ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۱۴) ۱۰۶ :اﺳﻔﻨﺪ (۱٣۹۷

رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ام.
رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺪوار،
ژرﻓﺶ روز اﻓﺰون ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان و ﻧﯿﺎز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻬﺎﻧﻪ
و دﺳﺘﺎوﯾﺰ را ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺗﻮدهای ﻫﺎ دور
ﻣﺤﻮر وﻇﺎﯾﻒ روز در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﺑﻪ ﻣﺒﺮم ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺪل
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻦ از اﻗﺘﺼﺎددان ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺆﻣﻨﯽ
ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﯿﻦ و ﻣﺴﺘﺪل او را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﺧﻮاﻧﺪه
اﯾﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان درﺑﺎره ی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف واﻻ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﺎرت و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ آن را »ﻗﻮاﻋﺪ
ﺑﺎزی« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﻀﻤﻮن ﺑﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﻣﺎﺳﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺮ ﭼﻬﺮه دارد« روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو او و اﻓﺮاد ﺻﺎدق
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ »ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی« دوران رﻗﺎﺑﺖ آزاد در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺪﺗﯿﻨﺘﯽ ِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ دارد
ﮐﻪ ﺑﺎ درس اﺧﻼق ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺪﺗﯿﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﯽﺑﻨﺪد و
ﺧــﻮﻧﯿﻦ و ﻣــﺎﻟﯿﻦ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ،داﻋــﺶ وار زﺣﻤﺘﮑــﺶ را ﺷﮑﻨﺠــﻪ ﻣــﯽ

ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻄﻪ
ی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺪون اِﻋﻤﺎل زور ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در اﯾﺮان ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺎ ،اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﻓﺮﺷﺎد
ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاﺿﻊ
ﻧﻈﺮﮔﯿﺮ درﺑﺎره ی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮔﺮﻓﺘﺎر در اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ آن،
ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮد .او دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ را ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد و ﻧﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دوران اﻓﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
او ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ ﻣﻔﻠﻮﮐﯽ ﺗﻦ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ی رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دارد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب
ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﺤﺪان ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر ﮔﺬار از
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﺐ و
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪان ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺑـﺪل ﻧﻤـﻮد .اﯾﻦ ﻣﺘﺤـﺪان ،ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ درﯾـﺎﻓﺖ آﮔـﺎﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ
دارﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻬﺪه ی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺮ
ﻣﯽ آﯾﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﻟﯽ ﺳﻔﺮه ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ!! ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﻔﺮه ﻫﺴﺘﻢ و
ﺑﺲ.
ﯾﮏ ﯾﮏ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮدهای ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺟﻮاد ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﺑﺮازﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی » ﺗﻮدهای ﻫﺎ« ﺑﺎری دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﺗﻮدهای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ
از رﻓﻘﺎ او را »دﯾﻮاﻧﻪ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ او از اﯾﻦ رو در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮده ای ،زﯾﺮا
ﻣﻀﻤﻮن اﻧﺘﻘﺎد را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎد را ﻓﺤﺎﺷﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﭘﻮﻟﻤﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮدهای ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .او ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺣﺰب در ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺮض اﺳﺖ و
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺟﻨﺎب ﻋﺎﺻﻤﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب آﻣﺪ و رﻓﺖ و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ

اﻧﮕﺎر در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮب اﮔﺮ ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ
ﺑﺰﻧﯿﺪ اﻗﻼ ً ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺣﺰب را ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ!«
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎدی .اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﺘﻘﺎد ،اﺑﺰار ﻓﺮار از اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻃﻼع ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﻦ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﺷﺎد
ﺷﺪم .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺮاﯾﻂ در
اﯾﺮان ،دارای ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮﮔﯿﺮ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر آن در »
ﺗﻮدهای ﻫﺎ« ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد.
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻃﺮح ﻧﮑﺮدن آﯾﻪ وار اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺖ،
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮﺷﺎد
ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،و ﺑﺎ »ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻼن ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠّﯽ  «..را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮازﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎ ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳـﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐـﻮرﺑﯿﻦ در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﭼﻨﯿـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ٬٬ﺑﺮﮐﺴﯿﺪ ٬٬و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻔﺲ ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ارﺗﺠﺎع ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر
ﺑﻪ »ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی« ﺧﻮش ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺗﺎم اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﺤﺪان اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را در ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻣﺒﺎرزه ی اﺗﺤﺎدی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان،
ﺟﺰ ﻗﺮارداﺷﺘﻦ در ﻋﻘﺒﻪ ی ﺻﻒ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺼﻮر و ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﺪون ﻃﺮح ﻫﺮ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﮑﺎن
واﻗﻌﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﻔﻆ »ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﻪ »اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪء
ﺳﻨّﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ]؟[ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  «..ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان

ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻼن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ٬٬ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪن ٬٬ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح ﺿﺮورت
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎی و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺘﯽ و ﺻﺤﺖ آن را ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪان در روﻧﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺴﺘﺪل ﻧﻤﻮد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺸﺎن داد) .ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺠﺰا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب در ﺣﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً و اﻟﺰاﻣﺎً
ﺑﺎور ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ی رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و
دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه ی
ﺑﯽ اﻣﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده اﻧﻮاع ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ راﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﻠﻄﻪ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ی اﺗﺤﺎدی را ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،در
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ از
ﮐﺎر در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻫﺪف ﺣﺬف اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد
رﻓﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ ﺻﻔﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت از ﺳﻔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد و
در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﻮم ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺮدود ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ آرام و آرام و
در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻦ داد.
وﺿﻊ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی دﯾﮕﺮ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال
اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻧﻈﺮﮔﯿﺮ درﺑﺎره ی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی -ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ -ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
و وﻇﺎﯾﻒ اﻣﺮوز در ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺮدم )ﺷﻤﺎره  ۱۵ ،۱۰۷۰ﺑﻬﻤﻦ  (۱۳۹۷ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و زرد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺷﺎره دارد و
آن را در ﻃﻮل ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺪﺷﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه را در اﯾﻦ راه

ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪون وﺟﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﺎ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮو ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزه ی
اﺗﺤﺎدی -ﺻﻨﻔﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮدی ﭼﺸﻢ
ﮔﯿﺮ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪل ﻓﮑﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻣﻮرد
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮه ی درﺳﺖ ،وﺟﻮد و ﮐﺎرﮐﺮد اﺳﺘﻪ
ﺗﯿــﮏ ﺷﮑﻮﻓــﺎﯾﯽ ﻧــﺒﺮد ﻫﻤﺰﻣــﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ -ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎﺗﯽ و ﻃﺒﻘــﺎﺗﯽ-
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺒﺎرزﺟﻮ را در اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ درون ﺻﻔﻮف ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﺒﺎرزه ی
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ٬٬زرد ٬٬و ٬٬ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ٬٬ﻧﺰول ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزات اﻋﺘﺮاﺿﯽ -اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره و ارج ﻧﻬﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺰد ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه دﺳﺘﺎورد
ﻧﺒﺮد ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ -ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺷﻌﺎر ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺪﯾﺪه ی اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺧﻮد ﺟﻮش ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺸﺎن ﻣﺒﺎرزه
دﻫﻪ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهای ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺬار از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﯾﺮان اﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺳﮑﻮت ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ی ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ و
ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﭼﻪ »ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ« ﻗﺮار دارد؟ ﭼﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان
ﮐﻪ از رﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ -ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ »ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻓﺮاروﯾﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻏﺮورآﻓﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ی

ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن و ﺛﻤﺮه ی ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آن در »ﭘﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﮐﻨﻮﻧﯽ زﺑﺎن زد ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب
ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺗﺤﺎدی ﺣﺰب را ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ آن را »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ -اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ی ِ
ﺗﺮوﯾﺠﯽ -ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﻣﺒﺮﻣﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از
اﯾﻦ رو ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮدهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
دور وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺮوری از
اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺎم از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان
ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻓﯿﻖ زراﻓﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺑﻪ
آراﻣﯽ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ،اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﺎی ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آن ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰﺑﻢ ﺳﭙﺮده ام ،ﺗﺎ دم آﺧﺮ
از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﺧﻮرد و اﻓﺸﺎی ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻧﻤﻮدن
ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺶ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻓﺮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد و ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.
رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ و رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزم و ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻗﺮار دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان .ﻣﺴﺌﻮل
ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮی وﻗﺖ ﺣﺰب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖ در ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺻﻠﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺰﺑﯽ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻀﻤﻮن »ﻣﻨﺸﻮر آزادی« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﻮﺑﻪ ی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪای ﺑﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﺮورت آن ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد .در ﺑﺤﺚﻫﺎی درون ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه ،ازﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺿﺮورت ﭘﺬﯾﺮش آن
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ درک ﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﻫﻢ آن ﻣﻀﻤﻮن را ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻢ .زﯾﺮا راه ﻣﺒﺎرزه ی درون ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن و در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ

ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.

