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وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ
نویدنو-اردﺷﯿﺮ زارﻋﯽ ﻗﻨﻮاﺗﯽ

در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل  1398ﺧﺒﺮی دردﻧﺎک در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻼﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ رود اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان را دﭼﺎر ﯾﮏ
ﺷﻮک ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻓﻮت دﮐﺘﺮ “ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ
داﻧﺎ” ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و اﻗﺘﺼﺎددان ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﻼن ﮔﺮدﯾﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺮوع و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وﺧﺎﻣﺖ
ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﭘﺎرس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر
روز ﺑﺪن اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری ذات اﻟﺮﯾﻪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻠﯿﻮی ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان و ﺣﺎﻣﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺎن داد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای رﻓﻘﺎی وی و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺳﺨﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺴﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .آﺳﻤﺎن اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺘﺎره
ﺳﺮخ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش دﯾﺪ و ﺟﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺑﺰرگ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺷﻮر
در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﻣﯿﺪ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎﯾﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﮐﺖ
دوﺳﺘﺪاراﻧﺸﺎن ﻧﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در
زادﮔﺎه ﭘﺪری وی ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﭘﯿﮑﺮی ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ از ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻧﯽ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯽ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﯿﺮاث ﺳﯿﺎﺳﯽ –
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ وی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری ﮐﺸﻮر درک ﮐﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص و ﯾﺎ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺟﺎﯾﮕﺎه و واﻗﻌﯿﺖ
وﺟﻮدی اﯾﺸﺎن ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻮﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﻮی ﯾﺎ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺨﺪوش
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
اول :رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ از ﺟﻮاﻧﯽ و دوران داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ
آرﻣﺎﻧﮕﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﯿﺎت ﭘﺮﺑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺷﻮر و ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد .اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد وی
ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻟﺰام ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺑﺪﯾﻞ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯿﺮات ﻧﻈﺮی و ﭘﺮاﺗﯿﮏ وی در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽ
ﺗﻮان از ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی وی و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرک اﯾﺸﺎن
درﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﻻت و رﺧﺪادﻫﺎی ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪ و
اﺛﺒﺎت ﮐﺮد.
دوم :در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻫﻤﮕﺎن از ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ،دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺲ
داﻧﺎ را ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﺎ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را درﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺣﺒﺲ ﻧﮑﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﯾﮏ
ﭘﺮاﺗﯿﺴﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻮد
ﻣﺒﺎرز و ﭘﯿﺸﻘﺮاول ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
اﯾﺸﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،زﻧﺎن ،ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر،

دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن ،ﺣﻀﻮر در
راس ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن و دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺤﺮان و اﺻﻮﻻ ﺣﻀﻮر و وﺟﻮد اﯾﺸﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد،
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دردﻫﺎ
و آﻻم ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ وی رﯾﺸﻪ در
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻈﻢ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ داﺷﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮد.
ﺳﻮم :دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ و ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از وی ﺑﻪ ﺻﻮرت واژﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و
ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ اﺻﻼﺣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی وی در
ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺧﺪادﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﻪ از وی ﺑﻪ
ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،دﻗﯿﻘﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭼﻬﺎرم :رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻬﻪ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﻃﻊ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ )ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻟﻨﯿﻦ در
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در دوران اﻧﺤﺼﺎرات و
ﻣﻨﻮﭘﻮﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ( واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ دارد و اﯾﻦ را ﻣﯽ
ﺗـﻮان از ﺧﻼل ﻣﻮاﺿـﻊ وی در ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ اﯾﺸـﺎن در ﺧﺼـﻮص دﺧـﺎﻟﺖ ﻫـﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﺣﻤﻼت و ﺗﺠﺎوزات
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ و
روﺷﻨـــــــــــــﯽ
ﺑـــــــــــــﻪ
ﯾﻤـــــــــــــﻦ
دﯾﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺲ داﻧﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﺎن ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد
ﯾﮏ اﻧﺘﺮﻧﺎﻟﺴﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی و ﮐﻨﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﭘﺮﻧﺴﯿﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و دﻓﺎع از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮد.
ﺷﺸﻢ :ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻊ دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮه
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺖ و از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﺧﻮد در داﻧﻀﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﯾﺪ .رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ دﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ

ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﯿﺮوی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وی دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در راﺳﺘﺎی ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺮزﺑﻨﺪی داﺷﺖ ﯾﮑﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ داﻣﻦ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﻏﻠﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﻫﻔﺘﻢ :رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ﺿﺮورت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻠﯿﺪواژه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و ﭼﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮح
ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﺮاﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ
“ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق” و دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﯿﺴﺖ وﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ و
وی ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺣﺘﯽ از وی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ “ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺼﺪﻗﯽ” ﺳﻌﯽ در ﭼﻬﺮﭘﺮدازی ﻧﺎدرﺳﺖ از اﯾﺸﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺸﺘﻢ :ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻮع رﻓﺘﺎر رﻓﯿﻖ رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاه و اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺻﻞ
ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی و اﻟﺰام دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮏ و در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﻘﺎی
ﻫﻤﻔﮑﺮ وی ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺒﺮز را از ﻧﺰدﯾﮏ و
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وی ﻧﺎﺷﯽ از
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻬﻢ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﺸﺎن در ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ و رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺗﻔﺎوت
ﺑﺎرز رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ
ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻣﯿﺰ ﻃﻮری

رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در
ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺲ
داﻧﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ
ﯾﮏ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻨﮓ
و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
دﻫﻢ :دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻟﻘﺐ رﻓﯿﻖ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺘﯽ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر رﻓﯿﻖ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻘﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦ را ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ وی را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ دﯾﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
اﻧﺪ.
ﯾﺎزدﻫﻢ :دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺧﻮد و ﭼﻪ
در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ “ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ” ﺑﻮد
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .دو ﺣﻮزه ﺷﺎﺧﺺ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
وی در ﺧﺼﻮص “ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی” ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ از ﺷﯿﻮه ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎزی ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن و
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﯽ داد ﮐﻪ اﺷﺮاف وی ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد( و دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ وی در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
درک ﻋﯿﻨﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻼش وی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ
ـﺎرﮔﺮی
ـﺎﻟﯿﻦ ﮐـ
ـﻢ ﻓﻌـ
ـﺎرﮔﺮ و ﺗﻔﻬﯿـ
ـﻪ ﮐـ
ـﻪ درون ﻃﺒﻘـ
ـﺎﯾﯽ ﺑـ
ـﺶ ﻫـ
ﭘﮋوﻫـ
ﺑﻮد.

دوازدﻫﻢ :ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص
رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ وی ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ در ﺣﻮزه ﮐﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﻀﺎ در ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ وی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﮐﻪ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺘﺎل وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﺎﺗﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زادی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه دﮐﺘﺮ
رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﻫﺮﮔﺰ در ﻧﻔﯽ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺧﻂ ﮐﺸﯽ و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺿﺮورت و اﻟﺰام ﮐﺎر
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه از وی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ و ﮔﻔﺖ و
اﺑﻌﺎدی از ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وی را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﻣﺤﺪود ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ وی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻫﻢ رزم و ﻫﻢ ﮔﺎم وی ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ درﺧﺼﻮص رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
واﻻی وی را در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد
ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه و ﺷﻨﺎﺧﺖ
وی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد در
ﯾﮏ ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮ و ﻓﻀﺎی آن
دﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮش ﮐﻮﺗﺎه از ﯾﮏ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ وی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در
ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت و داوری در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ
اﻓﺴﻮس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮدم ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ،
ﯾﮏ ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺮﺷﻮر و ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﮐﺒﯿﺮ را در زﻣﺎﻧﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت
ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎﺛﺮﮔﺬارﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪرود رﻓﯿﻖ ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
… ﺑﺪرود.

