اﺻــﻞ ﺳــﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺰم دﻣﮑﺮاﺗﯿــﮏ
ﻣﻬﻤﺎن ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر و وﺣﺸﺖ زا )(۲
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ۱۹) ۵۲ :ﺷﻬﺮﯾﻮر ( ۱٣۹۷
واژه ی راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﯿﺎﺳﯽ– ﺗﺌﻮری
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://tudehiha.org/fa/7054 :
در ﻧﮕﺮش ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﺑﺮازﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ اﺣﺴﺎن ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ
ﻧﮑﺘﻪای اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن اﮐﻨﻮن ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ،
ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﮐﺎرﮐﺮد -ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی درک ﺗﺎرﯾﺨﯽ از راﺑﻄﻪ ی
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺰم-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻄﻮر زﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ه ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺣﻞ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ در
ﻧﻮﺷﺘﺎر درﺑﺎره ی ﻧﺴﻞ ﺗﻮدهای ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در آﻧﺠﺎ ﺗﻀﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ اﻣﯿﺪ در اﺑﺮازﻧﻈﺮی ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۱٣۹۷ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﯾﮏ اﺻﻞ واﺣﺪ و ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن در ﻣﺎده  ۷اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻞ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ »اﺳﺎس
ﺗﻠﻔﯿﻖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪء دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد) .ص
(۲۵۱
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪارک ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،اﺳﻨﺎد ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
»ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ]اﺳﻨﺎد ﺣﺰﺑﯽ[ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل
در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﻧﻈﺮدﻫﯽ وﺳﯿﻊ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎن
ﻗﺮار داﺷﺖ] ،و[ ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
 «.. (۱۳۹۱ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ )ص  ۲۵۹ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻬﯿﻢ راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،آن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪارک اﺳﻨﺎد

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﺰب ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ و ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻈﺮ رﻓﻘﺎ و ﻫﻮاداران ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺑﺘﮑﺎری ﺳﺎزﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺰب ﻣﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﺷﯿﻮه ی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دو ﺳﺎﻟﻪ ی ﻧﻈﺮﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪ ی دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ در ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ .اﺳﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺨﻔﯽ ﺣﺰب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .در آن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺒﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ژرف ﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان رﺿﺎﯾﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار
داد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ در ﺗﺰﻫﺎی
ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺗﺪارک اﺳﻨﺎد ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺎﻓﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار داد؟
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﻠﻢ اﮐﻨﻮن آن را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ .آری
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد ،آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮده ای در ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح در ﻧﺸﺴﺖ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از آﻏﺎز ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ی دﯾﺪ ﺧﻮد
ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﻬﯿﻢ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻧﺪه ﯾﺎدان رادﻣﻨﺶ ،اﺳﮑﻨﺪری ،ﯾﺰدی ،ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﮐﻨﺎر رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮاﺿﻊ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﯿﻖ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ،ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ﻃﺒﺮی و دﯾﮕﺮان
ﻧﻤﻮدی از واﻗﻌﯿﺖِ ﺣﻀﻮر زاوﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در
اﯾﺮان در ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ رﻓﻘﺎ در ﺑﺤﺚﻫﺎی
داغ ﻣﺸﺘﺮﮐﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻬﺰادی ﮐﻪ از او ﺑﺴﯿﺎر
آﻣﻮﺧﺘﻢ ،ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪارﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﯽ ،از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد .از
آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻄﺮح اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻔﺲ را ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره،
ﺷﻤﻪ ای از اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ را در »از دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ« ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ در

دوران ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان و ﻫﻢ در ﻣﻬﺎﺟﺮت .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ از وﺟﻮد زاوﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی زﻧﺪه
ﯾﺎد اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺼﻮر ﺑﻮد .او ﺑﺎوﺟﻮد ﺧﺮوج از اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ در رﻫﺒﺮی ﺣﺰب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻠﻨﻮم ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﮑﺘﻪای
از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻫﻤﺎن دو ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و روﺷﻨﮕﺮی ای درﺑﺎره
ﻣﻮاﺿﻊ و ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ داده ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ درﺑﺎره ی ﻫﻤﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ،اﻣﯿﺪوارم ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﯿﺰ ﮐﺎر رﻓﯿﻖ
ﻋﺎﺻﻤﯽ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ی ﺣﺰب وﺟﻮد دارد« .واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی او ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
رﻓﻘﺎی رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻗﺮار دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﯾﮏ دﺳﺘﯽ در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در رﻫﺒﺮی ﺣﺰب اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻢ در رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻓﻘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺰد رﻓﻘﺎی رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﺸﺎن اﺣﺘﺮام
و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻟﻨﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،دو ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻔﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اول -ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آزاد در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﺿﻊ
ﻣﺘﻔﺎوت؛ دوم -دوری از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد
و در دوران ﺑﻌﺪ از ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن.

اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ

ﻣﻨﺠﺮ

ﺷﺪ

ﺑﺎ

ﺑﺤﺚ درون ﺣﺰﺑﯽ
ﺑﺤﺚﻫﺎی آزاد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری اﺳﺖ،
زﯾﺮا در ﺟﺪل و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻮ زاﯾﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺰد ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺤﺚ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻧﻮ زاﯾﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﻮزه ی ﺣﺰﺑﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت درون ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰاری
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده ام .در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻣﻦ
ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺷﺎﮔﺮد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻮدم و ﺷﺐ ﻫﺎ در »ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻮﺿﻌﯽ« ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اﻟﺒﺮز در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو روزی ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮزه ی

ﺧﻮد از ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻨﻊ ﺷﺪم ،زﯾﺮا آن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﺷﺪم ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯿﺎن دو رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻻی ﺣﺰﺑﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
ی ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻬﻤﺎن ﭼﻨﺪ
روزی در ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﻮدم ،دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﺑﻮد .او را ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدم .رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﺷﺪم ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﻮد .او در دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﺪرم ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺧﻮردی آﺷﻨﺎ داﺷﺖ .آن ﺷﺐ دور در ﺗﻬﺮان ،ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﺷﺎم ﻫﻤﻪ
ی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ »ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ« )دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی( و ﻣﻬﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺮ
ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﺧﻮردﯾﻢ.
***
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ آزاد از وارد ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﭘﯿﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻊ اﯾﺮان در دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺳﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮاﻓﻖ آن ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺤﺚ رودر رو و ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ رﻓﻘﺎی
دﯾﮕﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ و ﯾﺎ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﻨﮕﺮه )ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ رﺳﻢ اﺳﺖ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﻮﺿﻊ و رأی ﮔﯿﺮی در ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﺰﺑﯽ اﯾﺠﺎد
ﺳﺎزد.
»ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﺰ اول ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ،اراﯾﻪ
»ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺴﯽ اﻧﺴﺎن« را ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺚ ﺣﻀﻮری در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد! ﻣﺎرﮐﺲ
ارزﯾﺎﺑﯽ از ﮐﺘﺎب ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ درﺑﺎره ﻣﺬﻫﺐ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ« را »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﺎً اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد« .ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺎت
و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺻﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ» ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ« اﻧﺴﺎن را ﺑﺨﺸﯽ
ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﻧﺴﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد در ذﻫﻦ« ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺴﯽ
اﻧﺴﺎن« اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﻔﺮ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﻧﻈﺮ» ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺴﯽ
اﻧﺴﺎن« اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﻈﺮ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی ﻣﺎدی در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن دارد،
»ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﺘﺼﺎب ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر
ﺧﻼف ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ دو ﭘﺮاﺗﯿﮏ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ داد،
ـﻢ و
ـﺮد ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـ
ـﯽ ﮐـ
ـﺎ را درک ﻧﻤـ
ـﺮک آنﻫـ
ـﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘـ
ـﻪ ﺳـ
و در ﻧﺘﯿﺠـ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ وﺣﺪت ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .
ﭘﺮاﺗﯿﮏ را اﻫﺮم ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺤﮏ ﺻﻼﺑﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ
درک ﻧﮑﺮدن ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک دو ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻫﻤﺎن

ﺗﺰ اول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﺪه آﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﻗﻌﯽ ،ﺣﺴﯽ ِ
ﻣِﻦ ﺣﯿﺚ ﻫﻮ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد .ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺑﮋه ﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﮐﻪ
واﻗﻌﺎً ﺑﺎ اﺑﮋه ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻓﺮق دارﻧﺪ ،ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ وی
ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در »ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ« ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ را ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﺎً
ﻓﻘﻂ در ﺷﮑﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ]ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ[
ﻧﺎﭘﺎک و ﯾﻬﻮداﺋﯽ ﺑﺮوز آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو وی ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« و »ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ -اﻧﺘﻘﺎدی« ﭘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد «.ﺣﻀﻮر در
ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﺑﺤﺚ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ درﺑﺎره ی ﻧﻈﺮی ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺎﻣﯽ
»ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ -اﻧﺘﻘﺎدی« اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﮕﺮ از اﺑﺮازﻧﻈﺮ در ﻧﻮﺷﺘﺎر.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن
زاوﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﺪ و ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﺤﺚﻫﺎی درون ﺣﺰﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻟﻨﯿﻨﯽ ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ زاوﯾﻪ ی دﯾﺪﻫﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﻫﻢ ﻧﻈﺮان ،ﺑﺮ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﮑﯿﻪ داد و آن را
ﺑﯿﺎن ﺣﻔﻆ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﻤﮑﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺻﻞ
ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺷﻤﺮد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﺪت دو ﺳﺎل در
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺑﺤﺚ دروﻧﯽ در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺨﻔﯽ آن اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ
اﺳﻠﻮبِ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ درﺑﺎره
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه اﻃﻼﻋﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻀﻤﻮن آنﻫﺎ واﮐﻨﺸﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
وﺿﻊ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻘﻠﯽ ﮐﻪ از رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰی درﺑﺎره ی وﺟﻮد ﻣﯿﺰ ﮐﺎر
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺰب اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻮدن آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی اراﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﺸﻤﯿـﻦ ﮐﻨﮕـﺮه ﺣـﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان اﺳـﺖ ،اﻧﮑﺎرﻧـﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳـﺖ .روﻧـﺪ
رﺷﺪﯾﺎﺑﻨﺪه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری دارد ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و در ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان داد.

ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد؟ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺰﺑﯽ و ﺗﻮدهای ﻫﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮدن ﻫﻢ ﻧﻮاﯾﯽ در ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ آن
دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ را
»ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
در ﺗﺄﯾﯿﺪ درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﺮاﺗﯿﮏ
ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ
را ﻣﺤﮏ درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در
اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮدهای ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﺻﺤﻨﻪ از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺌﻮری و
ﭘﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﮐﺮدی در اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ .در دوران ﭘﺲ
از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ وﺿﻊ درﺑﺎره ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﻫﻮادا و
رﻫﺒﺮی در ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
وﺟﻮد ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﺰب ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
واﻗﻌﯿﺖ داراﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد .ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻠﻮب ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻈﺮﻫﺎ اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ راﺑﻄﻪ ی ﺿﺮوری را
ﻣﯿﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ در ﺣﺰب ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در آن رﻓﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،اﺑﻌﺎد اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺣﺰب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ رﻓﻘﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ زﻧﺪه رﻫﺒﺮی دارد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ
»ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺴﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮاﺗﯿﮏ« آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﺰ ﻧﺨﺴﺖ
ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد.
ﺧﻄﺮ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺮ ﯾﮏ دﺳﺖ
ﺑﻮدن ﻧﻈﺮات در ﺣﺰب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،رﺷﺪ ﮐﯿﺶ
ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺣﺰب اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﻧﻈﺮاﺗﯽ درﺑﺎره ی اﺳﻨﺎد ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ رﻫﺒﺮی ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ
اﻫﺮم ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮوری ﺑﺪل
ﮔﺮدد ،ﭘﺪﯾﺪهای رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﺎﻻ
را دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات رﺳﻤﯽ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺰﺑﯽ،
ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ی ﺣﺰﺑﯽ دارﻧﺪ .اﺑﺮازﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ اﻣﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﻤﻮﻧﻪ وار اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان از ﺣﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای )ﻣﺎده  ۵و  ،۶ص  ۲۴۹و  ۲۵۰ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪه ام ،در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪهام و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ آن را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
روﻧﺪی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ،
در ورﻃﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزی ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ اﺑﺮازﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ اﻣﯿﺪ را
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺮوﻧﯽﻫﺎ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻧﺪه! ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزاﻧﺘﺸﺎر دﻫﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را »ﺑﯿﺮوﻧﯽ« ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ« ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی در »ﺗﺎﺑﻮت« در ﺑﺎ
ﭘﭽﭙﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﻓﯿﻖ اﻣﯿﺪ از ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎره ی  ۱۲ ،۱۰۰۹ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۹۵ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰب ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻞ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران ﺣﺰب
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن آزاد ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﺣﻖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب )ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در روﻧﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮﻫ ی ﺣﺰب ،ﻃﺮح اﺳﻨﺎد ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ،ﻫﻮاداران ،و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ( ،ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺣﺰب در  ۷۵ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮدﻣﯽ آن ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻈﻢ
و اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ رﻓﻘﺎ و ﻫﻮاداران ﺣﺰب و ﭘﺎﺳﺪاری آﻧﻬﺎ از اﺻﻞ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،اوجﮔﯿﺮی ﺑﺤﺮان رژﯾﻢ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،و
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد و اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،و
آرﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺑﺎورﻣﻨﺪﻧﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دارد ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی
اﺧﯿﺮ و ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب در دﻫﻪ  ،۶۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
دﺷﻮاریﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از ﻣﺒﺎرزه در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰﺑﯽ دور ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ وﻓﺎداران ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر
ﺣـﺰب اراﻧﯽﻫـﺎ ،روزﺑﻪﻫـﺎ ،رﺣﻤـﺎن ﻫﺎﺗﻔﯽﻫـﺎ ،و ﻓـﺎﻃﻤﻪ ﻣﺪرﺳـﯽﻫﺎ را
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارد .آﻏﻮش ﺣﺰب ﺗﻮدﻫ ی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را در راه ﻃﺮد رژﯾﻢ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﺗﻮدﻫ ی اﯾﺮان ﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺮوزی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ

و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ از ﺑﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
آرزو و اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﻗﺪرت ﻣﺎ در وﺣﺪت ﻣﺎﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدﻫ ی اﯾﺮان؛  ۱۰ﻣﻬﺮﻣﺎه ) ۱۳۹۵ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺎﻣﻪ ی
ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎره ی  ۱۲ ،۱۰۰۹ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۵
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ،ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ
درون ﺣﺰﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﺿﺮور را
ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ.
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