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 و اهداف آن“ بسوی انقالب”

 

ایي ُضفی . فْری تزیي ُضف کوًْیظت ُای ایزاى ّ جِاى، طزًگًْی دکْهت صیکتاتْری طزهایَ صاری اطت

طال پیغ اػالم ػضٍ ّ ُشاراى ُشار کوًْیظت  160اطت کَ اس اتتضای ػکلگیزی هزام کوًْیظتی صر تیغ اس 

ایي ُضفی اطت کَ کوًْیظت ُای ایزاى، صر سیاتاى . اًض صر راٍ رطیضى تَ ایي ُضف جاى سْص را اس صطت صاصٍ

ُزکض کَ . ُا، سًضاى ُا ّ دتی چظثیضٍ تَ صیزک ُای اػضام فزیاص سصٍ اًض ّ اس پٌِاى صاػتي آى ػزم هی کٌٌض

سْاًضى سْص، ” کوًْیظت“ایي ُضف را هزکش فؼالیت ُا ّ تثلیغات سْص لزار ًضاصٍ ّ ًضُض، کوًْیظت ًیظت ّ تا 

ُز آًکض کَ ُضف فْری  .یال تِزٍ تزصاری اس تاریز تا ػظوت ایي ًِلت ّ اػتثار آهیشتَ تَ آى صارصتٌِا، ر

کوًْیظت ُا ّ جٌثغ کارگزی را تَ تاال تزصى صطتوشص ّ ػزاین فزّع گزاًتز ًیزّی کار تَ طزهایَ صار هذضّص 

اف کؼاًضى هثارسات هثمَ کارگز اس کٌض، ًوایٌضٍ طزهایَ صاراى اطت ّ اًگیشٍ ای جش تذویك کارگزاى ّ تَ اًذز

 .فْری تزیي ّ ػاجل تزیي ًیاس هثارسٍ هثماتی ًضارص

اّاًل طزًگًْی ! اها آیا ؿزفًا تا طزًگًْی دکْهت طزهایَ صاری، اًمالب اجتواػی تْلْع پیْطتَ اطت؟ سیز

صاراى  سـلت اًذـاری طزهایَ! دکْهت طزهایَ صاری فمن تَ هؼٌای طزًگًْی ُیت داکوَ کًٌْی ًیظت

ُوْارٍ تاػث هی ػْص کَ جٌاح تظیار کْچک ّ ًِایتًا چٌض ؿض ًفزٍ ای اس ایؼاى لضرت دکْهتی را صر صطت 

ُواًوْر کَ جٌاح سویٌی، طزهایَ صاراى ُْاصار . گزفتَ ّ صیگز جٌاح ُای طزهایَ صاری را اس دکْهت دذف کٌٌض

ّ یا، ًوًَْ ی . ػوظی دذف کزص 60صَُ  را صر اّایل طال ُای… جثَِ هلی ّ ًِلت آساصی ّ دشب تْصٍ ّ 

صیکتاتْری ّ اطتثضاص، . ػوظی تْص 80هزفضار ساتوی اس دکْهت صر اّایل صَُ ” اؿالح هلثاى“صیگز آى دذف 

هثیؼت داکویت طزهایَ صاری اطت کَ ُوْارٍ جٌادی را تز صیگز جٌاح ُای طزهایَ صاری غالة کزصٍ ّ گزٍّ 

صر چٌیي ػزایوی اطت کَ جٌاح ُای صیگز طزهایَ صاری تَ ػکل  .ُای رلیة را اس لضرت دذف هی کٌض

صر آهضٍ ّ صر ػزاین اطتثضاصی، هاًٌض دکْهت جوِْری اطالهی، دتی، سْاُاى دذف  (اپْسیظیْى)” هشالف“

الثتَ صر ػزاین صیگزی چْى کؼْرُای غزتی، کَ لضرت هثمَ کارگز ّ . ]]هی ػًْض” تغییز رژین“فیشیکی ّ 

اتة تیغ اس ایزاى اطت ّ ُزگًَْ تزسْرص لِزآهیش جٌاح ُای طزهایَ صاری تا یکضیگز هی تْاًض تؼکالت آى تَ هز

آغاسگز یک اًمالب اجتواػی ّ طزًگًْی کاهل داکویت طزهایَ صاری گزصص، ایي جا تَ جایی لضرت، اس هزیك 

طزًگًْی ُیت داکوَ ّ  ایي ًْع جا تَ جایی لضرت، یؼٌی.[[ اًتشاتات ّ تـْرت تضّى سًْزیشی اًجام هی پذیزص

دتی اگز ایي جا تَ جایی، هاًٌض طال . جا تَ جایی آى تا جٌاح ُای صیگز طزهایَ صاری، اًمالب سْاًضٍ ًوی ػْص

را یک اًمالب  1357تَ ُویي ساهز اطت کَ کوًْیظت ُا، اًمالب . اس هزیك لیام هزصهی ؿْرت پذیزص 57

ػْص کَ کل صطتگاٍ صیکتاتْری هثمَ طزهایَ صار هٌِضم اًمالب سهاًی پیزّس هی . ػکظت سْرصٍ هی ًاهٌض

صر غیز . ّ دکْهت هظتمین هزصم صر ػکل ػْرایی ّ هتکی تَ لضرت هزصم هظلخ جایگشیي آى ػْص. ػْص

دال هِن  .ایٌـْرت، اًمالب ػکظت سْرصٍ اطت ّ ًتیجَ ای جش اطتمزار هجضص صیکتاتْری طزهایَ صاری ًضارص

، تا سهاًیکَ … ّ یا ” جوِْری“ّ یا فمن ” جوِْری صهکزاتیک“تٌاهین، یا ” اطالهیجوِْری “ًیظت ًتیجَ آى را 

دکْهت ػْراُای هتکی تز لضرت هظلخ هزصهی جایگشیي دکْهت اطتثضاصی ّ یا پارلواًی تْرژّاسی ًگؼتَ، 

ّار ػضى تز تشْاًض، ُضف ّ اًگیشٍ اع، ص” اًمالب“اًمالتی صر کار ًثْصٍ اطت ّ ُز آًکض کَ چٌیي ًتیجَ ای را 

اًمالب، تَ : توْر سالؿَ. اػتزاكات هزصهی تزای گزفتي لضرت جٌاح طزهایَ صاری هولْب سْصع هی تاػض

هؼٌی تغییز داکویت طزهایَ صاراى اس هزیك اًِضام طاستار دکْهتی اطتثضاصی ّ پارلواًی ّ جایگشیي طاستي آى 

 .تا دکْهت هظتمین هزصم اس هزیك ػْراُا هی تاػض

تواهی هزصم ایزاى ّ تشـْؽ هثمَ کارگز ػاُض اًض کَ ! آیا ها اًمالب را ؿزفًا تزای اًمالب کزصى هی سْاُین؟ سیز



ایي دکْهت ّ اؿْاًل تواهی . ایي دکْهت طزهایَ صاری اطت کَ كزّرت اًمالب را تَ جاهؼَ تذویل کزصٍ اطت

ار گزفتَ اطت کَ تواهی کارگزاى ّ هزصم یک ًظام التـاصی ّ طیاطی ّ اجتواػی طزهایَ صاری تز ایي هثٌا لز

کارگز تْلیضی، . کؼْر تْلیض کٌٌض، اها هٌافغ ّ ارسع داؿلَ اس ایي تْلیض فمن تَ جیة طزهایَ صاراى طزاسیز ػْص

. سضهات رطاًی هی کٌٌض… کارگزاى سضهاتی، تَ صطتگاٍ ُای تْلیض ّ کارگز تْلیض ّ تْسیغ کاال  !تْلیض هی کٌض

کار گزفتَ هی ػًْض تا دظاب ّ کتاب را هْری ًگاٍ صارًض تا تواهی ارسع ُای تْلیض ػضٍ ّ هٌافغ کارهٌضاى، تَ 

هؼلواى ّ اطاتیض ًیش هظْلیت ػاى آهْسع ّ پزّرع کْصکاى ّ . تْلیض تَ جیة ّ دظاب طزهایَ صاراى ّاریش ػْص

تؼضاصی اس ایؼاى ًیش کَ . لزار صٌُضجْاًاى اطت تا طز تَ سیز تار آهضٍ ّ تشـؾ سْص را صر استیار طزهایَ صاراى 

طزطپزصگی ػاى تَ طزهایَ اثثات ػضٍ، تثضیل تَ کارگشاراى آى ػضٍ ّ صر تشغ تظیار کْچکی اس طزهایَ 

کارگزاى ّ اُالی را صر سیز یْؽ طزهایَ ًگاٍ … ػزیک هی ػًْض تا تٌام ًوایٌضٍ هجلض ّ ّسیز ّ ّکیل ّ طزصار ّ 

 .صارًض

 

اى هی تیٌض کَ ُز سهاى کَ تزای گزفتي دك ّ دمْق سْص الضاهی هی کٌض، تا ایي هاػیي اهزّسٍ هثمَ کارگز ایز

ػزیق ّ هْیل رّتزّطت ّ ُز گاٍ کَ اس ایي سیوَ ػة تاسی سظتَ ػضٍ ّ صطت تَ اػتـاب ّ اػتزاف هی 

ر تا هزصاى دزکتی سًاى ها هی تیٌٌض کَ ُزگاٍ تزای دمْق تزاب . سًض، تا سًضاى ّ چْب ّ چواق ّ صار رّتزّ هی گزصص

هی کٌٌض، آًِا را تزای طال ُا صر صاصگاٍ ُا ّ راُزّی هجلض ّ صاالى ُای کارگشاری دکْهت تَ تیِْصگی هی 

چزساًٌض ّ ُز سهاى کَ جاى تز لة تزای ػکایت تَ هیاى هزصم رفتَ تا جلة دوایت کٌٌض، آًِا ًیش صر کٌار کارگزاى 

ّ یا لْهیت ُا ّ  . رص تؼزف ّ آسارُای رّدی ّ جظوی ّالغ هی ػًْضتَ طلْل ُای سًضاى اًتمال هی یاتٌض ّ هْ

، کَ چیشی جش سًضگی تَ راٍ ّ رّع هْرص اػتماص ّ تز هثٌای طٌت ُا ّ فزٌُگ سْص ”اللیت“هذاُة تاؿوالح 

سالؿَ آًکَ، ُزکض کَ تا راٍ ّ رّع سًضگی تذویل ػضٍ  . صچار هی ػًْض ًضارًض ًیش تَ ُویي طزًْػت 

ری ًظاسص ّ تشْاُض کَ اس دمْق صهکزاتیک، فزصی ّ اًظاًی تِزٍ هٌض ػْص، اس آًجاییکَ کٌتزل طزهایَ طزهایَ صا

صاراى تز طزًْػت اُالی ّ اتشار ّ رًّض تْلیض ّ هٌافغ تَ صطت آهضٍ اس آى را صچار سلل هی کٌض، تایض طزکْب ّ 

 . ا ًیظتٌض کَ لشّم ّلْع اًمالب را هٌکز ػًْضاهزّسٍ کظی تَ غیز اس طزهایَ صاراى ّ کارگشاراى آًَ . هؼضّم گزصص

تزلزاری دکْهت ػْراُا، صیکتاتْری ّ کٌتزل اجتواػی طزهایَ صاراى را اس تیي هی تزص ّ تَ تواهی اطتثوار 

دکْهت  . ػًْضگاى ّ طتوضیضگاى ایي دك هظاّی را هی صُض تا هظتمیوًا صر تؼییي طزًْػت سْص صسالت کٌٌض

ی رّس تؼض اس فزّپاػی دکْهت طزهایَ، تواهی تثؼیلات طیاطی ّ دمْلی را اس هیاى ػْراُا، تالفاؿلَ، یؼي

تزصٍ ّ تَ تواهی اُالی، اس ُز هثمَ ّ جٌظیت ّ لْهیت ّ هذُة دك داکویت صاصٍ تا تتْاًٌض تا پیؼثزص اراصٍ ی 

صر دمیمت،  . صهتذض سْص، صر تواهی ًمام جوؼیتی، تَ الغاء رّاتن ّ هٌاطثات تثؼیق آهیش کوز ُوت تثٌضى

طزًگًْی داکویت ّ صیکتاتْری هثمَ طزهایَ صار، طزآغاس اًمالب اجتواػی اطت کَ تا هذْ ُزگًَْ تثؼیق صر 

تٌِا تایض ُؼیار تْص کَ ُز لذظَ کَ  . ُز گام سْص ًِایتًا تَ جاهؼَ ای ػاری اس تثؼیلات هثماتی هی اًجاهض

ّص،راُی جش تاسگؼت طزهایَ صاری ّ صیکتاتْری آى صر داکویت ػْرایی، اس هزف ُز دشب ّ صطتَ ای، طالن ع

 .اًتظارهاى ًشْاُض تْص
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