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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ از آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن دوران ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ از ﻫﻮاداران ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻧﻮ
ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎد ﻫﺎی آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا و
ﺷﮑﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و دﺳﺖ
راﺳﺘﯽ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﮔﻔﺘﮕﻮی زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی(  .وﻟﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻨﺪ درﺳﺖ ،ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ واﮐﺎوی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺘﺎ
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ درﺳﺖ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب را زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮده ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ.
رﻓﯿﻘﺎن ﻣﺎ در آن زﻣﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻧﻮ در ﻣﯿﺎن
ﻫﻮاداران و ﻋﻀﻮﻫﺎ
ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﺴﻨﺪه و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﻧﻪ روﺣﯿﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی
ﺣﺰﺑﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎل ﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﺲ از آن
دوران آﻗﺎی آزادﮔﺮ در
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ۱۰ﻣﻬﺮ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻏﺎﻟﺐ آن ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ او را
دﻟﺴﺮد و ﻧﮕﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﮑﯿﺪه ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
آن ﻫﻤﻪ رﻧﺞ ﻫﺎ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﮔﺮدﺑﺎد ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪ و آن
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ زﯾﺮ ﮔﺮدآﺑﯽ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻓﺮو
رﻓﺖ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد دارد ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﻧﻘﻼب زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی “ﻧﻮﯾﺪ” ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن آن ﻫﺎ را
ﻫﻢ ﭼﻮن
ﭘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ در ﻫﻮا ﺷﮑﺎر و ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻮ ﺑﯽ اﻧﺪازه ﺿﺪﺗﻮده
ای ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ
رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﻮﻧﻬﺎل ﻣﻮﯾﯿﻦ و ﻧﺎزک ﺣﺰب را ﺑﺎ ﻋﺮق ﺗﻦ و ﺧﻮن رگ ﻫﺎ
آﺑﯿﺎری ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺳﺮو ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺮ ﮐﻮﺑﻪ ﺗﺒﺮﻫﺎی دﺷﻤﻦ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﺮﻫﺎی دﺷﻤﻦ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺎ دل ﺟﺎن و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﺎر زده از ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﻢ ﮔ ُﻞ ﺣﺰب ﮔ ُﻠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﺲ از آن
روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ در آراﯾﺸﮕﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد
و ﮔﻮش ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن
آراﯾﺸﮕﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎ و ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺎﺷﻨﺎس داده ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از واژه ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﮑﺎر
ﺑﺮده ﺷﺪ از واژه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﺣﺰب ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺎاﻧﺪازی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
ﻧﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎری و ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و ارج از ﻣﺒﺎرزان ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻮاداران آن
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
واﮐﺎوی ژرف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن
و ﺗﻬﯽ از دوراﻧﺪﯾﺸﯽ.

اﮐﻨﻮن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر )ﻣﻮﺿﻮع( ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺧﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﺑﺮ
آن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوران ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ
اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎران ﮔﺮدوﻏﺒﺎر روزﮔﺎر ﺑﺮﺧﯽ از
روﯾﺪادﻫﺎ را از ﯾﺎدﺷﺎن
ﭘﺎک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮔﺬری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ رﯾﺸﻪ در ﭼﻪ

دارد.

ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺎره ی اﻧﻘﻼب ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ
و ذﻫﻨﯽ را درﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﯾﺎری ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺮه )ﻣﺴﻠﻂ( ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪه )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ( و ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی
ﻣﯿﺮﻧﺪه )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ واژﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
دارﻧﺪ )ﺑﺪون ﺗﺌﻮری ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ اﺳﺖ؛ و
ﺗﺌﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯽ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ( وﻟﯽ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺨﺺ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی ﻣﺎ وﯾﮋه ﮔﯽ ﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎ

را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در درازﻣﺪت ﺑﺮ
ﺗﺌﻮری ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و آﻧﺮا ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه
از ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

زﻧﺪه
ﯾﺎد ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ در ﺑﺎره وﺣﺪت ﺑﯿﻦ ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ
“ﯾﮏ ﺗﺌﻮری اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه
ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎی
ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺷﻦ
ﻧﮕﺮدد ﮐﻮر و ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ”.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﮔﺎم
ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻧﺒﺮد
ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ در
ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ در ذﻫﻦ داﺷﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﺣﺰب
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺮو را در ﯾﮏ دوره

ﻣﺒﻨﺎی

ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ،

ﻫﺪف

ﺟﻨﺒﺶ

ﻃﺒﻘﻪ

ﺧﺎص در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﯾﺎ در ﻃﻮل ﮐﻞ دوره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ( ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در
درک ﺷﺮاﯾﻂ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﯿﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﻧﻈﺮی ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪه و ﮐﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﺷﺪه ﺣﺰب اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎص اﻧﻘﻼب ،ﻣﺴﯿﺮ
و ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻫﺎی ﺧﻮد در آن ﮔﺎم
ﺑﮕﺬارد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ )ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن(
در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

زﻧﺪه
ﯾﺎد ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
” اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و
ﻫﻤﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
و ﻣﺸﺨﺼﺎت ارﺗﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی وی در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ از اﻧﻘﻼب،
ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی
ﺿﺮور ارﺗﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ اﻧﻘﻼب،
ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای وﺣﺪت ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮔﺮد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و
رﻫﺒﺮی اﻗﺪاﻣﺎت و
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﮏ ﺣﺰب در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ
از ﭘﯿﮑﺎر رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ
وی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ،اﺳﺎﺳﺎً و ﻋﻤﻼ ً ﺑﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ”.

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر واﮐﺎوی ﻣﺸﺨﺺ از ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای درک اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪ ای
اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ روﺑﺮو اﺳﺖ ﺑﻪ روز ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺎ را در ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ
رﻫﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در دوره ﻧﺴﺒﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﺗﺐ ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.

ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻫﺒﺮی
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از رﻫﺒﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻇﯿﻔﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎ آن ﭼﻨﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﭘﯿﺮوزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻧﺪن آن ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد .ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ” ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺟﺰﺋﯽ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی و
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎﺑﻊ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
دوران ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را
در درون ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺮ و ﻣﺤﺪود ﺗﺮ را
در ﻧﻈﺮ دارد ،ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎرزه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ،
ﻫﺪﻓﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺳﻨﮕﺮی در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﺒﺮد ،ﭘﯿﺸﺮوی در اﯾﻦ ﯾﺎ آن زﻣﯿﻨﻪ ،اﺟﺮای

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﯾﺎ آن
ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺺ ،ﻋﻘﺐ راﻧﺪن دﺷﻤﻦ از اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺖ .و ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ ﻫﺪف اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺪف اﺳﺖ و ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
آن”.

او در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
ﮐﻪ ” ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﯾﻌﻨﯽ آن ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺣﻞ و اﺳﻠﻮب ﻫﺎ ،اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﻮر
ﻣﺒﺎرزه ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻫﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﺳﯿﺪ”.
رﻓﯿﻖ ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت
ﮔﺮدد .از ﺟﻤﻠﻪ
“ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ
دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮد،
ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺷﻤﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از
ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی داﺋﻤﯽ و ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼب ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﺷﻤﻦ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﺿﺮﺑﻪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻗﻮای دوﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪ
اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻠﯽ ﮐﺎر
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه [.…] ،و ﻏﯿﺮه”.

ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ،
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی درون
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻣﺘﺤﺪان آن )ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،درﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕﺮی و آﮔﺎﻫﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ

در اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ…( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﺮدن ﺗﻮده ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ
در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزه
ﺧﻮد در ﺟﺒﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ )ﻋﻮاﻣﻞ( ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ و
زﻣﺎن در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ دوره
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎرﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺮوزی در آﻧﻬﺎ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﯿﺮوزی و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ در ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪی روﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و واروﻧﻪ
آن ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺮوزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ در ﺳﺎل
 ۱۹۱۷ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ در
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
)ﻣﺘﺸﮑﻞ( از دو ﻋﻨﺼﺮ ﻋﯿﻨﯽ ،ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی و ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﺼﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ و اراده ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﺑﺪون ﺷﮏ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ذﻫﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ،و ﻏﯿﺮه – ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
از اراده ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﺖ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﺳﺘﺎﻧﺪ )ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ( و
آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﺷﻮد .ﻋﻨﺼﺮ
ذﻫﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ در
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺴﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﻋﻨﺼﺮ ﻋﯿﻨﯽ را ﺗﻨﺪ و ﯾﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
آن ﺑﺎﺷﺪ.

روش ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﮏ روش اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﻧﺘﻘﺎدی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎد ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺎره ی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ را
ﺑﺎ روش دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
در واﮐﺎوی ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﮔﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن ﻟﺤﻈﻪ و ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ داده ﻫﺎی ) (factsواﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ از آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ واﮐﺎوی
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﭙﺮدازد.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮی را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و
دﺳﺖ ﺑﻪ روی اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬاﺷﺖ .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در
زﻧﺠﯿﺮه ﭘﯿﭽﯿﺪه ای از
اﻗﺪام ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰی را در
آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎم زﻧﺠﯿﺮه را ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﺮد .ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ان ﺣﻠﻘﻪ ای اﺳﺖ
ﮐﻪ آن ﭼﻨﺎن در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ
ﮐﺸﯿﺪن ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮه را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺮو ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در راه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.

در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﻪ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری
از روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻧﺸﺪه و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎری ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﮐﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و آراﯾﺶ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ را درک ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺿﺮوری را از ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ،اﺻﻠﯽ را از ﻏﯿﺮاﺻﻠﯽ ،ﻋﻤﺪه را از
ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ روﺷﻦ از ﺷﺮاﯾﻂ داﺷﺖ.

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ در
ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ،ﭼﻪ ﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ،ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎﯾﯽ،
ﻣﺎ را در راه ﺑﻬﺘﺮﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮده ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ روی ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی

زﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺎ از دوران ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﻘﻼب و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن ﭼﻪ
ﺑﻮد؟ ﭼﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد؟
ﭼﻪ ﺗﻀﺎد ﻫﺎﯾﯽ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ دﺷﻤﻨﺎن
دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻫﺪف
ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﭼﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ )اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ( ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ؟ ﭼﻪ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد؟ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﯿﻤﺎن
ﻫﺎی ﮔﺬرا و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺴﺖ؟ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﭼﻪ
ﺑﻮد؟

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان
ﭼﻪ ﺑﻮد؟
دوران ،دوران
ﺑﺎ
ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺖ.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوران ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد .در ﯾﮏ
ﺳﻮ ﮔﺮدان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺒﻬﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ
ﻫﻢ در
ﻧﺒﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا – دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ زﯾﺮ

رﻫﺒﺮی ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ – دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.

از ﻫﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﺑﺰرﮔﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺎن
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮاروﯾﯽ اﻧﻘﻼب از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺮوز ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل دﯾﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در
آن روزﻫﺎی ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮروز ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽ وزﯾﺪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی
و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﻫﺪف ﻫﺎی اﻧﻘﻼب از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻼش در راه ﺑﺎر و ﻣﯿﻮه دادن اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺰب
ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از وﯾﮋه
ﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ازﺑﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻧﺎم رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮد از زﺑﺎن ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ ﺣﺰب ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﯿﺸﺘﺮ
دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻧﺪازه رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺿﺪﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻔﺘﺪ وﻟﯽ از
ﺑﺪ روزﮔﺎر و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ واﮐﺎوی آن ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ روﯾﺪاد
رخ ﻧﺪاد.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﺣﺰب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﻫﺪف ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در
ﻫﺮ ﺑﺮﻫﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺰب را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﮐﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﭼﻮن رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب در دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را دﻣﮑﺮات ﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺑﻮد ﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻣﻮزش و راه و ﭼﺎه ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ آن ﻫﺎ را در راه
ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﺪف ﻫﺎی اﻧﻘﻼب
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ داﺷﺖ .ﻏﺮور و ﺧﻮدﺑﺰرگ
ﺑﯿﻨﯽ
ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﺎﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭘﺬﯾﺮش
اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﺮده ﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن
ﮐﺎر در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
و ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺮده ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان
در ﺑﺎره ی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی وﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻟﺤﻦ آرام
دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺰب در ﻫﺸﺪار دادن در ﺑﺎره ی ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﻘﻼب را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎ
زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
دوﺳﺘﯽ
ﻧﮑﺮد .ﺣﺰب ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در ﺑﺎره ی ﺧﻂ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﻘﻼب،
ﺧﻂ ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﻘﻼب ) ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب،
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮ ،اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ج و د( و ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯿﻬﻦ )ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﭘﺲ از
آزادی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ( دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻧﺰد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺣﺰب
ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی

ﺳﭙﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﯿﺮﮐﯿﻦ
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺴﻮی آﻣﺎج ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺴﺎزد .ﺣﺰب ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
”ﭼﭗ” ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
)ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ( را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری و ﺧﺮد ﺑﻮرژوازی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ و
ﻓﺮاروﯾﯽ اﻧﻘﻼب از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی رﯾﺸﻪ ای اﻗﺘﺼﺎدی –
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺰب
ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎرﻫﺎی رﯾﺸﻪ

ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻂ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻖ
و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺳﺮی
ای در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪه را ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺧﺮده ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ
”اﺳﻼم
ﺳﯿﺎﺳﯽ”][i
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ”اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮ اﺳﺖ
ﮐﻪ در دوران
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻣﺮوزی آن ازﺑﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﺳﻼم ان زﻣﺎن در ﭘﻬﻨﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دو ﭼﻬﺮه
داﺷﺖ ﯾﮑﯽ ﭼﻬﺮه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﯾﮑﯽ ﭼﻬﺮه دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد.

ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزه ى
و آرﻣﺎن ﻫﺎى واﻻی
ﺿﺪاﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻰ و در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ
اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ

ﺷﻮد.

ﺣﺰب ﺗﻮده ى اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻀﺎد
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﮕﺎم و ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻮد.

در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻰ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ
را ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺪف ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را از
راه اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺪور ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ” آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ آﻳﺶ رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ! زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ
ﻣﻮران
واﻣﮕﺬارﻳﺪ!)ا.ط( .

در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﯾﮏ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در آن زﻣﺎن اﺳﻼم را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺪف ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺷﺪه

در

آن

زﻣﺎن

ﺑﺎ

وﺟﻮد

رﻗﺎﺑﺖ

و

ﺣﺘﺎ

دﺷﻤﻨﯽ

ﺑﺎ

اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺑﺴﯿﺎری از آرﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ

از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه آن زﻣﺎن ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﯽ
ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻨﻮز واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ ﭼﻮن آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻤﭽﻮن
آﻗﺎی ﺳﺮوش ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی
رﻫﺒﺮان و ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آن
زﻣﺎن اﻧﻘﻼب را رادﯾﮑﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رﯾﺸﻪ ای ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم
ﻋﻠﻴﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﮔﺬر
از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ژرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.

اﮔﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ دﯾﻦ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﯾﺸﻪ دار ﺑﺨﺸﯽ از روﺑﻨﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن اﻓﺰون ﺑﺮ راﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺎ از ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه و دوری
ﮔﺰﯾﺪن ﺗﻮده ﻫﺎ از ﻣﺎ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﯾﺸﻪ ای زﯾﺮﺑﻨﺎ
ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻫﻤﻪ ی ﺣﺰب ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﯾﮋه ﺣﺰب
ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب رﻓﯿﻖ ﺟﺎن داده راه آزادی
و دﻻور ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﭘﯽ
ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺸﯿﺎری در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺟﺎن ﺧﻮد ﭼﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ
وﻟﯽ ﺳﺨﻦ از “ﻣﻮﻻ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ”“ ،ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ” و از “اﺳﻼم
ﺣﻘﯿﻘﯽ” ﻣﯽ راﻧﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رﻓﯿﻖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪ وﻧﺰوﺋﻼ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻫﻮﮔﻮ ﭼﺎوز ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺳﺮدی ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ دو راه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻫﻮاداران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ
در ﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ درآﻣﯿﺰﯾﻢ .ﻣﺎ راه دوم را
ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ[ii].

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪ وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ داﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از او ﺑﺮای درﺳﺖ
اﻧﮕﺎری ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه
ﮐﺸﯽ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎﻧﺪاﺧﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﮐﻮﺷﺶ ﺣﺰب
ﺗﻮده ی اﯾﺮان در ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﯿﺸﺮو از اﺳﻼم ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد؟
ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮده
ﻫﺎ ﺑﺮدن ﺳﺨﻨﺎن
دﻫﻘﺎﻧﺎن اﺳﺖ”,

آﻗﺎی

ﺧﻤﯿﻨﯽ

در

ﺑﺎره

“ﺳﻨﺪ

دﺳﺖ

ﻫﺎی

ﭘﯿﻨﻪ

ﺑﺴﺘﻪ

“اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ” ﻧﺎروا
ﺑﻮد؟ ﭼﺮا ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی ﺗﻌﻤﯿﻖ
اﻧﻘﻼب را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﯽ
ﺟﺎ ﺑﻮد؟

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ
آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﻠﻮل “ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ”
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ “آن ﺳﺒﻮ ﺑﺸﮑﺴﺖ و آن
ﭘﯿﻤﺎن رﯾﺨﺖ”.
ﻫﻮاداران “ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ” ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد
ﺣﺰب را در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از
آﻗﺎی

ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ “راز درون” ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده
ی اﯾﺮان
در آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ.

آن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ درﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﺎدی )ﮐﻠﯽ( ﺧﻮد درﺳﺖ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ اﻣﺮوز ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ دو ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﺪف
ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮان
رﯾﺰ و درﺷﺖ ،واﭘﺴﮕﺮا و اﺻﻼح ﺧﻮاه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﺑﻮس اﻣﺎﻣﺰاده ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﺑﻨﺎی واﭘﺴﮕﺮای رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و زﯾﺮﺑﻨﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آن
درﺳﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ”اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی واﭘﺴﮕﺮا زﻫﺮ ﺑﻪ رگ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد” .اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ”
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺧﻮاه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺗﻮده
ﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﮐﻮﻟﻪ
ﺑﺎری از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ ﺣﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ روﺷﻨﮕﺮی
در ﺑﺎره ی ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﻮزه ﻫﺎی واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﻼم ﮐﺮد و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
دﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺮان ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮاب ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺣﺘﺎ
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺷﮑﺎف اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و
آزادی ﺧﻮاﻫﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

ﯾﮏ

آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﻧﺪادن درﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان را
ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ دوش ﺣﺰب ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﻤﮑﺎری و
ﮐﻪ دﻣﮑﺮات ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﻫﻤﯿﺎری ﺑﺎ
ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و از آن ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
از ﺗﺮس اﻧﮓ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻦ

ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺳﺎزش دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ ﭘﯿﺸﮑﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺣﺰب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آرام آرام از ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
راﺳﺖ ﮐﺮﻧﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ
ﮐﻮچ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب را درﺟﺎ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد زدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪور ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮ

آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﻘﻼب آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺎر ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
”ﭼﭗ” ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﺑﻮدن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﮏ ”ﭼﭗ” ﯾﮕﺎﻧﻪ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﮕﺮش و ﮐﺎرﮐﺮد
واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ
ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﺑﻮرژوازی

ﻣﻠﯽ

ﻣﺎ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﯾﻨﺪه اﻧﻘﻼب ﮐﺎﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ”ﭼﭗ” ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی را رام ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
اﺳﺐ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ را
ﻟﮕﺎم زﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب
ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ”ﭼﭗ” ﻫﺎی راﺳﺘﮕﺮا را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
دارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﭘﺸﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ ی ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد
را در ﺳﺒﺪ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال رژﯾﻢ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﻧﻌﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﻣﯽ دودﻧﺪ .راﻫﯽ را ﮐﻪ ”ﭼﭗ”
ﻫﺎی راﺳﺘﮕﺮا
ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﻤﺮاﻫﻪ ای در ﺑﺮاﺑﺮ راه درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ”ﭼﭗ” ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﮔﺎم ﺑﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ
Strategy and tactics of the proletarian
revolution; international publishers co., inc

;Lenin: a study in the unity of his thought
Georg Lukacs

http://10mehr.com/maghaleh/19112013/716

واژه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ اﻣﯿﺮ ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ

] [iﻣﻘﻮﻟﻪ ”اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻏﯿﺮﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،و ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻏﺮب ﺳﮑﻮﻻر و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﮐﺎوی ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در
در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭘﻬﻨﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد آن را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی
روﺑﻨﺎﯾﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺷﯿﻌﻮی در ﺑﺮون و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی
واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ در درون(
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ.

ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﮐﺮاﻣﺮ ) (Martin Kramerاﺳﻼم ﺷﻨﺎس اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ – آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﺎ آن
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۰۳اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﯾﯽ ) (tautologyﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﺳﻼم در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺮ از
ﺟﻨﮓ ﺧﻮاه ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﻨﺎس
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .او ﯾﮑﯽ از ﻫﻮاداران آﺗﺸﯿﻦ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺑﻮد و در ﺳﺎل
 ۲۰۰۱ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻋﺮاق
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺮاﻣﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ
ﻏﺰه ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.

] [iiﺣﺘﺎ ﺳﺎﻧﺪﯾﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ – ﻟﻨﯿﻨﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ـﻦ در
ـﻘﻂ ﺟﻨﯿـ
ـﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺳـ
ـﺎﻧﻮن واﭘﺴـ
ـﻪ ﻗـ
ـﺘﻨﺪ ﮐـ
ـﺘﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﺳـ
ﻧﺘﻮاﻧﺴـ
ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدارﻧﺪ.

زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﯿﺎﻧﻮری ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
روزﻧﺎﻣﻪ ی روﻟﻮﺳﯿﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ:
ﻧﯿﺮوﮬﺎی راﺳﺘﮕﺮای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ… در
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺴﺖ ﮬﺎی ﮐﻠﯿﺪی ،ﻧﮭﺎدﮬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .… ،ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﮐﻨﺪﺗﺮ و ﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ رﮐﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.

