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  اشرف دھقانی

 بابک آزاد: فرستنده
  ٢٠١٢ دسمبر ٢۶

  به ياد گرامی رفيق حميد مؤمنی
شايد کسی در برخورد اول او را صرفاً يک روشنفکر تلقی می . اين رفيق از دانش سياسی زيادی برخوردار است"

برخورداری او از حد باالئی از صداقت انقالبی شخصيت برجسته ای به او . و روشنفکر اھل عمل استکرد ولی ا

 اين، اظھار نظر رفيق حميد اشرف در مورد چريک فدائی خلق، رفيق حميد مؤمنی است؛ و درست با چنين  ".داده

  . گذاشترا روی رفيق حميد مؤمنی" صادق"نظر و اعتقادی بود که رفيق حميد اشرف، نام 

 با رفيق مؤمنی در يک پايگاه در مشھد گذراندم، می ١٣۵٣ اين سطور نيز که دوره ای را در سال ۀمن، نويسند

بھره بردم، از نزديک " رفيق صادق"توانم گواھی دھم که در اين دوره در حالی که از دانش و آگاھی ھای انقالبی 

صداقت او تا به آن حد بود که . ه مسايل جنبش بوده امشاھد صفا و صميميت و صداقت بی کران او در برخورد ب

وقتی می خواست مطلبی را با امضای سازمان بنويسد دقت و وسواس در خوری به کار می برد تا موضوع به ھمان 

 خودش می گفت خيلی مھم است که ھر کدام از ما نظرات  .صورتی که نظر سازمان بود به خواننده ارائه شود

 با ديگر رفقای سازمان در ميان بگذاريم و مبادا قبل از آن در نوشته ھائی که با نام سازمان ءتداشخصی مان را اب

رفيق مؤمنی که واقعاً به ديدگاه علمی مجھز بود و توانائی آن را . منتشر می شود، نظر شخصی دخالت داده شود

وقت قلمش را برای ابراز  رار دھد، ھيچ لنينيستی مورد بررسی ق- داشت که مسايل جنبش را با ديد علمی مارکسيست

به کار نمی برد بلکه ھمچون ھر ) به گونه ای که روشنفکران کوته بين انجام می دھند(وجود و بزرگ نمائی 

کمونيست صادق ديگر با ھمه وجود می کوشيد که علم و دانش انقالبی خود را ھمواره در خدمت کارگران و 

  .زه انقالبی قرار دھدزحمتکشان و برای پيشبرد امر مبار

 مبارزات انقالبی چريکھای فدائی خلق و ديگر نيروھای ۀ سالی بود که ثمر١٣۵٢ و اوايل سال ١٣۵١اواخر سال 

ھمين  در. مسلح در جامعه خود را در روی آوری نيروھای مختلف به سوی سازمان ھای مسلح انقالبی نشان می داد

قای فراموش نشدنی، نزھت و بھمن روحی آھنگران به چريکھای فدائی دوره بود که رفيق مؤمنی نيز به ھمراه رف

رفقای ديگری نيز از گروه آن ھا، چون رفقای گرانقدر، اعظم روحی آھنگران و زھرا آقا نبی قلھکی ( خلق پيوست

د،  در آمء حکم اعدام رژيم شاه در موردشان به اجرا١٣۵۵که ھر دو از زنان کمونيست فدائی بودند که در سال 

از طرف ديگر در ھمين دوره بود که فرد مبارزی نيز به نام مصطفی شعاعيان که ). متعاقباً به درون سازمان آمدند

در آن زمان با سازمان مجاھدين خلق ارتباط داشت، از طريق آن سازمان با رفيق حميد اشرف آشنا و بعد در شرايط 
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نوشته بود و اصرار داشت که آن " شورش"ابی به نام او کت. خاصی در ارتباطی نزديک با سازمان قرار گرفت

کتاب با نام او از طرف چريکھای فدائی خلق انتشار بيرونی يابد و از اين نظر شديداً رفيق حميد اشرف را تحت 

 مسلحانه که ۀ مبارزۀاما رفقای رھبری با توجه به درک ھای ارائه شده در کتاب شورش در بار. فشار قرار داده بود

ئوری چريکھای فدائی خلق در مورد اين مبارزه در تباين آشکار قرار داشت و ھمچنين به دليل نظرات ضد لنينی با ت

 آن بشوند، ۀاين کتاب، با اين امر مخالفت کرده و به اميد آن که بتوانند موفق به تصحيح ديدگاه ھای نادرست نويسند

 لنينيست راستين فردی –نی که به عنوان يک مارکسيست رفيق مؤم. رفيق مؤمنی را در ارتباط با وی قرار دادند

مسلط بر نظرات لنين بود و به خاطر دانستن زبان روسی، بسياری از آثار لنين و ھمچنين مطالب مختلف در ارتباط 

با انقالب روسيه و تاريخ شوروی را به ھمان زبان اصلی آن آثار يعنی به روسی خوانده بود، مدتی را صرف بحث 

گو بيشتر پيش رفت، آن  و  رفيق مؤمنی ھر چه اين بحث و گفتۀولی به گفت. گو با مصطفی شعاعيان نمود و و گفت

در واقع اختالف نظر و مغايرت بينش و طرز برخورد شعاعيان نسبت به مسايل . دو بيشتر از ھم فاصله گرفتند

 آن قدر عميق بود که امکان يگانگی و جنبش و با کمونيسمی که چريکھای فدائی خلق آن را نمايندگی می کردند،

رفيق مؤمنی که جھت آشکار کردن حد . وجود آيده نزديکی واقعی بين او و چريکھای فدائی خلق نمی توانست ب

کرده بود، " شورش"مغايرت بينش او با چريکھای فدائی خلق اقدام به نقد کتبی نظرات شعاعيان مندرج در کتاب 

روی آن " شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"نوشت که خود نام با مسمای حاصل تالش خود را در کتابی 

.  مواجه شدءاين کتاب رفيق حميد مؤمنی در درون سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و با استقبال رفقا. گذاشت

ين که در چه رابطه صرفنظر از ا" شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"رفقای سازمان بر اين باور بودند که 

  .ای نوشته شده، اساساً يک اثر آموزشی ارزشمند می باشد

امروز که اين سطور را می نويسم رفيق فراموش نشدنی صبا بيژن زاده را به خاطر می آورم که مشتاقانه بر اھميت 

داشت و ھمواره در رابطه با آموزش ھای ارزشمند آن تأکيد " شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"کتاب 

در ھمان روزھای اول که ما ھمديگر را ديديم در حالی که .  مجدد اين کتاب را سفارش می کردۀمطالعه و مطالع

اين : "او با اشتياق تمام تأکيد می کرد که. ھمين کتاب را در دست گرفته بود در مورد مطالب آن با من صحبت کرد

 در رد نظرات چه کسی نوشته شده اھميت چندانی ندارد،  "راه انقالبشورش نه، قدم ھای سنجيده در "امر که کتاب 

وقتی آن را مطالعه می کنی خيلی چيزھا .  مھم در مورد اين کتاب مطالب ارزشمندی است که در آن درج شدهۀمسأل

به ت باال می رود و ھم ديد ھر چه علمی تری نسبت  اھم دانش مارکسيستی و سواد سياسی. از آن ياد می گيری

 اين ھا سخنانی بود که رفيق صبا با تأکيد و اعتقاد کامل درمورد کتاب مذکور بيان می  ."مسايل جنبش پيدا می کنی

  . کرد

رفيق صبا بيژن زاده به ھمراه رفيق مرضيه احمدی اسکوئی قبل از پيوستن به سازمان، با مصطفی شعاعيان، 

در مقطعی .  وی را از نزديک می شناختندء دوی اين رفقااز اين رو ھر.  کتاب شورش در ارتباط بودندۀنويسند

فرصت ھائی پيش آمد که آن ھا ھر يک به طور جداگانه با من از برخوردھای شعاعيان که آن ھا را بسيار بد و 

اين دو رفيق به خصوص از زاويه ای از او بسيار خشمگين و عصبانی . نادرست توصيف می کردند، صحبت کردند

ه مطرح می کردند که در گذشته از او که می توانست آن ھا را به چريکھای فدائی خلق وصل کند بودند، چرا ک

مصراً و به طور مدام می خواستند که اين کار را انجام دھد ولی شعاعيان با بی صداقتی به بھانه ھای مختلف از اين 

 رفيق مرضيه از جدل ھائی که در اين  .دکار طفره رفته بود و می گفتند که او حساب ھای کاسبکارانه در کارش بو

 رابطه با شعاعيان داشت صحبت می کرد و رفيق صبا ھم می گفت که مطرح می کرديم که ما خود را از آنِ 
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 چريکھای فدائی خلق ۀچريکھای فدائی خلق می دانيم و می خواھيم ھمه نيرو و انرژی مان در خدمت پيشبرد مبارز

ن صديق و انقالبی در درون انيروی انسانی، به وجود مبارزن مقطع سازمان شديداً به به واقع نيز در آ(قرار گيرد 

 صبا بيژن زاده و مرضيه احمدی اسکوئی بعد از ضربه ای که ء رفقا١٣۵٢بعداً، در اوائل سال ). خود نيازمند بود

د که مصطفی شعاعيان نيز توسط ساواک به گروھشان وارد شد، مستقالً به سازمان پيوستند؛ و در چنين شرايطی بو

 که البته اين ارتباط ادامه پيدا نکرد و پس از مدتی از طرف سازمان -در ارتباطی نزديک با سازمان قرار گرفت 

  . قطع شد

در اينجا الزم به ذکر است که امروز وزارت اطالعات جمھوری اسالمی از طريق کسانی که در خدمت اين وزارت 

باط و سپس قطع ارتباط مصطفی شعاعيان با سازمان چريکھای فدائی خلق را به دستمايه جنايتکار قلم می زنند، ارت

اما چه بدبخت اين وزارت و .  قرار داده است۵٠ ۀ نظرات و مبارزات چريکھای فدائی خلق در دھۀای جھت تخطئ

 ھای کارگران و ند برای از بين بردن تصوير محبوب چريکھای فدائی خلق در دلانان آلوده خورھايش که مجبور

حرافی و خطاھائی ھم که داشت زحمتکشان و توده ھای آگاه ايران، خود را در پشت کسی قائم کنند که با ھر نظر ان

 در مواردی با کينه توزی و توھين در مورد برخی از رفقای ما برخورد کرده است، اما به ھرحال يک فرد او حت

ن نه تنھا ھمچون قلم به مزدانی که امروز به تمجيد از او می آری، مصطفی شعاعيا. مبارز ضد رژيم شاه بود

او در مبارزه با ساواکی .  جانش را ھم در مبارزه با ارتجاع از دست داداگز با ارتجاع کنار نيامد بلکه حتپردازند ھر

تيب شھيد شد که وزارت اطالعات در تداوم آن به وجود آمده و امروز ھم برای تطھير آن ارگان شکنجه، تر

  .اش را می دھد و کتاب برايش چاپ می کند" مقام امنيتی"مصاحبه با 

به ھمان صورت که من در سخنرانی به مناسبت چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در کانادا ياد آور شدم مرتجعينی 

نسل جوان برای اين که بتوانند در اذھان که امروز قلم خود را در خدمت به وزارت اطالعات به کار می برند، 

اعطاء می کنند، آن ھم در حالی " ٥٠ ۀنظريه پرداز نسل دھ"کنونی اغتشاش ايجاد کنند، به مصطفی شعاعيان مقام 

دليل اين واقعيت آن بود که در .  در ايران اصالً از وجود و نظرات شعاعيان اطالعی ھم نداشتند٥٠ ۀکه جوانان دھ

 شاه از امکان توزيع وسيع نوشته ھايش در جامعه محروم بود و تنھا می ۀواقع شعاعيان در شرايط اختناق دور

" شورش" کما اين که کتاب  -توانست آنھا را در اختيار نزديکان خود قرار داده و در حد بسيار محدودی پخش کند 

ه تشکيالت اين خود يکی از علت ھائی بود که وی اصرار داشت ک. را ھم در ھمان حدود به قول خود پراکنده بود

دليل مھم ديگر در اصرار او به انتشار کتابش از . چريکھای فدائی خلق به انتشار و پخش کتاب او مبادرت ورزد

طرف سازمان، مسلماً آگاھی او از اعتبار و محبوبيت چريکھای فدائی خلق درميان توده ھا و روشنفکران مبارز و 

روی آن " انقالب"شعاعيان بعدھا کتاب شورش که حال نام . بود خود ۀخواست استفاده از اين موقعيت به نفع نوشت

  .  منتشر شدآن جاگذاشته و تغييراتی ھم در متن آن داده بود را برای دوستانش در خارج از کشور فرستاد که در 

نی از چريک فدائی خلق، رفيق حميد مؤم" شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"اما تا آن جائی که به کتاب 

اين امری .  لنينيستی نھفته در آن می باشد-بر می گردد، اھميت اين کتاب اساساً در آموزش ھای علمی و مارکسيست

است که رفقای سازمان نيز ھمانطور که ذکر شد در ھمان زمان روی آن تأکيد داشتند، از جمله رفيق گرانقدر کبير، 

، از آموزش )رفيق حميد مؤمنی( نوشته شده توسط رفيق صادق فريدون جعفری را به ياد می آورم که با تأئيد کتاب

ھای آن در مورد شوراھای کارگری، ارتش سرخ و مسايل ديگری که در اين کتاب آمده است، با حرارت صحبت 

می کرد و در ھمين رابطه از عظمت مبارزات کارگران و زحمتکشان روسيه برای ايجاد ساختمان سوسياليسم در 

  . ستايش ياد می کرد خود با ۀجامع
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، امروز نيز درست از ھمان زاويه ای صورت می گيرد "شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"انتشار کتاب 

سفانه امروز ديگر در ميان ما نيستند به آن باور داشتند و رفيق صبا به طور ويژه روی آن تأکيد أکه رفقائی که مت

 ای وسيع و به ھر رايطی که نيروھای متعلق به بورژوازی در جبھهبه خصوص که در حال حاضر، در ش. داشت

 کارگر، عليه کمونيسم راستين و نظرات پرولتری، زھرھای تبليغاتی خود ۀ با نام کمونيسم و طبقاطريق ممکن و حت

ارزات را می پراکنند تا ھم مبارزات نيروھای انقالبی در جامعه را به انحراف بکشانند و ھم مانع از گسترش مب

 لنينيستی از اھميت -  آموزش ھای مارکسيستۀواقعاً انقالبی گشته و آھنگ چنين مبارزاتی را کند سازند، اشاع

 کمونيست فدائی، رفيق حميد مؤمنی ۀاين ھمان واقعيتی است که امروز انتشار کتاب ارزند. وافری برخوردار است

    .را ضروری ساخته است

ط خود رفيق مؤمنی، آشکار می شود که رفيق در اين کتاب وظيفه دفاع از لنينيسم  طوالنی نوشته شده توسۀدر مقدم

 لنينيزم و شرايط و علل پيدايش ۀعناصر تشکيل دھند"در مقابل نظراتی را به عھده گرفته است که بدون تشخيص 

از " شبه تعريفی"وِد رفيق  تعريف يا به قول خۀ، ناتوان از طرح مسايل اساسی لنينيرم، و حتی ناتوان از ارائ"لنينيزم

 حق به جانب، به لنينيست ۀلنينيزم، آن را مکتبی نادرست و انحرافی خوانده و به رد آن می پردازند؛ و آن گاه با قياف

اين : " اين اتھام، رفيق مؤمنی درحالی که می گويدۀدر بار. ھای راستين اتھام می زنند که گويا لنين را خدا کرده اند

 لنينيست ھا را به – لنينيزم است که مارکسيست – روشنفکران ليبرال به مارکسيزم ۀن حملنخستين و اولي

، از زوايای گوناگون و به طور موشکافانه به "کنند و غيره متھم می" مذھبيون جديد"، "پرستندگان خشکيده مغز"

 تاريخی آن ۀگاه جنبانديشه ھای مختلف ضد لنينی برخورد کرده و به توضيح و تشريح موضوعات مختلف که 

  . موضوعات را ھم در بر دارد، می پردازد

تشريح و توصيف بعضی از مسايل فلسفی چون فرماليسم، اِکلکتيزيسم، مطلق گرائی، منطق صوری و غيره در 

الی کتاب به بحث ه به طور کلی خواننده در الب. کتاب، به خواننده در فھم مسايل مختلف جنبش ياری خواھد رساند

مثالً در اين کتاب در .  آن ھا نيست برخورد خواھد کردۀجالب و بسيار مفيدی که در اين جا امکان ذکر ھمھای 

بر، تحريفات و انقالب اکتۀ، در بار"سوسياليزم در يک کشور"اصطالح مخالفت با  و به" انقالب مداوم"مورد شعار 

ھمچنين در رابطه . ن و غيره بحث شده است لنيۀروشنفکران بورژوازی غرب در مورد اين انقالب و شوروی دور

 ايران مسايل مختلفی از جمله در ارتباط با بورژوازی ملی و تضادش با بورژوازی امپرياليستی، در مورد ۀبا جامع

  : انقالبی با طرح چنين امریۀ مسلحانۀ مبارزه و نگرش نسبت به مبارزۀشيو

و " ای را با ھرگونه ھدفی و ھرگونه شعاری بپذيريم  مسلحانهۀمبارزتوانيم ھرگونه   مسلم است که ما نمیاين کامالً  " 

  . غيره از نظر خواننده خواھد گذشت

با .  کامالً علمی به اين موضوع می پردازدۀدر فصل زبان، قرارداد فردی يا قرارداد اجتماعی؟ رفيق مؤمنی با شيو

ير علمی ترين شکل با زبان فارسی و کلمات توجه به اين امر که در حال حاضر در رژيم جمھوری اسالمی به غ

  . موجود در اين زبان برخورد می شود، اين فصل امروز از اھميت ويژه ای برخوردار است

  : مھمی انگشت گذاشته و مطرح می کندۀرفيق حميد مؤمنی در اين کتاِب پر محتوای خود به درستی روی نکت

البته در مورد تمام مسايل اين امر صادق است، منتھا در .  خود داردۀای ارتباط ديالکتيکی با مطرح کنند لهأھر مس "

 اجتماعی و ۀلأگاھی يک مس. بل توجه و بررسی است دقيقاً قا ويژه سياسی اين ارتباطه مورد مسايل اجتماعی ب

توان مورد  ش نمیاش و نيز شرايط خاص مطرح شدن ده آن با مطرح کننۀسياسی را بدون در نظر گرفتن رابط
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اين موضوع در مورد ھمين کتاب که در بطن يک شرايط ملتھب در جامعه نوشته شده و ھمچنين ". ررسی قرار دادب

  .  انقالبی اش، چريک فدائی خلق، رفيق حميد مؤمنی نيز صادق استۀدر مورد نويسند

قدرت و وقتی يک نيروی کمونيستی در جامعه شکل گرفت و به دليل نفوذ در دل کارگران و زحمتکشان از 

اعتباری برخوردار گرديد، تفکرات غير پرولتری تجسم يافته در کالبد اين يا آن فرد يا افراد بورژوا و يا خرده 

بورژوا، سعی در نفوذ در آن جريان می کنند تا بتوانند در جھت اھداف بورژوائی و يا خرده بورژوائی خود از آن 

نوشته می شد چنان " ش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالبشور"در مقطعی که کتاب . نيرو بھره برداری کنند

اما اين نوشته و .  کامالً تھديد می کرد،به مثابه يک تشکيالت کمونيستیرا خطری نيروی چريکھای فدائی خلق 

رغم ھر کاستی و کمبود و اشتباھی ھم که داشته باشند که در جای خود می  علي(ديگر نوشته ھای رفيق مؤمنی 

تا حدی و تا مقطعی به سدی در مقابل نفوذ برخی تفکرات غير پرولتری در اين تشکيالت )  آن ھا پرداختتوان به

 بزرگترين   کارگر ايران بود، تبديل شد و از اين لحاظۀپرولتری که بيان گر نظرات و ايده ھا و آرمان ھای طبق

     .فدائی خلق نمودخدمت را در آن سال ھای مشخص به انسجام نظری و تشکيالتی چريکھای 

 لنينيستی خود خدمات زيادی به جنبش کمونيستی ايران کرده که الزم است -رفيق حميد مؤمنی با دانش مارکسيستی

ۀ او به مثاب.  اين رفيق قيد شود، در ھر حال ياد او ھمواره در اين جنبش زنده و جاويد خواھد ماندۀدر زندگی نام

 در ١٣۵۴ سال ]دلو[ بھمن٢٣ سخت و پی گيرانه در راه سوسياليسم، در ۀارزيک کمونيست فدائی پس از سال ھا مب

يک درگيری خيابانی با مأموران ساواک به شھادت رسيد و خون سرخش پرچم رھائی کارگران و زحمتکشان ايران 

  .را رنگين تر ساخت

و ارتش بزرگی از قلم به  لنينيزم مورد يورش شديد بورژوازی قرار گرفته -می دانيم که اين روزھا مارکسيزم

 سرمايه داران و يا متعلق به دسته ای از تاريک فکران کوته بين خرده بورژوا که گاه خود ھم ۀدستان متعلق به جرگ

 ۀايدئولوژی و مکتب طبق نمی دانند به تکرار طوطی وار سخنان کدام اتاق فکر بورژوائی مشغولند، از ھر سو

.  پرولتاريا را نشانه گرفته اندۀ بورژوازی، قلب زرادخانۀ به اين ترتيب از جبھکارگر را مورد تھاجم قرار داده و

، در خدمت جوانان "شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"در چنين شرايطی اميدوارم مطالعه اثر ارزشمند 

 ، ۵٠ئی در دھه مبارز ايران و ھمه کسانی قرار گيرد که ضمن کوشش برای درس گيری از مبارزات چريکھای فدا

 برخورد ۀدر جھت رشد و ارتقای آگاھی انقالبی خود با جديت تالش می کنند و به خصوص کمکی باشد به شيو

    . لنينيزم-درست با مارکسيزم

کليات و بخش :  بلند و دو بخش است بخش اولۀشامل يک مقدم" شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"کتاب 

مقدمه و فصل اول ( تنھا يک قسمت از اين کتاب ءدر اينجا ابتدا. در کتاب شورش نام داردمسايل مطرح شده : دوم

 کتاب يک جا منتشر ۀپس از آن ھم. که حجم کمتری از کتاب را در بر می گيرد، ارائه می شود) از بخش اول

 کار خود رفيق مؤمنی ھمچنين الزم به يادآوری است که قسمت ھائی که به طور برجسته نشان داده شده. خواھد شد

  .نيست و مربوط به اين نسخه از انتشار کتاب اوست

  ١٣٩١ قوس[آذر

   

 


