ﻣﺒـﺎرزه ی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ در
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ی ﻣﻠـﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿـﮏ اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻀﻤﻮن
رﺳﺎﻟﻪ ی ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺷﻤﺎره ۱۳۹۷ /۷۳

 ۲۳اﺳﻔﻨﺪ  ۱۴ ۱۳۹۷ﻣﺎرس ۲۰۱۹

ﺑﺎﻧﻮ رﻓﯿﻖ ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر ﺧﻮد را
ﯾﮏ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ« اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﯿﻖ در آﻏﺎز
رﺳﺎﻟﻪ ای ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و »ﺣﺘﯽ
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،درک ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان،
ﻧﺎﺻﺎدﻗﯽ را از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﺬارد«.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮدهای اﺳﺖ،
ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ در ﺳﻄﻮر زﯾﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و
ﻣﻀﻤﻮن رﺳﺎﻟﻪ ی رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر ﺑﯿﺎﻧﺪازم.
زﯾﺮا رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر در ﺻﻔﺤﻪ ی۱۳
رﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
»ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻮد و ﻇﺎﻫﺮ ،و
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ذات و ﺑﺎﻃﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪ ی رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺪﭘﻮر
ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ِ ﻣﻌﯿﻮب

ﺑﺎﻧﻮ
رﻓﯿﻖ ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر در رﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
٬٬ﭼﺮا
ﭼﭗ،
 ۱۷اﺳﻔﻨﺪ  ۵۷زﻧﺎن را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ،٬٬
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد اﻣﺮوز ﻣﺮدم
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ارج
ﻧﻬﺎد )اﺧﺒﺎر
روز  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ ۶ ،ﻣﺎرس .(۲۰۱۹
رﻓﯿﻖ
اﺳﺪﭘﻮر در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
آنﻫﺎ
را
ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد
ﺷﺪن
ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻣﺴﺌﻮل
داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﺳﻠﻄﻪ ی ارﺗﺠﺎع ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
او
ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »زﻧﺎن
ﮐﺠﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﺟﺎ دارﻧﺪ؟«،
ﺳﻮﯾﻪ ی ﺑﺲ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖِ
ﺿﺮورتِ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯽ زن اﯾﺮاﻧﯽ
را
ﺑﺮای ٬٬ﭼﭗ ٬٬اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد )ص
 ،۲از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎره ی ص ﭼﺎپ ﭘﺎﻧﺰده
ﺻﻔﺤﻪ ای
رﺳﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد(.

ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﺤﺚ
درﺑﺎره ی ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
آزادی
زن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان
وﻇﯿﻔﻪ ی ﺧﻄﯿﺮی
را
در ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮدم
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻣﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺗﮑﺎﻧﻪ ی ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در اﯾﺮان داﻧﺴﺖ.

ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﻠﻄﻪ ی ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻘﺎق
ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﻧﯽ زن ﮐﻪ ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ،
ﺳﻮﯾﻪ ی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ را در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
از
اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ
اﺳﺪﭘﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ ی
ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ
را ﺑﺮای دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻃﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای
ژرﻓﺶ ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺣﻖاق
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

رﻓﯿﻖ
ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺪﭘﻮر
ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ در
رﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻋﻠﻞ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ
و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ِ ﭼﭗ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح
راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﭘﺮداز ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﭼﭗ اﯾﺮان.
وﻟﯽ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﻔﺮه ی ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﮑﻠﯽ
ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
در
ﭘﺎﻧﺰده ﺻﻔﺤﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻀﻤﻮنی
اﺻﻼ ً ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺒﺎرزه
ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻬﯽ ﺑﻮدن ﺳﻔﺮه اﻧﺘﻘﺎد،
ﻧﺎروﺷﻨﯽ درﺑﺎره ی ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﮑﺘﻪای را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ
ﺳﺎزد.
وﻟﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﺳﻔﺮه،
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
اراﯾﻪ راﻫﮑﺎری ﻣﺸﺨﺺ ،اﻧﺘﻘﺎد
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻘﺎد دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮاﻣﯽ روﯾﺪ.
رﻓﯿﻖ

اﺳﺪﭘﻮر ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
»ﻣﺎرﮐﺲ
را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ«
)،(۱
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ٬٬ﻧﻔﯽ در
ﻧﻔﯽ ٬٬را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﻠﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد را
از »ﺳﻮزن
دوزی ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ«
)اط(
ﻓﺮاﺗﺮ
ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﭼﭗ اﯾﺮان در
ﻧﺒﺮد روز ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ
ی اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ.

ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﻣﺒﺎرزهای روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ-
ﺗﺮوﯾﺠﯽ
اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺳﻨﺖ و اداب
و رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﮐﺎﺗﮕﻮری«
ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮده ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ
)ﻣﺎرﮐﺲ(.
اﯾﻦ
ﮐﺎﺗﮕﻮری ﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﺛﻤﺮه ی ﺳﻠﻄﻪ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺣﺎﮐﻢِ
ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی
اﻗﺘﺼﺎدی-

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار دارد.
ﻟﺬا
ﻣﺒﺎرزه ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
ﻣﺒﺎرزهای
اﺳﺖ ﺑﺮای »ﻧﺸﺎن
دادن رﯾﺸﻪﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ«
ﺗﺼﻮراﺗﯽ
ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ آن »ﻟﺒﺎس
آﺳﻤﺎﻧﯽ«
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
اﻧﺪ
و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،اداب
و رﺳﻮم وﻏﯿﺮه ﺑﺪل ﺷﺪه و
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮده ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ
اﺳﺪﭘﻮر ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎراﻧﻪ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ،
ﻧﺒﺮد ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ را »ﻧﺒﺮدﻫﺎی
ﺿﺪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ
).(۲

ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ »ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
ﻣﺬﻫﺐ«
ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﯾﺸﻪ
ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن و ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺷﺪن
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﯿﺴﺘﯿﮏ،
ﺟﺎدوﯾﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن در دوران ﮔﺬار از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری
اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ی روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ اﻣﺮوز
ﺑﺎ
وﻇﯿﻔﻪ ی اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره ی راﻫﮑﺎر
»زﻣﯿﻨﯽ«
ﺑﻪ
ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن
ﺷﺮاﯾﻂ آرﻣﺎﻧﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺑﺎورﻫﺎی »آﺳﻤﺎﻧﯽ«
ﮔﺮدد،
ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ »ﮐﺎﺗﮕﻮری«ﻫﺎی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد،
ﺑﻪ اﺑﺰار ﺑﺮﻗﺮاری و ﺣﻔﻆ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺪل
ﮔﺸﺘﻪ.

»ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
ﻣﺬﻫﺐ«
در
روﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮدهداری ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ
ﮐﻪ در دوران ﺳﻨﮓ ﻧﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دوازده
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪن اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮده داراﻧﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ی ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻣﺮی ﻫﺎ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ی اﺑﺰار ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﻄﻪ ی ﻧﻈﺎم
ﻣﺮدﺳﺎﻻر
ﺑﺮده
داری
ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ِ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ِ

ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﯾﯽ و دﯾﺮﺗﺮ ﺗﮏ ﺧﺪاﯾﯽ از اﯾﻦ رو
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﯽ
زن ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ
در ﻫﻤﻪ ی ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺎ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم
ﺑﺮدهداری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﯾﮏ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد.

زن
ﺑﺎ »اﻧﻘﻼب
ﮐﺸﺎورزی«
در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺑﯿﻦ
اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ
در دوران ﻣﺎدرﺳﺎﻻری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻬﻦ ِ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،در
ﮐﻨﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ٬٬ﻣﺎدر٬٬
در
ﻣﺮﮐﺰ
ﺛﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮاده،
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻧﯿﺰ
در
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎدی
ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺷﺨﻢ زدنِ
زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن ﮔﺎو ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮد ،ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه،
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی-
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
ﺳﻠﻄﻪ
ی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪوی اﯾﺠﺎد

ﮔﺸﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮورت
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی
ﻣﺎدی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ.
ﻣﺬﻫﺐ
ﺷﮑﻞ ﺑﺮوز
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی ﺑﺮدهداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ-
اﻧﮕﻠﺲ
»زن
را ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮده در ﺗﺎرﯾﺦ«
ﺑﺪل
ﺳﺎﺧﺖ.
ﮔﺬار
ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ی از ﻣﺎدر ﺳﺎﻻری ﺑﻪ
ﭘﺪرﺳﺎﻻری در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ از اﺷﻌﺎر ﻫﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺮد،
ﻧﺒﯿﺮه ﺧﺪای اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ زن ﺑﻮد ،ﻣﺎدر ﺑﺰرگ
ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺿﻊ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ای ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ.

ﺑﺎﻧﻮ
ﺳﻬﯿﻼ وﺣﺪﺗﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ٬٬ﺣﻘﻮق و ﻣﺠﺎزات
زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن آﺷﻮر ﻣﯿﺎﻧﻪ ،٬٬ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر
ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪ زن ﺳﺘﯿﺰ ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری را
در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ دو روز ﭘﯿﺶ ﮐﻪ
ﻣﺮدان ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﻊ
دﻋﺎﺧﻮاﻧﯽ زﻧﺎن در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﻣﻘﺪس ﺷﺪﻧﺪ،
و
ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﺧﻮﻧﺪ زن،
ﺳﺮﺷﺖ زن ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ را در دوران

»ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ«
ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

در
ﻗﺎﻧﻮن آﺷﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﻮ وﺣﯿﺪی آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ،ﺑﺮﯾﺪن ﮔﻮش و دﻣﺎغ و ﻧﮏ ﭘﺴﺘﺎن
زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در
اﯾﺮان اﻣﺮوز
ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪ زنِ
ﻣﺬﻫﺐ
دوران ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﺑﺮدهداری در
ﻫﺰاروﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
ازﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﺮای زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
روﺳﺮی اﺟﺒﺎری را از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﺘﯿﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ »ﮐﺎﺗﮕﻮری«
ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﻪ
ی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺬﻫﺒﯽ وﻻﯾﯽ »ﺳﺎﯾﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ«

ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎ
ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر
ﺳﻠﻄﻪ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺘﯿﻘﻪ ای ﻗﺒﯿﻠﻪای
و
ﺑﺮدهداری
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﭘﺸﺖ
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎده و ﭘﺸﺖ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ
واﻗﻌﯿﺖ
روزاﻧﻪ را در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺑﺎ »ﺣﮑﻢ
ﻣﺬﻫﺐ«
زن
ﺳﺘﯿﺰ و
ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ،
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻮی
زن و اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰی
ﺣﮑﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ را در
اﯾﺮانِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ آن را ﺑﻪ »اﺳﻼم
ﻋﺰﯾﺰ«
ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

از

اﯾﻦ رو ﻣﺒﺎرزه ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ
رواﺑﻂ ،ﻣﺒﺎرزهای ﻋﺎﺟﻞ و ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﭼﭗ
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺴﺠﻢ و
ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﯿﻒ ﻣﺒﺎرزه ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮد.

دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﻣﺮوز در اﯾﺮان از
ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺸﻪ ی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻫﺴﺘﯽ ِ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﯿﺮآب
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﭗ و داﺷﺘﻦ راﻫﮑﺎری
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در
اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ روز،
ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت آن
ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

وﻇﯿﻔﻪ
ی روز ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﺮای روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎره ی ﺳﻨﺖ
و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭼﭗ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ
وﻇﯿﻔﻪای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد و ارﺗﻘﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ-

ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﻧﯿﺎز آن را ﺑﻪ »ﺳﺎﯾﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ«
ﺑﺮای
ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان روﺷﻦ ﺷﻮد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
ی ﺷﮑﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﺷﺮاﯾﻂ »زﻣﯿﻨﯽ«
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
اﯾﺮانِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم و در ﻣﺮﮐﺰ آن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی روشن
ﮔﺮدد ﮐﻪ زﻧﺎن در آن ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ی زﯾﺮ
ﻓﺸﺎر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان
و ﺑﺎﯾﺪ از »آزادی
ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ«
ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺖ.
از
اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪاﻓﻊ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده و
اﺳﺖ.

اﺳﻠﻮب
ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﻮﺿﻊ
اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻦ در اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ی رﻓﯿﻖ

اﺳﺪﭘﻮر در اﺧﺒﺎرروز ﮐﻪ
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ و در ﺻﻔﺤﻪ ی ﺗﻮدهای ﻫﺎ اﻧﻌﮑﺎس
ﯾﺎﻓﺖ،
ﻧﺒﻮد اراﯾﻪ اﺳﻠﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ی »ﭼﺎﻻک
و ﻫﺸﯿﺎرِ«
)(۷
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
و درک
ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻣﺒﺎرزه ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان در
رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم
ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ
اﺳﺪﭘﻮر
ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
ﮐﻤﺒﻮدی
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان اراﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺲ
ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻧﺒﺮد آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

رﻓﯿﻖ
اﺳﺪﭘﻮر ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻤﺪه را در
رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻠﻮغ ﻧﻈﺮات
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان دﯾﮕﺮ ،راﻫﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ
ﺑﺮای دﻓﺎع ﺿﻤﻨﯽ
و ﺧﺠﻮﻻﻧﻪ
از ﻣﻮاﺿﻊ
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻟﯿﯿﺮاﻟﯽ«
)(۱۱
ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺮح ﺷﺪه در رﺳﺎﻟﻪ

ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﻧﺪارد.
ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﮐﻮﺷﺸﯽ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ،ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻏﯿﺮدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
آن
ﻃﻮر ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» ،درک
ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺎﺻﺎدﻗﯽ را از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد «..
).(۱
ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺒﻮد
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
رﺳﺎﻟﻪ در آﻏﺎز ﺳﺨﻦ،
دﺳﺖ ﻫﺮ روﺷﻦﻓﮑﺮ »ﭼﺎﻻک
و ﻫﺸﯿﺎر«
را
ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺟﻤﻊ آوری ﺑﺮﺧﯽ ٬٬ﺳﯿﺘﺎت ٬٬ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎر ﮐﺮدن آب
ﺑﭙﺮدازد،
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن،
ﻧﻈﺮ
ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﻃﺮح و آن
را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ
در ﻟﻔﺎﻓﻪ ی واژهﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اراﯾﻪ ﻣﯽ

ﺷﻮد،
در
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی،
ﻧﺎدرﺳﺖ در
ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »درک
ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺎﺻﺎدﻗﯽ «..
ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺿﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.

در
اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻨﺎ ﻧﺪارم ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎروا ﺑﻪ
زﻧﺪه ﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی و ﻧﻈﺮات او را ﻧﺸﺎن
دﻫﻢ.
آن
را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارم.
وﻟﯽ
ﯾﮏ
ﻧﮑﺘﻪ
را
در رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻃﺮح
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﮕﺎرش ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار
دارد.
اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن »ﻧﻤﻮد
و ﻇﺎﻫﺮ«
اﺳﺖ
ﮐﻪ
رﻓﯿﻖ ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر آن
را

در رﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
»ذات
و ﺑﺎﻃﻦ«
)(۱۳
ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ
آن ﻗﺮار دﻫﺪ.
»اﯾﻦ
ﻋﻤﺪه ﮐﺮدن ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪه ﺣﺎدﺛﻪ و در ﭘﺮده
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮدﻫﺎ
و ﻇﻮاﻫﺮ اﺳﺖ«.
)اﺣﺴﺎن
ﻃﺒﺮی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ص  ۱۳رﺳﺎﻟﻪ ی اﺳﺪﭘﻮر(.
اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ
از وزﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای درک ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻊ
ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﻧﻘﻼب
٬٬ﺑﻮرژوا–
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ٬٬

در رﺳﺎﻟﻪ
در ﻻﺑﻼی ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ و آن ﻧﻈﺮ و
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ،دو ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی
دﻗﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮑﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ–
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﺳﺖ؛

دﯾﮕﺮی،
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ..
]و[
دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«
ﺗﻮﺳﻂ
ﭼﭗ اﺳﺖ
).(۱۱

ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﭘﺮداز در ﻟﻔﺎﻓﻪ ی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮاﺿﻊ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
روﻧﺪ ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﺑﺤﺚ ﺑﺎ »روﺑﺮت
اوﺋﻦ«،
ﺗﻮﺻﯿﻪ ی ﺧﻮد را در
دﻓﺎع از »آزادی
ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ«
ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﺳﺪﭘﻮر
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ٬٬ﺧﺎص ٬٬و ٬٬ﻣﺸﺨﺺ٬٬
ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪه روز ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻬﻔﺘﻪ
در ٬٬ﻋﺎم ٬٬اﺳﺖ و »٬٬ﺗﻮده
ای٬٬ﻫﺎ«
را
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ دﭼﺎر
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ )،(۱۲
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از ﺑﺤﺚ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺲ و اوﺋﻦ ،ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺮد
اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﭙﺮدازد.
ﺷﯿﻮه
ی ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
از ﻋﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ٬٬ﺧﺎص ،٬٬ﺑﺪون ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ

ﻣﺸﺨﺺ ٬٬ﺧﺎص ٬٬و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
در ٬٬ﻋﺎم ،٬٬ﺷﯿﻮه ای
ﻣﻮﻓﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﯿﺮی دو ﺷﯿﻮه ی
اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ و ﻗﯿﺎﺳﯽ )اﯾﻨﺪوﮐﺘﯿﻮ
وددوﮐﺘﯿﻮ(
ﻻزم
و ﻣﻠﺰوم ﯾﮏ دﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از
دو اﺳﻠﻮب ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ در اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺰ ﻃﺮح ﺷﺪه
وﺟﻮد دارد ،ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﯽ روﯾﺪ ،ﮐﻪ درﺳﺘﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﺮ
دو اﺳﻠﻮب ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺎﻣﯿﺖ
اﺻﻮﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﻮرژوازی و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ«
در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در
اﯾﺮان آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﺣﺎل ،اﺻﻼ ً
اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﻮرژوازی و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ«
را
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر اراﯾﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ
و ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺪون
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ی ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان و
ﻫﻤﻪ ی »ﺗﻮده
ای ﻫﺎ«
اﺳﺖ
و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی اﺳﺘﺎد و آﻣﻮزﮔﺎر
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮدهای
ﻫﺎ و ﭼﭗ اﯾﺮان،
آن را در آﺛﺎرش ﻣﯽ آﻣﻮزاﻧﺪ،
ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-
ﺗﻮدهای
ارﺗﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ِ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی
ﺗﺰ
ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده
و درﺳﺘﯽ آن را
ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزد.
اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺷﯿﻮه و اﺳﻠﻮب ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی.
رﻓﯿﻖ
اﺳﺪﭘﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح

و دﻓﺎع از »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﻮرژوازی و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ]و[
دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«
ﮐﻪ
در ﻟﻔﺎﻓﻪ ی
ﻃﺮح ﻧﻈﺮ و
ﻫﻨﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،آن را
ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ اﻧﺪازد
ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﯿﻦ
ﺿﻌﻒ اﺻﻮﻟﯽ را در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ گذارد.

روح
ﺑﺤﺚ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ اوﺋﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﮕﺮش
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ی روﻧﺪ
ﭘﺮﺗﻀﺎد و
ﭘﺮﺗﻀﺎرﯾﺲ
رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری.
اﻧﺘﻘﺎل
آن ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﺮوز و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از آن
درﺑﺎره
ی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،اﺳﻠﻮﺑﯽ
ﻣﻌﯿﻮب و ﻏﯿﺮدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺴﻮب
و
ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ

٬٬ﺗﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺤﯿﻒ ٬٬ﻗﺎدر
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﯿﻨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺘﻮان آن را »ﭼﺎﻻک
و ﻫﻮﺷﯿﺎر«
)(۷
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮد.

ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﻠﻮﺑﯽ ،اﺳﻠﻮب اﺳﮑﻮﻻﺳﺘﯿﮑﯽ
از ﻧﻮع اﺳﻠﻮب ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ.
زﯾﺮا
روح ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺲ از »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ..
]و[
دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«
ﮐﻪ
ﺑﺤﺜﯽ »ﻋﺎم«
در
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻔﺖ ﺑﺎ اوﺋﻦ
اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ »ﺧﺎص«
ﮐﻨﻮﻧﯽ
در اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ و ازﺟﻤﻠﻪ در
دوران ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ اﯾﺮان را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و
از آن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ

ﺟﺎ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ی ﻧﻘﻞ ﻣﻄﻠﺐ از
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻃﺒﺮی ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه،
روح و ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺴﺎزد.
اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه را ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در دوران اوج
اﺳﻠﻮب اﺳﮑﻮﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ در دادﮔﺎه ﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﯿﻠﻤﯽ درﺑﺎره ی ﺷﺮاﯾﻂ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
در دوران اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ
از
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ،او را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﻣﻮرد
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﺳﺪﭘﻮر
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺜﺒﺖ از
ﺗﺰ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد.
درﺳﺘﯽ
ﺗﺰ ﺧﻮد را،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮران اﻧﮕﯿﺰﺳﯿﻮن
ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﻪ ی
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ
»ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ«،
دﻟﯿﻞ

درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

او
ﻋﻠﺖ ﻋﻠّـﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
وﺿﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻄﻪ ی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺬﻫﺒﯽ را
ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه
و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺳﺎزد!
او
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ در  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ
 ۵۷ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻧﺸﻮد؟

ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﻤﻮدن دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ژرﻓﺶ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﻗﺘﺼﺎدی
در اﯾﺮان در آن روزﻫﺎ ،درﻏﻠﻄﯿﺪن در ﺳﻄﺢ
اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﻤﻮدن »ﻧﻤﻮد
و ﻇﺎﻫﺮ«
اﺳﺖ.
ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ »ذات
و ﺑﺎﻃﻦ«
روﻧﺪ
در ﺟﺮﯾﺎن در اﯾﺮان در آن دوران.

اﻧﻘﻼب
ﺑﺰرگ ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دوام ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﺪل ﺳﺎزد،

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺻﻼﺣﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ
ﮐﻪ در آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﻣﺤﻘﺎﻧﻪ ای در
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺿﺮوری
ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ
ﺷﺮط ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ،
ازﺟﻤﻠﻪ
و ﻻاﻗﻞ
ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ وﺣﺪت ﭼﭗ در
اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺒﺎرزه
ی ﻋﻤﺪه و ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻤﺪه ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻮی
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽداﺷﺖ و ﻗﺮار داﺷﺖ.
اﯾﻦ
ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺳﻮد رﺷﺪ
ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﯾﺮان،
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺤﻘﻘﯽ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ
داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﮏ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ.
ﻫﯿﭻ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ دوران
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻮای ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺎ
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا را ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﻘﻼب
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮑﺮد.
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ٬٬ﭼﭗ ٬٬در اﯾﻦ دوران
ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ.

اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ
ﺿﺮورت و
دﺳﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ
اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
در
آن دوران ﻧﺒﻮد.
ﭘﯿﺮوزی
ارﺗﺠﺎع را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن
اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺘﯽ
اﺳﺘﺪﻻل درﺑﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »آزادی
ﺑﻮرژوازی و ﻟﯿﯿﺮاﻟﯽ«
ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ دوای درد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
ﯾﻮرش
ارﺗﺠﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
ﭼﭗ اﯾﺮان در آن ﺳﺎلﻫﺎ در ﺗﺄﯾﯿﺪ درﺳﺘﯽ

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎﺳﺖ.

ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان در اﯾﻦ دوران و
اﺛﺒﺎت ﺿﺮورت
ﻋﻤﺪه ﮐﺮدن دﻓﺎع از »آزادی
ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ«
در
ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻟﺤﻈﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ی
راه ﻧﺠﺎب اﻧﻘﻼب،
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻠﻮب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎد
ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
در
آن دوران اﺳﺖ.

اﻧﺘﻘﺎد ِ
ﻧﺎروای
ﻃﺮح ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ
رﻓﯿﻖ ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر ﺑﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان،
در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره
ی اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ اﯾﺮان در آن دوران و اﮐﻨﻮن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺿﺮوری

اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان و اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن.
ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ آن دوران
و اﮐﻨﻮن ،اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮرژوا-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
و ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داﺳﺖ و ﯾﺎ دارد.

اﯾﺮان
اﮐﻨﻮن )و
در آن دوران(
ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ
ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا-
دﻣﮑﺮاﯾﮏ
و ﻣﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﮏ
ﺳﺎن اﺳﺖ.
در
ﻃﻮل ﻻاﻗﻞ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ
ی ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ آن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ روزﻧﻪ ای را
ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.

وﺿﻊ
ﺳﻠﻄﻪ ی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮرژوازی ﺳﮑﻮﻻر ﻧﯿﺰ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﯿﭻ
اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺑﻠﯽ در ﻧﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻮق ﻣﻄﺮح
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.
ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﺰد ﺑﻮرژوازی
اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ
واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺳﻠﻄﻪ
ی ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﯾﺮان
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از
اﯾﻦ رو اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﺮان ﺑﺎ »آزادی
ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ..
دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«
در
ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﻪ ٬٬آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٬٬دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ،
ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﺪل اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻌﯽ
اﺳﺖ ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ
اداﻣﻪ
ﺣﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در
اﯾﺮان
ﮐﻪ در ﭼﻨﮕﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻫﺮ روز ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در ﻣﺮداب واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری
ﻓﺮوﻣﯽ

رود.

ﭼﭗ
ﺳﺮﮔﺮدان در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺒﺸﺮی
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺬار از ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﭗ ﺳﺮﮔﺮدان اﯾﺮان ﻗﺎدر و
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎز و ﺷﻔﺎف و رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ درﺑﺎره
ی ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺤﺜﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺸﺘﺮک ﭼﭗ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺪل
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺟﺎری در اﯾﺮان ﺑﺰﻧﺪ.

ﺑﺤﺚ
ﺟﺴﻮراﻧﻪ و رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ درﺑﺎره ی ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب
در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ آن دورﻧﻤﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺿﺮوری را ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزان ﺷﻔﺎف ﺳﺎزد.

ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان آﻣﺎده ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ و ﺷﻔﺎف
اﺳﺖ.

ﻣﻔﻬﻮم
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی و ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ

ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ
ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ در رﺳﺎﻟﻪ ی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ.

رﻓﯿﻖ
ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر ،ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﺪ
ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد را از
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ..
]و[
دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«
در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،۵۷
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزد ﮐﻪ از ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﯿﻮه ای در ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﺪاول
و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺪﭘﻮر ﻣﻔﻬﻮم
»ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن«
را
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ

او
»اﻧﻘﻼب
«۵۷
را
ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻃﯽ ﻧﺸﺪه و
ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ.
او

اﯾﻦ
»وﺟﻪ
ﻧﺎﮔﺬار«
را
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺲ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ی
»ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن«،
»ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان «..
)(۱۳
در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻫﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﯿﺰ از وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﯾﺮان اراﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و از وﺟﻮد »ﯾﮏ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ«
)(۳
ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ اﯾﺮان در
ﺷﺐ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ او را از ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان در
دوران اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼب
ﺑﻬﻤﻦ وﺟﻪ ﻧﺎﮔﺬرای ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان«

)(۱۳
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،اﯾﺮان
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در آن ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﮑﻞ
ﻧﺎب ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی–
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮﺑﻨﺎی
ﺣﺎﮐﻢ رﺷﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در اﯾﺮان
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،زﯾﺮا زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ی ﻧﻔﻮذ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارد.
در
روﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی آزادیﻫﺎی ﺑﻮرژوازی
و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر
ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺳﺘﺒﺪاد
ﮐﻬﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی دﯾﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و آن را
٬٬ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ٬٬ﺑﺨﺸﯿﺪ«
)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر درﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ
درﺑﺎره ی ﺗﻔﺎوت ﻣﻔﻬﻮم
دو
ﻣﻘﻮﻟﻪ ی ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در ﻣﻘﺎﻟﻪای در
ﺻﻔﺤﻪ ی ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺑﻪ
آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮش و
ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن
زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ در
ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﺮان
در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
اﯾﺮان
ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺬاری را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
آن
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر »وﺟﻪ
ﻧﺎﮔﺬاری ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان«
ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮد.

رﻓﯿﻖ
اﺳﺪﭘﻮر از وﺿﻊ وﺟﻮد ﺷﮑﺎف در ﺷﺮاﯾﻂ »اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
اﯾﺮان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﭗ
اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻧﺐ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ..
]و[
دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«
را
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎرﮐﺲ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽداد و
اﻧﻘﻼب را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ داد.
ﺗﺎﯾﯿﺪی

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﺮﯾﻒ ٬٬ﺑﻮرژوا-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ٬٬
از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ
اﺳﺖ.

ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان وﻟﯽ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد
آن،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺪﭘﻮر،
ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﺪول ﮐﺮده اﺳﺖ.

رﻓﯿﻖ
اﺳﺪﭘﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۷ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﻘﻼب ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﺪل اﺳﺖ.
اﯾﻦ
رﻓﯿﻖ ،ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را
دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺎل ۵۷
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽ
داﻧﺪ ،و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب و اﯾﺠﺎد
ﺷﺪن
»٬٬ﺳﺎل
ﺻﻔﺮ ٬٬ﺑﺮای زﻧﺎن و آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ«
ﺑﺮ
ﮔﺮدن
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻗﺮار
دارد!
)(۱۳

»ﺟﺎی
زﺧﻢ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ«
ﺑﺮ
ﺑﺪن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺗﻮدهای ﻫﺎ از اﺗﻬﺎم
ﻫﺎی ﻧﺎروا و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ
رﺳﻮل ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﯾﺮان
ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎی
زﺧﻢ ﻫﺎی
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺳﻮزﺷﺶ
ﺑﺮاﯾﻢ زﻧﺪه ﺷﺪ.
ازﺟﻤﻠﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۲۴
ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر ﮔﺮاﻣﯽ آن را ﺑﺰرگ ﻣﯽدارد
و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺣﻖ
رأی زﻧﺎن«
ﺑﺮ
ﻗﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﺮد
»ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻠﯽ ﻓﺮﻗﻪ ی دﻣﮑﺮات«
در
اﯾﺠﺎد ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان در
اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﻗﻪ ی دﻣﮑﺮات در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺣﻖ رأی زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ «..
).(۲

ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮه ی ﺣﺰب ﺗﻮده

اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ ی
دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ «..
آﻧﻘﺪرﻫﺎ
ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

راﻫﮑﺎر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﺎدآور
ﺷﻮد ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺪﭘﻮر از
راﻫﮑﺎر ﺿﺮوری،
ﺑﺎ اﺑﻬﺎم زﯾﺮ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار
ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد.

اﯾﻦ
رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮرژوا–
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اراﯾﻪ
ﻧﮑﺮده
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ او از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب در
اﯾﺮان و
دﻓﺎع ﺑﺪون
اﺳﺘﺪﻻل
از »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ..
]و[
دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«

ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ
ادﻋﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﻣﯿﺪوارم
ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و رﻓﯿﻖ داﻧﺸﻤﻨﺪ
در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎرش آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﺪﻟﯽ در ﻧﻈﺮات
ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﯾﯽ
از ﭼﭗ اﯾﺮان روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزان
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد و ﺿﺮورت ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﭼﭗ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮواﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان
اراﯾﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ.
زﯾﺮا،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻄﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد،آﯾﺎ
اﺻﻼ ً اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ «..
در
ﺟﻬﺎن ،در
اﯾﺮانوﺟﻮد
دارد؟
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ

ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«
در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﻓﺮو
ﻣﯽ رﯾﺰد.
آﯾﺎ
دﻓﺎع از »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«
در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در ﺟﻬﺎن ،واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؟
رﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ؟

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﯿﺮی

در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮرژوا-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻦ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﻠﻄﻪ ی ﻣﺬﻫﺐ
ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﺑﺮدهداری و
ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺳﺪﭘﻮر ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺬار
از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺮم و ﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬاری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺒﺮد

ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻮاﻣﺎن دارد.
ﻧﺒﺮدی
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل آن ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی زﯾﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﺒﺮدی
ﮐﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ و اراﯾﻪ دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﺮدد ،ﻧﺒﺮدی
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ
ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﺤﮑﻮم را ﺑﻪ
»دﻧﺒﺎﻟﻪ
روی ﺑﻮرژوازی«
ﺑﺪل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

اراﯾﻪ
ی ﭼﻨﺪ
ﺳﻄﺮ از ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻨﺖ ﮔﯿﻠﻮم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای در
ﺗﻮﺻﯿﻒ ٬٬راه ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ٬٬زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻠﻖ
ﭼﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ،
ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﮐﻪ
ﭼﯿﻦ
دوران اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﭼﯿﻦ
آن را »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﭼﯿﻨﯽ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه

اﺳﺖ.
ﮔﯿﻠﻮم
ﺿﻤﻦ اراﯾﻪ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ،ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ،اﻣﮑﺎن زﻧﺎن ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ وﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن »ﯾﮏ
ﮐﻮدک«
ﮐﻪ
در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره دارد.
او
وﺟﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ازﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﻘﺎی
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زن در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزد.
»اﮐﻨﻮن
ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻤﯽ را
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ در
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد«.
ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ دو ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ی
اﻣﮑﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻧﺒﻪ
ی »ﺗﻨﻬﺎ
دﺧﺘﺮ«
ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻨﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ از زن در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ از »ﻫﻤﻪ
ی ﻣﺎ«
در
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد» ،زﻧﺎن
ﺑﺨﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ«
اﺳﺖ.

)اوﺗﺴﺖ،
ﺟﻤﻌﻪ  ۸ﻣﺎرس .(۲۰۱۹

ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﯾﻨﯽ در
ﺣﺎل ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ
»ﮐﺎﺗﮕﻮری«ﻫﺎی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ی ﻣﺮدم
ﭼﯿﻦ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی آن
دﻓﺎع از ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻮارﺗﺮ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد.
راﻫﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﺪﻧﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ.

ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮ ﻓﺮوغ
اﺳﺪﭘﻮر ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت »ﭼﺎﻻک
و ﻫﺸﯿﺎر«
ﺧﻮد
رﺷﺘﻪ ی ﺑﺤﺚ را ﺑﺮدارد و راه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻮاﺿﻊ
را ﻧﺮد ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

ﻫﻨﻮز
ﮔﻔﺘﻨﯽ درﺑﺎره ی ﻣﻀﻤﻮن رﺳﺎﻟﻪ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم.

