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  براي راديو زمانه۶٢-۶١نيلگون 

 ٢٠٠٧ جون ٢۶

 

 چريك تنها
 

 نوشتهء عبدي كالنتري
 
 

بكار بردن اين زبان كه از نظر رواني ناشي از خصلت تكروي نويسنده بوده « 
. را تشديد هم مي كند] از جنبش[است ، به سهم خود اين خصلت جدايي 

، روز به روز ضخيمتر و بعتبارت ديگر  اين ديواري كه او بدور خود كشيده است
 ».ضخيمتر مي گردد

 »شورش نه، قدمهاي سنجيده در راه انقالب«: حميد مؤمني
 

 شمسي به مبارزه با رژيم پهلوي برمي خاستند، از همان ١٣۴٠روشنفكران انقالبي چپ كه در اواخر دههء 
 ١٣۴٠دههء . رويراه حزب توده و حامي آن اتحاد شو: آغاز يك راه در مقابل خود بسته مي يافتند

شمسي  دههء ثبات نسبي اقتصادي رژيم به مدد درآمد نفتي بود، و حمايت مادي و سياسي آمريكا از شاه ، 
تسهيل كنندهء مدرنيزاسيون سريعي كه خبر از سرمايه گذاري هاي وسيع دولتي و خصوصي، و چشم انداز 

هء مهمي از سياست خارجي اش را دولت شوروي كه غالباً پراگماتيسم ملي جنب. رشد صنعتي مي داد
تشكيل مي داد ، در اين سالها به همكاري با رژيم شاه ، دفاع از رفورم هاي اقتصادي آن ، و كوشش در راه 

 . بستن قراردادهاي تجاري و صنعتي با اين همسايهء جنوبي اش روي آورد
 

 ، ١٣۴٠ي كرد، در دههء حزب توده كه مشي خود را همخوان با سياست خارجي اتحاد شوروي تنظيم م
پس از اخراج جناح مائويست خود ، شعار سرنگوني رژيم پهلوي را كنار گذاشته ، در صدد كسب اجازهء 

پايه هاي خود را » ساواك«در سالهايي كه ديكتاتوري شاه و پليس سياسي آن . فعاليت قانوني در ايران بود
با (به همراه سياست حمايتگر شوروي از شاه مستحكم مي كردند ، وابستگي و رفورميسم حزب توده ، 

در ميان روشنفكران جوان انقالبي ، سمت گيري هاي مخالف را تقويت مي ) فروش تسهيالت نظامي به او
و رد هرگونه تاكتيك و ) »سوسياليسم واقعاً موجود«(استقالل مشي سياسي نسبت به قطب هاي جهاني : كرد

 . بي را به آينده اي دور محول مي كرداستراتژي اي كه عمل بي واسطهء انقال
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به جز فداييان ، گروههاي انقالبي ). ١٣۴٩(جنبش چريكي فدائيان خلق در چنين بسترفكري اي متولد شد 

يكي از اين ها، . كوچك ديگري نيز بودند كه در همين بستر در صدد انديشيدن  تئوري انقالب ايران بودند
در آن زمان و سالهاي بعد ، نوشته هاي او .  انقالبي شكل گرفته بودگروهي بود كه پيرامون يك روشنفكر

 .مي شناختند» رفيق سرخ«را انقالبيان با امضاء 
 

 »راه سوم«نوسان ميان دو قطب ــ نظام گفتاري 
 مرداد ، به هنگام سركوب و بي اعتباري حزب توده و ٢٨در فضاي فقر فرهنگي چپ پس از كودتاي 

وان براي كسب دانش تاريخي و فرهنگ سوسياليستي ، در ميان نسل پيشين شوروي ، روشنفكران ج
اما نيروي سوم خود ماهيتي . »نيروي سومي«روشنفكران : آبشخور چنداني نمي يافتند ، مگر يك گروه

 . دوگانه داشت
 

روشنفكران حامل اين گرايش ، از يكسو ، از وابستگي حزب توده بريده بودند و بدين جهت ، به 
دفاع بي حد و حصر از رهبران ملي گرا نظير كوچك خان جنگلي ، (ياليسمي ملي گرا تمايل داشتند سوس

و اين ملي گرايي جهان سومي گاه تا حد دفاع از احياء تمدن ) مصدق ، نهرو ، ناصر، نكرومه ، لومومبا
قالبي و كمونيسم ؛ و گاه تا حد شوونيسم ضدان) آل احمد ، بني صدر، شريعتي(اسالمي نيز پيش مي رفت 

 .ستيزي ، يعني همكاري با دستگاه هيأت حاكمه ، هم سقوط مي كرد
 

از سوي ديگر، تضاد با استالين و استالينيسم ، و تضاد با پراگماتيسم ملي گراي سياست خارجي شوروي ، 
 . برخي از آنها را به موضع كمونيست هاي مخالف استالين نزديك مي كرد

 
انديشه «و » جهان نو«گي ـ سياسي اين سالها، به ويژه دو نمونهء مهم از آن ميان يعني نگاهي به نشريات فرهن

مقاالت متعددي در زمينهء اقتصاد با ترجمه هايي از . اين دوگانگي را به خوبي به نمايش مي گذارد» و هنر
ان، مگداف ، و سوئيزي ، بار(» وابستگي«دربارهء نظريهء » مانتلي ريويو«نشريات ماركسيستي آمريكايي 

و معرفي انقالب هاي مستقل از شوروي مثل كوبا ، » استعمار نو«، در سياست با مطرح كردن ) همفكران
سارتر و حتا به طور محدود ، مطالبي » ملتزم«الجزاير، غنا ، و ديگر كشورهاي آفريقايي ؛ در معرفي ادبيات 

 .از گرامشي و لوكاچ در اين نشريات به چاپ رسيد
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با چاپ نوشته هايي از لئون تروتسكي ، آيزاك دويچر ، م ن روي كمونيست چپ هندي، » ه و هنرانديش«
مانند اِلدريچ » پلنگان سياه«در آمريكا نظير تام هايدن ، مبارزان وابسته به » چپ نو«آثاري از روشنفكران 

 اينها ، بر فرهنگ ؛ و نظاير» اس دي اس«كليور و مالكولم ايكس ، معرفي جنبش هاي دانشجويي نظير 
اينها عناصر . »رفيق سرخ«دوران بعدي تأثيراتي برجاگذاشتند؛ از جمله در تفكر و سياق نوشتاري » چپ«

سياسي بود كه ميان خط حزب توده و استالينيسم از ) ديسكورس(پراكنده و متضاد يك  نظام گفتاري 
نوسان ميان دو قطب سوسيال . بوديكسو، و شاه و امپرياليسم از سوي ديگر، به جستجوي راه سومي 

 .دموكراسي و تروتسكيسم نيز از همين جا سرچشمه مي گرفت
 

 رفيق سرخ
در مبارزهء )  سالگي٣٩ (١٣۵۴نام مستعار مصطفي شعاعيان چريك مبارزي بود كه در سال » رفيق سرخ«

 در نيمهء دوم دههء چهل او از نخستين نسل انقالبيان جواني بود كه. مسلحانه با پليس شاهي به شهادت رسيد
شمسي ، همچون پويان ، احمدزاده ، جزني ، حميد مؤمني ، و حميد اشرف ، به بلوغ سياسي ـ انديشگي 

 و سال شهادتش ، شعاعيان سه كتاب و چندين مقاله ، بالغ بر بيش از سه هزار ١٣۴٧ميان سال . رسيدند
برخالف پويان ، احمدزاده ، و جزني ، . صفحه مطلب ، نوشت كه هيچگاه در ايران پخش عمومي نيافت

به نظر مي رسد . بعدها هيچ گروه و سازمان سياسي خود را ميراث دار نظرها و گفته هاي شعاعيان ندانست
در ميان علل مهجور . آنچه او پيرامون مسايل سوسياليسم و انقالب نوشت به فراموشي سپرده شده است

 :  مي توان به دو علت اشاره كردماندن و انزواي شعاعيان و ديدگاههايش
 

انديشهء او؛ شعاعيان با وجود اين كه همچون چريك هاي فدايي » نيروي سومي«نخست ، رنگ و لعاب 
باور داشت ، و طبق آن نيز عمل كرد ، اما » راه كوبا«خلق به استراتژي مبارزهء مسلحانهء پيشاهنگ و 
يكي از خطوط . لين و مائو رويكردي بت شكنانه داشتهمزمان نسبت به قهرمانان جنبش چريكي يعني استا

نوشته هاي او انتقاد از سياست خارجي شوروي از همان انقالب اكتبر ، و انتقاد از استالينيسم بود كه در انتها 
وجود همين رويكرد در ميان نيروهاي ضدكمونيست جبههء ملي و . به نقد لنينيسم و بولشويسم رسيده بود

 .وضع او را در اين مورد صدمه پذير مي كردنيروي سوم ، م
 

نقد استالين، و مهمتر از آن . دوم، واكنش سخت و شديد چريك هاي فدايي خلق در برابر شعاعيان بود
جدال : خرده گيري به لنين ، در سالهاي اوج جنبش چريكي ، چيزي نبود كه بتوان بسادگي از آن گذشت

دقيق تر، ميان او و حميد مؤمني نظريه پرداز و روشنفكر برجستهء (قلمي ميان شعاعيان و چريك هاي فدايي 
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 ، به چنان حدي از تنش و شدت رسيده بود كه امكان نداشت به اتفاق عمل ١٣۵٣در سال ) جنبش فدايي
 .آنها ، يا پيوستن شعاعيان به فداييان بيانجامد

 
 كمونيستي با انديشهء مستقل

يش، دانش تاريخي از كشوري كه در آن زندگي مي كند يك براي يك روشنفكر كمونيست مستقل اند
تدوين تئوري انقالب ايران بدون داشتن تحليل و ترازبندي اي از انقالب مشروطيت و ديگر . ضرورت است

 . جنبش هاي ملي گراي چند دههء گذشته ، و هم اكنون از انقالب اخير ايران، ناشدني است
 
 

ازتجربهء كوبا ، ويتنام ، و چين ، مي » نسخه برداري«وشنفكران چپ در اواخر دههء چهل شمسي ، براي ر
او نخستين كار جدي انديشه . اما شعاعيان روشنفكري از اين دست نبود. توانست از آسان ترين كارها باشد

در اين كتاب، تحليلي از . آغازيد» انقالب جنگل«گري اش را با كتابي متجاوز از پانصد صفحه در بارهء 
شعاعيان به نحوي به بيان درآمده كه » كتاب جنگل«. ب مشروطه و علل شكست آن نيز وجود داشتانقال

اينكه يك : عالوه بر آنكه يك بررسي تاريخي است ، همزمان ويژگي يك درسنامهء انقالبي را هم دارد
 ، نقش عامل انقالب اجتماعي چيست ، و چه ملزوماتي دارد ، مقام برنامه و سازمان، تاكتيك و استراتژي

عيني و عامل ذهني ، تبليغ و ترويج ، روزنامهء ارگان، و اهميت تداوم ، مسألهء هژموني و قدرت ، همه به 
از همان نخستين صفحه هاي كتاب ، روشن مي شود كه اين اثري نيست . ميان كشيده و بررسي مي شوند

ي انقالبي با هدف مناظره و جدل كه از سوي تاريخداني آكادميك نوشته شده باشد ، بلكه آن را فرد
 .سياسي و درس گرفتن از تجربهء ديروز براي انقالب فردا بر كاغذ آورده است

 
 كتاب جنگل

جنبش انقالبي جنگل ، جنبشي ملي گرا و ضد استعماري به رهبري ميرزا كوچك خان جنگلي بود كه به 
ي دولت تازه پاي شوروي ، به تشكيل فاصلهء كوتاهي از واپسين سالهاي انقالب مشروطه ، با پشتيبان

بسياري از ويژگي هاي كالسيك دخيل در يك انقالب ). ١٩٢٠(جمهوري انقالبي گيالن انجاميد 
دموكراتيك در اين جنبش جمع آمده بود ، از جمله تشكيل جبههء متحد و تضادهاي آن، تضاد و تنش در 

دموكراسي چپ ، ناهمخواني آگاهي ملي گرا و ميان طيفي از عناصر خرده بورژوازي راديكال تا سوسيال 
ايدئولوژي اسالمي با سمتگيري سوسياليستي و بين المللگراي عناصر چپ ، مسألهء ارضي و دهقاني و 
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انعكاس آن در برنامهء چپ ، وجود عامل مهم خارجي اي چون اتحاد شوروي  و ارتش سرخ همزمان با 
 .و غيرهطرح و توطئهء امپرياليسم از درون و بيرون 

 
عالوه بر ميرزا كوچك خان، شخصيت هاي بحث انگيز ديگري نظير حيدرخان عمو اوغلو، احسان اهللا 

، همينطور تعدادي از اعضاي برجستهء حزب بولشويك » عدالت«خان، خالوقربان، بعضي از رهبران حزب 
يش از مدت جمهوري موقت انقالبي گيالن ب. شوروي ، در اين جنبش نقش هاي مهمي بازي كردند

كوتاهي دوام نياورد و از سوي دولت مركزي ايران و به دست رضا شاه سركوب شد ، درحالي كه رهبران 
اصلي آن در ميان اختالفات دروني ، به نحوي تراژيك باعث از ميان رفتن يكديگر شدند و يا به شوروي 

تا (مورد جنبش جنگل به تمامي در . پناهنده گشتند ، و عده اي نيز تسليم شده به خدمت دشمن درآمدند
هنوز مطالعهء جامع تاريخي به عمل نيامده ، و پاره اي اسناد اين جنبش هنوز نامكشوف ) تاريخ اين نوشته

 . اند
 

) الف: تا اين تاريخ به طور عمده ، دو گرايش در تحليل از داليل شكست انقالب جنگل وجود داشته است
ضعف دروني ) ناشي از سياست غلط شوروي در قبال جنبش بود؛ باين شكست در تحليل نهايي، منحصراً 

ما در اينجا وارد اين بحث . رهبري اين انقالب، در شرايط ضعف نيروهاي انقالب جهاني داليل اصلي بودند
انگيزهء . روشن بود كه شعاعيان به كداميك از اين دو ديدگاه گرايش داشت. پيچيدهء تاريخي نمي شويم

 :او مي نويسد. ، همان رفتار شوروي در قبال جنبش بود» جنگل« پرداختن به نخستين او براي
 
شوروي به جنگل وعده ها داد، تا آنجا كه انقالب را به تشكيل . جنگل قراردادها بست] جنبش[شوروي با «

كه وعده داد . . . را نيز بر سر جهازي نهضت فرستاد » سرخ«حكومتي انقالبي و موقتي واداشت ، و كلمهء 
انقالب و حكومت انقالبي را به مثابه نمايندهء حقيقي خلق ايران به رسميت شناسد ، و با دولت موقت روابط 
متقابل سياسي ـ نظامي برقرار كند؛ حال آنكه به هيچ يك از وعده هاي خود وفا نكرد، و در عوض با 

 )٢٨ ، ص كتاب جنگل(» .انگليس و رژيم وابستهء ايران عليه انقالب به وحدت رسيد
 

تصويري كه او از . مصطفي شعاعيان به هنگام نوشتن كتاب جنگل به منابع كم شماري دسترسي داشت
جنبش جنگل و رهبر آن ميرزا كوچك خان سراپا : انقالب جنگل ارائه مي دهد رمانتيك و يكسويه است

حال آنكه شوروي و انقالبي ، شريف ، هشيار و آتيه انديش ، باگذشت و خالي از سياست بازي اند ، 
 .كارگزاران اش به تمامي فريبكار و موقع طلب
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در اين تصوير نه جايي براي ضعف هاي دروني جنبش و نه براي جناح بندي ها و اختالفات سياسي درون 
در نظر گرفته شده » ملل مسلمان شرق«بر سر سياست در قبال انقالب هاي » كومينترن«حزب بولشويك و 

 .بود
 

نداشتن رابطه با قيام هاي شيخ : ها به گوشه اي از ضعف هاي تاكتيكي جنبش اشاره مي كندشعاعيان تن
محمد خياباني در تبريز و كلنل محمدتقي خان پسيان درخراسان، فقدان ارتباط گيري با عناصر انقالبي 

نفوذ ارتش ، ژاندارمري و قواي قزاق، قاطعيت نداشتن براي كوششهاي خرابكارانه در تأسيسات زير 
و اين شگفتي انگيز بود . . . انگلستان ، توهم نسبت به دستگاه مركزي ، ناديده گرفتن امر تبليغات سراسري 

از آنرو كه شعاعيان خود ، در همين كتاب جنگل ، در جايي كه به داليل شكست انقالب مشروطيت 
اي طبقاتي درگير ، و چگونگي نيروه: پرداخته ، بر اساسي ترين علت هاي مشابه انگشت نهاده است

گروهبندي هاي سياسي ، نقش روحانيت ، ويژگي رهبري خرده بورژوايي جنبش ، نداشتن تئوري ، برنامه و 
كادرهاي انقالبي حرفه اي، گسترش نيافتن مبارزه به روستاها ، و مهمتر از هرچيز، نبود نهضت روشنگريِ 

 و ۴٨-۴٧همان صص (ري جنبش را تضمين كند وسيع تري كه فراورندهء فرهنگ انقالبي باشد و ماندگا
 ).۶۵-۶٠صص 

 
شعاعيان در بخش مشروطيت كتاب خود ، نسبت به دو سه مسألهء مهم ، يعني تحليل از روحانيت ، تحليل از 

و تحليل از مسألهء قدرت و هژموني انقالب ، ) و سمتگيري هاي سياسي احتمالي آن(خرده بورژوازي 
او .  ، بسياري از انقالبيان چپ فاقد آن بودند۵٧ ده سال بعد ، در انقالب بهمن هوشياري هايي دارد كه حتا

: در رأس جنبشهاي آزاديخواهي ايران اشاره مي كند و مي نويسد» ضعف ، و احياناً فقدان طبقات اصلي«به 
 و طبقاتي ، هرگز نمي تواند در رهبري انقالبات ملي ، ضد استعماري ـ ضد ارتجاعي ،. . . خرده بورژوازي «

تا استقرار ريشه اي انقالب پيش رود؛ و لذا هرگز نمي تواند سامان دهندهء يك تحول و دگرگوني اساسي 
زيرا بينش و ديد طبقاتي آن ، و در نتيجه رسالت مبارزاتي اش حداكثر، و حداكثر در مرحله . و عمقي باشد

و بنياني خود را تازه مي خواهد شروع اي از تحول به پايان مي رسد كه تحول ، سازندگي هاي اصولي 
 )۵٩همان ، ص (» .كند

 
در صفحات آغازين كتاب جنگل ، نكاتي دربارهء روحانيت ، نقش آن در جنبش مشروطه ، وابستگي هاي 

ديده مي شود كه از تيزي و  » شبكه بندي سازماني آن«طبقاتي و سمتگيري هاي سياسي آن ، و نيز 
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با وجود همهء اينها، هنگامي كه به ). ۵٣ - ۵٠ ، صص ۴٩همان ص (كند هوشياري شعاعيان حكايت مي 
 :جنبش جنگل مي رسيم ، او نظر قاطعي ابراز مي دارد و مي نويسد

 
استقالل جنبش جنگل در همه حال به مثابه با صالحيت ترين قاضي انقالب ايران و مناسب ترين پزشكي «

جنگل در همه حال به درستي اين حق را كه يگانه . كا استكه نبض جامعه را در دست دارد ، جداً قابل ات
رهبري و يگانه طبيبي است كه مي بايستي اين يا آن دارو را براي مريض خود ، جامعه  ، تجويز كند ، حفظ 

يا كارشناسان خارجي را نخورد؛ و در همه حال نيز . . . عناصر و جناحهاي داخلي . . . كرد و هرگز گول 
صحيح ترين، دقيق ترين ، و خواناترين شعارها ، و برنامه . . . ل يعني جناح ميرزا كوچك جناح اصلي جنگ

 )١٢۶همان ، ص (» .ها را طرح و دنبال كرد
 

كيفيت روحي «ميرزا كوچك خان است و يا » تربيت ذهني عارفانهء«و اگر هم ضعفي در جنبش بود ، در 
، و در كل ، كمبود ) ١٢٧ص (» ، مردماني آرام ترندمردم گيالن كه نسبت به مردم آذربايجان و تبريز 

 )١٢٨ص (» .ميرزا كوچك خان بيش از حد دل رحم و مهربان بود«: خشونت انقالبي در رهبري جنبش 
 

 از كتاب جنگل تا سياهكل
زيرپا گذاشتن اصول قرارداد اوليه : شوروي به جنبش جنگل را در اين اقدامات مي ديد» خيانت«شعاعيان 
حزب » چپ«عليه ميرزا و ياران اش با كمك عناصر » كودتا«يرزا كوچك خان و شوروي، اقدام به ميان م

چرا دولت سوسياليستي اكتبر ، زير رهبري لنين ، مي . عدالت و سرانجام سازش با انگلستان و رضاشاه
ايران تنها شوروي با انگستان و تأييد حكومت مركزي » سازش«بايست اين گونه عمل كند؟ شعاعيان براي 

 - ٣۵۶صص (تمايل به داشتن روابط تجاري با امپرياليسم بريتانيا و دولت ايران : يك دليل ارائه مي دهد
٣۶۵.( 

 
روشن بود كه شعاعيان ، با ابزاري اندك ، جسورانه به جستجوي يكي از پيچيده ترين فصلهاي تاريخ ايران 

ها وبغرنجي هاي اين فصل را مي توانست فراهم و شوروي پرداخته بود و تصور اينكه پاسخ همهء ابهام 
به ويژه  با تجربه اي كه . كتابي تفكرانگيز است» كتاب جنگل«با اين همه، . آورد ، به دور از واقعبيني است

اخير ايران پشت سر گذاشته ايم، مالحظات شعاعيان درمورد انقالب در كشورهاي » انقالب اسالمي«ما طي 
توسعه نيافته، مسايل برنامه اي حداقل و حداكثر، رهبري و نقش فرهنگ مذهبي ، تشكيل جبهه و تاكتيك 
هاي كمونيست ها در قبال هژموني غيرپرولتري ، نقش آگاهي ملي گرا و روانشناسي توده ها ، در مقابل 
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» كتاب جنگل«. نقالب مداوم به سوي سوسياليسم و بسياري مطالب ديگر، هنوز سوآل برانگيز و جالب اندا
 به تعداد پانصد نسخه در تهران به چاپ رسيد اما در آخرين لحظه ، به هنگام پخش از جانب ١٣۴٩در بهار 

يار بحث انگيز تلقي بدين نحو، اثري كه در زمان خود مي توانست در محافل چپ بس. دولت توقيف شد
 .گردد به دست روشنفكران ايران نرسيد

 
: با به پايان بردن كتاب جنگل ، شعاعيان خود را با طنين رعدآساي ديگري از سوي جنگل رويارو يافت

آغاز جنبش مسلحانهء چريكي به وسيلهء روشنفكران فدايي ، نقطهء پاياني گذاشت بر يك دورهء . سياهكل
 .روشنفكران چپسرخوردگي و انزواي 

 
شعاعيان و گروه كوچك اش كه در اين دوران ، جسته گريخته خود به اقدامات تروريستي در تأسيسات 

 ، در صدد تدوين تئوري انقالب مسلحانه هم ١٣۵٠ تا ١٣۴٧صنعتي اقدام كرده بودند، ميان سالهاي 
ود و در اين لحظهء تاريخي ، ثمرهء كوشش شعاعيان در اين مسير ب» انقالب«كتاب مفصل . برآمده بودند

 . منطقاً مي بايست دروازهء همكاري او را با فدائيان خلق بگشايد
 

» مبارزه مسلحانه هم تاكتيك هم استراتژي«و ) اميرپرويز پويان(» رد تئوري بقا«در كنار » انقالب«كتاب 
مشي مبارزهء  مسلحانهء ، از اولين كوشش هاي تدوين تئوري انقالب ايران مطابق با ) مسعود احمدزاده(

نسبت به چگونگي آغاز شدن ) والونتريست(مهمترين ويژگي اين مشي ، درك اراده گرايانه . پيشتاز است
كمونيست ها نبايد چشم براه زماني باشند كه پرولتاريا خود به سوي «: به گفتهء شعاعيان. پروسهء انقالبي بود
ازگر انقالب كمونيستي و كارگري باشند و بدين سان كمونيست ها بايستي خود آغ. انقالب كشيده شود

 ).٢٢۶ص » انقالب«كتاب (» .طبقهء كارگر را به انقالب بكشانند
 

براي شعاعيان حزب سياسي و سازمان نظامي ـ ارتشي دو هويت و موجوديت مستقل از يكديگر نبوده بلكه 
مسلحانه ، درست است ، در بينش اراده اين انديشه ، كه در هنگامهء جنگهاي ). ٣٩ص (يكي و همان بودند 

او مي پنداشت كه حزب يا سازمان پيشتاز ، به مثابه يك .  گرايانهء شعاعيان به نتايج نادرست مي انجامد
طبقه و توده را به «سازمان جنگي ، همواره مسلح ، بايد پيشاپيش ، آغازگر مبارزهء مسلحانه گردد و سپس 

 :»انقالب بكشاند
 
هء كارگر و پيشتاز طبقه ، خود مي تواند و مي بايد تا زمان قيام يا خيزش خود بخودي توده و آيا حزب طبق«

طبقهء كارگر ، از آغازيدن جنبش مسلحانه ، از نطفه گذاري انقالب بپرهيزد؟ و تنها به اين دلخوش كند كه 
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پس  حزب طبقهء كارگر ! يگانه راه رستگاري انقالب است؟ مسلماً نه: به طبقهء كارگر و توده مژده دهد
بايستي خود پيشاپيش انقالب را با نيروي خود، منتها از مرحلهء نطفه اي آغاز كند و در پويش همين جنبش 

 )۴٠ص » انقالب«كتاب (» .مسلحانه ، طبقهء كارگر و توده را انقالبي كند و به انقالب بكشاند
 

 مرحلهء نطفه اي انقالب ــ قبل از قيام
آن بود كه نيروي سركوب رژيم حاكم ، مدتها پيش از فرارسيدن وضعيت انقالبي و قيام ، استدالل شعاعيان 

نبرد را بر سازمان پيشاهنگ تحميل مي كند و حزب انقالبي بناگزير بايد همواره مهياي جنگ مسلحانه 
تنها جنگ مسلحانهء پيشاهنگ برنمي خيزد ، زيرا شروع آن » آغازگري«از همين گفته بخودي خود . باشد

اما مهمتر از هرچيز اين نكته است كه شعاعيان ميان آغاز جنگ مسلحانهء . موكول به آغاز قهر دولتي است
 .آن رابطه اي خود بخود و بديهي مي ديد» توده اي شدن«پيشاهنگ و 

 
او نمي پنداشت كه يك حركت هستهء پيشرو در دوران ركود، به انزواي بيشتر آن از هرنوع عمل توده اي 

اين بن بستي بود كه سازمان چريك هاي .  انجامد و در انفعال توده ها ، هيچ نقشي برجا نخواهد گذاشتمي
فدايي خلق را از مشي احمدزاده ـ پويان به سمت تئوري بيژن جزني سوق داد ، و از آنجا نيز با شكست 

 .عملي اين تئوري ، به كنار نهادن يكبارهء ديدگاه جنگ مسلحانهء پيشتاز
 

ـــ نه مكان كار » مدرسهء آگاهي طبقاتي«عيان آنچه را كه باعث باالرفتن آگاهي طبقاتي شود ـــ شعا
كارگران ، نه اتحاديه هاي كارگري و مبارزات روزمرهء صنفي ، نه كار ترويج و تبليغ در كارخانه ، بلكه 

طبقه است ، اما » گمگشتگي «و» ناكارگري«براي او كار در كارخانه . منحصراً خود پروسهء انقالبي مي داند
جدايي كارگر از كارخانه و پيوستن اش به جنبش مسلحانه تضمين دهندهء باالرفتن آگاهي كارگري و 

شعاعيان در نظر نمي گرفت كه كارگران، چنانچه مدتي طوالني از ). ۶٨-۶۵همان صص (طبقاتي اوست 
بهء قشرهاي حاشيهء شهري يا خرده بورژوازي نخواهند بود و به مرت» پرولتر«محيط توليد دور باشند ديگر 

 .ورشكسته سقوط كرده ، شكل مبارزه و آگاهي آنها نيز متناسب با اين موقعيت پسرفت خواهد كرد
 

همه جا صحبت از انقالب كارگري است اما . صحبتي از مرحلهء انقالب به ميان نمي آيد» انقالب«در كتاب 
يروهاي چپ ايران  درگرفت بر سر اينكه آيا مرحلهء انقالب به آن بحث تئوريك كه چندي بعد ميان ن

فقدان اين بحث نزد شعاعيان تلويحاً به معني رد . ايران دموكراتيك است يا سوسياليستي، پرداخته نمي شود
شعاعيان مي پنداشت كه . است ، هرچند در اين باره نيز صحبت آشكاري نمي شود» مرحله اي«انقالب هاي 
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يط عيني انقالب در همه جا آماده است ، آنچه آماده نيست شرايط ذهني ، يعني فقدان در عصر ما شرا
او در . و تعويق انقالب در هرجا ، ناشي از كمبود همين عامل است. رهبري استراتژيك در انقالب است

زي انجام بحثي دربارهء ملت ها و مرزهاي ملي ، وجود تاريخي اين مرزها را ، از آنجا كه به خواست بورژوا
پذيرفته ، غيرپرولتري مي نامد و از اين واقعيت نتيجه مي گيرد كه انقالب پرولتري پس از وقوع در هر 

» الينقطع«هر انقالب پس از پيروزي ، ). ٢٣٧ و ۴۴صص (كشور مي تواند و بايد از مرزهاي ملي فراگذرد
 .به  پيروزي برسد» ب جهانيدهها و دهها سال انقال«، تا طي » به كشور ديگر كشانده مي شود«، 
 
هرآينه انقالب در چارچوب مرزها زنداني شود ، دير يا زود ، به هر رو، اندك اندك ، دگرديسي «

 ). ۴۴همان ص (» .ناكارگري پيدا مي كند و به پديده اي ضدانقالبي نيز دگرساني مي پذيرد
 

طبقهء :  سوسياليستي به چشم مي خورددر چنين بينش اراده گرايانه اي ، فقدان عظيم درك اقتصاد سياسي
كارگر پيروزمند در يك كشور، كه مي خواهد انقالب را به فراسوي مرزهاي خود بكشاند ، در درون 
مرزهايش و براي دهه ها ، چه نوع نظام اقتصادي خواهد داشت؟ چه نوع توليد اجتماعي و برنامه ريزي 

 سيستمي كه بايد ـــ در عين رشد اقتصادي رو به فزون مركزي؟ چه مكانيسم هايي براي بازتوليد گستردهء
ـــ همزمان به تغيير كيفي نيز نايل آيد؟ چه مكانيسمي براي گذار از سوسياليسم به كمونيسم؟ شكل دولت 
انتقالي چه بايد باشد؟ رابطه اش با حزب و دولت چيست؟ رابطه اش با شوراها ، با بنگاههاي اقتصادي خود 

 .؟ شعاعيان به همين جا كه مي رسد ديگر حرفي براي گفتن نداردمختار چگونه است
 

 واكنش فداييان و استالينيست ها
يكي شده ، ) گروه نادر شايگان شام اسبي( شمسي ، مصطفي شعاعيان با گروه ديگري ۵١ و ۵٠در سالهاي 

 ، اصول از ديدگاهها. تشكيل مي دهند» جبههء دموكراتيك خلق«يك سازمان كوچك چريكي به نام 
شعاعيان را مانيفست آن » انقالب«ناگزير بايد كتاب . نظري ، و فعاليت اين گروه نوشته اي در دست نيست

به » جبهه«به دنبال لو رفتن و شهادت نادر شايگان و ياران اش ، مصطفي شعاعيان و بقاياي . تلقي كرد
قليتي معترض و طبعاً منزوي نگهداشته اما به عنوان ا). ١٣۵١خرداد (سازمان چريكهاي فدايي مي پيوندند 

 . شده
 

نقد : شعاعيان عالوه بر تبيين مشي مسلحانهء پيشتاز ، با هدف ديگري نيز نوشته شده بود» انقالب«كتاب 
شعاعيان با به پايان بردن كتاب جنگل ، به اين نتيجه رسيده بود كه رفتار شوروي با جنبش جنگل نه . لنينيسم
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كه ريشه در تمامي پروژهء بولشويسم و نيز دگرديسي انقالب اكتبر تحت رهبري لنين پديده اي اتفاقي، بل
 .داشته است

 
او از آنچه خود . مي كند» لنينيسم«متوجه ) »خائنانه«، » ننگين«(شعاعيان حملهء خود را با عباراتي تند و تلخ 

، گاه » همزيستي مسالمت آميز «گاه آن را مساوي با اصل: آن را لنينسم مي نامد تعريفي به دست نمي دهد
او . مي پندارد» سوسياليسم در يك كشور«مترادف با روابط خارجي دولت شوروي ، و گاه همان نظريهء 

تا پايان مردود مي شمارد زيرا با تئوري جنگ ) ١٩٠٣(تمامي استراتژي بولشويسم را از زمان تشكيل آن 
ا لنين مورد حملهء او ، در اساس لنين پس از اكتبر ام). ٨١-٧٩صص (مسلحانهء پيشتاز همخواني ندارد 

آنچه ) ٢۶٠همان ص (» . رخ داد١٩٢٠در حوالي . . . دگرديسي لنين به انديشمندي ضد انقالبي «: است
) انترناسيونال كمونيستي(» كومينترن«مورد اعتراض شعاعيان است آن است كه حزب كمونيست شوروي و 

با اردوگاه سرمايه ، دورنماي انقالب جهاني را به فراموشي » المت آميزهمزيستي مس«با پيروي از سياست 
و آنگاه بي آنكه خود را ). ٢٩ص (سپردند و تن به همكاري با جبههء ضدانقالب كشورهاي ديگر دادند 

چهره . . .«: با مباحث و مواضع مطرح شده در كنفرانس هاي كومينترن آشنا نشان دهد، نتيجه مي گيرد كه 
 ديرگاهيست شوروي نشان مي دهد، اندك گاهي نيست كه چين مي نماياند، و كوبا نيز همين را اي كه

 )٢١همان ص (» .نمايان خواهد كرد
 

ميان او و حميد مؤمني جدالي . كتاب انقالب مصطفي شعاعيان با واكنش شديد چريكهاي فدايي روبرو شد
دو كتاب ، متجاوز از ششصد صفحه چاپ ريز نظري درگرفت ، با لحني به شدت خصمانه ، كه ثمرهء آن 

مؤمني بر بسياري از كاستي هاي سياسي و تئوريك شعاعيان انگشت نهاد، و همزمان بسياري از ! شد
من به اقتضاي حجم اين مقاله به مناظرهء اين . محدوديت هاي فكري خود فداييان را نيز به نمايش گذاشت

اد آورده شود، و يكي از داليل من براي آوردن آثار شعاعيان در دو نمي پردازم ، اما آنچه جا دارد به ي
زمرهء ميراث چپ ماركسيست در ايران ، نكته اي است كه رخسار اين روشنفكر را در ميان همهء چهره 

آن سالها يگانه مي كند، يعني شناخت از پديدهء استالينيسم در بعدهاي سياسي ، فرهنگي ، و » انقالبي«هاي 
 . روانشناسي فرد انقالبينيز در بعد

 
 روشنفكريِ استاليني

اين شناختي فورموله شده و رسميت يافته نبود ، بلكه ناشي از تالقي منش و روحيهء حساس مصطفي 
، در نوشته هايش » واكنشي«شعاعيان با جزميت گرايي بسياري از انقالبيان بود كه ، به گونه اي غيرمستقيم و 
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وهء خشك و آموزگارانهء بسياري از جزوه ها و نوشته هاي سياسي چپ ، برخالف شي. انعكاس مي يافت
در هرصفحه از هرآنچه شعاعيان نوشته ، بي اغراق ، سادگي و صميميتي تبدار موج مي زند كه از امتياز 
بزرگ اخالقي و سياسي او بر مي آمد ، يعني حقيقت جويي ، پرهيز از دگماتيسم و برخورد خالق و توأم با 

 .د به نفس با تئوري ها و تاريخچهء كمونيسماعتما
 

طبقهء كارگر به درستي مي داندكه تيرباران كردن مغزها به بهانهء زيان بخشي انديشه «: شعاعيان مي نويسد
ها، خود به سهم خويش گواه درماندگي در برابر منطق نيرومندي است كه نيرومنديش از نيروي تاريخي 

ز آنجا كه پرولتاريا به استواري استخوانبندي منطق و فرهنگ خود از يكسو و متكاملتر آن تروايده است و ا
همان ص (» .فراز تاريخيش از سوي ديگر آگاهي دارد، پس هرگز از برخورد انديشه ها هيچ دهشتي ندارد

۶٨( 
 

و او با كنجكاوي جمالت . براي شعاعيان هيچ متني ، ولو از كالسيك هاي ماركسيستي ، متني مقدس نيست
او از معدود روشنفكران . واژه ها را مي درد و تجزيه مي كند و ارزيابي خودش را از آنها اعالم مي دارد

آغازين جنبش چپ است كه مستقل مي انديشد ، از هيچ رهبر بزرگ انقالبي بت نمي سازد، و از همين جا 
ند ، و يا متوجه جايگاه واقعي ديگر نيز مي تواند پاره اي از كاستي هاي انقالبيان بزرگي نظير لنين را ببي

 .شخصيت هاي تاريخي اكتبر باشد
 

به تبع همين روش ، در جايي كه حميد مؤمني در دفاع از استالين به تاريخ رسمي چاپ شوروي و قانون 
اساسي آن كشور استناد مي كند ، و در عوض تاريخدانان برجسته و متعهدي چون آيزاك دويچر يا اي اچ 

مي نامد، شعاعيان نسبت » كارشناس امپرياليسم«، و » الشخور جنازهء تروتسكي«، » شنفكر ليبرالرو«كار را 
به تاريخ واقعي شوروي و بغرنجي آن حساسيت بيشتري به خرج مي دهد ، هرچند خود او نيز به سبب 

سر كتاب تنش ميان او و فداييان بر . كمبود منابع در آن زمان ، به يكسويگي هاي ديگري درمي غلطد
پنج نامهء سرگشاده به «. ك. ر(و بسياري مسايل ديگر او را به جدايي از چريكهاي فدايي كشاند » انقالب«

 .در سال شهادتش ، او به كلي از جنبش فدايي بريده بود). »چريكهاي فدايي خلق ايران
 

 زخم انزوا ، زبان تنهايي
گر ، سبك نوشتاري و زباني بود كه او براي ابراز يكي از موارد اختالف مصطفي شعاعيان با انقالبيان دي

ترويج مي » انديشه و هنر«الگوي اين زبان نحوهء نگارشي بود كه در نشريهء . ديدگاههايش برگزيده بود



Abdee Kalantari           Nilgoon 61-62 for Radio Zamaneh 13 

نثري كه ظاهراً تأكيد بر فارسي سره نويسي و اجتناب از عربي گرايي داشت ، اما با افراط در اين راه ، : شد
اي مرده به جاي كلمات سادهء روزمره ، با استفاده از سينتاكس زبان انگليسي بجاي با نبش قبر واژه ه

جمالت ، بدون هيچ ضرورتي ، يك زبان اختراعي متظاهرانه به » ترجمه وار«فارسي ، و در نتيجه حالت 
وجود آورده بود ، كه بيشتر از آنكه نشان دهندهء نيازي فلسفي براي بيان باشد ، حاكي از تكروي 

 .نويسندگان اش بود
 

شعاعيان در جايي اشاره مي كند كه او با تأثيرگرفتن از احمد كسروي به اين شيوهء نثر گراييده ، اما 
انديشه «حقيقت آن است كه ، گذشته از وامگيري بعضي از واژه هاي كسروي ، او زبان اش را تماماً مديون 

ريم كه كسروي هرگز بر سر هربخش  و فصل كتاب از اين نيز بگذ. (وسردبير آن ناصر وثوقي بود» وهنر
اش گفتاري از پيامبر يا امام ، از نهج البالغه يا قرآن نمي آورد ـــ كاري كه در فضاي روشنفكريِ 

 !)به نظر مي رسيد» خالف جريان«و » شيك«ماركسيستي آن دوران 
 

 بود كه به طور جدي در راه در همان سالها اين سياق نوشتاري ، مورد تمسخر نويسندگان و مترجماني
روشن بود كه . گسترش افق زبان فارسي در پهنهء واژگاني و بيان فلسفي و جامعه شناختي تالش مي كردند

 .براي يك انقالبي حرفه اي و مروج كمونيست ، اين زبان تا چه حد مي توانست وخيم و انزوا آَور باشد
 

زبان او ، به گونه اي نمادين، نشانه اي از تكروي آزادمنشانهء . وداما انزواي شعاعيان ناشي از زبان ويژهء او نب
درست به همين . مبارزي بود كه نمي خواست تسليم استالين زدگي آن روزِ جنبش كمونيستي ايران شود

و ضدكمونيستها را تكرار مي كند ، كه كتابهايش در رژيم »  ساواك«دليل ، به او اتهام زدند كه حرفهاي 
جالب اينجاست كه اين اتهام را حزب توده در آن سالها به خود چريكهاي (حتي قابل چاپ هستند شاه به را

به {ياد مي كرد كه چگونه تروتسكي »  يك انقالبي اسپانيايي«حميد مؤمني با تمجيد از !). فدايي مي زد
ء داخلي تروتسكي در رامون مركادر ، استالينيست ، به حلقه[را كشت » دشمن كينه توز پرولتاريا«} قول او

، بدون اينكه حتا اشاره اي به نابودي ميليونها .] تبعيد مكزيكو نفوذ  و با تبر فرق سر او را دو نيمه كرد
آيا اين بود رفتاري كه . شهروند شوروي ، از جمله يك ميليون كمونيست ، به دست استالين بكند

د اتخاذ مي كردند؟ بهتان ، ترور شخصيت ، كمونيست ها در قبال همرزمان كمونيست ولي ديگرانديش خو
نشخوارگر حرفهاي «تهديد يا حذف فيزيكي؟ لجن مالي همرزمي كه تا ديروز رفيق بود ، بناگهان به عنوان 

؟ شايد از همين رو بود كه مصطفي شعاعيان ، در عزلت گزيني كوچك خان جنگلي از پس »امپريالسم
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 مي يافت ، و از زبان دل كوچك خان اين شعر نيما را زمزمه مي ياران ، بازتابي از تنهايي خود» خيانت«
 ///» . . . به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژندهء خود را «كرد كه 
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