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ﺳﺎل ﻫﺎی درازی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل ﺳﯽ و دو ﺗﻼش ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﺑﺮ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﻫﺎی
ﭘﯽ در ﭘﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی درون ﮐﺸﻮری
و ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻬﺮان ﺣﺰب ،ﺣﺰب دﯾﮕﺮ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻮادار ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺣﺰب و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ
اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ از ﯾﻮرش ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺪور ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻪ ای زﯾﺮ ﯾﻮرش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ،ژرﻓﺎ و ﭘﻬﻨﺎی ﯾﻮرش ﮔﺰﻣﮕﺎن ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﺴﺘﻪ و
ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮان ﺣﺰﺑﯽ درون ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺣﺰب در آن دوران ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از آﻣﻮزه ﻫﺎی
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ دوران ،ﺑﺨﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
واﮐﺎوی ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ از ان ﭼﻪ ﮐﻪ در درون ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﺪ و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ درون ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺰب
ﭼﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﺳﺮراﺳﺖ )ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺴﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻮادار را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﺣﺰﺑﯽ در ﺑﺮون ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ان ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ روﮔﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ در ﺑﺮون ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﮐﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺣﺘﺎ در ﺑﺮون از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﺑﺮاورده و ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮده ای
ﺑﻪ ﭘﺨﺶ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺰب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و

ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻮاداران ﺣﺰب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و آﺷﮑﺎر
و ﻫﻮﯾﺪا در دوره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮاداران و ﻋﻀﻮﻫﺎی ﺣﺰب ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻀﻮﻫﺎی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﺎدرﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﯾﻮرش دوم اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺰرگ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﻮه ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ دوﮔﺎﻧﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﯿﻮه ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻮچ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻪ ﺑﺮون ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮون راﻧﺪن از ﺣﺰب ﮐﺸﯿﺪه )ﻣﻨﺠﺮ( ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺰب
ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ آن و
ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان را زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﮕﯿﺮد و رﻓﯿﻘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ زده ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﺣﺰب
و ﺑﺮون آن ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .در آن دوران ﺣﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﯿﻘﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﻮآﻣﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺰﺑﯽ را
وارﺳﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وﻟﯽ اﻧﮕﺎر اﯾﻦ آﻣﻮزه ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی “ﭼﭗ”
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ “ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ”
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ وﻟﻨﮕﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری را ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی درون و
ﺑﺮون را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﻧﺪ .در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوا و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎده
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮون ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در
ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮون ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر رﻓﯿﻘﺎن آﺷﮑﺎر ﺧﻮد در ﭼﺎدرﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ رود زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی درﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ
ﭘﯿﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ از اﯾﻦ رﻓﯿﻘﺎن ﺑﻪ دام
ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮﺑﻪ ) ﺿﺮﺑﻪ( زده ﺷﻮد .و اﯾﻦ ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ
از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮون ﮐﺸﻮر ﻣﯽ آﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﺘﺎ ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی
آﺳﯿﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ زده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮔﺴﺘﺮده ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و
ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی )اﺛﺮ( آن را در ﮔﺮداوری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﭘﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺣﺰب ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ “ﭼﭗ” اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
درآﻣﯿﺰی ﺑﺮون ﮐﺸﻮری ﻫﺎ و درون ﮐﺸﻮری ﻫﺎ در ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن آن دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ.
رﻓﯿﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درون ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺨﺶ
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ -ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاداران ﺑﺮون از ﮐﺸﻮر آﺷﮑﺎرا و رک و راﺳﺖ ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﺘﻨﺪ.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧﯽ از ﺑﺮای ﺳﺮﺷﺖ و ﮔﻮﻫﺮ ﮐﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎی
ﺷﻤﺸﯿﺮﮐﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آزادی ﺳﺨﻦ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و واژﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮاﻧﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
زﯾﺮ “ﻣﻼﺣﻈﺎت” و “ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﻫﺎ”ﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮون ﮐﺸﻮری ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮوا ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ،دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و آﻫﺴﺘﻪ روی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ درون ﮐﺸﻮری درﺳﺖ اﺳﺖ ان ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺮاوش اﯾﻦ
ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻮاداران ﺑﺮون ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ژرﻓﺶ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرگﺗﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻪ ﺣﺰب ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ
اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎر ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ درون ﮐﺸﻮر.
وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﺰب ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﺮد در درون ﻣﯿﻬﻦ را ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون از ﻣﯿﻬﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺪاده اﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎ دﻻوری ،رک و روﺷﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﻪ داری ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧﯽ
در ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ،ﻧﻪ در دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ.

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ “ﻋﺪاﻟﺖ” از دوﻟﺖ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺮﺧﯽ
از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺗﺎرﻧﮕﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد؟ آﯾﺎ
ﻧﺎﺟﻮان ﻣﺮدی و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯽ رﯾﺐ اﯾﻦ رﻓﺖ
و آﻣﺪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﺸﻢ “ﻋﺪاﻟﺖ” را ﺑﺮای دﯾﺪن ﺳﺮﺷﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد؟
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ اﯾﺸﺎن را از ﯾﮑﯽ
از ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮروی رﺑﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و او ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ “ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام” ،ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
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اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ،آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن آﺷﮑﺎرا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ “دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ
ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ”.
آﯾﺎ ﻣﮕﺮ در اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ “ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن” در
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی “داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ” و ﺑﺎ “ﻧﻮازش و آﻣﻮزش” اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎدان ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺳﭙﯿﺪ ﺑﻪ “ﻣﺘﺘﻘﺪ” دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
“ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن” “ﻣﻨﺘﻘﺪ” ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺮون ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاری اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ؟
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺣﺰب ﻫﺎی “ﭼﭗ” اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن آن را ﺑﯽ ﺳﻮ )ﺧﻨﺜﯽ( ﮐﻨﻨﺪ .وﮔﺮﻧﻪ
رﻓﺘﺎر و ﮐﺮداری ﮐﻪ زاﯾﯿﺪه وﻟﻨﮕﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﮐﻢ رﻧﮓ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﮐﺎوی
اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آرام آرام ﺑﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺮای
دﯾﺪﮔﺎه و ﭘﯿﺶ ﮔﺰاری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻧﺪک
اﻧﺪک ﻋﻀﻮﻫﺎ و ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی واﮐﺎوی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ )اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ( ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آرزوی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺮد ﻣﺪﻧﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ

وﻇﯿﻔﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﯾﺎ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی “ﭼﭗ” ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ زﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ “ﻣﻼﺣﻈﺎت” و “ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﻫﺎ”ﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ از آن ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ رژﯾﻢ دارای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه “ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ
ﻫﺎﯾﯽ” ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ از “واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ” ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ
“ﻣﻼﺣﻈﺎت” و “ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﻫﺎ” ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
راه ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﺮای آﺑﮑﯽ ﮐﺮدن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ﭘﻬﻨﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﯾﻮار ﺑﺮای ﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮ در درون ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و
واﮐﺎوی ﺧﻮد را از ﺗﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ
ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮی ﺑﺮون ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آزادی ﺧﻮد و ﺑﺪون ﺑﯿﻢ
زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدآوری از داده ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از درون و ﺑﯿﺮون
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺰاری و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﻧﺠﺎم
درﺳﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﮑﺎر درون و ﺑﺮون ﻣﯿﻬﻦ دﺳﺖ ﯾﻮرش ﮔﺮان را از
ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺑﺮون ﮐﺸﻮر دارد ﮐﻪ
زﯾﺮ ﺑﺎر “ﻣﻼﺣﻈﺎت” و “ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﻫﺎ”ﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧﯽ از آن رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﺮود و ﺑﻪ آن “ﻣﻼﺣﻈﺎت” ﺗﻦ در ﻧﺪﻫﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﺒﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و آزادی ﺧﻮاه دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ درون ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ را در ﺑﺮون ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮓ ﻧﮑﻨﺪ.

