دﯾـﺎﻟﮑﯿﺖِ راﺑﻄـﻪ ی ﺗﻀﺎدﻫـﺎ و
ﻣﻘﻮﻟﻪ ی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ«!
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺷﻤﺎره ۱۳۹۸ / ۱۸
) ۲۴ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۵ – ۱۳۹۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (۲۰۱۹

ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﺎﻧﺲ ﻫﯿﻨﺲ ﻫﻮﻟﺲ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻗﺼﯿﺪه از
ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ ﺗﻨﮓ درﺑﺎره ی ﺑﯿﺪار ﺷﺪن درﺧﺖ ﮔﯿﻼس از ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﺤﻮه
ی ﺑﺮوز اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﺋﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻗﺼﯿﺪه را
ﻫﻮﻟﺲ »ﻧﮕﺮش درک ﺷﺪه ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ زاﺋﯿﺪه از ﻧﮕﺮش درک ﺷﺪه« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ دو ]ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻧﮕﺮش ،ﻧﮕﺮشِ زاﯾﻨﺪه ی ﺗﻌﺮﯾﻒ[ در وﺣﺪت
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

ﺳﺨﻦ ﻫﻮﻟﺲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ،اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی »روﻧﺪی«
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﮐﻪ در آن »ﻣﺎﻫﯿﺖ )ﭘﺪﯾﺪه(  ..ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« )ﭘﯿﺎم ﻃﺒﺮی
درﺑــــﺎره ٔ ﺗﻀــــﺎد و اﺷﮑــــﺎل آن ،در ﺗــــﻮدهای ﻫــــﺎ
 .(http://tudehiha.org/fa/9443از دﯾﺪ ﻃﺒﺮی ،ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻫﻮﻟﺲ در راﺑﻄﻪ )و ﺟﺪل( ﺗﻀﺎد ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
روﻧﺪی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ای ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺟﺪل ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ »ﻣﺎﻫﯿﺖ« )ﻣﻀﻤﻮن( ﻧﻮ
ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدد .ﻫﻮﻟﺲ اﯾﻦ روﻧﺪ را در ﻗﺼﯿﺪه ٔ ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺳﺎزد و وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص آن را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار دارد ﺑﺎ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از »ﺗﮑﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻀﺎدﻫﺎ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .«..

ﻫﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﺗﺮﺳﯿﻢ درﺧﺖ ﮔﯿﻼسِ ]در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮابِ[ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در
ﻗﺼﯿﺪه ،درک ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »آﯾﻨﺪه دور ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ،دﯾﮕﺮی در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﮐﺮک ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺮک ﮔﻞ؛ ﭘﺎﻧﻔﺸﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،آن ﭼﯿﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ آنﻫﺎ در ﺑﻮدﺷﺎن رﯾﺸﻪ دارد ،آنﻫﺎ ﺗﻀﺎد

را در درون ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدم ،از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،اﺛﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻟﺌﻮ ﮐﻔﻠﺮ ﮐﻪ در ﺗﻮدهای ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ دوم )و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ( را درﺑﺎره ی ﻣﻨﻄﻖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎرش ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﻮﯾﻪ ای ﻧﻮ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺠﺪد دﯾﺪم و اﻧﮕﺎر ﺑﺎری دﯾﮕﺮ از زﯾﺮ
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ.

ﻟﺌﻮ ﮐﻔﻠﺮ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دو ﺳﻮی ﺗﻀﺎد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻇﺮﯾﻒ و ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖ و ﮐﻔﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن
دادن ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ آن ،ﭘﺎی ﻓﺮدرﯾﺶ ﻫﮕﻞ ،ﮐﺎﺷﻒ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ای را ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزد ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﻫﮕﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ آن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ی
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﮔﺎم ﺳﺘﺮک دوران ﺳﺎز ﻏﻮﻻﻧﯽ از
زﻣﺮه ی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﻄﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .ﮐﻔﻠﺮ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﻮﻻن ،ﻣﻨﻄﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
را اﻧﻄﺒﺎق و وﺣﺪت ﻣﯿﺎن »اﺳﻠﻮب« ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻀﻤﻮن »واﻗﻌﯿﺖ -ﺣﻘﯿﻘﺖ«
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ »وﺣﺪت رﯾﺸﻪ ﻋـﻠّﯽ واﻗﻌﯿﺖ -ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﺳﻠﻮب ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ،ﯾﻌﻨﯽ وﺣﺪت
ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ و آﮔﺎﻫﯽ« ]ﻣﯿﺎن ﻋﯿﻦ و ذﻫﻦ ،ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﯿﻨﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﯿﻨﯿﺖ در ذﻫﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﻧﺴﺎن[ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﯽ
ﮔﺮدد .. .و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهای ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»در آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ درﺑﺎره ٔ ﮐﺎﺗﮕﻮری ]ﻣﻘﻮﻟﻪ[ﻫﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
ﻣﺠﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ٬٬ﯾﺎ ٬٬ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﻞﮐﺮد اﻧﺪﯾﺸﻪ و ٬٬ﯾﺎ
 ٬٬ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺮ
دو ﺟﺎﻧﺐ آنﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ«.

اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ رﻓﯿﻖ
ﺗﻮدهای از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری ﺷﺪ ،زﯾﺮا رﻓﻘﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب و
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن
»اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« داده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺒﺤﺚ »وﺣﺪت
ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ و آﮔﺎﻫﯽ« را ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و روﻧﺪ »ﻫﺴﺘﯽ« را
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ» .اﮔﺮ روزی از ﺗﺒﻌﯿﺪ

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎز ﮔﺮدم ) «..ا ط ،ﻫﺪﯾﺪ ،ﺳﺮوده ی زﻧﺪان( ،و راه
ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ دوﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ،ﺗﺒﺎدل اﻧﺪﯾﺸﻪ …*
»اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن
آﻣﻮﺧﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ِ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور
ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ را ﻃﺮح ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺼﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،درک ﻣﯽﺷﻮد و در ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد .از اﯾﻦ رو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻢ در اﯾﻦ
ﺳﻄﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺒﮕﯿﺮ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺗﮕﻮری »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی وﺣﺪت اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ی
اﯾﺮان درﺑﺎره ی ٬٬ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ٬٬از ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﺗﺎ ﮐﻨﻮن .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﯽ از »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« اراﯾﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در »ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن آن« و
»در ﺻـﺪر اﺳﻼم« اﺷـﺎره ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ٬٬اﺳﻼﻣﯽ ،٬٬وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ از »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮ »ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن
آن« در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ) ۵۷ص  (۷اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺪﯾﺪه ی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻨﻮﻧﯽ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬﻫﺒﯽ ازﺟﻤﻠﻪ در
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺧﻮد .اﺑﺰار ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ .اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دﺳﺖ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺟﺰ در ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺗﻮاﻣﺎن اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺰ در وﺣـﺪت ﮐﺎرﮐﺮد
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺰ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در »واﻗﻌﯿﺖ-
ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﻫﺴﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو
وﺣﺪﺗﯽ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ و ﺷﮑﻠﯽ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺣﺪت در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﮐﺮد دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ«
در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺣﺪت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم

ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻪ در »ﺻﺪر اﺳﻼم« و ﻧﻪ در »ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن آن« ،در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﺪه داری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد» ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ زاﺋﯿﺪه از
ﻧﮕﺮشِ درک ﺷﺪه« از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺳﻠﻮب
ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ .اﯾﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﮐﻮﺷﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﭘﺪﯾﺪه و درک ﺟﺪل ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر درک »ﮐﻠﯿﺖ« واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﮕﻞ »ﺣﻘﯿﻘﺖ« اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮاﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻋﻨﺼﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه
راﺑﻄﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﻣﯿﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ درک از ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻀﺎد ﻫﺎ
در ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد.

ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﻣﻘﻮﻟﻪ ی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﺻﺪر اﺳﻼم و
در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ،
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ دو دوران ﺿﺮوری اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
در ﻧﻮﯾﺪدﻧﻮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﻮﻻی  ،(… ۲۰۱۹ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ .و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
»ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
»ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ
ﺷﯿﻌﯽ ،در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﺧﻮد ،اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺶ را در ﺣﻮزه ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ وﺳﯿﻊ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ «.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﮐﺎرﮐﺮد زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻧﻈﺎم در
ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﺳﻮﯾﻪ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد» :درﺑﺎره ی اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ]اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ[ اﺳﻼم،
ﺑﺮآﻣﺪه از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ
درآﻣﺪن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  ..از اﯾﻦ ﺳﻨﺦ اﻧﺪ.«.. .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و درﺑﺎره ی رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی -اﻗﺘﺼﺎدی
ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد» :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺴﺎﻗﺎت و ﻣﺰارﻋﻪ و ﻣﻀﺎرﺑﻪ و  ..و
ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﻧﺪاﺷﺖ  .«..ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در دوران اﻗﺘﺼﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری
ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺎل دﮔﺮدﯾﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن اﺗﺤﺎد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﺑﺮده داری -ﻓﺌﻮداﻟﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺗﺪارک ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ﻫﻨﻮز رواﺑﻂ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از »ﺻﺪر اﺳﻼم«،
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ٬٬اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ] ٬٬در
دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ[ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﻮد را از ٬٬ﺧﺎرج ٬٬اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺄﺧﺬ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻮک ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮازن
ﻗﻮا در آن ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﺳﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ]ﺗﻮده
اﯾﺮان[ ﻗﺮار داﺷﺖ«.

ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﻘﺎﻟﻪ اداﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﯿﺎﻧﻮری ٬٬اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ٬٬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن
ﻣﺒﺎرزه ی ﺣﺰب را ﻋﻠﯿﻪ »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ آن ،ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ در
اﯾﺮان ﺑﺪل ﺳﺎزد ،ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻨﺎن »زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ
ﺑﻬﺸﺘﯽ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺠﺪداً ﻣﺎﻧﻨﺪ ٬٬ﮔﺮﺑﻪ ی ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻋﻠﯽ ٬٬ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ و ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺧﻮد را
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« ،وﻟﯽ از ﺣﺮﺑﻪ »ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن ﻣﺒﺎرزه ی ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان« ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﺮد آن در آن دوره ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﺧﻄﺮی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار
از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ!

ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺻﺮاﺣﺖ ﻻزم در ﺑﺎره ی راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات در

روﺑﻨﺎ و زﯾﺮﺑﻨﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺠﯽ -ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﯿﺎﻧﻮری ،دﺑﯿﺮ
اول ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
در اﯾﺮان در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ی ٬٬ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ ٬٬در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ را در اﯾﺮان
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از درون اﯾـﻦ »واﻗﻌﯿﺖ -ﺣﻘﯿﻘﺖ«
راه ﺧﺮوج اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ» .واﻗﻌﯿﺖ -ﺣﻘﯿﻘﺖ«ی ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﺖ راﺑﻄﻪ ی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی« ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .راه ﺧﺮوج از ﺑﻦﺑﺴﺖ و ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از »ﮐﻠﯿﺖ«
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ،ﺟﺰ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی وﺣﺪت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﻼﻣﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ »ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ زاﺋﯿﺪه از
ﻧﮕﺮش درک ﺷﺪه« را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻋﻠﻢ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در دوران اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻻزم ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .درﺳﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺨﻨﺎن زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﯿﺎﻧﻮری
ﺑﻪ ﭘﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻧﮕﺮش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮدهای ﮐﯿﺎﻧﻮری ،دﺑﯿﺮاول ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد
و ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺗﻮدهای و ﻫﻮاداران ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﻈﺮات
ﮐﯿﺎﻧﻮی ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب
ﺑﻬﻤﻦ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎم و ﻏﯿﺮﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اراﯾﻪ ٬٬ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ٬٬ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه روز آن دوران ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه ﭘﺪﯾﺪار
ﺳﺎزد و ﻧﮑﺮده اﺳﺖ! ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺟﺪل
ﻧﻈﺮی ﻣﯿﺎن دو ﺑﺮداﺷﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش و رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ
ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﭘﺪﯾﺪه ،در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻮﻧﯽ در
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری در ﻟﺤﻈﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻦ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ »واﻗﻌﯿﺖ -ﺣﻘﯿﻘﺖ« را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از »واﻗﻌﯿﺖ -ﺣﻘﯿﻘﺖ« روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آن
ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﻀﺎد در »ﺻﺪر اﺳﻼم« و در »ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن« آن ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﻫﺎ در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺒﺮد و ﺟﺪل ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ» .ﮐﻤﺒﻮد« ادﻋﺎﯾﯽ در
»ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و »ﮐﻢ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ آزادیﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ و درک ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﻮﻟﻪ
ی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﻟﺬا درک
ﻧﺸﺪه ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دارد!

ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ »ﻧﮕﺮش درک ﺷﺪه ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ زاﺋﯿﺪه از ﻧﮕﺮش درک ﺷﺪه« روﺑﺮو
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ در »ﺻﺪر اﺳﻼم« و در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ .ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻫﯿﭻﮔﺎه راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
وﻻﯾﯽ« و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﻔﻆ آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎره ی اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨـﻮاﻧﯿﻢ و ﺑـﻪ ﻃﺮﯾـﻖ اوﻟـﯽ آن را ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزان ﺟـﻮان
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .ﺑﺮش ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در
دوران اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻀﺎدی روﺑﺮوﺳﺖ.

ﻗﻄﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درون ﺣﺰﺑﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
راه ﺑﺎرﯾﮑﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اﺧﯿﺮ آن ،ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن
رﻓﯿﻖ ﺟﻮان دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﮑﺎری در ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ دارد و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،و ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺣﻀﻮر
ﺗﻮدهای ﻫﺎ در ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺰب ،و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،پﯾﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ درک ﻧﺸﺪن

ﻣﻀﻤﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻀﺎد ﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ درک اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻧﺒﺮد ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﻟﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻟﺌﻮ ﮐﻔﻠﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮐﻪ درک
ﻣﻀﻤﻮن آن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻀﻤﻮن
»ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ]ی[ را در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و »وﺣﺪت دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اﻗﺘﺼﺎد« را ﻣﯽ
آﻣﻮزد .او ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ »ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻮرژواﯾﯽ« ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ آن را ﺑﻪ »روﻧﺪ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ -ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺗﺎرﯾﺦ«
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و آن راﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ در درک و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽ
داﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻀﺎد ﻫﺎ در ﭘﺪﯾﺪه را
ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ درﻧﯿﺎﻓﺘﻦ »ﮐﻠﯿﺖ« روﻧﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .او ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ »ﮐﻠﯿﺖ« را در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺑﻮرژواﯾﯽ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :آﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ را اﻧﺴﺎن ]ﺑﺎﯾﺪ[ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری
از ﻟﺤﻈﺎت و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ درک« ﮐﻨﺪ؟ »ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ
دو ﻟﺤﻈﻪ و ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎد و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺑﺎﯾﺪ دو ﻟﺤﻈﻪ و ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﺮد
و ﻣﺘﺠﺰا و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ[ و ﯾﺎ اﯾﻦ دو
در ﺑﺮداﺷﺖ ،وﺣﺪﺗﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ وﺣﺪﺗﯽ
ﭘﺮﺗﻀﺎد ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺗﻀﺎد ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻀﺎدﺷﺎن ،ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
اﯾﻦ رو ﻧﯿﺰ ﻟﺤﻈﺎت و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط و واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺣﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ -ﺿﺮوری
ای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ و ﯾﺎ آن دو ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ]ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ[ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار
دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آن ﻃﻮر ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ
ﭘﺮت ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی آب آرام ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد«؟

ﺑﺮﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ -ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهای ﻫﺎ درﺑﺎره
ﺿﺮورت ﺣﻀﻮرِ ﻣﻮاﺿﻊ راﺳﺖ و ﭼﭗ در ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ درک ﺷﻮد .ﻧﻈﺮات راﺳﺖ و
ﭼﭗ در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .ﺣﺬف ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺳﻮی اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻈﺮی -ﺗﺌﻮرﯾﮏ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ،

ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺷﻂ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن و ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا
روﺑﺮو ﻣﯽ ﺳﺎزد! ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ اﺳﻔﻨﺎک ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
آﻧﮑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻘﻤﻪ ی ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ در
ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺰب ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻪ اش را ﻧﺸﺎن داد و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﻄﻊ اﻣﮑﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهای ﻫﺎ اﻣﺴﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼم را ﻫﻢ ﻧﺪاد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎری
دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﻟﻘﻤﻪای ﺑﺮای ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮد.

* ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
آﺛﺎر زﻧﺪه ﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺠﺪد ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻟﺌﻮ
ﮐﻔﻠﺮ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش
اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ذﻫﻦ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب
ﮐﻔﻠﺮ را ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد.

