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۱
ﻧﻬﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۴۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯽوﯾﮑﻢ اوت  ۲۰۲۱ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﮋن از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ از دﺳﺖدادن ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در دوران و زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻮاﺑﮕﻮ و ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﻣﺎن
ﺗﺎ ﺣﺪی ﯾﺎریﮔﺮ اﺳﺖ ،ا ّﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﺒﻮدﻫﺎ را ﻤﻧﯽﺷﻮد از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﺮ ﮐﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺰرﮔﯽ در ﻗﺒﻮل واﻗﻌﯿﺎت و ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﻣﺮگ اﺳﺖ ،ا ّﻣﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ ،دوﺳﺘﯽﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص اﺛﺮﮔﺬاریﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ـﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺑﯿﮋن ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره ﯾﺎد ،ﺧﺎﻃﺮه و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ دور و ﺑﺮ زﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﯿﮋن از ﺗﺒ ّﺤﺮ و داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ــ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽِ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و در
ﮐﻨﺎر آن ،ﯾﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽِ دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪای در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦﻫﺎ،
آنﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺟﻮد ﺑﯿﮋن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﺑﺨﺼﻮص ﺷ ّﻢ و ﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺻﺤﯿﺢاش ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت و روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻤﻧﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و اراﺋﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞِ درﺳﺖ
از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و آنﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺮﺜ ﻋﻨﺎﴏ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از درک واﻗﻌﯽِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺎزه ﺑﻪﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﯿﮋن ﺑﺎ داﻧﺸﯽ واﻓﺮ از ﺗﺌﻮری ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻼبِ ،
ِ
ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را روﺷﻦ و ﭘﯿﺶﭘﺎی ﭘﯿﺮوان ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪای
ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را در درونِ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ِ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽِ آنزﻣﺎن
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﴎدﻣﺪاران رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﻃﺒﻘﮥ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎت و وﻇﯿﻔﻪﺷﺎن ِ
ﺗﻌﺮض وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﱰاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻮدهای ،ﺟﻮاﻧﺎن،
زﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﻏﺎرت ﺛﺮوتﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺣﮑﻢ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از آن
ﻫﻢﭼﻨﺎن زﻧﺪه و ﻣ ّﺪﻧﻈﺮ ﮐﺎ ِر ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻫﻮاداران ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر آن ﮐﻪ ﻤﻧﯽﺷﻮد از ﮔﺬﺷﺘﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮف ﺑﻪﻣﯿﺎن آورد و از ﻧﻘﺶ ﺑﯿﮋن در ﺳﻤﺖوﺳﻮ دادن اﻓﮑﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی آنزﻣﺎن ﻧﮕﻔﺖ.
ﻧﯿﺰ ﻤﻧﯽﺷﻮد از آنزﻣﺎن ﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ و از اﺛﺮﮔﺬاریِ ﺗﺌﻮرﯾﮏ – ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﮋن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﴏﯾﺢﺗﺮ ﺑﯿﮋن ﻓﺼﻞِ ﺗﺎزهای در اﻓﮑﺎ ِر واﺑﺴﺘﮕﺎنِ ﺑﻪ ﺗﺌﻮریِ ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮔﺸﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﻋﻤﺮش
ﺑﺮ اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع اﴏار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻤﻧﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﺌﻮری از ﭘﺮاﺗﯿﮏ ،رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی دﻫﮥ ﭼﻬﻞ را ﭘﯽ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺑﻪ ﴎ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﺮﻓﺖ و
ِ
ﻣﺤﺮز اﺳﺖﮐﻪ ﺑﯿﺎنِ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای از ﺳﻮی ﺑﯿﮋن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،و ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖِ ،
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ،ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎندادن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
اﻋﱰاﺿﯽ ِﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻮدهای ،ﻣﻄﻠﺐ و ﯾﺎ ﮐﺎ ِر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﺋﯽِ ﻫﺮ ﻋﻨﴫ و ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﺮ ِد ﻧﯿﺮوﻫﺎی
درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮو و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎنِ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺌﻮریِ ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﮋن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽِ ﻋﻤﻠﯽِ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻣﺪارانِ
ﺗﺎزه ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ِ
وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎنِ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ
در ﻫﺮ ﺻﻮرت درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺌﻮری ،ﻧﯿﻤﯽ از
ِ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺜﻤﺮﻤﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮیﮐﻪ ﺑﯿﮋن در ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ،
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺪون
ﻫﺎﻤنﻃﻮرﮐﻪ در »ﺳﺎﯾﺖ« وی آﻣﺪه ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮآن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻤﻧﻮده اﺳﺖ .او ﭘﯿﺮاﻣﻮنِ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ ،ﮐﻢﮐﺎریﻫﺎ

۲
ﻋﺪم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺌﻮری ﺑﺎ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺮف ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد .او اﯾﻦ اﻣﺮ را ﴏﯾﺤﺎ در »ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و وﻇﺎﯾﻒ
و ِ
ﻣﺎ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ …» :اﮔﺮ ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻤﻧﻮدﯾﻢ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﻓﻘﺪان ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎی ﺗﺌﻮری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﯿﻢ «.و ﯾﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۵۸در »درﺑﺎره ﺗﺌﻮری
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻮرژوازی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻗﻄﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮذ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﮔﺴﱰش
ِ
ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﴍاﯾﻂ ﺗﻮدهای ﺷﺪن
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻮدهای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .از ﻃﺮفدﯾﮕﺮ ﺷﺎه ﴎﻧﮕﻮن ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺑﻮرژوازی واﺑﺴﺘﻪ
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ارﺗﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺳﻠﻄﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮدهای ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﭼﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد…«
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺎه رﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺎه رﻓﺖ وﻟﯽ
ارﺗﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺎه رﻓﺖ وﻟﯽ اﺧﺘﻨﺎق در اﺑﻌﺎدی ﮔﺴﱰدهﺗﺮ
ﴎﮐﻮب ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﺑﺎزﮔﺸﺖ؛ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽِ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ آن را ﻣﯽﺷﻮد در
ِ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،زﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و آنﻫﻢ از ﻫﺎﻤن آﻏﺎز ،در دوره
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻣﺪت
ﻫﺮجوﻣﺮج و ﭘﺲ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﺑﻪﻋﯿﻨﻪ دﯾﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻦﮐﻪ ِ
ﭼﻬﺎر دﻫﻪ – و ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻫﻬﺎ دﻟﯿﻞ و اﯾﺮاد  ،-ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ )و از
ِ
وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽﺷﺎن و ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎزﻣﺎندادن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ ﺗﻮدهﻫﺎی
اﻧﺠﺎم
ﺟﻤﻠﻪ »ﭼﻔﺨﺎ«( از ِ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهای ﻫﻢﭼﻮن ﺧﻠﻘﻬﺎی ﮐُﺮد و ﺗﺮﮐﻤﻦﺻﺤﺮا ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؛ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻮدهاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽِ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﻞِ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دﻣﺎر از روزﮔﺎر
ﻧﻈﺎم ﺗﺎزه ﺑﻪﻗﺪرت رﺳﯿﺪه در آ َو َرد.
ِ
از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﮋن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ ﺧﻠﻘﻬﺎی ﮐُﺮد و ﺗﺮﮐﻤﻦﺻﺤﺮا ﭘﺲ زده
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦدﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ رﻫﱪی و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺳﺎﻢﻟ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ از درک درﺳﺖ ﺣﻮل ﻣﺒﺎرزۀ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .و در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب و راﺳﺘﺎﯾﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در
»ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در درونِ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﱪم ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖﮐﻪ ﭘﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﱰش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ و درازﮔﻮﺋﯽﻫﺎی ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد .ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﻨﺎﻤی ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ راه آن .ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﺳﺎﻢﻟ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﱰاﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در
درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ُرخ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺧﻮد
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯽ وﯾﮋهای ﺑﺎﺷﻨﺪ … .و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﺳﺎﻢﻟ ﺗﻬﻤﺖزﻧﯽ و اﻓﱰا ﺑﻨﺪی را در ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬارﯾﻢ«.
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﯿﭻ دورهای در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎنِ ﻣﺪﻋﯽِ واﺑﺴﺘﻪ
ﻧﮑﺎت و
ِ

۳
ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺮار از آن ـــ و آنﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ اراﺋﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ِ
ﺑﻌﺪ از آﺗﺶﺑﺲ ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎﻢﻟ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ـــ ﺑﻪ دوری از ﻣﺒﺎرزۀ
ﴏ دروﻧﯽِ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﻣﺘﺪ و اﺳﻠﻮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﱪم ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﺗﻬﺎمزﻧﯽ و اﻓﱰا ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎ ِ
ﺑﯿﮋن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ آنﻫﺎ ﴎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﻮدن آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ در ﻋﻮض
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ وﻗﺖ »ﭼﻔﺨﺎ« ﺑﺠﺎی ﺑﺮﺧﻮر ِد ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﱪم ﺟﻨﺒﺶ و رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﺑﯽﻣﻘﺪاری ﻫﻢﭼﻮن »ﻤﻧﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ«» ،ﭼﺮا روﺷﻦ ﻤﻧﯽﮔﻮﯾﯽ؟«
»ﭼﺮا ﻣﺪرک ﻤﻧﯽآوری؟« و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪﻣﯿﺪان آﻣﺪ.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ دو ﻧﮕﺎه در درون »ﭼﻔﺨﺎ« ،دور و ﺑ ِﺮ ﺑﺮونرﻓﺖ از ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎریﻫﺎ و
ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﮐﺮﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻓﺮار از ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻧﯿﻢ ِ
ﺑﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮز دادن اﻧﺮژی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧﯽ ،و دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر و ﻣﺪاﻓﻊﮔﺬر از
ﮐﻢﮐﺎریﻫﺎ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ،رﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽِ ﺑﻬﱰِ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﻪ ِ
ﻧﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺌﻮری ﺑﺎ ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺰا ِج ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ وﻗﺖ »ﭼﻔﺨﺎ« ،ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﯿﮋن ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﮔﻮﺷﺰدﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎره ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ »دﯾﮕﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی راﻧﺪه و ﴎ ﺷﮑﺴﺘﮥ اﻧﻘﻼب
ِ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮنِ »ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ« و ﻋﺪم »ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی«
ﻧﯿﺴﺖ« ،ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﱪم ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎی دروﻧﯽ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ »ﻫﻤﮑﺎری« و ﯾﺎ »دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی«
ﺧﻮد ﺑﺎ »ﭼﻔﺨﺎ« ﺷﺪ و ﻧﻮﺷﺖ …» :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
»اﻧﺤﻄﺎط« و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز »داﻣﻨﮕﯿﺮ« روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎﻧﺒﺎر آنﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ را در ﻤﺗﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ و دو ﺳﺎل ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
رﻓﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری آنﻫﺎ در
ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮐﺎر اﻧﺪک ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ روزﻣﺮه
ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ!«
ﺧﻼﺻﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻧﺤﻄﺎط ﺳﺎزﻣﺎنِ »ﭼﻔﺨﺎ«ﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﯽ آﻧﺮا ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد در درﺟﺎزدﻧﺶ در اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،در رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدارش و آنﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوﻟﱰی« ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﱪم ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪﻋﯿﻨﻪ دﯾﺪ؛ »ﺳﺎزﻣﺎنِ « ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و »ﻣﺴﻠﺢ«ی ﮐﻪ رﻫﻨﻤﻮد آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞِ ﺳﺎزﻣﺎنِ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽِ دﯾﮕﺮ
و راهاﻧﺪازی ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﯾﻌﻨﯽ اداﻣﮥ راه رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ!

