
 به ياد بيژن جزنی

و ايده ) ايدئولوژي پدر ساالرانه(تأملی کوتاه بر معنای گسست او از تفکر چپ سنتی 
 دموکراسی در آثار او

  
روان ايسم را فاقد عقيده يمخالف بوده و پ" ايسم"با " هار داشت که اصوالظا) بيژن"... (

 ".دزی ميداند که بنظرش صحيح برسيميداند و خود را هميشه پيرو آن چ

 ۲۲/۱۱/۱۳۳۹نقل از گزارش ساواک از اظهارات او در بازجوئی اش به تاريخ 

 
 مقدمه

 
) دهه چهل(نوشته ای که در پيش روى داريد حاصل تاملي است کوتاه بر مضمون ايدئولوژيکی مشاجره و گسست تاريخی نسل جوان 

خله گران اصلی در اين مشاجره، نسلی که در ادبيات از خالل آثار بيژن جزنی يکی از مدا) نيروی چپ سنتی(از نسل گذشته خود 
من در اين نوشته به اقتضای مباحثات آمده در آن که بيشتر در . می نامد" ماهی سياه کوچولو"سياسی امروز، اينجا و آنجا، خود را نسل 

  .نام برده ام" چپ های جوان "ام های چپ و در تقابل با تفکر چپ سنتی شکل گرفته است، از اين نسل بيشتر بنيچهار چوب ايدئولوژ
ن سال مرگ بيژن تدوين گشته است در رابطه با فضای مباحثات و مشاجرات ايدئولوژيکی است ياين نوشته کوتاه که بمناسبت سی ام

 بدون اغراق، ايده آزادی و دمکراسی به. که جامعه روشنفکری و باالخص نسل جوان را در ايران امروز بخود مشغول داشته است
در زير " نسل جوانی که ذهنيت اش اساسا.  تبديل شده است هسته مرکزی اين مباحثات مابين اين نسل جوان و نسل گذشته

 و فروپاشی ديوار برلين شکل گرفته است و خود را هر روز ۵۷تجربيات زنده و ملموس از تضادهای جامعه ايران بعد از انقالب بهمن 
مطلق "، "جامعه تک صدائی"، "تماميت خواه"مفاهيمی چون .  بيگانه می يابد شته و طرز تفکرشبيشتر از روز پيش نسبت به نسل گذ

و غيره که در ادبيات انتقادی جنبش های اجتماعی باالخص جنبش توانمند دانشجوئی در اين سالها بگوش ميخورد، نشان " گرائی
اين جنبش ها هر روز ابعادی راديکالتر يافته و . ران امروز استدهنده حساسيت اين جنبش ها  نسبت به ايده آزادی و دمکراسی در اي

 .فرموله کرده اند" نه راايدئولوژی پدر ساال"انتقادات خود را در نهايت در حول و حوش 
زمی اما به همان ميزان که اين جنبشها در ستيز خود با ايدئولوژيهای غير دمکراتيک و پدرساالرانه، از ابعاد وسيع تر اجتماعی و ع

راسخ تر برخوردار ميشوند، هر روز بيشتر از روز پيش متقاعد ميشوند که به اين ايده ها بايد بصورت واقعيات زنده اجتماعی ـ تاريخی 
 .لذا براي ستيزي کار ساز وقوف و دستيابی بر ريشه های تاريخی آنها به امری اجتناب ناپذير تبديل شده است. نگاه کرد

براي دستيابی به اين بعد تاريخی، ) از انقالب مشروطيت(ايست که باز خوانی تاريخ جنبش هاي اجتماعی مدرن در چنين رابطه " دقيقا
در اين . ، در سالهای اخير به يکي از مباحثات زنده جامعه روشنفکری ايران بدل شده است۵۷در سايه تجربيات بعد از انقالب بهمن 

ی اجتماعی چپ دهه چهل و پنجاه، بعلت نزديکيشان به انقالب بهمن و تداوم و باز خوانی ايدئولوژي های هدايت گر جنبش ها
بی سبب نيست که در اين باز خوانی انتقادی، طنين باورها . حضور سنگين آنها در سالهای بعد از آن، جائی بس مهم و پر رنگ دارند

ت سياسی و هنری و غيره يکی دو دهه اخير بگوش ج در اين دوران به نحوی سنگين تر و قوی تر از خالل ادبيايو ايده های را
متاسفانه، اکثر آثار انتقادی خلق شده در اين دو دهه اخير تا آنجائيکه به ادبيات سياسی چپ دهه چهل ـ پنجاه برميگردد . ميرسند

ا بايد مطلق گرا، تماميت های ايدئولوژيکی ای قرار گرفته است که بر اساس آن تمام ايدئولوژيهای چپ ريتحت تاثير عميق پيش داور
  .خواه و پدر ساالرانه خواند



در اين ديدگاه هر گونه تنوع و تفاوت در ايدئولوژيهای چپ، در اين دوران، که تحت تاثير ادبيات مارکسيستی و راسيوناليستی بوده 
اين . يت و تشخيص گرديده استايدئولوژيزه شده، غير قابل رؤ" است، در زير مشتی مفاهيم و ايده های انتزاعی و کلی و عميقا

ديدگاه تقليل گرا تالش دارد با استفاده از زمينه ايجاد شده بوسيله جنبش های اجتماعی شکل گرفته در حول و حوش انتقاد به 
ی می باشند، راه را بر پذيرش مفهوم خاصی از آزاد) انسان(که در جهت گشودن راهی بسوی شکوفائی فرد " ايدئولوژی پدر ساالرانه"

بايد اگر نگوئيم در تقابل، در بی " انسان و دمکراسی هموار کند، آن مفهومی از آزادی که بمثابه پيش شرط شکوفائی فرد، اساسا
آن . ه و اساس دمکراسی قرار گيرديشکل گرفته و پا) فرد(اعتنائی و بی تفاوتی کامل نسبت به ابعاد جمعی و اجتماعی انسان 

تالش دارد سرشت و ماهيت پرنسيپ های راسيوناليستی و رئاليستی " ايدئولوژيهای پدر ساالرانه"ش از  ديدگاهی که در روند انتقادي
معرفی کرده که هرگز قادر به در نظر گرفتن ) ورساليسم آبسترهيان(مدرن باالخص در اشکال چپ آن را، انتزاعی و تماميت خواه 

گرا تالش دارد که تفکر راسيوناليستی و رئاليستی مدرن را با اتکاء به انتزاعی و اين ديدگاه تقليل . زنده  اجتماعی نمی باشند واقعيات
کلی خواندن آن، در نهايت تماميت خواه و در تقابل راديکال و آشتی ناپذير با تمايالت و خواسته های فرد قرار دهد و بدين سان راه 

  .از چنين تفکری بداند) ونيکن(دست يابی به شکوفائی فرد را در گرو گسست جنبش های اجتماعی 
. تبديل کر ده است) دهه چهل ـ پنجاه(در حقيقت اين ديدگاه چنين باوری را به هسته مرکزی باز خوانی تاريخ جنبش های اجتماعی 

 متمايز می" پسا مدرن"ش با نام يات انتقادی جنبش های کنونی، خود را کمابيدگاهی در ادبين ديانات روشنفکری متاثر از چنيجر
سازند و در ادامه تالش  های خود با تکيه يکجانبه و اغراق آميز به تضاد مابين تمايالت و خواسته های فرد و زندگي جمعی و 

پسا (بدين سان اين ديدگاه . تبديل کرده اند) برای فرد(اجتماعی، اين تضاد را به تضادی آشتی ناپذير و به مانعی غير قابل عبور 
ميگشايد که در آن فرد امکان تجربه خوشبختی و شکوفائی ) فرد(ود، در نهايت راه را بر مفهومی از انسان گيری منطق خيدر پ) مدرن

پيمان، قانون و نهادی را که حاصل زندگی ) ايده(شخصيت اش را در روابط جمعی و اجتماعی غير ممکن می يابد و سرشت هر گونه 
يستی و رئاليستی شکل گرفته باشد را يکسره بيگانه با طبيعت فرد و سد کننده جمعی و اجتماعی بوده و با اتکاء به تفکر راسيونال

  .شکوفائی او ارزيابی ميکند
بد بينانه به روابط فرد و جمع، که در نهائی ترين برداشت هايش از مفهوم انسان به انسان تنها و " و عميقا) پسا مدرن(اين ديدگاه 

لق را در غالب ناباوری به مضمون جنبش های اجتماعی مدرن که متکی بر ادبيات ناتوان ميرسد، اين لحظه احساس تنهائی مط
ک شدن به پرنسيب های يمضمونی که در رابطه با باور به امکان شناخت و نزد. ان ميدارديراسيوناليستی و اومانيستی می باشد، ب

. دگاهی عدالت خواهانه و آزادی طلبانه قرار ميدهدي دحاکم بر زندگی اجتماعی شکل گرفته و هدف را رفرم و تغيير اين پرنسيب ها از
را تشکيل ) پسا مدرن(، هسته مرکزی اين ايدئولوژی )بلحاظ  هستی شناسی(در حقيقت اين مفهوم از انسان بمثابه موجودی تنها 

  .ميدهد
ن يبا الخص دهه چهل ـ پنجاه را از ان ديدگاه، در باز  خوانی جنبش های اجتماعی چپ يت کننده ايده های هداين اشاره کوتاه به ايا

اد، بخش وسيعی از فرهنگ و ادبيات سياسی جامعه ما را تحت تاثير قرار داده  و هدف اش تقليل ينظر الزم دانستم که با سرعتی ز
  .می باشد) پدر ساالرانه(تمامی گرايشات ايدئولوژيکی موجود در اين جنبش ها به تفکری بسته و تماميت خواه 

تالش های اين قلم در اين نوشته که از طريق باز خوانی آثار بيژن جزنی يکی از بنيان . ن زمينه داردي نوشته ادعائی ديگر در ااما اين
گزاران فکری جنبش های چپ در اين دوران صورت گرفته است، تالشی است برای نشان دادن گرايشی ايدئولوژيکی که موجوديتش 

و در نهايت گسست از اين ادبيات ) با الخص حزب توده(  از ادبيات پدر ساالرانه نيروهای سنتی چپ را بايد مديون انتقادات راديکال
ات پدر ساالرانه، به نفی استعداد پر نسيبهای راسيوناليستی و يدگاه پسا مدرن در انتقاد از ادبي د ش برخالفين گرايا. محسوب کرد

  .يرسدرئاليستی جهت دستيابی به تفکر باز و دمکراتيک نم
، تفکر مدرن در ادبيات جنبش های چپ در ايران را که همواره در سطح مفاهيم، در ) بيژن(بر خالف ديدگاه پسا مدرن، اين ديدگاه 

مانده، در رابطه با شرايط خاص تاريخی ورود آنها به ايران در دوران انقالب مشروطيت و )  آبستره لاورسيان(قالبی انتزاعی و کلی 
 در دوران استالين و حزب توده، از نزديک مشاهده و ارزيابی کرده است و امکان فائق آمدن بر اين جنبه های تحول بعدی آن،

انتزاعی و کلی را با اتکاء به تجربيات اين جنبش ها و مدد گرفتن از عنصر انتقادی که جزء جدائی ناپذير اين تفکر است، ممکن 
 یدر گرو احيا) در اين مقطع زمانی دهه چهل(پ در ايران، بيش از هر چيز ديگری از ديدگاه بيژن، پويائی جنبش های چ. ميداند



بيژن شکوفائی اين جنبش ها را در ميزان . عنصر انتقادی فراموش شده در ادبيات پدر ساالنه و گسست از اين ادبيات می باشد
  . خود نشان ميدهنداستعدادی ارزيابی ميکند که آنها در جهت دستيابی به تفکر باز و دمکراتيک از

از (من در اين نوشته کوتاه، سير و تحول ايده های انتقادی بيژن را در رابطه با تحوالت ايدئولوژيکی در جنبش های چپ اپران 
از طريق آثار مکتوب بحای مانده از او و گزارشات ساواک در باره شخصيت فردی و فکری او پی گرفته ) ۱۳۵۴انقالب مشروطيت تا 

  .کرده ام اين پی گيری را با رعايت زمانی آثارش انجام دهمام و سعی 
با اتکاء به اين قسمت از گزارش ساواک از اظهارات او در " بيژن و نسل ماهی  سياه کوچولو" بخش اول اين نوشته را تحت عنوان 

  . شکل داده ام۲۲/۱۱/۱۳۳۹بازجوئی اش به تاريخ 
روان ايسم را فاقد عقيده ميداند و خود را هميشه يمخالف بوده و پ" ايسم"با " که اصوالهار داشت ظضمن اعترافات ا) بيژن(مشاراليه "

 ۲۳ن اولين سندی است که روايت از اوضاع فکری و روحی او در سن يا" ظاهرا". زی ميداند که بنظرش صحيح برسديپيرو آن چ
  . پرنسيت مرکزی انديشه سياسی اش می يابيمسالگی می کند، ما او را تا آخرين آثارش وفادار به اين گفتمان بمثابه 

قطب های (در اين بخش با استناد به اين گزارشگر باهوش ساواک، هسته مرکزی تفکر او را در بيگانگی با ايسم های زمانه خود 
الش های انتقادی کننده تجربه کرده بود يافتم و مضمون ت" فاقد عقيده"که او آنها را در هيئت نيروهائی ) جهانی چپ، چين و شوروی

آنگاه در ساير بخش . كننده در راستای دستيابی به قضاوتی مستقل ارزيابى کردم  اش را در جهت رهائی از اين نيروهای فاقد عقيده
به معنای  تحول اين مضامين انتقادی به ايدئولوژيهای چپ، از بدو تولدشان در ايران را نشان داده و سرانجام  ها تالش کرده ام سير

 .ت او از ايدئولوژی پدرساالرانه در ايران دست يابمگسس
، بر چگونگی ورود و پايگيری ۱۳۴۱او به تاريخ شهريور " پايان نامه تحصيلی"در بخش دوم تالش کرده ام با توقفی کوتاه بر 

 در رقابت با ايدئولوژی ايدئولوژيهای چپ در بستر ايده آلهای دمکراتيک انقالب مشروطيت در ايران، بمثابه ايدئولوژی ای مدرن و
  : ن مقطع زمانی در حول و حوش نکات زيرين يافتميانتقادات او را به تفکر چپ در ا. بورژوازی دست يابم

ـ سوسيال دمکرات های ايرانی در اين دوران بشدت متأثر از ايدئولوژيهای حاکم بر جنبش های سوسيال دمکراسی روسيه بوده و ۱
آنها قادر به درک نقش تعيين کننده اين تفاوت ها در . های اجتماعی ـ تاريخی ايران بی اعتنا هستندنسبت به ويژگی ها و تفاوت 

  .شکل دادن به مضمون مطالباتی جنبش های اجتماعی در ايران نمی باشند
عت و سرشتی ـ مفاهيم و ايده های سوسيال دمکرات های ايرانی، بعلت تقليد کودکانه از مدل سوسيال دمکراسی روسيه از طبي۲

عمومی صحيح و اتخاذ مشی را بعلت ناديده گرفتن ) مطالبات(انتزاعی و کلی برخوردار بوده که در نهايت لحظه تشخيص شعارهای 
من در . در رابطه ای يک طرفه و خشن با واقعيات زنده اجتماعی قرار ميدهد" تفاوتها و تمايزات، غير ممکن ميسازد و آنان را غالبا

تفکر محبوس "ش، اين تفکر را که بر پايه مجذوبيت و تقليدی کودکانه از سوسيال دمکراسی روسيه شکل گرفته بود، پايان اين بخ
ناميدم و روح تالش های بيژن را در راستای در هم شکستن اين تفکر بسته برای رؤيت تفاوت ها و تمايزات مطالباتی " شده در مدل

باندن آنها را در مشی اين نهضت  و بازتا) روسيه(شکال کالسيک انقالبات بورژوازی در اولين نهضت بورژوازی ايران نسبت به ا
  .ارزيابی کردم

 و گزارشات ساواک از بازجوئی های او در ۱۳۴۶بتاريخ پائيز " جنبش ضد استعماری"در بخش سوم با اتکا به اثر مکتوب او بنام 
سم ها شکل گرفته بود از اوايل دهه ي را که در رابطه با بيگانگی با ار تحول هسته مرکزی تفکر اوي، سعی کرده ام س۱۳۴۶زمستان 

دغدغه های فکری او در اين سالها همچنان در حول و حوش بر مال و بی اعتبار کردن اين .  دنبال نمايم ۱۳۴۶چهل تا سال 
درست در چنين . ته است، دور می زندکه با اتکاء به اتوريته قطب های جهانی چپ شکل گرف) ايسم ها(نيروهای فاقد عقيده کننده 
تدوين ) وابسته به دو قطب جهانی(جهت گسست قطعی از نيروهای سنتی چپ " جنبش ضد استعماری"سالهائی است که نوشته او 

  .گشته و اولين گامهای مؤثر را برای ايجاد گروهی مارکسيستی مستقل برداشته است
مضمون اين انتقادات او، باالخص در گزارشات . ناميدم)" دهه چهل(چپ های جوان فست يمان"بهمين علت، من اين نوشته را اولين 

از ذهنيت نيروهای چپ جهت رويت تفاوت ها و نقش ) انتزاعی و کلی(م ايدئولوژيکی يساواک، همچنان در راستای زدودن مفاه
  .عمومی است) مطالبات(تعيين کننده آنها در شکل دادن به شعارهاي 



تحول  سير) دوران استالين(عی کردم از کانال برخورد او با حزب توده و رابطه اين حزب با ايدئولوژی پدر ساالرانه در بخش چهارم س
اصل ايدئولوژی خطا ناپذيری "در حول و حوش برمال ساختن ) دهه پنجاه(روايت های  تاريخی او را در اين دوران . تفکر او راپی گيرم
ی که امکان شکل گيری چنين اصل ايدئولوژيکی را در ادبيات استاليني ي نمودم مکانيزم هاتجربه کردم و تالش" رهبري شوروی

  :ن ديدميپايه اين مکانيزم ها را در دو نکته زير.  فراهم آورده است، از طريق آثار او توضيح دهم
ماترياليسم تاريخی در ادبيات (   کشف هدف غائى تحول جامعه بشرى  ـ هدفمند بودن تاريخ وادعای قطب هاى جهانی در رابطه با۱

  ) استالينيستى
بر اساس منافع اقتصادی ـ سياسی قطب ( تاريخی در کشورهای مختلف -کردن واقعيات اجتماعی) هموژنيزه(ـ يکدست و همگون ۲

اين ) انههستی شناس(بدين سان سعی کردم ريشه های فلسفی . هاى معرفت شناسى تفكر پدر ساالرانه بمثابه پايه) های جهانی چپ
و غير رئاليستی شکل گرفته ) ايراسيوناليسم(را از ساير ادبيات پدرساالرانه که بر پايه فلسفه ای غير عقالنی ) استالينيستى(ادبيات 

در اين ادبيات جلب ) استراتژيکی(متمايز و متفاوت سازم و توجه خواننده را به ابعاد انتزاعی و کلی ايده ها و مفاهيم " است، کامال
انها را در رابطه با اراده پنهان شده در پشت اين ايده ها يعنی منافع خاص قطب های  ايم و باالخص سرشت و طبيعت سلطه گرانهنم

ب نشان دهم که هدف او در تمامی روايت های انتقادی اش، باز پس گرفتن اين لحظه يبرمال سازم و بدين ترت  )پدر(جهانی چپ 
در ذهنيت بيژن را در حقيقت چيزی بجز باطل کردن   شکل گيری اين لحظه. ادبيات ميباشدمحو شده در اين ) در مشی(تفاوت 

چپ بر ) راسيوناليستی ـ رئاليستی(قطب های جهانی چپ و بازسازی ادبيات ) عقل کل بودن(اسطوره اصل ايدئولوژيکی خطا ناپذيری 
  .و ايده دمکراسی نديدم) تفاوت(پايه پذيرش اصل کثرت گرائی 

که در بستر حسرت بازگشت به خانه امن پدری " اکثريت"ات پايانی اين نوشته نگاهی شتاب زده به شکل گيری جريان در صفح
بازگشتی که سرنوشت خود را با نفی ايده دموکراسی آمده در آثار بيژن و احياء اصل . صورت گرفت، انداخته ام) حزب توده(

من ادبيات اين جريان را نسبت به ادبيات بجای مانده . گره زده بود)" پدر( شوروی خطا ناپذيری رهبری"ايدئولوژيکی مرده و بی جان 
از بيژن، بصورت عاملی بازدارنده در جهت دمکراتيزه کردن ايدئولوژيهای چپ و گامی به عقب و قهقرائی در ادبيات چپ در ايران 

    .    ارزيابی کردم
 
  
  ـ بيژن و نسل ماهی سياه کوچولو۱
  
خانه ماهی سياه کوچولو و مادرش پشت ...يک ماهی سياه کوچولو بود که با مادرش در جويباری زندگی ميکرد. ی نبوديکی بود يک"

ماهی سياه کوچولو حسرت به دلش مانده بود که يک دفعه هم که شده، مهتاب را توی خانه ...زير سقفی از خزه . سنگ سياهی بود
    )1(  .ا، ميرفتند و برميگشتندج  تند و تند تو يک تكه..  همديگر می افتادندمادر و بچه صبح و شام دنبال! خودشان ببيند

به " يکروز صبح زود، آفتاب نزده"ماهی سياه کوچولو دلزده و خسته از اين زندگی مالل آور و تکراری و بی تاب برای نور و روشنائی 
دلم ميخواهد بدانم . اهم بروم ببينم آخر جويبار کجاستميخو... من ديگر نميتوانم گردش کنم بايد از اينجا بروم"مادرش گفت 

  " جاهای ديگر چه خبر هائی است
  :که شاهد اين مشاجره دونسل در دهه چهل بوده اينطور ادامه ميدهد" ماهی سياه کوچولو" صمد بهرنگی، نويسنده 

حاال موقع گردش است نه اين . رويم گردشاين حرف های گنده گنده را بگذار کنار، پاشو ب"... مادر ميان حرفش دويد و گفت "
نه مادر من ديگر از " اما ماهی سياه کوچولو در جواب گفت " حرفها، دنيا همين جاست که ما هستيم و زندگی همين است که ما داريم

ير شوی و ديگر ميخواهم بدانم که راستی زندگی يعنی اينکه تو يک تکه جا هی بروی و برگردی تا پ... اين گردشها خسته شده ام 
، دنيا همين "بدين ترتيب ماهی سياه کوچولو بی اعتنا به گفته های مادر که ". ا ميشود زندگی کرديهيچ يا طور ديگری هم توی دن

عازم سفری ) دريا(به اميد ديدار با نور و روشنائی و رسيدن به انتهای جويبار " جاست که ما هستيم و زندگی همين است که ما داريم
  .خته و پر ماجرا ميشودناشنا



دهه (در اينست که از خالل آن خواننده ميتواند به بيگانگی عميق نسل جوان ) ماهی سياه کوچولو(زيبائی و اهميت اين اثر ادبی 
با ارزش ها و باورهای اجتماعی و سياسی زمانه خود پی برده و با مضمون تاريخی گسست عصيانگرانه اين نسل از ارزشها و ) چهل

  .های نسل گذشته خود آشنا شودسنت 
از ميان اين نسل شوريده نام بيژن جزنی شايد بيش از هر نام ديگری شناخته تر و بگوش آشناتر باشد و ايده ها و نظرات او بيش از 

اش ديگر رقيبان فکری اش منعکس کننده علل و زمينه های تاريخی ـ اجتماعی اين عصيان و گسست از باورها و ارزش های زمانه 
در داخل زندان نوشته شده است، بال ترديد بمثابه منابعی برای درک و شناختی روشن از " مطالعه آثار بجا مانده از او که عموما.باشد

روايت مشاجره اين دو نسل از زبان او، با توجه به اينکه آثار او در بستر . علل و انگيزه های اين گسست تاريخی ناگزِير به نظر ميرسد
) ۱۳۵۴از انقالب مشروطيت تا (از سير و تحول تاريخی ايده ها و پرنسيب های هدايت گر پراتيک سياسی نسل های پيشين انتقاد 

نسل ماهی سياه " (چپ های جوان"شکل گرفته، ميتواند خواننده را بنحوی روشن تر و ملموس تر با معنای اين عصيان و گسست 
  .گرداندآشنا ) چپ سنتی(از نسل گذشته خود ) کوچولو

آنچه در زير می آيد، تأملی است کوتاه بر ايده های کليدی که در سمت و سو دادن به مضامين انتقادی او، در اين مشاجره بزرگ 
او را همراهی و هدايت ) ۱۳۵۴، مرگ ۱۳۱۶زاد (تاريخی با چپ های سنتی، از ابتدای فعاليت سياسی اش تا پايان زندگی کوتاه اش 

  . د ما را در جهت دستيابی به هسته مرکزی انديشه سياسی او ياری دهندکرده اند و ميتوانن
  

  به چالش طلبيدن ايسم های زمانه خود: بيژن در اولين گامهای انتقاديش             ·
  

بيژن را نسبت به نسل گذشته، در گزارش ساواک از اظهارات او هنگام " حرف های گنده گنده"ميتوان اولين مشاجره و مضمون آن 
   )2( .رديابی کرد) ۱۳۳۹/۱۱/۲۲به تاريخ  (ازجوئی اش ب
مخالف بوده و پيروان ايسم را فاقد عقيده ميداند و خود را ) ايسم(با " ضمن اعترافات اظهار داشته که اصوال) بيژن جزنی(مشاراليه "

مشروطيت جبهه ملی بهترين ) از(هميشه پيرو چيزی ميداند که بنظرش صحيح برسد و با بررسی مطالعاتی عقيده منداست که پس 
 ميداند و اضافه ۲۰مشی دکتر مصدق را بهترين مشی سياسی بعد از شهريور ... دسته ايست که به نفع مردم و وطن فعاليت ميکند

  ۱۴۱ص ... "می نمايد به طور خالصه عقيده من اينست که بايد اين مردم کار خود را بدست گيرند
نی روشن و ساده با هسته مرکزی تفکر خود و چالش های زمانه اش آشنا ساخته و مضمون انتقادی در اين اظهارات، او ما را با بيا

  .را در چنين راستائی ارزيابی می کند) دهه چهل(جنبش چپ های جوان 
 "ايسم"د در حول و حوش مفهوم يهمانگونه که خواننده مالحظه ميکند، موضوع اصلی و سمت دهنده اين مشاجره تاريخی را با 

، بمثابه نيروهای بازدارنده انديشه ورزی و منحل )ايدئولوژيهای زمانه خود(او در اين اظهارات، از تجربه خود از ايسم ها . جستجو کرد
، ياد می کند و در نهايت، آنها را مانع اوليه شکل گيری استقالل فکری نسل جوان نسبت به )فرد(کننده شخصيت و شأن انسان 

  .اعی دمکراتيک در جامعه ايران معرفی مِینمايدمنافع جنبش های اجتم
 هر چند گزارشگر ساواک نامی از اين ايسم ها و مکانيزم های فلج کننده آنها، در اختيار خواننده نمی گذارد و هر چند از متدولوژی ای 

موده است، صحبتی بميان که بيژن را قادر به بررسی و رساندن به قضاوتی مستقل از تاريخ جنبش های اجتماعی مدرن ايران ن
نميآورد، اما چه بيوگرافی های نوشته شده در باره او و چه آثار بجای مانده از او، باالخص در پايان نامه تحصيلی اش بتاريخ شهريور 

 در چهره مشغله های ذهنی او را در اين دوران بازگو ميکند، ميتواند ما را با اين مکانيرم ها و با اين ايسم ها "  که ظاهرا۱۳۴۱
البته با اتکا به اطالعات بدست آمده در اين بيوگرافی ها ميتوان در همين مرحله از بازخوانی . مشخص شان هر چه بيشتر آشنا سازند

در يک بيوگرافی نوشته شده درباره او ميخوانيم که در خانواده ای با سنت . و فعاليت های فکری او به ايسم های مورد نظر او پی برد
  )3( .  به عضويت در سازمان جوانان حزب توده درآمد۱۳۲۶ ساله بود، يعنی در سال ۱۰چپ بزرگ شده است و هنگاميکه "مالهای کا

گير، يدر تمامی بيوگرافی ها و گزارشات ساواک که به خردسالی و جوانی او اشاره دارند، بيژن را بمثابه عنصری کنجکاو، زيرک، پ
به اتکا به اين بيوگرافی ها، ميتوان حدس زد که شک و .  معرفی می نمايند۳۰ و ۲۰ی دهه جسور و فعال در جنبش های اجتماع

 بايد در رابطه با ۲۰ ساله به ايسم ها و معرفی مشی مصدق بمثابه بهترين سياست بعد از شهريور ۲۳ن جوان يِترديد راديکال ا
ک فعال در اين دوران جنبش ملی کردن نفت شکل گرفته تجربيات زنده و مستقيم او از پراتيک نيروهای سياسی چپ و دمکراتي



بوده که همچون رقيبی قدرتمند " حزب توده ايران"مفهوم ايسم ها بايد اشاره به تفکر نيروهای سنتی چپ در اين دوران يعنی . باشد
  .در جنبش ملی کردن نفت به رقابت سر سختانه با مشی مصدق پرداخته بود

 تالش اين قلم، معطوف به نشان دادن سير تحول اين مضامين انتقادی اوليه او به تفکر نيروهای درصفحاتی که در پيش داريم،
سنتـی چپ در ايران، با هدف نزديک شدن هر چه بيشتر به هسته مرکزی انديشه سياسی اش می باشد که در شکل گيری جنبش 

  .چپ های جوان در اين دوران تاريخی، تأثيری بس عميق داشته است
  
  "فست چپ های جوانيمان"ن يت های فکری او در دهه چهل و انتشار اولي فعالـ۲ 
   
روها و هدف ين"اش تحت عنوان " لیيان نامه تحصيپا"ن سطور اطالع دارد يسنده ايکه نويژن در دهه چهل تا آنجائين اثر مکتوب بياول

ن دهه و يش در اي درباره اظهارات او در بازجوئی هاگزارشات ساواک.  می باشد۱۳۴۱ور يخ شهريبتار" رانيت ايهای انقالب مشروط
ن قلم فراهم ساخته يست که امکان ورود به مشغله های فکری او را برای ايگر اسنادين نحوه زندگی و رفتارش در زندان، از ديهمچن

باشد را مورد بهره برداری ين من نوشته او در خارج از زندايآخر" که ظاهرا۱۳۴۶ز يخ پائيبتار" جنبش ضد استعماری"ت ياست و در نها
  .قرار داده ام

سم يکال او به ايدهای راديری شک و ترديل شکل گيتواند ما را به دالين دهه، با اتکاء به منابع فوق ميت های فکری او در اي فعاِل
دها را در ين شک و تردي ا)متدلوژوی(ت کرده و چگونگی راه برد يشه، هدايروهای فلج کننده فکر و انديهای زمانه خود به مثابه ن

روهای چپ در يت نيران نشان دهد و ذهنيروهای چپ سنتی در ايبودن ن" دهيفاقد عق"ن يان دادن به ايافتن راهی برای پايجهت 
دئولوژی قطب های يته ايمتکی به اتور" سم ها که عمومايابی به استقالل فکری، در مقابل ايخی دست يران را به ضرورت تاريا

  .دي می بود جلب نماجهانی چپ
  

  رانيته  در ايزات مدرنيژگی ها و تمايا وي" رانيت در ايروها و هدف های انقالب مشروطين"             ·
  
ه ين اثر هدف اولياو در مقدمه ا. باشديران ميهای چپ در ايدئولوژيخی ايشه های تاريدن به رين تالش بزرگ او جهت رسين اثر اوليا

  .ان می کندير بيا در خطوط زن اثری رين چنيضرورت تدو
ن جنبش را يشتر ايران داشته است، شناسائی هر چه بيک نقطه تحول در جامعه ايبعنوان ) تيانقالب مشروط(ن نهضت ينقشی که ا" 
ن نهضت مشکل بوده و اظهار يران بدون بررسی ايق در جامعه معاصر ايتوان ادعا کرد که مطالعه و تحقيکه ميکند، بطوريجاب ميا
 ص الف" ن انقالب در معرض خطا قرار دارديان ايل جرياسی ـ اجتماعی معاصر بدون تحليای سيع و قضايظر در وقان

گر ين تحول و از طرف ديخی ايافتن مضمون تاريبرای " تيانقالب مشروط"ن اثر تالشی است در جهت باز خوانی و بررسی ين ايبنابرا
های مدرن و يدئولوژيری ايگيی اوست که در بستر انتقادات او به چگونگی ورود و پاده هايم و ايخی مفاهيبر مال کننده بعد تار

  . های چپ شکل گرفته است يدئولوژيباالخص ا
ی حاکم بر جنبش های چپ دوران خود، از ) سم هايا(ها يدئولوژيش نسبت به ايد هايخ برای راهبرد شک و تردين مراجعه او به تاريا
چ يه. ز می سازديمتما" چپ های جوان"ر رقبای فکری اش در ياسی اوست که او را نسبت به سايه سشيزات انديژگی ها و تمايو

ک غوطه نخورده و در انتقادی يخ جنبش های چپ و دمکراتيافت که در تارياسی او نمی توان يشه سيده ای را در انديمفهوم و ا
د در رابطه با چالش های زمانه او منجر يش افق هائی جديت به گشايامده باشد و در نهايک آنان بوجود نيکی از پراتيالکتيق و ديعم

  .ده باشدينگرد
  :ديگوين ميد چنينماياتخاذ م) تيانقالب مشروط(خی يات زنده تارين به واقعيداو در باره روشی که برای رس

توان يک نهضت و انقالب مياسائی ن سبب بوده است که برای شنيبه ا" رانيت ايروها و هدف های انقالب مشروطين"انتخاب عنوان "
" و " اشکال"و" روش مبارزه"روها توجه و مطالعه ين نيص ب  و در رابطه با ا" روها و هدف های آن نهضت را مالک قرار داديوضع ن
  .کنديروها را امری ضروری قلمداد مين نيی بکار گرفته شده از طرف ا" شعارها



روهای چپ سنتی، که يراث مانده از نيکی به ميدئولوژيش داوری های ايو اتکاء به پم که او بجای مراجعه ينيب می بين ترتيبد
دن به قضاوتی مستقل توجه خود را به يکرد، برای رسيخی سد ميات زنده تاريت واقعيهمچون مانع و رادعی راه را بر هر گونه رؤ

  .اردديمشخص آنها معطوف م) شعارهای(روهای اجتماعی و مطالبات يک زنده نيپرات
های يشداورين سلطه پيان دادن به ايست بجز پايزی نيدر واقع چ" لیيان نامه تحصيپا"ن متدولوژی در يری ايهدف از بکارگ

ق از تالش های او يانتزاعی و کلی شکل گرفته است و ترجمانی است دق) طبقاتی(کی يولوژيم سوسيه مفاهيکی که برپايدئولوژيا
ت و منافع يدن به قضاوتی مستقل و فردی از ماهيسم های زمانه خود که او آنها را برای رسي اگانگی اش ازيجهت فائق آمدن بر ب

  .ران، بعنوان مانعی تجربه کرده بوديجنبش های اجتماعی در ا
ابی يترانی به سمت دسين مقطع از تحول جامعه ايروهای چپ در ايت نيم حاکم بر ذهنيده ها و مفاهيد که انتقادات او به ايد ديحال با
ت های يق واقعيران را از درک عميال دمکراتهای ايدئولوژی ها، سوسين ايته از چه مضمون مشخصی برخوردار است و چرا ايبه مدرن

  .گردانديت ناتوان ميت از منعکس نمودن شعارهای عمومی جنبش مشروطيخی زنده بازداشته و آنان را در نهايتار
  

) تيانقالب مشروط(ران يزات انقالب بورژوازی در ايژگی و تمايرانی از وي اال دمکرات هایيعدم درک سوس             ·
  :ک انقالبات بورژوائیينسبت به اشکال کالس

  
ن يت اوليانقالب مشروط: " ديگويلی اش مي تحص نامهاني پا۳۷۹ت در ص يطوخی انقالب مشريت اجتماعی ـ تاريژن در باره ماهي ب

م، يم آنرا در قالب گفتمان های امروزی مطرح کنيا اگر بخواهي". ن طبقه می باشدياسته های ان خويران برای تامينهضت بورژوازی ا
او در . رديگياسی صورت ميزه کردن نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سيان است که در جهت مدرنيرانين نهضت بزرگ اجتماعی اياول

  :ديگوين مين نهضت چنيباره هدفهای ا
اسی انقالب يو  اهداف س) ۳۸۰ص ... "(عنی قطع نفوذ استعمار و الغای نظام فئودالی يت، يطهدف های اساسی انقالب مشرو"

 :ر می کندير تصويت بورژوائی آن را در سطور زيت و ماهيمشروط
جاد حکومت يران، ايگانگان در امر حکومت ايعنی ممانعت با دخالت بياستقالل ملی  :ت عبارت بود ازياسی انقالب مشروطيهدف س"
های فردی و يارات شاه، تحقق آزاديتی و محدود ساختن اختيالتی و واليجاد مجلس شورای ملی و انجمن های ايله ايک بوسيکراتدم

ص " ه و رفع شکنجه و عذاب توسط زندانبانانيت فردی، قانونی کردن ادارات بخصوص عدليجاد امنيان، قلم و اياز جمله آزادی ب
۳۱۰  

توان گفت که جنبش های اجتماعی مدرن در ياسی آن، ميت باالخص در حوزه خواسته های سيوطبا توجه به اهداف انقالب مشر
ت شکل گرفته و يده آلهای انقالب مشروطيو ا) ۱۳۴۱خ يته در تاريباستثنای لغو فئودال(ن اهداف يخ به بعد، بر بستر اين تاريران، از ايا

ران يخی در مطالبات جنبش های اجتماعی در ايا بمثابه نقطه چرخشی تارژن اين تحول ريقت بيدرحق. ات خود ادامه داده انديبه ح
حاتی کلی و يد در توضيران نبايخ معاصر ايچ و خم تاريزهای پر پين سفر طوالنی به دهلياما ره آورد بزرگ او را از ا. تلقی کرده است

ژگی ها و يافتن ويد آنرا در تالشی که او در يزی بايش از هر چيجستجو کرد، بلکه ب) رانيبورژوازی ا(ت يی از انقالب مشروطعانتزا
ن ره آورد را در رابطه با يد و باالخص ايک بورژوازی، بعمل می آورد ديران نسبت به انقالبات کالسيزات انقالب بورژوازی ايتما

ران، يک و مدرن در ايکراتی جنبش های  دم) خواست ها(ن تفاوت ها در شکل دادن به شعارها ين کننده اييپافشردن او بر نقش تع
  .مشاهده کرد

ته بمثابه ضرورتی ين سفر پر بار و پر حاصل سعی دارد ما را با چگونگی ظاهر شدن مفهوم مدرنيش در اين گام هاياو از همان اول
نبش های ده آلهای جيق بررسی مطالبات و اير تحول آن را از طريشه اصالح گران اجتماعی آشنا ساخته و سيخی در افق انديتار

  .رديران پی گيک اياجتماعی دمکرات
" تالش های انتقادی او اصوأل تالش هائي است در جهت بومی ساختن ايدئولوژيهای مدرن، باالخص ايدئولوژيهای چپ که عموما

  .متأثر از ادبيات جنبش های سوسيال دمکراسی روسيه بوده است
) ۱۸۲۸ فوريه ۲۲ترکمانچای(اين قرارداد : "فق انديشه ايرانيان چنين ياد می کنداو از پديدار شدن مدرنيته بمثابه ضرورتی تاريخی در ا

ايران را تابع سياست روسيه قرار داد و از آن پس نفوذ دولت روسيه در ايران نفوذ اول بود و دولت روسيه اولين دشمن استقالل، " عمال



ن تأثير تکان دهنده ای داشت و مقدمات بروز جنبش اصالح طلبانه ن قرارداد در اذهايا. تماميت ارضی و پيشرفت واقعی ايران گرديد
     ۱۸ـ ۱۷ص  " و ضد دربار مستبد را فراهم ساخت

و تأثير آنها در ) انگلستان و روسيه تزاری( بار ديگر شکست های نظامی ايرانيان در مقابل قدرت های استعماری وقت ۴۰او در ص 
در واقع بايد گفت جنگهای ايران و روس و نتايج آن استقالل افغانستان و قدرت نمائی : "در ميکنيذهنيت ايرانيان را اينگونه تصو

  ".انگليس زنگهائی بود که مردم ايران را از خواب عهد صفويه بيدار کرد
ی و بنابراين از خالل سطور فوق می بينيم که چگونه و در چه شرايط مشخصی، انديشه مدرن و اصالحی برای اولين بار بطور جد

بصورت ضرورت تاريخی، در مقابله با قدرت های استعماری اروپا پی به عرصه وجود نهاد و مضامين مطالباتی و جهت گيری جنبش 
  .متأثر از ابعادی ضد استعماری گرداند" در ايران را ضرورتا) اصالح طلبانه(های مدرن 

  : محافل اصالح طلب ميگويداو در باره اهميت و تأثير اين شکستهای نظامی در شکل گيری اولين
ورود هيئت فرانسوی . شکست های پياپی ايران از دولت روسيه، رجال و مردم ايران را متوجه عقب ماندگی و ضعف دولت کرد" 
و باز شدن باب مراوده با اروپا در دوره فتحعلی شاه، چشم مردم را نسبت به دنيای قرن نوزدهم باز ) برای مدرن کردن ارتش ايران(

  ۴۰ص" د و در بين رجال و اشراف موجب بروز نظرات اصالحی گرديدکر
بيژن بوجود آمدن اين مکتب اصالح طلبی را در سطح اشراف و رجال بمثابه پيشينه تاريخی و فراهم آورنده زمينه های ذهنی انقالب 

  : مشروطيت ارزيابی کرده و در باره علل شکست و ناکامی اين اصالح طلبان چنين ميگويد
وارد و مصلح دولت بودند و " ميرزا عيسی قائم مقام، ميرزا ابولقاسم قائم مقام و ميرزا تقی خان اميرکبير از اشخاص نسبتا... ".

بخصوص ميرزا تقی خان امير کبير برای اصالح سازمانهای اداری ايران سخت کوشيد و بر اثر کينه اجانب و بخل و دسايس 
چنانچه ميرزا ابولقاسم قائم . پشتيبانی جدی و متشکل اصالحات او شکست خورد و بقتل رسيدمرتجعين و عدم آمادگی عمومی برای 
  ۳۲ص".   در واقع ايران در دست ملوک الطوايف غوطه ميخورد... مقام نيز به سرنوشتی مشابه دچار آمد

ت او را به اين باور هدايت می کند که توقف و تأمل او بر چگونگی ورود و ميزان وزن سياست دولتهای استعماری در ايران، در نهاي
اسی است که در نهايت در آستانه ينقش و مداخله آنان در شکل گيری مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی مدرن در ايران در چنان مق

درن انقالب مشروطيت، ما با ساخت و بافت اجتماعی و طبقاتی کج و کوژ شده و پيچيده ای مواجه هستيم که جنبش های اجتماعی م
   )4( . ران را در تمايزی آشکار با اشکال کالسيک آن نشان ميدهديو دمکراتيک در ا

هسته مرکزی تالشهای او را بايد در رابطه با چنين ويژگی های تاريخی ـ اجتماعی ايران جستجو کرد که نقشی تعيين کننده در 
  .مضامين مطالباتی جنبش های اجتماعی مدرن بازی می کنند

تالش های " ئيکه موضوع اين نوشته به مضمون انتقادات او به سير و تحول ايدئولوژيهای چپ در ايران بر ميگردد، ما اساسااما از آنجا
ايدئولوژيهائی که در غياب ويژگی های جامعه ايرانی . انتقادی او را به ايدئولوژی سوسيال دمکرات های ايرانی مورد توجه قرار ميدهيم

  .ادر به باز تاباندن مصالح و منافع جنبش های دمکراتيک در ايران نمی گردندشکل گرفته و در نهايت ق
  

  "ذهنيت محبوس شده در مدل"سوسيال دمکراتهای ايرانی و              ·
 

بديهيست که بررسی کامل ويژگی ها و تفاوت های نيروهای اجتماعی شرکت کننده در اين اولين انقالب بورژوازی ايران نسبت به 
بهمين علت، ما به ذکر کلی ترين جنبه های اين تمايزات . بورژوازی کالسيک، در چهارچوب اين نوشته کوتاه نمی گنجدانقالبات 

  .می پردازيم
 :اينگونه تصوير می کند" پايان نامه تحصيلی " ۳۷۹او خطوط کلی اين تمايزات و تفاوت ها را در ص 

ر از نيروهای وسيع انقالبی بی بهره مانده، بورژوازی تجاری و خرده انقالب ايران بعلت ضعف بورژوازی صنعتی و طبقه کارگ"
بخصوص دهقانان که مي بايست در مبارزه ضد فئودالی نقش اساسی داشته باشند، از نهضت . بورژوازی در آن نقش مهمی داشته اند

  ".برکنار ماندند



ادی ايران در آستانه انقالب مشروطيت را بايد در خصوصيات بدينسان مهمترين ويژگی و تمايز قابل رويت در ساختار اجتماعی ـ اقتص
ضعيف بورژوازی صنعتی و بالطبع نبود پرولتارياری مدرن شهری جستجو کرد که در نهايت حاد و پر رنگ نشدن تضاد شهر و روستا و 

  .عدم حضور دهقانان را در انقالب باعث گشته است
شاره ای داشته باشيم که از نظر بيژن، عليرغم اين تفاوتها، نهضت مشروطيت، اولين قبل از پی گيری مطلب بايد به اين نکته مهم ا

محسوب ميگردد که در کلی ترين خصوصيات و مطالبات اجتماعی ـ سياسی اش هم سرشت با ساير " انقالب بورژوآزی ايران"
اين تحول تاريخى و اهداف دنبال  به نفی ماهيتانقالبات بورژوآزی می باشد و هيچگاه اين پای فشردن او بر اين تفاوت ها،  منجر 

و همانگونه که در صفحات بعد خواهيم ديد انتقادات او انتقاداتی .  يعنی لغو نظام فئودالی و استقرار دمکراسی نمی گردد  شده در ان
 ای برای رويت و درک است به برداشت های انتراعی و کلی  نيروهای چپ از تفکر راسيوناليستی مدرن، جهت فراهم آوردن زمينه

در حقيقت تمام تالش های او در اين روايت های تاريخی، چيزی نيست بجز نشا ن دادن اين ويژگيها و . اين تفاوتهای جامعه ايران
تمايزات واقعيات اجتماعی در ايران و رها ساختن آن ها از يوغ ايده ها و مفاهيم شکل گرفته در فرماسيون های کالسيک سرمايه 

 ايده ها و مفاهيمی که هنگام راه يابی به ذهنيت سوسيال دمکرات های ايرانی، که در اين مقطع زمانی بشدت متأثر از مدل داری،
سوسيال دمکراسی  روسيه ميبودند، همواره ابعادی انتزاعی بخود ميگرفتند، تا آنجائيکه آنها را از امکان ايجاد رابطه ای ديالتيکی با 

  .ايت باز تاباندن آنها در مطالبات جنبش های اجتماعی ايرانيان باز می داردواقعيات زنده، و در نه
در چنين رابطه ای قابل " مضامين انتقادی او به منابع و نام های صاحب اتوريته در جنبش های چپ همچون ايوانف و پاولويچ اساسا

  :او در رابطه با تحليل ها و استنباطات پاولويچ چنين می گويد. درک است
 پاولويچ در کتاب ريشه های اقتصادی و اجتماعی انقالب مشروطيت ايران بيهوده ميکوشد مشابه نهضت سوسيال دمکراسی کارگران "

بوجود نيامده بود و پس از مراودات بسيار با ) ۱۹۰۶ ـ ۱۹۰۹(نهضت کارگری در ايران . روسيه و قفقاز را در نهصت مشروطيت بيابد
ای اولين مرتبه نطفه اين نهضت در ايران بوجود  آمد، آنهم ضعيف بهمان ميزان که ايرانيان دارای سوسيال دمکرات های قفقاز بر

  ۱۲۸ص". صنايع کارخانه ای بودند
کليه بررسی های انتقادی بيژن نسبت به منابع و ذهنيت نيروهای چپ در اين اثر حول و حوش آشکار ساختن اين اشتباه بزرگ دور 

ور هماهنگی اوضاع اجتماعی و صنعتی ايران با روسيه که مملکت اخير در اين دوران دارای نهضت کارگری که عبارت از تص"ميزند، 
او در انتقادی مشابه به اين ذهنيت و باورهای چپ، که بشدت متأثر از اين هماهنگی اوضاع اجتماعی ايران . ۶۵ص". قوی بوده است

  :نی در ايران قضاوت زير را ارائه ميدهددر روسيه می باشد، اين بار در مورد جنبش های دهقا
  ۱۶۰ص)" ارزيابی می کند(تکيه به نيروهای دهقانان را در تحليل انقالب مشروطيت ايران اشتباهی جبران ناپذير "او 

سوسيال دمکراسی ( برمال ساختن اين اشتباهات جبران ناپذير که ذهنيت نيروهای چپ را در قالب فرم های از قبل تعيين شده 
جاری و منجمد ساخته و استعداد هر گونه رويت و تماس آنان را با واقعيات زنده اجتماعی اين مرز و بوم يکسره از بين برده ) سيهرو

مضمون انتقادات او به اين ذهنيت منجمد شده در مدل . او محسوب داشت" پايان نامه تحصيلی"بود بالترديد بايد بزرگترين دستاورد 
، در حقيقت بنحوی از انحاء ترجمان احساس بيگانگی او نسبت به ايسم های زمانه خود است، که او در )هسوسيال دمکراسی روسي(

از آنها بمثابه نيروهای فلج کننده انديشه وزری و سد کننده دست يابی به قضاوتی ) ۱۳۳۹/۱۱/۲۲(اظهاراتش در مقابل ساواک بتاريخ 
  .ی کندمستقل از واقعيات زنده اجتماعی در ايران ياد م

لوژيهای چپ را که در بستر و بطن مطالبات و ايده آلهای انقالب مشروطيت صورت ميگيرد با ئواو چند و چونی ورود و پای گيری ايد
  :نقل قول از تاريخ کسروی چنين بيان ميکند

تهای شعبه حزب سوسيال که تحت تأثير فعالي) مقيم قفقاز(برپا گرديد اين ايرانيان  هنگاميکه در ايران جنبش مشروطه خواهی"
ايرانيان مقيم قفقاز در . دمکرات کارگری روس در قفقاز بودند نتوانستند از همدردی و کوشش بخاطر نجات وطن خودداری نمايند

که معنی کلمه به کلمه همان نام است پديد " اجتماعيون ـ عاميون" از روی مرامنامه سوسيال دمکرات روس دسته ای بنام ۱۹۱۰سال 
پس از آغاز . نامبرده خود از تربيت يافتگان حزب سوسيال دمکرات روس ميبود. د که مؤسس و پيشوای آن نريمان نريمانوف بودآوردن

همان مرامنامه را به فارسی ترجمه و دسته مجاهدان را پديد آوردند و خود . . . ويجنبش در تبريز عده ای از تندروان از جمله علی مس
مقارن همين جريان عده ای از ايرانيان مقيم قفقاز . برپا ساختند که کارهای مجاهدين را رهبری ميکرد" بیمرکز غي"کميته ای بنام 



بدينسان در تبريز دو تيره بودند يکی آنانکه از قفقاز آمده و ديگری آنان که از خود تبريز برخاسته . به تبريز و ديگر شهرها آمدند
  ۱۶۲ص". بودند

 پيش از هر چيز نشان دادن جنبه تقليدی ايده ها و مفاهيم  الذکرساير منابع فوق وی و بر تاريخ کسرهدف اوليه او از اين توقف
  .باشديايدئولوژيکی نيروهای چپ م

او انتقادات و تأسف خود را از نتايج چنين تفکر مبنی بر مدل، که موجوديت خود را در نفی تمايزات و تفاوت های شرايط تاريخی ـ 
  :ی ديد، اينگونه تصوير می کنداجتماعی ايران م

صنعتی شده روسيه در قفقاز آشنائی داشتند همان برنامه ها را در ايران بمورد اجرا " اين جماعت که با کار در شرايط نسبتا".... 
وز از ملت ايران هن. گذاشتند و کوشش های رهبران اين گروه برای تشکيل سازمانهای دهقانی و کارگری در ايران کامياب نگرديد

جريانات سوسيال دمکراسی و نهضت کارگری و دهقانی که الزمه انقالبی قطعی است متأسفانه بسيار دور بودند و جريانات بعدی که 
  ۱۷۳ص". بر اين مملکت گذشت چنين نظری را تأييد می کند

عی ـ تاريخی در ايران و روسيه شرايط اجتما) هموژنيزه کردن(در حقيقت اين ديدگاه مبنی بر مدل، با يکدست و همگون پنداری 
را از زمينه های مشخص تاريخی آن ) سوسيال دمکراسی روسيه(امکان کنده شدن و مستقل شدن ايده ها و مفاهيم استراتژيکی 

ی اما اين قدرت تعميم يافتگ. فراهم ساخته و بدين سان به اين ايده ها قدرت تعميم يافتن بر جنبش های اجتماعی در ايران را ميدهد
بدست آمده، ابعاد انتزاعی خود را در ) در ايران(و خود مختاری ايده ها که تنها با ناديده انگاشتن ويژگی های واقعيات اجتماعی 

  .بيگانگى با واقعيات زنده نشان داده و سرنوشت خود را همواره در ناکامی و شکست تجربه می کند
رح شده از جانب سوسيال ـ دمکرات ها در انقالب مشروطيت اينگونه بيان می او ناکام ماندن اين ديدگاه را از خالل شعارهای مط

  :کند
منظور از شعارهای واقعی انقالب هدف هائی است که جنبش در راه رسيدن به آنها گام برمي دارد ولی ممکن است هر فرد يا گروهی "

برای مثال شعار .... ه کاغذ فراتر نخواهد رفتدر اين صورت اين نوع شعار از روی صفح. شعاری را در يک جريان مطرح سازد
.  مطرح شد۱۹۰۷خوانين توسط سوسيال دمکرات کارگران در سال ) لغو فئوداليته(مصادره اراضی شاه و تقسيم و باز خريد اراضی 

ار عدم مداخله اما در مورد شع. که پذيرفته نميشود استقبال نشد اين نمونه شعاريست) مشروطيت ايران(ليکن در چنين انقالبی 
" سياسی بيگانگان و الغاء سيستم حکومتی استبدادی شاه، اين شعارها در انقالب پذيرفته شد و بخاطر آن هزاران نفر مبارزه کردند

: ".... کمی دورتر او در اهميت حياتی تشخيص شعاری که امکان تبديل شدن آن به شعاری عمومی را در خود داشته باشد، ميگويد 
  ۳۰۸ص" ان يک نهضت تشخيص شعارهای صحيح و مطرح ساختن آنها ميباشدوظيفه رهبر

ميتوان گفت که هسته مرکزی تفکر سياسی بيژن در نهايت در حول و حوش تالش های انتقادی اش برای رها ساختن اين لحظه 
آن، اين لحظه ذهنيتی که در . از ذهنيت محبوس شده در مدل شکل گرفته است" تشخيص شعارهای صحيح"حساس و حياتی 

نه بر پايه واقعيات و تجربيات زنده اجتماعی بلکه بر اساس استنتاجی مستقيم از ايده  ها و مفاهيم انتزاعی و کلی ) شعارها(تشخيص
مفاهيم و ايده هائی که اين قدرت انتزاعی و کلی خود را، همانگونه که در صفحات پيش ديديم، به اتکاء يکدست . صورت گرفته است

 پنداری شرايط اجتماعی ـ تاريخی روسيه و ايران بدست آورده بود، بدين سان ميتوان باور داشت که جوهره انديشه سياسی و همگون
) راسيوناليسم آبستره(بيژن در رابطه با تالش هايش برای پايان دادن به مناسبات يکجانبه و سلطه گرانه اين ايده های انتزاعی و کلی 

  .در ايران نطفه بسته و قوام يافته استبر واقعيات زنده اجتماعی 
، روايت هائيست از چگونگی ورود ايدئولوژيهای چپ به ايران و چگونگی شکل گيری ذهنيت "پايان نامه تحصيلی"روايت های 

نيروهای چپ در بستر اولين چرخش جنبش های اجتماعی ايران بسوی مطالباتی دمکراتيک و مدرن و اين که چگونه و بر پايه چه 
تفکری که در نهايت . مکانيزم هائی ذهنيت سوسيال دمکرات های ايرانی بسمت پذيرش تفکری بسته بر پايه مدل سوق داده ميشود

  .از دست ميدهد" قدرت و استعداد تشخيص و مطرح کردن شعارهای صحيح را در اثر انتزاعی بودنش کامال
، که تحت تأثير شديد ادبيات سوسيال )در ايران(يدئولوژی های چپ اما مضمون روايت های بيژن از اين مرحله از سير و تحول ا

دمکرات های روسيه قرار دارد، روايت هائيست از دوران کودکی جريانات چپ که با مضامين انتقادی او از مراحل بعدی که ناظر بر 
او سرشت و طبيعت ايده . لی متمايز استدوران استالين و تشکيل حزب توده ايران است، عليرغم پيوستگی و راستای مشترک آنها، بک



های حاکم بر حزب توده را بگونه ای ديگر ارزيابی می کند و ماهيت آنها را در نهايت پدرساالرانه خوانده که بکلی ادبيات اين حزب را 
قادی او از اين دوران اما قبل از رسيدن به بررسی های انت. از ادبيات کودکانه سوسيال دمکرات های اوليه ايرانی متمايز ميسازد

د سير تحول ياز طريق آثار دهه پنجاه او قابل پی گيری ميباشند، با" حساس و مهم در حيات ايدئولوژی های چپ در ايران که عمدتا
  .دغدعه های فکری او را از خالل آثار ديگری که در دهه چهل از او در دست داريم دنبال نمائيم

  
ا تالش برای پايان دادن به وابستگی به قطب های ي نيمه اول دهه چهل دغدغه ها و چالش های بيژن در: ۳

  جهانی
  

در دهه چهل، نگارنده اين سطور " نيروها و هدف های انقالب مشروطيت ايران"برای پی گيری سير و تحول انديشه سياسی او پس از 
گزارشات ساواک در باره اظهارات او .  در دست داردهن راي و چند نامه به همسرش م۱۳۴۶بتاريخ پائيز " جنبش ضد استعماری"تنها، 

در .  از ديگر اسناديست که ميتواند ما را با دغدغه های فکری او در اين برهه زمانی آشنا سازد۱۳۴۶در بازجويی هايش در زمستان 
 عميق نسبت به ايسم  چگونه او را جوانی عصيانگر و در بيگانگی۱۳۳۹/۱۱/۲۲صفحات گذشته ديديم که گزارشات ساواک بتاريخ 

يعنی  لحظه تشخيص شعارهای  های زمانه خود معرفی کرد که رهائی از اين ايسم ها در جهت رسيدن به قضاوتی مستقل و فردی،
و باز هم ديديم که چگونه اين شور دستيابی به قضاوت مستقل و شخصی او را به . صحيح به هدف اصلی او تبديل گشته بود

 تاريخ جنبش های اجتماعی معاصر ايران هدايت کرد و چگونه ذهنيت اولين سوسيال دمکرات های ايرانی را دهليزهای پر پيچ و خم
ذهنيتی محبوس شده در مدل يافت، ذهنيتی که آنان را نسبت به اين لحظه تشخيص و مطرح کردن شعارهای صحيح کور و نابينا 

  .ساخت
که مصادف با فعاليتهای او در جبهه ملی دوم ) نيمه اول دهه چهل(اين سالها برای پی گيری و پی بردن به دغدغه های فکری او در 
گزارشات ساواک اظهارات او را در زمينه افکار و اهداف .  مراجعه کرد۱۳۴۶می باشد ميتوان به گزارشات ساواک بتاريخ زمستان 

  :سياسی اش چنين نقل می کند
ر دانشگاه فعاليت ميکردم و با اينکه فعاليتهای مارکسيستی داشتم ولی در رفتار و چند سال بود که د) ۱۳۴۲اوايل سال (در آن موقع " 

يعنی قأئل به اين موضوع بودم که در شرايط کلی . کردم اعمال در حدود شعارها و هدف های عمومی غير ايدئولوژيک فعاليت می
کمی دورتر گزارشگر . ۱۲۵-۱۲۴ص ". ند الزم استجامعه، همکاری و همفکری همه کسانيکه خواستار آزادی و استقالل ايران هست
جزنی ـ "ری گروه سياسی ای که بعدها بنام گروه يساواک از زبان او، در باره افکار و چالش های او در مقطع نطفه بستن و شکل گ

 باره عقايد و افکار بيژن جزنی در:" بوجود آمده بود، چنين ميگويد) دوم(شناخته شد و در بستر سرکوب و شکست جبهه ملی " فیيظر
ن يم ايرا بگوئ) فیي ظر–گروه جزنی (ن سازمان ياسی ايم وضع فکری و سيق تر اگر بخواهيو بطور دق: ان می کندين بيکميته چن
فی تمايل چينی و شوروی نداشتيم و کوشش يولی من و ظر.... ل مارکسيستی داشتند و بعضی تمايل چينی داشتند يافراد تما

به هر حال تصميم گرفته شد که اين بحث ها دنبال نشود تا تشتت . هايی که ميشد تمايل چينی را تخفيف بدهيم ميکرديم در بحث 
هدف های عملی تر را افراد در مقابل خود ميديدند و اين هدفها ايجاد حکومت مستقل ملی از همه عناصر ..... و اختالف پيش نيايد

در همان بحث های ابتدائی همه موافق بودند که هدف و يا "زارش می خوانيم که  و باز هم کمی دورتر در همين گ۱۳۷ص ". بود
شعارهای مبارزه ما مسائل جنبش ملی است يعنی قائل به طرح شعارهای ايدئولوژيک نبودند و مبازره را تا مرحله رسيدن به حاکميت 

ص ". می شناختند) ضد استعمار(صادی و نظامی استعمار در کادر مبارزه در راه آزادی و مبازره در راه قطع کامل نفوذ سياسی، اقت
۱۳۸-۱۳۹.  

از خالل نقل قول های فوق ما بار ديگر شاهد چالش ها و دغدغه های او نسبت به ايده های حاکم بر ذهنيت نيروهای چپ می 
عمومی و ) مطالبات(رهای ايده هايی که همچون  مانع و رادعی آنها را در دست يابی به لحظه تشخيص و مطرح کردن شعا. باشيم

و باز می بينيم که رها ساختن اين لحظه از يوغ اين ايده های مسلط بر ذهنيت نيروهای چپ به امری حياتی تبديل . ملی باز ميدارد
پيش شرطی که بدون تحقق آن، امکان شرکت مداخله گرانه ی . شده و پيش شرطی برای ورود به حوزه سياست در آمده است

پيش شرطی که . در شکل دادن به مضمون مطالباتی جنبش های اجتماعی در مقياس ملی، غير ممکن بنظر ميرسدنيروهای چپ 



همکاری "بدون تحقق آن، امکان پايان دادن به  سياست های سکتاريستی، يعنی شعارهای ايدئولوژيک که در نهايت به مانعی جهت 
در حقيقت در انديشه سياسی او . تبديل ميشود، غير قابل تصور است" هستندو همفکری همه کسانيکه خواستار آزادی و استقالل ملی 

، فضايی که در رابطه با پذيرش و درک تفاوت نيروهای )فضای عمومی(اين پيش شرط کليدی است برای ورود به قلمروی سياست 
يات اجتماعی ـ سياسی قابل شکل متنوع اجتماعی و ايجاد زمينه ای برای همکاری و همفکری آنان در جهت دمکراتيزه کردن ح

. در اينجاست که ما عنصر کثرت گرائی را بصورت عنصری محوری و سمت دهنده انديشه سياسی او تجربه می کنيم. گرفتن است
ديديم که ذهنيت بيژن، تا چه حدی در رابطه با حساسيت او نسبت به تفاوت ها " پايان نامه تحصيلی"در صفحات قبل هنگام بررسی 

تفاوت هايی که نقش تعيين کننده در سمت و سو دادن به . ژگی های طبقات و گروه های متنوع اجتماعی شکل گرفته بودو وي
حساسيت او نسبت به ايدئولوژيهای زمانه خود، يعنی ايدئولوژيهای متکی بر اتوريته دو قطب جهانی . مطالبات عمومی در ايران داشت

ت شعارهای عمومی و يارش ساواک بچشم ميخورد و او آنها را بمثابه رادع و مانعی جهت روکه از خالل اين گز) شوروی و چين(چپ 
 در ۱۳۳۹/۱۱/۲۲ملی ازريابی ميکند، در حقيقت بيان کننده تداوم دل نگرانی ها و چالش های اوست که در گزارش ساواک بتاريخ 

 رابطه با دست يابی به لحظه تشخيص شعار عمومی صحيح دغدغه ها و چالش هائی که در. با آن آشنا شديم" پايان نامه تحصيلی"
يعنى شعاری که استعداد بسيج و گردآوری کليه نيروهای متنوع اجتماعی را در جهت تضعيف و در نهايت از سر راه . قابل درک است

 قبلی به ماهيت و هر چند اين گزارش ساواک همچون گزارش. برداشتن نيروهای ضد دمکراتيک و استعماری در خود داشته باشد
باز ميدارند، سخنی ) تشخيص شعارها(مکانيزيم هايی که اين ايده ها با اتکاء به آنها، او را از نزديک شدن به چنين لحظه حياتی 

  .بميان نمی آورد
  . ا ميسازداما او ما را با طبيعت و سرشت اين ايده ها و مکانيزم های باز دارنده آنها، در آثار دهه پنجاه بطور مبسوطی آشن

را در پيش داريم که به لحاظ مواضع اتخاذ " جنبش ضد استعماری"اما قبل از ورود به دهه پنجاه ما نوشته کم حجم پنجاه صفحه ای 
  .در اين دوران برخوردار است" جنبش چپ های جوان"شده در آن از اهميتی بزرگ در سرنوشت 

  
  : نيروهای چپ سنتی در ايراناولين مانيفست چپ های جوان يا گسست از             ·

  
 را يدک ميکشد و همچنين برای درک روشنتری از اهميت گفتمان ۱۳۴۶اثری که تاريخ پائيز " جنبش ضد استعماری"قبل از ورود به 

. ن دوران را الزم ميدانميهای او که در فوق در گزارش ساواک آمده است توقفی کوتاه بر موقعيت عمومی جنبش های چپ در ا
اين بحران در کليتی حاصل دو عامل داخلی، يعنی . های چپ در ايران در اوايل دهه چهل در حالتی بحرانی بسر ميبرد جنبش

 ۲۸ميدانيم که پس از کودتای . شکست های پی در پی حزب توده و خارجی يعنی انشعاب و بحران در جنبش جهانی چپ ميبود
 دهه سی اعتبار سياسی و ايدئولوژيکی خود را در بين نيروهای چپ بنحو مرداد و شکست سنگين حزب توده، اين حزب از اواخر

چشمگير و غير قابل جبرانی از دست داده بود و به موازات آن بعلت وابستگی اين حزب به حزب کمونيست شوروی، بی اعتمادی 
ميدانيم که از اوايل دهه چهل همچنين . عميقی نسبت به حزب و دولت شوروی در محافل روشنفکری چپ ايران بوجود آمده بود

بحرانی بزرگ و بی سابقه در اثر اختالف و سپس انشعاب حزب کمونيست چين از جامعه احزاب کمونيستی که تا آن زمان ) ۱۹۶۳(
در اين . تحت اتوريته بالمنازع حزب کمونيست شوروی قرار داشت در تمامی جنبش های چپ در سطح بين المللی شکل گرفت

 حزب ايدئولوژی خود را جهانشمول و بر حق دانسته و ديگری را مرتد تلقی کرده و خواهان گرويدن ساير احزاب و مناقشه هر دو
نظر به وزن و اهميت اين دو حزب در جنبش های چپ بين المللی در اين سالها، بزودی موضع . جنبش ها به  اردوی خود بودند

انعکاس اين مناقشات جهانی در جنبش چپ . جتناب در جنبش های چپ تبديل شدگيری در مقابل چنين انشعابی به امری غير قابل ا
اکثريت . ست شوروی بصورت انشعابی بزرگ در حزب توده خود را نشان داديايران با توجه به بی اعتباری حزب توده و حزب کمون

تبار ايدئولوژيکی اين حزب در بين محافل باال گرفتن نفوذ و اع. کادرها و اعضای اين حزب به مواضع حزب کمونيست چين پيوستند
چپ ايران باالخص محافل چپ خارج از کشور، يکی از برجسته ترين مشخصات اين محافل در اين دوران است و بزودی منازعات 

لوژی کدام يک از اين دو حزب رقيب از اصالتی ئواين دو حزب بزرگ به موضوع مباحثات اين محافل درآمد و تشخيص اينکه ايد
مارکسيستی برخوردار است و بنابراين شايستگی هدايت و رهبری جهانی چپ را ميتواند بعهده داشته باشد به مشغله و چالش آنها 



متکی بر مفاهيم و ايده هائی انتزاعی و کلی ميبود و در بی اعتنائی کامل به "تبديل شد و بدين سان بحث های بی پايانی که اساسا
مباحثاتی که در نهايت هدفی، بجز اتخاذ . ايران شکل گرفته بود، اين محافل را سخت بخود مشغول کردواقعيات زنده اجتماعی در 

در اين يا آن مدل از پيش تعيين شده و ارائه شده از طرف اين ) در ايران(مشی ای برای جاری ساختن مطالبات جنبش های اجتماعی 
ستباطات بيژن از ريشه های اين بحران در جنبش های چپ در سطح بين اما تحليل و ا. و آن قطب جهانی چپ را، دنبال نميکرد

تفاوتی عميق و ماهوی داشت و ما در بخش چهار بطور مفصلی ) حزب توده و جريانهای وابسته به چين(المللی با نيروهای چپ سنتی 
بيژن به اين بحران که موجب . الزم ميدانيمدر اينجا فقط اشاره ای کوتاه به آن را برای پيش برد بحث مان . به آن باز خواهيم گشت

حزب کمونيست شوروی گرديده بود و شکل گيری فضای انتقادی نسبت به رابطه يکجانبه و پدر ساالرانه ) بالمنازع(ته يتضعيف اتور
ی چپ ايران، حزب کمونيست شوروی را در بين نيروهای چپ فراهم آورده بود، بمثابه يک فرصت تاريخی نگاه ميگرد که به نيروها

گسستی که ميتوانست به رويای . متکی بر اتوريته قطب های جهانی چپ را ميداد) ايسم ها(امکان انتقاد و گسست از تفکر بسته 
مشی ای که استعداد منعکس کردن . ديرينه او مبنی بر دست يابی به خط مشی ای مستقل از قطب های جهانی جامه عمل بپوشاند

عمومی جنبش های دمکراتيک ايران را داشته باشد و انحالل آنها را در استراتژی عمومی قطب های جهانی، مطالبات و ايده الهای 
ما ضرورت اين گسست تاريخی را از تفکر چپ سنتی که همواره با اتکاء مستقيم به اتوريته اين قطب ها به حيات . غير ممکن سازد

به هر حال تصميم گرفته شد که اين بحث ها : ... " کلمات زيرين تجربه کرديمخود ادامه داده بود در اظهاراتش در ساواک در قالب
هدف های عملی تری را افراد در مقابل خود ميديدند و اين هدفها ايجاد . دنبال نشود و اختالف پيش نيايد) اختالف چين و شوروی(

كه گزارشگر ساواك هنگام معرفى "  ماركسيستىتمايل"اظهارات او مبنى بر داشتن ". حکومتی مستقل و ملی از همه عناصر بود
جنبش . "افكار او انرا نقل ميكند در حقيفت ترجمانی است از عدم کرنش در مقابل ايسم های متکی بر قطب های جهانی چپ  و عقايد

 داشت که بازگو کننده  نوشته شده است را ميتوان بمثابه تنها سند باقی مانده از اين گروه محسوب۴۶که در پائيز سال " ضد استعماری
ياد کرد که " فست چپ های جوانيمان"از اين نوشته بحق ميتوان بمثابه اولين . اين چرخش تاريخی در جنبش چپ ايران می باشد

ما در اينجا به کلی ترين جنبه های  مشغله فکری او در اين نوشته . تی تمام بيان ميکنديمواضع سياسی و ايدئولوژيکی آنان را با شفاف
مشی ای که .  مرداد و سالهای بعد از آن۲۸محتوای اين نوشته روايتی است انتقادی از مشی حزب توده در کودتای . اشاره می کنيم

که بر " استراتژی عمومی ای. "حزب و دولت شوروی شکل گرفته بود" استراتژی عمومی"همواره در تبعيت و در رابطه ای تنگاتنگ با 
 بر تفکر چپ سنتی استوار بود که بر اساس آن تدوين مشی ای عمومی، توسط مرکزيتی تک رهبری اين اصل ايدئولوژيکی مسلط

. ، که بتواند منعکس کننده جنبه ها و منافع عام کليه جنبش های چپ در سطح بين المللی باشد را امکان پذير می ديد)پدرساالرانه(
ه با جنبش های دمکراتيک در ايران که با اتکاء به چنين استراتژی انتقادات بيژن به مواضع اتخاذ شده از طرف شوروی در رابط

در کانون مشغله ها و چالش های ) در ايران(عمومی ای انجام ميگرفت و نشان دادن تضاد آشکار اين مواضع با منافع اين جنبش ها 
و گشودن افق جديدی ) باالخص حزب توده(او در اين نوشته قرار دارد، که در نهايت او را به ضرورت گسست از نيروهای چپ سنتی 

امتناع او از پيوستن به مواضع ايدئولوژيکی حزب کمونيست چين که در تقابل راديکال با . هدايت ميکند" چپ های جوان"در مقابل 
ر رابطه با حزب کمونيست شوروی قرار داشت و با اقبال فراوانی از طرف روشنفکران چپ در اين سالها مواجه شده بود، بالترديد د

در ايران قابل " جنبش ملی کردن نفت"ست و سی و باالخص يتجربيات زنده بيژن از جنبش های دمکراتيک و ضد استعماری دهه ب
، سرنوشتی توأم با شکست )مرکزيت پدرساالرانه(جنبش هائی که تحت تأثير اين تفکر سنتی متکی بر قطب های حهانی . درک است

را به " چپ های جوان"در رابطه با چنين تجربيات تلخ تاريخی است که روايت های او در اين نوشته، "  دقيقا.و ناکامی را تجربه کردند
گسست از قطب های جهانی، بمثابه تنها راه برون رفت از اين موقعيت بحرانی که نيروهای چپ را در خود فرو برده بود، دعوت 

  :مينمايد
ع گروههای کمونيستی و مصالح سياسی و ديپلماتيک حال و آينده جنبش، ما از بحث با توجه به شرايط موجود در ايران و وض"

پيرامون اختالف در جنبش بين المللی خودداری کرديم و از همه گروهها دعوت ميکنيم که از انتخاب مسائل موجود در جنبش بين 
 ۴۸ص." المللی کمونيست به عنوان   مبداء و محور حرکت خود، خودداری کنند

در شرايط کنونی جامعه ما، موضع گيری جهانی در جنبش بين المللی کمونيستی کمکی به انجام : "باز در همين صفحه ميخوانيمو 
وظايف بزرگی که تنها در رابطه با تجربه از ويژگی ها و تمايزات شرايط " وظايف بزرگی که در مقابل ما قرار دارد بعمل نميآورد



مبتنی " شعارهای ايدئولوژيک"وظايف بزرگی که با امتناع و بی اعتبار ساختن . تشخيص و تحقق استاجتماعی و تاريخی ايران قابل 
ت و تماس خود را با واقعيات زنده اجتماعی در ايران که ياو اولين رو. قطب های جهانی امکان پذير می باشد" استراتژی عمومی"بر 

: نيروهای چپ را در اين مقطع زمانی چنين بازگو می کند"  بزرگوظايف"پس از گسست اش از تفکر سنتی چپ صورت ميگيرد و 
با توجه به تضاد رژيم با . بدين ترتيب مبارزه با استبداد سلطنتی شاه پايه اوليه برای تحقق استراتژی عمومی انقالب ايران است".... 

... خالصه کرد" برقراری جمهوری و دمکراسی"خلق و شرايط بين المللی، اين مبرم ترين هدف سياسی انقالب را ميتوان در شعار 
  ۳۲ص " بخش خلق ما بدل شود يميتواند بسيار زود به ايده آل بزرگ نهضت آزاد) که...(محتوای شعار بنحوی است 

مهم، صحت و سقم اين شعارهای عمومی که در آن مقطع زمانی جهت تدوين وظايف بزرگ نيروهای چپ صورت گرفته نيست، هر 
بمثابه " برقراری جمهوری و دمکراسی"و " ديکتاتوری فردی شاه" های او در باره استعداد محوری شدن شعار مبارزه با چند پيش بينی

مهم آنست که او برای اولين بار در . ايده آلی ملی، صحت خود را در پروسه بعدی تحوالت جامعه ايرانی بنحو حيرت آوری نشان داد
 چشم انداز مباحثات و چالش های نيروهای چپ را برای شکل دادن مشی سياسی از سيطره تاريخ جنبش های چپ در ايران توانست

قطب های جهانی . مباحثات ايدئولوژيکی انتزاعی و کلی متکی بر مدل های ارائه شده از طرف مرکزيت های جهانی چپ نجات دهد
 های چپ جهانی، اين لحظه تشخيص و مطرح کردن در جنبش" نقش پدرانه"ای که در دوران استالين و بعد از آن، با قائل شدن 

شان " استراتژی عمومی"شعارها را در هر کشوری در چهار چوب مفاهيم و ايده هائی از قبل تعيين شده يعنی در رابطه با منافع 
 به امری محبوس ساخته و بدينسان از شکل گيری اين لحظه حياتی که منعکس کننده منافع عمومی و ملی اين کشورها می باشد

جنبش چپ های "هر چند اين اثر نتوانست انعکاس بيرونی يابد، اما از آنجائيکه اين نوشته اولين اثر مکتوب از . ناممکن مبدل ميشد
جهانی چپ، جهت ) پدر ساالرانه(در اين دوران می باشد که در رابطه با ضرورت گسست از نيروهای چپ سنتی و مراکز " جوان

نقش بزرگ در شکل ) فیيجزنی ـ ظر(ستقل از آنها تدوين گشته است و از آنجائيکه نويسنده آن و اين گروه دستيابی به مشی ای م
در طی دو دهه چهل و پنجاه داشته اند و باز هم از آنجائيکه دغدغه ها و چالش های او در دهه " ذهنيت چپ های جوان"دادن به 

ولوژيکی ـ سياسی اعالم شده در اين اثر و متقاعد کردن چپ های جوان به پنجاه همچنان در حول و حوش تعميق دادن مواضع ايدئ
  .ارزيابی نمائيم" فست چپ های جوانيمان"ضرورت اين گسست تاريخی دور ميزند، شايد بحق باشد که اين نوشته را بمثابه اولين 

 هيچ اثر مکتوب ديگری بجز چند نامه که به ۵۰تا  ۴۶ما از سال) البته تا آنجائيکه اين قلم مطلع است(الزم به ياد آوری است که 
 صفحه و نزد همسرش نگهداری ميشد از بين ۸۰۰تنها اثر که رمانی است در . همسرش از داخل زندان نوشته است در دست نداريم

اشد از منابعی است که البته گزارشات ساواک درباره رفتار و نحوه زندگی او در زندان که در رابطه با اين دوران می ب.  )7 ( رفته است
که در رابطه با زندگی ) ۱۳۴۹/۶/۲۸(شايد اشاره ای کوتاه به يکی از گزارشات ساواک بتاريخ . در سالهای اخير منتشر شده است

روزمره و فعاليتهای هنری بيژن در زندان قم تهيه شده است بتواند ما را با شخصيت فردی و هسته مرکزی جهان بينی او بيشتر آشنا 
  .دساز

  
  :بدون مدل بودن رفتار روزمره و ديدگاه زيبا شناسانه بيژن در گزارش ساواک             ·

 
به طور کلی از نظر فکر و نحوه رفتار در ) بيژن(زندانی فوق الذکر : "....گزارشگر ساواک تصوير زير را در اين رابطه از او ارائه ميدهد

بدون مدل و " نقاشی های وی اکثرا..... ه که وی را از سايرين متمايز ساخته استداخل زندان، با ساير زندانيان تفاوت فاحشی داشت
يکی از نقاشی " مثال. از قدرت تخيل الهام گرفته و در پوشش ظاهری ساده، دارای ايده های تند و بر مبنای ايده های انقالبی است

تيز هوش ساواک با بدون مدل خواندن نحوه رفتار او در اين گزارشگر . ۱۹۴ص ..." ها تابلوئی است از به دار زدن منصور حالج 
زندگی روزمره، و بدون مدل خواندن بيان تصويری احساسات و عواطف زيبا شناسانه بيژن در حقيقت جوهره شخصيت فردی و 

از درک آن، "  ماجوهره ای که دوستداران و شاگردانش عمو. پرنسيب های هستی شناسانه او را به بهترين نحو ممکن بر مال ميسازد
  .چه در دوران حياتش و چه در دوران پس از مرگش، عاجز ماندند
  از چه تحولی برخوردار ميگردد و چگونه اين انتقادات) پدر ساالرانه(حال بايد ديد که در دهه پنجاه مضمون انتقادات او به تفکر چپ 
   مقابل ايدئولوژی پدر ساالرانه که در اين دوران همچنان که در فوقدر نهايت او را به ايده دموکراسی بمثابه تنها آلترناتيو ممکن در



 .به آن اشاره داشتيم در بحران عميق فرو رفته بود، نزديک می کند
  
  :در دهه پنجاه" جنبش چپ های جوان" بيژن و - ۴
  

جام در نيمه دوم دهه چهل، پس از تالش های نافر" چپ های جوان"  و شروع دهه پنجاه برای اولين بار ۱۳۴۹در اواخر زمستان 
در سطح افکار عمومی شدند و بمثابه آلترناتيوی در مقابل " فدائيان خلق"تحت عنوان " سرانجام موفق به اعالم موجوديت خود، عمدتا

. قرار گرفته و در مصاف با ديدگاههای سنتی آنان برآمدند) چين و شوروی(احزاب و سازمانهای سنتی وابسته به قطب های جهانی 
تمام تالش های .  دفاعی است پر شور از تالش های آنان، برای بقاء و حفظ اين آلترناتيو نوپا۵۴ تا ۵۰تمامی آثار او در اين دوره از 

انتقادی او در اين سالها معطوف به نشان دادن ضرورت و معنای اين گسست تاريخی از ذهنيت نيروهای چپ سنتی، به چپ های 
جمع بندی "در حول وحوش دو اثر تاريخی از جنبش های اجتماعی در ايران به نام های، " ا به آثار او عمدتامراجعه م. جوان می باشد

اين دو اثر در حقيقت در امتداد و ادامه تالش . متمرکز خواهد بود" ساله اخير ايران۳۰تاريخ " و  )8( " ساله اخير ايران۳۰مبازرات 
می باشد که در جهت سير تحول جنبش های اجتماعی مدرن و چپ در " طيت در ايراننيروها و هدف های انقالب مشرو"هايش در 

انتقاداتی که ميبايد زمينه های الزم را جهت جذب . ايران برای يافتن ريشه های ايدئولوژيکی بحران در نيروهای چپ صورت ميگيرد
 فراهم آورده و در نهايت راه برون رفت از اين ديالکتيکی اين تجارب تاريخی در مفاهيم و ايده های هدايت گر جنبش های چپ

، او را در جستجوی واقعيات زنده و حقايق پنهان گشته در "پايان نامه تحصيلی"در اين آثار همچون . را نشان دهد) دهه چهل(بحران 
پايان نامه " نيز همچون در متدلوژی او در اينجا. پس فضای مه آلود پيشداوريهای ايدئولوژيکی به ميراث رسيده از گذشته می يابيم

. يردگت مشخص اجتماعی جهت تشخيص شعار های عمومی صحيح شكل ميييک موقع در رابطه با تجزيه و تحليل از" تحصيلی
روايت هائی که در آن . بهمين علت روايت های او از تاريخ جنبش های معاصر ايران زنده و بيشتر به رمانی تاريخی شبيه ميگردد

و ايدئولوژيکی انتزاعی و ) طبقاتی( نيروها و شخصيت های سياسی شرکت کننده، نه بر مبنای تعلقات سوسيولوژيکی قضاوت در مورد
کلی، همچون بورژواژی، پرولتاريا، خرده بورژوازی و غيره بلکه بر مبنای قدرت تشخيص و دخالت مؤثر آنان در پروسه شکل دادن و 

تمامی روايت های او همچون رمان های تاريخی پر از نام و نشان شخصيت ها . گيردپيشبرد مطالبات دمکراتيک عمومی صورت می 
اشاره به بيوگرافی، خصوصيات روانی، طبقاتی، اخالقی . ست که در اين پروسه مبارزاتی شرکت و دخالتی مؤثر داشته اندايی او انسانه

  و جهان بينى
بدين سان معيارهای . بررسی های انتقادی اش را تشکيل ميدهدتجزای ياين شخصيت ها در روايت های او، همواره بخش ال 

ادبيات ) انتزاعی و کلی(قضاوت او در مورد نقش و مسؤليت نيروهای سياسی و رهبران آنان در تقابلی آشکار با معيارهای ايدئولوژيکی 
 به صحنه درگيری نيروهای اجتماعی در معيارهائی که امکان هر گونه تبديل شدن تاريخ. تاريخ نگاری تفکر چپ سنتی قرار ميگيرد

  . قالب مفاهيم انتزاعی و کلی را غير ممکن ميسازد
در صفحاتی که در پيش داريم توقف ما بيشتر بر مقاطعی از روايت های او خواهد گذشت که معنای اين گسست از نيروهای چپ 

 .سنتی از ابعادی روشن تر برخوردار می باشد
  

  و باز هم مسئله مدل و تشخيص شعارهای عمومی) ۱۹۲۱(کمونيست ايران شکل گيری حزب              ·
  

سير تحول جنبش های اجتماعی مدرن ايران از بدو تولدش در انقالب مشروطيت تا اوايل دهه پنجاه را در ....." جمع بندی مبارزات"
ـ دمکراسی در ايران که در بستر و بطن چون ما در بخش های پيشين با چگونگی ورود و پايگيری ايده های سوسيال . بر ميگيرد

انقالب مشروطيت ظاهر گشت آشنا شديم از تکرار آن خودداری کرده و در اينجا به مالحظاتی پيرامون چگونگی شرکت سوسيال 
تر نهضتی که از نظر بيژن، در ادامه و در بس. دمکراتهای ايرانی در نهضت جنگل و تشکيل اولين حزب کمونيست ايران ميپردازيم

 .خواست ها وايده آلهای تحقق نيافته اولين انقالب بورژوازی ايران جريان دارد



و عقب نشينی ) ۱۹۲۰(ما می توانيم با هسته مرکزی انتقادات او در رابطه با حزب کمونيست که پس از ورود ارتش سرخ به گيالن 
  :ويمقوای انگليس و همکاری اين حزب با ميرزا کوچک خان صورت ميگيرد، آشنا ش

طبقه کارگر در ايران طبقه ای در حال تکوين بود و عناصر وابسته به آن فاقد تجربه ) تشکيل حزب کمونيست ايران(در اين هنگام " 
در قفقاز در ميان " فعالين اين جنبش عمدتا. جنبش طبقه کارگر فاقد شرايط الزم برای تشکيل حزب کمونيست بود. انقالبی بودند

تشکيل حزب کمونيست پس از ورود بلشويکها به انزلی .  کرده بودند و سخت تحت تأثير حزب بلشويک بودندکارگران ايرانی رشد
رهبران اين جنبش درک درستی از شرايط ايران و مرحله انقالب در ايران نداشتند و به جنبش جنگل يک . حرکتی شتاب زده بود

از طرف ديگر بورژوازی ملی که از عقب . ادن از شرايط محسوب ميشدکه در آن هنگام پيش افت. برنامه انقالبی پيشنهاد کردند
  .۲۲ ، ۲۱ص ." نشينی انگلستان خشنود بود از تشکيل جمهوری شوروی گيالن به وحشت افتاد و خواستار پايان دادن به جنبش شد

، در "سخت تحت تأثير حزب بلشويک"ت در اين مقطع زمانی ما بار ديگر شاهد آن هستيم که نکته اساسی در انتقادات او به اين ذهني
ذهنيتی که خود را در . حول و حوش عدم توانائی آن در درک ويژگی ها و تمايزات واقعيات اجتماعی ـ تاريخی ايران متمرکز است

. به مطالبات عمومی جنبش های دمکراتيک در ايران نشان ميدهد" وحشت آور"نهايت بصورت تعرضی آشکار و اين بار در ابعادی 
ه جنبش جنگل فراهم آورد و سپس يل جمهوری گيالن با کمک ارتش سرخ، زمينه را برای تجزيتشکيل حزب کمونيست و تشک

صورت ميگرفت و " تثبيت موقعيت دولت شوروی" با دولت ايران که در جهت ۱۹۲۱عقب نشينی ارتش سرخ از ايران و عقد قرار داد 
الحه با دولت مرکزی وقت در ايران و در نهايت شکست اين جنبش دمکراتيک در مقابل رزا برای مصيآنگاه توصيه دولت شوروی به م

سرنوشت جنگل به ما مي آموزد که يک جنبش انقالبی فقط با اتکاء به نيروی : "دولت مرکزی، بيژن را به نتيجه گيری زيرين ميرساند
واال اتکا به حمايت . ند سرنوشت خود را، خود به دست بگيردتوده و بسيج وسيع ترين و انقالبی ترين قشرها و طبقات است که ميتوا

خارجی حتی اگر اين حمايت از جانب يک مرجع انقالبی باشد جنبش را با ناکامی، که ميتواند حاصل ناتوانی آن در برابر تهاجم دشمن 
  ۲۲ص ". و يا انحطاط و تجزيه آن از داخل باشد، روبرو سازد

استراتژی دولت جوان " از فعاليت نيروهای چپ در ايران از اين جهت جالب و با اهميت است که او اين نتيجه گيری از اين دوران
درک نقش دولت جوان شوروی در اين دوره بدون شناخت استراتژی : "را در اين سالها قابل درک و قابل پذيرش ميداند" شوروی

در حاليکه ... اع ميکرد و خواستار مرزهای امن برای آن ميبود لنين از تثبيت پيروزی بدست آمده دف. رممکن استيعمومی شوروی غ
  ۲۲ص." شوروی از حمايت مادی انقالب آلمان صرفنظر کرده بود، از جنبش جنگل نمی توانست برحالف استراتژی خود حمايت نمايد

 جنبش های یه عدم امکان اتکاهمچون نيروئی انقالبی و آنگا" استراتژی دولت جوان شوروی"اين درک کردن و قابل قبول دانستن 
و ميتواند ما را با ماهيت . دمکراتيک ايران به آن از اهميت زيادی جهت فهم پرنسيب های هدايت گر فلسفه سياسی او برخوردار است

مفاهيم و . و اهميت اين مفهوم در تفکر او بيشتر آشنا سازد" تشخيص و مطرح کردن شعارهای عمومی صحيح"دمکراتيک مفهوم 
ن دوران هنوز تحت تأثير ادبيات استالينی به پرنسيب های تسلط يعليرغم اينکه در ا"  دولت جوان شوروی"کی ينسيب های استراتژپر

جويانه بر جنبش های چپ و دمکراتيک در ساير کشورها تبديل نگشته اند، اما از آنجائيکه مضامين و سمت و سوی آنان در اين 
ی مستقيم با مرزهای جغرافيايی و نيازهای عاجل اين دولت برآمده از انقالب اکتبر شکل گرفته اند، در رابطه ا" مقطع زمانی ماهيتا

نمی ) در اينجا جنبش جنگل(و باز تاباندن مطالبات و نيازهای جنبش های اجتماعی در ايران ) تفاوت ها(هرگز قادر به در نظر گرفتن 
" دولت جوان شوروی"نمی توانست با اتکاء به چنين استراتژی " ای ايران ماهيتابالنتيجه سرنوشت و وظايف سوسيال دمکراته. باشند

از طرف سوسيال ) انترناسيوناليستی(مانيستی وتی از اين استراتژی بمثابه رعايت همبستگی های ايو هر گونه تبع. صورت گيرد
نيرو های چپ را " وظايف بزرگ"ابل اعتماد برای تعيين از ديدگاه او نقطه اتکاء ق. دمکراتهای ايرانی از نظر او غير قابل پذيرش است

شعارهائی که مبتنی بر ويژگيها و تمايزات شرايط . عمومی جامعه ايرانی جستجو کرد) مطالبات(بايد، در لحظه تشخيص شعارهای 
شعارهائی که هر يک . اشته باشداجتماعی در ايران بوده و استعداد ايجاد نزديکی و اعتماد مابين نيروهای متنوع اجتماعی را در خود د

اين لحظه . از اين نيروها، عليرغم تفاوتهای اجتماعی تاريخی شان با يکديگر، منافع و سرنوشت خود را بگونه ای در پيشبرد آنها ببينند
ی برخوردار نيروهای متنوع اجتماعی است که در هر مقطع زمانی از مضمون و محتوای خاص) تهيونا(در حقيقت حامل تفاوت و وحدت 

بهمين علت ما او . می باشد، يا به بيانی ديگر اين لحظه خود را همواره در ابعادی مشخص در رابطه با موقعيتی مشخص نشان ميدهد
تفکری که در لحظه تقليد، از . را برای رسيدن به اين لحظه، همواره در جدالی بی پايان با تفکر چپ سنتی  متکی بر مدل می يابيم



مانع شکل گيری اين وحدت گشته و ) سم آبستراکتيورسالياون(نه تفاوتی بازمانده و بااتکاء به ايده هائی انتزاعی و کلی رويت هر گو
پرنسيب . ، نسبت به واقعيات اجتماعی در ايران می نماياند"جنبش جنگل"خود را در چهره ای خشن و بيگانه، تا حد وحشت آور در 

متأثر از ايده ايست که در ادبيات " سياسی دارد عميقا) راه(ه نقشی تعيين کننده در اتخاذ مشی های حاکم بر شکل گيری اين لحظه ک
تمام تالش های او در حول و حوش پايان دادن به اين درام . سياسی مدرن و مارکسيستی از آن بمثابه ايده دموکراسی ياد می کنند

ريخی در ايران می باشد که زمينه الزم را جهت انحالل مطالبات و ايده نيروهای چپ در ايران يعنی ناديده گرفتن تفاوت شرايط تا
تالش هايی که او را . آلهای جنبش های دمکراتيک جامعه ايرانی، در منافع استراتژی های عمومی قطب های جهانی فراهم می آورد

صر به فرد داشتن آن، به ايده در نهايت برای آشکار ساختن نقش حياتی اين تفاوت در لحظه شکل گيری مشی و چهره منح
  .دمکراسی بمثابه تنها نقطه اتکاء قابل اعتماد برای پيشبرد مبازرات اجتماعی هدايت ميکند

  :اين درام نيروهای چپ را بيژن در رابطه با درکشان از اقدامات رضاشاه، در هنگام به قدرت رسيدنش، بار ديگر چنين تجربه می کند
رت پيروزی انقالب مشروطيت و تکامل بعد آن به صورت يک دمکراسی بورژوايی در جامعه مستقر ميشد به عبارت ديگر آنچه در صو"

همين ويژگی حکومت رضاخان بود که در آغاز، . اينک بصورت مسخ شده ای توسط بورژوازی کمپرادور به منصه ظهور می رسيد
 بنوبه خود موجب اشتباه دولت شوروی در تشخيص ماهيت خرده بورژوازی و حتی برخی از رهبران بورژوازی ملی را فريب داد و

اقدامات رضاخان نيز شد و با اشتباه شوروی در شناخت حرکتی که آغاز شده بود کمونيستها که اين نام را خيلی آسان بر خود نهاده 
دورتر چنين اظهار نظر او در ادامه همين مطلب کمی  . ۲۵، ۲۴، ص "بودند، پيش از پيش گيج شده و فريب رضاخان را خوردند

دست به مقاومتی " را احساس کردند) رضاخان(رهبران بورژوآزی ملی هوشيار شده و خطر ديکتاتوری نظامی ) هنگاميکه: "(ميکند
   ۲۵ص ". زدند، خرده بورژوازی  و عناصر وابسته به جنبش کارگری هنوز گيج و حيران بودند" با شيوه های کهنه ديپلماتيک"نافرجام  

در روايت های تاريخی خود اين عقب ماندگی نيروهای چپ را دررقابتش با ساير اقشار باالخص بورژوازی دمکرات ايران، جهت او 
متوجه تفکر بسته چپ سنتی می سازد " و انتقادات خود را اساسا. تشخيص شعارهای عمومی صحيح، همواره تجربه و بيان می کند

 ۱۳۵۳او در گفتگويی که با نگارنده اين سطور در اواخر پائيز . ری محال تبديل کرده بودص را به اميه تشخظکه شکل گيری اين لح
معصومانه تلقی نميکرد و در اين " در يکی از سلولهای زندان کميته داشت، اين اشتباه شوروی در رابطه با اقدامات رضاخان را کامال

 بدست آورده ام نشان ميدهد که حداقل جناحهايی از حزب کمونيست از مطبوعات شوروی آن دوره" اطالعاتی که اخيرا"باره ميگفت 
  )نقل به معنا." (نسبت به رضاشاه آنرا ايدئولوژيزه کرده بودند) مثبت شان(شوروی برای پذيرش مواضع 

ونه ايده ها و اين ارزيابی او از مواضع اعالم شده در بخشی از ادبيات حزب کمونيست شوروی در اين سالها نشان دهنده آنست که چگ
مفاهيم سرشت و طبيعت معصومانه خود را، از نظر بيژن، از دست داده و آلوده به تمايل و اراده ای ميگردند که در جهت دفرمه کردن 

اراده و تمايلی که در اين دست کاريها هدفی بجز انحالل مطالبات و منافع جنبش های . واقعيات زنده اجتماعی ـ تاريخی بر ميآيد
  . ی ايران را دراستراتژی دولت شوروی، تعقيب نمی کنداجتماع

چپ، ما را با نگاه کودکانه و معصومانه سوسيال دمکرات های اوليه ايرانی  اتکاء به اين تجارب تاريخی جنبش هاى بدينسان او با
ات ين ادبي اجتماعی را در ااتيل دستکاری کننده واقعين تمايری اين شروع شکل گيکی آشنا می کند و همچنينسبت به ادبيات بلشو

پی " حزب توده ايران"بيژن روايت های تاريخی خود را با تحول ايدئولوژی های چپ در دوران استالين و بوجود آمدن . ابی مينمايديرد
مرکزيت "ری در اين دوران است که ما شاهد شکل گي. ياد ميکند" ايدئولوژيهای پدرساالرانه"دورانی که او از آن بنام دوران . ميگيرد

ای را "نقش پدرانه"در سطح جنبش های چپ جهانی می باشيم که استالين و سپس حزب کمونيست شوروی " يکجانبه و تک رهبری
سم و يا توتاليتاريسم ياد ميشود، دورانی که سرشت و يدورانی که در ادبيات سياسی معاصر از آن بنام استالين. در آن بازی ميکنند
استالين دچار دگرگونی گشته و در رابطه ای سلطه گرانه با جنبش " نقش پدرساالرانه"وژيکی چپ تحت تأثير طبيعت مفاهيم ايدئول

تمام تحليل ها و استباطات انتقادی او از اين دوران که ما در صفحات آتی با . های دمکراتيک در ايران و ساير کشورها قرار ميگيرد
امکان ربودن قدرت " ايدئولوژيهای پدر ساالرانه"مال ساختن مکانيزمهائی که به اين آن آشنا خواهيم شد، تالش هائيست در جهت بر

تشخيص مطالبات و منافع عمومی را از نيروهای چپ در ايران و ساير کشورها فراهم ميسازد و راه سلطه گری قطب های جهانی بر 
  . پايان در جهت باز پس گيری اين لحظه حياتیتمام روايت های او در حقيقت چيزی نيست بجز جدالی بی. آنها را ميگشايد
  پايان نيمه اول



 ۲۰۰۵نوامبر            

 سم به مثابه ايدئولوژی پدرساالرانهيبيژن و مساله استالين

 خود را ۱۳۴۶يا اظهاراتش  در مقابل ساواک به تاريخ زمستان " پايان نامه تحصيلی" بر خالف ۵۰هر چند او در آثارش در دهه 
سم غايب است، اما يمی نامد و هر چند در گفتمانهای انتقادی اش به ادبيات چپ سنتی مفهوم استالين) ل.م( لنينيست مارکسيست

مشغله ذهنی و مضمون انتقاداتش بر اين ادبيات همچنان در راستای ايجاد روزنه ای است در اين ذهنيت محبوس شده چپ سنتی در 
دئولوژی ي، از ا..." نبرد با ديکتاتوری"و ..." جمع بندی مبارزات " او در دو اثر آخر خود .  خودزمانه) سم و مائوئيسمياستالين(ايسم های 

که ميتوان محتوای آنرا در قرابت . ياد ميکند" ايدئولوژی پدرساالرانه"حاکم بر جنبش های چپ در دوران استالين و بعد از آن، به مثابه 
ل می نامد اما با سماجتی که خاص او است . خود را م۵۰اگر او در اين دهه . يافت" اريسمتوتاليت"و " سمينياستال"نزديکی با مفاهيم 

خالقيت در اينجا همانگونه که در صفحات آتی خواهيم ديد، در . همواره صفت خالقيت را به مارکسيسم ـ لنينيسم الصاق می کند
ت و تماس با واقعيات زنده اجتماعی و دست يابی به قضاوتی يعدم کرنش او در مقابل هر ايسمی است که او را از رو حقيقت ترجمان

مفهوم خالقيت در حقيقت مفهومی است که به او امکان حفظ موضع انتقادی اوليه اش را نسبت به . شخصی و مستقل باز می دارد
تکاء به چنين مفهومی گشودن افقی معرفی ميکند، داده و باز هم مهمتر، باا" فاقد عقيده"که او آنها را ) چپ سنتی" (پيروان ايسم ها"

خود را هميشه پيرو چيزی بداند که به "انتقادی در ادبيات چپ را جهت رسيدن به قضاوتی مستقل فراهم می آورد تا اينکه فرد بتواند 
 ".نظرش صحيح ميرسد

بيشتر در چهار  ابطه با چپ سنتیاهميت اين مرحله از فعاليتهای فکری او در اينست که چون اين بار گفتمان های انتقادی او در ر
چوب مفاهيم مارکسيستی صورت ميگيرد، به ناچار او را در مصافی رو در رو با مفاهيم و ايده های مسلط بر جنبش چپ در اين دوران 

 آن بر انديشه ستی و مکانيزم های فلج کنندهيستی هدايت ميکند و برای اولين بار انتقادات او برادبيات استالينييعنی مفاهيم استالين
از هر گونه زبان ايما و اشاره ای دنبال ميشود و گسست از آن بصورت  بنحوی سيستماتيک و بدور) در ايران(سياسی نيروهای چپ 

  .ضرورتی تاريخی در افق فکری او ظاهر ميگردد

  و تکين بودن مشی در هر کشوری" تضاد عمده"و " نيمه فرماسيون ها"ـ دو مفهوم 

بلحاظ ايدئولوژيکی، از اهميتی خاص ..." جمع بندی مبارزات سی ساله "آمده در " و تضاد عمده" نيمه فرماسيون ها "دو مفهوم کليدی
ستی مسلط بر ذهنيت چپ سنتی در يدر انديشه سياسی بيژن برخوردار بوده و ياران وفادار او در پيشبرد انتقاداتش از ادبيات استالين

مفهوم ما ميتوانيم به پيوستگی و تحول انديشه سياسی او در جهت دستيابی به تفکری باز و دمکراتيک از کانال اين دو . ايران ميباشند
مرکزيت "سر و بازپس گيری آن را از يرا م" تشخيص شعارهای عمومی صحيح"تفکری که در نهايت، شکل گيری لحظه . پی ببريم 

 .جهانی امکان پذير ميسازد" های پدرساالرانه
نی حاکم يدر هر دوره تاريخی بر هر جامعه سيستم توليدی مع: "و مشخصه های آنها چنين ميگويد" نيمه فرماسيون ها "او در تعريف از

در برخی جامعه ها يک فرماسيون کامل، آن گونه . نی را به جامعه ميدهديمع) فرماسيون(اين سيستم صورت بندی . است
اين . ره تاريخی که حالت گذار دارد به چشم نمی خورداليسم تاريخی توصيف شده است، در يک دويکه در ماتر

سيستم های ... در اين کشورها . خصوصيت تمام کشورهائی است که در اين دوره تاريخی تحت سلطه استعمار قرار گرفته اند
  ) ۱۰  (۷ص . "متنوعی پيدا ميشود که يک فرماسيون کامل مانند فئوداليسم، سرمايه داری و سوسياليسم نيستند

. ما شاهد اولين تالشهای او در جهت برمال ساختن ويژگی های مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی ايران بوديم" پايان نامه تحصيلی"در 
گشته و از اشکال کالسيک در ماترياليسم تاريخی متفاوت و متمايز مي ) دفرمه(مناسباتی که در زير حضور سنگين استعمار کژ و کوژ 

ق، در حقيقت، ما بار ديگر شاهد حضور همان ايده مرکزی در انتقادات او به تفکر بسته چپ سنتی در رابطه از خالل سطور فو. گرديد
تنها اين بار انتقادات او در چهار چوب مفاهيم مارکسيستی دوران خود مطرح گشته .  تاريخی ميباشيمفرماسيونهاى    تحول سيربا 



دئولوژی در جنبش يچون مارکسيست ـ لنينيست ناميدن خود، بايد در تسلط اين ا، هم۵۰علت اين تحول در مفاهيم را در دهه . است
دئولوژی که بزبان مسلط در ادبيات چپ تبديل گشته و خود را بصورت افقی غير قابل دور زدن و يا. های چپ ايران ارزيابی کرد

در اين نقل قول ها با ناباوری او به ماترياليسم . ودستی و مائوئيستی به اين جنبش ها تحميل کرده بيدر قالب ادبيات استالين" عمدتا
متکی بر ناديده گرفتن ويژگی ها و ) سم و مائوئيسمياستالين(هر دو ايسم . تاريخی آمده در اين دو ايسم زمانه خود مواجه هستيم

معين و مشخص بر آمده ) اسيونفرم( تمايزات مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی در ايران بوده و بالمآل از برسميت شناختن صورت بندی 
  .از چنين ويژگی های امتناع مي ورزيدند

ناميده و تمايز آنها را با " نيمه فرماسيون ها"را " در حال گذار و ناپايدار"او کمی دورتر در دنباله مطلب فوق، اين فرماسيون های 
  :ر ميکنديفرماسيونهای کالسيک چنين تصو

 و در باره اين ۸ص ".  و يا ناپايدار تضادهای اجتماعی پيچيدگی پيدا ميکننددر اين فرماسيون های در حال گذار"
در اين ... داری کار و سرمايه تضاد اساسی خود سيستم است ه درحاليکه در فرماسيون سرماي" مثال: "پيچيدگی ها ميگويد

ختلف است و به تضاد اساسی سيستم، ترکيبی از تضادهای م) يا نيمه فرماسيون ها(فرماسيون های گذار 
بدون : "ان و به رسميت شناختن اين مفهوم پيچيدگی مينويسدع  و در اهميت حياتی اذ۸ ص ۱۰". همين لحاظ پيچيدگی دارد

پذيرفتن اين پيچيدگی و بيان آن، شناخت اصولی ويژگی های اجتماعی ـ اقتصادی کشورهای تحت سلطه غير 
  .همانجا" ممکن است

به خود ميگيرد که امکان هر ) نگوالريس( هر کشوری، از ديدگاه بيژن، شکل مشخص و منحصر بفردی اين ويژگی ها و تمايزات در
از تکين بودن ..." نبرد با ديکتاتوری " آخرين اثر خود ۵او در صفحه . گونه انحالل و تقليل شان را در مدل به امری محال بدل ميکند

سرمايه داری وابسته طبقه "شترک با ساير کشورهايی که او آنها را تحت عنوان اين ويژگی ها در ايران، عليرغم داشتن ابعاد کلی م
در هر کشور ويژگی ) رشد کالسيک سرمايه داری(پيدايش رشد سرمايه داری در جامعه های مستقل : "بندی ميکند، چنين ياد ميکند

حت تسلط، عالوه بر ويژگی های هر کشور، های خود را داشته است ليکن پيدايش و رشد سرمايه داری وابسته در جامعه های ت
بهر حال آنچه برای ما ضرورت دارد . نسبت به رشد کالسيک تفاوت های چشمگيری دارد که ميتوان آن را جمع بندی کرد

  ".شناخت خصوصيات سرمايه داری وابسته در ايران است
تکين بودن آن، راه خود را از طريق جدالی بی پايان با اين ضرورت شناخت ويژگی ها و تفاوت های سرمايه داری وابسته در ايران و 

انتقاد او از ادبيات مائوئيستی رايج در اين سالها، که . ستی و مائوئيستی باز کرده استيمفهوم ماترياليسم تاريخی متأثر از ادبيات استالين
نيمه فئودال ـ (تنها شکل تجربه شده در انقالب چين هر گونه تنوعی را در مفهوم نيمه فرماسيون ها منتفی دانسته و تمامی آنها را به 

تقليل ميداد، روايتی است از اين جدال او در زمينه غير قابل پيش بينی بودن صورت بندی های اقتصادی ـ اجتماعی ) رهعمنيمه مست
داشت از مفهوم تاريخ با تالش های انتقادی بيژن در جهت دور کردن و بی اعتبار ساختن اين بر .جامعهدر بستر تحوالت تاريخی 

نشانه رفته ) سمنياستالي(آن ديدگاهی را در ماترياليسم تاريخی " اين انتقادات اساسا. اتکاء به مفهوم نيمه فرماسيونها صورت ميگيرد
قق است که سمت و سوی تحوالت مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی را در بستر زمان دارای هدفی غايی دانسته و تنها راه تعقيب و تح

  .آن را از طريق گذار از فرماسيون های کمون، برده داری، فئوداليسم، سرمايه داری، سوسياليسم و کمونيسم ميسر ميداند
هدفی که اراده انسان ها بايد در جهت کشف و . گويی تاريخ هدفی از قبل تعيين شده را از خارج از پروژه و اراده انسانها تعقيب ميکند

تی از نزديک آشنا باشند ميدانند که اين طرز تلقی از ماترياليسم تاريخی، يعنی سکسانيکه با ادبيات مارکسي. تبعيت مطلق از آن باشد
هدفمند بودن پروسه تحوالت تاريخی و امکان آگاهی يافتن از آن توسط قطب های جهانی چه نقش اساسی ای در شکل دادن به 

دئولوژی تفکر نيروهای چپ را به ياين ا. بازی کرده است) ذيری اين قطب هااصل ايدئولوژيکی خطا ناپ(ايدئولوژی پدر ساالرانه 
لحظه "تفکری بسته و غير دمکراتيک سوق داده و در نهايت ذهنيت آنان را از تماس با واقعيت زنده اجتماعی در ايران و شکل گيری 

بطن چنين انتقاداتی به ماترياليسم تاريخی در بستر و . دور نگه داشته است" مشی ای درست"و " تشخيص شعارهای عمومی صحيح
ستی است که ما استعداد و جسارت او را در گذشتن از هر خط قرمز تعيين شده در ادبيات رسمی مارکسيستی يآمده در ادبيات استالين

. ی او آشنا می شويمدر بطن چنين انتقاداتی است که ما با ذهنيت پويا. متکی به مفاهيم و ايده های پدر ساالرانه تجربه می کنيم
ذهنيتی که جسارت ايجاد رابطه ای زنده با واقعيات اجتماعی ـ تاريخی ايران را بدور از اتوريته مرکزيت های جهانی چپ داشته و قادر 



ن تفاوتهائی که در شکل دادن به مضامين مطالباتی جنبش های دمکراتيک در ايرا. به رويت و بيان ويژگی و تفاوت آنها گرديده است
از اهميتی تعيين کننده برخوردار می باشند و بدون درک دقيق آنها امکان تدوين مشی ای صحيح جهت دفاع از منافع عمومی جامعه 

  .ايرانی غير ممکن و غير قابل تصور است
ا اين مفهوم اشاره ای قبل از باتمام رساندن گفتمان های او درباره مفهوم نيمه فرماسيونها بايد به محدوديت تاريخی بيژن در رابطه ب

محدوديتهائی که باعث کم رنگ شدن و گاه ناديده گرفتن جنبه های انتقادی تفکر او گرديده که در نهايت هسته . داشته باشيم
ستی در زمينه يدر آثار بيژن بموازات انتقادات به ادبيات استالين. را بزير سؤال ميکشاند) ايده دمکراسی(مرکزی انديشه سياسی اش 

اين حضور گاه بصورت پوشيده و گاه بنحو . نيز می باشيم) هدفمند بودن پروسه تاريخ(رياليسم تاريخی، ما شاهد حضور اين ديدگاه مات
من باب مثال بيژن در . تعجب آوری بصورتی روشن، در کنار و درآميختگی ای پيچيده با ديدگاه انتقادی او خود را نشان ميدهد

جبر و "و در توضيح اين " ماترياليسم تاريخی مبنی است بر ضرورت و جبر تاريخی"ميگويد "  مارکسيستیمارکسيسم اسالمی  يا اسالم"
متوسل به صورت بندی های کمون اوليه، بردگی، سرواژ و سرمايه داری شده که در نهايت اين جبر و ضرورت با " ضرورت تاريخی

ديگر در اين نوشته در نفی داشتن هدف غايی در ادبيات ماترياليستی و در جائی . سوسياليسم و کمونيزم به غايت خود نزديک ميشود
نمی دانند که پيروان ماترياليزم ديالکتيک برای جهان و طبيعت سرنوشت ) مذهبی ها(آنها : "مارکسيستی چنين اظهار نظر ميکند

  ".محتوم از قبل تعيين شده و علت غائی قائل نيستند
ه و تحليلی مشخص از شرايط ياقص و ابهام در آثار بيژن، هر جا گفتمان های او در چهار چوب تجز بطور کلی ميتوان گفت که اين تن

اجتماعی ـ تاريخی جريان دارد جنبه های انتقادی ديدگاه اش نسبت به ماترياليسم تاريخی موفق به بيان روشن و ملموس خود 
در ابهام و تناقض فرو  كمابيشعی و تئوريک می يابد، ديدگاهش ميگردند و در بسياری از موارد که گفتمانهای او جنبه ای انتزا

اما از آنجائيکه هدف اوليه انتقادات بيژن، همانگونه که در صفحات قبل بکرات آن را ياد آور شديم، زدودن جنبه های انتزاعی . ميرود
در چهار چوب مفاهيم مشخص قابل درک و و مفاهيم استراتژيکی را همواره  و کلی از ادبيات چپ می باشد و از آنجائيکه سياست

ستی در زمينه ماترياليسم يلذا صاحب اين قلم بر اين باور است که جنبه های انتقادی روايت های او به ادبيات استالين. تجربه ميدانست
دئولوژی يبار ساختن اش را در کليت آنها، به روايتی در جهت بی اعتيتاريخی جنبه غالب را در ديدگاه او تشکيل ميدهد و روايت ها

کسانيکه از درک دقيق و تاريخی اين ابهامات در آثار بيژن بازمانده و . پدر ساالرانه در ذهنيت نيروهای چپ تبديل کرده است
ايده (هسته مرکزی انديشه سياسی او   ومتدلوژي  بدينسان تفکر او را هم جنس با ادبيات استالينی معرفی مينمايند، يکسره با

  . بيگانه اند)دمکراسی
ست از جدال بی پايان او با اين ذهنيت سنتی نيروهای چپ گرفتار آمده در مدل های يروايت هائ..." جمع بندی مبارزات "برگ برگ 

ذهنيتی که بدون اعتناء به مفهوم تفاوت و توان فرق . از قبل تعيين شده در ماترياليسم تاريخی متکی بر قطب های جهانی چپ
تا آن حدی است که ) ايران( و وظيفه اش دستکاری و دفرمه کردن مشخصه های نيروهای زنده اجتماعی ـ تاريخی گذاری، تنها هنر

  .اين قطب ها گردد" استراتژی عمومی"قابل جذب در مفاهيم 
ور از هر گونه ذهنيتی بد. تالشی است برای ايجاد ذهنيتی پويا، باز و متکی بر نيروی خالقيت فرد... "جمع بندی مبارزات"برگ برگ 

) هدف ها(کننده و رباينده لحظه تشخيص شعارهای " فاقد عقيده"قيد و بند ايسم های زمانه اش که او آنها را همچون نيروهايی 
  .عمومی تجربه کرده بود

های شکل گيری مفهوم تضاد عمده در افق انديشه های سياسی او در رابطه ای مستقيم برای دستيابی به اين لحظه تشخيص شعار
  .در ايران ظاهر ميگردد) سياسی(عمومی و دادن ابعادی مشخص به مشی 

اگر در مفهوم نيمه فرماسيونها توجه او معطوف به ويژگی های مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی و طبقاتی جامعه ايرانی است، در مفهوم 
ما شاهد تالش " تضاد عمده"در تعريف . رکز می باشدمتم) در ايران(نگاه او بر مناسبات سياسی زنده نيروهای اجتماعی " تضاد عمده"

مابين نيروهای (های او در جهت در هم شکستن ديدگاههای اکونوميستی و از اعتبار انداختن آن برداشتی از مناسبات سياسی 
اعی در سيستم می باشيم که اين مناسبات را چيزی بجز انعکاس آينه وار و مکانيکی مناسبات طبقات و گروههای اجتم) اجتماعی

در ادبيات (و تالش های او در جهت نشان دادن تفاوت و تمايز آن با تضاد اساسی " تضاد عمده"تعريف . اقتصادی نمی داند
حکايت از درک و فهم عميق او از سرشت و طبيعت خاص ) ستی مفاهيم ناظر بر مناسبات اقتصادی ـ اجتماعیينيمارکسيستیِ لن



مفاهيمی که در ادبيات مارکسيستی متأثر از . ناسبات سياسی مابين نيروهای متنوع اجتماعی می نمايدمفاهيم ناظر بر شکل گيری م
ديدگاهای اکونوميستی و سوسيولوژيکی انتزاعی، از مضمون واقعی خود خالی شده و راه را بر دستکاری و ايدئولوژيزه کردن آنها 

 بيژن بيش از هر چيز ديگری در رابطه با رهايی حوزه سياست از يوغ ۵۰ دههدر آثار " مفهوم تضاد عمده"ظاهر شدن . ممکن ميگرداند
. انتزاعی نشان ميدهد، قابل درک است) طبقاتی(مفاهيم ايدئولوژيکی ادبيات چپ سنتی که خود را در قالب مفاهيم سوسيولوژيکی 
ه طبقه ديگر بيان داشته و شکل گيری لحظه ادبياتی که ستيزهای پيچيده اجتماعی را در قالب انتزاعی مبارزه يک طبقه بر علي

لحظه ای که رمز دستيابی به آن در نهايت، در گرو شناخت . سياست و رسيدن به تشخيص شعارهای عمومی را ناممکن ميگرداند
وع زنده نيروهای سياسی و ميزان خالقيتی است که رهبرانشان در تشخيص مناسبات پيچيده، زنده و در حال تغيير نيروهای متن

آشتی دادن ادبيات چپ گرفتار . اجتماعی که در هر مقطع زمانی خود را در قالب صف بنديهائی مشخص بيان ميدارد، نشان ميدهند
آمده در چنبره مفاهيم انتزاعی و کلی دوران استالينی با اين لحظه کليدی در سياست، يا به بيانی ديگر تبديل ذهنيت ايدئولوژيزه شده 

" جنبش چپ های جوان"که استعداد مداخله در فضای عمومی را داشته باشد دغدغه اصلی او را در رابطه با ) سیسيا(چپ به ذهنيتی 
  :چنين ميگويد" تضاد عمده"او در تعريف از . تشکيل ميدهد

ادها در پروسه ولی اين تض. تضادهای هر جامعه بسيار است و به تعداد پديده ها و پروسه های اجتماعی در جامعه تضاد يافت ميشود" 
شناخت تضادهائی که رشد و حل آنها به معنی تکامل جامعه است و در پشت اين تضادها .... تکامل جامعه ارزش مساوی ندارند

تضاد .... همواره ميان تضادهای جامعه يک تضاد عمده است... نيروهای يک جامعه صف بندی ميکنند ضروری است
در اينجا . ه که ديگر تضادها را تحت الشعاع خود قرار داده استرشد يافت اي عمده تضاديست که به درجه

تحت الشعاع قرار گرفتن ديگر تضادها به اين معنی است که ادامه رشد و حل و فصل آن تضادها از مجرا و 
ت باز بدين ترتيب الزم نيست با عمده شدن يک تضاد، ديگر تضادها حل شده و يا از حرک. کانال اين تضاده عمده ميسر است

٦  ص۱۰." بماند
نيروهای اجتماعی  كه در فضاي عمومي  مفهومی است که بما اجازه ميدهد" تضاد عمده"از خالل نقل قول فوق مي بينيم که مفهوم 

مفهومی است که از دريچه آن ميتوان نيروهای اجتماعی را از ورای هاله های . در حال تغيير تجربه نمائيم را در مناسباتی زنده و
 برسميت شناختن تنوع در تضادهای .نمودت ي رو)در هر مقطع زمانى مشخص( ئولوژيکی ای که بدور آنها کشيده شده استايد

شرايط مشخص تاريخی ـ اجتماعی حامل اين استعداد  اجتماعی و غير قابل پيش بينی بودن اينکه کدام يک از اين تضادها در يک
تحميل کرده و به خواست و شعارهای عمومی تبديل گردد، روايتی " موقتا)  اجتماعیخواسته های(است که خود را به ساير تضادها 

". چپ های جوان"است از دغدغه مرکزی بيژن برای زدودن تحليل ها و برداشت های ايدئولوژيزه شده از مبارزات اجتماعی از ذهنيت 
که ناظر بر مناسبات اقتصادی نيروهای اجتماعی است چنين " یتضاد اساس"و تمايز آن  با "  تضاد عمده"بيژن در ادامه تعريف خود  از 

در برابر تضاد عمده ديگر تضادها هر قدر ريشه دار و اساسی باشند ناچار تحت الشعاع قرار ...": ميگويد
ا با ظهور و رشد تضادهای تازه ای که عمده ميشوند، تضاد قبلی عمده بودن ي با حل تضاد عمده و. ميگيرند

و " تضاد اساسی"نسبت به " تضاد عمده"  و باز در چند صفحه دورتر در باره اين تفاوت و استقالل  ٧ص". خود را از دست ميدهد
  :رابطه پيچيده و ديالکتيکی آنها با يکديگر چنين اظهار نظر ميکند

اين تضاد عمده ممکن است تضاد اساسی . نی يکی از آنها عمده استي تضادهای متعددی وجود دارد که در يک دوره معدر هر جامعه"
مهم اين است . نی رشد کرده استياز تضادهای اصلی سيستم و يا حتی از بقايا  باشد که در موقعيت مع  ديگر حاکم بر جامعه، يکی

  ۱۰ص    ۱۰".د اساسی و ديگر تضادهای اصلی جامعه را با آن درک کنيمکه تضاد عمده را تشخيص داده و رابطه تضا
تاکيد مکرر بيژن بر تفاوت تضاد عمده تا آنجائيکه حتی يک تضاد ناشی از بقايای نظام های اجتماعی گذشته ميتواند در شرايط خاص 

 تشخيص شعارهای عمومی صحيح نشان را داشته باشد، ميزان حساسيت او را به معضل درک لحظه  آن استعداد تبديل شدن به
اصلی به نيروهای  زدنشعارهای عمومی که در هر مقطع زمانی بلحاظ محتوی و فرم متغير بوده و جهت وارد آوردن ضربه . ميدهد

شعارهای عمومی در هر (اما چه تشخيص اين تضاد عمده . ضد دمکرات برای تضعيف و در نهايت پيروزی بر آنان را نشان ميدهند
و چه امکان اين ضربه از کانال اين مطالبات به نيروهای استبداد و استعمار، که هرگز خود را در معرض ديد مستقيم و ) طع زمانیمق

 انتزاعی و کلی قرار نميدهند، در رابطه ای تنگاتنگ با شناخت و تجربه زنده از )طبقاتی ( فرموله شده در قالب مفاهيم سوسيولوژيکی



) شعارهای عمومی(سياسی که بر پايه تشخيص تضادهای عمده ) راه(بدينسان مشی . ـ تاريخی ايران قرار داردويژگی های اجتماعی 
. و هدايت جنبش های اجتماعی از کانال آنها جهت استقرار نهادهائی دمکراتيک، شکل ميگيرد، نمی تواند از هيچ مدلی تبعيت نمايد

تجربه می کند که در رابطه ای ) تاکتيکی و استراتژيکی(اهيم و ايده هايی مشی ای که در پروسه شکل گيری اش خود را در مف
مستقيم و زنده با واقعيات اجتماعی ـ سياسی جامعه ايرانی موجوديت يافته و نقش نيروهای سياسی و باالخص رهبران آنها از اهميتی 

مشی در هر کشوری و امکان عدم انحالل آن در ) تکين بودن(او در رابطه با منحصر به فرد بودن . تعيين کننده برخوردار است
  :چنين ميگويد..."  ساله ۳۰جمع بندی "مفاهيم و ايده های استراتژی های عمومی قطب جهانی چپ در صفحات پايانی 

الب در جامعه و هر خلقی ناگزير است در شرايطی متفاوت با خلق ديگر خود را آزاد سازد، اين بمعنای راههای مختلفی است که انق" 
هر جنبش کارگری در طی انقالب خود به تجاربی دست می يابد که ..... کشورهای مختلف در مراحلی تاريخی مختلف می پيمايد

رهبران احزاب کمونيست پيروز شده پس از پيروزی ... قابل تقليد نيست" ولی مطلقابرای خلق های ديگر قابل استفاده است 
  ۱۹۰ص ". ههای تازه برای پيروزی خلق های ديگر نقش اساسی داشته باشندخود ديگر نمی توانند در شناخت را

غير قابل " مطلقا"و اين اصرار او بر " راههای تازه در هر کشوری"بودن تالش برای شناخت " ناگزير"اين انگشت گذاشتن بيژن بر 
وم تکين برای مقاومت و در نهايت غير قابل در هر کشوری در حقيقت چيزی نيست بجز متکی شدن او بر مفه) راه(بودن مشی " تقليد

مشی و راه " تکين بودن"البته اين باور او به . انحالل گشتن منافع جنبش های اجتماعی ايران در استراتژی عمومی قطب های جهانی
 به ابعاد جنبش های اجتماعی در هر کشوری، يعنی بومی ساختن ادبيات سياسی مدرن و مارکسيستی، هرگز بمعنای ناباوری او

از ديدگاه او به هيچوجه  مشى  اين مفهموم تکين بودن. ناظر بر همبستگی اين جنبش ها نمی باشد) ورسالياون(راسيوناليستی و عام 
به معنای مطلق کردن اين تفاوت ها و تمايزات و بالمآل نفی هر گونه پرنسيب نزديک کننده مابين اين جنبش ها از افق ذهنی 

ت و بيان ويژگی ها  يمشی، بمثابه تنها کانالی که امکان رو" تکين بودن"بلکه برعکس او با توسل به مفهوم . اشدنيروهای چپ نمی ب
 ميسر ميسازد، موفق به گشودن افقی جهت دستيابی بر پرنسيب های بطور مؤثر و هدايت جنبش های اجتماعی در هر کشوری را
پديدار شدن اين افق در ذهنيت نيروهای .  تفاوت اين جنبش ها شکل گرفته باشدعامی ميگردد که بايد بر پايه رعايت خودمختاری و

مرکزيت هايی . ميبود) چين و شوروی(چپ در ايران، پيش از هر چيز در گرو درهم شکستن اتوريته مرکزيت های سنتی جهانی چپ 
 آن، زمينه را بلحاظ ايدئولوژيکی برای ناديده گرفتن پدر، در دوران استالين و پس از" اصل ايدئولوژيکی خطا ناپذيری"که با اتکاء به 

تکين بودن مشی و نفی خود مختاری اين جنبش ها فراهم ميساختند و انحالل آنها را در استراتژی های عمومی اين قطب ها تحت 
به فرد بودن مشی در هر بدين سان ما ميتوانيم از خالل مفهوم منحصر . عنوان  وظايف انترناسيوناليستی امکان پذير ميگرداندند

کشوری به هدف غايی او مبنی بر در هم شکستن پرنسيب های حاکم بر مرکزيت های بسته و پدرساالرانه سنتی چپ و باز سازی آن 
ما به اين مفهوم تکين بودن مشی هر کشوری و رابطه آن با ايده دمکراسی همچون آلترناتيوی در . بر اساس ايده دمکراسی پی ببريم

 تفکر غير دمکراتيک و بسته چپ سنتی بطور مبسوطی باز خواهيم گشت و در صفحاتی که در پيش داريم به نقش و اهميت ايده برابر
و بيشتر از آن نشان . دمکراسی در فلسفه سياسی او بمثابه هسته مرکزی و هدايت کننده در روايت هايش بيشتر خواهيم پرداخت

در نهايت هدف اش ايجاد زمينه ای برای وحدت و همکاری " دئولوژی پدرساالرانهيا"ژن به خواهيم داد که مضمون اين انتقادات بي
. می باشد که بايد بر اساس رعايت اين تنوع و تفاوت نيروهای اجتماعی ـ سياسی صورت گيرد) در ايران(سيون ينيروهای متنوع اپوز

امری محال بنظر ميرسد و ) چين و شوروی(االرانه جهانی وحدتی که در تفکر سنتی چپ بعلت تبعيت اشان از مرکزيت های پدرس
     ۱  ص ۱۱".تبديل به آرزوئی ملی شده و از حيثيت زيادی برخوردار است "دستيابی به آن از نظر بيژن 

شت در مقطعی از روايت های بيژن از تاريخ جنبش های اجتماعی در ايران خواهد گذ" در صفحاتی که در پيش داريم توقف ما عمدتا
 ديديم، اين ۱۳۳۹همانگونه که در اظهارات او در مقابل ساواک در اواخر سال . ياد ميشود" جنبش ملی کردن نفت"که از آن بنام 

ختن احساسات عصيانگرانه او بر عليه ايسم يجنبش بايد در شکل دادن به تفکر سياسی اش نقش مهمی بازی کرده باشد و در برانگ
 و ورود نيروهای متفقين به ايران و سقوط ديکتاتوری ۲۰ميدانيم که پس از شهريور. ی داشته باشدهای زمانه اش سهمی بس اساس

و امکان طرح و پی گيری مطالبات و . رضا شاهی، جنبش های اجتماعی شروع به شکل گيری کرده و گسترش بی سابقه ای يافت
حزب توده به . وزيسيون دمکرات و چپ بوجود آمدايده آلهای ناتمام و شکست خورده نهضت مشروطيت از طرف نيروهای اپ

در آثار بيژن از (بزرگترين نيروی سياسی در اين دوران تبديل گشته و همچون رقيبی سرسخت در مقابل جبهه ملی و شخص مصدق 



ا در سمت و سو دادن ظاهر شده و نقشی فعال و مداخله گرانه ر) آنان بمثابه نماينده سياسی بورژوازی ملی و دمکرات ايران ياد ميشود
سم بوده يمتأثر از استالين" به جنبش های اجتماعی اين دوران بازی می کند و باز می دانيم که در اين سالها مشی حزب توده عميقا

.  ميالدی را بايد در آن جستجو کرد۷۰ ـ ۶۰که از نظر بيژن ريشه بحران در جنبش های چپ جهانی در دهه  دئولوژی ایياست، ا
ن با توجه به مشخصه های اين جنبش ميتوان  به کنه انتقادات و ضرورت گسست او از ايدئولوژيهای پدرساالرانه نيروهای بنابراي

سنتی چپ بيشتر نزديک شده و راز پنهان شده در پشت نگاه تمجيدآميز بيژن را نسبت به مصدق عليرغم انتقاداتش به او بهتر 
  .دريافت

   تشخيص تضاد عمده و شعارهای عمومیو مساله" جنبش ملی کردن نفت"ـ 

کننده ايسم ها " فاقد عقيده"چگونه رهائی از نيروهای ) ۳۹(ديديم که بيژن در اظهارات عصيانگرانه اش در ساواک در اواخر سال 
" نامه تحصيلیپايان "و باز ديديم که در . ه خود تلقی کرديت و قضاوت مستقل از واقعيات زنده اجتماعی ايران را وظيفه اوليجهت رو

تشخيص شعارهای صحيح و مطرح ساختن "همچنان وفادار به پرنسيب های عصيانگرانه خود مانده و وظيفه رهبران يک نهضت را 
 ساله اخير ايران بار ديگر وظايف رهبران سياسی در قالب مفهوم تضاد عمده چنين تعريف ۳۰دانست و در جمع بندی مبارزات " آنها
حال بايد ". ضاد عمده را تشخيص داده و رابطه تضاد اساسی و ديگر تضادهای اصلی جامعه را با آن درک کنيممهم آنست که ت: "کرد

راه را " دئولوژی پدرساالرانهيا"چگونه بيژن، ما را با مکانيزم هايی که با اتکاء به آنها " نهصت ملی کردن نفت"ديد از خالل بررسی 
و همچنين از خالل اين بررسی چگونه در تالش های . بطور ملموسى آشنا ميسازد دد،برای تشخيص و طرح شعارهای عمومی می بن

و سرانجام به ايده دمکراسی " دئولوژی پدرساالرانهيا"انتقادی اش برای دستيابی به اين لحظه تشخيص مطالبات عمومی به نفی 
  . ميرسد

  "اصل ايدئولوژيکی خطاناپذيری رهبری شوروی"ـ حزب توده و 

حزب توده ) رضاشاه( ديکتاتوری سقوطفقط چند هفته پس از: " چنين روايت ميکند۱۳۲۰ل گيری حزب توده را در سال بيژن شک
نفر و فعاالن سابق حزب کمونيست و عده ای از دمکرات های ليبرال که ۵۳ گروه مؤسسان آن حزب، از افراد. اعالم موجوديت کرد

دولت و حزب کمونيست شوروی از آغاز بر تشکيل و برنامه حزب . ، تشکيل شده بودشده بودند) رضا شاه رژيم(خانه نشين و مغضوب 
توصيه و تمايالت حزب نظارت داشت و با توجه به بی تجربگی هيأت مؤسس و موقعيت فوق العاده دولت شوروی در ايران، 

    ۳۵ ـ ۳۴ ص ۱۰". کمونيست شوروی در اين جريان نقش تعيين کننده داشت
در حيات سياسی حزب توده را در خطوط زير " نقش تعيين کننده حزب کمونيست شوروی"ضمون ايدئولوژيکی اين او کمی دورتر م
احزاب . در اين دوران رابطه احزاب کمونيست با حزب کمونيست و دولت شوروی رابطه ای يکجانبه بود: "تصوير می کند

و تأئيد شوروی از اين .  می نگريستندکمونيست و رهبران آنها به شوروی بمنزله يک رهبری خطا ناپذير
در کشور ما عالوه بر اين رابطه موقعيت ديرينه حزب کمونيست شوروی و دولت . احزاب ضابطه اصالت آنها شناخته مي شد

که در ايران دارای ارتش و نوعی حاکميت بود اين رابطه را مضاعف ) سالهای جنگ دوم جهانی(شوروی در ايران و موقعيت فعلی آن 
  .۳۵ص ۱۰"  ميساخت

. بوده است" اصل ايدئولوژيکی خطا ناپذيری رهبری شوروی"تار و پود فعاليت های حزب توده از بدو پيدايش همواره متأثر از اين 
  .می خواند) ۱۸۹ص  (۱۰"نقشی پدرساالرانه"اصل ايدئولوژيکی، نقش حزب کمونيست شوروی را در اين دوران   اين بيژن با توجه به

ساير    نسبت بهايجاد مرکزيتهای سنتی مبنی بر رابطه ای يکجانبه و غير دمکراتيک را به حزب کمونيست شوروی  امكاننقشی که 
تائيد "مرکزيت هايی که با اتکاء به اين نقش پدرساالرانه خود تنها مرجع . ميدهداحزاب و جنبش های چپ در سطح بين المللی 

 و لحظه تشخيص شعارهای عمومی و در نهايت مشی را در هر کشوری در صالحيت اين جنبش ها و احزاب محسوب گشته" اصالت
بی ريشگی و کم تجربگی رهبران : "را در مشی حزب توده چنين ارزيابی ميکند" اصل ايدئولوژيکی"او انعکاس اين . خود ميدانستند



بطه بصورت دنباله روی بی چون و چرای حزب توده اين را.را دو چندان ميساخت) نقش پدرساالرانه(جنبش کارگری  در ايران اين اثر 
  ۳۵ ص۱۰." از سياست حزب و دولت شوروی نمودار شد

اما امکان گشودن آلترناتيو مقاومت در مقابل اين رابطه يکجانبه و سلطه گرانه حزب و دولت شوروی از نظر بيژن حتی در اين مرحله 
سران حزب توده اين " بی ريشگی و بی تجربگی"بطه هنگام ريشه يابی اين از تحول جنبش های جهانی  چپ وجود دارد و در اين را

ناشی از نداشتن گذشته مبارزاتی و فقدان جنبش های سياسی طبقه کارگر و ) اين بی تجربگی" (باور خود را چنين بيان ميدارد
ياری از کجروی ها و کمبودهای ديگر اين کمبود، پايه و اساس بس. بود) رضاشاه(محدوديت محافل مارکسيستی در دوران اختناق 

 و اگر مقابله دائمی با دشمن اگر آنها در جريان مبارزه، ويژگی های جامعه خود را بدرستی می شناختند.... است 
طبقاتی و استعمار به آنان شخصيت انقالبی بخشيده بود از همان آغاز ميتوانستند عليرغم عوامل خارجی يک خط مشی صحيح در 

  )  ۱۸(  ص۱۲". پيش گيرند
ويژگی های "باور او به امکان شکل دادن به اين آلترناتيو مقاومت، همانگونه که در نقل قول فوق مشاهده ميکنيم، در گرو شناخت 

بی سبب . ايرانی است و اين شناخت بنوبه خود حضور فعال و دائمی رهبران سياسی را در جنبش های احتماعی می طلبد" جامعه
روايت های او از همان بدو فعاليت های حزب توده در حول و حوش نشان دادن امکان عدم کرنش در مقابل نيست که مضمون 

ن يعدم کرنشی که دعوت به آن همواره با برمال ساختن بی تفاوتی ا .اين مرکزيت جهانی چپ دور می زند" نقش پدرساالرانه"
صورت ميگيرد و در نهايت باز پس گيری تشخيص مطالبات عمومی و ت های پدرساالرانه نسبت به تفاوت های جامعه ايرانی يمرکز

  .ملی را به دغدغه اوليه روايت های او تبديل کرده است
 را دورانی استثنائی در اوج گيری جنبش های چپ در ايران ميدانست که بعلت حضور ضعيف نيروهای ۲۰ او سالهای نيمه اوليه دهه

يل شدن حزب توده به بزرگترين نيروی سياسی کشور شانس تأمين هژمونی نيروهای چپ بر بورژوازی ملی و خرده بورژوازی و تبد
اما او سبب از دست رفتن اين شانس تاريخی را که ديگر هرگز در . جنبش های ضد استعماری و دمکراتيک ممکن بنظر ميرسيد

امعه ايرانی باالخص جنبه ضد استعماری جنبش های  تکرار نشد، در ناديده گرفتن ويژگی های جدر چنين ابعاديتاريخ معاصر ايران 
سالهای بر باد رفته ای . اجتماعی اين دوران و تبعيت بی چون و چرای حزب توده از سياست حزب و دولت شوروی ارزيابی می کند

 نا ممکن که حاصلش را بايد در عدم اعتماد نيروهای دمکرات و ضد استعماری باالخص بورژوازی ملی نسبت به حزب توده و
حزب توده : "(او در رابطه با خط مشی حزب توده در اين سالها ميگويد. گرداندن شکل گيری لحظه وحدت مابين آنها، جستجو کرد

در اين (از تضادهای داخلی تبعيت کرده و در نتيجه جنبش ترقی خواهانه ) استراتژی شوروی(بجای پيروی از تضادهای جهانی ) بايد
  )۳۸ص   (۱۰" رو در روی هم قرار نمی گرفت) منظور جريان ملی کردن نفت می باشد(قسيم نمی شد و بعدها به دو بخش ت) سالها

است که به سرانجام و سرنوشت آن ابعادی تراژيک داد و بار " جنبش ملی کردن نفت " چپ در نيروهاى دمكرات و  اين رودرروئی
 انقالب مشروطه را مبدل به يأس کرد و بازسازی و تقويت نهادهای، قدرت ديگر اميد به تحقق مطالبات و آرمانهای بجای مانده از

  . به بعد متزلزل شده بودند، در راستايی استبدادی و وابستگی به قدرت های استعماری امکان پذير گرداند۲۰سياسی را که از شهريور 

  "ملی کردن نفتجنبش "در ) شعار عمومی(ـ مصدق و حزب توده در رقابت برای تشخيص تضاد عمده 

در نهايت بايد ما را به تشخيص شعارهای عمومی ) 1329 سال ("جنبش ملی کردن نفت"بيژن برای دستيابی به تضاد عمده در آستانه 
موقعيت  و در اين مقطع زمانی ارائه ميدهد از مناسبات نيروهاي اجتماعي سياسي  اين جنبش هدايت کند، تحليل مشخص زير را

در ايران حفظ ) انگليس(موقعيت برتر اين امپرياليسم ... ) جهاني  دوم(طی سالهای جنگ :"  ط زير تصوير ميكندانگليس را در خطو
در تعيين ) انگليس... .(نفت که مهمترين منبع استثمار ايران بود،دربست در اختيار شرکت نفت ايران و انگليس قرار داشت. گرديد

امپرياليسم آمريکا "و در رابطه با موقعيت آمريکا در اين سالها ميگويد ). ۴۰ص (۱۰" دمشی سياسی ايران نقش درجه يک بازی می کر
" در اشغال ايران، در اخراج ارتش سرخ و باالخره از طريق تهاجم اقتصادی، نفوذ رو به تزايدی در ايران پيدا کرده بود. در اين سالها 

خواهان کسب موقعيت مناسب با شرايط تازه در ايران بود " ۱۳۲۷تودهو پس از سرکوب و غير قانونی اعالم کردن حزب ) ۴۱ص  (۱۰
در شرايطی که جنبش بورژوآزی ملی در حال "و کمی دورتر ميگويد در اين سالها ) همانجا" (و بايد سهم آمريکا در نظر گرفته ميشد



ا يک منبع اقتصادی بلکه اهرم سياسی تکوين بود امپرياليسم انگليس در ايران نقش تعيين کننده ای داشت و شرکت نفت نه تنه
 بورژوازی  كه از نظربيژن  بايداين نکته را بخاطر داشت). همانجا" (مهمی در دست انگلستان بود تا در امور ايران آشکارا مداخله کند

گری به به رشد اقتصادی و کسب موقعيت اجتماعی نائل آمده بوده، و سرکوبی جنبش کار" ۲۰ملی در سالهای پس از شهريور
  ).همانجا" (بورژوازی ملی آسيب نرسانده بود و حتی  ميدان را برای کسب رهبری بورژوازی ملی خالی کرده بود 

در اين :" بيژن پس از اين تحليل خود از اين موقعيت معين تاريخی به استنباط زير در رابطه با تضاد عمده در اين مقطع زمانی ميرسد
تضاد خلق با امپرياليسم انگليس عمده شده بود و امپرياليسم آمريکا و بورژوازی کمپرادور وابسته به ) در آستانه جنبش نفت(موقعيت 

چنين است کلی ترين خطوط تحليل او از ) همانجا". (آن نيز به شکست دادن انگلستان در مسئله نفت در جهت اين تضاد قرار داشتند
  )همانجا" (وره از جنبش رهايی بخش زير نام جنبش ملی کردن نفت آغاز شديک د"شرايط سياسی در اين مقطع زمانی در ايران که 

دستيابی به " اين نمونه ايست از متدولوژی تحليل او که همواره در چهارچوب موقعيت مشخصی صورت ميگيرد و هدف آن اساسا
ع زمانی مشخص، را در خود داشته تضاد عمده و شعارهائيست که استعداد تبديل شدن به شعارهای عمومی، در اين موقعيت و مقط

باشند، معيارهای قضاوتی او در مورد نيروهای سياسی در رابطه ای مستقيم با ميزان قدرت آنها در تشخيص شعارهای عمومی در هر 
قاتی کی مبنی بر مفاهيم کلی و انتزاعی طبيمقطع زمان و چگونگی پيشبرد آنها بوده و بدور از هر گونه پيشداوری های ايدئولويژ

  .ميباشد
جنبش ملی کردن "بيژن در رابطه با ميزان قدرت و خالقيت مصدق در تشخيص تضاد عمده در اين موقعيت معين تاريخی و هدايت 

مصدق رهبر بالمنازع جبهه ملی که مبارزه با انگلستان را برترين وظيفه خود ميدانست از تضاد آمريکا و : "چنين قضاوت می کند" نفت
  )۴۲ص (۱۰"   بهره برداری را کردانگليس حداکثر

در حقيقت شکل گيری جبهه ملی اول به ابتکار مصدق بر بستر تغذيه چنين تشخيص صحيحی از تضاد عمده در اين مقطع زمانی 
  .تبديل شد" جنبش ملی کردن نفت"بزودی با بهره برداری هنرمندانه از اين تضاد به رهبری بالمنازع در هدايت  صورت گرفت و او

 برای حفظ ۲۰را بعد از شهريور " بهترين مشی سياسی" مبنی بر اينکه مصدق ۳۹ل ميتوان به کنه اظهارات او در ساواک به سال حا
معيارهای قضاوت او بويژه هنگام بررسی شخصيت فردی مصدق بيش . منافع عمومی و ملی ايران در پيش گرفت بيشتر نزديک شد

ه و تحليل او از خصوصيات يتمام اشارات و تجز. چپ سنتی فاصله ميگيرد) طبقاتی(اعی و کلی از پيش از معيارهای ايدئولوژيکی انتز
روانی، اخالقی، طبقاتی و ايدئولوژيکی مصدق گام هاييست در جهت دادن ابعادی مشخصتر به چگونگی دستيابی به شعارهای عمومی 

او در اين . در شکل گيری و سرنوشت جنبش های اجتماعی) رهبری(و در نهايت نقش و مسئوليت عامل انسانی ) ملی کردن نفت(
رابطه مصدق را با يادآوری عناصر بيوگرافی اش، بر خالف رهبران حزب توده که آنها را بی تجربه، فاقد عقيده و فاقد شناختی زنده از 

ادات، فرهنگ و سنت های مبازراتی و ويژگی ها و تمايزات جامعه ايرانی خوانده بود، شخصی باتجربه و با شناخت زنده از روحيات، ع
بخصوص کسبه، پيشه وران، بازرگانان، (مصدق روحيه توده های خرده بورژوازی : "ضد استعماری  توده های شهری معرفی می کند

كر  و در ادامه اين مطلب از تف ).۶۱ص (۱۲" را بخوبی می شناخت و تاکتيک های خود را با توجه به آن انتخاب ميکرد) کارمندان
استفاده نکرد و " در طول مبارزات خود، از انگيزه های مذهبی شخصا  همه اينها مصدقبا "  ياد ميكندنيچن  مدرن و الئيك مصدق

بيژن مصدق را بلحاظ ايدئولوژيکی ميراث دار راستين ايده آلهای  : ) ۶۱( ص۱۲" حاضر به تظاهر مذهبی برای جلب نظر توده نشد
 عنصری ملی يعنی ناسيوناليست با )در طول مبارزاتش(مصدق . "قالب مشروطيت ايران می دانستدمکراتيک و ضد استعماری ان

بيژن او را بلحاظ شخصيتی و اخالقی پاسدار و مدافع واالترين ارزش های ). ۵۴( ص ۱۲" شناخته ميشود تمايالت ضد استعماری
قاطعيت الزم را نداشت، ولی به ملت ايمان داشت و اين ايمان را تا در راه خود پی گير بود، گرچه : "دانديهن دوستانه مياومانيستی و م

آگاه به تضاد آمريكا و  بيژن مصدق را )۶۱( ص۱۲". و در حفظ عقايد خود محکم و پا برجا بود.... آخرين لحظه حيات حفظ کرد
مينه مساعدي ايجاد كرده بود و مصدق  آمريكا و انگليس ز  در حركت مجدد مصدق و يارانش تضاد ": انگليس در ايران معرفي ميكند 

  ٥٤ ص١٢ ."آگاهي كامل داشت  به اين امر
همچون ) رهبری(بينى  فردی مصدق  گى هاى جامعه ايرانى، خصوصيات روانی، تجارب و جهان شناخت ويژ از ديدگاه بيژن اين 

تجزيه و . عيين کننده داشته اندعناصری سازنده در شکل گيری و هدايت جنبش ملی کردن نفت سهم و نقشی بس مهم و گاه ت
تحليل های بيژن در جهت درک اين خصوصيات روانی و ايدئولوژيکی  مصدق و چگونگی مداخله آنها در شکل دادن به فراز و نشيب 



. و مشی حاکم بر آن) ملی کردن نفت(های جنبش نفت در حقيقت تالش هائيست برای درك هر چه مشخص تر از اين جنبش 
جان و روح . گز قابل استنتاج از هيچ مدل از قبل تعيين شده و متکی بر مفاهيم ايدئولوژيکی  عام و انتزاعی نمی باشدمشی ای که هر

يعنی تضاد عمده که بايد ما را به تشخيص شعارهای عمومی صحيح و هدايت آنها   )لحاظ سياسي به(هر موقعيت معين تاريخی
مشی حزب توده که در اين سالها بر پايه تفکری متکی بر . ی نيستراهنمايی کند، هرگز قابل تقليل به هيچ مدل

شکل گرفته بود شاهديست زنده از شکست اين تفکر سنتی چپ از دستيابی به شعارهای عمومی صحيح در  پدرساالرانه  ايدئولوژى
  .اين مقطع مشخص زمانی در رقابت خود با بورژوازی دمکرات ايران

از مرحله اول اين جنبش، نتايج تشخيص صحيح مصدق را از تضاد عمده و قدرت و استعداد او در بيژن در ادامه بررسی های خود 
حمايت آمريکا و وابستگانش در ايران از ملی کردن نفت باعث شد که مصدق به هدف : " را چنين ارزيابی می کند هدايت اين جنبش

 ).۴۲( ص ۱۹" عمل بپوشانداول خود يعنی کوتاه کردن دست انگلستان از نفت خيلی زود جامه 
به همين مرحله اول محدود ميسازيم و حال مشی حزب توده، اين " جنبش نفت"ما بررسی های بيژن را در مورد رابطه مصدق با 

  .رقيب سرسخت مصدق را در اين جنبش مورد توجه قرار ميدهيم

   ملی کردن نفت پدر در جنبش"اصل ايدئولوژيکی خطا ناپذيری"ـ مشی حزب توده در رابطه با 

: بيژن در رابطه با موضع حزب توده نسبت به مصدق در جريان نهضت ملی کردن نفت و تشخيص تضاد عمده در اين سالها ميگويد
را در ايران درک نمی کرد، از تحليل رابطه مصدق با آمريکا عاجز ماند و بنحو نادرستی اين ) در اين مقطع(حزب توده که تضاد عمده "

 ص ۱۰" و عوامل او کرد) آمريکا( سپردگی به امپرياليسم آمريکا معرفی کرد و خود را ملزم به مبارزه با دشمن اصلی رابطه را سر
عمده در اين مقطع زمانی را که منجر به اشتباه فاجعه بار حزب توده در جنبش ملی کردن نفت  بيژن علت عدم تشخيص تضاد).۴۲(

ان جنگ يل شد و در پايستی تبديالين قدرت امپريليسم آمريکا طی جنگ جهانی دوم به بزرگترامپريا: "گرديد را اينگونه ترسيم ميکند
قدرت اقتصادی و نظامی آمريکا به او اجازه ميداد که بالفاصله پس از پايان جنگ، جهاد . رهبری اردوگاه امپرياليسم را بدست گرفت

 ديگر کشورهای سوسياليستی آمريکا را دشمن درجه يک می در اين شرايط اتحاد شوروی و.... ضد کمونيستی را اعالم کند
و تضاد ) ايران(حزب توده بدون ترديد آمريکا را دشمن درجه يک در ايران فرض کرده و موقعيت انگلستان در اينجا ..... شناختند

وده برنامه جهانی مبارزه در راه صلح حزب ت. ديرينه خلق با اين امپرياليسم غدار را تحت الشعاع تضاد با آمريکای تازه وارد تلقی کرد
نکته مرکزی در رابطه با مشی حزب ). ۴۲( ص ۱۰" جهانی را که عليه امپرياليست ها بخصوص آمريکا سازمان يافته بود تدارک ميديد

سياسی در توده در اين مرحله از جنبش ملی کردن نفت در اينست که مشی نه بر اساس تجزيه و تحليلی از مناسبات زنده نيروهای 
او فاصله و . شکل گرفته است" استراتژی عمومی دولت و حزب شوروی"اين مقطع زمانی در ايران، بلکه در رابطه ای مستقيم با 

متمرکز " شعار ملی کردن نفت"بيگانگی باور نکردنی حزب توده را نسبت به مطالبات عمومی و ملی در اين سالها که در حول وحوش 
جنبش صلح خواهی، جنبش جهانی بود که اتحاد شوروی عليه اردوگاه امپرياليستی و بخصوص آمريکا : "نمايدشده بود چنين بيان مي

اين جنبش بقدری در ايران بی معنی جلوه ميکرد، که توده های زحمتکش شهری هيچگاه نتوانستند معنی آنرا . براه انداخته بود
بيژن با پی گيری مواضع ). ۳۵ـ ۳۴( ص ۱۲" ل ورقه ها جمع آوری کردمعذالک حزب توده بيش از يک مليون امضاء ذي. دريابند

حزب توده در جنبش ملی کردن نفت ميگويد، حزب توده پس از مدتی بی اعتنائی و ناباوری به امکان شکل گيری صف بندی 
، تالش کرد " کشورملی کردن نفت در سراسر"نيروهای اجتماعی و سياسی در حول و حوش شعار مطرح شده از طرف مصدق يعنی 

حزب توده قبل از ملی شدن نفت  ": گويديم  بيژن.عقب ماندگی خود را در اين زمينه جبران نمايد و به طرح شعار زير روی آورد
با . نتيجه بخش بودن اين مبارزات را قبول نداشت و فکر ميکرد سرانجام اين سر و صداها با توافق آمريکا و انگليس تمام خواهد شد

مقارن (بنابراين شعار الغای امتياز نفت جنوب را داد . نها حزب توده نمی توانست از جريانی که  نضج  ميگرفت بر کنار بماندهمه اي
و سپس ملی شدن نفت در جنوب و سرانجام پس از تصويب ملی شدن نفت شعار ملی شدن ) ۱۳۲۹طرح ملی شدن نفت در اواخر 

که هرگز (مسخره ترين جنبه اين شعارها رعايت حقوق شوروی در امتياز نفت شمال ولی .... نفت در سراسر کشور را پذيرفت 
حال بسادگی ميتوان متوجه شد که حزب توده چگونه در رقابت خود برای تشخيص تضاد ). ۳۵ ـ ۳۴( ص ۱۲" بود) تصويب نشده



 باخت و چگونه از درک تفاوت ها و و شخص مصدق" جبهه ملی"عمده و شعار عمومی در اين مقطع زمانی بازی را به رقيب خود 
اصل "ويژگی های شرايط اجتماعی و سياسی ايران در اين مقطع زمانی که نقشی تعيين کننده در اتخاذ مشی دارد، بعلت باور به 

 چرا از تنها دل نگرانی اش تبعيت بی چون و" فاقد عقيده"عاجز ماند و چگونه همچون نيرويی " ايدئولوژيکی خطاناپذير رهبری شوروی
و باز . استراتژی که در رابطه مستقيم با تضاد شوروی با آمريکا در عرصه جهانی شکل گرفته بود. بود" استراتژی عمومی شوروی"

ميتوان بسادگی متوجه شد که چگونه بی اعتنائی به اين تفاوت ها و ويژگی های جامعه ايرانی، باز تاب خود را در سطح تعيين اهداف 
نشان ميدهد و چگونه اين تفکر ) خواست ملی کردن نفت(بصورت تجاوزی آشکار به حريم مطالبات و منافع عمومی جنبش ) شعارها(

سيون غير ممکن يدر نهايت شکل گيری هرگونه رابطه و وحدتی را با ساير نيروهای سياسی اپوز" اصل خطا ناپذيري پدر"متکی بر 
  .برد يکی در پراتيکی سکتاريستی فرو ميساخته و نيروهای چپ را با طرح شعارهای ايدئولوژ

درام نيروهای چپ و نقش بغايت منفی آنها را در اين جنبش بايد در نهايت در اين تفکر غير دمکراتيک و پدرساالرانه حزب توده 
ن جوهره ت تفاوتهای جامعه ايرانی از آنان سلب می کرد و بيايدادی را برای روعجستجو کرد که امکان شکل گيری هر گونه است

ما را با ابعاد " جنبش ملی کردن نفت"بيژن با پی گيری مواضع حزب توده در مرحله دوم . تکين مشی در ايران را غير ممکن ميساخت
بر طبق روايت های بيژن تمايل به تغيير موضع حزب توده نسبت به مصدق، که به صورت . تراژيک اين درام بيشتر آشنا می کند

پس از رد پيشنهاد هريمن از جانب مصدق "فت درآمده بود، هنگامی انجام ميگيرد که در موضع دولت شوروی رهبر بالمنازع جنبش ن
من از يشنهاد هريقت رد پيدر حق. ۳۷ ص ۱۲" ا نسبت به مصدق آشکار می شوديزوستين بار نشانه های مثبتی در روزنامه ايبرای اول

ا را باعث ميشود، از زاويه دفاع از منابع جنبش ضد استعماری و ملی ايران طرف مصدق که دنبال آن حاد شدن تضاد مصدق و آمريک
اش قابل درک " استراتژی عمومی"و تغيير موضع دولت شوروی بيشتر در رابطه با تضاد اين دولت با آمريکا و منافع . صورت ميگيرد

و بدون درک و تحليلی مشخص از موقعيت . داما حزب توده چشم و گوش بسته به تغيير موضع خود نسبت به مصدق ميپرداز. است
جديد سياسی که حاصل رشد تضاد آمريکا و مصدق ميبود و شکل گيری مناسبات و صف بنديهای اجتماعی و سياسی جديدی را 

 ه حزب توده از ايفای نقش فعال و مداخله گران كهاست بهمين علت. بدنبال داشت، تن به اين تغيير موضع، بطوری مکانيکی ميدهد
جبهه ملی و حزب ( و فائق آمدن بر بحران بی اعتمادی مابين دو جناح تعيين کننده جنبش دمکراتيک و ضد استعماری  مردمدر بسيج

حزب توده همراه با اشارات : "بيژن در رابطه با اين تغيير موضع و نتايج آن ارزيابی زير را ارائه ميدهد. در اين سالها باز می ماند) توده
حزب توده که در مرحله قبل با تمام . صحيح شناخت خود از مصدق و جبهه ملی مشی خود را نسبت به او تغيير دادشوروی در ت

و .... نيروی خود، از جمله طی تظاهرات خشن و خونين به مصدق تاخته بود، پس از اصالح موضع خود از ايفای نقش فعال بازمانده
مصدق و جبهه : "دورتر چنين ادامه ميدهد و كمي). ۴۵ص  (۱۰" ز مصدق اکتفا کردخصلت جنگی خود را از دست داد و به انتقاد ا

  ).همانجا" (ملی همچنان به حزب توده بی اعتماد بودند و از بسيج و تجهيز نيروهای خلق هراس داشتند
عدم توانائی اش در بسيج سيون و ترديد های مصدق و ي، بعلت بی اعتمادی در بين نيروهای اپوز"جنبش ملی کردن نفت"بدين ترتيب 

توده ها در مقابل سازش آمريکا و انگليس، دوام نياورده و شکستی تراتژيک را متحمل شد و جامعه ايران بار ديگر شانس تحقق ايده 
  .ها و ايده آلهای انقالب مشروطيت را از دست داد

رکزی بيگانگی و عصيانگری او نسبت به ايسم ها و ما ميتوانيم به هسته م" جنبش ملی کردن نفت"حال پس از اين روايت بيژن از 
 در گزارش ساواک بچشم ميخورد، بنحوی ملموس و مشخص تر نزديک ۳۹فاقد عقيده خواندن پيروان آن ها که در اواخر سال 

پی ببريم و " ند ميدا۲۰مشی مصدق را بهترين مشی بعد از شهريور "که با اتکاء به آن بيژن " بررسی و مطالعاتی"و به چگونگی . شويم
بودن برای دستيابی به قضاوتی مستقل و فردی در ابعادی " فاقد عقيده"مضمون تالش های او را در جهت پايان دادن به اين 

  .ميمشخص تر درياب
می بينيم دغدغه بيژن در حول و حوش  باز پس گيری لحظه تشخيص تضاد عمده " جنبش ملی کردن نفت"همانگونه که در روايت 

شکل گرفته است، ساير روايت های تاريخی او از اين دوران تفکر ) در اينجا شوروی(از قطب های جهانی چپ ) ن مقطع زمانیدر اي(
  .پدرساالرانه در ادبيات چپ سنتی را نيز همين دغدغه تشکيل ميدهد

م که ادبيات چپ در قالب در ايران ميخواهيم بداني" جنبش ملی کردن نفت"با اتکای به اين تجربه تاريخی " حال ما عمدتا
بر پايه چه مکانيزم هايی شکل گيری لحظه تشخيص تضاد عمده و شعارهای ) سميسم و مائوئينياستال(ايدئولوژيهای پدرساالرانه 



 و اينکه بيژن چگونه. عمومی صحيح را ناممکن ميسازد و اين ادبيات پدرساالرانه را به ادبياتی سلطه جو و تماميت خواه تبديل ميکند
  .در مصاف با اين ادبيات به ايده دمکراسی بمثابه تنها آلترناتيو ممکن در مقابل آن ميرسد

ـ مسأله باز پس گيری لحظه تشخيص تضاد عمده و هموژنيزه کردن جنبش های اجتماعی بمثابه پايه های 
  دئولوژی پدرساالرانهيمعرفت شناسی ا

يعنی تضاد شوروی با آمريکا را جايگزين تضاد عمده در ايران " ضاد جهانیت"در جنبش ملی کردن نفت ديديم که چگونه حزب توده 
و در مراحل " جنبش ملی کردن نفت"در مقابل شکل گيری " جنبش صلح خواهی"و در اين رابطه در ابتداء به تالش برای ايجاد . کرد

به منافع اين جنبش عمومی و جذب و به تعرضی آشکار " عمال" شعار مضحک رعايت حقوق شوروی در نفت شمال"بعدی با طرح 
جنبش از طرف ) مطالبات(اما در اين جايگزينی يعنی ربودن لحظه تشخيص اهداف . پرداخت" استراتژی دولت شوروی"انحالل آن در 

ميدانيم که ادبيات . مرکزيت های جهانی چپ همواره با استدالالت و توجيهاتی متکی بر ادبيات راسيوناليستی صورت ميگرفت
) ستومولوژیياپ(پايه های معرفت شناسی . دارد) راسيوناليسم(دئولوژی عصر روشنگری يارکسيستی بمثابه تفکری مدرن ريشه در ام

انتقادات بيژن به ادبيات پدرساالرانه با توجه به . متأثر از اين ادبيات می باشد" آن در زمينه تدوين مفاهيم تاکتيکی و استراتژی عميقا
مورد انتقاد و ) سم آبستراکتيورسالياون(يخی صورت گرفته و اين ادبيات را در رابطه با راسيوناليسم انتزاعی آن اين ريشه های تار

  .بازبينی قرار داده است
همانگونه که در صفحات گذشته ديديم از ديدگاه او اين تفکر چپ سنتی با ناديده گرفتن تفاوت تاريخی ـ اجتماعی در هر کشوری 

کی ای فراهم آورد که قابل تعميم و يو همگون کردن آنها داشته تا زمينه را برای شکل گيری مفاهيم استراتژتمايل به يکدست 
ما در نمونه جنبش نفت در ايران آنرا بطور ملموس و مشخصی تجربه . گسترش به مشی جنبش های اجتماعی در هر کشوری باشد

در برابر اين قدرت بی حد و حصر تعميم يابی مفاهيم استراتژيکی ) مشیدر تضاد عمده و (م که چگونه لحظه تفاوت يديکرديم و د
" اصوال. ت و استقاللی را در مقابل آن از دست داده و قابل انحالل در اين مفاهيم ميگردديقطب های جهانی امکان هر گونه موجود

ا و مفاهيم از واقعيات زنده اجتماعی بوجود آمده و بر پايه چنين هموژنيزه کردنی است که زمينه الزم برای استقالل و جدا شدن ايده ه
  .شکل گيری مرکزيت پدرساالرانه را با ابعادی تماميت خواه در ادبيات راسيوناليستی ممکن ميگرداند

تمام تالش های انتقادی بيژن در جهت باز پس گيری اين لحظه تفاوت و نجات آن از خطر انحالل در تقابل مستقيم با اين قدرت 
در حقيقت انتقادات راديکال او به پايه های اين معرفت شناسی . م يافتگی مفاهيم استراتژيکی قطب های جهانی صورت ميگيردتعمي

لحظه (در جهت پايان دادن به اين استقالل و سلطه ايده ها بر واقعيات زنده اجتماعی و تابع گرداندن آنها به واقعيت های زمينی 
  قبل شاهد بوديم که چگونه بيژن با انتقاد از ماترياليسم تاريخی با اتکاء به مفهوم نيمه فرماسيونها وما در صفحات. می باشد) تفاوت

ختگی و يکه يطرح تضاد عمده موفق شد به ابعاد تکين و منحصر بفرد اين لحظه تفاوت دسترسی يابد و بدينسان راه را بر لجام گس
متمايز و "  انتقادات بيژن به ادبيات دوران استالين نسبت به دوران قبل از آن کامالاما مضمون. تازی اين قدرت تعميم يابی سد نمايد

اين تفاوت را ما در سرشت و طبيعت اين قدرت تعميم يابنده مفاهيم و ايده ها در اين دوران تجربه ميکنيم، دورانی که . متفاوت است
ادبيات چپ در ايران تحت تاثير اصل ايدئولوژيکی . ی بعهده ميگيردرا در خانواده احزاب و جنبش چپ جهان" نقش پدرانه ای"استالين

از " تبعيت بی چون و چرا"داده و ) نمونه جنبش نفت(تن به انحالل اين لحظه تفاوت )" حزب کمونيست شوروی(خطاناپذير پدر 
  .دولت و حزب کمونيست شوروی را می پذيرد" استراتژی عمومی"

  دئولوژی پدرساالرانهيده ها و مفاهيم در اـ سرشت و طبيعت سلطه جويانه اي

نتيجه ای بجز شکست جنبش های "  شوروی و چين را در جنبش جهانی چپ که بنظر او داشتن" نقش پدرساالرانه"بيژن تمايل به
ين در ا. را به ارمغان نياورده بود، حاصل خطايی صرف و معصومانه در حوزه شناخت محسوب نميکرد) ۱۹۰ص (۱۰"تحت تسلط شان

در حد تئوری و شناخت آنها از پديده ها " صرفا"  ميالدی ۷۰ و ۶۰رابطه ميگويد نبايد تضاد کشورهای سوسياليستی را در دهه 
از ديدگاه بيژن اين تضادها و بحران در جنبش های چپ حهانی در اين دوران در رابطه ). ۱۹۱ص (۱۰" تلقی کنيم) اجتماعی تاريخی(



" کی خطاناپذيری پدريدئولوژياصل ا"نقشی که با اتکاء به .  کمونيست شوروی قابل درک و توضيح استحزب" نقش پدرساالرانه"با 
نسبت به ابعاد جهان شمول استراتژی عمومی شوروی ) در هر کشوری(امکان هرگونه مقاومت و انتقادی را بر پايه اين لحظه تفاوت 

همگون کننده در نهايت مصالح و منافع اقتصادی ـ سياسی يک کشور او در پشت اين نگاه پدرانه يکدست و . غير ممکن ميساخت
منافع خاصی که با پنهان شدن در پشت اين مفاهيم جهان شمول و قابل تعميم بر جنبش های . را ميديد) قطب های جهانی(خاصی 

بيژن در رابطه با محتوای اين . دهدبه اين قابليت تعميم يابی سرشتی سلطه جويانه مي) نمونه نفت در ايران(اجتماعی در هر کشوری 
داشتن در مناسبات جنبش های چپ در سطح جهانی و لحظه شکل گيری مفاهيم و ايده های " نقش پدرساالرانه"تمايل به 

منظور دوران (رهبری شوروی در اين سالها : "... استراتژيکی که بايد هدايت اين جنبش ها را بعهده داشته باشند چنين ميگويد
نقش پدرساالرانه نه تنها دريافتن از انحراف واشتباه خالی نبود، چه در مورد کشورها و چه در مورد جنبش ها، ) ن استاستالي

صحيح اشکال مبارزه در جنبش های خلق های مختلف آسيب ميرساند، بلکه در روابط اقتصادی ـ سياسی، اين 
از جنگ جهانی دوم با ملل اروپای شرقی رابطه شوروی پس . نابرابری باعث نوعی سوء استفاده می گردد

نمونه هايی از اين گرايش های نادرست را نشان ميدهد، درخواست نفت از جانب شوروی در ايران نيز از 
به اين ترتيب شوروی از موضع برتر خود در ميان کشورهای سوسياليستی و نقش رهبری جنبش بين . جمله اين گرايشهاست
اين نحوه اشتباه از عوامل .  پيشبرد استراتژی جهانی و پيشرفت برنامه های اقتصادی خود کمک ميگرفتالمللی طبقه کارگر به سود

" مورد بحث، حتی از جانب احزاب کارگری و رهبری آنها مجاز شناخته ميشد و آن را با روابط انترناسيوناليستی پرولتری توجيه ميکردند
  ).۱۸۹ص (۱۰

" مرکزيت های پدرساالرانه" دوران استالين در جنبش جهانی چپ ميخواهد بگويد که در پشت اين در حقيقت بيژن با اتکاء به تجربه
تالش دارد به مفاهيم ) نمونه جنبش نفت(جهانی اراده ای انسانی حامل منافع خاص يک کشور قرار دارد، که با نفی لحظه تفاوت 

در چنين ديدگاهی تالش های ضد استعماری و . انی چپ را بدهداستراتژيکی اين کشور ابعادی تعميم يابنده به کل جنبش های جه
دمکراتيک در هر کشوری در لحظه تشخيص شعارهای عمومی و مشی شان بايد تابع محض پيشبرد استراتژی اين مرکزيت های 

  .جهانی باشد که خود را بمثابه وظايف انترناسيوناليستی به کليه جنبش های جهانی چپ تحميل می کند
کی که بايد حامل منافع عمومی کليه جنبش های جهانی چپ يگاه بيژن اين استعداد و قابليت تعميم يابی اين مفاهيم استراتژاز ديد

وظايف انترناسيوناليستی بايد در رابطه ای . استعداديست کاذب و دروغين) در هر کشوری(باشد، بعلت ناديده گرفتن لحظه تفاوت 
. در ابعادی تکين و منحصر به فرد بيان نمايد" ناگزيری"ری شکل گرفته و در نهايـت خود را بطور مستقيم با لحظه تفاوت در هر کشو

تالشی است با مضمونی ) يعنی يک کشور(هر گونه تقليل اين وظايف به وظائفی جهت پيشبرد استراتژی قطب های جهانی پدرساالر 
بنابراين مضمون اين تمايل به .  تضادی آشتی ناپذير قرار ميگيردسلطه جويانه که با ايده آلهای دمکراتيک و رهايی بخش چپ در

ايجاد فضايی ايست بری از هر گونه تنوع و تفاوت برای کنترل هر چه بيشتر اين جنبش ها و تبديل آنها به " نقش پدرانه"داشتن
استفاده نمی کند، اما با " ابزاری"وم هر چند او از مفه). مرکزيت جهانی چپ(ابزاری در جهت پيشبرد منافع سياسی ـ اقتصادی خاص 

دنبال روی بی چون و چرای حزب توده از سياست حزب و دولت "و يا " پيروان ايسم"خواندن " فاقد عقيده"مفهوم همسنگ آن يعنی 
خود را در زير ستی که موفق شده بود يآشکار شدن اين راز گرايش به سلطه جويی در ادبيات استالين. ، در آثار او مواجه هستيم"شوروی

علت عدم کرنش و عصيان بيژن را در تقابل با اين " پنهان سازد، دقيقا) وظايف انترناسيوناليستی(مانيستی انتزاعی و کلی وايده های ا
به باز " دئولوژی خطاناپديریياصل ا"که با اتکاء به ) مرکزيت های جهانی چپ(او در تقابل با اين سلطه گری . ادبيات بيان می کند

وليد حيات خود ادامه ميداد تالش ميکند اين ادعای پدرساالرانه را بی اعتبار ساخته و محدوديت تاريخی اين عقول کل را نشان ت
  .دهد

  .و ظاهر شدن ايده دمکراسی در افق ذهنی بيژن) عقل کل( محدوديت تاريخی مرکزيت پدرساالرانه -

تفاوت )  ميالدی۶۰دهه (اختالفات و بحران در جنبش بين المللی چپ را همانگونه که در صفحات گذشته نشان داديم، بيژن ريشه 
 ص ۱۰"نقش پدرساالرانه"دئولوژی مبتنی بر يغير قابل تقليل شرايط اجتماعی ـ تاريخی در هر کشوری ميدانست که در چهارچوب ا



دئولوژی يعنی اصل يترين پرنسيب اين ا نهايی" تضادهای کشورهای سوسياليستی با هم"او هنگام بررسی .  غير قابل حل ميديد۱۸۹
او لحظه شکل گيری استراتژی . مرکزيتهای جهانی چپ را به چالش طلبيده و بی اعتبار می سازد) عقل کل بودن(خطاناپذيری 

واقعيت اينست که نحوه برخورد کشورهای "عمومی قطب های جهانی و محدوديت تاريخی اين عقول کل را چنين ترسيم می کند 
عوامل .  با استراتژی عمومی آن ها مطابقت دارد)يعنى با ساير كشور هاى سوسياليستى و جنبش هاى رها يى بخش (ليستسوسيا

نقش جهانی شوروی و چين چنانچه آزادانه . تعيين کننده اين استراتژی در جامعه خودی قرار دارد و نه در جامعه بين المللی
  .۱۹۱ ص۱۰"  آنهاستانتخاب شود، بنابر مصالح سياسی و اقتصادی

در شکل دادن به استراتژی عمومی اين " عوامل داخلی" و بنابراين محدود کننده اين  نکته مرکزی در اين گفتمان نقش تعيين کننده
ز ناپذير با مصالح سياسی و اقتصادی ي، که در رابطه مستقيم و گر)از نظر بيژن(اين محدوديت . مرکزيت های جهانی چپ می باشد

بوجود می آيد، حاصل طبيعی و تحميلی اين مرحله از تحول جوامع بشری است که در چهار چوب ) چين و شوروی(رها اين کشو
  .شکل گرفته است" دولت ملت"مفهوم 

ری اين محدوديت های تاريخی و نتايج آن که همواره بصورت اختالف و تضاد مابين مشی کشورهای يبيژن در رابطه با اجتناب ناپذ
وجود دارد، مادام که دولت های مختلف سوسياليست وجود دارند، اين ) ملی(مادام که اين مرزها : "را نشان ميدهد، ميگويدمختلف خود 

 بيژن در ادامه بحث خود ۱۹۲ ص ۱۰." واقعيتی از جهان ما بشمار می رود) مابين کشورهای سوسياليستی و مابين جنبش ها(تضادها 
اگر منکر هر گونه اختالفی بين امکانات، برنامه ها و مشی ) است(ساده لوحانه : "اليستی ميگويدپيرامون تضاد مابين کشورهای سوسي

 يعنی ساده لوحانه است اگر. ۱۹۲ ص۱۰" ، شويم)يعنی مرزهای ملی(کشورهای سوسياليستی با هم و يا با جنبش های رهايی بخش 
حميل شده مرزهاي ملي باور كرده و شرايط اجتماعی ـ تاريخی در  را مبني بر انكار اين محدوديت تاريخي ت عقول كل  اين ادعاى

" مرکزيت های تک رهبری" بپنداريم و بدين ترتيب راه را بار ديگر بر شکل گيری  کشورهای مختلف را يکدست و همگون 
در رابطه با چنين ريشه يابی از " دقيقا. سازيم دچار بحرانی عميق گرديده بود هموار)  ميالدی۶۰دهه (که در اين سالها )پدرساالرانه(

بحران و اختالف در جنبش جهانی چپ است که او دوران مرکزيت های پدرساالرانه را غير قابل بازگشت ارزيابی ميکند و در اين 
بيژن . همانجا" پايان يافته و غير قابل بازگشت است) در جنبش های چپ جهانی(دوره تک رهبری " رابطه ميگويد

حزب و دولت شوروی در اين جنبش ها افق زيرين را جهت خروج از اين بحران " نقش پدر ساالرانه" تجربه تاريخی پس از اشاره به
) در اتخاذ مشی در هر کشوری(در گذشته، شوروی نقشی نزديک به نقشی تعيين کننده : "بمثابه ضرورتی تاريخی، ميگشايد) ۶۰دهه (

سوی سوسياليسم زمينه ايست برای تضاد بين کشورهای سوسياليستی، بخصوص در اين مسيرهای اقتصادی متفاوت به . داشته است
) سوء استفاده از نقش پدرساالرانه(شرايطی که در روابط بين المللی جنبش کارگری و کشورهای سوسياليستی مدتها دچار انحرافی 

ای سوسياليستی اسلوب صحيح تری برای سرانجام پس از بروز اين اختالف ها است که جنبش کارگری و کشوره. جدی بوده است
به سلطه يک حزب بر همه کشورها، خاتمه داده ميشود و ناگزير راه برای تساوی همبستگی خود پيدا می کند و 

بديهی است که با چنين نگاهی به ريشه اختالفات و بحران در جنبش چپ جهانی، . ۱۹۱ ص۱۰" برادرانه حقوق باز خواهد شد
به سلطه يک "شوروی استقبال نمايد و آنرا به زمينه ای برای پايان دادن " مرکزيت پدرساالرانه"الفات و بحران در او از بروز اين اخت

حق انتخاب اين جنبش ها در (تبديل کرده و برون رفت از اين بحران را در گرو پذيرش اصل کثرت گرايی " حزب بر همه کشور ها
را در " تساوی حقوق"بيژن اين افق باز شده بر اساس اين . بداند" تساوی حقوق"ر اساس و دمکراتيزه کردن روابط آنها ب) مشی اشان

اين حق نيروهای پيشرو همان خلق است لکن همچنانکه در تعيين مسير و مشی انقالب،  .. .: "خطوط زير ترسيم می کند
 که پس از توصيه ها و که راه خود را انتخاب کنند، در ساختمان سوسياليسم نيز اين حق همان رهبری است

  ۱۹۱ ص ۱۰". تجربه های ديگران، راه خود را انتخاب کند
  .غير قابل عبور اين عقول کل ْآشنا ميشويم و با محدوديت های تاريخی..." حمع بندی مبارزات"بدين سان ما در اين صفحات پايانی 

ژی عمومی ای که بتواند منافع جنبش های اجتماعی  را محدوديت هايی که هر گونه ادعای اين عقول کل را در زمينه تدوين استرات
بيژن هر گونه ادعايی . در هر کشوری تأمين کرده و بنابراين مشی اين جنبش ها را تابع محض آن گرداند، باطل و بی اعتبار می سازد

 سلطه جويانه قطب های جهانی را برای انکار اين محدود بودن و متناهی بودن اين ذهنيت پدرساالرانه، تالشی برای تامين گرايش
بهمين علت است که اين گره مرکزی . منجر ميشود) مشی در هر کشوری(ارزيابی کرده که در نهايت به ناديده گرفتن لحظه تفاوت 



 با بازگشت ناپذير خواندن و پايان دادن) در هر کشوری(در روايت های او، يعنی دستيابی به لحظه تفاوت  و شعارهای عمومی صحيح 
اما هدف و ابعاد . و با باز شدن اين گره ايده دمکراسی در افق ذهنی او شکل قطعی بخود ميگيرد. به اسطوره قطب ها، باز ميگردد

دئولوژی پدرساالرانه و باز پس گيری اين لحظه تفاوت هنگامی خود را نشان ميدهد که ما يواقعی تالش های او در جهت گسست از ا
گشوده شده در ذهنيت  از افق و باز سازي مناسبات نيروهای دمکراتيک و چپ در جنبش های اجتماعی ايران توجه خود را به باز بينی

  . او يعني ايده دمكراسي معطوف داريم

  ـ باز سازی مناسبات نيروهای دمکراتيک و چپ در ايران بر اساس ايده دمکراسی و گسست از حزب توده

ا ناپذيری قطب های جهانی که ناظر بر شکل گيری و سمت و سو دادن به مناسبات با بی اعتبار ساختن اصل ايدئولوژيکی خط
می بود بيژن به بازسازی اين مناسبات بر ) نمونه جنبش نفت(نيروهای چپ و ساير نيروهای اجتماعی باالخص نيروهای دمکراتيک 

از آنجائيکه در ديدگاه او همانگونه که . دازدمی پر" شعارهای عمومی صحيح"پايه رقابت دمکراتيک و سالم در حول و حوش تشخيص 
ديديم اين لحظه تشخيص مطالبات عمومی ريشه در تفاوت غير قابل تقليل " جنبش ملی کردن نفت"ما در صفحات قبل باالخص در 

ی نمی باشد و از جامعه ايرانی دارد و از آنجائيکه اين مطالبات و شعارها از قبل در جايی نوشته نشده  و قابل خواندن و پيش بين
تبعيت نمی کند، بنابراين اين لحطه تشخيص ) از قبل تعيين شده(آنجائيکه سير تحول و تغيير اين مطالبات از هيچ گونه علت غايی 

و مشی جنبش های اجتماعی در ايران لحظه ايست باز که تنها شناخت و تجربه زنده، تخيل، هشياری، شجاعت و ) اهداف(شعارها 
شرکت کننده در آنها قادر به شکل دادن و تعيين سرنوشت آنها می ) رهبری(ديگر خصايل انسانی نيروهای سياسی جهان بينی و 

پيروی و تحميل هر گونه مدل از قبل تعيين شده ای که اساس تفکر سنتی چپ را برای تشخيص اين اهداف و مطالبات . باشند
و وحدت نيروهای  شكل همکاری  از قبل محکوم به شکست بوده و مسألهديديم" جنبش نفت"تشکيل ميداد همانگونه که در تجربه 

  .به امری ناممکن تبديل ميکند گيرد آزاد صورت  كه بايد در فضايي رقابتي و يسيون رازاپو
: ن ميگويددر ايران و نقش پراتيک در اين پروسه دستيابی به آن چني" مشی ای درست"او در رابطه با ساختار باز اين لحظه دستيابی به 

فقط در يک پروسه مبارزاتی است . ويژگی های عمده ای در هر کشوری خواهد داشت" الزاما) مشی درست(چنين مشی ای "
 و در رابطه با محدوديت ۱۲ ص ۱۱." که اين ويژگيها شناخته شده و جنبش به راه حل خاص خود دست می يابد

در حال تغيير و قالب گيری آنها در مفاهيم و مدل های از قبل پيش بينی شده ذهن انسان در شناخت پروسه واقعيات اجتماعی زنده و 
بندرت ممکن است پيش از عمل بتوانيم مشی و شيوه های مبارزه را بنحوی بشناسيم : "اشارات زير را می خوانيم

 با اهميت مفهوم و باز هم در رابطه. ۲ ص ۱۱" نداشته باشد) در پروسه عمل(که ديگر نيازی به تغيير و تصحيح آن 
تالش داشت جنبش های اجتماعی را از خارج بر اساس مدل ) ۵۰ و ۴۰دهه (پراتيک و رد تفکر بسته چپ سنتی که در اين سالها 

منظور بيشتر پروچينی های (از همه بدتر برخی از رفقا ميخواهند "های از پيش تعيين شده ای هدايت کند چنين اظهار نظر ميکند 
از دور  جنبش را سازماندهی می کنند و مشی خود را همراه جزئيات فنی مبارزه به جريانهای داخلی )  می باشدمتکی بر مدل چين

  .۱۲ص ۱۱"توصيه می کنند
اين انتقادات و برداشت او از مفهوم پراتيک و رابطه ديالکتيکی آن با مفاهيم تئوريکی است که در نهايت به تابع گرداندن اين مفاهيم 

پروسه تشخيص شعارهاي   در)انتزاعي و كلي(و به سيطره يكجانبه ايده ها  تيک و به تجربه زنده انسانها منجر ميگردد،به پرا) ذهن(
بيژن در حقيقت چرخشی است بزرگ در ادبيآت چپ در ايران که در رابطه با ديدگاه هستی    اين انتقادات.پايان ميدهد عمومي

  . شناسانه او قابل فهم است
باور دارد و بهمين علت در تقابلی آشتی ناپذير با ) عينی( محدود و متناهی بودن ذهن انسان در مقابل  دنيای بيرونی ديدگاهی که بر
گفتمان های انتقادی فوق که در رد برداشت . مرکزيت های جهانی چپ می باشد" اصل خطا ناپذيری"گراي متكي بر   طرز تفكر مدل

ت تفاوت ها يتيک صورت گرفته است تالشی است جهت رسيدن به تفکری باز برای رونيروهای سنتی چپ از رابطه تئوري و پرا
  .  که نقشی تعيين کننده در پروسه شکل گيری مشی ای صحيح بازی مينمايد)سوژه(وتاكيد بر نقش عامل انساني 



يز ديگری به آن برداشت مضمون واقعی انتقادات او به رابطه تئوري و پراتيک در طرز تفكر نيروهای سنتی چپ بيش از هر چ
تقليل داده و آنها را در رابطه ای ) فنی(باشدکه اين مفاهيم را تا حد مفاهيمی تکنيکی  ژيک میتتيويستی از مفاهيم استرايپوز

نه بيان در اين رابطه اينگو بيژن انتقادات خود را بار ديگر. مکانيکی و يکجانبه با واقعيات زنده و در حال تغيير اجتماعی قرار ميدهند
آنها تصور می کنند که مارکسيسم لنينيسم را . تصور روشنی از کار تئوريک ندارند) چپ سنتی(واقعيت اينست که اين رفقا . "ميدارد

برای اين رفقا تفاوت چندانی ندارد که اين آموخته . می توان همچون فنونی ديگر، طی چند سال مطالعه آموخت و بعد آغاز بکار کرد
بی "در اينجا ما بار ديگر می بينيم که چگونه اين .  ۲۶ ص ۱۱" نی را در ايران پياده کنند يا در زنگبار وگوآتماالذه" های صرفا

و ويژگی هايی که جان و روح مشی در هر کشوری را تشکيل ميدهند، در رابطه ای مستقيم با اين برداشت  به تفاوت ها" تفاوتی
 در اين تفکر سنتی قرار ميگيرد و چگونه مفاهيم استراتژيکی آنها به مفاهيمی بسته و فاقد مكانيكي شده از مناسبات تئوري و پراتيک

  .عمومی ايران قرار مي گيرند آشكار به منافع جنبش هاي در نهايت در تعرضی  و   استعداد برای ارتباط با اين تفاوتها تبديل ميگردند
به مدل های از پيش تعيين شده ای که متکی بر اصل خطا ناپذيری قطب بدين سان اين تفکر چپ سنتی با تابع کردن پراتيک خود 

ماند، بلکه بيش از آن شکل گيری مناسباتی دمکراتيک و باز با يهای جهانی بودند نه تنها از تشخيص شعارهای عمومی صحيح باز م
حال او با اتکا به اين واژگون .  سازدسيون را جهت دستيابی به وحدت آنها غير ممکن می يساير نيروهای اجتماعی و سياسی اپوز

لوژيزه کردن شعارها و مشى اى ئوسازی رابطه تئوری و پراتيک در ادبيات چپ و بيرون راندن تفکر مبتنی بر مدل که منجر به ايد
نده آنها به باز سازی مناسبات نيروهای چپ و ساير نيروهای اپوزيسيون بر پايه پراتيک ز) نمونه جنبش نفت(سكتاريستى مى شد 

او در اين بازسازی، مناسبات نيروهای متنوع اجتماعی و سياسی را در فضای عمومی، مناسباتی شکل گرفته در حول و . ميپردازد
او ساختار باز و . حوش دستيابی به شعارهای عمومی صحيح بر پايه رقابتی آزاد جهت ايجاد وحدت مابين آنها ارزيابی می کند

با ) متنوع اجتماعی(اين نيروها : "در آن را در خطوط زير ترسيم می نمايد) نه تسلط( و امر هژمونی دمکراتيک اين همکاری ها
در چنين . هر ايدئولوژی ای خواستار رهبری جنبش اند و مبارزه آنها چنين حقی را برايشان فراهم ميسازد

.  تواند منجر به وحدتی عميق و شناخته شده گرددشرايطی بحث و گفتگو بين جريانهای مبارز که اختالف ايدئولوژيک دارند، نمی
تنها گسترش جنبش انقالبی در رشد و تکامل جريانهای انقالبی موجود و تثبيت نهايی آنها در نزد توده هاست که ميتواند فرم و 

  ۹ ص۱۱".قطعی وحدت عام را تعيين کند"محتوای 
در آن بايد به شيوه ای دمکراتيک و به دور از هرگونه پيش ) هبریر(بدين ترتيب می بينيم که حل مسئله وحدت و مساله هژمونی 

اين . شرط ايدئولوژيکی در بستر پراتيک زنده اين نيروها و متقاعد کردن افکار عمومی به درستی برنامه ها و مشی اشان صورت گيرد
که ما آنرا ) جامعه سنتی(ال وحدت پيشا مدرن باال ميتوان استنباط کرد، در فرم و محتوی از اشک وحدت عام همانگونه که از نقل قول

ساختار اين وحدت همچنين از اشکال . متمايز است"  تجربه کرديم کامال۵۷در دوران انقالب " همه با هم"و " وحدت کلمه"در شعار 
  .نيز متمايز می باشد  تماميت خواهی است وحدت در تفکر پدرساالرانه كه بر اساس

سيون، در يک ياپوز اجتماعی  ) (multiple لحظه ايست که تمام نيروهای متنوع)  (unitéاين وحدتدر ديدگاه بيژن شکل گيری 
موقعيت معين تاريخی، متقاعد به تعقيب هدف و شعارهای عامي ميگردند و هر يک بدون انحالل ويژگی ها و تفاوت های خود، 

از برجسته ترين مشخصه های اين پروسه دستيابی به اين . بگونه ای منافع خود را در تحقيق اين هدف و شعار عمومی می يابند
تعيين اين شکل و محتوا . غير قابل پيش بينی بودن شکل و محتوای آن می باشد) همانگونه که در نقل قول فوق می بينيم(وحدت 

هرگونه پيش شرط ايدئولوژيکی بيرون راندن . تنها در بستر پراتيک زنده اين نيروهای متنوع سياسی بر اساس رقابتی آزاد ميسر است
ما در نمونه . از پروسه شکل گيری اين وحدت در حقيقت تالشی است در جهت نشان دادن باز بودن و دمکراتيک بودن ساختار آن

به مشی ای سکتاريستی روی آورد و در نهايت در " شعارهای عمومی"ديديم که چگونه حزب توده با ايدئولوژيزه کردن " جنبش نفت"
تالش . ص شعارهای عمومی از رقيب خود مصدق شکست خورد و شکل گيری لحظه وحدت را به امری نا ممکن تبديل کردتشخي

های عظيم بيژن برای شناخت ويژگی های نيروهای اجتماعی در ايران از طريق چگونگی پيدايش و سير و تحول آنها در بستر جنبش 
ت گردانيدن اين تفاوت ها و نقش حياتی آنان در پروسه شکل ي در راستای قابل رو"های اجتماعی از انقالب مشروطيت به بعد، دقيقا

گيری همکاريها و وحدت در حول و حوش تشخيص اهداف و مطالباتی عمومی صورت گرفته است و دعوت چپ های جوان به 
ن زمينه ايست برای شرکت و مداخله در رابطه با دمکراتيزه کردن ادبيات چپ جهت فراهم آورد" گسست از تفکر پدرساالرانه دقيقا



" تشخيص شعارهای عمومی صحيح"فضايی که ساختارش، بر پايه رقابت نيروهای متنوع اجتماعی برای . مؤثرشان در فضای عمومی
  .مشخص اجتماعی شکل گرفته است و مشی ای درست در هر موقعيت

دنباله روی بی چون چرای "يعنی " فاقد عقيده"ربه وبی ريشه، بی تج"اما او که رهبری حزب توده را در ابتدای دوران فعاليت اش 
 چنين به  كه تماما در حول حوش مسئله فدرت ميباشد خوانده بود و درباره زندگی داخلی و انگيزه جناح بنديهای درون آن" شوروی

 طلبی ها و باندبازيهای خرده نشان ميدهد که جاه) قبل از مهاجرت(تحليل دسته بنديهای داخلی حزب توده :"قضاوت نشسته است
با مشاهده بيگانگی کامل رهبران و کادرهای اين حزب در . ۴۸ ص۱۲."بورژوازی، زمينه اساسی اين فراکسيون بازی بوده است

 او اين بيگانگی را در قالبی احساسی. مهاجرت نسبت به منافع جنبش های اجتماعی در ايران، يکسره اميد خود را به آنها از دست داد
فسيل های مهاجر که ) پيک ايران و غيره(ما در اينجا نمی خواهيم به تاخت و تازهای راديويی : "ر ميکنديـ عاطفی در سطور زير تصو

اين .  پاسخ بگوئيمای عشق به مردم را در روحشان نابود ساخته استيآخرين بقا) نوستالژِی (حسرت دوری از وطن 
را بدوش " حزب برادر"ست کوله باری از اشتباهات فاجعه آميز همراه با عنوان مسخ شده مدعيان رهبری خلق و طبقه کارگر سالها

اين خاموش شدن آخرين بقايای عشق به مردم او را متقاعد ساخت که هر گونه اميدی به بيداری احساس . ۱۱ ص ۱۱". ميکشند
و بيگانه با جنبش های " فاقد عقيده"نيت اين نيروهای در ذه) سمياستالين(اومانيستی و مقاومت در برابر مرکزيت های پدرساالرانه 

 و همانگونه که ۱۴ لذا چپ های جوان را دعوت به عصيان و گسست از حزب توده نمود. اجتماعی در ايران توهمی بيش نخواهد بود
  .جزنی ـ ظريفی برداشته شد"ديديم اولين گام موثر او در اين زمينه با تشکيل گروه 

حزب کمونيست (تن لحظه تشخيص شعارهای عمومی و اين دعوت خود ضرورت گسست از ديگر قطب جهانی چپ او در باز پس گرف
حزبی که در رقابت خود با حزب کمونيست شوروی در اين دوران بحرانی در جنبش چپ بين المللی . را فراموش نمی کند) چين

  .ی بزرگ دست زده بودبرای تامين سلطه خود بر اين جنبش ها به تالش)  ميالدی۶۰دردهه (

 ) ها  در اين ايدئولوژي( دئولوژی پدرساالرانه ديگر و مسأله خشونتيدئولوژی حزب کمونيست چين يا ايـ ا
  بمثابه تهديدی برای بازسازی مناسبات نيروهای چپ بر پايه ايده دمکراسی

 با حزب کمونيست شوروی و جدايی اش از )۶۰( همانگونه که در صفحات قبل ديديم حزب کمونيست چين بعد از مشاجرات در دهه
گفتمان های ايدئولوژيکی اين . بلوک احزاب وابسته به شوروی از اتوريته ايدئولوژيکی عظيمی در جنبش جهانی چپ برخوردار گرديد

بيژن . واجه شدحزب که از راديکاليسم اغواگرانه ای برخوردار بود با اقبال وسيعی در جنبش چپ ايران باالخص چپ خارج از کشور، م
را هم ) مائوئيسم(دئولوژی يهشدار داد و پرنسيب های هدايت کننده اين ا" چپ های جوان"در رابطه با چنين راديکاليسم اغواگرانه به 

 در باره هواداران حزب کمونيست" نبرد با ديکتاتوری"او در آخرين اثرش . جنس و مشابه تفکر پدرساالرانه دوران استالين ارزيابی کرد
. بر سر قطب گرايی با حزب توده اختالف داشته و دارند) سازمانهای هوادار چين(آنها : "چين قضاوت زير را می کند

اند که ميکوشند از مواضع بين المللی و منطقه ای چين دفاع کنند و بدون توجه به " انديشه مائو"اينها جريانهای طرفدار چين معتقد به 
تمامی اين پروسه ها نيز از درون جريانهای " تصادفی نيست که تقريبا. الب چين را در اينجا پياده کنندهن خود استراتژی انقيشرايط م

 و در جايی ۸۷ ص ۱۳". مهاجران و دانشجويان مقيم خارج از جو دمکراسی غربی ناشی ميشود و رنگ آفتاب ايران را بچهره ندارند
 پروسه ها دنباله روی بی چون و چرای سياست و شعارهای حزب کمونيست چين در برخورد با مسائل بين المللی اين: "ديگر ميگويد

هن خود، ي عدم توجه به شرايط م: می بينيم که اين جريانها همان مشخصه های حزب توده را با خود يدک ميکشند۹۰ص ". اند
بيژن باور و ادعای آنها را . ماعی ايرانو بی ريشگی اين جريانات در جنبش های اجت" تبعيت بی چون و چرا از استراتژی دولت چين"

 عبارت از اين  ست هاياين ادعا همچون ادعای استالين. خواند بی پايه و باطل می" اصل ايدئولوژيکی خطا ناپذيری رهبری چين"به 
زب موفق به است که گويا هدف و قصدی نهايی از قبل تعيين شده ای در پروسه تحوالت تاريخی جوامع بشری وجود دارد که اين ح

بدين ترتيب مشی جنبش های چپ در ساير کشورها بايد تابع محض استراتژی عمومی . کشف و چگونگی دستيابی به آن شده است
  :او اين باور و انتقاد به آن را در خطوط زيرين بيان می کند. حزب کمونيست چين باشد که در رابطه با چنين کشفی شکل گرفته است



و بجای اينکه چشم ... را نيمه فئودال نيمه مستعمره می شناسند ) ۱۳۴۱بعد از رفرم ارضی در سال ( فعلی سيستم) اين جريانات"(
جانب رهبری خدشه ناپذير حزب به چند عبارت آيه مانند چسبيده که در چند دهه قبل از ... خود را بسوی واقعيت بگشايند

بنظر اين پروسه ها اگر سيستمی جز نيمه فئودال نيمه . است در باره سيستم های حاکم بر جهان صادر شده کمونيست چين
رهبری خدشه ناپذير حزب کمونيست چين ميبايست آنرا درک کرده و " مستعمره در کشورهای تحت سلطه به ظهور رسيده باشد، قبال

ها يک طبقه انقالبی قادر به حل اعالم کرده باشد و از اين گذشته الغای مناسبات فئودالی در صالحيت بورژوازی کمپرادور نيست و تن
    ۸۸ ص ۱۳" اين مسئله است 

هر چند نسبت به انتقادات او از حزب توده از ويژگی های خاصی برخوردار است اما ) پرو چينی ها(مضامين انتقادی او از اين جريانات 
اصلی که در نهايت . انه متمرکز ميگرددمرکزيت های يکجانبه پدرساالر" اصل ايدئولوژيکی خطا ناپذيری"در نهايت حول و حوش رد 

در استراتژی ) اين تفاوتها(به انکار تفاوت های جنبش های اجتماعی و مشی آنها در ايران پرداخته تا زمينه الزم را برای انحالل 
  .عمومی حزب کمونيست و دولت چين فراهم گردد

دئولوژی حزب توده يانات را با اين جري هم جنس بودن ايدئولوژی ا، همسانی و"نبرد با ديکتاتوری شاه) "۹۰(بيژن بار ديگر در صفحه 
روی تمام مناسبات احزاب کمونيست با شوروی در زمان استالين صحه ميگذارند و امروز همان " اينها عمال: "چنين بازگو می کند

 جنبش خلق ما با تمام رسالت را برای حزب کمونيست چين قائلند و عجيب اينست که اين سرسپردگی غير مارکسيستی در
  ". خصوصيات مضحک آن تکرار شود

برميايد، در راديکاليزه شدن " نبرد با ديکتاتوری"شايد تفاوت اين جريانات با حزب توده را بايد، آنگونه که از نوشته های او باالخص 
او در باره اين تقليد و . جستجو کرد"  ناپذيرخدشه"حزب کمونيست چين و تقليد کودکانه آنها از رفتار و اقدامات اين پدر " نقش پدرانه"

اين جريانات در مجذوبيت به چين کار را به آنجا کشانده اند که بدون توجه به اينکه ما در چه مرحله : "مجذوبيت آنها چنين مينويسد
ر شرايط فعلی خود را با اينها ميخواهند د. ای بسر ميبريم می خواهند برنامه های داخلی حزب کمونيست چين را نيز تقليد کنند

  ۹۱ ص۱۳".زه کنندي روز پرولتر۱۵روشنفکر را با اعزام به کوره پز خانه در مدت . اسلوبهای انقالب فرهنگی چين تطبيق دهند
می باشد که بيژن راه برون رفت از بحران  با چنين درک و ارزيابی از ايدئولوژی حزب کمونيست چين و خط مشي هواداران ايراني آن

دن به اين مرکزيت جهانی جديد، بلکه در پايان دادن به اين تفکر پدرساالرانه و ينبش چپ در ايران را در اين سالها نه درگرودر ج
ن آوردن اين يبرخورد مکانيکی با مناسبات بين المللی و پاي: "در اين رابطه ميگويد" چپ های جوان"سلطه جو می داند و خطاب به 

می بايست  اعتقاد به اسطوره ديگری بنام قطب جهانیو باالخره  اگردی اگر نه ارباب و رعيتیمناسبات تا سطح استاد و ش
 ٥٧ ص ۱۳   ".پايان پذيرد

برای بيان تجربيات و احساس خود نسبت " اسطوره"و " آيه"، "ارباب و رعيتی"، "استاد و شاگردی"، "مکانيکی"بکارگيری مفاهيمی چون 
 آمده است، بازگو کننده عمق بيگانگی و بيزاری او از چنين تفکر" نبرد با ديکتاتوری"ه در آخرين اثرش ک" پدرساالرانه"به اين رابطه 

. نشان ميداد) الدیي م۷۰ و ۶۰دهه (سم و مائوئيسم در اين سالها يبسته و منجمد پدرساالرانه است که خود را در ايسم های استالين
در هر (وری موفق شده بود لحظه تشخيص هدف ها و منافع جنبش های اجتماعی تفکری که با نفی تفاوت و ويژگی مشی در هر کش

شوروی و (کی قطب های جهانی يبه ابزاری در خدمت پيشبرد منافع استراتژ"  را از چنگ اين جنبش ها بربايد و آنها را عمال)کشوری
  .تبديل نمايد) چين
با توجه به اتوريته )  ميالدی۷۰ و ۶۰دهه (ين حزب در اين دوران انتقاد بيژن به مشی حزب کمونيست چين و هواداران ا" اصوال

معنوی عظيمی که بر جنبش های چپ در سطح بين المللی داشت، در اينست که اين حزب نتوانست از اختالف و تضاد خود با حزب 
ر سلطه يا آن زمان زکمونيست شوروی در جهت دمکراتيزه کردن و تساوی حقوق جنبش های چپ و کشورهای سوسياليستی که ت

بلکه با برخوردی سلطه جويانه تالش کرد از اين بحران برای شکل دادن بلوک بندی . بالمنازع شوروی قرار داشتند، استفاده نمايد
بدين ترتيب اين بحران با چنين مضمونی خود . جديدی در مقابل بلوک شوروی و اعمال سلطه خود بر جنبش جهانی چپ بهره گيرد

: ش های چپ جهانی و ايران تحميل کرد و مباحثات فکری جنبش چپ در ايران را به حول و حوش اين موضوع هدايت کردرا به جنب
در جنبش چپ جهانی دارند و بر اساس همبستگی " نقش پدرساالرانه"کدام يک از اين دو قطب جهانی شايستگی بيشتری برای ايفای 

يوست و بر اساس وظايف انترناسيوناليستی کدام يک از اين دو را در مقابل ديگری تأييد مانيستی بايد به کدام يک از اين دو قطب پوا



را در تحليل ) در مشی(اما همانگونه که در صفحات قبل ديديم بيژن ريشه اين اختالفات . کرد و در نهايت آن ديگری را حذف کرد
کشوری ارزيابی ميکرد و بر اساس اين استنباط راه خروج از اين نهايی، حاصل طبيعی و ناگزير شرايط متفاوت تاريخی اجتماعی در هر 

و بازسازی مناسبات بين المللی جنبش های چپ و کشورهای " ايدئولوژی پدرساالرانه"بحران را در پايان دادن به اسطوره 
و ) مابين اين جنبش ها(ختالفات او در باره اجتناب ناپذير بودن اين ا. و ايده دمکراسی می ديد" تساوی حقوق"سوسياليستی بر پايه 

ا يمابين کشورهای سوسياليستی و (اين تضاد "غير قابل پذيرش بودن تبديل آن به اختالفات آشتی ناپذير قضاوت زير را می کند 
. ۱۹۳ ص ۱۰" تضاد به آنتاگونيسم دليل آشکاری است از حل نادرست آن) اين(ولی کشاندن . اجتناب ناپذير است) جنبش های چپ

به اختالفاتی ايدئولوژيزه شده و با ماهيتی آشتی ناپذير که ) طبيعی(می دورتر، بيژن، درباره مکانيزم تبديل شدن اين تضاد و اختالف ک
برای توجيه اين راه حلهای نادرست : "....زمينه را برای شيوه های خشونت آميز و حذف ديگری فراهم می آورد چنين اظهار می کند

تغيير ماهيت داده و ديگر يک کشور " نکه انحراف و اشتباهاتی دارد بلکه اساساي  اعالم می کند که ديگری نه ا)يعني آنتاگونيستی(
عجيب نيست که بايد ياد جنگهای شيعی و سنی بيافتيم . بنابراين قتلش الزم است. سوسياليستی و يا دمکراتيک محسوب نمی شود

  ۱۹۳ ص ۱۰".  شناخته قتل عام ميکردنديکديگر را کافر" مسلمانان"که با مجوز مذهبی 
های پر معنای مذهبی صورت ميگيرد، در حقيقت تالشی است برای نشان  اين گفتمان فوق که با بکارگيری از سمبل ها و استعاره

در خشونتی که ريشه های آنرا بيژن ). وابسته به چين يا شوروی(دادن طبيعت خشونت زای تفکر پدرساالرانه نيروهای سنتی چپ 
با باور ) به چين يا شوروی(هر يک از اين دو نيروی وابسته . قطب های جهانی چپ جستجو ميکند" اصل ايدئولوژيکی خطاناپذيری"

بديهی است که استراتژی عمومی يک قطب را حقيقت مطلق تصور نمايد و پر واضح است که در چنين ديدگاهی، " اصل"به اين 
ابعادی خشونت آميز يافته و تا سر حد حذف ديگری تحول " سريعا) تفاوت در مشی(تالفاتی ديگری دشمن تلقی شده و هر گونه اخ

بيرون راندن اين ديدگاه مطلق گرا و سلطه جو از فضای مناسبات نيروهای چپ در ايران که در اين سالها در بحران و پراکندگی . يابد
بی اعتبار شدن (او با توجه به ريشه های اين بحران . را تشکيل ميدادهاي اصلی او  دل نگرانی  فلج کننده  ای بسر ميبرد، يكي از 

متقاعد گشته بود که پروسه فائق آمدن بر اين بحران و ايجاد زمينه برای نزديکی و همکاريهای " عميقا) اسطوره قظب های جهانی
تمام تالش های او در . پ می باشددر صفوف نيروهای چ نيروهای چپ با يکديگر در گرو پذيرش و برسميت شناختن تنوع فكري

تأثير اسطوره "اين سالهای بحرانی در جنبش چپ متوجه بيرون راندن آن ديدگاهی در ادبيات مارکسيستی و چپ می باشد که تحت 
نحالل و يا ا) دشمنانه(قادر به باز تاباندن تفاوت در سطح مناسبات نيروهای چپ نبوده و ديگری را در رابطه ای بجز حذف " قطب ها

 شاهد چگونگی شکل گيری اين شيوه ۵۷جنبش چپ در ايران چه در قبل و چه بعد از انقالب بهمن . و جذب نمی تواند تجربه نمايد
من باب مثال من . های ضد انسانی و ضد دمکراتيک اين تفکر پدرساالرانه مطلق گرا بوده و تجربيات تلخی را در حافظه خود دارد

 هنگام بروز اختالفات در سازمان اکثريت بوجود آمد ياد آوری ميکنم تا مکانيزم اين ۶۰  ام را که در سال يک نمونه از تجربه شخصی
را بنحوی مشخص و ملموس نشان " واجب بودن قتلش الزم است"که " کافری"و تبديل شدن آن به " ديگری"تغيير ماهيت دادن 

و تبعيت بی چون و چرا از رهبری حزب و دولت شوروی شکل " دهبه حزب تو"اين اختالفات که در حول و حوش گرويدن . دهم
گرديده و رهبری اکثريت تحت تأثير ادبيات "  آذر۱۶گروه  "، منجر به جدايی بخشی از اکثريت تحت عنوان ) ١٣٦٠سال (گرفته بود 

يکی از مسئولين مؤثر اين جريان " مأمور سيا خواندن"چ مدرک و سندی با يپدرساالرانه حزب توده در عکس العملی سريع و بدون ه
تالش کرد اختالف خود با اين گروه را  که تن به گرويدن به حزب توده را نداده بودند، به اختالف خود با سازمان " هليل رودی"بنام 

 توده با انشعاب اين نمونه ما را به ياد برخورد حزب(آنان را تحت تأثير و در خدمت دشمن معرفی نمايد، " سيا تبديل نمايند و عمال
می ) چين(هنگاميکه اين ديگری وابسته به قطب جهانی ديگر ) ديگری(اين شيوه برخورد با رقيب ). خليل ملکی و يارانش مياندازد

بود از اين هم فراتر ميرفت و به مناسبات آنان ابعادی خشن تر و غيرانسانی تر ميداد نمونه روابط حزب توده و نيروهای وابسته به 
می بينيم .  ميتواند ما را به ميزان خشونت نهفته در اين ايدئولوژيها در رابطه با ديگری هدايت نمايد۵۷ر فردای انقالب بهمن چين د

تامالت بيژن . که اين دل نگرانی های بيژن از نفوذ و گسترش چنين ديدگاهی در نيروهای چپ در ايران بدور از واقعيات نبوده است
يدئولوژيهای پدرساالرانه ابعاد سلطه گرانه و سکتاريستی اين ايدئولوژيها را در لحظه ايجاد ارتباط با در ريشه های خشونت در ا

  . بر مال ميسازد) تفاوت و اختالفات(دگرانديشان 



را و او اين تفکر سنتی چپ را مانع اول در جهت باز سازی مناسبات مابين نيروهای چپ در ايران بر اساس ايده تکثر گرايی و تنوع آ
بيژن اين تکثر گرايی يعنی برداشت های متفاوت از ايدئولوژيهای چپ را که در اين . افکار در صفوف نيروهای چپ ارزيابی ميکرد

در اثر متزلزل شدن اتوريته بالمنازع حزب کمونيست شوروی و به تبع آن اتوريته حزب توده در جنبش چپ در ايران ) ۴۰دهه (سالها 
ايدئولوژی (در شرايط حاضر جريانهای مختلفی زير ايدئولوژی مارکسيسم لنينيسم : "سطور زير چنين بازگو ميکندبوجود آمده بود، در 

اين جريانها بطور کلی در برداشت های خود از مارکسيسم لنينيسم و در استراتژی و . متشکل شده اند) چپ مسلط در اين دوران
. ا آنقدر اساسی است که جايی برای خوشبينی به همبستگی آنها نمی گذارداين اختالف ه. تاکتيک اختالفهای ريشه ای دارند

نکته گره ای در گفتمان . ۴ ص۱۱" بنابراين در حال حاضر نمی توان از وحدت کليه جريانهای مارکسيست ـ لنينيستی سخن گفت 
 بر اسطوره قطب های جهانی غير فوق پذيرش مفهوم تفاوت و تنوع در صفوف نيروهای چپ می باشد که در تفکر چپ سنتی متکی

او پرنسيب های حاکم بر پروسه دستيابی به لحظه همکاری و وحدت در بين نيروهای چپ را در . قابل تصور و غير قابل پذيرش بود
  :او اين تقابل را چنين بازگو ميکند. تقابلی آشکار يا تفکر بسته چپ سنتی ميديد

تنها در يک ) سيونيمابين کليه نيروهای اپوز(مانند وحدت عام )  چپمابين نيروهای (الکن رسيدن به اين وحدت"
پروسه مبارزاتی پيگير تحقق می يابد و تبادل نظر و مبارزه ايدئولوژيک فقط با اتکاء به چنين پروسه ای 

  ۵ص ". ارگری نيرو می بخشدکماهيت انقالبی داشته، به جنبش رهايی بخش 
ه از ديدگاه بيژن ساختار مناسبات نيروهای چپ در پروسه همکاری و رسيدن به وحدت، مابين از خالل نقل قول فوق ما می بينيم ک

آنها همچون پروسه وحدت عام در سطح نيروهای اپوزسيون که در صفحات گذشته با آن آشنا شديم، بايد بر بستر پراتيک زنده اين 
بدين ترتيب اصالت اين نيروها نه .  پيش شرط ايدئولوژيکی باشدنيروها و بر اساس رقابتی دمکراتيک شکل گرفته و بدور از هر گونه

در هدايت جنبش های " مشی درست"و ارائه " شعارهای عمومی صحيح"بر پايه تأئيد قطب ها بلکه بر پايه قدرت تشخيص آنها از 
 مناسبات نيروهای چپ با يکديگر و در حقيقت تالش های او را در باز سازي. در رقابتی سالم و آزاد تعيين ميگردد) ايران(اجتماعی 

ای درست بايد هدف  با ساير نيروهای متنوع اجتماعی بر بستر رقابتی دمکراتيک جهت دستيابی به شعارهای عمومی صحيح و مشی
  .غايی او در انتقادات و گسست اش از تفکر پدرساالرانه تلقی کرد

 بازسازی ادبيات چپ بر پايه ايده دمکراسی آنچنان که تصور ميشد آسان اما گسست از اين تفکر پدرساالرانه بسته و ضد دمکراتيک و
  .نبود

 رخ داد نشان داد که اين حريف و رقيب نيرومند او هفت سر و هفت ۵۷تحوالتی که در جنبش چپ در ايران بعد از انقالب بهمن 
 بطور بسيار مختصر، سرنوشت اين تفکر باز و در اين بخش پايانی که در پيش روی داريم من تالش خواهم کرد، هر چند. جان داشت

  .دمکراتيک او را از کانال اين تحوالت نشان دهم

  "خانه امن پدری"نسبت به بيژن و آهنگ بازگشت اکثريت به " چپ های جوان"ـ موضع 

انيزم هايی است هر چند تالش های فکری بيژن از ابتدای فعاليت هايش تا آخرين لحظات حياتش در حول و حوش برمال ساختن مک
نه را به سمت تفکری بسته و ضد دمکراتيک سوق ميدهد و هر چند ضرورت تاريخی پايان دادن به سلطه آنرا در راکه تفکر پدرساال

جنبش چپ ايران بصورت امری حياتی محسوب کرده و پيوند يافتن ايدئولوژيهای چپ را با ايده دمکراسی بمثابه آلترناتيوی ناگزير در 
نتوانستند در درک " چپ های جوان"ن تفکر سنتی پدرساالرانه قرار ميدهد، اما چه در دوران حياتش و چه پس از مرگش مقابل اي

ايده دمکراسی ای که همچون پرنسيبی هدايت کننده، او را در تمامی . چندان موفق باشند) ايده دمکراسی(هسته مرکزی تفکر او 
سازمان "حتی هنگاميکه .  گسست اش از اين نيروها همراهی کرده و ياری رسانده بودمشاجراتش با نيروهای چپ سنتی و در نهايت

که پس از مرگش ايده های او را مورد توجه و پذيرش قرار داده بود نتوانست به اين هسته مرکزی انديشه سياسی او نزديک " فدائيان
ولی پايه . دم تبعيت از قطب های جهانی قابل درک ميبودبيشتر در بعد ع" چپ های جوان" ايده های او همواره از طرف  ۱۵.گردد

 اين عدم ۱۶. های فلسفی انديشه سياسی و اهداف غايی او از اين پايان دادن به اسطوره قطب ها در ابهام و ناروشنی باقی ميماند
استی های مضامين انتقادی او نميتوان در نادرستی ها و ک از پرنسيب های فکری بيژن را، از نظر اين قلم، " چپ های جوان"درک 



نسبت به اين تفکر بسته و غير دمکراتيک جستجو کرد، بلکه بيش از هر چيزی آن را بايد حاصل سخت جانی و داشتن ريشه های 
 و ۵۷بعد از انقالب بهمن " سازمان فدائيان خلق"تحوالت ايدئولوژيکی در . عميق در جنبش چپ ايران و جنبش جهانی چپ دانست

و پشت کردن به ايده ها و ميراث فکری ) حزب توده" (خانه امن پدری"که در حول و حوش بازگشت به " سازمان اکثريت"ی شکل گير
 و سخت جان بودن اين ايدئولوژيهای   بيژن بجای مانده از بيژن صورت گرفت، گواه روشنی است از عدم درک هسته مركزي تفكر

" در سازمان فدائيان خلق" اين تحوالت ايده های بيژن بمثابه نقطه اتکاء اکثريت نيروها هر چند در. پدرساالرانه در جنبش چپ ايران
قرار گرفت که در مقابل اين چرخش به سوی ادبيات پدرساالرانه مقاومت ميکردند اما اين نيروها، بعلت عدم درک عميق از معنای 

 ميراث بزرگ بجای مانده از او موفقيت چندانی بدست آورند و در گسست او از اين ادبيات، نتوانستند در پاسداری و غنا بخشيدن به
بدين ترتيب حزب توده پاسدار ديرينه اين تفکر . نتيجه از ايجاد آلترناتيوی موثر در تقابل با اين تفکر سنتی پدرساالرانه بازماندند

به بازسازی حيثيت و اعتبار ايدئولوژيکی از دست " اکثريت"با استفاده از اين چرخش ايدئولوژی " اسطوره قطب های جهانی"مبتنی بر 
اين حسرت . موفق به احيا اين تفکر پدرساالرانه گرديد" سازمان اکثريت"رفته خود در جنبش چپ و نزد افکار عمومی برآمد و همراه با 

ق ايدئولوژيکی می باشد که در حقيقت منعکس کننده ناتوانی رهبری اکثريت در مواجهه با بحران عمي" خانه امن پدری"بازگشت به 
 سرکوب های خونين و بيرحمانه جمهوری   اي كه در زير صفوف فدائيآن خلق را بعد از انقالب فراگرفته بود بحران و سر در گمي

جريان بازگشت بيش از هر چيزی در جستجوی نقطه اتکاء   اين. پيش بر دامنه اش افزوده ميگرديد هر روز بيش از روز اسالمی
اي جهت خروج از اين بحران ميگشت و در اين رابطه پس از مدتی سرگردانی، تنها راه را در زنده کردن اسطوره در حال  ژيکیايدئولو

اين خود فريبي و توهم کودکانه، در راه بازگشت به آن برکه های تاريک و . احتضار قطب های جهانی و نقش پدرساالرانه آنها يافت
از اسطوره ايدئولوژيکی " نسل ماهی سياه کوچولو"عطوف به بی اعتبار ساختن آن گسست تاريخی بی نور، تمامی تالش هايش را م

  .کرد" خطاناپذيری رهبری دولت و حزب کمونيست شوروی
اين .  خواند١٧"خورده بورژوايي" و" گنده گنده " ،"من درآوردی " جريان روايتهای انتقادی بيژن را نسبت به اين اصل، حرف های  اين
ات بازگشت که در اوج استيصال و ناتوانی رهبران اين جريان شکل گرفته بود، هرگونه ادبيات مقاومت و آزادی طلبانه را در مقابل ادبي

کی از فقيرترين يادبيات اين جريان بازگشت، بی شک . سلطه جويی ايدئولوژيهای پدرساالرانه بی حاصل و بی معنا ارزيابی کرد
ماهيت  علت اين فقر را بايد در شرايط استيصال و ناتواني رهبري اين جريان و . چپ در ايران می باشد هاي ادبيات در تاريخ جنبش

فکر ميکنيد که ) مخالفين اکثريت(شما ."و گوش بفرماني را طلب ميکند" فاقد عقيده"ايدئولوژيهای پدرساالرانه يافت که پيروانی 
هنوز طنين اين استدالل که به نقطه اتکاء اين چرخش رهبران . ١٨" نمی فهمد سال تجربه سوسياليستی از ما بهتر۷۰شوروی پس از 

و با گذشت زمان هر روز بيش .  و اندی سال از ذهن اين قلم خاموش نشده است۲۰اکثريت بسوی حزب توده تبديل شده بود پس از 
اصل ( پرنسيب مرکزی ايدئولوژی پدرساالرانه ن گفتمان، که چيزی نيست بجز بيان کودکانه و عاميانهيک اياز روز پيش ابعاد تراژ

و هر روز بيش از روز پيش نويسنده اين سطور را، با توجه به ادبيات مهاجرت به کشورهای . ، برايم آشکار تر ميشود)خطاناپذيری پدر
وها نسبت به سرنوشت و سوسياليستی، به تأثير ويرانگر اين ايدئولوژی بر شخصيت و شأن انسان و بيگانگی غير قابل باور اين نير

عجيب آنست که اين تمايل به فاقد عقيده بودن و دنباله روی بی چون و . بيشتر متقاعد ميسازد منافع جنبش های اجتماعی در ايران
چرا از قطب ها، پس از تجربيات غنی تاريخی جنبش های چپ در ايران، موفق به تکرار نقش تراژيک حزب توده در حيات سياسی 

 مشخص تنها با توجه به مقطع زمانی" سازمان اکثريت" معنا و ابعاد تراژيک اين چرخش .  گرديد  قالبي كميك  ، هر چند درجامعه ما
اين چرخش در زمانی بوقوع پيوست که جنبش های اجتماعی دمکراتيک هر روز بيش از روز گذشته در زير .  آن قابل درک است

اي از نيروهای دمکرات و ترقی خواه بر اساس دفاع از   ميگرفتند و تشکيل جبههفشار و سرکوب خونين جمهوری اسالمی قرار
چيزی بود که " اين شعار و خواست عمومی دقيقا.  دمکراسی بصورتی عاجل و ضروری خود را به کليه اين جنبش ها تحميل ميکرد

ايران و تضعيف در  آمريکا  بل با حضور و نفوذمنافع استراتژيك دولت شوروی که بر اساس تقا با مشی حزب توده، که در تبعيت از
 تبليغاتدولت شوروی در اين زمان در هماهنگي با  زيرا استراتژي. آن شکل گرفته بود، در تضادی آشتی ناپذير و آشکار قرار ميگرفت

ه در حول و حوش  حزب توده، شعار و خواست های شکل گرفت اکثريت و جريان . ضد آمريکايی رژيم جمهوری اسالمی قرار داشت
ايده دمکراسی را بستری مناسب برای تقويت امپرياليسم آمريکا و نيروهای وابسته به آن ارزيابی ميکرد و در ضديت با اين جنبش 

ايدئولوژيزه " بدين سان اين جريان با اين استدالل کامال. های دمکراتيک تا سر حد همکاری با رژيم جمهوری اسالمی پيش رفت



 بيرون راندن ايده دمکراسی از مشی سازمان خود گرديد و با مستمسک قرار دادن تضادهای جمهوری اسالمی با دولت شده، موفق به
 آنها انحالل مطالبات دمکراتيک جنبش های  و بدون توجه به مضمون واقعي اين تضادها و غايب بودن بعد دمكراتيك در آمريکا

در نتيجه با چنين چرخشی بسوی حزب توده،  ايدئولوژی اين  . شوروی فراهم ساختاجتماعی در ايران را در استراتژی عمومی دولت
در رابطه با عملکرد خود که مشروعيت بخشيدن " سازمان،  مستعد بيگانه شدن با منافع جنبش های اجتماعی در ايران گرديد و عمال

تمامی . انگی عميق با سرشت و شأن انسان قرار گرفتمی بود به ايدئولوژی قدرت تبديل شد و در بيگ" اسطوره قطب های جهانی"به 
مفاهيم و ايده آلهای مارکسيستی در اين ادبيات بازگشت، رابطه شان با منافع و پراتيک مشخص جنبش های اجتماعی در ايران قطع 

ا در رابطه با مشروعيت بدل گرديدند تا توان دفرمه کردن واقعيات زنده اجتماعی ر) انتزاعی و کلی(شد و به مفاهيمی ميان تهی 
همانگونه که بيژن آخرين بقايای عشق بمردم را در حزب . بار ديگر بدست بياورند) استراتژی قطب های جهانی(بخشيدن به قدرت 

توده خاموش ديد، ادبيات مهاجرت سازمان اکثريت به کشورهای سوسياليستی نشان دهنده چگونگی تکرار اين خاموشی و بيگانگی 
ما در صفحات گذشته ديديم که چگونه بيژن روايت هايش در حول و حوش بازگويی اين . سرشت انسان مي باشد بااين جريان 

تجربه بيگانه شدن با سرشت و شأن انسان، در ايدئولوژيهای پدرساالرانه شکل گرفت و باز هم ديديم که گزارشگر ساواک در سال 
با ايسم " اصوال) بيژن: "( بر عليه اين بيگانگی شکل گرفته بود چگونه بيان داشت هسته مرکزی تفکر او را که در رابطه با عصيان۳۹

در اين گزارش ما با نهائی ". مخالف بوده و پيروان ايسم را فاقد عقيده ميداند و خود را پيرو آن چيزی ميداند که بنظرش صحيح برسد
ه تعريف اش در رابطه با آزاد انديشيدن و آزاد عمل کردن انسان، بمثابه موجودی ک) جوهره(ترين برداشت های بيژن از مفهوم 

 ان بازگشت از مفهوم انسان که در بی تفاوتی به آزادی و شأنين جريخ و بن با برداشت ايصورت ميگيرد، مواجه  هستيم که از ب
تی بيژن نسبت به حفظ اين مانيسودر حقيقت اين حساسيت ا. شکل ميگيرد، در تقابلی آشکار و آشتی ناپذير قرار ميگيرد  انسان

) مطالبات(جوهره انسان است که مشاجرات او را با چپ سنتی  به جدالی بی پايان برای بازپس گيری حق انتخاب آزاد شعارهای 
بازپس گيری اين لحظه در حقيقت چيزی نيست بجز بازگرداندن شأن و مقام . عمومی جنبش های اجتماعی در ايران، تبديل ميکند

  . ادبيات مارکسيستی و چپ در ايران و خاتمه دادن به بيگانگی اين ادبيات با جنبش های اجتماعیانسانی به
در مصافی نه چندان مشکل، موفق به حاشيه راندن ايده های بيژن در جنبش " خانه امن پدری"هر چند اين تمايالت به بازگشت به 

در لحظه ای ظاهر شد که اين توهم " اين قضاوت طنز آميز دقيقا. زدچپ ايران گشت، اما نتوانست از قضاوت طنز آميز تاريخ بگري
آری اين طنز تاريخ هنگامی شکل . آن ميبود" امن و آرام"وارد شده بود و در حال خو گرفتن به فضای " خانه پدری"کودکانه تازه به 

شکل گرفته  جنبش هاي زير ضربات سنگيندر " نظم ابدی پدرساالرانه"گرفت که در زير چشمان حيرت زده اين توهم زد گان، آن 
نظم ابدی "که اين  آری اين طنز تاريخ لحظه ای پديدار شد. آزادی، بسرعتی باورناکردنی فرو ريخت و حوش شعار در حول

تی در زير ضربات جنبش های بستوه آمده از قدرت های سياسی متکی بر اين تفکر بيگانه شده با کرامت انسانی به سرع" پدرساالرانه
با سرعتی باورنکردنی، بعلت عدم ) بلوک وابسته به شوروی( آن افکار عمومی در اين کشورها  متعاقب د ويغير قابل تصور فرو پاش

  .ی جهت پيشبرد ايدئولوژيهای ليبرالی لجام گسيخته تبديل گشتيبه اهرمها)بوديكه ذاتي اين رژيمها م (حضور اپوزسيون دمکراتيک
اين " پيروزی" چگونه  اين تفکر پدرساالرانه برای هميشه بتاريخ سپرده شد، و چگونه تاريخ با ريشخند گرفتن   مي بينيم كه بدين سان

آن ماهی که از اواخر . داد" ماهی سياه کوچولو"جريان بازگشت و دريدن آن ماسک ايدئولوژيکی دروغين آنها، در نهايت حق را به آن 
 را که در اعماق جوامع زير سلطه ايدئولوژی پدرساالرانه در حال شکل گيری بودند،  صدای پای اين جنبش های اجتماعی۳۰دهه 
چگونه پرده پوشی و محافظه کاری در اظهاراتش در ساواک بيان داشت و باز می بينيم که تاريخ در نهايت حق را يد و آنرا بدون هيشن

ايدئولوژيکی و تاريخی اين جنبش های عصيانگرانه را شنيد و آنرا مضمون ..." نبرد با ديکتاتوری"به آن ماهی داد که در آخرين اثرش 
اگر نه ارباب (برخورد مکانيکی با مناسبات بين المللی و پائين آوردن اين مناسبات تا سطح استاد و شاگردی : "در عبارت زير بازگو نمود

  ". پذيردو باالخره اعتقاد به اسطوره ديگری بنام قطب جهانی می بايست پايان) و رعيتی
برای شنيدن اين پيام تاريخی او بسيار کم بود و اين " جنبش های چپ های جوان"افسوس که گوش شنوايی در ميان شاگردانش و 

بر ايده " خانه امن پدری"اين پيروزی حاميان بازگشت به . گرانتر از آنچه تصورش را ميکرد. ناشنوايی را جنبش چپ چه گران پرداخت
 که ادبيات چپ در ايران همچنان در انحصار اين تفکر پدرساالرانه و سلطه گرانه قرار گيرد و زمينه پای گيری های بيژن، باعث شد

بطوريکه امروز در زير فشار ايدئولوژيکی جريانات نئوليبرالی . مانيستی راستين را در جنبش چپ ضعيف سازدوسنت های دمکراتيک و ا



ناليستی در بخش های وسيعی از افکار عمومی و روشنفکران بصورت ايدئولوژيهايی تماميت مانيستی و راسيوولجام گسيخته، ادبيات ا
. را توهمی بيش نمی داند) راسيوناليستی و رئاليستی(خواه و در خدمت قدرت معرفی شده و هر گونه قرائت دمکراتيکی از اين ادبيات 

ی ايدئولوژيهای پدرساالرانه، پايان مدرنيته و پرنسيب های حاکم بدين ترتيب اين جريانات روشنفکری شکل گرفته بر روی ويرانه ها
" ، اعالن داشته و راه را عمال)چه در اشکال مارکسيستی و چه در ساير اشکال دمکراتيک آن(مانيسم و راسيوناليسم وبر آن را، يعنی ا

اگر در ايدئولوژی پدرساالرانه اين لحظه . يندميگشا) مطلق کردن تفاوت(بر جامعه ای اتميزه شده و بر پايه فرديتی غير اجتماعی 
اين ) پسامدرن(در زير مفاهيم کلی و انتزاعی محو و نابود ميشد، در اين ايدئولوژی ) چه در سطح جمع و چه در سطح فرد(تفاوت 

هر گونه راسيوناليسمی ، به نفی )که متکی بر راسيوناليسم انتزاعی و کلی بود(لحظه در انتقام خود از ايدئولوژيهای تماميت خواه 
هرگونه تالشی برای عبور و فائق ) پسا مدرن(اين ديدگاه . پرداخته و آنرا ناتوان و عاجز از فهم و بازتاب دادن اين تفاوت ها می داند

شکست  سلطه گرانه تلقی کرده و آن را محکوم به  تماميت خواه و آمدن بر اين تفاوت ها و تمايزات را در نهايت تالشی با اهداف
ميتواند جنبش هاى اجتماعى دمكراتيك را در زمينه هاى زنان فرهنگى، قومى و غيره به نوعى  مطلق شدن اين لحظه تفاوت،. ميداند

 با )جهت استقرار دمكراسى در ايران امروز(گيرى جنبش هاى سراسرى و عمومى را  كمونوتاريسم سوق داده و بدين ترتيب شكل
  .تهديدى جدى مواجه سازد

لوژيهای پسا مدرن و باالخص بازتاب آنها بر جنبش های اجتماعی از چهارچوب اين نوشته خارج است و اين ئوداختن به اين ايدپر
تماميت (اشاره مختصر و گذرا به آن ها در درجه نخست در رابطه با گشودن روزنه ايست در ديواره پيش داوريهای ايدئولوژيکی 

و در ثانی نشان . بازخوانی ميراث بجای مانده از نيروهای چپ را مشکل و گاه  غير ممکن ميسازدکه ) خواهی کليه ايدئولوژيهای چپ
  .بپردازند" خانه امن پدری"دادن هزينه سنگينی ايست که نيروهای چپ در ايران بايد بابت اين بازگشت به 

هرگونه . بحران های ايدئولوژيکی کنونی نمی باشدهدف اين تأمل کوتاه بر آثار بيژن هرگز بمعنای بازگشت به گذشته برای خروج از 
جهان پس از فروريزی ديوار برلين و شتاب گرفتن . حسرت بازگشت به اين گذشته، حسرتی است بيهوده و از قبل شکست خورده

کی خود يايدئولوژروند جهانی شدن در چنان ابعادی تغيير کرده است که از نيروهای چپ و دمکرات، بازبينی و بازسازی تمامی ادبيات 
نست که توانسته باشد نسل جوان را به بازخوانی يد اين نوشته در ايام. مانيستی طلب می کندوده دمکراسی و ايده آلهای ايرا بر پايه ا

کی پراکنده در ياز ورای پيش داوريهای ايدئولوژ) ايده دمکراسی(ت هسته مرکزی تفکر او يآثار او ترغيب کرده باشد و امکان رو
اميد است که روايت های بجای مانده از اين ماهی سياه کوچولو بتواند جنبش های دمکراتيک در . راف آثار او فراهم آورده باشداط

جهت نهادينه كردن دمكراسى در ايران و در يافت راستين از مفهوم تفاوت يار  ايران امروز را در جدالشان با ايدئولوژيهای پدرساالرانه
  .اشدو مدد کاری مؤثر ب

  
  پاريسحميد نعيمی                                                                 

٢٠٠٦فوريه  
 

  :س هايرنويز
  ۱۳۵۶  فدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی در فرانسه، شهريور UIFصمد بهرنگی، انتشارات   .  ـ ماهی سياه کوچولو۱
  ۱۳۸۰ک کتاب هشتم چريکهای فدائی خلق، مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات بهار  ـ چپ در ايران به روايت اسناد ساوا۲
  ۱۳۵۷، انتشارات مازيار چاپ اول اسفند ) ساله سياسی۳۰تاريخ ( ـ طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژی جنبش جنبش انقالبی خلق ايران ۳
  ۱۳۴۱، بيژن جزنی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، شهريور "مه تحصيلیپايان نا"، "نيروها و هدف های انقالب مشروطيت ايران" ـ ۴
چنين .." نبرد با ديکتاتوری "صورت بندی های اقتصادی ـ اجتماعی در هر کشوری در آخرين اثر خود  ) singularite(  کين بودن ت ـ او از ۵

  :ميگويد
ليکن پيدايش و . در هر کشور ويژگی های خود را داشته است) رمايه داریرشد کالسيک س(پيدايش و رشد سرمايه داری در جامعه های مستقل "

رشد سرمايه داری وابسته در جامعه های تحت سلطه، عالوه بر ويژگی های هر کشور، نسبت به رشد کالسيک تفاوت های چشمگيری دارد که 
  .۵ص ". سرمايه داری وابسته در ايران است بهرحال آنچه برای ما ضرورت دارد شناخت خصوصيات . ميتوان آن را جمع بندی کرد

  بيژن جزنی، انتشارات بورقه" جنبش ضد استعماری" ـ ۶



  ۱۳۷۸، انتشارت، خاوران، چاپ اول پاريس بهار "جنگی در باره زندگی و آثار بيژن جزنی"  ـ ۷
  ۱۳۸۳ان خلق ايران، تابستان  ـ جمع بندی مبارزات سی ساله اخير در ايران، بيژن جزنی، انتشارات سازمان اتحاد فدائي۸
  ۳ ـ مراجعه کنيد به ۹
  ۸ ـ مراجعه شود به ۱۰
   ۱۳۵۵ بهمن تئوريک، وحدت و نقش استراتژيک چريکهای فدائی خلق ايران، بيژن جزنی، شماره يک چاپ دوم آذر ۱۹ ـ ۱۱
  ۳ ـ مراجعه شود به ۱۲
 انتشارات سازمان اتحاد فدائيان ۱۳۸۴، بيژن جزنی، ارديبهشت "رم امپرياليسمنبرد با ديکتاتوری شاه بمثابه عمده ترين دشمن خلق و ژاندا" ـ ۱۳

  خلق ايران
طرح جامعه  "۷۶او در صفحه . اصوال در رابطه با رهبری اين حزب است و شامل توده حزبی نمی گردد" حزب توده" ـ انتقادات بيژن به ۱۴

برخالف رهبران که بدون گذراندن يک دوره : "اين تمايز را چنين ترسيم می کند" یتوده حزبی و عناصر انقالب"در مطلبی تحت عنوان ..." شناسی
در جريان مبارزات ) توده های حزبی(مبارزه و برخورداری از تربيت سياسی  در مراحل مختلف، از همان نخست بر مسند رهبری تکيه زدند، افراد 

. ا دشمن طبقاتی و رژيم و در تماس با توده ها با ايدئولوژی انقالبی آشنا شده بودند در برخورد ب۳۳ تا ۲۸ و سپس مبارزه مخفی سالهای ۲۷ تا ۲۰
تحت تعليم آثار ايدئولوژيک و ادبی جهانی قرار گيرند و " جدائی بين توده های حزبی و رهبری، باعث شده بود که اعضای حزب و سازمان مستقال

در حقيقت در کل حزب دو . بران حزب، بلکه برمبنای ضوابط کمونيستی انتخاب کنندمعيارهای خود را نه بر مبنای نحوه ی عمل و زندگی ره
 مرداد و ۲۸ همين اثر با ارج گذاری بر مقاومت آنان در زندان های رژيم شاه پس از کودتای ۷۸ و ۷۷و در صفحات ..." جريان وجود داشت،

اين مقاومت ها را بمثابه ميراثی گرانبها برای ادبيات جنبش های مقاومت و چپ نافرمانی آنها در مقابل رهبری که خط تسليم را اتخاذ کرده بود، 
بدين سان او با اين تقسيم بندی، بخش زنده و درخور پاسداری اين حزب را، به هنگام گسست و عبور از آن ارج نهاده و . در ايران ارزيآبی ميکند

به اين ميراث زنده تالش می کند به ادبيات چپ ابعادی تاريخی داده و بر غنای آن در صدد حفظ و تداوم بخشيدن به آن بر ميايد، و با اتکاء 
لحظه گسست در آثار او لحظه ايست " اصوال. گسست از ادبيات سوسيال دمکراسی ايران نيز با چنين مضمونی صورت گرفته است. بيفزايد

  .ديالکتيکی که همواره عناصر زنده گذشته را با خود حمل ميکند
و از رهبران اكثريت تأثير آثار  "سازمان چريکهای فدائی خلق"يکی از اعضای " جنگی در باره زندگی و آثار بيژن جزنی "۲۱۷هحدر صف" مثال ـ ۱۵

کاهش گرايشات : " بر اين سازمان را که در رابطه با موضع گيری نسبت به قطب های  جهانی چپ می باشد چنين بازگو ميکند۵۴بيژن در سال 
  ".روشن نسبت به کشورهای سوسياليستی بلوک شوروی" ی و سمت گيری نسبتامائوئيست

در حول و حوش غايب بودن انتقاداتی مستقيم نسبت به "  ـ انتقادات بخشی از منتقدين و شاگردانش به آثار او در رابطه با ايده دمکراسی اساسا۱۶
او را متهم به داشتن " اين منتقدين متعاقب اين انتقاد غالبا. دور ميزند) قساب(سيستم های تک حزبی و غير دمکراتيک در کشورهای سوسياليستی 

اما اين انتقادات از نظر اين قلم، متکی بر برداشت هائی آکادميک و ژورناليستی از ايده دمکراسی . ستی و تمام خلقی ميکننديديدگاهی استالين
اين ديدگاه آکادميک عادت دارد مفاهيم و ايده ها را هموار بدور از شرايط زنده . شکل گرفته است و ارتباط چندانی با آثار و تفکر بيژن ندارد

بهمين علت است که اين ديدگاه از ديدن واقعيات های پيچيده و زنده . اجتماعی تاريخی آنها و در چهار چوبی انتزاعی و کلی تعريف نمايد
 به مضامين انتقادات او در رابطه با ايده دمکراسی داشتند عاجز و ناتوان می اجتماعی و تاريخی ای که نقش تعيين کننده در شکل و جهت دادن

ما چه در سطح مناسبات بين المللی مابين جنبش های چپ و چه در سطح داخلی در رابطه با ساير نيروهای اجتماعی و سياسی نشان داديم . ماند
ت انتقادات او به سيستم های سوسياليستی در زمينه ي پدرساالرانه بود، محدودهدايت گر انتقادات او از ايدئولوژی) پلوراليسم(که اصل تفاوت 

بيشتر از آنکه به پرنسيب های فکری او برگردد حاصل شرايط خاص اين مرحله از تحول جنبش های چپ در سطح بين ) پلوراليسم(دمکراسی 
ه در بحرانی عميق بسر ميبرد، بسيار بسيار سبکتر از آن ميبود که ک) ۵۰-۴۰دهه (وزن و جثه جنبش های چپ ايران در اين دوران . المللی است

.  درهم شکسته و به دو غول بزرگ جهانی چپ، درس دمکراسی بدهددر مصافى مستقيم بخواهد چار چوب ايدئولوژيکی جنبش جهانی چپ را
او . ش های چپ در ايران نميتوانست ظاهر شودمسئله دمکراسی در اين مقطع از تحول جنبش های چپ جهانی بدين صورت در افق جنب" اصوال

را از وارد شدن به منازعات مابين " چپ های جوان"با علم به اين پروزنی جنبش چپ ايران و مضمون اين مرحله از تحول چپ جهانی است که 
 حزب کمونيست ويتنام را بيطرفانه عدو قطب جهانی برحذر ميدارد و در اين رابطه ميگويد ما قدرت حل و فصل اين منازعات را نداريم و موض

از ديدگاه بيژن در اين مرحله از تحول جنبش های چپ جهانی ايده دمکراسی تنها از کانال برخورد با اسطوره قطب های . مورد تأئيد قرار ميدهد
انتقادات . بگشايد) در ايران(های چپ و گسست از آنها ميتوانست بنحو مؤثری راه خود را در جنبش ) اصل ايدئولوژيکی خطا ناپذيری پدر(جهانی 

 شرکت کرده بودند ۳۰ و ۲۰بيژن در اين رابطه، با تجربه زنده هزاران هزار نفر از فعالين جنبش های چپ در ايران که جنبش های اجتماعی دهه 
در صورتيکه برداشت های . ی باشدم" اصل خطاناپذيری پدر"ارتباطی مستقيم و تنگاتنگ داشت و بنحو منعکس کننده، تجارب تاريخی آنها از 

بود و در بيگانگی کامل نسبت  آکادميک اين دسته از شاگردان و معتقدين او از مسئله دمکراسی در اين دوران، قادر به يافتن گوش شنوايی نمی



يک سيا ستمدار با استعداد تشخيص حلقه ضعيف زنجير مهم است و اين چيزی است که  .به ذهنيت نيروهای چپ در اين مقطع تاريخی قرار دارد
  . را از يک آکادميسين و ژورناليست متمايز ميسازد

آنچه را كه خود شاهد بوده و  گرفته ام و پدري است تنها از حافظه خود مدد من در اين بخش كه مربوط به جريان بازگشت به خانه امن -١٧
  .نجايى كه در حوصله اين نوشته نيست خود دارى كردمآاز  نانآثار مكتوب آه و از مراجعه ب. بطور زنده اى در ذهنم نقش بسته است را آورده ام

 در اين مقطع اساسا متكى بر ادبيات ايدئولوژيك حزب توده بود )مانند بحث دوران و غيره(بحث ها و مناظرات اين جريان با مخالفين خود -١٨
 اسطوره یاى اجتماعى در ايران صورت ميگرفت و هدف اوليه اش احياكلى بدون ارتباطى مشخص با تاريخ جنبش ه در قالبى انتزاعى و  و

 . آنها به حزب توده بود چپ هاى جوان جهت هموار كردن راه بازگشت قطبهاى جهانى در صفوف
                                                                         كليه درشت نويسيها از نويسنده است *

       


