ﻣﺒﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ
 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺮان. ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ

ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎدﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان – ﭘﺎﯾﯿﺰ1382
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ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد؟
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻮرژوازی در
ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی روﺑﺮو ﺷﻮد.
آﯾﺎ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻓﻌﻼ رژﯾﻢ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺸﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ؟
ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد؟
ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ؟
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ دارد و ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از راه ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺳﯿﻢ؟
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در آن ﻇﻬﻮر و رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ رژﯾﻢ و ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ و راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﭼﭗ روی در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
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ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رواﺑﻂ ﻓﺌﻮداﻟﯽ در اﯾﺮان ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪه آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه -ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮدال ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؟ اﺻﻮﻻ رﻓﺮم
ارﺿﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻤﺮاه آن ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺒﺎر آورده اﺳﺖ؟
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﻟﻐﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ) ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم رواﺑﻂ ارﺑﺎب -رﻋﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری و ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻮد ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دوره ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻮﺗﺎه) از ﺟﻤﻠﻪ دوره زﻣﺎﻣﺪاری
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق( ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ
ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻓﺌﻮدال -ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮدال -ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎری اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ از ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ در ﻓﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﻣﺴﯿﺮی ﺧﺎص ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه رﺷﺪ
ﻇﻬﻮر ﻓﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ و در ﺣﺎل ﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ،ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮدال -ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه)ﯾﺎ
ﻓﺌﻮدال -ﮐﻤﭙﺮادور( و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎی
ﺗﻮده ای اداﻣﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از رﻫﺎﺋﯽ از ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮوری ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺌﻮدال -ﮐﻤﭙﺮادور در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﻤﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﻮرژوا -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻠﻄﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎ در اﯾﺮان اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎ از
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺴﯿﺮی وﯾﮋه اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و آزاد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﻫﻨﺪه ﺧﻮد را در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﺮم
و اﻟﻐﺎی رواﺑﻂ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻃﯽ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ از رﻓﺮم)ﺳﺎل ﻫﺎی  32ﺗﺎ  (41ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ رﻓﺮم ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ اﻣﮑﺎن داد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ،از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور و
ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ،ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن
ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ،ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن آﻫﺴﺘﻪ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه رواﺑﻂ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ در
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در آﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺮم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺮم را
ﺿﺮوری و ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎری و اداﻣﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد
ﺿﺮوری ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ رﻓﺮم را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ رﻗﺒﺎﯾﺶ در اﯾﺮان ﻣﯽ دﯾﺪ و
از ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺮم) ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻣﯽ رﻓﺮم را ﺑﺎزی
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی) و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن( در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و راه رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور در دوره ﻗﺒﻞ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ او ﻃﯽ ﻫﺮ
٣

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﺋﻘﻪ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ در ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ
اﺛﺮ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ و از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ در دوره ﻗﺒﻞ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ داد ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در دﻫﻪ
اﺧﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ) ارﺑﺎب -رﻋﯿﺘﯽ( در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از اﯾﺮان و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻨﻮز دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻘﺎﯾﺎﺋﯽ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪارد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎ در ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ زﯾﺮا
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .و آن را واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ زﯾﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و درک ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪا از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ) رﺷﺪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری( در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺿﺮورت دارد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و اﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺑﻮرژوازی را ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ »ﻃﺒﻘﻪ« ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻃﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ده ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ .ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺸﺮﻫﺎی اداری)ﺑﻮروﮐﺮات( و ﺗﺠﺎری
رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از رﻓﺮم ﻧﻄﻔﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺸﺎورزی را از ﺑﻄﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ)ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺑﻄﻦ ﺑﻮرژوازی
ﺗﺠﺎری ﮐﻤﭙﺮادور( ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺿﻌﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮرژوازی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺸﺮ ﺑﻮروﮐﺮات ﮐﻤﭙﺮادور در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺠﺎی
ﺑﻮرژوازی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور »ﻃﺒﻘﻪ « ای اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﺧﻮد را در ﮔﺮو
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در راه رﺷﺪ ﺧﻮد ،در راه ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺑﺴﺎن
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﺳﻮد ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ رﯾﺰد .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون درد ﺳﺮ
رواﺑﻂ ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎری را در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رواﺑﻂ ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻧﺪ.
رﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺒﺎر ﻣﯽ آورد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﺠﻮم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ از رﺷﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان)ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧﺎم( و اوﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ،
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل رﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار) ( 1700000ﮐﺎرﮔﺮ روزﻣﺰد در ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ)ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،و
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده( را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اوﻻ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺟﻮان اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺎی
٤

اﺧﯿﺮ از ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﻗﺸﺮﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و رﺷﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ رژﯾﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ در راه ﺣﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم و ﺑﺨﺼﻮص
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮان اﯾﺮان ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺑﻪ ﺳﻮی آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
دوﻣﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از  :رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺪی
روﺑﺮوی ﻣﯽ ﺳﺎزد -اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آزاد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ را از
ﺟﺎﻧﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد -ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی
ﮐﻤﭙﺮادور در آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺟﺎی ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺮوﭘﻞ و ﮐﻠﻨﯽ)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎده و اوﻟﯿﻪ در ﮐﻠﻨﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ در ﻣﺘﺮوﭘﻞ(
ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﻠﯽ رواﺑﻂ ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎری در اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رواﺑﻂ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور و رژﯾﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی واﺑﺴﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را در اﯾﺮان ﯾﺎد آور ﺷﻮﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﮑﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ) و ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه دو
ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( اﺳﺖ .اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ اﮐﻨﻮن
ﺑﯿﺶ از  %95ﮐﻞ ﺻﺎدرات را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزار ﻣﺤﺘﺎج
ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺻﺎدرات در ﺑﻪ ﮔﺮدش آوردن ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوﻣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ در واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺑﺨﺼﻮص در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و وام و اﻋﺘﺒﺎر،
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز و درﺻﺪ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی
اﻧﺤﺼﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺸﺎورزی و دام ﭘﺮوری ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور از اﯾﻦ راه ﺳﻬﻢ دﻻﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ و ﺗﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺪود
و ﺑﺎزار ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺎر را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻋﺎﯾﺪ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﺎ اﯾﻦ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ای ﻧﺪارد) و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ( در آﯾﻨﺪه ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر را دو ﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ
٥

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺑﻮرژوازی« ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور -ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ -روﺑﺮوﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﻮرژوازی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﻠﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻀﺎدر ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ)ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و
ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ( ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور اﺳﺖ.
ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﺧﺼﻠﺖ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﻘﻼب آن را ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ دو ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص روﺳﺘﺎ و وﺿﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻗﺮار دارد .رﻓﺮم ارﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ را
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی روﺳﺘﺎی اﯾﺮان
ﻧﺪارد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺰرگ زﻣﯿﻦ) ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﮑﺘﺎر ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر( ،ﮐﺎر روزﻣﺰد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزار)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ( و اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﺪرن ،اﺻﻼح ﺑﺬر ،ﻧﺸﺎء وﻧﮋاد دام ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد
ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و دﻓﻊ آﻓﺎت و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺰارع ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺖ
و ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ آﻏﺎز اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از رﻓﺮم ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد وﻟﯽ ﻃﯽ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ارﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﺘﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ و در اراﺿﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع رﻓﺮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اراﺿﯽ ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺰارع ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ در دﺳﺖ ﺑﻮرژوازی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ زﻣﯿﻦ دو ﻣﻨﺸﺎء دارد:
اول اداﻣﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺸﺮی از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ده ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻣﻨﺸﺎء
دوم ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دو ﺗﺎ ده ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار دﻫﻘﺎن داده اﺳﺖ .ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺮﻓﻪ اﻏﻠﺐ از ﮐﺎر
روزﻣﺰد و ﮐﺸﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ) اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻗﺺ از ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮه( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل را اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای
ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺑﺎب -رﻋﯿﺘﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻣﻨﺸﺎء اداﻣﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻄﻪ »ﭘﺪراﻧﻪ« ارﺑﺎب و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﻢ زﻣﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺎل)اﻋﻢ از ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ( اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ اﯾﺮان را ) در ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻃﺒﻘﻪ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان اﯾﻨﮏ ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺳﺖ .دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻨﮏ ﻫﺪف ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ اوﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر»ﻣﺴﺎﻋﺪه« ﺳﻠﻒ ﺧﺮ و واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش
ﻗﺮار دارد .اوﺳﺖ ﮐﻪ وام ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻗﺴﻂ زﻣﯿﻦ ،آب ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و اﻧﻮع ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ را اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اورا ﯾﮑﺸﺒﻪ در ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮد و ﻧﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ او وﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی روﺳﺘﺎ وﺟﻮد دارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﮑﻪ ﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰون
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ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ و زور و ﻗﻠﺪری ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ درآﻣﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺖ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﺮه ﮐﻮر را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارﺿﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن روی دﺳﺖ رژﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻋﻤﺪه روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﻢ از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ در اﯾﺮان وﺣﺪت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺷﻬﺮو روﺳﺘﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .اﯾﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در روﺳﺘﺎﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺸﺎورزی رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آن در ﺣﺎل رﮐﻮد ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه را رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ در زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ»ﺗﻌﺎوﻧﯽ« ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ را ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮده ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺑﺮ ﺑﺎزوی ﮐﺎر .ﺑﻮروﮐﺮات ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮑﺮی ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐﺮات ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻗﺸﺮ دﯾﮕﺮ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﺸﺪه ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺤﺮوم ﺗﺮ از ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و داﺋﻤﺎ
ﻃﺮف ﻧﯿﺴﺖ .دﻫﻘﺎن ﺑﯽ زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی روﺳﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از
دﻫﻘﺎﻧﺎن اﻏﻠﺐ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ روی
ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق و ادﻋﺎﺋﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺣﺮﮐﺖ داﺋﻤﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﺎزار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
ﯾﮑﺴﺎن در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﺤﺮوم ﺗﺮ از ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی روﺳﺘﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻨﮏ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در روﺳﺘﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ در آﻣﺪ دﻫﻘﺎﻧﺎن)اﻋﻢ از ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن و
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯿﻦ( از دوره ﻗﺒﻞ از رﻓﺮم ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﺬاﻟﮏ در اﯾﻦ ﻣﺪت روزﻫﺎی ﮐﺎر در ﻃﯽ ﺳﺎل در روﺳﺘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺪو ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ)ﻃﯽ دوره ﭘﺲ از رﻓﺮم ﺑﯿﺶ از  %20از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه( و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﯾﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن اﺳﺖ .در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ دﻟﯿﻞ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﺋﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﯿﮑﺎری ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻬﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ آﯾﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ در روﺳﺘﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﻪ در ﻣﻮرد دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ آﻧﺎن از راه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ) ﺧﻮاه از راه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮاه از راه اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و اﺑﺰار( ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان رﻓﺎه ﯾﮏ
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ﻃﺒﻘﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه در دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮﻫﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب رﻓﺎه دﻫﻘﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻮرژواﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻗﺸﺮﻫﺎی
ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺷﻬﺮ و ده اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد اﻓﺰوده اﻧﺪ .ﮐﺴﺒﻪ و
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺬف اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺌﻮداﻟﯽ از روﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان
در آﻣﺪ و رﻓﺎه دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺎه اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪر آﻣﺪ ﻋﻈﯿﻢ و رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻮرژوازی و ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ راﺑﻄﻪ دارد .اﻟﻐﺎی رواﺑﻂ ارﺑﺎب -رﻋﯿﺘﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎﺋﯽ را
ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای را در دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎﻫﯽ،
ﺧﻮاه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ
دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ در روﺳﺘﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و
داﻣﺪاری و ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »رﻋﯿﺖ« ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻌﺪ از رﻓﺮم ﺑﻪ ﺗﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،آزادی از ﻗﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﮑﺎری،
ﺳﻮرو ﺳﺎت و ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ارﺑﺎب و ﻣﺒﺎﺷﺮان او ﺑﺮای رﻋﯿﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ »رﻋﯿﺘﯽ« را ﻧﭽﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ درک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﻣﺤﺘﺎج رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻀﺎد و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن و ﺣﺎد ﺗﺮ ﺷﺪن
آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﺣﺘﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺮم
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺎد و ﺧﺸﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ درک راﺑﻄﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از رﻓﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﻀﺎد دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺧﻮاه در ﭼﻬﺮه ﺗﻀﺎد ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی آن و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آن درﺟﻪ از
رﺷﺪ و ﻋﻤﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ از دﺳﺖ دادن ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ » زﻣﯿﻦ ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن« در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان
ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮ ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﺣﺎد دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل
ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺎد ﺗﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ دﻫﻘﺎن و ﻓﺌﻮدال ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻣﯿﻦ )ﺑﺮای
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯿﻦ( و رواﺑﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه »زﻣﯿﻦ ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن« را
در ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺌﻮدال ﮐﻤﭙﺮادور ﻧﺪارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻐﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ای در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﺷﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی  ،ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻤﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی
اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﻞ ﺷﺪن دﻫﻘﺎﻧﺎن در ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎده ﺑﯿﺶ از دو ﻧﺴﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن اﻣﺮی ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن
و ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)و ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دﻫﻘﺎﻧﺎن در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻼﺳﯿﮏ دارد( ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ و دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورﯾﻢ .ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل در آﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ )درآﻣﺪ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﻔﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎ( اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﻠﯿﺖ
ﻣﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ وارده از ﺧﺎرج .از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻠﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮه ﺻﺪور
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ﻧﻔﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ارز ﺧﺎرﺟﯽ ،ورود ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ارز ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﺎزار را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی وﺑﻮرژوازی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺸﺮ ﻣﺮﻓﻪ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻋﻤﺪﺗﺎ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ،اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﻣﺜﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ،وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﺮ درآﻣﺪ ،ﮐﺴﺒﻪ
ﻣﺮﻓﻪ و واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه اش ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم درآﻣﺪ ﺧﻮد
را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرژواﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف)ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از درآﻣﺪﺷﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ( دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ،داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﮐﺎزﯾﻨﻮ ﻫﺎ ،ﺷﺎه راه ﻫﺎ  ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارز ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﺴﯿﺎری
ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﺮﻓﻪ و ﻣﻤﺘﺎز ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی اش اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪار اداﻣﻪ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﻮد .ﻟﮑﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﯿﺰ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی
ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﺘﺮوﭘﻞ را دارﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻗﺸﺮ و ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی
ﮐﻤﭙﺮادور ﻣﺪاﻓﻊ آن اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﻟﺸﺎن اﻏﻠﺐ در ﮔﺮو دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﻌﺎرﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﺎﻣﻮش دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ و از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻮرژوازی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻏﺮب ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮد؟ آﯾﺎ آﻧﺠﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻣﻮرد ﮐﻞ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در اﯾﺮان) وﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ( در ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد دارد .آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ دو ﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪو ﻋﯿﻨﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﭼﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺌﻮدال -ﮐﻤﭙﺮادور و ﯾﺎ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺻﺎدق
ﻧﯿﺴﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد ﮐﺎر)ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺑﻮرژوازی(
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل دارد .ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺻﺎﺣﺐ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻃﺮف را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ را از ﮐﺪام ﺳﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻮﺳﺎن و ﺗﺰﻟﺰل ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺼﻠﺖ
دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮی و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ،ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ،ﺗﻔﺮد ،ﺗﺮدﯾﺪ و ﻣﻮﻫﻮم ﭘﺮﺳﺘﯽ
را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ آن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ اﺣﺰاب ﺑﻮرژواﺋﯽ
ﻏﺮب ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ در ﻇﻬﻮر ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻧﺎزﯾﺴﻢ در اروﭘﺎ ،اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .اداﻣﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﻮرژوازی
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ رای دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اوﻻ -در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژوازی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺷﺪه و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﻫﻤﯿﺖ دارد ،اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻪ در اﻣﺮوز
٩

ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻮرژوازی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻀﺎد ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮی
آن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و
ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آن ﺳﻮی ﺗﻀﺎد ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻀﺎد
ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﻮﺿﻌﯽ دوﮔﺎﻧﻪ و در ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺪارد .ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی از آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ در ﻃﺮف ﺧﻠﻖ ﻗﺮار دارد و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎﺋﯽ از ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﮐﺴﺒﻪ ،ﭘﯿﺸﻪ وران،
واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺮده ﭘﺎ و ﻗﺸﺮ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺤﺮان
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ آن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮزﯾﻊ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
رژﯾﻢ از اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﮋه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان( از ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎی در ﺣﺎل زوال ﻗﺸﺮﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد )ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻏﯿﺮه( و ﺑﺎﻻﺧﺮه
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﺼﻼن ﻗﺸﺮﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ
آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﻮرژوازی و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻗﺎدر اﺳﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﻒ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮ وارث ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ
ﻣﯿﺮاث ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺧﻸا ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻄﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﻪ روی از ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ و واﭘﺲ ﻧﮕﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎی در ﺣﺎل زوال دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ و از
ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در دﻓﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﻧﺒﺎل روی ﺑﻪ ﺻﻮرت در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎی در ﺣﺎل زوال را ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت آﻧﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﺪه ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ از ﺧﺼﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ .روﺑﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن اداﻣﻪ و رﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه
اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮدن
آن و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دوز و ﮐﻠﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﯿﻮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ده ﻫﺎ ﺳﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻬﺪارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
١٠

ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ آن دﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دوره ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺷﺒﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ،
ﻫﻤﭽﻮن دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻋﺎت درس اﻣﮑﺎن ﻇﻬﻮر دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ،
ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻧﺎراﺿﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﻮرژوازی را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﯾﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺎزارﻫﺎ ی ﻻزم ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﺳﺖ زدن
ﺑﻪ ﺗﺠﺎوزات وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارد ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﺮﺗﺠﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ را ﺷﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اداﻣﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﮐﻮدﺗﺎی  1299ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮﯾﻮر  20ﺗﺎ ) 32ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ای از ﺳﺎل  2ﺗﺎ  (29ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ .اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ورود
ارﺗﺶ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ارﺗﺶ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﺷﺪ و در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ر دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم داده ﺷﺪ .ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎل ﻫﺎی  42-39ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺸﻦ و ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ای ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ادﻋﺎ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درای واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ دارد و اداﻣﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از رﻓﺮم از ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﯾﺎ وﺟﻬﯽ از »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ اداری« اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را از ﺳﯿﺴﺘﻢ دارﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور و ﺧﺼﻠﺖ
ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺌﻮداﻟﯽ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﮐﻮدﺗﺎی  1299ﮐﻮدﺗﺎی ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﻧﺒﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺎه
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻇﻬﻮر و رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور اداری ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ دارو دﺳﺘﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎﺋﯽ زد ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در آﻣﺰﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  1299دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺎه رﺿﺎ ﺧﺎن ﻣﺮﮐﺰ  3وﺣﺪت ﺑﻮد :وﺣﺪت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور .ﮔﺮﭼﻪ رﺿﺎ ﺧﺎن و دارو دﺳﺘﻪ
اش ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﺪاران ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﺬﻟﮏ رﻫﺒﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ
ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﯽ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ وارد ﮐﺮد .ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺟﺪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺎ وﺣﺪت ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎ و ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور رﺷﺪ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﯿﺎه
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻬﺎر ﺷﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ ورﺷﺪ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﺨﺼﻮص از ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ اﺷﺮاﻓﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ رای و اﻋﺘﺮاض ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور و ﺟﻨﺎح ﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻫﺮم ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺮای ﺧﻨﺪه ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺳﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »دوﻟﺖ« در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه و ﻗﺪرت وﺗﻤﺮﮐﺰ و ﮐﺎرﺑﺮی آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه درﺳﺖ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و اﺑﺴﺘﻪ را ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺳﺎزد.
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻮرژوازی در ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯽ
آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی روﺑﺮو ﺷﻮد  ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟
١١

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮرژوازی ،
ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮرژوازی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺎ ﻏﺎرت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﻬﺎن ﺛﺮوت ﺑﯿﮑﺮاﻧﯽ را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح »ﮐﺮه ای روی ﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد« .ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ورﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
را در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﻮده ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ راﺿﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻣﺒﺎزرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را از ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻬﺪارد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎدی ﺷﯿﻮه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮرژوازی و ﯾﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درﺳﺖ ﺧﻼف ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اوﻻ ،در اﯾﻨﺠﺎ رواﺑﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻧﻮ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺘﺜﻤﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ
در آﻏﺎز ﺗﻮام ﺑﺎ زور و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ و
ﺳﺘﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺮﻓﻪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ارزش را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﻠﻤﺮو
ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﯿﻮه ﮐﻬﻨﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
دارد .ﺛﺎﻟﺜﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮرژوازی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺨﺖ ﺑﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺼﻠﺖ دﻻﻟﯽ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور و ﺿﻌﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺸﺮ
اداری و ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از راه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺎرت درآﻣﺪ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﻔﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎزﻣﺎن اداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺤﻄﺎط و ﻓﺴﺎد ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮای
ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰه ای ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺎﺳﺪ و ﻧﺎﻻﯾﻖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ در
ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺴﺎد اداری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺷﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه و
اﺣﺰاب دوﻟﺘﯽ و دارو دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی  39ﺗﺎ 42
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻏﯿﺎب ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯿﺸﺮو و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺿﺪ
رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ و ﺗﺠﺎوز ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد ،در ﺳﺎﻟﻬﺎ ی ﭘﺲ از رﻓﺮم ﻋﺎﻣﻞ
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﻐﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺣﺬف ﻓﺌﻮدال ﻫﺎی از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،رﻫﺎ ﺷﺪن دﻫﻘﺎﻧﺎن از ﻗﯿﻮد ﻓﺌﻮدال ،رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ روﺷﻨﻔﮑﺮان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ دارد .ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯽ ﮔﺬرد اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﺗﻮده ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رژﯾﻢ ﺟﺒﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻠﻮ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دادن اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﻏﺎز دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در ازای رﻓﺮم ارﺿﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺨﻮف و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺮ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﯿﻮه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﻋﻤﺪﺗﺎ و اﺳﺎﺳﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺷﺒﻪ
١٢

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﯿﺠﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﺮان ﺿﺮورﺗﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد و راه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاداﻧﻪ ﺑﺎز
ﺷﻮد ،ﺑﯿﻬﻮده اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،آﻧﻬﻢ ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی
ﺷﺎه ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻮادث و ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﺪن – ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﮑﻮﯾﻦ آن ﻧﺪارﻧﺪ -ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﯾﺎ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻓﻌﻼ رژﯾﻢ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح
ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺬاﻟﮏ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رژﯾﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری از اﯾﻦ ﻧﻮع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری  ،ﺗﻀﺎد دروﻧﯽ
ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ،ﺟﻨﺎح ﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺛﺮی ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن در اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﻨﺎح ﻫﺎﺋﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﮔﻮﻧﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد :دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺷﺮاﻓﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی .اﯾﻦ دو ﺷﮑﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ اﺷﺮاﻓﯽ آن ﺷﮑﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﮐﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﺎح ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺣﻖ رﻗﺎﺑﺖ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
را ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎ و اﻫﺮم ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ،1299اﺧﺘﻨﺎق ﺳﺎل ﻫﺎی  27ﺗﺎ  29و ﺑﺎﻻﺧﺮه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﺗﺎ  42دوره ﻫﺎﺋﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ،ﻫﯿﺎت وزرا ،ﻣﺠﻠﺲ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،اﺣﺰاب ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺟﺮاﺋﺪ و روﺳﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه درﺑﺎر و ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ داﺧﻠﯽ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎ و اﻫﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺷﻮروی و ﺳﻨﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎ ،ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺎﻟﯽ ارﺗﺶ و روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺑﺰرگ و درﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮروی ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ .در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺷﺮاﻓﯽ اﻣﺮاء ارﺗﺶ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﺎج ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﯾﺎ آن دﺳﺘﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﻘﺘﺪر ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ آﯾﺖ اﷲ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﻮس ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺑﻮد .ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪ .در
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺷﺮاﻓﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺷﺎه ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎ و اﻫﺮم ﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽ راﻧﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی  32ﺗﺎ
 42ﺳﭙﻬﺒﺪ زاﻫﺪی ،ﻋﻼ ،اﻗﺒﺎل و اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺎه در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .درﺑﺎر و ﺷﺨﺺ ﺷﺎه در اﯾﻦ دوره ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن.
در دﻫﻪ آﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ رﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺷﺮاﻓﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی داد .ﺗﻤﺎم اﻫﺮم ﻫﺎ
زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای درﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رﺿﺎ ﺧﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .در ﺳﺎل ﻫﺎی  42ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ
روز ﻗﺪرت ﺷﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﺧﻄﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﺻﻮﻻ در راس ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎده ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺰرگ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺑﯽ
١٣

ﭼﻮن و ﭼﺮای درﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻣﻮر
ﺷﻬﺮداری ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اداره ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺷﺨﺼﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺪه ای ﻣﺸﺎور ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎرات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎوران درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن او را
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﮏ دار ودﺳﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن را دارﻧﺪ و زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎه ﮐﺸﻮر را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎه در
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﻮر ﺷﺨﺼﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻓﻼن ﻧﻮع درﺧﺖ در ﮐﻮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻼن ﮐﺎﻻ از ﻓﻼن ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ .ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ را ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺟﻨﺎح اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺪ ﺧﻮد را از راه ﺻﺮف ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪش ارﺿﺎء
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺎه روی رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ،ﭘﺎﭘﺎدوﻟﮏ ،ﺗﺮوﺧﯿﻠﻮ ،و ﻓﺮاﻧﮑﻮ را ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده و رژﯾﻢ ﺗﺰاری در
ﺑﺮاﺑﺮ آن رژﯾﻤﯽ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه ،ﮐﻪ ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺷﺪت در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ رای را از
ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺎح ﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ داﺧﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و ﺧﻮد راﺳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻏﺎرت ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ اﮔﺮ
ﺳﻮال ﺷﻮد ﮐﻪ:
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺸﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺤﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص آن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮده و ﻗﺪرت اﻣﮑﺎن آن را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎی ﺷﺎه
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .در درﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺪاﻓﻊ آن دﺳﺘﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮدﻫﺎ
را ﺑﻪ زﯾﺎن رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ دارو دﺳﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﻇﺎﺋﻒ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور
و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ در اﯾﺮان اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻫﺮم ﻫﺎ و ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎ در دﺳﺖ ﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
در آن واﺣﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﻫﻤﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﻫﺎی
دروﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﺷﺎﻫﺪ دﻋﻮای ﺷﺎه ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﮏ
روز دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ »ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ «.ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ .ﯾﮏ روز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﭘﺸﺖ »ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ« ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و روز دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻧﻪ زدن ﺷﺎه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺟﺮاﺋﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎه ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻦ ﺑﻮروﮐﺮات
ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺎت ﮐﺸﻤﮑﺶ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎ ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐﺮات دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد .ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺤﻮه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ اﺳﺖ .ﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رژﯾﻢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭼﻮن وﭼﺮا زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎه ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﯿﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﻧﯿﺰ ﺑﺰﯾﺮ ﻣﻬﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .او
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ زور ﭘﻠﯿﺲ و دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻮرم ﺑﺮود .ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺷﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﮔﺎه ﻋﺬاب ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ » ﮐﺎرد دﺳﺘﻪ اش را ﻧﻤﯽ ﺑﺮد« در ﻣﻮرد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﻮد را ﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺣﻖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺟﺮﺋﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺷﺎه را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻔﻘﺎن آور ﺷﺎه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در درون ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اداﻣﻪ اﯾﻦ
١٤

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد .از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﻫﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اداﻣﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ .ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺷﺮاﻓﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ﮐﻪ آن را دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد و راﺑﻄﻪ
آن ﺑﺎ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻖ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،رژﯾﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ ﺧﻠﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺧﻮاه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﻣﯽ زﻧﺪ اﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ درﺟﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻣﺜﻼ در وﯾﺘﻨﺎم و ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ( .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺷﺒﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در ﺳﺎل ﻫﺎی  1320ﺗﺎ  1332ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻏﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﻘﺶ
ﺳﺮﮐﻮب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی  30ﺗﺎ  32دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ در
دﺳﺖ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﻗﺮار دارد .واﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ،رژﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻧﻘﺶ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺣﺪت ارﮔﺎﻧﯿﮏ دارﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ دو
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رژﯾﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رژﯾﻢ )دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه( ﺗﻤﺎم ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎ را و اﻫﺮم ﻫﺎی ﻗﺪرت را
در دﺳﺖ دارد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺪ راه ﺟﻨﺒﺶ
رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات دﻫﻪ اﺧﯿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات اﺳﺎﺳﺎ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺬﺑﯽ ،ﺣﺮﮐﺎت روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ راﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه و
واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ دﻗﯿﻘﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻠﻖ در زﯾﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎرﺳﺎ ﻫﺪر ﻧﺮود .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻌﺎر ﺟﺒﻬﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ وﯾﺘﻨﺎم ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ
»ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﮓ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ« ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﺶ« ﺷﻮد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻠﻖ را زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد .ﻃﺒﻘﺎت و
ﻗﺸﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن( ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺞ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ .ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ،ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻠﻖ و رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،از
راه ﻣﺒﺎرزه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .در زﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎز در زﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ از ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻮده ای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻗﺸﺮ و ﺻﻨﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب
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ﺷﻮد .از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻠﻖ را در ﯾﮏ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻀﺎد اﺳﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ،ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ﮐﻪ وﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻋﺪه ای از ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از اﻧﻘﻼب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺛﻘﯿﻞ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ :آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ .ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از اواﺋﻞ ﻗﺮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در دوره ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ آﻣﺎده اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوران
ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻫﺮ دو ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .در ﻃﯽ دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﺗﻀﺎد ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻤﺪه ﺷﺪه و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻠﻖ در زﯾﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﺗﻀﺎد
ﻋﻤﺪه در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ آﻧﺎن
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﻋﯿﻨﺎ ﻋﻤﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯽ ام ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﺎ  28ﻣﺮداد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻫﺎی دروﻧﯽ
ﺧﻮد در ﯾﮑﺴﻮ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ  ،ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪا در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﻒ آراﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮده ﻫﺎ وﺳﯿﻌﺎ از ﺧﻮد
ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ.
در ﭼﯿﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻮﻣﯿﻦ ﺗﺎﻧﮓ ﺷﺪ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای)
و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ( ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  1946ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻃﯽ ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ژاﭘﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺳﺎزﺷﮑﺎر ،ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ آﻧﺎن )آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ( ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪﻧﺪ .در زﯾﺮ ﺷﻌﺎر ﺟﻨﮓ ﺿﺪ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮات ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ در ﺻﺪد اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ درون
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﻤﻼ از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ژاﭘﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ ژاﭘﻨﯽ ﻣﺒﺎرزﻫﺎی ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﻤﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﺒﺎرزه ای رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دارد وﻟﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﺪ ﺧﻠﻖ )اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﺘﺤﺪ آﻧﻬﺎ( ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﮓ ﺿﺪ ژاﭘﻨﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ آن  ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را دارد ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺑﺎ داﺷﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ  26ژوﺋﯿﻪ ﺑﻮد .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ در راه ﺣﻔﻆ ﺧﻮد آﻧﻘﺪر اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
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دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣĤﺑﺎﻧﻪ ای ﺑﮑﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ رﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو و وﺻﻮل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ واﺣﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در راه ﺣﻔﻆ ﺧﻮد در ﺷﯿﻮه اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺪﻫﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم را ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺷﺎه و دارو دﺳﺘﻪ اش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ در ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺻﺮار ﺑﻮرزﻧﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺎ روش وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ای را
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﻠﻖ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ
و ﻓﻌﻼ در ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺪارک ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼب ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده در ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮ ه را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ و راه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﺪه را از راه
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﺋﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ و از ﻧﻘﺶ ﻋﻈﯿﻢ آﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ » ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آن ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻏﺮب ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮرژوازی ﻗﺮار ﻧﺪارد .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺪا از ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه اﻣﺮ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺘﻤﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه رژﯾﻢ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ .رﻫﺎﺋﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی و آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻬﺮه آن ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ وﺣﺪ ت ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ آﮔﺎﻫﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﺪ »ﻣﺒﺎرزه در راه رﻫﺎﺋﯽ ﻃﺒﻘﻪ اش از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻓﺮدی )ﭘﻬﻠﻮی( ﺗﺰاری ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ«.
ﮐﻢ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻋﺪم درک ﺿﺮورت اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ و از دﺳﺖ دادن اﻣﮑﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد :ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮو ﻓﺮم آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﺘﻮای آن
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻇﻬﻮر و ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺤﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺎز ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ
ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ واﺣﺪ و ﺻﺤﯿﺢ از آﻧﭽﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد؟
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ »ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
در ﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ،ﺧﻮاه رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،از ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن ﻣﺮدم
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎم دارد و آن اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ از
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺮدی ﺗﺎ ﻧﺒﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﻮده ای در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دارد ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﺒﺎرزه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻨﺎن
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ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ دارد و ﻓﺮم آن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻘﺶ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪف ﻫﺎﺋﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﻘﻼب ﺗﺪارک ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ و در زﯾﺮ ﯾﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و
ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ دﺳﺖ زده اﻧﺪ ﺗﻔﺎوت دارد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻠﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻋﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮده ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪه دارد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺎﺳﺎ
ﻣﺎﻫﯿﺖ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪه دارد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﺮﮐﺎت ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن
را ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و ﻫﻢ از ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﻣﺤﺘﻮی از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
 -1ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮوری ﺑﺮای
اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮد ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎم ﭘﯿﺶ آﻫﻨﮓ » در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ«
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
 -2ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ آﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﺷﺪه
اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺮورت ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ دارد ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻧﻘﻼب آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺑﺰﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻧﻘﻼب ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را
در ﺑﯿﺎن ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻧﻘﻼب ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را در ﺑﯿﺎن ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزه را اﻟﺰام آور ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ .ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼب را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺷﺪه و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرزرا ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل دﭼﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﺮدود ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ را در ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼب ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻤﺎن
ﻧﻘﺶ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -3در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه
اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻌﺎر
ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ وﺣﺪت ﺑﺨﺶ در ﺟﻨﺒﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ،ودر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ وﺣﺪت ارﮔﺎﻧﯿﮏ دارد .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺮوز اﺳﺎﺳﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ و ﻣﺎدام ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻠﻖ زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮده ای ﺑﺮﺳﺪ.
 -4اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮاری ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ و ﺣﻖ
١٨

ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻨﺎق ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ رژﯾﻢ ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ ﺳﮑﻮت
ﮐﺮده وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮده و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺰده اﻧﺪ از درک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻠﻤﻮس اﺧﺘﻨﺎق ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺮه ﺧﺸﻦ رژﯾﻢ را در ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺒﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻧﯿﺰه رژﯾﻢ را روی ﺳﯿﻨﻪ
اش ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺟﺪی ﺑﻮدن اﺧﺘﻨﺎق و ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻗﺸﺮ ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﺮدد .ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺒﺮم آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮑﻮﺷﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻋﯽ و ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ
ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر وﺣﺪت دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده و رﻫﺒﺮی آﻧﺎن را در ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ :ﻣﺸﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﺳﺖ از اﺷﮑﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ در آن ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻮری را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎ از ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﻮده ﻫﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻮده دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪه و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دارد .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﺮح دﻫﯿﻢ:
 -1ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ؟
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از راه ﻣﺒﺎرزه ﺻﺮﻓﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت و رﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻨﺎق ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮده ﮐﺎری ،ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزه از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻻزم ﺑﺮﺳﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه و ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺮدم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺪون ﺟﻬﺖ واﺣﺪ و ﻣﻌﯿﻦ آﻧﻬﻢ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺗﻮده را ﺑﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرزه
ﺟﻮﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو و اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻮده را از ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎز دارد ،ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺮدم را وﺳﻌﺖ و
ﺷﺪت ﺑﺨﺸﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﻋﻤﺎل ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﻮری دارد .اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ رژﯾﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺳﺮاﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺘﺤﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﭘﺒﻮﺳﻪ ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎف داده در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اداﻣﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ واﺣﺪ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ را درﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺷﺒﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ

١٩

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ» ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و اﻻ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزه از اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی )ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﻣﺒﺎرزه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ در ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه از ﺿﺮورت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻫﺮ ﮔﺎه اﻧﻮاع ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﻬﺎ داده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺤﻮری
ﻧﻘﺶ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪی اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدی اﺳﺖ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮده ﮐﺎری ،ﺑﯽ
ﻫﺪﻓﯽ و اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻊ و ﺗﻮده ای آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺪه ای
از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺘﻨﺎم ،در
اوج ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻋﺪم
درک ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﮑﺎل ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﮑﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ارزﺷﯽ
ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ را از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﺮدم ﺑﻼ درﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺪای
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺳﻼح ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮی و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﻪ ﻣﺮدم را .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮﭼﻪ روی ﻣﺮدم اﺛﺮ ﺟﺪی ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺿﻌﻒ ﻣﻄﻠﻖ آﻧﺎن و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ
رژﯾﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﺻﻔﻮف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻟﺰوم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را درک ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ آن را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻮده ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺶ آﻫﻨﮓ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﻮد دور ﺷﻮﻧﺪ؟ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد ،ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺟﺴﺎرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﻪ راﻫﯽ
را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ؟ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﯾﺎ اﺷﮑﺎل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ را؟ ﻣﺮدم در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
ﮐﻪ اوﻻ ،اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﻋﻤﻖ و ﺣﺪت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ،
ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﻼح را در ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﻬﺎ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ،درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن از راﻫﻬﺎی آﺳﺎﻧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ راﻫﻬﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ،آﻧﻬﻢ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ در ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن ،ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ دارد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه »ﺗﺪارک
ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼب« اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل آﺷﻨﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺸﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر داﻧﺸﮑﺪه
ﻫﺎ و ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻨﺎق و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺣﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ رژﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎل
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺎت و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢٠

ﺑﯽ ﺷﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺧﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد ﺑﻬﺎ داده و وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﻫﺒﺮی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎ واﺣﺪ ﭼﺮﯾﮑﯽ در درون ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ
اﺷﮑﺎل .ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺑﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﺿﺮورت دارد و ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﻨﺎح ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺎی دوم ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ دو ﭘﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از »ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺷﻮارﺗﺮ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻨﺎق ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ﭘﺨﺶ ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت و رﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺣﺰب را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺰﻏﻢ ﮐﻨﺘﺮل رژﯾﻢ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ،اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم اﺳﺖ ،ﺑﺰﻧﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و اﻋﺘﺼﺎب
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻮده ای ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاض ﻫﺪف دار و اﻣﻮاج اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺮدم ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻮده ای و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ رژﯾﻢ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺤﺪود اﻣﮑﺎن و ﺗﻮان ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ دارد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺷﮑﺎل ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﻘﺶ ﮐﻤﮑﯽ دارد و راﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
از آن ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎدی ﺗﻮده و ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد.
اﮔﺮ ﻋﻤﻼ ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ،وﻟﻮ ﻗﻠﺒﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ را در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺦ دارﯾﻢ ،ﻋﻤﻼ دﭼﺎر ﭘﺪﯾﺪه
ای آواﻧﮕﺎردﯾﺴﺘﯽ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﯽ از ﺗﻮده و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم راه ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﺮدم« ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺟﺎی
ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪ ه اﯾﻦ اﺷﮑﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ آﺷﮑﺎرﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ .ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﮐﺎراﺋﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮده ای ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ
ﻋﻤﺪه را در ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ دارد ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﻣﻮاج وﺳﯿﻊ ﺣﺮﮐﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮده ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن وﺳﻌﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﯾﮑﺪوره ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺷﺒﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﻤﺎل
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد روی ﺑﯿﺎورد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭼﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺷﺪ ﺗﻀﺎد ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺛﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد و آﮔﺎه ﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ،آﻣﺎده ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -3ﺧﺼﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ.

٢١

ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ در روﺣﯿﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺒﺎرزه اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺪف ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ رژﯾﻢ را در ﭼﺸﻢ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ
ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ،ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی از ﺗﻮده ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﺑﺪی ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .اﯾﻦ ﻗﺪر در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن رﻫﺎﺋﯽ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ
در ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﺸﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺪان ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮه ﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎﺋﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ رژﯾﻢ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوی رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﺋﯽ و ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت رژﯾﻢ ،ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ رژﯾﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ» ﻣﻮﺟﻮدی« در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻏﻮل رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺴﺖ
و ﺣﺘﯽ رژﯾﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻀﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ در ﭼﻬﺮه ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻮده ﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ،ﻫﺮ روز اﯾﻦ
ﻃﺮف ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻓﺮﻋﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﯽ رود .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و
دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدو و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪف ﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺮی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ را درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف وارد ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .رژﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه اﺳﺖ و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺳﺮﮐﻮب
ﺧﻠﻖ و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ از آن ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪف ﻫﺎی اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر روﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﻖ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺸﺎﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻠﻖ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﺎد درون ﺳﯿﺴﺘﻢ را از راه اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﻼ را ﭘﺮ ﮐﺮد .اول ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ راس رژﯾﻢ آن را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮد و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
آن ﺷﺪ .دوم ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ از راه اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﻨﻬﺪم ﮐﺮد و ﺟﺎی آن را
ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ دو اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اول ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ازا ﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ
از آﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ،ﻧﺎردﻧﯿﺴﻢ و آواﻧﺘﻮرﯾﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﯽ اﻣﺎن ﮐﺮده و روش ﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺸﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ)اس ار ﻫﺎ( را اﻓﺸﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ از
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ راس و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت در ﺑﺨﺸﯽ
از ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺶ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﻓﻘﺪان رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮی از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻇﻬﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻗﺸﺮﻫﺎی در ﺣﺎل زوال ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﮐﻪ در ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺟﺪی
ﺗﺮ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮﻫﯿﻢ داد .در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺮدی را از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻣﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻔﻮر رژﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮی رژﯾﻢ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮ و
٢٢

ﮐﯿﻨﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ ارزش دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺛﺮات ﺑﺰرﮔﺘﺮی
ﺑﮕﺬارﻧﺪ وﻟﯽ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ رژﯾﻢ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﻘﯿﺪه دوم از اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺮﯾﮏ اﻧﺪ .در ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای ﻫﺪف ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ،ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﻬﺪام ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻧﯿﺮو ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ و اﻧﻬﺪام ﻗﻄﻌﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮو ﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﻣﺒﺎرزه ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی
دﺷﻤﻦ در ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻧﯿﺮوی دﺷﻤﻦ ﮐﻪ از ﻣﯿﺪان ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺿﺮﺑﻪ ای
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی دﺷﻤﻦ .ﮔﺮ ﭼﻪ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ارﺗﺶ ﺧﻠﻖ دﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﯿﺮوی دﺷﻤﻦ از
دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻧﺎﺑﻮدی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎده دﺷﻤﻦ اﻣﺮی ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺎن
ﻧﺒﺮدی را آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺳﻼح )ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد( ﯾﮏ
ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎده را از ﭘﺎ در آورد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎده دﺷﻤﻦ و ﺣﺘﯽ اﻓﺴﺮان آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺳﺮ راه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از ﭘﺎی در ﻣﯽ آورﯾﻢ .ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﻮدﻫﺎی ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺮدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﻣﺮاء دﺷﻤﻦ ﺟﻨﺒﻪ
ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوی دﺷﻤﻦ را ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ده ﻫﺎ اﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺗﺠﻊ از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﺎی ﻓﺮﺳﯿﻮ و
ﻃﺎﻫﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت رژﯾﻢ و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻧﻬﺪام ﻧﯿﺮوی ﺧﺼﻢ در ﻣﯿﺎن ﻫﺎی ﻧﺒﺮد.
ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ رژﯾﻢ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺷﺪ
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪن اوﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ رﻣﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮده ای آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭼﺮﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ از ﺿﺮﺑﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻨﺪ و ﮐﯿﻨﻪ ﻗﻠﺐ
ﻫﺎی آﻧﺎن را در ﻫﻢ ﻣﯽ ﻓﺸﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻼﺣﯽ از آن ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮوﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ د ر آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺑﺎز ﺗﺮی از ﺣﺮﮐﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﻣﺮ ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﻏﻠﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ و
ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭼﺮﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺧﺮاﺑﮑﺎری در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﺮو ﻣﻘﺎرن ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﺳﺎل  50ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﻪ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮم ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ
ﺿﺮﺑﺎت ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ اﺳﺎس ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻮﺟﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺨﺮاج و
ﺻﺪور ﻧﻔﺖ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺴﺘﻢ و از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ
ﻫﻢ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ دوﻟﺖ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﻣﺼﺎدره ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ وﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎرزﮔﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ رژﯾﻢ اﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )و ﭘﻮل
ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد( و از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ،آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺪف ﻫﺎی
٢٣

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﮑﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﭼﺮﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﻼن ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪف ﺑﺎ روح ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻧﻄﺒﺎق
ﻧﺪارد و از راه آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد .اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪف ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ وﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﯿﻦ
ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه
و ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺸﯽ ﻣﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮ ﮔﺮد ﻣﺤﻮر ﺷﻌﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺷﮑﺎل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﮔﺮد ﻣﺤﻮر و ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در ﻓﺮم ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮای آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮای ﻣﺮدم
زﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﭽﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﯽ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ در ﻣﻌﺮض دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮏ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ)ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب( ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺧﻮد در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزه ای
اﺳﺖ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه و
ﻣﺤﻮری را در آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و
از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺧﻠﻖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺷﺪه ،ﺟﻨﺒﺶ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻘﻼب رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﻼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﻫﺎﺋﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ﭘﺮوﺳﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ
در ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را در اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ آﻣﺎده اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪای ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن را ﮔﺴﺘﺮش داد .در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی در ﺷﻬﺮ
ﯾﺎ روﺳﺘﺎ زد .ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻓﻨﺮی ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺦ ﮐﻮﭼﮏ آن را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﺮد ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﻨﺮ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﺸﮑﻪ ﺑﺎروت آﻣﺎده اﻧﻔﺠﺎرﺳﺖ ﯾﮏ
ﺟﺮﻗﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﮔﺮدد.ﭘﺲ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را آﮔﺎه ﺳﺎزﯾﻢ .ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻮده ای اﺳﺖ و ﺷﻌﺎر آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻠﻖ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ و رژﯾﻢ را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه
٢٤

ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﮑﯽ دارﻧﺪ) اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﮑﺎل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و ﻧﻔﯽ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد( ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد) زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ( و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﻫﻤﯿﻦ راه ﺗﻮده ای ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و از اﻧﻘﻼب
ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد را از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری در اﺻﻮل ﻋﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﯽ
ای ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و ﺧﯿﺎل ﺧﻮد را راﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﭗ ﺳﺮ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ در ﻣﯽ
آورد .در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻧﻘﻼب رخ ﻧﺪاده ﭘﺲ ﻣﺸﯽ ﻣﺎ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﻼح را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ
اﺳﺖ :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺑﺒﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ دارد و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ!
در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ »ﻣﺪاﻓﻊ« ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺿﺮورت آن و درک درﺳﺘﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﻫﺪف ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺑﺮداﺷﺖ
ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از
ﻣﻮﺿﻊ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را
ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺑﺎرزه ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از
اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و در اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺮم و ﻋﻤﺪه ای
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دو ﻣﺸﯽ ﻧﺸﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﻣﺸﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در اﯾﺮان ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن
ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ دارد و ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از راه ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻧﻘﻼب
ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎص ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺻﻮﻻ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ای روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻋﺪه ای ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ از
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را و ﻗﺸﺮﻫﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ
از ﻣﺒﺎرزه را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (1 :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ(2 .
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﯿﻮه اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﻣﯿﺰان
ﻗﺪرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ رژﯾﻢ ،ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد  (3ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روﺣﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان
ﺗﺤﺮک ،ﺟﺴﺎرت و روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺮﺿﯽ آﻧﻬﺎ )و ﯾﺎ روﺣﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻧﻮﻣﯿﺪی آﻧﻬﺎ(  (4ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ (5ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای  ،ﻧﺤﻮه ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻖ ﻫﺎ ،دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن
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آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﻬﺖ رﺷﺪ آن و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻧﻘﻼب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺪف ﻫﺎی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ در راه ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ،ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای »ﻓﺮدا«
ﺗﺪارک ﮐﺮد ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻧﻘﻼب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺮک ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ آﻧﻬﺎ ﻣﺪد ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮ دوام ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺮوﺳﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه را در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺷﮑﺎل
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه اﺛﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﺣﻮل و
ﺣﻮش آن ﺑﺎ اﺷﮑﺎل اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺧﺎن و ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺪودی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽ آورد در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ و اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻀﺎدی ﻋﻤﺪه ﺷﻮد و ﺟﺎی ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﺟﻨﺒﺶ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﺪف ﻣﻌﯿﻨﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻤﺪه ﺧﻠﻖ ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد در ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺛﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .ﻣﺜﻼ در ﭼﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺿﺪ ژاﭘﻨﯽ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه ای ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ
ﭼﯿﺎﻧﮑﺎ ﯾﭽﮏ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه در اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﺛﺮ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،اﯾﻨﮑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رژﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو آﻧﻬﺎ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺛﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه از زﻣﺮه ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ
دﺷﻤﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﭘﺮ ﻗﺪرت و
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؟ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻄﻔﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ آن اﺷﮑﺎل از
ﻣﺒﺎرزه را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮان اوﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن  ،آﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی ﺟﻨﺒﺶ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺒﻪ و ﭘﯿﺸﻪ وران ،ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﻗﺸﺮ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه ای دارد ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی
زﻧﺪﮔﯽ آن ،از ﻓﺮﻫﻨﮓ آن و از آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻊ روﺣﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺧﻮد
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﺛﺎری ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺬﺷﺘﻪ روی آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﺋﯽ او در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ از ﺧﻮد روﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ)
٢٦

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد رﻓﺎه ﻧﺴﺒﺖ آن و ﻧﺎراﺣﺘﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﯾﻢ( ،ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ،
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺟﻨﺒﺶ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺿﻌﻒ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮده ﻫﺎ را در ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻗﺮار
دﻫﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را دردو راﻫﯽ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻃﻐﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺧﻔﻘﺎن آورﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺐ
ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮر ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﺸﻢ آﮔﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﮔﺒﺎری ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ آن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ اﺛﺮ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺿﺮورت ﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎرزات وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺖ
آﻧﺎن ﺑﻪ درﺟﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﺧﯿﻤﯽ ﺗﻨﺰل ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪت اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺗﺤﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮده ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دارد.
آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و اﺷﮑﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺒﺎرز در آن ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ ﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺷﮑﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎت و
ﻗﺸﺮﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ،در اﯾﻦ ﻗﺎره ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻗﺎره اﺛﺮ دارد .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻫﻨﻮز ﺳﻨﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺟﻨﮕﻞ و اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎرزه در ﺳﺎل ﻫﺎی  20ﺗﺎ  32در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯿﻢ اﺛﺮ دارد .ﻗﯿﺎم ﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﺣﺘﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ دارد ،ﯾﺎﻏﯽ ﮔﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ) و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز( راﯾﺞ
اﺳﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .آﻧﺠﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺮوز ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮازن
ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ از دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻫﺎ ﺷﺪه از ﺑﻨﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻀﺎدﻫﺎ و وﺣﺪت ﻫﺎی آﻧﺎن ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ از زﻣﺮه اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،درﺟﻬﺎن و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم وﯾﺘﻨﺎم در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻇﻔﺎر و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻄﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺧﻠﻖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و در
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺑﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ د رآن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻨﺒﺶ را در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ
ﺧﻼف ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻟﮑﻦ ﻋﻮاﻣﻞ روﺑﻨﺎﺋﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮم اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎده اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﺒﺎرزه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ »ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮری در ﻫﺮ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ از ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎده درﺟﻪ ﯾﮏ آﺳﺎﻧﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪ« در اﯾﻦ ﺻﻮرت درک ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ.
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ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺎرز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ آن در ﺳﺎل 32
در روزﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ از ﻃﺮف ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻨﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزی درﺧﺸﺎن ﻣﺮدم)در ﺳﯽ ﺗﯿﺮ( ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ،آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮﺿﺪ ارﺑﺎب ﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه وﺟﻮد
ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺎ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻋﻀﻮ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﺣﺪت رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﺗﻀﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﺤﻨﻪ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻓﺮار ﮐﺮد وﻟﯽ
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم از رژﯾﻢ از رﺷﺪ و ﺷﺪت ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻘﻮط ﻣﺼﺪق ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺪه آل اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮ ﺿﺪ رﻫﺒﺮ ﻣﻠﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺠﺎع و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ او را
ﺳﺎﻗﻂ و اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ) ،ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد( دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ای ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ زده و ﻗﻬﺮﻣﺎن رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻠﻖ
ﺑﺸﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم)ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻫﺎ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ
رﯾﺸﻪ داری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺰب و ﺳﺘﺎد رﻫﺒﺮی آن ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را از دﺳﺖ داد و ﺧﻠﻖ و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻪ ،ﺣﺰب
ﺗﻮده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ رژﯾﻢ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ
در ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای ﻣﺒﺎرزه رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺠﺎع و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ از آن در ﻫﺮاس
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اوﻻ :ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در
ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه از ﻣﺒﺎرزه ای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ای ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،از
اﯾﻨﺠﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻮه اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رژﯾﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ :در ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از رﻓﺮم و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻠﮑﻪ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در دوره ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﺿﺮورت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺮ دوره ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎه ﻫﺎی اول ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﯿﻦ  32ﺗﺎ  39ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی
ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﻤﺎل ارﺗﺠﺎع واﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺑﺰﻧﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  39ﺗﺎ 42
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ وﻟﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ) ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و ﺣﺰب ﺗﻮده( ﺧﻼء ای ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻧﺪاد از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻄﻔﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  42ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ زد و ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻔﺴﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد ،اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﻃﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی اول دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﯾﮏ
دوره ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  49اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺸﺖ .ﺑﺮای درک ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه در آن ﻇﻬﻮر و رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
رﻓﺮم ارﺿﯽ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ آﻏﺎز ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺪاﺷﺖ ،در
ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻨﻮز رﻓﺮم ﺣﺘﯽ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺮم از ﺳﺎل  44ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﻫﺮ ﭼﻪ
٢٨

ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ،39در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺌﻮدال -ﮐﻤﭙﺮادور ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﺲ از رﻓﺮم ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺤﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد .آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺗﻬﺎﺟﻢ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺲ از ﯾﮑﺪوره ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎل  42و  40ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﺎل  42ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺳﺎل  32ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻣﺮدم ﻓﺎﻗﺪ آن آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﺋﯽ ﺳﺎل  32ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺗﻬﺎﺟﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه) ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﺮدی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺳﺎل ﻫﺎی  32ﺗﺎ  39ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ( ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﯾﻦ دوره را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ،ﺳﻠﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﻃﯽ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم) و
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد( داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در  28ﻣﺮداد
ﻫﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺒﯿﻪ آن رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻔﻘﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻮع
آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺳﻼح را ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و از ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ،ﺧﻮاه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺐ و ﭘﯿﺸﻪ ور ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﺴﺒﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺪﻫﺎ )ﯾﺎ ﻫﺰاران( ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺸﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .ﻣﺮدم
از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻬﯿﺐ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺼﺎف داد؟ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،و آﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه و اﺧﺘﻨﺎق ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺛﻤﺮی
دارد؟ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد از راﻫﻬﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ و رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻮارا در ﺑﯿﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ » :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﮑﻞ
ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺻﻠﺢ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را در اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل ﺗﺮی
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه و ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در
ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ .وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺳﻮق دﻫﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روی آورد؟ اوﻻ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی دﻫﻪ اﺧﯿﺮ از ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﺒﺶ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ ازﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺿﻌﻒ
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ازا ﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ) در ﺑﺨﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ( واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺰب ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
اﺳﻄﻮره ﺣﺰب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ
ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ)
ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﺪان ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ دﻫﻘﺎﻧﯽ( دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﺑﮕﺬارد ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
در ﺗﮑﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺪازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﺪان ﺧﻮد ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎرزه دﭼﺎر آن ﭼﻨﺎن
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ
دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ در دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
٢٩

اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻪ اﻣﺮی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺣﺪودی دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ
از ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ای واﺣﺪ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روﯾﺪاد ﻋﻈﯿﻢ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در اﯾﺮان اﺛﺮات
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ را ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺖ .ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﮕﻞ ،ﻗﯿﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻠﻨﻞ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد؟
در ﺳﺎل ﻫﺎی  1963ﺗﺎ  1970ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان دوره ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ آﺛﺎر اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ از ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓ اﻧﻘﻼب در
ﮐﻮﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻮﺟﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻮﺑﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی  39ﺗﺎ  42ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻟﻬﺎ ی 42ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ای از آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد
ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻋﺎم ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از :اﻟﻒ( ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرگ ﺣﺮﻓﻪ ای ارﺗﺶ رژﯾﻢ
ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ .اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﻗﺪر ارﺗﺶ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺰرگ ،ﻣﺠﻬﺰ و ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮدم ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻮﺑﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮد ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و رﺷﺪ
ﺳﺮﯾﻊ آن ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺧﻠﻖ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮای ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﻃﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ب( اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ و ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺒﺶ  26ژوﺋﯿﻪ در آن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ راه ﻧﻈﺮﯾﻪ ای را ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب« ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻃﺮاز ﻧﻮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ اﯾﺪ
ﺋﻮﻟﻮژی او را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺗﺌﻮری اول ﺣﺰب ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزه را ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ راه ﻣﺒﺎرزه و
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رد ﮐﺮد و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ »اﺳﻄﻮره ﺣﺰب« و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و راه اﺻﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ج( ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در ﮐﻮﺑﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺮای ﺷﺮوع و رﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ »ﻗﻄﺐ« ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ای را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺟﻨﺒﺶ درﯾﻎ دارﻧﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮ روز ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد رواﺑﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎد و ﺷﺎﮔﺮدی)اﮔﺮ ﻧﻪ ارﺑﺎب و رﻋﯿﺘﯽ( ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﻄﻮره
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﻄﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد .ﺗﺠﺎرب داﺧﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﺣﺰب ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎﻧﺒﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺑﺎر آورده
اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از  32ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﻟﻨﯿﻨﯽ ﺷﻮد .ﺟﺪاﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻮروی از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎل  33و  34ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ آﻧﻬﻢ درﺳﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﻬﺎﺋﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﻮ ﺗﺮ را ﻧﯿﺰ ﮔﺸﻮد و
»اﺳﻄﻮره ﻗﻄﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ« در ﻣﻌﺮض ﺷﮑﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد و ﺑﻨﺎ
ﺑﺮﺿﺮورﯾﺎت داﺧﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮد
را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روی
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﻫﺎ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺟﺎی ﺑﺖ ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ،واﻻ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
٣٠

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﺎﺋﯿﺪ رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه از ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎن اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺸﯽ »ﺳﯿﯿﺮا« رواج ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ زودﮔﺬر ﺑﺰودی از »ﻣﺪ« اﻓﺘﺎد ،وﻟﯽ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ
آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد وﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺷﻬﺮ ،رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻨﺒﺶ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻠﻖ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺟﻨﺐ ﻣﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺟﻮان ﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ اﺛﺮ آن از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮی ،ﭘﺮوﺳﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺮ ﮐﻮﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز داﺷﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺸﯽ از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺒﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ در
وﯾﺘﻨﺎم ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺷﮑﻞ ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ داﺷﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ را ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﺘﻨﺎم در آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در راه ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺎی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﺳﺎل  48ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺎ ،اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻐﻞ ﮔﻮﺷﻤﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدی در
ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ در اﯾﺮان ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ روز ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎزه ای در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﯾﻤﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻔﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ در ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه و
ﺳﻠﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﺷﺮط ﻻزم ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺗﺠﺎرب داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز
در اﯾﻦ دوره ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در وﻃﻦ ﻣﺎﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺳﺘﺎرﺧﺎن و دﻻوران اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ دوﺑﺎره ﺟﺎن ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن از ورای ﻏﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺦ دوﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﮕﻞ از ﻧﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ)و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﺗﻮﺟﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎ ﺧﺎن ،ﺧﻠﻖ ﻣﺎﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﻔﺰود .ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻧﻬﺰام ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارد ﭘﺲ از  28ﻣﺮداد ،دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺷﻤﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ روی ﻣﯽ آورد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ
از ﺧﻮد را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در اﯾﺮان ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﺳﺎل ، 42
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ای ﮐﻪ ﺧﺸﻦ ﺗﺮ ،ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﺗﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺎل ﻫﺎی  32ﺗﺎ  36ﺑﻮد ﻣﺮد .ﺟﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺻﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  » :ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ رﻓﺖ« .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ
آﻣﺎده در ﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﻣﻮﻗﻊ از آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم در
ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ای ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
٣١

ﻫﻤﯿﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ای اﻋﺘﻘﺎد آوردﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺠﺎرب ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﻮﺑﺎ ،اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ 10
ﻣﺎرﺳﯽ  52ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد.
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ای ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻠﯽ)ﺻﺎﻟﺢ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ( ﺷﻌﺎر »ﺻﺒﺮ و اﻧﺘﻈﺎر« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺪدی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺎح
ﭼﭗ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻤﻼ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺳﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﻮن ﻓﺮو رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از دل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ )ﭼﭗ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ( ﻋﻨﺎﺻﺮ
و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺮی ﺟﺪا ﺷﺪ و در ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭼﻪ ﮐﺮد .ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﺶ
در ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  35ﺗﺎ  ،40ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ،درﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود
ﻋﻠﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻨﻮب و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ دﻫﺴﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ
را از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﺳﺎل  34ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﻠﻮب اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻋﺪه ای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻮان را ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل
ﻫﺎی  39ﺗﺎ  42ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻬﺮان ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ راه را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه
ﺣﺰب ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ،اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﮕﺮه ای واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻬﺮان ﺷﻌﺎر! »اول
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﯽ« را ﻣﯽ داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اول در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﺎدر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ دام ﻓﻌﺎل ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺪ و ﻃﯽ ﻗﺮﯾﺐ ده ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ زد.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻬﺮان ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .رﻫﺒﺮی ﺣﺰب اول در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺮم ﺑﻪ ﮔﯿﺠﯽ و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ دﭼﺎر ﺷﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم در  15ﺧﺮداد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را  180درﺟﻪ ﻋﻮض ﮐﺮد.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  44ﺑﺎ ﭘﺨﺶ اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﮔﻮارا ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ« ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ
آورد .ﺑﻌﺪ رادﻣﻨﺶ در ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﻋﻼم ﮐﺮد ﺣﺰب ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﺣﺰب دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎری
ﻋﺒﺎس ﺷﻬﺮﯾﺎری ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ در راس ﺗﺸﮑﯿﻼت داﺧﻠﯽ ﺑﻮد در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮآﻣﺪ و آن ﺗﺮاژدی ﺧﻨﺪه
آور را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی رﻗﺖ ﺑﺎر آن را در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ در راس آن ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ
رﺳﻤﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﭘﺲ از ده ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و ده ﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎل آﻟﻮده ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را
از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻧﺒﺎل آن ،ﻃﯽ ﺳﺎل  ،50رادﯾﻮی ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮐﺞ دار و ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻃﺮﻓﺪار آن ﺑﺴﺖ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ را ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ،دﺳﺖ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺣﺰب دارﯾﻢ ﺟﺎ دارد ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﻮن ﻣﺎر ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮات
ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ« ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﯾﮑﺸﺒﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ  ،از ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی  39ﺗﺎ  42ﻧﻄﻔﻪ ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ راه ﺗﺎزه
ای ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .از ﺳﺎل  42ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺗﺪارک ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .دو ﻧﺴﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ورﻃﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪی از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺿﺮورت اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ راﻧﺪ .د ﺳﺎل ﻫﺎی  42ﺗﺎ  49ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد .ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و دو ﻧﻔﺮ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺟﻨﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﺮﯾﻒ زاده و رﻓﻘﺎﯾﺸﺎن در ﻫﻤﯿﻦ راه
ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﺮور ﺷﺪ و ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ﺷﺎه را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﯽ ﻗﻬﺮ
آﻣﯿﺰ در زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم روﺷﻦ ﺗﺮی
از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮﻟﯽ از ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  49ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ
اوﻻ :وﺟﻮد ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﻣﺮدم از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ و رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی
ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد و رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮده ای ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﺷﮑﺎر و اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای دﺳﺖ زد ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ :وﺟﻮد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم وﻟﻮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﺮد .ﺛﺎﻟﺜﺎ :وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺗﺮی از اﻋﺘﺮاض را ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ و ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ
ﻣﺮدم ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻔﻘﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺷﺎه و ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺟﺰ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﻓﺮم در ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻓﺮم روی اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﺮم در اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﻓﺮم از دو راه در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .اول از راه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ رﻓﺮم در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه آورد و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻬﺎﺟﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ راﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در
ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را اﻓﺰاﯾﺶ داد و اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ -اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻓﺮم روی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات در
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  42ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﻣﺠﺪد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺮم روی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ.ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ رﻓﺮم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ از راه ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻐﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺑﺎب -رﻋﯿﺘﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪ و ﭘﺲ از
اﺟﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و رﻓﺮم ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﻖ زﻣﯿﻦ و آب را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺪه آﻧﺎن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﻓﺮوﺧﺖ و ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺳﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و رﻋﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
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ﺧﻮد اﻣﯿﺪوار ﺷﺪ .ﺗﻀﺎد ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از رﻓﺮم ﻫﻨﻮز ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺎزه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪه درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر او.
ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ روﺳﺘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺳﺘﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﮔﻮارا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :درآن دﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ روﺳﺘﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ« .او از اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﮐﻮﺑﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺑﺨﺼﻮص روﺳﺘﺎ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎ را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺷﻌﺎر »زﻣﯿﻦ ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن« ﺷﻌﺎری اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
ﭼﺮﯾﮏ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ »رﻓﺮﻣﺮ« اﺳﺖ .در اﯾﺮان ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺑﺎب –رﻋﯿﺘﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎ را در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﭼﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ارﺑﺎب
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻀﺎد ارﺑﺎب و رﻋﯿﺖ را ﺷﺪت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ای ﺧﯿﻠﯽ زود از ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ درﺟﻪ دوم داﺷﺖ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .در ﺑﯿﻦ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﺳﺘﺎ و
ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎرزه ﺷﻬﺮی در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ در روﺳﺘﺎ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ .ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارﺿﯽ
در ﺳﺎل  40و  41ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺷﺘﻬﺎی دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺗﯿﺰﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻣﯿﻦ و آب ﺑﺪﻫﺪ .ﺳﻘﻮط اﻣﯿﻨﯽ و ﺳﭙﺲ
ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ )ﮐﻪ دوﻣﯽ ﻣﻈﻬﺮ رﻓﺮم ارﺿﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد( و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ رژﯾﻢ در ﺳﺎل  42از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ داد ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی  44ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ رﻓﺮم ارﺿﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در روﺳﺘﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺮو
ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻮﺷﺶ و ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی رژﯾﻢ و ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ )و ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﻫﻢ( ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﯽ ﺧﻮد
اداﻣﻪ داده اﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﭘﺲ از درک واﻗﻌﯿﺖ رﻓﺮم و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،روی
ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در روﺳﺘﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﭘﺮﺗﻮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﭼﺮﺑﯿﺪ
وﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و »ﮐﻮه« ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روﺳﺘﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﻀﻮر
ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ رژﯾﻢ ﭼﻬﺎر ﭼﺸﻤﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ را زﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ در ﻫﺮاس اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻓﺮم ازا
ﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ روی ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
ﻧﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی)ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮ( و ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ )ﮐﻮه( ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ
٣٤

از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺧﻮد را آﻣﺎده در ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻧﺒﺮد ﭼﺮﯾﮑﯽ در »ﮐﻮه« روی ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه »ﮐﻮﻫﯽ« دارد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺪارک ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ آن ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻬﺮی ﮐﻢ ارزش ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻔﺎت وارده از اﯾﻦ راه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اوﻻ ﺑﺴﯿﺞ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﺮﭼﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ روی روﺳﺘﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺷﻬﺮی در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ »ﮐﻮه« را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه در ﮐﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺗﻮده
ﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه را ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی و ﺧﻄﺮ ﺗﺮاﮐﻢ زاﺋﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺮوج از ﺷﻬﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ،ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ »ﮐﻮه« ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه آن ﻫﻢ در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺠﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻮه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﻨﺶ ﺣﺬف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
رد ﻣﺒﺎرزه در ﮐﻮه ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺗﺪارک ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد) و ﻧﻪ آﻧﮑﻪ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ دﺷﻤﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدد( ،اﮔﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺼﺎف دﻫﺪ وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺪﻫﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ در روﺳﺘﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﻐﺎی ﺑﺎج و ﺧﺮاج ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻞ اﻗﺴﺎط زﻣﯿﻦ و آب
ﺑﻬﺎ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻌﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﺑﺰرگ ارﺑﺎﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ روزﻣﺰد
ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اراﺿﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯽ را ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﯿﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻢ زﻣﯿﻦ و ﺑﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در روﺳﺘﺎ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮم از
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎ )ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺷﻬﺮی و ﻋﻤﺪﺗﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﺖ( و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ
اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ را ﻧﻔﯽ ﻧﮑﻨﺪ وﺑﺮای ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﻣﻌﺮﻓﯽ و
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ رژﯾﻢ اﺳﺖ .ﮐﺮدﻫﺎ ،ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ و ﻋﺮب ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﺳﺘﻢ ﻫﺎ ،ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭼﺮﯾﮏ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻣﺮدم از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﺴﺘﻪ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز از ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﺳﺖ و اﻻ در
ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ای در ﮔﯿﺮد ،ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺟﺎ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﺎ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ؟
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ رﺷﺪ
ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﺳﺮ راه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه
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ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی از اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﻖ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺷﻖ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎزد و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم را در ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اداﻣﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪ و ﻫﺪف دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ :اول ،ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در زﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر و ﯾﮏ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ از آن زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و دوم ،ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آوردن ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ زﯾﺮ ﯾﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو ﻫﺪف ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎ ﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﯽ واﺣﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل را ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮده ﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺻﺤﺖ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را
اﺛﺒﺎت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮم آن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺟﺎﻧﺒﺎزی ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﭼﺮﯾﮏ از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺴﺎرت
ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﻘﻼﺑﯽ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارزش ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﺮﯾﮏ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درک ﻧﮑﻨﺪ و از درون آﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی زﻧﺪه ای ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺸﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ .در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﭼﺮﯾﮏ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ رژﯾﻢ ،ﺗﻮده ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺛﺮ ﺟﺪی و
اﺳﺘﻮار ﺑﮕﺬارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻻزﻣﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد .ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺿﺮورت ﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز روی ﺗﻮده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد اﺛﺮ ﺟﺪی ﺧﻮد را روی ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﺗﻘﺪم زﻣﺎﻧﯽ دارد .ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﭘﯽ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﺳﻄﺢ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻋﻤﻼ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺒﺎر ﻣﯽ آورد ،ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
اش ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﮐﻪ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎ و اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی از ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﻮده
ﻫﺎ را از ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮده آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ وﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯽ آن ﻣﻮﻗﻊ آن ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ روی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎﺋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻫﺪف ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺸﯽ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮوع دوره ﺟﺪﯾﺪی را از ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﻧﺪ .اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ و آن را
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ در زﯾﺮ اﺧﺘﻨﺎق دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ از دل ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ واﺣﺪ ﭼﺮﯾﮏ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﺎن را وادار
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻋﺪام ﺳﯿﺰده ﺗﻦ ﭼﺮﯾﮏ ،اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮﺳﯿﻮ ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ آن ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ
دﻫﺪ :از اﻣﺮوز ﻧﯿﺮوﺋﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﯽ و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﺧﻮد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ
رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ وﻟﻊ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻠﺐ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .واﻻ در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد
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ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮ ﺑﺎز اﺻﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از راه ﭘﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺌﻮری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن
ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﯽ را
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻫﺒﺮی ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﮐﯿﻔﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف اول ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ راه
ﮔﺎم ﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﻫﺪف ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺸﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آوردن ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺮدم در آﻏﺎز از ﺷﮑﻞ ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدم اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن آﻧﺎن و ﯾﺎ ﺗﻮده ای ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮان ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺮاض ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺗﻮده ای ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه در راه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺮای ﻣﺮدم )،ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﮑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز( ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را در ﺑﺮﺧﻮرد رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه رژﯾﻢ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺣﺲ ﮐﺮده ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ رﮐﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ در دو
ﭘﺪﯾﺪه :ﯾﮑﯽ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و دﯾﮕﺮی ﺳﮑﻮن ،ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺘﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺗﺪارک و اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و
ﺗﻮده ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺻﺪد در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺪﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺗﻮده
ﻫﺎ در ﺧﻤﻮد و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﻀﺎد در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﺗﻀﺎد را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ را ﺑﻪ ﺗﻮده ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ از اﯾﻦ راه ﻧﻘﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮده ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻨﺎق و ﺗﺮور دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ و
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮده ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻮده ای آن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ را ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ و در رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻇﻬﻮر ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای درک ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ آن
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان دو ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد :اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،و دوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ و راﻧﺪﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺟﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﯾﮏ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺣﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﺋﯽ در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎل  49ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ)ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻠﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻋﺪه اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎ ت ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،اﻧﻘﻼب
را آﻏﺎز ﮐﺮده .ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دارﯾﻢ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻘﻼب را از ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮده ﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﻘﺪان ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺒﺶ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ »اﻧﻘﻼب« درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﺘﻘﺎدی از ﺟﻨﺒﺶ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ از ﻇﻬﻮر آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .داﺷﺘﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎل  49و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ در آﻧﺠﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری دارﻧﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﯾﺎس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺧﺼﻠﺖ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ و ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺪون
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه و ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ای ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮو
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻮﻗﻊ و اﻧﺘﻈﺎرات اﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد .ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و آﻧﭽﻪ از آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻃﺮﯾﻖ دوم را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز را ﺑﺎ دﯾﺮوز ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
اﯾﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را از دﯾﮕﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪا ﮐﺮد؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻫﺴﺖ .ﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﻤﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺪ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ ﺧﺎرج از اراده و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﻣﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻣﺘﮑﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﺻﺤﺖ ﻣﺸﯽ را در اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺗﺤﻮل و رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﻣﺎ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ذﻫﻨﯽ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب .در ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :اول ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻮده ﻫﺎ ،دوم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رژﯾﻢ و ﺳﻮم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﺗﺎ
ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ و در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ و در ﮐﺪام ﺟﻬﺖ ،در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه.
اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
دﺳﺘﺎورﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دو ﮐﯿﻔﯿﺖ دارﻧﺪ :آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ و ﻟﻤﺲ ﻇﺎﻫﺮی اﻧﺪ .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻧﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد
دارد ،آﻧﭽﻪ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﻔﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی  42ﺗﺎ  49ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﮑﻮن و رﮐﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاض ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮت ﺗﺨﺘﯽ و ﻣﺎﺟﺮای اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎزه اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﻏﻠﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﯾﺎ
ﺣﯿﺎت ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی دوره ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎرز ﺑﯿﺸﺘﺮ
٣٨

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﭘﯿﺪا ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺒﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ )ﻣﺜﻞ ﺳﺎل
ﻫﺎی  39ﺗﺎ  (42ﻧﺒﻮده و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺧﺘﻨﺎق رژﯾﻢ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻋﺘﺼﺎب ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ،
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل روﯾﺪاده ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه .اﻏﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ رژﯾﻢ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ آن ﻧﻤﻮد ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر در ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ روﯾﺪاده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ از ﻣﺒﺎرزات دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺷﮑﺴﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻃﻠﺒﯽ و ﺑﺎز ﺷﮑﺴﺖ .ﺗﻮده ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻮاره در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﻫﺒﺮی ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ رﻫﺒﺮان،
ﺳﺎزش و از ﻣﯿﺪان ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﺮدم ﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﺸﺮو و ﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﺧﻮد را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﻄﻠﻖ ﺿﺮﺑﺎت ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه زد .ﻣﺮدم اﯾﻨﮏ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮﻧﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻨﮏ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎ اﮔﺮ ﮐﻢ
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﺰﻣﯽ اﺳﺘﻮار دارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎ
اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ را از ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ
ﺣﯿﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺒﺎر و ﭘﺨﺶ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎ رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده اﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﺮﯾﮑﯽ
ﮐﻪ از ﭘﺎی در آﻣﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻋﺪام ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ،
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮ از دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﺮﯾﮏ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻋﺪام ﻓﺮﺳﯿﻮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای ﻧﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺮاری ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ده ﻫﺎ ﻟﻄﯿﻔﻪ رژﯾﻢ
را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﻮﯾﺎن ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺑﺎرﻫﺎ زﻧﺪه ﺷﺪ .ﺻﻔﺎری در ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺎﻓﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و در
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻬﺎدت ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪ .ﻣﻬﺮﻧﻮش ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ از ﺑﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ دﺷﻤﻦ را از ﭘﺎی در ﻣﯽ
آورد .زﯾﺒﺮم اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ را در ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﮐﺮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﻫﻤﺪردی و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺑﺎﺧﺘﻪ و زﺑﻮن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﻨﺼﺮی را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ در راه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﻧﮕﺬارد .ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮده و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪه و ﯾﺦ ﺟﺪاﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﺮﯾﮏ در ﺣﺎل ذوب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ از درﻧﺪه ﺧﻮﺋﯽ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﭼﻬﺮه
ﺑﺪون ﻣﺎﺳﮏ رژﯾﻢ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﺮ ﻧﯿﺰه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رژﯾﻢ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺰد ﺗﻮده ﻫﺎ رﺳﻮا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﻋﺼﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ رژﯾﻢ ﺧﺮد
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺸﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺘﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺮدم ﻧﺪارد .دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم را ﺗﯿﺮه ﺳﺎزد .ﻣﺮدم اﯾﻨﮏ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻫﻨﻮز از او ﻫﺮاس دارﻧﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺗﻮده ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ رﺷﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روی اﯾﻦ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ در
ﻣﯿﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه .ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺪارک ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼب .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
را ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮده ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ،ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻦ
ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺒﺮی ﻣﺮدم را در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ رژﯾﻢ
٣٩

روی آورﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ دورﻧﻤﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دﭼﺎر ﻏﺮور ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺎ
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.
اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ رژﯾﻢ و ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ
رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  32ﺗﺎ  34ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن داﺧﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک
روﺑﺮو ﻧﺒﻮد .رژﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ را  ،ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮو و اﻣﮑﺎن ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو ﺳﺎل ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻣﯿﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن را دارد از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .رژﯾﻢ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ را
در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻒ ﭘﯽ ﮔﯿﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ روﺑﺮوﺳﺖ .ﻻف و ﮔﺰاف ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﺪارک ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺮﮐﻮب داد» .ﮐﻤﮏ آﺷﭙﺰﻫﺎی ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ« ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک« ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺟﯿﺮ ﮐﺮدن دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو و ﺻﺮف ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺧﺮج ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ،دادﻧﺪ.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ ،رادﯾﻮﻫﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺧﻮد ﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﻧﻮﮐﺮاﻧﺶ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ رادﯾﻮﺋﯽ اﯾﺮان و ﺷﻮروی و اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﺪف ﺣﻤﻼت ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﻣﻼ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ روز دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﭼﻬﺮه ﺧﺸﻦ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ
روز ﻣﺎﺳﮏ رژﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺪه ﺷﺪه .رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دﺷﻤﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان و ژاﻧﺪارم ﺑﯽ آزرم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻔﺎر ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﻓﺸﺎی ﭼﻬﺮه رژﯾﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻔﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼق ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورد .رژﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﯽ ﺷﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﯾﮑﯽ ازﺧﻮن آﺷﺎم ﺗﺮﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ
ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﻘﺶ ﻓﺮدی ﺷﺎه ﻫﺮ روز ﻋﻤﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺎوران
ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺟﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻧﻮﮐﺮان در ﺧﺎﻧﻪ»ﺧﺎن« ﺗﻨﺰل ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮدﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﺿﺮورت اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﻌﺎد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ را در درون ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ :آﯾﺎ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺸﻦ ﺷﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﯿﺎ ت ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻓﺪای ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده او ﮐﺮد؟ ﺟﻨﺎح
ﻫﺎی ﻧﺎراﺿﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ :آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺗﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﻮدﯾﻦ دﯾﻢ و
اﻣﺜﺎل او ﻓﺪای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺴﺎرت آﻣﯿﺰ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﺷﺎه زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺗﺎ راه ﻫﺎی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد دﯾﮕﺮی از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ درﯾﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی رژﯾﻢ ،رﺳﻮا ﮐﺮدن آن ﻧﺰد ﻣﺮدم و ﺟﻬﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ رژﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻋﺎدت داﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺎ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ آن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﺎت ﮐﻨﺪ ،رژﯾﻢ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﻤﺎی» ﭘﺎﯾﮕﺎه دﻫﻘﺎﻧﯽ« آن ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﺰای ﺧﻮد را
دﯾﺪ و درﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد اوﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮﯾﮏ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ از ﺳﻮی
ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ .ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻬﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﻢ ﺷﺪ .رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن
در ﻫﺮاس ﺑﻮد.
اﯾﻨﮏ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮاﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ و ﻫﺮ روز ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ رژﯾﻢ دوره ﺣﺴﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .دوره ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺰﻣﯽ اﺳﺘﻮار و اﻋﺼﺎﺑﯽ ﭘﻮﻻدﯾﻦ دارد .ﺑﺮای
ﻋﻨﺎﺻﺮ آﮔﺎه اﯾﻦ اراده ﭘﻮﻻدﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﮔﺎﻫﯽ و اﯾﻤﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﯿﺪ ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.دﯾﺮی ﻧﻤﯽ
٤٠

ﮔﺬرد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را اﯾﺠﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻻزم آن را ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوزی ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ
اﺳﺖ .در آﯾﻨﺪه  ،در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رژﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در دل اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ در ﻣﯿﺎن ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺧﻮد ﻏﺮق ﺷﻮد .ﻫﺮ
ﮐﺲ و ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ وﺑﺎل رژﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ:
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻨﺎق و اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ رژﯾﻢ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﻧﺒﻮد .ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮو را ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم و ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮﮐﺎت آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ:
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ) ( 42-49ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺎح ﭼﭗ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ازﺳﮑﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﭘﺲ از آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ دﭼﺎر ﺷﺪه و ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻤﺮﻧﮓ رادﯾﻮﺋﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه ای ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ داد .ﻃﯽ اﯾﻦ دوره
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎدی روﺷﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﻗﯿﻖ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ دﻓﺎع ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﺗﺪارک ﯾﺎ در آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺷﻨﯽ
از »ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ« ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
درﺳﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪ »ﺷﻮی« اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺣﯿﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺒﺎرز را
زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻢ ﯾﺎس و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ را در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﺪه ای از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ رﺳﺎﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در زﯾﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی »ﭼﭗ ﻧﻤﺎ« ﺑﻮدﻧﺪ درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ،دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻼﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻨﮏ ﭼﻪ دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات دردﻧﺎک را ﯾﺎد
آور ﺷﻮﯾﻢ .ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮی ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﺪ
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .درﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺮ وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،از دل ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺑﺪی
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .ﻧﻔﺲ در ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﺒﺲ ﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺖ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮی ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از وﺟﻮد آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺿﺮﺑﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ .ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﺟﺴﺎرت ﭼﺮﯾﮏ ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻣﯿﺰی واداﺷﺖ .از آن ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
رژﯾﻢ وﻋﺪه ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را ﻣﯽ داد وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم وﻋﺪه اش ﻣﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺗﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺮﮐﻮب ،در ﮐﻮه ،ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﯿﺮ از ﭘﺎی در آﻣﺪﻧﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺟﻨﮕﯿﺪه اﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺒﺎرزه از آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ »ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ« و »ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ« ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺮدم و
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﯾﺮان را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
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ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ رژﯾﻢ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ در دوره ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در درون ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ آن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺪم وﺣﺪﺗﺶ در ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه و اﻧﻘﻼب اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﻮد .اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد واز ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﺴﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه دروﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﻤﯽ دﯾﺪ
ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ و ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻠﻖ ﯾﻮرش ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺧﻼق از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺘﺎزد .اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﺮورت ﻫﺎ و اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ده ﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ و ﺻﺪﻫﺎ اﺳﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺮوﺋﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت او ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ اﺑﻌﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎ ی ﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺧﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﯽ دوره ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ده ﮔﺮوه و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟﻮد ﺳﯿﺼﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻤﺘﺮ از
ده ﻧﻔﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮﮐﻮب
رژﯾﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ زﻧﺪاﻧﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﺗﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ
وﺳﯿﻌﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺜﻞ ﺳﺎل ﻫﺎی  39ﺗﺎ  (42و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ درﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺧﺸﻨﻮت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده)ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺟﺎن ﺳﭙﺮده اﻧﺪ( .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ،رﺳﯿﺪه .رژﯾﻢ ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺪه
و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ  ،ﺗﺠﺎوز و وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺑﺤﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش را
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه داده اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﻄﻮر اﺧﺺ در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ،ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺒﻨﺪد ﻧﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪه و وﯾﺮان ﮔﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﻮﯾﮋه
در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎرزان ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﭼﯿﺰ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮدم و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن )ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ( ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺘﺤﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ،ﺑﺎﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و دادن
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ دوری ﻣﺎ از ﻫﺪف ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﻮد .وﺣﺪت ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮات »ﻣﯿﺰ ﮔﺮد« ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
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ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،درک ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ وﺣﺪت اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﻘﻼب و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
رﻫﻨﻤﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﻓﺮم و
ﻣﺤﺘﻮای وﯾﮋه ای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺣﺘﯽ در ﻓﺮم ﻣﻌﯿﻦ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ و در ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ و رﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮد را دارد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ دورﻧﻤﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ .دورﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺣﺮف از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﻋﯽ آن ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارﻧﺪ و
ﻣﺪﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺣﺮاز رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎدام ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،دﭼﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ را .ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺨﺶ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﺗﺨﺎذ ﺷﯿﻮه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺒﺎرزه ،ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ اﯾﻦ
ﻫﺪف اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﮐﻮﺷﺶ در راه رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و راه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
آن اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯽ ﮔﯿﺮ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻠﻖ و ﻃﺒﻘﻪ و ﻓﺮﻋﺎ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﯿﮕﯿﺮ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﮐﺮده ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ و راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا در ﺟﻨﺒﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﺪت و ﺷﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
دﺷﻤﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺒﺎرزه دروﻧﯽ
ﺣﺰب در ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺒﺎرزه ای ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺳﻮی ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎه ﺟﻨﺎح ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ ﺣﺰب ادﻏﺎم ﻧﺸﺪه و از وﺣﺪت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮد و ﻧﺎﭼﺎر در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ را از راه ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ارزﻧﺪه ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻫﺪر دﻫﺪ ،ﺧﻮاه از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻮاه از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺑﺎز ﻫﻢ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ:

٤٣

ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ دوره دوازده ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب دﭼﺎر اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻤﯽ رﯾﺸﻪ دار ﺑﻮد .ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ وﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎﻧﺪ و
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻪ ﺧﻮد را رﺳﻤﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ و داﻋﯿﻪ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را دارد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻏﺮﻗﺎب
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮرده و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺮ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی دﻫﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭘﻠﯿﺴﯽ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ آن وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ رﯾﺸﻪ
دار درون ﺣﺰب ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﺰب ﺗﻮده در
اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ از:
 -1ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه و دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺪارد ،ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﻘﺶ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﺰب ﺗﻮده را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ داﻋﯿﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.
 -2ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا از ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺷﻮروی در اﯾﺮان اداﻣﻪ داده و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
 -3ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت )ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻮده اﺳﺖ( از
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ وﺟﻬﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﺮف ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .و اﯾﻦ
دﺷﻮاری از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ »ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ« اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی ﮐﺮد و ﺑﻪ »اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺪراﻧﻪ«
از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻨﻔﺮد ﺷﺪن ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد اﻓﺰود ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت را رﺳﻤﺎ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﺣﺘﯽ آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﯾﺨﺘﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﭼﻬﺮه راﺳﺖ و ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺑﻪ وﺿﻮح از ﺧﻼل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺧﻄﻮط زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ:
 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺮادور
ﺑﻮدن ﺑﻮرژوازی و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اذﻋﺎن دارد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آن
روی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده از درک ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و ﺑﯿﻬﻮده اﻧﺘﻈﺎر اﻋﻄﺎی
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را از ﺟﺎﻧﺐ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻣﯿﺪواری ﺗﻘﺎﺿﺎی آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -2ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ آن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
اﯾﻦ دﮔﻢ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ دﮔﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻟﻒ -ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل اوﻻ روی ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺳﻪ
ای ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ) ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺣﺰب ﺗﻮده ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از دوازده ﺳﺎل
ﮔﺬراﻧﺪه( ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ب -ﺣﺰب ﺗﻮده اﻣﮑﺎن ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را اﺳﺎﺳﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪون درد ﺳﺮ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ج -ﺣﺰب ﺗﻮده ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ را ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺤﺮاف از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻧﻤﻮدی از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﻗﺎدر ﺑﻪ درک
٤٤

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺗﺴﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻠﻖ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺪی ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ
و ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
 -3ﺣﺰب ﺗﻮده ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺠﺎرب ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﻨﻮز دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﻮع ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺣﺰب ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻧﻮﻋﯽ »ﮐﺎرﮔﺮﮔﺮاﺋﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻌﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﺎﺛﺮ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺧﻮد
ﻫﻨﻮز دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
 -4ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻨﺒﺶ درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ و ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
 -5ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺰب ﺗﻮده ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ دارد .ﺣﺰب ﺗﻮده ﺧﻮد را
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻗﻄﺐ« ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﺣﺰاب و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ – ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻈﻬﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب را ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ای ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ آن ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮو
ﮐﺎر داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﭼﭗ و ﺑﺎﻃﻨﯽ راﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻃﻮﻓﺎن و دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﮑﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ
ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮده اﯾﻢ .در دوره ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪه ای ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ »ﻗﻄﺐ ﮔﺮاﺋﯽ« ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﭼﯿﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ »اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﺋﻮ« اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﭼﯿﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪو ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ را در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از درون ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺮاج ،از ﺟﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﻧﮓ آﻓﺘﺎب
اﯾﺮان را ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ روزی در زﯾﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭼﭗ ﻧﻤﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺮوز ﺣﺪاﻗﻞ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﻧﺪ
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﻨﻔﯽ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮات ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ دون ﮐﯿﺸﻮت ﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣĤب ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺑﺎﻻی ﭼﺸﻤﺘﺎن اﺑﺮوﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ »ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« و ﺣﺰب »واﺑﺴﺘﻪ« ﺑﻪ
آن ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .وﻟﯽ اﻣﺮوز واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ .ﺳﺮدﻣﺪاران اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﭘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رژﯾﻢ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮ ﺳﺨﺖ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﻫﺎ ﮔﻮی
ﺳﺒﻘﺖ را از آن ﻫﺎ رﺑﻮده اﻧﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎزﻣﺎن رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺸﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺰارع ﺗﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﻗﺼﺪ رﺑﻮدن ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و آﺧﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رﻓﺖ ،ﭘﺮوﺳﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺧﻮد را از ﺳﻘﻮط ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه ،ﺑﻪ ﺳﺎزش ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و رﺳﺎﻟﺖ
٤٥

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی رژﯾﻢ اﻓﮑﻨﺪ .ﺑﻨﺤﻮ ﺗﺎﺛﺮ اﻧﮕﯿﺰی اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻋﺪه از آب در آﻣﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻋﺪم درک واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﻣﻮﺿﻊ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ،ﺑﯽ رﯾﺸﮕﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و در ﯾﮏ ﮐﻼم اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺮوﺳﻪ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﻬﻢ دارد.
اﯾﻨﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﭼﭗ و ﺑﺎﻃﻨﯽ راﺳﺖ دارد ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -1در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﻗﺸﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮدال -ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺻﻮﻻ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ)از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﺮﯾﺎن رﻓﺮم( ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را در ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد را از آﻧﺠﺎ دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
درک ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢ و ﺧﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و از داﻧﺶ ﻋﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺑﺮای درک اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻤﺪاد ﺟﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت آﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺎﻧﺐ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﭼﯿﻦ در ﺑﺎره ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺟﺰ ﻓﺌﻮدال -ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻼ رﻫﺒﺮی ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آن را درک ﮐﺮده و اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻟﻐﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ در »ﺻﻼﺣﯿﺖ« ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺲ »اﺻﻮل« ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮدال ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ در روﺳﺘﺎ دارد .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﺪﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺠﺮ آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت دروﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل
ﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در ﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد و آن ﭼﻨﺎن »دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ« در ﻋﻘﺎﯾﺪ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﻻزم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد از درک آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ ،از وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -2در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺟﻨﺒﺶ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ دو روﺋﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ روح ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد از آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎ ت روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ ﮔﺬار ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ دردی از ﺟﻨﺒﺶ دوا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﻘﻞ و ﻗﻮل ﻫﺎﺋﯽ در رد ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و ﻗﻮل ﻫﺎ را ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﺮان اﻧﻄﺒﺎق دﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روح ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺧﻼق ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺧﻮد روی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺰب ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزﻧﺪ و وﺻﻮل ﺑﻪ آن را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺷﺎن ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ
وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ،اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ اﺣﯿﺎی ﺣﺰب ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه واﻗﻌﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه را ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺬاﺷﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و
دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺰب اﺳﺖ.

٤٦

در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﺒﺶ )اﮔﺮ ﺑﺘﻮان از ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻼ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ( ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ روی ﮐﺎر ﺗﻮده ای ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن،
اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺳﻮی روﺳﺘﺎﻫﺎ را
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺧﺮج اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه )ﻣﺰارع و داﻣﺪاری ﻫﺎ( در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﻣﯿﺎ ن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﺎه» ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری« ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺷﺨﺎص ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل وﻗﺖ ﺧﻮد را
ﺻﺮف ﻧﻔﻮذ در دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﻬﻮده و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻪ
ﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﻧﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
از ﻧﻘﺶ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮداﺷﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را درﯾﮏ ﮐﻔﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ در ﭼﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﻢ از راه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺮدود و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﺗﻌﺠﺐ اﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮاغ دارﻧﺪ دﻧﺒﺎل »ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ« ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را رﺳﻮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ در ورﻃﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻫﺎی ﻧﺎردﻧﯿﮑﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی در زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺻﺤﻪ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﺮای ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ و رﻫﺒﺮان آن ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
در ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻀﺤﮏ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ
ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از »ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ« ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﺋﻮ ﮐﺘﺎب ﺳﺮخ را ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺎت ﻣﻨﺰل و ﯾﺎ اوراد و ﻃﻠﺴﻤﺎت
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ و ﮐﺸﻒ راه ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات
را از ﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﺋﻮ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮده و ﺳﺎل ﻫﺎ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دوﻟﺖ ﺗﻮده ای ﭼﯿﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﺮوﺳﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد.
ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ،ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﻣﺸﺎﻫﺪه آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﺎ و ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺲ
از آﻧﮑﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﻮده ای در ﻻس زدن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﺨﻮف دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﯾﺮان ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ
دﭼﺎر دردﺳﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ و ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ »
ﺧﻄﺮ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺑﯿﺶ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
اﺳﺖ و » ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« را دﺷﻤﻦ درﺟﻪ ﯾﮏ در ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮی دﻋﻮت ﮐﻨﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﻤﻦ ،ﻇﻔﺎر و ﺟﻨﺒﺶ ارﯾﺘﺮه ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺎرن آن ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ژاﻧﺪارﻣﯽ ﺧﻮد را در ﻇﻔﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد و دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﺷﻮروی ،رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ وﻟﻮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺘﺤﺪان آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﻧﻔﻮذ ﺷﻮروی و »ﭘﯿﺸﺮوی« آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ در زﯾﺮ ﺳﺘﻢ »ﺳﻮﺳﯿﺎل
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﺎ در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و دﯾﮕﺮان؟ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺧﻮاه ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﻮروی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و رژﯾﻢ .اﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ
در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ .ﻓﻘﺪان ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﯽ رﯾﺸﮕﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ درک درﺳﺘﯽ از اﺻﻞ »ﻋﺪم ﻣﺠﺬوﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ از
ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪ و از ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ در
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دوران اﻧﻘﻼب ﺑﻬﺮه ای ﻧﺒﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی آﺷﮑﺎرا ﻣﻐﺎﯾﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ دون در
ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ در ﻣﺠﺬوﺑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در ﭼﯿﻦ ﭘﺲ از ﻗﺮﯾﺐ دو دﻫﻪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﻫﺎ ی اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ اﻧﻄﺒﺎق دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردی ﺟﺪا ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮ را ﺑﺎ اﻋﺰام ﺑﻪ ﮐﻮره ﭘﺰ ﺧﺎﻧﻪ در
ﻣﺪت  15روز ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ژﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ژﻧﺪه ﭘﻮﺷﯽ ،زﻫﺪ و رﯾﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﺗﻠﻘﯿﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ راه ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ
ﮐﺮدن ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ در ﻓﺮد! اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﭗ ﭘﻮش ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻦ راﺳﺖ ﭘﻮﺷﯽ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ در زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﺤﺎظ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮون ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﻌﺮض ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
دﯾﮕﺮان ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از اﺑﺘﻼی ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ راه ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ
را ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪد.
اﺻﻮﻻ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ از ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ وﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ از
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ دارای ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی وﺳﯿﻊ ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی )ﻋﻤﺪﺗﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮ( اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻌﺮض اﻧﺤﺮاف از ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار دارد و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ آن در ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ورﻃﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻋﺮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﻔﻮذ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن در ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺨﺶ ،ﻧﻘﺶ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ از
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﻮزه وﻓﺎﻧﻮن ﮐﻪ رﻧﮓ ﺗﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺎ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در ﻫﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع راه را ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آورد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ در دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎزﺷﮑﺎری و ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﻨﺪ و رادﯾﮑﺎل ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ازﺟﻬﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻫﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﻮان و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﭼﭗ روی ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﻧﻪ د ر ﻣﻌﺮض
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﭼﭗ رو ﺳﺮﮐﺎر داﺷﺘﻪ اﯾﻢ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ در درون
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ و در ﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﺋﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﻋﻤﻼ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﻧﺸﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ازﻫﻤﺎن دوره ﺟﻨﯿﻨﯽ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻘﻄﻊ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺐ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﯽ دوره ﻗﺒﻞ ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﻣﻮرد اﻏﻤﺎض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی اول ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ در آن زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮد زﯾﺮا ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪه از ﺳﻮی ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮد .ﻃﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ آﺛﺎر و
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ در ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺒﺶ را ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺟﻨﺒﺶ در ﮔﺮو رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﭼﭗ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﮔﺬرد زﯾﺮا از ﯾﮑﺴﻮ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻤﺴﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﻪ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرج از آن ﻣﯽ دﻫﺪ )و ﺣﺘﯽ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﭗ روی
ﺑﻪ راﺳﺖ روی و ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺤﺮاف ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :اول اﻧﺤﺮاف ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﭗ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ و دوم اﻧﺤﺮاف در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﻧﺎم اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻫﺎی دﺳﺘﻪ اول ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ)آواﻧﺘﻮرﯾﺴﺘﯽ( و
آواﻧﮕﺎردﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ و
ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب و درک ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ
راﺳﺖ)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد دو ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺎﺳﯽ آن ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ( ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و
ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ را در ﻧﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در دوره ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  42ﺗﺎ  49ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ ﻗﻬﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل روﺑﺮو ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺗﻮده ای و ﺣﺮﮐﺎت
ﺧﻮدﺑﺨﻮدی در ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻧﺒﻮد ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻢ در ﺗﻮده ﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب
ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﺪان ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺗﻮده ای از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻨﺎق رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻣﺤﺪود ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ) ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ( وﺟﻮد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ،وﺟﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺟﺮﻗﻪ وار دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺪاوم ﭘﻠﯿﺲ و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ
اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺎﺳﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ذﻫﻨﯽ را از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ رﻫﺎﻧﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺑﺎ
٤٩

وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪای ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ای
ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ و ﺗﻮده ای ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ﻃﺮ ﻓﺪاران ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی ﻣﺮدم و آﻏﺎز ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﻮده ای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
اﻧﻔﺠﺎر ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .در ﯾﮏ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﺷﺪ )زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ( ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺧﺸﻢ و ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻨﺮی ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل رژﯾﻢ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮده ای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رژﯾﻢ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮده ای را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻮده ای ﺷﺪن آن ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب وﺟﻮد دارد ﺟﺰ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ از اﯾﻦ ﻧﺤﻮه
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد در ﮐﺠﺎی آن اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ روح اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ در ﺳﺎل  49داﺷﺘﻪ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻬﺮی را ﺑﺪون ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب اﻧﺤﺮاف ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و رد اﯾﻦ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ از روح آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﭼﻨﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺎدرﺳﺖ را از آن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آن و ﺿﻌﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺗﻮده ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر و ﮐﻢ وﺳﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ دال ﺑﺮ
وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻓﻘﺪان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻟﻒ -ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ذﻫﻨﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روی ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﺣﺬف ﺷﻮد .رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪه و ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﺗﮑﻤﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و از ﻋﻤﻖ ،ﺣﺪت و ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﮑﺎﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﺋﯽ و
ﺑﺮﺧﻮرد وﺳﯿﻊ و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎد ﮔﺮدد.
ب -ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ در اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد و اداره و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ و در ﺻﻒ ﻣﺮدم ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ
اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و رژﯾﻢ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ذﻫﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪه و
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ،وﺳﻌﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻬﺖ ،ﻫﺪف و ﻣﺸﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺷﻤﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،رژﯾﻢ ﻫﺎ  ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎل ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ)ﻃﻮﻓﺎن و ﺳﯿﻞ( ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺸﺪت ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻟﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﮐﻮب را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
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اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدم ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺣﺰب ﻋﻮاﻣﯽ ﻣﺠﯿﺐ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  9ﻣﺎه ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎ از وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﻧﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺧﺎن ،ﻧﻪ ﻓﻘﺪان ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﻪ
ﺳﮑﻮن و ﺳﮑﻮت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮدم در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻮب ﺧﺎن و ﯾﺤﯿﯽ ﺧﺎن ﺑﺎﻋﺚ اداﻣﻪ ﺳﮑﻮت و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮده
ﻫﺎ ﻧﺸﺪ .اﺧﯿﺮا در اﺗﯿﻮﭘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در زﯾﺮ
اﺧﺘﻨﺎق دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻼﻃﻢ درآﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ داده ﺷﺪه ﺟﺰ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ از آﻧﭽﻨﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم آن ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻫﺎی ﻗﻮی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در روﺳﯿﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1861ﺗﺎ  ،1863ﺳﺎل  1905و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎل  1917ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺎل
) 1906در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ( در ﺳﺎل ﻫﺎی  1916ﺗﺎ  1921و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل ﻫﺎی  1951ﺗﺎ  30) 53ﺗﺎ  (32ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ج -اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﮐﻮب و ...اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﺗﻀﺎدﻫﺎ از آﻏﺎز ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ،از ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی درﺑﻄﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ
رﺳﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﺳﺎده
ﺗﺮﯾﻦ و اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ﺗﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن از اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺳﻌﺖ ﺗﻮده ای و ﺣﺪت ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺷﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ و ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﯿﻔﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .و در ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ،در
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻘﺶ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای اداﻣﻪ
و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻫﺠﻮم ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻖ و ﺣﺪت ﻻزم را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺘﺤﺪان آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه دوره
ﻫﺎی اوج و ﺣﻀﯿﺾ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ،اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻃﯽ دوره اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد
اداﻣﻪ داده اﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﻣﺮدم در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ اﻧﻌﮑﺎس
وﺟﻮد ﺗﻀﺎدﻫﺎ ،رﺷﺪ آﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﮑﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﺋﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻨﺎق اﻧﻌﮑﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی
ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﻣﺮدم از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﺮک ﺗﺮﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاط ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آن را ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در
ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﭼﻪ
ﻧﻤﻮدﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻬﺮی ﻣﺮدم ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻠﻮی
ﻇﻬﻮر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺗﻮده ای را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ از ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮرش ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .رﺷﺪ و
ﺑﻠﻮغ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و اﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬراﻧﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻫﺎﺋﯽ وﺟﻨﺪ
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ﺧﻮاﻫﺪ داﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ،ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮی از اﻋﺘﺮاض ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮﺳﻞ ﺗﻮده
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ رژﯾﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت .ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آن )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادن
ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد آﻏﺎز ﺗﻮده ای ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ( اﻧﻌﮑﺎس وﺟﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه روی ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﻨﺒﺶ وﺳﻌﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻧﯿﺮو آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮدم اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﻨﺐ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب آن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮد از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮو ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ،ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﺷﻮرش ﻫﺎی ﮐﻮر و ﺑﯽ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻮد و ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻼم اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ذﻫﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﮕﺬارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﻨﻬﺎن
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و درﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻟﺒﺸﺎن رﺳﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻗﺪر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺤﺮان ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻮرش ﻫﺎی ﮐﻮر وﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﺸﺮو ﮐﻪ از ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل و رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﺪون رﻫﺒﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ رژﯾﻢ از ﭘﺎی در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﻮغ راﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎﺋﯽ رژﯾﻢ و در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺮورت
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻮﺛﺮ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ رﻓﺮم ﻫﺎﺋﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎ ت ﺧﻮد ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﺤﺮان
دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﮐﺮدد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺸﺮو و ﻫﯿﭻ
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻠﻖ و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ
ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﻓﻊ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف در ﻓﻬﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻄﻠﺐ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺛﺒﺎت وﺟﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ ﭘﺲ از
ﻓﺮم ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و اﺻﻮﻻ اﻧﺠﺎم رﻓﺮم ارﺿﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎ را در روﺳﺘﺎ ﺷﺪت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای
داده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ آﻣﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ  .در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ :ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دو ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اول ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮ و دوم اﻧﻘﻼب را ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﯿﺶ
دارﯾﻢ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص.
ﺑﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮدﻫﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﺧﻮرد ﭼﭗ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ وﻗﻌﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ اﻧﻘﻼب در ﮔﺮو آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺲ .اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و ﺗﻮده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
از اﺷﮑﺎل ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ در ﺟﻨﺐ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮده
ﻫﺎ را از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ آﻧﻬﺎ ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
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ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻮﮐﺪا روی ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ آواﻧﮕﺎردﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ از ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن آﻣﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد روی ﺗﻀﺎد ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺗﺎﮐﯿﺪ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ای ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ از درک
ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آن ،از ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و از
درک ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ ،درک ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ و ﻣﺒﻬﻢ از
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺶ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻋﻼوه ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
وراه ﺣﻠﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ را در زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
درﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﻮﯾﺴﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺟﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و در
ﻋﻤﻞ از رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،از ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ آزاد ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ رﻫﺒﺮی ﻗﻮی و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ﻋﺪه ای وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻬﺮی ،ﻫﺮ اﻧﻔﺠﺎر و ﻫﺮ ﺗﺮور ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ
ﺟﻨﺒﺶ ،ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮل ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺮو ﺑﮕﯿﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺮو ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﻮر و ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﺟﺬب ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ در آﻏﺎز ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻧﻤﯽ زدﯾﻢ و ﺷﺘﺎﺑﺰده در ﺻﺪد ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﻣﺪﯾﻢ ،ﺑﺮای
وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ رﻫﺒﺮی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﮐﺎدرﻫﺎی ارزﻧﺪه را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎ
ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﻼن ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻟﺨﺖ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﯾﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎوان
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺒﺎره ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﻮد ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺧﻮد
را از ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎ را از ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﯽ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی
ﻫﺎی ،ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎ و ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻧﺤﺮاف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد و راه را ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای دﭼﺎر ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ آواﻧﺘﻮرﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ
ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﺖ
زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺟﺪی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ زﯾﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﺎﻧﻮن و ﻣﺎرﮐﻮزه داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ذﻫﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﻤﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎوت دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺎل از ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﭼﭗ در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ :ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب را آﻣﺎده ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻨﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ در روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺗﻮده ای ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ،ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ؟ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن
را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان  ،ﮐﺴﺒﻪ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﺸﯽ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﭼﻨﺒﺶ ﻣﺎرا ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ
ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻗﺮار دارد .رژﯾﻢ ﻫﻨﻮز از درون ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،او ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ از آب در
ﻣﯽ آﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻨﺼﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺗﻮده ﻫﺎ ﭘﺎی در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻏﻮل رژﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ،در ﺻﺤﺖ راه ﺧﻮد ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﭗ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ ﺑﺪل ﺷﻮد.
اﻣﯿﺪی ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻻک ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻏﻠﻂ از آب درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﭗ روی در درون ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ .اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪازد ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ را در
ﺻﻔﻮف ﺧﻮد درﻫﻢ ﻧﮑﻮﺑﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎم ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ،ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺣﺎل
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﻮف ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از ﺷﺮ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻫﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و اﻧﺤﺮاف ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ وﻟﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف ،ﺧﻮاه ﮔﺮاﯾﺶ آواﻧﺘﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ،ﺧﻮاه اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف در ﺑﺨﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ روی
دﻫﺪ ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮده ای ﺷﺪن
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮده ای اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻣﺎ)ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی
ﭘﯿﺸﺮو( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﺗﻮده ﻫﺎ د ر اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﺗﺼﻮر روﺷﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮده ای ﺑﺮای اﯾﻦ رﻓﻘﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﻮز درک ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺗﻮده ای ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﯾﻊ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎدرﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ و ﻏﻔﻠﺖ از درک واﻗﻌﯿﺎت و ﺿﺮورت ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻧﯽ
ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه آﺗﺶ ﺑﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﯽ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺪاوم
اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺣﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ و ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺤﺮاﻓﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﺑﺪون ﻫﺮاس ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن داده ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﻨﺶ در اﯾﻦ
آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ »ﻋﻮارض ﭘﯿﺮاﻧﻪ« دﭼﺎر ﺷﻮد .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون از
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﭗ درون ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ را در ﭼﻬﺮه راﺳﺖ و ﭼﭗ آن ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
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