ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﯿﺎن ﺗﻮده
ای ﻫﺎ! ﺗﺼﻮر ﮐﻦ اﮔﺮ ﺣﺘﺎ ﺗﺼﻮر
ﮐﺮدﻧﺶ ﺳﺨﺘﻪ!
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ۲۶ ) ۱٣ :ﻓﺮوردﯾﻦ ( ۱٣۹۷
واژه ی راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﯿﺎﺳﯽ– ﺗﺌﻮری
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://tudehiha.org/fa/5418 :

ﮔﺮ ﻣﺮﯾﺪ راه ﻋﺸﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻣﮑﻦ
)ﺣﺎﻓﻆ(
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ از اﺗﺤﺎد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ،ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ ،و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد
و آﻧﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب ﭼﭗ )ﻓﺪاﯾﯿﺎن
ﺧﻠﻖ( ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮردﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی زﯾﺎدی از
روﻧﺪ ،ﺷﮑﻞ ،ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ووو ﻧﻮﺷﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ
ﯾﺎدآوری ﻫﺎ ﻫﺮ اﺗﺤﺎدی را در ﺻﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ
داﻧﻢ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ﯾﮏ ﺟﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺑﺎره اﯾﻦ وﺣﺪت
درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰاری و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪان ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﮐﻢ
و زﯾﺎد ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺣﺰب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب
ﺿﺮﺑﻪ ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن در ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮده ای اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻏﺒﻄﻪ ﻧﺨﻮرد .دﺳﺘﻪ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺘﺮاک اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﺎزه ﭼﭗ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻗﺎی ﻧﮕﻬﺪار ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺤﻮر ﺷﺪن ﺷﮑﻞ از دﯾﺪن
ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی “ﺗﻮده ای ﻫﺎ”،
“۱۰ﻣﻬﺮ”“ ،ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ”“ ،ﻋﺪاﻟﺖ” وو رﻧﮓ ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ دارد
ﺑﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺰﺑﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪ.
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ )در وﻫﻠﻪ اول ﻧﻈﺮی( ﻣﯿﺎن
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﮔﺮدآوردن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺣﻮل ﻧﻈﺮ
واﺣﺪ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺟﻮ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﺎی
واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﯿﻘﺎن ﺑﺮون ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺮزﻣﺎن دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﺰب
اﺳﺖ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺠﺒﺮ
را از ﭼﺸﯿﺪن ﻣﯿﻮه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﺪن ﻫﺮ ﻣﯿﻮه ای ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺘﯽ را ﮐﺎﺷﺖ و ﭘﺮوراﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﻧﺪ وﺣﺪت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮕﺬرد.
در زﯾﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ان ﭼﻪ را ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد در ﺑﺎره ی ﺷﯿﻮه
روﻧﺪ اﯾﻦ وﺣﺪت دارم ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻢ.

و

ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ رﻓﯿﻖ
ﻋﺰﯾﺰ ﻋﺎﺻﻤﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﻓﯿﻖ اﻣﯿﺪ و رﻓﯿﻖ آرش و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ رﻓﯿﻖ
ﻣﺤﺴﻦ ،رﻓﯿﻖ اﺑﯽ ،رﻓﯿﻖ اﺣﺴﺎن ،رﻓﯿﻖ ﻧﺎﻫﯿﺪ و دﯾﮕﺮ رﻓﯿﻘﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺷﮑﻨﻨﺪه در ﺣﺎل ﺟﻮاﻧﻪ زدن اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ی دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻮده ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻬﻦ و
آﯾﻨﺪه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن آن ﻋﻼﻗﻪ و ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای
وﺣﺪت اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻬﻤﺖ زدن ﻫﺎ ،ﺷﮑﻮه ﮐﺮدن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدن از
ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎی وارد ﺷﺪه ،وو ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻀﺒﺎط ﺗﻮده ای
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮔﺎم ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﺎزﻧﺪه و ﺑﺮازﻧﺪه ﯾﮏ ﺗﻮده ای در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎره ی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ؛ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؛
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن آزادی و ﻋﺪﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪﺧﻠﻖ ؛ و ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺰب در دوران اﻧﻘﻼب
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ روز ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭼﺎره ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻮری ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﯿﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺷﺮﮐﺖ
دارﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﻤﻪ ی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آرزوی وﺣﺪت دارﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺟﺎده ﭘﺮﮔﻮﯾﯽ ﺧﺎرج و وارد ﺑﺎغ ﭘُﺮﺑﺎرﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ووو اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ “ﻣﺒﺼﺮ” ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺤﺚ ﻣﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ راه ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﯿﻘﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ روﺑﺮوی ﻫﻢ
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ؛ دﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻧﺪ؛ ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ دوزﻧﺪ؛ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﭼﺎی و ﻗﻬﻮه ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺬر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺗﺨﻢ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی و ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯽ رﯾﺐ دﺷﻤﻨﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ آﺑﯿﺎری و ﮐﻮدﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺧﻮد در دﺷﺖ ﺷﺒﻬﻪ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎل ﺧﺼﻢ را
ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺿﺨﯿﻢ و ﮐﻠﻔﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ دﮔﺮ ﺑﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؛ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ و ﮔ ُﻞ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻢ ﻓﮑﺮی ﺑﭽﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ آن و اﺣﺴﺎس ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﯾﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
روﻧﺪ و ﺷﯿﻮه اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ رﻓﯿﻘﺎن از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺰب
را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون اﺣﺘﺮام و درک اﺣﺴﺎس و ﺟﻠﺐ

ﻧﻈﺮ اﯾﻦ رﻓﯿﻘﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ دوری وارد ﺻﻒ ﺣﺰب ﺷﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .رﻓﯿﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ )ﺑﯽ ﻣﻬﺮی
ﻣﺴﻮﻻن؛ ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم؛ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ:
ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ووو( زﻣﺎن درازی را در ﺑﺮون از ﺻﻒ ﺣﺰب
ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻒ زدﻧﻬﺎ و ﻫﻮرا ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی
ورود دوﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺰب از ﻃﺮف ﻋﻀﻮﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ رﻓﯿﻘﺎن ﺑﺮون ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ،ﻣﺘﺎﻧﺖ ،ﺑﺮدﺑﺎری و ﮐﺎر
و ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺨﺖ ﺟﺎی دوﺑﺎره ﺧﻮد را در ﺻﻒ ﺣﺰب ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
اﺣﺴﺎس ﺷﮏ رﻓﯿﻘﺎن درون ﺣﺰﺑﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی دﺷﻮار ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ،
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی در ﺣﺰب ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺎن ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ و
ﭘﺮﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ درک ﮐﺮد.
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﻓﯿﻘﺎن درون ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺣﺰب و ﻣﻨﺎﻓﻊ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻓﺮدی ﺧﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﺳﺘﻪ ای از ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺰب و در راه
ﻣﺒﺎرزه آﯾﻨﺪه ای آزاد و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﺎرﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ و اﻧﺠﺎم ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری رﻓﯿﻖ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺟﻬﺎن دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ دوش ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮان ﻣﻐﺰﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
واﮐﺎوی ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرا ﺗﺮ اﺳﺖ.
در دو ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﻈﺮی و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی
اﺳﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺗﻌﺪادی اﺣﺘﻤﺎﻟﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را
ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از روﻧﺪ ﺟﺪا
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻫﻤﻪ ی دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﻈﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ
دوﺑﺎره در زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺣﺰب ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻫﻢ
ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﯿﻘﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ از رﻓﯿﻘﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﻧﯿﺖ و ﺑﯽ
اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﮏ دارﻧﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ
روﻧﺪ را ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از دور ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮوزی آﻧﻬﺎ وارد ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه اﯾﻢ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﭘﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ در راه ﻧﺎﻫﻤﻮار و

ﭘﺮﺧﺎر ﺳﺎزﮔﺎری و آﺷﺘﯽ روﻧﺪی اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ،دردﻧﺎک و ﭘﺮ ﺗﻀﺎرﯾﺲ .وﻟﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ دﻻوری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﻬﺎﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
“آﻧﭽﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی ﺷﺪه ،از ﺷﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد” و اﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ )ا.ط(.
اﯾﻦ “ذره ذره” ﮔﻔﺘﮕﻮی روزاﻧﻪ ﻣﺎ “ﯾﮏ روز ﺑﯽ ﮔﻤﺎن” ﻣﺎ را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از رﻓﯿﻖ ﻋﺎﺻﻤﯽ ،رﻓﯿﻖ آرش ،رﻓﯿﻖ اﻣﯿﺪ و دﯾﮕﺮان رﻓﯿﻘﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ
ﺗﻮده ای ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
 ۲۲ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://tudehiha.org/fa/5418 :

