ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺌﻮری و
ﭘﺮاﺗﯿـﮏ را ﺑﺮﻗـﺮار ﻧﻤﻮد؟آﻣـﻮزش
از ﺗﺠﺮﺑــﻪ ی ﻣﻮﻓــﻖ ﺳﺎزﻣــﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻮﯾﺪ!
دوره ﺟﺪﯾﺪ :ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ۱۸) ۷۴ :آﺑﺎن (١٣٩۶
واژه ی راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﯿﺎﺳﯽ– ﺗﺌﻮری

»ﺻﺪای دﻳﮕﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ«!

زﻧﺪه ﻳﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی در رﺳﺎﻟﻪ ی “ﻓﻦ ﻣﺒﺎرزه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ” ﻳﺎﻓﺘﻦ
»ﺗﻨﺎﺳﺐ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﯽ ﻣﻴﺎن دو ﻗﻄﺐ ﻣﺘﻀﺎد و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻳﻜﯽ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮی را ﻳﻜﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ« ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ در اﻳﻦ ﺑﺎره در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﯽ اﻳﺮان ،وﻇﻴﻔﻪ ی
اﻳﻦ ﺳﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای درك ژرف
ﺗﺮ درﺳﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻮده ای ﻫﺎ اراﻳﻪ ﺷﻮد.
در ﻧﻮﺷﺘـﺎر ﭘﻴـﺶ ﻧﻈـﺮ رﻓﻴـﻖ ﻃـﺒﺮی را درﺑـﺎره ی ﺟﺎﻳﮕـﺎه »ﺗﻀـﺎد و
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت« ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻀﺎد روز-
ﻋﻤﺪه و اﺻﻠﻲ -ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ درك
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻓﺮازﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ،و وﻇﺎﻳﻒ روز را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮه را ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزش ﻋﻠﻤﯽ آن ﻫﺎ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﻳﮕﺮ،ﺟﺎﻳﮕﺎه آن
ﻫﺎ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻧﻤﻮﻧﻪ
وار ﻣﻘﺎﻟﻪ ی “راه ﺗﻮده” ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در آن اﻧﻮاع
“ﺗﻀﺎد”ﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﺑﺮای درك ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان و وﻇﺎﻳﻒ روز ﻛﻤﻜﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،و ﺑﻪ وﻳﮋه از
دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ -ﺗﻮده ای ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ در اﻏﻠﺐ
ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮده ای ﻣﯽ

ﻧﺎﻣﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺰد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﯽ
ﻫﺎ ،وﺛﻴﻖ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮان روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻧﻈﺮات ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮی ﻛﻪ ﺑﻪ
آن در ﻣﻘﺎﻟﻪ “ذﻫﻨﮕﺮاﻳﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺒﻮی ﻣﺴﺘﺪل ﻧﻴﺴﺖ” ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
ای دﻳﮕﺮ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ و راه ﺧﺮوج از آن اﺳﺖ.

اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﺗﺌﻮری و
ﭘﺮاﺗﻴﻚ ،ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮ و ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؟ و ﺗﻨﺎﺳﺐ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﯽ ﻛﻪ
ﻃﺒﺮی از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن دﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺖ؟

ﻣﺎرﻛﺲ -اﻧﮕﻠﺲ در “اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎﻧﻲ” درﺑﺎره ی ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
»ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﻳﻚ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﺎ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮن را ﻟﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﻛﺘﺒﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ«!
ﻛﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ او ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از
درون آن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ “ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ” ﺑﭙﺮدازد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎرﻛﺲ -اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ روزی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد“ :اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ!”،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ؟
ﻟﻨﻴﻦ وﺿﻊ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد» :ﻫﻴﭻ ﻛﺘﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ در آن از
“ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری دوﻟﺘﻲ” ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ..ﺑﺎﻳﺪ از واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﺎ ﮔﺬر ﻛﺮد!« ).(١
اﻳﻦ ﮔﺬر ﻫﻤﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ »دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺒﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﮔﺬار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی و
ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ« و »ﻋﻤﺪه و ﻏﻴﺮﻋﻤﺪه« را در ﻟﺤﻈﻪ ی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان در ﻣﺒﺎرزه ی  ٧٦ﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ای را در
اﻳﻦ ﭘﺮاﺗﻴﻚ ﻛﻮﺑﻴﺪه و ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ِ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺗﻮده ای ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﻨﻮﻧﯽ اﻳﺮان ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اراﻳﻪ ی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻠﻲ -دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺑﺮای
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب و ﻓﺮازﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻳﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی از ﺳﺮﺷﺖ
اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺑﻬﻤﻦ  ٥٧ﻣﺮدم ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه داراﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ.
ﻋﺪول از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ،در ﭘﺮاﺗﻴﻚ و روﺷﻨﮕﺮی ﻛﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ی ﻓﻜﺮ را
دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ و اﻫﻤﻴﺖ آن را ﺑﺮای ﺗﺠﻬﻴﺰ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم ﻣﻴﻬﻦ
ﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ،ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻟﻨﻴﻦ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ را ﺑﺮای
ﮔﺎﻣﯽ اراﻳﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻛﺘﺒﺮ  ١٩١٧ﻣﯽ
ﺑﻴﻨﺪ و آن را ﺑﺎ »ﮔﺬار از ﻛﺘﺎب ﻫﺎ« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد؟!

اﺳﻠﻮب ﻟﻨﻴﻦ ،ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﺌﻮري ،و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﺮاﺗﻴﻚ اﺳﺖ! ﺑﺮای اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ی دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﯽ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ،ﻟﻨﻴﻦ از
»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﮔﺮي« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﻛﺘﺒﺮﻣﻀﻤﻮن »دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ« اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را او در ﻋﻤﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .او در اﻛﺘﺒﺮ  ١٩١٧و در ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی اﻳﻦ ادﻋﺎی
ﺑﻮرژوازی ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ »ﻃﺒﻘﻪ ی ﻛﺎرﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮای ﮔﺮداﻧﺪن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ را
دارا ﻧﻴﺴﺖ« ،ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی »ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﻜﻦ« را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم
و زﻳﺮ ﻓﺸﺎر» ،دﻣﻜﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﻲ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .او ﺧﻮاﺳﺘﺎر » ﭘﺎﻳﺎن دادن
ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻤﺘﺎز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان« ﺷﺪه و »اﺳﻜﺎن دادن ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺤﺮوم و
زﻳﺮ ﻓﺸﺎر و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ« را در ﻗﺼﺮ و ﻣﻨﺎزل ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻋﻴﻦ »دﻣﻜﺮاﺳﯽ
اﻧﻘﻼﺑﻲ« ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .(٢) .ﮔﺎم دﻳﮕﺮی ﻛﻪ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
وﻇﻴﻔﻪ ی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﻠﺸﻮﻳﻚ ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻣﻮﺿﻊ او در ﺑﺨﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ در »ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩اﻛﺘﺒﺮ  ،«١٩١٧و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺰب آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.
ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻛﻪ »ﻣﺎ ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺮس
از ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﭽﺎرﮔﯽ و ﺑﺰرگ
ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﯽ
ﻛﺮدن ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻫﺎ ]ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران[ .اﻳﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ و ﮔﺎم ﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻬﻪ دﻳﮕﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،و آن وﻗﺖ ]ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن[
درﺑﺎره ی ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﻢ.(٣) «.

زﻧﺪه ﻳﺎد ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮ دو ﺳﻮی »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﮔﺮي« را در “ﺳﻴﻤﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان” ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻨﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻣﻀﻤﻮن و ﺳﺮﺷﺖ آن را ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ دو وﻇﻴﻔﻪ ی دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﮔﺮی  ..ﺑﺎ آن ﻛﻪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻋﺎم دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ]دارد[  ..ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺣﺰب و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن

ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ ]ﻧﻴﺴﺖ[ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﮔﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﻮد ]و ﻫﺴﺖ[ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺴﺖ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ – آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻟﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ – ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ داد ]ﻣﯽ
دﻫﺪ[ و ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻤﺖ ﮔﻴﺮی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ
ﻛﺮد ]ﻣﯽ ﻛﻨﺪ[«!
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ازﺟﻤﻠﻪ در ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ی
ﺧﻮد در ﺳﺎل  ١٣٩١ﺑﺎ دراﻳﺖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﺎم را ﻧﻴﺰ ﻃﯽ
ﻛﺮده و راه را ﺑﺮای ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮوز ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ» .ﭘﻴﻮﻧﺪ« ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ -ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﻴﺎﺳﻲ -ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻛﻨﮕﺮه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن »ﻣﻠﯽ ﻛﺮدن ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
دارد ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﺮ روی »ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪي« را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و
آن ﻫﺎ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ!
اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻟﻨﻴﻦ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻠﻮﺑﯽ آن ﻓﻬﻤﻴﺪ و درك ﻛﺮد! ﺑﺎﻳﺪ
دﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻮﻧﯽ در اﻳﺮان ،ﻛﺪام اﻗﺪام و ﻛﺪام ﺷﻌﺎر
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﯽ را اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد؟

ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ی ﻓﻜﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ را اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ی دﻳﮕﺮ از اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻟﻨﻴﻨﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان اﺳﺖ! اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ از ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان »دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم« اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻣﻴﺎن »آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« در ﻧﻈﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی
ﻛﺎرﮔﺮ اﻳﺮان ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ ی ﭘﺮاﻫﻤﻴﺘﯽ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی “ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻨﺪی واژهء »ﭼﭗ ﺳﻨﺘﻲ« ،راﻫﯽ
ﺑﺮای ﮔﺮﻳﺰ از واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ” در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،ارﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰی
ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (٤) .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ« ،دﻓﺎع از
“آزادی ﻫﺎی دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ” و “ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻲ” و ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﯽ اﻳﻦ دو
ﻣﻘﻮﻟﻪ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ و دﻓﺎع
آن از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮداز “اﺻﻼح ﻃﻠﺐ” ،رﺿﺎ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
آن ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ ،از زﺑﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮداز ﭼﻨﻴﻦ اراﻳﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
»”ﺑﺮای ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪء ﻋﺪاﻟﺖ )اﻗﺘﺼﺎدي( اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖ دارد«.
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮداز از ﻃﻴﻒ “ﭼﭗِ” رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻧﺎم ﻛﻪ از درك »راﺑﻄﻪ
دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻲ« ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ اﻳﺮان

را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺰب ﻛﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﯽ
اﻣﺮوز و اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺳﻮد »ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﻣﺤﺮوم و زﻳﺮ ﻓﺸﺎر و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ« )ﻟﻨﻴﻦ( ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد ،ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
“آزادي” ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ! او از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای درك راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی اراده ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و »ﻣﻬﻤﻞ«ﮔﻮﻧﻪ )ﻟﻨﻴﻦ( ﻣﯽ
رﺳﺪ ،ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﺗﺮاوش اﻧﺪﻳﺸﻪ ی در ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻄﻴﺪه ی ﺧﻮد را ﺳﻴﺎه روی
ﺳﻔﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ» :ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ]!در ﻧﻈﺮ »ﭼﭗ ﺳﻨﺘﻲ«[ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ،
آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی ]؟![ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد«.
ﻣﻔﻬﻮم »دﻣﻜﺮاﺳﻲ ،آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﻛﻪ ﻧﺌﻮﻟﻴﺒﺮال ﻫﺎ و ﻃﻴﻒ “ﭼﭗ”
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻧﺎم اﻛﻨﻮن ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﻓﺎع از آن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﻴﺎﻣﺪ
ﻣﺴﻨﻘﻴﻢ »ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﻛﺘﺒﺮ  ١٩١٧در روﺳﻴﻪ« اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺰ را
ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای اﺧﻴﺮ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﻛﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻛﻪ »اﻓﺴﺎﻧﻪ ی
دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ  ..ﺣﻘﻮق ﻋﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ آن ،ﺑﺪون اﻧﻘﻼب اﻛﺘﺒﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ
واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ«! ﻟﻮزورده در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ وﺣﺸﺘﻨﺎك ِ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ،ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﺑﺪون
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮدﮔﺎن اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ ﺗﺒﺎر در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ.
آزادی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﺣﻘﻮق ﻋﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑﺪل ﺷﺪ ،اﻫﺮم ﭘﺮﺗﻮان ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن
ﺑﻪ “ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ” اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر ﺑﺮﻗﺮاری “ﺑﺮاﺑﺮي” در اﻧﻘﻼب ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮی ﻧﺪارد ،ﺟﺰ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻛﯽ از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ی ﺗﺎرﻳﺨﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﺠﻴﺐ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﯽ ﺑﻪ “اول” و “دوم” ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ی
ﻧﻤﻮﻧﻪ واری اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﻠﻮب “ﻣﻨﻄﻖ” ﺻﻮری ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ را
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻈﺎره ﮔﺮی ﺳﻄﺢ ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻈﺎره ﮔﺮی
“ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ” اﺳﺖ ،و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ!

ﻟﻨﻴﻦ در ﺗﺪاوم ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎرﻛﺲ -اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﻣﻮﺿﻊ در
ﻛﻨﺎر ﻣﺮدم ﺑﻮدن» ،در ﻣﺒﺎرزهء آﻧﺎن ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق« ﺷﺮﻛﺖ

ﻛﺮدن و  ..را وﻳﮋﮔﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻛﻪ در “ﺳﻴﻤﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان” ﺑﺎ ﺑﻴﺎن زﻧﺪه ﻳﺎد ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮ در ﺑﺨﺶ »ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺣﺰب ﺑﺎ
ﺗﻮده ﻫﺎ« ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد»:ﻳﻜﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺰب ﻃﺮاز
ﻧﻮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ آﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎ« .اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﻳﺮان را او ﻧﺸﺎن »ﺟﺪا ﻛﺮدن« ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ »از اﻧﻮاع ﻣﺤﺎﻓﻞ
روﺷﻨﻔﻜﺮی ﺟﺪا از ﺗﻮده ﻫﺎ ،از اﻧﻮاع اﺣﺰاب ﺳﺎزﺷﻜﺎر  ..و از اﻧﻮاع
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮ ]ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﻛﻪ[ ﺑﻪ آن ]ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان[ ﺧﺼﻠﺖ
ﺧﻠﻘﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ«!
راﺑﻄﻪ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﯽ ﻣﻴﺎن “آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ” ﻛﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ دﻳﮕﺮ
ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﻜﯽ ذﻫﻨﯽ و اراده
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »ﺟﺪاﻳﻲ« ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ از دﻳﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ
ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻚ “ﻋﻴﻨﻲ” -ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﺮای درك
رﻳﺸﻪ ی ﻋﻠ ّﯽ »ﺟﺪاﻳﻲ«!
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی وﻗﺎﻳﻊ در ﻳﻮﻧﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ،ﺗﻔﺎوت
ﺳﺮﺷﺖ “ﻋﻴﻨﻲ” ﺷﺮﻛﺖ »در ﻣﺒﺎرزه« ﻣﺮدم و ﺧﻠﻖ ﻫﺎ و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن را در
ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻔﺎوت آن را ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ “ذﻫﻨﻲ” و
ارداه ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ی ﻧﺰد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﻳﻮﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،رﺋﻴﺲ ﺣﺰب ﺳﻴﺮﻳﺰا ،… ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﺎی اﻣﺮوزی
آن در ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ،آﻧﺠﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “رﻳﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي”
دﻳﻜﺘﻪ ﺷﺪه ی ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ،و اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮﻳﺎ دﻓﺎع از
ﻣﻨﺎﻓﻊ “ﻣﻠﻲ” ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎﻳﯽ ﻫﺎ ،ﺟﺪاﻳﯽ از ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ
ﮔﺬارد“ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن” ﺑﻮرژوازی “دﻣﻜﺮات” ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از واﻗﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم و رای آن ﻫﺎ در ﺻﺤﻨﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و دل ﺑﻪ “ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺮای
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ” ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺻﺎدق در ﻣﻴﺎن ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در
ﻣﺒﺎرزه اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد »دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ ﻣﻴﺎن ﻣﻘﻮﻟﻪ ی آزادی
و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖِ
ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور دﻗﻴﻖ و ﻋﻴﻨﯽ اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﻃﺒﺮی آن را اﻣﺮی
»دﺷﻮار« ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻟﻨﻴﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ،
ﺗﻌﻴﻴﻦ »ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت« در ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻨﻮﻧﯽ در اﻳﺮان ،ﺳﺘﺎره ی راﻫﻨﻤﺎ

ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ی »دﺷﻮار« اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اراﻳﻪ راه ﺣﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﻲ ،ﻳﻌﻨﯽ راه ﺣﻠﯽ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط و
»در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺮدم« اﺳﺖ ،راﻫﮕﺸﺎی اﻳﻦ »دﺷﻮاري« اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﯽ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﻠﻮب ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﯽ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺣﻞ دو
»ﺗﻀﺎد« روز و اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و
دﻳﻜﺘــﺎﺗﻮری – ﺷﻜــﻞ – و ﺗﻀــﺎد ﻣﻴــﺎن ﻣــﺮدم ﺑــﺎ اﻗﺘﺼــﺎد ﺳﻴﺎﺳــﯽ
ﻧﺌﻮﻟﻴﺒﺮال – ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻀﺎد -را “ﺣﻞ” ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی
ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،ارﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان در ﺑﺤﺚ ﺑﺎ
ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ »ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ« را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺮ
ﻃـﺮف ﺳـﺎزد ﻛـﻪ ﺣـﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈـﺎم ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﺷﻜـﻞ اِﻋﻤـﺎل ﺳـﻠﻄﻪ
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺼﻮرات و
ﭘﻨﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮدن اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮی رژﻳﻢ ﻧﺰد “اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن” ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
آن را “ﺣﻞ” ﻛﻨﺪ!
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻠﻮب ﻳﺎﻓﺘﻦ »دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ دﺷﻮار«ی ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺌﻮری ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﺮاﺗﻴﻚ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﭘﺮﭼﻢ آن
را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﻛﺸﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ »دﺷﻮار« را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺨﻦ ﻟﻨﻴﻦ ﺷﻔﺎف و ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺗﻮاﻓﻖ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺮس از ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ،ﺑﺰرگ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﭽﺎرﮔﯽ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ،
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻛﺮدن ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻫﺎ ]ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داران[ .اﻳﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ و ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﻪ دﻳﮕﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،و
آن وﻗﺖ ]ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن[ درﺑﺎره ی ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﻢ«.

ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﭼﻤﯽ در دﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ اﻳﺮان ،ﮔﺮﭼﻪ
ﮔﺮداﻧﯽ ﻛﻮﭼﻚ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی
اﻧﻘﻼب ﻣﻠﻲ -دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ “ﻧﻮﻳﺪ” در
ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ  ٥٠در ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ،ﻧﺸﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ “ﻧﻮﻳﺪ” و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻫﺸﻴﺎراﻧﻪ ی رﻫﺒﺮان
زﻧﺪه ﻳﺎد آن ،رﻓﻴﻖ ﻋﺰﻳﺰ رﺣﻤﺎن ﻫﺎﺗﻔﯽ و دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ

»دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ،دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﻴﻚ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﻴﻖ
ﻃﺒﺮي .ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ آن اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﻠﻮب ﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮاﺿﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻧﻮﻳﺪ در آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ
ﺗﻴﺮاژ آن ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺘﯽ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ
ﻛﺎرﮔﺮ اﻳﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﻠﻮب ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﺗﺌﻮری و
ﭘﺮاﺗﻴﻚ ،ﺷﻴﻮه ای ذﻫﻨﯽ و ﭼﭗ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻴﻮه ای ﻋﻴﻨﯽ و
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻠﻮب ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻳﺮان در
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارد.
ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﻲ -دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ اﻧﻘﻼب ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺣﻴﺎی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ -دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﻣﻠﻲ -ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ را ﺑﻪ اﻫﺮم ﭘﺮﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻞ »ﺗﻀﺎد و
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت« ﺣﺎﻛﻢ ،ﺑﻪ اﻫﺮم ﭘﺮﺗﻮان ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺘﺤﺪادن ﻧﺰدﻳﻚ و دور
ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ،و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ،ﺑﻪ اﻫﺮم ﭘﺮﺗﻮان ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺒﺎرزه و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻴﻬﻦ دوﺳﺖ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻮك ﻧﻴﺰه ی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ،ﻣﺒﺎرزه ی زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ“ :ﻗﻄﺮه
ﻗﻄﺮه ﻣﺮدن!” )ﺳﻴﺎوش ﻛﺴﺮاﻳﻲ(
در اﺑﺮازﻧﻈﺮی رﻓﻴﻖ ﻋﺰﻳﺰی ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻮاﺿﻊ را “ﭼﭗ رواﻧﻪ” ارزﻳﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻴﺎن آن را اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﻛﻪ “راﺳﺖ روي” ﺑﺎﻻ دﺳﺖ دارد
و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ» ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺿﺮوري« داﻧﺴﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ی ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻪ ی زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ در اﻳﺮان ﻛﻪ ﭘﺸﺖ آن ﻫﺎ زﻳﺮ
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ارﺗﺠﺎع ﺧﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻛﻮب ﺧﺸﻦ داﻋﺶ ﮔﻮﻧﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﻏﺬای
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ آن ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺮگ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ اﻳﻦ
ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺑﻼﻣﻨﺎزع اﻣﻨﻴﺘﻲ -ﻗﻀﺎﻳﯽ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﻛﻢ در
اﻳﺮان ،اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺮاژﻳﻚ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺮای درك
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﻠﻮب ﻧﻬﻔﺘﻪ در آن ﺑﻬﺘﺮ درك ﺷﻮد.
ﺗﺮاژدی ﺧﻮد ﺳﻮزی آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻮداﺋﻴﺴﺖ در وﻳﺘﻨﺎم در ﺳﺎل ﻫﺎی  ٦٠ﻗﺮن ﭘﻴﺶ
و ﺗﺮاژدی ﺧﻮدﺳﻮزی زﺣﻤﺘﻜﺶ دﺳﺖ ﻓﺮوش در ﺗﻮﻧﺲ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﺷﺎﻳﺪ
“ﭼﭗ رواﻧﻪ” ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﻟﻨﻴﻨﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ
»ﺗﻜﺎﻧﻪ« ﺑﺮای ﮔﺬار از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﺒﺎرزات اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ وﺳﻴﻊ و

ﺗﻮده ای اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻃﺒﺮی در “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
)ﺟﻠﺪ اول( در ﻣﺒﺎرزه ﻣﻴﺎن »ﻧﻴﺮوی ﻧﻮ وﻛﻬﻦ« ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد.
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح “ﭼﭗ روي” و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮی در ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻨﻴﻦ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
اﻫﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﮔﺬار از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺗﺒﻠﻮر دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ
“ﺗﺎرﻳﺨﻲ -ﺿﺮوري” ﻓﻬﻤﻴﺪ!
ﻟﻨﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﺴﺎﺧﺘﻦ وﻇﻴﻔﻪ ی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺣﺰب» ،ﺗﺮس از ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ را ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﭽﺎرﮔﯽ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ« ﻣﯽ داﻧﺪ .آﻳﺎ “ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻣﺮدن” ﻣﺒﺎرزان در
اﻳﺮان ،آﻳﺎ ﺧﻮد ﺳﻮزی ﻫﺎ در وﻳﺘﻨﺎم ،در ﺗﻮﻧﺲ ،و … ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ
ﻧﺪارد؟
ﺗﺮاژدی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻨﻴﻦ و در ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﻳﻚ ﺟﻬﺶ
ﻛﻮاﻧﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺒﺎرزه ی اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻊ ،ﻣﺒﺎرزه ی
ﺳﺎزﻣﺎن داده ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه،
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺘﺤﺪادن ﻧﺰدﻳﻚ و دور ،ﺑﺮای ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ دودﻟﯽ ﻧﺰد
ﻣﺘﺤﺪان ﺳﺮﮔﺮدان و …!
اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻛﻪ ﻧﺒﺮد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﻮل
زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻛﻠﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺎن
ﺣﺎﻛﻤﺎن و ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻲ ،ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎور ﺑﻪ
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮی ﺷﺮاﻳﻂ دارد ،زﻳﺮا روﻧﺪ “ﺧﻮد ﺑﺨﻮدي” را در اﻳﺮان
ﻛﻨﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،زﻳﺮا دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ اﺷﻜﺎل ﻣﺒﺎرزه ی اﺻﻼﺣﻲ -اﻧﻘﻼﺑﯽ
را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ!
اﻳﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺮد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻛﻠﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺗﻔﺎق ﻫﺎ “روزي”
ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ و آن را »ﺑﺎﻳﺎی ﺗﺎرﻳﺦ« )اط( ﺑﻨﺎﻣﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻀﻤﻮن ﺳﺨﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻮده ای ﻫﺎ را درك ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﺎرزه
را از ﻣﺤﺘﻮای آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ -ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ آن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮔﺬار ﻣﺒﺎرزه از ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮج ﺧﺮوﺷﺎن و ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﺑﺮای
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ،ﺑﺮای آن ﻛﻪ اﻣـﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ »ﺑﺎﻳﺎی
ﺗﺎرﻳﺦ« ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎرزه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻌﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
دارد ﻛﻪ ﺣﻞ ﺗﻀﺎد روز -دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ را ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ی دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ﺗﻮده
ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻣﻠﻤﻮس ﺳﺎزد ،ﻛﻪ ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺣﺎﻛﻢ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﺑﺮازﻧﻈﺮ
ﺗﻮده” ﻧﻮﺷﺖ )،(٥
ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان آن
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﺖ

ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر “ﻧﺎﻇﺮ” ﻛﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻴﺶ را »ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻓﻲ« ﻣﯽ
را ﻛﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای درك »دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ
ﺑﺮای ﺣﻞ »وﺿﻊ دﺷﻮار« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

در دﻓﺎع از “راه
ﻧﺎﻣﺪ .اﻣﺎ درﻋﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﻲ«ی ارزﻳﺎﺑﯽ
اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮي!

رﻓﻴﻖ ﻋﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﻛﺎری ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ،ﮔﻔﺘﻨﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر دارد.

ﺷﺎﻋﺮ و آوازﺧﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺋﻮروﮔﻮﺋﻪ ،داﻧﻴﻞ وﻳﮕﻠﻴﺘﻲ ،دوﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
) ٣٠اﻛﺘﺒﺮ  (٢٠١٧ﺑﻪ اﺑﺪﻳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﺪ .او در ﺷﻌﺮی ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان “در ﭘﺲ ﺻﺪای ﻣﻦ” ،ﻃﻨﻴﻦ ﺻﺪای دﻳﮕﺮ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﻛﻪ »ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ«!
ﻣﻀﻤﻮن »وﺣﯽ زﻣﻴﻨﻲ« ﻛﻪ زﻧﺪه ﻳﺎد ﻃﺒﺮی در ﺷﻌﺮ زﻧﺪه ﻳﺎد ﺳﻴﺎوش
ﻛﺴﺮاﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ،ﺷﻨﻴﺪ ﻃﻨﻴﻦ ﺻﺪای دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ«» :ﺑﻨﻮﻳﺲ!
 ..اﻳﻨﻚ ﺷﻌﺮی ﮔﺴﺘﺎخ ،ﺷﻌﺮی ﻣﻬﺎﺟﻢ ،ﺷﻌﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﻌﺮی ﭼﻮن
رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ  ..ﺑﻨﻮﻳﺲ!« و داﻧﻴﻞ وﻳﮕﻠﻴﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

در ﭘﺲ ﺻﺪای ﻣﻦ،
ﺑﺸﻨﻮ ،ﺑﺸﻨﻮ،
ﺻﺪای دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ …
آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﺪای ﺗﻮ ،در ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ،در ﺳﺨﻦ ﺗﻮ زﻧﺪه اﻧﺪ …

ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ:

https://tudehiha.org/fa/4471
———-

 -١ﻛﻠﻴﺎت ،ﺟﻠﺪ  ،٣٣ص  – ٢٦٤ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﻻدﻳﻤﻴﺮو ﺟﻴﺎﭼﻲ“ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری دوﻟﺘﯽ ﻟﻨﻴﻦ” ،ﺟﻬﺎن ﺟﻮان  ١ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠١٧
-٢

“دوﻟﺖ ،ﻛﺎرﮔﺮان و آﺷﭙﺰ” ﺟﻬﺎن ﺟﻮان  ٢١اﻛﺘﺒﺮ ٢٠١٧

-٣

از ﻣﺮزﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻴﻢ ،ﺟﻬﺎن ﺟﻮان اول ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠١٧

 -٤ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم

ﺷﻤﺎره  ٨ ،١٠٣٧آﺑﺎن ١٣٩٦

 -٥ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی آﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎب در ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟
ﺷﻤﺎره  ،٩٦/٦٥ﻣﻬﺮﻣﺎه https://tudehiha.org/fa/4313 ٩٦

