ﺷﮑـﻞ و ﻣﺤﺘـﻮای روﻧـﺪ ﻫـﻢ ﮔﺮاﯾـﯽ
ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ای ﻫﺎ!
ﻣﻘﺎﻟﻪ ۲/۱۴۰۰
 ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴ ،۱۴۰۰آورﯾﻞ ۲۰۲۱

ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺰار ﻧﻮﺑﺖ اﮔﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﯽ
ای دوﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن دل ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻮﺳﺖ )ﺳﻌﺪی(

ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر

در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﺑﺮای درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری داده اﺳﺖ،
او ﯾﺎدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ:

” ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ارﺳﺎل ﮐﺮدم
و در آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮده ای اداﻣﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ
ﺷﺪم .اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻢ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﯿﺪوارم
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ وﺣﺪت ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ
ﺑﺪﻫﻨﺪ“ .

ﺗﺮدﯾﺪی در دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۵ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
در زﻧﺪان ﻫﺎی ﺷﺎه و ﺷﯿﺦ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮاه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﻧﮕﺎﺷﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ

راﺳﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ راه ﭼﺎره ای از درون اﻧﺒﻮﻫﻪ ﺷﮑﺎف ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﻮد.

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و روﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

رﯾﺸﻪ ی ﺟﺪاﯾﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ

ﺑﯽ رﯾﺐ ،ﯾﻮرش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
“ﺷﮑﺴﺘﯽ” در ﻣﯿﺎن ﻫﻢ رزﻣﻨﺪﮔﺎن دﯾﺮوز ﺷﮑﺎف آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺮوزی ﮔﺬرای ﺿﺪاﻧﻘﻼب در اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را دﺳﺖ ﮐﻢ
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ آن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
آزاد از ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز
ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،رﯾﺸﻪ در ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﺣﺰب ،در
ﺑﻪ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻧﻮ دارد .رﻫﺒﺮی آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردی ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﻪ
ﺣﺘﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ درﺳﺖ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب را زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮده ﺑﻮد.
رﻫﺒﺮی ﺗﺎزه ،روﺣﯿﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،از ﻫﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
ﺗﺎزه ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﻓﺮاوان روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای در
دل و ﺧﺮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﮔﺬاری از رﻫﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری ﻫﻮاداران آن ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد.

در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﮐﻢ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ راه ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از

آرزوی ﻣﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ رﻧﺠﺒﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺮ دوش ﻫﻤﻪ ی
ﻣﺎﺳﺖ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺎرش ﺑﯿﺶ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ.

ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺪه ﻫﺎ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ از آن آﻣﻮﺧﺖ ،ﺗﺎ آن را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد.

ﺑﻪ دﯾﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ درون
ﻣﺎﯾﻪ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎ ﮐﺮد .ﻧﻪ ﺷﮑﻞ و
ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ
داﺷﺖ.

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﯽ ﺑﺎوری )ﺟﻮ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی( ﺑﻪ ﻫﻢ
دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ای ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ

در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﯾﻮرش ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روزی ﺗﻮده اى ﻫﺎ ﮐﻪ از ﭘﺮداﻧﺶ ﺗﺮﯾﻦ و آﮔﺎه
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی “ﭼﭗ” ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ اﻣﺮوز دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ
روز ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪه و ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﺮد و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺘﺎب
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﻮده اى، ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﻰ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫـﻮاداران ﺑـﺮون ﻣﺎﻧـﺪه ﺗـﻮده اى ،در ﺣـﺰب ﯾـﺎ ﺳﺎزﻣـﺎﻧﯽ دﯾﮕـﺮی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻫﺎ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ
ﻧﮕﺴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻮاداران ﺳﺮﮔﺮدان ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻮش را ﺑﻪ
ﻧﺸﻨﯿﺪن و ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﻧﺪﯾﺪن واداﺷﺖ؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزش
در ﺑﺎره ی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭼﺎره ای ﺟﺴﺖ؟

ﻫﻨﻮز ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ رﻧﮓ و ﻧﺸﺎن ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ دارد .ﻫﻨﻮز ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﯿﺶ
و ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ
از ﺑﺮدﺑﺎری اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﺑﺪور اﺳﺖ؛ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دژ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﺎوری را ﺑﺴﺎزﯾﻢ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی دراز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮔﺮوی )ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ( ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎد ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎل ﻫﺎی آن ﻣﯽ دﻣﺪ در ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ درﻧﮓ دارد و داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺎزاﯾﯽ
اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺣﺘﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارد و ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوﺑﺎره در ﻫﻤﺎن راه ،ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺳﺘﯿﺰ را ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی دﻟﺶ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ رﻧﺠﺒﺮان ﺟﻮﺷﺎن اﺳﺖ
و در ﺳﺮ آرزوی رﻫﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را دارد ،ﺑﺎز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف را
ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن آن ﺑﺮﺗﺮی دادﯾﻢ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺞ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی
ﻓﺮادﺳﺖ ﺑﻮرژوازی را ﺑﺮ ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖ رﻧﺠﺒﺮ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ آزادی را ارج ﻣﯽ ﻧﻬﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺎور دارد ،ﺑﺎز
ﺑﺎد در ﺷﯿﭙﻮر ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﻮاﺧﺘﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﮏ ﺗﺎزی را ﺑﻬﺘﺮ
از ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺑﻮدن دﯾﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻮب راﻧﺪن و ﯾﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﮐﻮری اﯾﻦ ﮔﺮه ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎه ﺳﭙﯿﺪی ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ دﯾﺪی ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ
آﻣﻮزش دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺳﻮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎ درﺳﺘﯽ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎ ﮐﮋروی روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .رﻓﯿﻘﺎن راﺳﺖ ﮔﻮ و درﺳﺖ ﮐﺎر در ﻫﺮ
دو ﺳﻮی ﺟﺪل ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺎزی ﺣﺰب دﻻوراﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﺮون ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﯾﺎ

راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﯽ ﺳﺎزی وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب
دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﻧﺒﺮد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﯽ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ژرف اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ
ای ﺧﻮد را ﻫﻮادار ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﻠﻨﻮم ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را
ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب را ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎ
و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺰب را ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﻧﺎدرﺳﺖ داﻧﺴﺖ.

و از ﺳﻮى دﮔﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺗﻮده ای ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺰﯾﺮﻧﺪ زد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ی آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺰب ﭘﺲ
از ﯾﻮرش ﮔﺬﺷﺖ را درﺑﺴﺖ درﺳﺖ داﻧﺴﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻀﻮﻫﺎی ﺣﺰب ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺗﻮده ای ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰﺑﯽ ﻟﻨﯿﻨﯽ،
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و آن را ﻣﯿﺎن ﺗﻮده
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮده ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮان از ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺗﻮده ای ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺗﻮده ای ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺎدان و ﯾﺎ ﺑﺪﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﯾﺪ از
ﻧﮕﺮش ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺎره ی ﻫﻢ وﻧﺪ )ﻋﻀﻮ( ﺑﻮدن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ای ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻫﻢ وﻧﺪ ﺑﻮدن
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮده ای ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﻮده ای ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻫﻢ وﻧﺪی )ﻋﻀﻮﯾﺖ( ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺣﺰب در ﻫﯿﭻ ارﮔﺎن
ﺣﺰﺑﯽ از آن ﻫﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

آﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮزﻧﺶ و ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ آن اﻣﯿﺪی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮده ای ﻫﺎ در آرزوی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در روﻧﺪ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﺗﻮده اى ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد
زﺑﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ارﺟﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﮑﺮدن از ﺑﺎوری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﯾﮑﺴﺎن داﻧﺴﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان از
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﻧﮓ زد .ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺑﺎره ی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدای روزی ﮐﻪ دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد واﮔﺬار ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﺳﭙﺮد.

ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﺧﺎﻧﻪ ی ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪٔ
ﮐﺎرﮔﺮ و رﻧﺠﺒﺮان از ﺑﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ رزﻣﻨﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺳﺮﺷﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آن ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﮑﺎف و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﯾﻦ ﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﯿﺎز
ﻋﯿﻨﻰ اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻫﻤﯿﻦ ،ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ اﺳﺖ .آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺨﺖ
ـﺪ
ـﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾـ
ـﺪ و ﻫﺴـ
ـﻮده اﻧـ
ـﻮردار ﺑـ
ـﺎی آزاد ﺑﺮﺧـ
ـﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫـ
زﻧـ
آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ و واژه ﻫﺎی ﮐﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ،
ﺑﺮدﺑﺎری ،دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺳﺨﻦ ﮔﻮش ﮐﻨﯽ را در زﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﮑﺎرﻧﺪ ﺗﺎ
رﯾﺸﻪ ﺑﺪواﻧﺪ.

ﺳﻨﺪ »درﺑﺎره وﺣﺪت و دﺷﻮارىﻫﺎى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﭘﺲ از ﯾﻮرش رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺼﻮب ﭘﻠﻨﻮم )وﺳﯿﻊ( ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰى ،آذرﻣﺎه  «١٣٨٧ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺷﻤﺎرى از اﻋﻀﺎء و
ﻫﻮاداران ﺣﺰب … از ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﻋﻤﯿﻖ ﺣﺰب
اﺳﺖ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ و درک ﮐﺎﺳﺘﻰﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ«.

ﺑﯿﺶ از دوازده ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ
ـﺎ و از
ـﻮده ای ﻫـ
ـﯽ ﺗـ
ـﺮای ﻧﺰدﯾﮑـ
ـﻮد ﺑـ
ـﺎی ﺧـ
ـﺰب از ﺗﻼش ﻫـ
ـﺒﺮی ﺣـ
رﻫـ
راﻫﮕﺸﺎﯾﻰ و راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺳﺎزﻧﺪه ای ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ و از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻨﮕﺮه ﻫﻔﺘﻢ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺪﻫﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮه ی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوری از ﺧﻮدﮔﺮوی و ﮔﺎم
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ دارد .ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺎورد ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﭼﻮن
ﺑﻮرژوازی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ درﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻢ ﮐﺎری را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺗﺎ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری در ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﺗﺮدﯾﺪى ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻪ ﻧﺘﻬﺎ روﻧﺪى ﭘﺮﺷﺘﺎب و
ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪی ﺟﺎن ﮐﺎه ،ﭘﺮ ﺗﻀﺎرﯾﺲ و ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮدﺑﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﮏ ﺗﮏ ﺗﻮده اى ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران ﺣﺰﺑﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ راه
ﻫﺎی درﺳﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺰرﮔﺘﺮ
و ﭘﺮ ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﺗﺮ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮔﺎم را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﮐﺎری در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

ﺑﮕﺬارﯾﺪ در دﻧﺒﺎﻟﻪ ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻫﻢ
ﮐﺎری و ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺴﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ -ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ی اﯾﺮان از آن
ﻣﺎ ﻣﯽ رزﻣﻨﺪ و
ﻫﺪف ﻫﺎی دور و

ﺧﺎﻧﻪ ای در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده
ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه آزادی رﻧﺠﺒﺮان ﻣﯿﻬﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺮاى ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وﻟﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮده ای از
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻦ “ﺗﻀﺎد
اﺻﻠﯽ” و “ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه” ﺑﺎ ﺷﯿﻮه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮده ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﮔﺮه ﮐﻮر ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ“ .ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ” و “ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه”
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﻮده ای ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﻇﯿﻔﻪ ی روز ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی
“اﺻﻠﯽ” و “ﻋﻤﺪه” اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﭼﻮن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﻮده ای در ﺑﺮرﺳﯽ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را “اﺻﻠﯽ” و “ﻋﻤﺪه” ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ روزی را ﻫﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ )وﺣﺪت( ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺑﺎوراﻧﺪن درﺳﺘﯽ آن در درون ﺣﺰب ﺗﻼش ﮐﺮد و در ﺑﺮون
ﺑﻪ ﺗﮏ ﻧﻮازی ﻧﭙﺮداﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .ﺣﺘﺎ
ﺣﺰب ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﻫﻢ ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺣﺰب ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دارای ﮐﺸﺶ ﻫﺴﺖ و آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﯽ ﺑﻪ “ﭼﭗ” و ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
“راﺳﺖ” ﮐﺸﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺘﺎ در ﺣﺰب ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی
ﺳﺨﻦ راﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﺧﺎﻧﻪ ی
ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻃﺒﻘﻪٔ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺣﺰب اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه ﻃﺒﻘﻪٔ ﮐﺎرﮔﺮ دارد ﮐﻪ
در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دور از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .آﻏﻮش ﺣﺰب ﺗﻮده
ی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻤﻪٔ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ ﺣﺰب ﺗﻮده ٔ اﯾﺮان
را در راه ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ در ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﺎز اﺳﺖ) .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم« ،ﺷﻤﺎره ی (۱۰۰۹

ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دل و روان رﻧﺠﺒﺮان و ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮕﺎم رزﻣﯿﺪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎ و
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼن ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺧﺎﻧﻪ ی ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻮد و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮن
ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و از ﺑﺮاﯾﯽ و
ﮐﺎراﯾﯽ آن ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮون ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﻮده
ای ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﺑﺮای ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
اﺳﺖ.

دﺷﻮاری ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮای واژﮔﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺮد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻮده ای ﺑﺮون ﻣﺎﻧﺪه از ﺣﺰب ﺑﺎوری ﺑﻪ واژﮔﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ و ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ درون
ﺣﺰب ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ رﻓﯿﻘﺎن ﺑﺮون ﻣﺎﻧﺪه دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺗﻮده ای ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﺪن در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ و رزم ﻫﻢ ﮔﺎم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﺪف را دﺷﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺑﮕﻮﻣﮕﻮی ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن درﺳﺘﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﻫﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮔﻔﺘﺎورد )ﺟﺪل(
اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی ﺳﺮزﻧﺶ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺎ را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻨﺪ،
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻫﻢ راﻫﯽ ،ﻫﻢ ﮐﺎری و ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ در
ﺑﺎره ی ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ را در
ﺑﺮاﺑﺮ واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی رزﻣﯽ ﺑﻮرژوازی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺧﻮد در ﺑﺎره ی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ را ﻣﯽ
ﮔﺰﯾﻨﯿﻢ.

آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻏﺎز روﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،از آن
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺎره ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روﻧﺪ
ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﺎی دﺷﻮار آن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره ی ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺳﺎزی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﮑﺴﺎن
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روز ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان را ﭘﯿﺶ ﺳﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﮐﺎروان را در ﭘﻬﻨﻪ ی ﮐﺎرزار و در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻮار زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺎده
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﺎب ﺷﻨﯿﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ واﻻ ﺑﺎ ﯾﺎری ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد.

ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

راه ﻧﻮﯾﻦ – ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﻬﻨﻪ ی ﻧﺒﺮد

ﻣﺎ را ﺳﺮﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺧﻠﻖ روزﮔﺎر
دﺷﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮ ﺑﺮود ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺳﺮﯾﻢ )ﺳﻌﺪی(

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﺮای آﻏﺎزﯾﺪن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن
ﺳﺎزی دﯾﺪﮔﺎه در ﺑﺎره ی ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ای دوﺳﺘﺎﻧﻪ و رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد،
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ آن ﮐﺎﺳﺖ و آن را ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮد.

ﭘﺲ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
دﯾﮕﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ارج ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮی در
ﺑﺎره ی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،روی ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-

ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﺎور دارﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ی دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن و ﺑﻮرژوازی و دوﺳﺘﺎن و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن آرزوﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ
ﺑﻪ »رﻫﺒﺮﺗﺮاﺷﻰ« ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی و اﻟﮕﻮﺑﺮداری وووو ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻫﻢ ﮐﺎری ﮐﺮد ﻧﮑﺮد .ﺑﺮای ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﻮه ای ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻢ ﮐﺎری در
ﭘﻬﻨﻪ ی ﮐﺮدار ﻧﯿﺴﺖ ،در آن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻫﺎی
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎوری در ﮐﻨﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ.

“ﺟﻬﺎن را در ﺑﻮﺗﻪ ی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺪازﻧﺪ و در اﻧﺒﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ)”.ﻃﺒﺮی(

ﺑﺮا ی ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﮑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﯿﮑﺎر
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﭘﯿﮑﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ.

ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ در دو زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ ﮐﺎری
ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آزادی ،ﺑﻬﺮوزی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﭘﺮده ﻫﺮ روز رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢ ﮔﺎم ﺷﺪ .ﮐﺎر
و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و رﻧﺠﺒﺮان در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش رﻧﺠﺒﺮان اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺶ و ﮐﺮدار اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ دو ﺗﻮده ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻧﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﮐﻪ دو ﺗﻮده ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ ﻫﻢ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و در
ﺑﺎره ی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ روﺷﻦ ﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ؟

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ

ﻣﺮا و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ زادهﺳﺖ
دو روح در ﺑﺪﻧﯽ ﭼﻮن دو ﻣﻐﺰ در ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ )ﺳﻌﺪی(

ﺳﺘﻤﮕﺮان واﭘﺴﮕﺮا ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و زن ﺑﯽ روﺳﺮی ﻣﯽ
ﻧﻮازﻧﺪ .ﭼﭙﺎول ﮔﺮان از “ﭘﺸﯿﺰ ﮔﺪای روﺳﺘﺎﯾﯽ” ﻣﯽ دزدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .ﭼﺮخ ﻓﺮﺳﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮔﺮدش
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را زﯾﺮ دﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺧﻮد ﺳﻮدی از رﻧﺞ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ
ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎری و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.

ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﻧﻮاﯾﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ را دﯾﺪ و ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ روان
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ ﮐﻮس ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ .ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه روزﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽ
دروﻏﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ راه ﭼﺎره ای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎ در دوره ای از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮده ﻫﺎ
ﻣﺎ از ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ و
دﯾﺮ و ﯾﺎ زود درﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر.
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺷﺪه اﯾﻢ و ﭘﺮﺗﻮ زراﻓﺸﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در
ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻠﯿﺰ ﺳﯿﺎه و دراز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ره ﺑﺴﻮی
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ در راه ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯽ ﻫﻮده ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ی ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن رودی ﺧﺮوﺷﺎن روان اﺳﺖ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﺧﻮد
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ در ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﮐﺎرزاری ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺮه ﮐﺸﺎن و ﺳﺘﻢ
ﭘﯿﺸﮕﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ رﻧﺠﺒﺮان و ﺗﻨﮓ دﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،راه ﮔﻢ ﮐﺮده ام؟ روﻧﺪ

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ روﻧﺪی ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی
رﯾﺸﻪ ای ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ راه ﭘﺮ ﺗﻀﺎرﯾﺲ ،ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ،ﭘﺮ
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ و ﻧﺎﻫﻤﻮار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد راه
دﯾﮕﺮی روﺑﺮوی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﺎره ی دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

“آه ﭼﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ از ﺳﺮای ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺒﯿﺪن ،از ﭘﻞ “ﻋﻤﻞ” ﮔﺬﺷﺘﻦ و ﮐﺎری
ارزﻧﺪه را ﺳ ِﺰ َﻧﺪه ﺑﻮدن!”) ﻃﺒﺮی(

ﻧﺒﺮد اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﺮای ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮده ای ﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢ ﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺳﺎزﮔﺎری دارﯾﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎن را در ﭘﻬﻨﻪ ﮐﺎرزار
اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯿﻮه اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ
رﻧﺠﺒﺮان ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﻰ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .رﻓﯿﻖ ﺟﺎن داده راه آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی،
ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻼن را در ﮐﺘﺎب “ﺳﯿﻤﺎى
ﻣﺮدﻣﻰ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان” ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻰ و آﺗﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در راه دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رﯾﺸﻪ ای ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺗﻬﯽ از ﺧﺮد
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی روﺷﻦ آن را ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ.

“ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﯾﮏ زاﯾﺶ ﻫﺴﺘﻢ)”.ﻃﺒﺮی(

