ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان
ﺑﯿﮋن ﻫﯿﺮﻣﻦﭘﻮر
(۱۹۸۰) ۱۳۵۹

۱
در اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت در ﻣﻮرد وﻗﺎﯾﻊ
اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ از ﺟﻬﺖ ﴏﻓﺎً ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در اروﭘﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
در آﻧﺠﺎ ﻤﺑﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزه ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﴏﻓﺎً آﻧﺮا ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﺰد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻻزم
ﻧﺒﺎﺷﺪ  :اﺧﺘﻨﺎق و ﴎﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﭘﻠﯿﺴﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ.
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻏﺮاق
ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﺣﺰب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ درﺗﴩﯾﺢ اﺻﻮل ﻋﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ و ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ در اﺻﻮل ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮی ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮی اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻤﻧﺎﯾﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﴍاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﴪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن از اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎر ﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ روش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﭘﺎره ای از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را در اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺧﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
در اﻧﻘﻼب اﺧﯿﺮ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﺣﺰاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دو ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ  :ﯾﮑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده )ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻫﻤﯿﺖ
دارد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﯿﺎت دارد و
ﻣﺪت  ۲۵ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ از آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد در  ۱۹۴۱ﺗﺎ  ۱۹۶۶ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی
 ۱۹۵۳ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی آن ﺑﺨﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺒﻮل آن از ﻃﺮف ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﻦﺘ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رادﯾﻮ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺣﺰب را ﴎ ﭘﺎ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﴍاﺋﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﺎز ﺑﺪاﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺳﻌﯽ در ﺑﺴﻂ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد ﻤﻧﻮد.
دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آن از ﺳﺎل  [۱۳۴۶] ۱۹۶۷ﴍوع ﺑﻪ
ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل  [۱۳۴۹] ۱۹۷۰ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را آﻏﺎز ﻤﻧﻮد و
اﻧﻘﻼب اﺧﯿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﴐﺑﺎت ﺑﺰرگ وارده از ﻃﺮف ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻤﻮاره ﻻاﻗﻞ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
در ﻃﯽ ۶ﺳﺎ ِل ﻗﺒﻞ از
ِ
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺻﻔﻮف و ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﻮد داﺷﺖ و در ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻓﻮرﯾﻪ ] ۱۹۷۹ﺑﻬﻤﻦ  [۱۳۵۷ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﺴﯿﺞ روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﻣﺮدم و اﺷﻐﺎل ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در روزﻫﺎی ﻗﯿﺎم ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ را ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﱰ از ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯿﺸﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﯽزدﻧﺪ و در اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آنﻫﺎ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﴐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و،
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات ،ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮدهای وﺳﯿﻊ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﺑﺠﺰ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮﻣﻠﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن( .ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ درﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻫﻮاداراﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻼﺷﻬﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮای

۲
ﻧﻔﻮذ در ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در دو ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺿﺎع و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻫﻤﯿﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺤﻮی از اﻧﺤﺎء از ﻃﺮف ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﺑﻪ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد :ﻗﺒﻞ از ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه و ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺳﺎﻟﻬﺎی  [۵۰] ۷۰رژﯾﻢ اﯾﺮان را رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ
ﺑﻨﻔﻊ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه را دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﻤﻧﻮد .ﻣﺜﻼً در ﺳﺎل  ۱۳۵۲در ﺷﺎﻤره اول
ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ و ده در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ« و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ  » :اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ﺣﺰب ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻔﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﴎﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﯿﴩﻓﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﻤی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﺪه و دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﺎده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ورزﺷﮕﺎه و ﮔﺎﻣﻬﺎﺋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ از ﻣﺮدم ﻤﻧﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺎت را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ «.در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ،
وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﱪد در راه ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﱪم ﮐﻪ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه در راه آزادی
و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ) «.ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۴۹دوره ﺷﺸﻢ ﺷﺎﻤره  ،۶۲ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺒﺶ -ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر( .و ﯾﺎ » :ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺰب و
اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ … ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﱪم ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد… .
ﴬ ﻣﯽداﻧﺪ«.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان … اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺮا ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣ ّ
)ﻫﺎﻤﻧﺠﺎ(
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺻﺪد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﺎه را وادار
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺰب ﻣﻬﯿﺎ ﻤﻧﺎﯾﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺗﺌﻮری ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻃﺒﻌﺎً ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وی ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻗﺮار داﺷﺖ.
در اوﻟﯿﻦ اﺛﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻫﻢ اﺳﱰاﺗﮋی ﻫﻢ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﺷﺎه ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
ﺣﺰب ﺗﻮده را ﻗﺒﻼً دﯾﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :ﻫﺪف ﺑﺎﺻﻄﻼح »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ«  ۱و در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﴩﯾﺢ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ« و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﺟﺎی ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ »ﺳﮓ زﻧﺠﯿﺮی« اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﱰ؛ و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺷﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ
از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه را ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
»۱ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻫﻢ اﺳﱰاﺗﮋی ،ﻫﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده ص  ،۳۲اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺎﻤﺳﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻬﺮ ۱۳۵۷

۳
ﺟﻨﺒﺶ ﻤﻧﯽﺑﯿﻨﺪ و اﺳﺎس ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و
در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ » :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ آن ﺗﻮده ﺑﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ِ
ﻗﺪرت ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد واﻗﻒ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد
؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در آن ﺳ ّﺪ ﻋﻈﯿﻢ ِ
ﻗﺪرت ﴎﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ اﺧﺘﻨﺎق و ﴎﮐﻮب ﻣﺪاوم ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪنِ رﻫﱪی و
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽِ ﭘﯿﴩو در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻬﻨﻤﯽ رژﯾﻢِ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﴪﻧﯿﺰه ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑ ِﺮ ﺧﻠﻖ
ِ
ﴐورت ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهای و ﺧﻮ ِد ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهای ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﮑﺎف
و ﺧﻠﻖ ،ﻣﯿﺎن ﺗﻮده و ﺧﻮد ﺗﻮده و ﻣﯿﺎن
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهای را ﺟﺎری ﮐﺮد ؟« و ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ » :ﺗﻨﻬﺎ راه ،ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﭽﻪ را در ﺗﺌﻮری ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯿﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد و ﻣﺜﻼً ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺪه ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﻦﺘ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر و ﭘﺲ از ﴍﮐﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ِ
درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺎه دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ.
از ﺳﺎل  [۱۳۵۳] ۱۹۷۳ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر در ارﺗﺒﺎط
ﺑﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی در ﮐﻨﺎر ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در
ﮐﺘﺎب »ﻧﱪد ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﻠﻖ و ژاﻧﺪارم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
از ﻋﻨﻮان ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ
)ﯾﻌﻨﯽ اواﺋﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﻨﺠﺎه( دﺷﻤﻦ ﻋﻤﺪه ﺟﻨﺒﺶ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رژﯾﻢ و ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رژﯾﻢ )دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه( ﻤﺗﺎم ﺗﺮﯾﺒﻮن
ﻫﺎ و اﻫﺮمﻫﺎی ﻗﺪرت را در دﺳﺖ دارد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪاﯾﮑﻪ ﺳ ّﺪ راه ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.وی
ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش »ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﮕﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ«
ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن از ﻃﺮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﺣﺎﻣﯿﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﺶ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﯽ را
»ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﭼﭗ رواﻧﻪ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« و » اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﭗ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ
آنﻫﺎ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل  [۱۳۵۵] ۱۹۷۷رﺳﺎﻤً ﺑﺠﺎی ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻗﺒﻠﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻄﻔﻪ ﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎب را ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﺲ از ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه در ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎ ِر »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﺶ« و ﺑﺎ
»ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« در ﻧﻬﻀﺖ و ﴎاﻧﺠﺎم در ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻓﻮرﯾﻪ ] ۱۹۷۹ﺑﻬﻤﻦ  [۱۳۵۷ﮐﻪ ﺑﻪ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ
ﺷﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺣﻀﻮر دارد.
وﻟﯽ ﭘﺲ از ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎن از ﻃﺮف ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن و اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺨﺺ اﻣﺎم و دﻓﱰ وی در ﻗﻢ و ﭘﯿﺪا ﺷﺪن

۴
ﻧﻄﻔﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎم »ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب« و درﯾﮏ ﮐﻼم ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻃﺮف ارﮔﺎﻧﻬﺎی رﺳﻤﯽ ،وﺿﻊ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای در اﯾﺮان ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﻫﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻗﺼﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﴎ
در ﺳﺨﺮﻨاﻧﯽای ﮐﻪ ﻫﺎﻤن روز ورودش از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ِ
ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در ﻣﺤﯿﻄﯽ آزاد وﺳﺎﺋﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را
ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻤﻧﺎﯾﺪ و وی ﺑﻪ اراده ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻋﻤﻞ وﺿﻊ ﺑﻬﻤﯿﻦ
ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻤﻧﯽآﻣﺪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﮑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادﯾﻬﺎ ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺧﯿﻠﯽ زود در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﴎﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺣﺎﴐ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻤﱰ از دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﻋﻨﻮان »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«
را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و از ﺣﻖ
وﺗﻮی ﻓﻘﯿﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﻓﺎع ﮐﺮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ از
ﻃﺮف اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آﻧﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻤﻧﻮد ﺟﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮروی
ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ .در ادﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﭼﭗ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻈﺮات و اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ دوﻟﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻫﻮاداراﻧﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻨﺪه و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﻧﺰﯾﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﴍﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد
ِ
ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ … ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﴎﺷﻨﺎس ﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻗﺎی ﻧﺰﯾﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺖ
را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎب اﻣﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد) «.ﻣﺮدم  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ
 (۱۳۵۷و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺰﯾﻪ و ﻫﻮاداران ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻧﺰﯾﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺰب
ﺗﻮده ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪا ً ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺰﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ از ﻫﺎﻤن اول ﺑﺎ ﻧﺰﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ » :اﮔﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ … .ﺳﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی
ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﮑﻮﺑﺪ ،ﺑﺴﻮد ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ … ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﮕﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﱪال و ﺳﺎزﺷﮑﺎر ؟« )ﻣﺮدم  ۲۱ﺧﺮداد (۱۳۵۸
اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی ﺷﺪ .ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً دﯾﺪﯾﻢ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۵۵از ﺗﺌﻮری اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻋﺪول ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﮐﻢﮐﻢ آﺛﺎری از اﻧﺘﻘﺎد از
ﺗﺌﻮری ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در اوت ] ۱۹۷۹ﻣﺮداد
 [۱۳۵۸در ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﻓﯿﻖ اﴍف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﴏاﺣﺘﺎً ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن
را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب و ﺗﺸﮑﻞ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ در اﻧﻘﻼب ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎ ِر ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﺰب را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺟﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ در آورﯾﻞ -
ﻣﻪ ] ۱۹۸۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ  [۱۳۵۸اﺳﺖ ﮐﻪ درﻧﴩﯾﻪ ﮐﺎر ،ارﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ازﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺪﺳﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن در اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﻣﺮﻓﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﱪال ﺳﻬﯿﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﴎﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و »اﻣﺎ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ

۵
از ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﴏف ﴎﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ دﺳﺖ دراز ﺷﺪه ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری و اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻬﺎﻧﯽ راﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤ ﺑﻔﺸﺎرد) «.ﮐﺎر -۴۸
ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ«(
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﯾﮏﺟﺎ ا َﻋﺎﻤل آﻧﺮا
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در رﻓﺮاﻧﺪوم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﴍﮐﺖ
ﻧﮑﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن ﴍﮐﺖ ﮐﺮده؛ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده وﻟﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﴍﮐﺖ ﻤﻧﻮده اﺳﺖ؛ از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪﯾﺪا ً ﺣﺎﻤﯾﺖ ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل در ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در
ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻔﺨﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ«
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اﯾﻦﻫﺎ رﻫﱪان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ را ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ(.
اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آﻧﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده و دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ارﮔﺎن ﴎﮐﻮب در
دﺳﺖ ﺑﻮرژوازی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﴎﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻖ ﺑﺎز اﺧﺘﻨﺎق را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف ﯾﮑﯽ از رﻫﱪان آن ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ و »ﻣﺤﻮری«
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻓﻌﻼً ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻤﻧﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ
ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ … ـ« ۲
وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ در ﴍاﯾﻂ ﺣﺎﴐ »ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻮده ﻫﺎﺳﺖ« .وی ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﻫﻤﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﴍﮐﺖ در ﻤﺗﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
»وﻟﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﻦﺘ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﺎﺻﻞ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﯾﮑﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎراج اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽرود.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎل ﮐﺎر ﻋﻠﻨﯽ را ﻓﻌﻼً ﺑﺪﺳﺘﻪ
اول داده و ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻪ از دوﻟﺖ ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﭼﺎپ و ﻧﴩ ﻧﴩﯾﺎت ﺧﻮد دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دﺳﺘﻪ دوم و ﺳﻮم روز ﺑﺮوز اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽﺷﺎن
ﻣﺠﺪودﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﴩﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﻧﻘﻼب اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻧﴩﯾﺎت اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﮋن ﻫﯿﺮﻣﻦ ﭘﻮر – ۱۳۵۹
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