاعيان در پا ست. پس  سخ ندهد ا شونت پا كند با خ

 دليل:چند به
هاى پرخاشگرانه ن نتيجه از قبل رسيده بود كه از شيوهـــه ایـــه بـــكخست آنـــ. ن1

 دورى كند.
 ها با لحن مؤمنى موافق نبود.چریك . رهبرى2
او  كند، مؤمنى برخورد شخصى باهایش با مؤمنى احساس مى. شعاعيان در مالقات3
 گيرد از افتادن در این مسير اجتناب كند.تصميم مىكند. پس شعاعيان مى

ــ. ش4 ــانگيز جنبش اجرایب غمـ  دهد آنچه در اصول درست است در عملازه نمىـ
 انجام شود.

 گيرد. چرا كه فاقد مهر و امضاىپاسخ سازمانى نمى عنوان یك. پاسخ مؤمنى را به 5
ــخ او نيز باید نه خطاب به چریككچری ــد.ها بود پس پاس  ها كه خطاب به مؤمنى باش

شته شود، آندرى راجع به نقد به حساب چریككه صالح نبود پردهضمن آن  همها گذا
 در شرایب وخيم جنبش.
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 خاستگاه روشنفكر

شروطه به منورالفكر ترجمه  ست بعد از م سه ا شنفكر كه معادل انتلكتوال فران شد. و رو
 شد كه خواستار ت يير وضع موجود و مدرنيزه كردن كشور بودند.كسانى اطالق مىبه

 در فرانسه نخستين بار انتلكتوال به كسانى اطالق شد كه:
 . از دید اخالقى موضعى انتقادى به جامعه داشتند.1
 عدالتى بودند.. مخالف بى2
 . عناصر فهميده و فاضل جامعه بودند.3

سه به كسانىاین واژه  ستى فران  نخستين بار توسب موریس بارس نویسنده دست را
 عدالتى به دریفوس صداى اعتراد خود را بلند كرده بودند.اطالق شد كه نسبت به بى

 ، دریفوس كه از یك خانواده یهودى بود و در ارتش فرانســه خدمت1894در ســال 
سى براى رایش آلمان متمى سو شهادتى دروغ به جا شيطانكرد با  شد و به جزیره   هم 

شد.  ستاده  سوى با نامه دوفر سنده معروف فران  اى تحت عنوانسال بعد اميل زوال نوی
سيعى ــــلند كداى اعتراد خود را بــــص« كنممن متهم مى» ضى و رد و جنبش اعترا

 به راه افتاد. فرانسهدر
 

 اينتليگنتيسا

ستان قرن نو سيه و له شرافدر رو صيل كرزده به ا  ى كه خود را وقف نقدادهزادگان تح
ـــرمایه  گفتند به معناى خردورزان ومى intelligentsiaدارى خود كرده بودند جامعه س

ستار ت يير جامعه بودند. در شتند اما خوا ستقيمى ندا ست دخالت م سيا ضال. اینان در   ف
 كردند.این راه منافع خود را فداى جامعه مى

 و انتلكتوال غربى ادغام شـــدند. و با پس از جنگ جهانى اول اینليگنتيســـا شـــرقى
 مشخصه زیر به اهل اندیشه اطالق شد:

 عدالتى. مبارزه با بى1
 . موضع انتقادى نسبت به جامعه از دیدگاه اخالقى2
 . حامالن تفكر جدید3
 كرده بودن. تحصيل4
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 روشنفكرطبقه 

 تقسيم اجتماعىترین ات و پيدایى طبقات اجتماعى بنيادىـــامعه به طبقـــيم جـــ. تقس1
 آدمى است.

نه بخش2 ندى. هر گو عه بخش ب جام قاتى اســـت. ایندیگر در  ندى درون طب  ب
 گویند.بندى یا قشربندى طبقات اجتماعى مىها را الیهبندىبخش
ـــتند. بلكه پدیده. قشـــر یا الیه چون طبقات پدیده3 اند. اى طبقاتىاى اجتماعى نيس

 شوند.هاى طبقاتى تقسيم مىطبقات به الیهعبارت دیگر، جامعه به طبقات و به
 اى وجود ندارد كه متعلق به این طبقه باشد اما به آن طبقه نقب بزند.. هيچ الیه4
 هاى اقتصــادى، اجتماعى،تواند به بخشاند. پس مىهایى اجتماعى. طبقات پدیده 5

 سياسى، نظامى، فرهنگى، ادارى، فكرى، صنفى تقسيم بشوند.
 ى آرمان ویژه خود، پس حزب و سازمان ویژه خود را دارد.ا. هر طبقه6
سيمدارى. كار فكرى از دوران برده7 شد. جامعه دچار تق شد؛ها آغاز   بندى دیگرى 

 كار فكرى و كار یدى.
 كنند به انتلكتوال معروف شدند.. آنان كه كار فكرى مى 8
 صــادى گرفته تاســياســى، اقت ،. كار فكرى پهنه وســيعى دارد از رهبرى مذهبى9
 هاى هنرى.گروه

اى سياست و كاركنان ویژه هـر طبقـس هـاتى است. پـرمى طبقـاست اهـ. سي10
 خود را دارد.

 گویند.طبقه كارگر را روشنفكران طبقه كارگر مى . كاركنان سياسى11
ــى، 12 ــياس ــتيزه طبقاتى، در پيكار س ــت در س ــنگر، راهنماى طبقه كارگر اس . روش

 در نبرد انقالبى در گرفتن اهرم قدرت.درآگاهى فلسفى 
 . حزب طبقه كارگر، سازمان سياسى طبقه كارگر است و محل گرد آمدن بهترین،13

 كنند.ترین و فداكارترین عناصر طبقه كارگر. این افراد كار فكرى و كار یدى مىآگاه
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 دهنده حزب،ناپذیر طبقه كارگر اســت. پس عناصــر تشــكيل. حزب جزء جدائى14
 طبقه كارگرند. جزء

 . كاركنان فكرى طبقه كارگر، جزء طبقه كارگرند.15
 

 كمونيست كيست و جزء كدام طبقه است

 دهد:تعریف مشخص به دست مى دو مؤمنى
ست و یا در جهت ایجاد چنين1 ضو حزب انقالبى طبقه كارگر ا ست كه ع سى ا  . ك

 كند.حزبى فعاليت مى
 ست.ا دیگری . هر كمونيستى كه كارگر باشد عضو طبقه2

تواند مى سازهایى دارد. یك هنرمند، شاعر، نویسنده، مجسمهتعریف نخست كاستى
مان با آر ما  ند. ا يت نك عال جاد حزب هم ف ـــد و در جهت ای باش  هاىعضـــو حزب ن

 اش جامعه را آماده پذیرش مرام كمونيســـتى كند. هنرمندى مثل شـــاملو راكمونيســـتى
 عضــو حزب نيســت و در جهت تشــكيل حزبتوان كمونيســت ندانســت. چرا كه نمى

 1كند.فعاليت نمى
ــت. یكى مى ــت. كارگر با طبقه یكى نيس ــتى نيس تواند تعریف دوم هم برى از كاس

نفكران اى از طبقه كارگر باشــد. الیه فرهنگى طبقه كارگر. روشــنباشــد اما الیه كارگر
ابطه رد. با توليد دهنكارگر كه بخشــى از حزب طبقه كارگر را تشــكيل مى انقالبى طبقه

 هاى كارگرى دارند.تنها آرمان مستقيم ندارند.
 ى ایدئولوژى ویژه خود را دارد. كمونيزم ایدئولوژى طبقه كارگراهرروى هر طبقهبه

ست ست. كموني شروترین و آگاها ستها پي صر طبقه كارگرند. و حزب كموني  ترین عنا
 ست اما از كوشاترین و پيشروترینسازمان سياسى طبقه كارگر است. حزب تمام طبقه ني

شكيل مى صر ت ست. عنا صىاین»شود. پس هر عضو حزب جزء طبقه كارگر ا شخا  كه ا
خانواده چه  گارى در  ـــدهاروزى روز قاتى آنى زاده ش گاه طب جای ند براى تعيين  ها ا

ست. این سنگرهاى طبقاتى، همدرجامعه كافى ني سنگرى از  صى در چه  شخا  اكنونكه ا

                                                           
 تسليت نگفتيم.. نگاه كنيد به مقاله منصور حكمت، چرا مرگ شاملو را 1
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شخص جزءست براى اینا كنند معياریگى یا نبرد مىعمالً زند شود كه آن  سته   كه دان

 «.1طبقات استكداميك از 
تر از نظر تر و جامعها كاملزب و كمونيستـــورد طبقه، حـــان در مـــظر شعاعيـــن

 مؤمنى است.
 

 اند؟روشنفكران انقالبى جزء كدام طبقه

 تند. امااســت. كه این الیه كارگر نيســاى فرهنگى قائل شــعاعيان براى طبقه كارگر، الیه
سى، ابه سيا شنگر طبقه كارگر، آموزگار و راهنماى اویند، در مبارزه  صادى،عنوان رو  قت

 فرهنگى براى گرفتن گُرز فرمانروایى.
 ، در كدام خانه«2پدرشان كيست»قول حضرت اخوان مهم نيست این روشنفكران، به

 ن است كه روشنگر پرولتاریا براى آزادى طبقه واند، مهم ایو طبقه به روى خشت افتاده
 توده مبارزه كنند.

 كندىمیاد « روشــنگر طبقه»عنوان مؤمنى روشــنفكر انقالبى را كه شــعاعيان از آن به
 رگر استداند. و از نظر او كسى عضو طبقه كااى اقتصادى مىپذیرد و طبقه را مقولهنمى

س شنفكر كه كار یدىكه در رابطه با توليد از نيروى كارش ا كند و نمى تفاده كند. اما رو
 تواند عضو طبقه كارگر باشد.كند نمىارزش اضافى كارگران استفاده مى از

 بورژایى یا بورژایىداند كه پایگاه خردهاى سياسى مىپس روشنفكر انقالبى را مقوله
 ه كارگرمت طبقدارد، اما تحت تأثير تضادهاى عينى جامعه و مبارزات طبقه كارگر، به س

ـــرط عضـــویت آنو حزب او مى ها پذیرش مرامنامه حزب و آمادگى انجام آید. و ش
 گيرد.هایى است كه در جلو راهش قرار مىمحوله و پيروز بيرون آمدن از آزمون وظایف

                                                           
 . شعاعيان، پاسخ به مؤمنى1

 . مهدى اخوان االث، شعر چاووشى.2
 بهل اين آسمان پاك

 چراگاه كسانى چون مسيح و ديگران باشد
 و پستانى چو من

 هرگز ندانند و ندانستند
 پدرشان كيست

 و يا سود و زيانشان چيست
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 شــان بورژایى وكند كه روشــنفكران كه پایگاه طبقاتىبا این همه مؤمنى روشــن نمى
ست. به   پذیرند،آیند، مرامنامه حزب را مىسمت حزب طبقه كارگر مىخرده بورژایى ا

شهادت مىبراى هر كارى آمادگى دارند وقتى در راه آرمان سند آیا جزءهاى حزب به   ر
 طبقه كارگر هستند یا نه.

 رهمؤمنى معتقد است كه شعاعيان بين هفت مقوله سرگردان است و روشنگر او در 
 . حال ببينم این هفت مقوله چيست:جایى یكى از این هفت مقوله است

 . روشنفكر1
 . روشنفكر انقالبى2
 . افراد آگاه طبقه3
 اى. انقالبى حرفه4
 . پيشاهنگان انقالبى5
 . سازمان پيشاهنگ6
 . اعضاى حزب7
 

 روشنفكر

ـــنفكر به تحصـــيل ـــت. 1كنندكرده، كارى كه مؤمنى و دیگران مىاطالق روش  غلب اس
شنفكر كه زادگاه آن  سانى اطالق مىرو ست. به ك سه ا ضعىانقالب كبير فران  شد كه مو

شتند و مخالف بى سبت به جامعه دا ضمناًانتقادى ن صيل عدالتى بودند.   كردگانجزء تح
 جامعه نيز بودند.

شد. ابتدا منورالفك سى با سيا شنفكر وارد ادبيات  شروطه، رو  ر گفتهبعد از انقالب م
ــد كه ترجمه ــيل اى عربى بود. اما مرادش ــانى بود كهتحص ــرف نبود. مراد كس  كرده ص

ضمن داعيه ارتجاع و عقب مخالف سى جامعه بودند. و در  سيا صادى ـــــ  ماندگى اقت
 را نيز داشتند. رهبرى جامعه

 
                                                           

 خدمت و خيانت روشنفكراناحمد، . نگاه كنيد به جالل آل1
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 روشنفكر انقالبى

ندارد.  یابد. طبقه ضدانقالبى روشنفكرروشنفكر انقالبى در رابطه با طبقه انقالبى معنا مى
 شود.ها روشنفكر انقالبى اطالق نمىن فكرى دارد. اما به آنایدئولوگ و كاركنا

قه انقالبى )بورژوازى خرده یههر طب یا( ال تار كه بورژوازى و پرول اى فرهنگى دارد. 
الیه روشــنفكران انقالبى آن طبقات اســت. این روشــنفكران رهبران و آموزگاران  این

 «.رز فرمانروایىگ»دست آوردن خودند در ستيزه طبقاتى براى به طبقات
تأثير بورژوایى و بورژوایى تحتدر جریان نبرد انقالبى عناصرى از روشنفكران خرده

خود  تواننداند كه مىآیند. اینان افرادىشرایب عينى طبقه كارگر به سمت طبقه كارگر مى
شند. و حتى در رهبرى و هدایت شنفكران طبقه كارگر باال بك سطح باالى رو طبقه  را تا 

جزء  گيرند. اینان به واسطه پذیرش مرام كارگرى و قرار گرفتن در سنگر كارگرانمىجا 
 الیه فرهنگى پرولتاریا و جزء طبقه كارگرند.

 هرروى مراد از روشنفكران انقالبى، روشنفكران طبقه كارگر است، نه روشنفكرانبه
 بورژوایى.انقالبى بورژوایى و خرده

 ى است. روشنفكر در برابر روشنگر ابهاماتى دارد.استدالل شعاعيان، استدالل روشن
شان مىدر حالى شن را نيز ن شه رو صاحب اندی شنگر فاعليت   كهدهد. و دیگر آنكه رو

 كردگان بالكل غلب است.اطالق روشنفكر به كاركنان فكرى جامعه و تحصيل
طبقه، اما مراد شــعاعيان از روشــنگر، روشــنگر طبقه كارگر اســت. كه رابطه او را با 

گویم روشــنفكر انقالبى اش. وقتى مىكند نه رابطه اقتصــادىفرهنگى او تعيين مى رابطه
ــت كه معلم و  طبقه ــر فرهنگى این طبقه اس ــنگر طبقه كارگر مرادمان قش كارگر یا روش

 راهنماى او نيز هست. پيشتاز و
شنفكر به ست. رو سنجش زادگاه خانوادگى او ني سمعيار  سيا  ىطور كلى یك مقوله 

شتباه مى صادى مؤمنى ا ست نه اقت شنفكران بورژوا نبودها  اند.كند. ماركس و انگلس رو
ستند. اگر هم شنفكر بورژواى ه شد ماركس و انگلس رو ست كه گفته با  لنين هم بعيد ا
شنفكر بورژوایى بياید آموزگار ست رو ست. چگونه ممكن ا شد به خطا گفته ا  گفته با

 از بين ببرد. ى كه رسالت دارد بورژوایى را تاریخاًاتاریخى طبقه كارگر شود. طبقه
 بورژوایى چه ارتباطى با سازمان پيشاهنگ و حزب طبقهروشنفكر بورژوایى و خرده
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س سأكارگر دارد. م ست. م سى و نفوذ كه مطرح ني سو  له در حد تاریخى آن مطرحأله جا
 زند كه حرفىبورژوا حزب خود را دارد. جایى حرف ماست. روشنفكر بورژوا و خرده

 او خریدار داشته باشد.
 بورژوازى در حزب طبقه كارگر ربطى به تعریف ازله هژمونى روشنفكران خردهأمس

 مقوله روشنفكرى ندارد.
تواند شــك كند ماركس و انگلس و لنين روشــنفكران طبقه دیگرى چه كســى مى

 چرا!كه با پُشت كردن به طبقه خود طبقه دیگرى را یارى كردند و  بودند.
 كردگاناى الیه فرهنگى خود را دارد. و این الیه فرهنگى جداست از تحصيلهر طبقه

ــنفكر اطالق نمى ــنفكر بار اجتماعىو كارگران فكرى آن طبقه. به آنان روش ــود. روش  ش
صر سترش عن شر و گ ست. و در این ن سترش فرهنگ انقالبى ا شر و گ  دارد. این بار، ن

 رهبرى را نيز با خود دارد.
ـــنگان هاى قبر كه از طریق دیكاتورنویس اداره ثبت و مميز و مالياتى و خطاطان س
گنجند و ربطى به مقوله روشنفكر كنند در مقوله كارگران فكرى مىفكرى ارتزاق مى كار
 روشنفكرى ندارند. و

 
 افراد آگاه طبقه كارگر

ـــت. الیه  اصـــول مبارزاتىاى از طبقه كارگر به آگاهى طبقه كارگر از اندك به انبوه اس
سلح مى سم م سي سى وشود. و در رهبرى مبارزات خود بهمارك سيا صادى،   خودى، اقت
شنفكران انقالبى، حزب طبقه كارگر راگيرد. این افراد بهفرهنگى طبقه قرار مى  همراه رو

شكيل مى ضودهند. و جدا از آنت ضویت در حزب كار بكنند یا نكنند ع  كه از فرداى ع
 طبقه كارگرند.

 
 اىانقالبيون حرفه

ساس قابليتانقالبيون حرفه شتاز طبقه كارگر برا سازمان پي ها اى حزب طبقه كارگر و یا 
 آیند. و از صندوق حزبمىه خدمت تمام وقت حزب و سازمان درنيازهاى سازمان ب و

 كنند.این افراد چه كارگر باشند و چه روشنفكر عضو طبقه كارگرند.زندگى مى
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 البىپيشاهنگان انق

هاى پيشــاهنگ و در ایران به اعضــاى حزب كمونيســت و بيشــتر به اعضــاى ســازمان
 هرانند كارگر یا روشنفكر باشند. درتوشود. مىهاى چریكى اطالق مىاعضاى سازمانبه

 دو حالت جزء طبقه كارگرند.
 

 هاى پيشاهنگسازمان

سازمان شكيل حزب طبقه كارگرهایى اطالق مىبه   كنند.فعاليت مى شود كه در جهت ت
شاهنگ مى سازمانى را پي  شود. اینداند كه به حزب طبقه كارگر تبدیل مىحميد مؤمنى 

سنگر طبقه كارگر  شتن مرام كارگرى و مبارزه در  ست. مهم دا ستى ني شرط در شرط، 
 برپایى جامعه كمونيستى است ممكن است در بين راه شرایطى فراهم آید از جمله براى

مع آن توســب پليس و ســازمان نتواند به آن درجه از رشــد كمى و ســركوب و قلع و ق
 برسد كه به حزب طبقه كارگر تبدیل شود. كيفى

 
 اعضاى حزب

شند. ایناناعضاى حزب طبقه كارگر مى شنفكر انقالبى طبقه كارگر با  توانند كارگر یا رو
 ى باشند. كارگراكه حرفهترین و پيشروترین عناصر رهبرى طبقه كارگرند. جدا از آنآگاه

 باشند یا نباشند. كار یدى بكنند یا نكنند. عضو طبقه كارگرند.
 

 بندى كنيمجمع

 اســت كه ازمؤمنى با حذف روشــنفكران انقالبى طبقه كارگر از طبقه كارگر بر این باور 
به عت  مان ـــنفكرى بر حزب م مل مىهژمونى روش با قرار دادن ع يان  عاع ـــ آورد و ش

شنفكران شنفكران خردهیه فرهنگى طبقه در پى هژمونىعنوان البه رو بورژوایى طلبى رو
ارگر است. كه این گونه نيست و به تمامى حق با ـه كـزب طبقـر حـب ورژوایىـو ب

 شعاعيان است.
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 حزب و تعريف آن

 كنيم به تعاریف لنين و استالين از حزب:ابتدا نگاه مى
شاهنگ طبقه 1 ست به مانند گردان پي صركارگر و مجمع مهم. حزب كموني  ترین عنا

 طبقه كارگر است.
 . حزب به مانند گردان پيشــاهنگ طبقه كارگر باید بهترین عناصــر طبقه كارگر را2

 جذب كند.
 ناپذیر طبقه كارگر است.. حزب جزء جدائى3
 . حزب مجمع بهترین عناصر طبقه كارگر است.4
 ست.ا ترین شكل وحدت طبقاتى پرولتاریا. حزب عالى5

 شود:با این تعاریف چند نكته روشن مى
 داستان است.. شعاعيان در مورد تعریف حزب با لنين هم1
 دهنده آن، روشــنفكران انقالبى. حزب جزء طبقه كارگر اســت. و عناصــر تشــكيل2

 كارگران انقالبى است. پس روشنفكران انقالبى جزء طبقه كارگرند.
 

 روشنفكران در دوران سوسياليزم

 گوید:مؤمنى مى
 

 در ج ىاه ساسي ليسص  نيز قشر عظيك روننعكراپ )نان  كل ك رگراپ فكرى(»
ن  ي   ند  و خار ا  به بارفوازى تا   دار ن پ  ب ز انچ ند  و  ن پ وجاد دار  انچ

 سب ا ا دارى از ساى انينسرى نه
 
 نيز یادآور شدیم كه اطالق كلمه روشنفكر به كاركنان فكرى )كارمندان دولت و قبالً

 ها، مهندسين، پزشكان و وكال والخ( درست نيست.ادارات، تكنسين
 و اما در دوران سوسياليزم پرولتاریا با كار تربيتى، فرهنگى از یك سو و از بين بردن

 كند.هاى طبقاتى از سوى دیگر، كاركنان فكرى غير پرولترى را پرولتریزه مىفاصله
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شى كردن دولت وضمن آن ساختن كه پرولتاریا با متال ستگاه ادارى بورژوازى و   د

 گيرد.دولت و دستگاه ادارى پرولترى، بخش زیادى از كارها را خود دست مى
 

 احياى سرمایه دارى و خروشچف

ـــنفكران بورژوازى را در حزب و دولت پرولتاریا خطر بزرگى مى داند مؤمنى نفوذ روش
دولتى و خود كم كم به دارى ســوســياليزم را به ســرمایه»ها ســال تواند طى دهمى كه

 «شوند.بوروكراتيك تبدیل مى بورژوازى
 هاىكند. و رویزیونيستدارى در یوگسالوى اشاره مىو براى نمونه به احياى سرمایه

 داند.خروشچفى را نفوذ بورژوازى در كادر دستگاه حزب و دولت مى
 ارى در شوروىدمؤمنى بر این باور نيست كه این نفوذ منجر به احياى كامل سرمایه

 بيند.شده است. برخالف شعاعيان، انحراف را در روبنا مى
ــعاعيان مى ــبه بهدر اینجا ش ــد این رویزیونيســم كه یك ش  وجود نيامده اســت.پرس

شچف مى شدهخرو ستالين آغاز و پيموده  شد كه از زمان لنين و ا سيرى با  تواند تبلور م
 سوسياليزم مشخص به بررسى گرفت. دارى را باید در پروسهاست. این احياى سرمایه

 پرسد مگر نه این است كه طبق نظر ماركسيسم سير تكاملشعاعيان سؤال دیگر مى
شت ست. نمىبازگ سرمایهشود فئوداليزم را به بردهناپذیر ا  دارى را به فئوداليزمدارى و 

 بازگشت داد.
سير قهقرایى چگونه آرام و به صورت مىاین  ستاینگيرد. مگر نه تدریج   كه قرار ا

 ت يير هر حالتى از این نوع به شكل جهش و انفجارى صورت گيرد.
 بيند كه باالخره پرولتاریاى قهرمان شــوروى و اقتصــادمؤمنى انحراف را در روبنا مى

 را از حزب و دولت جارو خواهد كرد.سوسياليستى آن
 

 هنرمندى هنرمند

 انبالب را تحب چه نرانا  س ى پكه بخش دوم از دفصر دوم  مىردازبه انن نن »

 دانك در جه ن  كه در آپ ونصن م و اندوچين وجاد دارد،دادم  زنرا دسججب كك ى 
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 ا ى خاد لشاگر ى  نسججبب به نججرانط و اىك ن ت خاد و نيز نسججبب به انرىندى
 .«1انكگرد را اني م ندادهگراپ دورهزن  در نازهبگش نيك ك رى جز ال 

 شعاعيان ـ پاسخ به

 
حميد مؤمنى وقتى در ســـر قرارش با فيروزى به شـــهادت رســـيد كل داروندارش 

سينپنجاه تومان نمىبه سكه م سيانور و چند  سول  سيد. وقتى با یك كلت و یك كپ  ر
فت نبخواهى نظامى را كه پشت به پشت امریكا و انگليس و روس دارد. و روى دریاى 

ــزیر بكخوابد از اریكه قدرت بهطال و مس مى و ــى و گُرز فرمانروایى را از دس ت او ش
 چه باید گفت؟. هنرمندى هنرمند یعنى این. بگيرى

 كه مخفى شد و جا و مكان درست و حسابى نداشت. بيشتر 1351شعاعيان از سال 
 هایش را پنهانجا یادداشــتو همان 2ها نوشــت.ها و خرابههایش را در گورســتاننوشــته

شتمى سياه او را چوبهكرد. چند بارى این یاددا سانى كه زاغ  شاید ك  ا از بين رفت. 
ـــناس دارد چيز گرانبهایى را پنهان مىزدند. تصـــور مىمى  كند. كهكردند كه این ناش
راســتى گرانبها بود. اما نه از دید جویندگان گنج، باید نویســنده باشــى تا بدانى از بين به

سى آنها یعنى چه و دوبارهنوشته رفتن ست چه  ها در حالنوی و هوایى كه از بين رفته ا
 شاقى است. كار

 همزنى بدانى آنرســد كه ذكر مصــيبت را نيز الفهنرنمایى هنرمند وقتى به اوج مى
 گرد.گران دورهزنى در یوزهالف
 

 فصل مشترك تروتسكى و شعاعيان

 كه شعاعيان انقالب را به شكل یكتروتسكى تا مرحله انقالب، لنينيست است. در حالى
هم با پيشتاز مسلح كه چون موتور كوچك انقالب بيند و آنپروسه، از اندك به انبوه مى

 شودكند. اما در مرحله پس از پيروزى فصل مشترك او با تروتسكى آغاز مىآغاز مى را

                                                           
 شعاعيان، پاسخ به مؤمنى. 1

 . بازجويى افراخته ـ اسناد ساواك2
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نقالب ابه رهبرى انقالب بورژوا ـ دمكراتيك در دست پرولتاریا، ادامه بدون وقفه انقالب

آميز و ادامه مسالمت زیستىسوسياليسم در یك كشور و به تبع آن همسوسياليستى، رد 
 انقالب تا فرجام نهایى.

شوروى كه عمدتاًچينى شان با  شت به رهبرى جنبش جهانى برمى ها در اختالفات گ
ز ـته بهـه رفتـدند و رفتـروع كرـچفى شـروشـونيسم خـزیـاز روی تى،ـمونيسـك

 سوسياليست در حرف، امپریاليسم در عمل. سوسيال ـ امپریاليسم رسيدند،
ـــتباهاتش یك كارى بزرگ كرد. و آن انتقاد از كيش ـــچف جدا از تماس اش  خروش
 شـــخصـــيت اســـتالين بود. انتقاد از دیكتاتورى اســـتالين كار بزرگى بود. هرچند درى

سى در حزب و جامعه كمكى جدىبه سترش دموكرا ست به گ شود و نتوان  حقيقت نگ
ــرمایهكند. اما در دی  دارى از نظروار دیكتاتورى حزبى، ترك بزرگى ایجاد كرد. احياى س

ـــهچينى ـــوخ اندیش  بورژوایى ربطىهاى بورژوایى و خردهها و تجدیدنظرطلبى و رس
 خروشچف نداشت.به

 را در سوسياليسم روسى دید.هاى آنگوید باید برگشت و ریشهشعاعيان درست مى
 

 سه ديدگاه

 ت به شوروى سه دیدگاه بود.نسب 1340ـ 50در دهه 
شوروى نظامى1 ستى كه حامل این نظر حزب توده بود كه به خب ا .  سيالي سو ست 
 معروف بود. یك
ازمانى انقالبى حزب توده ـم. كه سـاليسـریـال امپـوسيـست سا امىـوروى نظـ. ش2

ــازمان انقال حامل آن ــابق( و طيف جریانات خب بود. بعدها حزب رنجبران )س  3بى س
 این باور بودند.بر

ها بود و راه ســت رویزیونيســتى كه حاملين آن ســازمان چریكا . شــوروى نظامى3
 كه به خب دو معروف بودند. كارگر
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 متدولوژى درست

 گوید: مهم است كه بدانيم پرسشگر یا منتقدكند و مىمؤمنى ابتدا از نویسنده شروع مى
ست.  ستن این امر مهم ا سى دان سيا سایل  ست. در م سىزمينهپس به پسكي سيا  هاى 

 رسد.ست مىا هاى امریكایىعاعيان كه ماركسيستش
شه هوچىلقبى كه نوعى تحقير و اتهام از آن بيرون مى شتر ری شت آمد. و بي گرى دا

 نقدى جدى و رودررو با جریانى كه معتقد بود در مبارزه بين امپریاليســـم انگليس و تا
 جانب امپریاليســـم امریكا و پایگاه آن كه بورژوازىعنوان پایگاه آن باید فئوداليســـم به

 وابسته است را گرفت.
ــهپردازد و او را به كپىو بعد به منابع فكرى او مى  هاى رژى دبره وبردارى از اندیش

 كند.هاى ضدكمونيست دست راستى متهم مىسوسياليست
 ســـویى بامنوایى و هآليســـم و همو بعد جا جا او را به فرماليســـم فلســـفى، ایده

داند و ورز مىكند او را دروغگو و غردهاى ضــدكمونيســت متهم مىســوســياليســت
 رسد به نظریات شعاعيان.درآخر مى

صوليت كار را رها نمى شعاعيان ا  داند كه این یك بحث درون خانوادگىكند. مىاما 
 عاســت بحثى اســت تئوریك و آموزشــى براى آن روز و فردا. پس ابتدا از مبانى شــرو

 توانداندازد و مىكند، درست مثل یك معلم و آنجا كه مؤمنى را گوشه رینگ گير مىمى
ــتى و ایده ــتى او را جواب دهد مىضــربات فرماليس  ماند كه اینگوید: آدمى در مىآليس

 ترینبه پُرآوازه« شورش نه»هاى سنجيده را تزویرى سنجيده یا نادانى هولناك رفتار قدم
 ، كدامين یك بداند؟مفاهيم ماركسيستى

 نيت گذاشته شده است این است كه گفتهها به روى حسنالبته از آنجا كه بناى پاسخ
 توجهى در كار بوده است.اندكى بى شود حتماًمى

 
 استثمار نه، استثمارگر

ــمؤمنى در تعریف استثمار و استثمارگر دچ شود. ابتدا جامعه ار یك خطاى تئوریك مىـ
ــبه دو قس را ــتقسمت ـ ــكند؛ بهيم مىـ ــكرهـ كه از دسترنج دیگران ده. آنانىش و بهرهـ
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ند، ـكاده مىـترنج خود استفـه از دسـكانىـران و آنـارگـند جزء استثمـكمى ادهـاستف
 اند.استمارشدگان جزء

 براى استثمارگر بودن سه شرط الزم است:
 . مالكيت بر وسایل توليد1
 . خریدار بودن نيروى كار2
 فعال بودن براى بقاء. 3

شته باشد نمى ستثمارى این سه شرط را ندا ستثمارگرتوان آناگر ا  را جزء نيروهاى ا
ـــترنج دیگران )پدر و مادر و خانواده( زندگى فعاالن  ـــت. زندگى كودكان از دس گذاش

)از صــندوق حزب و دســترنج كارگران و هواداران عضــو حزب( اســتثمار تلقى  حزبى
 به آن استثمار گفت اما استثمار نيست. سامحاًممكن است ت شودنمى

ــتثمار به افراز بهره ــتگى به طبقاتبراى اس ــى، دولت و حاكميت طبقاتى و وابس  كش
 هاى كارگرى و نيروهاىخور خانوادهها را افراد ناناسـتثمارگر الزم اسـت. و تمامى این

 انقالبى كارگرى فاقدند. در این زمينه نيز حق با شعاعيان است.
 

 مشى كارگرى بدون كارگر

 هاىگوید با پيدایش ماركسيسم طبقه كارگر از وابستگى خشك به كارخانهشعاعيان مى
 ها عناصرىها باشند، از آنجا كه كمونيستدارى درآمده است. هر جا كمونيستسرمایه

ـــيماى از طبقه كارگرند، طبقه كارگر هم به ـــت، منتها در س صـــورت كم یا زیاد هس
 دارى باشد یا نباشد.خواه در آن مكان كارخانه توليد سرمایه پيشتازانش.

ستالين و مائو ست. قبل از او لنين و ا شعاعيان كمى نيز گفته این حرف نویى ني اند. 
ستر بيان مىتئوریك راآن ست أكند م سم الزم ا سيالي سو ضور  ست كه آیا در ح له این ا

ــيك را طى كنند یا مى جوامع ــير كالس ى مراحل بجهند. در این زمينه دو توانند از روس
 وجود دارد: دیدگاه
 . یك نظر بر این است كه جوامع باید سير طبيعى خود را طى كنند.1
ست كه در این دوران، با حضور اندیشه ماركسيستى، ا ن باورـــر ایـــر دوم بـــ. نظ2
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قالب و رهبرى كمى كارگران مالك نيســت. مالك مشــى كارگرى، راســتاى ان رشــد
 ست.ا كارگرى

طبقه كارگر، مشــى و رهبرى خود را نه از ســوى انبوهى خود بلكه از ســوى حزب 
ـــت مىبه خود رویيم، طبقه كارگر باز هم آورد. در جوامعى كه با انبوه كارگران روبهدس

 تواند به دست بياورد.از طریق سازمان و حزب خود مى رهبرى را
شود ونياز از انبوهى تواند بىانقالب كارگرى مى شود، دنبال   كارخانه و كارگر آغاز 

ستى را آغاز كند، اما بدون حزب سيالي سو سه روابب   حتى به پيروزى برسد. و حتى پرو
 كمونيست محال است.

شى آن كارگرىزی  ست نه انبوه رزمندگان آن كارگرند. گوهرا را انقالب كارگرى، م
 ا رهبرى آن بر مبناى بار تاریخىكند. و راستاى انقالب رانقالبى را راستاى آن تعيين مى

ــــ نيمه فئودال، كند. پس تجلىخود تعيين مى ستعمره ـ شى كارگرى در جوامع م گاه م
ست، از آن طبقه ا گاه مشى كارگرىرگر است. كه تجلىكمونيست، حزب طبقه كا حزب
ــكيل كارگر ــر تش ــت و عناص ــته به طبقه كارگر و اس دهنده آن از لحاظ اجتماعى وابس

 طبقه كارگرند. زعناصرى ا
ــت، حزب ــتند. حزب كمونيس ــر آن كارگر نيس ــت، تمامى عناص  اما حزب كمونيس
صر هم كارگرند و هم ست. این عنا صر طبقه كارگر ا ست مجمع بهترین عنا  كارگران ني

خاطر داشـــتن ایدئولوژى یا غيركارگر كه جزء طبقه كارگرند. این عناصـــر غيركارگر به
خاطر كوشـــش و تالش در جهت انقالبى كارگرى، بهخاطر زندگى كارگرى، به آرمان
 دهند.منافع پرولتاریا خود را نشان مى ها وهدف

ضور كارخانه ممكن نمى شى كارگرى را بدون ح شعاعيانمؤمنى م  داند. اما از نظر 
 راستى ممكن است و حق با شعاعيان است.ممكن است و به

 
 و كارگرحزب 

س ـــاز  ـــتا ام 1285ال ـ ـــهن هستهروز، از نخستيـ شكيل فرقهـ  اى تئوریك تبریز تا ت
ـــ عاميون و بعد حزب عدالت و حزب كمونيست و احياى آن و گروه   53اجتماعيون ـ

سازمان چریك نفر، سال و بعد حزب توده و  سال  1357هاى فدایى خلق تا   1357و از 
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ــازمان چپ، از حزب توده گرفته تا حزب توفانده با حضــور  و كار و رنجبران و ها س

طيف خب سه و راه كارگر و طيف احزاب سوسياليست، یك نكته مدام  طيف فدایى، و
ـــت آیا با وضـــعيت كارگر و وضـــعيت كارخانه در ایران، فعاليت  مورد بحث بوده اس

 حزب كمونيست ضرورت دارد و یا نه؟ كمونيستى و تشكيل
ـــد طبيعى خود را طى عده  عهكند. جاماى بر این باور بودند كه باید بورژوازى رش

شود. و كارخانه صنعتى )پرولتاریاصنعتى ب صنعتى و كارگران   ( راهاى متعدد و بزرگ 
سخن گفت. تا وقت مىوجود بياورند. آنبه شكيل آن  ن آتوان از حزب طبقه كارگر و ت

شكيل حزب كموني روز ستى كارىت ستقل كموني ست زودرس و با ا ست و فعاليت م
 د.بسيارى همراه خواهد بو صدمات

ورزید. دیدگاه دوم كه باز از همان آغاز انقالب مشــروطه بر پرچم مســتقل تأكيد مى
كه على براین نهباور بود  خا كار كارگر صـــنعتى و  هاى بزرگ در ایران، رغم نبود 

عاليت مســتقالً در زیر پرچم طبقه كارگر و با نام و برنامه مشــخص ف ها بایدكمونيســت
ـــانى بودند كه ـــكارخانه در كنند. اینان كس هاى هها و معادن نفت و مس باكو با اندیش

قل مشى و اندیشه و مرام كارگرى و تشكل مست سوسيال دمكراسى آشنا شده بودند. و
ستن، كافى ضرورى دان ضمن  ستقل. همين نكتهمى كارگرى را  اى دیدند براى فعاليت م

ــاره دارد و با مؤمنى بر ــعاعيان به آن اش ــعاعيان مىارد. ســر آن اختالف د كه ش گوید ش
و دیگر  كار كارگرى و كارخانه را بگيرد تواند جاىدوران معاصر، اندیشه كارگرى مىدر

و در پروســه رشــد خود كارخانه  نيازى به صــبر كردن نيســت تا بورژوازى رشــد كند
 درست كند و كارخانه، كارگر صنعتى بيافریند.

 
ب ت » نگ طب به دروازه فرا كه  گ م  بداپ ان ك رگر  به  گ م ى  طب هد،خاد   ن

 ى ركسجججيسجججك، در زىينه ت رنخ  نيز تنگن ى نظ م و تاليد را كه در بند ىرزا  و
 كابد و ىروازكن پ به سجججراسجججر دنجججصگ ه جه پ ب لجااىع اسجججب را در اك ى 

تااند در انه ج  و  ص  در ار گشجج ند  سججخن كات ه فرانگ طببه ك رگر ى ى 
يسججب  ج نشججين ك رخ نه و تاليد نججاد و دارى نكه ك رخ نه و تاليد سججرى نه كي 
  «1ا ى اجصن ع  را نيز بي فرنندك رگر را در آپ ىك پ طببه

                                                           
 انقالب. شعاعيان ـ كتاب 1
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 رابطه پيشاهنگ و طبقه

 نگ رارابطه پيشــاهنگ و طبقه كارگر از دیرباز مورد اختالف بوده اســت. مؤمنى پيشــاه
قات دیگر مى نان فكرى طب قهكارك بارزات طب تأثير م ند، بورژوازى، كه تحت  گر كار دا

شيدبه شروطى مىشود. آرمان او را برمىمى هسوى او ك شرط و  تواند در كنار گزیند. با 
 داند.اى از طبقه نمىحتى پيشاپيش او قرار گيرد، اما او را الیه او و

 كند. كهاما شعاعيان نخست روشنفكر را به بخش سياسى كاركنان فكرى منتسب مى
 قســت. اما اطالا ثبت احوال جزء كاركنان فكرىدفن  كار درســتى اســت. ثبّات كفن و

 روشنفكر به او بيشتر به شوخى شبيه است تا اطالقى درست.
ــنگر را برمى ــنگر، روش ــنفكر و روش ــعاعيان بين روش گزیند. چرا كه وجه فاعلى ش

 هم كار درستى است.كردن دیگران را با خود دارد كه این روشن
 گاهىآر مبارزه طبقاتى، كه ابتدا خود به روشـــنگر، راهنما و آموزگار طبقه اســـت د

 .رساند كه عين آگاهى از اندك به انبوه استرسد و بعد طبقه را به آگاهى مىمى
شنگر براى راهنمایى به ست. و این رسامان خود نيازمند روابطى بهرو  ابطهسامان ا

 یابد.سامان در حزب عينيت مىبه
شاهنگ سحزب محل تجمع پي ستها طبقه كارگر ا شود، حزب طبقه ني شتباه ن  ت. ا

شامل نمى صر را در خود جاى مىتمامى طبقه را  صرشود. بهترین عنا  یا دهد. این عنا
كارگران پيشــرو هســتند یا روشــنفكران انقالبى طبقه كارگر. پس هر كس عضــو حزب 

 روشنفكر طبقه نيز هست و به تبع آن جزء طبقه نيز هست. است،
 

 زبىيك نكته مهم: انحرافات ح

را آنان خواهدنویسنده شورش با كارگر دانستن، روشنفكران انقالبى مى»گوید: مؤمنى مى
ــتند، درســت با تمام خواســتچنان  هاى طبقاتى نشــان بر انقالبها و خصــلتكه هس

 بورژوایىپرولتاریا تحميل كند. و بعد با تبدیل كردن آنان به روشنگر طبقه، هژمونى خرده
 «.1ى تأمين كندرا در انقالب كارگر

                                                           
 . حميد مؤمنى ـ شورش نه1
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روشــنفكر انقالبى طبقه كارگر، كارگر نيســت اما جزء طبقه كارگر اســت و این با 

 بودن تفاوت دارد )تفاوت كارگر و طبقه(. كارگر
شاره مى شنفكران انقالبى از آنجا كه در توليد نقشاما مؤمنى به نكته مهمى ا  كند؛ رو

ــتقيمى ندارند مى  كنند. این انحرافات ربطى به پایگاهتوانند حزب را دچار انحرافاتى مس
 شان ندارد.طبقاتى

 هایى كه در درون حزب تعبيهحزب باید براى مقابله با این امر باید عالوه بر مكانيزم
ـــ دمكراتيك گرفته تا انتقاد و انتقاد از خود و برگزارى مدام  شده است؛ از سانتراليسم ـ

ــت ــس ــوص كارگرى حزب را زیادنش كند و با پرولتریزه كردن  هاى حزبى، وزن مخص
 ها مقابله كند.گرایى آنبيشتر روشنفكران انقالبى، با ذهنى هرچه

 
 تضاد درون طبقاتى و طبقه كارگر

ضاد و بهپذیرد كه طبقه كارگر، طبقهمؤمنى نمى ست رها از ت شمول بودناى ا  علت جهان
 داند.اى با تضاد درون طبقاتى مىتضاد، طبقه كارگر را نيز طبقه

شــعاعيان اما، ضــمن پذیرش تضــاد در درون طبقه كارگر، به بررســى تاریخى طبقه 
 كند.اشاره مى كارگر

ضادهاى درونیكگوید: طبقه كارگر بهشعاعيان وقتى مى ست.باره از ت  طبقاتى پاك ا
صــورت مشــخص و آمارى. گيرد نه بهصــورت یك مقوله تاریخى در نظر مىطبقه را به

ـــته مهم ـــت كه دانس ـــود طبقه كارگر از نظر تار آنس یخى داراى چه كيفيت و چه ش
گيرى تاریخى كنيم. تا طبقه كارگر خواهيم موضــعكه مىاســت. براى این اىمشــخصــه

داشـــتن دید تاریخى خى خود را به خودآگاهى برســـانيم. طبقاتى و تاری ناآگاه به منافع
اخالقيات و رسوم جهان  وان راهنمایى براى پاكسازى طبقه ازـــعنبه واندـــتاست كه مى

 دارى باشد.سرمایه
ـــعاعيان مى ـــادگوید: طبقه كارگر مانند هر پدیدهمؤمنى در جواب ش  اى داراى تض

ماركس مى»داخلى اســـت،  ید. در واقع وقتى  ـــو حد ش هان مت یاى ج تار ید: پرول گو
 «تضادهاى درونى طبقه كارگر معترف است.به
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ـــعاعيان عدم یك  عنوان یك عارضـــه و بيمارىر را بهپارچگى بالفعل طبقه كارگش
ـــى ازنداند. این بيمارى داند و طبقه كارگر را به گوهر از لحاظ تاریخى متحد مىمى  اش

صنوعاًفریب ست كه طبقه كارگر را م ست. كارى بورژوایى ا  این از یكدیگر جدا كرده ا
 جوشد.تضاد درون طبقاتى نيست زیرا از ذات و جان طبقه نمى

 
 با اپورتونيسمشيوه برخورد 

شاره مىشعاعيان در این بخش به نكته سيار اى ا خن سكند كه جاى تأمل دارد، تأمل ب
 برسر اپورتونيسم و شيوه اپورتونيستى است.

 اپورتونيســم آنگاه كه ســخن بر ســر مســایل مشــخص اســت به مقوالت و مفاهيم»
ساپردازد و هنگامىمى ست به م سایل كلى ا سر مقوالت و م سخن بر   یل جزیى وكه 

ــود از آنجایى كه به گونههایى كه مىرغم یادآورىپردازد.... اپورتونيزم علىروزانه مى  ش
ست. باز هم همان رفتار را دنبالدرمان شده و خو گرفته ا سرشته   ناپذیرى با اپورتونيزم 

شير هست، مى شم ست كه دیگر نه منطق م ز و زبان بلكه منطق پنجه و  كند و در اینجا
 1«است داورى او این

 راتيك انقالبىپاپورتونيسم را باید در زندگى روزانه دنبال كرد. سایه به سایه او را در 
كه روزى  كند و چرا. نه به این خيالتعقيب كرد. و به توده و طبقه نشــان داد او چه مى

خيالى، دارد. این خوشبرد و دســـت از شـــيطنت برمىبه حقيقت تابناك زندگى مى پى
سازمان چریك همان ست كه  ر كه بلكه بدین خاط هاى فدایى در آن افتادند.چاه ویلى ا

 چهره واقعى او را نزد توده و طبقه عریان كنيم.
 القامان در سه عرصه سياست، اخاى است سخت و بىمبارزه با اپورتونيسم، مبارزه

 و تشكيالت.
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 انقالب جهانى طبقه كارگر

 گونهزمان در چند كشور اروپایى، آنتى به شكلى همگوید: انقالب سوسياليسمؤمنى مى
ـــت. دليل آنبينى مىكه ماركس پيش گوید؛ گونه كه لنين مىهم آنكرد به وقوع نپيوس

شــورهاى صــنعتى بود كه خود ریشــه اجتماعى بين طبقات حاكم و محكوم در ك صــلح
اى كارگران كشورهاى استعمارزده داشت و به یُمن آن غارت رفاه مختصرى بر غارتدر

ــورهاى ــت آمده بود. بهمتروپل به كش ــاد بين خلقدس ــورهاى همين خاطر تض هاى كش
 دارى تبدیل گردید.غارتگران امپریاليســت به تضــاد اصــلى جهان ســرمایه مانده وعقب

 خواران امپریاليسم، لنينيسم راها و در واقع جيرههاى راست، تروتسكيستسوسياليست
ـــيســـم مى  گویند كهبخش ملى مىهاى رهایىدانند و با نفى انقالبانحراف از ماركس

 اى جهانى است و باید در كشورهاى پيشرفته صنعتى به طورانقالب سوسياليستى پدیده
هاى راست را هاى سوسياليسترفـورش، حـویسنده شـد. نـاق بيفتـان اتفـزممـه

 1«كند.مى تكرار
 تنهانه گویند، جداست. شعاعيانمىهاى راست حساب شعاعيان با آنچه سوسياليست

هایىانقالب كه اینبخش را رد نمىهاى ر ند، بل نه انقالبك گاه انقالبگو گذر  ها را 
 هاىطبقه كارگر ناچار اســـت، از گذرگاه جنبش»داند. نگاه كنيم: جهانى طبقه كارگر مى

 2«بخش بگذر.ضداستعمارى و انقالبات رهایى
 

 نمود و ماهيت

 نى با شـــعاعيان یك نكته قابل تعمق هســـت كه در بســـيارى از موارددر برخورد مؤم
 گونه رفتار شده است و به نوعى به یك عادت تبدیل شده است.درجنبش چپ بدین

 چر اشارهیمؤمنى چند بار به ناصر وثوقى و گرداننده مجله اندیشه و هنر و ایزاك دو
 كند و بعد با یافتنمى هاى راست ضدماركسيست خطابكند و آنان را سوسياليستمى

                                                           
 . حميد مؤمنى ـ شورش نه1

 . شعاعيان ـ پاسخ به مؤمنى2
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شه شابه در اندی شعاعيان با وثوقى و دویچر، این باور را در ذهن خوانندهیكى دو ت  هاى 
 كند كه نمودهاى مشترك گوهرهاى یكسانى دارند.ایجاد مى

شان دادن یكى دو نمونه یكى ب ست. هر نمود را باید با گوهردن گوهر پدیدهون  ها ني
ضمن آن سى كرد.  شور باور كه خود برر ستى در چند ك سيالي سو شعاعيان به انقالب 

رسد نه از نفى سوسياليسم در یك كشور به گسترش انقالب در دیگر مناطق مى ندارد.
 انقالب در آن مناطق. به نفى
 

 ايزاك دويچر كه بود

 ســاله بود كه به عضــویت حزب كمونيســت 19دنيا آمد. در گراكوى به 1907در ســال 
ــتان درآمد ) ــادف 1926لهس ( و به زودى در رهبرى حزب قرار گرفت. و این زمان مص

قدرت رسيدن استالين و شروع انحطاط در انقالب اكتبر. دویچر در با مرگ لنين و به بود
رهبرى جناح  1931زمان به اپوزیســيون حزب بلشــویك نزدیك شــد. در ســال  این

سيون س اپوزی ست را بر عهده گرفت. در  ستالين در حزب كموني او را از  1932ال ضدا
 كردند و او در آستانه جنگ دوم به انگلستان رفت. حزب اخراج

 موردنظران درن او را به یكى از صاحبقدرت تحليل مسایل سياسى از او در انگلستا
 انقالب اكتبر و اســتالينيســم تبدیل كرد. بيوگرافى تروتســكى، انقالب ناتمام از آثار مهم

 ذشت.درگ 1968اوست. دویچر در سال 
 

 ناصر وثوقى كه بود

سال ضاى حزب توده در  سال وثوقى از اع سيس حزب بود. در  ستين تأ  1326هاى نخ
 همراه خليل ملكى در اعتراد به وابستگى حزب توده به شوروى از حزب جدا شد. كه
 انشعاب درستى بود. وقتى ملكى حزب زحمتكشان را با بقایى درست كرد همراه او بود.

 نيز او نيروى سوم بود. از آنجا از ملكى جدا شد.بعد از انشعاب 
 بينيم.وثوقى را در سردبيرى مجله هنر و اندیشه مى 40در دهه 
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 دو نگاه به طبقه و انقالب

 . نگاه مؤمنى1

داند. و بعد براى انقالب كارگرى كه انقالب و طبقه را كشـــورى مىمؤمنى نخســـت آن
صلى حركت ومىدرایران عوامل داخلى و خارجى را در نظر   گيرد. عامل داخلى علت ا

 عامل خارجى كمك و مساعدت به عامل داخلى.
 
 . نگاه شعاعيان2

ساخته و پرداخته بورژوازى شعاعيان اما طبقه كارگر را پاك جهانى مى داند و مرزها را 
ــت. بهبراى آن و ــترش انقالب را نه به معناى ها هيچ اعتبارى قائل نيس همين خاطر گس

 آورد.قالب بلكه به معناى گسترش انقالب در پهنه طبقه كارگر به حساب مىان صدور
 اعتبار عوامل درونى انقالبى طبقه كارگر جهانى و»تواند به نيروى كارگر پيروز مى

 این درست همان فهم درست تأثير به اعتبار عوامل« ها را به انقالب بكشاند.ها، آنتوده
 صدور انقالب مطرح نيست. زیرا در این جا چيزى ازدرونى است. با این حساب دیگر 

 شود.خارج وارد نمى
 معناى عامل درونى اســت. حال براى بالفعلطبقه كارگر بالقوه انقالبى اســت. این به

 هاى انقالب را به آن نزدیك كرد.كردن آن باید زبانه
ــى از جهان به پيروى مىهنگامى ــد. منتظر نمىكه طبقه كارگر در بخش ــيند تانرس  ش

ـــتعداد انقالبى طبقه كارگر و  بخش دیگر انقالب كند و بعد به او كمك كند. بلكه از اس
 كشاند.جوید و انقالب را بدانجا مىها بهره مىتوده

 شناسدبيند. دوم مرزها را به رسميت نمىشعاعيان طبقه كارگر را نخست جهانى مى
 داند.و سوم طبقه كارگر را بالقوه انقالبى مى

 
 يك نكته: بدفهمى حزب توده

ــعاعيان انقالب را از زاویه پرولتاریاى پيروز و وظایف او مى  بيند. این زاویه از ســوىش
ستم و در حال انقالب فرق مى سير مرزها مىپرولتاریاى تحت   بيند.كند. او خودش را ا
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 چارچوب. و دررا بپذیردبه روز باید آن كند، امارا رد مىمرزهایى كه هرچند تاریخا او آن
 انقالب درهمين مرزها، اســتراتژى و تاكتيك خود را برگزیند. پس وظایف او نســبت به

 داخل مرز خود و وظایف او در عرضه انقالب جهانى متفاوت با پرولتاریاى پيروز است.
 حزب توده از همان ابتدا دچار وارونه فهمى شده از جایگاه پرولتاریا پيروز به مسایل

ست. براى اوداخل ایران  شوروى وظيفه مبرم ا شت آنچه كه براى  ست. پس پندا  نگری
كه پرولتاریاى پيروز )حكومت شـــوروى( از همان تكليف عاجل اســـت. بگذریم از آن

 در پى سود و منافع ملى خود بود. آغاز
كند، و مؤمنى ه نگاه مىألاى پيروز به مسـه پرولتاریـزاوین بخش شعاعيان از ـدر ای
كند. در واقع دو زاویه و اه مىـه انقالب نگـال انقالب بـاى در حـاریـرولتـپ هـاز زاوی

 دو نگاه است.
 

 انقالب دائم

شعاعيان و یكى از گرهانقالب دائم یكى از پایه صلى تفكر  صلى اختالف اوهاى ا  هاى ا
ــم در  ــياليس ــوس ــت كه س ــت. از همين جایگاه اس ــور و همبا لنين اس ــتى یك كش زیس

سالمت صهسؤال مى لنين نيز زیر آميزم شعاعيان و ـــــهرود و یكى از عر اى برخورد 
 شود.لنينيسم مى

ـــت. چپ ـــعاعيان نيز هس ـــيل ش ـــنه آش آیينى از همين باور  اما همين باور پاش
شعاعيان مىبه سكيست بودن  سكى بهتروت  عنوان یك مرتد در اردوگاه چپرسد و تروت

 به محاق ببرد.آیينى كافى است كه شعاعيان را براى دو دهه 
ــال ــتالين در م ز او براىدر تمامى طول این س ــكى ناخوانده ماند. تبر اس  ها تروتس

 ارتداد او كافى بود.
 و اما ببينيم تروتســكى در تشــریح انقالب دائم كه به نام او الصــاق شــده اســت چه

 كنيم فصل مشترك او و شعاعيان را.گوید و بعد بررسى مىمى
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 پيشينه تاريخى

ــد. و منظور او انقالبى بود ك انقالب ــوى ماركس مطرح ش ــتين بار از س  ه بامداوم نخس
 كند و سه مشخصه دارد:گونه از اشكال سلطه طبقات سازش نمىهيچ
 شود.. در عرضه دمكراتيك متوقف نمى1
ـوسياليستی و جنگ عليه ارتجاع خارج2 ـات س ـدام ـه اق ـه ب ـت ك ی . انقالبی اس

ـــست ك. انقالبى اشود.مبدل می ـــه بـ ى اقدامات سوسياليستى و جنگ عليه ارتجاع خارجهـ
 .....شود.مبدل مى

 یابد.. با نابودى كامل جامعه طبقات پایان مى3 
 انقالب مداوم چه در آن زمان و چه در بعد پاسخى بود به دركى كه تروتسكى از آن

ــم مبتذل یاد مىبه ــيس  اىمرحله كرد. دركى كه یك حكومت دمكراتيك راعنوان ماركس
ــياليســتى مى  طورتوانســت با رفرم تدریجى، بهدانســت. كه مىواســب تا جامعه ســوس

سالمت )ژاورس( سده(یا به 1م ستى گذار كند. در این 2طور قهرآميز )گ سيالي سو  به جامعه 
 دید.یافت و تعليم مىدوران پرولتاریا براى سوسياليسم سازمان مى

ـــال  ـــد. تا این این مفهوم 1905با مرگ ماركس تا س  كه انقالب بورژوافراموش ش
 روسيه مطرح شد. 1905دمكراتيك 

 كراتيكسؤالى كه در آن روزگار مطرح بود، این بود كه كدام طبقه وظایف انقالب دم
 را انجام خواهد داد. دو نظر بود:

 ن بارهبرى آدیدند كه را انقالبى بورژوایى مى 1905. پلخانف و مارتف. انقالب 1
ــب ــليورژواى ـ ــبرال اسـ ــت و حـ زب طبقه كارگر باید جناح چپ جبهه دمكراتيك را ـ

 تشكيل دهد.
س2 ليبرال  دید. و از آنجا كه بورژوایىله ارضى را درجه اول اهميت مىأ. لنين حل م

مالكيت بزرگ پيوندهاى مرئى و نامرئى بســيارى داشــت قادر نبود مســئله زمين را  با

                                                           
 اند.هاى اروپايى. دو تن از سوسيال دمكرات1

 اند.اروپايىهاى . دو تن از سوسيال دمكرات2
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ایى دهقانان را در وحدت با پرولتاریا و تشـــكيل انقالبى حل كند. پس لنين ره طوربه
 دید.دمكراتيك پرولتاریا و دهقانان مى دیكتاتورى ـ

 موردكه درخود را تدوین كرد. ضمن آن تروتسكى در این سال تئورى انقالب مداوم
ـــــ دمكراتيك پرولتاریا و دهقاأحل مســـ  نان راله زمين با لنين موافق بود. دیكتاتورى ـ

ــكال   تپرســيد كه باالخره رهبرى با كدام طبقه اســت. و مناســبادید. و مىنمىبالاش
 پرولتاریا با دهقانان چه خواهد بود.

 شود:تروتسكى براى تئورى خود سه پایه قائل مى
شرطى به آماج1 سيه به  ـــ دمكراتيك در رو سد كههاى خود مى. انقالب بورژوا ـ  ر

 ب،من انجام وظایف دموكراتيك انقالرهبرى در دســت پرولتاریا باشــد و پرولتاریا ضــ
 یندهد. این بخش مركزى ااقدامات ســوســياليســتى را نيز در دســتور كار خود قرار مى

 روید.تئورى است انقالب بدون وقفه از دمكراتيك به سوسياليستى فرا مى
كم . دومين جنبه این تئورى مربوط اســـت به انقالب مداوم در كليه مناســـبات حا2

 اليستى.برجامعه سوسي
 المللى آن است. انقالب سوسياليستى بر شالوده. خصلت سوم این تئورى وجه بين3

ما در این چارچوب نمىملى آغاز مى ـــود. ا  ماند. حفظ انقالب در چارچوب ملى وش
 اىسوسياليسم در یك كشور، مرگ انقالب خواهد بود. بلكه انقالب در یك كشور حلقه

 1انقالبى كه یك پروسه مداوم است.است از زنجيره انقالب جهانى، 
 

 ژورناليسم منحط

ست. اطالع سم چيز بدى ني سطح فهم عوام وژورنالي سایل روز در  سانى و تحليل م  ر
ـــت و نده. كمى راس ياز داغ براى جلب خوان با كمى پ ندگان خاص آن روزنامه،   خوان

ــتى حرف دروغ، ــایعه، مش ــترش ش ــى، كمى هوچيگرى و در پخش و گس هاى درگوش
ــــج  خواهى كردن براى گرفتن آگهى كه شــاهرگ ت ذیه روزنامه و یاقدرى باج اهایىـ

 مجله است.
                                                           

 . براى آگاهى بيشتر رجوع شود به انقالب مدام از تروتسكى1
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اى وارد شـــود كه از آن او نيســـت و شـــود كه به عرصـــهاین كار وقتى منحب مى

ناليســـم  هاىبحث به ژور تدولوژى خاص خودش را دارد اگر  كه افزار و م تئوریك، 
 شود.هاى كنار خيابانى مىو بحثبه دعواهاى چاله ميدانى  كشيده شود تبدیل

 حال ببينيم شعاعيان چه تعریفى براى ژورناليسم منحب دارد:
 

 رخ شاى اسب كه نخص ب  انااع و اقس م بهص پ و ىاى، چن پ نياهنياه روزن ىه»
 اى كه ىارداى برا پ و دليل در ك ر ب ند ب  ىدندهكه ذرهگرى و بدوپ اننو قرچ 

  ىسندش نيسب درافصد  
 ا ىسجج زى، روانك وىنججاد ب  ىگرگان ، ىروندهاى كانججش ى در نججياه روزن ىه

نه دانه ب  را  كردپ اصجججال و اسجججصدالل درب ره ىاضجججاع ت، ب  ىرداخب ىسجججب
 ى ن پ ازاندازى ب  قضججج ن  برخارد كند    وق  ب ب اك  ب  ىشجججبججججججرنزاخردهبه

 ضرورن ت آپ اسب 
 تااند فحش بداد و فحش بسص ندب  ت  ابد ى در انن نياه ق نع ندپ در ك ر نيس

 كشترنن عن صر طبب ت بهرهورى ليدهه داد  انن نياه، نياه ى چهجو بحث را اداى
 1« و ارتي ع  اسب

 
 شيوه درست

 كنصر از بيسججب صججعحه به انن ىاضججاع اخص جج د داده نججده كه انن كنصرنن»
ننن پ دور و نزدنك ىرولص رن  گعصه نكل ا ى انچاپ دنگر د  ادهدلنين را تغيير 

 ام و ن درسب تعسير كرده
ند نپتنرفصن آپ سص  برخاردار ب  سب كه اگر انن ادع  از را نن ا  ا  ت زه خادرو

ا ى ىنش و اخالق دنججنن پ ىرولص رن  گااه ارچه بيشججصر كنر بسججصن به ى يدى
 دربند بند وجاد انن كنصرنن اسب 

سصا سي ر به انن اىيد دلول  ار آننه انن ادع  بر لغزش و خا  ا  ار باد  ب  آرزوى ب
ش پ به دنگراپ ججججج وبندم كه چرنكى   ا ى فدان  خ   زنن ىس در بهص پ زدن

                                                           
 . شعاعیان کتاب ات  ب1
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شصر درنگ كنند اىيد ن بي  و آرزوى  البصه نه به ايچ رو به خاد ىن ججججج اندك  بي
 «1سب؟ا زن دي

 شعاعيان ـ پاسخ به مؤمنى

 
شى شعاعيان در بحث شایدرا نگاه مىآنهایش مدام جنبه آموز صه   كند و این خصي

 زمندپنداشــت كه چپ ایران نياریشــه در معلم بودن او نيز داشــته باشــد و یا شــاید مى
 كند:دو نكته مهم اشاره مىبه  37آموزش بسيار است. پس در فراز 

رین ـدتـا بـطا بـر خـرار بـتن اصـر داشـرابـطا و بـذیرش خـخست پـ. ن1
 هاى ضدكارگرىمنش
 ها.. تأمل بيشتر بر زدن بهتان در بحث2

شرایب آن سفانه  شد كه این بحثمتأ  این هاى دیگر ادامه یابد و درها و بحثگونه ن
یالوگ پذیرد و در برابر ایند طاى خود را ب ند. خ حث ك نه ب یاد بگيرد چگو چپ   ها 
 سر تعظيم فرود بياورد و سپاسگزار باشد. یادآورى

ــد به آنچه كه 1357بعد از بهمن  ــارى ش ــعاعياندر جنبش چپ جارى و س  قول ش
 بود سبك و سياقى كه بيشتر و بيشتر حزب توده مروج آن بود.« هوچيگرى»

 جنبش مسلحانه پيشتاز بر اصول زیر متكى بود:
 دید.. نبود دمكراسى با همان ميزانى كه لنين براى كار انقالبى الزم مى1
 آن اعتصاب سياسى فراگير . نبود اعتصاب اقتصادى گسترده و به تبع2
 . باور به آماده بودن شرایب عينى3
 . باور به شروع انقالب توسب سازمان مسلح پيشتاز.4

 گفت. نقد حزب توده و گروهاین اصــول، اصــولى متفاوت بود با آنچه كه لنين مى
شعب از چریك سلحانه انحرافى بود ازبيگوند، گروه من ست بود. جنبش مبارزه م  ها، در

 گرایىكردند و در این مطلقها در این بود كه شيوه مبارزه را مطلق مىيسم، اشكال آنلنين
 1900ــــ1917هاى بردند كه شرایب ایران، شرایب روسيه تزارى در فاصله سالاز یاد مى

                                                           
 شعاعيان كتاب انقالب. 1
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صولى  صول لنينى قيام، ا ست و ا شيوه مبارزه غلب ا ست اگر بپذیریم كه مطلق كردن  ني

ــعاعيان از اندك جنگى به انبوه جنگى، نيز همه مكانى ني و زمانى همه ــول ش ــت. اص س
 اصولى همه زمانى و همه مكانى تبدیل شود. تواند بهنمى

 
 دو نگاه و دو اصول

 شمارد:شعاعيان اصول اساسى انقالب را از دید لنين چنين برمى
 . آماده بودن شرایب عينى و ذهنى انقالب1
 برنامه حزب. باور حداكثر توده و طبقه به درستى 2
 . نخواستن مردم و نتوانستن حاكميت به زندگى به سياق گذشته3
 . فرا روئيدن اعتصاب اقتصادى به اعتصاب سياسى4
 . رسيدن لحظه سرنوشت و گرفتن قدرت توسب حزب5
 . بودن دمكراسى حداقل براى رشد حزب و تبلي ات حزبى6

 اما شعاعيان خود براى انقالب اصولى دیگر قائل است:
 . شروع انقالب توسب پيشاهنگ به شكل مسلحانه1
 . به انقالب كشاندن توده و طبقه و آگاهى دادن در پروسه حركت2
 . تشكيل حزب در پروسه حركت3
 . اضمحالل تدریجى حكومت و تقویت تدریجى انقالب4
 . تشكيل ارتش انقالب و گسترش آن تا لحظه سرنگونى5
 . و باالخره آخرین ضربه و پيروزى6

 هاكه نقطه شروع آنكنند. براى اینلنين و شعاعيان در دو مسير جداگانه حركت مى

 یكى نيست. در اینجا دو اشتباه از همان آغاز صورت گرفت:
 دانســتند، مثل حزبها مىروان بلشــویككه احزابى كه خود را دنباله. نخســت آن1

سم به سم و لنيني شوی  كردند.ها نگاه مىهمه زمان ها وعنوان الگوى همه مكانتوده به بل

در پى ســـاختن حزبى لنينى و برپا كردن قيامى لنينى بودند. اما از یك نكته غافل ماندند 
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دید در ایران مهيا نبود. پس آن دمكراتيســـمى كه لنين براى كار حزبى و قيام الزم مى و
ره شـــروع باره گرفتن فعالين حزبى و دوباگهى براى یكلنينى تبدیل شـــد به دام حزب
 حزب از نقطه صفر. كردن
 . اشتباه دوم، انطباق جنبش مسلحانه پيشتاز بود بر اصول و قواعد لنينى.2
 

 چپ آیينى

 اى به آیينى تبدیلهاى ماركس چه در زمان خود و چه بعد رفته رفته در نزد عدهاندیشه

ــات آیينى را با ــد. جامعه در دوران گذار از فئودالى به بورژوازى، گرایش  منتقلها آدم ش
س را باید مارك يح را كنار بگذاریم حتماًـسى مسـه عيـت كـر قرار اسـرد. اگـكىـم

 جاى آن گذاشت.
 هدر جوامع آسـيایى كه مذهب در روح و روان جامعه ثقل بيشـترى داشـت، این نگا

 تر بود.سنگين
ــتالين و   مائو و بعدهاماركس و انگلس به پيامبران اوالعزم تبدیل شــدند و لنين و اس

 گوارا به ائمه معصومين.كاسترو و انورخوجه و چه
ـــد قرآن و مجموعه آثار لنين ـــد جامعه آیينى، چپ را نيز آیينى كرد. كاپيتال ش  ش

عدها پيروان على در حق على كردند. لنين رفنهج با همان غلوى كه ب ته البالغه و  ته رف
 گوید:ز چپ آیينى سخن مىاز ماركس شد. حال ببينيم شعاعيان چگونه ا باالتر
 

رى ىي ىب ىراكن ، لنين را چاپبرخاردى خشك و ن دانسصن، ن سزاگان  و دنن م»
 ىندارند   ن ىتنر ى ورج وند و لغزش

 ىرسججص پ ار كسجج  را كه خااسججبخدا دانسججصن لنين بداپ ىان  اسججب كه لنين
اش گاننده انصب د ب انصب دى به لنين بكند، زب نش را تحب عنااپ راباه دن لكصيك  

دانسصن لنينيسك  كنند  و ىتاشرونش ى ا  روبهبرند و ب  انااع و اقس م بهص پى 
  «1بداپ ىان سب

                                                           
 . شعاعيان پاسخ به مؤمنى1
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 اشانتقاد و رابطه ديالكتيكى با گوينده

 ا ى واقا  ار انصب دى به لنين را البصه در راباهى ركسججيسججب ججججج لنينيسججب»
 «خاااند داد اش ىارد بررس  قراردن لكصيك  ب  گاننده

 حميد مؤمنى ـ شورش نه

 
سبت به  ست یا ن ست كه آیا این قانون در رابطه با لنين مطرح ا ست این ا سؤال نخ

 پدیده و شخص دیگرى سارى و جارى است. هر
 و سؤال دوم آنست كه رابطه دیالكتيكى انتقاد و انتقادكننده به چه معناست.

 هاى روشن سخن بگویند: اینامهدر یك بحث جدى، دو سوى پلميك باید با شناسن
ــت؟ یعنى آدم ــخبه چه معناس ــنگ نيندازند. تا پاس  دهنده بداند طرف اوها از تاریكى س

 كند.كيست روى صندلى كدام حزب و گروه نشسته است و دارد با چه كسى بحث مى
سنامه زیاد دیدههاى بىاز این بحث سنگرایم. یكى مىشنا شعاعيان  سر  شت   آید پ

 زند. بعد كل جنبش چپزند. بعد حزب توده و استالين را مىها را مىو چریك گيردمى
ند. و در آخر نمىرا مى ـــت. ز كاره حســـن كيس كه این بي چه چه مىفهمى  گوید و 

ـــت برد. و در آخر مىدام زاویه دارد بحث را پيش مىــــــو از ك خواهد.مى بينى راس
 ارتجاعى است.

ــعیندهانتقاد و رابطه دیالكتيكى با گو ــن، با موض ــنامه روش ــناس  اش یعنى این، با ش
مشخص به یك بحث جدى و تئوریك باید وارد شد تا سره از ناسره مشخص شود. اما 

 شود.فهمى شروع مىاینجا به بعد كج از
 نامه منتقد مهم نيست. اگر مهم هم باشد ربب مستقيمى به بحث ندارد.براى ما شجره

سنامه سؤال ا دار بودن بدین معناشنا سى  سيا ضع طبقاتى و  ست كه بدانيم از كدام مو
سى دنيا را از زاویه منافع طبقاتى خودش  شودمى ست؟ بدین خاطر كه هر ك چرا مهم ا
ند. ومى بات موضـــع و در پى هر نفى بي یا در پى اث باتى را در پيش خود دارد.  اى، اث

 تفكرى است.
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مانىفى ثل ز قدكه جالل آلالم مدرنيســـم را ن مد  گاه مىمى اح ما ن  كردیم وكرد، 
 فهميدیم كه این نقد، یككند. مىدیدیم كه او از زاویه سنت دارد مدرنيسم را نقد مىمى

 زدیم.احمد كف نمىنقد ارتجاعى است. و براى آل
شن بودن آدمبه سنامههرروى رو شنا شان كمك مىها با   كند كه ما بدانيم از چههای

سش قرار مى ضعى مورد پر ست ریم. كمك مىگيمو سخ ما اما این بدان معنا ني كند به پا
شـود. انتقاد فهمى از این شـروع مىانتقاد را رها كنيم و یقه انتقادكننده را بگيریم. كج كه

كنيم، یقه اصـــل و نســـب انتقادكننده را بگيریم. انتقاد را رها كنيم یقه مســـایل  را رها
 بگيریم. اش راو كولگى خانوادگى مشخصى و كج خصوصى و

 
 استالينيسم

ناد ىب اد نياه ناىيدان  درت رنخ كه از نياه اسص لين سخن گعصه ى انگ ى »
ىب اد  آدى  نيسب  ىب اد نياه ناىيدان  در جنبش ك رگرى اسب و انچنين

كنانيسص  اسب  ا ىاى اسب كه درسب ىغ نر ب  انه اصال و ارزشچن پ نياه
 و آپ عب رتسب از:

 ج ى ىس نل طبب ت ىس نل نخ   به  ج نشين كردپ 1
 جان ج ى  بيببس زى به  ج نشين كردپ ىرونده2
 ا   ج نشين كردپ تكعير به ج ى برخارد ى ركسيسص  ب  اندنشه3
 ن پا ى  تحرنك انخ د و نانصه4
 ا ى س خصه نده ع يه آپ كس پ   در اخصي ر تاده قرار دادپ ىرونده 5
   بهص پ زدپ6
 ك ىاضاع و ن  نك نخص ونژه براى ى نن ل كردپ آپ  بزرگ كردپ ن7
 گيرى براى ردّ زى پ   ل وى   ىرداخصن به گتنصه افراد و نصييه 8

 شعاعيان ـ پاسخ به مؤمنى
 

سال  ستالين در  سال 1923ا شد. و از آن روز تا  شوروى  ست   دبير كل حزب كموني
 اتحاد شــوروى تبدیل تدریج بر قدرت خود افزود و به دیكتاتوركه درگذشــت به 1953

ستى سي شه نبود. اثرى ماندگار و قابل طرح در ادبيات مارك ستالين مردى اهل اندی  شد. ا
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ـــنگ ماركس و انگلس و لنين و رزا لوگزامبورگ و دیگران ندارد. پس نمىهم تواند س

ستالينيسم را نيز گذاشت. مكتبى شود نمى خالق تواند در ردیف ماركسيسم و لنينيسم، ا
ــد، قرائتى كه تا  اما در ــم باب ش ــيس ــاله او قرائنى از ماركس ــى س مجموع حكومت س

جماهير شوروى سایه خود را بر آن دیار و دیاران دیگر گسترده بود. این  فروپاشى اتحاد
 عاميانه ـ استبدادى از ماركسيسم بود به استالينيسم معروف شد. قرائت كه قرائتى

 فت، آنچه از ابتدا در شــوروى ســارى وتوان گهرروى آنچه را كه به قطعيت مىبه
  اى مدرن و صنعتى بود.هاى گذار جامعه عقب افتاده روسيه به جامعهجارى شد نطفه

 ها آغاز شــد و به مزارعها و زمينهاى بزرگ، كارخانهاین گذار با مصــادره ســرمایه
سویى بورژوایى. سمت و  شد، اما با ماهيت و  شيده  شور ك شدن ك صنعتى  شتراكى و   ا

سرمایه صور مىنوعى  شد. یا ت سم یكى گرفته  سيالي سو  شددارى دولتى كه به خطا با 
ــت كه مىنزدیك ــم گذر كرد. اماترین حالتى اس ــياليس ــوس ــانى به س  توان از آن به آس
سختدارى دولتى آنسرمایه سم چنان  سيالي سو جان و قدرتمند بود كه امكان گذار به 

 درآن نبود.
سم گرفتكه گذاراین گذار با آن  ى بورژوایى بود اما مبانى فكرى خود را از ماركسي

ـــتالين بود. تا جامعه دهقانى  دیكتاتورى پرولتاریا محل خوبى براى حكومت توتاليتر اس
سایل توليد، محملروس را به جامعه شدن و شتراكى  صنعتى و بزرگ تبدیل كنند. ا  اى 

ـــرمایهخوبى برود براى مصـــادره اموال و تبدیل دولت به دولتى   دار. افزون بر آن كهس
تمامى این اتفاقات در كشــورى با فرهنگى اســتبدادى در حال وقوع بود. فرهنگى كه از 

 سوى )حكومت و مردم( پذیرفتنى بود. دو
شد. نه سم نيز مزید بر علت  سيهدرگيرى با امپریالي سى در رو  تنها كمكى به دمكرا
 يشتر شد.نكرد بلكه توجيه مناسبى براى خفقان و سركوب ب

 هاى زشتیك نكته در اینجا الزم به ذكر است. این گونه نبود كه تمامى این خصلت
سم یك جریان بود. نوعى نگاه و تفكر به جامعه، حزب، ستاليني ستالين بود. ا  در وجود ا

 ، دمكراسى و یكباره را گویم به انسان بود.فعاليت سياسى، حفظ حقوق مخالف
وپال اى آن در اطراف و اكناف دنيا پخشـاست و پ وروى،ـا در شـن اژدهـر ایـس

 شده بود.
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 استالين كه بود

 1878 دسامبر 8یسارینویچ جوگاشولى معروف به استالين )فوالد( در ژوزف )یوسف( و
بود.  دنيا آمد. پدرش ویســاریون جوگاشــولى و مادرش اكاترینا گالدزهدر گرجســتان به

 بود. مادرش هنگام تولد یوسف یك سرف )رعيت(
سو»در كودكى او را  ستعار گرجى براى جوزف بود. پدرشمى« سو  گفتند كه نام م

 به تفليس 1888زد. در سال خياطى ورشكسته بود مدام مست بود و استالين را كتك مى
 رفت و به علت نامعلومى كشته شد.

 كرد.مادرش در خانه ثروتمندان رختشویى مى
ساى گ سه كلي ساله بود كه به مدر شت  سه ه سالگى به مدر ورى رفت در چهارده 

 خواست او كشيش شود.دینى تفليس رفت مادرش مى علوم
ـ دمكرات گرجى شد. و به تبليغجذب یكى از سازماندر همين زمان   هاى سوسيال 

ــم پرداخت به ــيس ــال ماركس ــد. او پس  1899همين خاطر در س ــه اخراج ش از مدرس
بارها دستگير و به سيبرى  1902ـ7از سال اى مخفى قفقاز ملحق شد و ـهانـازمـسبه

 تبعيد شد.
 در لندن شركت كرد. 1907در كنگره پنجم حزب در سال 

 كرد.ها حزب را كمك مالى مىرهبر گروهى بود كه با ســرقت بانك 1905در ســال 
 وارد كميته مركزى 1912اش او را در حزب بلندآوازه كرد. در ژانویه اقدامات متهورانه

 حزب شد.
كه در دوران « له ملى بودأماركســـيم و مســـ»ترین اثر تئوریك او در این دوران ممه

ـــت ـــن بعيدـ سير خلق براى امور وشت بهـ همين خاطر بعد از پيروزى انقالب اكتبر كمي
 ها شد.مليت

ـــال  ـــوانيدزه ازدواج كرد كه ثمره آن یاكوف بود. اكاترینا 1903در س  با اكاترینا س
 داشت.استالين او را بسيار دوست مىدرگذشت.  1907 سالدر

شد او را با ژنرال آلمانى  ضر ن ستالين حا شد. اما ا سير  یاكوف در جنگ جهانى دوم ا
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ــر و یك  عود ــل آن یك پس ــارت مُرد. بار دیگر ازدواج كرد كه حاص كند و او در اس

 دختر بود.
 شود خودكشى كرد.مُرد. و گفته مى 1932زن دوم او در سال 

سر ا سيلى پ سال وا سال 1962و در  ستوالنا در  سم مرد و دختر او ا  به علت الكلي
 به امریكا رفت. 1967

 مرد و استالين فقب گلى براى قبر او فرستاد. 1937مادرش در سال 
سردبير  1917در كنفرانس پراگ به كميته مركزى وارد شد و در سال  1912در سال 

به چاپ  حاضرت كرد به شكلى كه پراودا شد در انقالب فوریه از دولت كرنسكى حمای
ــم ــقاالت لنـ ــين براى سـ ــرنگونى كرنسكى نبود. و در سـ  به عضویت دفتر 1917ال ـ

 سياسى درآمد.
 و در ســـالگرد انقالب اكتبر در پراودا نوشـــت تمام كارهاى عملى 1918در ســـال 

ست و حزب شده ا شوراى پتروگراد انجام  سكى رهبر   سازماندهى قيام زیر نظر تروت
 مدعى شد در روز انقالب او مركز حزب بوده است. 1924ست. اما در سال ا ن اومدیو

 1923عنوان كميسر سياسى در جبهه بود. تا سال در جنگ داخلى و جنگ لهستان به
 ها در كميسریاى خلق بود.مسئول امور مليت

سئوليت 1922آوریل  3در  شد. در ابتدا نپذیرفت چرا كه دبير كلى م  دبير كل حزب 
ــد. لنين م ــى براى او ش ــياس ــب قدرت س همى نبود محبوبيت او در حزب منجر به كس

 دربستر بيمارى بود كه خواهان بركنارى استالين شد. اما این امر در كنگره حزب رد شد.
 پس از مرگ لنين به همراه كامئوف و زینوزف رهبر عملى حزب شد. 1924در سال 

 ین بود.رو جناح راست بوخااح چپ، تروتسكى ها سانتریست بودند، جنآن
 در مرگ لنين مسئول تشييع جنازه او بود. او استاد باندبازى بود.

ــت كرد. بعد از بركنارى ــكى درس  ابتدا با كامنف و زینوویف جناحى بر عليه تروتس
 تروتســـكى با بوخارین بر عليه زینوزیف و كامنف متحد شـــد. زینوزویف و كامنف و

 زیسيون متحد را درست كردند.اپو 1926یا در ژوالى كروپسكا
، زینوزیف و تروتســكى را از حزب اخراج پانزدهم حزبدر كنگره  1927در ســال 
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رســيد، « اپوزیســيون راســت»از كميته مركزى بركنار شــد. بعد نوبت به  كرد. و كامنف
 بوخارین و ورایكوت.

 در مكزیك توســب یكى از 1940تروتســكى تبعيد شــد و در ســال  1928در ســال 
 هواداران استالين كشته شد.

 بود. 1937دست به كشتار و تصفيه مخالفان خود زد كه اوج آن سال  30در دهه 
ــال ــله س ــيون مقاومت 1932ـــــ34هاى در فاص  دهقانانى كه در مقابل كلكتيویزاس

 شدگان است.( ميليون آمار كشته20ـ4كردند سركوب كرد بين )مى
 رسيد اما بعد مورد تهاجم قرار گرفت.در جنگ دوم ابتدا با هيتلر به سازش 

خروشچف  1956مرد و نيكيتا خروشچف جانشين او شد و در سال  1953در سال 
 دركنگره بيست پرده از جنایات او برداشت.

 
 متدولوژى درست: تحليل طبقاتى

ا ى فرانگ  خاد بصااند تندتند برچسجججش خي نب را اى بر ى نه ارزشار طببه»
ن  آپ ببه ك رگر نن روى انن  به  ند طب ب  ي رچسججج ب  ىا ك رگر  به  ند  زنرا طب  تاا

 «ىردازد ى ترن ليسص ، ت رنخ  و نن س ن  طبب ت  به قض ن  و انخ د ى 

 شعاعيان

 
سيار تحليل سال چه ب شته به همين مرده 1320هاى چپ، الاقل از   بادها وبه بعد، آغ

 اند وخائن خود را خالّص كردهجاى تحليل طبقاتى، با انگ بادها بوده اســـت. و بهزنده
يازى ندیده ند چرا خليل ملكى، فىدیگر ن ند كه تحليل كن به او جناح مترقى وا  المثل، 

 رســد. با یك انگ اپورتونيســم راســت حزب تودهمرتجع در حكومت بعد از كودتا مى
سال ــــ60هاى خيال خود را راحت كرد. در  سيارى از پولميك 1357ـ هاى نيز بخش ب

هرروى، به كُنه قضـــایا پى نبردیم. حزب توده و ر همين منوال بود. پس بهب ســـياســـى
ــم و گروه اكثریت تمامى ــت امپریاليس ــدانقالب و آلت دس هاى مخالف حاكميت را ض

 دمكرات، حزب توده و اكثریت را اپورتونيسم و خائن دانستند. اپوزیسيون چپ و
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 ن را بشناسيم و بدانيم در چهكرد كه هر عنصر یا جریاتحليل طبقاتى به ما كمك مى

 شرایب مكانى ـ تاریخى قرار دارد. و در این شرایب از آن چه انتظارى باید داشت. انتظار
 نبرد مسلحانه از رجل ملى دكتر مصدق، انتظارى ابلهانه بود. بوارونه آن جریانى كه خود

 گذرد.داند و در مقابل كودتا به انتظار مىرا حزب طبقه كارگر مى
 توان به قضاوت نشست كه واكنش جبهه ملى و حزب توده نسبتاینجا به بعد مىاز 

 عملى، اشتباه و یا خيانت و یا اشتباهى همردیف خيانت.به كودتا چه بوده است؟ بى
 

 بندى كنيمجمع

ست، اما آنچه انقالبكتاب  شورش( یكى از چهار اثر مطرح در جنبش چریكى ایران ا ( 
تاب دیگ ـــه ك تاب را از س مایز مىك یان( مت بارزهر )جزنى، احمدزاده، پو ند، تبيين م  ك

مســلحانه نه بر پایه لنينيســم كه بر پایه نفى لنينيســم اســت. اصــولى برخاســته از تبيين 
 شعاعيان از تحليل تاریخى ـ مادى جامعه. تاریخى

ـــب ـــهمين خهـ ـــاطر ایـ ـــ محلى به كتابى رود از كتابى منطقهن كتاب فرا مىـ اى ـ
انى كه اصول ماركسيسم را از دیكتاتورى پرولتاریا گرفته تا حزب ـــجه اى ـــفرامنطقه

صحنه مبارزه  طبقه كارگر و جامعه شى نوین به  ستى را با پژوه سيالي سو ستى و  كموني
 آورد.طبقاتى مى

سوى چریك سخ مؤمنى به این كتاب كه از  شده بود، بر پا سى كتاب  ها مأمور برر
سخ د پایه ست. این پا سم ا شرایب در نوع خودش لنيني ضاع و  ر زمان خودش با آن او

 سازمان چریكى كافى و وافى بود. براى یك
شيده مىهم  كار صله هر دو گاهى به جدل ك شود. روزگار نامراد و تنگ جامعه حو
خوددار و در هيئت كشاند. ولى در كليت بحث هر دو طرف حوصلگى مىبى سوىرا به

تر تر و عميقتر گزیدها در مجموع شعاعيان شيرینـشود امظاهر مى وگـدئولـك ایـی
 شود.ظاهر مى

 چپ از وضعيت كشورهاى بزرگى شعاعيان در آنست كه با همان اندك اطالعاتى كه
 روند.به اصطالح سوسياليستى داشت به فراست دریافت، آنان به سوى سوسياليسم نمى
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شوروى، اشعاعيان یك منزه سى  سيا سم  ته ز انقالب گيالن گرفطلب بود و اپورتوني
 طالعاتبعد، با دركى كه او از سوسياليسم داشت، همخوانى نداشت. شعاعيان نه از ابه

ــرقآمارى و داده ــورهاى بلوك ش ــوروى در دیگر كش  هاى اقتصــادى كه از عملكرد ش
 توتاليتر، توان سوسياليست بود و در همزیستى با امپریاليسم، با یك رژیمدریافت كه نمى

هایىقالبروى ان بههاى ر له كرد.  عام جابخش م جا و آن كه در این  هرروى مهم نبود 
ــت ــركوبتر مىكداميك درس ــده بود و اگر س ــروع ش  گویند. مهم دیالوگى بود كه ش

صت مى ساواك فر شتناك  ستاوردهاى بزرگى براى جنبش چپداد مىوح ست د  توان
 داشته باشد.

 
نك را از خاد » سصگ  دارد و نخسب آ نك را نيز خاد را ب ن   حيحتانصب د كنك و آ

 كه نگرنسججصه نججد ىن در آغ ز جنالت لنين در كرونججه افزودم  اننكنك  چن پ
 سجج پ كهكه ان پدسججصگ ه ادارىو و سججپس خاد جن ه لنين را آوردم    ل آپ

سص  تاجه كردها ى فدان  خ   بهچرنك سب لنين از ى راگراف  كهدر  ب  اند  خاا
نججاد و به فال زده ، آغ ز ى «گانند و دت دسججصگ ه الزم باده اسججبى »جن ه 
 «ن بد خاد دسصگ ه ادارى ناروى نيسب   اسب ى ن پ ى  نده
كنك ى  گيرم و آنك را خاد را نكااشارروى بدننس پ آنك را از خاد خرده ى به

گانه نان كنك و اىيدوارم كه بصاانك ىس از انن دچ رو آنججك را خاد را درسججب ى 
  «1ا  نيز نشاملغزش

 
 كند و مؤمنىهاى لنين را به خطا به دستگاه ادارى شوروى منتسب مىشعاعيان گفته

سى صلى رجوع مىهایش به این خطا پى مىدر برر شعاعيان به متن ا  بيندكند و مىبرد. 
شكارا مى ست. پس آ شتباه كرده ا شكارا از خود انتقاد مىا سنهپذیرد و آ شيوه ح  اىكند 

 شد.ها نهادینه مىیافت در پوليك سامورایىكه اگر فرصت مى
 

                                                           
 256. شعاعيان پاسخ به مؤمنى صفحه 1



 321        ها جدال انديشه
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 هانامه
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 درآمد

ــهشت نكتاب  است  هاى فدایى خلق به همت خسرو شاكرى منتشر شدهبه چریك امهـ
 با چهار مقدمه

 
 مقدمه نخست

 اندیشى شعاعيان و چپ آیينى.زاده است تحت عنوان تكمقدمه نخست از پيمان وهاب
شعاعيان ارائه مىوهاب سى  سيا شرح كوتاهى از زندگى  ستدهد. كه او پانزاده   ایراني

 و درسالبه گروه پروسه پيوست  30تا ماركسيست شد و در اواخر دهه بود. بعد از كود
ز در آن ـوركى نيـزنى و سـه جـاحى كـلى دوم بود. جنـاح چپ جبهه مـجن 1339

 فعال بودند.

 
 جنگ جزنى و شعاعيان؛ دروغ یا حقيقت

سجمى مىوهاب سناریوى من شعاعيان و جزنى  طرد  سازد كه پایان آنزاده از جنگ بين 
 راســتى این گونه بوده اســت؟ پژوهش خواهيم كرد. اماانزواى شــعاعيان اســت. آیا بهو 

  «گروه جریان»هاى بيژن جزنى ما جز یك نام از شعاعيان در تحت عنوان درتمامى نوشته
 هـملى دوم و سوم و نهاى جزنى در مورد جبهه بينيم. نه در بررسىبرخورد دیگرى نمى

 نویسد.زندان مىبه بعد در 1349ساله را از سال  30اریخ ـت اد نبریم كه جزنىـبعد. از ی
ــته ــعاعيان نيز در تمامى نوش  همبرد آنهایش نامى نه خوب و نه بد از جزنى نمىش
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 شعاعيان با آن روحيه تند و تيزى كه داشت، امكان نداشت با جزنى برخوردهایى دراین
 هایش یادى نكند.در نوشتهزاده مدعى آن است داشته باشد و از آن سطحى كه وهاب

 روز شــعاعيان اهل كوتاه آمدن و زیرســبيل در كردن و نان قرد دادن و نان به نرخ
 كلى از این اخالق اپورتونيستى مبرّا بود.خوردن نبود. او به

 زاده نگاه كنيم.نخست به سناریوى وهاب
 

س ل»  ه جرن پا ى گروا  باد كه جزن  ىس از خااندپ برخ  از تح يلدر انين 
 1«ا ى اىرنك ن  ن ىيدبه اسصهزا جرن پ را ى ركسيسب

 
 هایىلساله است كه نوشتن این تاریخ درسا 30گذارى جزنى در تاریخ اگر منظور نام

ــده و دیگر وجود خارجى ندارد. جزنى ــت كه این جریان منحل ش ــورت گرفته اس  ص
 نویسد:چنين مى

 
 ند انن باد:داده ى  نا رى كه بدنن ترتيش از طر   زب كنانيسب»

 اگر نگانك زنده ب د اىپرن ليسك اىرنك ، زنده ب د بارفوازى كنپرادور
 بگانيك: ىيروز ب د كنپرادور، ىيروز ب د اىپرن ليسجججك اىرنك  انن تيزنه و تح يل ن م

 2«ا ى اىرنك ن  تغيير داد  زب كنانيسب انراپ را به ى ركسيسب
 

ــت كند. و مدعى نينویس دارد روایت تاریخ مىعنوان یك تاریخجزنى در اینجا به س
 هاى امریكایى ناميد.ها را ماركسيستنظر او باید آنبه كه

ــد، آنفرد دوم كه، نظر وهاب ــت كه جزنى نه در حين ا زاده نيز باید همين باش س
شتن سال نو ساله كه در همان  سى  گذارى را انجام داده این نام 1343ــــ45هاى تاریخ 

ــعاعيان منبع این خبر باشــد یا او با واســطه این امر را منتســب كند  باید اســت. پس ش
 گوید:شعاعيان چه مى جزنى. ببينيمبه

                                                           
 11هاى فدايى خلق، شاكرى، صفحه نامه به چريك 8. كتاب 1

 ، جزنى52، ص 2جلد  تاريخ سى ساله. 2
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سب» سي نصند  ول خاد به« جرن پ»ا  را در بيروپ از «ن م ى رك  خاد رونن پ گتا
 چاپ بر انن ب ور بادنك كه ىي پ دو اىپرن ليسك اىرنك  و انگ يس، ب نسص  ب  ضنن ً

ش ند ند  ن چ ر ك ر را بداني  ك سك انگ يس ىصع   سك اىرنك  ع يه اىپرن لي  اىپرن لي
 گرى خي ب ن  وكه صججنين نه دوسججب دارند ىسجج ئل نظرى را ب  ااچ كه كسجج ن 

ساند اىرنك  را نيروزن ىه سباى دراك آىيزند ى سي  ا  افزودند  و تركيشز به ى رك
 1«ا ى اىرنك ن  را س خصند ىرنگاپ ى ركسيسب

 
 این كنند كه چه كسى یا چه كسانىاى رو نمىنه جزنى و نه شعاعيان هيچكدام برگه

ـــتهزا یا هوچى به اس نه برگزیدند. پس منبع مقدمه نویس نام را به جد یا   امهن 8»گرا
 چيست ادامه دهيم:« هاچریك
 

سيده» نندگ پ آپ زى پ نيز ر نا عي پ نيز ب ند به گاش كا  اى  برخارد جزن  ب  
 ب نجججد  ب رى، تأثير فارى برخارد جزن  ب  نجججا عي پ و انعكرانش ان ن  ىنزوى
 كردپ ى ججاع  نججا عي پ در جبهه ى   دوم باد  انين اىر آخرى انگيزه جزن 

 آىيز جزن  ججج كه چاپنتحبير نا عي پ باده ب ند  افزوپ بر انن تاصيو تاايدر
 تااند ب ندگر اسب جز ترور نخ يب نن گان ى نك  ىندانصن اندنشه و اندنشه

 2«ا ى انبالب  نا عي پ  عظ كرد ا ى باد بر راباهج اثر ونرانگرش را ت  س ل
 

ندگان كدام برخورد؟ آیا این برخورد فيزیكى بود، مســلحانه بود یا نظرى؟ این كوشــ
شـان این رسـيده باشـد چه كسـانى هسـتند. در كدام آثار مكتوب باید به گوشـشـان كه

ـــعاعيان ما ربراى ثبت در تاریخ آورده برخورد را دّپایى از اند؟ در كدام آثار جزنى و ش
 بينيم اگر برخوردى در این سطح صورت گرفته راوى كيست؟مى این برخورد

ـــعاعيان و نقد او از جریانات جبهه  نه روایت جزنى از گروه جریان و نه روایت ش

                                                           
 . نامه هشتم شعاعيان1

 زادهمقدمه، وهاب 12. صفحه 2
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سوم ردّپایى از این برخورد نمى ملى سى نبود كه هر برخوردى دوم و  شعاعيان ك بينيم. 
ــت كه بگوید جزنى غلب جواب بگذارد و مكتوب نكند. آن را بدون ــجاعت داش قدر ش

ــم بودن تحليل ــزد كرده  حمایت از امپریاليس امریكا و بورژوازى كمپرادور را به او گوش
گفته بعد، كه او درســت مىبه 1350هاى اعالم نكند. الاقل در ســال رااســت و او آشــكا

 پذیرد.است و او مى
شدهو دیگر آن سوم منزوى  شعاعيان در جبهه ملى دوم و  ست  سى گفته ا  كه چه ك

ــت به  ــت. كافى اس ــطح با« تزى براى تحرك»اس الى او نگاه كنيم و ببينيم كه او در س
ـــران نهضــــت آزادى و رهبر جنبش مذهبى )ميالنى، خمينى و با س جه اول  ان در

ه خطاب مرتبب بوده است. پاسخ نامه او را از دكتر مصدق هم كه داریم ك شریعتمدارى(
 ادامه دهيم:« الحق به اوضاع ایران واردید» گوید:به او مى

 
 ا  باد به انگ م نگ رش ت رنخ سجج  سجج له برخارد تحبيرآىيز جزن  ت   دسجج ل»

 اته ى  كه دنگر   عي پ و ن رانش در جرن پ قرار گرفباته ى  جدى ع يه نجججا
 را از دند رق بب اندئالافنك تاجيه كرد  در ت رنخ سججج  سججج له جزن تااپ آپنن 

 ىروسججه ى ركسججيسججب»ن م از انن ىحعل به« جرن پ»ىس از ن م برخ  از اعضجج ى 
 كند  نان  ب  نك چرخش ق ك دو ىحعل بسجججي رن د ى « ا ى انراپلنينيسجججب

«  ا ى انراپگيرد  جزن  از ىروسججه ى ركسججيسججب لنينيسججبع وت را نك  ى ىص
  باد براى نجججن سججج ن  و ىادكند كه درسجججص  ىنزله گروا  ى يس ن د ى به

سب كه ا ا ى چهل  ترفند ق بل تاجه جزن  در آپفا الپ چپ در س ل دسصگيرى
سب كه ازب  آپ سي سه و ى رك كند  اى   د ى عنااپ دو جرن پ نا ى اىرنك ن  بهىرو

 1«نك  اسصند  تا گان 
 

 كند:نویس به سه نكته اشاره مىدر این قسمت مقدمه
 . زدن اتهام1
 . رقابت ایدئولوژیك2

                                                           
 ، مقدمه وهاب زاده12. ص 1
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 . زدن ترفند3

 قابتىبه بعد در جریان جبهه ملى دوم و سوم ر 40هاى بين جزنى و شعاعيان در سال
 اختالف همه با رهبرى وجود نداشــته اســت هر دو جزء جناح چپ جبهه ملى بودند و

ساله سى  شارهجبهه ملى بود. جزنى در تاریخ  شعااش هيچ ا  عياناى به درگيرى خود با 
 م و سومكه به قضایاى جبهه ملى دو« زدهچند نگاه شتاب»ندارد. شعاعيان نيز در كتاب 

 اى به چنين درگيرى ندارد.پردازد، اشارهمى
سال شعاعيان از  1350هاى در  صله مىبه بعد كه  سم فا  نظرىگيرد و به صاحبلنيني

ستقل تبدیل مى ست كه در زندان بهم سالى ا  عبرد و از هر نوسر مىشود جزنى چهار 
سيم به  ست. حال بر شعاعيان دور ا «  لمگردش ق»و « ترفند جزنى»رقابت و درگيرى با 

 تاریخ سى سالهنگاه كنيم به  او.
 

 تشكيل ند  1336ج38ا ى ىروسه ى ركسيسب لنينيسب انراپ بين س ل»
تح يل  زب »ن م د بهجن ىحعل ىنصشر نج نش انجرى از ججاث 1338 ل جدر س
بارفوان  بارفوان  و بجج  انججدئالافى خردهكججه  زب را  زب  خرده« انراپ تاده
 ب انصب ه  زب را عدم درك ى ركسيسك ج جججرنن عجججتهكجججرد  ىجججكى   ب جججارزن

 دانسصند ى  لنينيسك
 در انن ىحعل انشجججا ب  را داد كه خاد را  زب 1339جججججج41ا ى ط  سججج ل

 1را ىنصشر كردند « چه ب ند كرد»ن ىيد  و كنانيسب انراپ ى 
س ل  نب خاد را ىنحل« جرن پ»كه به « ىروسه» ظ اراً 1343در  نهرت دا  نيز 

سب سي  ا ى اىرنك ن  نيز خاد را ىنحل كردند  انن ت نيك به اننس خب  ى رك
 تاانسججصندكس  ص  زعن ى خاد انن ىح فل نن ه دنگر ايچخ طر گرفصه نججد ك

 2«ا  اطالع داردانك ر كنند كه ى يس از انه چيز آپ
 

ـــيســــت ماركس كه پس جزنى بين پروســــه و  ها و حزب كمونيســــت ایران 

                                                           
 شود اين اار كار محمود توكلى و شعاعيان است.. گفته مى1

 ، جزنىتاريخ سى ساله. 2
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ــتبه ــيس ــتماركس ــيس  هاهاى امریكایى معروف بودند. ولى خود گروه، خود را ماركس
ـــت و آنمى  زادهوهابكه برخالف گيرد. دوم آنها را یكى نمىناميدند، تفاوت قائل اس
شكيالت تهران حزب توده مى كه سى مثل ت سه را یك جریان پلي  داند، یكسازمان پرو

 ها اطالع داشت.گوید پليس از همه چيز آنداند. بلكه مىسازمان پليسى نمى
ــاطالع داشتن پليس ك ــته مىـ س یا نفوذ پليعلت ولنگ و بازى یك گروه و واند بهـ

ـــی در ـــگروه ب كـ  اشد، فرقى بسيار دارد با تشكيالت تهران كه یك تشكيالت پليسـ
 ساخته بود.

ساده جزنى نيازمند به ستى درك نثر  تر دارد؟ خوشمزه« گویممن مى»و « تو گویى»را
تى پروسه را یك گروه جزنى به درس»شود كه ذاشته مىــــان جزنى گــــدر ده هــــكآن

 1«داند.پليسى مى
ـــت. و جزنى بر پليس بودن این جریان به صـــرافتدر حالى  چيزى كه چنين نيس

 گوید ادامه دهيم.نمى
 حفلیكى انگاشــتن م»كن معامله نيســت. و هنوز دالیلى دارد كه نویس ولاما مقدمه

ـــ شعاعيان كه از سر بى  شد، با پروسهناخته مىش« جریان»نام نامى بهمطالعاتى توكلى ـ
ـــ لنينيست ليل؛ نگارانه است. به چه دهاى ایران فراتر از یك خطاى تاریخماركسيست ـ

 آورد:دليل مى پس
 

ناى  رسممم  كه هو هپ نه سمممب  ن بهن  در كنان  نه شمممطح  ا   طته  ى »
 ىشهور نودن .« داىمان  م راد»تطنت حي رىه ىا  طته   طتهنه

 اى« بطىاو»نه  1347ىنالش  ش و اىم  طته را در ساا  بهن  دسنگيطر اعضا ت
 ده .نسبت ى « پطتسه»

 
ست آن ست مقدمهكه جزنى این دو گروه را یكى نمىنخ  نویس بارگيرد. پس بهتر ا

ست سي سه و مارك ساله را از نو بخواند تا ببيند كه جزنى بين پرو سى   هاىدیگر تاریخ 

                                                           
 زاده همان مقدمه. وهاب1
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ــت. دوم آن ــبتكه امریكایى فرق قائل اس ــه نس ــتگيرى این گروه را به گروه پروس  دس

سال دهد. تا مقدمهنمى سال 1343نویس دليل بياورد كه در  شده بود. در  سه منحل   پرو
 وجود خارجى نداشت. 1347

 نگاه كنيم به تاریخ سى ساله، گروه دام انى ـ راد.
 گروه تربيت حيدریه»

 روســه آشــنا شــد ومنوچهر دام انى در دانشــكده پزشــكى با گروه معروف به پ
ـــویى دیگر راد دانشـــجوىعضـــویت آن درآمد. در جبهه ملى فعاليت مىبه  كرد. از س

شكده علوم بود. از طریق فعاليت صنفى به فعاليتدان شانده هاى   د.شهاى جبهه ملى ك
 راد روابب مخفى با دام انى و پروسه داشت.

 آميزگيرد مشى قهرمىپس از فروكش كردن فعاليت، راد در تماس با دام انى تصميم 
 لوژیك مشىل ایدئویدر زمينه مسا« پروسه»جا كه اعضا و طرفداران را پياده كند. و از آن

ـــدد تدارك جنگ چریكى دهقانى برمى  بتآیند.... درترچينى را برگزیده بودند. در ص
 خرند.اى مىحيدریه مزرعه

ــتند. رفتاردر مزرعه تربت حيدریه عالوه بر چندین مرد، دو زن نيز رفت   و آمد داش
ـــد. از این عده دهقانان را مشـــكوك كرده بود. خبرهایى به ژاندارمرى و پليس مى رس

سه در جریان كل فعاليت سویى هاى این عده بود. و با نفوذى كه پليس در آن دیگر پرو
ــت، ــال  داش ــت. در س ژاندارمرى به مزرعه  1347حركات این عده را نيز زیر نظر داش

 1«رفت و پسرها را همراه با یك دختر بازداشت كرد تربيت حيدریه
 به شكل یك تشكيالت سياسى منحل شده است. 1343هر روى پروسه در سال به

ــود مى اًجزنى از لفظ ظاهر ــر وخود را منحل كردند. اما ع گوید؛ ظاهراًبرد و مىس  ناص
سه بودند. در جریان سابق پرو ضاى  ضاى آن مثل راد و دام انى كه از اع  هاىتفعالي اع

 رسيده است.هم بودند. خبرها از همين روابب غيرتشكيالتى به پليس مى
ُضرس قاطع نمى ست. بلكه از جزنى تا به آخر به  سى ا سه یك گروه پلي گوید؛ پرو

شعاعيان و مقدمهپليس حرف مى نفوذ شتر از آن مورد قبول  نویس زند. و این و حتى بي

                                                           
 132، صفحه 2جلد  تاريخ سى ساله. 1
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 نيز هست. كتاب
ــعاعيان به زعم مقدمه هاى جزنىاما توطئه  یابد ونویس در اینجا پایان نمىبر عليه ش

 پيوندد. جزنى از پيوســتن رفقاى جبههشــعاعيان به فدایيان مى 1352كه در خرداد زمانى
 هاى رادیكال واندیشه»خاطر كند. و عضوگيرى شعاعيان را بهبه فدایيان ابراز نگرانى مى

 1«اند.دتروتسكيستى او را امرى خطرناك مى
ــدار جزنى»نویس اما با این همه مقدمه ــتن این امر ندارد كه آیا هش  راهى براى دانس

سيد یا این شرف ر شرفهرگز به ا شعاعيان به ابتكار خود ا سازمان با   كه بریدن ارتباط 
 2«انجام گرفته است.

ست. نهایت درحدبه شناخت رودررویى نبوده ا شعاعيان،  شناخت جزنى از   هرروى 
شى خبهمان  ست»م سي ساله جز همين مورد جزنى« هامارك سى   بود. در تمامى تاریخ 

 كهمن آنضبيند كه مطرح كند. برد. و در واقع نكته قابل بحثى نمىنامى از شعاعيان نمى
ـــال  ـــتگيرى جزنى در س هاى ایدئولوژیك او را از مدار تحوالت و درگيرى 1346دس

پيوندد. ها مىكه شعاعيان به چریك 1350ـ 53ال ـكند. از سدان دور مىـاز زن ارجـخ
ـــرد لنينيس ـــاز س مـ  ها در حال جنگ مرگ وها و بيژن نيست. آنله چریكأوى او مسـ

 اند.زندگى با رژیم
 سازمانشود كه او خود خواستار پيوستن بهها مطرح مىشعاعيان زمانى براى چریك

 ویژههتمایل از ســوى بقيه گروه بهاى او خواهيم دید این طور كه در نامهشــود همانمى
كند مى ها راكه او درخواست پيوستن به چریكاسكویى بوده است. وقتىمرضيه احمدى

ـــود. هرچند مقدمهبا آغوش باز پذیرفته مى  نویس این پذیرش را از ســـوى اشـــرفش
 داند.مى« طلبانهفرصت»عنوان یك رهبر پراگماتيست به

 تىتمایل پيوســتن در تمامى گروه بوده اســت و ح اما اپورتونيســمى در كار نبود.
 شود.ها مىآورده است و خواستار قرار ثابت با چریكاسكویى به شعاعيان فشار مى

شعاعيان را مىچریك شرط او را هم قبول مىها  پذیرند كه كتاب كنند و مىپذیرند. 

                                                           
 زاده. وهاب1

 زاده. وهاب2
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ها دنبال چریك نویس، بعد از پذیرش نيزبحث بگذارند و برخالف نظر مقدمهرا به او

 طور كل هر كار سازمانى،اند. طبيعت كار چریكى یا بهكردن زیرپاى شعاعيان نبوده خالى
 هاى مختلف بر اساس نيازها است. قرار نبود جریان شعاعيان بهتقسيم نيروها بين شاخه

ستقل در بين چریك سيون م شعاعيانها فعاليت كند. اینشكل یك فراك شدنى نبود   كار 
 د خواستار چنين كارى نبود.نيز خو

شاخه ستقل  شر و م سازماندهى منت سازمان چریكى با  ستهاما در یك   ها باها و ه
ستگى و باندبازى این شرف خلقيات و منشى خالى از هرگونه واب كار شدنى نبود. براى ا

شش ماهه  و سب  صل بود مبارزه بر عليه رژیم بود. عمر متو دیگر رهبران فدایى آنچه ا
 گذارد.ك جایى براى فراكسيونيسم و اپورتونيسم باقى نمىچری یك

 دهد از آن اشرف نيست. مربوطنویس به اشرف نسبت مىقولى كه مقدمهدر آخر نقل
 گوید:ست كه به شعاعيان مىا اكبر جعفرى مسئول مشهد اواست به على

 
 كنيپ تار رش  نبيم رفيق بوو، بنب  هنو  سخت ناتواو است نگذار تا ان ا ه»

  اه خوب هط كس هط نظطر داشنه ناش  ه اد است كه نگوى .نيطت نگيطىپ، هو
 

 سرسخن ویراستار مزدك

ا دو ـهامهـاى شعاعيان است براى چاپ نـهامهـاشر نـویراستار مزدك كه در واقع ن
 شمارد:برمى علت
 . ناحقى كه در حق شعاعيان شده است.1
 بورژوازىدارد. بيمارى كه ریشه آن تفكر خرده. بيمارى كه در جنش انقالبى وجود 2

 در ميان روشنفكران انقالبى است.
 در فلورانس ایتاليا نوشته شده است. 1355این مقدمه در سال 

 نوشته شده است 1354دنبال مقدمه ما دو نامه از شعاعيان را داریم كه در زمستان به
 فرستد:شرح زیر براى مزدك مىهاى خود را بهو كتاب
 انقالب. 1
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 پاسخ به مؤمنى. 2
 نگاهى به روابب شوروى و نهضت انقالبى جنگل. 3
 چند نوشته. 4
 هاانتقاد به دو اثر تئوریك چریك.  5

 
 مقدمه انتشارات مزدك

سبت به صحت 18مقدمه مزدك  شاه نوشته شده است با یك تذكر ن  ماه بعد از سقوط 
 هاى مستعار و اصلى راده. و بعد نامهاى شعاعيان و هشدار نسبت به حزب توبينىپيش

 1هاى شعاعيان آمده است.كند كه در نامهذكر مى
 . حميد اشرف نام مستعار فریدون1
 . حميد مؤمنى نام مستعار مجيد2
 اسكویى نام مستعار فاطمه. مرضيه احمدى3
 مسئول مشهد اكبر جعفرى نام مستعار. على4
 . شعاعيان نام مستعار طاهر 5
 شایگان نام مستعار دانه. ناصر 6
 . ابوالحسن شایگان نام مستعار شكوفه7
 . نادر شایگان نام مستعار نادر 8
 . فاطمه سعيدى نام مستعار رفيق مادر9

 . صدیقه صداقت نام مستعار ميهن10
 زاده نام مستعار مهين. صبا بيژن11
 آزاد نام مستعار بيژن. بيژن فرهنگ12
 

                                                           
مهرى نام  دانســتشــود. در تماســى كه با خســرو شــاكرى گرفتم او نيز نمىهاى شــعاعيان دو بار از مهرى نامى صــحبت مىدر نامه. 1

 مستعار كيست.
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 مأخذبى اتهامات. 1

سص »نخ را نگر كه طنز ت ر سب جججج لنيني آپ برچسش كتان  را بر انن « ى ركسي
ا ى ترنن دسجججصگ ه تب يغ ت غرب  براى في كزد كه خاد از نجججرك ى بزرگ گروه

 ترننالن    كنسرسيام نعب نك  از بزرگونژه اىرنك  باد  و نركب بينبه خ رج 
 1ىشصرن نش باد 

 
شاكرى نام سرو  ستخ سي شاره اكا را كار جزنى مىهاى امریگذارى مارك و داند. و ا

شت. او « تبلى فيلم»شركت به ست كه جزنى مدتى دفتر تبلي اتى به این نام دا  يز چوننا
 كند.گذارى را منتسب به جزنى مىزاده بدون ذكر مأخذى این نامپيمان وهاب

 كند. كه روشــنروزگار منتســب مى« طبعاننيك»گذارى را به شــعاعيان خود این نام
داند. و شــعاعيان گذارى را نمىاســت او نيز كه در بطن ماجرا بوده اســت مأخذ این نام

سى بود كه باید منبع این نام تنها ست. و اگر مىگذارى را مىك ست او اهل معامله دان دان
 گفت.به صراحت مى نبود و
 

ش ر » سط ىزدك در انص لي ( نك  از ان انبالبدر انين زى پ )ىس از انص  ك راپتا
 نظرگانه بها  اننن م ىرونز صجججدرى ن ىدند نجججد  و ت  ىدتقدنن  نجججا عي پ به

 آىد وى ب نسص  تاسط ان پ س واك كشصه نده ب ند ى 
ىحل  ب نسص ىس از سباط رفنك س ب  از طرن  بررس  دفصرا ى ثبب س واك ى 

فداني پ  چه انگشب اته م را ىصاجهد  آپند كه چنين نباا  ىشخص ى دفن آپ
نصهكند ن ىهى  نر  داب ن  در خ رج نا نر  به ا سب كه  نيد ا سب   اى ا ا

ن  به اق ىصگ ه آن پ ىيكروفي ن  به سب آىد كه  نيد گعصه باددرنار عر سه ن د
 عن صر ن ص لح ىح كنه و ت عيه ندند 

 صججدرى و سججاى  فرد نك  از انن سججه تن بدوپ تردند ىناچهر   ىدى، دنگرى
 2«جاان  باد كه نن خصه نشد 

 ببينم دالیل و مأخذ شاكرى چيست.

                                                           
 .28، صفحه نامه 8. خسرو شاكرى، مقدمه 1

 .نامه 8، 300. خسرو شاكرى، صفحه 2
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گوید: پرویز صــدرى را ســاواك نكشــته اســت. به چه دليل؟ در اســناد شــاكرى مى
نام محل دفن او نيســت. آیا این اســناد را خود شــاكرى دیده اســت هرگز. آیا  ســاواك

 هرگز. د.كراش را مكتوب مىغيرقانونى هاىساواك قتل
مگر منزوى از افســران حزب توده را  مگر دكتر اعظمى معروف را ســاواك نكشــت.

یابيم. آیا در اسناد ها را مىدفن آن ها و محلساواك نكشت. در كجا ما زمان شهادت آن
هاى رهبران فدایى و مجاهد درتپه نفر ازنُه ساواك نامى از این دو هست هرگز. آیا وقتى 

ساواك  سب  شتهبه تالفى عمليات چریكاوین تو شرح  ها ك ساواك  سناد  شدند در ا
ه زندانى هنگام نُ»هاى فدایى، چریك ماوقع آمد. هرگز. نگاه كنيم به اسناد ساواك، كتاب

 همين.« فرار كشته شدند
 دليل دوم شاكرى چيست. ميكروفيلمى است كه ساواك مدعى است پليس آلمان از

 دست آورده است.ساكن بوده است به اى كه اشرف دهقانى در آلمانخانه
ـــاواك براى یك ـــت هرگز. آیا ادعاى س ـــاكرى این ميكروفيلم را دیده اس  آیا ش

ــرف در این ميكروفيلمى كه فرد تاریخ ــت، هرگز. آیا حميد اش نویس جدى مالك اس
ــك ــوج نيمـ ــود دارد و پليس آلمـ ــان به سـ اواك داده است نامى از منوچهر حامدى و ـ

ست، هرگز. آیا مى پرویز صدرى سنگينى را به حدس و گمان برده ا شود اتهامى به این 
 بيان كرد، هرگز.

دليل سوم شاكرى چيست؟ یكى از دوستان شعاعيان مدعى است كه افسرى درزندان 
 به بهزاد نبوى گفته است، صدرى را فدایيان كشته است.

شان دارد هرگز ست! نام و ن شعاعيان، رواى این خبر كي ست  سرى كه آن دو . آن اف
شانى دارد، هرگز. آیا روایت خبر ست، نام و ن ستند ابزار كاررا به نبوى داده ا  هاى غيرم

 جرمها بوده است كه بهنویس است، هرگز. آیا پرویز صدرى عضو سازمان چریكتاریخ
 تصفيه شده است، هرگز.ناصالح بودن 

ــآی ــا خسرو شـ ــای اكرى درـ  جدى ظاهر شده نویسهيئت یك تاریخ ن بررسى درـ
 است، هرگز.
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 حوزه سياست، حوزه تاریخ

 وجوى پروسواس حقيقتاى كه با جستكار پژوهشگر تاریخ، حوزه تاریخ است. حوزه
 ىطور كل جایى براســروكار دارد. و جایى براى حُب و بُ ض، دوســتى و دشــمنى و به

 هاى شخصى و سياسى نيست.تصفيه حساب
ست ما مى سيا شمنىتوانيم ددر حوزه  ستى و د شان دهيهاىو شان دهيم. ن  ممان را ن

ــياســى خوش ــياســت، آید یا بدمان مىمان مىكه از یك جریان س آید. چرا كه حوزه س
 ست.ها و جریانات است. اما حوزه تاریخ، حوزه درگذشتگان اجارى و سارى آدم حوزه
سترس ما دورند. امكان دفاع از خود حوزه ست كه بازیگران آن از د  دارندنرا دیگر اى ا

 اى هم در بين نيست. و اگر هم باشد براى عبرت است و حكمت.قصد محاكمه
به امروزمان. و مىما از حوزه تاریخ نقب مى  هاىناكردهها و آموزیم كه كردهزنيم 

سود بجویيم تا دوباره در همانپدران ست. و ما امروز باید از چه افزارى   مان چه بوده ا
ــچ ــها و چاهـ ــهالهـ ــا نيفتيم. اگر شعاعيان را دوبـ خوانيم قصدمان تخطئه كردن اره مىـ

اند و چرا؟ و اگر امروز ما این ها چه كردهخواهيم بدانيم آناشـــرف نيســـت. مى حميد
همين خاطر اســت كه از پخش و نشــر نظرات شــعاعيان و اش را بيابيم بهچرائى جایيم
ـــعاعيان بهگویيم اگر آكنيم. و مىدفاع مى هاچریك عنوان اقليت حفظ ن روز حقوق ش

سى نائل مى در شده بود. ما سى یعنى حفظ جنبش چپ به درك دمكرا شدیم كه دمكرا
اید با انشعاب ـه بعد شـب 1358اى ـهالـا در سـهازمان چریكـس ليت.ـحقوق اق

 شد.مواجه نمى 1جناح چپ، و كشتگر ـ هليل رودى اشرف دهقانى، اقليت،
 يریمر پشت سر شعاعيان كه او خود عضوى از همان قبيله بود سنگر بگقرار نيست د

ـــنگ بپرانيم. درحالىو به خانه چریك  كه تمامى مخالف تفكر مبارزه مســـلحانهها س
 این باور بود.هستيم. كه شعاعيان خود بر 

رف یا بيژن جزنى تصفيه ـــا حميد اشـــاعيان بـــرچم شعـــر پـــرار نيست در زیـــق
 حساب كنيم.

                                                           
عنوان روشــنفكر و كشــتگر به مال كردن انشــعاب اين نام را داد.لجنآذر نام داشــت. اما فرخ نگهدار براى  16. انشــعاب پيروان بيانيه 1

 گذارى از موضع درستى كار آنان حق اين دو است.هرروى امروز اين نامعنوان درس خوانده امريكا. بههليل رورى به
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 لقحوزه تاریخ نيست. و به حوزه سياست تعها جایش در پرانىها و سنگتصفيه این
ــدارد. ای ــرا اگر هنـ ــر پژوهشگر تـ ــاریخ رعـ ایت نكند به ارزش كارش لطمه جدى ـ

 خواهد خورد.
 

 يك حرف درست

س ند  و او را )نا عي پ را( به قصل بر 1354اگر س واك ىاف  نشده باد در بهنن »
س ل دنگر، او س ن ًت  آغ ز جاانه نك  ض ن  كه در ف ا ى انبالب زنده ى نده باد، ى

 ا ى فكرى ونججد، انن بخب وجاد دانججب كه وى بصااند ب  تاان ن ارروز ب زتر ى 
 هانسك كش نده نداش بخش ىهن  از نيروا ى چپ را كه به دنب ل تادهس زى ن 

 بادند از االكب سي س  ني ت داد 
 1«سنگين براى آتيه انراپ در بردانب   دثه كاچك  كه ع قبب 

 
بارى بود.  قدان مرگ حيدرخان عمواوغلی، مرگ چند نفر براى جنبش چپ ایران ف

 جزنى و مرگ شعاعيان. وری، احمدزاده، پویان،پيشهزاده، ارانى، سلطان
ــالخيلى ــــ1352هاى هاى دیگر در بين س ــدند كه مرگ هر كدام 1300ـ ــته ش  كش

 تن سرنوشت جنبش هشتيف جنبش چپ بود. اما مرگ این اى جدى بر پيكر نحضربه
 چپ را ت يير داد.
ــ1318هاى زاده در بين سالآویتس سلطان  عتوسب استالين كشته شد. در واق 1310ـ

 استالين تمامى رهبران حزب كمونيست ایران را جز یك نفر بقيه را كشت.
 محروم كرد.زاده حزب كمونيست را از تئوریسينى توانا اما مرگ سلطان

 دســتگير شــد. 1316دكتر ارانى در رابطه با احياى حزب كمونيســت ایران در ســال 
مردانه  دانش، بصيرت، استقالل فكرى و فردى، اتوریته سياسى و ایدئولوژیك و مقاومت

ـــاخته بود كه ـــتگيرى در بازجویى در زندان از او رهبرى كاریزماتيك س  او هنگام دس
ــقوط دیكمى ــت بعد از س ــاه، حزب توده را به حزبى ملى و چپ توانس ــاش تاتورى رض

به علت طاعون مُرد، تا راه و روش و منش كامبخش،  1318كند. اما او در ســـال  تبدیل

                                                           
 . خسرو شاكرى، مقدمه1
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 بار به جرماپورتونيســم به تمام معنا خب راهنماى حزب توده شــود. آدمى كه یك یك

شده بود. كه هرچند بعد از  ستگير  شوروى د سى براى  سو  ان آزاد و ازماه از زند 9جا
 قول ارانىبه 1316ارتش اخراج شد. اما این گرایش در او بود. بعد از دستگيرى در سال 

ــت. 24اى در مدت كتابچه» ــاعت براى پليس نوش ــى به كنگره « س ــتر به گزارش كه بيش
 كمونيست شبيه بود تا برگه بازجویى براى پليس سياسى رضاشاه. حزب

ــتگيردر دوران بازجویى نيز تمامى نظره  ا را متوجه ارانى كرد كه او بعد از ارانى دس
بدنامى براى ارانى تا روزى كه ـــت. و این  ـــت و ارانى همه را لو داده اس ـــده اس  ش

 خوانى علنى شروع شد، در آن روز روشن شد خائن كيست و قهرمان كيست.پرونده
 بااز زندان رها شــد. به شــوروى رفت و  1320دكتر ارانى مرد و كامبخش در ســال 

ست « رفقاى باال»اى از ورقه ضاى حزب كموني شد و گناه بر گردن اع شت و تبرئه  برگ
مقيم شــوروى افتاد كه همگى توســب اســتالين كشــته شــده بودند. به حزب توده  ایران

 محور اصلى وابستگى به شوروى شد. بازگشت و
د و قدرت ها مبارزه و زندان او را آبدیده كرده بوكه ســالبود. وری پيشــهنفر ســوم 

 را داشت كه با صحيح اشتباهاتش بار دیگر به كمك جنبش بياید.آن
 احمدزاده و پویان هرچند از مذهب به ماركسيسم رسيده بودند. و چون حزبى سابقه

سيل شتند اما پتان شدن به رهبران درجه اول راكار حزبى را ندا  هاى عجيبى براى تبدیل 
 ها از قوه به فعل درآیند.داد آن توانایىها فرصت نداشتند كه مرگ زودهنگام آن

سالاعدام رهبران چریك بعد از ــــ 51هاى ها در  سى بود كه 1350ـ ، جزنى تنها ك
توانست آگاهى كه از سياست، تشكيالت و اخالق حزب توده داشت، مى توانست بامى

ـــــ62هاى هاى مهلك ســـالها را از مجادلهچریك ســـازمان با كمترین تلفات  1357ـ
 عبور دهد. هاى بعدالسبه

 1349دانست و در سال مى كه خود را وارث جزنىگمنام اما در نبود او یك هوادار 
وحشـــت دســـتگيرى  با توبه و ندامت آزاد شـــده بود و با شـــروع جنبش چریكى از

آن آورده شده بود  اف انستان گریخته بود و از آنجا توسب رابطين ساواك ربوده و براىبه
 ها رسيد.زاد و به رهبرى سازمان چریكآ 1357در سال 
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ــعاعيان ویژگى آخرنفر  ــعاعيان بود. ش ــتردگىش ــت كه جزنى با تمام گس  هایى داش
 ترى نسبت به بيژن داشت.هایش نداشت. شعاعيان در دو زمينه درك عميقاندیشه
 . شوروى1
 . حزب توده2

سرمایه سم به  شت تا از رویزیوني شعاعياندارى دولتى بيژن زمان الزم دا سد، اما   بر
 ها به زمين افتاده بود و باورى به رویزیونيسمرسيده بود. و براى او تشت رسوایى روس
 شد نداشت. و اشكال كار شوروى را از زمانجدید كه از خروشچف به بعد شروع مى

 دانست كه به واقع چنين بود.لنين و استالين مى
 1333م اپورتونيست بودنش تا سال له دوم حزب توده بود. بيژن حزب را عليرغأمس

به بعد براى او حقانيتى قائل نبود.  1333 دانسـت. و از سـالحزب طبقه كارگر ایران مى
 پذیرفت كه حزبى اپورتونيستى باشد. رهبرى آن از همان ابتدا در دستعاعيان نمىش اما

 بورژوازى باشد اما باز این حزب، حزب طبقه كارگر باشد.خرده
سالهمه نظر آماده شعاعيان از ستى كه در   تر بود براى مقابله با موج جدید اپورتوني

 از درون زندان و از آلمان شرقى به سوى جنبش چپ در حال آمدن بود. 1357
ــازمان چریكا اجازه داد كه اپورتونيســتهفقداناین  ها را فتح كنند و ها از درون س

ــد كه هي بار ــوده نمىچ قلعهدیگر این قانون نظامى به اثبات برس ــود.اى از بيرون گش  ش
 ها نه از بيرون كه از درون قلعه فدایى را فتح كردند.اىتوده
 

 يك يادآورى

ست.  سی كاركه در زندان آنانیذكر این نكته خالى از فایده ني شت  سيا شده بودند. درپ
 بيژن سنگر گرفتند، و مسعود را زدند.

 الف داشتند. تحليل حاكميت، انقالب سفيداحمدزاده و بيژن در چند زمينه با هم اخت
 كار سياسى و نظامى.

 1355اواخر سال  ها خب احمدزاده بود. اما ازخب سازمان چریك 1350ـ 54از سال 
 به بعد خب بيژن بر سازمان حاكم شد.

 نه مسعود را قبول داشتند، نه بيژن را. رندان روزگاراما 
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جمعيت  اما وقتى در زندان باز شد و آن 1اى بود.تا پشت در زندان توده موجودی كه
 فدایى شد. بار دیگر« فدایى، فدایى، تو افتخار مایى»زدند: صدا فریاد مىرا دید كه یك

سر از حزب توده درآوردند سيد. و در آخر همگى  شد نوبت بيژن ر سعود كه رد   .م
 منش اپورتونيستى یعنى همين.

ـــتان به باگونهامروز نيز داس ما  نانىهمان گوهر تكرار مى اى دیگر ا ـــود. آ كه نه ش
ها گيرند و چریكاى او را، در پشت سر او سنگر مىـهالقبول دارند نه ایده اعيان راـشع

 زنند.را مى
 كنند. شاكرىگيرند و شعاعيان را رد مىبعد پشت سر آدام اسميت و كينز سنگر مى

 دارد: اى به این قبيل موجوداتاش اشارهنيز در پایان مقدمه
 

سپرده  الاقص نه، از خ دى پ نهضب كه به باته فراىان در ار فرصب ىن سب ، ابن»
براى خاد  س پاند ن د كند و بدنناند ن  ع ىدانه نع  )سركاب( سي س  ندهنده

ين ثوار اى از  يثيب و اعصب رى كسجججش كنند  دردن ك انن اسجججب كه در ى ره
 خيزند كه دراز ىي پ كسججج ن  برى  فراىاش نجججده ت رنخ خاد« كنندگ پزنده»

 اند، ن دسب دانصه گتنصه در نع  ن  سركاب قرب ني پ تاطره سكات ن  ىسصبين ً
 اى از انن رندى را در ىارد ى جججاع  نجججا عي پب  آن پ انك رى كرده باد  ننانه

 2«ن اد اسصيك 
 

 شهادت شعاعيان: ابهامى دیگر

شعاعيان را  صادفى  شهادت ت سبان یونمىشاكرى روایت  سىپذیرد و قبول ندارد كه پا  ن
ــالح برده بود با یك گلولهكه از ترس مىدرحالى ــت به س ــعاعيان را كه دس  از لرزید ش

دهد. حركت باز داشت. و برطبق روایت شاهدان عينى، كشتن او را به ساواك نسبت مى
 بر این باور است كه شعاعيان از دو جا ضربه خورده است: و

                                                           
 . خاطرات اشرف دهقانى1

 ، همان منبع36. شاكرى، صفحه 2
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 كه مخفيگاه او را به ساواك لو داده است.. یك خائن 1
سناد و مكاتب2 سى پليس آلمان به ا ستر شرف دهقانى در آلمان و د ستگيرى ا  ات. د

 ها در ایران.اشرف دهقان با سازمان چریك
 احتمال اول كه مخفيگاه شعاعيان توسب یك خائن لو رفته باشد دور از ذهن نيست.

شعاعيان با چریك شك در مدتى كه  ها قطع رابطه كرده بود، ارتباطات خودش را بدون 
اى كه ما از شعاعيان خبر داریم محافل سياسى حفظ كرده بود و بدون تردید با روحيه با
ــكيل داده بود پس او ــازمانى را تش ــازمانى دیگر بود. او خود دو بار س  در پى تجدید س

علوم بود. تعقيب تشكيالت سوم براى او امرى ساده و سهل بود شيوه كار ساواك هم م
ستگيرى و و سرنخ. و بار دیگر تعقيب و مراقبت د شكنجه و یافتن  ستگيرى،   مراقبت، د

 هاى جدید.شكنجه و یافتن سرنخ
صورت صحت این شرف دهقانى، در  سناد و مدارك ا سترسى پليس آلمان به ا  اما د

شعاعيان ك سنادى در آلمان چه ربطى به لو رفتن مخفيگاه   ه دیگر نهامر و وجود چنين ا
 ها داشت.ها بود و نه ارتباطى با آنعضو سازمان چریك

شش امنيتى مجاهدین زندگى مى شعاعيان زیر پو  كرد. اگر هم لو رفتهدر آن روزگار 
ــوى مجاهدین محتمل ــد احتمال لو رفتن او از س ــت و باش ــت. حكایت كابل اس تر اس

شكنجه براى رد گم كردن اطالعا پوست شعاعيان و گوشت. مجاهدى زیر  تى در مورد 
 كه مجاهد هم نيست. دهدمى

 اما چه ضرورتى در ميان باید باشد كه حميد اشرف ردّى از شعاعيان به بخش خارج
 ها ازها دوا كند. فرد بگيریم كه چریككشـــور ســـازمان بدهد كه چه دردى را از آن

ش ست، در آن روزگار  شعاعيان مطلع بودند. فرد محال كه محال ني  عاعيان ومخفيگاه 
 ها چه نقشىها نبود. اگر هم بود، بخش خارج از كشور چریكله چریكأمخفيگاه او مس

 توانســت در این ماجرا داشــته باشــد. نهایت كار آن بود كه از جدا شــدن شــعاعيان،مى
تاب  چاپ ك يازى نبود.  كه این هم ن ند.  خارج كشـــور را مطلع ك ندگى  مای ، انقالبن

شعاعيان  هاىنامه شاده  سانى به چریكسرگ سخ او به مؤمنى خود بهترین خبرر ها و پا
 جدایى او بود. درمورد
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گذشــت چرا كه ممكن اســت له به ابهام نمىأخوب بود اســتاد شــاكرى از این مســ

ـــ درذهن ـــعاعيان نقشـــى له بياید كه فدایىأخواننده این مس ها در لو رفتن مخفيگاه ش
 1اند.باواسطه داشته

 
 نامه اول

 چند نكته

ام واقعى نها دو بار نام مهرى آمده است كه در تماس با خسرو شاكرى او نيز نامه . در1
 دانست.را نمى او

شى دارد و راجع2 ست. بخش اول جنبه آموز شده ا سيم  سه بخش تق  . این نامه به 
 هاى اپورتونيسم است. بخش دوم مربوط است به سرگذشت فعاليت چند ماههویژگىبه

 ست.كه فردى باشد عام و آموزشى ابخش سوم نيز بيشتر از آنها و شعاعيان با چریك
صل را برآن. یكى از ویژگى3 شعاعيان ا ست.  شى او شعاعيان جنبه آموز  هاى كار 
ـــروع مىگيرد. كه خواننده هيچ نمىمى  را كند و به تفصـــيل مطلبداند. پس از ابتدا ش

 پرگویىتلقى شد و او به اى این ضعف شعاعيانكند. هرچند بعدها در نزد عدهروشن مى
شت. فكر مى شعاعيان رو به آینده دا شد. اما  شتهمتهم  سانى این نو  ها راكرد روزى ك

ضور ذهن و معرفت كامل ندارند. كه به ضوع ح سبت به مو ستىخواهند خواند كه ن  را
 چنين بود.

سخ چریك. یكى از كمبود این نامه4 شرف اا هاها، نبود پا  ینست. اى كاش حميد ا
 ها به چهشد فهميد كه آنگو. تا به درستى مىسنت حسنه را گذاشته بود؛ رهبرى پاسخ

ضارب آراى آنمى شيدند. تا در ت شن مىاندی شعاعيان رو جا شد كه بُن درگيرى كها و 
ــوده ماند و بعدها همين دلخورى بود. ــخ ندادنبُنى كه ناگش ها و رنجيده خاطر ها و پاس
 هاى بسيار كشيده شد.جدایىادامه یافت و به  هاشدن
 است. 1353. تاریخ نوشتن نامه هشتم اردیبهشت  5

                                                           
بهه از تالش بىانصـــافى اســـت ك. بى1 ـــرو شـــاكرى  ـــعاعيان و جمعوقفه خس ـــناد جنبش 27آورى خاطر چاپ آاار ش  جلد اس

 كارگرى و كمونيستى ايران قدردانى نشود جاى سپاسى بسيار دارد.
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 اپورتونيسم

سم همان بى ست. اما همواره در همه جا و در همه زماناپورتوني صولى ا  ها داراى یكا
ــــ مكانى چهره  هاىنمود و یك چهره یگانه و ثابت نيســت. بلكه بنا به ویژگى زمانى ـ

ـــت كه خطر اپورتونيســـم، خطر و گيخود مىگوناگونى به ـــت از همين روس رد. درس
 است سخت و جدى. تهدیدى

ـــخن دیگر یك ـــه نمىبه س ندى كرد و بار براى هميش با اپورتونيســـم مرزب توان 
 اى راحت لميد و دلخوش كرد به واكسينه شدن پيشاهنگ از اپورتونيسم.درگوشه

بود كه طى طرحى از ها چه دیده درســتى بر ما روشــن نيســت كه رهبرى چریكبه
 هایشان را از اپورتونيسم به سازمان گزارش كنند.اعضا خواسته بود تا برداشت همه

 دهد هشدارىگشاید و هشدار مىشعاعيان نيز بر همين بستر بحث اپورتونيسم را مى
سلحانه به شعاعيان در تفكر م شهادت  شرف و خروج و  شهادت حميد ا  فراموشىكه با 

شد اپورتون شمایل حزب سپرده  شكل و  سم براى جنبش چپ تا آن روز، حداقل در  ي
سم یافت و این بهتبلور مى توده سم با نمود اپورتوني شتباه گرفتن گوهر اپورتوني معناى ا

ورتونيستى ـــر اپـــا داد. گوهـــهار دست چریكـــهمين خطاى تئوریك ك اـــبود. بعده
صر  حزب توده محدود سم و عنا صر اپورتوني شد به شد به عنا سم هم محدود  اپورتوني

سكندرى و تطهير دامن كيانورى و حزب توده از الى و شده ها و معزولمرده ها چون ا
 لجن اپورتونيسم.

 
 اپورتونيسم چيست؟

اى منش و نهاد است كه خود اى خوى و اخالق، گونهاى اندیشه، گونهاپورتونيسم گونه
 تراود.هاى آن مىبندىاى زندگى، زندگى طبقاتى و الیهگونه از

ـــد اما رفتار و كردار  ـــت كســـى به نهاد و گوهر اپورتونيســـم نباش اما ممكن اس
 گویند.زده مىگویند، اپورتونيسماز او سر بزند به این فرد اپورتونيست نمى اپورتونيستى
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 گذارد ورفتارى فرق مىشــعاعيان به درســتى بين رفتار اپورتونيســتى و اپورتونيســم

 زدگى است.كه طبقه كارگر در معرد خطر اپورتونيسمدهد هشدار مى
 

 يك سؤال

 داند. خوى و اخالق طبقاتى، كه از آنشعاعيان اپورتونيسم را منشى غيرپرولترى مى
ــتى را در طبقه كارگر ممكن مى ــت. اما رفتار اپورتونيس  بيند: بيمارى كهطبقه كارگر نيس

 یا یا ســازمان نه به رفتار كه به گوهر كند. اما اگر یك حزبنيروى پيشــتاز را تهدید مى
 تواند نماینده طبقه كارگر باشد. پاسخ شعاعيان هرگز است.مى داپورتونيستى باش

 زدگى سرمنشأ یكى ازبعدها خواهيم دید همين تعریف از اپورتونيسم و اپورتونيسم
 بتداشــویم چرا شــعاعيان از اســت كه متوجه مىا ها اســت. اینجااختالفات او با چریك

ـــروع مى  دانند و باپندارند مىهاى عام و بدیهى. تعاریفى كه همه مىكند. از تعریفش
 گونه نيست.اند. اما ایندیگران روى آن متفق

 
 چگونه رسوخ رفتار اپورتونيستى به درون طبقه

مرگ  دنبالكند كه ریشه آن سخنرانى استالين است بهشعاعيان به درك غلطى اشاره مى
ــت ــتلنين، اس ــتى ویژه و الين كمونيس ــرش ــالحى خاص برش»ها را از س  اند،یافته« مص

 خيزد كه پيشـــاهنگ تصـــور كند در برابركند و درك غلب از اینجا برمىتوصـــيف مى
 اپورتونيسم و رفتار اپورتونيستى نفوذناپذیر است. چرا كه اپورتونيسم یك منش طبقاتى

 كند. فرهنگجدا از این جهان زندگى نمى است. و از آن پرولتاریا نيست. اما طبقه كارگر
مارى به انواع بي قاتى چيره او را آلوده  قاتى طب نگ طب هاى روانى و اخالقى و فره

 هاى كارگرى ناب بگردیم.دنبال جانكند. پس تصور خطایى است كه ما بهمى ناكارگرى

 
 زدگى مبارزه كنيمچگونه با اپورتونيسم

 كه ندانيم چگونهگوید: تا زمانىگذارد و مىمىشــعاعيان روى نكته درســتى انگشــت 
ـــتى و همه جلوه ـــت. پيكار ما نه با گوهر و همه هس ـــتى اس هاى رفتارى اپورتونيس
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بلكه به برخى از نمودهاى آن محدود خواهد شــد. و در نتيجه، اگر نتوانيم  اپورتونيســم
شــكســته  و زدگى برهانيم. اپورتونيســم زخمىخود را از اپورتونيســم خود و ســازمان

 هاى شكسته گل و جوانه خواهد داد.شاخه بازآفرینى خواهد شد و
 

 برخوردى درست و آموزنده

ــعاعيان در اینجا برخوردى درســت و آموزنده مى  شــود كه رفقا فكركند و یادآور مىش
 بيند. چرا كه او نيز در چارسوقنكنند او خود را از هرگونه بيمارى اپورتونيستى مبرا مى

ــتى جاى دارد و مىيمارىانواع ب ــتههاى اپورتونيس  اى براىهاى او زمينهخواهد كه نوش
ـــود. و هشـــدار مى ـــتى او ش هاى اپورتونيس كار كه نگران داورى وتشـــریح  هد   د

ــگيرىخرده  اند. كه بها دادن به اینها خود به جان خود افتادهد كه ایننهاى دیگران نباش
 ها خود منشى اپورتونيستى است.داورى

 
 رفتار اپورتونيستى

 ست. شعاعيان اهل نان قرد دادن و الپوشانىا هاى شعاعيان جسارت اویكى از ویژگى
 ها راهاى حقيرانه نبود. او تمامى اینل و حسابگرىیخيال از كنار مساكردن، گذشتن بى

از ـار بـن كـكند. اما براى شروع ایشروع مى« رفقا»دانست. پس از هم اپورتونيستى مى
 وید رفتار اپورتونيستى چگونه رفتارى است:ـگكند و مىروع مىـاریف شـتع زا

 ایم.. انجام ندادن كارهایى كه به عهده گرفته1
 هاى پنهانىگيرى. خرده2
 . داورى بر مبناى دالیل غيرمادى3
 . برخوردهاى شخصى را معيار رفاقت یا دشمنى گرفتن4
 رها كردن. انتقاد را به بهانه شيوه انتقاد  5
 جاى اصول نشاندنجویى را به. بهانه6
 هاى خاص اقتدا كردن. براى داورى عام به كاستى7
 دار و مریز رفتار كردن. كج 8
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 . تالفى را جانشين برخورد سازمانى كردن9

 . براى كارهاى خود دالیل تراشيدن و توجيه كردن10
براى خود و دیگر  ل داشتن ویرخى مساـــراى دیگران و بـــوش بـــم و گـــ. چش11
 ل نداشتنیمسا

 . حاشا كردن12
 ها دررفتن. نظر داشتن، اما از نوشتن آن13
 . تعصب تئوریك داشتن14
 هاى مبهم مراجعه دادن. پيكار ایدئولوژیك را به آینده15
 
 

 یادبودها: بخش دوم

ــ ــعاعيان مس ــمت دوم نامه، ش ــازمان« جبهه دمكراتيك خلق»له وحدت أدر قس  را با س
 كند.ها مطرح مىچریك

 
 گيرى محافلشكل 40دهه 

سركوب تام و تمام حزب توده و جبهه ملى، جنبش انقالبى وارد 28با كودتاى   مرداد و 
ـــد. این دوران، دوران زندانى و فرار و تبعيد و دربه ـــى ش  درىدوران ركود و خاموش

 نيروهاى انقالبى جامعه است.
 به بعد، جنبش وارد فاز 1339ى هابا شـــروع بحران ســـاختارى حاكميت از ســـال

كند خود را آید و ســـعى مىشـــود. از مرحله ركود و خاموشـــى بيرون مىجدیدى مى
شتن جناح شاه با امریكا و كنار گذا سازى كند. اما با توافق  سوم باز  درجبهه ملى دوم و 

صالح ضى بها صالحات ار سپردن ا ستطلب هوادار امریكا، )على امينى( از قدرت و   د
 شود.بسته مى 1339ـ41هاى باز سياسى سالر فضاى نيمهدربا

درگيرى روحانيت سنتى با شاه بر سر اصالحات ارضى و شركت زنان در انتخابات 
 بندد.طور كامل مىاین فضا را به 1342سركوب حركت پانزدهم خرداد  و
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شكل شدن عدهاین دهه، دهه  ست. جمع  صر انقالبى حولگيرى محافل ا  اى از عنا
 محفل براى تدوین اصول مبارزه. یك

جدا از هم، بى فل  ما حمحا با توده، ا با خود و  باطى كم  با ارت یا  باط و  ول حل ارت
 شيوه مبارزه در ایران رشدى تدریجى داشتند. لهأمس

ـــه محفل در این ميان، زودتر از دیگر محافل به تدوین اصـــول و تئورى خود  س
 آورند، محفل جزنى، سوركى، ظریفى.مىوجود و سازمان پيشاهنگ را به رسندمى

دهند. ســازمان در كنار این ســازمان پيشــتاز محافل دیگر به حركت خود ادامه مى
شتاز سال  پي ستانه ورود به فاز عملياتى در  سه پي 1346در آ ستن ضربه خورد. و پرو و

 سازمان پيشتاز به عقب افتاد. دیگر محافل به
 لیكدیگر نزدیك شدند. و رستاخيز سياهكهمحفل اشرف، احمدزاده ب 1349در سال 

 گذارى كردند.هاى فدایى خلق با پایهاین دو محفل، چریك 1350اتفاق افتاد و در سال 
شد و اعتالى نظرى و عملى مى صله محافل دیگر به آن حد از ر سند كهدر این فا  ر

 ان.شعاعيزنند، گروه آرمان خلق، گروه فلسطين و گروه خود مستقالً دست به عمل مى
 

 هاشعاعيان و وحدت با چريك

ــ50هاى شعاعيان در فاصله سال تصميم  كه 1، جبهه دمكراتيك ملى را سازمان داد.1349ـ
شت با چند عمليات بزرگ رژیم را زمين انداختن  گير كند. یكى از این عمليات از كاردا

ــگریه  ــا عس ــئول این عمليات مهندس رض خود  بود كهكوره بزرگ ذوب آهن بود. مس
 كار بود. عســگریه در ميانه كار برید و خود را به پليس معرفىدرآن نواحى مشــ ول به

ــك ــرد. گـ ــروه ضربـ مخفى شد. در همين سال او با  1351ه خورد و شعاعيان در سال ـ
سيل سازمان شدن را داشت نادر . شایگان آشنا شد كه او نيز مسئول محفلى بود كه پتان

ـــعاعيان حول مبارزه مســـلحانه، حزب، كه ن« انقالب»كتاب  بر پایه ظریات تئوریك ش
انقالب ســـوســـياليســـتى بود دو محفل به یكدیگر نزدیك شـــدند و جبهه  انقالب، و

 وجود آوردند.به دمكراتيك خلق را

                                                           
 . بهزاد نبوى، مصاحبه با سايت بازتاب.1
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 آزمایشــگاه نظامى جبهه لو رفت. شــایگان و عطایى و رومينا كشــته 1352در ســال 
 شدند.اى دستگير و بقيه جبهه متوارى شدند و عده
ــ گردد. در زمينه وحدت دو ها به قبل از این ضــربه برمىله وحدت با چریكأاما مس

 در جبهه بود: نظر
 . نظر موافق؛ شعاعيان ـ اسكویى1
 . نظر مخالف؛ نادر شایگان2

 شـــایگان براین باور بود كه دو دیدگاه از بُن جداگانه یعنى یكى بر پایه لنينيســـم و
یدگاه انقال یه د پا ـــدلنينيســـم( نمىدیگرى بر  ند مگر اینب )ض ند وحدت كن كه توان

اى یعنى چه. آیا به معناى كند حل ریشــهاى حل شــود. اما روشــن نمىریشــه اىگونهبه
 ها بود.ردّ دیگرى است، یا بر پایه پذیرش دو دیدگاه در چریك پذیرش یكى و

ــعاعيان بود كه مى ــم »گفت: در مقابل این نظر دیدگاه ش ــتان لنينيس   «انقالب»و داس
 كار زمان تاریخى مناسبداستانى نيست كه بتوان به سرنوشت فورى آن اميدوار بود. این

 «.خواهدخود را مى
 

 يك پرانتز

ـــه وحدت را دنبال كنيم روى همين نكته كمى مكث كنبگذارید قبل از آن  م.يكه پروس
 يســم نيازمندلنينله لنينيســم و آنتىأدید. طرح و حل مســشــعاعيان مطلب را درســت مى

 زمانى نزدیك به سه دهه بود، با یك چرایى مشخص.
شتر  شد بي شد؛ اروپا و قفقاز. آنچه از اروپا وارد  شه چپ از دو راه وارد ایران  اندی

سم، نهليسم مىدرمدح یا ذم روزنامه  گفتند. اما از راهاى بود. در روزگارى كه به ماركسي
ست، سيا شتر از قفقاز ایرانيان مهاجر در باكو با  شدند كه بي شنا  شكيالت و اخالقى آ  ت

 كه ماركسيستى باشد، لنينيستى بود. با قرائت لنين از ماركسيسم.آن
سادگىبه ستى بود و نفى آن به این  شه لنيني شه چيره بر چپ ایران اندی  هرروى، اندی

ان ها در عمل نشــهاى لنين و تحقق آن اندیشــهكه اندیشــهنبود نيازمند زمان بود. زمانى
 كه موفق نشده است سوسياليسم را متحقق كند. دهد
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شــعاعيان از نمودهاى ســياســت خارجى و داخلى شــوروى به بود ناكارگرى، آنچه 
ـــوروى اتفاق مى ـــت نه درش ـــيده بود. اما آمار و اطالعات دقيق را نه او داش افتاد رس

 ایرانى. هاى دیگرچپ
 

 پروسه وحدت

 برداشته شد به دو دليل.با شهادت شایگان سدّ راه وحدت 
 . نبود دیدگاه مخالف1
 امكانات سازمان. از بين رفتن 2
ـــای ـــن وحدت در جبهه دو سـ ر داشت. یك سر آن شعاعيان بود و سر دیگر آن ـ

ضيه شترى براى وحدت احمدى مر شعاعيان تمایل بي سكویى طبق روایت  سكویى. ا ا
شت. سكویىشعاعيان روشن نمى دا ضع  كند كه ا شت یا را قبول « انقالب»نيز آیا موا دا

ا را ـهن بود كه اسكویى مواضع لنينيستى چریكـاد ایـاق افتـاتف آنچه بعداً اـه. امـن
 قبول داشت.

رس قاطع نمىاین  توان گفت، چرا كه اســـكویى قبل از جدایى شـــعاعيانرا به ضـــُ
شان مىبه شعاعيان ن صله گرفتنش از  سيد. اما فا سيت زیادى دهد شهادت ر سا كه او ح

 اندیشيد.ها نداشت و بيشتر به مبارزه عملى با رژیم مىاى چریكمواضع پایه روى
 ذكر یك نكته خالى از فایده نيســـت نادر شـــایگان به رفيق مادر )فاطمه ســـعيدى(

ست كه مىمى ها را جمع كند. و تواند آنگوید كه اگر براى او اتفاق افتاد مرضيه كسى ا
 وزنه اسكویى در جبهه داشت. نشان از این
 

 نگاه شعاعيان به وحدت

 كرد:شعاعيان به وحدت از دو زوایه نگاه مى
 . شركت در فعاليت عملى ـ انقالبى1
 . به بحث گذاشتن انقالب در سازمان2

 علتله لنينيسم به زودى در جنبش چپ ایران بهأدانست كه مسشعاعيان به نيكى مى
ـــود. مگر آنمىچون و چرایش حل نچيرگى بى كه زمان به كمك او بياید. اما براى ش
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بحث له بهأها مســمصــر بود. به همين خاطر شــرط وحدت را با چریك« انقالب» طرح

 گذاشت كه حميد اشرف بالفاصله پذیرفت.« انقالب» گذاشتن

 
 اشرف چه كرد حميد

 ترین كار را كرد. برخالف نگاهى كه پذیرش حميد اشـــرف راحميد اشـــرف درســـت
 هاى مختلفو تقســيم نيروهاى گروه شــعاعيان را در شــاخه 1داند.طلبانه مىفرصــت

شعاعيان را عملياتى كند. چيزى كه با گروهكند. حميد مىگرانه تلقى مىتوطئه ست   توان
 آمد. و عمر یك چریك عملياتى در اوج قدرت ســاواك،خون شــعاعيان هم جور درمى

ـــ 55هاى سال  آورد از حميد اشرفماه بود، اگر شانس مىچيزى كمتر از شش  1352ـ
 كند.بگذریم كه او یك استثنا بود و استثنا نفى قاعده نمى

 وریكهمراه حميد مؤمنى طرح یك نشریه تئحميد شعاعيان را به مشهد فرستاد تا به
صولى چه توطئه  دشمن اى نهفته بود. یك پژوهشگر بارا بریزند. در این كار درست و ا

ــف باشــد. نگاه كنيم به تاریخ بيهقى، وقتى اســتاد دارد به دخود نيز بای  ار كردند منص
سيار رنجاگوید به بوسهل مىحسنك وزیر را مى ستاد را ب سد، مردى بدطينت كه ا  ندهر

 نویسد:بود، چنين مى
 

ف جج   خاااك نبشججب در ابصداى انن   ل به دار كردپ انن ىرد    اىروز كه انن »
اند انن قام كه ىن سجججخن خاااك راند، نك  دو تن  زنده كنك    ازآغ ز ى  ق جججه

نه سب  و درگا نصه ا سب ت  گت س ل  ا سهل زوزن  چند  اى افص ده و خااجه با
سخ آپبه سب  ارچند ىرا از وى بد ى  كه از وى رفب گرفص ر و ى  را به آپ ك رى ني
ر ت رنخ  ب ند رفب و دآىده و بر اثر وى ى سجججر    ل، چه، عنرى بهبه ايچ آند 
ندى كنند و خاانندگ پ انن ى  كه كنك سجججخن  نرانك كه به آپ تا جججب  و تزّ

 2گانند نرم ب د انن ىير را      ت نيو
 

                                                           
 نامه 8زاده، مقدمه كتاب . وهاب1

 پور. تاريخى بيهقى، نرگس روانى2
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 القاتله حيات و ممات او بود. پس درمأمس« انقالب»له طرح أاما براى شعاعيان مس
 كند.موافقت « انقالب»خواهد به دو دليل با به بحث گذاشتن با حميد اشرف مى

 عنوان شرط وحدت. طرح انقالب به1
شده بنيان2 صول پذیرفته  شكيالت فدایىگذاران چریك. ا شرط ورود به ت  را ها، كه 

 چریك بودن و فدایى بودن گذاشته بودند و الغير.
ست. پس كتاب  شرف هم بوده ا صولى كه مورد قبول حميد ا  دبه رفيق مجي انقالبا

 كند.)حميد مؤمنى( داده شد تا بررسى 
 ماامؤمنى نيز به مشــهد فرســتاده شــد تا با شــعاعيان در چاپ نشــریه همراهى كند. 

 متأسفانه آن دو یكدیگر را دفع كردند. چرا؟
ــعاعيان مى ویژه اى داشــت كه من این رویه را بهرفيق مجيد در بحث رویه»گوید: ش

 «دیده بودم.ها زیاد اىتوده در
ـــام ـــا ریشه كـ ـــار متدولـ يز چود، الاقل تنها علت نبود. علت دافعه وژى مؤمنى نبـ

 دیگرى بود.
شنایى رفيق مجيد»گوید: شعاعيان مى شده حتى پيش از آ ود بمان با یكدیگر مأمور 

 «را بررسى كند. انقالب كه
 دانســت ورا خوانده بود. و شــعاعيان را عنصــرى ضــدلنينيســم مى« انقالب»مؤمنى 

ــت»د كه اى بر این باورنطور كه امروز عدههمان ــت نيس ــيس ــم ماركس  1«مخالف لنينيس
 كردند.مؤمنى نيز بر این باور بود. پس هر دو طرف با موضع با هم برخورد مى

شریه به شعاعيان و مؤمنى روى ن سد. و از آنجایى نمىكار  شعاعيان برر  اىجا كه 
به  ـــار مى« انقالب»جواب دادن  ها مىفش یه را ر كار نشـــر ند و براىآورد، مؤمنى   ك

شهد )علىگویى مىسخپا سئول م شن بود. م ضع مؤمنى رو  اكبر جعفرى،(رود. پس مو
 به دو دليل مخالف است.« انقالب»دهد با انتشار هرچند نظرى به صراحت نمى

 . حفظ یگانگى سازمان1
 موقع بودن چنين بحثى. بى2

                                                           
 . حزب طوفان1
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ـــود كه امروز در دســـت و آن دیالوگ معروف و تاریخى بين این دو ردوبدل مى ش

ــت پيراهن عثمان. در حالى اىعده ــده اس ــوى این دیالوگش  كه در آن روز براى دو س
 رفيقانه بوده است. درحد بحثى

ست. بگذار ما تا اندا»گوید: جعفرى مى سخت ناتوان ا  اىزهببين رفيق، جنبش هنوز 
د اشد آزاـه بـظرى داشتـر نـس هـركـوب، هـاه خـگرو گيریم، آنـد كنيم و نيـرش

 «بگوید.است كه 
 رفيق جون! ســازمانى كه به هنگام ناتوانى از پخش»گوید: و شــعاعيان در پاســخ مى

ـــه  تركاند كههنگام توانایى، آن م زى را مىگيرد، بهپســـندد جلو مىاى كه نمىاندیش
 1«كند.اى كند سواى آنچه سازمان دیكته مىبخواهد اندیشه

 گوید:كند، حميد به شعاعيان مىآید و با حميد اشرف مالقات مىپس به تهران مى
 

كنپ نبيم رفيق! ىم تنها كس  هسنپ كه قضيه را ا  دى  اه عموي  نطرس  ى »
 «كه اننقاد  نيه نه پيوست هو نوده ناش .سنبپ. ت پس نطهنپ ى  ت

 
ا ـها موافق شعاعيان در رهبرى چریكـاعيان تنهـه روایت شعـا اینجا بـس تـپ

شرف است. و همو حميد سامان داده است انقالبكننده «گروه بررسى»ست كه ا ا و  را 
 كتاب نيز مخالف نيست. با انتشار

ــام ــا حميد اشـ ــرف چـ ــاكبر جعفون علىـ ــف»رى روى ـ ــمس« وریتـ أله انگشت ـ
 گوید:گذارد و مىمى

 دو ریشه داشت؛ این حرف اشرف«. ل دیگرى استیل ما مسایمسا»
سنگينچریكله مرگ و زندگى جنبش مطرح بود. أ. مس1  ها از هر سو مورد تهاجم 

 كردند. آیاخود مى« بقاى»ها باید تمامى نيروى خود را صرف ساواك بودند. پس چریك
 نينچگيرم كه »گوید: پذیرد او مىاین اســتدالل غلطى بود. هرگز خود شــعاعيان هم مى

 پذیرد.كند كه چنين نيست. و در واقع مىاستدالل نمى« باشد

                                                           
 حق با شعاعيان است، اما در موقعيت آن روز نه، حق با جعفرى بود. . تاريخا1ً
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 ل عام ماركسيم مطرحیها به این نتيجه رسيده بودند كه مسایگر چریك. از سویى د2
 ل عام است. این امر هم در كتابیشده است. پس وظيفه سازمان پيشتاز پياده كردن مسا

 .انقالب او هست و هم در نقد مؤمنى بر« هم استراتژى و هم تاكتيك»مسعود 
ــرف كوتاه مى ــعاعيان جلو اش ــپذیرآید. و در واقع مىش  هاله مبرم چریكأد كه مس

گوید: گيرم كه چنين باشـد... آیا نيسـت. و وقتى به اشـرف مى« انقالب»گویى به پاسـخ
شرف مى« مثالً ویتنام هم فوریت ندارد. براى ضافه مى« چرا دارد»پذیرد كه ا ما »كند: و ا
كار را این توانيماگر بخواهى مى»را به زبانى دیگر ترجمه كند.  انقالبرا داریم كه  كسى
 و پاسخ شعاعيان مثبت است. «.بكنيم

تا اینجا طبق روایت شــعاعيان، در حســن نيت و برخورد خوب حميد اشــرف هيچ 
 اى نيست.شك و شبهه جاى

شار مى شيده مىآورد. و كم كم یگانگىشعاعيان مدام ف سوءظن ها به نقار ك شود و 
شكل مى در شعاعيان فكر مىدو طرف  شتهها كند آنگيرد.  سركار گذا اند و او را او را 
ـــازماندهى ها فكر مىاند چریكميخ كرده تلفنبه ـــعاعيان در پى انشـــعاب و س كنند ش

 دیگر است. تشكيالتى
زود كه هنوز رفيق فریدون ـاید افـا بـجهمين»وید: ـگا مىـان در اینجـاعيـشع
 «اشرف( در حكم پارتى من بود. )حميد

شرف شعاعيان این حمایت ا شرف مىادامه دارد تا زمانى از   سوزد وكه قرار او با ا
شهد مىشعاعيان به ساعت قرار، قرار را اجرا نكرده به م شتباه در  شرفعلت ا  رود و ا
صور مى ست. تا تالفى دیركردهاى او رات سر قرار نيامده ا شعاعيان به عمد به   كند كه 

 كند.را از او قطع مى اشبكند پس از قرار تهران به بعد نيز حميد اشرف حمایت
 گونه بوده است؟ از آنجا كه اشرف به شهادت رسيده است و در اینراستى اینآیا به

 كنيم به روایتمورد حرفى نزده است واقعيت ماجرا بر ما معلوم نيست. پس ما تكيه مى
 اى و نه اپورتونيسمى از سوى اشرف مشهود نيست.شعاعيان. تا اینجا نه توطئه
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 كردبايد مىاشرف چه 

 چون و چراى فدایى در آنعنوان رهبر بىدر یك حالت آرمانى، انتظار ما از اشـــرف، به
 كرد:روز چه بود؟ اشرف باید دو كار مى

 شد. اینها منتشر مىمستقل و یا با آرم چریك انقالبداد كه اجازه مى. نخست آن1
ــنت بزرگى در چریك ــد چند ها مىس ــد تا بعدها قادر باش ــدایى را تحمل كند. و ش ص

 به بعد كار به انشعاب نكشد. 1358هاى درسال
ـــت. هيچ اتفاقى در چریك  ها و جنبش چپاما ذكر یك نكته خالى از فایده نيس

این امر  زد بهشد. و دامن مىها مىپراكنى حزب توده بر عليه چریكد. باعث لجناافتمى
 كه جنبش چریكى، حركتى برعليه لنينيسم است.

 ان بســيارى الزم بود تا جنبش چپ ایران از زیر ســيطره لنينيســم بيرون بياید. امازم
 توانســتعنوان یك ســكوى پرش و یك ســؤالى بزرگ در جنبش چپ مىبه« انقالب»

 له اشارهأمثبت باشد. این امر از ذهن شعاعيان دور نبود و خود او یكى دو جا به این مس
 و فردا نيست. كار امروز« انقالب»له أكند كه مسمى

سازمان منتقل مى2 شور،  شكيالت خارج از ك شرف باید او را به ت  كرد تا او. حميد ا
ستى به بازبينى نظرات شتر با نظرات مختلف در جنبش جهانى كموني شنایى بي  بتواند با آ

 خود بپردازد و از این رهگذر جنبش چپ را پُربارتر كند.
نگرى شـــعاعيان را اجازه نداد تا با آیندهگرایى مطلق در ذهن اشـــرف به او اما عمل

 فرداى جنبش حفظ كند. براى
ضى و آرام مى شعاعيان را را  ماند و چه در خارجكرد چه در ایران مىاین دو گزینه 

 .1354رفت و سرنوشت او ممكن بود چيز دیگرى باشد. چيز دیگر جز فاجعه بهمن مى
 

 انزواى شعاعيان: عمد يا تصادف

ــایگان ا چریكبعد از وحدت ب ــال ش ــعيدى و دو برادر خردس ــعاعيان، فاطمه س ها، ش
 اى تئوریك سازمان داده شود. اسكویى و دیگرانشاخه مشهد فرستاده شدند تا نشریهبه

 هاى عملياتى سازمان یافتند.در تيم
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ـــعاعيان مىاى این كار را توطئه چریكعده دانند. ابتدا ها و خالى كردن زیر پاى ش
 از این داستان.ه روایت شعاعيان كنيم ب نگاه

 
 روى ( ت رفيق ىادر )فاطمهمطعيه اسمه )ىماطممق فماو رفيمه ىيم ارر كمدر دى»

 ساو پي  هى ؛ ت وهاى  ن ىمسعي ر( انبا  ش .  فت
 هاررا نا هر  تى ه بطىك انقالب وى   ا ط رفيق ىادر  رفيقماو )شمممعاعياو( ى 
 رت .ى ف اى  خوق درنياى  ىم ا  سا ىاو 

 خواه  نه تنهاى  نطتد.رفيق فاطمه  ىعن  ى 
 رفيق ىادر  خ ، نه

 رفيق فاطمه  پس نرنه ىصطف  كس  رت داره
 هار دىگطرفيق ىادر  نه دىگه، نا تو، ىهطر، ىم ت نچه

 «رفيق فاطمه  ىم ت ىهطر كه نيسنيپ. نه ىصطف  نگو رتر ىا حساب نرن .
 

 .نادر عطایى، حسن رومينا كشته شدندیگان، ، نادر شا1352در جریان ضربه خرداد 
اپور جعفرى، ـت، رضـرافـه صـدیقـدورى، صـبداهلل انـآزاد، عگـرهنـيژن فـب

 پور و چند تن دیگر دستگير شدند. دست كم دو تيم سالم ماندند.فاضل اقدس
 صفتو ميترا بلبل زاده. تيم شعاعيان: شعاعيان، اسكویى، صبا بيژن1
 بگلو، دكتر محجوبى و خواهرشحسن ناهيد، هوشنگ عيسى. تيم تبریز: 2

 هامســئوليت تيم تبریز با مرضــيه اســكویى بود. پس این تيم كه دیگر جذب چریك
مرضيه  شد. از تيم شعاعيانشده بود. با مخالفت اسكویى براى انشعاب از مدار خارج مى

 اسكویى و مهرى نيز مخالف رفتن بودند.احمدى
شد. تنها بيژن صبا صفت وميترا بلبل شته با سكویى دا شابه ا ضعيتى م زاده نيز باید و

 رفتند.با شعاعيان مى فاطمه سعيدى و دو فرزندش
 له توطئه و زیرپاى خالى كردن شعاعيان در بين نبود. شعاعيان پيامبرىأهرروى مسبه

 ادى الزم بود تادنيا نيامده بودند. زمان زیدنيا آمده بود. پيروان او هنوز بهبود كه زود به
سكوى قدرت پایين بياید. نگاهى به فرجام چریك شنپيامبر چيره از  كننده خيلى ها رو
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ــا از ــال یمس ــعاعيان س ــت. ش ــم مىبا چریك 1352ل اس ــود. او ها وارد بحث لنينيس ش
ها به اســتقرار لنينيســم ناگذرگاه كمونيســم اســت. این در حالى اســت كه آن گوید:مى

ــم ــياليس ــوس ــچف به بعد را قبول ندارند. و در زمان  س لنين باور دارند. تنها از خروش
 ریزیونيستى است. گویندمى

 
 چریك تنها

ستگيرى رفيق مادر شعاعيان بچهبعد از د شایگان امن نبود. پس  شهد براى برادران   ها، م
اعيان ــــا در جایى امن نگهدارى شوند و دیگر ارتباط شعــــه حميد اشرف داد تــــرا ب

 گسسته شد.
ــعاعيان آخرین حامى ــرف نيز در این زمان ش ــت داد. گویا حميد اش  خود را از دس

 لنينيسم.مجاب شده بود كه امكان دو تفكر در یك سازمان ممكن نيست؛ لنينيسم و آنتى
ـــن بود كه چریك يه رهبران خود كه در پى برپا كردن جبههروش بانى اول  اى ازها از م

 ه بودند. و به سازمانى با هویت مشخص تبدیلهاى فدایى خلق بودند عدول كردچریك
 شده بودند. یا در حال شدن بودند. و این هویت همان لنينيسم بود.

 هرحال فشــارها وها زیاد خرده گرفت. بهاما در این حد هم شــاید نتوان به چریك
 هاى مختلف حميد اشــرف را به جبهه مخالف شــعاعيان رانده بود و او پذیرفتهمخالفت
 راهى جز جدایى نيست.« انقالب»با توجه به اصرار زیاد شعاعيان بر  بود كه

 نویسد:شود حميد اشرف را فهميد، اما رفيق شعاعيان مىتا اینجا مى
 

شه پارك» صويم ا   و شيوه ى  شنپ نه  شنم ن ا سب  نطار نو  هابوو بار ىنا
پي   نهطه  طفنپ ت درسمممت نه هميم دليل نود كه عمال  ننوانسمممنپ تن  ت پياپ 

نيه بوو بار ىناسمممب  هپ نطار نگه ارر ن اشمممنپ نه نابار هط نار كه  نطت .
 « ذاشنپ.ار دتر نه  ىط ىشن  خاك نه اىانت ى ها را در خطانههو نوشنپى 

 
ــت اگر معلوم مى ــته اس ــعاعيان جایى براى خوابيدن و زندگى كردن نداش ــود ش ش

 كردههاى خود را پنهان مىها نوشتههنوشته است و در خرابها مطالب خود را مىدرپارك
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خوابيده اســت و این براى ها هم مىها و خرابهاســت پرواضــح اســت كه در كنار پارك
شتن یك حميد ست. اختالف ایدئولوژیك دا شت هم ه ست، ز شنگ ني شرف ق طرف، ا
 امكانات رها كردن چيز دیگرى است. وقتى شعاعيان تصادفا با یكى ازچریك را بى یك

ضاى شعاعيانكند و مجاهد از او مىسازمان مجاهدین برخورد مى اع سد تنهایى و   پر
 سوزد.حال ابليس هم مىگوید، تنها مثل ابليس. آدمى دلش بهمى
 

 هاى اشرفمحدوديت

شعاعيان تنها پارتى او در رهبرى چریك شرف به روایت  سانىحميد ا شاید ك ست.   ها ا
اطالعيم. تنها منبع ما خود شعاعيان است، ز آن بىاند اما ما اودهـــون او بـــگر نيز چـــدی

شرف، على چرا؟ ستان )حميد ا صلى این دا مؤمنى، اكبر جعفرى، حميد چون بازیگران ا
ــيده همگى ــهادت رس ــعاعيان را مكتوب به ش ــتان آمدن و رفتن ش ــفانه داس اند. و متأس
ـــت كهاین هم یكى دیگر از ضـــعف اند. ونكرده از فرقه  هاى جنبش چپ در ایران اس

ـــ عاميون به بعد حوادث مهم در گذر روزها و كشته شدن بازیگران اصلى  اجتماعيون ـ
قدر زندگى كند تا به چپ فرصت نداد تا آن« پيراستبداد بى»قول شعاعيان به .اندگم شده
 هاى خود بنویسد.ناكرده ها واز كرده
گرفته  انقالباز چاپ كرد. هرروى گفتيم كه در حالت آرمانى اشــرف چه باید مىبه

ها فرســتادن شــعاعيان به خارج و در آخر دادن امكانات زندگى به شــعاعيان كه از آن تا
 او را بيرون كرده بودند.« با تف و لعنت»قول او شده بود و یا به جدا

 گذاران نخســتين از بيژن و ظریفى گرفته تاگوید. بنياناما زندگى واقعى به ما چه مى
سم انطباق داده بودند واحمدزاده و پو سختى با لنيني شتاز را به  سلحانه پي  یان، جنبش م

ــه چيره بر جنبش چپ ایران و به ــم، اندیش ــان انطباق خالق. چرا كه لنينيس قول خودش
سم را رد كند. مگر آن جهان شد، اما لنيني سم با سى مائوی كه خود را بود. و ممكن نبود ك

سته به سكى گرفته تا كرد كه الاقل جریاناتى مى واب در ایران جزء مالعين بودند، از تروت
 بگذریم كه تروتسكيم خود نيز لنينيست بود. اما در ایران بر این باور نبودند. آخر.

ـــتند، حزب توده. حزبى كه مار خوردهاز همان ابتدا چریك  ها یك مدعى پُررو داش



 357        ها نامه

 
شده بود. گرچه در تبعيد به شت. و برد اما امكانات سر مىبود و افعى  تبلي ى جهانى دا

ــه در ها را زیر بمباران تبلي اتى هاى او باقى بود. پس مدام چریكایران هنوز رگ و ریش
 1«مبارزه مسلحانه انحراف از ماركسيسم است.»داشت كه  خود

سمدر بين خود چریك سى جرأت نفى لنيني سم، چيره بود. ك شه لنيني  را ها نيز اندی
 رافبود از خروشچف به بعد بود. رویزیونيسم و انح نداشت. و اگر حرف و حدیثى هم

ستالين بود.  شده بود. انتقادهایى هم به ا سته  سم ب  ما باابه ناف خروشچف و خروشچفي
 این همه او پدر سوسياليسم در شوروى بود.

 شــود.ه مىكه بعد از نامه اول به شــعاعيان داد« انقالب»نگاه كنيم به نقد مؤمنى بر 
سم نمىمؤمنى هيچ انتقا شعاعيانپذیرد و از یاد نبریم كه كمى بعد از جدادى بر لنيني  یى 

 ها اتفاق افتاد، انشعاب تورج حيدرى بيگوند.یك انشعاب مهم در سازمان چریك
ده این انشعاب به راست بود. و حدود ده نفرى جدا شدند. و همگى سر از حزب تو

 مشــى» هادند. و بيانيه انشــعاب آنها در پشــت لنينيســم پنهان شــده بودرآوردند. اما آن
 بود.« مسلحانه، انحراف از ماركسيسم ـ لنينيسم

ست و پاى او را براى تحمل شت كه د سازمان دا سيارى در  شرف مدعيان ب  حميد ا
 ها شد. وبست و دیدیم كه او نيز باالخره مجاب یگانگى ایدئولوژى چریكشعاعيان مى

 لنينيسم بر سازمان بود. این یگانگى در واقع چيرگى تام و تمام
 

 آموزشى ديگر: برخورد رفيقانه

شيوه ویژه»گوید: ها مىشعاعيان به رهبرى چریك ضادى   .اى براى حل خود داردهر ت
شيوه نيز شيوه ویژه را آموخت و به همان  ستى آن  ست بای ضاد نخ  پس براى حل و ت

 . اوامر آموزشى است اى براى شعاعيان یكلهأمثل هميشه هر مس«. حل آن كوشيددرراه
 كند كه مدام بياموزاند و خود نيز بياموزد.فراموش نمى

 دبراى حل هر تضادى روشى است كه باید اول نوع تضاد را تشخيص داد. آیا تضا
 ناپذیر.پذیر است یا آشتىدرون خلقى است یا تضادى دشمنانه است. آشتى

                                                           
 تورج حيدرى بيگوند با نه نفر ديگر با همين بهانه انشعاب كردند و به حزب توده پيوستند. 55. در سال 1
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ضاد درون طبقه كارگ ضاد درون خلق، ت ست. و خاصو دوم آیا این ت  تر آیا درونر ا
 سازمان پيشتاز طبقه كارگر است.

 اد، شيوه حل تض«مربوط به تميز حق از ناحق است»براى حل تضاد درون خلقى كه 
حث هاى دمكراتيك بحث و اقناع؟ معلوم است براه هاى ادارى یاچيست؟ زور و فرمان

 «.اد، وحدتوحدت، انتق»اقناع، انتقاد و تربيت و فرمول آن چنين است  و
 وحدتىكنيم و بهكنيم. از طریق انتقاد تضاد را حل مىاز تمایل به وحدت حركت مى

 حل»خلقى و اما در رسـيم این اسـت آن شـيوه درسـت براى حل تضـاد دروننوین مى
ــيوه ــتاز طبقه كارگر ش ــازمان پيش ــادهاى درون س ــكيبها، دمكراتيكتض  تر وتر، پُرش

 «آميزتر خواهد بود.صلح
صوليتشعا ست. از ا شد ا شروع مىعيان كارى ندارد كه با او چگونه رفتار   كند.ها 

ــت. او و یا زید و عمر فرقى ندارند. اگر مى ــوليت كار چيس ــان بدهد كه اص خواهد نش
ها قرار رهبرى چریك كه درتر بگویيم كســانىو یا درســتها آموزش را چریك همين

خته بودند، در انشعاب اشرف دهقانى، نخستين هاى بعد از شعاعيان آمودوران گرفتند در
شعاب صنعتى نمىسازمان، فتاح ان شگاه  سازمان پور در دان شرف را با لگد از  گفت، ا

شمى بيرون ها و حتى باالتر زن ایرانى چون و چراى چریكرفى كه افتخار بىـــــكنيم. ا
ــب ــانشع ود. و درـ ــاب اقليت بـ راه و روش آن  آذر نيز 16ه جناح چپ و پيروان بيانيه ـ

 1شد.نبود كه 
 

 نامه دوم

ــن ــامه دوم در تـ ــن 1353تير  31اریخ ـ ــوشته شده است. نـ دست خرداد به 23امه اول ـ
شرف مى حميد صورت ا شعاعيان  شرف و  سه مالقات بين ا صله  سد. و در این فا ر

عاعيان با شعاعيان هنوز مطرح نيست. اما ش له قطع رابطهأها مسسوى چریك گيرد. ازمى
 داند.كند و پایان این زمان را به منزله قطع رابطه مىمى زمان تعيين

                                                           
ـــازمان چريك1 ـــعاب پذيردكند و مىبه همين امر اعتراف مى 80ها در دهه . فرخ نگهدار رهبر آن روز س اجتناب بود  ها قابلكه انش

 كردند.اگر شكيبايى پيشه مى
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ــعاعيان خبر مىاز آخرین مالقاتى كه صــورت مى ــرف به ش  دهد كهگيرد، حميد اش

ست و قول مى« انقالب»حميد مؤمنى نقد  شتهدهد كه بهرا به پایان برده ا  هاىزودى نو
 اعيان و نقد مؤمنى را به او بدهد.شع

 
 نامه سوم

شعاعيان   كند كه اوداند و اعالم مىبالتكليفى خود را به منزله قطع رابطه مىدر این نامه 
د. و خود مستقالً تصميم خواهد گرفت ـدانا نمىـهته به چریكـگر وابسـود را دیـخ

 كه چه بكند.
ضمن خبر مى سخدر  شتهمؤمنى دیگ دهد كه هنوز پا سيدهر نو ست او نر  هایش به د

ست. این نامه  ست كه چریك 20ا ست. و این هنگامى ا شده ا شته  سبمرداد نو  ها تو
 پذیرد.اند. اما شعاعيان اجراى قرار را نمىمجاهدین با او قرار گذاشته

 
 نامه چهارم

اصر و ـــده است. و مخاطبش نـــوشته شـــن 1353شهریور  22اریخ ـــامه در تـــن نـــای
 شایگان است. ارژنگ

صطفى در درون چریك صلهدر این دوران جوى بر عليه م ست. فا شده ا  هاها ایجاد 
 تبدیل شده است به نقد شعاعيان.« انقالب»بيشتر شده است. و نقد 

و  اند و دانهها دادهاسكویى و مهرى برعليه شعاعيان مطالبى به چریكمرضيه احمدى
اند. دانسته اند را كار مصطفىنوشتهى كه قبالً مىهایجوانه )ناصر و ارژنگ شایگان( قصه

 اند.و نویسندگى خود را انكار كرده
 

 اصوليت كار

شتن آنكت سازمانى كارینو گاه ست كه نه چندان مداوم بلكه گها هایى در مورد رفقاى 
 هاى مخفى معمول بوده است. كار بدى هم نيست. الاقل مبتكر این شيوه درپىدرسازمان
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ــرهبرى از اعضا. یها كمك كند به شناخت بيشتر نویسىاست كه این تك آن بوده  افتنـ
 ها.برطرف كردن ضعفها و كمك بهاز قوت سود بردنهاى افراد. براى ها و قوتضعف

 براى هاى مخفى امكان شناخت همه جانبه از اعضاعلت نيز روشن است در سازمان
 رهبرى وجود ندارد.

صفيهاین كار ربطى به پرونده ستالين ندارد. كه در دوران ت  هاى حزبىسازى دوران ا
ستالين به رهبرى بریا از این تك1930هاى سال  ها جهت از بيننویسى، سازمان امنيت ا

 كرد.بردن عناصر ناراضى استفاده مى
شعاعيان این تكنظر مىاما به سد كه در مورد  سىر  سازى بودهها نوعى پروندهنوی

ــعاعيان مىاســت. ناگفته پي  توان فهميد، حميد اشــرف در این كارداســت كه از لحن ش
ــت. اما به ــده اس ــتر راوى مطالب گفته ش ــت. و بيش ــته اس هرروى كار از دخالتى نداش

طور كه برخوردار نبوده است. هيچ، غيراصولى هم بوده است. و ریشه آن همان اصوليت
 است.« انقالب»نظریات او در كتاب دهد، اولش به آن تذكر مىنيز در نامه  شعاعيان

اش كرده بود. تا این سنت ـار زشت مقابله نكرد. و اى كـكرا اشرف با اینـا چـام
اش در داخل بود از جنبش چپ اىان و نوع تودهـسطح جه ى دريتيسالينـاست كه سنتى

 بست.رخت برمى
ــعاعيان به ــتى در پایان این نامه یادآورش ــود كه مى درس ــدانقالب»ش  نابود كردن ض

جدا از بى باهى اپورتونيســـتىجهانى  يدى و ت نه پل پا درآوردن هرگو  آبرو كردن و از 
 «غيرممكن است.

 
 نامه پنجم

 نوشته شده است. 1353شهریور  31زاده است و در تاریخ ب صبا بيژنخاطنامه پنجم م
 نوشته شده باشد و 1353ر سال رسيم كه باید اواخگذریم و به نامه ششم مىاز آن مى

 ها.نامه خداحافظى تام و تمام شعاعيان است با چریك
ــهریور  18در تاریخ  ــعاعيان مالقات مى 1353ش  گوید:كند و مىحميد اشــرف با ش

ـــم خواهد أموریت دارد كه تصميمات سازمان را به او ابالغ كند. شعاعيان از اشرف مىـ
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را « وقت و ضرورت»پذیرد و اما اشرف نمىاشد ــــا و نظرات مكتوب بــــهصحبت كه

 داند.آن مى دليل
شعاعيان مى شرف به  ها این بود كه اى از رفقا خواندند و نظر آننامه را عده»گوید: ا

كند كه این رفقا چه اما روشـــن نمى« توانيم با هم در یك ســـازمان جاى گيریم.نمى ما
 دانست.عى بود چون نمىگوید. و طبيبودند. شعاعيان هم چيزى نمى كسانى

ـــازمان را به او ابالغ مى ـــرف در این مالقات قطع رابطه س كه كند. ضـــمن آناش
ضميمه این اخراج مى انتقادهایى سب تك كند. انتقادهایى كه عمدتاًرا نيز  سىتو هاى نوی
دست فدایيان افتاده بود و در واقع پوشش و زاده و برادران شایگان بهصبا بيژن اسكویى،

ست كه حميد مؤمنى نقد خودش را بر  اىبهانه براى این جدایى بود این درست زمانى ا
 .هاى سنجيده در راه انقالبشورش نه، قدمنوشته است؛  «انقالب»

 هایى داشت.ناگفته پيداست كه شعاعيان در برابر انتقادهایى كه به او شده بود جواب
 تواند علتى براى جدایى باشــد.بينيم نمىمى كنيماما وقتى تمامى این انتقادها را نگاه مى

ــــهبلكه بهانه ــــتایى براى علت بزرگـ رى بود. آن علت نظریات شــعاعيان در كتاب ـ
 بود.« انقالب»

 داد و به رهبرى ســازمان فشــارشــاید اگر شــعاعيان حوصــله بيشــترى به خرج مى
 داد تافرصت مى روشن كند. و «انقالب»آورد تا هرچه زودتر نظر خود را نسبت به نمى

ــب انقالببراى بحث حول و حوش  ــاى مناس ــود این جدایى زمان و فض ترى ایجاد ش
هاى آن روزهاى هيچ مگوى و یكى از آن شـــب»آمد. و شـــاید او در یكى از نمى پيش

راستى شد بهشد و همه چيز به فراموشى سپرده مىاى فرش خيابان مىگلوله با« پرگریه
ش در داورى ست. اما بهاین زمينه م شعاعيان با آننظر مىكل ا سد  ست كه خود مىر دان
ها باعث كرد و فشار او به چریكنيازمند زمان است كمى عجله مى« انقالب» لهأحل مس

 حميد اشرف در اقليت قرار بگيرد. شد كه نظر
ــيد این برخورد زیبنده چریك  گونه از همها نبود. باید آناما وقتى كار به جدایى كش

 شـــدند كه درخور بزرگى هر دو طرف  بود. حق شـــعاعيان نبود كه به او اتهاممىجدا 
 طلب بودن زده شود. شعاعيان اگر باالتر از اشرف نبوداپورتونيسم بودن، ترسو و راحت
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 هاى نظرىگویم. به اندیشـــههاى انقالبى مىرا از نظر خصـــلتكمتر از او هم نبود. این
 نظر تنها جزنى است كه با او قابل قياس است.شعاعيان كارى ندارم كه از آن 

 
 يك سنت بد

ــت آلوده به انواع پليدى ــنت بد كه هر كه با ما نيس ــتى این س هاى طبقاتى و اپورتونيس
ست. سال  ا سيده بود. از  به بعد  1358چيزى كه از حزب توده به جنبش چپ به ارث ر

شان داد و افزار دست اپورتونيست چهره زشت شد كه رهبرى هاى خود را ن سخنورى 
را غصب كرده بودند. اشرف انگ دوران كودكى را خورد. اقليت و جناح  سازمان فدایى

 حوصله را داشتند. وبورژوازى كمهاى چپ شدند كه خاستگاه خردهاپورتونيست چپ،
شدند كه براى خرابكارى وارد شكوكى تلقى  شنفكران م شتگر و هليل رودى ــــ رو  ك

 كارگر شده بودند.سازمان پيشتاز طبقه 
 

 هاسازمان شدن چریك

شعاعيان به چریكبه ستقل و یا حتى با دنبال نامه اول  ست او براى چاپ م ها و درخوا
 اى تشكيالتى شدند.ها دچار مخمصه، چریك«انقالب»ها براى كتاب چریك آرم

ـــرف نيز جزء آنگذاران چریكبنيان ـــازمان بر خودهاى فدایى كه اش  ها بود نام س
ـــتن به آنن ـــرط چریك بودن و فدایى بودن براى پيوس  ها براىنهادند، بدان علت كه ش

 مبارزه با رژیم كافى اســت. شــكى نيســت كه اینان همگى ماركســيســت بودند. هرچند
شتند. اما در پى آن بودند كه جبهه شوروى و حزب توده دا سبت به   اىموضع متفاوتى ن

 كند:به نكته درستى اشاره مى هزدچند نگاه شتابعمل كنند. شعاعيان در 
 

 اند كه انه نيروا  وكه ن م خاد را چن پ برگزندها ى فدان  خ   ب  اننچرنك»
 تاانند در صارت گزننش اس حه در آپعن صر انبالب  و ضداسصان ر ججج ارتي ع ى 

صرى را ى گيرند  ب  اننج  ى  سب عن  ن پانه عنالً تنه  د ش رند كه به نظر  ف
 كه ىب رزه ضداسصان رى جججج ارتي ع  كنان  ني زىندآند    ل آپى  ى ركسيسب



 363        ها نامه

 
 چن پ س زى پ و طرز ك رى اسب كه بصااند ك يه نيروا ى انبالب  و ضداسصان رى

 1«اىن پ در برگيرد و به نبرد بكش ند، س زى پ جبههنظر از آرى پ و ىرامرا صر 
 

 ما براىاایدئولوژى مذهبى داشتند كه این نگاه در مجاهدین هم بود. مجاهدین با این
شرط محوریت بود. بهآن شعاعيان با آنها مبارزه  شت.ها روابب نزدیكى دهمين خاطر   ا

 ایجاد شد. 1354ها بعد از انشعاب سال فاصله مجاهدین با چپ
ضعچریك شتند. البته با موا شعاعيان برخورد ندا شكلى چون   گروه ها تا آن روز با م

شنا بو سيدهشعاعيان آ شرف ر ست حميد ا شورش از طریق مجاهدین به د  دند. كتاب 
 كرد. اما مواضع اشرفارزیابى مى« گروه اپورتونيستى»ها را بود. رهبرى سازمان گروه آن

 گوید.گونه نبود. حميد خود به مصطفى چنين مىاین
 

سصداللك انن باد كه خش ار كسول  ىن ىاصبد بادم كه نه انن» سب  و ا  طار ني
 ار  ل رفب  نپتنرفصند و گتنجججب بادا  كهىياندند    بهناع  به جنبش ى به

 بخش خ   را نانصيد و به دسب ى نيك نگ ا  در دل جبهه انبالب را ن « ىب له
 2اك رسيد  قرار ند كه ب الخره ب  نن  نيز تن ك بگيرم و گرفصك 

 
ــازمان بود مالك ایدئولوژى صــرف  ــرف كه در رهبرى س ــرفاما براى اش  نبود. اش

ست بود. ایدئولوژیك نمىروى شيد. اما نظر دیگرى در رهبهم رفته پراگماتي  رى بوداندی
 آن نظر، نظرى مرامى بود.

له شــعاعيان از آنجا كه اشــرف از ابتدا طرفدار این نزدیكى بود و أبا پيش آمدن مســ
ضع آنتىها جانبدارى مىبود كه از وحدت با آن همو سكرد و حتى موا شعاعيان لنيني تى 
ـــت، در اقليت قرار گرفت. طرفداران ایدئولوژى قابل تحمل در جنبش مى را نيز دانس

ها هم ایدئولوژى و ها پيروز شـــدند. و با اعالم ســـازمان بودن چریكچریك دررهبرى
پذیرد. و شــرط ورود به ســازمان داشــتند. اما شــعاعيان این مســأله را نمى رایگانگى آن

                                                           
 104، نگاه چهارم، ص زدهچند نگاه شتاب. مصطفى شعاعيان، 1

 82. نامه ششم، ص 2
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ــای ــخ را دئولوژیك بودنـ ــداند نه سازمان. و این را از سوى چریاص حزب مىـ ها كـ
 داند.غلب مى

 ت وبس ها راه را بر ورود نيروهاى غير به جنبش فدایىاین تحول در سازمان چریك
 .از سویى دیگر انتقاد بر لنينيسم را غيرممكن ساخت. تحول، تحولى مثبتى نبود

 
 يك نكته

شاره مىنگاهى كه حميد شعاعيان جز جزوه نيم شرف به آن ا دارد  كند، دو جزوه دیگرا
ـــتعمارزده وكه به ـــناخت جامعه ارتجاعى، اس  نام تزى براى تحرك و گامى در راه ش
 .1ها شعاعيان به آن اشاراتى داردهایى دیگر كه در طى این بررسىجزوه

 
 مهفتنامه 

ـــای ـــن نـ ا بعاعيان نوشته شده است. و اگر آخرین مالقات ش 1353امه در تاریخ مهر ـ
عد بشود كه یك ماه روشن مى 1353یاد بياوریم در هيجدهم شهریور اشرف را به حميد

  «دوست»ت. شعاعيان در این نامه خود را ها نوشته شده اسجدایى رسمى او از چریك از
 كار رااین داند نه دشمنى و ستيز وداند. و انتقاد خود را از زاویه دوستى مىها مىچریك

 ها پيشگامداند و برایش شكى نيست كه چریكجنگ كه هشدارى دوستانه مى نه اعالن
 اند.ترین گونه پيكار در این سرزمينبرنده

 
 كم عثمان را بار ديگر نُكشيمدست

ها نيســت. كه داند. دیگر رفيق آنها مىشــعاعيان در این نامه خود را دوســت چریك
 ها است.دوست آنتشكيالت را دارد. اما مرام و همهم معناى
كه آیا ها دارد و اینات چریكـــكه او در این نامه چه انتقاداتى به نظریدا از آنـــج

برد نخست ولى را پيش مىـك بحث اصـه، او یـا نـت یـت اسـانتقادات درس نـای

                                                           
سيار شد تا اين جزوات تهيه شود. بيش از دو سال دو نفر از دارندگان اين جزوات مرا سنگ قالب تلفن و1 ايميل كردند و  . تالشى ب

 ز دادن جزوات دريغ كردند.در آخر ا
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ـــن مى كه جایگاهآن كند. براى یك بحث اصـــولى و جاندار منتقد باید خود را روش

سنامه شد. نمى اى روشنشنا شته با سنگ انداخت. دوم آندا كه شود رفت و در تاریكى 
ســت و یا حداقل او چنين ا باید روشــن كرد كه هدف او اصــالح او براى منتقدشــونده

صورى دارد. شـعاعيان  داند. نقد دشـمن از بين بردن اونقد را منحصـر به دوسـت مى ت
 ست، نه اصالح او.ا

بهپذیرد چریككه مىدوم آن  هترین پيكار جایگان مبتكر و پيشـــگام برندهعنواها 
 ها را نمایاند. و اینهاى آنها و كاستىهمين خاطر باید كمىاى در انقالب دارند. بهویژه
 ها است.ها كه به معناى قدرتمند كردن آنمعناى تضعيف آننه به

سوم آن ست پس در یك بحث متكه او مىو  بل قاپذیرد كه انتقادات او وحى مُنزل ني
 پذیرد.درصورت خطا بودن انتقاد با رویى گشاده مى

 دمسعو هم استراتژى و هم تاكتيككند، ها را بازخوانى مىپس دو كتاب مهم چریك
 صفایى فراهانى را.« آنچه یك انقالبى باید بداند»احمدزاده را و 

قاداتو در آخر اعالم مى كه این انت ند  یك ك فك گوهر چر قایص جزء الین ها و ن
 عنوان دشمنى نگيرند.خواهد نقد را بهها مىاند و از چریكو قابل اصالح نيست

 اخالق انقالبى و كمونيســتى با جهش« روزى نه چندان دور»كند و در آخر آرزو مى
ستين انقالب، كه تمام افتخار آن از آن  سراپاى« هاى فدایى خلقچریك»جرقه را ست،   ا

 1«ه شوم را بشوید.هاى گذشتميراث كهنه و پليد دوران
 هااین نگاه و این برخورد، درســت یك ماه از جدایى اندوهبار شــعاعيان از چریك

 هاداند و هنوز در پيشتازى آنها مىگذشته است. شعاعيان هنوز خود را دوست چریك
 شكى ندارد.

 
 نقد شعاعيان به احمدزاده و فراهانى

( و رد تئورى بقا. با دو كتاب پویان )پردازدها مىشعاعيان به بررسى چهار كتاب چریك
ضا نابدل ) كتاب سأله ملىعلير سبت به ( توافق خود را اعالم مىآذربایجان و م كند. اما ن

                                                           
 آيد از آن شعاعيان است.ها مى. آنچه در گيومه1
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چند  ایى دارد. این انتقادات حولـــانى انتقادهـــراهـــفایىـــاحمدزاده و صف ابـــدو كت
 گردد:محور مى

 . اهميت تئورى1
 . تحليل حاكميت2
 طبقه كارگر. رسالت تاریخى 3
 . روشن نبود تشكيل حزب4

 گویددهد. و مىاحمدزاده از كم شـدن اهميت تئورى در جنبش كمونيسـتى خبر مى
 را دارد كه به تئورى ناب بپردازد. اینك محتواىجنبش كمونيستى نه فرصت و نه نياز آن
ست،  شده ا شن  ست كه»انقالب بيش از پيش رو سایلى ا شوارى كار تعيين طرق و و  د

 1«رساند.قالب را به پيروزى مىان
ست و اگرشعاعيان مى سى عملى بدون تئورى هم ممكن ا سيا سد مگر مبارزه   پر

 جنبش كمونيستى به تئورى نياز ندارد پس به چه نياز دارد.
 شناختراستى محتواى انقالب تام و تمام روشن شده است و دیگر ما كارى بهآیا به

گروه  ریم؟ پس باید رفت و این مسأله را در تحليلاى انقالب و ضدانقالب نداــــنيروه
 جامعه دید. از

سلب توليد  شيوه م ست. و طبقات حاكم نمدر تحليل طبقاتى ابتدا باید دید  اینده چي
 درت سياسى در دست كيست و رابطه این قدرت با امپریاليسمــــد. قــــانطبقه دامــــك

 چگونه است.
سى احمدزاده در یك جا مى سيا ست. اما گوید روبناى   فاز طر»جامعه بورژوازى ا

شود مى شيوه توليد عود «گوید.دیگر شاهد استثمار فئودالى هستم و از طرف دیگر مى
در » گوید:و باز مى« كه در حاكميت ســياســى هيچ گونه ت ييرى ایجاد شــودبدون آن

 ارباب كه»گوید و كمى بعدتر مى« وجود آمده اســت.دارى بهمقياســى وســيعى ســرمایه
 «هنوز ارباب است. واقعاً

 آیا انقالب سفيد شيوه توليد را عود كرده است یا نه. آیا روبنا عود شده است یا

                                                           
 هم استراتژى هم تاكتيك. احمدزاده، 1
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 رســـدنظر مىنه. و باالخره حاكميت در دســـت كيســـت. بورژوازى یا فئوداليســـم. به

 احمدزاده تحليل روشنى نسبت به این موارد ندارد.
تاریخى طبقه كارگر اســت. صــفایى از مســأله ســوم، در ســایه قرار گرفتن رســالت 

 گوید:تاریخى نسل جوان سخن مى رسالت
 

 رسجج لب ت رنخ  نسججل جااپ انن اسججب كه براى ى ن پ دادپ به بيدادگرى قرپ»
 1«اى ىصرق  و ىيشرو به وجاد آورد ى خيزد و ج ىاهبه

 
 گوید:و در جایى دیگر مى

 
 اى در ن اىيدى والب تادهدر   ل   ضججر ك رگراپ نان  ىسججصادترنن نيروى انب»
 د كهنبرند  ك رگراپ و دنگر ز نصكشجج پ ب ند ىانرن نججاسججر ى سجج زى ن  بهب 

 2«ا  و   كنيب ز نصكش پ نداردجنبش روننعكراپ ادف  جز را ن  آپ
 

 گوید بدونمسأله چهارم، مسأله حزب و تشكيل آن است. احمدزاده از یك سو مى
 وعتواند بدون حزب شرمكن نيست. اما انقالب مىیك حزب انقالبى پيروزى انقالب م

ستشود و قدرت را به سى ا سيا  .دست گيرد. اما پيروزى انقالب وراء تا كسب قدرت 
 شد. پس باید دست به مبارزه مسلحانه زد. مسأله حزب در پروسه مبارزه مطرح خواهد

 ا نيست.حزب براى تأمين هژمونى پرولتاریا الزم است. اما مسأله مشخص امروز م
ــعاعيان مى ــل كلى كه ش  بدون یك حزب انقالبى پيروزى انقالب»گوید بين این اص

ــى وجود دارد. مگر آن ــرورت كلى ایجاد حزب تناقض ــت، و پذیرش ض كه ممكن نيس
تر اندازه گســترش دهيم و از حد تســخير قدرت ســياســى فرالنينى انقالب را بى مفهوم

 كند:بندى مىچنين جمعآخر شعاعيان انتقاداتش را  برویم. و در
 ها ماتریاليستى نيست.. شيوه تفكر و استدالل چریك1

                                                           
 آنچه يك انقالبى بايد بداند. صفايى فراهانى، 1

 . صفايى فراهانى، همان منبع2
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 بورژوازى است.ها و تضادهاى خردهها آكنده از گرایش. دستگاه اندیشه چریك2
 شان مشهود است.هاىگرى در نوشتههایى از نظامى. نشانه3

 
 مسعود احمدزاده كه بود

دزاده از هواداران ـر احمهد. پدرش طاـا آمـدنيدزاده هروى در مشهد بهـمسعود احم
ستان  دكتر سعود در دوران دبير ست. م ضت ملى پيو صدق بود كه بعد از كودتا به نه م

آموزان مسلمان را تشكيل داد و به جبهه ملى پيوست. در كانون نشر حقایق دانش باشگاه
سالمى شركت م ا شریعتى  شریعتى پدر دكتر على  سات مذهبى محمدتقى  كرد. ىدر جل
گروه  1346به دانشــگاه آریامهر براى تحصــيل ریاضــى رفت در ســال  1340 در ســال
مبارزه مسلحانه هم استراتژى و هم كتاب معروف  1349تشكيل داد و در سال  مطالعاتى
 دستگير و اعدام شد. 1350نوشت در سال  را تاكتيك

  1350وحدت كردند و در ســـال  1349گروه احمدزاده و حميد اشـــرف در ســـال 
 وجود آوردند.را به« ى خلق ایرانیهاى فداچریك»

 
 مبارزه مسلحانه، هم استراتژى هم تاكتيك

ـــال  هه 1349در س یك د كه بيش از  تاد  چپ اف ثه مهم براى جنبش انقالبى  حاد  دو 
شدن كتاب شته  سياهكل و دوم نو ست حادثه  شت جنبش چپ را رقم زد. نخ  سرنو

 توسب مسعود احمدزاده بود. تاكتيك استراتژى و هممبارزه مسلحانه، هم 
آن ال اصالحاتى درـــایيز همان ســـد و در پـــنوشته ش 1349ابستان ـــاب در تـــكت

 عمل آمد.به
 بود. چند سؤال در پيش پاى جنبش 40در دهه 

 . چگونه باید سد اختناق را شكست1
 . چگونه توده را به مبارزه كشاند.2

ستيالى رژیم، ستيالى جنبش در وضعيت بدى بود: ا شاهنگ و توده و ا  پراكندگى پي
 مزمن اپورتونيسم.
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 در چنين شرایطى دو وظيفه مبرم در پيش پاى جنبش بود:

 . یافتن شيوه مبارزه1
 . یافتن شكل سازمانى مناسب این دوران2

ـــ پویان در چنين شرایطى تصميم گرفت راه چين را برود. تشكيل  گروه احمدزاده ـ
 مدت.اى طوالنىهجنگ تودحزب كمونيست و بعد 

ـــــهپس گروه  هاى كارگرىایى جهت كار و مطالعه به مناطق روســـتایى و محيبـ
 فرستاده شدند.

 ها به دو نتيجه منجر شد:بررسى
 اعتمادى توده و طبقه به پيشاهنگ. بى1
 . نااميدى توده و طبقه از ت يير وضع موجود2

شد. و گروه به  ستور كار گروه خارج  شكيل حزب از د سيد دنبال پس ت این نتيجه ر
كره و چين  درهاى نوین انقالبى ا تجربهـان بود بـزموجو همباشد. این جست راهى نو

ــالجزایر. پ و هندوچين و ــروه به مبـــس گـ ــارزه مسلحانه پيشتاز رسيد. امـ ا سه درك ـ
 دراین زمينه بود:

 . یك درك نقش دفاعى براى سالح قائل بود1
 سالح قائل بود . یك درك نقش تبلي ى براى2
 . یك درك نقش ضربه زدن به كليت رژیم قائل بود.3

عمل از تئورى پيش افتاده بود. پس نياز بود تئورى مبارزه مســـلحانه تدوین شـــود. 
 آغاز شد.« مبارزه مسلحانه، هم استراتژى و هم تاكتيك»درچنين شرایطى نوشتن كتاب 

 برگردیم به انتقادات شعاعيان
 كند:بندى مىكل را چنين جمعمسعود رستاخيز سياه

سایى روى جنگلفرماندهى گروه با على» شنا صفایى فراهانى بود. پنج ماه   هاىاكبر 
 شمال صورت گرفت و شناسایى كه در تاریخ جنبش انقالبى ما سابقه نداشت.

 گروه خود را با زندگى در كوه و جنگل عادت داد. و ضمناً
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 اهداف گروه

ـــ نظامى بر دشمنى به اهداف زیرگروه تصميم داشت با وار  د كردن ضربات سياسى ـ
 دست یابد:

 . نشان دادن راه مبارزه1
 . آگاه كردن توده از قدرت خود2
 پذیرى دشمن. آسيب3
 . نشان دادن اشكال مبارزه4
 

 هاى شمالداليل انتخاب جنگل

 . ورود رژیم به منطقه توریستى شمال انعكاس وسيعى داشت.1
 دشمن نسبت به مناطق دیگر كمتر بود. . استقرار نظامى2
 خاطر وضعيت ج رافيایى قدرت مانور تسليحاتى رژیم كمتر بود.. به3
 . سطح آگاهى روستایيان نسبت به مناطق دیگر باال بود.4
 . امكان محاصره گروه كمتر بود. 5

 
 داليل شكست

 با این اوصاف گروه به دالیل زیر شكست خورد:
 زم. عدم توجه به تحرك ال1
 اطمينانى مطلق. عدم رعایت بى2
 بها دادن به بسيج همه جانبه دشمن. كم3

 رغم شكستهمه علىپذیر، با اینشكست یك تصادف بود، تصادفى كامالً اجتناب
 گروه، اميد و شور بسيار به خلق و انقالب داد.

 
 نقد شعاعيان

 ندارد. گروه بایدشكست گروه یك اشتباه تاكتيكى بود. تصادف در این شكست مصداق 
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 هاىبينىزد كه رژیم حساسيت بسيار باالیى نشان خواهد داد و پيشپيشاپيش حدس مى

 شد. نقد شعاعيان درست است.الزم انجام مى
 

 اصالحات ارضى

 كند:گروه در برخوردش با اصالحات ارضى از سه برخورد صحبت مى
 . برخورد حزب توده1
 هاى پرو چينى. برخورد گروه2
 برخورد گروه احمدزاده ـ پویان. 3

ضى را مترقى مى صالحات ار ست و از آن نتيجه مىحزب توده ا گرفت كه گذار دان
 جاى شعاردارى آغاز شده است. پس لحظه مبارزه قطعى فرا نرسيده است و بهسرمایه به

شعارى كه جبهه شاه داد همان  سى  شاه به دمكرا شعار ت يير دیكتاتورى   سرنگونى باید 
 «.اصالحات آرى، دیكتاتورى نه»داد دوم مى ملى

 دانست و بر این باور بود كه در روستاسازمان انقالبى، فئوداليسم را هنوز پابرجا مى
 شد.شرایب نسبى براى مبارزه مسلحانه وجود دارد. سازمان انقالبى ت يير را منكر مى

باور بود كه روستا چون پذیرفت و بر این اما گروه )احمدزاده ـــ پویان( ت يير را مى
تواند پایگاه انقالب باشد. پس شهر و پرولتاریا اهميت بيشترى یافته است. پس نمى قبل
 به طرف تشكيل حزب رفت. باید

 
 هدف انقالب ارضى چه بود

سخ مى سؤال پا سوى رژیم چه گروه در ابتدا باید به این  داد كه هدف انقالب ارضى از 
سيا بود، صادى،  سلطه اقت سب  سرمایهسى، ب سته. از بين فرهنگى،  دارى بوروكراتيك واب
صلى رژیم نبود. نكتهـــــهزمينه بردن ستا انگيزه ا اى در آن اى كه عدهاى انقالب در رو

 تأكيد داشتند.
در روســتا ایجاد كرد، تضــاد بين  رفرم تضــاد قبلى را كاهش داد اما تضــاد جدیدى

 مالكى و مالكين بزرگ. خرده
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 تنها دردى از دردهاى روستایيان را حل نكرد بلكه در مقياسى وسيعدر واقع رفرم نه
 كنندهتضــاد بين رعيت و ارباب را به تضــاد دهقانان با بوروكراســى و ماشــين ســركوب

 دولت، تبدیل كرد تبدیل یك تضاد به تضاد دیگر.
 

 تضاد خلق با امپرياليسم

سركوب توده شهر نيز رفرم با  شهرى، بورژوایى و خردر  سبكار ودههاى   بورژوایى و كا
 دارى با گســســتنكه در انقالب بورژوایى اروپا، ســرمایهپرولتاریا شــروع شــد در حالى

شهرها، با سوداگران بزرگ و كوچك  ست و پاى رعيت و  سم از د  قيدوبندهاى فئودالي
 آورد.خود آزادى و رقابت به ارم ان مى

ـــرمایه ـــلطه جابرانه س ـــته با از بين بردن س تدریجى بورژوازى ملى و دارى وابس
ها از طریق انحصارات امپریاليستى، تضاد پرولتاریا با بورژوازى ملى كردن، آن ورشكسته
ضاد همه آن را تبدیل سرمایهبه ت ستى ها با  سلطه امپریالي سته و بوركراتيك و  دارى واب
 قرار داد.

 كه این قدرتآنبينم. بدون ما در كودتاى رضاخان استقرار یك قدرت مركزى را مى
شد. بدون آن صادى بورژوایى با صنایع به بوژوازى اینانعكاس یك قدرت اقت شد   كه ر

سى سيا ستقرار یك قدرت  صادى در ا ستفاده از قدرت اقت شد كه با ا  امكان را داده با
 مركزى موفق شود.

ـــى بورژوازى و قطع نفوذ قدرت فئودال ـــياس  هاما از یك طرف با یك روبناى س
 ها هستيم.و از سویى دیگر شاهد استثمار فئودالى رویيمروبه

سرمایه سرمایهرشد  شده قدرت انحصارات  شد.دارى خود را جلو مىدارى آغاز ن  ك
سركوب مىرود در حالىها از ميان مىشيوه توليد فئودال  شود. همهكه بورژوازى ملى 

 ليسم است.ها به معناى سلطه امپریاليسم و عمده شدن تضاد خلق و امپریااین

 
 ضرورت حزب، مشخص یا كلى

 رسد:هایش به دو سؤال مىگروه در بررسى
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 هاى چریكى است.. آیا راه انقالب ایجاد كانون1
 توان دست به انقالب زد.. آیا بدون حزب مى2
 

 خطاى تئوريك

ـــرایب آنگروه در ابتدا تزهاى دبره و تجربه كوبا را رد كرد بى كه تجزیه و تحليلى از ش
 و درك عميقى از عناصر انقالب كوبا داشته باشد. نميه

ــته فرمول ــطحى یك رش  هاىهاى تئوریك مبتنى بر تجربهعلت این خطا پذیرش س
 انقالبى پيشين بود. به زبان دیگر گروه تزهاى دبره را مخالف لنينيسم دید.

 
 تشكيل حزب

 پس تشكيل حزب در دستور كار قرار گرفت. چه باید كرد:
 كادرهاى آینده حزب. تربيت 1
 . آماده كردن زمينه حزب در ميان مردم2

 
 تفاوت شرايط ايران و روسيه

 وجود آمد. مالت الزمدر روسيه ضرورت تشكيل حزب از درون جریان عملى مبارزه به
ـــ اقتصادىبراى تشكيل حزب وجود داشت. كادرها، اعضاى گروه  ها، مبارزه سياسى ـ

 ا توده.توده وظيفه و رابطه پيشاهنگ ب
 كارى ضرورت تشكيل حزب را در دستور كار سوسيالپراكندگى، دید محدود، خرده

 هاى روس قرار داد.دمكرات
 در ایران اما، پيشاهنگ به ضرورت تشكيل حزب خود رسيده بود ولى:

 خودى نبود.هاى خود به. جنبش1
 ها نقشى نداشت.. پيشرو در زندگى عملى و مبارزاتى توده2
 هاى ماركسيست هم ارتباطى نبود.وه. بين گر3

 پس گروه به این نتيجه رسيد تا تشكيل حزب راه درازى در پيش است.
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 گروه روى تفاوت شرایب ایران و روسيه تأمل نكرده بود. اگر كرده بود به این نتيجه
 تواند پيشرو را در مبارزه توده شركت دهد. و خود شرطرسيد كه عمل مسلحانه مىمى

 باشد. تشكيل حزب

 
 بررسى انقالب در انقالب دبره

لت آن  تدا دبره را رد كرد. ع ته پيش»گروه در اب ـــ كه این« هاداورىیك رش  بود. 
 ها چيزى نبود جز اصول عام لنينيسم راجع به حزب، پيشاهنگ و قيام.داورىپيش

 به نظر گروه رسيد كه:
انقالب را رهبرى كند عنوان تنها نيرویى كه قادر است هـزب را بـره نقش حـ. دب1

 كرده است. رد
 گيرد.عنوان راهنماى عملى دست كم مى. تئورى ماركسيسم ـ لنينيسم را به2
 گيرد.كننده امر سياسى بر امر نظامى را نادیده مى. نقش رهبرى3
 كند.. امر نظامى را بر امر سياسى مقدم مى4

 
 حزب و پيشاهنگ

ـدبره مى  حزب را فهميد. حزب شكل خاصى از سازمان گوید باید دیالكتيك پيشاهنگ 
 تواند ت يير كند و این ت يير به معناى نفى حزب نيست.پيشاهنگ است. و این شكل مى
شاهنگ لزوماً سوم؛ كه پي ست. مى نكته  سازمانحزب ني  توان انقالب را بدون حزب با 

 خاص پيشاهنگ آغاز كرد. در اینجا دو مسأله مطرح است:

اميدند مثل ـنزب كمونيست مىـود را حـه خـنتى چپ كـاحزاب سا ـرزبندى بـ. م1
 حزب توده

 . حزب به شكل عام2
 تواند تشكيالتى جدا ازگيرد. سازمان پيشاهنگ مىدبره پيشاهنگ را برابر حزب نمى

شد دوم آن ستحزب با ست كه احزاب كموني شاهنگ قائل ا  كه دبره این حق را براى پي
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 زمان صلح خود را منطبق با شرایب جدید نكرده باشد. جداكه سازمان سنتى در صورتى

 حزب سازمان خاص خود را تشكيل دهند. از

 
 احزاب سنتى

كارگر  قه  كه خود را حزب طب ـــنتى  با احزاب س ید تكليف خود را  با جا گروه  در این
عنوان یكى از این احزاب روشـــن روشـــن كند. ارزیابى گروه از حزب توده به دانندمى

ت ـاریكاتورى زشـدانست. كارگر نمىـزب طبقه كـاى حزب را لحظهـح است. گروه
 دانست.از حزب مى

 براى گروه اما مسأله فراتر از حزب توده بود. باید تكليف خود را با یك كليه احزاب
 كرد. گروه به تبعيت از دبره به این نتيجه رسيد كه بين محتوى حزب وسنتى روشن مى

ست ـشكل حزب باید فرق  سي شكل یك حزب مارك سنتى در واقع  شت. احزاب   گذا
ـــت را دارند. اما از محتوى خالى ـــت بایدلنينيس  اند. محتوى یك حزب در وهله نخس

 است.« دیالكتيك زمينى»هاى گيرىپرولترى باشد. شكل آن تابع سخت
 

 يك فاصله ديگر

ـــنتى گرفت. و ب  ه این نتيجهدر این گروه یك فاصـــله از حزب توده و دیگر احزاب س
 عنوانرســـيد كه حزب باید بميرد و دوباره در شـــكل نوین زنده شـــود اگر بخواهد به

ــنتى را كه گرته ــازمان احزاب س ــكل س  اى از حزبپيشــاهنگ طبقه باقى بماند. پس ش
 بلشویك بود رد كردند.

 
 رابطه تئورى و پراتيك

  «.انقالبى وجود ندارد بدون تئورى انقالبى، هيچ جنبش»گروه بر این اصل واقف بود كه 
 اما آنچه مهم اسـت دیالكتيك تئورى انقالبى و جنبش انقالبى اسـت. و در تحليل نهایى
صحيح و تكميل  شور و ت شرایب عينى هر ك شف  ست كه قادر به ك این عمل انقالبى ا

ـــت. اما آموختن این قانون به معناى انطباق خالقانه آن تئورى ـــرایب انقالبى اس ها برش
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را بر شــرایب ایران حقنه كرد. اما شــود به شــكل مكانيكى آنن نيســت. مىایرا خاصــى
ــتراتژى كردن راه به جایى نمى گونه پيادهاین ــن بودن خطوط كلى و اس برد. تنها با روش
رقرار كرد. و دراین ـانيك بـاكتيكى یك پيوند ارگـوان ميان اصول تـتمى لى عملىـك

ــتباهات تاكتي توان فهميدعمل مى ــت تاكتيك ـ كه اش ــت و در رفت و برگش كى كجاس
ستراتژى، تاكتيك را ستراتژى ـــــ تاكتيك، حتى  ا شت ا صحيح كرد و در رفت و برگ ت

 تكميل ساخت. استراتژى را ت يير، تصحيح و
ــين آغاز مىهر روى هر عملى با جمعبه ــود. اهميتبندى تئورى و تجربيات پيش  ش

دهد كه تا چه ین عمل است كه نشان مىست اما در تحليل نهایى اا تئورى در همين جا
 ایم.ما از تئورى براى تحليل شرایب سود جسته حد
 

 دركى غلط از تئورى

 عملى كه در پشــت اهميتهاى بىكند با اپورتونيســتاحمدزاده در اینجا مرزبندى مى
ـــناخت همه »كردند كه تئورى لميده بودند و جنبش را دعوت مى تئورى انقالب و ش

به ند دورهرواب جان يازم ـــت و ب عينى ن یدئولوژیك اس بارزه ا عه و م اى طوالنى از مطال
ند:مى نان از تئورى، دركى مگر مى گفت ما انقالب كرد. درك آ ـــت ا نداش ـــود لنينى  ش

 «.المعارفى بوددائره
 

 سه نوع مبارزه

ه نوع مبارزه ـهضت كمونيستى و سـاریخ نـه تـد بـكنوع مىـا رجـدزاده در اینجـاحم
 گيرد:مىپىرا 

 . مبارزه ایدئولوژیك1
 . مبارزه اقتصادى2
 . مبارزه سياسى3

گيرد كه مبارزه ایدئولوژیك و اقتصـادى امروز در سـایه مبارزه سـياســى و نتيجه مى
شدن اهميت تئورى  قرار ستى خبر از كم  سناد جنبش كموني ست و با نگاهى به ا گرفته ا

 دهد.به مبارزه سياسى مى نسبت
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 چرا امروز ما با آثارى مثل كاپيتال و آنتى دورینگ مواجه نيستيم. و پاسخپرسد و مى

ـــت پرداختن به تئورى ناب را ندارد. مى دهد عمل انقالبى در امروز نه نياز و نه فرص
 جنبش نياز به پراتيسين دارد نه به تئوریسين. امروز

 
 انتقاد شعاعيان

سعود را به تئورى ناب غلب و شعاعيان كم ست كهخطرناك مىتوجهى م  داند و معتقد ا
ستى بيش از هر ست. و امروز جنبش كموني شه به قوت خود باقى ا  اهميت تئورى همي

 زمان دیگرى به تئورى ناب نياز دارد.
شعاعيان در سال   غلب بود هرگز. سخن مسعود نيز درست بود 1350آیا این حرف 

 اگر هر دو به صوابند پس خطا در كجاست؟
تدا ـــخن مى احمدزاده اب بدون تئورىاز اهميت تئورى س ید. جنبش انقالبى را   گو
 گوید: ما باداند. اما براى تئورى ارزشـــى آكادميك قائل نيســـت. مىانقالبى ناممكن مى

 فهميم كهزنيم. در عمل مىبندى تجربيات گذشته جنبش انقالبى دست به عمل مىجمع
ـ پراتيك آیا درك ما از تئورى تا چه حد به صواب است. و در  رفت و برگشت تئورى 

 كنيم.خودمان را تصحيح مى
سم بىاما در همين جا الزم مى شت تئورى ناببيند با اپورتوني  عمل كه خود را در پ

ست كه لنين دیگر به»گوید: كند و مىپنهان مى ش  خواهدو مى« دنيا بيایدباید در انتظار ن
سرگرم بحث سم بهگوید: هاى آكادميك كند مىجنبش را  سي  عنوان چراغ راهنماىمارك

شته سر گذا شت  صادى خود را پ  طبقه كارگر، مراحل تدوین تئورى ناب و مبارزات اقت
 است و دیگر نيازى نيست كه ما از نقد دید ایدئاليسم فلسفى و اقتصاد بازار آزاد شروع

 كنيم تا به ماركس برسيم.
صيحت سم نه پند و ن سي سخنان فلمارك  كننده بلكه بایدسفى و قانعهاى ارزنده و نه 

ـــود. توده و طبقه نه دانش الزم را دارد و نه به عنوان یك آلترناتيو و یك برنامه ارائه ش
كافى را كه در یك بحث فلسفى، اقتصادى، سياسى پى به حقانيت ماركسيسم ببرد.  دقت
 .پرسد چگونه باید مبارزه كندپرسد چرا باید مبارزه كند. مىو طبقه نمى توده
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 عمل بود. شعاعيان مسألهجو و بىهرروى، روى سخن مسعود اپورتونيسم عافيتبه
 بندى پراتيك انقالبى به نقدكند. براى شـــعاعيان كه از جمعرا از زاویه دیگرى طرح مى

 لنينيسم رسيده است مسأله تئورى اهميت بيشترى یافته است. این حرف منافاتى با نظر
سعود نيز بر سعود ندارد. م ست كه  م شتباهات تاكتيكى را در ارتباط مى»این باور ا توان ا

 «استراتژى كلى و بدین ترتيب حتى خود استراتژى كلى را تصحيح و تكميل كرد. با
 دهدشعاعيان نگران یك مسأله مهم دیگرى نيز هست كه به درستى به آن هشدار مى

باب اجو مى یافتن  یان  پا ناى  به مع كه این حرف مســـعود  هد  هاد در تئورى وخوا  ت
 زدگى صرف نباشد.عمل

سعود در مرزبندى ستم شاره مىهاى بىاش با اپورتوني  كند كهعمل به نكته مهمى ا
ست از آن شدنى. غلب ا ست و هم ن  رو كهتعليق جنبش، به آموزش تئوریك هم غلب ا

ـــتهزندگى معطل این حرف یا آن حرف نمى ـــود. توده و طبقه براى خواس هاى خود ش
یا درست ایستد، غلب هاى موجود به دالیلى مىد و در زیر پرچم گروهـــآیيدان مىمهـــب

ات خود را ـا مطالعـا مـارزه نكنيد تـشود گفت فعالً مبل خودش را دارد. نمىـدالی آن
 تمام كنيم.

ـ دمكراسى روسيهو نشدنى است از آن  لنين رو كه لنين در پراتيك انقالبى سوسيال 
س ش  من آنم كه»ت كتاب بخواند و ناگهان از خانه بيرون زند. و بگوید شد. در خانه نن
شيدآمدن او را انتظار مى شاهنگ مى«. یدك سه پراتيك انقالبى، پي شاهنگ در پرو شود. پي

هاى دانشــگاه. ضــعف و قدرت پيشــاهنگ هم یك هاى در بســته و كتابخانهدر اتاق نه
ــعف و ــت. اگر در قرن  ض ها غول و ا ماركس را داریم دهآلمان م 19قدرت تاریخى اس
ــمند ــه  اندیش ــت. باید پروس دیگر در رده او هم داریم. ظهور ماركس و لنين اتفاقى نيس
 اندیشه و عمل را در یك پروسه تاریخى دید. هاىظهور غول

شأ آن ست كه من صداهایى از دور و نزدیك برخا شتاز   از همان آغاز حركت گروه پي
ــداها  ــخنور و ب»ص ــم س  بود. حزب توده ابتدا از همه از همين زاویه« عملىاپورتونيس
 راه، یاران و رفيقان نيمه«زده از حزب تودههاى شرماىتوده»ها را نقد كرد. بعدها چریك

مامى آن يان چریكو ت كه روزى روزگارى در م ند و هایى  نان و پنيرى خورده بود ها 
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ـــوادها بىدميدند كه چریكدرهمين بوق مى ـــوادند. و س در نزد آنان همان دانش  س

ـــوادها و و دایره آكادميك المعارفى بود. اما یك آن به خود نيامدند كه ببينند از آن باس
ها چه بود. و هيچ الفتوح آنحافظان سى جزء كاپيتال چه بيرون آمد. فتح ها وآكادميسين

سيدند ست كه از آن دانش بيكران آن از خود نپر سيا صاد و  سفه و اقت چرا یك ها در فل
صفحه جان مرده به وجد شورى  24اى از یك جوان نيامد. اما یك مقاله چند  ساله چه 

 انگيزد.ها مىدر دل
 

 تسلط سياست بر اقتصاد

شاهنگ پله صادى براى پي ست براى گذار بهمبارزه اقت شاندن توده و طبقه بهاى ا  مبارزهك
شاهنگ  ست كه پي صادى ا سى. در كارزار مبارزه اقت صتسيا یابد برنامه خود را مى فر

ـــكند و ب تبليغ ـــهه توده و طبقه توضيح دهد كه خانه خرابى اقتصادى آنـ اش ا ریشهـ
 ست.ا دركجا

ـــلطه جهانى امپریاليســـم هر مبارزه اقتصـــادى  ـــرایب ترور و خفقان و س اما در ش
است ـــيروسه را تفوق ســـن پـــعود ایـــابد. مســـیام رنگ سياسى مىـــخستين گـــدرن
 داند.ىاقتصاد مبر

 شود عنوان انقالب بيش از پيش روشن است. آنچه باید روشنبه»گوید: مسعود مى
 شود. اشكال خاصى است كه اینفقب از طریق عمل مستقيم انقالبى است كه روشن مى

 گيرد. دشــوارى كار نه در تهيه برنامه انقالب، تعيينمحتوا در شــرایب خاص به خود مى
شناخت نيرو سایلاهداف انقالب و  ضدانقالب بلكه در تعيين طرق و و  هاى انقالب و 

 «كار گرفته شود تا انقالب را به پيروزى برساند.قرار دارد كه باید به
 

 انتقاد شعاعيان

 پرسد آیا جنبش در تعيين:شعاعيان مى
 . برنامه1
 . اهداف2
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 . شناخت نيروها3
ست. دیگر هيچ كم شده ا شباع  سرى در كار به حد كافى ا شكل تنها و وك ست. م ني

 كه باید انقالب را به پيروزى برساند.« ل استیطرق و وسا»از  تنها
 ل مبرم جنبش نظر دارد.یدر اینجا حق با شعاعيان است. اما مسعود به حل مسا

 گوید در سه دههكند. مىوقتى مسعود وضعيت جنبش كمونيستى ایران را بررسى مى
 دستقبولى در كارنامه نيروهاى چپ در ه قابل، پيشاهنگ هيچ تجرب1320ـ50گذشته از 

چه ر چيز باید از صفر شروع شود. این بهـــد. پس از هـــدارد تا از آن نقطه شروع كنـــن
 ست؟ا معنا

كه در زمينه برنامه و اهداف و شناخت جامعه جنبش باید كارى بسيار بكند. جنبشى 
 ى عقيم، محققانى فسيلاى ضعيف در جامعه برخوردار است، دانشگاهپشت جبهه كه از

ــآه ده وـــش خورده از ساواك و سانسور و پناه برده به گورهاى رســـه تـــو هم كى،ـ
 تاریخى در ادبيات.

 كارنامه دانشگاهى ما در زمينه كار تحقيقى در زمينه اقتصاد و سياست، چيزى نزدیك
و در صـفر اسـت. در زمينه تاریخ معاصـر ناچيز اسـت. در زمينه ایالت و عشـایر هيچ. 

 بازار و اقتصاد كم و پراكنده. زمينه
سال  سایل بود»گره كور جنبش بود، همان  1350اما آنچه كه در   كه باید« طرق و و

 شد تا به جلو برود. وگرنه كارى بسيار باید روى نيروهاى موجودجنبش بدان مسلح مى
 پرولتاریا سخنشد مسعود در تعيين نيروهاى انقالب وقتى از بورژوازى و جامعه مى در
ـــخنى از خردهمى ید، هيچ س یهگو با ال يان نمىهاى مختلفبورژوازى  به م  آورد.اش 
رسيد و سر دیگر آن به دانشگاه و بازار بورژوازى كه یك سر آن به روحانيت مىردهــخ
ـــازمان ها حزب و جریان قدرتمند و مدعى حكومت و در صـــحنهده با ترین آن س

 مجاهدین بود.
حضور پانزده قرنه خود و آن سازوكار بسيار پيچيده و آن سازمان مرعى  روحانيت با

سأله و شت و در تحليل جامعه ونامرعى قدرتمندش م سادگى از آن گذ  اى نبود كه به 
له را مى ـــأ ياورد. بيژن این مس يان ن به م مدعى حكومت از آن حرفى  ند و نيروهاى  بي
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 انيت و امكان به قدرت رسيدن آن اشارهاش به آلترناتيو قدرتمند روحدرتاریخ سى ساله

 كند، اما مسعود نه.مى
شعاعيان هم وقتى به آناین شد و  سعود دور مانده با  هاها مطالبى نبود كه از ذهن م

شاره مى شاره مىا ستى هم ا سعود بهكند، و به در سخى فورى و فوتى كند. اما م دنبال پا
 ترین وظایف جنبش است.مبرمبه
 

 حل مسأله حزب

ست و چهكه لنين مىاین  گواراگوید: بدون یك حزب انقالبى، پيروزى انقالب ممكن ني
ست»گوید: مى ضاد ا صل لنينى فوق، در ت  ست كه انقالبا بدان معنا«. انقالب كوبا با ا
تواند بدون حزب شـــروع شـــود و حتى بدون حزب قدرت را به دســـت آورد. اما مى

 ط است به بودن حزب.اش( منوآن )با وسعت تاریخى پيروزى
 هایش به یك دو راهى رسيد:گروه در بررسى

 . تشكيل حزب1
 . مبارزه چریكى بدون حزب2

سلحانه  ست به مبارزه م شد. باید د سيد كه نباید منتظر حزب  و بعد به این نتيجه ر
و در پروسه مبارزه حزب به شكل مشخص مطرح خواهد شد. براى تشكيل حزب  زد.

ــــ لنينيسـت مطرح اسـت. و این اتحاد در جریان عمل هاى مارگروه اتحاد كسـيسـت ـ
 خواهد آمد. وجودبه

سلحانه به شخصابتدا مبارزه م شكل م سأله حزب به   اما ،طور كلى مطرح بود. اما م
 اینك مبارزه مسلحانه مسأله مشخص است. ضرورت حزب كلى است.

ـــعاعيان به قبل از آن ـــيم ببينيم« بداندآنچه یك انقالبى باید »كه به انتقادات ش  برس
 گوید:صفایى فراهانى كيست و چه مى

 
 فراهانى كه بود

 دنيا آمد. در هنرستان صنعتى تهران بادر تهران به 1318فراهانى در سال اكبر صفایىعلى
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شنا شد و به همراه او گروه كوه  را درست كرد. در همين دوران « كاوه»سعيد كالنترى آ
 آموزى شد.كرد. و از فعالين مبارزات صنفى دانشماركسيسم گرایش پيدا  به

 به بعد با بيژن جزنى آشنا شد. و در ارتباط با گروه جزنى فعال بود. با 1339از سال 
ـــاتم  نژادام هنرستان وارد دانشسراى صنعتى نارمك شد. و در آنجا با اسكندر صادقىـ

 آشنا شد.
سال  سلحانه را د 1342در  ستور كار خود قرار داد.گروه جزنى تدارك مبارزه م  ر د

 شــد. كار این گروه شــناســایى و تهيه« كوه»همراه كالنترى مســئول گروه فراهانى به
 ها و مناطق اســتراتژیك بود.گاهها، غارها و پناههایى از مناطق كوهســتانى، جنگلنقشــه

صنعت ستان  سرا، فراهانى دبير هنر ش شت. با اتمام دان سابقه ندا  ىكارى كه تا آن زمان 
 اى در خدمت جنبش قرار گرفت.به شكل حرفه 1346شهرستان سارى شد. و از سال 

 اى ســاواكى شــده( وپس از دســتگيرى جزنى، ســوركى توســب ناصــر آقایان )توده
شهریارى، توده سعلى  ستگيرى ظریفى )توسب عبا ستاند شده دیگر(، از زم ساواكى   اى 

شد. و كمى بعد به 1346 صفارفراهانى مخفى  سطين همراه  شتيانى براى رفتن به فل ى آ
ـــد. و اگر كودتاى بعثى به ـــتگير و زندانى ش  )كودتاى 1968عراق رفت. در عراق دس

صورت نگرفته بود ب سم(  سطين به جبههایران تحویل داده مى هعبدالكریم قا  شد از فل
ست و با نام  سطين به رهبرى جورج جنبش پيو  یكى از« ابوالعباس»آزادیبخش خلق فل

 دهان جبهه آزادیبخش شد.فرمان
سال  سازماندهى كند. اما گروه 1348در  شت تا بقایاى گروه جزنى را   به ایران بازگ

پور و حميد اشــرف یكى از بازماندگان گروه جزنى احيا شــده قبالً توســب غفور حســن
فراهانى به فلســطين بازگشــت و همراه آشــتيانى و مقادیرى ســالح به ایران آمد و  بود.

 ه را بر عهده گرفت.گرو هدایت
گروه در مرحله تداركاتى بود. صـــفایى به عنوان مســـئول تداركاتى جنگل و كوه 

ــهریور  برگزیده ــد. پس به همراه پنج نفر دیگر در پانزدهم ش هاى عازم جنگل 1349ش
 شمال شد.

هر )گروه ـروه شـهمراه گهـه بـایى منطقـعد از شناسـود بـگل قرار بـم جنـتي
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از كند. اما ـود را آغـظامى خـات نـعملي 1350ار ـل بهـدر اوای ده(عود احمدزاـمس

ساعت سه نفر از  24دستگير شد. و به فاصله  1349بهمن  پور در دوازدهمغفور حسن
 شدند.دستگير  گيالن و پنج نفر در تهران

ا رابب شهر دیدار كرد و از كم و كيف حمله ساواك ـانى بـم بهمن فراهـانزدهـش
 آگاه شد.

 دانست دستگير شد.در این فاصله ایرج نيرى كه محل انبار آذوقه گروه جنگل را مى
 اما گروه از این دستگيرى اطالع نداشت.

ساله گروه زیر ضرب ساواك قرار گرفته بود و خطر دستگيرى گروه  تداركات چند 
رغم نامساعد بودن فصل كرد پس براى جلوگيرى از این شكست علىشهر را تهدید مى

گروه به پاسگاه سياهكل  1349م بهمن ـــوزدهـــهر نـــایت از شـــدم تضمين حمـــع و
 حمله كرد.

سياهكل گروه صفایى براى مردم  سخنرانى  سگاه و  سالح پا سمت بعد از خلع   به 
 طول كشيد و با دستگيرى گروهاسفند به 8بهمن تا  19جنگل به پيش رفتند. درگيرى از 

 خاتمه یافت.
 ه شــهادت رســيد. و رژیم نام او را همراه با دوازده نفر ازصــفایى در زیر شــكنجه ب
 عنوان اعدام شدگان اعالم كرد.به 1349همراهانش در پانزدهم اسفند 

 
 يك نكته: نقد شعاعيان

سوى احمدزاده رد مى شكست گروه را از  صادفى بودن  ست را شعاعيان: ت شك كند. و 
داند را اشــتباه تاكتيكى گروه مىآندهد. و توجهى گروه به واكنش رژیم نســبت مىكمبه
 حرف درستى است اما باید به یك نكته نيز توجه داشت: كه

 تحميل حركت زودرس به گروه
ــن ــتگيرى غفور حس دنبال آن نُه نفر دیگر و لو رفتن انبار آذوقه جنگل، پور و بهدس

 كرد.یا زود گروه را به سرنوشت گروه پيشتاز جزنى دچار مى دیر
ستانه ورود به فاز عملياتى لو رفت و بدون آنگروه جزنى  شليكدر آ  كه یك گلوله 
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 كه توده و طبقه بفهمد كه پيشاهنگ مش ولآنشود تمامى زحمات گروه بر باد رفت. بى
 كرد:هرروى گروه باید چهار كار مىبه چه كارى بوده است به

سعى مىالف: با دادن تلفات عقب مى ست و  ش  وه تلفات راكرد با مخفى كردن گرن
ساند و به شروع حركت بگردد. وبه حداقل بر  دنبال مكانى دیگر و امكاناتى دیگر براى 

سال كار طاقتاین به شده بود جنبشمعناى یكى دو   فرسا بود. چرا كه حكومت متوجه 
 وارد فاز جدیدى شده است.

 بهرغم مسـاعد نبودن فصـل، آماده نبودن گروه شـهر براى پشـتيبانى و ضـرب: على
ــعى كند با امكانات باقى ــت به عمليات بزند و س ــتيك، دس  ماندهخوردن امكانات لجس

 تواند توده و طبقه را متوجه خود كند.كه مىجنبش را وارد فاز جدید كند و تا جایى

 
 آنچه یك انقالبى باید بداند

سال  ساله در  شد. آن 1349این ر  اتوریتهشود جزنى براى حفظ گونه كه ادعا مىنوشته 
 نام او نوشــت، با حقيقت همخوانى ندارد. از نگاه نوعفراهانى این رســاله را از زندان به

ــاله كار فراهانى و جمعنگارش مى ــىتوان فهميد این رس ــت.بندى بررس  هاى گروه اس
هاى گروهى كه بازمانده گروه جزنى اســت. پس از نظر چارچوب اندیشــه با اندیشــه

 خویشى دارد. جزنى
اى كه ترین پالتفرم جنبش چریكى اســت. برنامهســاله نخســتين و منســجماین ر

 دهد.تمامى زوایاى جنبش پاسخ مىبه
با این همه این برنامه جاى چون و چراى بســـيار دارد. نخســـتين انتقادى كه بر این 

ساله سالت طبقه كارگر بر گرفته مى ر سل جوان»شود دادن ر ست. منتقدین فراهانى « ن ا
ستى نمىر این نگاه سل جوان»دانند گرچه مراد صفایى از ا ماركسي همان روشنفكران « ن
كند، منظورش اســت. و وقتى او صــحبت از روشــنفكران متعهد و انقالبى مى انقالبى

ــنفكران ــت. كه آن روش ــخص نكردن ها الیهطبقه كارگر اس اى از طبقه كارگرند اما مش
 هایى شود.موجب گمراهىد توانتعاریف مى

 بورژوازى،بها دادن به نقش خردهشـــود كمدیگرى كه به این رســـاله گرفته مى ایراد
 ست.ا هاى اومبارزاتش و سازمان
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 این رساله شامل یك مقدمه است و دو بخش. مقدمه مبتنى بر سه نكته است:

 همين خاطر موجز است.هاى انجام شده گروه است. به. این رساله نتيجه بررسى1
 بست مبارزاتى است.پایان دادن به بن. این رساله براى 2
ـــاله ضـــمن پذیرش ل زش3  كند كه حولهایى در آن همه را دعوت مى. این رس

 محورهاى تعيين شده مبارزه را آغاز كنند.
 و شامل« خواهيمدانيم و چه مىاز جامعه خود چه مى»بخش اول این رساله با عنوان 

 پنج محور است:
 ر فعلى جامعه ما. اصالحات اخير )ارضى( و سي1
 . شناخت بورژوازى ایران2
 . شناخت دستگاه حاكمه ایران3
 ل اجتماعى و فرهنگىی. مسا4
 اى آزاد و مترقى. جامعه5

 است و شامل هفت محور است:« در مبارزه و تدارك انقالب»عنوان بخش دوم، 
 . ضرورت مبارزه و انقالب1
 . نيروهاى انقالب و طرز تفكر انقالبى2
 هاهاى سياسى حاضر و مبارزات گذشته آنسازمان. 3
 . در تدارك انقالب4
 . مبارزات مسلحانه شهر و ده5
 المللىهاى بين. همكارى6
 . تذكرات فنى و سازماندهى7
 

 اصالحات ارضى

 بيند و بعد بپردازیم به انتقاد شعاعيان.ابتدا ببينيم فراهانى اصالحات را چگونه مى
 

 تمييط دادو سيط ت واو درتن  باىعه ت ىسخ شعارهار بنب رفط  نه ىنظور »
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 ىان    باىعه نقشمم خواهانه اىطاو نه ابطا درهى ، ت در پاىاو دادو نه عق تطق 
 كن . پس رفط  ىاهين  ارتباع  دارد.ارتباع  اىفا ى 

ست نور تا ر ىو  ش ه ا سنه انبا   سود نور تا ر تان  خوع ى  ا  ىالراو نهرگ نه 
نهدر نور نه  يل رف نه تا ر كمپطادتر ت و كه كمپطادتر دىگط نخشممم  ا  و  ار 

 تماى  هو است.نور تا ر اىطاو نيست. نوره 
 ال ، صنعن ، نا ر ان  نه تماى  نه ان صاراو بهان ممممور تا ر در عطصه ىممممن

 تانسنه است.
 پس نطخال  نور تا ر كالسممميك، ىخالم ه ادر ت ططف ارر دىرناتورر ت ىنر 

 اىپطىاليسپ است.نه
 هار دتلن  نود كه حاكميت نور تا ر را ت ىيم كطد ت نا اررفط  سمممطهغا  ططي

 رتسنا را نه رتر هو  شود.
 دارراىا اىم نور تا ر نه دت دليل قادر نيسمممت باىعه را نه ىك باىعه سمممطىاىه

 توسعه ىافنه تب ىل كن .
 ار است نطار اداىه غارتگطر ان صاراو بهان . تسيوه1
 ىان    ق رو رقانت نا ان صاراو خارب  را ن ارد. نه عوت عق 2

 اىم رفط  ناقو ن تو رفط  سمممياسممم  ت ابنماع  اىراو هط ت وا ننيادر را ا 
شطباىعه ى  سنگاه ادارر، غارتگطر ق ساد د سوطنن ، ف سنب اد    يطد. رفط  نا ا

ان صمماراو هار رت نه تهاى  نه ااى  نورتكطاسمم  ادارر ت نظاى  ت تانسممنگ مممممن
 رس .باى  نم نه

 
 دستگاه حاكمه

ستگاه حاكمه نماینده فئودال صالحات د سویى همكار  هاها و كمپرادورقبل از ا بود و از 
 كارگزار امپریاليسم. و

صالحات فئودال شرپس از ا ست دادند. و ق سود بورژوازى از د  ها نفوذ خود را به 
 دو با امپریاليســم جهانى بســتگى بورژوازى پيوند خورده اســت و هرحكومت با عالى 

 خوار و گوش به فرماننوكر جيره دارند. این اشــتباه اســت كه دســتگاه حاكمه را صــرفاً
ستگى ضمن واب ستگاه حاكمه  سيم. د شنا سم ب هاى طبقاتى منافعى دارد كه او را امپریالي

 كند.امپریاليسم وابسته مىبه
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 يك نكته

سگاین بخش از تحليل فراهانى مرزبندى  شاه را  سعود كه  ست به م سخى ا  در واقع پا
ــم مى ــبى قائلزنجيرى امپریاليس ــتقالل نس ــاه یك اس اند داند. فراهانى و جزنى براى ش

دهند و مســعود شــعار مرگ ها شــعار مرگ بر دیكتاتورى شــاه مىهمين خاطر آنبه
 دهد.اش را مىهاى زنجيرىبرامپریاليسم و سگ

 
 فراهانى و حزب توده

اندئالافى ى ركسيسك ججج لنينيسك را برگزند و جنبش ك رگرى  تاده رسن ً زب »
 زىينه رسن  فا ليص  خاد قرار داد را

چرا  چاپ وروى ب ل اجصن ع ، دنب لهناى  ندانصن رابرى ب تيربه، عدم درك ىس 
س لب ند كه نصااند ر سص  ب عث  سص لني ناروى، انحراف ت ا سب  سي  ت رنخ   از 

بارفوازى از خرده خ اد قشرا  به يثيب خاد را در بين تاده خاد را انع  كند و
 دسب داد 

 
 دهد:هاى تصحيح حزب را نيز نشان مىاز نقد حزب راهفراهانى بعد 

 
 نبد و اصالح ناد   زب ب ند اس س ً

 رج  ناروى اس ك ك ر خاد جبالب  را ىسصبل از ىن سب ت خجافى انجالجدئجان
 قرار داد 

  ه ن بدس زى ندا  دوب ر
 رابرى آپ عاض ناد 

 ك درا ى فا ل  زب ت عيه ناند 
 ا ى انحراف  در آپ دور رنخصه ناد سنب

 ىااضع سي س   زب نبد صرنح ناد 
 

 این تحليل حاوى دو نكته اساسى است:
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 كه با تحليل مسعود متفاوت است. مسعود حزب توده را بالكل حزب. نخست این1
 داند.اى نمىطبقه كارگر ایران در هيچ دوره

ـــت. حزب توده را حزب طبقه . دوم آن2 به ميزان زیادى بيژنى اس كه، این تحليل 
ـــكاالت و انحرافات قابل رفع. این تحليل از بُن با نظر مســـعود و مى كارگر داند با اش

 داند تفاوت دارد.بورژوازى مىحزب توده را حزبى خرده شعاعيان كه

 
 برانگيزاى بحثنكته

 گوید:رسالت تاریخى نسل جوان سخن مىفراهانى از 
 

 ى رس لب ت رنخ  نسل جااپ انن اسب كه براى ى ن پ دادپ به بيدادگرى قروپ به»
 «وجاد آورداى ىصرق  و ىيشرو بهخيزد و ج ىاه

 
شعاعيان مى  رود، و اینجا حق باپرسد پس رسالت تاریخى طبقه كارگر به كجا مىو 

 كه مراد فراهانى از نسل جوان روشنفكران انقالبى طبقهست ا شعاعيان است ناگفته پيدا
 باشد. و خطاب فراهانى در اینجا بيشتر روشنفكرانكارگر و بخش جوان طبقه كارگر مى

 ست.ا هاانقالبى در دانشگاه
 

 تمشنامه ه

 هایش را با امضاىاست به امضاى سرتق. شعاعيان نامه 1354تاریخ نامه نيمه اول بهمن 
 سرباز، رفيق و سرتق نوشته است.سرخ، طاهر، 

شهادت مى شتن این نامه به  ست چند روزى بعد از نو شانزدهم بهمنو در سد )  ر
 شود:نامه سياسى او هم هست با هشدارى شروع مى( این نامه كه در واقع وصيت1354

 ها باید درك كند كه سازمان پيشگام جنبش انقالبى اكنون ایران است.. سازمان چریك1

 یابد.ك كند كه نظریاتش در جامعه مادیت مى. در2
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 معناى ماركســيســتى بودن این. درك كند كه ســكوت فعلى پيرامون نظریاتش به3

 نظریات نيست.
 پذیر است.. درك كند كه ذخایر اعتبارى هر سازمانى پایان4
 . درك كند كه خرج كردن اعتبارات گذشته سراشيب انحطاط است. 5
 ها رو به فرود است.تئورى چریك. درك كند كه كيفيت 6

 
 دو نكته درست

 گذارد:شعاعيان روى دو نكته درست انگشت مى
ضرورتا1ً شگامى در انقالب  ست كه رهایى نهایى خلق را همين . پي  به معناى آن ني

 كند.سازمان رهبرى مى
ــازمان انقالبى 2 ــير قهقرایى در هر س ــنگرى پيروزى انقالب و س ــایش هر س . گش

 شكست جبهه انقالب است.معناى به

 
 انگيزتحوالت غم

سازمان فداتحوالتى غم»شعاعيان از  ستى این تحوالت چهخبر مى« ىیانگيز در   دهد. را
سال  شتاز جزنى در  شاهنگ 1346بود. گروه پي شد. پس اعالم موجودیت پي ستگير   د

 اهانى واى دیگر )فراى دیگر دســتگير شــدند و عدهمســلح به تعویق افتاد. جزنى و عده
 پور( در ایران ماندند تااى دیگر )حميد اشرف و حسنآشتيانى( به فلسطين رفتند و عده

 گروه را احيا كنند.
ـ احـجروه ـن گـبي 1349ال ـدر س دت صورت ـات وحـاحثـمدزاده مبـزنى 

ا با خب غالب ـوجود آمد. امهاى فدائى خلق بهچریك 1350ال ـانه سـگرفت. درآست
 ن.مسعود نه بيژ

 كهبا شهادت مسعود و پویان دیگر رهبران این تفكر، رفته رفته هواداران بيژن كسانى
سانى شده بودند و یا ك شنا  سالاز زندان با خب بيژن آ سازمان از   كه در درون و بيرون 

دادند.  شان رسيده بود، وزنه سنگينى را در سازمان تشكيلدستهاى بيژن بهنوشته 1350
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ساواك كه تمامىاما هنوز براى  ضربات مرگبار  سازمان كافى نبود.  توان  ت يير خب در 
ـــ امنيتى خود را بر نابودى سازمان گذاشته بود به كمك این سنگينى نفراتى  اطالعاتى ـ

 بست ایدئولوژیك، خب بيژن در سازمان حاكم شود.آمد تا با طرح بن
ـــال  ـــت باالتر 1353از پایان س ى پيدا كرد و خب بيژن در مقابل خب مســـعود دس

ــال رفته ــد. این تحول در نبرد خلق س ــازمان حاكم ش ، ارگان 1355رفته خب بيژن بر س
 شود.سازمان اعالم مى تئوریك

 ل زیریمسعود و بيژن هر دو به ضرورت نبرد مسلحانه پيشتاز باور داشتند اما در مسا
 با هم اختالف داشتند:

 نبود. اما بيژن اصالحات ارضى . مسعود براى اصالحات ارضى اهميت زیادى قائل1
 دانست.را ت يير از فئوداليسم به بورژوازى مى

شاه را دست2 شانده و عروسك امپریاليسم مى. مسعود  شاهن  دانست. اما بيژن براى 
 استقاللى نسبى قائل بود.

دانســت اما . مســعود حزب توده را از آغاز كاریكاتورى از حزب طبقه كارگر مى3
 دانست.حزب طبقه كارگر مى 1332سال  حزب را تا بيژن
 دانست.دانست. اما بيژن مى. مسعود شوروى را كشورى سوسياليستى نمى4

 ها از خب مســعود به بيژن، هم منفى بود و هم مثبت. مثبت بود، چرا كهگذار چریك
سالدرك بيژن واقع شترى با آن  شت. اما بُعد مرگبار تفكر جزنى،بينى و انطباق بي  ها دا

 زب توده و شوروى بود.ح
ــورو ــت از حزب توده و ش ــود. گلبولبيژن تا به آخر نتوانس اى هاى تودهى جدا ش

ــــخدر اى در ســازمان بعدها تبدیل به ســرطانى كشــندهها ولســلبيژن بود. همين  ونـ
 ها شد.چریك
ـــشع ـــاعيان بـ هاى بيژن از زندان توسب همسرش و كه از پروسه آمدن نوشتها اینـ
ها اطالعى نداشــت. اما تحول را رســاندن آن به دســت رهبرى چریك و نىارم ا بهروز

 د.كنیاد مى« انگيزتحولى غم»دهد و از آن با عنوان تشخيص مى درستىبه
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 زمينه بحث با حزب توده: ترور عباس شهریارى

شهریارى از كارگران توده شورهاى خليج، بعد از كودتا فعال عباس  اى بود كه در ك
ــوروى هنرنمایىمىگفته  بود. ــود در بردن رهبران حزب كمونيســت عراق به ش هایى ش

ــته ــده بود كه  داش ــت. همين امر باعث ش او را به دبير كل حزب توده « رفقاى باال»اس
 معرفى كنند. رادمنش

ياورد. تشـــكيالت بزرگ حزب در زیر ضـــربات تاب ن تا  عد از كود  حزب توده ب
ـــف ـــرمـ نظامى با دستگيرى  گلوله را فرماندارى اندارى نظامى متالشى شد. و آخرینـ

ــد به ــليك كرد. پس حزب تبدیل ش ــقيقه حزب ش ــرو روزبه بر ش ــتى تبعيدى خس مش
 درشوروى و بعد آلمان شرقى.

كه نخستين فضاى باز بعد از كودتا بود حزب نتوانست خود  1339ـ41هاى در سال
ـــازى كندویران ،بيابد را ـــال تر از آن بود كه بتواند خود را بازس به بعد  1344. اما از س

هاى رها شــده از زندان و یا نجات اىحزب چون اژدهایى خفته پيدا شــد توده ناگهان
رو شــدند. اى وزین روبهتيز فرماندارى نظامى با تشــكيالتى منظم و روزنامه یافته از تيغ
 تهران و جنوب نوید احياى مجدد حزب بود. تشكيالت

داخل  یا شهریارى بود كه رادمنش مسئول تشكيالت عامل این احيا عباسعلى اسالمى
 دانست.كشور كشف او را چون كشف امریكا توسب كریستف كلمب مى

 كردنددیگر مدعيان رهبرى در حزب چون كيانورى با ناباورى به این كشف نگاه مى
سترده روزنامه حزب بهاما بيالن فعاليت حوزه   «شعله جنوب»نام هاى حزبى و پخش گ

 گذاشت.اى باقى نمىچ شك و شبههجاى هي
 این فعاليت به حدى جدى بود كه حتى ضيا ظریفى را هم فریفت.

سالح از  سر قرار گرفتن  شتاز در  سازمان پي سوركى از رهبران  بيژن جزنى و عباس 
 دستگير شدند. حسن ضيا ظریفى نفر دوم« ناصر آقایان»نام اى ساواكى شده بهتوده یك

شكيالت جان به  شتارگاه،ت صادرات ك صادره بانك  صميم گرفت با م  سالمت برد و ت
شتاز را به جامعه معرفى نماید. براى این معرفى نياز پيدا كرد به كمك سلح پي  سازمان م

گار  كه در آن روز يك»تبلي اتى حزب توده  بود. ظریفى از طریق یكى از « رادیوى پ
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 كه همان عباسعلى« دسىمهن»حزب با مسئول داخل كشور حزب تماس گرفت.  اعضاى
سر قرار ظریفى آمد و تعهد كرد كه چنانچه چریك شد به   ها عمليات بكنندشهریارى با

سرقرار بعدىاعالميه آن  ها را از رادیو پيك خواهند خواند. ظریفى یكى دو روز بعد در 
 دستگير شد.

در زندان بود كه ظریفى فهميد عباســعلى شــهریار ســاواكى اســت و كل تشــكيالت 
توده در تهران و جنوب ســاخته و پرداخته ســاواك اســت. ظریفى این خبر را به  زبح

بيرون داد. رادمنش و به تبع آن رهبرى در تبعيد حزب، البته نه جناح مخالف او  رفقاى
 هاى حزب در داخل ایران بود. و چپ و راست باكيانورى باشد، سرمست از فعاليت كه

 كرد كه حزب بادیگر احزاب برادر قمپز در مىها و ســـتون فقراتى كشـــيده جلو روس
 گيرد.دست مىزودى قدرت را در ایران بهرهبرى او برخاسته است به

 شــهریارى براى مالقات رهبرى حزب به آلمان شــرقى رفت. و تالش كرد رهبرى
 داخلحزب را متقاعد كند كه موقعيت انقالبى در ایران ایجاد شده است و رهبرى باید به

 بياید. رهبرى حزب كســانى را به ایران فرســتاد تا اوضــاع را بررســى كند. تا دركشــور 
 صورت مساعد بودند شرایب رهبرى به داخل كشور برود.

ــنخستين گ ــروه دو نفر از افسـ ــران حزب بودند، كه بـ ه شكل مرموزى دستگير و ـ
و و جدوم حكمتها خبرى نشـد. گروه شـدند و دیگر از زنده و مرده آن سـربه نيسـت
ها نيز طى یك برنامه ســـاختگى دســـتگير و از نفرى دیگر بودند. كه آن خاورى و چند

 مدار خارج شدند.
شتى به نزدیكى شهریارى او را با ك شهر پس رادمنش خود به عراق آمد. و  هاى خرم

او براى سـاواك ممكن بود اما سـاواك تصـميم داشـت تمامى رهبرى  دسـتگيرى آورد.
ــــح ــــزب را بـ عنوان تله خرج . پس آمدن رادمنش و بازگشــت او را بهچنگ آوردهـ

 كردند.شهریارى مى
 مدتى بعد پيك شهریارى هنگام ورود غيرقانونى در مرز شوروى دستگير شد. شنود

 داخلها صداى یك سرهنگ ساواك را شنيده بود كه خبر ورود یك جاسوس را بهروس
 كرد.شوروى گزارش مى
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اى و رابب تشــكيالت ایران با رهبرى حزب توده هپيك دســتگير شــد و خود را تود

«  كه افتد و دانىچنان»شان هاىها باور نكردند، در بازجویىدرخارج اعالم كرد. اما روس
شكيالت جنوب و  او شهریارى و كل ت سعلى  را به حرف آوردند. و او اعتراف كرد، عبا

 ساخته و پرداخته ساواك است. تهران
 ر كردند. رادمنش از دبيركلى حزب بركنار شد. و تا آخرها رهبرى حزب را خبروس

 عمر هم نپذیرفت كه شهریارى عامل ساواك بوده است. و تمامى داستان را توطئه جناح
 راستى حماقت هم نعمتى است:دانست و بهكيانورى براى عزل خود مى

 ها زداىساواك داستان را لو رفته دید طى نمایشى دست به دستگيرى گسترده توده
 به مردم معرفى كرد.« مرد هزار چهره»عنوان عباسعلى شهریارى را به

سال چریك سرو روزبه»نام به 1354ها طى عملياتى در  سر ننگ« خ سرا  به زندگى 
 عباسعلى اسالمى پایان دادند.

 ها ارتباطى برقرار كند. ودنبال این ترور، رهبرى حزب توده تالش كرد با چریكبه
 اى اعالم كردند. این مواضع منشأواضع خود را نسبت به حزب طى بيانيهها نيز مچریك

 نامه هشتم شعاعيان است.

 
 مالك حزب طبقه كارگر بودن چيست

ست ببينم ارزیابى چریك سى كنيم مالكنخ هایى را ها از حزب توده چه بود و بعد برر
 كند:یك حزب را حزب طبقه كارگر مى كه

 
ت ى » بل از كاد كه انااره 28ت  ق ك رگر باد،     به   ىرداد  زب تاده  زب طب

و  بارفوازى رابرى آپ را به ت ر  خاد درآورده بادنداى از روننعكراپ خردهعده
 روى و غيره كش نده بادند   خط ىش  آپ را به انحراف ت اىارتانيسص  و دنب له

نصه سص  دنگر جه پ نيز دا   نند  زباند ىانن ىاقايب را كن بيش ا زاب كناني
 ين    در آپ زى پ اوضجج ع داخ  ىكنانيسججب چين در زى پ چن دوسججيا و واپ 

انبالب   الن    انراپ فرصب آپ را نداد كه انن  زب )تاده( در جرن پ ىب رزاتبين
ىرولصرى،  ا  ىارد ت ججعيه قرار گيرد و  ركب اىااجخ   و رنججد سججي سجج  تاده
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ن ىتنر از اصججالحاي ن باد كرده وعده بارفوازى راا ى خردهاندئالافى و خط ىشجج 
  «1بارفوا را از  زب بيروپ برنزدروننعكراپ خرده

 
 كند:بندى مىگونه جمعها را ایندرستى نظرات چریكشعاعيان به

 بورژوازى بود.. رهبرى حزب همواره در دست خرده1
 . خب مشى حزب همواره اپورتونيستى بود.2
 كند.اجازه نداد حزب خود را پاكسازى مىالمللى . اوضاع داخلى و بين3
 . ولى حزب، حزب طبقه كارگر بود.4

شعاعيان مطرح مى سایى یهم بهكند و آنسؤالى كه  شنا  كدرستى این بود كه مالك 
 حزب چيست؟
سخ مى شناخت یك حزب، ایدئولوژى حاكم بر آن حزبدهد، مهمو پا  ترین محك 

 پرسدىست كه ماركسيسم است. و باز ما پيدا است. ایدئولوژى حزب طبقه كارگر ناگفته
كه آیا صــرف ادعاى یك حزب مبنى بر ماركســيســت بودن كافى اســت. و پاســخ او نه 

پرســد ميدان كند. و دوباره مىراه اثبات آن خب مشــى حزب اســت كه دنبال مى اســت.
سخ مى عمل این ست! و پا شى كجا ست. پس باید دیدخب م  دهد پهنه مبارزه طبقاتى ا

ك زب درفراگرد مبارزات طبقاتى عمالً چه ســـنگرى گرفته اســـت. پس باید به پراتيح
ست كه از لح اجتماعى اظ حزب مراجعه كرد. براى پى بردن به ماهيت یك حزب الزم ا

و  عملكرد حزب را بررسى كنيم. تا دریابيم حزب داراى چه خب مشى بوده است عينى
شى حزب پى ببریم كه حزب داراى چه  از خب ست كه بر بنياد آن چم نين مرامى بوده ا

گذارد ها مىرا در پيش گرفته است. شعاعيان سؤال مهمى را روى ميز چریك خب مشى
ن آتوده اپورتونيستى است. رهبرى گویيد خب مشى حزب شما مى»پرسد: مى هاو از آن

 بورژوا بوده است دیگر كارگرى بودن آن چهاى خردهت عدهـــواره در دســـهم يزـــن
 معنایى دارد.
 گوید:ها كه مىپرسد اگر نظر قبلى چریكو باز مى

                                                           
 هاى فدائى خلق. بيانيه چريك1
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سصه باد ننانه زب تاده در  ي ت خاد  ص  لحظه»  اى از نك  زباى اك نصاان
 « 1كنانيسب ب ند

 
ــت كه امروز حزب توده تداورى حقيقى چریك ــت چه اتفاقى افتاده اس ا ها بوده اس

 مرداد و حزب طبقه كارگر شده است. 28
شكارا از خود انتقاد كرد و این تاگ ستى آ ست آیا نبای شده ا  يير را ر این نظر عود 

 توده گفت. به

را  در حزب انحضـــور كارگرو گفتنى اســـت كه بيژن رابطه ارگانيك، طبقه كارگر 
ــند.. كه این2گرفتدليل حزبيت حزب توده مى  طور نيســت. اگر این دو شــرط الزم باش

ــتند. احزاب بور ــرط كافى نيس ــورهاى اروپایى هم ش ژوایى كارگر انگليس و دیگر كش
ــمار، بىارگانيك با طبقه كارگر دارند. و هم تعدادى بى رابطه ــمارتر از حزب توده، ش ش

 خود جا داده بودند و هنوز هم دارند اما حزب طبقه كارگر نيستند. كارگر؛ در
 هاین رابط عنوان شــرط الزم و رابطه ارگانيك شــرط كافىدر واقع مشــى كارگرى به
ـــود كه یك حزب )حزكه براى اینخواهد بود. و كالم آخر این ب كار اثبات یا نفى ش

ى وجود یك راه بنيادى ماركسيست حزب طبقه كارگر هست یا نه، یك راه و مطلقاً توده(
ب بررسى عمليات مشخص آن حزب در پروسه مبارزه طبقاتى كه چيزى جز بازتا دارد،
 نيست. مشى و ایدئولوژى حزب خب

 

 یك بحث تاریخى یا ریشه یك انحراف

ـــه حزب توده با حزبچریك ـــخ به پيام كميته مركزى حزب توده با مقایس  ها در پاس
 نویسند:كمونيست چين چنين مى

 

                                                           
 هم استراتژى و هم تاكتيك. مسعود احمدزاه، 1

 كردانوشيروان لطفى از بيژن نقل مى. 2
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كه اىم حهب )توده( اتعمممار داخو  ت نيم» ن ارد  الموو  اىطاو فطصمممت هو را 
 «.ىورد تصفيه قطار  يطدها دربطىاو ىبار او انقالن  خوق ت رش  سياس  توده

 
 اى اپورتونيست وارد آن شدهبه دیگر سخن، حزب توده، حزبى بود كارگرى كه عده

ضاع بين سيو و وان مين، او ست چين در زمان چن دو  المللى وبودند، مثل حزب كموني
 داخلى فرصت دارد و حزب خودش را از این عناصر تصفيه كند.

ــ  59همين تفكر در سال   ها مطرح شد. در آن روزگار دوزمان چریكدر سا 1358ـ
 وجود آمده بود:ها بهجریان هوادار حزب توده در چریك

ـــات توده. عده1 اى بودند. و كرده بودند و بالكل توده اى پيدااى در زندان گرایش
 اى كم یا زیاد.كلمه دانستند بدونحزب توده را حزب طبقه كارگر مى

 تورج حيدرى بيگوند بودند. 1355سال ب هاى همان انشعااینان دنبالچه
ـــته اى دیگر كه تحت. عده2 ، حزب توده را حزب بودند اولتأثير القائات دارودس

ست در آن النهطبقه كارگر مى صر اپورتوني ستند كه عنا اند. و معتقد بودند باید كرده دان
ش ال درون حزب تودهبه قيده بود كه ریخت. و بر این ع ها را بيرونرفت و این آت و آ

شته برمى شتند بهاگر به گذ شوند توده كه چریك فدائىجاى آنگ شدند و تالش اى مىب
 از سادگى و جهالت آدمى(. ها پاكسازى كنند. )وهكردند حزب را از اپورتونيستمى

 بيند وها مىدرســـتى درك غلب از اپورتونيســـم را در تفكر چریكشـــعاعيان اما به
 دهد كه:توضيح مى

سم از خود واقعيت آغاز ینهقر» سي ست. مارك ستى ني سي ستدالل مارك شيوه ا سازى 
ستدالل مىبه شرایب«. كندمعرفت و ا ستفاده از  ست با ا ست چين توان  اگر حزب كموني

ــفيه كند بهبين  خاطر آن بود كه به گوهر كارگرى بود. منتهىالمللى و داخلى خود را تص
سم به سمعنوان یك بيمارى اپورتوني  گریبان او را گرفته بود. اما در حزب توده، اپورتوني

 گوهر و نهاد حزب است؛
 

 ناپذىط نبودار اپورتونيسمت اصماليىسم له حهب توده ىسم له نيطتو رىخنم ع ه»
دراىم شممر  نيسممت كه حهب توده هپ ا  عناصممط خوق، عناصممطر كه صممميمانه 

 سو انن  تشريل ش ه نود.توده دا ى نه
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 ها ت صمم  رنگاو نود. ىار يطر حهب ا  عناصممط خوقاپورتونيسممتاىا حهب، حهب 

 «عمو  اپورتونيسين  ت ىهترانه نود.
 

 .تفكر درست كدام استروند بعدى حوادث نشان داد كه 
 

 اى، مرده ریگ حزب تودهتفكر توده

ــعاعيان در ادامه بحث الزم مى ــاره كند؛ ش ــكيالت»بيند به یك نكته اش  یكى گرفتن تش
 كند.یاد مى« خطایى سخت بنيادى»عنوان و از آن به« اىبا تفكرات تودهحزب توده 
ــال ــور پيش آمده بود كه زوال حزببعد دربين چریكبه 1350هاى درس  ها این تص

 دهد كه:ست. اما شعاعيان هشدار مىا معناى زوال اپورتونيسم در جنبش كارگرىتوده به
 

شنه نهطط  تفرطر كه حهب توده نه» ص  پوه ت  بار  ذا ىثانه ىك بطىاو فرطر 
تط ا  ق رو سا ىان  حهب ار باو سختممممار ت ههار نممممتط ت ص  نپوه ىهوك ههار

 «توده است.
 

 بود. تفكرى كه در سياست،« اىتفكر توده»مرده ریگ حزب توده براى جنبش چپ 
 بود.توانســت هر زمان به هر شــكلى در بياید، اما به گوهر یكى اخالق و تشــكيالت مى

شدار مى سم بىتوده»دهد، شعاعيان وقتى ه سلحه عندالعزوم مىای سمتواند به تودها  ای
 تواند در یك تشكيالتاى را در نظر دارد. تفكرى كه مىتفكر توده«. مسلح نيز بدل شود

 چریكى نيز حلول كند و همين سالح ما را بفریبد كه اپورتونيسم مسلح امكان ندارد.
صول،اى در تفكر توده سم در ا سيارى به بار آورد با دگماتي سارات ب  جنش چپ خ

ستالينيسم در تشكيالت و بى  اخالقى در سياست. این مرده ریگ به چپ ایران فرصتا
نداد كه دسـت به نواندیشـى و بازسـازى خود بزند. شـعاعيان از معدود كسـانى بود كه 

 ها گفت:روزگار متوجه جبهه اصلى نبرد شد و به چریك درآن
 

نده» س زى پ آپ جدا  سب ىب رزه ب   زب تاده از ىب رزه ب    سخن كات ه، دنرى ا
ىب رزه انسص ، بهاسب  دنرى اسب ىب رزه ب   زب تاده به ىب رزه ب  طرز تعكر تاده
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سك و بهتاده سب  و ىس ار گانهان نده ا سك بدل  نارون طعره از  ونژه ىب رزه ب  
 زب  گشجج ن  و نبرد ب  سجج زى پتشچنين ىيك رى و در عاض خاد را سججرگرم آ

 تاده و ب غارات ته ى نده ىه جر آپ كه دنگر بندبند النجججه ف سجججدش در   ل
 انسص  اسب وى نيدگ  نه ن  اسب، از نك سا گااه زندگ  در ان پ فض ى تاده
  «1از ساى دنگر، تير در ت رنك  افكندپ و ننشير به س نه زدپ اسب

 
 ملكى، به تمامى حق با او بود. انشعاب و مواضع گرفته شده توسب

ــال از مواضــع حزب توده مى ــتان درس ــفرش به انگلس گذریم كه گفتند ملكى در س
و ضدانقالبى است.  ضدسوسياليسمشود و مواضع او ضدشوروى، خریدارى مى 1325

ــو ت ــا آخـ ــر حيـ ــات حـ ــزب ملكى بـ و منفور شناخته شد و  عنوان عنصرى مطرودهـ
 خواهد شد.

ـــان به كميته مركزى حزبها در جوابيهكه چریكاما ببينيم  نه ملكى چگو توده از ش
 كنند.یاد مى
 

 ظهار نك اىازنسجججياپ رونجججنعكرى راسجججب در داخل  زب )دار و دسجججصه»
 بارفوازىرونزنانيسججص  خ يل ى ك  و نججرك ( و انشججا ب آپ نيز به رابراپ خرده

 كنند و ى ارانه وا ى  زب  را ع يه آپ ىصشجججكل  زب تاده كنك كرد، ت  تاده
 ا ىب زانه ى ايب خاد را زنر لع فه ىب رزه ب  انن جن ح اىارتانيسججب از تادهنيرنگ

  «2 زب  بپان نند
 

 شود:اتهام براى انشعاب تراشيده مى چهاردر این پاراگراف 
 . روشنفكر1
 . راست2
 . رویزیونيست3
 . اپورتونيست4

                                                           
 آيد به تمامى از نامه هشتم شعاعيان است.ها مى. آنچه در گيومه1

 هابيانيه چريك 76. ص 2
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ست. هرگز. اما ببيني ست ا ضعآیا این اتهامات در شه این مو ست.گيرىم ری  ها كجا

ــت.  ــتين برخورد مكتوب از آن بيژن جزنى اس ــال »نخس  اختالفات داخلى 1326در س
ـــارى مىحزب توده باال گرفت. ملكى و خامه  كردند پس ازاى روى عقاید خود پافش

 «ها بلندتر شد.شكست فرقه اعتراد
ــعاب ملكى و خامه ــتند.... پس از در رأس انش  تدریج ملكى ازجدایى بهاى قرار داش

 ماركسيسم روى گرداند
سم را تخطئه كرد... ماهيت سي شد. و مارك شوروى و حزب توده تبدیل  شمن   به د

 .«1انشعاب گرایش به راست بود
 ود.شهایى نتوانست از حزب توده جدا هایش متأسفانه در زمينهجزنى با همه بزرگى

شه توده سم بخشاندی سد كرده بود. به همين خاطر او نتهایى از ذهن او را ای ستفا  وان
 درك درست ملكى از رابطه غلب شوروى با حزب توده و بالعكس و درك اصولى ملكى

 از منافع ملكى و حضور یك چپ مستقل را در جامعه ببيند.
 دید.اما شعاعيان ملكى را چون جزنى نمى

 
 بالل داخل  زبروانه  زب، خط ىش  اسصانشا بياپ در برابر خط ىش  دنب له»

 ىل خ رج ، تكيه به ع ىل داخ   نان  خ   جه عجر تكيه بجرابج ندند  در بجرا نش
ىروان   زب تاده نسجججبب به ىن فع ى   تاجه به ىن فع قرار دادند  در برابر ب  را

  «2را گتانصند ى  
 

ـــعاعيان منصـــفانهبه جرأت مى ترین نقد را توان گفت كه در بين نيروهاى چپ ش
 به ملكى داشته است. شعاعيان بعدها دو نقد نسبت به حزب سوسياليست ملكى نسبت

ست به فعاليتمى سد كه مربوط ا سفانه این نوی هاى گروه ملكى در بعد از كودتا، كه متأ
 .3دفتر در دسترس ما نيست دو

                                                           
 . تاريخ سى ساله، جلد اول1

 نامه هشتم 175. شعاعيان ص 2

با اينترنتى كردن اين كتاب3 تها، آن. چه خوب بود دارندگان اين آاار،  ـــ ـــترس مش قان قرار مىها را در دس بدينا ند و  ـــكل دا  ش
 دادند.ها نشان مىهايشان را به مؤلفين آندلبستگى
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 عناصر خلقى درون حزب توده

 مواضـعحضـور عناصـر خلقى در احزاب اپورتونيسـت هميشـه باعث مخدوش شـدن 
 ایشرا به نم« این همانى»شود چرا كه حزب با پنهان شدن در پشت این عناصر یك مى

 ام.بىاند پس من هم انقالها خوبند. پس منم خوبم. این افراد انقالبىآورد. ایندرمى
شد دفاعيات او به خارج رفت. در آن دفاعيه بلند و باال  ، روزبه ازروزبه كه تيرباران 

 هم روشن بود. روزبه خود در دادگاه گفت:ود. دليل آنهمه چيز گفته ب
 

  «1زد  ىن ب ند  ر  بزنك و بنيرمىرد و  ر  نن عب س  ب ند ى »
 

ـــأله مى ـــعاعيان به این مس  بورژوا و مشـــىپردازد كه تكليف ما با رهبرى خردهش
 اپورتونيســتى حزب توده روشــن اســت. اما آن عناصــر خلقى و انقالبى چون روزبه و
ـــيامك و دیگران كه در حزب بودند. پس از انشـــعاب ملكى چه كردند چرا اینان  س

ــتند ماهيت خرده ــتى آننتوانس ــى اپورتونيس  نرا تشــخيص بدهند و با آبورژوایى و مش
ــتقالل حزبى را بلند كرد و نتوانســت آن ــته برخورد كنند. اگر ملكى پرچم اس را برافراش

ـــت دارد ـــدیق تودهچرا كه كمونيس ـــت او نگرفتند. و خود اهاى ص ى پرچم را از دس
شد باید به ملكى كرد یا  پرچمدار این شدند. و آیا اگر انتقادى هم با وزبه، كه رحركت ن

 بورژوازى اپورتونيست قرار داد.تحت رهبرى مشتى خرده تا به آخر خود را
شهيد در فرهنگ ما بار مذهب ست. از آنجا كه  شهدا بوده ا شه با  شكل ما همي  ى وم

شته است. در فرهنگ چپ نيز قداست مذهبى ناخودآگاه، به قداست انقالقد  بىاست دا
 افزوده شد و شهيد مبرّى شد از انتقاد و كاستى و خطا.

 نتقادارانى كه در زندان كشته شد احدى جرأت نكرد از ورود او به جرگه كامبخش ا
 اى بيشــتر در زندانروى كرد و مرگ او اگر با مالحظهكند و بگوید ارانى در زندان چپ

 پذیر بود.كرد اجتنابحركت مى

                                                           
 هاى بسيار حرف زد و سازمان نظامى لو رفت.. سروان عباسى افسر اخراجى ارتش كه دستگير شد و پس از شكنجه1
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سيد نامه ستش ر سيكولوژى ارانى به د شت. و به ارانىوقتى نيما كتاب پ  اى به او نو

 توانىگفت: از بزرگى تو همين بس كه در ایران كسى نيست این كتاب ترا بفهمد. تو مى
 .1سازنده یك نسل باشى

ــات هفتگى خانه ــتخود را كه مراجعه اما ارانى چه كرد. جلس ــيارى داش  كننده بس
ست و خود را محدود كرد به جل  ساتتعطيل كرد. مجله دنيا را كه بلندگوى چپ بود ب
شتن چند جزوه داخلى و تعليمى با تيراژى محدود و در آخر زند سته حزبى و نو ان. و ب

 ند كهسامورد خود پليس رضاخانى را به آن نتيجه رزندان هم با اعتصاب غذاهاى بى در
غذایى وجود او مضر و خطرناك است. و او را در سلولى تيفوسى حبس كردند تا از بى

 دارویى كشته شود. آن هم دو سال مانده به سقوط رضاشاه.بى و
شرى چه كردند؟ نقش آن سيامك، مب  طور كلى آیاها در حزب چه بود؟ و بهروزبه، 

صرند كه به حزب هویت مى ست كه مُهر خود را بر عنادهند یا این این عنا  صرحزب ا
 توانند بكنند.كوبد. و به دیگر سخن، عناصر خلقى در یك حزب اپورتونيست چه مىمى

صر در آن حزب مى ست. یا آن عنا ساز دو حال خارج ني  تمانند و به افزارى در د
 ردندكارى را كه روزبه و سيامك، مبشرى و دیگران كشوند همانها بدل مىاپورتونيست

 ح آنآورند و در صدد اصالكه این عناصر گوهر اپورتونيستى حزب را تاب نمىو یا آن
ست، مگر انهدام آن. پس بيرون مىبرمى سم ممكن ني صالح اپورتوني  آیند و باآیند. كه ا

 كنند.شكل دادن به جریانى سالم از بيرون با اپورتونيسم مبارزه مى
يت حزب در نزد توده قدس بود. حزب هاى آن روز اىحزب عد، خود امرى م و ب

با آناىتوده تابوى ـــكندرى  ـــده بود. اس تا آخر ها ش همه جالل و جبروت و بزرگى 
حزب  كه شاید او تنها كسى بود كه به تمامى حوادثحزب جدا شود. با آن نتوانست از

خارج  خاطراتش خود مؤید این امر است. اما تا پشت در حزب آمد، نتوانست آگاه بود.
ى. براى او حزبيت حزب مقدس بود. درست مثل انكار خدا توسب یك متعبد دین ود.بش

 تواند شك بكند.وجود همه چيز شك بكند در وجود خدا نمى اگر در
 كردند. این شك ریشه در واقعيات عينى داشت اما بهها در همه چيز شك مىاىتوده

                                                           
 . زندگى نيما، شمس لنگرودى1
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 عقلكردند. بهخود شك مى توانستند جلو بروند. پس دررسيدند دیگر نمىحزب كه مى
 قاصر خود كه از درك حكمت عاليه قاصر بودند.

 به همين خاطر صـداى مخالف در حزب مصـدر هيچ اصـالحى نشـد. و اگر كسـى
 آخر وخواست حرفى بزند چاره و تنها راه را انشعاب دید. انشعاب ملكى انشعاب اول 

 تر اســـت تاقابل احترام بين ملكى و روزبه، ملكى»گوید: نبود. شـــعاعيان درســـت مى
ـــتقالل حزب نه گفت و روزبه«. روزبه به آخملكى كه به عدم اس ر اى كه خود را تا 

ـــعاعيان در آخرین بخش نامه ـــتگى قرار داد و حرف نزد. ش اش درخدمت همين وابس
 دهد:ها مىمهمى به چریك هشدار
 

 م  خ   ب  ىزاج  ىتنرا، در چنين فضججج ى ىرسجججانا ى فداسججج زى پ چرنك»
ن نباد و دسب كك زنن ىس جج ش چنيججد  اى كججكشعس ى ججص  نججارونسججن

  «1چنين نب ند

 
 ل جهانىیها و مساچریك

ــخچریك ــان به ها در پاس  ينكنند كه اختالف باعالم مى« بقایاى رهبران حزب توده»ش
شوروى  سازمان»چين و  ستسرگرمى  شور ا شنفكران خارج از ك سى رو سيا و « هاى 

 آميز، صــلح اجتماعى، ســازشیزیونيســم جدید، مثل گذار مســالمتنظرات رو هاآن
 ادامه اپورتونيستى با امپریاليسم در مسأله جنگ و صلح و غارت مستعمرات، عدم لزوم
 رى ومبارزه طبقات در جامعه سوسياليستى، بند و بست با محافل مرتجع را ضرورت فو

 صلحآميز و نظر بهأله گذار مسالمتدانند و تنها به دو مسفوتى جنبش انقالبى ایران نمى
 دهند.اجتماعى كه اهميت بيشترى دارند پاسخ مى

 ســازش»پرســد اگر داند و مىكار را فرار از مبارزه ایدئولوژیك مىشــعاعيان اما، این
 ارتباط مستقيمى« اپورتونيستى با امپریاليسم در مسأله جنگ و صلح و غارت مستعمرات

با وظيفه تاریخى ما ندارد پس به چه كســـى ارتباط دارد و آیا جنبش كمونيســـتى ایران 

                                                           
 ، نامه هشتم181. صفحه 1
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از جنبش جهانى كمونيستى هست یا نه و اگر هست كه هست غلتيدن در فضاى  ىیجز

 دارى ملى چه معنایى دارد. و باز اگرزندگى متصل در فضاى ایدئولوژیك سرمایه ملى و
ظریات قطعى چند صـــدایى را در جنبش كمونيســـتى ه نیها بر این باورند كه اراچریك
سانى چون خود او كه موضع مشخص در برابر چين و مى ایران سبت به ك پذیرند چرا ن

ــوروى ــعاعيان به نقد مؤمنى بر كتاب دارد برخوردى افتراآميز مى ش ــاره ش كنند )كه اش
 است(. انقالب

 ل جهانىیرد مســااى منســجم در موگوید. اما نداشــتن نظریهشــعاعيان درســت مى
 گشت به تشكيلكمونيستى كه آن روزگار به اختالف چين و شوروى معروف بود برمى

 ل جهانى و اختالف چين ویگروه پيشـــتاز جزنى. جزنى بر این باور بود كه طرح مســـا
شوروى باعث تشتت و انشعاب در گروه خواهد شد. جزنى و ظریفى طرفدار شوروى 

 ود.سوركى طرفدار نظریات چين ب و
سدهاى نظرى و عملى از جلو پاى جنبشجزنى مى شتن  سأله امروز ما بردا  گفت، م

سا ست. وقتى م سخ دادهیا سخ خواهيم داد. این پا شد ما به آن پا  ل جهانى براى ما مبرم 
سال  شوروى از  شد علت آن بود كه اطالعات دقيقى از آنچه   به بعد افتاده بود 1917ن

 شد. حزبى كه بيشترسب حزب كمونيست ایران منتقل مىنداشتند. این اطالعات باید تو
ــتالين نزدیك بودند و آنچه در آنجا اتفاق افتاده بود را از نزدیك  رهبران آن با لنين و اس

ـــالمت نبرد. همگى آن ها جز یك نفر درك كرده بودند. اما از آنان كســـى جان به س
صفيه شتار نقطه خودرت شدند. این ك شته  ستى ك ستاليني سى آنچه هاى ا بى بود براى برر

درشـوروى اتفاق افتاده بود. اما سـركوب وحشـتناك دوران رضـاشـاهى رابطه دیروز و 
ــتند حزب  امروز ــد داش ــته بود. ارانى و گروه او كه قص ــس ــتى را گس جنبش كمونيس

 كنند هيچ اطالعى نه از شوروى داشتند و نه از استالين. كمونيست را احيا
صفيه ستالينى كوقتى ت سيون داخل حزب و جامعههاى ا  ه در واقع از بين بردن اپوزی

 هم یوســف افتخارى بود كه از ســالبود تنها یك نفر توانســت این مســأله را ببيند و آن
 كه اســـتالينها از ســـوى او و ایندر زندان بود. بعدها همين محكوم كردن اعدام 1308

شد و تومى ستى افتخارى  سكي شود، پرونده تروت  ها اجازه نداند كه اواىدهخواهد تزار ب
 فعاليت بكند.
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ــهریور  ــت ایران این گونه تبليغ 1320بعد از ش ــياس  و آمدن حزب توده به ميدان س
شكست جنگل برمىمى سلطانگشت به چپشد كه علت  ستالينروى   زاده كه توسب ا

ستگيرى  شد و علت د ست كهنفر برمى 53اعدام  سران حزب كموني شت به خيانت   گ
 همين علت اعدام شدند.نيز بهها آن

تاریخى پس این تبلي ات مخرب و گمراه يات  كه منطبق بر واقع نده حزب توده  كن
چپ ایران را از دو مســأله مهم تاریخى دور كرد و اجازه نداد تا با بررســى این دو  نبود

 بتواند بفهمد در شوروى چه اتفاقى افتاده است. واقعه
 وقایع، جنبش جنگل شــروع كرد و به نقد لنينيســم بعدها شــعاعيان از یكى از همين

 رسيد اما شعاعيان متأسفانه بر اعدام رهبران حزب كمونيست نپرداخت. چرا كه حقانيتى
 حزب عدالت قائل نبود.براى حزب كمونيست و 

م چپ را باز كند و حداقل شروعى براى ـــوانست چشـــتگر مىـــه دیـــدو واقع
 او باشد: پژوهش

 ر شكست فرقه دمكرات. نقش شوروى د1
 هاى شوروى. آلت فعل كردن حزب توده براى سياست2

ــت ــد. امریكا بمب اتم داش ــت فرقه با كمك تبلي ات حزب توده توجيه ش ــكس  ش
شوروى مجبور به عقب شد. كه اینشوروى را تهدید اتمى كرد. و  شينى   گونه نبود درن
شمالبایگانى وزارت امور خارجه امریكا چنين اولتيماتومى  سأله نفت  ست. م  موجود ني

 ها روى فرقه.بود معامله روس
 اى دیگر توجيه شــد: حزب كه از ابتدا منكر ایندر مورد حزب توده مســأله به گونه

 كرد.را با انترناسيونال پرولترى ناب توجيه مىواقعيت بود و آن
پرنسيبى بىهـرا بدیدند و آنطرف ایران یعنى حزب توده مى اى دیگر اشكال را ازعده

 زب در ابتدا چنين نظرى داشت.ـخليل ملكى منتقد ح ردند.ـكربوط مىـزب مـح
 به بعد و كشــتارها و نظام پليس حاكم توجيه 1930هاى هاى ســالدر مورد تصــفيه

 اى دیگر بود.گونهبه
 بورژوازىها، و خردههایى از سوى بورژواها، كوالكاستقرار سوسياليسم با مخالفت
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ـــد. پس به ناچار پرولتاریا باید با قاطعيت این مقاومترو مىروبه هاى ارتجاعى را ش
ـــتقرار ها اجتنابشـــكســـت. و در این بين افراط و تفریبمى درهم ناپذیر بود. مهم اس

 سوسياليسم بود.
ــونت ــتالين با همه خش ــم گونه توجيه مىهایش ایناس ــياليس ــوس ــد. او معمار س ش
شونت شوروى بود. پس خ سبت به مخالفين حزبىهاى در اش در برابر كار بزرگش او ن

 شد.رنگ مىساختمان سوسياليسم در شوروى بود كم كه
 ، برگرفته از نظر1352ـــ54هاى ها در سالپرداز چریكدر واقع تحليل مؤمنى نظریه

گذشت  هاى قابلبيژن جزنى بود. استقرار سوسياليسم در زمان استالين همراه با خشونت
سم و روى كار ست بهآمدن رویزیوني شچف بود از كنگره بي بعد  ها كه در رأس آن خرو

 ..یعنى مدتى بعد از مرگ استالين
 ها بعد از كنگره بيست از شوروى فاصله گرفتند. آنان در ابتدا انتقاد از استالينچينى

 ها داعيه رهبرىرا برنتافتند و رویزونيســم خروشــچفى از اینجا شــكل گرفت. اما چينى
 ها تن ندادند.ش جهانى را داشتند كه روسجنب

ــــ امپریاليســم شــوروى خرفته رفته این اختالف باال گرفت. و درآ ر به ســوســيال ـ
 سوسياليسم در حرف، امپریاليسم در عمل. رسيدند.

همين مرزبندى به درون حزب توده كشــيده شــد. ابتدا فروتن و قاســمى و ســ ایى 
ــعاب كردند و بعبه ــازمان انقالبى طرفدارى از چين انش ــكيالت اروپایى حزب. س د تش

 توده نتيجه این انشعاب بود. حزب
 اما جزنى بينابين را گرفت، نه سوسياليسم حزب توده، نه امپریاليسم سازمان انقالبى،
ـــتى كه به باور جزنى و مؤمنى یك انحراف در روبناى  بلكه رویزیونيســـم. رویزیونيس

 پرولتاریا به نفع سوسياليسم حل خواهد شد. و سوسياليستى بود و دیر یا زود با حركت
 بورژوازى از حزب جارو خواهد شد.تفكرات خرده

 از جزنى به بعد جنبش چپ اطالعات دقيقى از تحوالت شوروى نداشت. و از آنجا
ــا ــعى مىل مبرمیكه مس ــت س ــالت كرد توان و ظرفيتترى داش هاى خود را حل معض
 خود بكند. روزانه
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 نيازمند اطالعات و كادرهاى قوى و تئوریك بود و باالتر از همهحل مسأله شوروى 
 ها خالى بود.ها در همه این عرصهنيازمند زمان بود كه دست چریك

مانى موكول مى به ز له را  ـــأ حل این مس كافى پس  نات  كا قدرت و ام كه از  كرد 
شد. دیشيده مىاى انكار غلب نبود. ضعفى بود كه باید براى آن چارهباشند. این برخوردار

 داد.جویى را نمىدیكتاتورى فرصت چاره اما
شوروى سيار دریافت در  ست و تيزهوشى ب سانى بود كه با فرا  شعاعيان از معدود ك
شدن نيازمند كار تئوریك و ست و خواهد افتاد. اما جنبش براى قانع   چه اتفاقى افتاده ا

 بود. اسناد و مدارك بسيار بود و از این حيث كمبودها بسيار
هاى رهمند سالـبران فـا رهـهوده شد. چریكـا گشـكه دره 1357ال ـعد از سـب
هایى اىكه رهبرى را غصب كرده بودند تودهخود را از دست داده بودند آنانى 1340ـ50

ــت چندم. حتى توده بودند ــتند از هایى نابلد كه مىاىاى ناب هم نبودند. تودهدس خواس
 .حزب توده راز تحوالت شوروى را بيابندپاستوریزه شده  منابع

 «موجود ســوســياليســم واقعاً»بيهوده نبود كه از رویزیونيســم عقب نشــســتند و به 
سمى كه نه واقعى بود نه موجود. و این اوج بى سيالي سو سيدند.  سمى ر خبرى اپورتوني

 كه حتى مسلح هم نبود دیگر. بود
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 هايی برای آموزشگزاره

ــعاعيان در مقدمه كتاب  ــن مى« جنگل»ش ــمار تاریخ كند كه بهروش دنبال روایت روزش
ست. روایت یابد. و تحليل تاریخ براى او تاریخ براى او از زاویه تحليل تاریخ معنا مى ني

 و چه باید كرد.نشان دهد كجایيم. چرا  ست كها بدان معنا
ست. هر حادثه و موقعيتى براى او یك درس ست بزرگ ا  شعاعيان یك پروپاگاندی

ست. پس آن ضيح مىرا مىا شاید و به دقت تو شعاعيان در پى آنگ ست كه از ا دهد. 
 انقالب گيالن یك كادر حزبى بسازد. روایت

ـــروع مى ـــد و از حزب به جبهه و ازكند. به حزب مىپس از انقالب ش جبهه  رس
شان مىها مىها و گروهوظایف آدمبه سد. و ن صلهر شاهنگ چه فا اى باید با دهد كه پي

 داشته باشد. و چگونه توده را با خود همراه كند و او را به سطح خود فرابرویاند. توده
 هاى خود را در بين تفســـير و تحليلآموزش 1شـــعاعيان براى گریز از ســـانســـور

كاررویدادهاى انقالب گيالن جاى داده  ـــهولت  بازخوانى براى س ما در  ـــت. و ا  اس
 شود.ها در بخشى جدا آورده مىآموزش
 

 مبارزه اشكال

 دهد:شعاعيان مبارزات مردم را در سه كالس جاى مى
 . مبارزه از باال1

                                                           
جلوگيرى  اى از اداره ســاواك بود. در آخرين لحظه متوجه اهميت كتاب شــد و از پخش كتابشــعبه. اداره ســانســور كه در واقع 1

 .كرد و كتاب توقيف شد
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 . مبارزه از وسب2
 مبارزه از پایين. 3

 الدینمقام و جمالهایى چون اميركبير و قائمرفرميستارزه از باال او به ـحث مبـدر ب
به دهد. اگر مبارز از باال به ســرعت با حركت رو كند و نشــان مىاســدآبادى اشــاره مى

ـــت پایين مقام و اميركبير و كه قائمچنان. همگره نخورد فرجامش مرگ مصـــلحين اس
 سر در این راه باختند. سيدجمال

شروطى مىدر مبارزه از وسب كه مراد  ست.   گذارد كه اگر متحققانقالب مشروطه ا
 دهد، اما آن شروط:نشود انقالب جاى خود را به ضدانقالب مى

 . پيوند جدى با پایين1
 امان مواضع سياسى، اقتصادى، اجتماعى دشمن. انهدام بى2
 اى جهت سازندگىهاى اساسى و ریشه. داشتن طرح3
 پركار، سازنده و هوشيار. داشتن كادرها و سازمانى متحرك، 4
 . داشتن رهبرى آبدیده، آگاه و بصير5

 اى است:و اما مبارزه از پایين، مبارزه
 اى. توده1
 . با فرهنگ و برنامه خود2
 . داشتن سازمان و رهبرى3
 ها. شكست دادن استعمار و ارتجاع در همه عرصه4

 
 بورژوازىخرده هاىویژگى

ـ طبقاتیعلت خاصيت بورژوازى به. خرده1  در امر توليد ش )كه خود مستقيماًاتوليدى 
 هایى اســاســى و ســازمان قاطعى رااى، برنامهتواند یك مبارزه ریشــهندارد، نمىدخالت 

 تشكيل دهد.
صورات ــــنيت، قــــبورژوازى از امردهــــ. خ2 ستقالل و مجلس ت انون، آزادى، ا
 آميزى دارد.وهم
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 فى ندارد.گير فلسميراث دندان بورژوازى. خرده3
عد از پيروزى نمىبورژوازى مى. خرده4 ما ب ند ا یت ك هدا ند انقالب را  ندتوا  توا

 سياست جدیدى را جانشين مناسبات توليدى گذشته كند.
ـــدن انقالب مى5 ـــدن ضـــعف. طوالنى ش ـــن ش عث روش با ند   هاى جبرىتوا

سازد. مى رهنگ خود راـان و فـازمـدیشه و سـقالب، انـود. پس انـبورژوازى شردهـخ
ورژوازى یا ـــدست بآورد. و بهبورژوازى بيرون مىردهـــت خـــبرى را از دســـره و

 سپارد.مى پرولتاریا
با طوالنى كردن عمر و پرورش ذهنى خود رهبرى را از دســــت6  . اگر انقالب 
 بورژوازى بيرون نياورد انقالب قربانى خواهد شد.خرده
 تا رهبرى انقالب ارتقاء یابند. و حاكميتتوانند بورژوازى مى. عناصـــرى از خرده7
 دنيااى بهاى متحقق كنند. مهم نيســت افراد در چه طبقهاى دیگر را به شــكل ریشــهطبقه
 كنند.اى مبارزه مىست كه براى چه طبقها آیند. مهم آنمى

 . در زمان پيكارهاى منطقى و فلســـفى پيش از انقالب، دانش طبقاتى بورژوازى و8
ستگى طبقاتىهایى از خردهتواند بخشمىپرولتاریا   بورژوازى را جدا كند. زنگارهاى واب

ــازد. این عناصــر قادرند آن ها را پاك كند. و جوهر طبقاتى جدیدى را جانشــين آن س
 رهبرى انقالب برسند و نهضت را هدایت كنند.به

ــالاین درك عميق از خرده ــالهاى بعد، بهبورژوازى در س ــوص بعد از س ى هاخص
 به بعد در بين چپ ایران نادر بود. 1357

 
 ذهن و عين رابطه

 هاى ایران پارادوكس عين و ذهن مورد بحث بوده است. در ارجحيتاز دیرباز بين چپ
سطح نيروهاى توليد و صادى یا  ساخت اقت ست. زیر بنا یا   عامل عينى بر ذهنى بحثى ني

 مطرح شود. و اینرورت تحول مناسبات اجتماعى باید به آن درجه از رشد برسد كه ض
ان دهد و عامل ذهنى از این مرحله وارد ـود را نشـامعه خـاى جـرورت در روبنـض

 شود.مى عمل
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 وجود آیداى بر این باورند كه باید بورژوازى مستقر شود، طبقه كارگر صنعتى بهعده
سترش و آگاهى، حزب طبقه كارگر به شد و گ  آید. و بعد وجودو در مرحله معينى از ر

 مسأله انقالب و انقالب كارگرى مطرح شود.
گيرى صنعت پس پيشاپيش در نبود یا در مرحله جنينى و یا در مرحله آغازین شكل

 پرولتاریاى صنعتى طرح حزب و انقالب غلب است. و
 ست. اماا اى، تحول در مناسبات توليدىپذیرد كه شرط تحول هر جامعهشعاعيان مى

 داند.ا منوط به رشد عددى طبقه كارگر نمىضرورت انقالب ر
طبقه كارگر در مراحل آغازین گســترش خود نيز با داشــتن تشــكيالتى انقالبى باید 

ستقرارمبارزه سياسى شود. و مبارزه را جهت انهدام مناسبات كهن و پایه وارد  ریزى و ا
 مناسبات نوین سوق دهد.

سازمان   كهانقالبى است كه قادر است مادامىعامل ذهنى، فرهنگ انقالبى و باالخره 
شعاعيان ست، انقالب را به راه بيندازد  صادى خود را كامل نكرده ا  طبقه موجودیت اقت

 براى عنصر ذهنى ارزشى بسيار قایل بود.

 
 مشروطه انقالب پيرامون نكاتى

شروطه را. به1 صلى )بورژوازى و پرولتاریا( رهبرى وجه مترقى م ضعف طبقات ا  علت 
شت. و این خردهخرده ست دا شهرى بود كهبورژوازى، خردهبورژوازى در د  بورژوازى 

 از مظالم حكومت به تنگ آمده بود.
 اى تنگ و خفه داشت.. جنبش مشروطه از سياست، اقتصاد و آزادى، اندیشه2
 . جنبش فاقد ميراث فلسفى و ذهنى بود.3
سازمان مبارزه . ضعف جدى مشروطه، ضعف ذهنى و فلسفه انقالبى بود. پس4  نه 

 نه رهبرى انقالبى، نه كادرهاى مبرز شكل نگرفتند.
 . انقالب نتوانست خود را به پایگاه اساسى خود یعنى توده و روستا برساند. 5
 هاى مملكتى راكه به ســرعت ســازمانجاى آنها به. ســتارخان پس از آن دالورى 6

ش ال كند. قدرت ضدانقالبى بكند. مردم را هرچههاهاى انقالبى را جایگزین قدرتا  ى 
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سادگى تمام سازد، با  شكر انقالب را مجهز سلح بكند. تعليمات انقالبى بدهد. ل شتر م  بي

 كند.را مى 1«بابا باغى»تقاضاى بازنشستگى و رفتن به 
 سطح ستارخان باشد نبود.اى كه هم. حزب و رهبرى سياسى و ورزیده7
ــردار  8 ــردار بود. س ــتارخان یك س ــى ملى، یك. س ــياس  ملى نيازمند یك رهبر س

 تشكيالت سياسى ـ انقالبى، ملى بود.
 خاطر حضور بورژوازى تجارى بود.. شور و تب انقالبى در شهرها به9

ش10 شت و منجر  ضعيفى از آگاهى دا شنى  سه تأثير هيجانى با چا د . انقالب فران
 الگوبردارى ناشيانه از شعارهاى بورژوازى فرانسه.به

ــي11 ــتباهات پاریس پا مى. ش ــت بر جاى پاى اش ــت.خ محمد خيابانى درس  گذاش
نيز  هاى پاریس غافل شــدند. خيابانها از ارتش منتظر در پشــت دروازهطور كه آنهمان

 قواى ژاندارم و مخبرالسطنه غافل شد. از
 كهروســـيه نيز به روى انقالب ایران تأثير گذاشـــت. ضـــمن آن 1905. انقالب 12

 ما خودكردند به ایران كمك لجستيك و تشكيالتى هم بكنند. اسيه سعى مىانقالبيون رو
سترش هيجان و آگاهىها نيز در حال آموختن بودند و كمكآن  هاى اوليههاى آنان از گ

 باالتر نرفت.
 . تضــاد بين دو اســتعمار، روس و انگليس امكان مســاعدى براى رشــد نهضــت13

 هاى جدى نتوانســت از این تضــاد به خوبىضــعفعلت مشــروطه بود. اما مشــروطه به
 كه در برابر رشد انقالب دو استعمارگر به سازش رسيدند.استفاده كند. تا آن

 نقالبالمتين )مؤیداالســالم( هر دو در نشــر ا. در روزنامه قانون )ملكم( و حبل14
 مؤثر بودند. اما رسالت روزنامه تنها برانگيختن شور در مردم نيست بلكه؛

 زبان انقالب و ناشر فرهنگ آن است.ـ 
 ده است.ـ سازمان

 ـ راهنما است.
 ـ عامل وحدت است در برنامه و تاكتيك انقالب

                                                           
 . باغى نزديك تبريز1
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 كند.هاى كشور را به هم وصل مىـ طنابى است كه همه حلقه
ــت. كتاب15 ــياس  وجود آورد. بابيگ در مردم تكانى بهنامه ابراهيمهاى طالبوف و س

 بریم.به سطح نازل فرهنگ انقالب پى مى نگاهى به این دو كتاب
لحاظ فراســت و دانش اجتماعى . ميرزاآقاخان كرمانى از ملكم و ســيدجمال از 16

أثير واقعى ـار نيافت و نتوانست تـارش انتشـگى آثـاطر وارستـخا بهـبود، ام االترـب
 خود را بكند.

 بودند كه با خود آگاهى. محصلين، بازرگانان، جویندگان كار جزء سفراى انقالب 17
 آوردند.از وضعيت غرب به ایران مى

ـــام و قســـطنطنيه مى18  آوردند.رفتند و با خود آگاهى مى. معممين به ب داد و ش
 آبادى از این دست بودند.طباطبایى و ميرزا یحيى دولت

عده19 گاهى.  كه آ ند  ـــيو بود  هاى انقالبى رااى دیگر چون حيدرخان و على مس
 آورند. اما آنان نيز نتوانستندشان با احزاب انقالبى روسيه به ایران مىهاىرتباطخاطر ابه

 بورژوایى خالص كنند.خود را از تاروپود كيفيات خرده

 
 انقالب و حزب

 . حزب و انقالب محصـــول و نتيجه متقابل یكدیگرند. بدون حزب انقالبى، انقالب و1
مد. انقالب حزب را و حزبكدام قوام بدون انقالب حزب انقالبى، هيچ هد آ  نخوا

 سازد.انقالب را مى
ــرایب انقالبى، حزب خود را مى2 ــرایب انقالبى را. ش ــازد و حزب متقابالً ش  س

 بخشد.تكامل مى
 تواند وارد انقالب شود، اما در این. شرایب انقالبى بدون حضور حزب انقالبى مى3

 مرحله باید حزب انقالبى ساخته شود.
 انقالبى بدون تشكيالت و حزب انقالبى خود قادر نيست سامان یابد و هرروى. به4

 تضمين كند.بقاى تاریخى خود را 
ساخته5 شاپيش حزب خود را  شبكه. جوامعى كه پي  هاى الزم را درجهتبندىاند و 



 415         هايی برای آموزشگزاره

 
ـــح سلحه و ارتش انقالبى برقرار كردند با گـ سأله ا ـــل م ترى مبارزه را هاى مطمئنامـ
 نند.رساپایان مىبه

 
 انقالب مشروطه و حزب انقالبى

ــ ــالمتمرحله اول انقالب مش  فاز انقالب واردمرحله دوم  آميز بود. درروطه، مرحله مس
ــمس ــلحانه شـ بى د. این مرحله بدون حزب انقالبى آغاز گشت. انقالب از حزب انقالـ

 جلو افتاد.
شكيالت انقالب در این مرحله انجمن سيمایى مشخص و ت  سازمان» ممتازها، و در 

 بود. كه نقش انقالبيون روس در تشكيل آن برجسته بود.على مسيو « دست غيبى
هاى اوليه حزب انقالبى بودند. اما هرگز نتوانســـتند. به تشـــكيالت و ها شـــكلاین

الت ابتدایى و جنينى ـــان حـــاش برسند و در همانبهـــانقالبى به مفهوم همه ج زبـــح
 1باقى ماندند.

 
 انقالب از حزبش جلو افتادن

 از حزبش با آماده شدن شرایب مادى و معنوى قيام مسلحانه هيچ مانعى ندارد كه انقالب
شروطه نبود. اما این ست هرگز حزبش را جلو بيفتد. این نقض انقالب م سازد بكه نتوان

 ود.ببورژوازى برانقالب نقض انقالب بود و این نقض ناشى از تسلب رهبرى خرده این
نون در آگاه كردن مردم نســبت به فجایع اســتبداد و بازگو كردن ارزش قا هاانجمن

 جز انجمن تبریز كهها براى یك مبارزه انقالبى بار نيامده بود. بهبودند اما جوهره آن مهم
 یتبخش علنى انجمن غيبى بود. هرچند پيش از انقالب سازمان سياسى انقالب موجود

ــني ــافت. امـ ار دستور ك ضرورت تشكيل چنين سازمانى را در ا تجربيات عملى انقالبـ
 قرار داد.

                                                           
 يك سؤال .1

ــ عاميون حرف نمى تحت ت اير  . و به شدتزند. اين فرقه از كارگران ايران مقيم قفقاز شكل گرفتچرا شعاعيان از فرقه اجتماعيون ـ
س شروطه  سيال دمكرات بود. در انقالب م سو سيه بود. نام فرقه اجتماعيون ـــــ عاميون ترجمه حزب  شت.انقالبيون رو سزايى دا  هم ب

 گويد.اش به تفصيل از نقش اين حزب سخن مىنگار بزرگ مشروطه در تاريخ مشروطهاحمد كسروى تاريخ
 عد بر زمينه آنبعد از پيروزى مشـــروطه خود را منحل كرد و كمى اما اين حزب نتوانســـت بر مشـــكالت داخلى خود فائق بيايد و ب

 وجود آمد.حزب عدالت به
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سته  پذیر نيست. و باز روشنهاى تاریخى خلق امكانبدون حزب انقالبى تأمين خوا
 هاى تاریخىشــد كه یك ارتش انقالبى بدون حزب انقالبى قادر نخواهد بود خواســته

 قابالً نيز هيچ حزب سياسىمردم را به ثمر برساند. اما این نياز یك نياز دوطرفه است. مت
 نياز سازد.تواند خود را از ارتش انقالبى بىـ انقالبى نمى

 خاطر آن بود كه ســازمان ســياســىهاى جنگى ســتارخان بهاز دســت رفتن پيروزى
 وجود نيامد.وزن بههم
 

 يك نكته مهم

ساس فوریت رفع نقض به ساس یك نقض و اح شيوهاح ستگى   هاى مطمئنمعناى دان
 رفع نقض نيست.براى 

 گونه كه انقالبشد. اما خرد الزم آن نبود. همانضرورت تشكيل حزب احساس مى
از حزب خود جلو افتاد بار دیگر حزب ســياســى از ســياســت پيش افتاد. انقالب هنوز 

 ارتش سياسى ـ سازمان خود به درستى دست نيافته بود.به
ــاخت كه بهخرده ــروى جز بورژوازى احزابى س ــدّراه جنبشو»قول كس   «راجى و س

 شدن كارى نكرد. انقالب و ضدانقالب در زیر یك سقف جمع شدند.
 

 يك درس

به تحول قادر  بدون ارتش انقالبى هرگز  بدون حزب انقالبى و حزب انقالبى   انقالب 
 انقالبى جامعه نخواهد بود.

 تشكيل ارتش انقالب معموالً از قواى پارتيزان، نيروهاى پراكنده، و نيروهاى مقاومت
دهد. این ارتش پس از شـــود و در روند خود به ارتش كالســـيك ت يير شـــكل مىمى

باید ســتون فقرات ارتش حكومت انقالبى را تشــكيل دهد. هيچ انقالبى پس از  پيروزى
اســتقرار كه حكومت انقالبى بهكند و مادامىباره منحل نمىارتش خود را به یك پيروزى

ست و شك ستين قدم و فورىناپذیر خود حاكميت   ترى اعمالاطمينان نيافته به مثابه نخ
 زند.دست به خلع سالح نيروهاى پارتيزان انقالب نمى
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 انقالب سالح خلع اتابك، پارك

ــيل ــت اص ــلحه از دس ــالح عمومى جدا كردن اس ــویب قانون خلع س ترین طرح و تص
كه در انقالب مســـلح  انقالبى یعنى مجاهدین تبریز بود. نگاه كنيم به نيروهایى نيروهاى

 شده بودند.
 خان، كه خود رئيس نظميه بود.. نيروهاى یفرم1
 . نيروهاى سردار اسعد بختيارى كه در حكومت بود.2
 . نيروهاى سپهدار كه در حكومت بود.3
 . نيروهاى عشایرى و یاغيان كه در دستور كار حكومت نبودند.4
 ها را داشتند.ت آن. مجاهدین تبریز كه سردار و ساالر ملى ریاس 5

سالح ارتشضدانقالب خوب مى سالح مجاهدان تبریز یعنى خلع  ست كه خلع   دان
ضدانقالب فورى شخيص داده بود و انقالب. چرا كه  سالح انقالب ت ترین امر را خلع 

 كه سردار و ساالر ملى درتهرانغایت درست بود. نخست آنتشخيص ضدانقالبى به این
 نقالب متوجه شود چه كاله بزرگى به سرش رفته است، پس امكانبودند و دیر نبود كه ا

 ساعته داده شد. 48االجل تجدید انقالب بود. بيهوده نبود كه ضرب
 

 دلى انقالبى، اشتباهى تاريخىساده

ـــدانقالب در كار خود آگاه و انقالب در كار خود دچار  مشـــكل كار در آن بود كه ض
كرد. پس سـتار و باقر را مُجاب سـى بيداد مىاسـفناكى بود. ضـعف دانش سـيا ناآگاهى

 ها نيستند، بلكه مراد امنيت كلى كشور است.هدف آن كردند كه
قول كسروى افزار كار شده بود این ناآگاهى سر دیگرى هم داشت، حيدرخان كه به

ــتارخان نيســت، مراد خلع ســالح انقالب اســت. و  آگاه نبود كه منظور خلع ســالح س
 كار موقتى است.قت پایتخت و رفتن ستارخان به سوى جناح محافظههاى موبندىدسته

 پس او نيز مقابل ستارخان ایستاد.
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 يك اگر تاريخى

اگر تبریز به چند و چون قضایا آگاه بود. و قبل از فرستادن سردار سنگرهاى انقالب را 
بى را ده بزرگى چون حيدرخان حزب انقالكرد. و اگر تهران با حضور سازمانمى محكم

ساالر ملى فرصت خوبى بود كه انقالب بَدَل خود را  سازمان داده سردار و  بود حضور 
ضدانقالب صلى  به  سازش، انقالب را به مجراى ا سرنگون كردن حكومت  بزند. و با 
 خود بيندازد.

 اما انقالب از عاملين فتح تهران شــناخت درســتى نداشــت. انقالب از ماهيت قدرت
يكمىخبر بود. و بى یالكت قانون، از د ـــت انقالب یعنى مجلس و مجلس یعنى  نداش  پ

 دانست كه مجلس و قانون تا زمانى كارگزارقدرت و قانون درك درستى نداشت. و نمى
 كشور است كه قدرت مسلح مردم در پشت آن باشد.

 
 اىجبهه مبارزه اصول

هه بارزه جب ـــت برمىم له نخس به مرحله انقالب. وقتىاى در وه  مرحله انقالب گردد 
 اى در دستور كار قرارضداستعمارى یا ضددیكتاتورى، یا ضدفاشيسم باشد مبارزه جبهه

 گيرد با شرایب زیر:مى
 . برنامه جبهه1

ـــب رو به پایين اســـت حدى كه مورد توافق  تمامى نيروهاى برنامه حداقل یا متوس
ــت با برنامه مترقى جبهه قرار گيرد این برنامه لزوماً لـــــداخ ترین نيروهاى منطبق نيس

 دخيل در جبهه.
ستورست كه همين برنامه حداقل را آنا ترین نيروها. بر عهده رادیكال2  كار ها در د

 دست آورند.را بهقرار دهند تا با جلب هرچه بيشتر مردم رهبرى جبهه 
ــ. طرح شع3 ــارهـ ــاى رادیكال و برنـ ــامه حـ  و شكستداكثر باعث تجزیه جبهه ـ

 شود.انقالب مى
 آفرین باشد.. تبلي ات نباید تشتت4
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سترش خود را نه در تبلي ات و بحث5  هاى ایدئولوژیك. حزب انقالبى رهبرى و گ

شتت صحيح و تاكتيكآفرین بلكه با طرحت سب و راهنمایى جبهه بههاى  سوى هاى منا
 كند.پيروزى صفوف خود را فشرده و رهبرى خود را اعمال مى

ست. منجر 6 صرف و حقانيت تاریخى ممكن ني سب هژمونى در جبهه با ادعاى  . ك
شــود. این حق براى تك تك اعضــاى جبهه محفوظ اســت متالشــى شــدن جبهه مى به
ستگىبه شان دهند. خود شكلى ماهرانه، دقيق، خ ناپذیر لياقت خود را عمالً به دیگران ن
 به رهبرى انقالب برسانند. را

ــت. اما انتقادات به. در جبهه انتق7 ــتانه در نقدادات داخلى قدغن نيس ــكلى دوس  ش
شيوهتاكتيك شده داده مىها و  ست براى ثابت كردنهاى ارایه   شود. و این خود راهى ا

 ها.حقانيت رهبرى خود به توده
ــركت 8 ــر ش  هاها و ایدئولوژى و حزب آنكننده در جبهه، در مورد آرمان. از عناص

 ا شرط مبارزه بر عليه استعمار است.شود تنهسؤالى نمى
 معناى عدم تالش براى رسيدن به رهبرى جبهه نيست.. وحدت در جبهه به9

ــعارهاى عملى، تنظيم برنامه10 ــد. ارایه. ارایه ش ــت مردم باش  هایى كه تبلور خواس
صحيح، نزدیكى فروتنانه با مردم. راهنمایىتاكتيك صميمانه وهاى  شاى  صولى، اف  هاى ا
 شكنانهاى كه وحدتاین یا آن تاكتيك غلب ارایه شده توسب اعضاى جبهه به گونهعينى 

 نباشد راهى است به سوى رهبرى.
ــت. وحدت وجه عمده و انتقاد وجه م لوب. رابطه جبهه11  اى، وحدت و انتقاد اس

 رابطه اســت رابطه با دشــمن رســواگرانه اســت و با دوســت افشــاگرانه اســت، انتقادى
 نده و توأم با نشان دادن راه همراه با صميمت و دلسوزى انقالبى.دوستانه، ساز

 كه دشــمن مشــترك در مقابل جبهه حى و حاضــر اســت. هر عملى كه. تا زمانى12
 وحدت جبهه را نقض كند غيراصولى و ابلهانه و خائنانه است.

 تواند كمك خارجى را قبول كند. اما چگونگى مصرف این كمك ربطى. جبهه مى13
صورتىاهداءكننده ندارد. تنها حقى كه براى كمكبه  ست دادن تذكر در  كهدهنده باقى ا

سامانى ستقاللببيند در مصرف كمك مزبور ناب  هایى موجود است. فقب تذكر نه بيشتر. ا
 داخلى جبهه نباید مخدوش شود.
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سود و زیان آن14 ست با این یا آن طبقه، این یا آن گروه،  س ها . مالك وحدت یا گ
گيرد، جوید جانب وحدت را مىكه ســود مىجنبش اســت. رهبرى نهضــت زمانى اىبر

ست و جدایى را مىزیان این رابطه افزایش مى وقتى س گيرد. آنچه در این یابد جانب گ
سود و زیان و زمان  ميان سنجش این  ست براى  شعور رهبرى ا ست قابليت و  حياتى ا
 وحدت و گسست. این

 
 چند نكته براى كار سياسى

 كارباره دشـــمنان تاریخى خود را به گور كند. بلكه با بهیكتواند بهاى نمى. هيچ طبقه1
ـــتراتژى، حركت مىبردن تاكتيك ـــوى هدف كلى و اس  كند. بدون برنامه وهایى به س

 شود.باره متحقق نمىیكهاى تاكتيكى هيچ، استراتژى بههدف
 ختلف مبارزه حزب انقالبى براى. در هر مبارزه تاریخى ــــ اجتماعى، در مراحل م2

 كند. و با كمك متقابل متحدان خود، دشمنان خودخود دوستان و دشمنانى مشخص مى
ـــت،كوبد و به مرحله جدیدترى وارد مىرا درهم مى ـــود. در این مرحله ممكن اس  ش

 ترى پيدا كند. ایندوستان سابق، دشمنان امروزین باشند. و حزب دوستان متحدین تازه
 یابد. تا در جنگ مرگ وو كثرت، این جدایى و پيوند تا نبرد آخرین ادامه مىوحدت 

 زندگى، حاكميت مطلق انقالب تثبيت شود.
 . هيچ انقالبى قادر نيست به همان سرعت كه مواضع سياسى ـ اقتصادى ضدانقالب3

 را نيز تصـــاحب كند. در اینجا مبارزهكوبد مواضـــع فرهنگى و اخالقى آنرا در هم مى
 طوالنى و هوشيارانه الزم است.

شنيدن كند. بعد آن ست مردم را آماده  ها را به فكر وادارد. و تا در مدتى طوالنى نخ
ها را همراه آرمان و ایدئولوژى اندیشـــيدن باور كنند و ایمان بياورند. و بعد آن بعد از

 خود بكشد.
ست و كنگره مى ش سد. حزب انقالبى با یك ن  ضرورت اما حتماًتواند به نتایجى بر

 ها وبا مردم در ميان بگذارند. حزب قبل از هر چيز با برنامه را صـــریحاًندارد كه آن
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ـــعارهاى الزم مردم را با خود همراه مى  كند. با تماس با توده و به ميدان آوردن و باالش

تواند طبقه را تا ســـطح خود باال بياورد و به خود حياتى ســـت كه مىا بردن شـــعور او
ـــد. مبارزه فرهنگى ظریف یخىتار ترین بخش از مبارزات یك حزب ترین و دقيقبخش

 دهد.شكل مى انقالبى را

 
 رهبرى فراست

شيب شتى ا ست. و هنر رهبرى در آنا روهایى روبهجنبش انقالبى با فراز و ن ست كه ك
نيست. رو به سالمت به بندرگاه پيروزى برساند. اما جنبش هميشه با فراز روبه انقالب را

ضع موجود بهترین ا رومرگبار نيز روبه با فرودهایى ست كه حفظ و ست. در این زمان ا
ست كزینهــــگ ضع موجود نيازمند ــــدر جلو پ هــــاى ا ست. و تثبيت و اى رهبرى ا

 نشينى است.عقب
 كند. بلكه بر مبناى اوضــاع عمومىیك حزب انقالبى پيروزى را منوط به جنگ نمى

 هاى حداقل وطرح شــعارهاى روز، مذاكرات تودرتو، برنامهخویش و دشــمن در قالب 
 كند.هاى عملى خود را به پيروزى نزدیك مىتاكتيك

ست از تيرهاى  یك نهضت انقالبى عالوه بر مهمات نظامى پيوسته تير تركشش پُر ا
 اند. درموقعيتتراش و زیبا. مذاكره و جنگ براى او دو روى یك سكهدیپلماتيك خوش

 كه ایستادن باعث از بين رفتن ذخایردهد و در زمانىور حمله و پيشروى مىمناسب دست
 دهد.نشينى سریع را مىشود فرمان عقبانقالب مى

 كهنشينى در جایىكه نباید استقامت كرد ماجراجویى است و عقباستقامت در جایى
 كارى است.باید ایستاد محافظه

شه به روى تاكتيك پيش شرایب همي شينى تنظيم نمىو عقبروى اما   شود. گاهىن
ضت مجبور شرایطى نه ست. در چنين   تثبيت موقعيت موجود بهترین تاكتيك انقالب ا
صالحه یعنى دادن و گرفتن امتياز و گاهى دادن امتياز براى خریدن صالحه كند. م ست م  ا

 وقت است.
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 يك نكته مهم

ظه  يت لح با موقع ید  با تاریخى ن ندى  قدرتم تاریخى و  يت  قان و روز انقالب و ح
مخلوط شــود. انقالب به لحاظ تاریخى قدرتمند و پيروز اســت. چرا كه او  ضــدانقالب
ــد. اما این  طرف حق و ــتى پيروز خواهد ش ــت. و حقيقت باالخره بر ناراس حقيقت اس

ربطى به پيروزى یا شـــكســـت این لحظه و این روز ندارد. پيروزى و  پيروزى تاریخى
 كند.عينى نيروها تعيين مى لحظه وضعيت شكست را در این

پس به عهده رهبرى است كه بسته به شرایب و اوضاع و احوال قوا و مواضع خویش 
شخيص دهد و دست به عمل بزند. و این عمل ممكن و شنى ت  رقيب، موقعيت را به رو

 است نه جنگ كه صلح و حتى مصالحه باشد.

 
 شهادت و قهرمانى

ــت ــتى نيس ــتداران. آنانىحزب انقالبى مبلغ مرگ و نيس  كه در پى جهانى بهترند، دوس
ست كه مىاند. اختالفزندگى شما زندگى را بهشان با بورژوازى در همين ا  گندگویند 

 هاىشـــان لذت ببرند و با كرامتدهيد زحمتكشـــان از زندگىاید و اجازه نمىكشـــيده
 انسانى زندگى كنند.

ـــد كه دو راه بيشفرا مى اما در زندگى هر حزب و هر رهبر انقالبى مراحلى تر رس
 ناپذیر.بار یا مرگ، مرگى تخلفپاى انقالب نيست؛ تسليم و بقایى نكبت جلو

ــتقامت، تهاجم، خون ــت اس ــت كه رهبرى موظف اس  ریزى وتنها در این مرحله اس
شورافكنى كه از خویش به  گذارد اجاقجاى مىمرگ را برگزیند. و با ميراث قهرمانى و 

 ا گرم نگاه دارد.جنبش آینده ر
ـــت كه انتخاب مرگ قهرمانانه براى انقالب، خودآرى در یك چنين مرحله  اى اس

 انقالبى است.

 
 مدارها و قرارها:ضدانقالب و انقالب

ـــاند. و  انقالب باید بياموزد حرف حق خود را با گلوله و باروت به گوش جهانيان برس
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ـــت ميز مذاكراه از حقانيت موقع لزوم كراوات بزهم باید بياموزد كه به باز ند و در پش

ــمن بفهمد در زیر لباس انقالب هاى فاخر او ده دفاع كند. اما باید از یاد نبرد كه اگر دش
 كند.او تره هم خورد نمى یهاجا خوش نكرده است براى حرف تير روسى

شروى كند. مسلحانه مذاكره كند. مسلحانه عقب شينى كند.انقالب باید مسلحانه پي  ن
ـــدانقالب هيچ قرار و مدار و عهدنامه  كه متكى به قدرتاى تا زمانىبين انقالب و ض

 انقالب نباشد ارزش پشيزى براى ضدانقالب ندارد.
قرآن امضــا شــده دكتر حشــمت، یك لحظه نتوانســت ضــدانقالب را در كشــتن او 

 تردید افكند.به
 جویانهاى آشــتىدر جریان حكومت فرقه دمكرات هم مذاكره بســيار شــد. قرارداده

 كه احساس كرد انقالب خلع سالح شده است آنىامضا شد. اما ضدانقالب به محض آن
 در كشيدن سالح و شليك بر شقيقه انقالب تردید نكرد. این قانون انقالب و ضدانقالب

 ها و قرار و مدارها.ها و عهدنامهكنند به بيانيهها دلخوش مىاست. احمق
 قرارها فقب تحت شــرایب مســاوى نيروها و قدرت آتش اســت كهاحترام به قول و 

 شود.محترم شمرده مى
ــورتى ــمن تنها در ص ــر به دادن دش كه كارد حریف را بر حلقوم خویش ببيند حاض

شبهه وقتى كاردى در ميان نبود كمال حماقت است كه فكر باشد. بىامتيازات مى اىپاره
 دشمن امتيازى خواهد داد. كنيم

 هایى شـــد و نيازمند آنســـت كه به نوعى ازى، وقتى انقالب دچار گرفتارىهرروبه
 دهد. اما مذاكرههاى داخلى و عمومى خالصــى یابد. تن به مذاكره و مصــالحه مىبحران

ست. مذاكره و قبول آتش سى انقالب ني سا صلى و ا ضع ا  بس در پس و پيشدرباره موا
ست. اگر انقالب چيزى به ضع فرعى ا سكردن موا  آورد نباید چيز زیادى هم ازت نمىد

صلى ضع ا ست بدهد. اما اگر انقالب موا سالحد ست بدهد.   اش را تحویلاش را از د
 بدهد و نفراتش را مرخص كند. هيچ قرار و مدارى انقالب را نجات نخواهد داد.
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 طلبىتجزیه

 سيان، قيامطلبى خوردند. قيام كلنل پاز مشروطه به بعد چهار نهضت ملى ما انگ تجزیه
 1خيابانى، انقالب گيالن و نهضت دمكراتيك آذربایجان.

ــوى چپ ــت. از س ــت افراطى نبوده اس ــوى راس  هاى قدیم وو این اتهام تنها از س
ست. اما ببينيچپ شانى این جریانات خورده ا شده جدید این انگ به پي ست   مهاى را

 گوید:شعاعيان چه مى
 

ىبدك و   لب تيزنه  سب   لب و دتاى نيسب كه ىياو دت و تيزنه قضيه»
نك كشججار به وسججي ه اسججصان ر و قااى  اى ازىنعار ب نججد  بين جدا نججدپ قااه

   ازوسي ه قااى انبالبنك قسنب از ك لبد نك ىن كب به ضدانبالب  ب  جدا ندپ
 رنشه فرق اسب  اول  ىارود و دوى  ىبدك اسب 

گيرد ب كه به قرار ى  تهدنددر   لب دوم انن دنگر و دت ى   نيسججب كه ىارد 
نجججاد و ىصب بالً انن و دت اسجججصان ر ج ى  عكس انن دولب ى   اسجججب كه آغ ز

 گردد تيزنه واقع ى  ارتي ع اسب كه ىارد
 گتارد ابرا  النه ب ا  برگزنند و درتااند ىن ط  خاد را در كهكش پانبالب نن 

رد ار  ل از دسجججصب د بهاى از ىن كب را دنر ن  زوانبالب ىياسجججصه گانجججه طبا ً
سص د جغرافي ن ضدانبالب جدا ى  سصهخانش را ى  كند  و  سصه، آا  س زد و آا

 پ اسبن گزنر از اني م آنك چنين  ركص  كه ار انبالب   ن بد  آن  بهگسصرش ى 
صه كگنه آپ نهع كه غرض  ضدانبالب  دردوپ اننجججط ب  را ب م تيزنهجججااپ نجججتى 

 ب ند داد؟
كه بني پ  اسجججب كند ول  انين تيزنهكه انبالب تيزنه اك ى بدنه  اسجججب 
 ناد و دت واقع ى 

ن و دت عين نا در اك ضدانبالب و دت اني د كند  در واقعجججر قجججا  ًجججىس ن
 تيزنه اسب 

 

                                                           
طلب و قوام را تجزيه طلبش پيوســته و او نيز پســيان و كوچك خان را. حميد شــوكت در كتاب زندگى قوام به جمع ياران ســلطنت1

 تيررس حاداه از شوكت داند. نگاه كنيد به زندگى سياسى قوام دردست آسمانى نجات ايران مى
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 دوران معصوميت و قهرمانى

ــه ــخص گذارد و آیا اى دارد. و چگونه یك جنبش انقالبى پا به آن مىاین دوران چه مش
 ناپذیر هست یا نه؟دوران اجتناب این

 دهد:شعاعيان مشخصه این دوران را چنين توضيح مى
 

يده به ىيچ ىده باد  انبالب  ت رنخ ىيش آ ب رزات ترننگره كارى در    نجججرانط ى
 رسيده باد خارده 
 ك يه عااىل  ىس عد بادپجدانبالب و نجراى ضجل بجه عااىجادپ انج عد بجىس

 براى انبالب 
 انبالب از نك سا ج ضاو درون 
 گانه ىس عدت بيرون  براى انبالب ج عدم اىك پ ار
 كننده درون  و بيرون  ضدانبالبج قدرت تايين

اد بوضججا  باد كه ىيبار  كرد  انبالب نيز درضججدانبالب ج پ انبالب را ط ش ى 
 دسب بداد  ىنين ه ج پ خاد را ازانه چيز 

ىا اىيب و  بهصرنن نياه د جججد نجججدا خاااجججه چيز فجججه جبرا انجججك ن جججج
 1ىظ اىيب اسب؛

 
شایى ندارد. انقالب در  گيرد. یا پذیرشدو راه مرگ و زندگى قرار مى نيازى به بازگ

سه زدن بر چكمه سليم و بو ضدانقالب یاشكست و تن دادن به خفت و ت  هاى خونين 
 اى مرگ را استقبال كردن.بدون هيچ رعشه

 بى است كه باید چشم در چشم مرگ ایستادهاى انقالاین درس بزرگ تمامى نهضت
ــدهكه تمامى راهو با معصــوميت و مظلوميت خود در زمانى ــته ش  ها به روى جنبش بس

 است. رو به تاریخ داشت و با خون خود را حقانيت راه خود دفاع كرد.
 ســكوى پرچم این مرگ آگاهانه دیر یا زود در اهتراز در خواهد آمد و این قهرمانى

 فرداى نهضت خواهد شد.پرش 

                                                           
 500. جنگل، صفحه 1
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 را نارودنيك بازى تلقى كرد.اپورتونيسم راست هميشه عمل قهرمانى را نفى كرد. آن
 آلود جالد بوسه زدو در دوران قهرمانى ناقهرمانى به خرج داد. توبه كرد. بر دستان خون

 و شكست اخالقى و ایدئولوژیك را همراه با شكست سياسى به جنبش تحميل كرد.

 
 استعمارزده ـ ارتجاعى كشورهاى

 دهد:استعمار خود را به دو شكل نشان مى
 . علنى1
 . پنهان2

شروع مى شيش و بازرگان  سياح و ك ستعمار علنى كه با ورود  ست آخر ا شود و د
 شود و حاكمى غربىشود. كشور اش ال مىهاى توپدار و نيروى نظامى ختم مىكشتىبه

 تيپك آن هندوستان بود.گيرد، نمونه زمام امور را به دست مى
در نوع پنهان، اســتعمار در این كشــورها نيازى به ســرباز و پادگان و فرماندار ندارد. 

ستبر طبقه بلكه ست كه آن طبقه ترجمان خوا ستعمارگر اى متكى ا ستعمارى، ا هاى ا
به این طبقه پایگاه طبقاتى اســـتعمارى گویند. این طبقه حيات خود را در برابر  اســـت.
بيند. این كشــورها را، كشــورهاى پيوند خود یا اســتعمار مىانقالبى وابســته به ىنيروها

 ناميم.استعمارزده مى ارتجاعى ـ
 

 يك نكته

شيوه غالب توليد مورد نظر قرار نمى صادى و  ساخت اقت  تواندگيرد. مىدر این تعریف 
 دارى باشد.ساخت فئودالى یا سرمایه

 و افریقا در پایان قرن نوزدهم به بعد ما با دو نوعبا ورود استعمار به كشورهاى آسيا 
 رویيم:حكومت روبه

 هایى كه به تمامى استعمارى بودند؛ هند و الجزایر.. حكومت1
شتند.. حكومت2 شاه و حاكم و رئيس جمهور دا ستقل بودند. پاد  هایى كه به ظاهر م

ستعمار بودند. در ا صادى با ا سى ــــ اقت سيا  ها منافعین حكومتاما در رابطه تنگاتنگ 
 اند.گذارى كردهها را به سه شكل ناماستعمار با طبقه حاكم گره خورده است. این
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 ـ نيمه مستعمره. نيمه فئودال 1

ئودالى، اما در رابطه تنگاتنگ ـوليد فـالب تـا وجه غـل بـر مستقـایى به ظاهـكشوره
 با استعمار

 . بورژوازى ـ وابسته2
سرمایهكشورهایى باز هم به  ستقل با وجه غالب  سرمایهظاهر م  دارى داللدارى، اما 

 و وابسته به غرب
 . ارتجاعى ـ استعمارزده3

 مانده و مرتجع كهاى است عقباند. اما طبقه حاكمه، طبقهكه باز هم به ظاهر مستقل
 تواند فئوداليته یا بورژوازى باشد.منافعش با منافع استعمار گره خورده است. مى

 
 اقتصاد بر مقدم تسياس

هرچند در آخرین تحليل محرك بشــر در كليه مبارزاتش رفع نيازمندى زندگيش كه اهم 
ست مىنيازمندى آن صادى ا صادىهاى اوليه اقت شد. معهذا پيوسته تحصيل مزایاى اقت  با

سى سيا سى و به دست آوردن حاكميت  سيا  براى این یا آن طبقه تنها از طریق مبارزات 
 ميسر است.

 معناى نفى مبارزات اقتصــادى و ســندیكایى طبقاتفته پيداســت كه این حرف بهناگ
 استثمار شده نيست. اما تنها و تنها با كسب افزار حاكميت سياسى است كه طبقه كارگر

كند. بدین ترتيب اقتصـــاد كه خود علت بود حاكميت اقتصـــادى خود را مســـجل مى
شود و سياست د كه مقدم بود مؤخر مىشود اقتصامتقابل با سياست معلول مى دررابطه

 شود.بود مقدم مى كه مؤخر
سى سيا سب قدرت  ستين ك ست كه در مبارزات این یا آن طبقه هدف نخ  بيهوده ني
 است. این است قانون مبارزه در اجتماعات طبقاتى، به اقتصاد كه هدف است، ابتدا نه از

 یافت.توان به آن دست طریق خودش بلكه از طریق سياست كه مى
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 مذهب و شعاعيان

 كمبود اطالعات»رسد و به دو دليل در بحث مشروطه شعاعيان به جنبش خونين باب مى
 رود.از طرح آن طفره مى 1«و عدم ارتباط به بحث موجود،

 كند؟راستى چرا شعاعيان به جنبش باب نظرى جدى نمىبه
 تنگاتنگى با مجاهدینهاى بعد كه او یك ماركسيست تمام عيار است رابطه در سال

 2كند این رابطه هم در بُعد مالى است و هم در بُعد عملى است؟پيدا مى
سالدر مقدمه سين»ها بر كتاب اى كه او در همين  سد وقتىمجاهدین مى« راه ح  نوی

ضاى جبهه دمكراتيك ملى، مقدمه را مى  طوراین»گوید: خواند به او مىبهزاد نبوى از اع
 3«هایى جزئى وجود دارد.ين ماركسيسم و اسالم تفاوتگویى بكه تو مى

 
 يك قرائت از مذهب

ـــى و اقتصـــادىوجود آمد كه بُعد جامعهقرائتى از مذهب به 50و  40در دهه  ـــناس  ش
 طبقهىب)توانایان فرد(. جامعه « خدا مالكى»ماركســيســم را قبول داشــت. ابداع مقوالت 

 ا بود.توحيدى مجاهدین )تقى شهرام( در همين راست
ـ  دهاان سـاد به زبـليماتى خود را )اقتصـتب تعـاهدین نيز كُـگذاران مجـانـبني

ــگرى ــتند. و مجاهدین نيز درهاى خود را به زاده(محمود عس روى را بر همين مبنا نوش
ــته ــر غيرمذهبى نبس ــعاعيان بود. چه در زمانى عناص كه براى مجاهدین بود. نمونه آن ش

ــت )مطلب مى ــتاب چند نگاهنوش ــازمان چریك( و چه در زمانىزدهش ها و كه رابب س
ها جدا شــد و تحت پوشــش امنيتى مجاهدین چریك كه ازمجاهدین بود. و چه زمانى

 قرار گرفت.
سال شدن بيش از 1352ـــــ 54هاى همين قرائت از مذهب بود كه در   باعث چپ 

 هشتاد درصد از رهبرى و كادرهاى مجاهدین شد.

                                                           
 210. كتاب جنگل صفحه 1

 . هشت نامه، خسرو شاكرى2

 . مصاحبه بهزاد نبوى3
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 شــعاعيان از قرائت دوم مذهب غافل بود. این قرائت بعد از ت ييررســد كه نظر مىبه

صمدیه لباف وایدئولوژى مجاهدین و درگيرى شدن  شته  سازمانى كه به ك  هاى درون 
تر كرد و هاى خود را مشــخصمرزبندى شــریف واقفى انجاميد. قدرت بيشــترى یافت.

شاند كه طى فتوایىـــــك ست ار را به آنجا ك ها را رفت و آمد با آن ها را نجس وكموني
 حرام دانست.

 
 امپریاليسم و سوسياليسم رابطه

ــرمایه ــوروى با جهان س ــم و در واقع ش ــياليس ــوس ــرقرابطه س  دارى و بعدها بلوك ش
 )مجموعه كشــورهاى ســوســياليســتى از شــوروى گرفته تا آلمان شــرقى، چكســلواكى،

ستان، یوگسالوى، چين، كوبا، ویتنام و آلبانى ستان، له  ( با غرب از همان ابتدا موردبل ار
 بحث و جدل نيروهاى چپ در ایران و جهان بوده است.

ـــوروى مثل حزب توده بعدها  ـــوروى در ابتدا و توجيه احزاب هوادار ش توجيه ش
راستا بود كه اقتصاد شوروى و بلوك شرق براى بازسازى و گسترش سوسياليسم  دراین
ــوم نه از  تكنولوژى جهان غرب دارد. و ارتباط نياز به ــورهاى جهان س ــوروى با كش ش
ستثمارى بلكه مبتنى بر سود متقابل و كمك به رشد اقتصادى و  موضع ـــ ا استعمارى ـ

 ست.ا این كشورها طبقه كارگر
 كند كهفایده نيســت. ایرج اســكندرى در خاطراتش نقل مىذكر دو مورد تاریخى بى

 و دكتراى افتخارىفرح همســـر محمدرضـــا شـــاه به مجارســـتان رفت و در آنجا به ا
ست نامه مى سم دادند. او به حزب كموني سي شوهرش مارك سد كه رفقا این خانم و  نوی

ــت قاتل ــتكمونيس ــيس ــدماركس ــتند. ض ــود به ایناند. چگونه مىها هس ها دكتراى ش
ـــيســـم ـــبيه به این مى ماركس دادید. در جواب به او داد الاقل دكتراى هنر یا چيزى ش

 «ا حضورى صحبت كنيم.اینج بيایيد»نویسند: مى
ست. طبرى در خاطراتش مى سان طبرى ا سد: مورد دوم از آن اح شوروى»نوی  در 

شد. و  شكوهى از او  ستقبال با شوروى آمد. ا شاه به  گلوله توپ به افتخار  21بودیم كه 
 شــود از قاتلپرســيدیم كه چگونه مىمان مىشــليك كردند. وقتى از اســتاد تاریخ او

 «گوید: دیالكتيك تاریخ ب رنج است.استاد به او مى»نه استقبال شود. گوها اینكمونيست
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 هانجاما ببينيم شــعاعيان براى این رابطه چه شــرایطى قایل اســت. شــعاعيان رابطه 
 طرفه سوسياليسم نيست.پذیرد. تجارت خواست یكسوسياليستى با جهان غرب را مى

ما همان ـــت. ا به این رابطه محتاج اس  طور كه جهان غرب براى خودجهان غرب نيز 
 هایى دارد. جهان سوسياليسم هم باید براى خود اصولى داشته باشد؛پرنسيب

سم در رابطه اقتصادى مى1 سوسيالي ستى متوجه عواقب و نتایج آن و با و.   سعتىبای
 و ها شـور انقالبىبيشـتر متوجه روابب فرهنگى خود باشـد. سـوسـياليسـم باید به ملت

 د.آگاهى سياسى بده
ى ضدانقالب هاى ضدملى نباید موجب تضعيف انقالب، تسليح ارتش.رابطه با دولت2

 خالى كردن زیر پاى جنبش انقالبى باشد.تحكيم دیكتاتورى و 
 هاىطه با ملتـــقالبى، به رابـــهاى ضدانتـــاش با دولطهـــاليسم در رابـــ. سوسي3

 اندیشد.دربند مى
سم نباید به خاطر افزایش4 سيالي سو  ل طالحجم مبادالت بازرگانى براى جالد مدا . 

 بفرستند و راه او را فرش قرمز كند.
 

 هااصوليت

سد: آیا مىشعاعيان مى شویق پر سليم ت سالح كرد. انقالب را به ت شود انقالب را خلع 
 و وابســته نظامى ســوســياليســم راهنماى ارتش ضــدانقالبى باشــد و آنوقت دم از كرد

 1سوسياليسم زد.
ـــود بهمىآیا  ـــپرد كه از جنبشخاطر رابطه با دولتش  ها حمایت نكرد وها تعهد س

شت. آیا مى تنهانه سأله انقالب دخالت فعال هم دا شود باز حمایت نكرد بلكه در حل م
 از سوسياليسم زد. هم دم

 
 جنبش هر اصل ترینمهم استقالل

هاى مبارزه خود يوهها و شــها، تاكتيكهر نهضــتى از لحاظ درونى در تعيين خب مشــى
                                                           

 گشت.. وابسته نظامى شوروى دوشادوش رضاخان سردار سپه در شهرهاى شمالى مى1
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دارترین افراد جهت تشــخيص امپریاليســم ارتجاع باید آزاد باشــد. زیرا صــالحيت عليه

 ست....ا هاسياسى و انقالبى یك ملت، قبل از سایر ملل، خود همان ملت اوضاع
ـــازمانى انقالبى یا نهضـــتىافرادى  كه نمایندگى ملت را در چارچوب حزب و س

اند، باید بدانند كه هر گونه كمكى از بيرون دار شــدهعهدهضــداســتعمارى و دمكراتيك 
 باشد. و این نهضت« نهضتمبناى تقاضاهاى آن »و بر « بدون قيد و شرط»جنبش باید به
خواهانه است اى ترقىـهنبشـت از جـایـى حمـدعـاى مـورهـادى كشـه هـت كـاس

 نه برعكس.
 

 طبقه و پيشاهنگ رابطه تجربه، و تئورى رابطه

ست، كه تقدم عين بر ذهن،  ستى ا سي صل مارك ست. این یك ا تجربه بر تئورى مقدم ا
واقعيت عينى شــناخت آن اســت. اما این تقدم و تأخر مكانيكى نيســت. این دو  تقدم

 گيرد.متقابل یكدیگرند. اما در تحليل نهایى تئورى بر تجربه پيشى مى درتأثير
 

 پروسه شناخت چگونه است

 . شناخت حسى1
 مرحله ادراك. 2
 . مرحله تجسم3
 . مرحله اندیشه مجرد منطقى كه خود شامل سه مرحله است:4

 ـ مفهوم     
 ـ حكم     
 ـ استدالل     

شروع مى ساس  سى گویند. مرحله شناخت از راه اح شود. این مرحله را مرحله ح
ست. ادراك نه دوم شيا ا صویر كلى ا ست. ادارك ت ساس مرحله ادراك ا لحظه تنها به اح
هاى عملى نيز هاى پيشين و همه فعاليتلكه مجموع تجربهـــت بـــمتكى اس اضرـــح

 متكى است.
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ایم و احســاس دیده مرحله ســوم؛ تجســم اســت. تصــویر كاملى از اشــياى كه قبالً
این ســـه مرحله را مرحله ادراك بالواســـطه گویند. مرحله بدوى و ضـــرورى  ایمكرده

ست شه مجرد مرحله چهارم؛ مرحله ان شناخت ا ست. بدون اندی شه مجرد منطقى ا دی
شيا و پدیده علمى درك سه ماهيت درونى ا شامل  ست. این مرحله خود  ها غيرممكن ا

 مرحله است؛
 . مفهوم: صورت منطقى ابتدایى و اساسى شناخت است.1
 اند.. حكم: مفاهيمى است كه در سيستم معينى تركيب شده2
ستم معينى از احكام 3 سي ستدالل:  ست. با تكامل احكام، حكم جدیدى. ا  مختلف ا

 آید.دست مىبه
 

 طبقه كارگر و شناخت و تئورى

ـــناخت حســـى محدود مى ـــناخت علمى كارتجربه طبقه كارگر در حد ش  ماند. اما ش
 جوشدپيشاهنگ طبقه است. ایدئولوژى طبقه كارگر از ذهن تمامى افراد طبقه كارگر نمى

سم راست كه تئورى را درمى)برخالف نظر مؤمنى(. این ماركس ا صول كموني  یابد. و ا
 كند.تدوین مى

 
 تضاد رفيقانه

 نخســت آدمى در هســتى با طبيعت در تضــاد بود. با تكامل نيروهاى توليدى و تقســيم
 جامعه به طبقات اجتماعى، تضاد طبقاتى به تضاد انسان با طبيعت افزوده شد.

شيوه ست. ليكن  ستى ا ضاد قانون عام ه ستىهاى حل ت ضادهاى گوناگون در ه  ت
 پذیر )آنتاگونيستىیكسان نيستند تضادها گاهى چهره قهرآميز دارند و گاهى چهره آشتى

 اى گونيســتى ودارى با فئوداليســم در مرحلهالمثل تضــاد ســرمایهو گونيســتى(. فى
 ناپذیر و قهرآميز است )آنتاگونيستى(.اى آشتىپذیر، در مرحلهآشتى

شتاز  ضاد رفيقانهاما بين پي ضادى وجود دارد كه به آن ت  طبقه و حزب و طبقه نيز ت
 تواند یك آنپذیر یكى نيست. پيشتاز و حزب نمىگویند. تضاد رفيقانه با تضاد آشتىمى

 سرنوشت و موجودیت خود را از طبقه جدا كند.
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 البى بااین تضــاد با آموزش رفيقانه، با كشــاندن انقالب به ســراپاى طبقه، نبرد انق

 شود.آميز حل مىدشمنان طبقه و عدم سازشكارى و عدم همزیستى مسالمت
 

 1چگونگى حل تضاد

 شود.دارى با انقالب سوسياليستى حل مى. تضاد ميان پرولتاریا و سرمایه1
راتيك ا شيوه انقالب دمكـاى عظيم مردم و نظام فئودالى بـهان تودهـاد ميـ. تض2
 شود.مى حل

 شود.با شيوه جنگ انقالبى حل مىات و امپریاليسم . تضاد ميان مستعمر3
شيوه كلكتيو4 ستى با  سوسيالي ضاد ميان پرولتاریان و دهقانان در جامعه   ه كردن و. ت

 شود.مكانيزه كردن كشاورزى حل مى
 شود.. تضاد در درون حزب كمونيست با شيوه انتقاد و انتقاد از خود حل مى 5
 شود.شيوه تكامل نيروهاى توليدى حل مى . تضاد ميان جامعه و طبيعت با6

  

                                                           
 . مائو1
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 مقداراى بىوحيد افراخته تفاله

 وحيد افراخته

ضميمه شعاعيان  هشت نامهبه كتاب شاكرى، بازجویى افراخته را  خسروچه خوب بود 
ـــت كه بازجویى هاكرد. وجاهت نامهنمى چيزى به كتاب  افراختههاى باالتر از آن اس

هيچ، چون آش الى روى ميز تميز ظاهر آراسته ميز را آشفته كرد.  اضافه كند. اضافه نكرد
 تمام نكرد. شاكرى كتاب را خوب

 
 .افراخته كه بود وحيد

ــال  ــال  1329رحمان معروف به وحيد، افراخته در س  1348در تهران به دنيا آمد در س

 مخ شركت داشتدر ترور ناموفق شعبان بى 1351ال سازمان مجاهدین پيوست. در سبه
ــسرعت به یكى از كبهافراخته  ــادرهاى اصلى مجـ با  1353اهدین تبدیل شد. در سال ـ

ــتان ــال ، منيژه بوس ــتان رفاه ازدواج كرد و در س ــویت مركزیت  1354ناظم دبس به عض
درسال كنيز( افراخته در ترور دو سرهنگ امریكایى )سرهنگ شيفر و هاو سازمان درآمد.

 فرمانده عمليات بود. 1352
اش نظامى رغم عمليات درخشاندستگير شد. و بعد از دستگيرى على 1354او مرداد 

ـــاواك درآمد. و ضـــربات بدى بهناگهان فرو ریخت و به دامنه  مجاهدین زد.خدمت س
ها دراســـنادى كه از خانه چریكشـــود گفته میگرفت.  همها را خيانت او گریبان چپ

ركزیت ـــهاى مها را گشود. و دو تلفن حساس مربوط به خانهبود رمز آن آمده دستبه
 جا آغاز شد.از همين 1355اواك افتاد و ضربات مهلك بهار و تابستان ـس تـدسبه
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شار امریكایىرغم تمامى همكارىافراخته على ساواك با ف شمندش براى   هاهاى ارز
 1اعدام شد. 1354در بهمن 

 
 نویسى افراختهپيرامون تكنكاتى 

شعاعيان هم یك تك خودهاى افراخته در همكارى ساواك: در مورد  سى داردبا  كه  نوی
 الزم است به نكاتى از آن پاسخ داده شود چرا كه با حقيقت همخوانى ندارد:

 . شعاعيان عضو سازمان جوانان حزب توده نبود.1
 داشتن« روشنفكرى و اظهار فضل تئوریكادا و اطوارهاى ». نثر شعاعيان ربطى به 2

 شعاعيان خود به تفصيل در مورد نثر خود توضيح داده است.
 را . در مورد ضعف او در كارهاى عملى باید گفت، شعاعيان موفق شد دو سازمان3

 تشكيل بدهد.
 ودیعنى چه. اكونوميســت محد« دیدل را كامالً اكونوميســتى مىیمســا». شــعاعيان 4

 ست.ا طبقه كارگر به مبارزات صرف اقتصادى كردن مبارزات
اى مردم لى باشد كه بریعمليات مسلحانه باید حول مسا شعاعيان بر این باور بود كه
 مردم سروكار دارد. و اكونوميسم چيز دیگرى است. ملموس است. و با نان و آب

قدرت مســـلب را در ایران انگليس مى. » 5 ند.او  به گروه« دا  مربوط اســــت 
 اندیشيد.گونه نمىهاى بعد اینها، و شعاعيان در ساليستماركس
 ابشود كه اختالف بعدى اسكویى . مرضيه اسكویى همسر شعاعيان نبود. گفته مى6

 شعاعيان تنها شنيد و سندیت ندارد.
ــعاعيان« فایده از گروه بيروناى بىالهفمصــطفى را چون ت»ها . چریك7  انداختند. ش

ها و این گفته 2هاى قبل داشته است.ریشه در رابطه عاطفى سالخود پيشاپيش با چریك 
 شنيد و سندیت ندارد.شایعات  را باید در حد

 هاى دوســتانه و پر از مهرترك نكرد. نامه« ها را با دلى پركينهمصــطفى چریك. » 8
                                                           

 . سازمان مجاهدين، پيدايش نافرجام1

 نامه 8زاده: مقدمه كتاب . وهاب2
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ــتى ــعاعيان و مبرى بودن آن از این قهر و آش ــعاعيان مؤید بزرگى ش نظرانه هاى تنگش

 برد.ها به پایان مىبه چریك« دوست»اش را با عنوان بورژوایى بود او آخرین نامه خرده
ست او را ترور كنندفدایى. »9 ساواك گفته «. ها ممكن ا شامد  شتر براى خو  دهشبي

ساواك تالش كرد به نوعى این حرف لق را در دهان دیگران بگذارد ا ست بعدها   مروزا
 جاى خود توضيح داده خواهد شد.به نيز لقلقه دهان كسانى نيز هست كه

 نشــدند. 1«ها با زرنگى تمام و مصــطفى با ســادگى مطلق وارد یك معاملهفدایى. »10
چون  اى در كار نبود. حكایت فدا كردن جان براى رهایى یك ملت بود. اگر آنانمعامله
ستان را یك معامله مى اش؛؛ در دوران توابیافراخته هاى ن مرگدیدند كه آتمامى این دا

ــعاعيان بهانتخاب نمى باعزت را ــاواكىكردند. ش ــت س ــيانور وردس ها جاى خوردن س
ست )مثلمى ش شرف چيزى افراخته با خون دیگران آقایى مى ن كرد. از مرگ پرافتخار ا
سنده مى گویم و فقبنمى شهد كه مدتى كنم به مرگ علىب شاخه م سئول  اكبر جعفرى م

 نفس بود.هم نيز با شعاعيان
سختى جعفرى در مأموریتى صادف كرد و به  ستگى ت شدت خ شهد از  سوى م  به 

 ود. وتوانست باعث دستگيرى او شمجروح شد. و از آنجا كه رفتن او به بيمارستان مى
ــتگيرى دیگران مى ــتگيرى او نيز منجر به دس ــتور داد تيدس ــد. به هم تيم خود دس  رش

 ندارد. گونه مردن، راهى به معاملهو آنگونه زیستن خالصى او را بزند. و او زد. این
ام. هيچ زرنگى و ســادگى ها به تفصــيل ســخن راندهدر وحدت شــعاعيان با چریك

 دركار نبود. این توهينى است به هر دو سوى این رابطه.
 

 هاى مثبت يك بحث اصولىهسته

 هاىچریكعنوان دو عضو، توان گفت كه دیالوگ بين مؤمنى و شعاعيان، بهبه جرأت مى
 فدایى خلق، براى یك جنبش چریكى كه هر لحظه در خطر محاصره، دستگيرى و كشته

سياهاى چریكى دربود. به دیگر جنبش شدن بودند، كارى بس بزرگ  امریكاى التين و آ

                                                           
 هاى افراخته در ساواك است.ها آمده است مربوط به بازجويىتمام آنچه در بين گيومه. 1
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 ها اندك اســت. براى ما كارى بزرگدهيم چون اطالع ما از آنرا تســرى نمىو افریقا آن
 هایى از این دیالوگبخش« 1كن كردنقلوه»خواهند با كســانى مى كهبود. بگذریم، از این

 خواسـتند شـعاعيان راها اسـتالينيسـت بودند، مىپيراهن عثمان درسـت كنند كه چریك
شمزه 2ایزوله كنند ستند او را ترور كنند شود كه مىكه دیگرى مدعى مىتر آنو خو خوا

 3راستا بوده است. حتى گم شدن مهندس صدرى، دوست شعاعيان درهمين و
شعاعيان، حميد شرف  اما باید قضایا را در متن تاریخى خود بررسى كرد. مؤمنى و  ا

كا هاى ساخت امریاكبر جعفرى، مشتى روشنفكر شكم سير لميده در كنار بخارىعلى و
 س كاملخوردند. با لباهایى بودند كه روزانه یك وعده غذا مىانگليس نبودند. چریك و

 هانشــان از كمر و ســيانورشــان از دشــدند. كلتد و با لباس كامل بيدار مىخوابيدنمى
 شد.خارج نمى

با  ـــوم عمر  نانى بودند در دهه دوم و س ندوختهجوا ناچيز ا ـــاعت  هاى كم و بض
دقت  ونشستند و با این ظرافت آمد مىبا این همه وقتى فرصت به كف مى تئورى. امادر

 كردند.بحث مى
 كند. از متدولوژى شــروعرا تشــریح مى« انقالب»بردســت مؤمنى چون جراحى ز

شعاعيان مىمى ستدالل  شيوه ا سد. و از آنجا متن را حالجى مىكند و به  سعىر  كند و 
شمهمى سرچ شان دهد  ست كه در این دیالوگ چقدر ا هاى متن كجاكند ن ست. مهم ني
ست كه در این نا با او حق ست. مهم ني شعاعيان ا سامورایىست و چقدر حق با  ها برد 

ها آید. مهم نيســـت كه در بعضـــى از بزنگاهپيروز از این آوردگاه بيرون مى چه كســـى
شان مىطرف پرخون مى هاى گردن دورگ شت و لگد ن دهند. مهم آن شود و به هم م

ست كه وقتى مؤمنى شعاعيان مىخرده مى ا ست مىگيرد و  ست گفته ا پذیرد و بيند در
 شود.سپاسگذار هم مى

 

                                                           
 . اصطالحى است از شعاعيان1

 6. ماهرويان، بخارا سال 2

 هانامه به چريك 10. خسرو شاكرى، 3
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ضيه )ارتي ع  بادپ» سبب به تح يل ت رنخ  ق نك را اعصرا  كنك كه ن سص  آ  ب ن

 گيرد( آگ ا  ندانججصك  انصب د به ىن وارداى كه ىؤىن  ى  ركب ىاسجج ، خرده
 1« ىتنرم و سپ سگزارماسب  ى 

 
 اى دیگر:و نمونه

 
سأله» سب« ىتنرم عنااپ انصب د ى انگ س را به ى سرى ركس ن در  ىيرى و دورى 

انصب دى  را بن نندار رو بدنن س پ سخن نگعصن بهصر اسب  ىن آنك را آپاسب: به
 2«كنكىتنرم و آنك را خاد را ت حيح ى بر خاد ى 

 
سته شرف و چه مؤمنى و جعفرى مىاین ه ستند باهاى مثبت را باید دید. چه ا  توان

 را موكول« بانقال»تكيه بر شرایب خطير جنبش و فشار وحشتناك ساواك، بحث روى 
مانى دیگر و خود را خالص مى به ز ند  نه مؤمنى بود و كن كه دیگر  مانى  ند. ز  هنكن

سال  سه در  سال 1354شعاعيان و جعفرى )هر  شرف )در  شدند( و نه حتى ا  شهيد 
 شهيد شد(. 1355

 سابقه در جنبش فدایى نبود.این كار بى
 محفل 3بود. بين  گيرىكه ســازمان پيشــتاز تضــمين در حال شــكل 1344در ســال 

شت. شوروى دو دیدگاه وجود دا سبت به اختالفات چين و  سوركى ن  جزنى، ظریفى و 
ــوروى را گرفته بودند. ورغم انتقاداتجزنى و ظریفى على ــوروى، طرف ش ــان به ش  ش

 هىامروز جنبش یافتن را مسـألهسـوركى بيشـتر چينى بود جزنى به روشـنى اعالم كرد 
ستن بن شك سى براى  سيا ست  ستى وظيفهب ست. حل اختالفات جنبش جهانى كموني  ا

پس  .باعث اختالف و انشعاب در گروه خواهد شد مسألهمبرم امروز ما نيست طرح این 
 مبرم روابب خارجى ما وظيفه مسألهكه انىـــن بحث را ببندیم تا زمـــاید پرونده ایـــب

 جنبش شود.
                                                           

 . شعاعيان پاسخ به مؤمنى1

 . شعاعيان پاسخ به مؤمنى2
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ندك، گروهى را مأمور  نات ا با آن امكا ـــرف  ما حميد اش  كرد« انقالب»كار روى ا
ضربات پليس از بين رفت. بار دیگر مؤمنى مأموریت یافت تا كار رابحث  هاى اوليه در 

 ادامه دهد. جوابيه مؤمنى چند بار حك و اصالح شد تا با دیدگاه رهبرى سازمان نزدیك
را به شـعاعيان منتقل ها لحن برخورد را نپسـندید و اینشـود با این حال رهبرى چریك

كشيد. ماند بر بسيارى از نظریات خود خب بطالن مىبدون شك اگر مؤمنى زنده مى دكر
ـــای ـــمگونه كه اگر شعاعيان زنده مىدر او بود. آن ن توانـ ـــاند، مسـ اى گونهل را بهیاـ

 دید.متفاوت مى
 

 ميراث شعاعيان

رده ها نوشــته بود دیگر هيچ كارى نكاگر شــعاعيان تنها همين هشــت نامه را به چریك
 دین خود را به جنبش چپ ادا كرده بود. بود.

براى اولين بار حزب توده »گوید: رسد مىها مىشعاعيان وقتى به گروه ماركسيست
 ست كه این گروه بر حزب تودها اش به نقدیشمشير ماركسيسم تشریح شد. و اشاره با

سد. حرف پرتى نمىمى ستى از حزب توده زند. او نهنوی شت بلكه دركتنها درك در  دا
ایســـم را توده« هاى ویرانگرچون پيامبرى رگه»اى داشـــت. ترى از تفكر تودهدرســـت
 ها دید و هشدار داد.درچریك

شتر آن رگه شنيده ماند. و بر بي شدار نا شداین ه سم ر  هاى مرگبار، هيوالى اپورتوني
 ترین سازمان چپ را خوراك ماران ازرق چشم كرد.كرد و بزرگ

يان فاصله گرفتن از شوروى و حزب توده و سازماندهى یك چپ ملى ميراث شعاع
كه در ،انقالبى بود و ـــتى بود. و هواخواه چپى  ياليس ـــ ـــوس عه س جام ـــتقرار   پى اس

 انترناسيوناليستى واقعى بود. ميراث شعاعيان چنين سازمانى و چنين سوسياليسمى بود.
 

 یك سنت حسنه

شانزدهم بهمن سيد  شهادت ر شعاعيان به  نُه حميد مؤمنى زنده بود. او نيز  1354 وقتى 
ست و پنجم بهمن  سيد )بي شهادت ر شرف هم زنده بود. اما1354روز بعد به   ( حميد ا
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 دست ساواككه بهدر تصادفى زخمى و براى این 1354اكبر جعفرى در اردیبهشت على

 اش دستور تير خالص خود را داده بود.تيمىنيفتد به هم
 داشــت. و اعالمداد و شــهادت او را گرامى مىاى مىطالعيهباید ســازمان فدایى ا

ـــازمان، آنها علىكردند كه از نظر آنمى ـــعاعيان از س  چنانها او را همرغم جدایى ش
 دانند.چریك فدایى مى

 جنبش،اختالف نظرى با او، اختالفى درون جنبش انقالبى بود. و این نافى عشق او به
 عنوان یكها خاطر او را بههمين خاطر ســازمان چریكنبود. بهبه پيكار به توده و طبقه 

 را با آرم ســـازمان انقالبخواســـت، كتاب گونه كه او مىدارد. و همانرفيق گرامى مى
 كنيم.منتشر مى

 روز بعد مؤمنى به شهادت رسيد. و چند نُهاما دریغ درد كه این اطالعيه نوشته نشد. 
 با سكوت از كنار جنازه او گذشتند.ها ماه بعد حميد اشرف. و چریك

ها همبســته و دلبســته بود چيزى نگفت. و مجاهدین هم كه شــعاعيان به نوعى با آن
تپد از ســنت حســنه بر جاى نماند كه هر كس قلبش براى بهروزى توده و طبقه مى این
 اندیشه و یا به تشكيالت با ما یكى نباشد. درست. اگرچه ا ما قبيله

 
 پس از شهادت

 تى ه اربمن  ت سممنودن  اسممت ىطگ ات نيسممت،كه هنچه در رفيق نادر نهحاا هو
 ار كشان .ست. بناو  ن    تانناك  كه ات را نه بناو ىطگ هىو ن ها  ن    ات

ست ت نه نخ  پطاهميت ضيه ا شهادو نه همه ق عور ف اكارر ت پاىمطدر ت   ىو
فت ى ن    عين ، شمممطا يت را دارد   چه نيشمممنطىم اهم  نطق  دترر ا هو. هن

   ا  ارتبار رنگارنگ اسمممت كه ىك رنگ هو نظطر ت خودخواه  ت پاكيههتنگ
شنههمانا بسبي و خشك نيه ست كه  ن    نوىم ىطگ هو راىمهانه نه  ذ  ار ا

 «نشارو داده است.
 شعاعيان
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  «پس از پایان»نویسد در فراز شعاعيان این سخنان را در مورد رفيق نادر شایگان مى
 اى است براىش پایانى پولميك تاریخى او با حميد مؤمنى است كه بيشتر خطابهكه بخ

 اى پس از شهادت.خود او یا خطابه
 مخفى و متوارى بود. از سوى ساواك عنصرى شناخته شده 1354شعاعيان تا بهمن 

 هاى كميته مشترك در زیر عكس مردانه او نوشته شدهو خطرناك بود در دفترچه گشت
 و بسيار خطرناك.بود مسلح 

سازمان مجاهدینمدتى بود كه از چریك شش امنيتى  شده بود و در زیر پو  ها جدا 
 اش به چه منظورى بيرون آمده بود.درستى معلوم نيست كه او از خانه تيمىبود. بر ما به

ــازماندهى مجدد براى جبهه ــ ول س ــت او مش ــلم اس  اى بود كه به آن باوراما آنچه مس
 شود. گلولهمنظور و مقصد نبوده است. درگير مىرون آمدن از پایگاه بىداشت. و این بي

ــد نيمهمى ــاواك مىخورد و در بين راه كه جس ــيانورجان او را به س  بردند با خوردن س
سابقگروهدهد. بهزاد نبوى از همزندگى خود پایان مىبه  اش را كه زندانى بود براىهاى 

 .ید: او بسيار ت يير كرده بودگوبرند. نبوى مىشناسایى او مى
 روایت است. در مورد شهادت او دو

شكوك مى1 سى به او م سبانى به نام یون ست. روایت اول: پا شعاعيان ای  شود. به 
 كه موفق شود ازرساند. اما قبل از آندهد. شعاعيان خودش را به آن سوى خيابان مىمى

 گيرد.قرار مىهای پاسبان یونسی گلولهخود دفاع كند، مورد هدف 
گيرد و . روایت دوم: شـعاعيان شـناسـایى شـده بود در محاصـره سـاواك قرار مى2

 شود.درتيراندازى ساواك زخمى و اسير مى
ــبان آنقدر حضــور ذهن و آمادگىكنندهروایت اول، روایت قانع  اى نيســت یك پاس

سال شعاعيان، دست به  ست دادن به  ح ببرد و بدون اندك تردیدى ندارد كه به محض ای
 روكه او با جرم آشكارى روبهكار در حيطه وظایف او نبود. مگر آنرا گلوله بزند. این او
 شد مثل سرقت مسلحانه و یا ترور.مى

ــدن به آدم موجهى كه در حال رفتن  ــت دليل براى مشــكوك ش ــركار خود اس به س
ــح قدرآن ــاد و عـ سالح بكشد و شعاعيان را هدف اى درنگ اجل نبود كه بدون لحظهـ

 قرار دهد.



 445        ضمائم

 
ـــت. اما آنچه او خود درهرروى، معقولروایت دوم، به ـــایگان تر اس  مورد نادر ش

 ست.ا اوگوید، آنچه مهم است، مرگ او نيست، زندگى مى
شعاعيان در ذهن وقّ ــــقدرت  ستجوگر او بود. وگرنه چریك بزرگى چون ـ اد و ج

ست از حميد سيزده بار توان شرف كه  ساوا ا صره  ك بگریزد و تنها چریكى بود كه محا
. و به شهادت رسيد. گرفت. باالخره هدف قرار گرفت« رفيق كبير»حياتش، لقب  زماندر

قول ســرنوشــت دیگرى براى او و دیگران متصــور نبود. دیر و زود داشــت، به جز این
رى لو سوخت و سوز نداشت. خالصه در یكى از آن روزهاى هيچ مگوى، قرا عوام، اما

 رسيد.شعاعيان در محاصره به شهادت مى رفت ومى
 

 پس از شهادت

 توانسنپاىرا  ى 
 شمار راهار خوى  ننشانپ اىم خوق ن نط شانه

  طد حباب خاك نگطدانپ
 تا نا دت بشپ خوى  نبينن 
 كه خورشي شاو كباست

 ت ناتر  كنن 
 اىرا !

 هااحمد شاملو، با چشم
 

 آن مرد غيرتمند در شــاه عبدالعظيم، نامرد اســتبداد را باوقتى ميرزا رضــاى كرمانى، 
 رولور خویش فرش زمين كرد، دستگير و به زندان برده شد.

سند باقى ستين بازجویى او چنين مىدر  با گزارش رئيس نظميه  ؛خوانيممانده از نخ
ميرزا رضـاى كرمانى، ضـارب شـاه شـهيد، بدون اسـتفاده از داغ و درفش، كه معلوم  از
 استفاده از داغ و درفش در تاریخ استبدادى ما سنتى دیرینه داشته است. تاس

 پرســد؛ چرا شــاه را شــهيد كردى و ميرزا بعد از شــرحمســتنطق از ميرزا رضــا مى
 گوید كه بر او رفتهالسلطان، برادر شاه مىهاى مملكت از ظلم ظلمبسوطى از نابسامانى
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ستنطق به او مى ست. و وقتى م سوخته ظلمرت»گوید: ا سلطان به تو ظلم كرد يكه پدر ال
كه گوید: براى آنميرزا مى« او را نكشـتى. شـاه را كشـتى و یك ملت را یتيم كردى چرا

ها النه كرده بودند باید این درخت ها و كژدمها و ش الاین شجره خبيثه این روباه درزیر
ر ما ترا از زیر دست و اگ»گوید: یافت. و مستنطق مىشد تا ملت نجات مىقطع مى ظلم
هایت نگاه كن همين ملت نجات نداده بودیم كه ترا تيكه تيكه كرده بودند به گوش پاى

ـــتى نجات بدهى.هایت را همين ملت كند همين ملتى كه تو مىگوش یكى از «  خواس
 1ست.ا هاى ماهم یكى از بدبختىگوید: اینمى ميرزا

 خت، جدادردهاى ما بوده است. كه یك پاسبان بدباز آن روزگار به بعد، این یكى از 
 ترین اقشــار جامعه به حســابكه خود از یك ارگان ضــدخلقى اســت، جزء پایيناز آن
شد بهتر هم نمى ستا بدتر نبا شهر و رو ضعش از كارگران و رنجبران  ست، آید و اگر و ي

كشد به كندى بتوانست سر خود را به طرف دیگر بگرداند. اسلحه خود را كه مىدرحالى
ى كه یا اگر كشـيد و مجبور بود، به اشـتباه شـليك كند، یك راسـت بزند به قلب مرد و

ــته اســت و او را تحویل  براى بهروزى شــخص او، از جان و مال و هســتى خود گذش
 ساواك بدهد.

ادر كه این درد كه ریشــه در جهالت تاریخى اقشــار پایين جامعه دارد نه یك اتفاق ن
هاى ســياهكل در محاصــره ارتش، چریك 1349بوده اســت. در ســال جریان قوى  یك

 زخمى، توسب روستایيان محل دستگير شدند. خسته و
ریغ دو این  شناسد.خوار و معلم خود را نمىاى كه پيشاهنگ، ناجى، غمتوده و طبقه

 بسيار هست.

 
 ورود به بحث ترور

 مسأله توجه كرد.قبل از ورود به بحث ترور شعاعيان الزم است به سه 
 كنيم.. در چگونه نظامى زندگى مى1
 . چگونه سازمان حزبى داریم.2

                                                           
 ا. سند بازجويى ميرزارضاى كرمانى، نقل به معن1
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 . مضمون ترور چه بوده است.3

 ل از بستر تاریخى است و پاسخ دادن به مسایل از پایگاهیكن كردن مساجز این قلوه
 كار هرچه باشد علمى نيست.هاى دیروز، اینامروز به كرده

 جایىعيت پيشــاهنگ و ســازمان و حزب پيشــاهنگ بهدر یك نظام دمكراتيك وضــ
شتاز در یك نظام دمكراتيك باز ونمى سازمان پي شد. شكل  ستلزم خودزنى با  رسد كه م

ـــتاز داوطلبانه مى ـــت. عناصـــر پيش ـــازمان و ایدئولوژى خود راداوطلبانه اس  آیند. س
 ن و حزب تجدیدگزینند و مختارند كه در هر زمان در این داد و ستد خود با سازمابرمى

 وكه آمدن داوطلبانه است رفتن نيز بالمانع است. سازمان پيشتاز هولچناننظر كنند. هم
با او كنشـــى قانونمند دارد. پس در پى نفوذ و  والیى از حكومت ندارد. حكومت نيز 
سازمانى و شتاز نيز نيازى به ضداطالعات  سازمان پي شتاز نيست و  سازمان پي  فروپاشى 

 عناصر نفوذى ندارد.خنثى كردن 
ست دواطلبانه پس  از نظر مرامى كه دیگر جاى چون و چرا ندارد كار حزبى، كارى ا

باورى به زمانى یك عنصر عضو حزب است كه به مرام آن حزب باور داشته باشد. بى تا
 شود.خود باعث خروج او از حزب مىمرام خود به آن

با  طه  يدتى و ترور امنيتى در راب ظامپس ترور عق يك و احزاب علنىن  هاى دمكرات
صيتى مى شخ ست. تنها ترور  ضعفني سایل جانبى و  شد. طرح م  هاىتواند مطرح با

 زندگى فردى، ســـرك كشـــيدن در زندگى گذشـــته و اشـــتباهات در ترور یك فرد و
 ها براى زیر سؤال بردن نظریات و یا انتقادات او.نمایى آننمایى و وارونهبزرگ
مابه كار و  هرروى بحث  ظام توتاليتر و  یك ن آبشـــخور دیگرى دارد، زندگى در 
 شود:در یك سازمان مخفى در چنين شرایطى سه نوع ترور مطرح مى فعاليت
 . ترور امنيتى1
 . ترور شخصيتى2
 . ترور عقيدتى.3

 رویيم ازترور در مجموع روبه 14ـ15در تاریخچه ترور درون گروهى در ایران ما با 
 هر ده سال یك ترور. تا امروز حدوداًهاى غيبى انجمن
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يدتى و یكى تاى آن عق ـــت. دو  یازده ترور امنيتى بوده اس  از این مجموعه حدود 
 اخالقى بوده است.

 . یوسف خزدوز ـ انجمن غيبى ـ افشاء اسرار1
 . كریم دواتگر ـ كميته مجازات ـ افشاء اسرار2
 . حسام لنگرانى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار3
 نوایى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار . پرویز4
 . محسن صالحى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار 5
 . داریوش غفارى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار6
 . آقابرار خاطرى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار7
 هاى فدایى ـ افشاء اسرارپور ـ سازمان چریك. نوشيروان 8
 نام. بى9

 نام. بى10
 نام. بى11
 نام. بى12
 هاى فدایى خلق ـ مشكل اخالقىشاهى ـ چریكعليرضا پنجه .13
 . صمدیه لباف ـ مجاهدین ـ اختالف مرامى14
 . شریف واقفى ـ مجاهدین ـ اختالف مرامى15

حث نمى حد مقرون فعالً وارد این ب چه  تا  كه از این دوازده ترور امنيتى  ـــویم  ش
 دالیل كافى بوده است. حقيقت بوده است. الاقل از نظر عاملين ترور شواهد وبه

ــال مى اتفاق افتاد.  1354ماند دو ترور مرامى كه در ت يير ایدئولوژى مجاهدین در س
از هشتاد درصد سازمان مجاهدین ماركسيست شدند. بيست درصد نپذیرفتند برسر  بيش
و امكانات اختالف پيش آمد و كار به درگيرى و تصفيه كشيد و دو نفر كشته شدند.  نام
سازمان پيكار جمع  ورها بعداًتر این سازمان مجاهدین كه در  شعب  سوى بخش من از 
ل اصلى آن تقى شهرام از سازمان ـــامـــروى محكوم شد. و ععنوان چپهـــب دـــدنـــش

 اخراج شد.
ضا پنجهمى شقانه برقرار مى ،تيمى خودشاهى كه با همماند ترور علير  كند.رابطه عا
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شوخى نبود نمىنباید فراموش كرد كه در آن روزگا  شد با حيثيتر مبارزه چریكى كار 

 رسند،هاى خيابانى به شهادت مىها در درگيرىیك سازمان كه روزى یكى دو نفر از آن
سازمان چریك سىبازى كرد. براى   ها ممكن نبود در هر پایگاه یك مأمور بگمارند تا ك

 دست از پا خطا نكند.
 اى گمراه كردن ساواك و مشكوك نشدنزندگى چریكى، نيازمند سفيدسازى بود بر

صاحب ضور یك زن براى اجاره خانه الزم بود. پس براى رهبران فدایىبنگاه و   خانه ح
 توانست این مسألهسادگى از آن بگذرند. مىمسأله رابطه جنسى چيزى نبود كه بتوانند به

از  شــد.مىتكرار شــود و لو رفتن این مســأله باعث برباد رفتن آبرو و حيثيت ســازمان 
راه حل  داریم كه براى حل این معضلكنيم دوست مىدریچه امروز كه به مسأله نگاه مى

امروزه  هاى اروپانشـــين ایران نداریم كهیافتند كارى به ســـوســـيال دمكراتبهترى مى
ضــددخانيات  معتقدند باید ابتدا كار فرهنگى كرد به مردم یاد داد مســواك بزنند. انجمن

جنگ مرگ و  رفته مردم را آموزش ســياســى داد اما باید دید در بحبوحه باز كرد و رفته
شاید نمى ساواك  سألهزندگى چریك و  شيد. باید این م را در نطفه  شد بهتر از این اندی

ـــال خفه مى فاق در س نه 1358كردند و كردند. همين ات تاد. در یكى از خا كه  هایىاف
ـــازمان تكثير مىاعالميه ـــد یكى از هوهاى س  اداران پســـر با یكى از هواداران دخترش
سكندر مىرابطه شقانه برقرار كرده بود. خبر به رفيق ا سكندر بهاى عا  همراه رفيقىرسد ا

 عنوان یكدو بهكنند. بيرون از این خانه رابطه اینروند آن مركز را تعطيل مىدیگر مى
 رابطه شخصى ارتباطى با سازمان نداشت.

 ، در یك جامعه آزاد و دمكراتيك مسایل عاطفى و عاشقانهدر یك حزب آزاد و علنى
كه جامعه ها امرى است خصوصى و هيچ ربطى به حزب و كار حزبى ندارد. مگر آنآدم
 عنوان یك امر غيراخالقى برخورد كند.این رابطه به با

ست. مهم شخصيتى ا سنخسومين نوع ترور، ترور   ترین بخش ترور در ایران از این 
ــ عاميون كه همبوده   زمان با شروع انقالب مشروطه است. بااست. در فرقه اجتماعيون ـ

سناد موجود نمونه سراغ نداریم. اختالف و بحث راجع توجه به ا شخصيتى  اى از ترور 
ــت به ــركت كمونيس ــت. اماماهيت انقالب، رهبرى آن و چگونگى ش  ها در آن بوده اس
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ــــ1920ر فرقه عدالت از هاى غيراصـولى نداریم دانشـعاب و درگيرى  اىنمونه 1916ـ
ــت ایران از نداریم تا مى ــيم به حزب كمونيس ــت ما 1299رس  به بعد در حزب كمونيس

كشد و زاده را داریم كه كار به انشعاب و كمينترن مىاختالف بزرگ حيدرخان و سلطان
 د.رسشود. اما كار به ترور شخصيتى نمىدرآخر با پيروزى حيدرخان قضيه تمام مى

 
 شروع ترورهاى شخصيتى

شخصيتى با دكتر ارانى آغاز مى شروع ترور   روند وشود. گروه لو مىشاید بتوان گفت 
ـــى با پليس همكارى مى ـــوس ـــتنكامبخش به خاطر ترس از اتهام جاس  كند. و با نوش

 كند. و وقتىاى پنجاه و دو نفر دستگير شده را وابسته به تشكيالتى كمونيستى مىكتابچه
 گوید:كند و مىگيرد. نوك پيكان اتهام را متوجه ارانى مىاعتراد دیگران قرار مى مورد

 ام و اگر تشكيالت لو رفته است كار دكتر ارانى است.من بعد از دكتر ارانى دستگير شده
ـــود تا روزاى نيز به او توهين مىگيرد و از جانب عدهارانى مورد بایكوت قرار مى  ش

 شود خائن كامبخش است نه ارانى.ن مىخوانى كه روشپرونده
 1309ورى اســت. از رهبران حزب كمونيســت ایران كه در ســال قربانى دوم پيشــه

ستگير مى شهد ستورى در بازجویىشود پي  هایش منكر عضویت خود در حزب كموني
 شود كه اوكند. این امر سبب مىهمين خاطر در اعتراضات زندان شركت نمىشود. بهمى

 ان توســب اردشــير آوانســيان و دیگر اعضــاى كمونيســت بایكوت شــود و او رادر زند
 اى را در كنگره اولسازشكار بدانند. بعد از سقوط رضاشاه و تشكيل حزب توده، مقاله

شه شهحزب بهانه كردند و پي ورى در روزنامه آژیر كه ورى را از حزب اخراج كردند. پي
 اى نوشت و اینن جنازه رضاشاه به ایران مقالهسردبيرى خود او بود به مناسبت آورد به

 مقاله بهانه آن اخراج بود.
ستاليننفر سوم یوسف افتخارى بود. كه مخالفت او با تصفيه  باعث شد او را ،هاى ا

 تروتسكيست بنامند و او را بایكوت كنند.
ـــتچهارمين نفر ملكى بود وقتى علم مخالفت با دنباله ـــياس  هاىروى حزب از س

اى از حزب انشعاب كرد. سفر همراه عدههـب 1326ال ـرد و در سـلند كـوروى را بـش
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ـــب او ـــهمهـ ـــراه عـ اى شد براى نگاران ایرانى به انگليس بهانهاى دیگر از روزنامهدهـ

 دانستن او. جاسوس
ــتراك نظرى او در ا ــم و وجوه اش ــعاعيان بود. نقد او بر لنينيس  نقالبپنجمين نفر ش

 تسكى باعث شد كه او با انگ تروتسكيسم بایكوت شود.مداوم با ترو
شعاب پيروان بيانيه ششمين نفر منوچهر هليل ست در ان  آذر، كه در واقع 16رودى ا

ناح فرخ نگهدار براى ند. ج به درون حزب توده بود خالفين انحالل اكثریت و رفتن   م
ـــ لجن رودى را زد. و هليلمال كردن حرف درست انشعاب، به انشعاب مارك كشتگر ـ

رودى در امریكا درس خوانده اســت و فرد مشــكوكى درتشــكيالت گفته شــد كه هليل
و كاسه و كوزه انشعاب بر سر او شكسته شد. این شيوه مذموم و غيرماركسيستى  .1است

ستى جهانى و حزب توده در جنبش  كه سم در جنبش كموني ستاليني شتر مرده ریگ ا بي
 .3ى غيراخالقى، غيرانقالبى و غيركارگرى بودا. شيوه2ایران است چپ
 

 نامه اشرف به اشرف

سال سازمان چریك 1353ــــ 54هاى از  سأله وحدت بين  ستارهم  هاى فدایى و گروه 
«  پروســه تجانس»ها شــرط وحدت را جناح چپ جبهه پيش آمد رهبران چریك ،ســرخ
نبش كمونيستى هایى حول مسایل جنبش جهانى كمونيستى و جكردند. پس بحث اعالم

 درداخل مطرح شد.
 هاها عناصـــرى از گروه ســـتاره وارد همكارى عملى با چریكدر جریان این بحث

 شدند. محسن نوربخش و خسرو اردبيلى، كه در مرز عراق مسئول حمل اسلحه بودند.
 شــونداكبر جعفرى، مســئول شــاخه مشــهد، مطلع مىهایشــان با علىدر یكى از مالقات

اند. فرد ترور شـــده از نفر از اعضـــاى خود را تصـــفيه فيزیكى كرده ها یككه چریك
ستان شيده مى دو صفيه به خارج ك ست. پس خبر ت سن نوربخش بوده ا شود. قدیم مح
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ها كه در این زمان مسئوليت آن با اشرف و تشكيالت خارج كشور چریك ارهـروه ستـگ
خواهند گروه ستاره توضيح مى كنند وپور بود به این مسأله اعتراد مىحرمتى دهقانى و

سم كه ستاليني شان ا صفيه را ن شت. این ت ضع دا سم مو ستاليني سأله ا شاپيش روى م  پي
 خواهند كه توضـــيح دهد. رهبرىبيند. و از رهبرى داخل مىها مىتشـــكيالتى چریك

 نویسد به رمز واى مىها كه در این زمان، حميد اشرف بود به اشرف دهقانى نامهچریك
 ید این تصفيه امنيتى بوده است و مبانى نظرى و عقيدتى نداشته است.گومى

ــيون به آلمان ــركت در هفدهمين كنگره كنفدراس ــرف دهقانى براى ش  مدتى بعد اش
 شودكرد مشكوك مىاى كه اشرف دهقانى در آن زندگى مىرود. پليس آلمان به خانهمى

ــور این ــت به آنجا حمله مىكه خانه متعلق به گروه بادر ماینهوف ابه تص كنند. پليس س
سيون بدون این آلمان شرف دهقانى شود با وساطت وكيل كنفدرا سایى ا شنا كه موفق به 
 گردد.كند و اشرف به ليبى باز مىآزاد و از آلمان اخراج مى او را

 ست كها شود. آنجاها به ساواك داده مىاسنادى توسب پليس آلمان ضبب و فيلم آن
سعى مىساواك مطلع مى ست. پس  شرف دهقانى بوده ا شده ا ستگير   كند ازشود زن د

 اى تبلي اتى كند.دست آمده استفادهاسناد به
 

 طرح ترور شعاعيان

 طرح ترور شعاعيان حداقل توسب شش نفر مطرح شده است.
ــد افراخته در تك1 ــب وحيد افراخته مطرح ش ــتين بار توس ــى كه براى . نخس نویس

اند هایى متعصبها ماركسيست ـ لنينيستشود كه چریكمى نوشته است. مدعى ساواك
سى به پنج تن آلاجازه نمى و ستالين و مائوعباى آندهند ك  ها، ماركس، انگلس، لنين، ا

ست كه افراخته در نقش یك تواب براى نجات زندگى حقيرانه  توهين كنند. این زمانى ا
 كند.خود تالشى عبث مى

 خواهدر كتاب شورشيان آرمان. نفر دوم مازیار بهروز است 2
آذر )گروه كشتگر  16يه ـانـيرو بيـدایى پـت فـار اسـكقرهـود نـوم مسعـفر سـ. ن3

 رودى(ـ هليل
 نامه شعاعيان 8در مقدمه  . نفر چهارم خسرو شاكرى است4
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 حيدر در مصاحبه با نشریه آرشنفر پنجم .  5
 است. پورفتاحو نفر ششم . 6
 

 ساواك منبع خبر

 از سـاواك با چاپ دو نامه 1355در تاریخ بيسـت و نهم اردیبهشـت نهایت اول خرداد 
 اند.ها سه نفر از اعضاى خود را كشتهها مدعى شد كه چریكچریك

 نویسد:خسرو شاكرى با استناد به این اسناد كه هيچ اسم مشخصى در آن نيست مى
 

سط ىزدك در انص لي ( نك  از اندر انين زى پ )ىس از » ش ر انبالب تا  ك راپانص
 نظرگانه بها  اننقدنن  نجججا عي پ به ن م ىرونز صجججدرى ن ىدند نجججد و ت  ىدت

صارت ى  ند در چنين  نده ب  شصه  س واك ك سب عن ل   آىد كه وى ب ند به د
 از ب نسص  ىحل دفن او ىس از سباط رفنك س ب ، انچاپ ىاارد دنگر، ى ىس ن ً

 ند طرن  بررس  دفصرا ى ثبب س واك كشو ى 
سراالپ فدآپ ساى ى شب اته م جدى را به   كندي پ آپ زى پ ىصاجه ى انچه انگ
 اى اسججب كه نك  از آن پ ) نيد انججر ( به انججر  داب ن  خ رج از كشججارن ىه

نانجججصه و ىيكروفي ك آپ در نارش به اق ىصگ ه ىاقب وى تاسجججط ى يس آلن پ 
 يد   دسب س واك رسبه

 هسدانب كه ط  نك ت عيه س زى ن  در انن ن ىه نانسنده به رفب نش اعالم ى 
 ردندتىح كنه و اعدام نده بادند  نك  از انن سه تن بدوپ « ن ص لح»تن عن صر 

 ىناچهر   ىدى دبير كنعدراسجججياپ و عضجججا قدنن  جبهه ى   باد كه از طرن 
 ب « ىروسجججه تي نس»ك رى و در چ رچاب ان« جبهه ى   انراپ در خ ور ىي نه»
 ي پ به نزد آن پ به تهراپ اعزام نده باد نفدا
سن د س واك كاچك»  ترنن  ىدى اك ى نند ىيروز صدرى ن ىدند نده باد و در ا

 ردى ن  از او ن فب نشده اسب و چاپ س واك او را به قصل نرس نده او ب ند، ان نند
  پ ىشنال ت عيهنياسط فداصدرى نك  از آپ سه تن ن ص لح  باده ب ند كه ت

  «1نده باد
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 باز هم منبع خبر ساواك

 دهد كه منبع آن ساواك است:خسرو شاكرى بار دیگر خبرى مى
 

  سججين صججدرى و خااارش تاسججط سجج واك دسججصگير 1353در اواخر سجج ل »
كند و در آخرنن لحظه سججج واك ا  را آزاد ى نجججاند  كن  باد سججج واك آپى 
صدرى ى به سين  سب آپگاند   سن دى به د سب كه چرنككه ا  ا ا  افص ده ا

صدرى برادر او را ترور كنند  اگر آپ نا عي پ و ىرونز  ا  ت نيك دارند ى اع  
  «1ا  اسصيكنن  ىن ه آوردند  ى    ضر به كنك به آپبه

 
 باز هم ساواك منبع خبر

 و ب  انبالبكه به  بس ابد ىحكام نده باد رزى پ نا عي پ بن بر گعصه نك  از اك
 سججج زى ن از زنداپ را ن  ن فب نك افسجججر ارتش در زنداپ به بهزاد نباى، اك

  2اندي پ به قصل رس ندهنىشصرك صدرى و نا عي پ گعصه باد كه صدرى را فدا
 

 بارىنویسى او در شرایطى كه در آن قرار داشت اعتگذریم. تكاز وحيد افراخته مى
 هادهد كه چریكخودش را مى كند، تحليلنمىكه خبرى را گزارش ندارد. ضـــمن آن

ـــ لنينيست  كنند.اند و توهين به مقدسات خود را تحمل نمىهاى متعصبىماركسيست ـ
 ســت وپس ممكن اســت شــعاعيان را ترور كنند. كه این نگاه از زاویه یك متعبد دینى ا

، عبا دارند )حضـــرت محمد، على، فاطمهربطى به نگاه چپ ندارد. كه نه پنج تن آل
ــنح ــبت به آدم س ــى نس ــين( و نه به تقدس ها نيز چنين ها باور دارند. در چریكو حس

 برداشتى درهيچ یك از آثارشان مكتوب نيست.
ستناد سعود نقره اتو اما با ا شاكرى تمامى به مازیار بهروز، م سرو   دعاهاىاكار و خ

 ساواك است. كه سندیت تاریخى ندارند. كه به جاى خود توضيح داده خواهد شد.

                                                           
 .30نامه ص  8. خسرو شاكرى، مقدمه 1

 .30نامه ص  8. خسرو شاكرى، مقدمه 2



 455        ضمائم

 
 ها. حيدر در زمان مورد بحث در خارج ازماند حيدر از اعضـــاى ســـابق چریكمى

 كند.اش با آرش اشاره مىكشور بوده است اما به دو مسأله در مصاحبه
 كند.هایش به مسأله ترور اشاره مى. شعاعيان در نامه1
 .«1معلوم نيست كه در مورد ترور شعاعيان تصميمى گرفته شده بود یا نه. »2

 رحطها كه چاپ شده است، شعاعيان به هاى شعاعيان موجود است. در این نامهنامه
 ترور خود اشـــاره ندارد مگر نامه دیگرى باشـــد كه در دســـترس جنبش نيســـت. كه

 را چاپ كرده بود.رهاى شعاعيان، آناى اگر بود ناشر كاالقاعده چنين نامهعلى
 رحىطرسيم به این معلوم نبودن ترور، وقتى تصميمى گرفته نشده است. در واقع مى

ش شود. و در همين حد هم باید منبع خبر روشن با صميمى گرفته  ست. كه ت د. مطرح ني
 كـیدامـاند. رهبران بعدى كشهادت رسيدهها همگى كه به رهبران آن روزگار چریك از

 كند.اى خود را چگونه ثابت مىـد حيدر ادعـانان كردهـاعيـصحبتى از طرح ترور شع
 . نقد چریكيسم،غرد و مرد تاریخ ندارداین متدولوژى غلب ربطى به پژوهش بى

 گار نقدىحيدر یا دیگران به مبارزه مسلحانه پيشتاز در آن روزكانگستریسم نيست. اگر 
تفكرى  اـاریخ نوشت یـایعات تـا شـكنند. قرار نيست باید نقد خود را مطرح ـدارند ب

 را نقد كرد.
سانى سازمان چریكیكى دیگر از ك شعاعيان حرفكه در مورد ترور در   ها و ترور 

ــت مهدى فتاح زده ــاىاس ــت از اعض ــازمان چریك پور اس هاى فدایى، و از رهبران س
 به بعد. 1358هاى اكثریت در سال سازمان
سأله فتاح ضا پنجهپور م ضيح مىشاهى را اینعلير سيادتى ازگونه تو سم   دهد كه قا

 در هنگام گرفتن رادیو ایران به شهادت رسيد. به علت 1357رهبران سازمان كه در سال 
 شودشاهى برود. در آنجا متوجه مىشود به خانه پنجهاش مجبور مىلو رفتن خانه تيمى

شكيشاهى با ادنا ثابت رابطه كه پنجه شب بين آن التیغيرت ها بحث تندى دارد. در آن 
ـــازمان گزارش مى گيرددرمى ـــيادتى جریان را به س دهد. احمد غالميان لنگرودى و س
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همراه ســيامك اســدیان بود به 1355مانده از ضــربات ســال رهبر باقى )هادى(، كه تنها
 .1كنندر مىشاهى را تروكنند و پنجهدر رده خيانت ارزیابى مى شاهى راكار پنجهاین

 گوید:شود مىو اما وقتى از او در مورد طرح ترور شعاعيان پرسش مى
 

قار » ناب«  ادهرفيع»تبود بنيم ططح  را ه ن . ىمشممماو ىططي كطدهدر ك  ا
بنيم  ودتوانپ نه ىنانع اىشاو نظط ن هپ. تل  اطالعات  كه ىم دار  ىماىط تبنم 

 ططح  است.
 طر كه رانح ىصطف  شعاعياو نوده است. پس ا ننا نه نقل قول  ا  خشاىار سنب

 رس . رهبطر سا ىاو ىك بانبه تصميپكه ىباحث نظطر نا تر نه ننيبه نم هو
سطقطار ات نم ى  سنبطر   رتد. نقل قوا يطد ارتباط  را نا ات قطع كن  خشاىار 

توانپ سممنبطر در رانطه درتو سمما ىان  ت كاىال  اعنمادهىيه نياو شمم ه ت ىم ى 
 .«2هو تريه كنپنه

 
شترور عقيدتى با هر بهانه سخ اندی ست غيرانقالبى و ناكارگرى. پا  ه را بااى عملى ا

 اندیشه باید داد. جز این هرچه باشد همه چيز هست اال ماركسيستى.
شایعات، و اما و اگرهااما هر  شد. با  شته با  شودنمى اتهامى باید وجاهت قانونى دا

ها ىیرى كه فداـاكـرو شـادات خسـكى از استنـه یـب اه كنيمـوشت نگـخ نـاریـت
 اند.صدرى را كشته
شعاعيانیكى از هم شروع مىرزمان   رزمى كه حبسشود این هم، خبر با یاى نكره 

ست. مگر نه این  شده ا ست نامى ندارد. براى چه در تاریكى پنهان   ست كهاابد گرفته ا
ـــهادت مىدارد به ـــاهد به قتلى ش قل ننام از بهزاد نبوى هد. این آدم بىدعنوان یك ش

ام و نشانى ندارد گفته است صدرى را ـــهم نه آنـــر ارتش كـــك افســـكه ی كندىـــم
 اند.يان كشتهیفدا

ست ستى این پژوهش تاریخ ا شن.همه چيز در ابهام و تاریكى ؟به را  ، اما حكم رو

                                                           
 اعدام شد. 6013هاى . ادنا اابت از سازمان اخراج شد. و بعدها در سازمان پيكار در سال1

 پور، مهدى فتاح2007. مصاحبه با ايران امروز 2
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سدربررسى ترورها، به و  تر تاریخى خود دیدهر روى باید با تفكيك ترورها آن هم در ب

 شود.كن كردن ترورها به قضاوتى درست منجر نمىقضاوت كرد. قلوه
ست. همه ا حساب ترور عقيدتى و شخصيتى از دیگر ترورها، امنيتى و اخالقى جدا

 یك كاسه كرد.توان نمى را
 پور كه خيانت كرده است با ترور صمدیه لباف و یا شریفوشيروانـرور مهندس نـت

 ت.سنگ نيسهمواقفى 
 شاهى كه مسأله اخالقى داشته است. با ترور آن دو مهندسى كه سازمان راترور پنجه

 توان گذاشت.روند در یك ترازو نمىكنند و سراغ زندگى خود مىبدون اجازه ترك مى
ــوند در حالىباید دید كه وقتى دو چریك از مبارزه جدا مى ــيعىش  كه اطالعات وس

 تواند بكند. امكانها چه مىها هم هســت، ســازمان چریكدســتگيرى آندارند. و امكان 
 سوزاندن اطالعاتى كه ممكن است با دستگيرى این دو لو برود تا چه ميزان است. آمدن

ــت كه هر زمانى هوس كردى فيلم را به ــينما نيس ــازمان چریكى، رفتن به یك س یك س
ـــانى درنيمه عد جان كس به ب بارزه كه دررها كنى. از اینجا  ند به خطر مىحال م تد. ا اف
شان به حال فعالين ها دلها و بریدهتواب كه براىآنانى ست كه دل سوزانند عجيب ا هاى 

 سوزد.انقالب نمى
شـــاهى نيز باید جداگانه بررســـى شـــود. وقتى از دریچه امروز به آن اما ترور پنجه

ها به خارج از انتقال آنآید، كنيم شــقوق دیگرى جز كشــتن به ذهن مىنگاه مى روزگار
ــور، ــأله رابطه یك  كش ــازمان و بعد كارى فرهنگى در مورد حل مس اخراج هر دو از س

ها به این و زن در یك پایگاه رزمى. اما آیا هادى مســـئول آن روز چریك چریك مرد
شيده ست كه آدم بخواهد رفيق بود. بى شقوق نيندی ساده نبوده ا شيده بود.  شك اندی

چنانى شوند. تصميمى آنبكشد. اما وقتى مجموعه عوامل جمع مى ش راتشكيالتى خود
 شود.گرفته مى

 
 (1) ها و تناقضاتتاريخ

 مورد هجوم ساواك 1355اردیبهشت  28و  22اریخ ـا در تـهكـریـان چـازمـ. س1
 گيرد.قرار مى
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ـــت  29. در تاریخ 2 هاى كيهان، در روزنامه 1355یت اول خرداد ل ا 1355اردیبهش
ستاخيز، دو نامه اطالعات و سوسى و ترها چاپ مىاز چریك ر ور شود كه در آن به جا
 كنند.اعضاى خود اعتراف مى سه نفر از

 . فرستنده نامه اكبر و گيرنده نگار است.3
 هاى تيمى به دست آمده است.ها از خانه. ساواك مدعى است این نامه4
ـــاخاى نامهطى اطالعيه 1355دوم خرداد یخ ها در تار. چریك 5 ته ها را جعلى و س

كنند. و آوردن ها اعضاى خود را رفيق خطاب مىكنند كه آندانند و اعالم مىمى ساواك
ست» شتباهات « شهيد نوروزى دو ست از ا سن نوروزى ا شهيد ح شاره به رفيق  كه ا

 ساواك است.
 ت.كند كه اكبر و نگار كيس. ساواك اشاره نمى6
ست: كه در نامه. دیگر آن7 ضعيت آن»ها آمده ا شمارهو ضور رفقاى تيم   3 ها در ح

ــد. ــه نفر ش ــدور حكم اعدام س ــى و منجر به ص ــازمانكه تيمدر حالى« بررس  ها در س
 شدند.گذارى نمىها شمارهچریك
شود كه دعى مىـام خمينى مـهضت امـن»اب ـانى در كتـد روحـدمحمـ. سي 8

ـــرف ـــتگير و ميكروفيلم 23/10/1354در تاریخ دهقانى  اش ش ههاى همرادر آلمان دس
اریخ تتحویل داده شد. اگر این ادعا درست باشد.  پليس آلمان ضبب و به ساواك توسب

اى نوشـــته باشـــد. به فرد كه چنين نامهمى 1355فروردین 17و  1354دی  23 هانامه
امه نوشته شود و همين ن 1354 دی 23 اى در تاریخچگونه ممكن است نامه شده باشد.
توسب  كه فرستادن این نامه به شكل رمزاشرف دهقانى ضبب شود. در حالى در آلمان از

دین فرور 17كه تاریخ نامه دوم كشيد. دیگر آنسازمان حداقل یك ماه طول مى هاىپيك
 است. 1355
ندگى مى9 قانى در ليبى ز ـــرف ده كت در كنگره . اش ـــر فدهمكرد. او براى ش  ه

سازمانى را  سناد محرمانه  شرف ا شت ا ضرورتى دا سيون به آلمان رفت. چه   زاكنفدرا
 محل زندگى خود به كشورى ببرد كه امكان دستگيرى او بود.
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نامهمدعى مى 1. مازیار بهروز10 ـــود این   پوربراى حرمتى 2اكبر جعفرىها را علىش

ست سالى ا سن ما ست و منبع او ح شته ا صادف رانندگى كه . در حالى3نو جعفرى در ت
شت  شهادت مى 1354دراردیبه سد و نمىبه  ست دو نامه در تاریخ ر  1354دی  23توان

ـن  و ـروردی ه از آن دنيا مرخصى ـكور بنویسد. )مگر آنـپرمتىـه حـب 1355دوم ف
 گرفته باشد(

 گرها دستگير شدند و اكادرهاى زیادى از چریك 1351ـ 55هاى . در فاصله سال11
 افت.یهاى داخلى دسترسى اواك به اسناد و یا اعترافاتى در زمينه جاسوسى و تصفيهس

 كرد و نيازى به این دو نامه نداشت.در همان زمان افشاء مى

 
 تناقضات موجود

 29) دســت آورده اســتهاى تيمى بهها را از خانهشــود نامه. ابتدا ســاواك مدعى مى1
 اطالعات( هاى كيهان وروزنامه 1355اردیبهشت 

ــن . بعدا2ً ــهامهـ ــشوند به آلما ميكروفيلم مىـ ــروند و آنجان مىـ ن از ا پليس آلماـ
 (1354فروردین  23) دهدگيرد و به ساواك مىدهقانى مى اشرف
 همخوانى ندارد. 1354دی  23ها با دستگيرى اشرف در تاریخ . تاریخ نامه3

 است(. 1355فروردین 17و نامه دوم  1354دی  23)نامه اول 
 والى ـــاســـاب حسن مـــاواك )فرستنده و گيرنده نامه( در كتـــار ســـ. اكبر و نگ4

شهد( و حرمتىشوند به علىتبدیل مى مازیار بهروز سئول م پور )یكى از اكبر جعفرى )م
 1354 در اردیبهشت ها با شهادت جعفرىها( بعد كه تاریخ نامهاروپایى چریك مسئولين

 شود اشرف دهقانى.شود حميد اشرف و نگار مىر مىآید. اكبجور درنمى
شكل عادى و 5 ستادن نامه به  صول پایه كار چریكى بود. فر سى یكى از ا  . رمزنوی

صفيهآن سازمانى و هم در مورد ت سنادهاى  ست. ا شبيه ا شوخى  شتر به  سى بي سو  جا

                                                           
 سپتا 2008نوامبر 15بهروز،  مازيار. 1

 127خواه، مازيار بهروز ص . شورشيان آرمان2

 241ـ2ماسالى، سير تحول جنبش چپ در ايران و عوامل بحران مداوم آن ص . حسن 3
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ــب ــدست آمهـ ــده از یوسف زركـ ده و از موتور منفجر ش 1352ارى در هفدهم بهمن ـ
 اند.طبق اسناد ساواك همه به رمز بوده 1352تير  25اشرف  حميد

 
 خطایى دیگر

 خسرو شاكرى معتقد است چون نام صدرى در اسناد كشته شدگان ساواك نيست. پس
ــتهفدایى ــن نمىها او را كش ــدرى را فدااند. اما روش ــبتى بىیكند ص اید ها به چه مناس

 .بودها نىیپرویز صدرى كه عضو فدا بكشند.
شكى سيدن دكتر اعظمى  شهادت ر هایش داریم. دكتر اعظمى بعد از دیگرى مگر در به 

سب چریك ستان تو شد. و بعد از انقالب در هيچ  ها به تهراندر منطقه لر جا از كآورده 
ها چریك او نبود. آیا دكتر اعظمى را هم اسناد ساواك نامى از روز شهادت یا محل دفن

ذارد. بالفرد ـگاقى مىـدى بـسن ایت خودشـكار براى جنایتـد. مگر جنـانكشته
شته مى شكنجه ك ساواكپرویز صدرى در زیر  كرد كه ما صدرى را مكتوب مى شد آیا 

ر نفر گم دوران كودتا چند هزا كشــتيم و در فالن جا هم او را دفن كردیم. آیا در شــيلى
ها را نآاز ســقوط نظاميان.  ها نيافتند حتى بعدهایشــان هيچ ردى از آنشــدند و خانواده

 اند.هاى فدایى كشتههم چریك
 و نگاه كنيم به استدالالت دیگر در كتابى دیگر.

سه1 سازمان فدا. محمد كا شهداى  ست  ست اما یچى نامش در لي يان ــــ اكثریت ني
 هاى فدایى و گروه اشرف دهقانى، هست. تفاوت در دو ليستدرليست شهداى چریك
 1علت تصفيه باشد.ممكن است شهادت به

ــ زنجان پيدا شد ممكن است تصفيه2  . احمد افشارنيا كه جسدش در جاده قزوین ـ
 .2شده باشد

 .3پشت سينما شهباز پيدا شد 54. حسن توسلى كه جسد او در بهمن 3
                                                           

 هاى فدايى خلق. محمود نادرى، كتاب چريك1

 ها وجود ندارد.. محمود نادرى، همان منبع، هيچ سندى دال بر ارتباط او با چريك2

 داند.. محمودى نادرى، همان منبع، ساواك در گزارش او را وابسته به مجاهدين مى3



 461        ضمائم

 
 آورد. پسهاى فدایى نمىآورد اما چریكاكثریت نام او را در ليست شهداى خود مى

 امكان ترور او مطرح است.

 
 مصطفى شعاعيان: ى خلقيفدا

ـــاهنگان جنبش مبارزه مســـلحانه در ایراناگر بپذیریم كه چریك  هاى فدایى خلق پيش
ستى نيز همينبودند. كه به  گونه بود. شعاعيان از این قبيله بود. جنس و جنم شعاعيان،را

 از رگ و خون فدایى بود.
 كند. درهماناحمدزاده یاد مى او هميشه به بزرگى از صفایى فراهانى، پویان، نابدل و

 گيرد و یا ازپایان یافتن دوره تئورى به باد انتقاد مى»جایى كه دارد مســـعود را به خاطر 
 كند. آنان را دالورانى پایمرد خطابگيرى مىاش خردهخاطر تحليل طبقاتىفراهانى به

 كند.ها احساس نزدیكى و همخونى مىكند و با آنمى
شرط و ا از خود مىها نيز او رچریك ستند به همين خاطر با وجود   شروطى كهدان

دعيانى كه این پذیرش را از سوى ـــرخالف مـــذیرفتند و بـــان داشت او را پـــاعيـــشع
ستى تلقى مى حميد شرف اپورتوني كنند. در آن پذیرش هيچ رنگ و نيرنگى نبود. براى ا
 بودند.ها گذشته بودن باید از رنگ و نيرنگ گذشت. و آن فدایى

زندگى كرد، باید در همان حول و حوش نفس كشيد  1350هاى باید در حوالى سال
ــت تا با خون خود رنگ و نيرنگ حزب توده را از ذهن و  تا فهميد چریكى كه آمده اس

روزگار « نيك طبعان»و طبقه بشوید، دنبال یارگيرى نيست. بگذریم كه حاال  خاطره توده
ردند تا او امكان نشر نظریاتش را ـــدا كـــارانش جـــاز یاند شعاعيان را دهـــش دعىـــم

 نداشته باشد.
ــت، دهه فدایى بود. همچنان1350هرروى دهه به  هاىكه دهه بعد آن دهه اپورتونيس

ــيوه زندگى و مبارزه ــخنور بود. فدایى در آن روزگار یك منش و كردار بود. نوعى ش  س
 دكان دو نبش نبود. نيازى به مدرك و . فدایى حزب نبود.بود نوعى نگاه به عالم و آدم

 نامه نداشت.معرفى
سيده بود جزء قبيله آن سى به آن درجه از آگاهى و فدا ر چریك فدایی ها بود. هر ك
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 چریك بودن و فدایى بودن.درآن روزگار با دو بنيان فكری و رفتاری شــكل گرفته بود 
ــتمالكيت حقوقى ندا كجاى این خاك كه با  . هر كس در هربود، مالكيت آن حقيقى ش

شــد چریك نبود. فدایى هم نمى شــتد در این قبيله جا داركمیها زندگى پرنســيب این
شرف دهقانى  نبود اما شت. بيهوده نبود كه ا سال ادعاى مالكيت دا رهبران خودخوانده 
 دانست.مى« گروه غاصبين»ه را گرو 1358

ن بود گونه كه دانشياد همانى بویبا این خب و مرز گلسرخى جزء خانواده بزرگ فدا
 له نبودندپور و فرخ نگهدار جزء این قبيپور و طاهرىگونه كه فتاحشعاعيان بود. همان و
 بودند. دیگرهایى از جنس و جنم ها آدمآن

 ود.شعاعيان از جنس و جنم مسعود و پویان بود بدون شك او جزء همين خانواده ب
شهادت  صله اجازه نداد تا به دریغ و درد كه بعد از  داى صشعاعيان، روزگار تنگ حو

شعاعيان از قبيله ما بلند شرف اعالم كند كه  اش ه پدرىست. كه اگر به قهر خانا حميد ا
 كرده است اما جاى او در بين همه ما خالى است. را ترك
 

 يست بودنساركشرط م

 ؟چيست شرط ماركسيست بودنراستی به
چپ  او اسطوره»انتقادى شعاعيان را بزرگ كنند. كه  شود كه وجهتالش بسيارى مى

 «.انگيز بود نشستهررو ستایشاو به نقد پيشينه چپ كه به»، «را زیر سؤال برد
رسـند كه خب این آدم با این مشـخصـات زمانى و اما وقتى به سـؤال مشـخص مى

شگى چه كاره بود مى مكانى سؤال و اندی سن. به ابهام از كنار  گذرند. مىشود بيكاره ح
صاحبه بهزاد ست نبود»آفریند؛ اش همين ابهام را مىنبوى در م سي و ماهرویان «. 1او مارك

سخ مىسؤال را بى نيز این سم،كنند كه نقد او بهها فراموش مىاما همه این 2گذاردپا  لنيني
سم و جامعه بىگرىخرده طبقه، هاى او به ماركس و انگلس، چيزى از ایمان او به كموني

                                                           
 . مصاحبه نبوى، روزنامه اعتماد1

 1386. مصاحبه ماهرويان، با نشريه بخارا سال 2
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ستثمار كم نمى و شایگان، كرد. نگاه كنيد به تقدیمعارى از ا نامه انقالبش خطاب به نادر 
 فهميد.گونه مىكمونيسم را این او

سم و جامعه بى سيالي سو شق او به  شك كرد، در ع  طبقه كهاگر در همه چيز بتوان 
 توان شك كرد.نمى

 
 پيراهن عثمان

شتاز باور  سلحانه پي شت. آنشعاعيان به مبارزه م صلى انقالب مىدا سترا قانون ا  دان
 دانست نه زود.مبارزه مسلحانه را هميشه دیر مى

شه شگاهى براى اندی سياهكل را پاالی سه  ست. ومى« انقالب»هاى خود یا حما  دان
 براى او احمدزاده و پویان و صفایى فراهانى، دالوران پایمردى بودند.

ــال  ــت و نزدیكبه چریك 1352در س ــازمان ها پيوس ــاى س ــال از اعض  به یك س
ــد تا لحظه آخر چریك بود، چریكىهاى فدایى خلق بود. از آنچریك  ها هم كه جدا ش

ـــت با چریكها مىتنها و خودش را جزئى از خانواده بزرگ چریك  ها اختالفاتىدانس
سم نبود. او با سيالي سو صول مبارزه و  سر ا شت. این اختالفات، اختالفاتى بر   نظرى دا
كارگر ایران در هيچ زمانى قه  ـــت. او حزب توده را، حزب طب  لنينيســـم اختالف داش

 ها با حزب توده بود.دانست خواهان مرزبندى چریكنمى
ـــرمایهاو منتقد مشـــى چریكى نبود. او هم  دارى را در همه ابعادقبيله آنان بود و س

ــى ــياس ــفى و س  كه اختالفاتاینها یعنى چه: یعنى كرد. همه ایناش رد مىفكرى، فلس
ـــت. از اوتوان پيراهن عثمان كرده او خود را چریك مىخانوادگى او را نمىدرون  دانس
 ریزهاى تفكر او راتوان خردهتوان پرچمى بر عليه مبارزه مســـلحانه ســـاخت. نمىنمى

ـــازمانگرفت و رگه اصـــلى را رها كرد. و از این خرده  ریزها پرچمى براى مبارزه با س
 دایى ساخت.هاى فچریك

ست و خردهاگر چریك شعاعيان هم بود. نمىها آوانتوری شتبورژوا بودند،   شود پ
 شعاعيان ایستاد و از تاریكى سنگ پرتاب كرد.
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 تزى براى تحرك

 ها با انقالب، و مخالفت آن1341ـ42هاى در بحبوحه مبارزه روحانيت با رژیم شاه سال
شعاعيان جزوه  نوشت. این رساله« اقتصادى یا تزى براى تحركمبارزه »نام اى بهسفيد، 

مبارزه منفى، را به خود گرفت. در این جزوه شـــعاعيان ضـــمن ارزیابى »خيلى زود نام 
ضعف حكومت و جنبش راهى براى برون نقاط شان مىرفت از بنقوت و  ست ن دهد. ب
 رئوس مهم این تز: و اما
 . حكومت ارتش دارد، جنبش ندارد.1
 ن امنيت دارد.. حكومت سازما2
 كند.. حكومت ارتش و سازمان امنيت را با پول تطميع مى3
 اى دارد.زده. حكومت توده را به هراس افكنده و جنبش موقعيت بيم4
 . توده عميقا ناراضى است.5
 شود.. این نارضایتى بخش دولتى را هم شامل مى6
 . این نارضایتى در بخش لشگرى هم هست.7
 ها پاسيوند و منفعلتى. همه این نارضای 8
 دست روحانيت است.ترین دستگاه تبلي اتى در . بزرگ9

ذرگاه مبارزه مسلحانه را ندارد، اما توان مبارزه ـــذر از گـــوان گـــانيت تـــ. روح10
 منفى را دارد.

صاب و یا خرابكار11 شامل اعت صنایع مى. مبارزه مثبت   شود و با نيرویى كمى در 
 است.ممكن 
اى از دارد. پس رهبرى آن باید نفوذ تودهـــيرویى وسيع نيـــه نـــمنفى بارزه ـــ. مب12

 داشته باشد.
 شرایب باال جنبش براى مبارزه منفى آماده است. . با توجه به13
 اید منابع مالى حكومت قطع یاـ. حكومت در سنگر اقتصادى ضعيف است. پس ب14

 كم شود.
 شود.ها بيرون كشيده ها از بانك. پس باید پول15
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 خصوص، مراسم مذهبى حرام شود.. مصرف قند و شكر به16
 . مصرف دخانيات حرام شود.17
 . مصرف مشروبات الكلى تحریم شود.18
 . سوار شدن بر قطار تحریم شود.19

 دو طرح براى تصویب این تز توسب رهبران جنبش داده شد؛
 باورى به روحانيت و مصدق بود.. طرح اول بر مبناى خوش1
 باورى به توده بود.طرح دوم بر مبناى خوش. 2

 در طرح اول قرار بر این بود كه جزوه در ســطح جنبش و جامعه توزیع شــود و بعد
سش قرار گيرد. و در طرح دوم قرار بود كه طرح ابتدا  سوى مردم مورد پر روحانيت از 

صویب به توده و جنبش به صورت ت شود تا نظر دهند و در  صدق و روحانيت داده   م
 عرضه گردد.

ــران نهضــت آزادى كه در زندان بودند طرح را خواندند و ــد. س  طرح دوم عملى ش
شت:  صدق نيز نو صویب كردند. م سخى مثبت»ت ضاع ایران واردید كه پا  الحق كه به او

 بود. ماند روحانيت.
اهلل آیتاهلل ميالنى داده شــد كه با موشــكافى پذیرفت. بعد در قم بهطرح ابتدا به آیت

فرصتى  عتمدارى و خمينى داده شد. آنان نيز پس از موشكافى و رضایت نخستين،شری
 خواستند كه جوابشان منفى بود.

شد كه مورد قبول  ضت آزادى مطرح  سوى نه سوم نيز از  این طرح در جبهه ملى 
دست پليس افتاد و نگرفت و سرانجام در خانه یكى از گردانندگان نهضت آزادى به قرار
 ماه لو رفت.ه نُبعد از  طرح

 
 طنز در آثار شعاعيان

 :1نمونه 
 

شن همه بيه نه  س  كه تارىخ طبقات  را نا بنيم رت ست. ت ك ساد   ا  هميم 
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كن ، نطرس  ىاركسيسن  ت ىر  هپ ار نم مممك كمممگيطد، فقح ىمممطرس  نمممنهمممن
  ات است. بشپ

 
 :2نمونه 

 
 كن ، هماونم  شممماو كه كارنور تا ر  وى  ىگانه باى اىم رتشمممنفرطاو خطده

 ردارطىاىهخارد كه نظا  سان  ت ىك باىشاو ى فرطشاو است ىگط ىمه خط خورده
نه را ظا كه در هو  ن  ت ن ياو نبط ن  ا  ى حاا رت  نهنطر دار ن    ت  حاا    هط 

هط حاا  ن    ت حاا ت رت  ن تطر دارن ،  ن ه را كه در هو نه سمموسممياليسممن 
 كنن .

 
 :3نمونه 

 
سپ تارىخ ، البنه  هنچه ىم خط ا سپ دىالرنيك ت ىاتطىالي سپ، ت ىاتطىالي سي  ىارك

 هار دست راسن  ت خائنيم طبقهاليستممممار سوسيممممهوشنهممممهپ ا  رتر نهو
 ا .كار ط درىافنه

 
 :4نمونه 

 
سمت. ا ىافوق نرط ت ىافوق اننرار« هار سمنبي هق  » اسمننناباوراسمن  را كه 

سورىوبود نخيل ت پوي ر بوو اىم  تل  ست نه   كمنطىم به كن ، ا ط ااقل د
 كناو اسممنماثهها نون  نرن  ت ا  پطترد ار در بهاو ت هفت هسممماو  اررهسممماو
 «خ اىا  ىاد  ىگطداو!»نرن  كه 

 
 مجلس آخر

 بندم:با بخشى از نامه شعاعيان به رفيق مادر )فاطمه سعيدى( مى این دفتر را
 

 خوننطىم ىادر!
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ان ىشمممپ ت احسممماس به را كه در حق تو ى كه ننوانپ هوىانپ ى  خود را ناتواو

 كنپ نطاىت ننوىسپ.ى 
ها هپ تطىم رفيق هوىهطناو ىبار ىم بهاو لنينيسمممن  نوره نهرگتو تنها ىادر 
دهن  ت ىم ل ظاو ار ى تطىم كساو ه ىهاىم است كه نه ى بوب هسن . رسپ
ىك كطده فطاتاو فرط ىادر انقالن  نطار  ىك  ىه نهر رفيق ا  نطار  ه  به  وار 
ها ت رفقاىت ا  ا ط ننوان  هميشه نه تودهتوانپ ن هپ. ت نا خود  فنهى  ارشاىسنه
شهاىت تفادار ش  كه رفيق ىادر نا سنه نا شاى شه  تطىم رفيق را نمان ، ا ط همي
ست سنه  و  نبن ر ت رت ر كه در راه قتوان  ا  ن ارر ى  دت ططاو خوو خود د
  اه كه هخطىم تيطو را درقو  دشممىم تالشت را كطدر ت هوها هخطتوده رهاى 

شاى  اىم ه ىه سن ،  شان ر نطار ىادر نفط ش  كه ننوان  ن ن ساررار نا  شطى
 تطىم رفيق تق ىپ كن .شاىسنهنه

ار دهپ. نپذىط تا هو د  كه ه ىهار را نه تو ى رفيق ىادر! ىم تع ه بنيم ه ىه
 نطاىت نفطسنپ. را

 قانهبا درود رفي
 مانو ايمان به پيروزى مبارزه

 
 


