ﺑﮕﺬار ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
اﯾﻨﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻮرﺧﺎن و
ﺗﺬﮐﺮهﻧﻮﯾﺴﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯽﺷﺒﻬﮥ ﻋﻤﻞ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد .در اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎﻃﻪﮔﺮی
دﺳﺖ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل »ﮔﺰﻧﻔﻮن«» :ﺑﮕﺬار ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ« .اﺷﺒﺎح ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﯿﺶ از راوﯾﺎن اﻣﺮوز ،ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﻣﻬﺮ و ﮐﯿﻦاﻧﺪ ،از رازﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﮔﺎﻫﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﺮازۀ واﺣﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﻮﻧﻪای »اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ« اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﯿﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت و
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ ،ﻗﺒﻼً در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮطاﻧﺪ ،در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﭼﺎپ
ﺷﺪهاﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرک و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ درﺑﺎرۀ راه و رﺳﻢ ﺣﺰب و
روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﮏ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﯿﺪن ﻋﯿﺎر واﻗﻌﯽ آﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﯾﭽﻪای ﺑﺮای
ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﺮش و ﻧﻈﺮات ﺣﺰب را در
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و ﻓﺮود و ﻓﺮاز و ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را در ﺑﺮﻫﻪای ﻣﺘﻼﻃﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎی ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ،روح واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﯾﺴﺖﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺪون وﻗﻮف ﺑﻪ
زﯾﺮ و ﺑﻢﻫﺎ و ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﻢ ﺳﺪۀ اﺧﯿﺮ ،ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﯾﻦ اﻧﻌﮑﺎس دوﺟﺎﻧﺒﮥ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ آب و ﺧﺎک ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻤﻖ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﭘﯿﮑﺎر
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز و ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻬﻨﯽ در ﻋﺼﺮ
ﻧﻮﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﺎﻟﺖ را ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺿﺮ – ﮐﻪ ﻣﺸﺘﯽ از ﺧﺮوار اﺳﺖ – ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ
ﻓﻠﺰآﺳﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از وﻻدت ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ،ﺑﻪﻧﺪرت اﻗﺪام و ﺗﺤﻮل ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻧﺪرت اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺎرﻗﮥ روﺷﻨﮕﺮ و
راﻫﮕﺸﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﺮاوردۀ ﺗﻼش و ﭘﯿﮑﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮ آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﻋﻮی ﺳﺘﺮﮔﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺰاﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺘﺮگ ،دو

ﺗﺎﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺎرﯾﺦﮔﻮﻧﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮد زﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ردﭘﺎﯾﯽ از ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان را در ﮔﺴﺘﺮۀ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﻣﯽ از ﭼﺸﻤﻪ و ﻧَﻤﯽ از ﺑﺎران ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ:
ﻼ
 .۱ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺮدﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤ ً
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.
 .۲ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺛﻤﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ
ﺧﻠﻖﻫﺎی اﯾﺮان و ﻣﺪاﻓﻊ ﻫﻤﮥ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮدان ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ.
 .۳ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﻒ ﻃﻮﯾﻠﯽ از ﺷﻬﺪا ،ﺷﮑﻨﺠﻪ دﯾﺪﮔﺎن و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮔﻤﻨﺎﻣﺶ،
از ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮدانﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮدان ﻣﻠﯽ ﺑﺮادری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
راز ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﺑﻘﺎی ﺣﺰب در ﻣﻬﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﮑﻪﻫﺎ و ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﺰبﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﻄﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رود ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻪ
زود ﺑﺨﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان رودﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ ﻗﻠﮥ آن ﺧﯿﻤﻪ زده اﺳﺖ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﻌﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻤﮥ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و روﺋﯿﻨﻪﮔﯽ ﺣﺰب در اﺳﺘﻌﺪاد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺧﻼق ﻃﺒﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ او رﺳﻮل آﻧﺴﺖ .ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻫﻤﮥ آن رﺳﻮﻻن ﻧﺎﻣﺮﺳﻠﯽ
ﮐﻪ داﻋﯿﮥ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را داﺷﺘﻨﺪ ،از »اﭘﺮﯾﻢ«ﻫﺎ و »ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ«ﻫﺎ ،ﺗﺎ اﻧﻮاع و
اﻗﺴﺎم ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽﻧﻤﺎ ،از ﺣﻮارﯾﻮن وﻃﻨﯽ »ﻣﺎری ﮔﻼ« و »رژﯾﺲ دﺑﺮه« )ﮐﻪ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻔﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ و ﻣﻈﻬﺮ روﺷﻦ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ( ﺗﺎ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖﻫﺎی ﭘُﺮ ﻫﺎی و ﻫﻮی ،ﮐﻪ ﻧﻘﺎب ﺳﺮخ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﺎ
رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد رﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﺑﺮای ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.
روﻧﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎر او ،ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﻫﯿﺖ
اوﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﻫﺸﺖ دﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘُﺮﺗﭙﺶ و ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
دارد» .ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ« ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ،
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه و اﻟﻬﺎمﮔﺮ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی اﻧﻘﻼب ،ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و
ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﻨﮕﻼخﻫﺎ و ﻣﻬﻠﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﮐﻪ از
درون ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺳُﻨﻦ آن را اداﻣﻪ داد و در راﺳﺘﺎی رزم
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع و اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و ﭘﺮورش ﮐﺎدرﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎن و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهای ﮐﺮد .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﺎر و ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،درﻓﺶ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ.
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از زﻧﺪانﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻮای ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﺳﻘﻮط اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ،ﮔﺮد آورد و ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدۀ
آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را
اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۲۰ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ در
ﺷﺒﯿﺨﻮن آذرﺧﺶ و ﻏﺮﯾﻮ و زﻟﺰﻟﻪ آن را ﭼﻮن ﮔﻬﻮارهای ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ،رﻓﺖ ،از ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻼﻟﻪای ﺑﻮد.
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺗﺪاوم ﺳﺎدۀ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ« و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﯽﮐﻢ و
ﮐﺎﺳﺖ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان« ﻧﺒﻮد .ﺗﺤﻮل آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺟﻬﺶ و زاﯾﺶ ﺟﺴﻤﯽ و
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮد .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن »ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﯽ« را در رگﻫﺎﯾﺶ داﺷﺖ ،در ﻣﯿﺮاث
و آﺋﯿﻦ »اراﻧﯽ« ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ »ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوردۀ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﺤﻮل اوﺿﺎع در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ.
دﻋﻮی ﺑﯽﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ آن
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ از ﺗﺤﺰب ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﮥ آن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب واﻗﻌﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻼک ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﮐﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه وﯾﮋۀ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ آن را
دارد ،در ﻫﻤﮥ اﻣﻮر و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎل و
ﺟﺪی ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﺪام ﺣﺰب داﺧﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ آنﻫﺎ ،ﺗﺮاش دادن ،ﻗﻮام ﺑﺨﺸﯿﺪن ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ،ﯾﺎ رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ و
اﻓﺸﺎی اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ – ﺑﺎ ژرﻓﺶ و ﻗﺮﯾﺤﮥ
آﮔﺎﻫﯽدﻫﻨﺪه – ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه رﺷﺪ ﻃﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درک ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و روﻧﺪﻫﺎی ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮔﺮهﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎ ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ و راه آﯾﻨﺪه را ﺑﻪروﺷﻨﯽ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﻗﻔﻠﯽ ﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ» :ﻗﻔﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ« .و ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﮐﻮرۀ ﺿﺮورت ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و
اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ را در ﭼﻨﮓ ﻓﺸﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﮐﻪ زادۀ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای
ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض و ﻣﺼﺎﺋﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و
ﻫﻢ ﻧﯿﺮوی ﻣﻠﯽ را در اﺑﻌﺎد ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ،در ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﯾﻦ آﻻم ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺮای رو در روﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع و اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ» .دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺻﻔﻮف ﺧﻮد و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در ﺻﻔﻮف
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﻮدهﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺖ« ،و ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮ
دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﺰب اﻣﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ﯾﺎ آن ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ،اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد،
ﯾﺎ آن ﺑﺮﺗﺮی و ﭼﯿﺮﮔﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺒﺎل و ﺗﺼﺎدف ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺳﺮاﭘﺎی آن ﻓﻬﺮﺳﺖ دوّاراﻧﮕﯿﺰ
ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ از آن را
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾُﻤﻦ ﺑﺨﺖ و ﺗﺼﺎدف ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮد؟ و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻇﻔﺮﻣﻨﺪی و ﺑﺬراﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺷﻪﮔﺮی اﺳﻄﻮرهوار ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﺣﺼﻞ و ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻣﺎ و ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻮﻓﺎنزا از ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮآﻣﺪه از رﻧﺞ و ﺳﺘﯿﺰ و ﺧﻮن ،ﻻی و ﻟﺠﻦ
ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﻣﻌﻨﻮی و آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز آن را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ و
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاناﻧﺪ .ﻟﮑﻪدار ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،اﺛﺒﺎت ﺳﺘﺮوﻧﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎی اﯾﺮان و ﻓﻘﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .و ﺗﻼش در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ارﺗﺠﺎع و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
* * *

آن ﺳﺨﻨﯽ ﻃﻼﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﺎن و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻋﯿﺎر
ﻃﻼی آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﮐﺪام ﻃﻼﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺲ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آﻟﯿﺎژ
ﺲ
اﻣﺎ ﻃﻼ ﺑﻮدن ﻃﻼ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﻗﻀﺎوﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺎر ﻃﻼ و ﻣ ِ
ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﺪه و ﺧﻂ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ ،رﺳﻮﺑﺎت ذﻫﻨﯽ ،ﺑﺎورﻫﺎی اﻟﻘﺎء ﺷﺪهای را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪ ده
ﺳﺎل ﺗﺒﻠﯿﻎ و زﻫﺮﭘﺎﺷﯽ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ – و اﻏﻠﺐ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦِ – ﻃﯿﻒ رﻧﮕﺎرﻧﮓ از دﺷﻤﻨﺎن و
رﻗﯿﺒﺎن ،از ﻣﺎوراء ﭼﭗ ﺗﺎ ﻣﺎوراء راﺳﺖ اﺳﺖ ،واﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﺣﺎﺟﺐ ،ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل ﮔﺰﻧﻔﻮن :ﺑﮕﺬار ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﻮد ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از آن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،وﺣﺪﺗﯽ از دو
ﻋﺮﺻﮥ ﮐﺎر و ﭘﯿﮑﺎر اﺳﺖ:
 .۱ﻋﺮﺻﮥ ﻋﺎم ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در راه اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﺧﻠﻖ.
 .۲ﻋﺮﺻﮥ ﺧﺎص ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼب ،در راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ.
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮار ﭼﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺗﺎروﭘﻮد ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺘﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﺮﺷﺘﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو آوردﮔﺎه ،اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺬرا ،ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ.

 .۱ﻋﺮﺻﮥ ﻋﺎم ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان:
» .۱ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮ و ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻖ آن در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺗﻮدهﻫﺎی
ﻣﺮدم را ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻮق داد .ﺣﺰب ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﮐﻪ
در آن ﻫﻨﮕﺎم آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و
در اﯾﺮان ﺷﺒﮑﮥ وﺳﯿﻊ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽداد ،وارد ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ
و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻬﺮۀ ددِ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﻋُﻤﺎل ﻫﯿﺘﻠﺮﯾﺴﻢ در اﯾﺮان
را ﻣﻨﻔﺮد ﺳﺎزد.
»ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺎﯾﺲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ – ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ دارای رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﻪ و دارای ﻋﻤﺎل ﻓﺮاوان و رﻧﮕﺎرﻧﮓ و

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و وﺳﺎﯾﻞ و اﻫﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذﻧﺪ – ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﮐﯿﻦ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮار داد.
» .۲ﺣﺰب ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻋﻤﺎل رﺿﺎﺷﺎه را ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﺪﯾﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و اﯾﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﻮد.
»ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در راه آزادیﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،اﺟﺮاء اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﮥ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه و ﻋﻤﺎل آن ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﺰب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﮥ ﺳﻮزان درﺑﺎر
ﭘﻬﻠﻮی و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ارﺗﺠﺎع اﯾﺮان ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺰب ﻣﺎ را ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﺿﺮور ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ و آزادیﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺮده و در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ،ﺧﻮاه ﭘﺲ از ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۲۷و ﺧﻮاه ﭘﺲ از ﻣﺮداد ۱۳۳۲
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮد.
» .۳ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در راه ﺗﺠﻤﻊ و اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﺧﻮاه در راه ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ و
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺒﻬﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ارﺗﺠﺎع ﻃﯽ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،ﻣﺒﺎرزات و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آورده و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﯿﻨﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﺟﺒﻬﮥ
آزادی« ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﺰب ﻣﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و دﮐﺘﺮ
ﻣﯿﻠﺴﭙﻮ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺳﺎﻋﺪ و ﺻﺪر و ﺣﮑﯿﻤﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺟﺒﻬﮥ ﻣﺆﺗﻠﻒ
اﺣﺰاب آزادیﺧﻮاه« و »ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺛﻤﺮات ﻣﺸﺨﺺ
ﺣﺰب ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ در ﺣﺎدﺛﮥ  ۳۰ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۱ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﺮای ﺳﻘﻮط
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﺋﻦ ﻗﻮام و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ .در دوران ﭘﺲ از  ۳۰ﺗﯿﺮ ﻣﺎه و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﺘﻨﺎق ﮐﻪ
رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ در اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد )و ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ  (۵۷ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻗﻮا ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﺰب ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪای از
دوران ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ،
ﮐﻮﺷﺶ ﺣﺰب در راه ﺗﺠﻤﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.

» .۴ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان
دﺳﺖ زد .اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺎ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﺷﻮرای ﻣﺘﺤﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن« و »ﺷﻮرای ﻣﺆﺗﻠﻔﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎرﮔﺮان« ،ﮐﻪ
دهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ و رﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ
درﺟﻪ اول و رﻫﻨﻤﻮن ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺣﻘﮥ وی ،ﻣﺒﺎرزات وﺳﯿﻊ داﻣﻨﻪداری
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ دارد .ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب
ﻣﺎ و ﺷﻮرای ﻣﺘﺤﺪه در راه ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﺳﺮاﭘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﻣﺎ در راه دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،وی را ﺑﻪ ﺣﻖ
اﻋﺘﺒﺎر داده اﺳﺖ.
» .۵ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در راه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ارﺿﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻼﻋﻮض
زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ و ﮐﻢزﻣﯿﻦ ،ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽﻫﺎی رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ در
زﻣﯿﻨﮥ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺳﯿﻊ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﮐﺮدن دﻫﻘﺎﻧﺎن دﺳﺖ زد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ راه ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و
دهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار روﺳﺘﺎﯾﯽ را در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮔﺮداﻧﺪ و دﻫﻘﺎن اﯾﺮان
را از ﺧﻮاب دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رﻗﺖﺑﺎر و ﺟﻮر وﺳﺘﻢ ارﺑﺎب و
ژاﻧﺪارم و ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎز دارد و ﺑﻪﺳﻮی ﻧﺒﺮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ.
» .۶ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﯽ در درون ارﺗﺶ زد.
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان« از ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف آن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺻﺤﯿﻔﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
» .۷ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺎن ،اﻋﻢ از ﮐﺎرﮔﺮ و روﺷﻨﻔﮑﺮ دﺳﺖ زد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳُﻨﻦ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ،ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد .ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻃﺮح ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪن زن را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺰب ﻣﺎ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن
اﯾﺮان ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺣﻘﮥ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺣﺰب رﻫﺒﺮی ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎدۀ ﺑﯿﺪاری ،ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﮑﻨﺪ .ﺣﺰب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راه
اﻓﺸﺎی ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽﻫﺎی درﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ »ﻧﺠﺎت« زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮد ،و در راه
اراﺋﮥ ﻣﺸﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺒﺎرزۀ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان ﭘﯿﮑﺎری ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﺷﺖ.
» .۸ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﮐﺎر وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮ و داﻧﺶآﻣﻮز و
روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ و
دورﻧﻤﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻼش ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺻﻔﺤﺎت روﺷﻨﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﻣﺴﺄﻟﮥ
دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه زد.
» .۹ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮر از ﻓﺼﻮل ارزﻧﺪۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اوﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺷﻤﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺮاز ﻧﻮﯾﻦ در داﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮورده
اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﻪﻫﺎی دروﯾﺸﺎﻧﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻣﺮدم و زﻧﺪﮔﯽ ،دﻣﺴﺎز ﺷﺪن
ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و آﺳﺘﺎنﺑﻮﺳﯽ در ﻗﺒﺎل ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪورﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﺜﺒﺖ و
ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﯾﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺤﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ
ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی در اﯾﺮان ﺳﻬﻤﯽ ﺷﺎﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺗﮑﺎن ﻣﺆﺛﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻨﺮی ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺣﺰب ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﮥ اﻓﺮاد ﺣﺰب ﺟﺎﻣﻌﻪ را از رﺧﻮت و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮون آورده
و در ﺟﺎدۀ ﺗﻼش و ﻃﻠﺐ ﺳﯿﺮ داده اﺳﺖ.
» .۱۰ﺣﺰب ﻣﺎ در راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖﻫﺎ و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزات وﺳﯿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻠﯽ ﻟﻨﯿﻨﯽ ﺣﻖ ﺧﻠﻖﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،دﻓﺎع ﺑﯽدرﯾﻎ ﺣﺰب ﻣﺎ از ﺟﻨﺒﺶ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ وﻃﻦ ﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺰب ﻣﺎ اﺣﯿﺎء وﺣﺪت رﻫﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﻓﺮﻗﮥ
دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﺑﺮای اﺟﺮای اﺻﻠﯽ ﻟﻨﯿﻨﯽ ﺿﺮورت وﺣﺪت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و رﻫﺒﺮی ﮐﻠﯿﮥ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺸﻮر ﮐﺜﯿﺮاﻟﻤﻠّﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت

ﻣﺘﺨﺬه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﺣﺪت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن
اﯾﺎﻟﺘﯽ وارد در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺰب واﺣﺪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزان آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر
ﻣﺨﻔﯽ در دادﮔﺎه درﺑﺴﺘﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺣﻘﻮق ﺣﻘﮥ ﺧﻠﻖﻫﺎی اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺰب در اﯾﻦ ﻣﺸﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دو اﻧﺤﺮاف ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﻢ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو
ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ زﯾﺎﻧﺒﺨﺶاﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد) .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺸﯽ
اﻧﺤﺮاﻓﯽ دار و دﺳﺘﮥ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و در راه ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﺗﺼﻔﯿﮥ ﺻﻔﻮف ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﮐُﺮد از اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﻢ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮاه
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻮﻟﯽ و ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ(.
» .۱۱ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ از ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﻨﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات
اوﺳﺖ .ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ«» ،رﻫﺒﺮ«» ،ﻣﺮدم«» ،رزم«» ،دﻧﯿﺎ«،
»ﺑﺴﻮی آﯾﻨﺪه«» ،ﺻﺒﺢ اﻣﯿﺪ«» ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن«») ،ﻧﻮﯾﺪ« و »ﺑﺴﻮی ﺣﺰب«( و ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر را اﯾﻔﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ و
ﻣﺠﻠﻪ و ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﻃﺮف
ﺣﺰب ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ رادﯾﻮ »ﭘﯿﮏ اﯾﺮان« ﺗﺄﺛﯿﺮ ژرﻓﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺣﺮﺑﮥ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وی ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺸﯽ ﺣﺰب و ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻣﻨﻪدار ،ﭘﯿﮕﯿﺮ و
ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ.
» ... .۱۲ﺣﺰب ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻮﻃﺌﮥ
ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۲۷ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »ﻣﻨﺤﻠﻪ« اﻋﻼم ﺷﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﮐﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪوﺟﻮد آورد و ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ و ﻋﻠﻨﯽ را درآﻣﯿﺨﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺣﺰب ﻣﺎ ﮔﻮش ﻓﺮاﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻪ راه او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد
 ۱۳۳۲و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻣﺎ وارد دوران ﮐﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺰب ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺎر در ﺧﺎرج و
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از دورانﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارِ ﺣﻤﻼت
ﻫﺎرِ ارﺗﺠﺎع ﻣﺤﻔﻮظ دارد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﻣﺎ در ﻫﯿﭻ دوراﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﻧﺸﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه

را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،ﯾﺦ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺎﻧﺪ و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺣﺰب از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎر در ﺧﺎرج اﺳﺘﻔﺎدۀ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺮۀ دژﺧﯿﻤﺎﻧﮥ رژﯾﻢ
ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻤﻮد و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ آوای ﺣﺰب را در ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮﻃﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه
دارد(۱)«.
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در دوران ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﭼﻮن ﭼﺮاﻏﯽ ﻓﺮاراه ﺧﻠﻖﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮﮔﺴﺴﺘﻪای ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻋﺮش ﻫﺠﻮم ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ« ﻗﺮار داد .ﺑﺎ ﺑﺮدن ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﻣﺮﻫﻮن ﺷﺒﮑﮥ
اﻧﺘﺸﺎرات و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﻌﺎل آن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮم
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ رژﯾﻢ و اﻓﺸﺎﻧﺪن آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽﺗﺎب ،ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭼﯿﺮﮔﯽ اﻧﻘﻼب،
ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺎﻟﯿﺎن اوجﮔﯿﺮی ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﺟﻨﺒﺶ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ رژﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﭘﯿﮕﺮد اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪای ﻣﻼزم ﺑﻮد ،ﻫﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻫﻢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﯿﺮاژ روزﻧﺎﻣﻪ و اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﺮ ﻣﯽزد و اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮﻧﯿﻦ آن روز ،رﮐﻮرد اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼک ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﻬﯿﯿﺠﯽ ﺣﺰب و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن ﻣﺮزﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺬرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ،ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺰب ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺰای ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ،ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر
ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب »ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﮔﺮوه ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﮐﺜﺮ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ«) .(۲ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ وﺷﺎﺧﻪﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎرآوری و ﺗﺪاوم
ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ» ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺑﺮادری ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،در اوج ﻗﺪرت ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﯽرزﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﻮد«).(۳
و وﻗﺘﯽ ﻃﻐﯿﺎن ﺧﻠﻖ در ﺗﻨﺪﺑﺎدﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﺮد و ﺧﻠﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ ،ﻫﻢ آن ﻣﺮوﺟﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻘﺒﺎل ﺑﺎروت و
ﺷﻬﺎدت رﻓﺘﻨﺪ» .ﺧﺴﺮو ﻣﻘﺼﻮدی« ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺪای ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮدهای ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﮥ

ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب از ﭘﺎی درآﻣﺪ ،ﮐُﻨﻪ روح و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺣﺰب ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﻼم
ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ – ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﮥ اﯾﻤﺎﻧﯽ اوﺳﺖ – ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد:
»ﯾﮏ روز ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ
ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ از ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻮد ،و اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺮﻣﻌﻨﯽﺗﺮ از
ﻫﺰارﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ(۴)«.
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﮐﻪ ﻗﻄﺮات ﺧﻮن ﺗﻮدهای ﻫﻢ در اﻣﻮاج ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰ آن ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ،
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺰب و اﻣﮑﺎن ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .دهﻫﺎ و دهﻫﺎ »ﻣﻘﺼﻮدی« دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از ﻇﻔﺮﻣﻨﺪی اﻧﻘﻼب در ﺳﻨﮕﺮ
دﻓﺎع از آن ،در ﺳﻨﮕﺮ دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﺘﺒﺮک
ﺗﺮﯾﻦ رؤﯾﺎﻫﺎ ﺧﻮد را آﺗﺶ زدﻧﺪ و در ﭘﺎی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻃﺮاز ﻧﻮ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و
وﻓﺎداری ﺑﯽﺧﻠﻞ آن ﺑﻪ ژرﻓﺶ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺮگ ﺧﻮد اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ وﺟﻮدی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﺑﺼﯿﺮت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آن ،ﮐﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺮ آن ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،در ﺳﯿﺮ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺧﺼﺎﺋﻞ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﺮآﺷﻨﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن آن
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ورای ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﮔﺎه ﺷﺒﻬﻪاﻧﮕﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن راه ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﺪۀ آزادیﺑﺨﺶ و ﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب و ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻠﻘﯽ آن ،درک ﺳﺮﺷﺖ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽدرﯾﻎ و ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر از ﺟﻨﺎح ﺧﻠﻘﯽ آن،
اﻓﺸﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ رﯾﺸﻪدار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب در ﮐﺎر ﺣﻔﺮ ﮔﻮر آن
ﺑﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎبﮔﺮی ﺑﺎ ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ،ﯾﮑﺴﻮﯾﻪﻧﮕﺮی،
ﻗﺸﺮﯾﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﮓﻧﻈﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺼﻠﺖ دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
دﻣﮑﺮاتﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺧﻠﻘﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ – ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪک
ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ آوردﮔﺎه ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮔﺮدان اﺳﺘﻮار آن ﺷﺪ – ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ،ﺗﺒﻠﻮر ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽِ اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮان و ﮔﻮاه ﺑﻠﻮغ و ﻓﺮاﺳﺖ اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪون آﻣﯿﺰش ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﻏﺮﯾﺰه و ﺷﻌﻮر اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺎ
ﻗﺮﯾﺤﻪ ،ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻣﺸﯽ ،ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯽﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد.

 .۲ﻋﺮﺻﮥ ﺧﺎص ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان:
»ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ــ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ــ درﻓﺶ اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
اﻧﻮاع اﻧﺤﺮاﻓﺎت »ﭼﭗ« و راﺳﺖ ،ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮوﯾﺞ وﺳﯿﻊ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺷﯿﻮۀ ﻋﻤﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻨﻄﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در اﻋﻤﺎق روح ﻗﺸﺮﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان رﺧﻨﻪ داده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﮔﺬار ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺮﭼﻢ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
اﺣﺰاب ﺑﺮادر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺳﺮﻓﺮاز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮاﻧﮥ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و روشﻫﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﻧﻬﻀﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ(۵)«.
ﻣﺒﺎرزه در راه ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﺳﻼح
ﻣﻌﻨﻮیِ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺻﺤﻨﮥ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ــ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺑﺮﻫﻪای ــ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮥ »ﺧﺎص« – ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﻦ آن
– ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻋﻬﺪهدار رﺳﺎﻟﺖ ﺣﺮاﺳﺖ از ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان،
ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ و رﺳﻮخ دادن آن در ذﻫﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار آن ﺑﻮد» .دﻓﺎع از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ آن،
ﺟﺮﯾﺎن واﺣﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ (۶)«.اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﻣﺪﯾﺪ ﺟﺰ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺘﺒﺮ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻣﺄﻣﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ» .ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن
راهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺗﻔﺎوت در ﺧﺼﻠﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻧﻈﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺗﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ و آﻫﻨﮓ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻔﺎوت
در ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻃﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺬارد (۷).ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و
ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن راهﻫﺎی وﯾﮋۀ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮهﻫﺎی آن ،در دﻓﺎع از ﺧﻠﻮص و
ﻓﻄﺮت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل رزم ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ و ﭘﺮﺗﻨﻮﻋﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ »ﻫﻔﺖ
ﺧﻮان« ﻣﺨﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ و ﺗﻮانﻓﺮﺳﺎی آن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﺻﻮﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺪان آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ارزشﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ .ﻧﺒﺮد ﺑﯽآﺷﺘﯽ،

ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ و ﻏﺮض ،ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ،ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺧِﺮَد ،ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﮐﯿﻦ،
دورهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺟﺪالﻫﺎ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
دورهﻫﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻧﮕﯿﺰۀ اﻏﻠﺐ ﺣﺮﯾﻔﺎن از ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﭗﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﻠﻮب و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ ﭼﭗروﻫﺎ؛ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻘﻮط و اﺿﻤﺤﻼل ﻣﻌﻨﻮی آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ واﺣﺪ و اﺳﻠﻮب ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽداﺷﺖ؛ اﻓﺸﺎ و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺮدن
ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻗﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻟﻌﺎب ﺷﻌﺎرﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﭼﻬﺮۀ
ﺧﻮد را ﮔﻠﮕﻮن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﺧﻠﻘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﯿﺎت
ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺟﻮﻫﺮ و ﻟﺤﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪای
ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯽداﺷﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ »ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺋﯿﻦ ﺑﻮرژواﯾﯽ روﯾﮕﺮدان ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ ،ﻧﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ« .ﻣﺎ
درک ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ درک را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﭗﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺟﺰاء اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ از آن زﻣﺮه اﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺨﯿﻠﯽ ،آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ،ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﺴﻢ ،ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال
ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ .و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل واﻗﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﻮرش »ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ«ﻫﺎ و »اﻧﻮرﺧﺎﻣﻪای«ﻫﺎ ،از ﻣﻘﻮﻟﮥ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و درﺳﺖ ﺧﻼف
ﻇﺎﻫﺮ ﭼﭗ آن ،ﻋﻤﯿﻘﺎً از ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﮥ راﺳﺖ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد .و زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺖ
اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۳۲۶ﭘﺲ از اﻧﺸﻌﺎب از ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد »ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﺎن ﻫﺪف ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان را دارد« ،ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد راه دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﺶ اوﺿﺎع ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﮥ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ
 ۲۸ﻣﺮداد ،ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﯽﺷﺒﻬﻪ ﻓﺎش ﮐﺮد«:
»اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﺪم و ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ را اﺻﻐﺎ ﮐﺮدم .اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت از راه و رﺳﻢ اﺻﻮﻟﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎ و از ﻣﺒﺎرزات ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺣﺎل اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ(۸)«.
»ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ« ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﺟﺎم او ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻫﻤﮥ آن ﺟﺎنﻫﺎی ﺗﯿﺮهای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﯿﺖ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﻮﭘﻪای ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان آن رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه ﻃﺒﻘﮥ

ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺶ از ﻣﻠﮑﯽ و ﭘﺲ از او »اﭘﺮﯾﻢ«ﻫﺎ» ،ﻧﯿﮏﺧﻮاه«ﻫﺎ» ،ﻻﺷﺎﯾﯽ« ﻫﺎ،
»ﮐﺸﺎورز«ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ راه رﻓﺘﻨﺪ ،از ﻫﻤﺎن ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد ﺳﺮ در ﻧﯿﺎوردﻧﺪ؟ »ﻗﺎﺳﻤﯽ«ﻫﺎ،
»ﻓﺮوﺗﻦ«ﻫﺎ و دﯾﮕﺮان ﻧﻈﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺳﻮدای ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪه از راه و ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧﻐﻠﺘﯿﺪﻧﺪ؟ ﻣﺒﺎرزات اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎران ﻧﯿﻤﻪراه ،وازدهﻫﺎ ،ﻧﻔﺮﯾﻦﺷﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ از آن در
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،از ﺳﻄﻮر درﺧﺸﺎن و ﻏﺮورآﻓﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان
اﺳﺖ .در آن روزﻫﺎی ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ و ﯾﺨﺒﻨﺪان آﻣﺎل ،ﮐﻪ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ ﮐﻪ از ﻣﺴﻨﺪ ﻧﯿﻤﻪﺧﺪاﯾﯽ
آﯾﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﯾﮑﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﮐﺎرزار ﻓﺮورﻓﺖ و
ﺟﻮﻫﺮ ﮐُﻔﺮی را ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﺎذب ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد .ﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ
را ،ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد و در دﺳﺖ »ﻣﺎﺋﻮ« ﺑﻪ آﺋﯿﻨﮥ ﺗﻤﺎﯾﻼت
و ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ :اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ ﭼﯿﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﻣُﻬﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی آن ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﺧﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی
ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺋﻮﯾﯽ آﻣﯿﺰۀ ﻏﺮﯾﺒﯽ از ﻧﻈﺮات آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ و
ﻧﺎرودﻧﯿﮑﯽ درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﻋﺒﺎرت
ﭘﺮدازیﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽﻧﻤﺎی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ و آراء ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ در ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼبﮔﺮی ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﻢ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
و ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﺷﺘﯿﺎق دﺳﺖ ﯾﺎزی ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮردی اﺳﺖ از ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ«.
ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ ﺑﺮ آن ﺑﻮد در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد.
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،روی ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺣﺮارت و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻋﻤﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ،ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﻟﻔﺎظ و داغﺗﺮﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﯾﺎری
ﮔﺮﻓﺖ .و اﯾﻨﮏ در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﮥ  ۴۰ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ درون اﺳﺐ ﺗﺮوا ،وارد اﯾﺮان
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻠﻮب اوراد »ﮐﺘﺎب ﺳﺮخ« را در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن »ﻣﺎرﮐﺲ« ،آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﺗﺨﻢ اژدﻫﺎ را ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﺰ ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ درو
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرزار ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ زﻧﺪﮔﯽ در ﺻﺤﻨﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و

در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻮۀ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ در اﻧﻮاع ﭼﻬﺮهﻫﺎ و آراﯾﺶﻫﺎی آن
زﺧﻢﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣﺎ رﺳﻮب زﻫﺮآﮔﯿﻨﯽ ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎد ﮐﻪ در دﻫﮥ ﺑﻌﺪ،
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻮزه ،ﮐﺎرﻟﻮس ﻣﺎری ﮔﻼ ،آﺑﺮاﻫﺎم ﮔﻠﯿﻦ و رژﯾﺲ دﺑﺮه و زﯾﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﺷﻬﺮی» ،ﺗﻮﭘﺎﻣﺎرو« در اروﮔﻮﺋﻪ اﺣﯿﺎ ﺷﺪ و ﺑﯿﺮق ﺟﻨﮓ
ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ.
»ﻣﺎرﮐﻮزه« ﺑﺮ اﯾﻦ دﻋﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
اﺷﺮاﻓﯽ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ و ﻧﯿﻤﻪﻣﺮﻓﻪ ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ آﻏﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را از او رﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮن در ﺑﯽﺧﺒﺮی و
ﻣﺪﻫﻮﺷﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﯿﺴﻮاﻧﺶ را ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻓﺴﺎﻧﻪای اوﺳﺖ ،از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﯾﻨﮏ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮش را از ﺗﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﻣﺎرﮐﻮزه« ﺑﺮ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را از رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺧﻠﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ او را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن،
ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮی آن ﻣﯽﺳﭙﺮد.
»ﻣﺎری ﮔﻼ« و »رژﯾﺲ دﺑﺮه« ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ،اﻧﻘﻼب را از ﺻﻮرت ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ
ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺎدﺛﻪﺟﻮﯾﺎﻧﮥ وﻟﻮﻧﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ )ارادهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ( ،از ﯾﮏ ﺑﺮآﻣﺪ ﻋﻈﯿﻢ و
ﭘﺮﺗﻨﻮع ﺗﻮدهای ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﻮرآﻣﯿﺰ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﻣﺠﺰا از ﺧﻠﻖ ﺗﻨﺰل ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻧﻔﺠﺎر
ﺧﺸﻢ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ و دردﻣﻨﺪ ﺗﻮدهﻫﺎ را در ﻣﻨﮕﻨﮥ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻪ »ﺑﺎﻻﯾﯽ«ﻫﺎ را از اداﻣﮥ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺳﺎﺑﻖ و »ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ«ﻫﺎ را از ﺗﺤﻤﻞ اوﺿﺎع ﺑﻪ روش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﺑﺎ
ﻗﻬﺮ اﻧﻔﺮادی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﻧﺴﺨﮥ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻋﻮض
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻤﺮگ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ،ﻣﺒﺘﺬل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺎﺳﯽ »ﮔﺮﯾﻼی ﺷﻬﺮی« از دﯾﺪ »ﻣﺎری ﮔﻼ« ﺑﻪ ﺟﺎی
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮدهای ﺷﺪن و وﺳﻌﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﻗﻄﺮهﮔﻮﻧﻪای از ﻧﺨﺒﮕﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت »ﮔﺮﯾﻼی
ﺷﻬﺮی« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»راهﭘﯿﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﺎران و
ﮔﺮﻣﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﻄﺮ ﻧﺘﺮﺳﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ و
ردّی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد ،ﺗﺎﮐﺘﯿﺴﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ را ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺳﻠﺤﻪ ،ﻣﻬﻤﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ
ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ«.

در اﯾﻦ اﺳﺘﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏ ،ﭼﻘﺪر از ﺷﻂِ ﭘﻬﻨﺎور ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺗﻼﻃﻢ و ﻃﻐﯿﺎن آن ﺑﺮای ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
»رژﯾﺲ دﺑﺮه« ﺟﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ،ﮐﻪ ﺑﯽ آن اﻧﻘﻼب ﻫﯿﭻ دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
ﺑﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﯽدﻫﺪ .او اﻧﻘﻼب را ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﻧﺒﺾ ﺗﺤﻮل در ﮐﺠﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻋﻤﺪۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی
اﻧﺒﻮه ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در اﯾﻦ ﮐﺎوش از ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺷﮑﻞ
ﭼﺮﯾﮑﯽ آن ،ﯾﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﯽﺳﺎزد:
»ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در دﺳﺘﻮر روز اﺳﺖ ،راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻮﻟﻮژی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ – ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ – راﺑﻄﮥ ﻗﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﻪﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﻋﺎدت ﮐﺮده ،در
ﮐﻮران ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﺎ ـ ﺣﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ از
آن ـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ  ...ﺣﺘﻤﺎً ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رزﻣﻨﺪﮔﯽ و آﻣﻮزشﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﻪﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﯾﻼﯾﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در درﺟﮥ اول آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﺟﺎذﺑﮥ
ﻣﺤﺪودی دارد ،وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎص ﺧﻮد دارد
ﮐﻪ ﺗﺌﻮری درﺑﺎرۀ آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﺪ«.
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽﻫﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و ﺳﺮﺳﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﺗﺮ از آن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن و اﺛﺒﺎت ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽاش ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪه ،ﻣﺘﺤﻮل ،ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن و ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻣﻌﺒﺮ ﭘُﺮ ﭼﻢ و ﺧﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ذﻫﻨﯽﮔﺮیﻫﺎی ﺧﺎم
در ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﺳﻨﮓ راه ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﭘﯿﺸﻘﺮاول آن ﺷﺪ .و ﺑﺎز
ﻣﺼﺎف ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎی ﭘﺮﺣﻮﺻﻠﮥ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ـ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺗﻼش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮥ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻨﺪه و ﭘﺮوﻟﺘﺮی درون ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ آن ﻣﺰﯾﺪ
ﺷﺪ ـ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی آن را ﺧُﺮد ﮐﺮد .اﻣﺮوز ،ﻫﻢ در ﺗﺌﻮری و ﻫﻢ در ﭘﺮاﺗﯿﮏ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﺣﻞ ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ در اﯾﺮان از آﻏﺎز ﻧﻄﻔﮥ ﺑﺤﺮان را در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮورد .ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺮدن ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﮥ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ،ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺪﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶ را از ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺤﺮوم

ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﯾﻨﺪهای را ﺑﺮای آن ﺗﯿﺮه و ﻣﺴﺪود ﮐﺮد .ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ در اﯾﺮان
از درک اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪی ﻋﺎﺟﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن وﻗﻮف ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
از ﻫﻤﯿﻦ رﺧﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﯽﻋﻼج ﭘﺎ ﺑﻪ درون ﺳﺎزﻣﺎن آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺮوز ﺑﻬﺘﺮ از
ﻫﻤﻪ در ﭘﺮﺗﻮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﻧﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺴﻢ ﻧﻔﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل »ﺑﻮد«ﻫﺎ ،ﮐﻪ
اﻧﻌﮑﺎس »ﻧﺒﻮد«ﻫﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﯾﮏ ﺗﺌﻮری آزﻣﻮدۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎ آن ،ﻧﻪ از ﺑﻄﻦ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺴﻮف ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ آن ،ﻧﻪ از ﻧﯿﺎز و
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ رزﻣﺠﻮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺣﺰب و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﯿﺰﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﻟﺤﻈﮥ رﮐﻮد ﻧﺴﺒﯽ آن ،ﻧﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ و ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽﻫﺎی
ﺣﺎد ﺗﻮدهای ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺮون از آن ،ﺑﺪون آن و ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰاء ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻋﺎﺻﯽ و ﻣﺘﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ »ﻧﺒﻮد«ﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﮥ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﯾﮑﺴﺮه
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻋﻘﯿﻢ ﺑﮕﺬارد .ﭼﭗ ﻧﻮ در ازای »ﻧﺒﻮد«ﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ» ،ﺑﻮدِ«
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ داﺷﺖ :ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آرزوﻫﺎی ﻣﺮدم ،ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﺑﺮ اﯾﻦ آرزوﻫﺎی
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺠﺮوح .در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺒﺾ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﻮزانﺷﺎن ﺑﻪ
ﺧﻠﻖ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﭘﺮﮐﺸﺶ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،از ﻣﺮگ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ وﻓﺎداری
ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪای از ﺧﻮن و ﻏﺮش ﺷﯿﺮان در آن ﻃﻐﯿﺎن داﺷﺖ ،از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و
ﺟﺎذﺑﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در اﻧﻈﺎر ﺗﻮدهﻫﺎ اﻓﺰودﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ از درون ﮔﻬﻮاره ،وﺣﺪﺗﯽ از دو
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .از ﯾﮏﺳﻮ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ،
ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎم در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد و ﻫﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﻮده ،ﺗﺠﺮﺑﻪای
اﺻﯿﻞ و زﻧﺪه ﻣﯽاﻧﺪوﺧﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺒﻬﻮت،
ﻋﻨﺎﺻﺮ روﯾﻨﺪه ،ﺧﻠﻘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﯽﭘﺮورد ،ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽاش در ﭼﻨﮓ آن ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻧﯿﻤﮥ ﺗﭙﻨﺪه ،ﭘﺮ ﺧﻮن و ﺻﺎف ،وﺟﻪ ﻋﻤﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻪ رﺷﺪﯾﺎﺑﻨﺪۀ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﮑﻪای از ﻧﯿﻤﮥ دﯾﮕﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻟﻪ و ﺗﺌﻮریﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺷﺒﻪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ دور ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .روﯾﺶ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی اﯾﻦ ﻫﺴﺘﮥ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﻗﺘﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻠﻘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺣﺘﯽ دﻣﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪ ،از ﻋﻤﻖ ﺳﻨﮓ و ﻣﺮگ راه
ﮔﺸﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ درﺧﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ

اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﻣﯿﻮه داد و ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﮐﯿﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪ .ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ دل ﺑﺎ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮔﺮه ﺧﻮرد.
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ و »ﻧﺒﻮد«ﻫﺎی ﻣﺎوراء ﭼﭗ ،در رﯾﺸﻪ ﮐﺎوی و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ،در ﭼﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آن ،در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﺻﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻮج ﺷﯿﻔﺘﮕﺎنِ اﺳﯿﺮِ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ و ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎی اﻟﻘﺎءﺷﺪه ،از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ و ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن ،ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ اﯾﺮان ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻤﻊﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب و ﻧﯿﺰ ﺛﻤﺮات آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﺮ
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﺟﻼی ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ادای دﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .ﺣﺬف اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺗﺠﺮﺑﯽ و
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ را در اﯾﺮان ﺗﺮاش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺬف ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان از ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اوراق دﻓﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ
را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽدﻫﺪ .وﯾﺮاﻧﮕﺮان در ازای آﻧﭽﻪ از ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﭼﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﭘﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﻠﮑﯽﻫﺎ و
اﻧﻮرﺧﺎﻣﻪایﻫﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻮد .در ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم دﻋﺎوی و
ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻮد .در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭼﭗروی و
ﭼﭗﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻧﻮ و ﮐﻬﻨﮥ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و آواﻧﺘﻮرﯾﺴﻢ ،ﺣﻖ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آزﻣﻮن و ﭘﯿﮑﺎر ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺑﯽﻫﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
ﻣﺴﺄﻟﮥ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد ،ﻣﺴﺄﻟﮥ داﻧﺴﺘﻦ درسﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﻎ آﺧﺘﮥ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺷﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد و ﺷﻤﺎﺗﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﻣﺖﮔﺮان ﻣﺠﺎب ﻧﺸﺪﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر زﻧﺪه و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻏﺎﻣﺾ و
ﭼﻨﺪﭘﻬﻠﻮ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻔﮥ دﯾﮕﺮ ﺗﺮازوی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽﺑﺪل و ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰ ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ» .ژﯾﻠﺒﺮﺗﻮوی ﯾﺮا« دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،در ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺎ آواﯾﯽ زﻫﺮآﻟﻮد در ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ

ﻣﯽدﻣﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﮐﻬﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از ﺣﻨﺠﺮۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ﻃﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد:
»ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺻﯿﻘﻞ ﺳﻼﺣﺘﺎن ﻏﺮهاﯾﺪ،
ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑﯽﺟﻠﻮه و ﮐﺪر اﺳﺖ،
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ راز اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را؟
در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ،
در ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻬﻠﮑﻪﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﯾﻦﻫﺎ،
آﺛﺎر ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺘﺸﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ«.

ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﺣﺰب در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻋﻨﺎوﯾﻨﺶ ،ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﺧﻂ
ﺳﺮخ ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻸﻟﻮء از ﺧﻼل ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻋﻨﻮانﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻪ وﺣﺪﺗﯽ
دروﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﭘﺮﺗﭙﺶ و ﮔﻠﮕﻮن ﺟﺎی ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ ،راهﻫﺎ و
ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ :ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد
…
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﺷﮑﺎل ﺷﺌﻮن و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﺶ ،ﻧﻘﺶﻫﺎی دو روی
ﯾﮏ ﻣﺪال ﺑﻮد .ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﻠﯽ ﺣﺰب در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزۀ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺧﺼﻠﺖ
ﻋﻤﯿﻘﺎً دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آن ،در ﺳﯿﺮ ﺟﻬﺎد اﺳﺘﺒﺪادی او ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺘﺢ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽاش ﺑﺎ داغ و
درﻓﺶ و ﻃﻨﺎب دار ﻣﺤﺸﻮر ﺑﻮد ،ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺷﻌﺎر
»ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر« را در ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﮐﻠﻤﮥ »اﺳﺘﻌﻤﺎر« و »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت
در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن روز ﻃﻨﯿﻨﯽ ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ داﺷﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﺳِﺮّ ﻧﮕﻔﺘﻪ و راز ﺳﺮ ﺑﻪ
ﻣﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آن ﺣﺮام ﺑﻮد .ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ـ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ـ و او را ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺴﺒﺐ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺎﻫﯽﻫﺎ و ﺑﯽﻧﺼﯿﺒﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦﺧﻮاه
و دﻣﮑﺮات را ﺑﻪ وﺣﺪت ﻋﻤﻞ و اراده ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و دﻋﻮت ﮐﺮد:
ﻫﻤﮥ آﺗﺶﻫﺎ ﺑﻪ روی دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ
و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﻤﮥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .دﺷﻮاری ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺣﺰب ﻋﻠﯿﻪ آﻟﻤﺎن

ﻫﯿﺘﻠﺮی و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﻧﺠﺎم داد ،ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻨﺖ
ﻃﻮﻻﻧﯽِ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ درﺑﺎرۀ آﻟﻤﺎن و ﻧﻘﺶ آن ﺑﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ »ﻧﻮع ﺧﻮب« و »ﻧﻮع ﺑﺪ« دارد ،درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ از زﻣﺎن ورود ﻣﺴﺘﺮ ﺷﻮﺳﺘﺮ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺑﯽﻃﺮف ﺟﻠﻮه ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺰﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮔﺮ رود ﺷﻮﺳﺘﺮ
از اﯾﺮان ،رود اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺎد« ،در ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪ ﺳﺮود راﯾﺠﯽ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
»ﻣﯿﺴﯿﻮن ﻣﯿﻠﺴﭙﻮ« و ﺣﺘﯽ دوﻣﯿﻦ ﻣﯿﺴﯿﻮن آن را ،ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ
اﯾﺮان آﻣﺪ ،ﻗﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺎم »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در دﺳﺖ ﻫﺎی اوﺳﺖ« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻮرژوا ﺷﻌﻠﮥ اﻣﯿﺪ و اﻟﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ »ﻣﺸﻌﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ در ﻣﺪﺧﻞ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ«) ،(۹روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺢ ﻧﺎﻣﻘﺪس »ﺑﺸﺮدوﺳﺘﯽ و ﻧﻮعﭘﺮوری
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺮق را زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد«) (۱۰ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﭼﻮن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮ »ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ« و »ﺗﻤﺎﯾﻼت آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﮥ« اﯾﻦ راﻫﺰن
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎبﭘﻮش ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮد و »ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ را
ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽ داد«) ،(۱۱ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﺑﺎ
ﺿﺮﺑﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ و ﻣﻨﻮﯾﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً از ﭘﺮده ﺑﯿﺮون
اﻓﺘﺎد» ،ﻣﺼﺪق ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﯿﺎورد (۱۲)«.در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺞ ﺿﺪاﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻣﺒﺮمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ روز اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ
»ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهﻫﺎ زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺳﻤﺖ آﺷﮑﺎر ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺿﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ« ،در ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب،
ﭘﯿﺸﻘﺮاول ،اﻓﺸﺎﮔﺮ و ﺗﻌﻠﯿﻢدﻫﻨﺪه ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺣﺪ ﺗﻮان و ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺣﺰب،
ﺑﯽﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺰﻟﺰل و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺮاﺳﺮ دوران
اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد درﺑﺎری
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﺷﻤﺸﯿﺮ دوﻟﺒﮥ ﺣﺰب در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪای در ﻧﯿﺎم
ﻧﯿﺎﺳﻮد .ﺷﺎه و ﺷﻌﺒﺪهﻫﺎﯾﺶ در ﻫﺮ ﻗﺪم ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞاﻟﺴﺤﺮی ﺑﻪﻧﺎم »ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان« ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﮏ ﺧﺎل ﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻧﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘُﺮﻻف و ﮔﺰافﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺸﻮاز و ﺑﺪرﻗﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺰب
ﻣﺎ ،و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺪﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب واﮐﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد.
ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ﯾﺎری ﮐﺮد ،راﻗﻢ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ،
درﺑﺎرۀ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎه و ﺑﻪوﯾﮋه ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺿﯽ رژﯾﻢ او ،در آﺛﺎر و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﯿﺎر واﻗﻌﯽ اﯾﻦ »اﺻﻼﺣﺎت از ﺑﺎﻻ« در ﺑﻮﺗﮥ ﻧﻘﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و اﻓﻖﻫﺎی آن در ﭘﺮﺗﻮ اﺳﻨﺎد و آﻣﺎر ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ (۱۳)«.در آن
ﺳﺎلﻫﺎ ،ﭼﭗروﻫﺎ و ﻣﻠﯽﻧﻤﺎﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮕﺮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺸﺒﺜﺎت رژﯾﻢ ،ﮐﻪ در
ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺘﻌﻞ در روﺳﺘﺎ و ﮔﺸﻮدن ﻣﻔﺮی ﺑﻪروی ﺑﺤﺮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در درک اﺻﻼﺣﺎت
آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮔﯿﺠﯽ و ﻫﺬﯾﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎوراءﭼﭗ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را
در اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺣﺎﺷﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاﺿﻊ راﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺎﺋﯿﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻟﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﮑﻨﺖ ﻧﯿﻔﺘﺎد ،او ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﯽ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و آﺛﺎر و ﻋﻮاﻗﺐ »ﻣﻌﺠﺰۀ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ« را ﮐﻪ ﻗﺎرﻗﺎرکﻫﺎ در اﻃﺮاف آن ﻣﻌﺮﮐﻪ
ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ وﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺶ ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎ ﺣﻼﺟﯽ ﮐﺮد ،وزن ﻣﺨﺼﻮص
ﺗﺠﺮﺑﮥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در آن ﻧﺸﺎن داد ،و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزۀ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺷﻬﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻦ رﻓﺮمﻫﺎ ﺑﻪﺑﺎر آورده اﺳﺖ.
و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﺎزیﻫﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﻟﻌﺎب و ﺳﺮﺧﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻓﺸﺎء ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و
ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ،در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،در ﻋﺮﺻﮥ
اﺷﻐﺎل ﺧﺰﻧﺪۀ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﻪ ﺗﺎراج دادن
ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎم ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ ،در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﻀﻤﺤﻞ ﮐﺮدن
ﮐﺸﺎورزی ،در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﻌﻤﯿﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در ﻋﺮﺻﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ
ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯿﻬﻦ ،در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎزار ﻣﻠﯽ ﺑﻪ زاﺋﺪۀ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﻋﺮﺻﮥ
ﻓﺴﺎد ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روﺋﯿﺪه از ﻗﺎﻣﻮس رژﯾﻢ و اﺷﺎﻋﮥ ارﺗﺸﺎء و اﻋﺘﯿﺎد و اﺑﺘﺬال …
ﻣﺒﺎرزه در راه رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﻟﺤﻈﮥ وﻻدت
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺮگ ﻫﺴﺘﯽ او ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ او اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﻧﺒﺮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺰب ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ از »ﭼﭗ« و »راﺳﺖ« در راه ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدﻣﯽ و رﺷﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺳﻨﮓ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺮد ﺑﯽدرﻧﮓ و ﻫﻤﯿﺸﮥ او ﺑﺮای
وﺣﺪت ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺒﺎرزان دارای ﻋﻘﺎﯾﺪ و آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺟﺒﻬﻪای ﻫﺮﭼﻪ رﻧﮕﺎرﻧﮓﺗﺮ و
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﮥ رزم ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ او ﻣﯽروﺋﯿﺪ.
ﺣﺰب ،در ﻣﺠﺮای ﻧﺒﺮد اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮏدﺳﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﻤﯽ را ﮐﻪ در
اﻧﻮاع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﻟﻔﺎﻓﻪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ »ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺗﺤﺎدﻫﺎ« را ،ﮐﻪ در ﺷﺮاﺋﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮک اﻧﻘﻼب ﺧﻮن ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﻓﻌﺎل

ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺟﺒﻬﮥ آزادی« ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۲۳ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺟﺒﻬﮥ ﻣﺆﺗﻠﻒ اﺣﺰاب
آزادیﺧﻮاه« ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۲۴ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۲۷
ﻣﯿﻮهﻫﺎی اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻮد ـ و از آن ﭘﺲ ﺗﻼش ﭘﺮﺣﺮارت ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق و ﻫﻮاداران ﺻﺪﯾﻖ او ،ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
دارای ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،دﻣﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎی
»ﺟﺒﻬﮥ واﺣﺪ ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎر«» ،ﺟﺒﻬﮥ واﺣﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ«» ،ﺟﺒﻬﮥ واﺣﺪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری«
و »ﺟﺒﻬﮥ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻠﻖ« ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺧﺎﺻﯽ از
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ درﻓﺶ ﺣﺰب ﺷﺪ ،راه او را
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺰب در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ﺟﺒﻬﮥ واﺣﺪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎر ،اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ
اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏِ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق
دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎ وﺣﺪت ﻣﺒﺎرزان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ دو را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش و ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮد ،و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮک اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ردﭘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ و ﺗﻼش ــ و ﻫﻢ آﻣﻮزش ــ ﻋﻈﯿﻢ را در ﺻﻔﺤﺎت
ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻠﯿﺪ درک ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺸﯽ اﻣﺮوز ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﺑﺎ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ردﭘﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ رد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
و ﺑﺎور اﻣﺮوز ﺣﺰب ﻣﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻂ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،در ﺗﻘﻮﯾﺖ روﯾﮥ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آن ،در ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد اﺳﺘﻮار ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ،اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
اﺳﻼم و ﻫﻤﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺳﺮ رﻧﺪی
و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ،اﯾﻤﺎن و آﺋﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،از اﻋﻤﺎق
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯽﭼﺸﻢداﺷﺖ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻐﻨﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ،
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﺳﺖ ،ﻗﺪﻣﺖ آن ﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﺮوز و دﯾﺮوز ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ  ۱۵ﺧﺮداد  ۴۲و دﯾﺮﯾﻨﻪﺗﺮ از آن،
 ۱۰ﻣﻬﺮ  ۱۳۲۰ﻣﯽرﺳﺪ.
دﻓﺎع اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ و از اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺘﯽ در آن روزﻫﺎی دور ﮐﻪ ﺗﺼﻮری ﻫﻢ
از ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﮥ درﺑﺎریِ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ:
»ارﮔﺎن ﺑﯽدﯾﻨﺎن دﻧﯿﺎ ،ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺎن از دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ وﻇﯿﻔﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد(۱۴)«.

و ﺷﺎه آدﻣﯽﺧﻮار ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،در ﮐﺘﺎب »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﻧﻮﺷﺖ:
»رادﯾﻮﻫﺎی آوارﮔﺎن ﺑﯽوﻃﻦ ﺣﺰب ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮده  ...از اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺑﻪﻋﻨﻮان آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎم او را
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﺮش رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ(۱۵)«.
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺻﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻫﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﯾﺎدی داﺧﻠﯽ آن را
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﭼﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺎدلﺗﺮ از ﺳﻨﮓ ﮔﻮر ﻫﺰاران ﺷﻬﯿﺪ راه و
رﺳﻢ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان؟ ﭼﻪ ﺳﻨﺪی ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ از در و دﯾﻮار ﺧﻮﻧﯿﻦ و آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ دودِ ﮔﻮﺷﺖ
ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﻋﺸﺮتآﺑﺎد و ﮐﻤﯿﺘﮥ و ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ؟ ﭼﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ از دﺧﻤﻪﻫﺎ
و زﻧﺪانﻫﺎی ﺷﺎه و ﺳﺎواک ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮنﻫﺎی ﻫﻤﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻮدهایﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺮاﭘﺎ رﻧﺞ و رزم و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ در
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺟﺒﺎری؟ از ﭘﯽ ﮐﻮدﺗﺎی ﺷﺎه ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﺰب ﻣﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪن ﻃﺎق ﻧﺼﺮت
ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﻧﻘﻼب ،ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ،آری ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ،از ﻣﺒﺎرزان
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪه دروغ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮان دروغ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان،
ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﯽادﻋﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک ﺑﺎد داده ﺑﻪدﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺎن ﺳﭙﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺎﻓﻼن و ﻣﻐﺒﻮن ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺧﻮﻧﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ در ﺷﻌﻠﮥ ﺑﺎروت ،اﯾﻦ ﻣﯿﺮاثﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺣﺒﺲ و
ﺗﺒﻌﯿﺪ ،اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ و اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﮏ درﺧﺖﻫﺎ را ﺑﻪﺟﺎی
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ از راه رﺳﯿﺪه ﻓﺮوﺧﺖ …
* * *
ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﺷﻮق و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ »ﮔﺬﺷﺘﮥ« ﺣﺰب ،ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻨﺪ ﺷﺪن و ﺗﻮﺳﻌﮥ
آﻫﻨﮓ رویآوری ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻮر و ﻃﻠﺐ ،ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﺎ ﻧﻖ
ﻧﻖﻫﺎ و ﻫﻮﭼﯽﮔﺮیﻫﺎی ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮوﻗﺖ و ﺑﯽوﻗﺖ ﺑﺎ ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ

اﻧﻈﺎر را از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺣﺎدی ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر روز اﺳﺖ ،ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﻨﻈﺮهﺳﺎزی ﺣﺴﺎبﺷﺪه از ﺑﻌﻀﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﮔﺴﺴﺘﻪ از ﻫﻢ ،دﺳﺖﮐﺎری ﺷﺪه،
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان را ﻣﺨﺪوش و ﭼﻬﺮۀ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن را ﻣﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺷﻮق و
ﮐﻨﺠﺎوی ﺑﺮﻋﮑﺲ آن وﯾﺮاﻧﮕﺮی ،از ﻣﻨﺸﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﯾﺮاﻧﮕﺮی
ﺣﺮﯾﻔﺎن ،ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﯽوﻗﻔﮥ آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی آن و ﻫﻤﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮک و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل واﮐﻨﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮥ آن
ﺷﺒﻬﺎت ،اﻟﻘﺎءﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﮐﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ و دﻫﻪﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺪﻓﻦ »ﺣﻘﯿﻘﺖ« و »راﺳﺘﯽ« درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻼم ﮐﻬﻦ ﻣﺮزﺑﺎنﻧﺎﻣﻪ:
»ﻫﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ راﺳﺘﯽ ﻧﻬﯽ ،اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﻧﺪ«.
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼب ،در دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﻄﻮر
»دروغ« و »ﻓﺮﯾﺐ« ﺷﮑﺎف اﻓﺘﺎد و آﻧﭽﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎل رﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ در ﻇﺮف
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﻮﺳﯿﺪ و ﭘﻨﺒﻪ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺶ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻧﺴﻞ ﻧﻮ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ،از ﻫﻤﯿﻦ رﺧﻨﮥ ﻋﻤﯿﻖ و از ﺧﻼء ﻧﺎﺷﯽ از دود ﺷﺪن آن دروغﻫﺎی ﻣﮑﺮر و رﻧﮓ ﺑﻪ
رﻧﮓ ﭘﺎ ﺑﻪ درون ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ راه ﻣﯽرود و
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻠﻮص ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ .آﺛﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺠﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ،در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و روﺷﻨﮕﺮی ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ درک و
ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻗﺪم دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم وﺟﻮه  ۴۰ﺳﺎل رزم و آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﺮﺻﻪای
از ﺣﯿﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮده ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﻧﺘﻈﺎر ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ درﯾﭽﻪای در ﮐﻨﺎر
درﯾﭽﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ روی اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺷﮕﺮفِ ﮐﺎر و ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻧﮕﺎه و ﺑﯿﻨﺶ »اﻣﺮوز« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ »ﮔﺬﺷﺘﻪ« را ﺑﺎ وﺿﻊ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﻢ ،دور ﮐﻨﯿﻢ،
ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و اﺳﻨﺎدی را ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اوراق و اﺳﻨﺎد ،اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺮوز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،رﺧﺴﺎر و ﻣﻀﻤﻮن دﯾﮕﺮی ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده
ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای دﯾﮕﺮﮔﻮن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ و

ﻣﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﭼﻬﺮۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ و رﻧﮓ اﻣﺮوزی ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮕﺬار ﺣﺘﯽ ﺧﻄﻮط ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ و ﻧﺎرﺳﺎ ،در اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﻫﺮی ﺣﺰب و ﺧﻂ و ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺻﻠﯽ او ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدرﺧﺸﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻨﺎد ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ،از ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎﺻﯽ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻓﺮاز و در ﻫﺮ ﺑﺮﻫﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ
ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﻂ ﮐﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺰب را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻃﺎﻟﮥ ﮐﻼم ،در
ﻣﻮاردی ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ وﺳﻮاسآﻣﯿﺰ ﻣﻨﻄﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﻋﯽ و ﻫﻢ
ﻣﻌﺮف ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻟﺤﻈﻪای و ﮔﺬرای روز ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻘﺪور
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ،در ﻋﯿﻦ اﺣﺘﺮاز از ﺗﮑﺮار
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰد و
ﻣﮑﺮرات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺑﺎور و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺰب
ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻪ ﻧﺎم و رﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺷﺖ و
ﻣﺤﺘﻮا و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ای ﺑﺴﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ
و ﺷﯿﻮاﯾﯽ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در آﺛﺎر ﺣﺰﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺟﺎی آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﻏﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺬﮐﺮات ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﯾﺎری ﯾﺎران
ﺑﻪﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.
ﺣﺮف آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ:
اﯾﻦ رواﯾﺖ و راﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ .در ﻃﻨﯿﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ و در اﻫﺘﺰاز اﯾﻦ راﯾﺖ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ روش اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺧِﺮد ﺟﻤﻌﯽ ،ﺧﺼﻠﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﻨﺪۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان در آﻣﯿﺰش ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮی او در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
واﺑﺴﺘﻪ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﮥ دﯾﮕﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﻋﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﻀﺎوت ﺟﺪی اﺳﺖ.
ﺣﯿﺪر ﻣﻬﺮﮔﺎن
ـــــــــــــــ
 .۱ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺰﻫﺎ ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﻮروی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان،
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ،دورۀ ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ۱۸ــ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه .۱۳۴۵

۲و  .۳ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﺷﻤﺎره ۱ـ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ
روز ،ص .۲۵
 .۴ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎره  ،۱۶۴ص .۲۶
 .۵از ﺗﺰﻫﺎ ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﻮروی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان.
 .۶ﮔﺲ ﻫﺎل ،ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻼق ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،ص .۶
 .۷ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن و ﺧﺎور ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻼل ﻋﻠﻮیﻧﯿﺎ ،ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ص .۲۱۳
 .۸دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ.
 ۹و  .۱۰ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮑﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﭼﺎپ  ،۱۳۲۴ﺻﻔﺤﺎت  ۷۵ﺗﺎ
.۷۶
 ۱۱و  .۱۲ف .م .ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ  ۲۸ﻣﺮداد ،ص .۲۱۶
 .۱۳ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و رﻫﺒﺮی »ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ« ،ص ) ،۸۵ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ در دادﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ(.
 .۱۴ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽﻫﺎ ،ﺷﻤﺎره  ۴ ،۷۲ﺧﺮداد ﻣﺎه .۱۳۴۴
 .۱۵اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ،ﭼﺎپ اول ،ﺻﻔﺤﺎت  ۴۵و .۴۶

