ﺑﻐﺮﻧﺠـﯽ راﺑﻄـﻪ ی ﻧـﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ-
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۱۹) ۴ :ﻓﺮوردﯾﻦ (۱۳۹۸

ﺑﺎرﻫﺎ اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ اﺣﺴﺎن ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.

اﺑﺮاز
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ٬٬ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ٬٬ﻧﻤﻮﻧﻪای
از اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎﺳﺖ ) .(۱ﺷﻤﺎ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ دارد :ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮانِ ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ و
»ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﻣﯿﺪوار در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮش ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ« .او در
ﺳﺨﻨﺮای ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی را ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﭼﭗ،
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه
ی ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﭼﭗ ﺳﺮﮔﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﻋﺪم ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ /ﻣﺘﺤﺪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ اﯾﺮان – )ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن
آن اﺳﺖ(  ..ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﺎﺻﻤﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺑﺮ آن دارد ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻋﺪم
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺗﺤﺎد

ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﯿﻦ ﭼﭗ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﻣﯿﺪوار
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮش ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ؟«

ﺷﻤﺎ در اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ
ی ﻣﯿﺎن ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و  ..ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« راه ﺑﺮرﺳﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را ﮔﺸﻮده اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ِ ﺷﯿﻮه ی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار
دادن دو ﺳﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺪﯾﺪه ،و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻧﮑﺘﻪ ی
ﻋﻤﺪه ای را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را
»ﺗﮑﺎﻧﻪ« )اط(
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ اﺣﺴﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی و ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ رزﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ،ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺳﺎزد.
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ »ﺣﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ« ﮔﺮهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.

ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺟﺎری ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗـﻮدهای ﻫـﺎ و ﺣﺰﺑﺸـﺎن ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ .در اﯾـﻦ ﻧـﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ-
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ِ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ و
ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،اراﯾﻪ ی دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﻔﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺿﺮوری اﺳﺖ .راﻫﮑﺎر و ﻫﺪف ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﻮﺿﻊ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ

ﺷﻮد.

ﻣﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﮐﺘﺎب رﻓﯿﻖ رﺳﻮل ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ
اراﯾﻪ اﺳﻨﺎد و ﻧﻘﻞ
ﻣﻄﻠﺐ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﺿﺪ ﺗﻮدهای در
٬٬ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ٬٬ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ،۳۲ﺑﺪون ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﺗﻮده ای ،در ﻫﺮ ﺳﺨﻦ و ﺳﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ
در اﯾﻦ دوران
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ راﻫﮑﺎر ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد! اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر
ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده و ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽﮔﺮدد.
»ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ«

ﮔﺮﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﯿﺎﻧﻮری آن را در ٬٬ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان و دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ٬٬ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،روی ﺳﺨﻦ اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﺎ
ﺗﻮده ی ﻣﺮدم و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺪون ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﻮده ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ درون
ﻻﯾﻪﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ
ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی ،ﺑﺪون ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهای
ﺳﺘﯿﺰی ،ﻧﺒﺮدی ﺑﯽ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺒﺎرزه ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری
در آن دوران و ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﮐﻨﻮن ،ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﺑﺮای
ﭘﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ از
٬٬ﭼﭗ !٬٬ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻧﻘﺸﯽ دوم دارد.

وﺿﻊ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻃﺒﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
درﯾﺎﻓﺖ وﺣﺪت ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﻓﺖ و
ﯾﻮرش ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ

و ﺧﺎرﺟﯽ را دﻓﻊ ﻧﻤﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ رﻓﺖ» :ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﯽروم و ﺷﻤﺸﯿﺮم ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ اﺳﺖ :ﺷﻤﺸﯿﺮ واژه ﻫﺎ«.
)ﺑﺎ ﭘﭽﭙﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ،
.(۶

رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻧﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دارد؟
ﻣﻀﻤﻮن آن ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﺳﺨﻦ
»اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ« ،ﯾﻌﻨﯽ درک ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮ
ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر،
ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ).(۲

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 ِ« ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ و در
ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،اداب و رﺳﻮم وﻏﯿﺮه ﺑﺪل ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮده ﻫﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم
ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ،و ﯾﺎ ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن دﻓﺎع از ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان از ﻣﻮﺿﻊ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ »ﮐﺎﺗﮕﻮری«ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﻮدهای

ﺳﺘﯿﺰان ﺑﺪل ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﻫﺎ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ -ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺮده
ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ
درﺑﺎره ی ﻋﻠﻞ زﻣﯿﻨﯽ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﻣﺮدم آن٬٬ ،ﭼﭗ ٬٬ﺳﺮﮔﺮدان اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ »ﺟﻮاب ﺳﻼم« )ﺳﻬﺮاب ﻣﺒﺸﺮی( ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺳﻼم ﺗﻮدهای
ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ!

ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﺘﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﺮاﻧﯽ آن ﺗﻮدهای
ﺳﺘﯿﺰی اﺳﺖ ،ﺛﻤﺮه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ رﺳﻮل
ﻣﻬﺮﺑﺎن آن را در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری از ﮐﺘﺎب ٬٬ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان٬٬
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮوری ﺑﺮ وﻗﺎﯾﻊ روزﻫﺎی  ۲۲ﺗﺎ  ۲۸ﻣﺮداد ۳۲
در اﯾﻦ ﺑﺎره
آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﺋﯽ ﻫﻨﺪرﺳﻮن و ﮔﺮﻣﻠﯿﺖ روزوﻟﺖ
در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮدﺗﺎی ﺿﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎن در ﺑﺨﺶ
٬٬از اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۵ﻣﺮداد) ٬٬ص  ۴۸۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﺗﻮدهای
ﺳﺘﯿﺰی و ﻫﺪﻓﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ارﺗﺠﺎع دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻣﺠﺪد ﻫﻤﻪ ی
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰان ٬٬ﭼﭗ ٬٬ﺑﺪل ﮔﺮدد .اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای
ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از

از

ﻃﺮﯾﻖ

رﻓﺮاﻧﺪوم،

ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﺑﺮﮔﺰاری

»ﻣﺠﻠﺲ

اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﻣﻮﺳﺴﺎن« ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای »ﺑﯽ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ  ..درﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺤﺮﯾﮏ و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ  «..اﺳﺖ ) ،۴۸۸روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﺴﻮی آﯾﻨﺪه( .راﻫﮑﺎر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺳﺘﺎره ی راﻫﻨﻤﺎی روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در
اﯾﺮان آن روز اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﻫﺪف آن رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ از ﺳﻠﻄﻪ ی اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺼﺪق ﺗﻦ
ﻧﺪاد .در روز  ۲۲ﻣﺮداد  ۳۲ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺒﺸﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۵ﻣﺮداد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آن را رﻓﯿﻖ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺑﺎ ﻣﺼﺪق در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ» :ﻣﺮدم
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ﺗﻬﺮان
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﮐﻮدﺗﺎ در ﺷﺮف اﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﺮای درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ
آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ «..
)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  .(۴۹۹ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی را ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم و اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ
اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ درازا ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﻄﻮر
ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻮﺿﻊ
ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرژوازی و ٬٬ﭼﭗ ٬٬ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار
ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﺪل ﺷﺪ.

رﻓﯿﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ و دﻗﯿﻖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ
]ﻣﺼﺪق[ ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ
ﮐﺮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﺋﯽ ﻗﺎﺗﻞ اﻓﺸﺎرﻃﻮس و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ
آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
در اﺧﺘﻔﺎ و ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ) ،(۳در روزﻧﺎﻣﻪ ٬٬ﺷﺎﻫﺪ ٬٬ﻧﻮﺷﺖ» :ﺗﻮده ای

ﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﻮدﺗﺎ
دارﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﮐﻮدﺗﺎی ﺟﻌﻠﯽ اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺖ .اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮﺛﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ]از ﻃﺮف ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ[ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮده در ﻧﻈﺮ دارد
دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺰﻧﺪ) «.ﺷﺎﻫﺪ ۲۴ ،ﻣﺮداد( .ﺗﮑﺮار ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ در ﺳﺎل ۶۲
آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﺎﺑﻮدی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ؟

ﻧﻘﻄﻪ ی ﺿﻌﻒ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰﻫﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ »ﭼﭗ ﺟﺪﯾﺪ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﻟﻪای آنﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،ﺗﻬﯽ ﺑﻮدن ﺳﻔﺮه
آن ﻫﺎﺳﺖ از
راه ﺣﻞ و راﻫﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻧﻪ و ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨﻨﺎن و ﮐﺎرﮐﺮد ﭼﭗ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰ
را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻢ .ﻧﻘﺎط
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺮم ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﮔﺮدان
ﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی اﻧﺘﻘﺎدی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮔﻔﺖ و
ﺷﻨﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﺠﻮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ی ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آنﻫﺎ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ
در ﺻﺤﻨﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ روز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻤﺪه در
آن .ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻤﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺰب آن ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهای
ﺳﺘﯿﺰی و ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ آن زﯾﺮ ﺑﺎر
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮوری و
دﻟﺨﻮاه ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺳﺖ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﭘﻮﻟﻤﯿﮑﯽ ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻀﺎد در ﺳﺨﻦ ﺿﺪ ﺗﻮدهای ﻫﺎ
اﺳﺖ و
اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﯿﻪ آن .ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﻣﻮاﺿﻊ
آنﻫﺎ و
ﻧﺸﺎن دادن ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﯽ آن از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ی ﺑﺤﺚ
اﻣﺎ ٬٬آﺟﯿﻞ دور ﺧﻮرش ٬٬اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ در اﻃﺮاف ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دو ﻋﻠﺖ
ﺿﺮوری اﺳﺖ.

اول ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮات ﺧﻮد .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻃﺒﺮی ﻣﯽ آﻣﻮزاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻓﺮد ﺗﻮده ای .ﻃﺒﺮی آن را در دﯾﺒﺎﭼﻪ ی ﺑﺎ
ﭘﭽﭙﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﻧﺸﺎن
»ﺻﺪاﻗﺖ« ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر آن را ﺑﺎ واژه ی
»ﻧﺎﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ« ﻧﺰد
ﻃﺒﺮی وارد ﺑﺤﺚ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش درک ﻧﺎدرﺳﺖ از
ﺗﺌﻮری اﺳﺖ .ﻃﺒﺮی
در دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺻﺪاﻗﺖ در آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻋﺼﺎرهء ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺠﻮﺷﺪ« .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن را در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﭼﺎپ اول ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ
و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
»ﺿﺮورت ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺟﺘﻬﺎد در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ و ﺗﺌﻮری از ﻫﺮ ﺳﺨﻦ اﻟﮑﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﺷﻮد.
 ،«..ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺷﯿﻮه ی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻈﺮی ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﺤﺖ و
درﺳﺘﯽ آن در ﻫﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯽ ﺑﺮد.

دوم

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ
ﮔﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺗﺌﻮرﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ و ﺳﺨﻦ ﺗﻮدهای
ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
ژوﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد و
ﻣﻀﻤﻮن را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺪﯾﺪه را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ درک ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد و
ﺗﮑﺎﻧﻪ ی رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
آن اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ع ع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای در اﺧﺒﺎرروز
وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(۴او درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﻧﻬﻔﺘﻪ در دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮔﺬراﯾﯽ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺘﻀﺎدﻫﺎ
در ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ع ع ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﮕﻞ از
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮاﻧﺪم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ٬٬ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ِ
واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﻟﻄﻤﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ زد٬٬
) ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ  ،(۱۳۹۸ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻤﺒﻮد روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻋﻤﺪه ﻧﻤﯽ
ﺳﺎزد .ﻣﻀﻤﻮن
ﻧﺒﺮد رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ روز آنﻫﺎ ﺑﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺻﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻃﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻧﮕﺎرش
ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد.

ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎد »ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ« )رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺑﺎ رﺳﻮل ﻣﻬﺮاب اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد!« ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ی ﻣﻀﻤﻮن آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻄﺮه
ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﻄﺮات آن را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮاﺿﻊ درﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻀﺎد
ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد رﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺶ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ
را در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ!

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ٬٬آﺟﯿﻞ دور
ﺧﻮرش ٬٬ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﻧﮑﺘﻪ ی ﻋﻤﺪه را از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺮﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ
ﮐﺸﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد
و راﺑﻄﻪ ی آن را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺗﻀﺎد
اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ

ﻣﺎ

ﺑﺎ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

و

ﻣﺘﺤﺪان

داﺧﻠﯽ

آن،

ﻣﺴﮑﻮت

ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﻈـﺎم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .آن وﻗﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از ﺑﺤﺚ ﻻﻏﺮ و ﻧﺤﯿﻒ
از ﮐﺎر درﻣﯽ
آﯾﺪ» :ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺑﺮﻫﻪٔ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آزادیﺧﻮاه و ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ رژﯾﻢ
وﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﻃﺮح ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
ﺑﺮای اﺣﺮاز اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﻄﺮه ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻃﺮح
ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﭘﻠﻪ و
ﭘﻞ درک واﺑﺴﺘﮕﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آن دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران در اﯾﺮان دﺳﺘﻮر
آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ رﺳـﻤﯽ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﺪل ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻧﺸـﺎن دادن وﺣـﺪت ﺳﯿﺎﺳـﺖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ اﯾﺮان ﭘﻠﻪ و ﭘﻞ اﺳﺖ ﺑﺮای درک ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺗﺤﺎد ارﺗﺠﺎع
داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﺟﻨﮓ زرﮔﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﻏﺎرت در اﺑﻬﺎم ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل
 ،۳۲اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻣﺒﺎرزه ی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻮده ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ و ﺿﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ »ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ« ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
»ﻧﺒﺮد« را در
ﺻﺤﻨﻪ ی ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و
ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺗﻤﺎم دوران ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺼﺪق رﻫﺒﺮی آن را داﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن دادن
ﺿﺮورت
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب
ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً آن را ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻧﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮو
ﺷﻮد .زﻧﺪه ﯾﺎد ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻣﻀﻤﻮن
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ،ﭘﯿﮕﺮی ﺑﯽ ﭼﻮن ﭼﺮا در ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﯽ روﯾﺪ» .ﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺰم ﭘﯿﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎده ام« )اط
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ .(۵ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮا
روﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ی ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻫﻤﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺤﺮوم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﻌﺎر »ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻓﺮاروﯾﺪه اﺳﺖ.

ﭼﭗ رﻧﮕﺎرﻧﮓ و »دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮدهای
ﺳﺘﯿﺰ ﻧﯿﺰ از ﮐﻨﺎر واﻗﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ
ﮔﺬرد .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهای
ﺳﺘﯿﺰی وﻟﯽ از
داﻻن اﻓﺸﺎﮔﺮی و روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎره ی ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ«
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯽ
ﮔﺬرد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ -اﻧﮕﻠﺲ در ﺗﺰ اول ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .روﺷﻨﮕﺮی
و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻧﻘﻼﺑﯽ
درﺑﺎره واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺒﺮد روز در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ اﺣﺴﺎن ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ،
ﻧﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺣﺪﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
»رزﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ر ُﺳﺘﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ .ﺑﺤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ َﻨﺪﺑﺎداﻧﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﯽ
) «..ا ط،
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.

-۱
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 -۳در ص  ۴۶۶ﮐﺘﺎب ﺧﻮد،
رﺳﻮل ﻣﻬﺮﺑﺎن »اﻋﻼم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻫﯿﺎﻫﻮی واﺑﺴﺘﮕﺎن
درﺑﺎر« را ﺑﺮﻣﯽ
ﺷﻤﺮد» .اﻋﻼم ﻧﻈﺮ و رأی ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ  ۱۳ﺗﻬﺮان در ﻣﻮرد ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ
رﻫﺒﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺮور ﺷﺎه ﻣﻌﺪوم و اﻋﻼم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ،«..
ﺿﺪ ﺗﻮدهای ﻫﺎﯾﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﺑﻘﺎﯾﯽ ،ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت
آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ از »ﺗﻮده ای ﺷﺪن
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ» .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رای ﺑﺎزﭘﺮس در دﯾﻤﺎه ﺳﺎل  ۳۱ﺻﺎدر ﺷﺪه و
ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺗﻼش ۵
ﺳﺎﻟﻪ وﮐﻼی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﻧﺪاﺷﺖ«.

 -۴ع ع در اﺑﺮازﻧﻈﺮ در
اﺧﺒﺎرروز

ﻋﻨﻮان  :ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری و ﻣﻨﻄﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
ﻣﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﯾﻢ .آﻧﻬﻢ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻪ
ﭘﺎره ای ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ “ﻗﯿﺎس” ﻣﯿﮕﻦ .ﻧﺎم “ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری” ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ
“ﻓﺮم” ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎد .دو ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ .ارﺳﺘﻮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪی
ﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ .اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ارﺳﺘﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎﻧﻪ .ﻣﺜﻞ زﺑﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻫﺎش ﺣﺮف ﻣﯽ
زﻧﯿﻢ اﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎش را

ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ “ﻣﻨﻄﻖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ” ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﻮه ی دﯾﺪن ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺖ .رر
 – ٨۹۲۲۹ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر  ۱۰ :ﻓﺮوردﻳﻦ ۱٣۹٨

