»ﺗﻀــﺎد اﺻــﻠﯽ ﻣﯿــﺎن ﻣــﺮدم و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ«؟! اﺳـﻠﻮب ﺑﺮرﺳـﯽ و
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ  ۱۰ﻣﻬﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ۴/۹۹
 ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ  ۳۰ ،۱۳۹۹ﻣﺎرس ۲۰۲۰
رﻓﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ۱۰ ،ﻣﻬﺮ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان،
ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺟـﺰﺋـﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و از آن ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ی وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎی
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺰ ،آن روی دﯾﮕﺮ ﺟﺰء دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﮔﺬار
از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺳﺎزد و آن را ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب
ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .ﻫﺮ دو ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ دوﻋﻠﺖ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻋﻤﺪه و راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ در ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان و
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ« در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﺪل
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻞ »ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ« ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی »ﺗﻀﺎ اﺻﻠﯽ« و »ﺗﻀﺎد
ﻋﻤﺪه -روز« در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان! ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪ ،ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن »ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ«.
ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ی دﯾﮕﺮی را در اﯾﺮان در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ »ﺗﻀﺎد
ﻋﻤﺪه« ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ دو
ﺗﻀﺎد وﻟﯽ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻞ »ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه« ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم و رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ و »ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ« ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﺣﺪت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ وﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن »ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻧﻮﯾﻦ«
اﺻﻠﯽ«
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ

در ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ »ﺗﻀﺎد
از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری آن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزه ی روز را در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه در داﺧﻞ
ی اﯾﺮاﻧﯽ و در ﺧﺎرج ،ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﯾﮑﺪﯾﮑﺮ راﺑﻄﻪای ﭘﺮﺗﻀﺎد دارﻧﺪ ،روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻧﺒﺮد ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در دوران ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺘﯽ
ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺪ )اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( .زﯾﺮا ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﯾﺮان در
ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

وﻻﯾﯽ

و

ﺷﺨﺺ

ﺧﺎﻣﻨﻪ

ای

و

اﻋﻮان

و

ﻧﮕـﺮاﻧـﯽ ِ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﻧﺼﺎرش از ﺗﻌﻤﯿﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ارﺗﺠﺎﻋﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺷﺖ ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
)ﺧﺒﺮﻫﺎ از ﻇﺒﻂ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺛﺮوت ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻼم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(.
ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ در اﯾﺮان
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن »ﻧﮕﺮاﻧﯽ« ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ را
در اﯾﺮان درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎزی ﺷﮑﻞ آن ،ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن را
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد!
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺣﻞ
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از دو ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،و ﺑﺪون ﺣﻞ »ﺗﻀﺎد
اﺻﻠﯽ« ،ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ »ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ« در اﯾﺮان ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .دو ﺗﻀﺎد
ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺳﺮﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺣﻞ
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎﻣﯽ دﯾﺮﺗﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ دﭼﺎر دو اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اول-
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ و
اﺷﺘﺒﺎه در اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ
دوم -اﺷﺘﺒﺎه در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده

اﯾﺮان در دﻓﺎع از رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺟﺒﺮی
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺗﻀﺎد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﻧﺎﺷﯽ از روﻧﺪ
ﻏﯿﺮدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ و ﺳﺮدرﮔﻢ .ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮدهای و ﮐﻠﯿﺖ ﻃﯿﻒ ﭼﭗ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻀﺎد درک ﻧﺸﺪه دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﻠﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ی ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎره ﮔﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺟﺒﺮی رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰی ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺬار از آن
ﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻧﺪاده
اﻧﺪ .آن را ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ:
اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ی آن ﺿﺪﺗﻮده ای ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان »از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ«
ﻧﻤﻮد .ﺿﺪ ﺗﻮدهای ﻫﺎ از اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺠﺎع ﺑﺘﻮاﻧﺪ »ﺳﺮﮐﻮب آزادی« را در اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد
و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺧﻮراک ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ! ﻋﻠﺖ ﻃﺮح ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آنﻫﺎ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺘﻦ آن و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن در ﭼﻨﺪ
ﺳﻄﺮ ﭘﯿﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ.
رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﯾﮏ ﺟﺰء از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﯿﺖ
آن ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزه ی ﺷﻔﺎف و اﻧﻘﻼﺑﯽ آن در دوران ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و آب را ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮازﯾﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ـﺪ
ـﺒﺮی ﺗﺄﯾﯿـ
ـﺪ و ﺟـ
ـﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـ
ﭘﯿﺎﻣـ
٬٬اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،٬٬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺑﺰار
ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﺮداﺷﺖ رﻓﻘﺎی ۱۰
ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ »ﻣﻨﺎﺟﺎت« ﺑﺎ

ـﺰد
ـﺎﺗﯽ ﻧـ
ـﻦ ﻃﺒﻘـ
ـﺎت دﺷﻤـ
ﺗﺒﻠﯿﻐـ
ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺗﻮده ای،
ﻣﻬﺮ اﺳﺖ ،درواﻗﻊ روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ادﻋﺎی دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺣﮑﻢ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺎ »ﺗﻮاب ﺷﺪن« زﻧﺪه ﯾﺎد اﺣﺴﺎن
ﻃﺒﺮی داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺑﺎری
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺮوده ﻫﺎی اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی در زﻧﺪان ﮐﻪ در
ﺗﻮدهای ﻫﺎ درﺑﺎره ی آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻣﯿﻦ را از زﯾﺮ ﭘﺎی
اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ی ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ
ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ از »ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه«ی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم واﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی
»ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ« در ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دو اﺷﺘﺒﺎه ،دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮو اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی »ﺗﻀﺎ اﺻﻠﯽ« و
»ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه -روز« در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان! ،ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،درواﻗﻊ دو روی ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ دو ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﻠﻮﺑﯽ!
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ،اﺷﺘﺒﺎه در اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮕﻞ آن را
»ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
دو اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ از ﮐﻠﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از آن
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و از آن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎی ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮرﺳﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻄﻖ
ﺻﻮری ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮا ،دارای دو ﺳﻮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ،ﻣﺤﺪود
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬار از
دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری و دﯾﮕـﺮی ،ﻣﺤـﺪود ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزه ی ﻋﻠﯿـﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻓﺎع از ﺑﻮدﮔﯽ و ﺗﺪاوم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ
اﺻﻼح و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ!
اﺳﻠﻮب ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺟﺰء از واﻗﯿﻌﺖ،
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .اﯾﻦ رﻓﯿﻖ و »ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان«٬٬ ،راه ﮐﺎر ٬٬ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ »در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﻤﺪه اﺳﺖ«! دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻃﯿﻒ ﭼﭗ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺗﻀﺎد در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اول -اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﮑﺮار ﺳﺨﻦ ﻫﮕﻞ در آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻠﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ» :ﮐﻠﯿﺖِ
 ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ!«
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ی ﻧﻮ ،آن را ﺑﻪ اﺟﺰاﯾﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺰء را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮ از اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ درک ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای
ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ درک ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﺳﻠﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﺪ ،دﭼﺎر دو اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ -اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ٬٬ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ٬٬آﻏﺎز
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻋﻤﺪه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺎﻣﯿﺪ! زﯾﺮا
آﻏﺎز ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻧﻮ ﻫﻨﻮز
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺰﺋﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺟﺰء را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﻫﺮ ﺟﺰء دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺶ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد؛
دو -اﺷﺘﺒﺎه دوم ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮕﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ دﭼﺎر آن ﻧﻤﯽﺷﻮد در
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺰﺋﯽ را ﮐﻪ
اراده ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ و زﯾﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﺬراﯾﯽ
درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آن را ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺟﺰء ﻋﻤﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ذﻫﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺰء اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه،
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ،ﻣﻄﻠﻖ
ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﻋﻤﺪه در ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ِ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ درک ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اراده
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ی ﻫﺮ ﺟﺰء ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻄﻪ ی »آﻏﺎزی« ﻧﺪارد.
ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ی آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ

ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺰء ﻋﻤﺪه در ﭘﺪﯾﺪه ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰءﻫﺎ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﮔﺬراﯾﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻧﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺰء ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﭙﺮدازد .ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﻤﻪ ی ﺟﺰءﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .روﻧﺪی ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺮ
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶ دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﭘﺮﺛﻤﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺖ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ!
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ِ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﮐﻠﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ی ﻧﻮ ،ﻫﺮ
ﺟﺰء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﮐﻠﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮ و ﻧﺸﺎﺧﺘﻪ
درک ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﺟﺰء ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ی ﺟﺰءﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه
آن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ درﺧﺖ ﭘﺎﻟﻢ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﺳﺖ آن
آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ ﺻﺎف ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻏﻠﺐ درﺧﺘﺎن ﺑﺮگ دار .ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯽ
ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﭘﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری وﻟﯽ از اﯾﻦ رو

ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻫﺮ دو اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﻨﺎﺧﺖ و

درک ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰء و ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ ﺟﺰء ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ داراﺳﺖ و در ﻓﻠﺴﻔﻪ ی
ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ رﯾﺸﻪ دارد و اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻧﺴﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﻦ اﺳﻠﻮب وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ
درک دﯾـﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ از ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧـﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑـﻮد و ﺑﺮداﺷﺖﻫـﺎی
ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ درﺑﺎره ی ﻋﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺮ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو
اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﺑﺮای درک ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺎرﺳﺎ
اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﭼﻨﺪﻻﯾﮕﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ »ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ«
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻨﻮز از آن

ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ ای درﺑﺎره »ﺟﻦ و اﻧﺲ« ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی »ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دﯾﮕﺮی را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ از ﺳﺤﺮو ﺟﺎده در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ در دوران ﭘﯿﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از
اﯾﻦ رو ﻣﻤﮑﻦ و آﺳﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻠﻮب
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺪرن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای دﭼﺎر ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ
ـﺎی
ـﻮاع ﺑﺮداﺷﺖﻫـ
ـﻪ اﻧـ
ـﻮان در ﮔﺬﺷﺘـ
ـﺖ – ﻣﯽﺗـ
ـﺎده اﺳـ
ـﺎه آﻣـ
دو اﺷﺘﺒـ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داد .-
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﺻﻮری ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ »ﺧﺎص« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ در
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﻪ آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ آن
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء در ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد و از آن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
درﺑﺎره ی وﺿﻌﯿﺖ »ﻋﺎم« ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری در دوران روﺷﻨﮕﺮی در اروﭘﺎ ﮐﻪ دوران ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم
دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﻠﻤﯽ در آن دوران و اﮐﻨﻮن ﺑﺪل ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺻﻮری ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﯽءﻫﺎ در ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻢ ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺟﺰءﻫﺎ را در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ووو درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در روزﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻧﻈﻢ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن وﯾﺮوس ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ژن ﻫﺎ ی
اﯾﻦ وﯾﺮوس ،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی رﺷﺪ وﯾﺮوس ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ درازا ﻣﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻗﺮن  ۱۶ﺗﺎ ۱۸
ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوران رﺷﺪ و ﭘﺎﻗﺮص ﮐﺮدن ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﺑﻪ ﺛﻤﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ﻗﻄﻌﯽ از اﯾﺪه آﻟﯿﺴﻢ ذﻫﻨﯽ
ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮕﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دﯾﮕﺮان اﯾﻦ روﻧﺪ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای ﮔﺬار از اﯾﺪه آﻟﯿﺴﻢ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ی درک ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ.

زﯾﺮا اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻧﺴﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
دﯾﮕﺮی روﺑﺮوﺳﺖ از در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﻪ .ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻀﻤﻮن آن ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﻠﻮب ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،وﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
اﯾﻦ اﺳﻠﻮب در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در
ذﻫﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ درازای ﺑﯿﺶ
ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .در درسﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚﻫﺎ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺰودی اﻧﺘﺸﺎر آن در
ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد.
دوم -ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﺻﻮری
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪول از اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ در ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮرﺳﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ  ۱۰ﻣﻬﺮ ﮐﺪام ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ رﻓﻘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻘﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﺘﯽ رﻓﻘﺎی ﺻﺎدق در ٬٬راه ﺗﻮده٬٬
ﺑﻪ ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ دﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان وﻇﯿﻔﻪ ی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ و ﯾﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از آن را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه اﺗﺤﺎدی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮک ﻣﺒﺎرزه اﺗﺤﺎدی ﺑﺎ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ!؟
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻃﺮح آن ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ
و ﻋﺰﯾﺰی روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز  ۱۰ﻣﻬﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ دو ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪا
از ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻠﻪای از ﻟﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮش را ﻣﺴﺘﺪل
ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ »ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﻣﯿﺮ اﻓﻐﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!« وﻟﯽ درک ٬٬ﺳﯿﺘﺎت
ﮔﻮﻧﻪ ی ٬٬اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﻄﻖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ آن را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
در اﺑﺘﺪاء ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺳﺨﻦ ذﮐﺮ ﺷﻮد:
دﻓﺎع ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺗﻮده ای از ٬٬راﺳﺖ ٬٬در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺷﺮﮐﺎء را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﻋﺪاﻟﺖ(
و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﺷﺮﮐﺎی آن را ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ

) ۱۰ﻣﻬﺮ( ،دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﺪل ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ دو
ﮔﺮوه در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﮐﺮد اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮری ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺟﺰء از
واﻗﻌﯿﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮای »ﮐﻠﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖِ« ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ »ﺣﻘﯿﻘﺖ« را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ!
دو ﺑﺨﺶ ٬٬ﻧﻮ و ﺳﻨﺘﯽ ٬٬ﻧﯿﺮوی راﺳﺖ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دو ﮔﺮوه اﻧﺤﺮاﻓﯽ ِ
ﺗﻮدهای در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﯾﺮان ،از اﺑﺰار ٬٬ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ
ﭼﭗ ٬٬و ٬٬ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ راﺳﺖ ٬٬ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭼﭗ ،و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
اﻓﺮاﻃﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ -ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺮ دو وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ واﭘﺴﮕﺮا و ﺿﺪ ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد و ﻋﻠﯿﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺧﺸﻦ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮای آزاد ﻧﺴﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ
ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻋﻤﻖ ﺳﺮﺷﺖ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿﺪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﺟﺎﻣﻌﻪ را در اﯾﺮان ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺳﺘﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن راﺳﺖ را ﻧﺰد ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
وﺿﻊ ﻧﺰد ٬٬راه ﺗﻮده ٬٬ﮐﻤﯽ از وﺿﻊ دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻﯾﻪﻫﺎی راﺳﺖ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ج ا اﺳﺖ،
وﻟﯽ اﯾﻦ دﻓﺎع ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﻣﻮﺿﻊ ٬٬راه ﺗﻮده ٬٬ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ٬٬راه ﺗﻮده ٬٬ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ از »از ﺑﺨﺶ راﺳﺖ ﻣﺪرن« در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎﻓﺘﻪ ی
ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ای ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ و
ﭘﺮﺳﺶ دار ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﮔﻪ ی ﻣﺪاﻓﻌﺎن از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان
ﺟﺎی دارد و آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﺗﻮدهای ﻣﯽ رﯾﺰد.
ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه راﺳﺖِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾﺮان ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﻠﯿﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ داﻋﺶ
ﮔﻮﻧﻪ اِﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻋﺪهﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ِ ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ» ،راﺳﺖ ﻣﺪرن« ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دوﻟﺘﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﺑﺎره ی »ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﮐﻨﻮن دارای ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ،

ﺟﺰ ﺧﺎک رﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺟﺮای دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺤﻘﻖ »ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ و
ﻧﯿﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ واﻫﯽ
و اﺑﻬﺎم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻔﺎﻓﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ درﺳﺘﯽ
آن ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺨﻨﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻓﺎﻗﺪ زﻣﯿﻨﻪ ی ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ!
دو اﺷﺘﺒﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و دو اﺷﺘﺒﺎه را ﻧﺰد دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ٬٬راه
ﺗﻮده ٬٬ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی داده ﺷﻮد .ﺗﺴﺮی از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺘﺪل اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﮔﺮوه اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰء در ﭘﺪﯾﺪه ی ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی درﺑﺎره ی »ﮐﻠﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖ« ﻫﺴﺘﯽ آن ﻣﯽ ﭘﺮداز .اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎﻓﯽ ﮐﻨﺪ .آن را ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ٬٬ﻣﺸﯽ ﺗﻮده ای ٬٬ﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
ﯾﮏ -ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ از ﻟﻨﯿﻦ ،ﻧﻘﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ آن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز
اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر »ﮐﺎرﮔﺮان
ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ« را ﺑﻪ »ﺧﻠﻖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎری« ﺗﻮﺳﻌﻪ داد،
ﺷﻌﺎری ﻋﺎم اﺳﺖ .آن را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص در اﯾﻦ ﯾﺎ آن
ﮐﺸﻮر اﻧﻄﺒﺎق داد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد.
ﻟﺬا ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎره ی وﺿﻊ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آن
دوره ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ٬٬ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن ٬٬ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻋﺎم
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ در ﮐﻠﯿﺖ ﻧﺒﺮد رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری -ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ درک ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺜﺮت ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪای از ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺮای
درک ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ.

رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻧﻮ ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر در ﻣﻘﺎﻟﻪای در اﺧﺒﺎرروز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮ ﻣﻀﻤﻮنِ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﺎﻓﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ
از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ .اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را ﻧﺰد رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﻣﺎ ،ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪ ﺗﻮدهای و ﺿﺪ ﺷﻮروی درک ﻧﺸﺪه ی در اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﮔﻤﺮاه ﻣﯽ رود .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺪل ﻓﮑﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارم ،زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻗﺪرت اﻧﺘﺰاع اﯾﻦ
رﻓﯿﻖ را ارزﺷﻤﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ
دور ﺷﺪن از ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻪ ی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ را در
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻟﺬا ذﮐﺮ آن ﻣﺴﺘﺪل اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ
ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ.
اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان در اﻧﺘﻈﺎر راه ﺣﻠﯽ
ﻣﺮدﻣﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ (https://tudehiha.org/fa/10963) ،ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻧﻈﺮات رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﻮﯾﻪ ی
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ﺳﺨﻦ و ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ِ ﻋﺎم ﻟﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻖ
ﻫﺎی زﯾﺮ ﻓﺸﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺜﺮت ﺧﻠﻖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺧﻠﻖ ﻫﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی
ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻫﺎ و ارﺗﺠﺎع داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﯿﻨﯿﺖ آن
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
»ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪ ی ﺗﻀـﺎد ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و ﺣﺎﮐﻤﺎن داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺜﺮت ﺧﻠﻖ و زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ «.ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻫﺎی
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﮐﺸﻤﯿﺮ ،ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی راﺑﻄﻪ
ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان درک ﻧﻤﻮد؟
ﺑﺪون درک ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﯿﻪ ی راﺑﻄﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯿﺎن ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ،زﻣﯿﻨﻪ ی ﻋﯿﻨﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎ در

ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ!
در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺒﺎرزان ﮐﺮد ﺑﺎ ﻋﻘﺐ
راﻧﺪن و ﺳﺮﮐﻮب داﻋﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﻏﺮوراﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزان ﮐﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در روژوا
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ای را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎری رﺷﺪ واﻗﻌﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد
را داراﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﺜﺒﺘـﯽ در رﺷـﺪ ﻣـﺪﻧﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿـﮏ ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﺳﺎزد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ در ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ – ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل
ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ – از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ »اﺋﺘﻼف ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ« ،ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ زاﺋﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ
و ﮔﺎز ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان ﮐﺮد از ﭼﻨﮓ داﻋﺶ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺒﺎرزان ﮐﺮد در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ را درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ درک ﻧﺎﻗﺺ از اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ،وﻟﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ اﺣﺮاز اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺎﺧﺖ .واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ آن را ﺑﺒﺎر آورد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در روﻧﺪ رﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮزوو اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ای ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮای درک دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺘﻢ و ﮐﻠﯿﺖ ارﺗﺠﺎع
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﻋﻠ ّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻓﻘﺪان وﺿﻊ
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﻀﺎد را درک ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻞ آن ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﺎ ﮐﺜﺮت ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن در اﯾﺮان

ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد.
رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر ،ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را
ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،وﻟﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﺗﻀﺎد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ اذرﺑﺎﯾﺠﺎن و دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در
درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
ﺑﺎر ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪ ﺗﻮدهای و ﺿﺪ ﺷﻮروی درک ﻧﺸﺪه او ﻗﺮار دارد ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ی ﭘﺮﻣﻀﻤﻮن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﻮان آن اﻧﺘﺰاعِ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ای را
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﺒﻠﯽ آواز ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .ﮐﺎرﮐﺮد
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮاری را ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک آنﻫﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ وﺿﻊ در ﺷﻤﺎل
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﺪﯾﺪه ی ﭘﺮ ﺳﻮﯾﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ی
ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ..
اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد در ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺾ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ آنﻫﺎ را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﻮری
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از دادن ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺎز
زده ﺑﻮده اﺳﺖ .آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ در ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ از زﺑﺎن وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ
ﺧﻮد از اﺑﺘﺪای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن روﺳﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻫﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ.
وﻟﯽ در ﺳﺨﻦ ﻻوروف ﻫﯿﭻﮔﺎه روﺷﻦ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ او ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮐﺮدﻫﺎ و ﯾﺎ
اﺳﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﻔﺎف ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﺳﺪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ٬٬ﻣﻠﯽ ٬٬ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان ﮐﺮد ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن »ﻋﻀﻮ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ
ﺷﺪن« را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺪ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﯾﺐ ﺧﺸﻢ ﻣﻠﺖ ﮐﺮد در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی و ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ.

وﺿﻊ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻠﯿﺖ ﻋﻠﺖ ﻋﻠ ّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺣﻞ ﻧﺸﺪن
ﺧﻮاﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﺳﻮﯾﻪ
ی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ را ﻋﺒﺪاﻟﻪ اوﭼﺎﻻن در ﮐﺘﺎب وارﺛﺎن
او را در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﮔﯿﻠﮕﺎﻣﺶ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ دﻓﺎﻋﯿﺎت
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اوﭼﻼن در آن ﮐﺘﺎب ﭘﺮﻣﻀﻤﻮن و ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دوازده ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻠﻖ ﻫﺎ ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ی زﺑﺎﻧﯽ آرﯾﺎﯾﯽ را در
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﻨﻄﻪ ی ﭘﺰوﻣﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد،
ای ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار دارد.
اوﭼﻼن در ﮐﺘﺎب دﻓﺎﻋﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ،زﺑﺎن ،ﻗﻮم
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ او در آنﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ – درﺑﺎره آن در ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ
– او ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ،ﺗﺎرﯾﺦ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺮدهداری و ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ و ﺿﺮوری ﭘﺪﯾﺪار
ﺷﺪن ﻣﺬﻫﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
راﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ او رﯾﺸﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را درﺑﺎره وﺿﻊ
ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ
و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﻮﯾﻪ ی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد را در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر،
اوﭼﻼن ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻬﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت در
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد .دره ّ ﻫﺎی ﺗﻨﮓ در ﮐﻮهﻫﺎی زاﯾﻨﺪه ی رودﻫﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ و وﺣﺪت ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﮐﺮد ﺑﺪل ﺷﺪ .ﻟﺬا او ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﯿﻄﺮه ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﺮد
اﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دارد ،در ﭼﺎرﭼﻮب
آن ﮐﺸﻮر ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺎی ﻓﻮق از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ درک ﮐﻠﯿﺖ
ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ و ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎ از ﮐﻠﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﻬﺮﺳﺖ وار در ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻃﺮح ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درک ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ی ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و ﮐﻠﯿﺖ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻠ ّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪه زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪی ﺑـﻪ اﺳـﻠﻮب ﺑﺮرﺳـﯽ دﯾـﺎﻟﮑﺘﯿﮏ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﻨﺪﻻﯾﮕﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔﯽ درک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
درﺑﺎره ی راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در اﯾﺮان ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻊ رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ )و دﯾﮕﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺮدرﮔﻢ ﺗﻮدهای( ﭘﺮداﺧﺖ و در آن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و
زﻣﯿﻨﻪ ی ﻧﻈﺮی -ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﻮﺿﻊ رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ج ا )ﯾـﺎ از اﯾـﻦ ﯾـﺎ آن ﻻﯾـﻪ در ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ج ا( ﻣﯽﺗـﻮان ﻧـﺒﺮد ﺿـﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﻋﻠ ّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎرزه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺰب
آن ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﮐﺮد اﺳﻠﻮب ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻧﺰد اﯾﻦ رﻓﻘﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ
رﯾﺸﻪ ی ﻋﻠ ّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﺗﻀﺎد ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ج
ا ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و در ﻣﺮﮐﺰ آن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ی ﻋﻠّـﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ
و ﺗﻀﺎد ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﻄﺒﺎق وﺣﺪت ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻤـﻮﻧﻪ ی ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﺸﺘـﺮک ﺑـﺮای ﭘـﺎره ﭘـﺎره ﮐـﺮدن ﺟﻤﻬـﻮری ﻓـﺪرال
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻣﺒﺎرزان ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﺠﺎد »اﺗﺤﺎد ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ« ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ج
ا و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
درﺑﺎره ی ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس در ﺧﺎرج از اﯾﺮان و
ﮐﻮﺷﺶ آن ﺑﺮای ﺻﺪور ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮی و »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺗﻮدهای ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ی وﺣﺪت اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ.
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد .آن را ﭘﺮوﺳﻮاس ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،وﺿﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ای
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﺗﻤﺎس و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ج ا ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
ﮐـﺎرﮐﺮدی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﯿﻨـﯽ ﺳـﺮﺷﺘﯽ دارا اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ ﻫﮋﻣـﻮﻧﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰی اﯾﻦ
ﻋﯿﻨﯿﺖ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر از اﯾﻦ رو ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ
در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ارﺗﺠﺎع
داﺧﻞ و ﺧﺎرج را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﻠﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان ،ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮر درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس -درﯾﺎی ﻋﻤﺎن اﯾﺠﺎد و
ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻄﺒﺎق
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داراﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس در ﺳﻮرﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻋﻠﺖ ﻋﻠ ّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارد .ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دارای
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎدی ﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻗﺪرت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ داراﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ درﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه را درک ﻧﻤﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ« ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻣﻦ
زدن ج ا در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ،در اﻧﻄﺒﺎق
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺴﺮی »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻟﺒﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪهای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورد .در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ
وﺿﻊ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻣﻤﺎس و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯿﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و و و ی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ی ﻋﻠ ّـﯽ -ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی

اﯾﺠﺎد ﺷﺪن اﻧﻄﺒﺎق ﺿﺮوری اﺳﺖ.
رﻓﻘﺎی  ۱۰ﻣﻬﺮ و ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﻣﻨﻄﻖ
در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی اﻧﺘﺰاع ﺧﻮد
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﮐﺎرﮐﺮد
ﺻﻮری ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎد
را در ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮای

ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﻠﻮب و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﺑﺪون
ﭼﻮن و ﭼﺮا ﭘﺎﯾﺎن داد!

