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ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ »ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ  -ﻫﻢ اﺳﱰاﺗﮋی ،ﻫﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« در ﴍاﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﮐﺘﺎب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ آن زﻣﺎن ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﴎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ »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 ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ رﻫﱪی و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﯿﴩو در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻬﻨﻤﯽ رژﯾﻢ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﻪ ﴎﻧﯿﺰه ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ،ﻣﯿﺎن ﺗﻮده و ﺧﻮد ﺗﻮده ،ﻣﯿﺎن ﴐورت ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهای و ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه
ﺗﻮدهای ،ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺷﮑﺎف اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهای را ﺟﺎری ﮐﺮد؟« )»ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ  -ﻫﻢ
اﺳﱰاﺗﮋی ،ﻫﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ«( اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ آن »ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن« ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ و ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮ
ﴎ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﻦﺘ اﻓﺴﺎﻧﻪ »ﺟﺰﯾﺮه ﺛﺒﺎت« ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺻﺤﻨﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ آن زﻣﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ِ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮﺷﻮر ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﮔﺮ آن زﻣﺎن ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﴎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮﺧﻮردی ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ و روﯾﺎروی ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢِ ﻣﺰدور »ﺑﱪی ﮐﺎﻏﺬی« ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از آن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺷﺎه  -اﯾﻦ ﺳﮓ زﻧﺠﯿﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ  -ﮔﺮﯾﺎن از ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺗﻮدهﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﻤﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻬﺰاء و ﺧﺸﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻤﺗﺎم ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ »ﺑﱪ ﮐﺎﻏﺬی« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ روز روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ِ
ﮐﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﮐﻪ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای
ﴎﮐﻮب اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ دﺳﯿﺴﻪای ﺗﺎزه ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ ،دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ آﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﻗﯿﺎم و اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺣﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﺗﺮ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺖ؟ و آﯾﺎ در
ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﻤ ّﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی اﺳﺘﯿﻼی ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻤﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و
ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪن ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ از ﺗﻮدهﻫﺎی ﺧﻠﻖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﯿﻼی ﻣﺰﻣﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎرزه
و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺻﻒ ﺧﻠﻖ و ﺗﺸﮑّﻞ ﺻﻒ ﺿﺪﺧﻠﻖ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ روش دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﴎاﴎ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ،
ﮔﺬرا و ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﺎﻤﻧﯽ ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﯿﻖ از وﻇﯿﻔﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ
در راﻫﮕﺸﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻖ در ﺻﺪد ﮐﺸﻒ آن ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
آن ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﻘﻼب را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﮔﺎم در راه ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮاری ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﻧﻬﺎﺋﯽ آن ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ در ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﻤ ّﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﭼﻪ آن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺧﻮاب آراﻣﺸﺎن را ﺑﺮ ﻫﻢ زد و از ﻫﺎﻤن آﻏﺎز ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻔﻠﻮک ﺑﻪ ﻃﻌﻦ و
ﻟﻌﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در راه اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ
آن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﮔﺎﻤن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎزه از ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻤری ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮب آن را اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻧﻬﻀﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﴩ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را از ﺷﮑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ از دﺳﺖ
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ﻤﻧﯽدﻫﻨﺪ ﭼﻪ آن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻏﻠﻄﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه آن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﻦﺘ ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث اﻓﺘﺨﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺪون ذرهای اﯾﺎﻤن
ﺑﻪ راه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﯿﻼﻧﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را »ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ« ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ،
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿّﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹ﺳﺎل اﺳﺖ در ﭘﺮﺗﻮ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺒﺎرزات را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻫﻤﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ دارد .ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺰ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »ﺗﺌﻮری راﻫﻨﺎﻤی ﻋﻤﻞ اﺳﺖ«
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ .آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﺰﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻤﻼً آزﻣﻮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻖِ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ آن را در ﻣﺒﺎرزهای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ آزﻣﻮدهاﻧﺪ و دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﻨﺤﻮی ﺧﻔﺖ ﺑﺎر
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،اﻣﺮوز ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آن اﺳﺖ،
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﭘﯿﺶ رو دارد ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﺣﻮل رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﺪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آورد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺠﻢ ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را از درک ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﴍاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﺛﺮ ﺣﺎﴐ ﺑﺎز دارد .ﻟﺬا ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻘﻂ دو ﻧﮑﺘﻪ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اول آﻧﮑﻪ در آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻦﺘ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  ۹ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺤﺮﯾﺮ آن ﻣﯽﮔﺬرد
از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و دهﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ر ّد آن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮا ً ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﴎﺳﺨﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺧﻼق ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ دﺳﺖ ﺑﱪد و ﯾﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﭼﻪ وﻓﻮر و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ دﺳﺖ زدﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺎرﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را از دوش ﺑﺮﻣﯽ دارد .ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮدﻣﺎن را روﺷﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ :از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺻﺪد
ﺣﻞ آن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺎﺗﻮدهﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﴎاﻧﺠﺎم
ّ
ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮوﻫﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺬﮐﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﺎﻤد ﺗﻮدهﻫﺎ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۵۰ﺑﺮای ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ )ﻣﻘﺪﻣﻪ »ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ  -ﻫﻢ اﺳﱰاﺗﮋی ،ﻫﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ﴏﯾﺤﺎً ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ زودﯾﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺣﺎﻤﯾﺖ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰد «.آﯾﺎ ﺳﺨﻨﯽ از
اﯾﻦ ﴏﯾﺢﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ وﻟﯽ ﺣﺘّﯽ اﯾﻦ ﴏاﺣﺖ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ،ﻻاﻗﻞ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣ ّﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ ،دﺳﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از
آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻤل ﺑﯽﭘﺮواﺋﯽ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻢ ﺑﻪ

۳
اﺑﺮو ﺑﯿﺎورد ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ )ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮات رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده اﺳﺖ( ﺗﻮدهﻫﺎ
آﻣﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪای ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠّﺢ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﻓﺪاﮐﺎری
ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﭘﺸﺖ ﴎ او ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﴍوع اوﻟﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ آن
را ﮔﺴﱰش داد .در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﴎﺑﺎزﮔﯿﺮی در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ زد« )راه ﻓﺪاﺋﯽ ،ﺷﺎﻤره
 ،۳ﺻﻔﺤﻪ  .(۱۵۴ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎد اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ دروﻏﮕﻮﯾﯽ
رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ ﺑﺎر ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺳﺒﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوم آﻧﮑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در آﺛﺎر
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﺖ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮف رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻟﺬا
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ
آﻧﭽﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ،اﻓﺰوده اﺳﺖ و ﺑﺎﺻﻄﻼح وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺜﻼً اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ واﻤﻧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﺗﺎ
ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻠﻖ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺗﺎزه ﻤﺑﯿﺎن آورده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻤﺗﺎم ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺗﻀﺎ ّد اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺎس ﮐﺎر را ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮن
اﺧﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻮدهای ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
در راس ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎﺋﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۳۸در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ و اﺳﱰاﺗﮋی« اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ» :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﮑﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺎرزه
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮓ .اﯾﻦ اﺻﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺻﺎدق
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ّ
اﺳﺖ .در ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ«.
و ﯾﺎ:
»ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﺣﺰاب ﭘﺮوﻟﱰی ،ﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار دارﻧﺪ ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﻃﺮق
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ…«
در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺎﺋﻮ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺳﺘﻢ ﻣﻠّﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎرﻧﺪ
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺘﻢ ﻣﻠّﯽ روا ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ …» :ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻧﯿﺮوﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮﯾﻞاﳌ ّﺪت و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای
واژﮔﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان .در آﻧﺠﺎ اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی )ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ…«
ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺰب »ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ را ﺟﺰ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻤﻧﯽﺧﻮاﻫﺪ .وﻟﯽ

۴
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی واﻗﻌﺎً دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺪه ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻗﯿﺎم و اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﭙﺎ ﺷﻮد .و وﻗﺘﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻫﺎت آﻏﺎز ﮐﺮد،
ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ… اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﱪ روﺳﯿﻪ آﻧﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد«.
ﻣﺎﺋﻮ ﺳﭙﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :در ﭼﯿﻦ وﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ…« و ﭘﺲ از ﺗﴩﯾﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮدال واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه در ﭼﯿﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ …» :در ﭼﯿﻦ ﻧﻪ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ وﺟﻮد داردﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان
ﺣﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻋﺘﺼﺎب را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﺎم و ﺟﻨﮓ و ﻧﻪ اﺷﻐﺎل ﺑﺪوی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﭙﺲ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ«.
»… در ﭼﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎرزه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻨﮓ و ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارﺗﺶ .ﻤﺗﺎم
اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ ّﯿﺖ و ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻻزﻣﻨﺪ و در ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ…«
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﭼﯿﻦ ﭘﺲ از درﮔﺮﻓﻦﺘ ﺟﻨﮓ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻓﻘﻂ در آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ» :ﭘﯿﺶ از درﮔﯿﺮیِ
ﺟﻨﮓ ﻫﺪف ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﺎ ِر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﻤ ٌﻪ ﻣﺒﺎرزات ،ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺎﻤن وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﻀﺖ  ۴ﻣﻪ  ۱۹۱۹و  ۳۰ﻣﻪ  ۱۹۲۵وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﻤﺗﺎم ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤً ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﻤﻫﻨﮕﯽ دارد…«
ﻣﺎﺋﻮ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ »در ﭼﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠّﺢ ﻋﻠﯿﻪ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠّﺢ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ اﺳﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ وﺿﻊ ﭼﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﺪه ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﭼﯿﻦ ،وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻫﺎﻤن آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺸﺶ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﮔﺮدد ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺿﺪاﻧﻘﻼب داﺧﻠﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠّﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ آزادی ﻣﻠّﯽ
ﺧﺎص ﺧﻮد را اﺣﺮاز ﻤﻧﯽﮐﺮدﻧﺪ
و اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ .در ﭼﯿﻦ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎم ّ
و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را اﻧﺠﺎم ﻤﻧﯽدادﻧﺪ«.
ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و اﻫﻤﯿّﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎرزه در ﭼﯿﻦ ﺣﺘّﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺎﺋﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۳۸ﺑﻪ ﺣﺰب ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﺣﺰب ﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۹۲۱و ﴍﮐﺖ در راﻫﭙﯿﺎﻤﯾﯽ
ﺳﺎل  ۱۹۲۶ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ درک ﻧﮑﺮد .در آن دوران ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿّﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ در ﭼﯿﻦ را
درک ﻤﻧﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻨﺤﻮی ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ و ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺶ ﻤﻧﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﱰاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻤﻧﯽﮐﺮدﯾﻢ…«
ﺣﻞ
و ﴎاﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﻦ را ﻤﻧﯽﺗﻮان ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ّ
ﮐﺮد…«
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﺎر رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ را در اﯾﺮان ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺗﴩﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر او ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل درﺑﺴﺖ آﻣﻮزﺷﻬﺎی رﻓﯿﻖ ﻣﺎﺋﻮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رﻫﻨﻤﻮد

۵
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺗﴩﯾﺢ ﴍاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﭘﺮدازد و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤ ّﻮل آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ،آن ﺷﯿﻮهای از ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺸﮑّﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن راه ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ
را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﺎر رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺣﺰب
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﴍاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ »ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ« و ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی ﺷﻤﺮده
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب آﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﱪ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ درک ﻤﻧﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺟﻨﮓ ﺗﻮدهای ﻃﻮﻻﻧﯽ درآﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ ﴍوع و ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ارﺗﺸﻬﺎ اداﻣﻪ
ﻗﯿﺎم ﺷﻬﺮیِ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎر اﯾﻨﻬﺎ ﺑﮑﺎر آن
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ِ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ،در ﻣﻮرد ﴍاﯾﻂ اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ ،از ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد
اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻀﺎ ّد اﺻﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ :اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ،ﺗﻀﺎ ّد اﺻﻠﯽ ﻫﺎﻤن
ﺗﻀﺎ ّد ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۴۸اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻬﱰ
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺌﻮرﯾﮏ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن داد و رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﴍاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﺳﻠﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و واﺑﺴﺘﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺨﻔﯿﻒ دادن ﺗﻀﺎدﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن
ﺣﻞ ﭘﺎرهای ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻀﺎ ّد اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه
داد ﮐﻪ »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﺑﺎ ّ
و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﴎﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق رژﯾﻢ ﭘﺲ از »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺎه و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯿﻬﺎی او
ِ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ِ
ﭘﯿﺶ ﺗﻀﺎ ّد اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭼﻪ در آن زﻣﺎن و ﭼﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ،
اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﴫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ و
ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ ﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن و ﺷﺐ ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﺗﴩﯾﺢ ﺗﻀﺎ ّد اﺻﻠﯽ و ﻧﺸﺎن دادن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﺗﻀﺎ ّد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻫﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ
ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻀﺎ ّد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻠﻖ ،ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻀﺎ ّد اﺳﺖ و ّ
ّ
ﺣﻞ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﭙﺎ ﮐﺮدن
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راه ّ
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻮدهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺒﺎرز ٌه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﴏﻓﺎً ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و
ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﻧﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ،ﻧﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دﺷﻤﻦ و ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه در راه ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﻦﺘ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻠﻖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ آن وﻇﺎﯾﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺮوز ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ راﺑﻄﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺗﻮده در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﭘﺮدازد

۶
ﺑﻨﻈﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب و روح اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎرزﺗﺮی
ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .ﺗﺤ ّﻮل اوﺿﺎع ،درک ﻣﺤﺪود و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه و
ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻣﺮوز ﺟﺰ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤ ّﻮل اوﺿﺎع ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد را درﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻮﻻت
ﺣﻞ ﺗﻀﺎ ّد
ﺑﻌﺪی آن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺤ ّﻮل اوﺿﺎع ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﺮ ﺗﺤ ّﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﻻزﻣﻪاش ّ
ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﴏﻓﺎً در ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﺑﻞ
درک اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ِﺳﻼح ﺗﺌﻮرﯾﮏ در دﺳﺖ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻠﯽ ،اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻤﯽ را ﮐﻪ ﺣﺘّﯽ در ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﺣﻀﻮر آن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻤﻧﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد وارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در درون ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪادهاﻧﺪ )و ﺿﻤﻦ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﻟﻄﺎﻤت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﻧﻬﻀﺖ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺧﻄﺮی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﻬﻀﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ( ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘّﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﺒﺎرزهای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻧﺤﺮاﻓﯽ و
ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﴍاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻋﻠﻨﯽ ،اﻟﺒﺘّﻪ ﺗﺎ ﺣ ّﺪی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣ ّﺮاف و ﺑﯽﻋﻤﻞ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ،اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻋﺪهای ﺑﺴﺎط ﺧﻮد
را از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً در دوره ﻗﺒﻞ ﺑﺴﺎﻃﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﮔﺴﱰدن ﺑﺴﺎط ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﺪی درازﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ
ﻟﻄﺎﻤت و ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ وارد آوردهاﻧﺪ ،در ﻋﻮض ﺧﻠﻖ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ذﯾﻘﯿﻤﺘﯽ اﻧﺪوﺧﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ
و ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ از ﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه
ﺷﺎن را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻠﻖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﱰش دﻫﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
آﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دوران ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺻﻄﻼح در زﯾ ِﺮ زﻣﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی
ﻤﻧﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ در دوره ﻗﺒﻞ و در زﯾ ِﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟ در دوره ﻗﺒﻞ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ
راﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻔّﺖ ﺑﺎری دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد )و در
آن زﻣﺎن ﺟﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﻦﺘ از او ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد( ﺑﯿﺸﱰ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را رﺳﻮا ﮐﺮده ﺑﻮد .از دوره ﻗﺒﻞ ،ﺣﺰب
ﺗﻮده در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزد و دﯾﮕﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وی را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ
ﺣﺮﻓﻬﺎی او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯿﺪانداری اﻣﺮوز اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﺟﺰ ﻤﻧﺎﯾﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ از ﻫﺎﻤن اواﺋﻞ ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺪد اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ
ﺟﺰ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺠﻼب ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺳﺎزﺷﮑﺎری در ﺻﺤﻨﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
و ﺟﺰ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده دﺷﻨﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ راه
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺠﻼب را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎران »ﺗﻮدهای« در اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﺎً آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ورود ﻋﺪهای را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺠﻼب و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻼب ﺑﺨﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ
ﺗﱪﯾﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ؟

۷
ﺑﻠﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ را ﻤﻧﺎﯾﺶ ﻧﺪادﻧﺪ .ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﻧﻬﻀﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ داﻧﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﻪ در ﺣﻮل رادﯾﮑﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﻣﺒﺎرزه ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻬﺮ ﺗﻮدهای و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻫﻤﻪ اﺣﱰاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ،
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻟﻨﮕﺎن ﻟﻨﮕﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮدهای در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ و ﺣﺘّﯽ ﮔﺎه دﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟ ّﺪی ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﺻﻞ ﴍﮐﺖ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ رادﯾﮑﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :از دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ،اﻧﺤﻼل ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ارﺗﺶ ﺧﻠﻖ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،از دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن
اﻋﻄﺎ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادﯾﻬﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،از دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻮﺳﺴﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻨﻬﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن
روی آوردﻧﺪ و دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه دﺷﻨﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن دادﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﯾﮕﺮان ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ
و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ! آﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ و روﺷﻬﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ را ﺑﻬﱰ از اﯾﻦ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻮ ِد اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘّﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب »ﻣﺒﺎرزات« ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ »ﻣﺒﺎرزات« ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎ آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ! وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮدهﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ درس ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ آﻧﻘﺪر ورﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘّﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻫﻢ اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﯾﮏ رﻫﱪی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهﻫﺎ اﺷﮑﺎل
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺒﺎرزات را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻤﻧﯽﺗﻮان
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺴﻂ ﺑﻌﺪی ﻣﺒﺎرزه را در ﴍاﯾﻂ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﻣﺒﺎرزات دو ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرز ِ
ات ﻫﻤﯿﻦ دو ﺳﺎل را ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه
ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و اﺷﻐﺎل
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺟﺰ رﺳﻮاﺋﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻤﻧﺎﯾﺶ ﻤﻧﯽﮔﺬارﻧﺪ  .۱وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ و ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
»۱و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ ﺣﺎد ﺷﺪه و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
وﻗﺎﯾﻊ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﯾﻦﻗﺮارﻧﺪ :وﻗﺎﯾﻊ ﮔﻨﺒﺪ ،رﻓﺮاﻧﺪم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻋﱰاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ،وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻘﺪه ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
آزادی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ.
اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻘﺶ آن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ
ﻤﺗﺎم زﻧﺠﯿﺮ وﻗﺎﯾﻊ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺞ

۸
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻘﻼب ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺳﺖّ .
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﻦﺘ آﻧﻬﺎ
ﺧﺎص ﺧﻮد
ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزهای را ،ﺣﺘّﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ را ،ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ دردﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﮐﺎ ِر اﻣﺮوز دﺷﻮاری ّ
ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزهاﻧﺪ ﻫﺮ
را دارد ﻫﺎﻤﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر در ﺳﺎل  ۴۸دﺷﻮاری ّ
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ و وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮدهای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﺎﻤﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۴۷ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪا از ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ در
ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﺎﯾﺪ راه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺗﻮدهﻫﺎ و ﺑﺪون
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوی آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﻮﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دارﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺻﺪد ﺗﺤﺮﯾﻒ آن ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ.

و آﮔﺎه ﻤﻧﻮد« )راه ﻓﺪاﺋﯽ ،ﺷﺎﻤره  - ۵آذر  ۱۳۵۸ص  .(۵۲اﯾﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺧﻮد را ﻫﻮاداران راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ )»ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ راه
راﺳﺘﯿﻦ ﻓﺪاﺋﯽ«( ﻣﯽداﻧﻨﺪ!

