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  براي راديو زمانه۶٣نيلگون 

 ٢٠٠٧يكم جوالي 

 

 زنداني
 

 نوشتهء عبدي كالنتري
 

بيهوده نيست كه هنوز در درون اردوگاه جنبش ضد استعماري ايران، از آغاز تا «
به اكنون ، انديشمندي انقالبي و پژوهنده اي اجتماعي كه ارزش و توان 

شته باشد، آفريده نشده همسنگي با ديگر انديشمندان و نوآوران جهاني را دا
است؛ و درخشان ترين چهره هاي آن همچنان كساني چون شهيد باب ، شهيد 

 ». . .آقاخان كرماني، شهيد كسروي ، و شهيد اراني هستند 

 )١٣، ص » انقالب«(مصطفي شعاعيان 
 

ن نيروهاي آ. ، فقر تئوريك وجه بارز جنبش چپ ايران بود) ١٣۵٧انقالب (در سالهاي پيش از قيام بهمن 
هيچ تئوري . سياسي كه دنباله رو قطب بندي هاي جهاني نبودند بيش از همه از اين فقر رنج مي بردند

نسخه هاي موجود لنينسم . اي براي بكار بستن در شرايط ويژهء ايران پيش روي آنها نبود» حاضر آماده«
هميشه، منبع بي پايان تئوري اش را حزب توده، چونان . روسي و چيني نيز حاميان معتبري در ايران نداشت

رقابت دو اردوگاه ، «مي گرفت و فورمولهاي ) ايدئولوگ هاي حزبي(هاي شوروي » آكادميسين«از 
را » انقالب دموكراتيك ملي، جبههء متحد خلق، جمهوري دموكراتيك ملي، و راه رشد غيرسرمايه داري

نيز با » سوسيال امپرياليسم روسيه«پيروان نظريهء از ديگر سو، . همچون نسخه هاي جاوداني موعظه مي كرد
چشمداشت به انديشهء مائوتسه دون رهبر چين كمونيست، بي توجه به تحوالتي كه در دههء چهل و پنجاه 

ايران ، جامعهء نيمه «شمسي در پهنهء اقتصاد و سياست ايران صورت پذيرفته بود ، با تحليل هايي نظير 
محاصرهء شهرها از طريق «، جنگ توده اي طوالني و » نوين« انقالب دموكراتيك ،» مستعمره ـ نيمه فئودال

 .، مدعي به كارگيري خالق ماركسيسم در ايران بودند» روستا
 

طرفه اين بود كه مدعيان اين تئوري هاي وارداتي ، در تمام سالهايي كه به حرافي هاي مطول در اين زمينه 
تنها پس از . نمي نمي ديدنددر راه پياده كرده تئوري ها و برنامه شانها مي پرداختند ، هيچ تدارك عملي 
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زير بغل گرفته ، از گرد » برنامه«انقالب بهمن بود كه هريك ، چون توريست هايي از سرزمين هاي ديگر، 
 .راه رسيدند

 
ختاري در چنين زمينه اي بود كه اهميت بي اندازهء تئوري و عملي كه مستقيماً از تحليل تحوالت سا

جامعهء ايران برمي آمد، به همراه جمع بندي مبارزات داخلي ، ارزيابي مستقل از اوضاع جهاني و منطقه اي 
از اين ديدگاه كه به مسأله بنگريم، . ، در عين درنظر گرفتن تجارب انقالبهاي جهاني، خود را بارز مي سازد

نها يك تن است كه در مقام نظريهء پرداز بايد پذيرفت كه در طول دو سه دههء پيش از انقالب بهمن، ت
 . اصيل و طراح استراتژي در جنبش چپ ايران چهره مي نمايد

 
اهميت و شگفتي اين واقعيت هنگامي دوچندان مي شود كه در مي يابيم كارنامهء او در پس ديوارهاي 

يادداشت « گونه اي تمام نوشته هاي او ،. زندانهاي شاه ، در فواصل شكنجه و مصائب ، پديد آمده است
، ) نه تبعيدي هاي چپ در خارج از كشور(اند كه براي تنها جنبش چپ واقعاً موجود در ايران » هاي زندان

 . بنيادهاي تئوريك فراهم آورد
 

 انقالبي حرفه اي
كار انقالبي و . بيژن جزني بيش از هرروشنفكر كمونيست همدوره اش شايستهء نام انقالبي حرفه اي است

 ٣٢ مرداد ٢٨ او با كار روشنفكرانه اش از همان ابتداي جواني ، در جريان و پس از كودتاي سياسي
، در دوره هاي متناوب زندان و فعاليت ) سازمان جوانان حزب توده ـ سازمان دانشجويان جبههء ملي(

 . زيرزميني سالهاي بعد، تا هشت سال پاياني عمرش در زندان ، بهم سرشته بود
 

 شمسي، جزني مي تواند ۵٠گسست تداوم تجربهء انقالبي اواخر سالهاي سي تا آغاز دههء در فاصلهء 
پيش از . ي براي جمع بندي تئوريك و عملي در جنبش چپ ايران تلقي گردد» حلقهء پيوند«همچون 

، عالوه بر كار مخفي ، او در سازماندهي مبارزات علني نظير ١٣۴۶افتادن نهايي به زندان در زمستان 
عاليت هاي صنفي ـ سياسي دانشجويان ، يا تظاهرات خياباني مردم  شركت داشت و همزمان به طرح و ف

پاسخ دهيِ مسايلي پرداخت نظير نوع تشكيالت نويني مستقل از حزب توده ، وحدت چپ ماركسيستي، 
 چين، و نحوهء همكاري با جناح چپ جبههء ملي ، تدوين استراتژي با عطف توجه به انقالبهاي كوبا ،

 .الجزاير، و تدارك مبارزه مسلحانه
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در فاصلهء آغاز جنبش مسلحانهء چريكهاي فدايي تا . اما تنها در زندان بود كه اوج كار جزني به ثمر نشست
زمان شهادت اش ، نوشته هاي زندان او به طور سيستماتيك ، در چشم انداز تاريخي جامعهء ايران ، 

 .يستي در آن زمان را پي ريزي كردبنيادهاي نظري جنبش نوين كمون
 

 منش روشنفكري جزني
 ١٣۵۶به تدريج تا سال »  بهمن تئوريك١٩«نوشته هاي جزني ، كه در خارج از كشور به شكل جزوه هاي 

انتشار يافت ، شايد به خاطر اضطرار موقعيت زندان و خطير بودن پيامي كه منتقل مي كرد ، فاقد آن بي 
از مردي كه حساسيت . ز خالل آن به روحيه ومنش شخصي او راه پيدا كردواسطگي است كه بتوان ا

برخالف نوشته هاي . شعرگونه اش در نقاشي هاي انتزاعي او بازمانده ، در اين نوشته ها خبري نيست
بهرنگي ، مصطفي شعاعيان ، يا اميرپرويز پويان، نثر جزني از رنگ هاي تند عاطفي ، از خشم يا طعنهء 

آن تنش هميشگي روان يك روشنفكر انقالبي ، ميان بي . انهء يك انقالبي پرشور تهي استاخالقگراي
گويي جزني . قراري فردگراي رمانتيك ، و خردگرايي سردِ تحليلگر ، در آثار او سركوب شده است

ي برخود مجاز ندانسته كه بعد هنرمند شخصيت اش را با نوشته هاي سياسي اش درآميزد؛ و اين جاي دريغ
 .است

 
تأكيد نوشته هاي بيژن جزني بر مسايل تاريخي ، اقتصادي ، سياسي ، و جامعه شناختي است و برخالف 

فلسفهء «(نوشته هاي بسياري از روشنفكران انقالبيِ جنبش ، به كلي بافي هاي شبه فلسفي آلوده نيست 
» از خود بيگانگي«. . . » كاذب«اهي ، آگ» ماده«. . .حكم مي كند » قوانين ديالكتيك«. . . مي آموزد » علمي

همينطور از عصبيت و پرخاشگري بي مورد، گرد و خاك كردن و ). و انشانويسي هاي مرسوم آن زمان. . 
اپورتونيست ها ، ريويزيونيست ها ، ليبرالها و عوامل بورژوازي در صفوف «در مورد » چريكي«رجزخواني 

لحاظ جزني نمونه اي است براي تحمل و سعهء صدر يك از اين . در اين نوشته ها خبري نيست» خلق
همين بيانگر شهامت اخالقي و مدني . روشنفكر واقعي كه تمايل به گفت و شنود دارد و انتقاد پذير است

در نوشته هاي او بارقه اي از يك شخصيت اقتدارگرا و سركوبگر ديده نمي شود؛ و اين . واالي جزني بود
 .او را در صفوف مبارزان سالهاي بعد دوچندان مي كندجنبه نيز غَبن جاي خالي 

 
 حوزه هاي تحليل
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) تحليل جامعه شناختي از تحوالت ايران ؛ ب) الف: نوشته هاي بيژن جزني سه حوزهء عام را دربر مي گيرد
فورمولبندي مشي مبارزه مسلحانه، مراحل ، هدفها، ) تحليل اقتصادي رشد سرمايه داري در ايران ؛ ج

 . ها و شعارهاي آنتاكتيك
 

، بسياري از مبارزان چپ به درك ضرورت مبارزه ١٣٣٢ مرداد ٢٨پس از شكست جنبش ملي در 
خصلت فئودالي رژيم و شورش هاي پراكندهء دهقاني ، روستاهاي ايران . مسلحانه با رژيم شاه رسيده بودند

در اوايل دههء . آميز برجسته ساخترا نزد مبارزان به مثابه يكي از كانونهاي بالقوهء شروع انقالب قهر
 ، به دنبال اختالف ميان چين و شوروي و جدائي طرفداران مائو از حزب توده ، اين برداشت قوت ١٣۴٠

 .بيشتري پيدا كرده بود
 

پيش از آنكه مبارزان چپ از حرف . درست در همان زمان بود كه شاه اصالحات ارضي خود را آغاز كرد
و پايگاه انقالب تبديل سازند، » مناطق آزاد شده«ستاهاي ايران را به ادعاي خود به به عمل روي آورند و رو

حذف مناسبات ارباب ـ رعيتي ، گسترش خرده مالكي و سپس سرمايه داري صنعتي در روستاها ، سيماي 
علني پس از به پايان رسيدن دوران كوتاه مبارزات . طبقاتي و پتانسيل انقالبي روستايئان را متحول كرد

 .  ، اين روند سرعت بيشتري گرفت۴٢-١٣٣٩
 

، هنگامي كه بيژن جزني و سه تن ديگر گروه خود را تشكيل دادند ، هنوز نابودي ۴٢در اوان سال 
از اين رو، اين گروه مشي خود را . فئوداليسم همچون وظيفهء اصلي يك انقالب دموكراتيك جلوه مي كرد

تعيين ) تحت تأثير دو تجربهء چين و كوبا( فعاليت چريكي در شهر سازماندهي نبرد مسلحانه در روستا و
، جزني در شمار نخستين انقالبياني بود كه ضرورت ارزيابي نويني از اصالحات ١٣۴۵اما در سال . كرد

 .ارضي و تأثير آن را بر استراتژي جنبش دريافت
 

 تحليل جزني از رشد سرمايه داري در در سالهاي واپسين در زندان ، اين ارزيابي دقت بيشتري يافت و با
 اين ارزيابي چه بود؟. ايران و خصوصيات جناح هاي طبقاتي جامعه كامل شد

 
 اصالحات شاهانه

و عوامل ) ركود اقتصاد فئودالي و انحطاط دستگاه اداري ـ سياسي مرتبط با آن(تركيبي از عوامل اقتصادي 
شيوهء اين . داليل اصلي اقدام به اصالحات ارضي بود) ايامنفعل كردن ستيزه جويي روستاييان و رع(سياسي 

امالك مالكان تا جاي ممكن بازخريد شد و بسياري از زمين هاي . اصالحات اما كامالً محافظه كارانه بود
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پس از آن دولت درصدد برآمد با ايجاد تعاوني هاي توليد و . پربارِ مكانيزه شامل قانون تقسيم اراضي نشد
ارآيي توليد كشاورزي براي بازار بيفزايد و خرده مالكي دهقانها را به مجراي توليد بزرگ مصرف ، بر ك

 . اين كوشش ها نيز عمالً در چنبر بوروكراسيِ ركودزاي دولتي عقيم ماند. صنعتي سوق دهد
 

جر از در نتيجه، برايند اصالحات نه فوايد اقتصادي، بلكه عمدتاً سياسي بود ، يعني حذف جناح مالك ـ تا
اين واقعيت چه . در اين كار موفقيت نصيب رژيم شده بود. حاكميت و منفعل كردن راديكاليسم روستايي

 اثري بر تحليل سياسي جزني از استراتژي جنبش داشت؟
 

روشن شد كه حركت بي واسطهءراديكال از جانب روستائيان ممكن نيست و زمينهء جنگ مسلحانه از 
 نكتهء مهم تر اين بود كه در مرحلهء بعدي ، موفقيت يا عدم موفقيت اما. روستا رخت بربسته است

به دنبال . اصالحات ارضي در شكوفايي اقتصاد كشاورزي سالهاي بعد ، بر اين ارزيابي تأثير مي گذاشت
نابودي اقتصاد معيشتي ، چنانچه سرمايه داري كوچك روستايي در چنگال بوروكراسي دولتي و كسادي 

ت داخلي در رقابت با توليدات خارجي و كشاورزي بزرگ ، رو به شكست رود، خيل بازارِ محصوال
عظيمي از جمعيت روستا به شهر روي آورده و ارتش بالقوهء يك جنبش نوين شهري را تشكيل خواهد 

 .داد
 

، در زندان، به پتانسيل مثبت و منفي چنين ١٣۵٠بيژن جزني از نخستين كساني بود كه در اوايل سالهاي 
جنبشي واقف شد ، و به دنبال آن به تحليل موقعيت ساختاري اقشار گوناگون خرده بورژوازي سنتي و 
لومپن پرولتاريا، سمت گيري هاي محتمل ايدئولوژيك اين اقشار شهري ، نقش روحانيت در رابطه با آنها، 

، و موقعيت جنبش و حتا شباهت هاي احتمالي آن با جنبش هاي وسيع فاشيستي در سرمايه داري اروپا 
ضد «اهميت بي اندازهء چنين تحليلي در ميان شور و احساسات . كارگري در قبال آنها دست زد

 .انقالب بهمن دفن شد» امپرياليستي
 

 تحليل رشد سرمايه داري در ايران
تحليل رشد سرمايه داري در ايران در آثار جزني بر اساس مدلي بود كه در اقتصاد سياسي توسعه ، به 

، » نظام جهاني سرمايه داري«به طور خالصه، طبق اين تئوري ، در درون . شهرت دارد» تئوري وابستگي«
بخش هاي توسعه نيافته كه به كشورهاي پيراموني موسوم اند ، سرمايه داري را به گونه اي ويژه كه مغاير با 

 . است ، از سر مي گذرانند» كالسيك«نمونه هاي سرمايه داري 
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ميان كشورهاي متروپول » مبادلهء نابرابر«ام جهاني، تحميل شكل معيني از تقسيم كار بين المللي و در اين نظ
فرض پيشين . از پيرامون به مركز است) نفت(و كشورهاي پيراموني ، باعث خروج مازاد ارزش و مواد خام 

رسيده ، و تنها » زوال «اين تحليل آن است كه سرمايه داري امپرياليستي در كشورهاي پيشرفته به مرحلهء
 .و مناطق پيراموني است» غارت جهان سوم«علت بقاي آن در قرن بيستم 

 
به سخن ديگر، طبق اين تئوري ، روند انباشت و خودـ گستري سرمايه ، افزايش مدام بارآوري كار و 

ظام در نوآوري هاي تكنولوژيك در كشورهاي اصلي سرمايه داري دچار ركود مطلق شده و دوام اين ن
 . گرو چنگ انداختن به مناطق توسعه نيافته است

 
است كه به وساطت سرمايه داران ) نئوكولونياليسم(طبق تئوري وابستگي ، اين شكل نويني از استعمار 

و سرمايه گذاري فزايندهء كمپاني هاي خارجي در اقتصاد ملي ) بورژوازي كومپرادور(ي داخلي » وابسته«
 روند، توأم با نظامي گري و طفيلي گري يك نظام بوروكراتيك و يك روبناي رشد اين. عملي مي شود

را به زوال مي كشاند و بنا بر اين خصلت اصلي انقالب در اين » ملي«سياسي ديكتاتوري ، سرمايه داري 
 . كشورها همان ويژگي جنبش هاي آزاديبخش ملي عليه استعمار و امپرياليسم را دارا است

 
را كه » رشد بورژوازي در تجارت، صنعت ، بانكها و كشاورزي«الغاي روابط فئودالي و جزني از يك سو 

شده بود ، مي ديد، اما » رشد بي سابقهء طبقهء كارگر«و » گسترش همه جانبهء مناسبات سرمايه داري«باعث 
يه، بلكه ميان از سوي ديگر نتيجه مي گرفت كه تضاد اساسي جامعهء سرمايه داري ايران نه ميان كار و سرما

در آثار او هيچ جا به مفاهيمي از قبيل انقالب پرولتري، گذار سوسياليستي ، انقالب . خلق و امپرياليسم است
، » انقالب آزاديبخش خلق هاي ما«در عوض او همه جا از . سياسي مداوم، و از اين قبيل برنمي خوريم

انقالب دموكراتيك «، و » د استعماري خلقجنبش ضد امپرياليستي ، ض«، » جنبش ترقي خواهان ايران«
 . صحبت به ميان مي آورد» خلق

 
بودن سرمايه داري ايران به زعم جزني، ناكارايي انباشت داخلي، كندي بازتوليد صنعتي، در » انگلي«داليل 

كنار ريخت و پاش ديوانساالرانهء دولتي و مصارف تجملي دربار ، سوق دادن درآمد نفت به مصرف 
اما از طرفي ديگر و به نحوي متناقض، . بود) از جمله حفظ دستگاه كارمندي سراسري(و غيرتوليدي نظامي 

 .جزني به رونق سرمايه گذاري هاي خارجي و گسترش شتابان آن در اقتصاد كشور اشاره داشت
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واقعيت . بوداين دوگانگي در تحليل قطعاً به ميزان زيادي بازتابي از دوگانگي رشد سرمايه داري در ايران 
اين بود كه از يك سو دربار با داشتن استقالل نسبي در قبال بورژوازي صنعتي ايران ، با اتكا به درآمد نفت 
و ميليتاريسم، مي توانست از باال قيمومت خود را بر بورژوازي تازه پاي صنعتي تحميل كند و رابطهء باج 

وي ديگر، با همهء اين انگل ساالري درباري، بورژوازي از س. ستانه و ارباب ـ خادم وار با آن برقرار سازد
ايران موفق شده بود زيربناي صنعتي و مسير بازتوليد گستردهء سرمايه را سامان بخشد؛ و به اين تعبير، هيچ 

 .وجود نداشت» كالسيك«تمايزي ميان سرمايه داري ايران و سرمايه داري به اصطالح 
 

» وابستگي«يران را به سلطهء امپرياليسم بر توليد داخلي نسبت مي داد تا جزني اين جنبهء خاص نظام سياسي ا
آگاهي ملي گرا در جنبش چپ ايران ، صِرف وجود شركت . بورژوازي صنعتي را مورد تأكيد قراردهد

رديف كردن نام اين شركت ها و درصد سهام شان . هاي خارجي را عامل همهء عقب ماندگي ها مي ديد
عتي ايران ، اين تصور را به ذهن متبادر مي كرد كه ايران مورد چپاول و غارت خارجي ها در پروژه هاي صن
در ايران صورت نمي گرفت ، »  خارجي«خواننده گمان مي برد چنانچه سرمايه گذاري . قرار گرفته است

ين سرمايه ها روشن نبود اگر ا. ايران از رشد صنعتي سالم تر، نابرابري كمتر، و رفاه بيشتري بهره مي برد
تماماً به سرمايه داران ايراني متعلق مي بود آيا نرخ استثمار و اضافه ارزش لزوماً كاهش مي يافت ، يا 

 بازتوليد گسترده سريع تر رخ مي داد؟
 
مهمترين خطر اين «حتا جزني نيز اذعان داشت كه . نيز فرضيه اي اثبات نشده بود» خروج سود از كشور«

. ست كه بصورت سود از كشور خارج مي شوند و منابع و نيروي كار را استثمار مي كنندسرمايه ها ، اين ني
شركت هاي خارجي اغلب سودهاي هنگفت خود را در رشته هاي تازه سرمايه گذاري مي كنند و پنجه 

، بخش دوم ، ص » طرح جامعه شناسي«(» .خود را روي تمام رشته هاي بازرگاني و صنعتي فرو مي برند
۴٩( 

 
آيا واقعاً توليد سرمايه . فرضيات ديگري نيز در اين تحليل دخيل بودند كه اثبات نشده باقي مانده بودند

داري در ايران منحصراً در صنايع استخراجي و يا مصرفي سبك خالصه مي شد؟ آيا بورژوازي ايران در 
الت مصرفي سبك، يا صنايع سنگين داخلي سرمايه گذاري نمي كرد؟ آيا حقيقتاً تمام توليدات محصو

توليد كشاورزي ، از كشورهاي متروپول به كشورهاي جهان سوم منتقل شده بود ، و توليد اين كشورهاي 
 متروپول عمدتاً صنايع سنگين را دربرمي گرفت؟ 
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بود؟ سرمايه گذاري در صنايع سنگين ، با كمك كشورهاي بلوك » وابسته«بورژوازي ايران به چه تعبير 
 شوروي  چگونه با اين وابستگي انطباق مي يافت؟ وجود سرمايهء مشترك ، وارداتي بودن شرق و عمدتاً

كاالهاي اوليه و واسط صنعتي، چه تفاوت عمده اي در نحوهء انباشت سرمايه و سازماندهي نيروي كار 
 ايجاد مي كرد؟ 

 
 اين آگاهي سياسي بود كه بيشتر در خدمت ايجاد» وابسته«به نظر مي رسيد چنين تحليلي از سرمايه داري 

، مرحلهء مهمي از انقالب ايران از سرگذرانده خواهد شد » حاميان داخلي اش«تنها با قطع نفوذ امپرياليسم و 
بودن بخشي از سرمايهء در گردش اش نبود ، بلكه ويژگي هاي خود » خارجي«، حال آنكه مشكل ايران در 

 براي پيروزي جنبش دموكراتيك و انقالبي ايران، نخست اين تحليل مي پنداشت. نظام سرمايه داري بود
خالص شد، آنگاه پس از اين مرحله و دوراني طوالني كه چگونگي » امپرياليسم و نوكران اش«بايد از شر 

با اين كار خصلت . و چشم انداز آن به كلي مبهم بود ، مرحله اي از انقالب سوسياليستي فرا مي رسد
ضدسرمايه داري يك انقالب دموكراتيك تخفيف داده مي شد ، تخفيفي كه به طور بالقوه مي توانست در 

 . پهنهء استراتژي و تاكتيك هاي ائتالفي به نتايج سازشكارانه اي بينجامد
 

كه در غالب نبايد فراموش كرد كه يكي از داليل چنين تحليلي وجود ديكتاتوري شاهي در كشور ما بود 
را تحت الشعاع قرار مي داد يا استتار ) و مالكيت خصوصي آنها بر وسايل توليد(موارد تسلط طبقات معين 

مردم تحت ستم، در دوره هاي مختلف تاريخي، خود را مستقيماً با يك طبقهء خاص مثل فئودالها . مي كرد
و حاميان (و ملموس ظلم، يعني شاه و دربار يا سرمايه داران روبه رو نمي ديدند ، بلكه تنها مظهر واقعي 

 .را دشمن اصلي خود تلقي مي كردند) خارجي آنها
 

 طرح جامعه شناسي و استراتژي جنبش
در زمينهء » طرح جامعه شناسي و مباني استراتژي جنبش انقالبي ايران«كتابي كه بيژن جزني تحت عنوان 

كه دو فصل از (اين نوشتهء نسبتاً مفصل . گانه استتاريخ معاصر ايران نوشت ، در نوع خود نمونه اي ي
 ١٣٢٠در برگيرندهء تحليلي از ساختارها و تحوالت اقتصادي ايران طي سالهاي ) بخش دوم آن مفقود شده

 و تحليل همه جانبه اي از مبارزات سياسي اين دوره ، طبقات اجتماعي ، جنبش ها، احزاب و ١٣۵٠تا 
اين مهم ترين نوشتهء جزني است كه در آن تحليل درخشاني از .  ديگر استاشكال مبارزات و ارزيابي هاي

 مرداد وجود دارد كه براي اولين بار ٢٨عملكرد حزب توده و جبههء ملي و داليل شكست جنبش ملي در 
رابطهء جناح بندي هاي طبقاتي با يكديگر، (اين واقعهء مهم را از چندين زاويهء متفاوت بررسي مي كند 
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 امپرياليست هاي انگيس و آمريكا با دولت و با يكديگر، داليل تئوريك ، سياسي ، و تشكيالتي ، و رابطهء
حتا روانشناختي رفتار نيروهاي سياسي درگير ، به ويژه حزب توده ، رابطهء رهبري جنبش با مردم ، نقش 

اين نيروها و مطالب نيروهاي مسلح، نقش روحانيت و جناح بندي هاي آن، بررسي تاكتيك هاي مبارزاتي 
 ).ديگر

 
در اين كتاب همينطور دربارهء تاريخچه و عملكرد ساير گروههاي سياسي جدا از جبههء ملي و حزب توده 

 . سخن رفته است) اعم از ماركسيست ، مذهبي، يا ملي(
 

نه و بحث و گفتگو دربارهء مبارزهء مسلحا« ، گروه بيژن جزني اعالم كرده بود كه ١٣۴۵در اواسط سال 
مي دانيم ) ١٣، ص ۴ بهمن ١٩(» .مشي قهرآميز بايد جاي خود را به تدارك اين مشي و پراتيك آن بدهد

احمدزاده و (كه فكر شروع مبارزهء مسلحانه در نزد نخستين نظريه پردازان سازمان چريكهاي فدايي خلق 
ن است كه راههاي كالسيك در وهلهء اول از اين تحليل برمي آمد كه اختناق پليسيِ شاهي چنا) پويان

مبارزهء صنفي و سياسي طبقهء كارگر را مسدود كرده و شروع مبارزهء چريكي در شهر و روستا ، خمود و 
ركود مردم را درهم مي شكند ، آسيب پذيري رژيم را به آنها نشان مي دهد و آنان را به مبارزهء قهرآميز 

 . مي كشاند
 

رزهء مسلحانه دليل ديگري داشت و در رابطه با تاريخ معاصر ايران معني اما نزد جزني ، اعتقاد به شروع مبا
 مرداد، بيش از هرچيز از بي عملي حزب توده ٢٨جزني اعتقاد داشت كه علت پيروزي كودتاي . مي يافت

اگر در جريان و پس از كودتا، مبارزهء مسلحانه . و عدم دست يازي آن به مقاومت مسلح شكل مي گرفت
، قابليت توده اي شدن اش بسيار بيشتر بود و حتا در صورت )به جاي فرار رهبري به خارج (آغاز مي شد

شكست، جنبش چپ ايران را به مرحلهء نويني ارتقا داده ، آن را به ركود و فالكت مزمن دچار نمي كرد؛ 
ير مثبت برجا در دوره هاي بعديِ مبارزه تĤث) جلب اعتماد مردم(و مهم تر از هرچيز در كسب هژموني چپ 

 :جزني مي نويسد. مي گذاشت
 
سقوط مصدق شرايطي را به وجود آورده بود كه براي هر حزب كارگري ايده آل است، يعني بي آنكه «

در . حزب توده برضد رهبري ملي حركتي كرده باشد ، ارتجاع و امپرياليسم او را ساقط و اسير كرده بود
دست به مبارزهء . . . زب توده با آن همه امكاناتي كه داشت چنين شرايطي بدون هيچ ترديد مي بايست ح

ضرورت مبارزهء مسلحانه در دههء اخير . . . قهرآميز برضد رژيم كودتا زده و قهرمان رهايي خلق شود 
يعني پس از رفورم و استقرار سيستم سرمايه داري وابسته به وجود نيامده بلكه از انقالب مشروطيت به بعد ، 
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اي معين اين ضرورت وجود داشته و البته اشكال متفاوتي از مبارزهء مسلحانه درهر دوره مي در دوره ه
 )۴٩ ، ص ٣ بهمن ١٩(» .بايست مورد استفاده قرار مي گرفت

 
 در آستانهء نبرد سياهكل

جزني در زندان ، به هنگام شروع حركت سياهكل توسط چريك هاي فدايي، و همينطور پس از نبرد 
. قد بود كه هيچكدام از شرايط عيني و ذهني براي حركت انقالبي در جامعه وجود نداردسياهكل ، معت

آغاز شده بود؛ اين خيال كه تنها تلنگر چريك ها كافي بود تا » فنر فشرده«اصوالً با تئوري » مشي چريكي«
 ابتدا محكوم جزني نظريهء فنر فشرده را از همان. جنبش توده اي مثل يك فنر فشردهء آماده ، آزاد شود

، ٣ بهمن ١٩(» .جنبش ما در حال حاضر اساساً يك جنبش روشنفكري است«: او با صراحت نوشت. كرد
 )٩٧ص 

 
جزني اذعان داشت كه پس از گذشت سه  سال از شروع جنبش چريكي ، هيچ پاسخي از سوي كارگران و 

همانجا ، ص (ا به تحرك واداشته است دهقانان به نداي مبارزان داده نشده ، بلكه فقط روشنفكران انقالبي ر
جزني بر اين باور بود كه پي بردن به ضرورت نبرد قهرآميز از سوي مردم تنها متأثر از حركات ) ٩٨

 . چريكي نيست ؛ بلكه تابع شرايط عيني اجتماعي و اقتصادي و مبارزات خود آنها است
 

بشود؟ جزني » توده گير« مبارزه قادر بود پس علت وجودي مبارزهء مسلحانهء پيشتاز چه بود؟ چگونه اين
تبليغ بدان معني بودكه مبارزهء . تبليغ و تدارك: براي تاكتيك مبارزهء مسلحانه دو هدف عمده برمي شمرد

پيشتاز در نخستين گامها بر بي عملي و تسليم طلبي روشنفكران انقالبي فائق شود و آنها را به دور يك برنامه 
، و همچنين با انعكاس اقدامات مسلح در سطح جامعه ، در آگاهي توده اي يك و استراتژي بسيج كند 

 . سابقه اي كه در آينده مي توانست سرمايهء سياسي همان نيرو باشد. سابقهء ذهني برجا بگذارد
 

جزني اين را مي . بي ترديد، مشي مسلحانه در آغاز فاقد نيروي سازماندهي مردم يا يك طبقهء مشخص بود
و از همين رو به انقالبياني كه باور داشتند شرايط عيني انقالب موجود است هشدار مي داد كه نبود دانست 

جزني معتقد نبود كه يك .  پاسخ مردم، اين مبارزان را به يأس مي كشاند و شايد هم به پشت كردن به مردم
او بارها .  مردم مبارزه كندمي تواند خود فرايند انقالب را آغاز كند ، يا اينكه به جاي» موتور كوچك«

تبليغ صرفاً به آن معني بود كه مردم بدانند نيرويي . است» جدا از توده«اشاره كرد كه جنبش فدائي در آغاز 
تنها دانستن به معني آگاهي انقالبي و لزوماً تبعيت از اين مبارزه نمي توانست . در كار رزم با رژيم است
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ن بود كه در آگاهي مردم هويت نيرويي را تثبيت كند كه زماني، اگر اين مبارزه داراي اين امكا. باشد
پروسهء انقالبي سرمي گرفت، قادر شود آزمون گذشتهء پرسابقه اش را وثيقه و پشتوانهء سازماندهي انقالبي 

 .مردم كند
 

 پديد به معني» تدارك«در همين ارتباط ، . اين مبارزه براي سازمان پيشاهنگ تاريخ و هويت مي آفريد
آوردن هسته اي از انقالبيان حرفه اي رزمنده اي بود كه همواره آماده باشند مبارزهء قهرآميز توده اي را 

 . رهبري كنند
 

 تاكتيك هاي مبارزه
وجود تشكيالت چريكي تسهيل كننده ، و در نهايت هدايت كنندهء نبردي مي بود كه مردم خود در مسير 

 پرهيز از انزواجويي مسلح ، جزني به تئوري پيشتاز مسلح عنصر ديگري براي. مبارزه به آن رسيده بودند
بخش مهمي از تشكيالت پيشاهنگ مي بايست به كارهاي صنفي ـ سياسي روي آورد ، و اهميت : افزود

به نظر مي رسيد جزني سعي داشت به . سازماندهي اين مبارزه به هيچ وجه كمتر از تاكتيك هاي رزمي نبود
مداخلهء سيستماتيك .  دو مشي پيشتاز مسلح ، و تاكتيك قيامگرايانهء لنيني تلفيقي ايجاد كندگونه اي ميان

در مبارزهء نظامي و سياسي ، پيشبرد تدارك مبارزه و خود مبارزه توأمان، و آمادگي براي همه نوع اشكال 
يشاهنگ را از تكرار تجربهء مبارزه از اعتصاب توده اي گرفته تا قيام، تا جنگ پارتيزاني مي بايست بتواند پ

 . مرداد بركنار نگهدارد٢٨ناكام حزب توده در 
 

 ، و نقش حزب توده و سازمان ٣٢ مرداد ٢٨هركس كه تحليل جزني را از داليل شكست جنبش چپ در 
نظامي آن ، خوانده باشد، در مي يابد كه چگونه بي اعتمادي به توان نظاميِ يك سازمان كمونيستي كه 

ارك نظامي جدي را در دستور كار قرار نداده ، يكي از وجه مشخصه هاي اصلي تفكر هيچگاه تد
اين كه چگونه يك سازمان بزرگ سياسي در لحظهء بحران مي تواند به فلج . استراتژيك جزني شده بود

آنها اما تيزنگري جزني آن بود كه با وجود تأكيد بر تاكتيكهاي محوري رزمي، استفادهء مؤثر از . دچار شود
 . را يك امر كامالً سياسي مي دانست

 
وجود سازمان رزمي نيز به خودي خود تضميني براي عمل به موقع نبود ، بلكه رهبري سياسي بود كه مي 

تلفيق اين تاكتيكها تا چه اندازه مي توانست موفق باشد؟ تفكيك . بايست در واپسين تحليل آن را بكار گيرد
و غيره فقط به طور انتزاعي » جنگ پارتيزاني«، » جنگ توده اي«، » يامق«نوع انقالبها برحسب اشكال 
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مشاهدهء دقيق انقالبهايي از نوع فيليپين، السالوادور، نيكاراگوئه ، كوبا ، ويتنام و غيره نشان . امكانپدير است
ـ انقالبي ، مي دهد كه فرايند انقالبي مجموعه اي از اشكال گوناگون مبارزه ، وضعيت هاي انقالبي و پيش 

قيام هاي كوچك و بزرگ شهري، اعتصابات عمومي و ساير تاكتيك هاي خودانگيختهء توده اي است كه 
 .گاه پاياپاي يكديگر بروز كرده اند

 
نظام فئودال (ماركسيسم عاميانه اشكال مبارزه را مستقيماً از درجهء رشد نيروهاي توليدي اخذ مي كند 

). اعتصابهاي صنفي و سياسي ، اعتصاب عمومي ، قيام= ا ؛ سرمايه داري جنگ طوالني در روست= مستعمره 
زيرا سياست تابع (اما اشكال مبارزه رابطهء مكانيكي با توسعه نيافتگي يا پيشرفتگي نيروهاي توليد ندارند 

 تئوري جنبش فدائي آنطور كه در نوشته هاي مهمترين نظريه پرداز اين جنبش). مستقيمي از اقتصاد نيست
بيژن جزني بيان شده ، عيناً با پروژهء بلشويكي لنين خوانايي ندارد ، اما با تئوري و پراتيك بسياري از انقالب 

چه كسي مي تواند شباهت بسيار ديدگاههاي جزني را . هاي پوپوليستي پيروزمند عصر حاضر مطابقت دارد
، يا ) پرولتري ، و جنگ پارتيزاني طوالنيدر هر سه جناح قيام گرا ، گرايش (با تئوري انقالب نيكاراگوئه 

تعدد اشكال مبارزه در پروسه هاي انقالبي كشورهايي نظير ال سالوادور يا فيليپين انكار كند؟ مي بينيم كه 
گاه در پيشرفته ترين روابط توليد سرمايه داري ، سازمانيافتگي ، جنگاوري، برنامهء كار و آگاهي طبقاتي 

اشكال بروز مي كند ، حال آنكه روسيه ، چين ، ال سالوادور، كوبا، يا كارگران در ضعيف ترين 
» انقالب پرولتري«اگر به طرزي آرمانخواهانه به . نيكاراگوئه، اشكال پيشرفته تر مبارزاتي را آزمون كردند

ا خالص باور نداشته باشيم، اين نمونه ها نزديك ترين چيز به چشم انداز تاريخي سوسياليسم در دوران م
 .بوده اند

 
 »اسالم ماركسيستي«مخاطرات پوپوليسم و 

اما پوپوليسم سياسي در تاكتيك ها و اشكال مبارزه مي تواند مخاطرات ديگري نيز به همراه داشته باشد ، 
يعني سازشكاري در برنامه تحوالت دموكراتيك و سياستهاي ائتالفي اي كه منجر به سازش با انقالبي گري 

در اينجا بود كه بيژن جزني هشياري كم نظير خود را . رژوازي يا اقشار بي طبقه مي شودواپسگراي خرده بو
 . در تحليل از راديكاليسم خرده بورژوازي و اقشار حاشيهءشهري به نمايش گذاشت

 
كارگران نام » متحد طبيعي«برخالف بسياري از روشنفكران چپ كه هميشه از اقشار خرده بورژوا به عنوان 

نام مي برد و انقالبيگري خرده بورژوازي را همچون خطري به » رقيب«، جزني از آنها به عنوان مي بردند
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شمار مي آورد كه لبهء تيغ حملهء آن نه تنها به سمت سرمايهء بزرگ و امپرياليسم ، بلكه متوجه جنبش 
 ). ٣٠ ، ص ٨ بهمن ١٩(چپ نيز خواهد شد 

 
ين اقشار مي دانست و با تحليلي جامعه شناختي صراحتاً از آنان را هم از زمرهء هم» جامعهء روحانيت«جزني 

به عنوان رهبران بالقوهء انقالب ايران سخن مي گويد ، و در همين رابطه پيشگويانه از خميني نام مي برد 
كاست روحاني عالوه بر نقشي كه به نمايندگي از جانب «جزني معتقد بود كه ). ٣۴-٢٩همانجا ، صص (

ات مختلف به عهده دارد و از اين جهت موضع گيري هاي مختلف مي كند ، خود داراي منافع قشرها و طبق
 ).١۴٠، بخش دوم، ص » . . .طرح جامعه شناسي«(» .و مصالح صنفي است

 
و دستگاه روحانيت به خطر بيفتد، بخش هاي مختلف آن تمايل به » كاست روحاني«اگر مصالح صنفي اين 
 هشدار مي داد كه مبارزهء كارگران نبايد نسبت به احتمال ١٣۵٣ي در سال جزن. اتحاد نشان مي دهند

دو سال پيشتر از آن، جزني در جزوه اي به نام ). همانجا(هژموني اين نيرو و خطرات آن بي اعتنا باشد 
نشان داده بود كه اسالم به خودي خود شريعتي جامد و واپسگرا » ماركسيسم اسالمي يا اسالم ماركسيستي«
ست و تالش براي تجددگرايي در آن ، از طريق پيوند آن با ماركسيسم ، در نهايت تالشي ناكام و متضمن ا

روشنفكران مذهبي » تجددگرايي«عالوه برآن، اعتقادات خرافي عامه هيچگاه از . مضموني ارتجاعي است
معيار قضاوت دربارهء اسالم . نصيبي نخواهد برد و هميشه دنباله رو روحانيت و فتواهاي آن باقي خواهد ماند

بسيج نيروهاي بينابيني جامعه مي بايست با افشا و طرد . نيز بايد همين اعتقادات عامهء مردم باشد
طرح جامعه «(آلترناتيوهاي سياسي و برنامه اي اين قشرها، سازمانها و نمايندگان سياسي آنها همراه باشد 

 )۶٠، بخش اول، ص » شناسي
 

 بشسركردگي اسالمي جن
كه سرانجام قرباني (هوشياري نسبت به تفوق سركردگي اسالمي و مضمون آن، مي توانست جنبش چپ را 

خطاب » چپ«فاشيسم ضدامپرياليستيِ پوپوليستي شد ، فاشيسمي كه طرفداران سابقش تا همين امروز آن را 
ال پس از پيروزي چريك هاي فدايي در نخستين س. از بسياري از لغزش ها بركنار نگهدارد) مي كنند

اما به فاصلهء چندماه ، سير . انقالب بهمن ، در قبال جنبش اسالمي و دولت آن  سازش ناپذير مي نمودند
ضعف . در آن روزها، جاي خالي جزني بيش از هميشه خالي مي نمود. قهقرايي سازمان فدايي آغاز شد

 فدايي، در اين سقوط نقش عمده دانش تئوريك، بي تجربگي سياسي و فرصت طلبي در اكثريت سازمان
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با اين همه ، سوآل آزاردهندهء ديگر آن بود كه آيا در تئوري و ارزيابي هاي جزني چيزي . اي داشت
 وجود نداشت كه سازشكاري و حركت به راست اكثريت جنبش فدايي را مدد رسانده باشد؟ 

 
نديار طيف سياسي وسيعي از چپ خطاب در اينجا با مسأله اي برمي خوريم كه شايد بتوان آن را چشم اسف

سكوت دربرابر تجربهء :  شهرت داشتند و چهرهء برجستهء آن جزني بود٢كرد كه در ايران به خط 
 .شوروي

 
و در جهت اتحاد چپ ) شوروي و چين(در تالش براي مستقل ماندن نسبت به قطب هاي جهاني 

را مسأله اي حل » مدل شوروي«كشورهاي ماركسيست در ايران ، جزني در عين حال سوسياليست بودن 
نوعي . شده مي دانست كه انقالبيان تنها با پرهيز از بعضي اشتباهات آن مي توانستند اين الگو را تقليد كنند

همدردي غيرآشكار به شكل همان سكوت ، بسياري از فعاالن جنبش فدايي را در مقابل تئوري بافي هاي 
براي سازمانهاي » تجربهء شوروي«ارزيابي . خلع سالح مي كرد» وجودسوسياليسم واقعاً م«حزب توده و 

. اي بود كه آنها خواهان اش بودند» سوسياليسم«چپ تنها يك مسألهء نظري نبود ، بلكه روشنگر آن نوع 
تعاريف آنها از سوسياليسم، جامعهء در حال گذار، ديكتاتوري پرولتاريا، دولت شورايي، رابطهء حزب و 

يل دموكراسي و آزادي ، فرهنگ و هنر و اخالقيات ، مسألهء زنان و بسياري مسايل ديگر مي دولت، مسا
تواند از خالل تحليل تجربه هاي تاريخي و مدل هاي گذشته و حال تا حدودي روشن شود و نشان دهد كه 

 . اين نيروهاي چپ تا چه حد خواهان جلوگيري از تكرار فجايع گذشته هستند
 

حليل تاريخچهء  جنبش كارگري ايران و نقش حزب توده در سالهاي پس از جنگ جهاني بيژن جزني در ت
، از بي توجهي شوروي به جنبشهاي آزاديبخش جهان سوم و تابعيت رهبري حزب توده از شوروي انتقاد 

 :كرد و نوشت
 
ب حاكميت مشي استالين در جنبش جهاني ، به صورت تبعيت بي قيد و شرط احزاب برادر از حز«

حزب توده را به پيروي كوركورانه از حزب و دولت . . . اين عامل . كمونيست شوروي ظاهر مي شد
 )٢٠بخش دوم ، ص » . . .طرح جامعه شناسي «(» .شوروي كشانيد

 
جزني همين انتقاد را متوجه چگونگي تشكيل فرقهء دموكرات آذربايجان و علل شكست آن مي كند 

تنها متوجه ناسيوناليسم و برتري طلبي حزب » مشي استالين« اين انتقاد از با اينهمه،). ٢١همانجا ، ص (
كمونيست شوروي است و دامنهء خود را به به نحوهء ساختمان سوسياليسم ، تجارب دهشت زاي استالينيسم 
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جزني، در مقام . يا رفورميسم راستگرايانه در جوامع پليسي و اختناق زدهء  شوروي و چين نمي كند
ن نظريه پرداز جنبش نوين كمونيستي و تاريخ نگار تاريخ سي سالهء سياسي ايران ، مي توانست و مهمتري

 . ///مي بايست به چنين تحليلي بپردازد
  

 
  * 


