
 

 

  

 
 

 

 

 «1970ی سرخ دهه» و اسالمی جمهوری ایران، انقالب

 جهانی تاریخ یک
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 یدهه» این شد ممکن چطور: پرسش را در میان گذاشت این 1970 ی جهانیِدهه از یک گزارش جدید
به  جهان بود، سراسر در انقالبی و چپ رادیکال هایجنبش هژمونی آشکار وجه تمایز آن که ،«سرخ

 نئولیبرال، یکارانهمحافظه کار به یک دستور بینجامد، 1980ی آن در اوایل دهه ی مخالفپیروزی جبهه
 انگلستان، در تاچر مارگارت و متحده ایاالت در ریگان رونالد انتخاباتی هایپیروزی با 1979 سال در که

 1شود.نامیده می «1970 یمعمای دهه»پرسش  این گذاری شد.اعالم و نشانه

میان رژیمی که به آن انجامید در  تحکیم و انقالب دوره در ایران را در مورد مشابه پرسشی این مقاله
 بود، چپ ایدئولوژی غرق در از قرار معلوم که 1970 دهه در انقالبی جنبش یک چگونه. گذاردمی

و  داشت؟ آن اصلی مدافعان یعمده اهداف با به بار آورد که فاصله بسیاری 1980 دهه در پیامدی را
یعنی  تاریخی، این دوره ویژگی و جهانی میدان مناسبات که است استوار انگاره این بر دهیممی پاسخی که

. اهمیت اساسی دارد ایران ملی تاریخ درک برای عناصر عمیقاً مقوّم آن، بلکه آن دوره از ایفقط جنبه نه
 از گفت توانمی که 1970 ی طوالنیدهه دهیم:می توضیح این ترتیب طرح شد را به پارادوکسی که باالتر

 بود محیطی رسید پایان به 1979 سال نمادین، در کم به شکلو، دست شد آغاز 1967-8 سالهای حدود
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چریکی  آغاز رسمی آن با شروع مبارزات غالباً ای کهدهه در آن تکوین پیدا کرد، ایران انقالب که
آبستن  1970 حال، سراسر دهه این شود. باشناخته می 1971شاه در سال  با رژیم های چپ تندروگروه

 در و سرانجام رسد،می خود اوج به 1979 فوریه-ژانویه در شاه آمیزموفقیت سرنگونی با انقالب است و
به  که تغییری شود،متولد می راست و چپ نیروهای جهانی میان توازن در iساختیزمین تغییر یک آستانه

 1970 دهه رادیکال شدنِ گرچه. انقالبی بود امواج سریع جا همراه با فروکش همه استناد شواهد در
 سال اما در شد، ویرانگر هایشکست متحمل چپ که التین آمریکای در ویژه به نماند، بالمنازع هیچگاه

 برای شانتوانایی نمایش قاطعانه به شروع قدرتمند نئولیبرالِ کارمحافظه هایجنبش ظهور که بود 1979
 چپ، در سطحی جهانی،گراهای ملی و چپ های گذشتههژمونی سال راندنعقببه و کشیدنچالشبه

 و کارهامحافظه و هانئولیبرال هایپیروزی دهه بود، 1980 دهه متفاوت کامال وهوایحال این 2.کردند
 .رسید اسالمی جمهوری به انقالب میراث آن در که چپ، هاینشینیعقب

 انقالب یهینپرهیز از معا ی پرهیز از عطف به ما سبق است،دغدغه این بحث روند استداللی عنصر مهم
 ض،عو در جنگ و هاتحریم منازعات داخلی، سال توالی تاریخیِ چهل ی کبوداز پشت شیشه ایران

گشایی گره و  وقت ِجهانی میدان مناسبات در 1977-9 هایسال ی رویدادهایبا قراردادنِ دوباره کوشدمی
و  ی خود انقالبیونبرا آن، وقوع زمان در معنایی را که انقالب، از این راه و کند آغاز انقالب معمّای از

 مورد در هاقالبان دیگر اخیر مورخانِ هاینگرانی به است امیدوار بنابراین،. باقی جهان داشت احیا کند
از  «تصویری و فکری درک» به دست یافتن و انقالبیون شورهای محرّک و هاآرمان درک معضل
 3.دهد پاسخ دیگرگون، کامالً واحوالاوضاع در آنها هایانگیزه

خود  میدان مناسبات جهانیِ وقت از اگر آن، نهایی تحکیم سربرآوردن و ،اشبارورشدن ایران، انقالب
های نیز هر یک از فصل و انقالبی جنبش هایویژگی هر یک از. نیست فهم دیگر قابل شود، بیرون کشیده

سرو  بیستم قرن جهان در سیاست بوته در داد،ی خود را نشان میکه انقالب از طریق آن چهره این جنبش
 در مثالً  مختلف، طرق از مشخص بطور توانمی را ایرانی تجربه جهانی گرفتنِشکل این. شکل پیدا کرد

                                                           
i زمین( ساخت یا تکتونیکTectonicsیکی از شاخه )زمین بر اثر  ةتغییرشکل پوست ةشناسی است که به مطالعهای زمین

 ةپردازد. هدف اصلی این رشته توجیه هندسه و نحوشناسی میهای مختلف زمینهای وارده در طول دورانها و کرنشتنش
ساخت هاست. از سوی دیگر، زمینها و ناودیسها، درزهها، گسلشناسی مانند طاقدیسها و ساختارهای زمینپیدایش سازه

ها و دیگر رخدادهای سطح زمین لرزهها، زمینها، اقیانوسساختار درونیِ زمین، چگونگی تشکیل رشته کوه ةبه مطالع
 پردازد.می
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 درون جنبش در که شناخت بهتر توانوقتی می را توده حزب. کرد اپوزیسیون، ردیابی هایجنبش تاریخ
 خواهر خود احزاب به شباهت بسیاری این جنبش تاریخ قرار بگیرد، شوروی طرفدار المللبین کمونیستی

چپ  هایگروه با آن جایگزینی متعاقباً و شوروی از دستورات تبعیت از دست دادن اعتبارش با. دارد
 و 1960 هایدهه در جهان سراسر در کمونیست احزاب تقدیر های نوعیِخصیصه از ایرانی تندروی

 جوان، نسل توسط مسلحانه مبارزه تاکتیک و استراتژی جهانی انقالب اتخاذ ترتیب، همین به. بود 1970
 سراسر و ایران در چریکی هایگروه بود. 1970 دهه اوایل و 1960 دهه اواخر در جهانی پدیده یک واقعاً
شان شکست نهایت در و ایدئولوژی اجتماعی،-اقتصادی هایسنی، خاستگاه به لحاظ آفریقا و آسیا اروپا،
عمل  برنامه یک تقویت برای دینی ادبیات کارگرفتنبه و دین بسیجِ  به همین ترتیب،. بودند شبیه هم بسیار

 و ایران در متفاوت بسیار نتایج با سپس و 1970 و 1960 دهه در التین آمریکای در ابتدا سیاسیِ انقالبی،
همه جای آن متاثر  که داد رخ جهانی در التتحو این تمام این، بر عالوه. گرفت رونق خاورمیانه سراسر

 انقالب» و استعمارزدایی ویژهبه آن، از ناشی اقتصادی-اجتماعی و سیاسی تحوالت و دوم جهانی جنگ از
 تاریخ جهان هشداری در قالب عاقبت ترین شکل،به پیشگویانه شاید. تغییر شکل یافته بود «آموزشی
 سیا یافته توسطسازمان کودتایی با 1973 سال در که شیلی مارکسیست جمهور آلنده، رئیس سالوادور
ی مداخله این خاطره. ایران داد انقالب معماران به شد، اعدام شیلی مسلح نیروهای توسط ساقط و

 هایبخش تمام میان در انقالبی ایرانِ  در پیچید، جهان سراسر صدای آن در که ی اخیر،امپراطورمآبانه
مصدق، را در  محمد گرایی،ملی ی سرنگونی تمثالخاطره و زنده بود سکوالر، و مذهبی اعم از جنبش،

 محاسبات در اساسی متغیری آلنده طرفدار ائتالف نابودی و شیلی تجربه 4.روشنی زنده کرد، به1953سال 
 ]آیت اهلل[ علی کهبود. همچنان شوروی کمونیست حزب المللبین بخش و توده حزب استراتژیک

ما، »: کرد اظهار 1981 سال در انقالب شد، رهبر عنوان به جانشین ]آیت اهلل[ خمینی که بعدا ای،خامنه
 5«.نیستیم که بخواهیم ]دست روی دست بگذاریم تا[ سازمان سیا ما را زیر آب کند مثل آلنده، لیبرال

 پارادایمی تغییرات و تاریخی هایدوره جهانی، میدان مناسبات

 اواخر در خود انقالب اما ریشه داشت، 1970-1960 هایدهه اواخر رادیکالیسم در ایران انقالبی جنبش
پیروزی  همراه با ایران را، انقالب. و تبدیل به یک نقطه عطف شد آن، در آغاز نه داد رخ تاریخی دوره آن

 شاید ،1970 دههدر  هاای چپآخرین بسیج توده توان به عنوانمی نیکاراگوئه، ها درساندنیست همزمان
 سیاسیِ  اسالم یک یمداخله ترینتماشایی و تواند اولینمی حال، در عین. بیستم در نظر گرفت قرن حتی

 تا اواسط از جهانی سطح در چپ افول. کندآتی را متمایز می هایدهه که باشد یافتههژمونی تازگیبه
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 که سیاسی اسالم انواع ظهور تقارن یافته بود با خاورمیانه، وسیعتر از آن در و ایران در ،1970 دهه اواخر
 که چرخش جهانی به راست واقع، در. شد تبدیل چپ اصلی رقیب به هواداران خود و گفتار سیاسی در

 یا کارمحافظه پوپولیست، سیاست اسالمیِ ی یکفزاینده برتریِ با شود، آشکار 1980 دهه در بود قرار
 از این دست صرفاً  نیروهایی اوقات گاهی. به نمایش درآمد منطقه سراسر در ترین شکلروشن به بنیادگرا

 نبردهای درگیر مستقیماً گاهی شوند،می سکوالر هایسایر گروه و چپ هایافول گروه از ناشی خأل وارد
 وبیشکم جریان چپِ هژمونیِ از تاریخی، تغییر این. شوندمی هاآن با فیزیکی حتی و فرهنگی سیاسی،
 دوره طول در به تفصیل پیاده کرد، دیگر جاهای در چند دهه خود را طی که سیاسی، اسالم به سکوالر
 که توسط آن، مذهبی عناصر جمله از انقالبی، جنبش گفتار. فشرده شد لحظه یک ایران در در انقالبی

 توسط موفقیت با جدید آن، جمهوری و انقالب رهبریِ و بود، گرفته شکل 1970 دهه جریان چپ
ادامه  چپ که همچنان ]پس از انقالب[ به استفاده از ادبیات اسالمی مصادره شدند، کسانی هایپوپولیست

ترش کرد، عراق پوششی بر آن شد و پیچیده با عیارتمام جنگ هایضرورت انتقال، هرچند این. دادندمی
 جنگِ جریان نئولیبرال، از پس وزیپیر با نهایت و در گرفت، بطور کامل و اساسی انجام 1982 سال اما تا
 خود اوج به رفسنجانی جمهوری ریاست تحت دوران رونق سرمایه، موسوم به سازندگی و آزاد، بازار

به  جمله از ی روسای جمهور بعدی،های همهبخش ثابت سیاست نئولیبرال برنامه عمل سپس این. رسید
 6.پوپولیست شد نژاد احمدی محمود و طلباصالح خاتمیِ هایی، محمدظاهر مخالفان چنین سیاست

 سراسر در دهد کهکامالً تغییر الگویی را نشان می ایران در پساانقالبی بالفاصله و انقالبی سالهای
 هب سکوالر الیسمناسیون و هژمونی چپ از دیگر، دوره به دوره یک از خاورمیانه اتفاق افتاد، تغییر الگو

 اما نبودند اتفاق جدیدی از نوع نئولیبرال، همه ،1980 دهه فاتح هایولوژیایدئ 7.اسالمی سیاست دوره
ن جها اطقمن سایر در. های خاموش و دور از چشم ناظرانگاه با چراغها در حال تکوین بودند، گهسال
 در که همانطور. به نحو متفاوتی پیکربندی شد اوضاع و احوال ملّی به توجه با الگوها همین تغییر نیز،

 توانست دت بود،م طوالنی و عمیق بسیار هایدرگیری نتیجه واقع که در ناگهانی، الگوی تغییر این ایران،
 زمستان»ا ب ]در نهایت[ صنعتی درگیری دهه یک انگلستان، در مثال، برای. بیفتد اتفاق ماه چند طی

ای با نیم میلیون مقیاس تودهشاهد یک اقدام متحد در  و رسید، خود اوج به 1978-9 هایسال «نارضایتیِ
 1979 مه ماه در. ها آمدندبه خیابان قابل توجه حقوق ی افزایشبا مطالبه اعتصاب عمومی نفر بود که در

 راواخ در. شد ابانتخ نئولیبرال ، ونفع سرمایهبه ای،اتحادیه ضد آشکارا دستور کار یک با تاچر مارگارت
 .زد بازار نگی دست به اقداماتی در جهت اصالحفره انقالب از پس حتی چین 1970 دهه
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. بودند یخیتار متمایز کامالً هایدوره محصول یک هر اسالمی جمهوری و ایران انقالب ترتیب،به این 
یکی  هاگرایش این. بودند متمایز گرایش جهانیِ، اگر چه مرتبط، اما سه محصول همچنین آنها

و  ور درآمد،پاریس به منصه ظه در 1968 مه وقایع قدرت تمام دربا  جهان بود که جوانان شدنرادیکال
 از یک هر وه،بعال. سیاسی بود اسالم نیز ظهور و «سوم جهان» در استعمارزدایی در جریانِ روند یدیگر
 .بودند تاریخی تغییرات ترعمیق فرایندهای نتیجه هاگرایش این

 شناختی،وشر ناسیونالیسم یسیطره تحت ،1977-9 انقالب تاریخ ویژه به و ایران تاریخ وجود این، با
در  آن ایمرزه درون جمعیتِ و ملت-مطابق آن دولت بود که ناخودآگاه تقریباً فرضیک پیش همراه با
 اخیراً  اسالمی جمهوری که جااز آن 8.است مستقل و نگارانه یک واحد طبیعیتاریخ و تاریخی بررسی

 که به تیمقاال این رویکرد در انبوه سالگی پا گذاشته، به چهل 2019سال  و در شده میانسالی وارد
 دقیق هایارزیابی اگرچه. ویژه قابل توجه استبه شد، منتشر جمعی هایرسانه در سالگرد این مناسبت

 ده بود ومحاصره کر 1970 دهه اواخر در پهلوی را سلطنت که داخلی های متعددانجام شده روی بحران
 جستجوی در وهله نخست در همه شد، روحانیت حاکمیت تحکیم و ظهور به منجر که ملینیز عوا

المللی، یعنی ینو یکی از مناسبات ب داخلی عوامل در میان منحصراً، حتی انقالب، برای های مختلفتبیین
 هوادارانِ و ]آیت اهلل[ خمینی سازمانی و سیاسی ایدئولوژیک، سهم بر عالوه 9رابطه با آمریکا، بودند.

 بارفاجعه هایسیاست انقالب: از جمله علل داخلی و آشکار شان،دینی نهادهای یشبکه و او روحانی
اش فیویژه به دست پلیس مخاتکایی که به سرکوب، به نامنظم، سیاسی تصمیمات و سلطنت اقتصادی

 .نخبگان، بود جمله از مردم، از بسیاری فرهنگی عمیق نیز خودباختگی یعنی ساواک داشت و

ای را خیتاری دوره ویژگی اسالمی یافت که جمهوری گیریتوان در باب شکلمطالعاتی را می کمتر حتی
 بسیار یجهدر باب نتی توضیحاتی که. در حال تکوین بود، مورد توجه قرار دهند آن تولد زمان که در

 کز کامل برنیز سمت و سوی تمر ودشآن داده می در کنندگانشرکت از بسیاری اهداف با متفاوت انقالب
 و رح کرد،ط چپ رتوریک ذیل را خود واقعی اهداف که خمینی، سیاست ]آیت اهلل[ بر: دارند داخلی علل

 و اساسی اشتباهات مرتکب که چپ، خود بر شکست یا های طرفدار جنبش؛عریانِ لمپن خشونت
 از تریانهقاطع دفاع نتوانستند دادند، امااسالم چک سفید امضا  مرجعیت به که شد، مهلکی سرانجام

 10دموکراسی داشته باشند. و زنان به مربوط موضوعات

 با انقالب آن یرابطه و ایران انقالب مورد در غالب، شناختیِروش رویکرد این بودن مضیّق ینتیجه در
وارد  ایران انقالب کهبا این. هست رازآمیزدهه چیزی  چهار از ایجاد کرد، هنوز حتا پس که سیستمی
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 ای که دراز سرگردانی. ایرانیان یک معما است از بسیاری و خارج دنیای برای هنوز شده، سالگی چهل
های مترقّی ی جنبشاش در دورهمبهم هایسیاست زمان انقالب و پس از آن نسبت به یک روحانی و

 حفظ و توانست نامزد کسبمی لکهب باشد نامزد رهبری یک انقالب توانستمی تنها نه وجود داشت که
 انجامیده که هاییتحلیل به سرگردانی این. است کاسته نشده هرگز نیز باشد، پساانقالبی دولت در قدرت

 و ایران بین نظیریبی و عمیق همزیستی اول دارند، ایران یک رویکرد استثناءگرا در مورد سمت و سوی
 علما «اپوزیسیون» نقش یا شهادت شوق مفروضِ شیعی بهبر  طور خاص به سپس و کنندمی ارائه تشیع

 .شوندمی متمرکز

ای بود واقعه انایر انقالب که کندمی تصدیق در تبیین، ایرانی استثناگراییِ هرگونه رد ضمن تحلیل حاضر
 در فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، موجود وضع و داشت، نادر و استثنایی یکه در نوع خود مرتبه

موثر،  و ائمید تحول منجر به و راند، بیرون قدرت از حاکم را و کل طبقه کرد، زیر و رو را کشور داخل
 اسمقی و عمق در واقع، در. شد جهانی سیاسیِ نظم واقع در خاورمیانه بزرگ و بر بلکه ایران، بر نه تنها

 ها،خیزش قطعاً. مقایسه استقابل  روسیه، و انقالب فرانسه مدرن، دوره یبرجسته انقالب دو با خود
 با ،ابعاد این در یانقالب اما خاورمیانه بود، سراسر وجه مشترک در سیاسی هایتالطم دیگر انواع و کودتاها

 رتیب سایرتبه همان  سیاسی خاورمیانه، هایرژیم. است بوده نادر جهانی، اهمیت و مدت طوالنی تأثیر
به نمایش  فانمخال سرکوب یا مهارت خود را در کنترل قدرتمند، امنیتی هایدستگاه به مجهز نقاط جهان،

 1977 -9 هایسال آتشفشانی آنکه فورانبی آن، از فراتر و خاورمیانه در کشورها از بسیاری. گذاشتند
 اد،فس و اقتصادی سوءمدیریت سرکوب، و سیاسی مختلفی از اقتدار سطوح ایران را تجربه کنند،

 و دوره پهلویدهر  در آنچه مانند گذرانند،از سر گذرانده و می را غیره و لمللیابین بدنام هایهمسویی
یا انقالب  روسیه 1917 انقالب نه مانند. کندطرح می هم را دیگری معماهای ایران انقالب. بود حاکم
 و هانیچی نه مثل و برانگیخته شد کشور از خارج در نظامی شکست و درگیری به تبعِ پرتغال 1975

ئهْ نیکاراگو و اکوب همچون نه و اشغال به جریان افتاد، برابر در مقاومت ها به نحو ارگانیک باویتنامی
 جیمی جمهور رئیس مبهم سخنان از غیر به نئوامپریالیستی بود. یسلطه با مستقیم یانقالبی در مواجهه

 رژیم بر کمی خارجیِ فشار تبعید، در اپوزیسیون هایگروه هایفعالیت و بشر، حقوق زمینه در کارتر
 وجود یناواخر با چ و جماهیر شوروی شاه و اتحاد ای میانصمیمانه روابط حتی سلطنتی وجود داشت،

 این تواندمین از دالیل نارضایتی ایرانیان از وضعیت به این اعتبار، ردیف کردن فهرستی ساده. داشت
 .تبیین کند را ناپذیرتوضیح ظاهراً انقالبِ
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 جهانی انقالب و یرانا

 ایگسترده فطی از متشکل عمالً ائتالفی کرد، سرنگون 1979 سال در را شاه محمدرضا که انقالبی جنبش
 توده، زبح شامل مذهبی، و اعم از سکوالر تندرو، یا انقالبی چپ از جمله. بود سیاسی هایگرایش از

 ویژه به خواه،همشروط گرایانهچپ عقاید کردها؛ ویژه به ،ملّی هایاقلیت احزاب مجاهدین؛ و خلق فدائیان
 از اینسخه و بخش،آزادی جنبش تر از همهپررنگ اسالمی، متجددهای ملی؛ تکراریِ جبهه انواع

ک به سهم هر ی و شده ادغام جهانی و فراملی هایشبکه در هاگرایش این از یک هر. اسالمی پوپولیسم
 جیحتر دو مفهوم مرکزی داشت: ادبیات این. کار گرفتندبه  را جهانی خود بخشی از ادبیات چپ

ضدیّت با  و شد؛می تلقی آمیزخیانت حتی و فرسوده تاریخی نظر از که طلبیاصالح بر انقالب استراتژی
قلمرو  اسرسر در و های امپریالیسممتروپل در شدهسرکوب مبارزات انگاره وحدت که از دل امپریالیسم

 دفی به نامه ایجاد برای مفهوم دو این. غیررسمی، زاده شد و یا ه قلمرو رسمیخوا شان،امپریالیستی
 .شدند ادغام یکپارچه نحو به جهانی انقالب

 نسل از ریبخش کثی میان در ایالعادهفوق برجستگی از جهانی انقالب مفهوم 1960-1970 دهه اواخر در
داخلی تمایل دارد  زمینه بر گرچه یک نگاه رو به پس و متمرکز 11.بود برخوردار جهان سراسر جوانِ

نیز  و ا در واقعیت،ام جدای از مناسبات جهانی ارائه کند، و فرد به منحصر فصلی عنوان انقالب ایران را به
 که منجر به پیِ جهانی بوددرو پی العادهخارق تحوالت فقط یک تحوّل در میان نسل، نگریِ آنجهان در

 منازعات. شناخته شد «سرخ دهه»به نام  1970 دهه آن حد گسترده بود که انقالب شد. این تحوالت تا
 پیوستگی،همبه. شدمی تلقی واحد ایهمچون مبارزه مخالفان و موافقان نزد هاسال آن نظامی و سیاسی
 چنان رد،سربرآو یکشور هر در تقریباً و قاره هر در تحوالت، که این هماهنگیِ مشخص حتی و تقارن

 مثابهها بهدیکالو نزد را واحد، جهانی بحران یک مثابهبه کارانکه خود را نزد اغلب محافظه بود قدرتمند
پردازی مفهوم ترتیببدین که جهانی انقالب پیشرفت. کردندجهانی عرضه می انقالب ضروری یک مظاهر

 میغیررس ژمونیه را از ایران رها شدن که مخالفانیشد، شاه به دقت دنبال می مخالفان ایرانیِ شد، توسط
شده  دهپیمو جهان زا بسیاری در قبالً ناپذیر در مسیری کهاجتناب گامی اگر چه با تاخیر اما متحده ایاالت
زد موافقان ن اسرائیل، پنهانی دوست و متحده ایاالت نزدیک متحد ایران، شاه سرنگونی. دیدندمی است،

 و نزد شد،می محسوب جهانی سطح در توجه قابل پیروزی یک غیرایرانی، و رانیای از اعم انقالب،
 .جهانی شکست یک مخالفان
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 «فراملی تخیّل» یک خام و رمانتیک، گراییِسومجهان یک بسط ینتیجه عمدتاً حتی یا صرفاً رویکرد این
تحت  جمله چگوارا مشهورترینبا  که بود، نظری سطح در چپ برای کلیدی مفهومی قطعاً بلکه 12.نبود

 رسید درستی آن باید،می نظر به هنوز اما به اصل موضوعه بدل شد، 13«ویتنام دیگر یک، دو و سه»عنوان 
 در شکست. ی واقعیِ رویدادها به اثبات برسدپشت سر گذاشتن دوره با روشن شدن اذهان همگان، برای

 در حتی و ایران، انقالب طول در جمله از کرد، فلج لسا چند برای را متحده ایاالت 1975 سال به ویتنام
 دیکتاتوریِ  سرنگونی داخل، با در انقالب و امپریالیستی در خارج میان شکست ارگانیک ارتباط اروپا

آفریقا به تصویر  غربی جنوب در پرتغال قطعی استعمار اما آهسته در پی فروپاشی 1974 سال در لیسبون
 قدرت یک برای پیروزی هر که شدمی بینیجا پیشدر همه. بود صادق نیز آن عکس البته. درآمد

 ارتش بریتانیا استقرار مثال، با برای. داشت خواهد در بر داخلی حقوق برای ناچار خطریبه امپریالیستی
 این بیم تسرّی ،i«دیپالک هایدادگاه» نفع به منصفه های با هیأتدادرسی تعلیق و شمالی، توقف ایرلند در

 .رفتانگلستان می باقی کشورهای تحت پادشاهی به هاروش

 نگج قدرتمند گفتار با ویژهکه به دوشقّی، با اصطالحات جهانی سیاست پردازیِمفهوم به تمایل البته این
 و داریسرمایه میان شوروی، جماهیر اتحاد و غرب بین های نزاعباعث شد استعاره تقویت شد، سرد

 کنترل و استعمار از تاریخ طول در ایران. کند ملی درگیری در سطح وارد هرنوع را خود کمونیسم،
د اشد را بوجوبهژمونی یافته  جنبش آزادیخواهانه ملی که هیچ بنابراین و ها گریختهامپراطوری مستقیم

 ی، منازعهسر برآورد 1950 دهه اوایل در نفت شدن ملی بحرانی که بر سر زمان در حتی. نیاورده است
 و مصدق میان ی داخلی،متحده شد یک منازعه ایاالت و بریتانیا با ایران مبارزه ساززمینه که ایاساسی

کس شد، منع نرایدر داخل ا شتریب یرانیا سمیالیمتحده و ضد امپر االتیا یهژمون نی. تضاد ببود شاه،
ا ت خود رسلطن وهمسو کردند،  یستیالیخود را با اردوگاه ضد امپر ،یاعم از سکوالر و مذهب ون،یانقالب

ه و البت کینزد ییاساساً با همسو کرد کهخودخوانده معرفی می شاهنشاهیقدرت  کیبه عنوان همانقدر 
 .شدیم فیبا غرب تعر اشدهیچیپ

                                                           
i  های دادگاهDiplock های کیفری در ایرلند شمالی برای محاکمات بدون هیئت منصفه در جرایم بزرگ و مشخص دادگاه

های سیاسی و مرتبط با ایرلند شمالی )بندهای اضطراری( در پرونده 1973بودند که با فرمان «( یافتهجرایم سازمان)»
و امنیت )ایرلند شمالی( لغو شد. عدالت  2007ی دردسرها طرح شد. و با فرمان ای موسوم به دورهتروریسم در دوره

 محاکمات بدون هیئت منصفه در ایرلند شمالی صرفاً به صورت موردی و با اخذ مجوز تداوم یافت.
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 ستیزی،امپریالیسم/گفتار استعمارزدایی مرکزیت هم حال، این با. بود 1970 دهه فرزند ایران انقالبی جنبش
ای حتی در گذشته ریشه جهان، سراسر و ایران در ،1960-1970 هایدهه جوانان رادیکال شدن هم و

 .آن عواقب و دوم جهانی جنگ یهای ساخته و پرداختهدگرگونی در دیرتر داشت،

از  فرانسه و بریتانیا بود، کرده وارد قدیم سبک به اروپاییِ امپریالیسم به مهلکی ضربه دوم جهانی جنگ
آسیا  سراسر در مستقل کشورهای از ایزنجیره جنگ و با پایان رانده شدند بیرون خاورمیانه کشورهای

 از که کشوری تنها را، متحده ایاالت قدرت افزایش اسباب همچنین دوم جهانی جنگ اما. سر برآوردند
 فرسوده هایامپراطوری نامحسوس، ابتدا در و تدریج به. با قدرت بیشتری بیرون آمد، فراهم کرد جنگ
استعمارزدایی،  ،1950 دهه از. دادند مسلط اصلی قدرت عنوان به متحده ایاالت به را خود جای اروپا
 و آمریکاستیز گرایانهچپ شخصیت مسیر این در و شد تسریع شوروی، جماهیر اتحاد حمایت با اغلب
 سوم جهان سرتاسر در نفس به اعتماد تازه به استقالل رسیده و دارای کشورهای. آورد بدست را خود

 1955 سال در که باندونگ، کنفرانس طریق از نخست به اثبات رساندند، بیشتر اجماع و قدرت خود را با
 نیز تاسیس و ،1961ii شده در تاسیس تعهد، عدم جنبش طریق از متعاقباً و ،iشد برگزار اندونزی در

 .در هاوانا 1966نشستی به سال  در( قاره سه) التین آمریکای و آفریقا آسیا، مردم همبستگیِ سازمان

به نظر  گراچپ و چپ گرایملی هایجنبش گامیپیش 1970 دهه اواسط و 1960 دهه اواخر در
 پیشروی این. تاریخ پیشرفت یک پیشروی گریزناپذیر در مسیر از آمدند، به عنوان بخشیناپذیر میتوقف

حمله  با iiiمتروپل-یاستعمار سالی که در آن تقارن به نقطه اوج خود رسید، 1968 «انقالبی سال» در

                                                           
i  یکشورها شتریانجام شد. ب یکشور جهان در باندونگ اندونز 29که با شرکت  یالدیم 1955بود در سال  یبزرگ شیهما 

و  ایآس انیم یو فرهنگ یاقتصاد یهایهمکار شبردیپ ش،یهما نیبودند و اهداف ا افتهیاستقاللتازه ییکننده کشورهاشرکت
 بود. یمتحده و شورو االتینو توسط ا عماراست نیچنو هم ییبا استعمارگرا تیو ضد قایآفر

ii  در اوج جنگ سرد در بلگراد،  یالدیم 1961است که در سال  یالمللنیسازمان ب کیعدم تعهد  ای رمتعهدهایجنبش غ
 ای کای)آمریقدرت نظام جهان یهااز بلوک کیچیکه به ه شدیم ییشد و شامل کشورها سیتأس ،یوگسالوی تختیپا

تعلق داشتند.  یدارهیقرار داشته و نه به اردوگاه سرما سمینه در اردوگاه کمون یعنینداشتند  یو تعهد ی( وابستگیشورو
عضو ناظر  17دولت عضو و  120در مجموع  2012خود ادامه داده و در سال  تیبه فعال زیجنگ سرد ن انیسازمان با پا نیا

 است.داشته
iii   است.  یاستعمار یامپراتور کی یقلمرو مرکز ای یمادر نی( سرزم"مادر شهر" یبه معنا یونانیمتروپل )از کالن شهر
 ییاروپا یهانیسرزم نییتع یبرا یو عثمان ایفرانسه، پرتغال، اسپان ا،یتانیبر یهایاصطالح عمدتاً در قلمرو امپراتور نیا

 .شدیبحار استفاده م راءماو ای یاستعمار یهانیخود، بر خالف سرزم
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 در کشوری که قدرت سلسله رویدادهای پاریس در ماه مه، و فوریه،-ژانویه iتت ها در عیدویتنامی
جبهه  1968 سال اوایل ویتنام بود، تبدیل به نماد ]جهانی مقاومت و انقالب[ شد. در در سابق استعماری

 کشور سراسر در متحده ایاالت و جنوبی ویتنام نیروهای علیه را حمالتی مجموعه ویتنام زادیبخشآ ملیِ
تت، اگر چه یک شکست نظامی بود، حتی  .کرد نفوذ جنوبی ویتنام سایگون، پایتخت به حتی کرد، آغاز

شاید به دلیل همین شکست، پیروزی تبلیغاتی بزرگی شد و در اطراف و اکناف جهان بزرگ داشته شد. 
 14و در عین حال موفقیت سیاسی بود، نقطه عطفی در جنگ ویتنام شد. نظامی تت، اگر چه یک شکست

 جنگی تشدیدی در گونههیچ که کند اعالم کرد مجبور را جانسون، لیندون متحده، ایاالت جمهور رئیس
 انتخاب دنبال به خودش او اینکه و کند آغاز را مذاکرات است آماده متحده و ایاالت رخ نخواهد داد،

 .نیست مجدد

 فلسطین، یعنی دوره آن المللی دیگربرجسته و بین یپرشور پدیده ظهور از پس ماه چند تنها تِت یحمله
 در 1967 ژوئن در عربی کشورهای ارتش سنگین شکست از پس. صورت گرفت ی جهانی،در صحنه

 رادیکال، آزادیبخش جنبش یک عنوان به( PLO) فلسطین آزادیبخش سازمان اسرائیل، با روزه شش جنگ
 مردمی برای جبهه مانند کوچکتر چریکی هایگروه و عرفات یاسر سازمان فتح برای iiچتر سازمان یک

 ویژه به چریکی، حمالت چشمگیر سلسله به دست بالفاصله مردمی جبهه. میدان آمدفلسطین به  آزادی
 تبلیغاتی از یک استفاده همزمان هافلسطینی. شده بود طراحی جهان توجه جلب برای که زد هواپیماربایی

 به جهان را از سراسر دانشجویان فلسطینی دانشجویان سازمان رادیکال را سازماندهی کردند. جوان نسل
شد،  برگزار اردن عمانِ در 1970سپتامبر  6 تا 2 از که فراخواند فلسطین دانشجویان کنگره در شرکت

 15.دیرسیم اهیها به اوج خود در سپتامبر سینیاردن و فلسط میرژ نیب ییارویکه رو یدرست زمان

                                                           
i   ،حمله عید تتTet Offensive : است. ای از عملیات نظامی در جریان جنگ ویتنام داده شدهنامی است که به رشته

با شدت و ضعف در  1969آغاز شد و تا تابستان  1968)مطابق با عید تت یا سال نوی ویتنامی( ژانویه  30این عملیات از 
کنگها به در این عملیات نیروهای جبهه ملی آزادیبخش ویتنام جنوبی یا ویت .مناطق مختلف ویتنام جنوبی ادامه داشت

وانستند به داخل محوطه سفارت آمریکا نیز نیروهای ویتنام جنوبی و آمریکایی حمله کردند. در سایگون این نیروها ت
ها از نظر نظامی موفقیت زیادی نداشت اما گسترده بودن و شدت آن و نیز پوشش خبری آن در برسند. اگر چه این حمله

سراسر جهان و بویژه در داخل آمریکا، افکار عمومی را بشدت بر ضد آمریکا بسیج کرد و تظاهرات ضد جنگ در آمریکا 
 بال داشت.را به دن

ii های زیرمجموعه خود تشکیل شده است. یک سازمان ای در کنار سازمانای یا منطقهحرفه-سازمانی که از نظر موضوعی
 کنند. کردن منابع با یکدیگر همکاری میها یا جمعچتر انجمنی از موسسات است که به طور رسمی برای هماهنگی فعالیت
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رادیکال  صلیا مکان به لبنان، و در اردن پناهندگان فلسطینی هایاردوگاه برخاسته از فلسطین، انقالب
 مرتجع هایمرژی ،(یعنی ایاالت متحده) امپریالیسم علیه جهانی انقالب که شد تبدیل جوانی نسل شدنِ
. شدخته میجهانی شنا انقالب ضد به عنوان ابزار اخیراً  که کردنداسرائیل را دنبال می خود و عربی

. شد تبدیل بغر و خاورمیانه رادیکال جوانان مالقات و محل تالقی به فلسطینی پناهندگان هایاردوگاه
ودند، ب یبستگز همو ابرا ینیمبارزات فلسط یاسیاز فعاالن که مشتاق دانستن در مورد ابعاد س یادیتعداد ز

 انقالبیون فلسطینی به هایاردوگاه این، از بیشتر .کردند دیبازد 1970در دهه  ینیفلسط یاز اردوگاه ها
 آلمان سرخ شارت فراکسیون ویژهبه جهان سراسر در نوظهور مبارز هایگروه ایرس ایرانی، همچنان که به

. دادندمی تجهیزات و تدارکاتی هایکمک گاهی حتی و نظامی امکانات آموزش ژاپن، سرخ نیز ارتش و
 کسب رایب مناسب مکانی عنوان به را بیروت در فلسطینی هایاردوگاه ایرانی به طور خاص انقالبیون
 16.ردندک انتخاب عرب جهان سراسر در نظامی شبه هایگروه با و حفظ ارتباط برقراری و نظامی تخصص
 قصد عبور که ایرانیان گروهی از ایران، داخل در چریکی مبارزات شروع از قبل ،1970 دسامبر در اوایل

 در اقباًنفر متع هجده .شدند دستگیردر لبنان  ینیفلسط یهادر راه رفتن به اردوگاه عراق داشتند، مرز از
 17کردند. جلب خود به را المللیتوجه بین و شدند معروف «فلسطین گروه» محاکمه و به نظامی دادگاه

 از تریوسیع بستر در فلسطین، و ویتنام ،1970 و 1960 دهه ی نمادین مبارزه در اواخردو جبهه
 بود آفریقا رد متمایل به سوسیالیسم هایرژیم ظهور شاهد دوره این. شکل گرفت های امپریالیستیپیروزی

 در سودان و سومالی در ارتش را افسران چپ نظامی کودتاهای عین حال در -گینه و تانزانیا غنا، در-
عمرات استقالل مست پرتغال انقالبی 1975 سال در. رساندند قدرت به 1974 در اتیوپی در و 1969

 از خفت با تحدهم ایاالت و پذیرفت، بیسائو، گینه و موزامبیک آنگوال، را، از جمله کشور این آفریقایی
 نوبیج آفریقای پلیس توسط غیرمسلح شهرنشین پوستسیاه جوان صدها قتل بعد سال. گریخت ویتنام

 آفریقای خشآزادیب جنبش اعتبار و کرد وارد حیثیت آپارتاید به بزرگی روحی ضربه سووتو شهرستان در
 .جنوبی را افزایش داد آفریقای کمونیست آن، حزب متحد و آفریقا لیم کنگره جنوبی،

در ( PDRY) یمن خلق دموکراتیک جمهوری 1968 سال درشد.  دهیکش رانیبه سواحل ا یبحران جهان
در  ظفّار، در 18.شد تبدیل «خاورمیانه کوبای» به و تأسیس بریتانیا استعماری قدرت با طوالنی درگیری پی

 حمایت مورد سلطان محلی، با تشویق یمن، علیه هایچپ توسط که شورشی عمان، همسایگی کشور
ایران،  جمله از منطقه، سراسر از مبارزان را ی اول خاورمیانه بدل شد وبه مسئله رخ داد، آمریکا و بریتانیا

 ظفّار 1970 دهه اول نیمه در واقع در 19اروپا. 1930 دهه در اسپانیا داخلی جنگ کرد، مشابهجذب می
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 و امپراطوری بریتانیا، نظامی شاه، متحدّ آشکار قدرت ارتش ی مستقیمبرای نخستین مواجهه مکانی شد
 و دانشجویان میان مدت طوالنی نبرد یک شاهد ترکیه 1970 و 1960 دهه اواخر 20.مبارزان ایرانی

 به 1980 نظامی کودتای با فقط نبردی که و دولت از سوی دیگر بود، کارگریِ چپ از یکسو هایاتحادیه
 خلق دموکراتیک و حزب افغانستان، کمونیست حزب( در آوریل) ثور انقالب 1978 سال در رسید. پایان

 متحد افتاد،می اتفاق 1978-9 سالهای در ایران انقالب همچنان که. قدرت رساند در کابل به را افغانستان
 .نیز در حال سقوط بود هاساندیست توسط سوموزا، دیکتاتور نیکاراگوئه، در متحده ایاالت

 و گسترده اعتصابات سرعت به پاریس در 1968 مه وقایع. نیز نبود «سوم جهان» به محدود انقالبی تحول
 پرتغال در فاشیسم 1974 سال در. داشت به دنبال 1969 سال iرا در پاییز داغِ ایتالیایی هااشغال کارخانه

 پس از آن حکومت بالفاصله و بود پایان بخشید، پابرجا 1920 دهه از که براُفتاد و به یک دیکتاتوری
 با اسپانیا دیکتاتوری فرانکو در و داشت سقوط کرد، دست در را قدرت یونان در 1967 سال از که نظامی
 و سیاسی رادیکال هایدرگیری از ایدوره کشور سه هر سپس. رسید پایان به 1975 سال در وی مرگ

 نشینهای اقلیتمحله در مدنی حقوق گسترده جنبش یک انگلستان، در حتی. کردند آغاز را اجتماعی
 کنترل تحت ،iiدِری-فْری یمنطقه مانند «ممنوعه مناطق» ایجاد به منجر دِری و بلفاست کاتولیک

 ارتش) iii«سلطنتی نیروهای» برای ورود مأموران موسوم به ممنوع و خواهجمهوری محلی هایگروه
 .شد( بریتانیا

 نحوه و هاپیروزی این از های متعددیدرس آن، ایرانی عناصر ویژهبه و جمله از جهانی، انقالبی چپ
 تر بابه عنوان بخشی از یک مخالفت وسیع مسلحانه، مبارزه به باور تصدیق. گرفت آنها به دستیابی

باور به این  اوقات گاهی حتی و شوروی، طرفدار کمونیست سنتی احزاب یطلبانهاصالح هایاستراتژی
مهم و  هایدرس یکی از داند،کارگر را حامل رسالت تاریخی می مارکسیستی که طبقه کالسیک یانگاره

 اخالقی قدرت پیروزی که یک این انگاره گره خورده بود با مسلحانه مبارزه به باور .بود اساسی
 تقریباً  احیای تت، یحمله. باشد خورده شکست نظامی عملیات که مواردی در حتی دارد، کنندهبسیج

 شورش نوجوانان حتی و هاهواپیماربایی ویژه به و 1967 فاجعه از پس فلسطین مقاومت آسایمعجزه

                                                           
i Autunno Caldo 

ii Free Derry 

iii Crown forces 
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 حالی در دهند،می نشان را انقالبی هایسیاسی فداکاری ارزش رسید همگیمی نظر به ،iسِوِتو پوستسیاه
 جنگ استراتژی یک کارگرفتنبا به الجزایر، ویتنام، کوبا، در ها،پیروزی ترینارزنده از هایینمونه که

 را ضعیف نظامی هایگروه ظرفیت شهری، یا روستایی چریکی هایتاکتیک از استفاده ویژهبه نامتقارن،
 و استراتژی هم هاگیرینتیجه این. داد نشان هستند، ترقوی شدت به که نیروهایی برابر در پیروزی برای
 اشتیاق که کارگری طبقه به اتکا از را هاآن و آورد فراهم قراربی جوان نسل یک برای را یهایتاکتیک هم

 که کرد، جاییکالسیک داشتند آزاد می مارکسیسم شده از سویمحول تاریخی نقش ایفای برای کمی
پرولتاریا در حد و اندازه الزم ]برای  داللت بر آن داشت که اجتماعی-اقتصادی توسعه سطوح

 بود حدی به سیاسی سرکوب سطح ایران، مورد همچون یا، تواند شکل بگیرد،سازماندهی[ به سختی می
 آزادیبخش سازمان جدید منشور. بود غیرممکن کارگران به لحاظ سیاسی میان در یافتنسازمان که

 تنها مسلحانه مبارزه» که کرد اعالم و را تأیید 1968 سال در مسلحانه مبارزه به چرخش فلسطین، ساف،
 ی جیلوساخته الجزایر نبرد مانند هاییفیلم در هاگیرینتیجه این 21«.است فلسطین آزادسازی راه

ی هنری جامعه تحسین مورد( 1972) گاوراس-ی کوستاساخته حکومت نظامی و( 1966) کورووپونته
 .گرفت قرار المللیبین

 به محدود همیشه استراتژی این و نبود 1960 یدهه اواخر اختراع چریکی جنگ عمل نه و تئوری نه البته
 هایدهه در دوم جهانی جنگ طول در مقاومتی و چریکی هایفعالیت اروپاییان، برای. نماند سوم جهان
 و تکرار هادر فیلم ویژه به و عامه فرهنگ در پیوسته و بود قدرتمند ایخاطره هنوز 1970 و 1960

 اوضاع و احوال در هاییگروه توسط استراتژی این 1970 دهه اوایل و 1960 دهه اواخر. شدمی رمانتیزه
 اما همگی از ای مورد استفاده قرار گرفت،العاده گستردهمتفاوت تاریخی و سیاسی، در سطح فوق بسیار

 یبا حمله ،1971 فوریه در. بسیار شبیه به هم بودند هاسطح تحصیالت گروه و ی طبقاتیزمینهپس نظر
جنگ خود را  نبرد ایرانی چریکی هایگروه سیاهکل، روستای در ژاندارمری پست یک به خلق اییانفد

 همه بود، نظامی شکست یک نقاط، سایر در های دیگرحمله مانند حمله، این. کردند آغاز شاه علیه
                                                           

i  پوست در شهر سوتو آفریقای جنوبی بود که از ای از تظاهرات و اعتراضات به رهبری نوجوانان سیاهقیام سوتو مجموعه
ها به عنوان واسطه آموزان مدارس متعدد سویتی در واکنش به معرفی آفریقاییآغاز شد. دانش 1976ژوئن  16صبح روز 

آموز در این دانش 20،000شود که های سوتو کردند. تخمین زده میاعتراض در خیابانآموزش در مدارس محلی شروع به 
ها مورد هدف تیراندازی و کشته اعتراضات شرکت داشتند. آنها با وحشیگری شدید پلیس روبرو شدند و به بسیاری از آن

نفر باشند. با  700گویند که حداکثر ها میخمینشود، اما تنفر ذکر می 176شده در این قیام معموالً شدند. تعداد افراد کشته
 ژوئن اکنون در آفریقای جنوبی به عنوان روز جوان تعطیل است. 16یادآوری این رویدادها، 



 

 

14 

 کارزار یک آغاز از ایو نشانه تبلیغاتی پیروزی یک این اما شدند، کشته بیشترشان و دستگیر هاچریک
 22.بود سلطنت علیه یافتهو سازمان مسلحانه انقالبی

 ایران در انقالب و جوانان

 دهه آن یجهان چپ شناسیجامعه در بلکه ایدئولوژی و در سیاست تنها نه ایرانی اپوزیسیون هایجنبش
 تکثیر اعثب که سربرآورده بود شرایطی همان از در ایران دقیقاً چریکی جنگ توسل به. بودند مشترک

 دارای ناراضی اما امیدوارِ جوانان شامل ویژهبه شرایط این. شد جهان سراسر در هاییگروه چنین
دنام ب احزاب تحصیالت عالی، جوانان طبقه متوسط به پایینی که از وضعیت به تنگ آمده بودند،

 .بود افکار و مردم جهانیِ شتاب زیاد سیروسفر و کمونیستیِ ارتدوکس

 آرامش از که بود کرده رشد جوانی نسل متحده، ایاالت و اروپا در دوم جهانی جنگ از پس ایهسال در
 در غربی کشورهای ثبات به نیاز از ناشی نسبی رفاه و کامل اشتغال رایگان، تحصیالت اجتماعی،

 انقالبی» ویژه شاهدبه ها،سال این. شدند مند چیرگی جنگ سرد با اتحاد شوروی بهره وهوایحال
 جهان در هم و متحده ایاالت در و جنگ از پس اروپای در هم جهان، سرتاسر در. نیز بودیم «آموزشی

 طول در غربی، آلمان و ایتالیا در مثال، عنوان به. صورت گرفت عالی آموزش در ایتوسعه گسترده سوم،
 23.رسید نفر میلیون یک به 1979 سال تا غربی آلمان در و شد برابر دو تقریباً دانشجویان تعداد 1960 دهه

افراد با  تعداد اگرچه. بود ترمتنوع نیز هاآن خاستگاه طبقاتی بلکه بیشتر شدند، دانشجویان تنها نه
بدون  هایخانواده از پایین، متوسط طبقات نسبت اما بود، واقعی همچنان اندک کارگر طبقه یزمینهپس

 از یکی ،i(آلیسکی مک) دولین برنادت. یافت افزایش توجهی قابل طور به دانشگاه، در حضور پیشینه
 و خلق، سازمان دموکراسیِ شمالی، ایرلند دانشجویان در رهبریبه مدنی حقوق سازمان برجسته اعضای

 کتاب است، در شده انتخاب مینستر وست نماینده عنوان به تاکنون که زنی ترینرادیکال و جوانترین نیز
توصیف  از جوانان به دانشگاه ینسل ورود از را ناشی جمعی آگاهی و افراد در زلزله این خود خاطرات

سهیم  تحوالت این از بسیاری در ایران 24.طبقاتِ تا کنون حذف شده بودند و کند که متعلق به جامعهمی
 تحرک الظاهرعلی و دولتی، جدید هایبوروکراسی در ویژهبه بهتر، شغلی هایفرصت جمله از بود،

 و مراکز آموزشی انبوه گسترش تحول مهمترین حال، این با زندگی. سطح افزایش و محدود اجتماعی
 25.بود جدید و قدیم نخبگان یاز دایره بیرون دانشجویان برای هاآن به دسترسی متناظر افزایش

                                                           
i Bernadette Devlin (McAliskey) 
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رادیکال  شرایط را برای و گذاشت کنار را کمونیست احزاب ویژه به چپ، سنتی احزاب که بود نسلی این
 از. فراهم کرد مسلحانه مبارزه کادر بعدتر و 1970 و 1960 هایدهه دانشجویی جنبش و جوانان شدن

. ارتقا یافت اهمیت قابل توجه دارای جهانی پدیده یک به سرعت به دانشجویی فعالیت ،1960 دهه اواسط
شمار  عظیم سیل یاز عهده توانستمی سختی به که دانشگاهی، سیستم اعالم نارضایتی از خود با

به  و کردمی زندگی آن در که ای شدجامعه سیاسی و عمدتاً منتقد سرعت به برآید، شروع کرد و داوطلبان
رادیکال آن  هایخیزش از بسیاری مقدم صف در دانشجویان. تری سوق یافتگسترده سمت مبارزات

 آمریکای سراسر در ژاپن، در غربی، مانآل و اسپانیا پرتغال، ایتالیا، یونان، فرانسه، اروپا، سراسر در دوره،
 چند. در قیامی به رهبری دانشجویان سرنگون شد iسالسی هایله اتیوپی، آفریقا بودند. امپراتور و التین

در پیش بود که با  پاییز داغ ایتالیا در را در پاریس رقم زد، 68وقایع مه  دانشجویانْ نارضایتی: مثال دیگر
ای با مجموعه یونان نظامی حکومت ،1973 سال در. ایتالیایی به راه افتاد هایدانشگاه در شورش از موجی

 به را رژیم دیگر مخالف هزاران که آتن، تکنیک پلی دانشکده و آتن دانشگاه در دانشجویی تظاهرات از
 26.به چالش کشیده شد کرد، عمل نظامی حکومت سرنگونی عنوان کاتالیزوری برای به و کرد جلب خود

 حتی شمالی، ایرلند در. بودند iiفرانکوئیسم با مخالفت هایکانون هادانشگاه 1975 سال تا اسپانیا در
 جنبش قرار گرفته بود، کاتولیک جامعه جوانان دسترس در تازگیبه که ی ملکه،طرفدار دوآتشه دانشگاه
 .را به راه انداخت مدنی حقوق

 در. کردند شرکت جهانی موج این در کامالً خارج در چه و کشور داخل در چه ایرانی دانشجویان
 جناح و توده حزب که پوششی بود برای طرفداران 1950 دهه اوایل در نفت شدنملی بحران هایسال
 27.داشتند مکانی برای سیاست اپوزیسیون فعالیت عنوان به هادهه برای ایران هایدانشگاه ملی، جبهه چپ

 دانشجوی دو با را اعتصاب هاماه پیوستند، های جهانسایر دانشگاه به نیز ایران هایدانشگاه 1967-8 در
 موفقیت اوج اما 28.پشت سر گذاشتند سربازی خدمت اعزام به یا دستگیر اخراج، نفر صدها و کشته

. بود( CISNU) ملی اتحادیه/ایران دانشجویان کنفدراسیون تشکیل 1960 دهه در ایران دانشجویی فعالیت
 هایجنبش «مؤثرترینِ و ترینطوالنی» را خلق کرد، دانشجویی ییافتهیک جنبش سازمان تشکل این

 طیف در همچنین و شاه مخالفانِ در میان قدرتمندی صدای جوان نسل به و دوره، آن در سوم جهان
و  کشور از خارج ایرانی دانشجویان تماس تأثیر 29.داد های رادیکال جوانان غربجنبش از وسیعی

                                                           
i Haile Selassie 

ii  .جریان طرفدار فرانکو، دیکتاور فاشیست وقت 
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 زده تخمین. بود قوی بسیار هاافراد در ارتباط با آن زیاد تعداد به دلیل ویژهبه محلی رادیکال هایجنبش
 سال تا کردند،می تحصیل کشور از خارج در ایرانی دانشجویان از نیمی تقریباً ،1970 دهه در که شدمی

 .بردندبه سر می متحده ایاالت در فقط ایرانی دانشجوی 50000 ،1979

 و رفتن،گزاویه  به سیاسی هایسازمان سوق دادن باعث جا همه در جوانان و دانشجویان رادیکال شدن
 احزاب از بسیاری حال، همین در. شد شوروی طرفدار کمونیست احزاب با شدید درگیری اغلب

 که روی،شو جماهیر اتحاد با هاآن پیوند و دادند ادامه شانطلبیاصالح مسیر خود به ملی کمونیست
 در ویژه به کمونیست بسیاری را به خود دید، احزاب 1970 دهه اگرچه. شد ضعیف بود، ترکارانهمحافظه
 از زیادی دح تا را روشنفکر جوان نسل هاآن اما جنگ، از پس شانانتخاباتی قدرت اوج در اروپا، جنوب
 رجماهی اتحاد طرفدار کمونیستاحزاب  از سرخوردگی این خاص دالیل اگرچه. بودند داده دست

 چپ یک ظهور داشت، یکسانی نتیجه جا همه در اما بود، متفاوت دیگر کشور به کشوری از شوروی
 منافع از شانتبعیت کمونیست را باید به دلیل احزاب که معتقد بودند رادیکالیسمی به متعهد جدید

رها « تیوروکمونیس» طلبِاصالح ملی احزاب به شانشدنتبدیل و یا شوروی جماهیر اتحاد دیپلماتیک
 .30کرد

نزدیک  ایگذشته ریشه در ،1970 دهه در جدید چپ با ظهور کمونیست سنتی به محاق رفتن احزاب
 دفاع ویژهبه فاشیسم، شکست در شوروی جماهیر اتحاد و نقش دوم، جهانی جنگ پایان با داشت.

 برابر در کیچری مقاومت و مردمی بسیج رهبری در کمونیست احزاب نقش و استالینگراد، اش ازقهرمانانه
 طور هب امر این. اعتبار چپ را به شدت افزایش داده بود ها،ژاپنی و هاایتالیایی ها،آلمانی توسط اشغال

 کمونیست حزب چین، در 31.ها نشان داداین گروه عضویت چشمگیر افزایش خود را در قابل توجهی
 سپس نسه، وفرا امپریالیسم ابتدا علیه را خود مبارزه ویتنام و گرفت دست به 1949 سال در را قدرت
 شانهایاتژیاستر که دانستند موظف را خود ملی کمونیست احزاب دیگر نقاط، در اما. کرد آغاز آمریکا

سی ا، همین دیپلماولویت نخست، و گاه تنها اولویت شوروی کنند، جماهیر اتحاد دیپلماتیک منافع تابع را
 نگج و ان رفتوقتی این احتمال از می در زمان جنگ بود، متحده ایاالت با پیشگیری از ائتالف کشورها

 تحادا. کرد به سختی آغاز شد اولویت و هدف دیپلماسی به حفظ خود در برابر حمله آمریکا تغییر سرد
 و رزوهاآ تا داد قرار فشار تحت را کمونیست احزاب هدف، این وقفهبی پیگیری برای شوروی جماهیر
 32کند. مهار دفاعی استراتژی منافع جهت در را هااعضا و هواداران آن رادیکال اشتیاق
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 در و یوستپ کمینترن به بالفاصله تقریباً شد، متولد 1920 سال نحیف در کمونیست حزب یک ایران، در
 تأسیس، .در پیش گرفت را مشابهی سیر و گرفت قرار جهان سراسر در کمونیست احزاب مشابه موقعیتی

 در آن امادغ ،1917-21 سالهای انقالبی تحوالت متن در آن تولد ایران، کمونیست حزب زوال و حیات
 جبهه ژیاسترات قیمومت تحت آن قرار گرفتن و کمینترن در یافتهسازمان کمونیستیِ جهانی جنبش یک

 راسرس در کمونیست احزاب تاریخ تکرار دقیقاً 1950 دهه اوایل و 1940 هایدهه شوروی در مردمی
 .بود جهان

 در هم و ایران در داخل سرکوب هم با حمله دوجانبه، ایران نوپای کمونیست چراغ حزب 1930 دهه در
 به شوروی جماهیر اتحاد ورود و 1941 از پس اما 33.شد شوروی، خاموش های اتحادپاکسازی در تبعید،
 این 34شد. تأسیس شوروی کمک با توده حزب و از سر گذراند را یک دوره نوزایی ایران چپ جنگ،
 بعد به وداشتند، پا گرفت  در اشغال را کشور شمال که شوروی نیروهای حمایت تحت ابتدا در حزب،
 حزب و سرعت افزایش یافت به آن عضوگیری. یافت گسترش نفتی مناطق ویژه به و بریتانیا منطقه
 نفت تصنع شاغل در گیری ودر حال شکل پرولتاریای و روشنفکران میان در را مستحکمی هایپایگاه
 در پست سه شعبه داشت، شهرها اصلی مراکز هر یک از در 1946 سال تا 35.مستقرّ کرد بریتانیا، به متعلق
را  ای از اعتصاباتمجموعه که بود نفتی میادین در عمده در مجلس داشت و قدرتی عضو شش و کابینه

 36به راه انداخت.

 زیر فشار اوامر اکنون برد،می بهره شوروی جماهیر اتحاد حمایت از اشاولیه هایسال در که توده، حزب
برای  شوروی خواست از شد موظف بار اولین برای حزب توده ،1945-6 هایسال در. بود شوروی

 جنوب در بریتانیا نفت امتیاز با مخالفت که زمانی همآن کند، حمایت کشور شمال نفت امتیاز داشتن
 عِرق کردستان و آذربایجان هایاستان در طلباستقالل جنبش دو از شوروی حمایت و بود رشدبهرو

حزبی  کرد، استفاده فرصت برای سرکوب حزب توده این از شاه دولت. کرد دارخدشه عمیقاً را گراییملی
 در استالینیسمِ از نارضایتی دلیل به ،1948 سال در که در ادامه با انشعاب گروهی موسوم به نیروی سوم

 حزب بندنیم حمایت ترین اقدام،با این حال، مهلک. بیش از پیش تضعیف شد حزب، این یتوسعه حال
 سوءظن از ناشی حزب این رغبتیبی بود، 1951-3 هایسال در صنعت نفت شدنملی جنبش از توده

 کودتای از پس حزب توده،. بود مصدق محمد وقت وزیر نخست تمایالت آمریکاییِ نسبت به شوروی
 فروریخت هاحمایت. گرفت قرار انتقاد مورد ارتش در خود شبکه بسیج در دلیل ناکامیبه ویژهبه ،1953

 توده حزب سازمان کودتا 37کردند. عنوان حزب گیری ازکناره برای خود اصلی دلیل را این بعداً بسیاری و
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 پخش به شروع 1950 دهه اواخر از و ادامه حیات داد، تبعید در و مخفیانه اگرچه کرد نابود را ایران در
 اواسط از. روزنامه کرد نیز انتشار و بلغارستان و( GDR) آلمان دموکراتیک جمهوری از اخبار ضد دولت

 .شدمی ترحزب توده مطیع یافت،می بهبود شوروی جماهیر اتحاد با شاه ، هرچه بیشتر روابط1960 دهه

 خود اعضای جوییستیزه که بود کرده موظف دیگر جاهای در کمونیست احزاب مانند را خود تودهحزب 
به  خود اثبات به قادر دیگر واقع در 38.کند اقتضائات حامیِ شوروی تابع را خود استراتژی و کرده مهار را

لد زب، متوح. نبودنسبت به احزاب سایر کشورها  نفس بیشتریدارای اعتمادبه عنوان حزبی قدرتمندتر و
 از خشیب ایران، در جنگ از پیش چپ بازماندگان از متشکل ابتدا در و شوروی، کمک با ،1942 سال

 الس در که اروپا بود، در کمونیست احزاب جنگ از پیش سیاست ضدفاشیست، پرطرفدار جبهه سنت
 جنگی هایتالش پیگری به کمک آن هدف. شد احیا شوروی جماهیر اتحاد به آلمان حمله از پس 1941

 ز یکحزب هرگ. بود ای،انگیزه متفقین، با هر به پیروزی مندعالقه هایگروه اتحاد با، و تقویتِ، طریق از
 حنه عمل،در ص قدرت گرفتن دست به برای اندازچشم هرگونه فاقد را سازماندهی نکرد، انقالبی شورش

ه ناتوان از همیش و نبود، 1979 سال طریق اولی دربه  و 1950 دهه اوایل در نه 1944-6 هایسال نه در
 .قطع وابستگی خود به مربیان در شوروی بود

حزب توده  نفت، شدن ملی بحران سیاسی، خاص فوری و در یک وضعیت 1960 و 1950 هایدهه در
 نجها راسرس در کمونیست احزاب مشابه آنچه های زیربناییدست آخر بنا به علت اما در مخمصه افتاد،

مچنان ه حزب استراتژیک هایتمامی انتخاب.را به جا گذاشت رادیکال جدید چپ از سر گذراندند، یک
 ها نه فقط درمنطق آن ، یعنی بعد از انحالل، به قوت خود باقی بودند، و1982 و 1979 هایسال بین

ابل بود، ق آن از بخشی که ایجهانی جنبش در اشپیشینه بنا به بلکه ایران، واحوال خاصاوضاع
 39.اندتوضیح

 بزرگ انشعاب اولین. دید جدی آسیب شوروی طرفدار کمونیست جهانی جنبش ،1950 یدر طول دهه
 نشد حاضر iتیتو تحت هدایت یوگسالوی حزب وقتی بود، داده رخ 1948 سال در ملی خطوط امتداد در

 سازمان نظامیِ و سیاسی ایدئولوژیک، قدرت از و کند شوروی دیپلماسی خود را تابع منافع کشور
 ترِ جدی بسیار انشعاب آن دنبال به. کرد استفاده قدرت گرفتن دست به برای جنگ زمان در خود چریکی

                                                           
i  (رئیس1980 – 1892یوسیپ بروز تیتو )های یوگسالوی بود. او دولتی که جمهور یوگسالوی و رهبر اتحادیه کمونیست

نامید، اما از شوروی مستقل بود. او سپس یکی از رهبران می« کمونیست»خود پس از جنگ جهانی دوم تأسیس کرد را 
 شد. « جنبش غیرمتعهدها»
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 بیستمین در خروشچف هایافشاگری که شرایطی در ایجاد شد، 1950 دهه اواخر در و شوروی، چین
 اسباب سال همان در مجارستان انقالب و 1956 سال در شوروی جماهیر اتحاد کمونیست حزب کنگره

 .شدمی و تردید بیشتر سردرگمی

 مسیرهای جستجوی به جا منجر همهدر  شوروی طرفدار کمونیست احزاب از سرخوردگی گسترش
 چین سی درحما نبرد جذابیت و شوروی،چین  انشعاب سربرآورده از جدیدِ هایامکان به امید. شد جدید

در  40.انجامید سمرواج مائوئی طبیعتاً به سوم، جهان به اروپا از توجهات تغییر و تونگمائوتسه رهبری به
ثبیت شده تکه دیگر به خوبی  ایرانی وقتی این الگو را در پیش گرفتند چپ هایبرخی گروه 1960 دهه
 کرد، ظهور ودهتب از حز انشعاب با ،(ساحتا) ایران توده حزب انقالبی سازمان مائوئیستی، گروه یک. بود

 شده جدا جهان نقاط سایر در کمونیستی احزاب از چین طرفدار مشابه هایگروه که همانطور درست
خود  از ویژهکه به با استفاده از کسانی و کوبا، و ویتنام چین، در هاموفقیت از گرفتن الهام با 41.بودند
 در نقالبا برای طرحی ساحتا سرخورده بودند، شوروی جماهیر اتحاد از تجربه طورکلیبه و توده حزب
 مبارزه با برای که یک گروه پیشاهنگ کمونیستی رسید نتیجه این به و کرد تهیه چینی مدل اساس بر ایران
 روستایی هایپایگاه از را شهری مناطق و بسازد خلقی ارتش یک کند، کار دهقانان روی باید شاه رژیم

 برخالف که ایران داخل در حاکم واقعی شرایط به ایاشاره گونه هیچ بدون استراتژی این. کند محاصره
 به روستایی مناطق به ساحتا ورود و شد ابداع داشت، ضعیف دولتی نه و شدهرادیکال دهقانانِ نه چین،

 را خود انواژگ بلکه استراتژی تنها نه که بود بدان معنی ساحتا گراییجزم. شد ختم فاجعه به سرعت
 و دنظرطلبتجدی حزب یک را توده حزب و گرفت آن المللیبین طرفداران و چینی مائوئیسم از مستقیماً

 شده احیا دوباره داریسرمایه آن در که خواند سوسیال امپریالیستی دولت یک را شوروی جماهیر اتحاد
 علیرغم. کردند ظهور 1960 دهه در مائوئیستی هایگرایش با دیگری نیز کوچک هایگروه. است

و  قوی، بسیار ایران دانشجویان کنفدراسیون در ایدئولوژیک گیریجهت این ساحتا در واقع، سرنوشت
 42.ندشد انتخاب مائوئیست هایجناح از آن دبیرخانه عضو پنج هر 1969 سال تا هژمونیک شد، حتی

و  مسلحانه مبارزه تاکتیکبه  وسیع گرایشی گسترشِ بود، دیگری روند حاکی از مائوئیسم محبوبیت
 کارگر طبقه تاریخی رجحانِ مارکسیستی: یک مفهوم کالسیک از نشده،، و اعالمهمزمانگیری فاصله
 شتاب 1963 سال در سفید انقالب علیه اعتراضات آمیزخشونت سرکوب از پس گسترش این. شهری
 1960 دهه اواخر در سلطنت علیه مسلحانه مبارزه طرفدار زیرزمینی کوچک گروه ده دوازده شاید. گرفت
خلق و  مجاهدین اسالمی موسوم به گرایانچپ از و البته توده، سابق اعضای از هاآن بیشتر شد، تشکیل
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 هایسرکوب را جذب کادر خود کردند که روشنفکرانی شانهمه 43نیز حزب کُرد موسوم به کومَله بودند.
 مجاهدین و فداییان ماند: ها باقیاز آن مهم گروه فقط دو ،1970 دهه آغاز با. کرده بودند تجربه را سخت

 شد و، آغاز جدی طور به سیاهکل به حمله با ایران داخل در چریکی کارزار یک 1971 سال در. خلق
و با درس گرفتن از شکست رویکرد  برزیلی، پرداز نظریه ،iماریگال کارلوس پیشنهادی استراتژی با مطابق

 ترور، این حمله با تعدادی شهر حرکت کردند. مرکز سمت یک به روستا یک از مائوئیستی ساحتا،
 .دنبال شد بانک از سرقت و گذاریبمب

داشت.  یادیز تیاهم رانیا ونیانقالب یها برادر آن سال نیالت یکایبرگرفته از تجربه آمر یهادگاهید
 شده شناخته کمتر که ماریگال کارلوس اما بود، قوی ایرانیان نیز میان در کشورها سایر مثل گواراکیشِ چه

 نگج به جهانی جدید چپ چرخش بخشالهام زیرا داشت، بیشتری تأثیر ایدئولوژیکی نظر از بود،
 از دورچریکی به عملیات مجدد در طراحی ی ماریگالشیوه. بود 1970 دهه اوایل در شهری چریکی
 برای را تاهمی بیشترین که بود نظری نوآوری یک کرد،می توصیه گواراچنان که چهآن روستایی، مناطق
 .شد تبدیل شانبه مرجع اصلی و داشت ایرانی چریکی هایگروه

داوطلب  کوچک هایگروه 1960 دهه اواخر در. پیوستند واقعاً جهانی حرکت یک به ایرانیان بنابراین
انقالبی در  چپ از جمله جنبشداشتند،  را تعداد بیشترین التین آمریکای که در مسلحانه مبارزه برای
 آزادیبخش مسلح نیروهای در اروگوئه، iiتوپاماروس ،(ELN)ارتش ملیِ انقالبی در بولیوی  ،(MIR) شیلی
 در نیکاراگوئه، هاملی موسوم به ساندنیست آزادیبخش جبهه پرو، انقالبی چپ جنبش در ونزوئال، ملی

مسیر را در  همین اروپا و متحده ایاالت. برزیل اکتبر در 8انقالبی  جنبش و آرژانتین خلق انقالبی ارتش
دانشجویان  1970 در گرفت، شکل متحده ایاالت در iiiوِدرمِن جنبش 1960 دهه اواخر در. پیش گرفتند

. کرد ظهور آلمان در vسرخ ارتش فراکسیون سال همان در و کردند تأسیس را ivسرخ هایایتالیایی بریگاد
                                                           
i Carlos Marighella 

ii Tupamaros 

iii سازمان Weather Underground Organization (WUO) معروف به ، Weather Underground  یک ،
آربور دانشگاه فعالیت می کرد و در محوطه دانشکده آن 1970و  1960سازمان مبارز چپ رادیکال بود که در اواخر دهه 

حی از دانشجویان برای جامعه به عنوان جنا 1969در سال  نامیده می شد. Weathermen میشیگان تاسیس شد. در اصل
، هدف 1974و طرفداران آنها بود. از سال  SDS تشکیل شد که عمدتا متشکل از رهبری دفتر ملی (SDS) دموکراتیک

 .صریح سیاسی این سازمان ایجاد یک حزب انقالبی برای سرنگونی امپریالیسم آمریکا بود
iv Red Brigades 

v Red Army Fraction 
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 در سال چندین i(ملت ینیزه) (،ANCقا )آفری ملی کنگره مسلح شاخه نیز جنوبی آفریقای در
 در ژاپنی هایرادیکال توسط ژاپن سرخ ارتش. بود فعال چریکی هایجنگ اشکال سایر و هاخرابکاری

 فلسطین ی خلقی آزادیبخشجبهه تحت فرماندهی کل 1972 سال در و شد تاسیس لبنان در 1971 سال
شاهد ظهور بریگاد  نیز بریتانیای عملگرا حتی. داد انجام اسرائیل در( Lod) لیدا فرودگاه به ایحمله

بمب  1970 سال در لندن در جهان ها، در محل مسابقه بانوی اولدر کنار سایر عملیات که بود iiخشمگین
 یکی بودند پذیرفته جنوبی آفریقای آپارتاید از طرف کننده رانفر شرکت دو کهکار گذاشتند، به دلیل این

 هایگروه توسط همچنین مسلحانه مبارزه استراتژی. سفیدپوست دیگری و پوستانسیاه نماینده
 .به کار گرفته شد ایرلند خواهانجمهوری و iiiهاباسکی جمله از گراچپ ناسیونالیست

منابع  چریکی شبیه هم بود، همچنان که هایگروه این اجتماعی ترکیب ایران، همینطور جهان، سرتاسر در
 آگاهانه که شکل گرفته بود روشنفکر جوان یک نسل با هانیروی انسانی آن. یکسان داشتند ایدئولوژیکی

مرجعیت  و بود التین آمریکای تجربه محصول هاگروه این بنیادی متون. کردندمی رد را پدرانشان میراث
 نظریه در آن بسط ویژهبه و گوارا،چه چریکی جنگ از جمله. گرفت کوبا در خود را از موفقیت

 و ،انقالب در انقالب؟در کتاب  رژی دبره ]اصطالح اسپانیایی به معنی کانون[ توسط ivفوکیسمو
 نشان منابع این محبوبیت که همانطور واقع، در. تبیین شد vماریگال کارلوس شهریِ چریک هایحداقل

 الهیات و چریکی هایگروه با التینی، آمریکایو  ایرانی جوانان بر ایدئولوژیک تأثیر نظر از دهد،می
 .بود اهمیت دارای اروپا و متحده ایاالت اندازه به کمدست آزادیبخشی که داشتند،

                                                           
i Umkhonto we Sizwe 

ii  Angry Brigade سالهای بین بریتانیا گذاری درمجموعه حمالت بمب مسئول و نظامی رادیکال چپشبه گروه یک 
 و BBC شبکه از خارج نقلیه وسیله یک ها،سفارتخانه ها،بانک دستی، هایبمب از استفاده با آنها. بود 1972 و 1970
 . دادند قرار هدف را کارمحافظه نمایندگان هایخانه

iii هاباسْکی (اسپانیایی به :Vasco  )زندگی فرانسه غرب جنوب و اسپانیا شرق شمال در عمدتاً که هستند قومی گروه یک 
 در باسک سرزمین. اندکرده زندگی آنجا در گذشته از و هستند( تربزرگ منطقه) باسک سرزمین بومی هاباسکی. کنندمی

 .دارد قرار بیسکای خلیج سواحل در و پیرنه باختر
iv  foquismo کادرهای توسط پیشتازی که است این مرکزی چریکی. اصل جنگ طریق از انقالب کانونیِ نظریه 

 رو این از و کند فراهم حاکم رژیم از مردم یک نقطه کانونی برای نارضایتی تواندمی سریع، و کوچک نظامیشبه هایگروه
 هایایده از بسیاری اما بود، روستایی مناطق از حمالت و بسیج اصلی رویکرد اگرچه. آورد وجود به را عمومی شورش یک

 .مطابقت داشت شهری چریکی جنگ هایجنبش با 1960 دهه اواخر تا این نظریه
v Minimanual of the Urban Guerrilla 
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ها و برای کاستن از پیچیدگی. شدند در سطح وسیعی توزیع و ترجمه فارسی به بالفاصله متون این
 انقالبی، یا همان پیشاهنگ نقش از جمله ارتقاء. شدندمی خالصه ساده مفهوم چند به مفاهیم مغلق، اغلب

 44.صنعتی کارگر طبقه نزول درجه اهمیت و نیز ی قیام را بزند،جرقه خود اقدامات با تواندمی که ،کانون
 های چریک شهریی گروهنامید و همهمی i«ی بدون مرزنظریه» سعید ادوارد آنچه تبدیل شد به فوکیسمو

 همچنین بلکه سیاسی نیازهای تنها در خور نه کامالً و 45ایران از آن الهام گرفتند، از جمله 1970ی دهه
 و بالواسطه اکتیویسم یک. بود چپ دانشجویان و جوانان هایگروه ترینرادیکال روانی و عاطفی نیازهای

 طلبیاصالح که را رغبتبی کارگر طبقه یک بسیج و آموزش دشوار واقعیت جسورانه را توجیه کرد،
و  داد، روشنفکران خود به همچنین نقش اول را و برد حاشیه به کمونیست غالباً روی آن سوار بود، حزب

رادیکال در  چپ هایگروه متوسطی طبقه با ترکیب ای کهنظری مسئله گذاشت برایراه حلی در پیش می
 مبارزه ضرورت» مانند هاییجزوه در خلق، فدائیان نظامیانشبه توسط فوکیسمو ی ایرانیِتجربه .میان بود
 «هم تاکتیک ی مسلحانه: هم استراتژیمبارزه» پویان، و پرویز ی امیرنوشته «بقا تئوری رد و مسلحانه

 46.شد پیاده کامل طور به و تئوریزه مسعود احمدزاده، نوشته

 وسیعتری بسیار بحث فدائیان انقالبیون، طبقاتی بر سر خاستگاه به میان آمده نظری مشکل با کشمکش در
 سیاسی، توجهِ قابل تأثیر نتوانسته که چپِ جهانیرادیکال مطرح بود، این چپ میان را طرح کرد که در

 پیش آنجا تا هرگز ایران چپِ صنعتی بگذارد. کارگر طبقه بزرگ هایگُردان بر ایدئولوژیک، یا سازمانی
پیش رفتند  مارکوزه، هربرت مانند پردازانینظریهغربی، متأثر از  جدید چپ هایگروه از برخی که نرفت

. است تبدیل شده کارمحافظه نیروی یک به گرایی،با مصرف شدهرام کارگرِ طبقه خود کردند و استدالل
 فدائیان نفوذ به روی دولتی سرکوب با زیادی حد تا نفت، صنعت در ایران، واقعیِ پرولتاریای مهمترین اما

 چریکی، هایگروه جمله از رادیکال جهان، هایچپ. نظر انداخت دیگر به سمتی ایرانی چپِ. شد بسته
های رانده، فلسطینیحاشیهبه هایدر جمعیت اجتماعی پایگاه یک دیگر موفق شدند هایزمینه برخی در

 دایرلن خواهانجمهوری جنوبی، آفریقای شهرهای در iiآفریقا ملی پناهندگان، کنگره هایاردوگاه در ساکن
                                                           

i و هاشخصیت و هاایده»: پیشنهاد سعیدبه . در میان آورد را سفر نظریه ایده 1982 سال به ای مقاله در سعید ادوارد 
در سفر اند. « دیگر دوره به دوره یک از دیگر، موقعیت به موقعیتی از دیگر، شخص به شخصی هایی هستند که ازتئوری
 «تصاحب یکجا یا گرفتن خالقانه،خودآگاه، وام یا تأثیر تاییدشده» جمله از دارد، مختلفی اشکال «هاایده رواج» اگرچه

ii  (African National Congress = ANC )شد تأسیس 1912 سال در که است جنوبی آفریقای در سیاسی جبهه یک 
 به موفق و کرده شرکت انتخابات در تاکنون آپارتاید رژیم سرنگونی از پس آفریقا ملی کنگره. کرد مبارزه آپارتاید علیه و

 .استگردیده دولت تشکیل
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 حمایت مستمری که و موفقیت این. کنند پیدا دِری، و بلفاست کاتولیک نشینیهودی هایمحله در
 در. کردمی دور کارگر طبقه از را هرچه بیشتر توجهشان گرفتند،سوی این مناطق می رادیکال از هایگروه
نفت که به نسبت از  صنعت کارگران از پذیراتر محیطی معطوف کردند به را خود توجه فداییان ایران،

 ارضی اصالحات زمان از که نشینآلونک به محیط فقرای زحمتکش درآمد بهتری برخوردار بودند،
 که شد معلوم این، وجود با. بودند کرده رشد بزرگ شهرهای حاشیه در رونق بازار نفت و سفید انقالب

 چپ نه این انقالبی، طغیان زمان در. کنندپیدا می هژمونی محیط بر این بیشتری سرعت با مذهبی نیروهای
 نیروهای ضربت جمهوری سرانجام نشینان را جلب کرد وزاغه که ]حمایت[ بود ]آیت اهلل[ خمینی بلکه

 .آورد فراهم را در دوران پساانقالبی اسالمی

 جهان و ایران انقالبیون

 تأکید به جرمن طبیعی طور به جهانی انقالب مفهوم به آن پایبندی و ایرانی چپ جهانی و فراملی خصلت
 و روپاا محصول آن خصومتی بود که با رژیم شاه در. شد «اول جهان» در همبستگی تقویت اهمیت بر

 حلقه و شاه روحیه تضعیف در اصلی عامل یک به که بود نیرومند متحده شکل گرفت و چنان ایاالت
 ایغرب امر تازه در همدالنه نظر استراتژی جلب. شد تبدیل غرب در نیز و ایران داخل در هوادارانش

 ترگسترده جهان با تعامالت از طریق سیاسی اپوزیسیون، هایفعالیت و گفتارهای انواع برعکس،. نبود
 ادغام با. بودند فراهم کرده امپریالیستی هایمتروپل یهمدالنه افکار خوراک خود را از و گرفتهشکل

 رهنگِ چاپ،ف و ارتباطات ونقل،حمل گسترش و المللیبین بازرگانی و مالی هایسیستم در ایران اقتصاد
 در یاسپوراها،د سربرآوردن و تبعید ]اعم از[ مهاجرت، مردمان، سیروسفر واقعی و هااندیشه رواج همزمان

. نوردیدیممذهبی را در -سکوالر سرتاسر طیف مخالفت این. کردمی پیدا اهمیت بیشتری تکثیر مخالفان
 بود، سودمند بسیار ایران داخل در دموکراسیسوسیال اولیه اقدامات و هااندیشه انتشار در هاجرتم نقش

 العمر پناهگاهیمادام در لبنان، و عراق جنوب عتبات در مستقر غیررسمی و دینی رسمی هایشبکه گرچه
 .کردمعرض تهدید از سمت تهران، فراهم می در دینیِ طالب و روحانیون برای امن

 روس با و بریتانیا امپریالیسم با مخالفت و همشروط از حمایت در بیستم قرن اوایل در ایرانی گراناصالح
 روسیه، و غربی اروپای در ایرلندی و سوسیالیستی گرایملی محافل و هالیبرال بریتانیا، در مترقی نیروهای

 خواهیمشروطه المللیبین ارتباطات 47.ماکسیم گورکی دریافت کردند از حمایتی نامه شدند و حتی همراه
 48بود. انگیزحیرت واقعاً  مطبوعات، طریق از ویژه به عمومی، افکار بسیج در آن توانایی و ایرانی

 بعداً  که بودند ایپیشگامان استراتژی اتحادی، چنین ساخت غرب، در در دوستانشان و گران ایرانیاصالح
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ویتنام، و این استراتژی قویاً  همبستگی مبارزات شاهد مثال شود،می بدل رایج امری به بیستم قرن در
 .کرد ظهور 1977 انقالبی پس از هایجنبش دوشادوش که است ایرانی مشخصه کارزار

 سنت کی از ایرانی داشت اپوزیسون فراملی پراگماتیسم ،1970 و 1960 هایدهه در به این ترتیب،
شتر هرچه بی تنگریخ و شاه، سرکوبگریِ افزایش با. بزرگتر آورد، اما در مقیاسی به مراتبقدیمی سربرمی

 کودتای از پس. کردوزن بیشتری پیدا می جهانی هایجنبش و گفتارها در هاآن تبعید، حضور به مخالفان
 علیه اتاعتراض شکستن درهم از پس دوباره و [ امواج مهاجرت به راه افتاد،1320مرداد  28] 1953

 و دبره گوارا،چه از راهنما، هایمتن دست به ترجمه تبعیدی هایگروه ،1963 سال در سفید انقالب
 تحادی با کمک ادر موارد رادیوی خود را تاسیس کردند، و منتشر خود را هایو نیز روزنامه ماریگال زدند

 ویان،ویژه مهاجرت دانشجبه موقت نیز، و داوطلبانه نرخ مهاجرت. عراق یا چین شوروی، جماهیر
اعم  غرب، در رادیکال فعّاالن با تماس مدتی از ها سرانجام پساز آن بسیاری که کرد،رشد می گونهقارچ

 هایجنبش در را خود کجا هر کشور از خارج ایرانیان. گشتندبازمی آمریکایی،/اروپایی و از ایرانی
 دادندکیل میتش را همبستگی هایگروه داشتند، همدلی ذاتی هاآن با که کردندای ادغام میمحلی رادیکال

 هایدرگیری به گاهی نیز و بود، غرب عمومی افکار نظر در شاه رژیم از زداییمشروعیت آنها هدف که
 .خلیجِ عمان در هاظفاری و لبنان در هافلسطینی همراه با پیوستند،می انقالبیِ درجریان

 محیط از فراتر بود، یافته سازمان ایران دانشجویان اسیونکنفدر در که گونهآن ویژهبه ایرانی، دیاسپورای
 1965 سال در. داشت هاغربی عمومی افکار یبر گستره توجهی قابل تأثیر چپ، رادیکال و دانشجویی

 برای کنفدراسیون در دفاع از پنج عضو سابق خود که متهم به توطئه ترور شاه بودند کارزار موفقی را
 ژان و راسل برتراند همچون روشنفکرانی حقوقدانان، المللیبین کمیسیون الملل،بین عفو حمایتِ جلب

 هایسال در دیگر بار 49.مهم آن زمان، به راه انداخت هایروزنامه و اروپا جلب نظر پارلمان سارتر، پل
 محاکمه و شکنجه دستگیری، را متوجه عمومی افکار ایرانی انرژی دانشجویان کنفدراسیون 1-1970
 با در کار تبعیدی ایرانیان توان انقالبی، جنبش ظهور با ،1970 دهه دوم نیمه در 50کرد. «فلسطینی گروه»

 عنوان به. کرد ثابت را خود ارزش سرعتبه متحده ایاالت و اروپا در محلی افکارساز و سیاسی محافل
 ایرانی جوانان از شماریانگشت تعداد از متشکل ،i(CARI) ایران سرکوب در ضد کارزار بریتانیا، در مثال

 ریاست به این کارزار. را به نمایش گذاشت نافذی و تأثیرگذار تبلیغاتیِ شان، کارزاربریتانیایی هواداران و

                                                           
i Campaign Against Repression in Iran 
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 به چپ، نمایندگان سایر از سوی و از حمایت پرشور بر پا شد ،iویلسون ویلیام کارگر، حزب نماینده یک
 حقوق احیای کارزار عضو خودش ویلسون 51.برخوردار شد صنفی هایاتحادیه و ،iiنیونز استن ویژه

 1976 سال اواخر مطبوعاتی از گزارش و بولتن یک مجموعه CARI. بود ایران در کارگری هایاتحادیه
 در اشبرتانیایی هواداران به را مطالبی ،1976 نوامبر در الملل بین عفو گزارش با همراه که کرد تهیه

 تهران منتشرشده در از iiiتورگود لیز گزارش با همراه این تحریک افکار. داد ارائه مطبوعات و پارلمان
. کرد ایران اوضاع مورد در هادادن دیدگاه شکل به و در سطح وسیعی شروع سرعتبه ،گاردین روزنامه

 به شاه سرکوب محکومیت در را هاییقطعنامه کارگری و دانشجویی هایشورا 1977-8 هایسال در
 حمایتی هایسیاست به مخالفت با اعضای وسیع آن نیز و حزب کارگر اجرایی کمیته و رساندند تصویب

 ائتالف این 1979 و 1977 بین 52.پرداختند اوون، از شاه ایران دیوید آن خارجه وزیر و کارگری، دولت
کند،  تبدیل المللیبین چپ عوامل مهمترین از یکی را به ایران شد موفق هاآن غربی هواداران و ایرانیان

 گیرد.را در برمی 1930 دهه در اسپانیا تا جنوبی آفریقای و ویتنام از ای کهشجره در

 دینی سیاست ظهور و چپ افول: گذارها

 سیاست که در داشت وجود تصور این تقویت برای زیادی چیزهای هنوز ،1970 دهه پایانی هایسال در
در یک خط  گراچپ و چپ گرایملی هایدولت و هاجنبش ها،گفتار دوم، جهانی جنگ پس از هایدهه

 دریج دریافتبه ت اساسی تغییر یک از هایینشانه بصورت نامحسوس، اما، .سیر مسلط دست باال را دارند
 یجاذبه و نفساعتمادبه که گرچه مسلط نبودند اما همیشه فعال بودند، دست راستی، نیروهای. شدمی

 .کردند پیدا بیشتری

بر  موفقِ اجماع پس از جنگ در نهایت و پایدار چالش یک شاهد شکوفایی و رشد دوره این حقیقت، در
 اقتصادی مشکالت 1970 دهه اواسط در 53.بود رفاه دولت و اقتصادی رشد بازسازی، «طالییِ عصر»سر 
 مبتنی مکتبیِ نولیبرالیسم یک مدافعان برای تریوسیع زمینه آوردن فراهم حال در سوم جهان و غرب در
نداشتند،  ivاجتماعی مصالحه این مدافعان مطلقاً هیچ تقیّدی به خواست. بود آزادِ افسارگسیخته بازار بر

                                                           
i William Wilson 

ii Stan Newens 

iii Liz Thurgood 

iv  social peace – توان تعبیر کرد. اهمیت تعبیر مصالحه اجتماعی از آن جهت است که در عدالت اجتماعی نیز می
ی تغییر روابط تولیدی و اجتماعی به گیرد و داللت بر وضعیتی دارد که در آن درنتیجهنقطه مقابل مبارزه طبقاتی قرار می
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بر فضای  دوم، جهانی اروپا و به تبع جنگ در شوروی جماهیر اتحاد قدرت گسترش زمان از که خواستی
 اجتماعی مصالحه این کشیدن چالش به برای فرصت این از آنها واقع، در. بود یافته سیطره غربی نخبگان
ها جزم آن عزم به بار آورده است. تر رارادیکال چپ به مراتب فقط یک رسیدمی نظر به که کردند استقبال

 به التین، آمریکای در ،«هادرمانیشوک» اصطالح به اولیه، نولیبرال آزمایشات که واقعیت این رغمبه ماند
ی دولتی گسترده سرکوب از طریق باید عالوه بر آن، بود، شکستی که، اقتصادی شکست یک شیلی، ویژه

 و روشنفکران توسط و متحده ایاالت در فکر هایاتاق و هاالبی توسط نولیبرالیسم شد.تحمیل می
 شدت به «آتالنتیکترانس هایسازمان و هاشبکه از شبکه»یک  از بخشی اروپا، در وکارکسب سخنگویان

اقتصاد به مهمترین  نوبل جایزه را نیز به دست آورد وقتی نخبگان تایید روند این 54.شد ترویج
 1979 سال تا تعلق گرفت. 1976 در فریدمن میلتون و ،1974 در هایک فون فردریش پردازانش،نظریه

 ریگان برای را انتخاباتی موفقیت بتواند تا داشت قدرت کافی اندازه به شدههژمون تازه نئولیبرالیسم این
 .تأمین کند انگلستان در تاچر و متحده ایاالت در

 مقطع نه آن در جدید، تاریخی دوره یک یها در طلیعهپیروزی این کننده تعیین با این حال، اهمیت
 حقیقت، در. آمدند دست به اقتصادی و اجتماعی توجه منازعات قابل بدون هانه پیروزی و بود، آشکار
 به نحوی که است شده توصیف iناپذیریحکومت و بستبن رویارویی، زمان عنوان به 1970 دهه اواخر
ظهور را در پیش گرفته  حال در نیروهای ]ارتجاعیِ[ در مقابله با iiدارانهها تاکتیک مبارزه عقبچپ

. پا گذاشت انحطاط وضوح به دورهبه جاهمه جریان چپ در 1970 دهه اواخر در این حال با 55بودند.
 چند فقط که آنها انتخاباتی پایگاه که دیدندمی همه هاکمونیست و هاسوسیالیست ها،دموکراتسوسیال

 یک به ،1970 دهه اواسط در رادیکال، چپ ویژهبه. کرده است تضعیف به شروع سالی است رونق گرفته،

                                                                                                                                                                                 

طبقاتی  هایهای درونی ناشی از شکافو از تنششود جای مبارزه طبقاتی در جامعه آرامش و صلح اجتماعی حاکم می
 شود.کاسته می

i  Ungovernability- ای که شاید بتوان آن را ها و دورهمندی دولتهای حکومتبه معنای سرباززدن جوامع از شیوه
ر بحران مندی را دچاشود و حکومتهای قدرت نامید که با مقاومت از سوی جامعه شروع میی گذار تکنولوژیدوره

 افتد.به کار می های جدید بر مبنای شکل مقاومتکند و البته سازوکارهای بازتولید حکومت نیز برای تنظیم شیوهمی
ii  guard-rear – .اصطالح نظامی برای آن بخش از نیروهایی که مراقب حمله نیروهای دشمن از پشت جبهه هستند 
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 iکانتینوا لوتا مانند کمونیست احزاب چپ هایگروه. بود رسیده سازمانی و ایدئولوژیک سیاسی، بحران
 چریکی هایتاکتیک اینکه اتخاذ کردند، انشعاب به شروع و خود داشتند ایتوده پایگاه افولی در ایتالیا

 صورت، هر در. نیست ی این افول بدانیم چندان روشنرا علت یا نتیجه کوچک هایکانون توسط شهری
 را به بار آورد، که سرکوبگرانه قوانین و اقدامات از موجی شهری جنگ ایتالیا و غربی آلمان در ویژه به

 هایظاهر خودکشیبه و پلیس ]فعاالن[ توسط قتل و دستگیری با ،1977 سال در «آلمانی پاییز» اوج آن در
 بریگادهای میان «کثیف جنگ» یک ایتالیا در. رسید اوج به زندان، در« سرخ ارتش جناح» برجسته اعضای

. ادامه یافت ،ها، به اصطالح استراتژی تنشنئوفاشیست و متحد ایتالیا درون دولت هایگروه و سرخ
 شده بود منعکس کرد، تجربه التین آمریکای در شهری چریکی هایگروه توسط قبالً آنچه را اروپا بحران

 چریکی هایگروه ،التین آمریکای سرتاسر در. بود ها گرفتهجهان از آن باقی چه بسا بیشتر از تاثیری که
 طبقه و روستایی فقرای میان در خود، بالقوه هایپایگاه از را جداشده خود شهرها، در مستقرّکانونی 

 دیدند کهای میشدهگرم تازه دولت امنیتیِ نیروهای در آغوش الطاف و دانشجویان، حتی و شهری کارگر
بدنام  عملیات طریق شده ازو هماهنگمتحده  روزافزون ضدشورش از سوی ایاالت هایکمک به متکی

 56بود. iiکوندور

 از گروه تریننزدیک فدائیان،. گذاشت تأثیر ایرانی چریکی هایگروه بر مشابهی هایبه شیوه بحران این
 زندان، ی،دستگیر با 1976 سال تا جهان، سراسر در دیگر هایگروه سایر به ایدئولوژیک و سیاسی نظر

 از ایمسلحانه، دوره مبارزه استراتژی مشهود شکست 57.بود شده کنریشه تقریباً ترور و شکنجه
 یزشخ از طریق فقط دهیسازمان که ای به همراه داشتسیاسی و سیاسی و فلج ایدئولوژیک سردرگمی

 58ممکن شد. 1977-9 هایسال انقالبی

 گرایش با هاییگروه خود، نشینی از باالترین مرحله اثرگذاریعقب با ی بحران،دوره این به چپ ورود با
وجه محدود به خاورمیانه خاورمیانه، اما به هیچ ویژه دربه کردند شدهخلق فضای اشغال به دینی شروع

                                                           
i  Lotta Continua- (LC انگلیسی ؛ :Continuous Struggle )در. بود ایتالیا تندرو چپ فراپارلمانی سازمان یک 

 و هادانشگاه در را مبارزاتی فعالیت که شد، تاسیس تورین کارگری-دانشجویی جنبش در انشعاب با 1969 پاییز
 . بود کرده آغاز فیات مانند هاییکارخانه

ii  Operation Condor - دیکتاتور هایدولت توسط اطالعاتی هایعملیات و سیاسی هایسرکوب از ایزنجیره نام 
 فورد، جرالد نیکسون، ریچارد جانسون، لیندون هایدولت در) متحده ایاالت توسط که بود جنوبی آمریکای در گراراست
 موارد در عملیات این. بودشده ریزیبرنامه کمونیستی هایایده نفوذ از جلوگیری برای و( ریگان رونالد و کارتر جیمی

 .بود نظامی کودتای طریق از قانونی هایدولت براندازی با همراه بسیاری
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 1979 سال در بود، اجتماعی و حتی مالی کارِمحافظه-های انجیلیجنبش شاهد رشد متحده ایاالت. نماند
طرفدار حزب  ریگان، طرفدار قدرتمند سازمان یک به قرار بود که کرد تاسیسبنیادی را  iفِلول جری

 زمان از که کارگر حزب اسرائیل، در 1977 مه ماه در. شود تبدیل iiاخالقی اکثریت خواه، به نامجمهوری
 مذهبی و از حزب سختی شکست بود، داده شکل را ی حکومتشیوه 1948 سال در دولت ایجاد

 سکوالر و صهیونیسم خورد، iiiموسوم به لیکود و نئولیبرال نشینانشهرک کار، یعنی حزب حامیِمحافظه
 .نیاورد دست سابق خود را به تسلط هرگز کارگری

 حال این با. بود سکوالر هایایدئولوژی سلطه تحت خاورمیانه، در جمله از ،1970 دهه بیستم، تا قرن
 و هاایدئولوژی. طبیعتاً برقرار بود سیاسی و اجتماعی مسائل در غیرروحانی روشنفکران متالهان و تعامل
 گیری چپ داشتندخود غالباً جهت کند،می منعکس را یعنی آنچه روح زمانه برآمده از این تعامل، الهیات

 بخشرهایی الهیات الهیات، این مشهورترین. دادندفرودستان می و فقرا رنگ و بوی مسائل به الهیات و
 و اجتماعی اصلی نیروی یک به و بسط پیدا کرد، التین ریکایآم در 1960 دهه در که بود، کاتولیک
 به که بود کاتولیک کشیش ivتورس کامیلو آن نمونه ترینبرجسته و شد تبدیل قاره سراسر در سیاسی
 در مورد. شد کشته کلمبیا ارتش با نبرد در و پیوست( ELN) کلمبیا ملی آزادیبخش ارتش هایچریک
 اجتماعی عدالت برای جنگ در برگرفتن سالح به بخش مستقیماًرهایی الهیات کالمی هایدیدگاه تورس،

 که شد بسط داده شریعتی علی توسط ایران کاتولیک در بخشرهایی الهیات یبدیل بالواسطه. شد منجر
 جذابیت امپریالیستی، ضد و سیاسی، انقالبی عمل رادیکال برای الهیاتی چارچوب یک اش ازشرح

 به نیز شریعتی هایروایت بخش،رهایی الهیات مشابه منطق 59.کردمی ایجاد ایرانی جوانان برای را ممتازی
 نظر از. خلق انجامید مجاهدین «اسالمی هایمارکسیست» توسط مورد این در چریکی، هایتاکتیک اتخاذ

 و بود مهم بسیار داشتند اسالمی شائبه خاستگاهاو به نحو خالص و بی هایروایت این مدعا که شریعتی،
باشد وجود  کرده استفاده آن از مستقیماً یا مطالعه را بخشرهایی الهیات متون او که متنی دال بر این هیچ

                                                           
i Jerry Falwell 

ii  Moral Majority - در خواهجمهوری حزب و مسیحی راست جناح با که بود آمریکایی برجسته سیاسی سازمان یک 
 منحل 1980 دهه اواخر در و شد تاسیس همکارانش و پدر فالول جری باپتیست وزیر توسط 1979 سال در. بود ارتباط

 جمهوری ریاست هایپیروزی در ویژه به و سیاسی نیروی یک عنوان به کارمحافظه مسیحیان بسیج در مهمی نقش. شد
 .داشت 1980 دهه سراسر در خواهانجمهوری

iii Likud party 

iv Camilo Torres 



 

 

29 

 هایایده معرض در L'Esprit کاتولیک نشریه طریق از پاریس در رسدمی نظر به حال این اما با. ندارد
 که بخش استرهایی الهیات هایروایت شبیه شریعتی آنقدر هایروایت واقع، در 60باشد. گرفته قرار هاآن

 و بخشرهایی الهیات برانگیزمناقشه خصلت به توجه با به هر روی،. در مواردی شبیه نقل مستقیم اند
 ایدئولوژیک روندهای به ایرانی روشنفکران با عالیق شریعتی، خود هایایده با آن عمیق هایشباهت
 هایسال طول در که است بعید طور خاص،به التین آمریکای سیاست اهمیت و طورکلیبه جهانی

 .بیرون مانده باشد ی اثرگذاری آنمحدوده از پاریس در حضورش

سر  مگیریچش طرز به که بود دینی سیاست هایشاخه از یکی شریعتی انقالبی و ضدامپریالیستی اسالمِ
 ت براییک فرهنگ لغ و کرد اشغال ایران صلی را درا یصحنه 1970 دهه اواخر در و بلند کرده بود

 اسالم یگرد انواع خاورمیانه، سراسر و ایران در حال، عین در. فراهم آورد شخص ]آیت اهلل[ خمینی
 و چپ میان تمبارزا. کردندپیدا می نیز بیش از پیش مدعی بنیادگرا، و کارمحافظه پوپولیستی، سیاسی،
 در اداتس انور مانند سکوالر هایدولت. شدندمستهلک می دینی و سکوالر میان نبردی در اغلب راست
 کارحافظهم نیروهای و کردندمی استفاده چپ با جنگ برای اسالمی هایگروه از ایفزاینده طوربه مصر

 لهمقابدر  مفید ریابزا را سیاسی اسالم ]آیت اهلل[ خمینی، تبعیدگاه نجف، در شیعه علمای ویژهبه مسلمان،
خمینی  خالص کردن خود از شخص ]آیت اهلل[ با 1960 دهه در شاه، حتی 61.دانستندمی چپ نفوذ با
 حتی و حملت سکوالر نیروهای با در مواجهه را روحانیت نهادهای گسترش ی تبعید او به عراق،واسطهبه

 تازه رادیکالِ اسالم یک متفاوت بسیار هایبیان 1970 دهه پایان درست در 62.کرد آن را تشویق
 سادات رورت و ،1979 مکه در مسجدالحرام به حمله ،1977-9 هایسال در ایران انقالب با یافته،قدرت

 یافته طیتکوین ایران، انقالب که شرایطی در. سر و صدا کرد جهان ناگهان سراسر در ،1981 مصر در
قاً عاری از اخیر مطل واقعه اما دو داشت، خود را گرایی اولیهچپ هایجنبه آثاری از هنوز ،1970 دهه

 داشتند. ایتوده منشأ هاآن عوامل ردپایی از این دست بودند، گرچه هرگونه

 سیاسی، منازعه شدید یک دوره 1970 دهه اواخر دهد،می نشان چندوجهی منازعات این که همانطور
 در. نیروها توازن تغییر و راست و چپ ی تصادمدر نتیجه ،دوره گذار بود و موقت ناپذیریِحکومت

]آیت  اصلی، شخصیت سه از یک هر رسیدمی نظر به. شد متولد ایران انقالبی جنبش که بود زمینه همین
]آیت اهلل[ خمینی . بودند این دوره متناقض تجسّم خصلت مجزا، هایشیوه به شاه، و کارتر اهلل[ خمینی،

 همراه به اسالمی کارمحافظه نیروهای برای که خطری و چپ گفتار جذابیت کامل درک با بشخصه،
 به شعار همزمان. گذاشت قدرتمندی العادهفوق با استفاده از آن اثر و تصاحب کرد چپ را ادبیات داشت،
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 یکردیتوانست رو و به این ترتیب محوریت داد، انقالبی جنبش در اسالمی حکومت یک خواست جدید
 یچهره یک همچنان تا خودش ردیگ شیکارانه در پمحافظه یو از لحاظ اجتماع کالیراد یاسیاز نظر س
 با که همچنان کارتر، ریاست تحت متحده ایاالت. بماند باقی مبهم اشبرنامه سیاسی مشخص رازآلود و

 بقیه با که در آن عدم اطمینانی نامطمئن بود، ظهور حال در رژیم خصلت مورد در شد، روبرو انقالب
 دهه اواخر بستبن  .گذاشت نمایش به را متناقضی هایانگیزه اشخارجی سیاست و بود، مشترکجهان 
وجه نمادین خود را  مخالفان یا شاه از حمایت یمیان دو گزینه شفاف تصمیم در با ناتوانی کارتر ،1970

 کند راضی را مخالفان نتوانست که کرد تضعیف را شاه بشر در حالی حقوق درباب او سخنان. کندپیدا می
 خود شاه به. نکرد شاه فرونشاندن اضطراب به کمکی هیچ کامل حمایت نسبت به اشبعدی پیشنهادات و

 بین انقالبی، جنبش در پیوستن به دربار مقامات و خود ارتش افسران و آمریکا خیانت از ترس دلیل
 .بود نوسان در سازش و سرکوب

 کارتر تا جایی که کرده بود، به بهبود یافتن از ترومای پسا ویتنامشروع  متحده ایاالت 1980 سال در
 خود یعمده دشمنان به پی در پاسخدرو اقداماتی را پی در پیش گرفت تریطلبیِ قاطعانهجنگ

 قیمت افزایش سعودی، که دومی با عربستان و پاکستان با همراه. صورت داد سوم جهان در طورخاصبه
 یک گذاری رویسرمایه به داشت شروع حاال و ایگاه اخیر خود را تغییر داده بودج 1973 سال در نفت

 از سیاسی و دیپلماتیک مالی، نظامی، پشتیبانی به نیز شروع متحده ایاالت کرد،می سلفی جهانی جنبش
کرد، حزبی که از حمایت شوروی  iافغانستان خلق دموکرات حزب با افغان در حال جنگ مجاهدین
و  کاراگوئهیدر ن اهستینیدولت ساند یبا هدف سرنگون iiکنتراها یبرا یمشابه قیتشو .بود برخوردار

پس از استقالل که توسط اتحاد  یگراو مخالف دولت چپ یجنوب یقایآفر تیمورد حما یهاییآنگوال
 حال در دیگری دالیل به «گراییسوم جهان»فراهم کرد.  شد،یم تیکوبا حما یروهایو ن یشورو ریجماه
 ایفاجعه از المللیبین چپ آمریکا مجددا به دست آورده بود، نفسی کهاعتمادبه از فراتر. بود نشینی عقب

 در مسلحانه هایدرگیری وقوع از در شوک بود و داد رخ سرخ خِمِرهای دست به کامبوج در که
 در. اش را باخته بودروحیه آنها، و از فساد گسترده و اقتدارگرایی سومجهان یافتهاستقاللتازه کشورهای

                                                           
i People's Democratic Party of Afghanistan 

ii  Contras - علیه 1990 تا 1979 سالیان از که بودند آمریکا حمایت مورد و راستی دست مختلف شورشی هایگروه 
 مختلف هایگروه بین در. بودند فعال نیکاراگوئه در ملی بازسازی دولت به موسوم ساندینیستا سوسیالیستی نظامی حکومت

 تقریباً  1987 در. شد تبدیل هاآن ترینبزرگ به( ان. دی.اف) نیکاراگوئه دموکراتیک نیروی کنترا، طلب جدایی هایگروه
 .شدند متحد «نیکاراگوئه مقاومت» قالب در اسمی طوربه حداقل کنترا هایسازمان تمام
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 نتیجه آن به همراه داشت، که عملیاتی و لبنان یک ضربه بسیار مهمِ نمادین به اسرائیل حمله 1982 سال
 پناهندگان بود. هایاردوگاه بر لبنان دولت اقتدار مجدد برقراری و هافلسطینی سالح خلع ساف، اخراج

 فاجعه از پس که متحده آنگوال، ایاالت و نیکاراگوئه افغانستان، باال، در در شده ذکر درگیری سه هر در
 یبرا نیابتی اینیروه از استفاده نداشت، مصصم شد استراتژی خود نیروهای اعزام مجدد به تمایلی ویتنام
 زا پس ریگان، ریاست تحت متحده ایاالت ،1980 سال در. را در پیش بگیرد دشمنان با مبارزه

کرد،  اتخاذ یزنایران  در مورد را استراتژی این کودتا، برای صورت گرفته هایتالش از بندنیم هایحمایت
 که سعودی عربستان و فارس عرب خلیج هاینشینشیخ بود که نیابت داشت، البته با حمایت بار عراقاین
 سرخوردگی و آشفتگی به بیشتر عراق و ایران جنگ. کردندرا تقبّل می عراق جنگ هایخود هزینه نوبه به

گ با دستمزد خود را برای جن اکنون سوسیالیستی مورد حمایت شوروی، عراق کرد، کمک جهانی چپ
 در گرفت.می  متحده ایاالت و فارس خلیج عربی مرتجع کشورهای امپریالیست از ضد و انقالبی ایران
 را خود یتموقع تا کرد فراهم طرفدارانش و ]آیت اهلل[ خمینی برای را فرصتی جنگ این ایران، داخل
رقبای  سوی از ویژهبه کنند، یافته خالصسازمان اپوزیسیون شرّ هر نوع از را خود سرانجام و کنند تثبیت

 .بودند محرومان ها در دفاع ازگفتار آن منبع که چپ خود

 اسالمی جمهوری و انقالب: گیری نتیجه

 تاریخی پیشرفت مفهوم یعمیقاً دلبسته المللی ،بین سطح در و ایران در ،1970 دهه رادیکال روشنفکران
 چنان تعبیه در باور چپ پیشرفت تاریخی واقع، در. غیر قابل بازگشت و ناپذیرپیشرفتی اجتناب بودند،

 گسترده انتشار با باور این. گیرد قرار تردید مورد کهاین به رسد چه شد،ندرت تصریح می به که شده بود
 اشکال به ترینپای اشکال از ناگزیر جوامع آن مطابق که شد، تقویت تاریخی تکامل مارکسیستیِ هاینظریه
 یسم،فئودال و پس از آن به  داریبرده/کالسیک مرحله به بدوی کمونیسم کردند،می حرکت باالتر

 به تری کهماع پیوستگیِ از مفهوم پیشرفت تاریخی اما. شدمنتهی می سوسیالیسم سرانجام و داریسرمایه
 مدرنیسم هنوز جای پست که بود ایاین دوره دوره 63.گرفتمی سرچشمه روشنگری داشت نیز هایایده

مبوج به کا مانند هاییفاجعه استعمارزدایی را امیدهای جوانه زده با هنوز را نگرفته بود، آینده به اعتماد
 ناامنی و ضتریا نرخ باالی بیکاری، دلیلبه  غرب، خود در زندگی کیفیت واژگونی یاس بدل نکرده بود،

 .نئولیبرالیسم رخ نداده بود از ناشی اقتصادی

از قرار  که پیامدی داشته باشد بتواند مردمی خیزش واقعاً یک شد کهتصور نمی هنوز 1970 یدر دهه
 سیاسی و اجتماعی سازماندهی اولیه اشکال به بازگشتی و کند، معکوس را تاریخی پیشرفت مسیر معلوم
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 یک خواستار تا بیاندازند خطر به را خود جان خیابانی اعتراضات در نفر هامیلیون که این. رقم زند را
همچون  کردخطور می به ذهن کسی اگر که بود تصوری باشند، سرکوبگر یا گرافرقه اقتدارگرا، رژیم

 هیچ زمان آن در طور کلی،به جهان نه و خاص طوربه ایران نه وانگهی،. کردامری مهمل از آن عبور می
 ارتجاعی کامالً و باستانی حکومت نوعی هاسعودی. نداشتند قدرت رادیکالِ در سیاسی اسالم از ایتجربه

 بودند کارمحافظه کامال خود سیاسی هایآرمان در کهالمسلمین درحالیاخوان به نمایش گذاشتند. را
 والیت نظریه البته، ]آیت اهلل[ خمینی. دادندمی ترجیح را فردی و اجتماعی سطح بر متمرکز هایفعالیت

حرف از  که دانستنمی دقیقاً او، خود جمله از کس، هیچ 1970 دهه اواخر در اما بود تشریح کرده را فقیه
توان به اغراق دچار این مفاهیم نمیدر باب بدیع بودن  64.دارد معنایی چه عمل در اسالمی حکومت یک
 بلکه گرفت کم دست را طرفدارانش و خمینی سیاسی ]آیت اهلل[ توانایی که نبود چپ قطف . از طرفی،شد

به عنوان  ها،دهه برای. نیز دچار همین مشکل بودند غربی هایدانشگاه در حامیانش و سلطنت خود
 تاریخ از زیادی حد علما تا خارج، در چه و ایران داخل در چه هژمونی، برای پهلوی هایتالش از بخشی

ای مهم اما در حال زوال معرفی تاریخیِ دوره بازمانده یک عنوان به بودند، و شده راندهحاشیه محو و به
 65.شدندمی

 چیه 1970انقالب در همه جا وجود داشت. نسل دهه  یهاتیواقع نیو همچن شعارها 1970در دهه 
 ینگر قالبانتحت عنوان  میرژ رییتغی توسط منافع نخبگان برا ی مردمتینارضا یاز دستکار یتجربه ا

 در بنیادی حولت به میل و موجود وضع با هاتوده سیاسی های واقعیِ مخالفتبیان صرفاً هاانقالبنداشت. 
ت نمونه این نسل مبهو جهان، همچون همه نقاط ایران، در. بودند فرهنگی و اقتصادی سیاسی، سطوح
بالنعل النعل بق طا تهران مردم که دهدمی نشان ایران انقالب از آرشیوی تصاویر. بود 1917 سال در روسیه

 شهری، خیزش یک شوند:می کارگردانی آیزنشتاین توسط تو گویی کنند،همان متن را اجرا می
 مردم، هبترک خدمت سربازان در سطح وسیع برای پیوستن  ها،تانک در برابر غیرمسلح تظاهرکنندگان

 ترل توجهقاب همه از شاید ها،تبعیدی بازگشت محله، هایکمیته و ارگریک شوراهای تاسیس اعتصابات،
 .بود مقامات ضعف و اطمینان عدم ها که نقطه مقابلخیابان کنندگانکنترل نفسبهاعتماد

از روند  یکه درک نظر لیدل نیبلکه به ا رانیعملکرد انقالب ا لینه تنها به دل هیروس یالگو یهژمون
 مسلم امر ایندارد.  تیکرده است، اهم نییرا تع ینیمع یاسیس یرا شکل داده و اتخاذ راهبردها یانقالب
 مرحله 1917 سال در روسیه که همانطور باشد، مراحلی از گذر به مجبور است ممکن انقالب که بود

 شاپور حقیقت، در. داد سوسیالیستی مرحله به را خود کرنسکی جای رهبری تحت دموکراتیک-بورژوا
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]آیت اهلل[  خود شاید اما شد، معروف ایرانی کرنسکی به خیلی زود شاه، وزیر نخست آخرین بختیار،
 نقطه آغاز، 1979 سال اوایل در شاه پرواز که بود شایع باور این. کند بازی را نقش این بود قرار خمینی

 درست شود،ختم می چپ قاطع پیروزی با نهایت در که است انقالبی روند یک در مرحله، نخستین
]آیت . ها بودبلشویک رسیدنقدرت به  در اکتبر و استعفای تزار شاهد 1917 فوریه روسیه در که همانطور

 او رسید در آیندهجهانیِ او به نظر میباطنی و آن یهاله مراقب انقالب بود، بود، رهبر معنوی اهلل[ خمینی
 حکومت پایدار استقرار و مدتطوالنی و بقای یگاه گذرای او،کند، از جاروز جدا می سیاست فضای را از

 66.نموددور از تصور می روحانیت

. ماند کتومم دور تا دیرزمانی روحانی جدید مقامات از حمایت تهدیداتِ و خطرات دالیل، این همه به
 ینا از نیز انایر انقالب و اندرا فراهم کرده مدت، امکان دموکراسیکوتاه در کمندرت، دستبه هاانقالب
اند مشترک دوضع موجو با در مخالفت که شودمی انجام هاییائتالف توسط هاانقالب. نبود مستثنی قاعده

 سرانجام و آیدسیاسی می ی تروردوره و داخلی هایجنگ سریعاً هاآن در پی معموالً. شوندو متحد می
 این. هستند بیانقال ائتالف از خط ]فقط[ یک هژمونی استقرار به قادر که سازدرا می قدرتمند هاییدولت

 قرن اواخر رد فرانسه و 1921تا  1917 در روسیه اندازه به 1980 دهه اوایل در ایران مورد در واقعیت
 انایر در انقالبی جنبش 1979 اوایل در شاه فرار و 1977 هایسال حد فاصل. بود صادق هجدهم

 میان قدرت گجن شاهد آن آمد از پس هایی که بالفاصلهدر سال اما شد، متحمل را کمی نسبتاً هایهزینه
 یافته،نسازما بقیه گروه انقالبی که بهتر و بیشتر از سرانجام. بود خشونت فوران و های سابقاً مؤتلفگروه

 تحمیل نشانمخالفا به را خود و شد پیروز طرفدارانش، و ]آیت اهلل[ خمینی یعنی مصمم بود، و منسجم
 .کردند

 از بسیاری باعث شد و برانگیخته، امیدهای افراط در دلیل به حدی تا بود، به بار آمده شدید سرخوردگی
 مشخصا پاتولوژیک روی کار آمد که خودش رژیم یک انقالبی را زیر سوال ببرند. جنبش انقالبیون کل

انقالب بود  به این ترتیب کرد.هان میزیر شعار آزادی پن پاتولوژیک محکوم، و امری عنوان به انقالب را
 دارند آرمانشهری ایجنبه هاانقالب همه 67بود. غیرقابل تصور سرخوردگی سرعت و عمق شد.می نفی که
 ماه تجربه هرچند، ایران. کنندبرخی به انقالب خیانت می حتی اند؛کننده دلسرد ناگزیر همه از اینرو و

 یک رهبری تحت جدید، جمهوری با همه این احوال نداشت، آرمانشهری پس از انقالب موعود عسلِ
سلطنت  فیدر تضع یکه نقش مهم یو روشنفکران یهرگز به فعاالن جهان جهان، برای ناشناخته عمدتاً

 از و شده دلسرد خیلی زود جهان سراسر در انقالبی ایران بالقوه هواداراننشد.  کیکرده بودند، نزد فایا
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 شد،که توسط سران کشور اتحاذ می لحاظ سیاسی بستهبه و کارانهاجتماعی محافظهلحاظ به هایسیاست
و شاید حتی فقط به  گیری آن به اسالمجهت. شدند ناامید جدید مقامات از کردها، و زنان در مورد ویژهبه

 از داشتن شده بود، خاموش محلی توسط مستبدان هرصورتمردمی به حمایت جایی که تشیع، جهان
 یعنی رژیم عصر خود،جدید با جمهوری جدید هم تضاد این جمهوری. کرد محرومش المللیدوستان بین

پس انقالب  را خود هایسفارتخانه رژیمی که تضادی فاحش است، نیکاراگوئه، در هاساندنیست انقالبی
 انقالبی توریست و هزاران بگیرند، تماس به گرمی جهان سراسر خود در هواداران با تا کندمی بسیج

 جمهوری رفتار عواقب 68کنند.و تبلیغ دستاوردهایش به آنجا سفر می جدید حکومت از دفاع مشتاق
 از آمریکا دولت حمایت که حالی در. شودمی آشکار است که با شدت 1980 دهه اوایل فقط در اسالمی
 و اروپا متحده، ایاالت در مداخله ضد کارزار مؤثر یک با هاساندنیست دولت سرنگونی قصد به کنتراها

 خود به یانزوا از وشد  روبرو عراق حمله با بود که فقط ایران بود، شده محدود جهان سراسر در واقع در
 .کردیاد می کیدئولوژیا لتیفض کی عنوان

در  گرید یهاتیبود که در موقع یزیاز آن چ ترقیو عم ترعیسر رانیا ونیاز انقالب یاریبس یسرخوردگ
در  آن نسل یدهایام ،یِفروپاش یحت ،یجهان ینینشکننده عقبو منعکس شد،یتجربه م گرید یجاها

های سازیپاک اولین قربانیان جمله از داشتند، روسیه انقالب سهمی در که کسانیسراسر جهان بود. 
 را آن تبازگش آرزوی و کردندنمی تزار برای گونه ابراز دلتنگیهیچ تروتسکی، خود حتی و بلشویکی
 نظمی و بوالهوسی دربی هرچقدر هم نیکاراگوئه، در هاساندنیست با پیروزی ترتیب، همینبه. نداشتند

 و هااکوبنژ. زار و نزار نشد شده،سرنگون سوموزا، دیکتاتور کسی از غصه بعد رخ داده باشد، هایدهه
 عنواندست خودش بهبه ناپلئون تاجگذاری هنگام فراتر از اروپا، در و اروپا سرتاسر در خواهانجمهوری
ند بر سر مشتاق بود برعکس بلکه زیر سوال نبردند را انقالب خود هر احساسی که داشتند امپراطور،
 .دوباره بایستند اصول آن

 برجسته وقایع روسیه، و فرانسه کرد، مقایسه هابا آن توان از نظر مقیاسرا می انقالب ایران که انقالبی دو
 تریناز شاخص نمونه دو در وضوحبه توانمی را این 69داشتند. شمولجهان هایآرمان و بودند جهانی

 یعنی ها،ایدئولوژی ترینشمولجهان آن از فرانسه، انقالب. کرد مشاهده مدرن دوره در انقالبی تحوالت
 چالش به شرق، در مسکو تا نقطهترین در غربی ایرلند از اروپا، سرتاسر در را موجود وضع روشنگری،

جنگ داخلی آمریکا و با ایجاد چشمگیرترین  بروز هم با سهمی که درآن تکان داد، را آمریکا قاره و کشید
 جهانی بخشرهایی پروژه ترینبلندپروازانه فرانسوی، هایجمهوری سیاهان ژاکوبن هائیتی داشت. ژاکوبن
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 از داریبرده در باب لغو 1794 فوریه 4 ملی کنوانسیون انفرم با را، هرچند عمر کوتاهی داشت، خود
ی جامه در قدیمی یک امپریالیسم یعرض اندام دوباره صرفاً این و. کردند اعالم فرانسوی دارانبرده تمام

 پیشبرد در محلی هایرادیکال همکاری با فرانسوی انقالبیون آمریکا، قاره و اروپا سراسر در. نبود انقالبی
 یگرایانهجهان اهداف و جهانی ی دسترسیدامنه. کردندمی همکاری جهانی و محلی تحول مشترک هدف

 را خود تاریخی پیشرفت معنای که ایایدئولوژی اساس بر. است آشکارتر از این حتی روسیه انقالب
 به را ]رویدادی بود که[ خود 1917 اکتبر در هابلشویک قدرت به دست تصرف بود، روشنگری مدیون
تحت  جهان جمله از جهان، سراسر در قیام خواستار و کرد معرفی جهانی انقالب عامل و منادی عنوان

 به را خود منابع و توجه بالفاصله و تزاری روسیه انصراف داد، قدیم دوران از امتیازات شد، استعمار
معطوف  کمینترن طریق از هاآن فعالیت هماهنگی و کشورها هر یک از در خواهر هایسازمان تأسیس

 کرد.

 که حیجنا شخصیت دلیل به کند، طی را مسیر این انقالب از پس ایران که فرصت با این حال، این
. ت رفتاز دس جهانی زمینه ماهیت تغییر به دلیل با همان درجه اهمیت، و، گرفت دست به را قدرت
 سنت تا دکردن تالش ابتدا در ام،ام پیرو خط مسلمان دانشجوی به موسوم اسالمی، رادیکال هایگروه

 به که دادند ترتیب تهران در را کنفرانسی 1980 سال اوایل در و کنند، حفظ را چپ المللیبین همبستگی
 هیچ اسالمی خودش اما جمهوری 70.شد توصیف جهان آزادیبخش هایجنبش گردهمایی اولین عنوان
 تقدیر، ره به ،1980 دهه کردند صورت نداد و هاساندینیست آنچه مشابه جهانی همبستگی برای اقدامی

وم یکل » مثل ،جمهوری اسالمی شعارهای. از این دست نرفت اقداماتی ای تبدیل شد که به استقبالدهه به
 اما بود، ندقدرتم و اندازطنین های شیعهمتدین برای احساسی نظر از اگرچه ،«عاشورا و کل ارض کربال

 سراسر در شیعه هایگروه با مدتطوالنی ارتباط برقراری البته،. نبود قابل فهم محیط آن از فراتر
 هنوز هم و بوده اربرخورد ایران ایمنطقه نفوذ برای زیادی اهمیت از عراق، و لبنان در ویژهبه خاورمیانه،

 کمدست ندها،پیو این اما ای که از قدیم وجود داشته ادامه یافته است.فراملی هایشبکه و براساس هست
 یک ایران بانقال اگرچه. کردمی مآبانهقیّم یداللت بر یک رابطه همبستگی، جای به ،1979 سال از بعد

 پرتو در رگزه پساانقالبی جمهوری کردند، روسیه و فرانسه که همانطور کرد، نابود را خودکامه سلطنت
 نقالب،اسران . را معرفی نکردگونه خود خودش نیز این و معرفی نشد سکوالر دنیای تاریخی پیشرفت
اع، روترین منطق قابل دفمیانه در جستجو یا دست یافتن به حتی لنین، ویژه به انقالبیون، سایر برخالف

 71.ناکام ماند خود، طرفداران کوچک حلقه از فراتر
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به  اخلید سرکوب با فقط که بود، ایران در چپ فیزیکی حتی و سیاسی ی نابودیدوره 1980 دهه اوایل
 1980 دهه اواخر از کهحال آن عیار ایران و عراق به دست آمد،جنگ تمام ی وضعیت اضطراریبهانه

 در عکل آن جنون شای و نئولیبرال اقتصادی هایسیاست حرکت به سمت اقداماتی را در جهت دولت
 رابزار کمت با هرچقدر هم داد،جهان رخ می سراسر چه درمشابه آن انجام داد. اما نتایجی جهان سراسر
 با ونیستییوروکم ناکام یتجربه یک چپ در همه جا افول کرد،. بود مشاهده قابل زا، به هر حالآسیب

 نفکرانروش که وقتی یافت، پایان شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس کمونیست احزاب ناپدیدشدن
 هم جنبش متالشی شد و« سوم جهان»هم  72.شدند خود محو ی«نهادها با گام بزرگ»در  رادیکال چپ

شده ارائه مالی هایفرصت از اشتیاق با آفریقا و آسیا سراسر در پسااستعماری نیز نخبگان غیرمتعهدها،
 و همتحد ایاالت یکه تحت سلطه جهانی بانک و( IMF) پول المللیبین صندوق هایاستراتژی توسط

 هادولتی شدند، بطل اصالح اسالمگرا انقالبیون ران،ای در. کردندمی استقبال بود آن نئولیبرال دستورکار
گرایی را مصرف و و فردگرایی کردند، اتخاذ را وکارکسب وریبهره زبان و سازیخصوصی هایسیاست
 دمیدند. جوان، هاینسل میان در ویژهانقالب، به پرشور هایآرمان علیرغم

. دارد شده، متولد آن در که را متناقضی یزمینه هایی ازرگه هنوز ایران اسالمی جمهوری وجود این با
 در هنوز بحران این اما بخشید، آن به ایویژه شخصیت و رقم زد را انقالب 1970 دهه جهانی بحران
 و اقتصادی سازیجهانی قاطع پیروزی با در جایی دیگر کهچنان است نشده به شکل قطعی حل ایران
 در توانمی هم هنوز جمهوری را ایدئولوژیک هایخاستگاه. است شده حل آمریکا رهبری تحت مالی

 از حمایت و عربستان و اسرائیل متحده، ایاالت جدید محور برای رجزخوانی با که دید شعارهایی
 در ضدامپریالیستی رادیکال شعارهای اسالمی، جمهوری در. دهدسر می خاورمیانه در مخالف هایجنبش

 .دهدبه حیات خود ادامه می نئولیبرالیسم با آمیزمسالمت کمابیش همزیستی
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