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چرﯾک فدائی خلق ،رفيق شھيد حميد مؤمنی
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به ياد گرامی رفيق حميد مؤمنی

"اين رفيق از دانش سياسی زيادی برخوردار است .شايد کسی در برخورد اول او را صرفا ً يک روشنفکر تلقی می کرد
ولی او روشنفکر اھل عمل است .برخورداری او از حد باالئی از صداقت انقالبی شخصيت برجسته ای به او داده".
اين ،اظھار نظر رفيق حميد اشرف در مورد چريک فدائی خلق ،رفيق حميد مؤمنی است؛ و درست با چنين نظر و
اعتقادی بود که رفيق حميد اشرف ،نام "صادق" را روی رفيق حميد مؤمنی گذاشت.
من ،نويسنده اين سطور نيز که دوره ای را در سال  1353با رفيق مؤمنی در يک پايگاه در مشھد گذراندم ،می توانم
گواھی دھم که در اين دوره در حالی که از دانش و آگاھی ھای انقالبی "رفيق صادق" بھره بردم ،از نزديک شاھد صفا
و صميمت و صداقت بی کران او در برخورد به مسايل جنبش بوده ام .صداقت او تا به آن حد بود که وقتی می خواست
مطلبی را با امضای سازمان بنويسد دقت و وسواس در خوری به کار می برد تا موضوع به ھمان صورتی که نظر
سازمان بود به خواننده ارائه شود .خودش می گفت خيلی مھم است که ھر کدام از ما نظرات شخصی مان را ابتدا با
ديگر رفقای سازمان در ميان بگذاريم و مبادا قبل از آن در نوشته ھائی که با نام سازمان منتشر می شود ،نظر شخصی
دخالت داده شود .رفيق مؤمنی که واقعا ً به ديدگاه علمی مجھز بود و توانائی آن را داشت که مسايل جنبش را با ديد علمی
مارکسيست -لنينيستی مورد بررسی قرار دھد ،ھيچوقت قلمش را برای ابراز وجود و بزرگنمائی) به گونه ای که
روشنفکران کوته بين انجام می دھند( به کار نمی برد بلکه ھمچون ھر کمونيست صادق ديگر با ھمه وجود می کوشيد
که علم و دانش انقالبی خود را ھمواره در خدمت کارگران و زحمتکشان و برای پيشبرد امر مبارزه انقالبی قرار دھد.
اواخر سال  1351و اوايل سال  1352سالی بود که ثمره مبارزات انقالبی چريکھای فدائی خلق و ديگر نيروھای مسلح
در جامعه خود را در روی آوری نيروھای مختلف به سوی سازمان ھای مسلح انقالبی نشان می داد .در ھمين دوره بود
که رفيق مؤمنی نيز به ھمراه رفقای فراموش نشدنی ،نزھت و بھمن روحی آھنگران به چريکھای فدائی خلق پيوست
)رفقای ديگری نيز از گروه آنھا ،چون رفقای گرانقدر ،اعظم روحی آھنگران و زھرا آقا نبی قلھکی که ھر دو از زنان
کمونيست فدائی بودند که در سال  1355حکم اعدام رژيم شاه در موردشان به اجرا در آمد ،متعاقبا ً به درون سازمان
آمدند( .از طرف ديگر در ھمين دوره بود که فرد مبارزی نيز به نام مصطفی شعاعيان که در آن زمان با سازمان
مجاھدين خلق ارتباط داشت ،از طريق آن سازمان با رفيق حميد اشرف آشنا و بعد در شرايط خاصی در ارتباطی
نزديک باسازمان قرار گرفت .او کتابی به نام " شورش" نوشته بود و اصرار داشت که آن کتاب با نام او از طرف
چريکھای فدائی خلق انتشار بيرونی يابد و از اين نظر شديداً رفيق حميد اشرف را تحت فشار قرار داده بود .اما رفقای
رھبری با توجه به درک ھای ارائه شده در کتاب شورش در باره مبارزه مسلحانه که با تئوری چريکھای فدائی خلق در
مورد اين مبارزه در تباين آشکار قرار داشت و ھمچنين به دليل نظرات ضد لنينی اين کتاب ،با اين امر مخالفت کرده و
به اميد آن که بتوانند موفق به تصحيح ديدگاه ھای نادرست نويسنده آن بشوند ،رفيق مؤمنی را در ارتباط با وی قرار
دادند .رفيق مؤمنی که به عنوان يک مارکسيست – لنينيست راستين فردی مسلط بر نظرات لنين بود و به خاطر دانستن
زبان روسی ،بسياری از آثار لنين و ھمچنين مطالب مختلف در ارتباط با انقالب روسيه و تاريخ شوروی را به ھمان
زبان اصلی آن آثار يعنی به روسی خوانده بود ،مدتی را صرف بحث و گفتگو با مصطفی شعاعيان نمود .ولی به گفته
رفيق مؤمنی ھر چه اين بحث و گفتگو بيشتر پيش رفت ،آن دو بيشتر از ھم فاصله گرفتند .در واقع اختالف نظر و
مغايرت بينش و طرز برخورد شعاعيان نسبت به مسايل جنبش و با کمونيسمی که چريکھای فدائی خلق آن را نمايندگی
می کردند ،آنقدرعميق بود که امکان يگانگی و نزديکی واقعی بين او و چريکھای فدائی خلق نمی توانست بوجود آيد.
رفيق مؤمنی که جھت آشکار کردن حد مغايرت بينش او با چريکھای فدائی خلق اقدام به نقد کتبی نظرات شعاعيان
مندرج درکتاب "شورش" کرده بود ،حاصل تالش خود را در کتابی نوشت که خود نام با مسمای " شورش نه ،قدم ھای
سنجيده در راه انقالب" روی آن گذاشت .اين کتاب رفيق حميد مؤمنی در درون سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و با
استقبال رفقا مواجه شد .رفقای سازمان بر اين باور بودند که " شورش نه ،قدم ھای سنجيده در راه انقالب" صرفنظر از
اين که در چه رابطه ای نوشته شده ،اساسا ً يک اثر آموزشی ارزشمند می باشد.

امروز که اين سطور را می نويسم رفيق فراموش نشدنی صبا بيژن زاده را به خاطر می آورم که مشتاقانه براھميت
کتاب "شورش نه ،قدم ھای سنجيده در راه انقالب" در رابطه با آموزش ھای ارزشمند آن تأکيد داشت و ھمواره
مطالعه و مطالعه مجدد اين کتاب را سفارش می کرد .درھمان روزھای اول که ما ھمديگر را ديديم در حالی که ھمين
کتاب را در دست گرفته بود در مورد مطالب آن با من صحبت کرد .او با اشتياق تمام تأکيد می کرد که" :اين امر که
کتاب "شورش نه ،قدم ھای سنجيده در راه انقالب" در رد نظرات چه کسی نوشته شده اھميت چندانی ندارد ،مسأله مھم
در مورد اين کتاب مطالب ارزشمندی است که در آن درج شده .وقتی آن را مطالعه می کنی خيلی چيزھا از آن ياد می
گيری .ھم دانش مارکسيستی و سواد سياسيت باال می رود و ھم ديد ھر چه علمی تری نسبت به مسايل جنبش پيدا می
کنی ".اينھا سخنانی بود که رفيق صبا با تأکيد و اعتقاد کامل درمورد کتاب مذکور بيان می کرد.
رفيق صبا بيژن زاده به ھمراه رفيق مرضيه احمدی اسکوئی قبل از پيوستن به سازمان ،با مصطفی شعاعيان ،نويسنده
کتاب شورش در ارتباط بودند .از اين رو ھر دوی اين رفقا وی را از نزديک می شناختند .در مقطعی فرصت ھائی
پيش آمد که آنھا ھر يک به طور جداگانه با من از برخوردھای شعاعيان که آنھا را بسيار بد و نادرست توصيف می
کردند ،صحبت کردند .اين دو رفيق به خصوص از زاويه ای از او بسيار خشمگين و عصبانی بودند ،چرا که مطرح
می کردند که در گذشته از او که می توانست آنھا را به چريکھای فدائی خلق وصل کند مصراً و به طور مدام می
خواستند که اين کار را انجام دھد ولی شعاعيان با بی صداقتی به بھانه ھای مختلف از اين کار طفره رفته بود و می
گفتند که او حساب ھای کاسبکارانه در کارش بود .رفيق مرضيه از جدل ھائی که در اين رابطه با شعاعيان داشت
صحبت می کرد و رفيق صبا ھم می گفت که مطرح می کرديم که ما خود را از آن چريکھای فدائی خلق می دانيم و می
خواھيم ھمه نيرو و انرژی مان در خدمت پيشبرد مبارزه چريکھای فدائی خلق قرار گيرد)به واقع نيز در آن مقطع
سازمان شديداً به نيروی انسانی ،به وجود مبارزين صديق و انقالبی در درون خود نيازمند بود( .بعداً ،در اوائل سال
 1352رفقا صبا بيژن زاده و مرضيه احمدی اسکوئی بعد از ضربه ای که توسط ساواک به گروھشان وارد شد ،مستقالً
به سازمان پيوستند؛ و در چنين شرايطی بود که مصطفی شعاعيان نيز در ارتباطی نزديک با سازمان قرار گرفت -که
البته اين ارتباط ادامه پيدا نکرد و پس از مدتی از طرف سازمان قطع شد.
در اينجا الزم به ذکر است که امروز وزارت اطالعات جمھوری اسالمی از طريق کسانی که در خدمت اين وزارت
جنايتکار قلم می زنند ،ارتباط و سپس قطع ارتباط مصطفی شعاعيان با سازمان چريکھای فدائی خلق را به دستمايه ای
جھت تخطئه نظرات و مبارزات چريکھای فدائی خلق در دھه  50قرار داده است .اما چه بدبخت اين وزارت و نان
آلوده خورھايش که مجبورند برای از بين بردن تصوير محبوب چريکھای فدائی خلق در دل ھای کارگران و
زحمتکشان و توده ھای آگاه ايران ،خود را در پشت کسی قائم کنند که با ھر نظر انحرافی و خطاھائی ھم که داشت و
حتی در مواردی با کينه توزی و توھين در مورد برخی از رفقای ما برخورد کرده است ،اما به ھرحال يک فرد مبارز
ضد رژيم شاه بود .آری ،مصطفی شعاعيان نه تنھا ھمچون قلم به مزدانی که امروز به تمجيد از او می پردازند ھرگز با
ارتجاع کنار نيامد بلکه حتی جانش را ھم در مبارزه با ارتجاع از دست داد .او در مبارزه با ساواکی شھيد شد که
وزارت اطالعات درتداوم آن به وجود آمده و امروزھم برای تطھير آن ارگان شکنجه ،ترتيب مصاحبه با "مقام امنيتی"
اش را می دھد و کتاب برايش چاپ می کند.
به ھمان صورت که من در سخنرانی به مناسبت چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در کانادا ياد آور شدم مرتجعينی که
امروز قلم خود را در خدمت به وزارت اطالعات به کار می برند ،برای اين که بتوانند در اذھان نسل جوان کنونی
اغتشاش ايجاد کنند ،به مصطفی شعاعيان مقام "نظريه پرداز نسل دھه  "50اعطاء می کنند ،آن ھم در حالی که جوانان
دھه  50در ايران اصالً از وجود و نظرات شعاعيان اطالعی ھم نداشتند .دليل اين واقعيت آن بود که در واقع شعاعيان
در شرايط اختناق دوره شاه از امکان توزيع وسيع نوشته ھايش در جامعه محروم بود و تنھا می توانست آنھا را در
اختيار نزديکان خود قرار داده و در حد بسيار محدودی پخش کند -کما اين که کتاب "شورش" را ھم در ھمان حدود به
قول خود پراکنده بود .اين خود يکی از علت ھائی بود که وی اصرار داشت که تشکيالت چريکھای فدائی خلق به انتشار
و پخش کتاب او مبادرت ورزد .دليل مھم ديگر در اصرار او به انتشار کتابش از طرف سازمان ،مسلما ً آگاھی او از
اعتبار و محبوبيت چريکھای فدائی خلق درميان توده ھا و روشنفکران مبارز و خواست استفاده از اين موقعيت به نفع
نوشته خود بود .شعاعيان بعدھا کتاب شورش که حال نام "انقالب" روی آن گذاشته و تغييراتی ھم در متن آن داده بود
را برای دوستانش در خارج از کشور فرستاد که در آنجا منتشرشد.

اما تا آنجائی که به کتاب " شورش نه ،قدم ھای سنجيده در راه انقالب" از چريک فدائی خلق ،رفيق حميد مؤمنی بر می
گردد ،اھميت اين کتاب اساسا ً در آموزش ھای علمی و مارکسيست -لنينيستی نھفته در آن می باشد .اين امری است که
رفقای سازمان نيز ھمانطور که ذکر شد درھمان زمان روی آن تأکيد داشتند ،از جمله رفيق گرانقدر کبير ،فريدون
جعفری را به ياد می آورم که با تأئيد کتاب نوشته شده توسط رفيق صادق )رفيق حميد مؤمنی( ،از آموزش ھای آن در
مورد شوراھای کارگری ،ارتش سرخ و مسايل ديگری که در اين کتاب آمده است ،با حرارت صحبت می کرد و در
ھمين رابطه از عظمت مبارزات کارگران و زحمتکشان روسيه برای ايجاد ساختمان سوسياليسم در جامعه خود با
ستايش ياد می کرد.
انتشار کتاب " شورش نه ،قدم ھای سنجيده در راه انقالب" ،امروز نيز درست از ھمان زاوايه ای صورت می گيرد که
رفقائی که متاسفانه امروز ديگر در ميان ما نيستند به آن باور داشتند و رفيق صبا به طور ويژه روی آن تأکيد داشت.
به خصوص که در حال حاضر ،در شرايطی که نيروھای متعلق به بورژوازی در جبھه ای وسيع و به ھر طريق ممکن
و حتی با نام کمونيسم و طبقه کارگر ،عليه کمونيسم راستين و نظرات پرولتری ،زھرھای تبليغاتی خود را می پراکنند تا
ھم مبارزات نيروھای انقالبی در جامعه را به انحراف بکشانند و ھم مانع از گسترش مبارزات واقعا ً انقالبی گشته و
آھنگ چنين مبارزاتی را کند سازند ،اشاعه آموزش ھای مارکسيست -لنينيستی از اھميت وافری برخوردار است .اين
ھمان واقعيتی است که امروز انتشار کتاب ارزنده کمونيست فدائی ،رفيق حميد مؤمنی را ضروری ساخته است.
در مقدمه طوالنی نوشته شده توسط خود رفيق مؤمنی ،آشکار می شود که رفيق در اين کتاب وظيفه دفاع از لنينيسم در
مقابل نظراتی را به عھده گرفته است که بدون تشخيص "عناصر تشکيل دھنده لنينيزم و شرايط و علل پيدايش لنينيزم"،
ناتوان از طرح مسايل اساسی لنينيرم ،و حتی ناتوان از ارائه تعريف يا به قول خو ِد رفيق "شبه تعريفی" از لنينيزم ،آن
را مکتبی نادرست و انحرافی خوانده و به رد آن می پردازند؛ وآنگاه با قيافه حق به جانب ،به لنينيست ھای راستين اتھام
می زنند که گويا لنين را خدا کرده اند .در باره اين اتھام ،رفيق مؤمنی درحالی که می گويد" :اين نخستين و اولين حمله
روشنفکران ليبرال به مارکسيزم – لنينيزم است که مارکسيست – لنينيست ھا را به "پرستندگان خشکيده مغز"،
"مذھبيون جديد" و غيره متھم میکنند" ،از زوايای گوناگون و به طور موشکافانه به انديشه ھای مختلف ضد لنينی
برخورد کرده و به توضيح وتشريح موضوعات مختلف که گاه جنبه تاريخی آن موضوعات را ھم در بر دارد ،می
پردازد.
تشريح و توصيف بعضی از مسايل فلسفی چون فرماليسم ،اِکلکتيزيسم ،مطلق گرائی ،منطق صوری و غيره در کتاب،
به خواننده در فھم مسايل مختلف جنبش ياری خواھد رساند .به طور کلی خواننده در البالی کتاب به بحث ھای جالب و
بسيار مفيدی که در اين جا امکان ذکر ھمه آنھا نيست برخورد خواھد کرد .مثالً در اين کتاب در مورد شعار "انقالب
مداوم" و به اصطالح مخالفت با "سوسياليزم در يک کشور" ،در باره انقالب اکتبر ،تحريفات روشنفکران بورژوازی
غرب در مورد اين انقالب و شوروی دوره لنين و غيره بحث شده است .ھمچنين در رابطه با جامعه ايران مسايل
مختلفی از جمله در ارتباط با بورژوازی ملی و تضادش با بورژوازی امپرياليستی ،در مورد شيوه مبارزه و نگرش
نسبت به مبارزه مسلحانه انقالبی با طرح چنين امری که " :اين کامال مسلم است که ما نمیتوانيم ھرگونه مبارزه
مسلحانهای را با ھرگونه ھدفی و ھرگونه شعاری بپذيريم" و غيره از نظر خواننده خواھد گذشت.
در فصل زبان ،قرارداد فردی يا قرارداد اجتماعی؟ رفيق مؤمنی با شيوه کامالً علمی به اين موضوع می پردازد .با
توجه به اين امر که در حال حاضر در رژيم جمھوری اسالمی به غير علمی ترين شکل با زبان فارسی و کلمات موجود
در اين زبان برخورد می شود ،اين فصل امروز از اھميت ويژه ای برخوردار است.
ب پر محتوای خود به درستی روی نکته مھمی انگشت گذاشته و مطرح می کند که" :ھر
رفيق حميد مؤمنی در اين کتا ِ
مسئلهای ارتباط ديالکتيکی با مطرح کننده خود دارد .البته در مورد تمام مسايل اين امر صادق است ،منتھا در مورد
مسايل اجتماعی بويژه سياسی اين ارتباط دقيقا ً قابل توجه و بررسی است .گاھی يک مسئله اجتماعی و سياسی را بدون
در نظر گرفتن رابطه آن با مطرح کنندهاش و نيز شرايط خاص مطرح شدناش نمیتوان مورد بررسی قرار داد" .اين

موضوع در مورد ھمين کتاب که در بطن يک شرايط ملتھب در جامعه نوشته شده و ھمچنين در مورد نويسنده انقالبی
اش ،چريک فدائی خلق ،رفيق حميد مؤمنی نيز صادق است.
وقتی يک نيروی کمونيستی در جامعه شکل گرفت و به دليل نفوذ در دل کارگران و زحمتکشان از قدرت و اعتباری
برخوردار گرديد ،تفکرات غير پرولتری تجسم يافته در کالبد اين يا آن فرد يا افراد بورژوا و يا خرده بورژوا ،سعی در
نفوذ در آن جريان می کنند تا بتوانند در جھت اھداف بورژوائی و يا خرده بورژوائی خود از آن نيرو بھره برداری
کنند .در مقطعی که کتاب "شورش نه ،قدم ھای سنجيده در راه انقالب" نوشته می شد چنان خطری نيروی چريکھای
فدائی خلق به مثابه يک تشکيالت کمونيستی را کامالً تھديد می کرد .اما اين نوشته و ديگر نوشته ھای رفيق مؤمنی
)عليرغم ھر کاستی و کمبود و اشتباھی ھم که داشته باشند که در جای خود می توان به آنھا پرداخت( تا حدی و تا
مقطعی به سدی در مقابل نفوذ برخی تفکرات غير پرولتری در اين تشکيالت پرولتری که بيانگر نظرات و ايده ھا و
آرمان ھای طبقه کارگر ايران بود ،تبديل شد و از اين لحاظ بزرگترين خدمت را در آن سالھای مشخص به انسجام
نظری و تشکيالتی چريکھای فدائی خلق نمود.
رفيق حميد مؤمنی با دانش مارکسيستی -لنينيستی خود خدمات زيادی به جنبش کمونيستی ايران کرده که الزم است در
زندگی نامه اين رفيق قيد شود ،در ھر حال ياد او ھمواره در اين جنبش زنده و جاويد خواھد ماند .او به مثابه يک
کمونيست فدائی پس از سالھا مبارزه سخت و پی گيرانه در راه سوسياليسم ،در  23بھمن سال  1354در يک درگيری
خيابانی با مأموران ساواک به شھادت رسيد و خون سرخش پرچم رھائی کارگران و زحمتکشان ايران را رنگين تر
ساخت.
می دانيم که اين روزھا مارکسيزم -لنينيزم مورد يورش شديد بورژوازی قرار گرفته و ارتش بزرگی از قلم به دستان
متعلق به جرگه سرمايه داران و يا متعلق به دسته ای از تاريک فکران کوته بين خرده بورژوا که گاه خود ھم نمی دانند
به تکرار طوطی وارسخنان کدام اتاق فکر بورژوائی مشغولند ،از ھر سو ايدئولوژی و مکتب طبقه کارگر را مورد
تھاجم قرار داده و به اين ترتيب از جبھه بورژوازی ،قلب زرادخانه پرولتاريا را نشانه گرفته اند .در چنين شرايطی
اميدوارم مطالعه اثر ارزشمند "شورش نه ،قدم ھای سنجيده در راه انقالب" ،در خدمت جوانان مبارز ايران و ھمه
کسانی قرار گيرد که ضمن کوشش برای درس گيری از مبارزات چريکھای فدائی در دھه  ، 50در جھت رشد و
ارتقای آگاھی انقالبی خود با جديت تالش می کنند و به خصوص کمکی باشد به شيوه برخورد درست با مارکسيزم-
لنينيزم.
کتاب شورش نه ،قدم ھای سنجيده در راه انقالب" شامل يک مقدمه بلند و دو بخش است بخش اول :کليات و بخش دوم:
مسايل مطرح شده در کتاب شورش نام دارد .در اينجا ابتدا تنھا يک قسمت از اين کتاب )مقدمه و فصل اول از بخش
اول( که حجم کمتری از کتاب را در برمی گيرد ،ارائه می شود .پس از آن ھمه کتاب يکجا منتشر خواھد شد .ھمچنين
الزم به يادآوری است که قسمت ھائی که به طور برجسته نشان داده شده کار خود رفيق مؤمنی نيست و مربوط به اين
نسخه از انتشار کتاب اوست.
اشرف دھقانی
آذر 1391

راستگو باش تا درست کردار باشی.
پند عاميانه

مقدمه
کتاب "شورش" چنان که از ظاھر آن بر میآﯾد ،کتابی است در نفی لنينيزم و انقالب اکتبر و
ھمچنين نفی ضمنی تمام انقالبھای سوسياليستی دﯾگری که تاکنون به وقوع پيوسته
است .نوﯾسنده کتاب "شورش" خود ادعا میکند که طرفدار کمونيزم و جھان بیطبقه است و
لنينيزم را انحراف در مبارزه کمونيستی کارگران جھان میداند .او خود میگوﯾد" :راه کمونيزم
راه دﯾگریاست ،راه لنينيزم نيست") (1ھمو در جای دﯾگری میگوﯾد" :میخواھم آشکارا
بگوﯾم که از گذرگاه اندﯾشهھای وﯾژه لنين ،از گذرگاه که ناگذرگاه  ... -لنينيزم ،که بدبختانه
اندﯾشهھاﯾی نادرست ولی چيره است ،ھرگز طبقه کارگر به کمونيزم نمیرسد"(2) .

نوﯾسنده "شورش" انقالبھای چين ،کوبا و وﯾتنام را نيز مردود میشمرد و انحراف از کمونيزم
را سرنوشت حتمی آنھا میداند" :چھرهای که دﯾرگاھی است شوروی مینماﯾد اندک
زمانی نيست که چين مینماﯾد .و کوبا نيز ھمين را نشان میدھد .و بسی زودتر از آنچه
بتوان پنداشت وﯾتنام نيز خواھد نمود"(3) .

بعدا نوﯾسنده برای چاپ دوم
ً
اﯾن کتاب اول بار در سال  1351به صورت پلی کپی چاپ شده و
)متن حاضر( تغييراتی در آن داده ،چيزھاﯾی افزوده و مطالبی پس و پيش کرده ولی چنان که
خود او میگوﯾد "تنھا چيزی که به ھيچ رو دست نخورده گوھر اندﯾشه است"(4).

البته اﯾنھمه ،فقط آن چيزی است که از ظاھر کتاب برمیآﯾد ،وگرنه نوﯾسنده نه مسائل
اساسی لنينيزم را مطرح کرده ،نه تأثير لنينيسم را در انقالبھای سوسياليستی
ﯾاد شده مورد بررسی قرار داده و نه خود تصور مشخص از لنينيزم دارد .او در
حالی که لنينيزم را رسماً منحرف و نادرست میداند ،در سرتاسر کتاب خود حتی
برای ﯾکبار ھم تعرﯾف ﯾا شبه تعرﯾفی از لنينيزم را ارائه نمیدھد و اﯾن به ھيچوجه
نمیتواند اتفاقی باشد .او درباره عناصر تشکيل دھنده لنينيزم و شراﯾط و علل
پيداﯾش لنينيزم ھم حتی کلمهای حرف نمیزند .پس در واقع ،وقتی که او میگوﯾد:
"لنينيزم که بدبختانه اندﯾشهھاﯾی نادرست ولی چيره است" منظورش چيست؟
تصور او از لنينيزم چيست و او چه چيزی را نادرست میداند؟ بررسی محتوای کتاب،
به تمام اﯾن پرسشھا پاسخ خواھد داد.

به تصور ما در ذھن نوﯾسنده شورش -به ھر دليل -دو مسئله مطرح بوده :ﯾکی مسئله انقالب
جھانی و ﯾکی دﯾگر مسئله اشکال مبارزه .مسئله نخست را او بدﯾن شکل برای خود حل
کرده که انقالب وقتی در سرزمينی پيروز شد باﯾد بدون درنگ از طرﯾق جنگ و لشگرکشی
مستقيم انقالبيون پيروز شده توسعه پيدا کند .ﯾعنی باﯾد انقالبيون پيروز شده بالفاصله پس از
پيروزی ،خود مستقيماً به سرزمينھای دﯾگر نيرو بفرستند و جنگ با دولتھای آن سرزمينھا
را آغاز کنند .مسئله دوم را نيز او بدﯾنصورت برای خود حل کرده که در تمام جامعهھای
طبقاتی ،شراﯾط عينی انقالب وجود دارد ،بنابراﯾن انقالبيون پيشتاز اﯾن جامعهھا باﯾد خود
مبارزه مسلحانه را آغاز کنند و در جرﯾان مبارزه مسلحانه انقالبيون پيشتاز تودهھا به آنھا
ضمنا او در ارتباط بين اﯾن
ً
خواھند پيوست و در نتيجه انقالب از اندک به انبوه رشد خواھد کرد.
دو مسئله میگوﯾد که نيروی انقالبيون پيروز شده ﯾک سرزمين میتواند در سرزمين دﯾگری
که ھنوز ھسته انقالب در آن تشکيل نشده ،خود ھسته انقالب آنجا را تشکيل دھند ،ﯾعنی
نقش پيشتاز را در آنجا بازی کنند و تودهھا ھم به آنھا خواھند پيوست(5).

اگر اﯾن دو مسئله را نوﯾسنده شورش ،خيلی ساده و پوست کنده ،بدون رنگ و لعاب مطرح
میکرد و دالﯾل خود را ھم میگفت و حتی منشاء اﯾن نظرﯾات را ھم صادقانه بيان میکرد،
اﯾن مساﯾل بين گروهھا و سازمانھای انقالبی مطرح میشد و مورد بحث و مطالعه قرار
میگرفت و خيلی زود ھم قضيه حل میشد .اما نوﯾسنده شورش بهجای اﯾن کار ،از دو
مسئله ﯾاد شده کتابسازی کرده است .او کتابی ساخته از سه بخش و بيست و نه فصل به
اضافه ﯾک پيشگفتار و ﯾک پسگفتار نسبتاً طوالنی و در حدود  18صفحه زﯾرنوﯾس که در آنھا
گذشته از دو مسئله اصلی ﯾاد شده بسياری از مساﯾل حل شده و بدﯾھی مارکسيست –
لنينيستی را مانند "تضاد بين طبقات و تضاد درون طبقات"" ،رابطه بين شراﯾط عينی و شراﯾط
ذھنی انقالب"" ،مسئله حزب طبقه کارگر و ارتش تودهای"" ،مسئله مرز و کشور"" ،مسئله
انقالب صادراتی و وارداتی"" ،دﯾکتاتوری پرولتارﯾا و مسئله دموکراسی"" ،دﯾکتاتوری و
دموکراسی در تارﯾخ"" ،مسئله مطلق گرائی" ،و دهھا مسئله دﯾگر را بهطور ضمنی مطرح
ساخته و بدون احساس مسئوليت ،خود به آنھا پاسخ خيالبافانه اﯾدهآليستی و متافيزﯾکی
داده .ممکن است کسی تصور کند که نوﯾسنده به خاطر اثبات آن دو مسئله اصلی از اﯾن
مسائل ﯾاد کرده .میگوئيم :نوﯾسنده شورش ،چنانکه از کتابش بر میآﯾد ،خود چيزی درباره
اﯾن مسائل نمیدانسته و بدﯾنجھت نمیباﯾست بهعنوان اساس استدالل از آنھا استفاده
کند .او میتوانست ھمان دو مسئله را که در ذھناش وجود داشته صادقانه و صميمانه به
ھمان صورتی که برای خودش مطرح است مطرح کند ،نه اﯾنکه بياﯾد به مسئله "تضاد"،
"شراﯾط عينی و ذھنی"" ،مطلق گرائی" و دهھا مسئله دﯾگر با کمال بی مسئوليتی ،صرفا

براساس فشار بر تخيل خود پاسخ بدھد .نوﯾسنده نه نسبت به خواننده احساس مسئوليت
کرده است و نه نسبت به مطالبی که میگوﯾد .پرسيدنی است که او کتاب خود را برای چه
کسی نوشته؟ اگر میخواسته که اﯾن کتاب ﯾک کتاب آموزشی ھم باشد که میباﯾست
نخست بسياری از مطالب ﯾاد شده را خود میآموخت )البته نه از روی کتاب ستيس ،ھگل
شناس آمرﯾکاﯾی( و سپس درباره آنھا مینوشت .مثال او بدون احساس مسئوليت ،حدود
شش صفحه با آب و تاب درباره تضاد حرف میزند) (6و میگوﯾد که ھر ﯾک از طبقات بھره کش
ھم دارای تضاد درونی ھستند و ھم با طبقات بھره ده در تضاد میباشند) (7اما طبقه کارگر
مطلقا از تضاد داخلی پاک است و فقط با طبقات بھره کش در تضاد است .روشن است آنچه
ً
را که درباره طبقات بھره کش میگوﯾد قانونی است که برخالف تصور او ،در مورد کليه
پدﯾدهھای مادی و معنوی و از جمله طبقه کارگر نيز صادق است .زﯾرا ھر پدﯾده نسبت به
اجزای داخلی خود ﯾک کل است و نسبت به ﯾک کل بزرگتر که خود در آن جای
میگيرد جزء است ،بنابراﯾن ھم دارای تضاد داخلی بين اجزاﯾش میباشد و ھم با
اجزای دﯾگر کل بزرگتری )کلتر( که خود در آن جای دارد ،دارای تضاد است .نفی
تضاد در درون ھر پدﯾده به معنی نفی آن پدﯾده است .وحدت و تضاد ،ﯾک پروسه
پيوسته است .بهعبارت دﯾگر ،وحدت و تضاد نسبی است .وقتی که مارکس می گوﯾد:
"پرولتارﯾای جھان متحد شوﯾد" ،در واقع به وجود تضادھای درونی در طبقه کارگر معترف است
و از طبقه کارگر میخواھد که با کار سياسی و مبارزه انقالبی تضادھای خود را در مقابل
استثمارگران به وحدت تبدﯾل کنند .نوﯾسنده شورش در واقع ،با نفی تضاد درونی طبقه کارگر
به ژرفای متافيزﯾک سقوط کرده است .اﯾن اشتباه شاﯾد از آن نظر است که نوﯾسنده به علت
بیاطالعی از تضادھای آنتاگونيستی )آشتی ناپذﯾر( و غيرآنتاگونيستی و قانون تبدﯾل اﯾن دو
نوع تضاد به ﯾکدﯾگر در شراﯾط خاص ،مفھوم تضاد را مطلق گرفته است .به ھر حال میبينيم
که او حتی کتاب "درباره تضاد" مائو را ھم نخوانده است ﯾا اگر سالھا پيش خوانده چيزی از
آن در نيافته است .با اﯾن حساب او چگونه بهخود اجازه میدھد که درباره مسئله تضاد مطلب
آموزشی بنوﯾسد .ھمينطور در مورد شراﯾط عينی و ذھنی انقالب .او در حدود شش صفحه
راجع به شراﯾط عينی و ذھنی مطلب نوشته است ) (8و ضمن مقداری مبھم گوﯾی از طرفی و
تناقض گوﯾی از طرف دﯾگر سرانجام بهاﯾن نتيجه رسيده که "شرط ﯾا شراﯾط عينی شورش
ھميشه فراھم است ،ليکن شرط ﯾا شراﯾط ذھنی شورش ھميشه فراھم نيست) (9و پس،
براستی آنچه وظيفه پيشتاز و روشنگر و حزب شورشی است ،نه آفرﯾنش ﯾا بيوسيدن
)انتظار کشيدن( شرط ﯾا شراﯾط عينی شورش بلکه آفرﯾنش ) (10شرط ﯾا شراﯾط ذھنی
شورش است که به گردن پيشتاز و حزب شورشی است" (11).البته در اﯾن شکی نيست که
وظيفه انقالبی خدمت به شراﯾط ذھنی انقالب است نه شراﯾط عينی ،اما گفتهھای
نوﯾسنده شورش به ھيچوجه اﯾن مفھوم دقيق را نمیرساند .او شراﯾط عينی و ذھنی را

مطلق فرض میکند ،بعد معتقد است که شراﯾط عينی ھميشه وجود دارد و انقالبی باﯾد
شراﯾط ذھنی را خلق کند .واقعيت اﯾن است که نطفه شراﯾط عينی انقالب با پيداﯾش
جامعه طبقاتی ،در درون اﯾن جامعه ،بهوجود میآﯾد ،کم کم رشد میکند و در
پروسه رشد خود شراﯾط ذھنی انقالب را خلق مینماﯾد .پس شراﯾط عينی انقالب
را نظام اجتماعی حاکم خلق میکند و شراﯾط ذھنی را شراﯾط عينی میآفرﯾند.
البته شراﯾط ذھنی ھم خود به سھم خود در شراﯾط عينی اثر میگذارد .ولی پاﯾه و اساس،
شراﯾط عينی است و به جز شراﯾط عينی ،ھيچ چيز دﯾگری قادر نيست شراﯾط ذھنی را
بيافرﯾند .ھر نظر دﯾگری خالف اﯾن ،اﯾدهآليستی است .اما اﯾن فرمول ساده فقط روابط بين
شراﯾط عينی و ذھنی را در کل جوامع طبقاتی تعيين میکند .در ﯾک جامعه خاص ،وضع
پيچيدهتر از اﯾن است :میدانيم که شراﯾط عينی و ذھنی جوامع مختلف ،برﯾکدﯾگر تاثير
دﯾالکتيکی دارند .بر اساس اﯾن اصل میتوانيم بگوﯾيم که در ﯾک جامعه خاص ،شراﯾط ذھنی
جوامع دﯾگر میتواند شراﯾط ذھنی خاص آن جامعه را بر مبنای شراﯾط عينی موجود در آن
جامعه رشد دھد و ﯾا بهعبارت دﯾگر در رشد آن اثر تند کننده داشته باشد .با اﯾن حساب فرد ﯾا
گروه ﯾا حزب انقالبی ھر جامعه خاصی ،با شناخت شراﯾط عينی و ذھنی جامعه خود و نيز با
شناخت شراﯾط عينی و ذھنی ساﯾر جوامع ،میتواند به رشد شراﯾط ذھنی انقالب در جامعه
خود خدمت کند .اما به ھيچ وجه نمیتواند شراﯾط ذھنی را خلق کند .در اﯾنجا تذکر اﯾن نکته
الزم است که اﯾن دو جمله آخری ما فقط بيان مسئله از ﯾک زاوﯾه خاص است وگرنه خود فرد
ﯾا گروه ﯾا حزب انقالبی زاﯾيده از مجموع شراﯾط عينی و ذھنیای است که در کل شراﯾط
عينی و ذھنی جامعه جھانی در جامعهاش وجود دارد .به ھر حال در ھمه اﯾن گفتهھا ،ﯾک
نکته مسلم است و آن اﯾنکه ﯾک انقالبی مارکسيست – لنينيست در ھر شراﯾطی و
به ھر صورتی باﯾد به شراﯾط ذھنی انقالب خدمت کند .بهعبارت دﯾگر برای ﯾک
انقالبی ھميشه کار انقالبی وجود دارد ،در حالی که ممکن است شراﯾط عينی و
ذھنی الزم برای انقالب وجود نداشته باشد ،ﯾا الاقل برای انقالب اﯾدهآلی او وجود
نداشته باشد .مثالی میزنيم :ﯾک جامعه فرضی را در نظر بگيرﯾم که در آن طبقه
رعيت در ﯾک حالت انقالبی است .طبقه کارگر ھم خيلی ضعيف و پراکنده است،
حزبی ھم ندارد .اما خرده بورژوازی رشد بالنسبه زﯾادی کرده و آنھم در حالت
انقالبی است و دارای احزابی است .بدﯾنجھت احزاب خرده بورژوازی رھبری
جنبش انقالبی را در دست دارند .حال ،به ھر دليل ،در اﯾن جامعه ﯾک نفر
مارکسيست  -لنينيست وجود دارد .او باﯾد چه کار کند؟ چنين شخصی باﯾد در
فعاليت انقالبی احزاب خرده بورژوازی شرکت کند و سعی کند به قدر امکان فردی
خودش ھم که شده در خط مشی آنھا اثر بگذارد و در صورت امکان به اﯾجاد ﯾک
فراکسيون مارکسيست – لنينيستی در داخل احزاب آنھا ﯾا به اﯾجاد ﯾک سازمان

مارکسيست – لنينيستی مستقل اقدام نماﯾد .اﯾن مثال مصداق تارﯾخی ھم دارد:
مارکسيست – لنينيست بزرگ اﯾران حيدر عمواوغلو .بدﯾن ترتيب میبينيم که گفتهھای
نوﯾسنده شورش در مورد شراﯾط عينی و ذھنی انقالب متافيزﯾکی و اﯾدهآليستی است و از
نظر سياسی فقط به ماجراجوئی ممکن است کشيده شود .اﯾن انحراف نيز ناشی از حل
صرف مسئله در ذھن است .نوﯾسنده شورش نه برای دانستن اﯾن مسئله ،به مطالعه و الاقل
مراجعه به آثار مارکسيستی – لنينيستی دست زده و نه از گفتن چيزی که نمیداند صرف
نظر کرده .کار ھمين حل صرف مسأله در ذھن تا بدانجا کشيده شده که گوئی نوﯾسنده دارد
در شھری افسانهای سير میکند .به اﯾن جمله او توجه کنيد" :پس ،به بھانه آماده نبودن
شراﯾط عينی ،خود را سرگرم گوﯾا آفرﯾنش شراﯾط عينی نشان دادن و به بھانه آماده کردن
شراﯾط عينی ،خود را سرگرم رفتاری کردن که پيشاپيش میتوان فراگرد )نتيجه( ورشکستگی
فاجعه آميز آنرا پيش بينی کرد ،نه تنھا کژپوﯾی است ،بسا خيانت است" )(12

اگر بهکار بردن کلمه آفرﯾنش را در اﯾنجا فرضاً درست بدانيم ،جمله نوﯾسنده را باﯾد چنين
معنی کرد" :آفرﯾنش شراﯾط عينی" ،ﯾعنی اﯾنکه کسی مثال برود کارخانه دار بشود ﯾا
روشھای جدﯾدی برای استثمار بيشتر کارگر اختراع کند و غيره" .خود را سرگرم گوﯾا آفرﯾنش
شراﯾط عينی نشان دادن" ﯾعنی اﯾنکه کسی به کارخانه دار بودن ﯾا کمک به تشدﯾد استثمار
تظاھر کند و بنابراﯾن معنی جمله نوﯾسنده شورش اﯾن میشود که اگر کسی )ﯾک فرد
انقالبی( تظاھر کند که سرماﯾه دار شده است و ﯾا دارد به تشدﯾد استثمار خدمت میکند ،نه
تنھا کژپوﯾی ،بلکه بهاحتمال قوی خيانت کرده است .با اﯾن حساب ،آﯾا باﯾد بگوﯾيم که
نوﯾسنده شورش واقعاً چنين تصور شگفتی دارد ﯾا اﯾنکه او بدون فھميدن معنی شراﯾط
عينی ،درباره آن انشاء نوشته است؟
بهھرحال ،او مساﯾل زﯾادی را به ھمين صورت ،بدون احساس مسئوليت مطرح کرده و بدون
احساس مسئوليت به آن پاسخ داده .بسياری از اﯾن مطالب ،نسبت به مطالب کتاب خيلی
ھم فرعی ھستند ،ولی نتاﯾجی که از آنھا گرفته شده گاھی فتواھاﯾی بسيار ارتجاعی
است .مثال او در ﯾکی از زﯾر نوﯾسھای کتاباش میگوﯾد )(13که بورژوازی کمپرادور سرانجام
در روند تکاملی خوﯾش با امپرﯾاليزم تضاد پيدا میکند و به بورژوازی ملی بدل میشود.
)(14روشن است که نوﯾسنده چون نمیدانسته ،بورژوازی ملی ﯾک مفھوم محدود و
مخصوص کشورھای مستعمره و وابسته( ) ،(15در نتيجه ،امپرﯾاليزم
ِ
نسبی است )
را ھم باصطالح "بورژوازی ملی" )!( کشورھای امپرﯾاليستی فرض کرده است.
ﯾکی از مساﯾل خيلی فرعی دﯾگر ،مسئله مطلق گراﯾی است .او میگوﯾد که نوع آدمی اصوال
دارای بيماری مطلق گرائی است و اﯾن بيماری را حتی دﯾالکتيسين ترﯾن دﯾالکتيسينھا نيز به
ھر رو دارند و به ھمين دليل ھم ھست که لنين را خدا کرده اند!) (16صرفنظر از موضع

مشخص سياسی اﯾن برخورد )ليبراليزم( ،از نظر فلسفی ،او حکمی بسيار کلی ،با دامنه
شمولی بی حد و مرز و با ماھيتی جامد و بی تحرک ،بی علت و بی فرجام که نخستين
نتيجه آن نفی قابليت شناخت انسانی است ،صادر کرده است .قضيه اﯾن است که او
میخواسته بگوﯾد که لنين را نيز مانند ھر کسی نباﯾد عاری از عيب دانست و در نتيجه ،او
که نوﯾسنده شورش باشد حق دارد که به لنين انتقاد کند (17) .فقط ھمين .چيز دﯾگری
نداشته که در اﯾن مورد بگوﯾد .روشن است که اﯾن ھم ﯾک حرف بدﯾھی است و اگر نوﯾسنده
شورش آنرا ھم نمیگفت کار بدی نکرده بود .اما او ھمين حرف ساده و بدﯾھی را آورده ،رنگ
و لعاب فرماليستی به آن زده ،شاخ و برگ بيھوده به آن داده و در حدود دو صفحه مطلب برای
کتابی که باﯾد ساخته شود از آن فراھم آورده و نام گندهای ھم بر باالی آن گذاشته :ناب
گروی .البته نباﯾد از نظر دور داشت که او عامدا میخواسته روی اﯾن مسئله تاکيد کند .اﯾن
نخستين و اولين حمله روشنفکران ليبرال به مارکسيزم – لنينيزم است که
مارکسيست – لنينيست ھا را به "پرستندگان خشکيده مغز"" ،مذھبيون جدﯾد" و
غيره متھم میکنند .با اﯾن حال علت اصلی مطرح شدن مسئله مطلق گرائی به اﯾن شکل
و با اﯾن تفصيل درست مانند ساﯾر مساﯾل مطرح شده در کتاب ،ھمان صورت گراﯾی است .او
در اﯾن مورد ،به مطلبی پرداخته که خود چيزی از آن نمیدانسته .به ھرحال ،ھمين چند
نمونه ھم به خوبی نشان میدھد که نوﯾسنده شورش در صورتی که میخواسته است
کتاباش آموزشی ھم باشد ،ھيچ تعھدی نسبت به خواننده کتاب و نيز نسبت به مطالب
مطرح شده در کتاب حس نکرده است .اما در مورد دوم ،اگر نوﯾسنده میخواسته اﯾن کتاب را
برای کسانی که مطالعه نسبی در مارکسيزم – لنينيزم دارند بنوﯾسد ،در اﯾنصورت اصال
لزومی به مطرح کردن اﯾن مسائل نبوده .چنين خوانندگانی الاقل بيشتر از آنچه نوﯾسنده در
کتاب خود گفته است ،درباره اﯾن مسائل میدانند.
عالوه بر مساﯾل ﯾاد شده ،نوﯾسنده شورش بسياری از اصول بدﯾھی و ابتداﯾی مارکسيستی
– لنينيستی را با بيانی وﯾژه و غير دقيق در جای جای کتاب خود آورده مثال:
" .1تارﯾخ طبقاتی جھان در واپسين تحليل تارﯾخ دو طبقه است :بھره کش و بھره ده"(18) .

" .74و سرانجام تارﯾخ ،طبقه کارگر را ھمزای نظام سرماﯾه داری و در درون نظام سرماﯾه داری
زاﯾيد.
 .75و نظام سرماﯾه داری نيز نخست در سرزمين و ﯾا جامعه وﯾژهای به پيداﯾی آمد.
 .76و پس :طبقه کارگر نيز به ناچار در سرزمين ﯾا جامعهای وﯾژه ،ﯾا اگر درست تر بگوﯾيم :در
مکان اجتماعی وﯾژهای به روی خشت افتاد(19) .

 .90اندﯾشه طبقاتی ،فرآورده زندگی طبقاتی است.
 .91ھر طبقهای بهھرگون زندگی میکند ،به ھمان گون نيز میاندﯾشند.
 .92اندﯾشه طبقه کارگر نيز جوشيده از زندگی طبقه کارگر است.
 .93در جھان طبقاتی واالترﯾن گونه زندگی کارگری ،زندگی طبقه کارگر است.
 .94پس ،زندگی شورشی نيز خود گونهای از زندگی است(20) ".

و غيره.
او سپس از اﯾن اصول که به طور غير دقيق و گاھی حتی مسخ شدهای بيان شده ،با اﯾجاد
رابطهھای فرماليستی و متافيزﯾکی ،بر اساس "منطق صوری"

نتاﯾج اﯾدهآليستی گرفته

است (21) .سرانجام او بر اﯾنھمه انتقادات پراکندهای بر لنين ،ارتش سرخ ،دستگاه اداری
شوروی در سالھای پس از انقالب ،حزب کمونيست شوروی و غيره با الھام از گردانندگان
مجله "اندﯾشه و ھنر" و ساﯾر نماﯾندگان "سوسياليستھای" ضد کمونيست بين المللی در
اﯾران ) ،(22اضافه کرده و مجموعه خاصی پدﯾد آورده که سخت برای خوانندگان گيج کننده
است .گذشته از اﯾن ،نوﯾسنده ،کتاب خود را با زبان خاصی نيز نوشته که حد فاصل بين زبان
وﯾژه احمد کسروی و زبان وﯾژه مجله اندﯾشه و ھنر )ناصر وثوقی( است ) .(23روش استدالل
او ھم چنانکه ﯾاد کردﯾم براساس منطق صوری است و اﯾن ھمه بر پيچيدگی کتاب میافزاﯾد.
پاﯾه فلسفی کتاب ،اِک لک تيزﯾسم)درھم آميزی( ) (24است با نقش قاطع و کامال
تعيين کننده اﯾدهآليزم .موضع سياسی کتاب نيز دفاع از منافع وﯾژه روشنفکران
خرده بورژوازی است ) (25و ھدف تأليف کتاب تماﯾل به نوآوری بهطور اعم و
کتابسازی بهطور اخص است.
اما ببينيم که محتوای اﯾن کتاب چه ربطی با نفی لنينيزم دارد .نوﯾسنده کتاب ،در ضمن پاسخ
گفتن به مساﯾلی که مطرح کرده و بوﯾژه در ضمن پاسخ گفتن به دو مسئله اصلی کتاب،
برخی از گفتهھای لنين را )بهطور خيلی محدود( مورد انتقاد قرار داده و آنھا را با جوابھای
خود به مساﯾل مطرح شده که از نظر خود او "درست ناب" است ناموافق تشخيص داده )معيار
او در اﯾن سنجش" ،خرد" و "بیخردی" است( (26) .جمالتی را که نوﯾسنده از لنين مورد
انتقاد قرار داده )صرف نظر از ماھيت انتقادھای او( ،بيشتر درباره اشکال مبارزه )باﯾد توجه
داشت که نوﯾسنده دو مفھوم "انقالب" ،و "شکل مبارزه" را با ھم اشتباه میکند( و نيز درباره
نوعی عصيان مسلحانهای است که بعد از انقالب سال  1905روسيه ،بين عدهای از کارگران
بيکار و نيز لومپن پرولتارﯾا راﯾج شد و به "جنگ پارتيزانی" ) (27معروف گردﯾد )در اﯾنباره بعدا

بيشتر سخن خواھيم گفت( .تازه گذشته از اﯾنکه نوﯾسنده اشکال مبارزه را بدون توجه به
رابطه آن با محتوای مبارزه مورد توجه قرار داده و اﯾن ناشی از آن است که او روابط دﯾالکتيکی
بين صورت و محتوا را نفھميده ،و در نتيجه با تاکيد بيشتر بر صورت دچار فرماليزم فلسفی )(28

شده است )عالیترﯾن نمود اﯾن قضيه را میتوان در پسگفتار کتاب ،در چند سطر پاﯾان
قسمت "رﯾشهای از لغزشی" دﯾد( آن دسته از جمالتی را که او در اﯾنباره از لنين نقل کرده،
فقط تکهھای جدا جدا و پراکنده و در عين حال کمی از گفتهھای لنين درباره اشکال مبارزه
است .با اﯾنحال او بانگ و فرﯾاد راه انداخته که "لنينيزم  ...گذرگاه کمونيزم نيست ،ناگذرگاه
کمونيزم است ،ھر چند در گذرگاه کمونيزم است ،کژ راه کمونيزم است" ،ﯾا" :راه کمونيزم دﯾگر
است ،لنينيزم نيست" و ﯾا اﯾنکه " ،ما با زداﯾش لنينيزم از آﯾنده طبقه کارگر از ﯾک دﯾدگاه
درست ھمان کاری را میکنيم که لنين میخواست بکند :رسيدن به کمونيزم ) (29ﯾا دهھا
ادعای گنده دﯾگر(30) .

پرسيدنی است که چرا نوﯾسنده شورش چنين کاری میکند؟ چرا او در حالی که تصور
کمابيش مشخصی از لنينيزم ارائه نمیدھد ،دمادم شعار ضد لنينيستی میدھد و ادعا
میکند که گوﯾا لنينيزم را برانداخته است؟ میگوﯾيم :اﯾنھا ھمه قدمھاﯾی است در راه ھدف
نھاﯾی نوﯾسنده :پدﯾد آوردن ﯾک کتاب مھم .اﯾن مطلب گاھی ناخواسته از زبان خود نوﯾسنده
نيز بيرون میآﯾد .مثال ً او در ﯾکجا میگوﯾد" :جا دارد داستان " ما " و "لنين") ،به
گيومهھا نيز توجه شود-ن( و اگر درست تر بگوﯾيم :داستان "شورش" و "لنينيزم"
)بازھم به گيومهھا توجه شود ،منظور از "شورش" کتاب شورش است بهعنوان
اساس ﯾک مکتب سياسی در مقابل لنينيزم و در معارضه با آن – ن( و پس داستان
پرستندگان خشکيده مغز لنين و لنينيزم ھر چند فشرده از بن ارزﯾابی کارگری
شود"(31) .

در جای دﯾگر ،نوﯾسنده گوﯾا از اﯾنکه کتاب شورش در آﯾنده دور ﯾا نزدﯾک ﯾک مکتب سياسی
جدﯾد به وجود میآورد و امکان دارد که پيروان دگمی ھم پيدا کند سخت نگران و ناراضی
است و با دلھرهای عظيم ناچار به دعا متوسل میشود .قضيه را از زبان خود او بشنوﯾد:
"آنچه برای ما براستی دھشتناک است ،آن ھم بسی دھشتناک ،اﯾناست که مبادا امروز،
فردا و ﯾا ھر روزگار دﯾگری کسانی بارآﯾند که ھر مخالفتی را بر بنياد اندﯾشهھای "شورش"
سزاوار آتش دانند .آه که بسی دھشتناک است .دھشتناک  ،وای که براستی بسی
دھشتناک است ھرآﯾنه واژهھای اﯾن نوشته چونان ھيزمی خشک برای آتش زدن به
خواستگاه اندﯾشه و برای آتش زدن به شادابی و پرواز کھکشان به کھکشان اندﯾشه طبقه
کارگر به کار رود .ای ﯾلدای بی پير! جاودانه بمير! وای اگر اﯾن برداشتھا به چکمهھاﯾی

دگردﯾسی داده شوند که جوانهھای مخملی دانه نورسته شورش را پاشنه کوب کند.
اﯾنچنين روزگار ھرگز مباد! اﯾن چنين روزگار ھرگز مباد! )(32

اگر ھم فرض کنيم که برای نوﯾسنده شورش تصور اﯾنکه پيروان احتمالی کتاباش نسبت به
واقعا اﯾنقدر وحشتناک است ،و نوﯾسنده شورش صادقانه
ً
نظرﯾات او دچار دگماتيسم گردند
دلش نمیخواھد که چنين وضعی پيش آﯾد ،باز ﯾک سوال باقی میماند و آن اﯾنکه ،آﯾا
نوﯾسنده شورش ذھن خود را با تصور پدﯾد آوردن ﯾک کتاب خيلی مھم ،زﯾاد مشغول نکرده
است؟ و گرنه او بر چه اساسی به کتابی که ھنوز مشغول نوشتن آن بوده )جمالت نقل
شده ،در چاپ اول کتاب ،از نخستين قسمتھای آن بود( اﯾنقدر بھا داده است .از ليبراليزم به
اوج رسيده در اﯾن جمالت فعال چيزی نمیگوﯾيم که موضوع بحث ما نيست ،به نظر ما
نوﯾسنده آنرا در اﯾنجا مشخصاً برای راه باز کردن کتاب شورش میخواھد.
پيشتر از اﯾن گفتيم که نوﯾسنده شورش در حالیکه تصور کمابيش مشخصی از لنينيزم ارائه
نمیدھد دمادم شعار ضد لنينيستی میدھد و ادعا میکند که گوﯾا لنينيزم را برانداخته
است.
اکنون ببينيم آﯾا او آگاھانه اﯾن کار را انجام میدھد؟ بهعبارت دﯾگر آﯾا او خود میداند که تصور
روشنی از لنينيزم ندارد و آنچه را مورد انتقاد قرار میدھد فقط برخی از گفتهھای لنين است
نه محتوای اساسی لنينيزم؟ میگوﯾيم آری او خود کامال بر اﯾن حقيقت واقف است ،به چند
دليل:
ﯾکی اﯾنکه او در جائی از کتاباش )پسگفتار ،در پيرامون شناخت( روش تحقيق در پدﯾدهھا را
از دﯾدگاه ماترﯾاليزم دﯾالکتيک با آب و تاب شرح میدھد و البته آنچه را که میگوﯾد گذشته از
موارد جزئی کال درست است )نوﯾسنده خوردن سيب را مثال میآورد که نامناسب است،
زﯾرا ،سيب برای خوردن ﯾک مجموعه بیسازمان است و رابطهھای مختلف بين اجزای آن
ﯾعنی بين گاز زدنھا ،مساﯾل زﯾاد مھمی مطرح نمیکند( ،سپس در قسمت بعدی زﯾر عنوان
"ارزشھا طبقاتیاند" ،ضمن مطالبی دﯾگر میگوﯾد ھمواره نمیتوان بدﯾنصورت پژوھش کرد.
سرانجام در قسمت "ما به چهسان پژوھش کردهاﯾم " ) (33میگوﯾد مسئله "شورش" برخورد
لنين با "شورش" ) (34و وﯾژگیھای "شورش" اکتبر را در پيش خود براساس ھمين شيوه مورد
پژوھش قرار داده )البته نه مو به مو( ،منتھا گوﯾا صالح نيست که آنرا عرضه کند .البته اﯾن
مطلب را او در چاپ اول و دوم کتاب )متن حاضر( به دو صورت گوناگون میگوﯾد که اختالف بين
آن دو تفکرانگيز است :او در چاپ قدﯾم کتاب مینوﯾسد" :ما اﯾن شيوه را کمابيش – بازھم نه
مو به مو – در پيش خود دنبال کردهاﯾم .لکن در اﯾن نوشته پيشکش نکردهاﯾم (35) ".اما در متن
آماده برای چاپ دوم )متن حاضر( اﯾن سخن خود را که حتی به نظر خودش ھم گوﯾا غير قابل

قبول میرسد ،به مقدار زﯾادی تعدﯾل میکند و بدﯾنصورت در میآورد" :ما اﯾن شيوه را
کمابيش -نه مو به مو -و اگر راستگوﯾانهتر بگوﯾيم :اندکی در پيش خود دنبال کردهاﯾم .ليکن
حتی ھمان اندک ھم در اﯾن نوشته پيشکش نشده است (36) ".البته اﯾن صورت دوم گفته
نوﯾسنده شورش ،بنا به اعتراف خود او راستگوﯾانهتر از صورت اول گفته اوست که در چاپ
اول کتاب مندرج است .اﯾن مسئله ھم که آﯾا اﯾن راستگوﯾانه ترﯾن حرف او در اﯾن مورد است
ﯾا نه فعال به بحث ما چندان مربوط نيست و از آن میگذرﯾم .اما ﯾک مسئله دﯾگر میماند و آن
اﯾنکه نوﯾسنده شورش در ھر دوی اﯾن گفتهھای خود به صراحت معترف است که در
کتاب او نه لنينيزم ،بلکه حتی "شورش" ) (37به طور کلی و "شورش" از نظر لنين و
وﯾژگی "شورش" اکتبر نيز بر اساس شيوه علمی مورد بررسی واقع نشده .پس او
بر چه مبنائی دمادم شعار ضد لنينيستی میدھد و خواننده از کجا باﯾد لزوم
برانداخت لنينيزم را درک کند و به رسالت نوﯾسنده شورش اعتقاد پيدا کند؟ البته
بدون توجه به اﯾن اعتراف نوﯾسنده شورش میتوان فھميد که او تصور روشنی از لنينيزم ندارد
منتھا اھميت اﯾن اعتراف در آن است که خود او ھم نکته را به خوبی میداند .و درست به
ھمين دليل است که نباﯾد شعارھای ضد لنينيستی او را صرفا ناشی از اشتباه او
دانست .در اﯾنجا باﯾد گفت که خواست "پدﯾد آوردن ﯾک کتاب مھم" بر آگاھی نوﯾسنده غلبه
کرده است.
دليلھای دﯾگری نيز بر اﯾن موضوع میتوان ﯾافت ،مثال او در ﯾکجا میگوﯾد" :اﯾن را ھم
ھمينجا بگوﯾم که پھنه بررسی ما لنينيزم نبوده است .ما تنھا در زمينه اندﯾشهھای لنين
درباره شورش ،به لنين خرده گرفتهاﯾم .بیگمان اگر پائی بدھد اﯾن آرزوی خود را که بررسی
لنينيزم باشد عملی خواھيم کرد ،ھر چند با فشردگی"(38) .

در اﯾنجا اگر تصور خاص نوﯾسنده شورش را از کلمه شورش )او اﯾن کلمه را چنانکه قبال ھم
گفتيم ،گاھی به مفھوم اشکال مبارزه به طور کلی و گاھی به مفھوم شکل مسلحانه مبارزه
به کار میبرد( در نظر بگيرﯾم میبينيم که سخنان او در اﯾنجا تا حدودی درست است (39) .او
خود بر اﯾن نکته تأکيد میکند که نه بر لنينيزم بلکه بر لنين ،آنھم فقط در مورد برخی از
گفتهھای او درباره "شورش" ﯾا به قول خودش "در زمينه اندﯾشهھای لنين درباره "شورش "
خرده گرفته است .منظور او ھم از "شورش" چنانکه گفتيم روشن است .پس در واقع او
خود بر اﯾن نکته آگاه است که بر مبنای "پھنه بررسی" محدود خود نمیتواند و نباﯾد
درباره لنينيزم اظھار نظر کند ،ولی اﯾنکار را میکند و قاطعانه لنينيزم را محکوم
میکند و رسالت "زداﯾش" آنرا از فرھنگ طبقه کارگر بعھده میگيرد ،در حالیکه
به گفته خودش ھنوز فقط آرزوی بررسی لنينيزم را دارد ،آنھم "اگر پائی بدھد".
معموال دﯾده میشود که رفقا برای آموزش بيشتر از تجربيات انقالبی پرولتارﯾای جھان ،به

طبعا آنھا بر اساس ضرورت مبارزه به سراغ
ً
خواندن بيشتر و بيشتر آثار لنينيستی میپردازند.
اﯾن آثار میروند و الجرم اﯾنکار سبب تکامل لنينيزم و احياناً تصحيح اشتباھات آن خواھد
گردﯾد ،ولی نوﯾسنده شورش با ھدف گيری به سراغ لنينيزم میرود ،او آرزوی
"بررسی" لنينيزم را دارد ،منتھا فقط او فحشھاﯾش را قبل از بررسی نثار لنينيزم
میکند .در واقع ،منظور او از "بررسی" چيز دﯾگری است .او آرزوی "محکوم کردن"
لنينيزم را دارد(40) .

چنانکه گفتيم ،نوﯾسنده شورش در چاپ اول کتاباش ادعا میکند که در پيش خود لنينيزم را
مورد بررسی دﯾالکتيکی قرار داده ولی آنرا منتشر نکرده است .و در متن آماده برای چاپ دوم
)متن حاضر( "راستگوﯾانهتر" ادعای قبلی خود را تا حدود بسيار زﯾادی پس میگيرد و
میگوﯾد که اﯾنکار را "اندکی در پيش خود دنبال" کرده است" ،ليکن حتی ھمان اندک را ھم
در اﯾن نوشته )کتاب شورش – ن( پيشکش نکرده است"(41) .

حال ببينيم دليل اﯾن امر چيست :او خود میگوﯾد:
"آخر در زﯾر ساﯾه سازمان امنيت برای دشمنان توده نمیتوان بهراستی ،راستی پژوھی را
ھرچه ژرفتر و ھر چه ھمه سوﯾهتر آغاز کرد و دنبال نمود و به پاﯾان رسانيد و مھمتر از ھمه
پيشکش کرد .در جاﯾی که پليدانهترﯾن و گستردهترﯾن پيگردھای پليسی ﯾعنی پيگردھای
آراﯾامھری ارتجاع – استعمار روان است ،نمیتوان کان )معدن( پيچيدهترﯾن پدﯾدهھا را از ھمه
سو کاوﯾد(42) ".

استدالل شگرفی است! چرا در زﯾر ساﯾه سازمان امنيت؟ اکلکتيزﯾسم چنان ذھن نوﯾسنده را
دچار اغتشاش کرده که ﯾک زمان از زبان ﯾاغيان جنگلی سخن میگوﯾد و ﯾک زمان از زبان
روشنفکران مارکسيست علنی و حتی روشنفکران چپ نمای ضد مارکسيست.
برخالف ادعای نوﯾسنده ،تحقيق در لنينيزم را در خانه امن ھم میتوان انجام داد.
منتشر کردن حاصل اﯾن تحقيق ھم چنانکه نوﯾسنده شورش خود به خوبی
میداند ،حتی در تحت پيگردھای چنين و چنان آرﯾامھری ھم کامال ممکن است.
البته اگر کسی بهخواھد در کتابخانهھای عمومی و غيره به تحقيق بپردازد و بعد حاصل کار
خود را ھم در کيھان و اطالعات چاپ کند که خوب ،اﯾن در زﯾر ساﯾه سازمان امنيت است و
نمیشود .اما اگر کسی بهخواھد واقعاً و آزادانه تحقيق کند که اﯾن کار نه تنھا در پناه اسلحه
حتی در شراﯾط زندگی عادی ھم با رعاﯾت برخی اصول ،ممکن است .انتشار آنھم چنانکه
گفتيم و ھمه میدانيم ،کامال امکان پذﯾر است .تازه آن تحقيقی را که نوﯾسنده شورش
میگوﯾد ،میتوان بهطور علنی ھم برای انتشار آن اقدام کرد .مثال ھمين کتاب شورش را در
نظر بگيرﯾم ،اگر نوﯾسنده اسم خود را بر پشت جلد کتاب نمینوشت و در نتيجه کتاب برای

سازمان امنيت شناخته نمیگردﯾد و چند کلمه "آرﯾامھر" و "سازمان امنيت" و غيره را نيز که
در کتاب ھست و نبودشان ھم ھيچ تاثيری در محتوای کتاب اﯾجاد نمیکند برمیداشت ،کتاب
شورش به احتمال قوی ،به طور علنی قابل چاپ بود .صرفنظر از کلماتی مانند کلمات ﯾاد
شده ،شاﯾد فقط دو سه مورد در کتاب شورش پيدا شود که بتوان در امکان علنی چاپ
شدنشان تا حدودی تردﯾد کرد.
با اﯾن حساب میبينيم که آنچه را نوﯾسنده شورش درباره علت تحقيق نکردن خود
درباره لنينيزم میگوﯾد قابل قبول بهنظر نمیرسد ،زﯾرا اوال امکان تحقيق درباره
لنينيزم و چاپ و پخش مخفی حاصل اﯾن تحقيق کامال در شراﯾط جامعه ما ممکن
دوما مطالبی را که نوﯾسنده شورش میخواھد تحقيق کند ،اگر بر سياق
ً
است ،و
"شورش" باشد ،قسمت اعظم آنرا حتماً و تمام آنرا ھم به احتمال زﯾاد میتوان
علنا چاپ و پخش کرد.
ً
گذشته از ھمه اﯾن حرفھا ،اگر نوﯾسنده واقعاً به نفی لنينيزم رسيده است ،در
اﯾنصورت اﯾن ﯾک وظيفه عظيم و جھانی است که تارﯾخ به عھده او گذاشته و او
بدون ھيچ بھانهای باﯾد ﯾکسر به انجام آن بيندﯾشد .ھر کار دﯾگری که او به جز اﯾن
انجام دھد ،خرده کاری و در نتيجه ضد انقالبی است .اکنون لنينيزم بر تمام انقالبھای
جھان ساﯾه افکنده ،چه آنھاﯾی که رسما از مارکسيزم – لنينيزم پيروی میکنند و چه
آنھاﯾی که خط مشی خرده بورژواﯾی و غيره دارند .ﯾک نفر انقالبی مسئول و طرفدار رھاﯾی
انسان از نظامھای طبقاتی در صورتیکه لنينيزم را غلط و منحرف کننده بداند باﯾد با تمام
وجود خوﯾش به بررسی انتقادی آن بپردازد .برای چنين شخصی عالیترﯾن شکل مبارزه ،در
شراﯾط فعلی ،مبارزه تئورﯾک برای خلع سالح لنينيزم است .اگر در اﯾران نمیشود به تحقيق و
بررسی و انتشار حاصل تحقيق پرداخت ،میتوان به جای امنتری رفت ،انگلستان ،سوﯾس،
فرانسه و ﯾا ھر جای دﯾگر .به ھرحال اگر کسی به لزوم انجام چنين رسالتی رسيده است،
باﯾد حتماً آنرا انجام دھد و ھيچ بھانهای از آن قبيل که نوﯾسنده آورده است قابل قبول نيست.
اما نوﯾسنده برای رعاﯾت نکردن شيوه علمی در بررسی لنينيزم دليل دﯾگری نيز میآورد .او
میگوﯾد" :در چنين روزگاری کاوشگر و به وﯾژه کاوشگر شورشی ناچار است نه تنھا به رگه
اصلی بسنده کند ،بلکه ھمين رگه را نيز تنھا از دﯾدگاه درنگ ناپذﯾرترﯾن نيازمندیھای شورش
بکاود(43) ".

البته اﯾن دليل نوﯾسنده شورش ھم به چند دليل قابل قبول به نظر نمیرسد:
 -1با توجه به اﯾنکه نوﯾسنده شورش تصور مشخصی از لنينيزم ندارد و در ھيچ
کجای کتاب خود ھم تعرﯾفی از لنينيزم ارائه نمیدھد ،پس چگونه او توانسته رگه

اصلی را در لنينيزم تشخيص بدھد؟ الاقل ،خواننده کتاب شورش بر چه اساسی باﯾد
قبول کند که چند جملهای را که نوﯾسنده درباره اشکال مبارزه از لنين نقل کرده رگه اصلی
لنينيزم است؟
 -2حجم خيلی زﯾاد و غير الزم کتاب شورش نسبت به مساﯾلی که در آن مطرح شده ،خود
دليل اﯾن امر است که نوﯾسنده شورش ھرگز در بند اﯾن نبوده است که "به رگه اصلی بسنده
کند" .او ھمواره کوشيده که تا میتواند حجم کتاباش را بيشتر کند .اﯾن موضوع از اول تا آخر
کتاب او به چشم میخورد .چنانکه گفتيم او گاھی احکام بدﯾھی و پيش پا افتاده مارکسيزم
را بيھوده در کتاب خود تکرار کرده ،گاھی به مساﯾل متنوعی که برای خودش کامال مجھول
بوده خيالبافانه جواب داده و گاھی ھم به لفاظی و تکرار بی حاصل مطالب پرداخته .در
صفحات پيش ما نمونهھاﯾی از دو مورد اول را آوردﯾم.
در اﯾنجا بد نيست که ﯾک نمونه از لفاظیھای او را بياورﯾم:
"  ...به گفتاری دﯾگر :طبقه و توده را به شورش کشد .طبقه و توده را شورشی کند .شورش
را تودهای کند .و سرانجام شورش را طبقهای  ...کند .توده را تا به ستيغ روشنگر خوﯾش و تا
به ستيغ حزب آن بهفراز کشد  ...طبقه کارگر ،حزب – ارتش خود را برای اﯾن میخواھد"(44) .

با اﯾن حساب چگونه میتوان پذﯾرفت که او به "رگه اصلی" بسنده کرده باشد.
 -3نوﯾسنده برخالف آنچه که میگوﯾد ،بر اساس ضرورت به سراغ مطالب نرفته .زﯾرا در
ھمين کتاب شورش مقدار بسيار زﯾادی از مطالب ھيچ ارتباطی با "درنگ ناپذﯾرترﯾن
نيازمندیھای شورش" ندارد .مساﯾل اساسی کتاب او )مسئله انقالب جھانی و مسئله
"شورش" مسلحانه( ،صرفنظر از درجه ارتباطشان با نيازمندیھای "شورش" مقدار بسيار
کمی از صفحات کتاب را اشغال کرده است .مطالبی که درباره اﯾن دو مسئله گفته شده ،اگر
خالصه شود و مطالب تکراری آنھا درھم ادغام گردد شاﯾد حتی  % 5از صفحات کتاب را ھم
اشغال نخواھد کرد.
رویھم رفته ،تالشھای نوﯾسنده در موجه جلوه دادن کار خود ،و نوع اﯾن تالشھا ،بيش از ھر
چيز گواه اﯾن مطلب است که او خود نيز کامال بر اﯾن نکته آگاه بوده است که نه تنھا انگيزه او
در نوشتن کتاب ،ﯾک احساس تعھد اجتماعی نبوده ،بلکه او حتی در آنچه ھم که نوشته
احساس تعھد نکرده است(45) .

پيشتر به طور ضمنی گفتيم که نوﯾسنده حتی منشاء عقاﯾد خود را ھم ذکر نکرده تا خواننده
با آگاھی بيشتری با گفتهھای او برخورد کند و اکنون تاکيد میکنيم که اﯾن مطلب زﯾاد
بیاھميتی نيست .او حتی گمراھی خواننده را بر کاسته شدن از جلوه اھميت کتاباش

ترجيح داده .البته جنبه اخالقی قضيه در اﯾنجا مورد توجه ما نيست ،بلکه مطلبی را که ما در
اﯾن مورد میخواھيم تذکر بدھيم اﯾن است که ھر مسئلهای ارتباط دﯾالکتيکی با مطرح
کننده خود دارد .البته در مورد تمام مساﯾل اﯾن امر صادق است ،منتھا در مورد
مساﯾل اجتماعی بوﯾژه سياسی اﯾن ارتباط

دقيقاً قابل توجه و بررسی است.

گاھی ﯾک مسئله اجتماعی و سياسی را بدون در نظر گرفتن رابطه آن با مطرح
کنندهاش و نيز شراﯾط خاص مطرح شدناش نمیتوان مورد بررسی قرار داد .اگر
نوﯾسنده شورش منشاء نظرﯾات خود را میگفت و دالﯾل خوﯾش را ھم در برخورد خاص خود با
اﯾن نظرﯾات شرح میداد ،در واقع در فھم و بررسی مساﯾل مطرح شده به خواننده کمک
میکرد و از سردرگمی احتمالی او جلو میگرفت .اﯾن قضيه از آنجا اھميت فوق العادهای
پيدا میکند که نظرﯾات نوﯾسنده از دو منشاء کامال متضاد سرچشمه میگيرد .ﯾکی از اﯾن دو
منشاء تئورﯾھای انقالبی مربوط به جنبش مسلحانه اخير اﯾران است .و ﯾکی دﯾگر نظرﯾات
نامتجانش "سوسياليستھای" ضد مارکسيست بين المللی و نماﯾندگان آنھا در اﯾران و نيز
فرقهھای ضد مارکسيست اﯾران است .نوﯾسنده شورش در واقع ،با درھم آميزی اﯾن دو
راستای سياسی کامال متضاد ،به سھم خود ،ناخواسته ،به پرستيژ جنبش مسلحانه اخير
اﯾران لطمه زده است .ما اﯾنک برای روشن شدن موضوع ،منشاء نظرﯾات نوﯾسنده شورش و
طرز برخورد او را با اﯾن نظرﯾات تا حدودی میکاوﯾم:
گفتيم که مطالب کتاب شورش را رویھم رفته میتوان به سه دسته تقسيم کرد :دسته
اول ،دو مسئله اصلی کتاب است ،ﯾعنی مسئله انقالب جھانی و مسئله اشکال مبارزه.
دسته دوم ،مساﯾلی است که نوﯾسنده به طور ضمنی و گوﯾا بهعنوان پاﯾه استدالل خود
مطرح کرده و به طور خيالبافانه به آنھا پاسخ داده .دسته سوم ،بدﯾھيات مارکسيستی –
لنينيستی است که نوﯾسنده به طور غير دقيق و با تغيير شکل ،ظاھرا بهعنوان عناصر بدﯾھی
استدالل در کتاب خود آورده .ما در اﯾنجا نخست کمی روی منشاء نظرﯾات نوﯾسنده در مطالب
دسته اول تاکيد میکنيم و سپس به منشاء نظرﯾات او در مطالب دسته دوم و سوم فقط
اشارهھاﯾی میکنيم:
در سال  1850مارکس و انگلس مطالبی درباره انقالب پرولتارﯾاﯾی گفتند که به اﯾده
"انقالب پرماننت" ﯾعنی انقالب بالانقطاع ﯾا انقالب مداوم معروف است .آنھا گفتند،
پرولتارﯾا در حالیکه در انقالب بورژوائی بهعنوان رھبر دھقانان و تمام تودهھای
زحمتکش دﯾگر شرکت میکند ،باﯾد مبارزه انقالبی را تا مادامی که ھنوز تمامی
بھرهکشان را بر نينداخته است ،تا مادامی که انقالب سوسياليستی بوجود نياورده
است و تا مادامی که دﯾکتاتوری خوﯾش را برقرار نکرده است ادامه بدھد .لنين اﯾن
اﯾده را تکامل داد و تعليمات پرارزشی در مورد تکامل انقالب دموکراتيک به انقالب

سوسياليستی به وجود آورد .براساس تعليمات لنين" ،پرولتارﯾا در رأس تمام خلق
به وﯾژه دھقانان برای بهدست آوردن آزادی کامل ،برای ﯾک انقالب دموکراتيک ،برای
جمھوری! ) (46و در راس تمام زحمتکشان و استثمار شوندگان برای سوسياليزم"
)لنين( به مبارزه انقالبی میپردازد .لنين به عنوان مصداق اﯾن نظرﯾه از انقالب
روسيه ﯾاد میکند" :ما ھم اکنون ،گذر از انقالب دموکراتيک را آغاز کردهاﯾم و
درست به اندازه نيرویمان ،نيروی پرولتارﯾای آگاه و متشکل ،گذر بهسوی انقالب
سوسياليستی را آغاز کردهاﯾم (47) ".در سال  ،1905ﯾعنی بهھنگام انقالب اول
روسيه ،تروتسکی که جزء دارودسته منشوﯾکھا بود و تحت تاثير شدﯾد مارتف،
زاسوليچ و غيره قرار داشت ) (48با الھام و کمک پارووس که بعدا به راستترﯾن
جناح سوسيال دموکراسی آلمان پيوست ،(49)،اﯾده "انقالب مداوم" مارکس و
انگلس را تحرﯾف کرد و بر مبنای آن تئوری اپورتونيستی "انقالب مداوم" خود را
ساخت که اساسا از اﯾده ﯾاد شده مارکس و انگلس متماﯾز بود .او میگفت که
دھقانان مخالف پرولتارﯾا ھستند ،از طرفی در روسيه پرولتارﯾا آنقدر نيرومند نيست
که بتواند دھقانان را شکست بدھد ،بدﯾن جھت انقالب سوسياليستی در روسيه
بدون کمک دولتی پرولتارﯾای ساﯾر کشورھا ممکن نيست .ﯾعنی اول باﯾد در
کشورھای پيشرفته اروپا انقالب بشود ،بعد دولتھای انقالبی آنھا به کمک
پرولتارﯾای روسيه بياﯾند (50).او در واقع با درک نادرست از اﯾده "انقالب مداوم"
مارکس و انگلس با برداشت اپورتونيستی از آن میخواست امکان پيروزی انقالب
 1905و بهطور کلی امکان انقالب مستقل در روسيه را نفی کند .تروتسکی در واقع
با اﯾن تئوری خود لزوم و امکان اتحاد کارگران و دھقانان را نفی میکرد .پيروزی
انقالب بورژوا – دموکراتيک فورﯾه ) 1917به تقوﯾم معمول اروپاﯾی  2مارس (1917
عمال تئوری"انقالب مداوم" تروتسکی را باطل کرد .از طرفی ،در نتيجه انقالب فورﯾه
 ،1917حکومت موقتی روی کار آمد که منشوﯾکھا نيز در آن شرکت داشتند .لنين معتقد بود
که اﯾن حکومت را نيز باﯾد سرنگون کرد .مطلبی که لنين در اﯾنباره گفته است به "تزھای
آورﯾل" معروف است .تزھای آورﯾل لنين مورد پذﯾرش قاطع تودهھا واقع شد .منشوﯾکھا
روزبهروز بيشتر ماھيت ضد انقالبیشان روشن میشد و بيشتر مورد تنفر و انزجار تودهھا
تقرﯾبا
ً
واقع میشدند (51) .درھمين ھنگام بود که تروتسکی "انقالب مداوم" خود را
مسکوت گذاشت و با دوری از منشوﯾکھا بهسوی بلشوﯾکھا روی آورد ،تا اﯾنکه
اعالم کرد تزھای آورﯾل لنين را قبول دارد و تقاضا کرد که او را به عضوﯾت حزب
کمونيست بپذﯾرند (52) .کنگره ششم حزب که در  26ژوئيه تا  3اوت  ،1917ﯾعنی در حدود
سه ماه قبل از انقالب سوسياليستی اکتبر تشکيل شد ،تروتسکی و پيروانش
)سانترﯾستھا( را بهطور مشروط به عضوﯾت حزب پذﯾرفت .تروتسکی با قيام

مسلحانه نيز مخالفت نکرد ولی در جلسه شورای پتروگراد تقاضا کرد که قيام به تعوﯾق بيفتد
که اﯾن پيشنھاد او قاطعانه از طرف حزب رد شد (53) .بعدھا دﯾگر تروتسکی از تئوری
"انقالب مداوم" خود تقرﯾبا چيزی نگفت تا اﯾنکه در ھمانسال موضوع صلح با آلمان
پيش آمد و تروتسکی را بهعنوان رﯾاست ھيئت نماﯾندگی شوروی به مذاکرات صلح
برست فرستادند .او با ادا بازیھای روشنفکرانه عمال مذاکرات صلح را بشکست
کشانيد ) (54و بعد دوباره تئوری انقالب مداوم خود را به شکلی دﯾگر علم کرد و
اﯾنبار با تغيير جھت  180درجه ،ھمزمان با "کمونيستھای چپ" )بوخارﯾنیھا(
گفت که اگر شوروی با آلمان بجنگد ،درست است که ممکن است حکومت شوروی
به کلی از بين برود ،ولی در عوض تضادھای داخلی جامعه آلمان تشدﯾد میشود و
در آنجا انقالب رخ میدھد و انقالب در آلمان مھمتر از روسيه است .حزب
تروتسکی را محکوم کرد و او را از کميسری امور خارجه عزل و از مذاکرات صلح
فراخواند .تعلل دارو دسته تروتسکی لطمه شدﯾدی به حکومت شوروی زد،
قسمتی از سرزمينھای شوروی به تصرف آلمان در آمد و قرارداد صلح بهناچار با
شراﯾط بدتری برای شوروی امضا شد .تروتسکی چندی بعد رسما به اشتباه خود اعتراف
کرد ) (55و در جلسه "ارگانھای عالی شوروی" ،در  3اکتبر  1918چنين گفت:
"در اﯾن جلسه عالی وظيفه شخص خوﯾش میدانم بگوﯾم ،ھنگامی که بسياری از
ما و از جمله من در ضرورت و مجاز بودن امضاء پيمان برست شک داشتيم ،فقط
رفيق لنين بود که مصرانه و با تيزبينی قياس ناپذﯾر گفت ما ناچارﯾم اﯾن ﯾوغ را برای
رسيدن به انقالب جھانی پرولتارﯾا بگردن بيفکنيم .اکنون باﯾد بپذﯾرﯾم که حق با ما
نبوده است  ...شجاعت نبوغ آسای لنين بود که در روزھای برست دﯾکتاتوری
پرولتارﯾا را نجات داد"(56) .

با اﯾنحال تروتسکی از مخالفت کينه توزانه با حکومت پرولتارﯾا که در زﯾر شعار "انقالب مداوم"
و بهاصطالح مخالفت با "سوسياليزم در ﯾک کشور" پنھان بود دست برنداشت ،تا اﯾنکه در
سال  ،1925ﯾعنی در دوران آغاز مبارزه برای پرولترﯾزه کردن اقتصاد و تضعيف
بورژوازی و خرده بورژوازی ،باز تروتسکی  180درجه تغيير جھت داد )اﯾنبار به راست( و
ادعا کرد که دولت شوروی قادر نيست با اتکاء بر نيروھای داخلی اقتصاد سوسياليستی را بنا
نھد ،بنابراﯾن باﯾد به سرماﯾه داران خارجی امتيازھاﯾی داد تا در شوروی سرماﯾه گذاری کنند.
اﯾن حرف تروتسکی از طرف حزب به سياست تسليم در مقابل سرماﯾه داری تعبير شد و
قاطعانه محکوم گردﯾد (57) .با اﯾنکه بعدھا تروتسکی در مقابل اخطار جدی حزب در مورد
فراکسيون بازی ،نامه مشترکی با کامنف ،زﯾنوﯾف و ساکول نيکف به کميته مرکزی نوشت و از
کردار خود اظھار پشيمانی کرد و قول داد که نسبت به حزب وفادار باشد ،ولی ھمچنان از

کينه توزی نسبت به انقالب دست برنداشت ،تا اﯾنکه استالين در مقابله با او به توده ھای
حزبی روی آورد و از ميان تمام اعضای حزب  724ھزار نفر تروتسکی را محکوم کردند و فقط 4
ھزار نفر به نفع او رای دادند (58).در نتيجه ،کنگره پانزدھم او و دارودستهاش را از حزب اخراج
کرد و کميته مرکزی حزب در  17ژانوﯾه  1929او را از کشور شوروی بيرون کرد (59).در سال
 1940تروتسکی به وسيله ﯾک انقالبی اسپانياﯾی در کشور مکزﯾک با تبر کشته شد(60) .

پس از مرگ اﯾن دشمن کينه توز پرولتارﯾا ،الشخوران بر سر جنازهاش نشستند و به نشخوار
آنچه که تارﯾخ و عمل انقالبی آنرا محکوم کرده بود پرداختند .اﯾزاک دوﯾچر کارشناس مجله
اکونوميست لندن کتابی سه جلدی در شرح زندگيش نوشت و کاملترﯾن روضه را در رثای
مرگش خواند )قسمت آخر کتاب سه جلدی ﯾاد شده( .در کشور ما نيز ھمواره تروتسکی بر
صفحات مجالت ضد کمونيستی حاضر بوده است و کسانی به تعرﯾف و تمجيد از شخصيت،
عقاﯾد و نظرﯾاتش پرداختهاند که اگر چه لباس روشنفکر ليبرال بر تن داشتهاند ،اما برای
انقالبيون ،ھميشه اونيفورمشان از زﯾر لباسشان پيدا بوده :سروران و گردانندگان مجالت
تئورﯾک -سياسی – اجتماعی بعد از  28مردادی ،مانند علم و زندگی ،اندﯾشه و ھنر ،جھان
نو ،فردوسی و غيره .نوﯾسنده شورش از طرﯾق ھمين مجالت ،سطحیترﯾن برخورد را با
تروتسکی و تئوری بهاصطالح "انقالب جھانی" او داشته است .برای اثبات اﯾن مدعا ما مطالب
ﯾک شماره از مجله اندﯾشه و ھنر را با عقاﯾد نوﯾسنده شورش در اﯾن باره مقاﯾسه میکنيم.
مجله اندﯾشه و ھنر چند ماه پس از کودتای  28مرداد و شاﯾد در نتيجه کودتای 28
مرداد ،داﯾر شد و اکنون بيست سال است که در زﯾر ساﯾه سازمان امنيت از موضع
به اصطالح "مارکسيزم" و "سوسياليزم واقعی" به لنين و لنينيزم میتازد .اﯾن مجله
گاھی به تناسب شراﯾط ،اگر مطلب دندانگيری در اﯾنباره داشته باشد ،تروتسکيست ھم
میشود .ما اﯾنک ﯾکی از شمارهھای آنرا ،ﯾعنی شماره خرداد و تير  1351را میگشاﯾيم(61) .

مقالهای است از اﯾزاک دوﯾچر ،روشنفکر به اصطالح مارکسيست اروپاﯾی و کارشناس مساﯾل
شوروی در مجله اکونوميست لندن (62) ،به اضافه مقدمهای از ناصر وثوقی که صرف نظر از
جزئيات در واقع ،قسمتی از عقاﯾد دوﯾچر را به صورتی دﯾگر بازگو کرده است .خالصه مطالب
اﯾن شماره مجله درباره "سوسياليزم در ﯾک کشور" و درباره طرح مسئله "انقالب جھانی"
ھمين چند جملهای است که از ناصر وثوفی نقل میکنيم" :سوسياليزم در ﯾک کشور ضربه
گيج کنندهای بود بر پيکر سوسياليزم ،بر ھمبستگی بين الملل زحمتکشان"(63) .
ملی گرائی رنگ و گوھر انقالبھا را دﯾگرگون میکند"(64) .

"انقالب و سوسياليزم ﯾک پدﯾده جھانی است ،برداشت و آغازش ،ابزارھاش و کارکردش ھمه
جھانی و ھمگانی ھستند"(65).

البته اﯾن سه جمله فقط اصول عقاﯾد حاکم بر مقاله دوﯾچر و مقدمه آن ،درباره نفی انقالبات
ملی و کشوری و لزوم جھانی بودن انقالب است .درباره درست ﯾا نادرست بودن آنھم فعال
چيزی نمیگوﯾيم (66) .نکتهای را که در اﯾنجا باﯾد تذکر بدھيم اﯾن است که اﯾن گفتهھا اگر
چه زمانی بيان کننده اروپازدگی روشنفکرانه تروتسکی بود و از زندگی سياسی او که به الس
زدن با سوسياليستھای اپورتونيست اروپا گذشته بود ،ناشی میشد ) (67و به صورت کينه
نسبت به پيروزیھای پرولتارﯾای شوروی تبلور میﯾافت ،ولی امروز اﯾن سخنان منشاء دﯾگری
دارد و ھدف دﯾگری را تعقيب میکند .اکنون تضاد بين امپرﯾاليزم و خلقھا بهاوج شدت
خود رسيده است در نتيجه عصر انقالبھای رھاﯾی بخش ملی رسيده است و
اکنون منافع استعماری کشورھای امپرﯾاليستی ،تضادھای درونی جامعهشان را
موقتا آشتی داده و بزرگترﯾن تضاد درونی جامعه آنان ،ﯾعنی تضاد بين کار و
ً
سرماﯾه را به "مصالحه اجتماعی" کشانده .اکنون در کشور امرﯾکا که بزرگترﯾن
غول امپرﯾاليستی جھان است ،نيروھای توليدی بهاوج تکامل خود رسيده است ،در
حالیکه شراﯾط عينی و ذھنی انقالب شاﯾد کمتر از ھر جای دﯾگری در آنجا وجود
دارد .خونی که از خلقھای آسيا و آفرﯾقا و آمرﯾکای التين مکيده میشود ،تضاد
بين کارگر و کارفرما در درون کشورھای امپرﯾاليستی را تخفيف داده و در نتيجه
تضاد اصلی سيستم جھانی سرماﯾه داری را به خارج از مرزھای کشورھای بزرگ
امپرﯾاليستی ،ﯾعنی به آسيا و آفرﯾقا و آمرﯾکای التين منتقل کرده است و در چنين
شراﯾطی امپرﯾاليزم در صحراھای آفرﯾقا ،در جنگلھای آسيا و در آمرﯾکای التين
ضربهھای اساسی را خواھد خورد .اکنون دﯾگر روشن است که درون سيستم جھانی
سرماﯾهداری ،اﯾن کارگران کشورھای پيش رفته صنعتی نيستند که ابتکار مبارزه را در دست
دارند ،بلکه اﯾن زحمتکشان کشورھای مستعمره و وابستهاند که در صفوف مقدم مبارزه قرار
دارند و میباﯾست سرنوشت نظام جھانی سرماﯾه داری را تعيين کنند .اﯾن خلقھای زﯾر
ستم کشورھای مستعمره و وابستهاند که انقالب میکنند و کشورھای سرماﯾه داری
پيشرفته را محاصره مینماﯾند .اما ،پرولتارﯾای کم عده کشورھای مستعمره و وابسته بدون
کمک خرده بورژوازی و بوژوازی ملی و احياناً توليد کنندگان مستقيم بقاﯾای نظامھای پيش از
سرماﯾه داری )برده داری و فئوداليزم( اﯾن کشورھا ،قادر به انقالب نيست ،بدﯾن جھت
ھدفھای رھاﯾی بخش ملی نخستين قدم انقالب خلقھای زﯾر ستم است .در تقرﯾباً تمامی
اﯾن کشورھا ،اکنون دﯾگر ،پرولتارﯾا و اندﯾشهھای پرولتارﯾا رھبری مبارزات رھائی بخش ملی را
در دست دارد .امروز دﯾگر ناسيوناليزم ملتھای زﯾر ستم با انترناسيوناليزم کارگری وحدت
ﯾافته است و انقالبھای رھایبخش ملی اولين سنگ بنای سوسياليزم جھانی است.
روزگاری ،مارکس و انگلس انتظار طلوع انقالب را از کشورھای صنعتی اروپا
داشتند ،و روی لزوم وحدت نيروھای انقالبی اﯾن کشورھای متمدن ،تاکيد

میکردند .آنھا بدليل ھماھنگی مرحله تکاملی اﯾن کشورھا و نيز ھماھنگی
سطح فرھنگی آنان ،امکان و حتی لزوم انقالب واحد در کشورھای انگلستان،
فرانسه و آلمان رامطرح میساختند .اما تئوریھای لنين درباره امپرﯾاليزم
نادرستی اﯾن نظر را اثبات نمود و طلوع انقالب را از حلقهھای ضعيف سيستم
جھانی امپرﯾاليزم پيش بينی کرد .تارﯾخ درستی تئوریھای لنين را اثبات نمود و
اکنون انقالب خلقھای مستعمره و وابسته در دستور روز قرار دارد .در چنين
شراﯾطی ،تئوری سازان امپرﯾاليست بد نمیدانند ،گاھی ھم مارکسيست بشوند و چند نامه
از مارکس و انگلس را که به انقالبيون اروپاﯾی نوشتهاند و نيز چند نوشته پراکنده دﯾگر آنان را
دمادم مورد تاکيد و تفسير قرار بدھند و لنينيزم را به باد تمسخر و فحاشی بگيرند .در چنين
روزگاری ،سخن گفتن از تزھای "جھان وطنی" )کوسموپولی تيزم( ) (68و مثل کنه
چسبيدن به حرفھای مارکس و انگلس در مورد انقالب کشورھای متمدن ،قدمھاﯾی در راه
حفظ و تأمين منافع امپرﯾاليزم است .اﯾنان انقالبھای ملی را بدﯾن دليل نفی میکنند که
گوﯾا با انقالب جھانی منافات دارد ولی وقتی دم خروس از جيبشان پيدا میشود که
میگوﯾند" :سوسياليزم را نمیتوان روی فقر و نياز پاﯾه گذاری کرد" (69).بگذرﯾم.
اصول عقاﯾد نوﯾسنده شورش ھم درباره نفی انقالبھای ملی و لزوم جھانی بودن انقالب،
دقيقا ھمان است که در شماره ﯾاد شده مجله اندﯾشه و ھنر میتوان دﯾد .برای اثبات اﯾن
مدعا بد نيست جمالت زﯾر را که ما از کتاب شورش نقل میکنيم و در بردارنده خالصه نظرﯾات
نوﯾسنده شورش در اﯾنباره است با جمالت ﯾاد شده ناصر وثوقی مقاﯾسه کنيد .نوﯾسنده
شورش میگوﯾد:
"ھمه اﯾنھا آشکارا نشان میدھد که سوسياليزم در ﯾک کشور شدنی نيست"" (70) .
زندانی کردن شورش طبقه کارگر در درون مرزھای اﯾن ﯾا آن کشور درست به معنی پس راندن
سرشت کارگری از ميوه شورش است" ) " (71سوسياليزم نيز تنھا بهگونهای جھانی شدنی
است"(72) .

میبينيم که نظرﯾات نوﯾسنده شورش در مورد نفی انقالبھای ملی و لزوم جھانی بودن
سوسياليزم ،دقيقا ھمان است که دوﯾچر و به تبعيت از او ناصر وثوقی میگوﯾد .نکتهای که در
اﯾنجا حاﯾز اھميت است ،اﯾن است که نوﯾسنده شورش از ھدفھای امپرﯾاليستی نامبردگان
آگاه نيست و نه تنھا ناآگاھانه تحت تاثير آنھا قرار گرفته ،بلکه حتی میتوان گفت که در
مواردی سخن آنانرا فقط تقليد کرده .مثال اصطالح "سوسياليزم در ﯾک کشور" مربوط
به قبل از جنگ دوم جھانی است و در زمان ما دﯾگر معنی نمیتواند داشته باشد و
اگر کار نوﯾسنده شورش در اﯾن مورد تقليد صرف نبود و الاقل خودش ھم کمی به موضوع
میاندﯾشيد ،اقالً میگفت "سوسياليزم کشوری "نه" سوسياليزم در کشور" .دوﯾچر و وثوقی

فقط بهعنوان "اشاره تارﯾخی" از اصطالح "سوسياليزم در ﯾک کشور" ﯾاد میکنند ،نه بهعنوان
شدنی بودن ﯾا نبودن آن .ﯾک دليل دﯾگر بر برخورد سطحی و تقليدی نوﯾسنده شورش با
گفتهھای نوﯾسندگان ﯾاد شده میتوان ﯾافت :نوﯾسنده شورش گاھی دچار تناقض گویھاﯾی
میشود که معلوم میکند او معنی "کشور" و به تبعيت از آن معنی "سوسياليزم در ﯾک
کشور" و ﯾا "سوسياليزم کشوری" را ھم نمیداند .مثال او در ﯾکجا میگوﯾد" :شورش طبقه
کارگر نيز بهھررو باﯾستی در ھمين جھان ،از سرزمين )ﯾا سرزمينھاﯾی( آغاز شود و به سوی
سراپای جھان پيش تازد؟ ﯾا نه؟ واگر آری )که آری( پس بهناچار طبقه کارگر و شورش
جھانیاش نيز به ھر رو در بند جغرافياﯾی جھانی در بند آب و خاک ،و اگر سنجيده گوﯾيم :در
بند مکان نيز خواھد بود .معنی در بند مکان بودن در بررسی ما اﯾناست که بهھررو طبقه
کارگر در روند شورش جھانیاش نخست سرزمينھاﯾی و نه ضرورتا کشورھاﯾی )؟!( ) (73را
رھاﯾی خواھد بخشيد .بی گفتگوست که طبقه کارگر ناگزﯾر است گونه ﯾی نظام اجتماعی را
در اﯾن سرزمينھا پياده کند .و طبقه کارگر سوسياليزم را در اﯾن سرزمينھا پياده خواھد کرد".
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روشن است که علت اﯾن تناقض گوﯾی نوﯾسنده اﯾن است که او خيال میکند مرزھای
کشوری ﯾک مرزھای ابدی ھستند .در حالیکه نه تنھا دولتھای سوسياليستی ،بلکه
ھيچ دولتی در ھيچ زمانی از تارﯾخ ھم ھرگز ماﯾل نبوده که به ميل خودش مرزھای
دﯾگران را رعاﯾت کند .مرزھا را زور تعيين میکند" .سرزمينھاﯾی" را ھم که نوﯾسنده
شورش میگوﯾد باﯾد در آنھا سوسياليزم را پياده کرد ،مرزشان فقط با زور تعيين میشود.
پس فرق اﯾن سرزمينھا با کشور چيست؟ شاﯾد نوﯾسنده شورش "کشور" را با "ملت"
عوضی گرفته ﯾا اﯾن دو مفھوم را با ھم قاطی کرده ،بهھرحال ﯾک چيز روشن است و آن اﯾن
که او نه معنی کشور را فھميده و نه به تبعيت از آن معنی اصطالح "سوسياليزم در ﯾک
کشور" را که ﯾک اصطالح تارﯾخی است مربوط به قبل از جنگ جھانی دوم .ناآگاھانه و تقليدی
بودن کار نوﯾسنده شورش در اﯾن مورد اگر چه او را از مشموليت تھمتھاﯾی که سزاوار
سوسياليستھای راست است میرھاند ولی او را تبرئه نمیکند .بهھرحال ،اگر از اﯾن مورد
تناقض گوﯾی نوﯾسنده شورش و موارد مشابه آن بگذرﯾم ،گفتهھای او در مورد نفی انقالب
ملی و لزوم جھانی بودن سوسياليزم کامال با مطالب اندﯾشه و ھنر در اﯾن باره منطبق است.
اما ببينيم راه حل نوﯾسنده شورش ھم با راه حل مجله ﯾاد شده منطبق است ،ﯾا نه؟
اﯾزاک دوﯾچر مسئله را در ظاھر از موضع اپورتونيزم راست حل میکند و در واقع از موضع ﯾک
تئورﯾسين مزدور بورژوازی .چنانکه گفتيم او معتقد است" :سوسياليزم را نمیتوان روی نياز و
فقر پاﯾه گذاری کرد") (75ﯾعنی در واقع او سوسياليزم را مخصوص کشورھای پيشرفته صنعتی
میداند ﯾا الاقل معتقد است که نخست باﯾد در آنجاھا سوسياليزم بنيان گذاشته شود .اما

نوﯾسنده شورش مسئله را به صورتی دﯾگر حل میکند .خالصه عقاﯾد او در اﯾن باره چنين
است:
"بدان گاه که جھان جھانی طبقاتی است ،بهناچار بنيانیترﯾن رﯾشه شورش ،بنيانی ترﯾن
شراﯾط عينی شورش ھمواره فراھم است"(76) .
"پس طبقه کارگر از ھر بخش جھان ،شورش خود را آغاز کند ،کرده است(77) ".

"ھرآﯾنه شورشی کارگری در سرزمينی از جھان جای پای استوار کرد ،ناگزﯾر باﯾد جنگ را از
مرزھای شورشی پاد )ناکارگری ،ضد کارگری ،ناکمونيستی ،ضد کمونيستی( بگذراند"(78) .

از سه جمله ﯾاد شده ،جمله اول به تنھاﯾی معنی مشخصی ندارد ولی در ارتباط با جمله دوم
معنی پيدا میکند (79) .از اﯾن دو جمله رویھم فھميده میشود که شراﯾط عينی انقالب چيز
مطلقی است و در ھمه جا کامال وجود دارد .قبل از ھر چيز اﯾن موضوع به نظر میرسد که
نوﯾسنده شورش تئوریھای لنين درباره "امپرﯾاليزم" و بهوﯾژه درباره "حلقهھای ضعيف
امپرﯾاليزم" را نمیداند و ﯾا الاقل قبول ندارد (80).بنابراﯾن اشتباه او در اﯾن مورد کامال طبيعی به
نظر میرسد .بهھرحال ما فقط فعال به بررسی منشاء نظرﯾات او میپردازﯾم و ارزﯾابی اﯾن
نظرﯾات را به فصل جدا گانهای محول میکنيم (81).اما در مورد جمله سوم از جمالت ﯾاد شده،
از اﯾن جمله چنين فھميده میشود که باﯾد از طرﯾق لشگرکشی به سرزمينھای دﯾگر انقالب
را توسعه داد .باﯾد بگوﯾيم که لنين خود به صراحت اﯾن نکته را تذکر داده است که باﯾد و
میتوان در موارد خاص با لشگرکشی ھم سرزمينھای دﯾگر را آزاد ساخت .استالين ھم در
کتاب معروف خود "مساﯾل لنينيزم" اﯾن حرف لنين را مورد تاکيد قرار میدھد .کشورھای
سوسياليستی ھم تاکنون بارھا اﯾنکار را کردهاند .مھمترﯾن نمونه آن اشغال اروپای شرقی
بهوسيله ارتش سرخ در جرﯾان جنگ دوم جھانی بود .ﯾا ورود لشگرھای وﯾتنام شمالی و وﯾت
کنگ به سرزمينھای کامبوج ،تاﯾلند ،الئوس و غيره است .اما مارکسيزم – لنينيزم اﯾن شيوه
مبارزه را مانند ھر شيوه دﯾگری در صورتی قبول دارد که بهھرحال نتيجه آن مثبت باشد )البته
اﯾن موضوع طبق اصل اساسی دﯾالکتيک ،در درجه اول ،بستگی به شراﯾط داخلی جامعه
مورد حمله دارد( .اما اﯾن شيوه از مبارزه را مانند ھر شيوه دﯾگری مطلقاً و در تمام شراﯾط
درست نمیداند ،مثال لشگرکشی چين کمونيست به آمرﯾکا ﯾا اعزام ﯾک دسته چرﯾک مسلح
چينی به آمرﯾکا برای تشکيل ﯾک کانون چرﯾکی در اطراف واشنگتن ،از نظر مارکسيزم –
لنينيزم به جز ﯾک ماراجوﯾی احمقانه ھيچ معنی دﯾگری ندارد .پرسيدنی است که اگر
نوﯾسنده شورش اعزام نيروی انقالب به سرزمينھای دﯾگر را در شراﯾط خاصی درست
میداند ،نظر او ﯾک نظر مارکسيست – لنينيستی است و ھر کس ھم به آن عمل نکند ،دليل
اﯾن است که مارکسيست – لنينست نيست .اما اگر منظور او اﯾن است که اعزام نيرو در ھر

شراﯾطی درست است که باﯾد گفت او ھدف را فدای وسيله میکند .و حرف او ھيچ
مشابھتی با مارکسيزم – لنينيزم ندارد.
***
آنچه گفتيم درباره منشاء نظرﯾات نوﯾسنده در مورد به اصطالح "انقالب جھانی" بود .حال
ببينيم نظر نوﯾسنده در مورد "اشکال" مبارزه که دومين مسئله اصلی کتاب شورش است از
کجا ماﯾه گرفته:
چنانکه گفتيم ،نوﯾسنده شورش ،بهجای کلمه انقالب ،کلمه شورش را به کار میبرد و معنی
خاص ھم برای آن در نظر میگيرد که از معنی واقعی انقالب کامال متماﯾز است .او" ،شورش"
را گاھی به معنی اشکال مبارزه بهطور کلی و گاھی ھم به معنی شکل مسلحانه مبارزه به
کار میبرد و رویھم رفته آنرا با "انقالب" اشتباه میکند" (82).تئوری شورش" او بر معنی
دوم او از "شورش" ،ﯾعنی "شکل مسلحانه مبارزه" استوار است .خالصه تئوری شورش او که
تکه پارهھاﯾش در سراسر کتاب به گونه ھای مختلفی تکرار شده اﯾن است که:
"خيزش بيش از تبصرهای بر قانون اصلی انقالب نيست .قانون اصلی انقالب ھمان جنبش
مسلحانه پيشتاز و ھمان پوﯾه شورش از اندک جنگی است به سوی انبوه جنگی .و اﯾن
نوآوری گيج کنندهای نيست که گوﯾا کوبا ھمچون مرﯾم از دم جادوئی آسمان زاﯾيده باشد .اﯾن
قانون کھنی است که ھمچون ھمه قوانين دﯾگر بسی کھنسال است و کھنساليش نيز خود
گواه بر درستیاش (83) ".نوﯾسنده شورش در اﯾنجا ،شکل انقالبھای تارﯾخ را به دو دسته
تقسيم کرده" :خيزش" )قيام( و "جنبش مسلحانه از اندک به انبوه" .و میگوﯾد شکل اصلی
انقالبھای تارﯾخ ھمان دومی است و اولی حالتی استثناﯾی است .نخست بگوﯾيم که اﯾن
ادعای نوﯾسنده ،صرفنظر از بیدليل بودنش ،با واقعيت ھم به ھيچوجه قابل تطبيق نيست.
زﯾرا اگر منظور او از جنبش مسلحانه از اندک به سوی انبوه است که عدهای بشورند و بقيه
ھم به آنھا بپيوندند که اﯾن موضوع شامل تمام قيامھای خودبهخودی تارﯾخ ھم میشود .اما
اگر منظور اﯾن است که ھستهای مسلح تشکيل شود و در طی مبارزهای منظم و طوالنی،
کم کم عناصر پيشرو توده را به خود جلب کند و ﯾک ارتش سازمان ﯾافته تودهای به وجود بياورد
که در اﯾن صورت ادعای او درست نيست و اﯾن به ھيچوجه قانون اصلی انقالبھای تارﯾخ
نيست .بھتر است برای روشن شدن مطلب چند جمله دﯾگر از خود او نقل کنيم:
"شورش اسالم چگونه شورشی بود؟ از اندک به انبوه ﯾا خيزش ناگھانی؟) (84شورش موسی
چگونه شورشی بود؟ شورش ﯾعقوب ليث چگونه شورشی بود؟ شورش سربداران چه؟
شورش اسپارتاکوس چه؟ شورش مشروطيت چه؟ شورش فلسطين چه؟ شورش چين چه؟
شورش وﯾتنام چه؟  ...ھمه و ھمه شورشھا از اندک به سوی انبوه ،از نطفهای رزمنده ،به

سوی ﯾلی جنگاور بودند .و بس .نه خيزش ،بلکه اندﯾشه شورش از خاستگاه جنبش
مسلحانه پيشتاز به سوی گسترشی تودهای و طبقهای است که درست ھمان شورشی
است که میتوان قانون اصلی انقالب ناميد(85) ".

ھيچکدام از مثالھای باال ،صرفنظر از انقالب بودن ﯾا نبودنشان ،مصداقی بر ادعای
نوﯾسنده شورش نيست .مثال قيام اسپارتاکوس ،اﯾن جنبش در کل خود واقعاً ﯾک
قيام خودبهخودی از جانب بردهھاست و رھبریاش ھم در دست خودشان است.
ﯾک مثال دﯾگر انقالب چين است .انقالب مسلحانه چين نخست بهوسيله حزب
کمونيست چندﯾن ميليون نفره چين که در حدود ھفت سال فعاليت سياسی داشت
شروع گردﯾد .انقالب مسلحانه چين نخست با قيامھای بزرگ و کوچک کارگری
شروع شد .در شھرھای بزرگ چين کارگران به پيشنھاد و رھبری حزب ،قيامھای
وسيع راه انداختند ،سپس حزب به تشکيل ارتش در روستا پرداخت .تا پاﯾان انقالب
نيز ھمچنان قيامھای بزرگ و کوچک تودهھا قسمتی از مبارزات مسلحانه انقالبی
را تشکيل میداد .ﯾا مثال انقالب وﯾتنام .در انقالب وﯾتنام :جنگھای چرﯾکی کم
دامنه ،لشگرکشیھای با اسلوب جنگ منظم و نيز قيامھای مسلحانه تودهھا
کامال در ھم تلفيق شده و تفکيک ناپدﯾر بود .ﯾک مثال دﯾگر به قول خود او" ،شورش
موسی" است .نمیدانيم اﯾن به اصطالح شورش ،کجایاش "نطفهای رزمنده به سوی ﯾلی
جنگاور" بوده است .اگر بخواھيم حقيقت امر را از افسانهھای مذھبی بيرون بکشيم،
به اﯾن نتيجه میرسيم که بردهھای بنیاسراﯾيل عليه حکومت فرعون قيام
میکردهاند ،موسی که به علت تندی نسبی رفرمھاﯾش از دربار رانده میشود،
رھبری اﯾن قيامھا را در دست میگيرد و رسالت گوﯾا آسمانی خود را درباره اﯾشان
اجرا میکند .ﯾعنی آنھا را منحرف میکند .اﯾرادھای "بنی اسرائيلی" تودهھا به
اﯾن رھبر تحميل شده ،ھنوز معروفيت دارد و در کتابھای مذھبی مسلمانان ھم از
آن ﯾاد میشود .تازه ،کال در وجود چنين شخصی ،درست به علت معنی اسماش )نجات
دھنده( میتوان شک کرد .در ھر ﯾک از مثالھای دﯾگر ﯾاد شده نوﯾسنده اگر دقت کنيم،
خواھيم دﯾد که ھيچﯾک شاھدی بر ادعای او نيست.
پس قضيه چيست؟ نوﯾسنده شورش ،تئوری "کانون شورشی" دبره را در خيال خود قانون
اصلی تمام انقالبات تارﯾخ پنداشته و بعد برخی قيامھا را از جمله به تصور خودش" ،انقالب
اکتبر" را ،تبصرهای بر اﯾن قانون به حساب آورده .صرفنظر از درست ﯾا نادرست بودن تئوری
کانون شورشی دبره ،باﯾد بگوﯾيم که او برداشتی فرماليستی از اﯾن تئوری کرده .نخست بند
زمان و مکان را از پاﯾش برﯾده و سپس آنرا در خيال خود بر سراسر تارﯾخ تعميم داده .تازه او
حتی ظاھر تئوری دبره را ھم خوب نفھميده .دبره که قيام را نفی نمیکند(86) .

بهطور کلی اﯾن بود منشاء نظرﯾات نوﯾسنده شورش در مورد مسئله اصلی کتاباش .اما در
اﯾنجا بد نيست به منشاء نظرﯾات او در مورد برخی مساﯾل فرعی و ضمنی کتاب نيز اشاره
شود:
 -1درباره انقالب اکتبر و لنين:
پس از انقالب اکتبر و در دوران جنگ داخلی ،ھنگامیکه تمام کشورھای
امپرﯾاليستی جھان به کمک ارتجاع داخلی روسيه آمده بودند و ارتش سرخ با تمام
آنھا میجنگيد ،اوضاع اقتصادی و اجتماعی داخلی کشور از بسياری لحاظ سخت
درھم رﯾخته بود ،به طوریکه دولت شوروی پس از پاﯾان جنگ داخلی مجبور شد تا
حدودی به رشد بورژوازی امکان بدھد )"سياست اقتصادی نوﯾن" ﯾا نپ( .در دوران
جنگ داخلی و پس از آن لنين برای مسئوالن امور ،از اشخاص گرفته تا کنگره حزب،
ﯾادداشتھاﯾی مینوشت و سخنرانیھاﯾی میکرد و انتقادھاﯾی را که از کارھا داشت به
ضمنا ھمو خود تذکر میداد که دشمنان انقالب اکتبر
ً
تندترﯾن شکل خودش بيان میکرد.
ممکن است از اﯾن انتقادھای او سوء استفاده کنند و عليه دولت شوروی تبليغ
نماﯾند .ولی با اﯾنحال ﯾک لحظه از انتقاد نسبت به

اموری که در شوروی

میگذشت باز نمیاﯾستاد .لنين در مقابل کوچکترﯾن حادثهای که در کشور شوراھا
رخ میداد حساسيت به خرج میداد ،مقاالت روزنامهھا و نوشتهھای مختلف را
تماما میخواند و حتی نسبت به ﯾک پالکارت که در گوشهای از تاالر کنگره کارگران
ً
حمل و نقل روسيه دﯾده بود )(87ساکت نمیماند .او به تندترﯾن و عرﯾان ترﯾن شکلی
انتقادھای خود را نسبت به افراد و سازمانھا و غيره میگفت" :رفيق اورژنی کيدزه باﯾد تنبيه
شود" ،رفيق دزرژنيسکی خطای جبران ناپذﯾری مرتکب شد" ) (88و غيره .اما لنين ھميشه با
ھدف مشخصی انتقاد میکرد .انتقادھای او ﯾا ھمراه با ارائه راه حل بود و ﯾا اقدامی بود برای
گشودن باب مباحثه وسيع درباره مسئله .او ھرگز شکوه منفعل از چيزی نمیکرد و با اﯾمان
به پيروزی انتقاد میکرد .لنين در جواب سوسياليستھای راست که با تکيه بر "انتقاد از
خودھای " او میگفتند":برای اﯾجاد سوسياليزم تمدن الزم است" ،میگفت" :سوخانفھای
ما و به طرﯾق اولی سوسيال – دمکراسیھاﯾی که در سمت راست آنھا اﯾستادهاند ،حتی
در خواب ھم نمیبينند که اصوال انقالبھا را جز بدﯾن نحو نمیتوان عملی کرد"(89) .

لنين ھوشمندانه پيش بينی میکرد که انقالبھای بعدی کشورھای خاوری،
مشکالتی حتی بيشتر از انقالب روس در پيش خواھد داشت و میگفت:
"خرده بورژواھای اروپاﯾی ما حتی در خواب ھم نمیبينند که انقالبھای آتی در
کشورھای خاور ،که نفوذ آن به مراتب بيشتر است و تنوع شراﯾط اجتماعی آن

زﯾادتر است ،مختصاتی بالتردﯾد بيش از انقالب روس به آنھا عرضه خواھند
داشت(90) ".

با اﯾنحال دشمنان دور و نزدﯾک پرولتارﯾا تا توانستهاند به اشکال گوناگون از "انتقاد از
خودھای" لنين ،عليه لنين و لنينيزم استفاده کردهاند .گفتهھای لنين را تغيير دادهاند ،تحرﯾف
کردهاند .با تفسير و تعبيرھای بعيد چيزھای عجيب و غرﯾب از آن ساختهاند و در مبارزه با
اﯾدئولوژی پرولتارﯾا مورد استفاده قرار دادهاند .آخرﯾن نوشتهھای لنين ،نامهھا و ﯾادداشتھاﯾی
است که او در آخرﯾن روزھای زندگیاش از بستر بيماری دﯾکته کرده است .اﯾن نامهھا
برخالف ادعای دشمنان مارکسيزم – لنينيزم به ھيچوجه شکل شکوهھای پيرزنانه ندارد ،بلکه
دستوراتی است به کنگره ،کميته مرکزی و غيره که در ضمن ،انتقادھای خالق زﯾادی ھم در
آنھا مشاھده میشود.
"دوازدھمين کنگره حزب کمونيست )ب( روسيه که از  17تا  25آورﯾل سال  1923جرﯾان
داشت ،در تصميمات خود تمام دستوراتی که لنين ضمن آخرﯾن مقاالت و نامهھای خود داده
بود ،در نظر گرفت (91) ".نوﯾسندگان مطبوعات به اصطالح سياسی بعد از  28مردادی اﯾران،
مانند علم و زندگی (92)،اندﯾشه و ھنر ،جھان نو ،فردوسی و غيره شاﯾد ھر جمله از
انتقادھای ﯾاد شده لنين را صدھا بار به صورتھای مختلف چاپ کرده و مورد تعبير و تفسير
قرار داده و مقاالت و حتی کتابھای ارتجاعی و ضد مارکسيستی فراوان درباره آن نوشتهاند.
نوﯾسنده شورش برخوردی کامال پذﯾرنده با اﯾن نوشتهھای ضد انقالبی داشته است .او
گاھی خودش ھم میگوﯾد (93)،اﯾنگونه گفتهھای لنين را از ھمين مطبوعات ضد انقالبی
برداشته و گاھی ھم چنانکه از ظاھر امر برمیآﯾد ،خودش مستقيما از واپسين نوشتهھای
لنين نقل قول کرده .منتھا در اﯾن صورت ھم ،او درست به شيوه ھمان نوﯾسندگان مطبوعات
ضد انقالبی عمل کرده ،ﯾعنی گفتهھای لنين را تغيير شکل داده ،به نادرست تعبير و تفسير
کرده و معنی آنرا کامال عوض کرده است .مثال لنين در دو تا از آخرﯾن نامهھاﯾش که در  21و
 31دسامبر سال  1922دﯾکته کرده است ،به نظرﯾه "سيستم خودمختاری" ) (94که مورد
تصوﯾب کميته مرکزی حزب کمونيست قرار گرفته بود انتقاد میکند و رفتار اورژنی کيدزه در
گرجستان را که ارتباط با ھمين مسئله "سيستم خودمختاری" داشته است ،به تندی مورد
سرزنش قرار میدھد .لنين در ﯾکجا از نامه خود مینوﯾسد:
"وقتی کار به آنجا بکشد که اورژنی کيدزه طبق اطالعی که رفيق دزرژﯾنسکی به من داد،
چنان از حد خود تجاوز کند که به کتک متوسل شود ،آنوقت واضح میشود که ما به چه
منجالبی در غلطيدهاﯾم .معلوم میشود که تمام تالشھای مربوط به خودمختاری نابهھنگام
بود .میگوﯾند وحدت دستگاه الزم بوده است .اﯾن اظھار از کجا سرچشمه میگيرد .آﯾا از
ھمان دستگاه روسيه سرچشمه نمیگيرد که ھمانطور که در ﯾکی از ﯾادداشتھای قبلی

روزانه خود نوشتم از تزارﯾسم عارﯾت گرفته شده و فقط اندک رنگ و جالی شوروی به آن زده
شده است؟ بدون شک میباﯾست در انجام اﯾن اقدام درنگ میشد تا میتوانستيم اظھار
کنيم که ضمانت اﯾن دستگاه را به عنوان دستگاھی از آن خود ،به گردن میگيرﯾم .اما االن
وجدانا باﯾد عکس آنرا بگوﯾيم و اظھار دارﯾم که ما دستگاھی را مال خود میخوانيم که در
ً
ماھيت امر سراپای آن برایمان بيگانه است و عبارت است از ﯾک آش شله قلمکار بورژواﯾی و
تزاری که برانداختن آن بهعلت فقدان کمک از کشورھای دﯾگر و کثرت مشغله نظامی و مبارزه
با قحطی به ھيچوجه طی مدت پنج سال امکان نداشت(95) ".

پيداست که لنين از عمل اورژنی کيدزه سخت ناراحت شده و علت اصلی کار او را به
نابهھنگام بودن تالشھای مربوط به خود مختاری میداند و معتقد است که چون در عرض پنج
سالی که از انقالب اکتبر گذشته ،جامعه دچار جنگ داخلی و قحطی بوده و از طرف
کشورھای دﯾگر نيز ھيچ کمکی درﯾافت نکرده ،بدﯾن جھت نتوانسته دستگاه اداری سابق را
کامال براندازد و بدﯾن جھت تالشھای مربوط به "خود مختاری" ھنوز زود است و باﯾد به زمانی
موکول شود که حزب بتواند دستگاه اداری را کامال از آن خود بداند .البته ذکر اﯾن نکته نيز در
اﯾنجا ضرورت دارد که توصيف لنين از دستگاه اداری شوروی آن روزگار اغراق آميز است و اﯾن
به آن دليل است که لنين مسئله نقص دستگاه اداری را در اﯾن گفتهھا بهطور مشخص مطرح
نکرده است ،بلکه فقط به آن اشاره میکند و معنی حرفاش ھم اﯾناست که دستگاه اداری
شوروی آن روز ھنوز برای اجرای سيستم خودمختاری الﯾق نيست .منتھا برای نشان دادن
اھميت مسئله روی آن تاکيدی اغراق آميز میکند .البته اغراق لنين در اﯾنجا نمیتوانسته
زﯾان آور باشد ،زﯾرا در اﯾن گفته ،دقت اﯾن توصيف تاثيری در کل مسئله مطرح شده نداشته.
بهعبارت دﯾگر او برای بيان مقصود ،به "اغراق مجاز" متوسل شده (96).توصيف لنين از دستگاه
اداری شوروی فقط ﯾک ھشدار شجاعانه است ،وگرنه اﯾن توصيف به ھيچوجه قابل استناد
نيست .مثال در ﯾک جای دﯾگر از جمالت ﯾاد شده میگوﯾد" :معلوم میشود که ما به چه
منجالبی در غلطيدهاﯾم ".اگر بخواھيم به اﯾن جمله نيز ،که خود ﯾک اغراق مجاز است استناد
کنيم باﯾد بگوﯾيم که انقالب اکتبر دچار چنان منجالبی شد که ....
دستگاه اداری شوروی را حتی در آن روزگاران جنگ و قحطی وحشتناک ھم که ارتجاع جھانی
با دولت جوان شوراھا میجنگيد ،به ھيچوجه نمیتوان با دستگاه اداری پيش رفته ترﯾن
دولتھای بورژواﯾی قياس کرد ،چه برسد به دستگاه اداری روسيه تزاری :شوراھای کارگران و
دھقانان قدرت را در دست داشتند ،بازرسی کارگری و دھقانی بر دستگاهھای دولتی جاری
بود ،حزب عميقاً به تبليغ و تجھيز تودهھا میپرداخت و تودهھا فعاالنه در اجرای امور شرکت
داشتند )کار مجانی روزشنبه گی تودهھا ﯾکی از حماسهھای بزرگ تارﯾخ است( .به خاطر
ھمين دعوای اورژنی کيدزه ،کميته مرکزی حزب ﯾک کميسيون مخصوص به سرپرستی

دزرژنيسکی برای تحقيقات در اطراف قضيه به گرجستان فرستاد .اﯾن کجایاش دستگاه اداری
روسيه تزاری است؟
حال ببينيم ھمين گفتهھای لنين را که ما در باال نقل کردﯾم نوﯾسنده شورش به چه صورتی
درآورده .عين جمالت لنين را با آنچه که نوﯾسنده شورش از لنين نقل کرده است ﯾکی ﯾکی
مقاﯾسه میکنيم :جمالت اصلی لنين:
"میگوﯾند وحدت دستگاه الزم بوده است .اﯾن اظھار از کجا سرچشمه میگيرد؟ آﯾا از ھمان
دستگاه روسيه سرچشمه نمیگيرد که ھمانطور که در ﯾکی از ﯾادداشتھای قبلی روزانه
خود نوشتم از تزارﯾسم عارﯾت گرفته شده و فقط اندک رنگ و جالی شوروی به آن زده شده
است"(97) .

نوﯾسنده شورش ھمين جمالت را بدﯾن صورت مسخ کرده است:
")اﯾن دستگاه اداری( از ھمان دستگاه روسيه  .....تزارﯾسم عارﯾت گرفته شده .و فقط اندک
رنگ و جالی شوروی به آن زده شده است" )(98

میبينيم که نوﯾسنده شورش قسمتھای اصلی گفته لنين را حذف کرده و بعد خودش چند
کلمه به آنھا اضافه کرده )در داخل کروشه( و از قول او جمالت جدﯾدی ساخته .نتيجه اﯾن
شده که لنين بهطور مشخص اﯾن مسئله را مطرح کرده که دستگاه اداری شوروی ھمان
دستگاه اداری روسيه تزاری است به اضافه رنگ و جالی ظاھری .در حالیکه اصال مسئله اﯾن
نيست و لنين میخواھد بگوﯾد که سخن گفتن از وحدت دستگاه اداری بين روسيه و ساﯾر
ملتھای شوروی ،از ھمان بوروکراسی تزاری سرچشمه میگيرد .در جملهای که نوﯾسنده
شورش مسخ کرده است ،آنچه که حضور ندارد شخصيت انقالبی لنين است که ھر سخنی
را برای ھدفی مشخص میگفت ،نه اظھار تاسف گالﯾه آميز عاجزانه .گوﯾنده اﯾن جمله ،لنين
نيست ،روشنفکر درمانده و رميدهای است که در کشور ﯾونان ﯾا اسپانيا ﯾا اﯾران زندگی
میکند.
ﯾک قسمت دﯾگر از گفتهھای ﯾاد شده را مقاﯾسه کنيم .لنين میگوﯾد:
"بدون شک میباﯾست در انجام اﯾن اقدام درنگ میشد تا میتوانستيم اظھار کنيم که
ضمانت اﯾن دستگاه را به عنوان دستگاھی از آن خود به گردن میگيرﯾم(99) ".

طبعا روشن است که منظور لنين از عبارت "اﯾن اقدام" طرح مسئله سيستم خود مختاری
است ) به مجموعه نقل قول که قبال آوردهاﯾم نگاه کنيد( .اما نوﯾسنده شورش ھمين جمله
ساده را به صورت دلخواه خود درآورده و مرثيهای ھم بر آن افزوده بدﯾن صورت:

"لنين در  30دسامبر سال  1922به چنين زخم بنيادﯾن کشندهای وجداناً معترف میشود".
)(100

و از قول گوﯾا لنين:
" ...بدون شک میباﯾست )تا پيش از اﯾن( در انجام اﯾن اقدام )اﯾن اعتراف که دستگاه اداری
شوروی ،ھمان دستگاه اداری روسيه تزارﯾزم است ،منتھا با اندک رنگ و جالی شوروی( درنگ
میشد  ...ولی االن وجداناً باﯾد  ...بگوﯾيم و اظھار دارﯾم که (101) "...

اگر ﯾک بار دﯾگر به گفتهھای خود لنين نگاه کنيم میبينيم که محال است ،نوﯾسنده شورش
اشتباه کرده باشد ،او عمدا ،چنانکه ھمه نوﯾسندگان ضد کمونيست نشرﯾات ﯾاد شده به
طور معمول میکنند ،جمالت لنين را تغيير داده و مسخ کرده .در غير اﯾنصورت آﯾا واقعا ممکن
است نوﯾسنده شورش چنين اشتباھی کرده باشد که تصور کند ،منظور لنين از عبارت "اﯾن
اقدام" ،اعتراف به فساد دستگاه اداری شوروی است نه مسئله سيستم خود مختاری؟ چرا
او قسمت دوم و اصلی جمله را ،ﯾعنی عبارت "تا میتوانستيم اظھار کنيم که ضمانت اﯾن
دستگاه را به عنوان دستگاھی از آن خود به گردن میگيرﯾم" ،که معنی جمله دقيقاً به آن
وابسته است حذف کرده و به جای آن در داخل کروشه نوشته است " :تا پيش از اﯾن" .لنين
میگوﯾد تا زمانی که دستگاه اداری مال خودمان باشد ،اما نوﯾسنده شورش از قول لنين
میگوﯾد " :تا پيش از اﯾن" .خالصه حرف لنين اﯾن است که فعال علم کردن مسئله سيستم
خود مختاری زود است .اما خالصه مسخ شده لنين از طرف نوﯾسنده شورش اﯾن است که
تاکنون صالح نبوده اﯾن حرف را بزنم ولی حاال وجداناً میزنم .اﯾن شخصی که نوﯾسنده
شورش از او حرف میزند دﯾگر لنين نيست ،ﯾکی از رجالهھای سياست باز کشور خودمان
است.
باز ھم ﯾک قسمت دﯾگر از گفتهھای ﯾاد شده را مقاﯾسه میکنيم .لنين به دنبال جمله باال
میگوﯾد:
"اما االن وجداناً باﯾد برعکس آنرا بگوﯾيم و اظھار دارﯾم که ما دستگاھی را مال خود میخوانيم
که در ماھيت امر سراپای آن برایمان بيگانه است و عبارت است از ﯾک آش شله قلمکار
بورژواﯾی و تزاری که برانداختن آن بهعلت فقدان کمک از طرف کشورھای دﯾگر و کثرت مشغله
نظامی و مبارزه با قحطی به ھيچوجه طی مدت پنجسال امکان نداشت(102) ".

نوﯾسنده شورش ھمين جمله را با حذف برخی کلمات اصلی و تعيين کننده معنی جمله
)مانند "اما"" ،برعکس" و غيره( و ﯾک عبارت بزرگ که علت ضعف دستگاه اداری شوروی را

توجيه میکند ،و اضافه کردن ﯾک عبارت دلبخواه )حتی پس از پيروزی انقالب اکتبر( بهاﯾن
صورت در آورده:
وجدانا باﯾد  ...بگوﯾيم  ...که ما دستگاھی را مال خود میخوانيم که در ماھيت امر
ً
"االن
سراپای آن برایمان بيگانه است .و عبارت است از ﯾک آش شله قلمکار بورژواﯾی و تزاری
که برانداختن آن  ...طی مدت پنج سال حتی پس از پيروزی اکتبر نيز به ھيچوجه امکان
نداشت*(103) ".
لنين ضمن اﯾنکه ناالﯾقی دستگاه اداری آن زمان شوروی را برای اجرای سيستم
خود مختاری تذکر میدھد ،میگوﯾد علت اﯾنکه دولت شوروی نتوانسته است اﯾن
دستگاه را در عرض پنج سال کامال براندازد ،جنگ و قحطی و نبود کمکھای
خارجی بوده است و میگوﯾد که در چنين شراﯾطی برانداختن اﯾن دستگاه به
ھيچوجه امکان پذﯾر نبوده .اما نوﯾسنده شورش با برداشتن "اما" و "برعکس" اﯾن جمله را
از بقيه مطالب مستقل کرده ،بعد شراﯾط خاصی را که لنين به آن اشاره کرده خودسرانه حذف
کرده و به جای آن عبارت "پس از پيروزی اکتبر" را از خودش اضافه نموده) ،حتی بدون
کروشه( .در نتيجه معنی جمله بدﯾن صورت درآمده که گوﯾا لنين از روی عذاب وجدان اعتراف
میکند که دستگاه اداری آن روز مطلقاً برای حکومت شوروی بيگانه است و برانداختن آن
بهطور مطلق و نه بهعلت شراﯾطی خاص" ،حتی پس از پيروزی اکتبر ھم به ھيچوجه امکان
نداشته .لنين اصلی میگوﯾد که به علت جنگ داخلی و قحطی و غيره برانداختن کامل
دستگاه اداری ممکن نبوده ،اما لنين نوﯾسنده شورش میگوﯾد که برانداختن دستگاه اداری
مطلقا حتی پس از پيروزی اکتبر ھم امکان نداشته.
ً
ﯾکی دﯾگر از نوشتهھای لنين که نوﯾسنده شورش از آن جملهھاﯾی به اصطالح "نقل" کرده،
مقالهای است به نام "بھتر است کمتر ،ولی بھتر باشد" که لنين در  2مارس سال
 1923نوشته و از آخرﯾن نوشتهھای او است .در اﯾن مقاله ،لنين میگوﯾد که نباﯾد
در انجام کارھا شتاب کرد و فقط به کميت توجه داشت ،بلکه باﯾد توجه اساسی به
کيفيت باشد .حال چند جمله را از اﯾن مقاله که مورد نقل قول نوﯾسنده شورش قرار گرفته،
با صورت نقل شده آن بوسيله نوﯾسنده شورش مقاﯾسه میکنيم:
لنين اصلی میگوﯾد:
"در مورد دستگاه دولتی ،اکنون ما باﯾد از تجارب گذشته اﯾن نتيجه را بگيرﯾم که بھتر است
آھستهتر بروﯾم .وضع دستگاه دولتی ما اگر نخواسته باشيم بگوﯾيم نفرت آور است ،باﯾد
بگوﯾيم رقت بار است و آنھم به حدی که ما باﯾد ابتدا بيندﯾشيم که چگونه با نقاﯾص آن مبارزه
کنيم و به خاطر داشته باشيم که رﯾشه اﯾن نقاﯾص در گذشتهای است که گرچه سرنگون

گردﯾده ولی سپری نشده و جزو مرحله گذشته فرھنگ گذشته دور نگردﯾده است .من در
اﯾنجا بهوﯾژه مسئله فرھنگ را مطرح میکنم .زﯾرا اﯾن قبيل امور فقط آن چيزی را باﯾد به کف
آمده شمرد که جزو فرھنگ و معيشت و عادات شده باشد(104) ".

نوﯾسنده شورش ﯾک جمله از ميان اﯾن جمالت را برداشته ،بعد ﯾک عبارت طوالنی آنرا ،به
طور کامال حساب شده ،از آن حذف کرده و کلمه "رﯾشه" را ھم گوﯾا در اثر اشتباه جا انداخته
و سپس جمله "باﯾد به سر عقل آمد" را از پاراگراف دﯾگر کتاب که اصال ربطی به مطلب و به
اﯾن جمله ندارد ،آورده و به آن اضافه کرده و چنين چيزی از آن ساخته است:
"وضع دستگاه دولتی ما اگر نخواسته باشيم بگوﯾيم نفرت آور است ،باﯾد بگوﯾيم رقت بار است
 ...به خاطر داشته باشيم که اﯾن نقاﯾص در گذشتهای است که گرچه سرنگون شده ،ولی
سپری نشده  ...باﯾد به موقع سر عقل آمد (105) ."....

تازه اﯾن لنين نوﯾسنده شورش اﯾن حرفھا را به خاطر ﯾک مسئوليت مشخص عملی )تعيين
وظاﯾف بازرسی کارگری و دھقانی برای پيشنھاد به کنگره دوازدھم( نمیگوﯾد ،بلکه بهقول
نوﯾسنده شورش:
"ھمين زخم جانسوز است که لنين رابا درونی گداخته باز ھم واميدارد آشکارا ھشدار دھد".
)(106

میبينيم اﯾن لنين مفلوک و دردمند که حرفاش را چندﯾن و چند سال در دلاش نگه میدارد
تا مصلحت اﯾجاب کند ،اما عذاب وجدان اختيار را از دست خودش ھم خارج میکند و به ناچار
آنچه را که دلاش را میسوزاند بر زبان میآورد (107) ،در اﯾنجا ھم طبعاً نسبت به انقالب
اکتبر کامال بدبين است و با طعنهای تلخ میگوﯾد":باﯾد به موقع به سر عقل آمد" ،ﯾعنی که
کورخوانده بودﯾم.
البد خواننده با خود خواھد گفت ،چهگونه میتوان کاراکتر آدمھا را باﯾن سادگی دگرگون کرد.
میگوﯾيم خيلی ساده است ،کافی است در ھمين جمله اخير لنين نگاه کنيم ببينيم
نوﯾسنده شورش آنرا چهگونه دستکاری کرده است .او نخست عبارت "آنھم به حدی که ما
باﯾد ابتدا درست بيندﯾشيم که چهگونه با نقاﯾص آن مبارزه کنيم" را از جمله لنين حذف کرده و
سپس کلمه رﯾشه را ھم گوﯾا فراموش کرده که قبل از عبارت "اﯾن نقاﯾص" بياورد ،بعد ھم
جمله "باﯾد به موقع به سر عقل آمد" را که به تنھاﯾی نمیتواند معنی دقيقی داشته باشد ،از
جای دﯾگر مقاله برداشته و به آن چسبانده است .در نتيجه تذکری را که لنين در مورد لزوم
آھستهتر رفتن و قوام فرھنگی گرفتن و ذاتی شدن تغييرات داده ،تبدﯾل شده به بدبينی
نسبت به انقالب اکتبر .با اﯾن حساب میبينيم تغيير دادن "کاراکتر" آدمھا ،کار بسيار سادهای

است :میتوانيم از تشھد ﯾک مومن مقدس عبارت "اشھد ان ال ﷲ ) "...گواھی میدھم که
خداﯾی نيست( را نقل کنيم ،ولی "الی ﷲ" را نقل نکنيم و بدﯾن ترتيب حکم بر آتهاﯾست
)بیخدا( بودن او بدھيم.
خالصه کتاب شورش پر است از اﯾنگونه نقل و قولھا .بد نيست در اﯾنجا چند نمونه از نقل
قولھای نوﯾسنده شورش از کتاب "چه باﯾد کرد" لنين را نيز بياورﯾم:
لنين اصلی میگوﯾد:
برای کسی که مانند "اﯾسکرا" تبليغات سياسی را در بين ھمه مردم پاﯾه تمام برنامهھا،
تاکتيک و کارھای تشکيالتی خود قرار دھد ،از ھمه کمتر اﯾن خطر ھست که متوجه انقالب
نشود(108) ".

اما لنين ساختگی نويسنده شورس می گويد:
"تبليغات سياسی  ...پايه تمام برنامه ھا تاکتيکھا و کارھای تشکيالتی است(109) ".

ظاھرا اﯾن ھمان جمله لنين اصلی است که نوﯾسنده شورش مقداری از آنرا حذف کرده و
دو کلمه "ھا" و "است" را ھم به آن اضافه نموده.
در جای دﯾگر ،لنين اصلی ،در شراﯾطی که قيام تودهھا در روسيه قابل پيش بينی است و
ھنوز حزب کميته مرکزی ندارد ،در مورد عاملين روزنامه اﯾسکرا میگوﯾد:
"شبکهای از عاملين که ضمن کار برای اﯾجاد و انتشار روزنامه عمومی ،به خودی خود تشکيل
میﯾابد ،احتياج ندارد به اﯾنکه بنشيند و منتظر باشد که شعار قيام داده شود .بلکه کار
منظمی را انجام دھد که در صورت قيام ،احتمال کلی موفقيت را برای آن تضمين نماﯾد  ...در
خالل اﯾن کار است که استعداد ارزﯾابی درست وضعيت سياسی و بنابراﯾن استعداد انتخاب
لحظه مناسب برای قيام پرورش میﯾابد(110) ".

و در زﯾر نوﯾس ھمان صفحه راجع به "عاملين" ،صراحتاً میگوﯾد که "ما به ﯾک سازمان جنگی
عاملين نياز دارﯾم".
اما لنين ساختگی نوﯾسنده شورش میگوﯾد:
حزب باﯾد "کارمنظمی را انجام دھد که در صورت قيام احتمالی موفقيت را برای آن تضمين
کند(111) ".

"قيام" لنين اصلی ،قيامی است بالقوه که باﯾد آنرا با کار سياسی و به کمک "سازمان جنگی
عاملين" اﯾسکرا به فعل درآورد و لحظه مناسب آنرا ھم تعيين کرد و نباﯾد نشست و منتظر آن
بود .اما قيام لنين ساختگی ،قيامی صرفاً احتمالی است که در صورت وقوع باﯾد موفقيت را
برای آن تضمين کرد )!؟( .و تازه لنين اصلی وظاﯾف عمده "عامالن" روزنامه اﯾسکرا را در
شراﯾطی خاص تعيين کرده در حالی که لنين ساختگی وظيفه حزب را به طور کلی و مطلق
تعيين کرده.
رمز قضيه در اﯾن است که نوﯾسنده شورش ،گذشته از جدا کردن نادرست اﯾن جمله از بقيه
مطلب کلمه "کلی" را ھم از جمله انداخته )گوﯾا اشتباھا( و کلمه احتمال را به "احتمالی"
تبدﯾل کرده.
لنين اصلی در ﯾک جا ،درباره "عاملين" روزنامه اﯾسکرا مینوﯾسد:
"اگر آنھا زنده بمانند ،انقالب ھم از نظر آنھا دور نخواھد ماند ،انقالبی که از ما قبل از ھر
چيز و پيش از ھر چيز خواستار داشتن تجربه در تبليغات است ،خواستار آن است که بتوانيم از
ھرگونه اعتراضی پشتيبانی کنيم )پشتيبانی به شيوه سوسيال –دموکراسی( و جنبش
خودبهخودی را ھداﯾت نماﯾيم و آنرا از اشتباھات دوستان و از دام دشمنان محفوظ دارﯾم".
) (112لنين ساختگی ھمين گفتهھا را به اﯾن صورت میگوﯾد:
"شورش از ما }حزب ،کمونيستھا{ قبل از ھر چيز  ...و بيش از ھر چيز  ...خواستار آن است
که بتوانيم  ...جنبش خودبهخودی را ھداﯾت کنيم (113) "....

خالصه ،اﯾنھا نمونهای از به اصطالح "نقل قولھای" نوﯾسنده شورش از لنين است .مقاﯾسه
ﯾک ﯾک نقل قولھا احتياج به وقت خيلی زﯾادی دارد ولی ھمين نمونه ھم میتواند ما را
نسبت به اصالت بقيه نقل قولھای او بیاعتماد کند .الزم به ﯾادآوری است که نوﯾسنده عالوه
بر مسخ نقل قولھا ،از گفتن دروغھای گوناگون نيز ھيچ وحشتی نداشته و در بسياری از
موارد به سادگی ،ھمانطور که کسی دگمه کتش را میبندد تارﯾخ را جعل کرده است .مثال
او در ﯾک جا در مورد "شوراھا" که پاﯾه و اساس دستگاه دولتی اتحاد شوروی شد ،میگوﯾد:
"شوراھا ھرگز نتوانستند از روزگار نطفهای بگذرند .شوراھا بسی زودتر از اﯾنکه بتوانند با
زندگی به کلنجار برخيزند ،در شکم رخدادھای بی پير و ھراسناک که حزب را سخت
دستپاچه و دھشتزده کرده بود جان دادند .شوراھا حتی در عمل نيز به آزمون گرفته نشدند
که اکنون بتوان به روشنی درباره آنھا سخن گفت(114) ".

آﯾا نوﯾسنده شورش راست میگوﯾد؟ طبعاً بھترﯾن سند برای معلوم کردن راست ﯾا دروغ او
قانون اساسی اتحاد شوروی است .چند ماده از اﯾن قانون را که مربوط به اﯾن امر است در زﯾر
میآورﯾم:
ماده  2از باب اول )ساخت اجتماعی( قانون اساسی ا.ج.ش.س میگوﯾد:
"ماده  2اساس سياست شوروی سوسياليستی را شوراھای نماﯾندگان زحمت کشان که در
نتيجه خلع حکومت مالکين و سرماﯾه داران و فتح دﯾکتاتوری پرولتارﯾا نمو کرده و مستحکم
شدهاند ،تشکيل میدھند(115) ".

مادهھای  ،101 ،99 ،97 ،94،95از باب ھشتم )دواﯾر محلی حاکميت دولتی( قانون اساسی
ا.ج.ش.س .میگوﯾد:
" .94مقامات حاکميت دولتی در اﯾاالت ،والﯾات و والﯾات خود مختار ،نواحی ،بخشھا ،شھرھا،
دھات) ،استانيتسا ،ده ،خوتور ،قشالق ،آئول()(116شوراھای نماﯾندگان زحمتکشان
میباشد.
ماده  .95شوراھای نماﯾندگان زحمتکشان اﯾاالت ،وﯾاالت ،والﯾات خودمختار ،ناحيه ،شھر و ده
انتخاب میشوند.
ماده  .97شوراھای نماﯾندگان زحمتکشان امور دواﯾرحکومتی تابعه را اداره نموده ،حفظ
انتظام دولتی و رعاﯾت قوانين و محافظه حقوق اتباع را تامين نموده ،تاسيسات اقتصادی و
مدنی محلی را اداره و بودجه محلی را تعيين میکنند.
ماده  .99دواﯾر اجرائيه و آمره شوراھای نماﯾندگان زحمتکشان اﯾاالت ،والﯾات ،والﯾات
خودمختار ،نواحی ،بخشھا ،شھرھا ،و دھات ،کميتهھای اجرائيه میباشند که از طرف
شوراھای فوق الذکر انتخاب شده و عبارت از رئيس ،معاونين آن ،و منشی و کارمندان
میباشد.
ماده  .101دواﯾر اجراﯾيه شوراھای نماﯾندگان زحمتکشان ھم به شورای نماﯾندگان
زحمتکشان که آنھا را انتخاب کردهاند و ھم به اداره اجراﯾيه شورای عالی مرتبه نماﯾندگان
زحمتکشان مستقيماً تابع میباشند(117) ".

میبينيم که ادعای نوﯾسنده شورش در اﯾن مورد ،صرفاً دروغی میتواند باشد که
آگاھانه تنظيم شده است و به ھيچوجه نمیتواند ناشی از اشتباه باشد .به
راستی چه چيزی ممکن است سبب شود تا کسی بنشيند و چنين دروغی را
آگاھانه تنظيم کند و بعد آنرا پاﯾه استدالل خود قرار بدھد؟ آﯾا به جز کينه توزی

نسبت به پرولتارﯾا و پيروزیھای او چيز دﯾگری ممکن است سبب اﯾن کار شود؟
احتماال نوﯾسنده شورش اﯾن مطلب را از مطبوعات سوسياليستھای راست و ضد
کمونيستی برداشته است .گفتن دروغھای وقاحت آميز ﯾکی از خصلتھای
اساسی آنان است .اما نوﯾسنده شورش اﯾن مطلب را از قول خود نوشته است و ھيچ
مأخذی ھم برای آن ذکر نکرده ،بنابراﯾن طبعاً مسئوليتاش را ھم به عھده میگيرد.
شکی نيست که دروغ سازی درباره وقاﯾع تارﯾخی و ھمچنين دروغ گفتن از زبان
دﯾگران )لنين ﯾا ھر کس( به طور کلی ،کار بسيار بدی است ،اما در اﯾنجا ،عالوه بر
اﯾن ،قضيه خاص دﯾگری ھم مطرح میشود و آن اﯾنکه منتخب آثار لنين ،منابع
راجع به انقالب اکتبر و غيره ،در دسترس ھمه نيست ،بنابراﯾن تشخيص اﯾنکه
نوﯾسنده شورش گفتهھای لنين را دستکاری کرده و ﯾا درباره وقاﯾع تارﯾخی دروغ
سازی کرده ،برای ھمه امکان ندارد .بدﯾن ترتيب ما حق دارﯾم با خود بياندﯾشيم ،که
نکند نوﯾسنده شورش با توجه باﯾن قضيه خاص چنين کرده باشد؟ البته در اﯾنجا
نکته دﯾگری را ھم باﯾد تذکر داد و آن اﯾنکه ،شيوه خاص تفکر نوﯾسنده ،او را وامی
دارد که مطالب دﯾگران را برای خود تغيير شکل دھد (118) .اﯾن مطلبی است که باﯾد
مفصلتر راجع به آن بحث شود و ما اﯾن کار را به فصل دوم اﯾن نقد موکول میکنيم .ولی فعال
باﯾد اﯾن مطلب را بگوﯾيم که اﯾن امر ،به ھيچوجه نوﯾسنده را از گناه رعاﯾت نکردن اصالت نقل
قولھا تبرئه نمیکند .بگذرﯾم.
چه اﯾن نقل قولھا را خود نوﯾسنده شورش جعل کرده و چه صورت جعل شده
آنھا را از جائی برداشته باشد ،انتقادھای او به لنين و انقالب اکتبر ،دارای دو
منشاء جداگانه است :ﯾکی اﯾرادھا و خرده گيریھای پراکندهای که به حزب
کمونيست و دولت شوروی در آغاز انقالب و مساﯾل حول و حوش آن میکند که کل
اﯾن اﯾرادھا و خرده گيریھا ھمانھاﯾی است که از طرف سوسياليستھای راست
عنوان میشود و منشاء تمام حرفھای نوﯾسنده را در اﯾن مورد میتوان در درجه
اول در مجله اندﯾشه و ھنر ﯾافت .خاصه اﯾن که شيوه کار او ھم در اﯾن مورد به
سوسياليستھای راست شباھت دارد :چسبيدن به انتقاد از خودھای لنين .ﯾکی
دﯾگر ،انتقادھاﯾی است که او به اشکال مبارزه در انقالب اکتبر و برخی نظرﯾات لنين ،در مورد
اشکال مبارزه دارد ،که منشاء تمام اﯾن اﯾرادھا نيز تئوری "کانون شورشی" رژی دبره است .او
تئوری "کانون شورشی" دبره را برای سراسر تارﯾخ جوامع طبقاتی و نيز برای سراسر دنيا
مطلق میکند و معيار قضاوت خود درباره تمام جنبشھای انقالبی میسازد (119).البته او
ھيچ نامی از دبره نمیبرد ولی تئوری "کانون شورشی" او را در تمام شراﯾط زمانی و مکانی
"درست ناب" میداند و معيار مطلق قضاوت خود درباره جنبشھای انقالبی قرار میدھد .مثال

خالصه قضاوت او را درباره نظرﯾات لنين راجع به اشکال مبارزه ،در ھمين چند سطر زﯾر که از او
نقل میکنيم میتوان دﯾد:
"لنين به شورش ھمچون پدﯾدهی نمیاندﯾشيد که حزب ھمانند پيشتاز مسلح ،خود نخست
شورش را با نيروی خوﯾش آغاز کند و سپس در روند ﯾک نبرد دﯾرپای دﯾرنده ،ھر چه بيشتر
توده و طبقه را به آوردگاه نبرد کشد و ارتشی تودهای و طبقهای را سازمان دھد و طی دهھا و
دهھا سال نبرد شورشی ،سرانجام شورش پاد را از تختگاه فرمانرواﯾی به زﯾر کشد تا طبقه
نوﯾن نيرو را در دست گيرد(120) ".

میبينيم که معيار قضاوت او در اﯾنجا ھمان صورت مطلق شده تئوری "کانون شورشی" رژی
دبره است .البته او در اﯾن مورد ھم ،از سوسياليستھای راست نيز الھام گرفته است که
البته به موقع به آنھا نيز اشاره خواھيم کرد.
در اﯾنجا بد نيست چند نمونه از انتقادھای نوﯾسنده را به انقالب اکتبر و لنين با انتقادات
سوسياليستھای راست در اﯾن مورد مقاﯾسه کنيم:
 نوﯾسنده شورش در فصل بيست و پنجم تا فصل بيست و نھم کتاباش پيوسته بر اﯾن نکتهتاکيد دارد که علت به اصطالح "انحراف" انقالب اکتبر ،نبود جنگھای چرﯾکی در آن است.
نظری مشابه اﯾن را میتوان در شماره ﯾاد شده مجله اندﯾشه و ھنر نيز دﯾد .ناصر وثوقی مدﯾر
مجله اندﯾشه و ھنر مینوﯾسد:
"ﯾکی از سوسياليستھا در زمينه منش انقالب  1917نوشته بود :انقالب ﯾوگسالوی ،چين،
کوبا ،وﯾتنام جنگھای چرﯾکیای بودند به درازا کشيده .باﯾستگیھای نبرد حتی پيش از در
دست گرفتن قدرت ملی ،تاسيسھای تازهای پدﯾد کرد ،با وﯾژگیھاﯾی  ...در ميان اﯾن
وﯾژگیھا نبود تمرکز ،آميزش کار و مخ و ماھيچه ،پخش بر بنياد نيازمندی و نه پيشبرد کار و ﯾا
دست کم بر بنياد برابری ،پيرامونی آميخته به برادری ،روابط نيرومند افقی و نه رشته زنجير
فرماندھی دﯾوانساالر  ...شاﯾد دشتاشيدگیھای "سوسياليزم در ﯾک کشور" از آن باشد که
تالش چرﯾکی غير متمرکز تنھا ﯾک باره از انقالب اکتبر را میتاشيد(121) ".

میبينيم که تفاوت اﯾن دو نظر فقط در اﯾن است که اوال گفتهھای ناصر وثوقی
دارای آب و رنگ گوﯾا "علمی" است و دوما او خود زرنگتر از آن ست که در مورد
مساﯾل خيلی آشکار ،دروغ بگوﯾد و وجود مبارزات چرﯾکی را در انقالب اکتبر به کلی
انکار کند.

 در مورد انقالب اکتبر به طور کلی ،نوﯾسنده شورش معتقد است که اﯾن انقالبفقط ﯾک "شورش –کودتا" ) (122است و میگوﯾد" :پيروزی حزب بلشوﯾک دست باال
چيزی بيش از بل گرفتن نبود(123) ".

اﯾزاک دوﯾچر نيز در ھمان شماره ﯾاد شده اندﯾشه و ھنر ،در اﯾن مورد میگوﯾد :و
ھنوز شماری اندک از نِگ َره پردازان )تئوری پردازان( و مورخان ،انقالب اکتبر را به
چشم روﯾدادی تصادفی مینگرند(124) ".

در واقع ھر دوی اﯾن حرفھا ﯾکی است ،منتھا دوﯾچر جرات ندارد که حرفاش را
مستقيما بگوﯾد .آخر او آدم دانشمندی است ،خود را مارکسيست میداند و تمام
آثار اساسی مارکسيستی –لنينيستی را نيز خوانده است .عالوه بر اﯾن او در
بسياری از روﯾدادھای بزرگ تارﯾخ سوسياليزم حضور داشته و در اقتصاد و زندگی
اجتماعی شوروی مطالعه وسيعی دارد و بدﯾن جھت گوﯾا از دانش خود شرم
میکند که به طور صرﯾح و مستقيم عظيمترﯾن انقالب تارﯾخ بشری را که بزرگترﯾن و
گسترده ترﯾن تأثير را بر ارکان اجتماعی و فرھنگی تمدن بشر داشته است،
پدﯾدهی تصادفی بداند ،بدان جھت رذالت خود را در لفافهی از مھارت و تردستی
میپوشاند.
 -2در مورد ساﯾر انقالبھای سوسياليستی.
پيش از اﯾن گفتيم که نوﯾسنده شورش تمام انقالبھای سوسياليستی را که تاکنون بوقوع
پيوسته است ،مردود میشمارد و معتقد است که آنھا ھمه ﯾا منحرف شدهاند و ﯾا حتما
منحرف خواھند شد .اﯾن حرف دقيقا از طرف سوسياليستھای راست عنوان شده است .در
واقع آنھا میخواھند بدﯾن وسيله ،ملتھا را از انقالبھای رھاﯾی بخش ملی که دارای
الگوی سوسياليستی است بیاميد کنند .به مقاﯾسه زﯾر توجه کنيد:
نوﯾسنده شورش میگوﯾد:
"چھرهای که دﯾرگاھی است شوروی مینماﯾد ،اندک زمانی نيست که چين مینماﯾد و کوبا
نيز ھمين را نشان میدھد و بسی زودتر از آنچه بهتوان پنداشت ،وﯾتنام نيز خواھد
نمود(125)".

ناصر وثوقی مدﯾر اندﯾشه و ھنر نيز در اﯾن مورد میگوﯾد:

"باﯾد بيافزاﯾيم که انقالبھای ﯾوگسالوی ،چين ،کوبا ،وﯾتنام در بسياری زمينهھا از سرنوشت
انقالب اکتبر برخوردار شدهاند و در زمينهھای دﯾگر نشانهھای برخورداری از ھم اکنون آشکار
است(126) ".

میبينيم که حتی در ظاھر گفتهھا ھم شباھت وجود دارد.
 .3علت انحراف انقالبھای سوسياليستی:
سوسياليستھای راست دشمن سرسخت لنينيزماند و آنرا مورد فحاشی و
تمسخر قرار میدھند .البته آنھا لنينيزم را رو راست به اﯾن عنوان نمیکوبند که
مارکسيزم را از دور بازی آکادميک آنان رھاﯾی بخشيده و با آن تودهھا را عليه
بورژوازی که آقاﯾان چاکران رﯾزه خوارش ھستند تجھيز کرده است ،بلکه گوﯾا از اﯾن
نظر به لنينيزم حمله میکنند که اميدھای زحمتکشان جھان را برآورده نکرده و
انقالبھای سوسياليستی را منحرف کرده .نظر نوﯾسنده شورش ھم ھمين است.
مقاﯾسه کنيد:
ناصر وثوقی میگوﯾد:
"و ھمه اﯾن کنشھای بزرگ ضد انقالبی ،به خاطر مصالح "سوسياليزم در ﯾک کشور" و با انگ
خندستانی " مارکس گراﯾی -لنين گراﯾی" )مارکسيزم-لنينيزم( (127)" ...

البته اﯾن نوﯾسنده ،اھانتی به مارکسيزم نمیکند ،زﯾرا او خود به اصطالح "مارکسيست"
است ،بلکه او اصطالح "مارکسيزم –لنينيزم" را خندستانی میداند ،آنھم به علت وجود
"لنينيزم" در دنبال آن .نوﯾسنده شورش ھم در اﯾن مورد کامال با او ھم عقيده است و
میگوﯾد:
"دوری از کمونيزم و غلتيدن به جبھه دشمنان طبقه کارگر ،نتيجه اجتناب ناپذﯾر ره پوﯾی در بن
بستی است که لنينيزم ناميده میشود .بن بستی که به وﯾژه به نام "ھمزميستی مسالمت
آميز" خوانده میشود(128) ".

الزم به ﯾادآوری است که اصطالح "ھمزﯾستی مسالمت آميز" نوﯾسنده شورش تقرﯾبا معادل
اصطالح "سوسياليزم در ﯾک کشور" است که مدﯾر اندﯾشه و ھنر بکار برده.
 .4در مورد عواقب جنگ داخلی ،ﯾعنی جنگ کمونيستھا با بقاﯾای ارتجاع داخلی و مداخله
جوﯾان خارجی پس از تشکيل حکومت شوروی.
اﯾزاک دوﯾچر میگوﯾد:

"کارگرانی که سنگرھای  1917را پر کرده بودند ،پراکنده گشتند و در حد ﯾک نيروی بهھم
پيوسته ،دﯾگر وجود نداشتند  ...و گروه اندکی که به جای ماندند بيشتر وقتشان را به داد و
ستد میگذراندند تا به کارکردن ،بیطبقه )د کالسه( شدند و بازار سياه در خود فروبردشان
 ...اﯾن طبقه از دﯾدگاه مادی و سياسی پژمرده و از ميان رفته بود(129) ".

نوﯾسنده شورش نيز در اﯾن مورد حرفی مشابه اﯾن میزند .او میگوﯾد:
"ارتش سرخ از جنگ درونی پيروزمند و طبقه کارگر از ھمين جنگ فرسوده و وارفته بيرون آمد،
تا بدانجا که طبقه کارگر در روسيه ،بر اثر جنگ شورشی در مقياسی وسيع جنبهھای
طبقاتی خود را از دست داد(130) ".

روشن است که دوﯾچر مانند ساﯾر سوسياليستھای راست ،میخواھد با بزرگ کردن عواقب
جنگ و انقالب مسلحانه ،آنرا وخيم جلوه دھد و در واقع ،ماھرانه انقالب را نفی نماﯾد.
نوﯾسنده شورش ھم بدون اﯾنکه به ھدف سوسياليستھای راست در اﯾن مورد آگاه باشد،
در واقع تحت تاثير آنھا قرار دارد .واقعيت اﯾن است که اﯾنگونه عواقب جنگ و انقالب
مسلحانه ھر چهقدر ھم وحشتناک باشد ،فرعی است اوال موقت و زودگذر است و دوما
عواقب بد روحی آن ،تا حدود زﯾادی با کار سياسی قابل جبران است .حماسه شورانگيز
"کمونيزم جنگی" در اتحاد شوروی سالھای  1918 -21برای اﯾن مدعا نمونه خوبی است.
بيکاری و سرگردانی کارگران و به اصطالح از بين رفتن خصلت طبقاتی آنان اگر در شوروی
زمان جنگ داخلی زﯾاد بوده است ،طبعاً ) (131در چين خيلی بيشتر و در وﯾتنام از ھر دوی
آنھا بيشتر بوده است .در جامعه ما اﯾن عواقب جنگ و انقالب مسلحانه ،شاﯾد از آنھم
بيشتر باشد .شھرھا و روستاھای ما الجرم با ھواپيماھای مدرنتر از فانتوم بمباران خواھد
شد و خانه ،کارخانه و کشتگاه کارگران و دھقانان بيشتر وﯾران خواھد گشت ،در نتيجه،
گدائی ،دزدی ،چپاولھای کوچک و بزرگ از جانب مردم آواره و گرسنه گرﯾز ناپذﯾر است و اﯾن
سبب از بين رفتن خصلتھای طبقاتی بسياری از کارگران آواره نيز میگردد اما شراﯾط مادی
طبقه کارگر در اﯾن دوره کوتاه ،اگر چه در تکامل تارﯾخی اﯾدئولوژی طبقه کارگر برای مدت
زمانی نقش منفی ھم دارد ولی اﯾن نقش رویھمرفته ناچيز است .نوﯾسنده شورش از
طرفی خود را طرفدار مبارزه مسلحانه میداند و از طرف دﯾگر بدون اﯾنکه خود بداند چه
میگوﯾد ،صرفا به تقليد از سوسياليستھای راست ،پيروزی نظامی حزب و ارتش طبقه کارگر
را به علت به اصطالح از بين بردن خصلتھای طبقاتی کارگران ،بیبھا اعالم میکند .علت اﯾن
امر به نظر ما اﯾن ست که او آثار سوسياليستھای راست را در ارتباط دﯾالکتيکی با وجود
اجتماعی و سياسی خودشان مطالعه نکرده ،در نتيجه ناآگاھانه از آنھا تعليم گرفته است.
 .5در مورد حزب کمونيست.

نوﯾسنده شورش درباره حزب میگوﯾد" :حزب طبقه کارگر به ناچار سازمانی نظامی نيز
ھست .بدﯾنسان ،حزب چيزی و ارتش طبقه کارگر چيزی به ﯾکباره جدا از آن نيست و
نمیتواند باشد(132) ".و اﯾن درست نظر دبره درباره حزب است .دبره در کتاب انقالب در انقالب
خود میگوﯾد" :ارتش تودهای ھسته حزب خواھد بود ،نه بر عکس"" (133) .جنگ پارتيزانی باﯾد
کليه وظاﯾف فرماندھی اعم از سياسی ﯾا نظامی را بر عھده گيرد(134) ".

 .6درباره تضادھای طبقاتی:
چنانکه قبال ھم گفتيم ،نوﯾسنده شورش میگوﯾد طبقات بھرهکش ،ھمگی ،ھم خود دارای
تضاد درونی ھستند و ھم با طبقات بھره ده در تضاد میباشند ،اما طبقه کارگر از تضاد درونی
به کلی پاک است .او سپس با افسانه سراﯾی از تضادھای آشتی ناپذﯾر )به قول خودش"
خودستيزی درنگ ناپذﯾر"( بين "سرماﯾه داران" و نفی کامل تضادھای درونی طبقه کارگر ،آن
ھم در مقياس جھانی ،سر انجام به اﯾن نتيجه میرسد که بورژوازی کمپرادور ھم در مسير
تکاملی خود با امپرﯾاليزم تضاد پيدا میکند و به بورژوازی ملی بدل میگردد .خالصه اﯾن
مطلب را در چند جمله از زبان خود او بشنوﯾد:
"طبقه سرماﯾه دار از ﯾکسو در تضاد خونين و نابودی فرجامی با طبقه کارگر به سر میبرد و
از سوﯾی دﯾگر در ﯾک خودستيزی درنگ ناپذﯾر با خوﯾشتن .و ھمين چيستی )ماھيت( ،انگيزه
آن میشود که ھمگی طبقات بھرهکش پيوسته در حال پاشيدگی و گسستگی از درون و
بيرون ،از ھر دو باشند(135) ".

"خودستيزی طبقاتی در طبقه سرماﯾه دار به آنجا میکشد که حتی سرماﯾه داری وابسته
)کمپرادور( را ناچار میکند که از درون بگسلد  ...و پس سرماﯾه دار درونی – ھر چند وابسته
– در واپسين تحليل به سوی گسيختن از سرماﯾه دار بيرونی روی میآورد .و بدﯾنسان ھر
سرماﯾه داری وابستهای در روند تکامل خود در واپسين تحليل ناچار به سرماﯾه داری ملی
دگردﯾسی میپذﯾرد(136) ".
"طبقه کارگر به ﯾکباره از اﯾن چنين خود ستيزی طبقاتی پاک است(137) ".

اﯾن سخنان ،اگر چه از نظر فلسفی ناشی از اﯾن است که نوﯾسنده معنی تضاد را از دﯾدگاه
ماترﯾاليزم دﯾالکتيک نمیداند و بدﯾن جھت به شيوه متافيزﯾکی آنرا مطلق میکند و مخصوص
دستهھای خاصی از پدﯾدهھا میداند ،اما از نظر سياسی از ﯾک موضع اﯾدئولوژﯾک خاص
سرچشمه میگيرد که نوﯾسنده به طور ناخودآگاه ﯾا خود آگاه تحت تاثير آن قرار دارد .سالھا
پيش گروھی که به نام "مارکسيست آمرﯾکائی" معروف بودند میکوشيدند که
خلق را با قصه پردازی از تضادھای امپرﯾاليستھا با ﯾکدﯾگر ،سرگرم و دلخوش

کنند و به وﯾژه از امپرﯾاليزم مظلوم آمرﯾکا و تضادش با امپرﯾاليزم به قول خودشان
حاکم انگليس در اﯾران دم میزدند و بر لزوم حماﯾت از امپرﯾاليزم آمرﯾکا تاکيد
میکردند .کمی به سابقه قضيه بپردازيم :تاکيد خاص بر روی مسئله تضاد بين
امپرﯾاليستھا و شاخ و برگ دادن بيش از حد و غير الزم به آن ،اول بار در اﯾران از طرف خليل
ملکی و ساﯾر رجالهھای کثيف و متعفن نيروی سوم انجام گرفت .خليل ملکی در سال 1331
در ﯾکی از شمارهھای مجله معروف ضد کمونيستی "علم و زندگی" که در آن سالھا منتشر
میشد نوشت:
"اﯾن امکان وجود دارد که با استفاده از تناقضھای سياست جھانی ،ما بدون خرج زﯾاد و
تحميل به بودجه کشور ،خود را اقال ً مھيای دفاع از حمالت داخلی کنيم ،و در چارچوب امنيت
دسته جمعی ،بدون اﯾن که آلت و ابزار ھجوم و حمله به دﯾگران باشيم و پاﯾگاه تجاوز و حمله
قرار گيرﯾم ،واقعا در ﯾک سيستم دفاعی دسته جمعی نقش خود را برای حفظ استقالل
کشور اﯾفا کنيم .و از اﯾنکه تودهایھا نتوانند به اصطالح توی دل مردم را خالی کنند و آنھا را
آلت خود سازند ،جلوگيری کنيم(138) ".

او در واقع ،رسماً از دولت میخواست که برای جلوگيری از حمالت داخلی ،به غرب اجازه
ساختن پاﯾگاه نظامی در اﯾران بدھد .ھمين انقالبی نمای خائن و سياست باز دلقک سالھا
بعد نوشت :باﯾد "مراقب بود که در قبال بورژوازی کمپرادور و به خصوص قشر ضد فئودال آن
روشی اتخاذ نشود که منجر به تقوﯾت فئود اليزم گردد(139) ".

سپس خليل ملکی و در واقع "جامعه سوسياليستھا" ،به امپرﯾاليزم برنامه اصالحات ارضی
را پيشنھاد کردند.
در ھمين سالھا ،ﯾعنی در حول و حوش علم کردن به اصطالح "انقالب سفيد" و
برنامه اصالحات ارضی بود که گروھی که بعدا به نام "مارکسيست آمرﯾکاﯾی"
معروف شدند ،بهوجود آمدند .آنھا در واقع گروھی بودند که به ﯾکی از تئوریھای
خليل ملکی درباره تضاد بين امپرﯾاليزم امرﯾکا و انگليس چسبيده بودند و مبتنی بر
آن میگفتند که بورژوازی کمپرادور تکيه گاه طبقاتی امپرﯾاليزم آمرﯾکا ،و فئوداليزم
تکيه گاه طبقاتی امپرﯾاليزم انگليس است .بنابراﯾن برای نابود کردن فئوداليزم و نيز
امپرﯾاليزم انگليس باﯾد با بورژوازی کمپرادور و امپرﯾاليسم آمرﯾکا متحد شد .
مارکسيست آمرﯾکائیھا از نظر تئورﯾک ﯾک دسته از مقلدان خليل ملکی بودند ،با
اﯾن تفاوت که خليل ملکی خود اﯾنقدر نادان نبود که فئوداليزم را تکيه گاه طبقاتی
)؟( امپرﯾاليزم انگليس بداند ،او الاقل مارکسيزم را اﯾنقدر میدانست که بفھمد
تکيه گاه طبقاتی امپرﯾاليزم فقط بوژوازی کمپرادور میتواند باشد نه چيز دﯾگر،

بدﯾن جھت او روی "قشر ضد فئودال" بورژوازی کمپرادور تاکيد میکرد و لزوم
حماﯾت از آنرا ﯾادآور میشد و اﯾن حرف او البته زﯾرکانه تر از نظرﯾات مارکسيست
آمرﯾکائیھا بود.
بنيانگذار گروه "مارکسيست آمرﯾکاﯾیھا" شخصی بود به نام محمود توکلی که
اصول عقاﯾد گروهشان را در جزوهای به نام "چه باﯾد کرد" ) (140که گوﯾا در اسفند
 1340نوشته و در فروردﯾن  1341منتشر کرد ،تشرﯾح نموده است.
او در اﯾن کتاب با درھم آميزی بیاصولی مساﯾل سياسی ،اقتصادی و اجتماعی و آغشتن
شدﯾد تحليلھای گوﯾا علمی اقتصادی و اجتماعی با سياست بازی و قصه بافی از
داستانھای پشت پرده سياسی تا ُمن َتھای تواناﯾی خود تالش میکند که تضاد بين امپرﯾاليزم
آمرﯾکا و انگليس را بزرگ جلوه دھد و ثابت کند که امپرﯾاليزم حاکم در اﯾران امپرﯾاليزم انگليس
است و حتی تبليغات ضد آمرﯾکاﯾی در اﯾران بهوسيله عمال سياسی انگليس دامن زده
میشود .او با تاکيد بيش از حد و غير الزم بر اختالف بين درجه تکاملی امپرﯾاليزم انگليس و
آمرﯾکا و مطلق کردن اﯾن اختالف ،به اﯾن نتيجه عجيب میرسد که پاﯾگاه داخلی امپرﯾاليزم
انگلستان در اﯾران بورژوازی کمپرادور نيست :بلکه فئوداليزم است و بورژوازی کمپرادور فقط
پاﯾگاه داخلی امپرﯾاليزم امرﯾکا است .از نظر تئورﯾک در واقع او دو مفھوم مختلف "پاﯾگاه
اقتصادی" و "متحد سياسی" را با ھم قاطی کرده ،او در اﯾن تصور خود تا حدی پيش میرود
که میگوﯾد:
"بورژوازی وابسته اﯾران دانسته و ندانسته به اتفاق آمرﯾکا در برابر فئوداليته و انگليس قرار
گرفته است(141) ".

و در جای دﯾگر میگوﯾد" :در مرحله فعلی مبارزه ،تضاد استعمارگران انگليسی و آمرﯾکاﯾی،
انعکاس امپرﯾاليستی تضادھای درونی ،ﯾعنی تضاد فئوداليزم اﯾران با بوژوازی وابسته است".
) (142آنگاه از اﯾن تئوری بافیھای خود که مبتنی بر تداخل بیروﯾه مساﯾل
سياسی و اقتصادی است به اﯾن نتيجه میرسد که" :شکی نيست که نھضت در
اﯾن ميان باﯾد بدون کمترﯾن ترس و درنگ جانب بورژوازی وابسته را بگيرد .اﯾن کار،
ﯾعنی حماﯾت از بورژوازی وابسته عالوه بر اﯾن که از لحاظ تارﯾخی حرکتی در جھت
تکامل جامعه است و پيروزی بورژوازی وابسته خواه ناخواه به حيات مادی و معنوی
نھضت انقالبی کمک میکند ،ملت اﯾران نيز از شر فاسدترﯾن و وحشی ترﯾن
دشمن بيرحم مرتجع خود ﯾعنی فئوداليزم اﯾران نجات میﯾابد .اگر ما در جرﯾان
مبارزه بورژوازی وابسته و فئوداليته اﯾران نتوانيم بورژوازی وابسته را به علت
جنبهھای ضد ملی و خيانت آميز او با شعار "زنده باد" استقبال کنيم ،الاقل

میتوانيم ضمن اﯾستادن در پشت سر بورژوازی وابسته و ھل دادن او به جلو عليه
فئوداليته اﯾران اﯾن قشر از سرماﯾه داری ضد ملی را با شعارھای "پيروز باد
بورژوازی وابسته" مورد حماﯾت قرار دھيم(143) ".

او سپس دنباله کار را ھم پس از پيروزی بوژوازی کمپرادور )وابسته( کامال به اصطالح "اميد
بخش" پيش بينی میکند:
"سرماﯾه داران وابسته نسبت به سياستھای استعماری مسلط دارای شخصيت
نسبی اقتصادی و سياسی ھستند و چنانچه اﯾن شخصيت در جھت حفظ منافع
اقتصادی آنھا مورد احترام و حماﯾت سياستھای استعماری مدافع قرار نگيرد،
رشته وابستگیھا و اتحاد گسيخته میگردد (144)".پس به تصور اﯾشان اگر از
بورژوازی کمپرادور در نتيجه از امپرﯾاليزم آمرﯾکا "صميمانه" حماﯾت کنيم ،بورژوازی
کمپرادور خودش در اثر رشد زﯾاد با امپرﯾاليزم تضاد پيدا میکند و به بورژوازی ملی
بدل میگردد .از نظر اﯾشان گوﯾا قضيه مصداق تارﯾخی ھم دارد.
نگاه کنيد" :بخصوص که از دوران پس از جنگ دوم جھانی ،بسياری از کشورھای مستعمره و
نيمه مستعمره ،مستقيم و غير مستقيم از سلطه اقتصادی امپرﯾاليزم آمرﯾکا نجات ﯾافتهاند و
به صورت کشورھای مستقل و آزاد درآمدهاند (145)".پس با توجه به محاسبات اﯾشان ،بھترﯾن
شعار "انقالبی" بهدست میآﯾد که میتوان آن را بدون کوچکترﯾن عواقب بدی برای
گوﯾندهاش ،ھمه جا و حتی در پشت ميز سازمان امنيت ھم با گردن افروخته فرﯾاد زد" :زنده
باد امپرﯾاليزم نجات بخش آمرﯾکا".
خيلی جالب است که اﯾن محمود توکلی کتاب "چه باﯾد کرد" خود را در آستانه
شروع اصالحات ارضی نوشته است و گروه خود را ھم در ھمين حول و حوش
تشکيل داده است ،اﯾن موضوع ،مسأله ارتباط احتمالی او را با سازمان سيا ،الاقل
به عنوان ﯾک امر منطقاً ممکن مطرح میسازد .نوﯾسنده شورش در بھا دادن بيش از
اندازه به تضاد بين سرماﯾه داران و مطلق کردن آشتی ناپذﯾری اﯾن تضادھا )به قول خودش:
"خودستيزی درنگ ناپذﯾر با خوﯾشتن"( ) ،(146نفی تضادھای درونی طبقه کارگر )محمود
توکلی اﯾن تضادھا را رسما نفی نمیکند ،اما آن را نادﯾده میگيرد( ،نادﯾده گرفتن
تضادھای درونی جبھهھای انقالبی ملی و جبھه انقالب جھانی ،به وﯾژه تئوری
جعلی و ارتجاعی تبدﯾل بورژوازی کمپرادور به بورژوازی ملی ،قوﯾا تحت تاثير عقاﯾد
"مارکسيست آمرﯾکاﯾیھا" قرار دارد .برای ما کمونيستھا توجه کردن به تضادھای
درونی جنبش انقالبی ملی و حتی جنبش انقالبی جھانی بسيار مھمتر و اساسیتر از توجه
به تضادھای بين امپرﯾاليستھا است .مسئله "انقالب جھانی" نيز که مورد توجه خاص

نوﯾسنده است ،دقيقاً به مسئله حل تضادھای طبقه کارگر بوﯾژه تضاد بين طبقه کارگر
کشورھای وابسته و طبقه کارگر کشورھای امپرﯾاليست و ھمچنين تضادھای بين طبقه کارگر
و ساﯾر نيروھای انقالبی وابسته است .نفی اﯾن تضادھا فقط به معنی عوام فرﯾبی و گول زدن
تودهھاست .البته نوﯾسنده شورش در اﯾن مورد خاص ،نظر سوئی ندارد ،ولی او شدﯾدا از نظر
تئورﯾک تحت تأثير مارکسيست آمرﯾکائیھا قرار دارد .او خود در کتاب دﯾگرش" ،چند نگاه
شتابزده" که در بھمن  1350انتشار ﯾافته است درباره ھمين گروه مارکسيست آمرﯾکاﯾیھا
مینوﯾسد" :اﯾن سازمان در طرح مساﯾل تئورﯾک ناب بیھمتا بود .بررسیھاﯾی که
مارکسيست )آمرﯾکاﯾی –ن( ھا از حزب توده کردند ،نمونه نداشت .برای نخستين بار حزب
توده با شمشير مارکسيزم تشرﯾح شد (147) ".که البته اﯾن حرف نوﯾسنده شورش از ھيچ
نظری درست نيست و فقط حرف ما را در مورد تحت تاثير قرار گرفتن او تأﯾيد میکند .زﯾرا اوال
مارکسيست امرﯾکاﯾیھا را نه میتوان مارکسسيست ناميد ،دوماً آنھا از نظر
تئورﯾک حتی نسبت به ساﯾر گروهھای رنگارنگ سوسياليست راست نيز بسيار
ضعيف بودند ،مثال فئوداليزم را پاﯾگاه طبقاتی امپرﯾاليزم انگليس میدانستند )الاقل
نه متحد سياسی آن( و اﯾن ،اشتباه در الفبای اقتصاد است .سوما اﯾن مسئله که
ﯾک نفر ﯾا ﯾک گروه طرفدار امپرﯾاليسم آمرﯾکا بتواند حزب توده را با "شمشير
مارکسيزم" تشرﯾح کند ،صرفا ﯾک تصور متافيزﯾکی است .گذشته از ھمه اﯾن
حرفھا ،نوﯾسنده شورش ھيچ دليلی بر ادعای خود ارائه نداده است و به جز بوی
دلباختگی ھيچ واقعيت دﯾگری در اﯾن قضاوت نوﯾسنده شورش وجود ندارد.
****
به ھر حال ،آنچه در اﯾن مقدمه گفتيم ،در مورد موضوع و ھدف کتاب شورش و منشاء
نظرﯾات نوﯾسنده آن بود .اکنون قبل از اﯾنکه سخن خود را در اﯾن مورد به پاﯾان برسانيم و به
بررسی بيشتر کتاب بپردازﯾم ،الزم است که چند نکته کمابيش مھم را تذکر بدھيم:
 ممکن است تصور شود که نظرﯾات نوﯾسنده شورش درباره مبارزهمسلحانه با تئوریھای چرﯾکھای فداﯾی خلق شباھت دارد ،باﯾد بگوﯾيم که اﯾن
شباھت صرفا صوری است ،زﯾرا نظرﯾات او در مورد مبارزه مسلحانه ،به ﯾک
ماجراجوئی لگام گسيخته بيشتر شباھت دارد تا به تئوریھای چرﯾکھای فداﯾی
خلق که قدمھاﯾی سنجيده در راه انقالب خلقھای اﯾران را مطرح میکنند .نوﯾسنده
شورش در مورد مبارزه مسلحانه میگوﯾد" :جنبشھای مسلحانه اﯾن ﯾا آن گوشه جھان
دارای ھرگون کاستی و ناپختگی و ناآزمودگی در ھر زمينهای که باشند ،بهھرو بسی
ارجمندتر و رﯾشهایتر و شکوھبارتر )؟!( و درستتر از روزنامه نوﯾسیھا و سخنرانیھای پروار
بندانه و دغلکارانهای ھستند که احزاب گوﯾا کمونيست انجام میدھند(148) ".

ما به ھيچوجه خود را مجبور به چنين مقاﯾسهای نمیبينيم .وقتی که نوﯾسنده شورش
میگوﯾد "ھرگون کاستی" و "در ھر زمينهی" ،طبعاً اﯾن "ھرگون کاستی" او شامل ھدف و
شعار مبارزه ھم میشود .اﯾن کامال مسلم است که ما نمیتوانيم ھرگونه مبارزه
مسلحانهای را با ھرگونه ھدفی و ھرگونه شعاری بپذﯾرﯾم .مجبور ھم نيستيم ھرگونه
مبارزه مسلحانهای را با "روزنامه نوﯾسیھا و سخنرانیھای پروار بندانه و دغلکارانه" مقاﯾسه
کنيم تا بگوﯾيم که کداميک "شکوه بارتر" )؟!( است ".روزنامه نوﯾسیھا و سخنرانیھای پروار
بندانه و دغلکارانه" ،که "شکوه بار" و "ارجمند" نيست ،تا "ھرگونه" مبارزه مسلحانهای از آن
"شکوه بارتر" و "بسی ارجمندتر" باشد.
چرﯾکھای فداﯾی خلق به اﯾن گفته لنين که "مارکسيزم با اشکال مبارزه برخورد
تارﯾخی دارد و ھيچ شکلی از مبارزه را برای ھميشه رد ﯾا قبول نمیکند" اعتقاد
کامل دارند و خود باز بر اساس گفته لنين با "تحليل مشخص از شراﯾط مشخص"
جامعه اﯾران به ضرورت مبارزه مسلحانه از جانب سازمانھای انقالبی پيشاھنگ در
اﯾران رسيدهاند .در مورد "روزنامه نوﯾسیھا و سخنرانیھای پرواربندانه و
دغلکارانه" نيز باﯾد بگوﯾيم که لزوم استفاده از اشکال مختلف مبارزه در شراﯾط
مختلف چيزی است ،و پناه آوردن اپورتونيستھا به اشکال ساده و بیدردسر و کم
خطر مبارزه که نه بر اساس ضرورت اجتماعی ،بلکه بر اساس ترس و بزدلی
خودشان آن را انتخاب کردهاند چيز دﯾگری .مثال چنانکه لنين میگوﯾد" :پس از شکست
کمون پارﯾس ،تارﯾخ ،کار تشکيالتی و تھذﯾبی را در دستور روز قرار داده بود" ) (149آﯾا مارکس
و انگلس باﯾد چه میکردند؟ آﯾا در آن شراﯾط ھم روزنامه نوﯾسی و سخنرانی نه
تنھا برای کارگران ،بلکه حتی در مجامع دانشگاھی ،باز کاری "پرواربندانه و
دغلکارانه" بود؟ آﯾا نوشتن کتاب عظيم کاپيتال کاری دغلکارانه بود؟ آﯾا طبقه کارگر
میتواند بدون وجود کتاب کاپيتال مبارزه کند؟ اما اگر کسی اکنون ،روزنامه نوﯾسی را
شکل اساسی مبارزه در اﯾران بداند حقاً که ﯾا دغلکار است و ﯾا الاقل به دام دغلکاران افتاده
است .عينیتر حرف بزنيم ،دغلکاران ھموطن ما فقط خيال روزنامه نوﯾسی و سخنرانی برای
تودهھا را در سر دارند .طبق فرمول اپورتونيستھا ،سازمان انقالبی پيشاھنگ مطلقاً
حق استفاده از شکل مسلحانه مبارزه را ندارد و طبق فرمول نوﯾسنده شورش،
حتی مارکس و انگلس و لنين ھم میباﯾست میرفتند و کانون شورشی را تشکيل
میدادند ،زﯾرا به گفته او" :قانون اصلی انقالب ،ھمان جنبش مسلحانه پيشتاز و
ھمان پوﯾه شورش از اندک جنگی است به سوی انبوه جنگی (150) ".و انقالبی ھم
حتما کسی است که از قانون اصلی انقالب پيروی کند .جواب روشن و آشکار ما به اﯾن
دو راه حل اﯾن است که اولی اپورتونيزم راست و دومی اپورتونيزم چپ است.

دوباره حرف پر ارزش لنين را تکرار کنيم" :مارکسيزم با اشکال مبارزه برخورد تارﯾخی دارد و
ھيچ شکلی از مبارزه را برای ھميشه رد ﯾا قبول نمیکند ".اﯾن قانون عام نه تنھا در مورد
اشکال مبارزه حزب ،بلکه در مورد اشکال مبارزه سازمانھای انقالبی پيشاھنگ
ھم صادق است .شکل مبارزه سازمان انقالبی پيشاھنگ را نيز شراﯾط خاص
اجتماعی و تارﯾخی تعيين میکند ،و تارﯾخ ،اگر صادقانه از آن درس بگيرﯾم ،میگوﯾد که
شکل اساسی مبارزه برای سازمانھای انقالبی پيشاھنگ در شراﯾط کنونی اﯾران،
مبارزه مسلحانه است .اما اﯾن حرف بدان معنی نيست که چرﯾکھای فداﯾی خلق
اشکال دﯾگر مبارزه را فراموش کردهاند .ھم اکنون چرﯾکھای فدائی خلق
جبھهھای مختلف در مبارزه گشودهاند :مطالعه در شراﯾط عينی و ذھنی انقالب
اﯾران ،مطالعه در تجربيات انقالبی تودهھای جوامع دﯾگر ،مبارزه اﯾدئوروژﯾک با
اپورتونيزم و دگماتيزم ،تبليغ و تروﯾج در ميان کارگران آگاه و روشنفکران انقالبی و
مبارزه برای جلب آنھا ،مبارزه در راه اﯾجاد سازمان و تشکيالتی از مبارزه که بتواند
در مقابل شراﯾط موجود )اختناق شدﯾد و سرکوب خشن( مقاومت کند و باالخره
مبارزه مسلحانه به عنوان ضامن اصلی ساﯾر اشکال مبارزه و به عنوان شکل
اساسی مبارزه سازمانھای انقالبی پيشاھنگ در شراﯾط موجود جامعه ما .اکنون
نيز ما آمادهاﯾم که بر اساس مطالعاتمان در شراﯾط عينی و ذھنی انقالب اﯾران ،در
صورت لزوم جبھهھای جدﯾدی در مبارزه بگشاﯾيم.
 نوﯾسنده شورش در پاﯾان کتاب خود ،تارﯾخ تأليف آنرا رقم گنگ " 1350-1347خورشيدی" ذکرمیکند .در اﯾن کار نوعی رد گم کردن دﯾده میشود .رقم  1347را برای اﯾن نوشته است که
بگوﯾد تحت تاثير دبره و احياناً جنبش چرﯾکی اخير اﯾران قرار ندارد و آنچه را میگوﯾد خود
کشف کرده است و به قول خودش" :ھمپای شوروی و جنگل ) (151ابر پراکنده اﯾن
برداشتھای آغازﯾن ،به آھستگی ولی ھمواره فشرده میشد و به ھنگام پاﯾان داستان
جنگل و شوروی اﯾن ابرھا نم نم بارﯾدند(152) ".

رقم  1350را ھم برای اﯾن نوشته است که احيانا راه را بر انتقاد کننده ببندد ،چون در اﯾن باره
سندی وجود دارد که ادعای او را رد میکند .اﯾن سند نقدی است که او در مھر ماه سال
 1348بر کتاب انقالب در انقالب رژی دبره نوشته است .او در اﯾن نقد که معجونی از تناقض
گوﯾیھای عجيب و غرﯾب است ،دبره را به تمسخر خبرنگار مینامد و تئوری کانون شورشی
او را نماد سازی روشنفکرانهای میداند که علت وجودی آن از زبان خودش اﯾن است":
تبليغات بی در و تخته روشنفکران وامانده جھانی ،که چون شيوهای برای مبارزه اصولی در
ميھن خود نيافتهاند ،در نتيجه میکوشند تا شيوهای آزماﯾش شده را که سرگذشت و نمونه
عينی آن نيز در دسترس میباشد ،به مثابه اصلی ثابت به ھمه و به تارﯾخ جا بکنند"(153) .

در جای دﯾگر ھمان نوشته ،درباره کتاب انقالب در انقالب میگوﯾد" :با جرات میتوان گفت که
کتاب مزبور نمونه کامال مشخص و مدونی است از اﯾن تقليدات روشنفکرانه مبتذل .تقليدات
روشنفکرانهای که به آخرﯾن ابتکار پيروزمند ،به صورت ﯾگانه ابتکار قابل پيروزی برای ھمه و
برای ھميشه و برای ھمه جا ،اقتدای روشنفکرانه میکند .ظاھرا حمالت مدام آقای دبره به
سنت گراﯾی به خاطر بنيان گذاری سنت جدﯾدی تنظيم شده است" (154) .در حالی که
نوﯾسنده شورش که در سال  1348گوﯾنده جمالت باال است ،در کتاب شورش مینوﯾسد:
"کم نيستند کسانی که میپندارند اندﯾشه شورش از خاستگاه جنبش مسلحانه پيشتاز و
حزب پيشتاز ،تنھا فرآورده آزمونی است که گوﯾا کوبا برای نخستين بار در تارﯾخ انجام داده
است .و پس آزمون کوبا را نوآوری گيج کنندهای گمان میکنند .ولی راستی چيست؟ راستی
اﯾن است که سراپای تارﯾخ طبقاتی آدمی را از آغاز تاکنون ،بوﯾژه شورشھاﯾی انباشتهاند که
از نطفه نبرد پيشتاز ،از نطفه جنبش مسلحانه پيشتاز آغاز شده و ره به سوی برناﯾی و
گردی ،ره به سوی پھناوری و گستردگی بردهاند"(155) .

از مقاﯾسه اﯾن دو گفته ،معلوم میشود که عقاﯾد نوﯾسنده شورش در مورد "شورش" از
اواسط سال  1347تا ھنگامی که کتاب شورش نوشته شده است ،کامال تغيير کرده و به
عبارت دﯾگر صد و ھشتاد درجه چرخش داشته .گذشته از اﯾنکه در سخنان سال  1348او از
"شيوهای برای مبارزه اصولی در ميھن خود" سخن گفته ،در حالیکه در کتاب شورش
میگوﯾد" :مرزھا و کشورھا و جوامع پدﯾدهھاﯾی ناکارگری ،بلکه ضد کارگریاند" ) (156با اﯾن
حال چهگونه میتوانيم قبول کنيم که در سال  1347مساﯾل اصلی کتاب شورش و )مساله
"شورش" و مساله انقالب جھانی( برای نوﯾسنده آن به ھر صورت مطرح بوده است .او در
اواسط سال  1348در اﯾن مورد نظرﯾاتی کامال متضاد با نظرﯾات اصلی مطرح شده در کتاب
شورش داشته ،در مورد بسياری مساﯾل دﯾگر نيز چنين است .مثال در مورد لنين و حزب
بلشوﯾک در ھمان نوشته سال  48مینوﯾسد:
"حزب بلشوﯾک و رھبر شگرف آن والدﯾمير اﯾليچ لنين روسيه را به درستی تشخيص داده بود.
لنين اشتباه نکرد .آن روز موعود فرا رسيد ،تزار نابود شد ،حزب بلشوﯾک زمام امور را به دست
گرفت"(157) .

در حالی که در کتاب شورش راجع به لنين و انقالب اکتبر چنين مینوﯾسد:
"درپشت اندﯾشهھای لنين درباره شورش به راستی شورشی نيست"" (158).پيروزی حزب
بلشوﯾک دست باال چيزی بيش از بل گرفتن نبود" (159) .در مورد شراﯾط انقالب در مھرماه
) 1348ھمان نوشته( مینوﯾسد" :انقالب زمان و شراﯾط معينی میخواھد ،دائما نمیتوان

انقالب کرد" (160).در صورتی که در کتاب شورش در ھمين مورد مینوﯾسد" :جنبش مسلحانه
ھمواره درست است و ھمواره باﯾستگی دارد و ھمواره دﯾر ،نه زود است"(161) .

قضيه اﯾن است که قبل از سال  48نوﯾسنده شورش لنينيزم را ھمان شيوه مبارزهای
میپنداشته که خود میکرده و دور و بر او راﯾج بوده ،ھمان به اصطالح "مبارزه" به اصطالح
"سوسياليستھا" ) (162و حداکثر ھمان دگماتيزم راﯾج در بين مارکسيست لنينيستھای
اپوزﯾسيون اﯾران .تصورش درباره لنينيزم و انقالب اکتبر به ھمين محدود بوده .مثال در ﯾکی از
ھمين جمالتی که از او ﯾاد کردﯾم ،میگوﯾد" :آن روز موعود فرارسيد ،تزار نابود شد ،حزب
بلشوﯾک زمام امور را به دست گرفت" .در واقع او انتظار "روز موعود" کشيدن خود و اطرافيان
خود را برنامه لنينيستی حزب بلشوﯾک فرض کرده ،واال ّ روز موعود کجا است ،تزار در دومين
انقالب بزرگ روسيه سرنگون شد و پس از اﯾن انقالب ،بلشوﯾکھا نه تنھا قدرت را در دست
نگرفتند بلکه حتی در حکومت جدﯾد ھم شرکت نکردند .تصور او از لنينيزم ھمين بوده و روشن
است که چنين "لنينيزمی" را نه حتی کتاب دبره ،بلکه ﯾک شماره از مجله اندﯾشه و ھنر ھم
میتواند زﯾر و رو کند .کتاب دبره را اگر ﯾک مارکسيست – لنينيست صادق بخواند ،درسھای
زﯾادی میتواند از آن بگيرد ولی ھمين کتاب ،لنينيزم تصوری نوﯾسنده شورش را چنان وﯾران
کرده که بگوﯾد حزب ھمان ارتش است (163) .ﯾعنی اگر کسی کمونيست نبود ولی حاضر بود
در صفوف انقالب بجنگد ،ﯾا باﯾد او را در صفوف انقالب راه نداد و ﯾا باﯾد در تعرﯾف کمونيزم تجدﯾد
نظر کرد تا او ھم باالخره کمونيست به حساب آﯾد .خالصه ،او پس از خواندن کتاب دبره ،جان
کالم او را درباره کانون شورشی و درباره حزب به طور نامرئی و با ترس و لرز میپذﯾرد ،ولی در
ظاھر به او فحش میدھد و او را "خبرنگار" و "روشنفکر وامانده" و غيره مینامد .تا اﯾن که ﯾک
سال و اندی بعد ،نظرﯾات دبره در ذھنش حسابی جا میافتد و آن "لنينيزم" سابق او را که در
انتظار "روز موعود" بوده ،به دور میرﯾزد .مجله اندﯾشه و ھنر و مطبوعات ضد کمونيستی ھم
در اﯾن خانه تکانی کمکاش میکند و در نتيجه او ،به ھر دليل به نوشتن کتاب شورش
میپردازد و در اصل ،آن لنينيزم خودش را و در ظاھر لنينيزم اصلی را که ھنوز نمیداند
چيست نفی میکند .اما او نه تنھا به اﯾن حقيقت اعتراف نمیکند ،بلکه حتی در پوشاندن
آنچه که به واقع رخ داده نيز شدﯾدا تالش میکند و چنين وانمود مینماﯾد که ھمه اﯾن
مسائل را خود کشف کرده و گوﯾا "نوآوریھای" کتاب شورش از سال  47تا سال  50به تدرﯾج
در چھار دﯾواری خانه در ذھنش تکوﯾن ﯾافته ،گوش کنيد:
"پس شک کاشته شد .پس شک جوانه زد ،پس شک به شکوفه نشست .و پس شک بارور
شد .و بدﯾنسان بود که کم کم دلھره نخست با بيباکی در آميخت .سپس در ھم سرشته
شدند .و سرانجام بيباکی چيره شد .پس دانه بيباکی برای برخورد بیپيراﯾه با لنينيزم و اکتبر
در درونمان کاشته شد .دﯾری نپاﯾيد که تيغه جوانه مخملی دانه بيباکی پوسته دلھره را ﯾکسر

درﯾد تيغه ھمين جوانه بود که برای شکافتن لنينيزم به کار رفت" (164).اما میبيند که
نمیتوان بیاحتياطی کرد ،زﯾرا ممکن است ﯾکی از خوانندگان شورش اتفاقاً آن نوشته سال
 48را خوانده باشد و رشتهھا ھمه پنبه شود .پس چه باﯾد کرد؟ باﯾد با اشاراتی گنگ و مبھم
راه را بر انتقاد چنين خوانندهای بست و
ضمنا طوری اﯾن کار را کرد که خوانندهگان دﯾگر از آن
ً
چيزی نفھمند ،ﯾعنی اشاره باﯾد خيلی گنگ باشد :ﯾکی از اﯾن اشارهھا ھمان رقم 1350
است که در کنار رقم  1347نوشته شده ﯾکی دﯾگر تذکراتی است که در پيشگفتار کتاب
شورش داده است .مثال او در ﯾک جا میگوﯾد:
"با اﯾن ھمه بسی نکوھيده است اگر ھمين جا بازھم افزوده نشود که ھيچ کدام اﯾن سخنان
بدان معنی نيست که حتی پس از پاﯾان کتاب جنگل و شوروی نيز به آنچه اﯾنک پيشکش
شده است ،مو به مو رسيده بودم .برای اﯾنکه از ژوليدگیھاﯾی که حتی پس از کتاب جنگل
و شوروی بر مغزم چيره بود نمونهی دﯾد ،بد نيست به خردهھاﯾی نگاه کرد که بر کتاب "انقالب
در انقالب" رژی دبره گرفتهام" (165).معنی اﯾن گفته اﯾن است که در ھمان سال  47او به
آنچه که در کتاب شورش آمده ،رسيده بود ،منتھا نه "مو به مو" .با اﯾن حساب نظرﯾات
نوﯾسنده شورش درباره مثال "انقالب" در سال  47و نظرﯾات او در ھمين مورد در سال  ،50فقط
تفاوتشان در اﯾن است که "مو به مو" بر ھم منطبق نيستند .او در جای دﯾگر پيشگفتار
اشاره دﯾگر نيز بر ھمين سياق میآورد" :و ھمچنين اگر از اثرات براﯾی ﯾاد نشود که جنبش
چرﯾکی سياھکل – تھران در تبلور واپسين اندﯾشه "شورش" داشت ،از فروماﯾگی نوﯾسنده
ﯾاد شده است  ...جنبش سياھکل – تھران واپسين پاالﯾشگاه اندﯾشه "شورش" بود .که
ھمواره پالوده باد!"(166) .

او چه میخواھد بگوﯾد؟ "اثرات برا" چيست؟ واپسين اندﯾشه "شورش" کدام است؟ "واپسين
پاالﯾشگاه" به چه معنی است؟ ظاھرا او میخواھد بگوﯾد که قبال به نظرﯾاتی که در کتاب
شورش وجود دارد رسيده بوده است ،ولی جنبش چرﯾکی اخير او را در درستی اﯾن نظرﯾات
مطمئن کرده ،ولی ھمين مطلب را گنگ و مبھم گفته تا قابل تفسيرھای دﯾگری ھم باشد.
نخست روشن نيست که تئوری چرﯾکھای فدائی خلق منظور او است ،ﯾا عمليات مسلحانه
اخير به طور کلی .اگر منظور او تاثير عملی جنبش چرﯾکی است که باﯾد بگوﯾيم جنبش
چرﯾکی اخير اﯾران ممکن است انگيزه نوﯾسنده در نوشتن کتاب شورش شده باشد ،ولی
محتوی کتاب شورش تاثير سطحی و ناچيزی از جنبش پذﯾرفته است .اما اگر منظور او تاثير
تئوریھای چرﯾکھای فداﯾی خلق است ،که در اﯾنصورت باﯾد بگوﯾيم حرف او به ھيچوجه
قابل قبول نيست .تئوریھای چرﯾکھای فداﯾی خلق چه تاثيری در تبلور اندﯾشهھای
"شورش" میتوانسته داشته باشد؟ ما پيشتر به تفصيل درباره منشاء نظرﯾات نوﯾسنده در
کتاب شورش ،سخن گفتيم ،چرا نوﯾسنده از آنھا ﯾاد نمیکند؟ چرﯾکھای فداﯾی خلق که در
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سوسياليستھای راست اشاره کردهاﯾم .مساﯾلی را که او در کتاب شورش مطرح
کرده است ،چه ربطی به چرﯾکھای فداﯾی خلق دارد؟ در کدامﯾک از آثار
چرﯾکھای فداﯾی خلق به نظرﯾات تروتسکيستی حتی گراﯾش نشان داده شده؟ ما
در کدامﯾک از آثارمان شراﯾط عينی انقالب را نفی کردهاﯾم؟ در کدام نوشته
چرﯾکھای فداﯾی خلق" ،شورش موسی" و "شورش ﯾعقوب ليث" بر انقالب اکتبر
ترجيح داده شده؟ درک ما از لنينيزم چه شباھتی به درک نوﯾسنده شورش از آن
دارد؟ اما در مورد تئوری مبارزه مسلحانه نوﯾسنده شورش ،ما اساس کار خود را بر تحليل
شراﯾط عينی و ذھنی انقالب اﯾران کنونی گذاشتهاﯾم .در صورتی که او در مورد شراﯾط انقالب
در اﯾران ھيچ و حتی مطلقاً ھيچ نمیگوﯾد .پس او ھيچ پيوند تئورﯾکی با چرﯾکھای
فداﯾی خلق ندارد .اگر چه جنبش مسلحانه اخير ،نوﯾسنده شورش را به خود جلب کرده،
ولی او ھرگز درک مشخصی از تئوریھای جنبش نداشته .ما مبارزه مسلحانه را از جانب
سازمانھای انقالبی پيشاھنگ در شراﯾط کنونی شکل اساسی مبارزه میدانيم ،ولی او
مبارزه مسلحانه را بر زندگی سياسی گذشته خود ترجيح میدھد ،فقط ھمين .اﯾن درست
است که مبارزات چرﯾکی او را تحت تاثير قرار داده ،ولی او تئوری "شورش" خود را
مستقيما از دبره گرفته است .او اگر با تئوری "کانون شورشی" دبره برخوردی
ً
متافيزﯾکی داشته ،ولی با تئوریھای چرﯾکھای فداﯾی خلق تقرﯾباً ھيچ برخوردی
نداشته .اما میماند علت اصلی ذکر اﯾن نکته.
او چرا اﯾن چنين حرفی زده؟ اﯾن حرف فقط اشاره گنگ و مبھم و در عين حال چند پھلوﯾی
است برای ره بستن بر انتقاد به ادعای نوآوری او ،در عين اﯾنکه خود اﯾن جمالت ادعای
اکتشاف و نوآوری نيز ھست :او میگوﯾد" :واپسين اندﯾشه" " ،آخرﯾن پاالﯾشگاه" و غيره و
روشن است که او ادعا دارد که جنبش ،فقط در آخرﯾن مراحل تکاملی نظرﯾات او ،آنھم در
حدی تاثير داشته است.
 نوﯾسنده در جاﯾی از پيشگفتار کتاباش در توجيه اﯾنکه چرا اسم خود را در آغاز چاپ اولکتاباش نوشته است ،میگوﯾد:
"گفتنی است که بسی زودتر از آنچه پنداشته شود ،به ھمت واالی سردار نيک مردان روزگار
جناب آقای مھندس رضا عسگرﯾه "گوﯾا" شورش به ھمراه مشتی دﯾگر از نوشتهھای
سازمانی که به ھمين شيوه نوشته شده بود پيش از رسيدن به دست دوست ،به چنگ
دشمن رسيد .ناچار اﯾن روﯾه ھمه گير پنھانکاری در برابر دوست و رو راستی در برابر دشمن

ھمچون که ھميشه باﯾستگی نداشت .پس رھا شد .و اﯾن است که ھم از تارﯾخچه شورش
و پوﯾه آن ﯾاد شد و ھم در چاپ نخست نوﯾسنده نام خود را در آغاز آن نوشت"(167) .

در اﯾنجا دو نکته را باﯾد تذکر داد ،ﯾکی اﯾن که صرفنظر از شخصيت و ماجرای مھندس رضا
عسگرﯾه که به خوبی روشن ھم نيست ،چون نوﯾسنده اطمينان ندارد که او کتاباش را لو
داده باشد و فقط بر اساس حدس و گمان چنين حرفی میزند) ،خودش میگوﯾد "گوﯾا"(،
بنابراﯾن ھم از نظر امنيتی ،ھم از نظر اخالقی نمیباﯾست چنين چيزی را میگفت .نکته دوم
اﯾنکه ،توجيه نوﯾسنده قابل قبول به نظر نمیرسد ،زﯾرا بر فرض اﯾن که کامال ھم قبول کنيم
که او بر لو رفتن کتاباش اطمينان داشته )که بنا به گفته خودش نداشته( باز اﯾن دليل
رمانتيک که "پنھان کاری در برابر دوست و رو راستی در برابر دشمن ھمچون ھميشه
باﯾستگی نداشت" پذﯾرفتنی نيست .او خود میخواسته که ناماش ﯾعنی اسم خود را در آغاز
کتاباش بنوﯾسد و حق بود که شجاعانه بر اﯾن خواست خود اعتراف میکرد ،ﯾعنی اسم خود
را مینوشت و در اﯾن باره ھم اصال چيزی نمیگفت.
 نوﯾسنده ،چاپ دوم کتاباش را به انقالبی شھيد رفيق نادر شاﯾگان تقدﯾم میکند و بهھمين مناسبت ،در ضمن جمالت دﯾگر درباره او مینوﯾسد" :که باورش به "شورش عاشقانه
بود" .با توجه به اﯾن که کلمه "شورش" را در داخل گيومه میگذارد ،اﯾن تصور پيش میآﯾد که
منظورش کتاب شورش است .اگر چنين باشد باﯾد گفت که اﯾن حرف ھم ﯾک ادعای بیثمر و
ھم اثبات نشده است .نوﯾسنده شورش بر چه اساسی چنين حرفی میزند؟
****
به ھر حال ،آنچه گفتيم مطالبی بود در معرفی کلی کتاب شورش ،اﯾن کتاب چون با مسئله
مبارزه مسلحانه به طور کلی و نيز مسئله مبارزه مسلحانه در اﯾران ،اگر چه به طور غير
مستقيم ،ارتباط دارد ،سازمان چرﯾکھای فداﯾی خلق خود را موظف میداند که به آن پاسخ
بدھد ،طبعاً نخست باﯾد به مساﯾل اصلی کتاب بپردازﯾم و سپس مسائل فرعی را تا حد لزوم
مورد بررسی قرار دھيم .ما نيز چنين کردهاﯾم ،منتھا باﯾد بگوﯾيم که مساﯾل اصلی کتاب
شورش ،در واقع ھمان مساﯾل اصلی مطرح شده در کتاب نيست .مساﯾل اصلی کتاب
شورش کلياتی است که میتوان درباره اﯾن کتاب گفت .به اﯾن جھت ما اﯾن کتاب را در دو
بخش مورد بررسی قرار دادﯾم و مقدمهای را که از نظر خواننده گذشت ،برآن افزودﯾم .بخش
نخست بررسی ما" ،کليات" نام دارد که شامل چھار فصل است:
 .1زبان قراردادی نوﯾسنده
 .2شيوه تفکر و استدالل نوﯾسنده

 .3موضوع سياسی نوﯾسنده
 .4اﯾن روشنگر نوﯾسنده کيست؟
بخش دوم بررسی خود را "مساﯾل مطرح شده در کتاب" نام نھادهاﯾم که شامل دو فصل
است:
.1اشکال تارﯾخی مبارزه
.2مسئله انقالب جھانی

زبان ،قرارداد فردی ﯾا قرارداد اجتماعی؟
شاﯾد اﯾن موضوع که ما فصل اول بررسی خود را به گفتگو درباره زبان کتاب شورش اختصاص
میدھيم ،در نظر اول اﯾجاد تعجب کند .باﯾد بگوﯾيم که ما اﯾن کار را به دو دليل انجام می
دھيم :نخست اﯾنکه ،زبان خاص کتاب شورش با شيوه تفکر نوﯾسنده آن ارتباط ارگانيک دارد و
دوم اﯾنکه ،مساﯾل مربوط به زبان ،نخستين مساﯾلی است که برای خواننده کتاب شورش
مطرح میشود .با اﯾنحال ،سعی میکنيم که در اﯾن مورد خيلی کم و مختصر و تا حدی که
برای قسمتھای بعدی اﯾن بررسی الزم است سخن بگوﯾيم.
کتاب شورش با زبانی ساختگی نوشته شده که خود نوﯾسنده آنرا "شيوه فارسی" مینامد.
) (168اﯾن زبان که از نظر سيستم واژهای تقرﯾبا ھمان زبان خاص احمد کسروی است )ولی از
نظر شيوه نگارش تا حدودی به زبان خاص مجله اندﯾشه وھنر شباھت دارد ،بدﯾن ترتيب
ساخته شده که نوﯾسنده با وسواس شدﯾدی سعی کرده واژهھاﯾی را که رﯾشه عربی دارند
بهکار نبرد و به جایشان ﯾا واژهھای منسوخ و مرده زبان پھلوی و زبان فارسی باستان ،ﯾا
واژهھاﯾی که در زبان فارسی زنده امروز ،معناھای دﯾگری دارند و ﯾا واژهھای ساختگی
بنشاند .نمونه:
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در نتيجه اﯾنکار ،زبان فارسی بهعنوان ﯾک سيستم منظم از کلمات که در طی
تارﯾخ ھمراه با تکامل اجتماعی انسان در بخشی از جامعه انسانی شکل گرفته،

قدرت ،دقت و ظرافت ﯾافته ،در کتاب شورش از ھم متالشی شده و بر جای آن
زبانی ساختگی و مکانيکی نشسته که عبارت از سيستم نامنظمی از کلمات است
که ارتباط آنھا با ھم از طرفی ،و با مفاھيم از طرف دﯾگر نه به دقت ،بلکه حتی به
تقرﯾب ھم روشن نيست .البته به کار بردن واژهھا و ترکيبھای جدﯾد فارسی به جای
اشکال صرف شده لغات  ،جمعھا و ترکيبھای مشکل عربی ﯾا بهطور کلی بيگانه اگر
براساس اصول علمی انجام گيرد ،کاری درست و حتی در حد نوآوری ارزندهای است .اﯾن کار
سبب کاھش نفوذ بی روﯾه صرف عربی در دستور زبان فارسی ،تحکيم و تعميم بخشيدن به
قواعد دستوری زبان فارسی و خالصه استقالل ساخت دستوری زبان فارسی خواھد شد و
اﯾن امر قدرت زبان را در بيان مفاھيم دقيق بيشتر خواھد کرد ،ارتباط زبان مکتوب و گفتاری را
زﯾادتر خواھد نمود ،آموزش زبان را آسانتر خواھد ساخت و خالصه به تودهای شدن زبان
مکتوب کمک خواھد نمود.
اما چنانچه گفتيم اﯾن کار دارای اصولی علمی است:
 .1باﯾد واژهھا و ترکيبھاﯾی را که مشخصات دستوریشان برای زبان بيگانه است و برای
فھميدن اﯾن مشخصات باﯾد قواعد دستوری زبانی دﯾگر را نيز آموخت و ﯾا واژهھای مشکل
بيگانهای را که رواج زﯾادی در زبان ندارد مشمول تصفيه کرد ،مانند" ،کماھو حقه"" ،تسعير"،
"محتوم"" ،سوق الجيشی" و حتی "کماکان" و غيره .اما نباﯾد ھر واژهای را که اصل و
نسب عربی ﯾا بهطور کلی بيگانه دارد از زبان مرخص کرد .اﯾن کاری ضد علمی است.
برداشتن واژه "علت" که ھم دھقان دوازده ساله کرمانی معنی آنرا میداند ،ھم پيرزن
بیسواد تھرانی ،به جرم اﯾنکه اصل و نسب عربی دارد و نشاندن واژه "شوند" که از نظر
دستوری ھم غلط است به جای آن ،به جز توھين به تودهھا ،ھيچ معنی دﯾگری ندارد.
وانگھی مگر میشود اصل و نسب واقعی واژهھا را پيدا کرد .مثال ھمين واژه معروف
"است" را که ھر فارسی زبانی معنی آنرا میداند ،آﯾا واقعاً میتوان گفت اصل و نسب آن
کجائی است .در انگليسی میگوﯾند "اﯾز" در روسی میگوﯾند "ﯾست" ،در زبانھای آلمانی،
فرانسه و در بسياری از زبانھای دﯾگر اروپاﯾی نيز کلماتی مشابه آنرا بهکار میبرند .اگر ثابت
شود که اﯾن کلمه در اصل از زبانھای دﯾگر "ھند و اروپاﯾی" وارد زبان فارسی شده ،آﯾا باﯾد
آنرا تصفيه کرد؟ ملتھا ھميشه با ﯾکدﯾگر مبادله فرھنگی داشتهاند و ھميشه در
مورد زبان واژه و حتی قواعد دستوری از ﯾکدﯾگر گرفتهاند .اﯾن امر در عصر ما رواج
بيشتری ﯾافته و اﯾن نه تنھا بد نيست ،بلکه بسيار ھم خوب ھست ،منتھا باﯾد با
ضوابط علمی انجام گيرد ،ﯾعنی واژه ﯾا قاعده دستوری بيگانهای که وارد زبان
میشود باﯾد در کادر دستوری و سيستم واژهای زبان پذﯾرنده حل شود و میتوان

گفت که بسياری از واژهھا و ترکيبھا و صورتھای صرف شده کلمات عربی در کادر دستوری
و واژهای زبان فارسی ھنوز حل نشدهاند.
 .2واژه جدﯾدی که ساخته میشود باﯾد تا حد ممکن از عناصر زنده زبان ساخته شود ،مانند
بھسازی ،دوچرخه ،دوچرخه سوار ،مگسکُش ،جعبه دنده ،سگدست ،ھواپيما ،ھمسازی،
خانه امن ،نسيه بر و غيره )(169که ھر فارسی زبانی ھم که اﯾن واژهھا را نشنيده و ندﯾده
باشد ،باز میتواند معنیشان را حدس بزند و مشخصات دستوریشان را بفھمد .واژهھای
متروک زبان پھلوی ﯾا فارسی باستان ،اگر پيوندی رﯾشهای با واژهھای زنده
فارسی امروز نداشته باشد ،برای ما بيگانهتر از تمام واژهھای زبانھای مختلف
دنيای امروز است .مثال واژه "بيوسيدن" .اﯾن واژه اکنون دﯾگر کامال مرده است و برای مردم
اﯾران ھم بهطور کلی بيگانه است .در حالیکه اگر ارزشھای پوسيده و ميان تھی
"نياخاکی" را به دور برﯾزم و بر اساس زبان شناسی علمی قضاوت کنيم ،میبينيم
که واژه "انتظار کشيدن" ﯾک واژه کامال فارسی است .برای اﯾنکه اﯾن واژه با تارﯾخ
و فرھنگ ملت ما عجين شده است ،مردم آنرا میفھمند و بهکار میبرند و بارھای
فرھنگی و عاطفی آنرا دقيقاً حس میکنند.
 .3باﯾد عرضه واژهھای جدﯾد آنقدر به تدرﯾج و آھسته انجام گيرد که گيرندگان آن واژهھا،
فرصت عادت کردن به آنھا را داشته باشند ،نه اﯾنکه ﯾکباره ھجوم واژهھای نو ،خواننده را
وادارد که از خير نوشته بگذرد تا به شرش دچار نگردد.
.4اصول فنی دﯾگری ھم ،مانند ھمسازی واژه جدﯾد با فونيتيک و آھنگ زبان و غيره باﯾد رعاﯾت
شود که فعال بحث ما درباره آن سود مشخصی ندارد.
اما نوﯾسنده شورش ھيچﯾک از اﯾن ضوابط علمی را در به کار بردن واژهھای جدﯾد رعاﯾت نکرده
است .او بیھيچ ضرورتی واژهھای اساسی زبان فارسی را برداشته و به جای آنھا
واژهھاﯾی به ھرحال بيگانه با زبان فارسی گذاشته ،و تازه اﯾن زبان اختراعی بهدست آمده را
"شيوه فارسی" ناميده .چنانکه گفتيم ،اﯾن زبان ،از نظر سيستم واژهای تقرﯾباً ھمان زبان
ساختگی احمد کسروی است .احمد کسروی دانشمند و مورخ نوخواه بورژوا بود که
در عصر انحطاط روابط توليد فئودالی و ھنگامی که بورژوازی به عنوان ﯾک عامل
فعال در عرصه اقتصاد ،علم و سياست در جامعه اﯾران تازه داشت ظھور میکرد،
میزﯾست .کسروی معتقد بود که واژھای عربی ،زبان فارسی را به عنوان ﯾک
وسيله انتقال دھنده دقيق مفاھيم ،ناتوان ساخته و آن را به ﯾک وسيله بازی و
سرگرمی فضل فروشانه تبدﯾل کرده است .بدﯾن جھت او میخواست با بيرون
کردن واژهھا و قواعد و واژهھای جدﯾد ،زبان فارسی را راسيوناليزه )خردمندانه(

کند .آنچه که مسلم است ،قصد کسروی از انجام اﯾن کار بسيار مترقی و
خيرخواھانه بود .کار او واکنشی بود در مقابل عرب زدهھای فضل فروش آن روزگار که زبان
به قول خودشان "ادبی" را نه رکن اساسی فرھنگ ﯾک ملت ،بلکه وسيله تفرﯾح و سرگرمی
اشرافی خود میدانستند .حتی بهطور وسيعتر ،کار او واکنشی بود در مقابل عرب زدگی
روشنفکران فئودال که در طول ھزار سال زبان مکتوب فارسی را با لغات و ترکيبات قلمبه عربی
آغشته بودند تا ھر چه بيشتر آنرا از تودهھا که آفرﯾننده زباناند جدا سازند و به
سرگرمی مخدر اختصاصی خود تبدﯾل کنند ،کاری که سبب فقر شدﯾد زبان فارسی در زمينه
قصه و داستان و نثر روان شده بود .کسروی ھمت ،پشتکار و استعداد آنرا ھم داشت که در
راه راسيوناليزه کردن زبان مکتوب فارسی قدمھای مھمی بردارد ولی راه او اساسا اشتباه
بود .کسروی چون نه از زبان شناسی علمی چيزی میدانست و نه از جامعه
شناسی اطالعی داشت ،درنتيجه خالق واقعی زبان را نمیشناخت .او برای
بھسازی زبان مکتوب ،به جای روی آوردن به زبان عاميانه و فولکور زنده زمان خود،
به لغات منسوخ و مرده زبان پھلوی )فارسی ميانه( ،زبان فارسی باستان و نيز
لغات مجھول و من در آوردی روی آورده بود .بدﯾن جھت با ھمه لياقت و نيز حسن
نيتی که داشت ،و با اﯾنکه جامعه در آن شراﯾط رشد بورژوازی و افول فرھنگ
فئودالی ،نياز شدﯾد به راسوناليزه کردن زبان مکتوب خود داشت ،با اﯾن حال در کار
راسيوناليزه کردن زبان مکتوب با شکست مواجه شد و مورد استقبال کسی قرار
نگرفت .او چون معنی درست زبان و چگونگی ارتباط زبان مکتوب با زبان گفتاری را
نمیدانست ،تصور میکرد که اگر کتابھای مھم و سودمندی به زبان اختراعی او نوشته
شود ،در نتيجه آن زبان رواج پيدا میکند و بر اساس ھمين تصور ھم ،اغلب به نوﯾسندگان
توصيه میکرد که نثر اختراعی او را به کار ببرند.
نوﯾسنده شورش که شاﯾد توصيه کسروی را پذﯾرفته ،در نوشتهھا و حتی مکاتبات معمولی
جدﯾدش میکوشد زبان ساختگی کسروی را بهکار برد .ولی او در واقع فقط از سيستم
واژهای زبان کسروی استفاده میکند .به عبارت دﯾگر ،اگر چه زبان کسروی برای او الگو بوده
ولی ھم شيوه نگارش او از کسروی کامال متماﯾز است و ھم انگيزه او در گزﯾنش چنين زبانی
با کسروی ﯾکی نيست .زﯾرا اوال شيوه نگارش کسروی مبتنی بر ساده نوﯾسی بود.
کسروی نه تنھا لفاظی و کلمه بازی نمیکرد ،بلکه حتی از اﯾن کار شدﯾدا تنفر
داشت .او با ُمغلَق گوﯾی ،ابھام ،چسبيدن به ظاھر کلمات سخت مخالف بود و فقط کلماتی
را جانشين کلماتی دﯾگر میساخت و احياناً به برخی قواعد مرده )مانند پسوند استمراری
"ی" در آخر افعال( جان میداد ،برخی رابطهھای استثنائی به اصطالح "سماعی" بين کلمات
را تعميم میبخشيد )اﯾن کار اگر با تأمل انجام گيرد از نظر علم زبان شناسی درست است( و

از آن قاعده میساخت و غيره .ولی نوﯾسنده شورش اﯾن زبان را برای لفاظی و کلمه بازی
نوع خاصی میخواھد .او با اﯾن زبان مطالب را مبھم و رابطه بين مفاھيم را سخت صوری
میسازد و گاھی برای انشاء نوﯾسی پر آب و تاب و تکرار دﯾگر گونه مطالب از آن استفاده
میکند .به چند نمونه زﯾر توجه کنيد .نمونه مبھم گوﯾی:
"جنبش سياھکل -تھران واپسين پاالﯾشگاه اندﯾشه "شورش" بود .که ھمواره پالوده باد".
) (170اﯾن حد اعالی مبھم گوﯾی است" .واپسين پاالﯾشگاه" ﯾعنی چه؟ خواننده به ھيچ وجه
نخواھد فھميد که "جنبش سياھکل – تھران" باالخره "اندﯾشه شورش" را چهکار کرده است.
ھر تصوری که خواننده بر اساس حدس و گمان خود بکند ،نوﯾسنده میتواند بگوﯾد منظورش
چيز دﯾگری بوده و خواننده موضوع را عوضی فھميده .ھمين اصطالح "سياھکل – تھران" ،واقعاً
به چه معنی است .اگر خواننده بگوﯾد منظور چرﯾکھای فداﯾی خلق است که به
"سياھکلیھا" ھم معروف شده بودند ولی فعاليت اصلی اﯾشان در تھران بود ،میتواند بگوﯾد
نه من کل جنبش چرﯾکی را گفتهام .اگر خواننده بگوﯾد که منظور کل جنبش چرﯾکی است،
نوﯾسنده میتواند بگوﯾد نه من فقط منظورم چرﯾکھای فداﯾی خلق است .تازه چه چيز جنبش
آخرﯾن پاالﯾشگاه بوده ،عمل آن ﯾا تئوریھاﯾش؟ به عبارت دﯾگر نوﯾسنده تحت تأثيرآثار تئورﯾک
جنبش قرار دارد ﯾا تحت تاثير عمليات آن؟ از طرفی "اندﯾشه شورش" چيست؟ آﯾا منظور تمام
نظرﯾاتی است که در کتاب شورش وجود دارد ﯾا برخی نظرﯾاتی است که در کتاب شورش
درباره "شورش" وجود دارد؟ از اﯾن ھمه بگذرﯾم" ،ھمواره پالوده باد" ﯾعنی چه؟ اﯾن دعاست ﯾا
فحش است؟ تازه چه چيزی پالوده باد؟ "اندﯾشه ،شورش "پالوده باد؟ کتاب شورش پالوده
باد؟ ﯾا "جنبش سياھکل –تھران "پالوده باد؟ اگر منظور آخری است ،پاالﯾشگاه که پالوده
نمیشود .خالصه نوﯾسنده میتواند صدھا معنی به ھمين جمله نسبت دھد و ھيچ کداماش
را ھم نمیشود قاطعانه رد کرد.
نمونه کلمه بازی و لفاظی:
" ...برای آتش زدن به جان اندﯾشهھای نوﯾن و برای آتش زدن به گوھر اندﯾشه و برای آتش
زدن به خاستگاه اندﯾشه و برای آتش زدن به شادابی و پرواز کھکشان به کھکشان اندﯾشه
طبقه کارگر (171) ."...

باز نمونه مبھم گوﯾی:
"اﯾن نثر ،ھر چند در روزگار کنونی آﯾا بهھررو ،حتی شوونيستی نيست؟ ) (172چرا ھر چند؟
چرا روزگار کنونی؟ چرا حتی؟ چرا به ھررو؟ باز ھم لفاظی و کلمه بازی" :جنبش مسلحانه و
جنگ چرﯾکی پيشتاز دارای دﯾدگاه و نگره روشن و ژرفی است :نگره شورشی! دﯾدگاه
شورشی و سراپا شورشی و سراپا راستين! دﯾدگاه دانشين!"(173) .

خالصه ﯾکی از وﯾژگیھای مھم نثر نوﯾسنده شورش اﯾن است که جمالت در آن مبھم و در
نتيجه قابل تعبير و تفسيرھای گوناگون ھستند و گاھی بهنظر میرسد اﯾن ابھام عمدی
است ،و ﯾکی دﯾگر از وﯾژگیھای آن اﯾن است که نوﯾسنده بر اساس رابطه صوری بين کلمات،
لفاظی و کلمه بازی کرده است .در حالی که نثر کسروی دارای صراحت ،قاطعيت،
بیپردگی و در عين حال سادگی و روانی بود .در نثر کسروی زبان دقيقاً در خدمت
دوما کسروی از بهکاربردن اﯾن زبان خاص ،ھدفی مشخص داشت که واقعاً به
ً
مفھوم بود.
آنھم معتقد بود .او میخواست زبان را راسيوناليزه کند .خودش میگفت" :زبان باﯾد چون آﯾنه
باشد ،به نماﯾاند ولی نماﯾانده نشود" و کوشش او ھم اگرچه نادرست ،ولی کامال در جھت
ساختن چنين زبانی بود .اگر راه او غلط بود ولی انگيزهاش درست و مثبت بود ،ولی نوﯾسنده
شورش در اﯾن کار خود ھيچ گونه انگيزه مثبتی نداشته .زبان مکتوب فارسی امروز با زبان
مکتوب فارسی زمان کسروی فرق بسيار زﯾادی دارد .بی شک اگر کسروی در زمان ما
میبود ،ھرگز به زبان سازی دست نمیزد .او نوشتهھا و ترجمهھای علمی و ادبی امروز
زبان فارسی را ندﯾده بود ،تا ببيند راه واقعی راسيوناليزه کردن زبان چيست .او حتی اگر نمونه
نثرھای روزنامهای امروز را ھم میدﯾد به دنبال چنان کاری نمیرفت .کسروی در زمانی
زندگی میکرد که انشاء نوﯾسی آخوندی ،نثر مسلط کليه نوشتهھا بود .زبان
مکتوب امروز ما به وﯾژه در آثار مارکسيستی و رمانھای مترقی که به طور علنی ﯾا
مخفی چاپ شده است ،خيلی بيشتر از حد تصور کسروی راسيوناليزه شده است.
بنابراﯾن دﯾگر انگيزهای برای تقليد از کسروی باقی نمیماند .اما چنان که پيشتر ھم گفتيم،
نوﯾسنده شورش اگر واژهھاﯾش را بيشتر از کسروی گرفته است ولی شيوه نگارش و انگيزه او
در انتخاب اﯾن زبان خاص بيشتر به "اندﯾشه و ھنر" شباھت دارد .ھواداران "نھضت" زبان
"نيا خاکی" که مدﯾر اندﯾشه و ھنر سردمدار آن است ،اگر چه ظاھر کارشان ممکن
است شباھتھاﯾی به کسروی داشته باشد ولی انگيزه و ھدفشان درست
مخالف با اﯾده کسروی است :پيدا کردن ﯾک وسيله جدﯾد برای سرگرمی .شاﯾد در
ميان آن "نھضت" نوﯾسنده شورش از ھمه افراطیتر است .به ھرحال آنچه مھم است ،اﯾن
که ﯾک زبان قراردادی به ھيچوجه نمیتواند جانشين ﯾک زبان واقعی شود .در زبان ھر ملت
به تناسب درجه تکامل اجتماعی – اقتصادی و فرھنگی آن ملت ،نکات بارﯾک و
دقيقی ھست که نمیتواند اﯾن نکات در ﯾک زبان اختراعی رعاﯾت شود :مثال ما در
زبان فارسی امروز دارﯾم "شور" و "ھيجان" .در ادبيات قدﯾمتر فارسی اﯾن دو واژه به عنوان
دو واژه مترادف ،پشت سر ھم آمده که دقيقاً معلوم نيست آﯾا اختالفی ھم با ھم داشتهاند ﯾا
نه .در زبان فارسی امروز اﯾن دو واژه با ھم اختالف ظرﯾفی دارند که در ھيچ کتابی
نوشته نشده ولی ھمه به کار برندگان اﯾن دو واژه آنرا خودبهخود میدانند :در
شور ،ﯾک جھت مثبت تعقل و غلبه بر ضعفھای بازدارنده وجود دارد ،در حالی که

يانا عنان گسيختگی نيز ھست .ﯾا واژه
در ھيجان چنين جھت مثبتی نيست و اح ً
وسعت ،دارای کاربرد معنوی نيز ھست .ولی واژه پھنا دارای چنين کاربردی نيست .مثال
میتوانيم بگوﯾيم "وسعت معلومات" ولی نمیتوانيم بگوﯾيم "پھنای معلومات" .البته ،ظاھرا
واژه وسعت بهدليل عربی و در نتيجه ادبی بودناش در پيش روشنفکران فئودال چنين باری
ﯾافته .ولی باﯾد گفت ،تمام لغات در تارﯾخ و با تارﯾخ ساخته شدهاند.
بهھرحال ،اگر قرار باشد تمام ارتباطھای ظرﯾف و دقيق واژهھا با مفاھيم و واژهھا با ﯾکدﯾگر،
در زبان ﯾک ملت ،نوشته شود شاﯾد ﯾک کتاب ده بيست جلدی بزرگ درست شود .اما نوشتن
اﯾن کتاب الزم نيست .زﯾرا که مردم خود اﯾن ارتباطھا را خودبهخود میدانند و در حرف زدن و
چيز نوشتن ،به حد نياز ،آنرا رعاﯾت میکنند .حتی در موارد نياز ارتباطھای جدﯾدی نيز بهوجود
میآورند و ارتباطھای بیفاﯾده را کنار میگذارند .اما اگر کسی بخواھد خود زبانی بسازد و به
خورد مردم بدھد ،اوال ً باﯾد خودش بنشيند و ارتباطات دقيق و حساب شدهای بين مفاھيم و
واژهھا و واژهھا با ﯾکدﯾگر بهوجود بياورد که اﯾنکار نه در حد آگاھی ﯾک فرد است )ھر فردی
با ھر درجه از علم و دانش( و نه معيارھاﯾی برای آن وجود دارد .حال بر فرض محال ،گيرﯾم که
اﯾن کار شدنی باشد .اگر خواننده را ھم نادﯾده بگيرﯾم ،نوﯾسندهای که به چنين زبانی
میخواھد بنوﯾسد باﯾد بنشيند و اﯾن کتاب ده بيست جلدی را حسابی از بر کند .درست
بهھمين علت است که زبان ساختگی و مکانيکی کتاب شورش قادر به انتقال مفاھيم
نيست .مثال مطلبی را که میشد در زبانھای معمولی با چند جمله کوتاه بيان کرد ،نوﯾسنده
برای بيان آن با اﯾن زبان ،چند صفحه را سياه کرده و تازه باز ھم نتوانسته مطلب خود را بيان
کند و به ناچار از آن گذشته .بهدﯾن ترتيب مفاھيم اسير ﯾک تصنع بيھوده شده و خوانندهای که
بهخاطر ضرورت کار مجبور است از اﯾن مطالب سر در بياورد ،باﯾد مشکل غير الزمی را که
کامال قابل احتراز بوده است تحمل کند :ھر مطلب را چند بار بخواند ،آنرا برای خودش ترجمه
کند و سرانجام چيزی دست و پا شکسته دستگيرش شود .خود نوﯾسنده ھم گوﯾا از اﯾن
قضيه غافل نبوده ،زﯾرا در جاﯾی ظاھرا به عنوان معذرت خواھی میگوﯾد" :اﯾن دشواریھا را
فداکارانه به گرده خوانندگان بار کردم ،شاﯾد دعاگو شوند و پس دعا را فراموش نفرماﯾند"
)(174که البته در ھمين جمله او ھم ناتوانی زبان ساختگی او در بيان مفاھيم دﯾده میشود.
زﯾرا طبعاً روشن است که از نظر او بارکردن به گرده دﯾگران نمیتواند فداکارانه باشد و به دعا
حتما اﯾن بوده که خوانندگان
ً
گوﯾی شخص بار شده نياز داشته باشد .بنابراﯾن منظور او
فداکارانه اﯾن بار را تحمل کنند .منتھا چون نخواسته کلمه تحمل را که عربی است به کار برد و
واژهای ھم با اﯾن معنی در ميان واژهھای گوﯾا "فارسی نياکانی" سراغ نداشته ،سرانجام
مفھوم را فدای اصالت نژاد آرﯾاﯾی کرده است.

معموال ھر زبانی پر از اصطالحات ،مثلھا ،ضرب المثلھا و صناﯾع لفظیای است
که در طول تارﯾخ ساخته شدهاند و برای بيان دقيق مفاھيم به گوﯾندگان آن زبان
کمک میکنند .ولی چون زبان ساختگی نوﯾسنده شورش از چنين چيزھاﯾی خالی است،
بنابراﯾن او کوشيده که خود ،اﯾن کمبودھا را جبران کند .روشن است کاری را که ﯾک ملت
در طول تارﯾخ کرده ،ﯾک فرد نمیتواند به تنھاﯾی و در زمانی محدود انجام دهد ،بدﯾن
جھت کار او به لفاظی و کلمه بازی خنک ،و وقت کش و گاه چندش آور کشيده شده.
نگاه کنيد:
"جنبش مسلحانه و جنگ چرﯾکی پيشتاز طبقه کارگر کنش و رفتاری بيھوده نيست که چون
گه از تھيگاه تارﯾخ بيرون رﯾزد"(175) .

""شورش" نوشته ناسفتهای است و تا بدان ھنگام که در رودخانه اندﯾشهھای شورشی
غلتھا نخورد ،ھمچنان ناسفته خواھد ماند"(176) .

الزم به تذکر است که "ناسفته" ﯾعنی سوراخ نشده.
"تارﯾخ با دم زندگی بخش بھاران خود سرود شکوھمند رھاﯾی آدمی را (177) ."...
"با گلخند پگاه زندگی به پيشوازش برود"(178) .

"طبقه کارگر  ...در مکان اجتماعی وﯾژهای به روی خشت افتاد" (179).اﯾن استعاره ،الھام از
زاﯾمان در روی اجاق ﯾا چاله است.
آنچه گفتيم ،در توصيف زبان خاص نوﯾسنده شورش ،منشاء آن و نيز نگاھی گذرا به آن از دﯾد
زبانشناسی بود .حال ببينيم که نوﯾسنده شورش چرا اﯾن زبان را انتخاب کرده و نيز چه
زﯾانھاﯾی از کارش برمیخيزد که ارتباط با بررسی ما پيدا میکند.
او خود در کتاب شورش میگوﯾد که انتخاب اﯾن زبان ،در آغاز فقط ﯾک کار امنيتی بود و او صرفاً
به خاطر رعاﯾت اصول پنھان کاری چنين کاری کرده ،اما بعدا چون حدس زده که ممکن است
) (180کتاب به دست ساواک افتاده باشد و اسم او نيز لو رفته باشد ،در نتيجه ،برای اﯾنکه
چيزی را که دشمن میداند از دوست پنھان نکند ،نام خودش را بر پشت جلد کتاب نوشته
ولی فرصت نکرده نثر آنرا عوض کند و به صورت عادی درآورد .البته اﯾن حرف به نظر ما قابل
قبول نمیرسد .زﯾرا:
 .1مقدمهای را که او پس از شناخته شدن کتاب از جانب پليس ،بر کتاب افزوده و از جمله
ھمين حرفھاﯾی را که در توجيه کار خود زده ،باز ھم با ھمان زبان ساختگی نوشته.

.2او در نوشتهھای دﯾگر خود که پس از شناخته شدن کتاب شورش نوشته ،نيز ھمين زبان را
به کار برده.
.3او در مقدمه جزوهای به نام "چه نباﯾد کرد؟" که با ھمين زبان نوشته شده میگوﯾد
"اميد است گراﯾش ما را به فارسی نوﯾسی ،با "نياخاک" بازی و چون آنھا نياميزﯾد" (181) .که
البته او در اﯾن جمله به "گراﯾش" خوﯾش به اﯾن زبان اعتراف کرده است ولی باﯾد به ﯾاد داشت
که آنچه را او "فارسی نوﯾسی" مینامد ،در واقع فارسی نوﯾسی نيست ،بلکه
ھمان نياخاک بازی است .زﯾرا زبان فارسی ھمان است که مردم فارسی زبان با آن
حرف میزنند و چيز مینوﯾسند .فارسی نوﯾسی ،نوشتن به زبان متکامل امروز
فارسی است ،نه کلکسيون درست کردن از واژهھای منسوخ عصر برده داری
ھخامنشی و ﯾا فئوداليزم ساسانی.
.4واژهھاﯾی مانند انقالب ،تناقض ،علت ،طوالنی و رشد و غيره را ھمه به کار میبرند و به کار
بردن آنھا نثر نوﯾسنده بخصوصی را مشخص نمیکند.
.5او تقرﯾباً ھيچ ﯾک از واژهھاﯾی را که رﯾشه فارسی )فارسی باستان و ميانه( دارد عوض
نکرده .گوﯾا فقط واژهھای عربی است که نثر او را برای پليس مشخص میکند.
.6در سبک نگارش ،در مثالھا ،تشبيھات و حتی صفحه بندی و آراﯾش کتاب نيز کامال فرماليزم
به چشم میخورد.
.7بوی "نياخاک بازی" جدا از سبک نگارش ،از ميان مطالب نوﯾسنده ھم گاھی به مشام
میرسد .مثال آنجا که میگوﯾد طبقه کارگر" ،طبقه چيره را چون والرﯾن به زﯾر پا اندازد"،
انسان به طور ناخودآگاه از اﯾن که پيروزی طبقه کارگر به عمل کثيف و شاھانه ﯾک پادشاه
خون آشام اﯾران باستان تشبيه میشود ،در خود احساس چندش میکند.
بهھرحال ،ھمين چند دليل ھم ثابت میکند که تنھا علت انتخاب اﯾن زبان ساختگی،
دلبستگی نوﯾسنده به آن است .الزم به ﯾادآوری است که او در متن حاضر کتاب شورش
علتی برای به کار بردن اﯾن زبان در ساﯾر نوشتهھاﯾش ذکر میکند که اگر درست باشد ،دليل
دوم از دالﯾل ﯾاد شده ما را در رد گفتهھای او تا حدودی رد میکند .او میگوﯾد" :اﯾنھم ھمين
جا افزوده شود که اﯾنک اﯾن نثر در نوﯾسنده چندان جا افتاده است که دﯾگر کردن آن براستی
بسی دشوار است .و راستی را که نوﯾسنده بدان خو ھم گرفته است" (182) .و چند سطر
پاﯾينتر از اﯾن جمله میگوﯾد" :اﯾنھم گفتن دارد که دﯾالکتيک چهگونه نثری را که برای پنھان
کاری گزﯾده بود ،اﯾنک به چھره نثری برای بیپردگی در آورده است .زﯾرا زﯾن پس وﯾژگی اﯾن
نثر چونان چراغ سبزی خواننده را به شناخت نوﯾسنده راھنماﯾی میکند(183) ".

پرسيدنی است ،چهگونه نوﯾسنده شورش توانسته به خاطر مصالح امنيتی ،سيستم واژهای
زبان احمد کسروی را که زبانی کامال وﯾژه است تقليد کند ولی حاال ،گيرﯾم که بهآن خو ھم
گرفته باشد ،به خاطر مصالح امنيتی قادر نيست زبانی را که ھمه به آن مینوﯾسند و از صبح
تا شام با آن سخن میگوﯾند و خودش ھم سی و چند سال با آن زبان حرف زده و چيز نوشته
و ھنوز با آن حرف میزند ،به کار ببرد؟
آنچه مسلم است ،نوﯾسنده شورش به اﯾن زبان ساختگی سخت دلبستگی دارد.
نمیخواھد آنرا کنار بگذارد .منتھا اگر بیپرده و شجاعانه از خواست خود دفاع نمیکند ،بدان
دليل است که خواست خود را منطقی نمیداند و در عمق دلاش بدان اعتقاد ندارد .به اﯾن
جھت شجاعت آنرا نمیﯾابد که از آن دفاع کند.
قبل از اﯾنکه زﯾانھای زبان خاص نوﯾسنده را مورد بررسی قرار دھيم ،الزم است که به ﯾک
سوال احتمالی خوانندگان پاسخ دھيم .اصوال ممکن است اﯾن مسئله مطرح شود که آﯾا در
بررسی کتاب شورش ما حق داشتهاﯾم اﯾنقدر درباره زبان صحبت کنيم و به عبارت دﯾگر به
صورت )فرم( بپردازﯾم؟ میگوﯾيم آری ،زﯾرا صورت و محتوا با ﯾکدﯾگر رابطه دﯾالکتيکی
دارند و وقتی مسئله فرماليزم پيش میآﯾد ،صورت شدﯾداً محتوا را تحت تاثير قرار
میدھد و حتی تعيين کننده آن ھم میشود .در اﯾنجاست که ﯾک بررسی علمی
دقيقا مورد تجزﯾه و تحليل قرار دھد و رابطهاش را با محتوا روشن
ً
باﯾد صورت را نيز
سازد و حتی باﯾد بررسی را از تجزﯾه و تحليل صورت آغاز کند .برای روشن شدن اﯾن
مطلب مثالی از خود کتاب شورش که نمونه بارز فرماليزم در نگارش است میزنيم .نوﯾسنده
در جملهای که قبال ھم به مناسبتی دﯾگر آن را نقل کردﯾم میگوﯾد:
"جنبش سياھکل -تھران واپسين پاالﯾشگاه اندﯾشه شورش بود ،که ھمواره پالوده باد"(184).

چرا نوﯾسنده شورش گفته است" :ھمواره پالوده باد" .اگر خواننده به ماھيت فرماليستی اﯾن
نوشته توجه نکند ،مسلماً دچار سوبژکتيوﯾزم )ذھنی گری( خواھد شد .مثال با خود خواھد
گفت که حتماً نوﯾسنده شورش به ناخالصی و نوعی آلودگی "جنبش سياھکل – تھران"
اعتقاد دارد و از طرفی به تصفيه آن ھم به ھرحال اميدوار است .بدﯾن جھت اﯾن دعا را در حق
آن میکند .ﯾا ممکن است تصورات دﯾگری بکند .اما مسئله بر سر اﯾنھا نيست .ﯾک جمله
فرماليستی در پيش روی ماست و ما باﯾد برای تحليل آن ،در صورت تامل بيشتر کنيم .او بدﯾن
دليل میگوﯾد "ھمواره پالوده باد" که در قسمت اول جمله کلمه "پاالﯾشگاه" وجود دارد .حال
اگر ارتباطی ھم بين مفاھيم اﯾجاد شده ،اﯾن بعداً اﯾجاد شده .نخست کلمه پاالﯾشگاه ،کلمه
پالوده را با خود به داخل جمله کشيده بعد خود نوﯾسنده را مجبور کرده که باری از مفھوم ھم
روی دوش آن بگذارد .اما در اﯾنجا خواننده ممکن است بگوﯾد که اﯾن ساختمان دستوری
جمله است که میگوﯾد "جنبش سياھکل -تھران"" ،ھمواره پالوده باد" و اﯾن ناشی از ناتوانی

زبان ساختگی نوﯾسنده است وگرنه منظور او اﯾن است که "اندﯾشه شورش"" ،ھمواره پالوده
باد" .میگوﯾيم که اﯾن تصور فقط براساس اﯾن استدالل خواننده است که پاالﯾشگاه پالوده
نمیشود ،وگرنه منظور نوﯾسنده ھمان است که "جنبش سياھکل – تھران"" ،ھمواره پالوده
باد ".برای روشن شدن قضيه ،اگر بياﯾيم به جای "پالوده" ﯾک فعل دﯾگر بگذارﯾم ،میبينيم که
فقط به "جنبش سياھکل -تھران" بازمیگردد .تازه اگر ھم فرض کنيم که منظور او اندﯾشه
شورش است ،باز ھم در اﯾن نکته شکی نيست که کلمه "پاالﯾشگاه" لزوم اﯾن دعا را مطرح
کرده ،نه ضرورت محتوا.
بدﯾنترتيب خواننده اﯾن نقد حق دارد از خواندن مباحث مربوط به زبانشناسی که زﯾاد مورد
عالقهاش نيست ناراضی باشد .ولی به اﯾن نکته ھم باﯾد توجه کند که اﯾن کتاب شورش
است که لزوم مطرح شدن اﯾن مباحث را اﯾجاد کرده است .البته نوﯾسنده شورش خودش گوﯾا
زﯾاد از اﯾن حرفھا خوشش نمیآﯾد و ظاھرا عالقمند است که فقط به محتوای کتاب پرداخته
شود .ولی از آن جاﯾی که مطمئن است که کسی پيدا نخواھد شد که صورت کتاب را از نظر
دور بدارد ،خواننده را پيشاپيش محکوم میکند و او را از انتقاد به صورت )فرم( کار خودش
)زبان و غيره( میترساند:
"خرده گيریھای دستوری و واژهای بهجای خرده گيریھای رﯾشهای نشاندن با واژهھا
بازیھای پستو نشينانه کردن ،بافت جمالت را که چه بسا بشوند )علت( ناآزمودگی نوﯾسنده
در ھنر نوﯾسندگی و ناچيرگی به فرھنگ واژهھا ناھمگن و نارساﯾند به جای بن اندﯾشه گرفتن
و کارھاﯾی در اﯾن ماﯾه کردن ھر اندازه در ھنر ھوچيگری جاﯾگاه واالﯾی داشته باشد – که
بیگمان دارد – از گوھر برخورد دانشين و شورشی پاک ،پاکيزه است .و اﯾن پاکيزﯾگی سخت
گندی است .به ھررو ،اميد است بهوﯾژه بهگوھر اندﯾشه و نه چهگونگی باز گوﯾی آن پرداخته
شود .اميد دوری است؟ شاﯾد"(185) .

در اﯾن جمالت نوﯾسنده تمام استعداد و تواناﯾی خودش را برای تضعيف روحيه انتقاد کننده
بهکار برده است .آنچه که از اﯾن جمالت برمیآﯾد اﯾن است که نوﯾسنده شورش خود به
خوبی میداند عيب کار از کجاست و با تالش ھمه جانبه میخواھد آن را از چشم خواننده
بپوشاند .نخست با شکسته نفسی نوع خاص ،میگوﯾد که در ھنر نوﯾسندگی ناآزموده
است ،در حالیکه خود زبان اختراع میکند و میگوﯾد به "فرھنگ واژهھا" چيرگی ندارد .در
حالی که واژهھای اساسی فرھنگ ﯾک ملت را حذف میکند و خود واژهھای عجيب و غرﯾب
به جای آن میگذارد و غيره .آنگاه تقرﯾباً تمامی خوانندگان کتاباش را به پستو نشينی ،واژه
بازی ،ھوچیگری و غيره متھم میکند و میگوﯾد شاﯾد "اميد دوری است" که کسی پيدا
شود و چنين نباشد .در واقع تمامی اﯾن حرفھا تالشھاﯾی است برای راه بستن بر انتقاد.
خواننده کتاب شورش باﯾد بداند که کتاب شورش چون ﯾک اثر فرماليستی است ،بنابراﯾن

بررسی آن تنھا با تاکيد خاص بر صورت )فرم( امکان پذﯾر است .نوﯾسنده ھم گوﯾا چون خود بر
اﯾن نکته آگاه بوده ،تمام تالش خود را به کار میبرد تا خواننده را از اﯾن کار منصرف کند.
اما زﯾانھاﯾی که از اﯾن زبان بر میخيزد:
 .1نوﯾسنده شورش ،مانند کسروی فقط واژهھاﯾی را جانشين واژهھای دﯾگر نکرده ،بلکه
ضمنا او به دلخواه اﯾن مفاھيم را تغيير
ً
واژهھاﯾش دارای مفاھيمی اختصاصی است که
میدھد .ھمين امر اغلب سبب میشود که گفتهھای او قابل تفسير و تعبيرھای گوناگونی
باشد و در نتيجه خواننده نتواند به واژهھا اعتماد کند ،چون در واقع مفھوم مشخصی در پشت
آنھا نيست .البته اﯾن مساﯾل قبل از ھر چيز ناشی از شيوه تفکر خاص نوﯾسنده است ،که
ما آن را در فصل دوم اﯾن نقد به طور جداگانه مورد بررسی قرار دادهاﯾم و در اﯾنجا دﯾگر به آن
نمیپردازﯾم .اما ذکر ﯾک نکته در اﯾن جا ضرورت دارد و آن اﯾن که نوﯾسنده شورش صرفنظر از
تماﯾالت فرماليستی ،از اﯾن نظر ھم ضرورتی به انتخاب ﯾک زبان خاص حس کرده .به عبارت
دﯾگر زبان خاص او ناشی از شيوه تفکر خاص او نيز ھست .چنانکه بعداً ھم به طور
مفصل شرح خواھيم داد )فصل دوم( ،مفاھيم او برای او فرضی و قراردادی است .در
نتيجه او نياز به زبان فرضی و قراردادی ھم دارد .تک روی خاص او در تلقی مفاھيم ،سبب تک
روی او در انتخاب کلمات شده است.
 .2با اﯾنکه زبان خاص او ناشی از شيوه تفکر خاص اوست ،ولی خود اﯾن زبان خاص نيز به
علت محدودﯾتھاﯾی که دارد ،در تفکر او متقابال اثر میکند :از نظر روانشناسی
مارکسيستی ،زبان ابزار تفکر است .ﯾعنی بدون وجود کلمات و زبان فکر کردن
ممکن نيست .پاولف میگوﯾد که تفکر عبارت از سخن گفتن خاموش و ﯾا سخن
گفتن با خود است .بدﯾن دليل زبان ساختگی سبب مکانيکی شدن تفکر و
محدودﯾت شدﯾد آن میگردد.
مثال نوﯾسنده شورش به جای "جالب" میگوﯾد" :شورانگيز" .میدانيم که بين اﯾن دو واژه
کامال اختالف وجود دارد .ممکن است چيزی جالب باشد ،ولی شورانگيز نباشد .ھمين امر در
ذھن نوﯾسنده محدودﯾت اﯾجاد میکند .به عبارت دﯾگر اگر کسی عادت کند که ھميشه به
جای جالب بگوﯾد شورانگيز ،در نتيجه ،بنا بر تئوری پاولف قادر نيست که راجع به اختالف بين
دو مفھوم "جالب" و "شورانگيز" ھم فکر کند .ﯾعنی ،ھمانطور که مرز بين دو واژه براﯾش از
بين میرود ،ھمانطور ھم مرز بين دو مفھوم برایاش نابود میشود .ھمينطور در مورد دو
واژه "علم" و "دانش" .نوﯾسنده شورش ھرگز قادر نخواھد بود تفاوت بين علم و دانش و روابط
آن دو را با ﯾکدﯾگر بفھمد ،زﯾرا که او به جای علم ھم میگوﯾد دانش .میدانيم "دانش"،
تصوﯾرھائی از واقعيت است که در ذھن ما اﯾجاد میشود .بنابراﯾن ،اﯾن که وزن

اتمی اکسيژن  16است ،دانش است؛ و اﯾن ھم که سکينه مادر حسن است دانش
است .اما علم عبارت از سيستم منظم و به ھم پيوستهای از دانش است که ھدف
آن کشف قوانين حاکم بر طبيعت ،جامعه و تفکر انسانی است .بنابراﯾن ما میتوانيم
دانش خود ﯾا ھر کس دﯾگری را با معيار علم زمان خود بسنجيم .اگر دانش در آن
سيستمی که تعرﯾف کردﯾم جای گرفت به آن میگوﯾيم دانش علمی و اگر جای
نگرفت آن را دانش غلط ،خرافی و ﯾا الاقل بیارزش میناميم .ھمينطور در مورد دو
واژه "شورش" و "انقالب" .نوﯾسنده شورش ،به ھيچوجه قادر نيست تفاوت بين شورش و
انقالب را بفھمد .اﯾن موضوع شاﯾد برای خواننده در نظر اول عجيب بنماﯾد ولی اگر با دقت در
کتاب شورش نظر کرده شود ،اﯾن موضوع به خوبی روشن میگردد .قضيه از آنجا اھميت
خيلی زﯾادی پيدا میکند که نوﯾسنده ،کتاب خود را درباره "شورش" نوشته است.
 .3میدانيم که زبان پاﯾه و اساس فرھنگ معنوی ھر ملت است .تمام تارﯾخ زندگی
اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی ھر ملت در زبان آن ملت بهشکلی منعکس است.
به عبارت دﯾگر زبان منعکس کننده درجه رشد و بلوغ فرھنگی ﯾک ملت است .ﯾک
فرد ھر چهقدر برجسته ،فقط تا حدودی و بر حسب ضرورتی میتواند در زبان ابداع و نوآوری
کند .کم ﯾا زﯾاد بودن اﯾن حدود بستگی به نقش فردﯾت آن شخص در فرھنگ جامعه دارد.
کسی که تلوﯾزﯾون را اختراع میکند ،الجرم واژه "تلوﯾزﯾون" را ھم میسازد .ﯾا
کسی که به مطالعه و تحقيق درباره زبان میپردازد و لزوم اصالحاتی را در آن حس میکند،
اﯾن اصالحات را به جامعه پيشنھاد میکند .اما ھيچکس حق ندارد بدون احساس
ضرورتی مشخص ،واژه انقالب را که دارای بار فرھنگی و تارﯾخی مشخصی است
بردارد و واژه شورش را که دارای بار فرھنگی و تارﯾخی دﯾگری است به جای آن
بنشاند .زبان ﯾک "قرارداد اجتماعی است" ،نه ﯾک قرارداد فردی .اگر زبان سازی
آزاد باشد ،آنوقت در ميان ﯾک ملت ،الاقل به اندازه شماره افراد آن ملت ،زبانھای
مختلف خواھيم داشت .مردم زبان را برای کارکردی مشخص و معلوم بهوجود آوردهاند و
براساس ضرورتھاﯾی تارﯾخی ،قواعد ،لغات و اصطالحات آن را خلق کردهاند .اگر کسی
بخواھد در زبان نوآوری کند ،آنرا غنی سازد و غيره ،باﯾد بر اساس آموزش از تودهھا و
براساس شناخت دقيق آن زبان و سير تارﯾخی آن دست به چنين عملی بزند.آنوقت ھم،
چنانکه گفتيم ،فقط تا حدودی مشخص ،که آن ضرورتھای فرھنگی جامعه معين میکند،
خواھد توانست چنين کاری بکند .فقط کسانی میتوانند خالف اﯾن قاعده عمل کنند که خود و
خالقيت فردی خود را اصل و جامعه ،فرھنگ سازی و ضرورت اﯾن فرھنگ سازی را فرع بدانند.
درست به ھمين دليل است که زبان قراردادی نوﯾسنده شورش نه تنھا سبب جداﯾی او از
تودهھا ،بلکه سبب جداﯾی او از جامعه به طور کلی میگردد .بهکار بردن اﯾن زبان که از نظر

روانی ناشی از خصلت تک روی نوﯾسنده بوده است ،به سھم خود اﯾن خصلت را تشدﯾد ھم
میکند .به عبارت دﯾگر اﯾن دﯾواری که او به دور خود کشيده است ،روز به روز ضخيمتر و
ضخيمتر میگردد .اما از نظر سياسی :برای ﯾک انقالبی ،ولو اﯾنکه مارکسيست-
لنينيست ھم نباشد ،زبان اساسیترﯾن وسيله ارتباط متقابل با تودهھا است؛
معيارھای او را ھم در شيوه نوشتن و گفتن ھمين ارتباط تعيين میکند .بنابراﯾن زبان خاص
نوﯾسنده شورش ،از نظر سياسی ،ھم ناشی از انفراد سياسی او از تودهھا است و ھم
سبب انفراد بيشتر سياسی او از تودهھا میگردد.
.4ھمچنان که تماﯾالت فرماليستی نوﯾسنده در انتخاب اﯾن زبان موثر بوده ،ھمچنان ھم
بهکاربردن اﯾن زبان خود به تشدﯾد تماﯾالت فرماليستی او کمک میکند و ھر چه بيشتر او را
در اعماق رابطهھای صوری بين کلمات غرق میکند.
 .5اﯾن زبان به نوﯾسنده کمک کرده تا ماھيت کتاب خود را از خواننده بپوشاند .به عبارت دﯾگر،
او با اﯾجاد ﯾک دسته از مشکالت مصنوعی برای خواننده ،ذھن او را از توجه به
مسخ حقاﯾق ،تکرار مطالب ،بيھوده گوﯾی و ضعف شدﯾد استدالل در کتاب شورش
تا حدود زﯾادی منحرف ساخته.
 .6اﯾن زبان باعث میشود که بسياری از خوانندگان ﯾا از خواندن کتاب صرفنظر کنند و ﯾا از
بسياری قسمتھای آن به خاطر نارحت شدن از دست زبان خاص آن ،به ناچار بگذرند .در
مورد خوانندگان خيلی لجوج و ﯾک دنده ھم که میخواھند حتماً از کتاب سر دربياورند و ﯾا به
علت ارتباط کتاب با مسئله مبارزه مسلحانه ،مجبور به خواندن آن ھستند ،وجود اﯾن زبان
خاص سبب تلف شدن بيھوده وقت و انرژی آنان خواھد شد.
به ھرحال ،اﯾن بود زﯾانھای عمدهای که از زبان خاص کتاب شورش برمیخيزد .به تصور ما
باﯾد ھنگام خواندن کتاب شورش به اﯾن شش مورد زﯾانھاﯾی که برشمردﯾم ھمواره توجه
داشت ،به وﯾژه به موارد  1و  2و  5که توجه دقيق به آنھا ،برای خواندن کتاب شورش بهنظر
ما حتماً الزم است.
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لنين( ناشی از نبوغ ،پشتکار و صداقت انقالبی شخص لنين است ،در حالیکه
پيداﯾش لنينيزم ناشی از تجربه تارﯾخی طبقه کارگر است .در مطالعه تارﯾخ ،اولی را
اتفاق و دومی را قانونمندی میگوﯾيم )از نظر فلسفی اتفاق و قانونمندی دو امر
نسبی است( .اگر لنين مورد احترام فراوان است ،به اﯾن دليل است که لنينيزم
اھميت تارﯾخی زﯾادی دارد .اگر شخصی با مشخصات لنين وجود نداشت ،باز ھم
لنينيزم بهوجود میآمد و باز ھم اھميت تارﯾخی خاص خود را داشت ،منتھا ممکن
بود اصول آن که طبعاً نامی ﯾا نامھاﯾی دﯾگر میگرفت بهوسيله چندﯾن نفر تدوﯾن
شود .اما اﯾن مسئله که گوﯾا "بعضیھا لنين را خدا میدانند" ﯾک حمله حساب

شده ليبراليستی است .ھيچ مارکسيست -لنينيستی که در عمل انقالبی شرکت
داشته باشد ،لنين را خدا نمیداند ،ماھيت آزماﯾشگر عمل ،با دگماتيزم سازگار
نيست .مارکسيست -لنينيستھای واقعی ،ھر انتقادی به لنين را البته در رابطه
دﯾالکتيکی با گوﯾندهاش مورد بررسی قرار خواھند داد .شاﯾد تاکنون ھيچ متفکری
به اندازه لنين مورد انتقادھای گوناگون قرار نگرفته باشد .نوﯾسنده شورش ھم
میتوانست به جای اﯾن حاشيه پردازیھا دليلھای خود را در نفی لنينيزم و ﯾا در
بدی شخص لنين و رابطه آن با لنينيزم عرضه کند.
-18ھمان ،فصل ﯾکم ،ماده .1
-19ھمان ،فصل ھيجدھم ،ماده  74تا .76
-20ھمان ،فصل بيستم ،ماده  90تا .94
-21به فصل دوم اﯾن نقد ،شيوه تفکر و استدالل نوﯾسنده نگاه کنيد.
-22در اﯾن باره بيشتر صحبت خواھيم کرد )در ھمين مقدمه(
-23به فصل اول اﯾن نقد ،زبان قراردادی نوﯾسنده ،نگاه کنيد.
) -24اِک لِک تيزﯾسم( نبود وحدت ،ﯾکپارچگی و توالی در عقاﯾد و تئوریھا ،در
آميختن بی اصول نظرﯾات ناھمگون ،ناسازگار و متضاد با ﯾکدﯾگر ،مثال ماترﯾاليزم با
اﯾدهآليزم.
-25به فصلھای اول تا چھارم اﯾن نقد نگاه کنيد.
-26اﯾن معيار را نوﯾسنده از احمد کسروی گرفته است .او "خرد" )عقل( محدود در شراﯾط
تارﯾخی و طبقاتی زندگی خوﯾش را معيار کلی تشخيص "درست" از "نادرست" میدانست.
 -27نوﯾسنده شورش بر اساس برداشت فرماليستی از اصطالح "جنگ پارتيزانی" تصور کرده
که اﯾن ھمان جنگ پارتيزانی ﯾا چرﯾکی به معنی راﯾج است که در واقع از بعد از جنگ
جھانی دوم بهعنوان شکل کامال مشخصی از مبارزه مسلحانه نمودار گردﯾد و در
انقالبھای بعدی تارﯾخ به وسعت مورد استفاده قرار گرفت .او به جای اﯾنکه به
واقعيت مادی و تارﯾخی مفاھيم بيندﯾشد ،حقيقت را از ظاھر کلمات جستجو میکند.
 -28فرماليزم فلسفی اشکال خاصی از اﯾدهآليزم است که با جدا کردن صورت از
محتوا پروسه مشخص و تارﯾخی تکامل واقعيت را به فرمولھا و شماھاﯾی مجرد،
تھی از مضمون و بیمصداق تبدﯾل میکند .مشاء فرماليزم فلسفی جدا شدن
تئوری از عمل است.
 -29ھمان ،پسگفتار ،موشکافی کارگری ،چھارده و پانزده.
 -30ناگفته نماند که او گاھی ھم ،اگر چه خيلی مختصر و با اشاراتی زودگذر ،جمالت تعارف
آميز درباره لنين میگوﯾد ،که البته به دو دليل باﯾد اﯾن گونه تعارفات را الاقل نابوده انگاشت.
ﯾکی اﯾنکه اﯾن تعارفات ﯾا درباره مساﯾل جزئی لنينيزم است و ﯾا نوﯾسنده درکل حرف خود
توجه چندانی به آن ندارد و ﯾکی دﯾگر اﯾنکه او اﯾن جمالت تعارف آميز را برای بی غرض وانمود
کردن خود و جلب خواننده میآورد.

 -31ھمان ،پسگفتار ،موشکافی کارگری.
 -32ھمان ،پسگفتار ،بيھوده گوﯾی.
 -33متن حاضر شورش ،پسگفتار ،ما به چه سان پژوھش کردهاﯾم.
 -34شورش را گاھی نوﯾسنده به معنی اشکال مبارزه بهطور کلی و گاھی به معنی شکل
مسلحانه مبارزه میگيرد و رویھمرفته آن را با انقالب اشتباه میکند ،از نظر فلسفی او
صورت مبارزه را از محتوای آن جدا میسازد.
 -35متن چاپ قدﯾم ،خرده گيری ھا ،فصل ﯾازدھم ،ماده .53
 -36متن حاضر شورش ،پسگفتار ،به چه سان ما پژوھش کردهاﯾم.
 -37نگاه کنيد به شماره  34درباره شورش.
 -38متن حاضر شورش ،پسگفتار ،خود مشتمالی.
 -39اگر کلمه "زمينه" را به معنی "برخی" بگيرﯾم حرف او کامال درست است .چون معنی اﯾن
کلمه در اﯾنجا مبھم است.
 -40الزم به ﯾادآوری است که نوﯾسنده شورش در جاﯾی از کتاب خود وعده "بررسی"
مارکسيزم را ھم میدھد )متن حاضر شورش ،پسگفتار ،خودمشتمالی و مارکس و
شورش(.
 -41ھمان ،پسگفتار ،ما به چه سان پژوھش کردهاﯾم.
 -42ھمان.
 -43متن حاضرشورش ،پسگفتار ،ما به چه سان پژوھش کردهاﯾم.
 -44متن حاضر شورش ،فصل پنجم ،ماده .26
 -45موضع سياسی نوﯾسنده و نيز مشرب فلسفی او مطلبھای جداگانهای است که قبال به
آن اشاره کردهاﯾم و بعداً ھم درباره آن بيشتر سخن خواھيم گفت .به فصلھای اول تا چھارم
اﯾن نقد نگاه کنيد.
 -46به کاربردن اﯾن واژه ناشی از توجه اخص لنين است به مصداق روسيه.
 -47ای.و.لی خين وف.ن .پتروف ،اسالوار اﯾنوستران نيح اسلف ،مسکو  ،1955ص .530
 -48ل.تروتسکی ،زندگی من ،تھران  ،1349ص  158تا  230و نيز تارﯾخ مختصر حزب کمونيست
شوروی.
 -49تروتسکی ،پيشين ،ص  175تا  176و نيز ليوخين و پتروف ،پيشين ص .531
 -50ای.و .ليوخين و ف.ن .پتروف پيشين ص 531
 -51وسه ميرناﯾا اﯾستورﯾا ،جلد  ،7مسکو  ،1960ص  627تا  585و نيز تارﯾخ مختصر حزب
کمونيست شوروی.

 -52ھمان ،جلد ،7ص  620و  621و جلد  8ص  ،26ھمچنين تارﯾخ حزب کمونيست شوروی و
نيز ل .تروتسکی ،زندگی من ،ص  231و  347تا .352
 -53و سه ميرناﯾا اﯾستورﯾا ،پيشين ،جلد  ،8ص .26
 -54ل .تروتسکی ،زندگی من ،ص  383تا  416و نيز تارﯾخ مختصر حزب کمونيست شوروی و
ھمچنين وسه ميرناﯾا اﯾستورﯾا ،پيشين ،جلد  ،8ص 63 -70
 -55ھمان و نيز تارﯾخ مختصر حزب کمونيست شوروی.
 -56ل .تروتسکی ،زندگی من ،پيشين ،ص .416
 -57تارﯾخ مختصر حزب کمونيست شوروی ،خود تروتسکی نيز اﯾن حرف را به شکل تحرﯾف
شدهای و به صورتی اشاره وار در کتاب خود آورده است ،نگاه کنيد به زندگی من ،ص ،551
.550
 -58تارﯾخ مختصر حزب کمونيست شوروی.
 -59ل .تروتسکی ،زندگی من ،پيشين ،ص  7 ،570و .598
 -60ھمان ،ص .623
لزوما به
ً
 -61مطابقت گفتهھای نوﯾسنده شورش با مطالب اﯾن شماره از مجله اندﯾشه و ھنر
آن معنی نيست که نوﯾسنده شورش مستقيماً از اﯾن شماره مجله الھام گرفته است ،زﯾرا
مطالبی که در اﯾن شماره ﯾافت میشود اکتشافات تازهای نيست ،بلکه سخنانی
تکراری است که بارھا و بارھا به صورتھای مختلف در مجالت ضد کمونيستی
گفته شده و باز ھم تا عمر اﯾنان باقی است گفته خواھد شد.
 -62مقاله "انقالب پاﯾان نيافته" ،متن سخنرانیھای اﯾزاک دوﯾچر در دانشگاه کمبرﯾج )لندن(،
در ژانوﯾه تا مارس .1967
 -63اندﯾشه و ھنر ،شماره  ،6خرداد و تير  ،1351ص چ.
 -64ھمان ،ص د.
 -65ھمان ،ص ذ.
 -66ﯾک فصل از اﯾن نقد به بررسی مسئله انقالب جھانی اختصاص ﯾافته است.
 -67او به شھادت کتابش )زندگی من ،ص  (212-230ھفت سال در حزب
سوسياليست اترﯾش عضوﯾت داشت و بقيه اﯾام مھاجرت را نيز با الس زدن با
سوسياليستھای منحط اروپا مانند وﯾکتور آدلر ،ھيلفردﯾنک ،مک دونالد و خالصه
آستان بوسی بت بزرگ اپورتونيزم اروپا کائوتسکی گذراند و در اﯾن مدت با کسانی
چون روزا لوکزامبورگ مناسباتی چندان نداشت )زندگی من ،ص  (214و ﯾکبار نيز
به خاطر سازش با اپورتونيستھا به انقالبی معروف آلمان ليبکنخت ،در کنگره حزب
سوسيال دموکراسی ،وقيحانه خيانت کرد )زندگی من ،ص  .(227عالوه بر اﯾن ،او
در ساﯾر کشورھای اروپاﯾی و نيز آمرﯾکا ھم وضعی مشابه اﯾن داشت )زندگی من،
ص .(230-300

" -68کوسموپولیتيزم عبارت است از نفی ميھن پرستی در زﯾر شعار ساختگی
"انسان تبعه جھانست" .کوسموپولیتيزم ﯾک اﯾدئولوژی بورژوازی امپرﯾاليستی
است که حق ملتھا را در داشتن موجودﯾت مستقل و استقالل دولتی نفی
میکند و امتناع و اجتناب از سنتھای ميھن پرستانه ملی و فرھنگ ملی را تبليغ
مینماﯾد .کوسموپولیتيزم سالح اﯾدئولوژﯾک امپرﯾاليزم معاصر و به وﯾژه امپرﯾاليزم
آمرﯾکاست که تالش میکند خلقھا را به اسارت درآورد و سلطه جھانی خود را
برای تامين منافع سرماﯾهداری انحصاری )مونوپوليستی( مستقر سازد.
کوسموپولیتيزم در حالیکه اﯾدئولوژی امپرﯾاليستی و پامنبری خوانان آنان،
سوسياليستھای راست را تبليغ مینماﯾد ،تالش می کند خلقھاﯾی را که از
موجودﯾت دولتی مستقل خود و فرھنگ ملی خود دفاع میکنند ،از لحاظ
اﯾدئولوژﯾک خلع سالح نماﯾد .کوسموپولیتيزم جھت منفی ناسيوناليزم بورژواﯾی و
نقطه مقابل و ضد انترناسيوناليزم کارگری است") .به نقل از ليوخين و.ف.ن پتروف،
اسالوار اﯾنوستران نيخ اسلو ،مسکو  1955ص .(370
 -69اﯾزاک دوﯾچر ،انقالب پاﯾان نيافته ،اندﯾشه و ھنر ،پيشين ،ص .2
 -70متن حاضر شورش ،فصل دوازدھم ،ماده .52
 -72-71ھمان.
 -73پرسش و تعجب از ماست.
 -74متن حاضر شورش ،فصل دوازدھم ،ماده .52
 -75اندﯾشه و ھنر ،پيشين ،ص .20
 -76متن حاضر شورش ،فصل ششم ،ماده .29
 -77ھمان ،فصل نھم ،ماده .42
 -78ھمان ،ماده .44
 -79زﯾرا از جمله دوم معلوم میشود که از نظر نوﯾسنده "شورش" بنيانی ترﯾن" ﯾعنی "ھمه".
 -80احتماال نمیداند زﯾرا ھيچ اشارهی ھم به آنھا نمیکند.
 -81به فصل "انقالب جھانی" نگاه کنيد )فصل ششم(
 -82عين اﯾن مطلب را در شمارهھای پيش آوردﯾم.
 -83متن حاضر شورش ،فصل بيست و چھارم ،شماره .135
 -84گوﯾا منظور نوﯾسنده از ناگھانی ،خودبهخودی است .الزم به تذکر است که او فرقی بين "
قيام خودبهخودی" و " قيام طرح و رھبری شده" قائل نشده.
 -85متن حاضر شورش ،فصل بيست و چھارم ،ماده .135

 -86بررسی نظرﯾات نوﯾسنده را درباره تئوری "شورش" به فصل پنجم اﯾن نقد )اشکال تارﯾخی
مبارزه( موکول میکنيم.
 -87نگاه کنيد به منتخب آثار ،جلد  ،2ق  ،2ص .610
 -88ھمان.924- 932 ،
 -89ھمان ،ص .877
 -90ھمان،ص .877
 -91ھمان ،ص ) 964توضيحات چاپ فارسی(.
 -92اﯾن ﯾکی استثنائاً مژده رسان  28مرداد ھم بود.
 -93متن حاضر شورش ،ﯾادآوریھا و انباریھا ،شماره  88 ،87 ،82و غيره.
 -94نظرﯾه سيستم خودمختاری ،نظرﯾهای بود مبتنی بر اﯾنکه تمام جمھوریھای
شوروی باﯾد جزو " جمھوری شوروی سوسياليستی فدراتيو روسيه" شوند ،تنھا
خودمختاری داخلی خود را حفظ نماﯾند .اﯾن نظرﯾه در سپتامبر سال  1922به
تصوﯾب کميسيون کميته مرکزی حزب رسيد .لنين در آن موقع بيمار بود ،ولی بعداً با
اﯾن نظرﯾه مخالفت کرد و پيشنھاد کرد که اتحاد داوطلبانهای از تمام جمھوریھای
شوروی تشکيل شود و "اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی" ناميده شود،
جمھوری فدراتيو روسيه ھم ﯾکی از اﯾن جمھوریھای متحد باشد که با بقيه کامال
برابر است .پيشنھاد لنين در اکتبر  1922به تصوﯾب پلنوم کميته مرکزی حزب رسيد.
 -95منتخب آثار لنين ،جلد  2ق  ،2ص .924
 -96وقتی میگوﯾيم" :در آن شب بارانی ،زﯾر سقف غربال مانند خانه او
نمیتوانستم بخوابم"؛ در واقع به "اغراق مجاز" متوسل شدهاﯾم ،زﯾرا دقت اﯾن
توصيف ﯾا تشبيه ،تاثيری در کل مسئله مطرح شده ندارد.
 -97منتخب آثار لنين ،جلد  ،2ق  ،2ص .924
 -98متن حاضر شورش ،فصل بيست و ھفتم ،ماده .144
 -99منتخب آثار لنين ،ج  ،2ق  ،2ص .924
 -101-100متن حاضر شورش ،فصل بيست و ھفتم ،ماده .144
 -102منتخب آثار لنين ،ج  ،2ق  ،2ص .924
 -103متن حاضر شورش ،فصل بيست و ھفتم ،ماده .144
*تاکيدھا از نوﯾسنده شورش است ،بدون اﯾنکه تذکر بدھد.
 -104منتخب آثار لنين ،جلد  ،2ق  ،2ص .887
 -105متن حاضر شورش ،فصل بيست و ھفتم ،ماده .144

 -106متن حاضر شورش ،فصل بيست و ھفتم ،ماده .144
 -107متن حاضر شورش ،فصل بيست و ھفتم ،ماده 144
 -108لنين چه باﯾد کرد ،ص .185
 -109متن حاضر شورش ،فصل بيست و ﯾکم ،ماده .111
 -110لنين ،چه باﯾد کرد ،ص .188
 -111متن حاضر شورش ،فصل بيست ﯾکم ماده .107
 -112لنين ،چه باﯾد کرد ،ص .185
 -113متن حاضر شورش ،فصل بيست و ﯾکم ،ماده .106
 -114متن حاضر شورش ،فصل بيست و ھفتم ،ماده  146ب.
 -115قانون اساسی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی ،باب اول -ماده .2
 -116استانيتسا = روستاھای بزرگ قزاقی .خوتور= روستاھای کوچک اوکرائين و دن و غيره.
آئول= ابه )جاﯾگاه( ،ده کوھستانی.
 -117قانون اساسی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی ،باب ھشتم ،ماده ،97 ،95 ،94
.101 ،99
 -118به فصل دوم اﯾن نقد" ،شيوه تفکر و استدالل نوﯾسنده" نگاه کنيد.
 -119متن حاضر شورش ،فصل بيست و چھارم ،ماده .135
 -120متن حاضر شورش ،فصل بيست و ﯾکم ،ماده .102
 -121اندﯾشه و ھنر ،پيشين ،پيشگفتار ناصر وثوقی ،ص خ.
 -122متن حاضر شورش،فصل بيست و ھفتم ،ماده .141
 -123ھمان ،ماده .148
 -124اندﯾشه و ھنر ،پيشين ،مقاله دوﯾچر ،ص .4
 -125متن حاضر شورش ،پسگفتار ،انگيزهھا ،الف.
 -126اندﯾشه و ھنر ،پيشين ،ص خ.
 -127اندﯾشه و ھنر ،پيشين ،ص ح )سه نقطه حذف شده از خود وثوقی است(.
 -128متن حاضر شورش ،پيشگفتار ،ﯾک پوﯾه.
 -129اندﯾشه و ھنر ،پيشين ،ص .21
 -130متن حاضر شورش ،فصل بيست و نھم ،ماده .159

 -131متن حاضر شورش ،ھمان.
 -132متن حاضر شورش ،فصل پنجم ،ماده .25
 -134-133نقل از مقاله ماجراجوﯾی ﯾا جنگ تودهای از نشرﯾه "اکتبر" ،ارگان حزب کمونيست
مارکسيست -لنينيست سوﯾس ،فورﯾه تا مارس  1970ترجمه فارسی.
 -135متن حاضر شورش ،فصل دوم ،ماده .5
 -136ھمان ،ﯾادآوریھا و انباریھا ،شماره .4
 -137ھمان ،ماده .6
 -138علم و زندگی ،شھرﯾور  ،1331ص  ،666به نقل از کتاب چند نگاه شتابزده.
 -139بيانيه جامعه سوسياليستھا ،مرداد ماه ) .1341به نقل از چند نگاه شتابزده(.
 -140محمود توکلی ،چه باﯾد کرد؟ نسخه تاﯾپی ،تھران ) ،1341نام مؤلف در خود کتاب ذکر
نشده(.
 -141ھمان ،ص .17
 -142ھمان ،ص .29
 -143ھمان ،ص .34
 -144ھمان ،ص .101
 -145ھمان ،ص .15
 -146متن حاضر شورش ،فصل دوم ،ماده .5
 -147چند نگاه شتابزده ،نسخه پلی کپی شده ،ص .78
 -148متن حاضر شورش ،پسگفتار ،انگيزهھا ،پ.
 -149منتخب آثار لنين ،ج  ،2ق  ،1ص .59
 -150متن حاضر شورش ،فصل بيست و چھارم ،ماده .135
 -151نام کتاب دﯾگر نوﯾسنده که درباره برخورد سياست خارجی شوروی با ميرزا کوچک خان،
نوشته است.
 -152متن حاضر شورش ،پيشگفتار ،ﯾک پوﯾه.
 -153حزب و پارتيزان ،انتقادی بر انقالب در انقالب رژی دبره ،مھرماه  ،1348ص 1
 -154ھمان ،ص  .2گفتنی است که او چند سطر پاﯾينتر ھمين گفتهھای خود را به صورتی
نقض میکند.
 -155متن حاضر شورش ،فصل بيست و چھارم ،ماده .135

 -156متن حاضر شورش ،فصل ھشتم ،ماده .39
 -157حزب و پارتيزان ،پيشين ،ص .129
 -158متن حاضر شورش ،ما به چه سان پژوھش کردهاﯾم )پسگفتار(.
 -159ھمان فصل بيست و ھفتم ،ماده .148
 -160حزب و پارتيزان ،پيشين ،ص .135
 -161متن حاضر شورش ،فصل بيست و نھم ،ماده .129
 -162درکتاب چند نگاه شتابزده ،او ضمن تجليل بسيار از خليل ملکی ،به اصطالح "اشتباھات"
او را ناشی از منشاء حزب تودهای او و سرانجام گوﯾا از لنينی بودنش میداند )نگاه کنيد به
چند نگاه شتابزده ،ص .(34-36
 -163متن حاضر شورش ،فصل پنجم.
 -164متن حاضر شورش ،پسگفتار ،ما به چه سان پژوھش کردهاﯾم.
 -165متن حاضر شورش ،پيش گفتار ،ﯾک پوﯾه.
 -166متن حاضر شورش ،پيشگفتار ،ﯾک پوﯾه.
 -167متن حاضر شورش ،پيشگفتار ،ﯾک پوﯾه.
 -168در مقدمه جزوهای به نام "چه نباﯾد کرد؟" اثر بوماره که ھمان نوﯾسنده شورش است.
 -169الزم به ﯾادآوری است که واژهھای دوچرخه ،دوچرخه سوار ،جعبه دنده ،سگ
دست ،واژهھاﯾی است که در صد ساله اخير بهوسيله خود تودهھا ساخته شده و
واژهھای بھسازی ،ھم سازی ،ھواپيما و غيره از طرف روشنفکران پيشنھاد شده.
 -170متن حاضر شورش ،پيشگفتار ،ﯾک پوﯾه.
 -171متن حاضر شورش ،پسگفتار ،بيھودگوﯾی.
 -172ھمان ،پيشگفتار ،شيوه نوشتن.
 -173ھمان ،پسگفتار ،انگيزهھا ،ح.
 -174متن حاضر شورش ،پيشگفتار ،شيوه نوشتن.
 -175متن حاضر شورش ،پسگفتار ،انگيزهھا.
 -176ھمان ،پيشگفتار ،شورش پروندهای گشوده است.
 -177ھمان ،پسگفتار ،پاﯾان.
 -178متن حاضر شورش ،فصل چھارم ،ماده .16
 -179ھمان ،فصل ھيجدھم ،ماده .76

 -180او در چاپ قدﯾم کتاب شورش میگوﯾد" :به ھمت پارهای از نيک مردان روزگار گوﯾا اﯾن
نوشته پيش از رسيدن به دست دوست به چنگ دشمن افتاد" و در متن آماده برای چاپ دوم
به جای "پارهای از نيک مردان روزگار" مینوﯾسد ":سردار نيک مردان روزگار جناب آقای
مھندس رضا عسکرﯾه" و بر کلمه "گوﯾا" نيز بهوسيله گيومه تأکيد میکند.
 -181چه نباﯾد کرد؟ دستنوﯾس ،صفحه .2
 -182متن حاضر شورش ،پيشگفتار ،شيوه نوشتن.
 -183ھمان.
 -184متن حاضر شورش ،پيشگفتار ،ﯾک پوﯾه.
 -185متن حاضر شورش ،پيشگفتار ،بيانھا و نه واژهھا.

