ﮔـﺬار از دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری اﺳـﺘﺮاﺗﮋی
ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ؟ اﻧﻄﺒﺎق دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
دو ﺳﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ۲۰/۹۹
 ۱۱ﺗﯿﺮ  ۱ ،۱۳۹۹ﺟﻮﻻی ۲۰۲۰

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺪف ﮔﺬار
از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭘﯿﺶ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻫﻤﮕﯽ آن را ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را در اﯾﺮان ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺤﺪ آن.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﺪل ﻓﮑﺮی در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ در ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺘﺤﺪان آن در ﺟﺒﻬﻪ ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺪاﻗﻞ« ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺎ درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد.

ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرزه ی ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ -اﺗﺤﺎدی و ﻣﺒﺎرزه
ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﺑﻪ را ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ و دور آن
ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ
ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﯾﺎ ﺳﺎزش ﻫﺎی ﺑﯿﻦ راه ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ی ﯾﮏ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺪاﻗﻞ« ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻧﻪ از »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺪاﻗﻞ«
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ »ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک« را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ« ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد روز
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﻓﻘﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن راﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک
ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮏ ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد .ﻣﺸﮑﻞ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ

ﻧﺒﺮد

در

ﺷﺮاﯾﻂ

ﻣﺘﻔﺎوت

داﺧﻞ

و

ﺧﺎرج

واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی راﻫﮑﺎر ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺪف ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف،
»ﮔﻢ«ﺷﺪن )۱ط( ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺟﺎری در اﯾﺮان اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ.

وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،ﻧﺸﺎن دادن راﻫﮑﺎر ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ »ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ« در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ی رﻓﻘﺎی زﻧﺪه
ﯾﺎد ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻬﺰادی و ف .م .ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ )ﻓﺮج اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ( ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد.
وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

**

ﺻﻔﺤﻪ ی  ۱۰ﻣﻬﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ
اﺳﻨﺎد ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺎ ﺑﺎزاﻧﺘﺸﺎر دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از زﻧﺪه ﯾﺎدان ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻬﺰادی و ف .م.
ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ )ﻓﺮج اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ( ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی ﺳﯿﺎﺳﺖ روز ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ
ﺗﺮ ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.

در دو ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ دو رﻓﯿﻖ و آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻮدهای ﻫﺎ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﭘﻠﻨﻮم
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
درﺑﺎره ی ﺷﻌﺎر »ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه« ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد.

ﻫﺮ دو رﻓﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ »ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ« را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮏ
ﺷﻌﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ -اوﭘﺮاﺗﯿﻮ ﺑﺮای آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و درﺳﺘﯽ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻠﻨﻮم ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻫﺮ دو ﺳﺮﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را »ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ« ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺿﻤﯿﻤﻪ در  ۱۰ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻫﺮ دو
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ راﺑﻄﻪ ی ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

رﻓﯿﻖ ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ راﺑﻄﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺰب را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .او اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را راﺑﻄﻪای ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮏ روﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .روﻧﺪی ﮐﻪ در آن ﻣﺒﺎرزه ی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا ..
ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد« .او ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را

ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ »واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻣﺸﺨﺺ« ).(۱۷

رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺰادی ﺳﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ از ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ـﺪ
ـﺮﺷﺖ »ﺿـ
ـﻮﯾﻪ ﺳـ
ـﺎزد .او ﺳـ
ـﯽ ﺳـ
ـﺘﻪ ﻣـ
ـﺎﺗﻮری ﺑﺮﺟﺴـ
ـﺪ دﯾﮑﺘـ
ـﻪ ﺿـ
ﺟﺒﻬـ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
در ﻋﻨـﻮان ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﻧﯿـﺰ ﺗﺒﻠـﻮر ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ» :اﺗﺤـﺎد ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺿـﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری«!

رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺰادی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ »ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﺗﺤﺎدی -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان» ،اﺗﺤﺎد
و ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« اﺳﺖ )ص .(۱وﻟﯽ »ﻣﺴﺎﻟﻪ ی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮدهای و

ی اﺻﻠﯽ« در ﻣﺒﺎرزه ی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﺻﻠﯽ« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻏﯿﺮﺗﻮده ای« ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ

ﮔﺮدد .و ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﺳﻬﻢ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان« ﮐﻪ اراﯾﻪ
ﺗﻴﻮری و راﻫﮑﺎر دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ درک ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد ،ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺗﻮده ای،
ﻫﻮاداران و دوﺳﺖ داران ﺣﺰب را ﺑﻪ ﺳﻼح ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻠﯽ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ،در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ
ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ،راه را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻫﻤﻮار
ﺳﺎزد« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻫﻢ ﺟﺎ از ف ع(.

در آﻏﺎز اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ  ۱۰ﻣﻬﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻤﻮﯾﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﺣﺰب را از ﺳﺎل
 ۱۳۵۴ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم – آنﻫﺎ
در ﺗـﻮدهای ﻫـﺎ ﺑﺎزاﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ  ،-از اﯾـﻦ رو اﯾـﻦ ارزﯾـﺎﺑﯽ،
ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺘﯽ از اﻗﺪام اﯾﻦ رﻓﻘﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺴﺎﻟﻪ
درک ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
»واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻣﺸﺨﺺ« ﺑﺮای ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ »ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻣﺸﺨﺺ« ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺮات دو رﻓﯿﻖ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺑﺮداﺷﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺗﻮدهای
ﻫﺎ از ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب« در ﻟﺤﻈﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ در روﻧــﺪ ﻣﺒﺎرزه ی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ دو رﻓﯿﻖ و آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻃﺮح و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﯽواﺳﻄﻪ
ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه در اﯾﺮان از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺳﺮﺷﺖ
و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ
ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ راﺑﻄﻪ ی اﯾﻦ دو ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ روی ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از ﻫﺪف
ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﻣﺒﺮم اﺷﺎره ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﺗﻀﺎد در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ی رﻓﯿﻘﺎن زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎره ی
ﻣﻀﻤﻮن و ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺷﻌﺎر »ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه«
ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﭘﻠﻨﻮم ﭘﺎﻧﺰﻫﻢ را ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ی
ﭘﯿﺶ روی دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی را ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﻣﯽ ﺳﺎزد.
درواﻗﻊ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪه ای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻃﺮح
ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻠﻨﻮم ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮐﻪ  ۱۰ﻣﻬﺮ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﻀﻤﻮن دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺎﻣﯽ
ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪه را در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ.

 -۱اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان

زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻬﺰادی اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای »اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺒﺎرزه ی اﺗﺤﺎدی -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺰب ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺳﺎزد )ص۱ﺗﺎ .(۳او آن را ﻣﻀﻤﻮن »رﺳﺎﻟﺖ ﺣﺰب در ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ

ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﻨﺒﺶ« اﺗﺤﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺰادی ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ »رﺳﺎﻟﺖ ﺣﺰب« را ﺑﺎ »ﺧﻄﺮ« ﻏﻠﺒﻪ و »ﻣﺴﻠﻂ
]ﺷﺪن[ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ِِ« روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .او ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮔﺮ از ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﺣﺰب ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺰب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،رﺳﺎﻟﺖ ﺣﺰب در ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ در
ﺟﻨﺒﺶ ]ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎه[ ﺑﺪون ﻣﺤﺘﻮی ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻄﺮ آن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﺮﻟﺘﺮی ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد و رﻫﺒﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﯿﻔﺘﺪ«!

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ازﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ!

ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﻨﺒﺶ
اﺗﺤﺎدی -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ِ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ﯾﮏ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﺎورای ﭼﭗ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا
واﻗﻌﯽ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺰادی اﺻﻞ ﻟﻨﯿﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺗﺤﺎدی را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ درک ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزه ی اﺗﺤﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ »ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻮا« ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ دوری از ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﻧﮓ
ﻣﯽﺑﺎزد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی« ﻋﺮﯾﺎن و
اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺰادی در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﺒﺎرزه ی اﺗﺤﺎدی را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوع ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی
ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم در زﯾﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و
رﻫﺒﺮی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ «.او راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ-
اﺗﺤـﺎدی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ را در اداﻣـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ﺑﺮﻣـﯽ ﺷﻤـﺮد ..» :ﺑـﺎ

اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺪفﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،دور و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻫﺒﺮی وی را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ«.

رﻓﯿﻖ ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ﻧﮑﺘﻪ ی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
را ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻫﻤﯿﺖ »ﺷﻌﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی
ﺷﺎه« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ و »ﻋﻠﻞ و ﺿﺮورت ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺷﻌـﺎر ﺗـﺎﮐﺘﯿﮑﯽ« را ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ و آن را ﺷﻌـﺎری ﺑﺴـﯿﺎر »وزﯾـﻦ«
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ -اﺗﺤﺎدی و »ﻫﺪف
ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ« ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .او ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ..» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
در درون ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ]ﺑﻮد[ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻫﺪفﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻮل
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ]ﻧﮑﺮد[  ،..ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
 ..ﻣﺒﺎرزه ی ]ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ[ ﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .. .وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ]ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه[ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﮔﺮدآوری ﭼﻨﺎن
ﻧﯿﺮوی وﺳﯿﻌﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻌﺎر وزﯾﻨﯽ ﭼﻮن ٬٬ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد
رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه ٬٬را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ﺿﺮوری
ﻣﯽ ﺳﺎزد«!

زﻧـﺪه ﯾـﺎد ﺟـﻮاﻧﺸﯿﺮ درواﻗـﻊ وﺣـﺪت دﯾـﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺷﻌـﺎر ﺗـﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎل ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ
آنﻫﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺮای او دو
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎ ﮔﺎم ﺑﻪ
»ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را
ﮔﺎم ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ!

رﻓﯿﻖ ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ﺗﺌﻮری »ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ در ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ« را در
ﺑﺨﺶ »ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻌﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ« ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻟﺤﻈﻪ
ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و
ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﮔﺎم
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺎن ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ را در
ﻟﺤﻈﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،وﺣﺪت ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و
ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ِ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

او ﺧﻄـﺮی را در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ درک ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﻣﺒـﺎرزه ی
»ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ« و »ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ« ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﻠﻄﻪ ی ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی«
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻃﯿﻒ ﭼﭗ اﯾﺮان اﮐﻨﻮن در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ.

ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :وﻗﺘﯽ از ٬٬ﺟﺪا ﮐﺮدن ٬٬ﺷﻌﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺣﺰب ﺳﺨﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﺎً دو اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد ]ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ی اﺗﺤﺎدی ﻗﻠﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ[ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺰب را ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮﯾﺶ – و ﻧﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن – اﺳﺖ ،در ﭘﺮده
ﮔﺬارد ]ﭘﯿﺶ ﺗﺮ رﻓﯿﻖ ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ »ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ  «..را اﺻﻞ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺣﺰب« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ[«؛

دﯾﮕﺮی اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻌﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ آﻧﻘﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺷﻮد ﮐﻪ
٬٬اﺳﺘﻘﻼل ٬٬ﻧﺴﺒﯽ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻣﺒﺎرزه ٔ ﺣﺰب در ﻟﺤﻈﻪٔ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ دور ﺷﻌﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدد ]ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﭼﭗ روی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ! ﺑﭙﻨﺪارد ﮐﻪ[ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ]ﮔﻮﯾﺎ
ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺪفﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ[ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ]وﻇﺎﯾﻒ روز ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ -اﺗﺤﺎدی را از ﻣﺪﻧﻈﺮ دور
ﺳﺎزد و ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻧﻪ[ در اﻃﺮاف ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دور ﺑﺰﻧﺪ«.

زﻧﺪه ﯾﺎد ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺘﻤﻞ« در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان آﻧﭽﻨﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آن در
اﯾﻦ ﺳﻄﻮر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار دارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ او »ﻣﺸﺮوط«
ﺑﻮدن »ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎه از ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری اﯾﺮان «..را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺘﻤﻞ« ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزد.

 -۲وﺣﺪت ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

زﻧﺪه ﯾﺎد رﻓﯿﻖ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻬﺰادی در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﭼﻢ دار اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮده« و ﻫﺴﺖ! واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧﻄﺒﺎق ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ی
ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه و اﮐﻨﻮن ﻋﻠﯿﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﻀﺎد وﺟﻮد دارد.

ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺗﻀﺎد و ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از واﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻀﺎد از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را دور زد و ﻓﻌﻠﻦ در
ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار داد ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮدهای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻦ »ﺳﻨﺘﺰ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ« ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺒﺎرزه ی روز ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری.

ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺘﺰی را زﻧﺪه ﯾﺎد ﺑﻬﺰدای در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ و »ﺧﻄﺮ« ﺳﻠﻄﻪ ی »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺮی« را ﻣﺴﺘﺪل
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان اﺷﺎره ﺷﺪ.

ـﺪ
ـﺒﺮد ﺿـ
ـﻮﯾﻪ از ﻧـ
ـﺎﺧﺖِ دو ﺳـ
ـﺮان ﺷﻨـ
ـﻮﻧﯽ در اﯾـ
ـﻂ ﮐﻨـ
ـﺮای ﺷﺮاﯾـ
ﺑـ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺣﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﻀﻤﻮن
ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ -ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری -ﻣﻠﯽ ،و دﯾﮕﺮی ،-ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و رﺷﺪ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎن
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد!

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻧﺒﺮد ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﻞ ﺿﺮوری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
درک ﻧﻘﺶ »ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی« در ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﻧﻘﻼب اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
ﻗﺮار دارد.

رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺰادی در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را از ﻧﺒﺮد ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰد ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
آنﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ .درواﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از ﻻﯾﻪﻫﺎی
ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ» ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر« ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درک ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ
از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻟﺬا ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ
ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،در راس آن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎرزهای
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ« را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.

 -۳راه رﺷﺪ در ﭘﯿﺶ رو

اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻧﺒﺮد ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در »ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ«
اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورتِ ﻫﺪف ﺧﺮوج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﻣﺘﺤﺪان
ﻧﺰدﯾﮏ و دور آن ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ،
ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺴﺘﺮده ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را ﻫﺮ دو رﻓﯿﻖ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻮدهای ﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و درﺳﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

رﻓﯿـﻖ ﺟـﻮاﻧﺸﯿﺮ اﺳـﺘﻪ ﺗﯿـﮏ ﻇﺮاﻓـﺖ راﺑﻄـﻪ ی ﻣﺒـﺎرزه ی ﺗـﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﺷﺖ »ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﻠﻂ در

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ »ﻣﺤﺘﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ٬٬ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ «٬٬و رﺷﺪ آن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ »ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه« ،ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر
ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻪ »ﺷﻌﺎری ﺿﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﺑﻮد« ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ» :در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﻠﻂ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،و ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ
از ﺑﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯽﺷﻮد .«..

در »ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﺮان« روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ـﺒﺮال
ـﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿـ
ـﺎد ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺮای اﻗﺘﺼـ
ـﺎ اﺟـ
ـﺖ و ﺑـ
ـﺪه اﺳـ
ـﺪ ﺷـ
داری ﺗﺸﺪﯾـ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﯿﻮه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻈﺮی -ﺗﺌﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺴﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﯾﮏ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖ روﺑﺮو اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻟﺤﻈﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺑﺮﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺸﺮی را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺴﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺪل
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺟﺰﯾﯽ ﺑﯽواﺳﻄﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬاری را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ »ﺑﻮدن و ﯾﺎ
ﻧﺒﻮدن« ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﻧﺴﺎن و ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺎدرزﻣﯿﻦ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮔﺬار ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺮﺷﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﺒﺮد ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری -ﻣﻠﯽ و ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ
ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ آن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب را در اﯾﺮان ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی اﺻﻠﯽ
ﻣﺒﺎرزه ی ﺗﺌﻮرﯾﮏ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

اراﯾﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﺮم ﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﺘﺤﺪان

ﻧﺰدﯾﮏ و دور ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ﺳﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی »ﻫﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از
روﻧﺪی ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد در
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ!

اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی
ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻣﺒﺮم و ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی اﯾﺮاﻧﯽ »در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻟﺤﻈﻪ« ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎدم و ﻣﺠﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ آن را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی
روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮﺑﺮﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
را ﺑﺎ اﺣﮑﺎم زﻧﺪان ،ﺷﻼق و ﻣﺮگ و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
آﻧﭽﻨﺎن ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ! از اﯾﻦ رو رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺣﺎﮐﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﻣﺒﺮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﺮورت ﮔﺬار از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺑﻪ وﺣﺪت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﯾﮏ ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺒﺮم ﺑﺮای ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺴﺘﺮده ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی وﻇﯿﻔﻪای
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ – ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪای  ،-ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی
اﺗﺤﺎدی -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ ﻣﺪل ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در ﻣﺒﺎرزات و اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﺟﺎری زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻪ زﻧﺎن و ﺧﻠﻖ
ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻨﺘﺰ
»ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻣﺸﺨﺺ« ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

