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ﭘﻴﺎﻡﺪهﺎی ﻥﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎهﺎت ،ﻡﻄﻠﻖ ﮔﺮایﯽ هﺎ ،ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ هﺎ ،اﻥﺤﺼﺎر
ﻃﻠﺒﯽ هﺎ و ﺧﻮد ﻡﺤﻮری هﺎ در ﺹﻔﻮف ﻥﻴﺮوهﺎی اﻥﻘﻼﺑﯽ
ﺏﺪون ﺕﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡﺪهﺎی ﻡﻨﻔﯽ و در ﻡﻮاردی ﺏﺴﻴﺎر ﻡﻨﻔﯽ ،در ﻋﻴﻦ ﺁن ﮐﻪ ﺏﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ
ﺁن را ﻥﻤﯽ ﺕﻮان ﺏﻪ ﺣﺴﺎب دﺷﻤﻨﯽ ﺁﮔﺎهﺎﻥﻪ ﺏﺎ اﻥﻘﻼب ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻡﺎﻥﻨﺪ ﺕﺮﻡﺰ دردﻥﺎﮐﯽ روﻥﺪ
ﮔﺴﺘﺮش اﻥﻘﻼب ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ ﻡﻴﻬﻦ ﻡﺎ را ﮐﻨﺪ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺁب ﺏﻪ ﺁﺳﻴﺎب اﻡﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺿﺪ
اﻥﻘﻼب ﻡﯽ رﻳﺰد و ﺏﻪ ﺏﻮرژوازی ﻟﻴﺒﺮال ﺿﺮﺏﻪ ﺥﻮردﻩ اﻡﮑﺎن ﻡﯽ دهﺪ ﮐﻪ از ﺁن ﺏﻪ زﻳﺎن
اﻥﻘﻼب ﺏﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی ﻥﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ هﺎ در ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﻗﺮار ﻥﺪارﻥﺪ :هﻢ در »ﭼﭗ« اﺳﺖ و هﻢ در راﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻡﻨﺸﺎء ﭘﻴﺪاﻳﺶ هﺮ دو ﮔﺮاﻳﺶ »ﭼﭗ« و راﺳﺖ هﻤﺎن اﻗﺸﺎر ﺥﺮدﻩ ﺏﻮژوازی هﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ هﺎ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﭼﻬﺮﻩ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻡﺘﺠﺎوز ،ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﻡﺎب،
ﭼﻤﺎﻗﺪار و ﮔﺮداﻥﻨﺪﮔﺎن ﺁن ﻡﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ .ایﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﮐﻪ اﻡﺮوز ﻡﺴﻠﻤﺎ ﺝﻮﻻﻥﮕﺎﻩ ﻋﻨﺎﺹﺮ ﻥﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺿﺪ اﻥﻘﻼب و ﺳﺎواک ﮔﺮدیﺪﻩ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﻋﻠﻴﻪ هﻤﺎن ﻡﺤﺎﻓﻠﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ اﻥﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد در
ﺑﻪ وﺝﻮد ﺁوردن ﺁن ﻡﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻩ اﻥﺪ ،ﻡﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ اﻥﺤﺼﺎرﮔﺮاﻥﻪ از ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب
هﺮ ﻥﻈﺮ ﻡﻐﺎیﺮ ﺑﺎ ﻥﻈﺮیﺎت ﺗﻨﮓ ﻡﺒﺘﮑﺮیﻦ ﺁن اﺳﺖ.
رواج اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻡﻮﺟﺐ ﻡﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺕﻨﮓ ﻥﻈﺮان از ﻳﮏ ﺳﻮ ﻡﻴﺪان ﺟﺒﻬﻪ ﻡﺘﺤﺪ
ﻥﻴﺮوهﺎی راﺳﺘﻴﻦ اﻥﻘﻼب را ﺕﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮدان هﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی را ﮐﻪ ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ در اﻳﻦ
ﻡﻴﺪان ،در ﻥﺒﺮد ﻡﺸﺘﺮک ﺏﺮای ﻋﻤﺪﻩ ﺕﺮﻳﻦ ﺁﻡﺎج هﺎی هﻤﮕﺎﻥﯽ ﻡﺤﺮوﻡﺎن ﺟﺎﻡﻌﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥﻪ و
ﺳﺎزﻥﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻥﻤﺎﻳﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﻡﻴﺪان ﺥﺎرج ﺳﺎزﻥﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ راﻩ را ﺏﺮای ﻥﻔﻮذ ﻓﺮﺻﺖ
ﻃﻠﺒﺎن و ﻋﻮاﻡﻞ دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺥﻴﻠﯽ زود ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ رﻥﮓ و ﻡﺎﺳﮏ رﻳﺎ و ﺕﺰوﻳﺮ ﺏﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺥﻮد
ﺏﺰﻥﻨﺪ ،ﺏﻪ درون ﺻﻒ ﻡﺒﺎرزان اﻥﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﺏﺎز ﻥﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺕﺠﺮﺏﻪ ﺕﺎرﻳﺨﯽ ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺹﻒ ﮔﺮوﻩ هﺎی اﻥﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﺧﻴﻠﯽ زود ﺝﻮﻻﻥﮕﺎﻩ ﻋﻨﺎﺹﺮ دﺷﻤﻦ ﻡﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﻤﺖ »ﭼﭗ« ،هﻤﻴﻦ اﻥﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ و ﻡﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻳﯽ و ﺥﻮدﻡﺤﻮری در ﻡﻴﺎن ﺁن
ﮔﺮوﻩ هﺎی ﭼﭗ ﮔﺮا دﻳﺪﻩ ﻡﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺁن ﺏﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﻡﺎﻥﻨﺪ اﻥﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎن راﺳﺖ ﮔﺮا و
ﻗﺸﺮی در ﻡﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی هﺎی ﺥﻮد ﺻﺪاﻗﺖ دارﻥﺪ ،وﻟﯽ ﺏﻪ ﻋﻠﺖ هﻤﺎن وﻳﮋﮔﯽ هﺎی ﭘﺮ اﻥﺤﺮاف
ﻋﻤﻼ در ﺳﻤﺘﮕﻴﺮی ﻥﺎدرﺳﺖ ﻥﺴﺒﺖ ﺏﻪ ﺿﺮورﻳﺎت اﻥﻘﻼب در ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻨﻮﻥﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻥﺪ .در
اﻳﻦ ﻡﻮرد هﻢ ،اﻗﺪاﻡﺎت ﺁﺷﻮب ﮔﺮاﻥﻪ ،ﺕﺸﻨﺞ اﻥﮕﻴﺰ ،ﺕﺨﺮﻳﺒﯽ ﻳﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺕﻮﺳﻞ ﺏﻪ ﻗﻬﺮ
ﺏﺮای ﺕﺤﻤﻴﻞ ﻥﻈﺮﻳﺎت ﺕﻨﮓ ﮔﺮوهﯽ ﺏﻪ دﻳﮕﺮان ،ﺟﺎﻥﺸﻴﻦ ﺏﺮﺥﻮرد ﺥﻼق اﻥﻘﻼﺏﯽ ﻡﯽ ﺷﻮد .ﻡﺎ
ﺷﺎهﺪ ﺁن هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ روش هﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻡﺎﻥﻨﺪ اﻥﺤﺮاف ﺳﺮﮐﻮﺏﮕﺮاﻥﻪ راﺳﺖ ﮔﺮاﻳﺎن ،ﻡﻴﺪان رﺷﺪ

اﻥﺤﺮاف زورﻡﺪاراﻥﻪ ﭼﭗ روهﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﻥﻮﻋﯽ از ﮔﺮاﻳﺶ هﺎی »اﻥﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ« ﻡﺎﺋﻮﺋﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ ﺏﻪ ﺷﻴﻮﻩ هﺎی وﺣﺸﻴﺎﻥﻪ ﭘﻞ ﭘﻮت هﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻡﯽ ﻳﺎﺏﺪ ،ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻥﺪ.
ﻗﺸﺮی ﮔﺮی در ﻡﻘﺎﻡﺎت ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻡﻮﺟﺐ اﺷﺘﺒﺎهﺎت ،زﻳﺎدﻩ روی هﺎ ،و در ﭘﻴﺎﻡﺪ ﺁن هﺎ،
زﻳﺎن هﺎی ﺟﺒﺮان ﻥﺎﭘﺬﻳﺮ در زﻡﻴﻨﻪ از دﺳﺖ دادن اﻡﮑﺎﻥﺎت و ﻓﺮﺻﺖ هﺎی ﮔﺮاﻥﺒﻬﺎ در ﺏﺴﻴﺎری
از زﻡﻴﻨﻪ هﺎ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻗﺸﺮی ﮔﺮی و ﺥﻮد ﻡﺤﻮری در »ﭼﭗ« ﻡﻮﺟﺐ دﺳﺖ
ﻳﺎزی ﺏﻪ اﻗﺪاﻡﺎت ﺕﺨﺮﻳﺒﯽ ،ﺕﻔﺮﻗﻪ ﺟﻮﻳﺎﻥﻪ ﺷﺪﻩ ،و ﭘﻴﺎﻡﺪ هﺮ دوی اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ هﺎ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻡﻴﺪان ﺏﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﻥﻘﻼب و ﺏﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی ﻟﻴﺒﺮال هﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎر و ﺕﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺐ ﺏﻪ ﻃﻮر
ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی ﻡﺴﺎﻋﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.

