اﮔـﺮ ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ!
)ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ۲۳) ۶۵ / ١٣٩۵ :ﻣﻬﺮ
واژه راﻫﻨﻤﺎ :ﺗﺌﻮرﯾﮏ .ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ* در ﺗﺎرﯾﺦ  13ﻣﻬﺮ  1394ﮐﻪ در روز 4اﮐﺘﺒﺮ
 2016اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،رﻓﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﺳﭙﯿﺪاری ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ از ﻃﺮف ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ،ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ »ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎ اﻣﺮی ذﻫﻨﯽ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺮی ﻋﯿﻨﯽ
ﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻋﯿﻨﯽ را ﻗﻠﺐ
ﻧﮑﻨﻨﺪ« )ص  .(2و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪن ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت »ﭼﭗ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ« ،در
وﺣﻠﻪ اول ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد – زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ – و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺟﺪی ﺑﺮ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ« .ﮐﻤﺒﻮد »ارﺗﺒﺎط ﻻزم و درﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮدن در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮده ای و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﻀﺎی ﺿﺮور ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎرزات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد …] ،ﺻﺤﻨﻪ ی ،ف ع[ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (3ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﯾﺪ ﻧﻮ ﮐﻪ ﮐ ُﻨﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در
واﻗﻊ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ “ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در دوران ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ” ﻃﺮح ﻣﯽ
ﺳﺎزد ،ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻦ در ص  4ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ:
از ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد دو ﻧﮑﺘﻪ را اﺳﺘﻨﺒﺎد ﮐﺮد .اول ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ و
دوم دور ﺗﺴﻠﺴﻞ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﺎری ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻓﻌﻼ رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ .و
ﭼﻮن ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻮن اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺮوی ﻻزم را
ﺑﺮای ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻤﯽ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﭗ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪﯾﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
درﺳﺖ اﺳﺖ؟«
ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮﺳﺶ ِ ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﻃﺮح دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ راﺑﻄﻪ
ـﻪ
ـﯽ وﻇﯿﻔـ
ـﻮده ای ،ﯾﻌﻨـ
ـﺘﯽ -ﺗـ
ـﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـ
ـﺎص اﻧـ
ـﻪ ﺧـ
ـﺎن وﻇﯿﻔـ
ﻣﯿـ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن ،ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ﺑﻪ

درﺳﺘﯽ آن را ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آن
ارﯾﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺣﺴﺎس ﺳﻠﻄﻪ ی »ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰی« را ﺑﺮای
رﻓﯿﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺳﺎزد.
رﯾﺸﻪ »ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن« وﺿﻊ ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮان در
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﮋاژدی ای درک ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن در
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »ﺗﺤﻮﻻت
اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج از
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺬار از
اﯾﻦ ﺗﺮاژدی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ـﺨﯽ
ـﯽ« ،ﭘﺎﺳـ
ـﺎی ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑـ
ـﯽ در دوران ﻫـ
ـﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼﺑـ
ـﺮد »اﺳـ
ﻋﻤﻠﮑـ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮاژدی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای
ﻧﺘﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ِ ﺿﺮوری را ﻣﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺸﺨـﺺ ﺧـﻮد ،ﮐـﻪ وﻇﯿﻔـﻪ ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﻧـﺎم دارد ،و وﻇﯿﻔـﻪ ﻋـﺎم
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و اﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮاژدی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ِِ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﺷﺮاﯾﻂ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺿﺮورت ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻼ َ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ -اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺮای ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﺮورتِ ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه در وﺿﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻫﺮم آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪﻫﺪ و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن را در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،از اﯾﻦ رو ﭼﭗ رواﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﺑﺎوﺟﻮد
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺎرزه ی ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،
ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد ف .م .ﺟﻮاﺗﺸﯿﺮ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﻮده ای آن را در اوج اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ -ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﺰوه ی

ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﻮده ای ﻫﺎ ،در “ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان” ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﭘﺎﺷﻨﻪ ی آﺷﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب و
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن دو وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻪ راﺳﺖ روی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﺗﻮده ای و ﺣﺰﺑﺸﺎن
وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖِ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ و دوراﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ
وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻮدن ﻋﻨﺼﺮ
ﺧﻮدﺑﺨﻮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ -آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺘﻀﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﺪرﯾﺠﯽ -اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﺷﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ -اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ،در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد
دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺷﺸﻢ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،اﻋﻼم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ-
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﺗﺪاوم ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﭘﻠﻨﻮم ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
و ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺸﺴﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ای ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ
و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺒﺎرزان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮده ای در اراﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮازﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺗﺮدﯾﺪی روا ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮده ای ﻫﺎ را از اراﯾﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ،ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ-
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان را ،ارزﯾﺎﺑﯽ ِ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان را ارج ﻧﻬﺎد و آن را دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﻣﺴﺌﻮﻻن و رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺣﺰب داﻧﺴﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﻮﻟﻪ ي ”ﭼﭗ“ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و اراﯾﻪ ی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻋﻠﻤﯽ داراﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ”ﭼﭗ“ ﻏﻴﺮﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ،در دوران ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ،آن ﺧﻂ ﺳﺮﺧﻲ را
دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ”ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﻲ“اي ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه
ﻫﺪف آن اﺳﺖ ،ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻫﺪف دﯾﮕﺮی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن

ﻫﻢ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮدار و ﺑﻪ
ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف و ﺧﻂ ﺳﺮﺧﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻫﻤﻪ دوران ﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن در
ﻫﻤﻪ ی دوران ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ،
ﺑﻬﺒﻮد ِ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻋﻠﻤﯽ آن را در “ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ” ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮی ”ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﻲ“اي ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ” ،ﭼﭗ“ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ -ﺗﻮده اي ،ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﻬﻢ
ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،راه ﺣﻠﯽ ﻋﻠﻤﻲ اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ .ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻲ ﻃﺒﻘﻪ و ﭘﺎﻳﺎن
ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎي ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ِ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﺗﻮده ای ﻫﺎ
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ »ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ،ﺧﻂ ﺳﺮخ ﻧﺒﺮد ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی ﺗﻮده ﻫﺎ را از ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رﻫﺎ
ﻣﯽ ﺳﺎزد و آن را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ِ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ی ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ درون ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﻋﯿﻨﯽ و
ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﯽ در ﻧﺒﺮد ﻣﺸﺨﺺ روز ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎَ ﺑﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻫﺪف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻬﯽ از اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و
»ﻫﻤﻪ ی ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ« )ﻣﺎرﮐﺲ(.
راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در
اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮده ای ﻫﺎ وﺣﺰﺑﺸﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز
“ﭼﭗ” و دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻧﺪ!
ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک اﯾﻦ ﺿﺮورت ﻋﻠﻤﯽ -اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-
ﺗﻮده ای از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻤﮑﻨﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺧﺖ و

درک “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ” اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﻠﻮب
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ و
درک ﻣﻀﻤﻮن “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ!
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ در ﺑﺎره »دور ﺗﺴﻠﺴﻞ ِ … ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ« دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ
ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ای ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﺎﻓﺘﻦ “اﺳﺘﺮاﺗﺰی اﻧﻘﻼﺑﯽ در دوران ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ”.
ﮐﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻪ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ.
اﻣﺮی ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ آن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
آن اﺳﺖ و در ص  6ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد» :و ﻣﺎ – ﭼﭗ ﻫﺎ ]ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺎص و
ﯾﺎ ﻋﺎم اﺳﺖ؟ ف ع[ – و در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺎ اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺘﺸﮑـﻞ از ﻣﺒـﺎرزان ﻣـﺪاﻓﻊ ﺣﻘـﻮق ﮐـﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸـﺎن ،ﭼـﺎره ای
ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ]ﯾﮏ ؟! ف ع[ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
راﺳﺖ رواﻧﻪ و ﭼﭗ رواﻧﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ]ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺎ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ف ع[ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺒﺮی
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ]ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ف ع[ ،ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات
و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺮک ﺧﻮد را درک ﮐﻨﯿﻢ ،راه روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﻓﻖ
ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ را رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺎره ی
ﺷﻌﺎر »اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺮﺗﺮ« ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ
ـﻮم
ـﺮ ﻋﻠـ
ـﮋه ای ﺑـ
ـﺪ وﯾـ
ـﺎ ﺗﺎﮐﯿـ
ـﺎﻧﯽ ﺑـ
ـﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬـ
ـﺪاﻓﻌﺎن ﺳـ
»ﻣـ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ« از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ »ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ وﺳﯿﻌﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ) «.ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ص (7
ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ »ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﺧﺖ
در ﺳﻄﺢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آن
ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻢ ﺑﻮرژوازی ارﺗﻘﺎ داده اﻧﺪ ،و آن را ﺑﺮای »ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
و رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی …« ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ “ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی” را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ!
رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ﻣﺤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ

از آن
اﻧﺴﺎن
ﺳﺎزد،
را ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻋﺒﺎرت
ﺑﺮای

»ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎرزه وﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ …« ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ »ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ]ﻧﯽ[ﺳﺖ … .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪء ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
داﻧﺶ روز در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ« .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪی اﺳﺖ ﻣﺠﺪد و
ﻣﺤﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان،
دﻧﯿﺎ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﻓﻨﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ِ ﺷﻌﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری »ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ« را ﺧﻨﺜﯽ و ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺗﻔﻬﯿﻢ
ﻧﻤﻮد؟
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻌﺎر »ﺑﺪ و ﺑﺮﺗﺮ« ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻋﻠﻤﯽ از
آن اراﯾﻪ دﻫﯿﻢ.
اذﻋﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ
ﮐﺎﻧﺎدا و … آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری آن را
»ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اذﻋﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ آن ﺑﺮای
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان
ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اذﻋﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ! واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎری در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم آن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.
اذﻋﺎن دوم ،اذﻋﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،از ﻃﺮف ﻫﻤﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و از
ﻃﺮﯾﻖ ِ اﻟﻘﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
“ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎور
را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ی وﺿﻊ از اﯾﻦ رو ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ وﺿﻊ
ﯾﮏ “ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ”“ .ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ” ای ﮐﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ آن را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻋﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻪ آن ﺗﻦ دﻫﺪ!” اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ را ﻧﯿﺰ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﻓﺸﺎ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ -روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ!
ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺻﻼﺑﺖ ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و اﺑﺪی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در
اﯾﺮانِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻓﺸﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﯽ واﺳﻄﻪ آن ،ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺑﻘﺎی رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی اﺑﺰار ﺣﻔﻆ ﻏﺎرت و
ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﭘﻠﯿﺴﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ،

ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن و … ﻏﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻟﻘﺎی ﺷﻌﺎر »ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ«
ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﯽ
واﺳﻄﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﺳﻠﺐ ﺣﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
آزاد ،ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺷﻌﺎر »ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ« ﮐﻪ
رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدی آن را در ﺻﻔﺤﻪ  7ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
در اﻓﺸﺎی ﻧﻘﺶ »ﻣﺸﺎوران ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺗﻮﺳﻂ او ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎدان »ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮدی
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﺷﻌﺎر »ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ«،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻀﻤﻮن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻧﻔﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻦ داد!
ﺟﻔﺖ ﻣﺘﻀﺎد در راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﮐﻮﺷﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ -اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺟﻔﺖ ﻣﺘﻀﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری واﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارد – ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه »ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و آزاد ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی« – ﺑﺮﺑﺎد ﻣﯽ
دﻫﺪ ،و ﻟﺬا ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻔﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﮐﻮﺷﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﻗﻄﺐ
ﻣﺘﻀﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﮑﻮﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪن ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﯽ اﻧﻘﻼب را از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﻃﺮف
ﺳﺎزد!
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ در ﺷﻌﺎر ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺟﺒﻬﻪ ی وﺳﯿﻊ ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد
وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﻨﻮﺟﻬﺮ ﺑﻬﺰادی
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺳﺎل  1354و در دوران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،اﺗﺤﺎد وﺳﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ “ﺳﺮ راﺳﺖ” ﻃﯿﻒ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ درون ﺑﺨﺸﯽ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ
ﻧﻈﺎم اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ).(1
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ وﮐﯿﻔﯿﺖ رﺷﺪ

ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎه ذﻫﻨﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن آن از ﻋﻨﺼﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ﮐﻪ
در ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد و
ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺖ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ -داﻋﺸﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﯽ از
ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ اﻟﻘﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﯿﻨﯽ – ﻓﺸﺎر
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ – ﻫﻤﺎن ﻗﺪر اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ذﻫﻨﯽ ای
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎورﻫﺎی ذﻫﻨﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت »ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ«
ﺑﺮ روی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ روﯾﺪ و ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
»ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ« ﺑﻮرژوازی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان،
ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری
»ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ«؟!
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﺒﻮد و ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪن “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ” ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺬار از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد!
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ِ ﭘﺮﭼﻢ و ﺷﻌﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ـﺘﯽ.
ـﯽ ِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـ
ـﺎد ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼـ
ـﺮ ﺑﺮﻧـ
ـﺘﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑـ
روﺑﺮوﻫﺴـ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺗﻮده ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﭼﺎر ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺪه اﻧﺪ!
ﮐﻤﺒﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﮐﻤﺒﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان،
ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ! ﮐﻤﺒﻮدی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ “ﭼﭗ”
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آن اﺳﺖ! ﮐﻤﺒﻮدی ﮐﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢ آن ﺗﻨﻬﺎ
از ﻋﻬﺪه ی اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮده ای در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﮐﻤﺒﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آن در وﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻗﺎدر
ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺮاﯾﻂ« ﺑﺎور دارد و آن را از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ
اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اول -ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﻣﻀﻤﻮن
ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯿﺴﺖ و دوم -ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ؟!
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎدی را ﺑﻪ درون
ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از آن ،ﺑﻪ وﯾﮋه در “ﺳﺮ راﺳﺖ” ﻃﯿﻒ ،ﻧﻪ
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ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ! ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﺎآﮔﺎه دادﻧﺪ! ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ« در اﯾﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪی ارﮔﺎﻧﯿﮏ دارد!
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ و اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ-
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ” را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ را از ﺟﻮاﻧﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ -ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻠﯽ -ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ
و ﭘﺬﯾﺮش درﺳﺘﯽ آن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺎور ﺗﻮده ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮی رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای آن ﻫﺎ روﺷﻦ
ﺳﺎزﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪام در ﮐﻨﺎر ﺗﻮده
ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در اﻗﺪاﻣﺎت آن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ،از
اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﺷﻌﺎر »ﺑﺪ و ﺑﺮﺗﺮ« و رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺪ »ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ« ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ! ﭘﺲ ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎن
ﻗﺮار دارﯾﻢ!
آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺧﻮد را از اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﯿﻢ،
ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،دﭼﺎر راﺳﺖ روی ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .و آن ﺟﺎ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،دﭼﺎر ﭼﭗ روی!
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن از اﯾﻦ رو ﭼﭗ رواﻧﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﭼﭗ
رواﻧﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .آن را در
ﯾﮏ ﺳﻮی ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،و وﻇﯿﻔﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .و ﻫﺎج و واج ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ آن ﺳﻮی ِ ﺻﺤﻨﻪ
ﻧﺒﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد! اﯾﻦ ﭼﭗ روی ﻧﺎﺷﯽ اﺳﺖ از ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ
و درک راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎَ اﯾﻦ ﭼﭗ روی از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺎره ی
راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد و
ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ!
در ﻣﻮرد ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،آﻏﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮده ای در ﺻﺤﻨﻪ ی ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ »ﺷﻌﺎر ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ« ،ﻃﺮح
ﻧﮑﺮدن ﺷﻔﺎف و ﻣﺴﺘﺪل “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب را اراﯾﻪ داده اﺳﺖ!
اﯾﻦ راﺳﺖ روی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم و ﺗﻮده ﻫﺎ از
ﮐﻠﯿﻪ ی اﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﻢ ،ﮐﻪ
رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺗﺮدﯾﺪی روا ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ای ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﮑﺎل درﺳﺖ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮده ای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻢ اﺳﻠﻮب ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن
وﻇﺎﯾﻒ دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و درک ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺮی -ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ در اﻋﻼم و
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب و
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،راﺑﻄﻪ ی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺤﺚ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻤﺪه در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺪون
ﺗﺠﻬﯿﺰ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪان ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎر “از ﭘﺎﯾﯿﻦ” ،اﺻﻼ َ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﯿﻒ ﻣﺘﺤﺪان را در ﺳﻮی
راﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ،و آن را ﺗﺎ ﺑﻪ درون ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم
ﺗﺴﺮی داد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﻣﺮی ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎَ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻣﻌﻨﻮی -ﻧﻈﺮی
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ »ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺗﻮﺳﻂ راﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪان آن ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻣﮑﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺪون
اراﯾﻪ “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از “ﭘﺎﯾﯿﻦ” ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ اﺟﺒﺎراَ ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻋﺒﺚ در ﺑﺪه و
ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ راﺳﺖ از “ﺑﺎﻻ” ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﺒﻮد ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از

اﯾﻦ رو ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺘﻀﺎد
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
در ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻃﯿﻒ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎر
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺳﻠﻮب
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را در ﻃﻮل زﻣﺎن از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ،آن را »ﮔﻢ«
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﭗ ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ وﺿﻊ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻻﯾﻪ ی ﺑﻮرژوازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺧﻮاﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺎرﮐﺲ« ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﺿﺮورت ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎَ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،و
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در ﮐﻨﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﭘﺮدازی ِ ﺿﺮوری اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮده ای
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮده ای دﻫﻦ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ“ .ﭼﭗ” ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮده ای ﺑﻪ ﭼﭗ ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺒﺮد ﺧﻂ ﺳﺮخ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از ﮐﻒ ﻣﯽ دﻫﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر »رﺳﯿﺪن ﻗﻄﺎر
ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﮐﻮﭘﻪ ﻗﻄﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ« )ﻟﻨﯿﻦ(.
زﻧﺪه ﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی در “ﺑﺎ ﭘﭽﭙﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ” )ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ( و در ﺷﻌﺮ
زﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “اﮐﺘﺒﺮ” ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺮی -ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ! »ﻣﻦ در
دﮐﺎﻧﭽﻪ ﻧﺰول ﺧﻮاری ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ«!
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،رﯾﺸﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﺤﺪود
اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﻣﻄﻠـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ِ ﺿـﺮورت ﭘﺮداﺧﺘـﻦ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزه ی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺒﺎرزه ی ﺗﺪرﯾﺠﯽ -اﺗﻔﺎﻗﯽ در
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ راﺑﻄﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ی ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی ،ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪار ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮده ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﻫﺎی وﺳﯿﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺒﺎرزه ی روزاﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﻣﺤﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖِ ﺑﻪ ﺟﺎ را ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ درون ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﺪ ،زﯾﺮا از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺣﺘﯽ
ﺧﻄﺮ ﻧﻔﯽ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
»ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺒﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ،ﺣﺪود ِ اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی

ﺗﺤﺮک ﺧﻮد را درک ﮐﻨﯿﻢ …« ﺳﺨﻨﯽ درﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺎم اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻮﺻﯿﻒ »ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ؟!
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﺑﻨﺪه »ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺒﺮی ﻋﯿﻨﯽ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ »ﺣﺪود ِ اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺮک ﺧﻮد« را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺪود ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ در
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی آن ﻫﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻈﺮی از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ی
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮ روی وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن دﭼﺎر
ﭼﭗ روی ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮ روی وﻇﺎﯾﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،
دﭼﺎر راﺳﺖ روی .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﻋﺎم
روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ “ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ” ﻗﺮار
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ِ ﻣﻀﻤﻮن وﻇﺎﯾﻒ روز اﺳﺖ و آن
را ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد!
رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد از ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﭘﮋوﻫﺶ
دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ در ﺑﺎره ی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ای ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﺎم ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﺎﯾﻞ
اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺤﻨﻪ و ﺷﮑﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ را در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از
ﻧﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و دو ﺑﺎره ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای آﻏﺎز ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﺒﺎرزه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ -اﺗﺤﺎدی و ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺪوار در وﯾﻦ در روز  16اﮐﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در
ﺳﺎل  1391ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص”
آن ،و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻻزم
ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺪل ﺷﻮد و
ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد .ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻋﻠﻤﯽ داده
و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺳﺎزد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺎن
ﺗﻮده ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻗﺮار دارد.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن

ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
اﺷﮑﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﺳﭙﯿﺪاری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

