“ﭼﭗ و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﻨﺻﺪر” – ﯾ دوﮔﺎﻧﻪی آﺷﻨﺎ:
ﺑﻮرژوازی ﻣﻠ / ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺻﺪر ﭘﺲ از ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺪرت
ﻟﺒـﺎس اﭘﻮزﯾﺴـﯿﻮن ﺑـﺮ ﺗـﻦ ﮐـﺮد ،اﻣـﺎ ﺷـﺪت ﺑﺤﺮاﻧـ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺟـﺪاﯾ داﻣـﺎن رژﯾـﻢ را ﮔﺮﻓـﺖ در ﻗﯿـﺎس ﺑـﺎ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﺑﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﺧﻠﻊ
ﻣﺷﻮد و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺮوﻫﺎی از ﭘﯿﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺻﺪر اﻣﺎ ﻓﻘﻂ درون
ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪی رژﯾﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻓ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺑﻠﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی درﺑﺎرهی او ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺪ ﭘﺎره ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﻨﺻﺪر« ﯾﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ
در واﻗﻊ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﭘﺮﺳﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ )و ﺣﺘ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز( ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺻﺪر ﭘﺲ از ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺪرت
ﻟﺒـﺎس اﭘﻮزﯾﺴـﯿﻮن ﺑـﺮ ﺗـﻦ ﮐـﺮد ،اﻣـﺎ ﺷـﺪت ﺑﺤﺮاﻧـ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺟـﺪاﯾ داﻣـﺎن رژﯾـﻢ را ﮔﺮﻓـﺖ در ﻗﯿـﺎس ﺑـﺎ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﺑﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﺧﻠﻊ
ﻣﺷﻮد و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺮوﻫﺎی از ﭘﯿﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺻـﺪر اﻣـﺎ ﻓﻘـﻂ درون ﻫﯿـﺄت ﺣـﺎﮐﻤﻪی رژﯾـﻢ ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﺎﻓ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد ،ﺑﻠـﻪ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﻮﺿـﻊﮔﯿﺮی
درﺑﺎرهی او ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﭘﺎره ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﻨﺻﺪر« ﯾﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ در واﻗﻊ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﭘﺮﺳﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ )و ﺣﺘ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز(

ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﭗ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻮد:

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در آن ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺣــﺎﻟ ﮐــﻪ ﺣــﺰب ﺗــﻮده و ﺑﺨﺶﻫــﺎﯾ از ﺳﺎزﻣــﺎن اﮐﺜﺮﯾــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣــ را رژﯾﻤــ اﻧﻘﻼﺑــ و
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻞدﻫﻨﺪﮔﺎن آن دارای ﻣﺎﻫﯿﺘ
دوﮔﺎﻧﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗ را از ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﻣﺂب ﺣﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺧـﻂ  ۳و ﺧـﻂ  ۴ﺑـﻪ وﺿـﻮح آن را ﯾـ ﺿـﺪاﻧﻘﻼب و ﺣﺘـ ﻓﺎﺷﯿﺴـﺖ ﻣداﻧﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺰاع

ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻗﺪرت در درون آن ﻧﺘﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای روﯾﺎروﯾ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻧﺪارد.

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻠﯿﻒ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ »ﺑﻮرژوازی ﻣﻠ «و »ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور« ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳ دﻫﻪی  ۱۳۲۰و »ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺼﺪق« ،ﻣﻮﺿﻊ ﭼﭗ را ﺑﺤﺮاﻧ ﮐﺮده
ﺑﻮد .اﯾﻨﻪ آﯾﺎ ﻣﺼﺪق ﺟﺰﺋ از ﺑﻮرژوازی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﻔﺎوﺗ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻮرژواﯾاش
ﻧﻤداد ﯾﺎ اﯾﻨﻪ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺑﻮرژوازی ﻣﻠای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﻧﯿﺮوﯾ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪﺣﺴـﺎب ﻣآﻣـﺪ ،ﺣـﺰب ﺗـﻮده را ﻣﻨﺸﻌـﺐ و دﭼـﺎر ﭼـﺎﻟﺸ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ و ﺗﻠﯿـﻒ ﺑـﺮ ﺳـﺮ آن ﯾـ از
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﯾﻦ روﯾﺮد ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾ ﺑﻮد.
دوﻣﯿﻦﺑـﺎر ﺑـﺮ ﺳـﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﺎزرﮔـﺎن‐ﺧﻤﯿﻨ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع رخ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر ﺟـﺰوهی »اﺳـﻄﻮرهی
ﺑﻮرژوازی ﻣﻠ «از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوه ﺳﻬﻨﺪ )ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻤﺖ( ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮیﻫﺎ داﺷﺖ .در
اﯾﻦ ﺟﺰوه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺷﺪ:
»ﺑﻮرژوازى ﻟﻴﺒﺮالﻣﺂب اﻳﺮان ،ﻗﺸﺮى ﮐﻪ در اوج اﻧﻘﻼب ﻣﺰوراﻧﻪ از آزادى ،ﺣﻖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺨﻦ ﻣﻴﻔﺖ،
و اﻳﻨـ وﻇﻴﻔـﻪ ﻧﺠـﺎت ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪدارى واﺑﺴـﺘﻪ و اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻢ را از ﺗﻮﻓـﺎن اﻧﻘﻼب زﺣﻤﺘﺸـﺎن ﺑـﺪوش ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳــﺖ ،دﻳــﺮ ﺣﺘــ از ﺷﻨﻴــﺪن اﻟﻔــﺎﻇ ﮐــﻪ ﻳــﺎدآور دوره ﺧﺮوﺷــﺎن ﮔﺬﺷﺘــﻪ اﺳــﺖ ،اﻟﻔــﺎﻇ ﭼــﻮن اﻧﻘﻼب،
دﻣﻮﮐﺮاﺳ ،ﺷﻮرا ،ارﺗﺶ ﺧﻠﻖ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرى و ﻏﻴﺮه ﻣﻮى ﺑﺮ اﻧﺪاﻣﺶ راﺳﺖ ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﻮﻗﺘﺎً ،ﺗﺎ اﻋﻼم

آﻣﺎدﮔ ﺗﻴﻤﺴﺎران و ﻣﺴﺘﺸﺎران ،ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﻘﺪس و ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازى ﻣﺤﺎﻓﻄﻪ ﮐﺎر ،ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ و
ﻣﺤﺘﻀـﺮ ﭘﻨـﺎه ﻣـ ﺑـﺮد و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ رﺷـﺪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ﺟﻨﺒـﺶ و اﻧـﺪﻳﺸﻪ ﮐـﺎرﮔﺮى دﺳـﺖ در دﺳـﺖ ﻣﺮﺗﺠـﻊﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﺮاى دﻓﻦ آزادى و ﻣﺴﺦ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻧﺸﻴﻨﺪ .دﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ از روز
روﺷﻨﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ”در ﻋﺼﺮ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻮرژوازى در اﻳﺮان ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎﺷﺪ“ .واﻗﻌﻴﺖ،
ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﺋ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺠﺮﺗﺮﻳﻦ اذﻫﺎن ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﺑﺮ ﻣﺪار اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺷﺎف درون ﺑﻮرژوازی ﺣﺎﮐﻢ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﯾ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺮی
ﺑﺎ اﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ و ﻣﻼﯾﻢ ﯾ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺮی ،رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﺨﺪوش ﻣﮐﺮد و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮرژوازی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺟﻮی اﻣﺮوزی و دﯾﺘﺎﺗﻮر ﻓﺮدا ﻣﺳﭙﺮد.
از اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ۱۴ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۵۹
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻧﻬﻀﺖ آزادی ،اﯾﻦ ﻫﯿﺴﺘﺮی ﺿﺪﭼﭗﺷﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﺪ ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ
ﺗﺌـﻮری ﺑـﻮرژوازی ﻣﻠـ ﻫـﻢ آﻧـﺎن را از داﯾـﺮهی ﺷﻤـﻮﻟﺶ ﮐﻨـﺎر ﺑﺬارﻧـﺪ ،ﺑﻨﺻـﺪر ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪی ﺳـﯿﺎهﺗﺮی در
ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻠ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد:

ﻧﻘﺶ او در ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ ﯾﺎ ﺣﻀﻮرش در ﻣﻨﺎﻇﺮهی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﺑﺎ ﭼﺮﯾﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ »ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﺻﺤﺮا« در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﻢﻣﻮﺿﻊ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او را در آزﻣﻮن ﻗﺒﻮﻟ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠ رﻓﻮزه
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒﺧﻮاﻧﻫﺎی او ﺑﺎ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ادارهی
ﺟﻨ و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮ اﻗﺘﺼﺎدیاش ﺑﺎ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪﭼﻫﺎی رژﯾﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﯾ ﮐﺮدن او
ﺑﺎ دﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪی رژﯾﻢ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺰدﯾ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم او ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺎل  ۱۳۵۹و ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪن ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪی
ﺳﺨﺖ ﻗﺪرت در ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺟﻨﺠﺎﻟ ۱۴ اﺳﻔﻨﺪ در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﭼﻮﻧ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ او را
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ آورد .اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻣﺷﺪ ﺷﺨﺺ او را ﯾ ﺑﻮرژوای ﻣﻠ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد،
ﻣﺎﻧﻌ ﻧﺒﻮد ﺑﺮای دﯾﺪن اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎف ﺳﯿﺎﺳ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ.
ﺣـﺰب ﺗـﻮده ﮐـﻪ ﺧـﻮد دﺷﻤـﻦ ﺣـﺰب ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـ ﺑﻪﺷﻤـﺎر ﻣرﻓـﺖ و در ﺟﺎﻧﺒـﺪاری از »ﺧـﻂ اﻣـﺎم«
ﻣﮐﻮﺷﯿــﺪ آن را در ﺗﻀــﺎد ﺑــﺎ روﯾﺮدﻫــﺎی ﺣــﺰب ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣــ و ﺷﺨــﺺ ﺑﻬﺸﺘــ ﻣﻌﺮﻓــ ﮐﻨــﺪ ،در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻨﺻﺪر اﻧﺘﺸﺎر داد او را ﺑﯿﺮون از »ﺧﻂ اﻣﺎم« ﻣﻮرد دﻓﺎع ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار
داد و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
» … ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف آﻗﺎی ﺑﻨ ﺻﺪر و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ »راه« اﯾﺸﺎن ،ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ  7/10ﻣﯿﻠﯿﻮن رای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ،رای ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺒﻬﻢ اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ و ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺎدﺛﻪ
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﯾﺸﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ راﺳﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺪاﻓﻊ »ﺧﻂ اﻣﺎم« در ﺳﯿﺎﺳﺖ
داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔ ،ﺧﯿﻠ زود اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
ﮐﻤـﺪی‐ﺗﺮاژدی اﯾـﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺗﻮدهایﻫـﺎ از ﺧﻠﺨـﺎﻟ ﺑـﻮد و ﻫﻨـﺎﻣ ﮐـﻪ آﺷـﺎر ﺷـﺪ ﺧﻤﯿﻨـ ﺑـﻪ
روﺣﺎﻧﻴﻮن اﺟﺎزه ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﻤ دﻫﺪ ،در آن زﻣﺎن ﺧﻠﺨﺎﻟ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ

ﺑﻨ ﺻﺪر ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﺮداد  ۱۳۶۰ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ داد.
در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﻪ ﯾ دو دﺳﺘ وﺟﻮد داﺷﺖ:
ﻋﺪهای ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪی  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۹را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻀﺎد ﺑﻨﺻﺪر ﺑﺎ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪی
رژﻳﻢ را ﻋﻤﺪه داﻧﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻨﺻﺪر ،دﺳﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺪ او ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺮﻓﺖ و ﺟﻨﺎح
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در ﺗﯿﺮرأس ﺣﻤﻼت ﻗﺮار داد.
ﻋﺪهای دﯾﺮ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺎﺣ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺎر ﺑﺮ ﻣﺪار ﻓﺤﺶ اﺑﺪاﻋ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎن و
ﻧﻬﻀﺖ آزادی ،ﺑﻨﺻﺪر را »ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال« ﺧﻄﺎب ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘ ﺗﺎ ﻓﺮار او از اﯾﺮان و ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺶ ﺑﻪ
»ﺷﻮرای ﻣﻠ ﻣﻘﺎوﻣﺖ« دﺳﺖ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
درسﻫﺎﯾ ﺑﺮای اﻣﺮوز
ﻣﺨﺎﻟﻒﺧﻮاﻧﻫــﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺒــﺎن در ﺳﺎلﻫــﺎی دﻫــﻪی ﻫﻔﺘــﺎد و ﻧﯿــﺰ ﻣﺸﻼت اﺣﻤــﺪیﻧﮋاد در دور دوم
زﻣﺎﻣﺪاریاش ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺳﭙﺎه ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺴﺘﻪی ﺳﺨﺖ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺑﻨﺻﺪر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎر
دﯾﺮ ﺗﻨﺶ را ﺑﻪ درون ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی
داﺷﺖ؟

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﻮد:
اول( ﻣﻮاﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪوﺿﻮح ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﯾ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮد ،در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻨﺻﺪر ﺑﻪوﺿﻮح ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﺎور داﺷﺖ و ﻣﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ آن را ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی
اﺳﻼﻣ ﻣﻤﺰوج ﮐﻨﺪ.
دوم( ﺑﻨﺻﺪر در ﯾ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑ و ﻋﺪم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﺎم روی ﮐﺎر ﺑﻮد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ
ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮم( ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻨ ﺻﺪر ﻣﻠﻐﻤﻪ ای از راﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣ
و ﺧـﺮده ﺑـﻮرژوازی ﮐـﻪ ﻫﻤـ ﻣـﺪاﻓﻊ وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ )ﺣـﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫـﺒ دﯾـﻦ ﺳـﺎﻻر( ﮐـﻪ ﺿـﺪﯾﺘ آﺷـﺎر ﺑـﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻠ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺖ ،ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﺑﻨ ﺻﺪر را ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر“ :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ رﻫﺒﺮت ﻣﺼﺪق ﺷﺪه – رای ﻣﺎ را ﭘﺲ ﺑﺪه” آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرهی آن ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ درﺳ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﻣﺮوز
ﺑﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﻨﺻﺪر اﯾﻦ درس ﺑﺮای ﭼﭗ اﻣﺮوز ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻫﻨﺎﻣﻪی ﺑﺮوز ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ واﻗﻌ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺟﻨﺒﻪی ﻋﻤﺪهی اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺳﯿﺮ ﻫﯿﺴﺘﺮیﻫﺎی ﺿﺪﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻧﺸﺪ .ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ
ﮐﻪ در ﻫﻨﺎﻣﻪی ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎﯾ در وﺿﻌﯿﺖ ﯾ دوﮔﺎﻧﻪی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﮐﻠﯿﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
در ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ را ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﺎن در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮﻣﺎن را ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪﺣﺴﺎب
آورﯾﻢ ،ﺣﺎل آﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﻪی ﺻﻔﺮ و
ﯾ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ،ﺑﻠﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻬﻢ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه از ﺗﻀﺎد ﻓﺮﻋ اﺳﺖ.

ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﯾﻦ آﻣﻮزه ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮﺟﺎم ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻧﻪ دﻓﺎع از
ﭘﺮوژهی ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺷﻖ ﺳﻮﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺪﻧ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهی آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻧﺎﻣﻤﻦ ﻧﺎﺷ از ﻧﺒﻮد ﺑﺪﻧﻪی ﺳﯿﺎﺳ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻖ ﺳﻮم ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ‐ﺳﯿﺎﺳ رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺘ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﯿﺎت ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻓﻖ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤـﻮﻧﻪی ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪی ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﻣﻮﺿـﻊﮔﯿﺮیای ﻣـﻮاﺟﻬﻪی ﺑﻠﺸﻮﯾﻫـﺎ و ﻟﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ ﺟﻨـ ﺟﻬـﺎﻧ اول و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روﺳﯿﻪ در آن اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻧﻪ از “ﺟﻨ ﻣﯿﻬﻨ ”دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ دام روﯾﺮدﻫﺎی ﺑﺮاﻧﺪازاﻧﻪ ﺑﺎ
ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﯾ دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟ اﻓﺘﺎدﻧﺪ؛ ﺑﻠﺸﻮﯾﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح از ﺻﻠﺢ و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ در آن ﻫﻨﺎم ﺑﻪ ﺷﻮﺧ ﻣﻣﺎﻧﺴﺖ و در اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﺻﺮار ﺑﻠﺸﻮﯾﻫﺎ ﺑﺮ آن و
ﺗﺒﻠﯿﻎ آن در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﺮدم آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺟﻨ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮد ﺟﻨ ﺑﻪ ﺿﺮر روﺳﯿﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ آرام آرام ﺑﺮای اﯾﺪهی ﺻﻠﺢ ،ﺑﺪﻧﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﻞ ﺑﯿﺮد و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷از دل آن
ﺑﯿﺮون آﯾﺪ.

