گفت و شنفت در سیاست های حزب توده ایران

پس از مدت ها قطع ارتباط بین رفقا فرهااد ااما و و هااتح رح اا و ی رفیا
اام و از سار مرار در اوایار اارداد  1397ای میلاو ارسااو و یویاای احاواو
رفی

هاتح مو شو د  .این ای میر و تداوم گفتگو ها به مادت یام مااه اداماه

مو یابد  .رفی
رفیااا

مرربان هم وارد موضوع مو شو د و ظرات اود را با هار دو

در میاااان ماااو گااا ارد  .تیشاااه ین گفااات و شااانفت دیشیتاااا و را در اداماااه

اواهید اوا د .
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امه رفی فرهاد به هاتح
رفی هاتح ازیز
رفی

هاتح ازیز روز بخیر

به ظر مي رسد كه كوشش هایت براي تغییار وضاع راه باه یاایي یافتاه اسات
اي دا ام ایاان ارزیاابي درسات اسات یااا

و باي اباري و سا وت پیامااد ین اسات.

ایری اما بدون ك ك اودت پاسخي دیگر براي وضع

ي توان یافت.

مي دا م ییا براي ارزیابي از شرایط ایران محك مشتركي میاان ماا ویاود دارد
و مي توا د ویود داشته باشدی یا ایر؟
ییا این محك اات ا ي مشترك مي توا اد یاز ساط

و منا ون بارد طبقااتي در

یریان در یامعه ب اشد؟ اگر محك این استی چارا

اي تاوان باه تیشاه مشاترك

رسید بر سر شیوه اي كه مي توان ا تخاب
اگر م
مي شد.

ود؟

ن بود استدالو ها مطرح گرددی شاید یاافتن ارزیاابي مشاترك یساان تار
ي توا ي در این زمینه ك ي پرده را میان اودت و من باال بز ي؟

اوشحاو مي شدمی ازت ابري دری افت كنم.
فرهاد
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امه هاتح به رفی فرهاد
رفی فرهاد گرامو
م ی ا ه سپاسگ ارم کاه یویاای حاا م ه اتو  .واقعیات ایان اسات کاه باه د یار
گرفتاااری هااای ب اایاری کااه ماااه هاساات گرفتااار ی اام ایلااو د باااو تغییاار وضااعو
بوده ام  .ه ا قدر که فرمت کنم و مقا ه های ارسا و رفیا
و یواب دهم یای شکر

یر

باقو است  .در واقع من سکوت کارده ام بل کاه باه

سااکوت کشااا ده شااده ام  .امااا بح ا

هااای سااایت ش ا ا را هاار از گاااهو یکااو دو

ساات د باو مو کنم  .به ظرم سوراخ داا گم شده است  .هاد
این شرایط باید مر

را بخاوا م

امالو کاه در

ظر از هار ایارادی سیاسات و مشاو حازب را باین تاوده

ها برد و در میان رخ داد هاای ایت اااو حناور داشات فراماو

شاده اسات و

بوی واو فرقه گرایو بودایو به مشاام ماو رساد .شااید مان زیاادی ح اسام .
و دا م  .مثال حتو گاهو بد فر و های اود را به ادم تناسب سیاسات حازب
بت مو دهیم  .مثال اود ش ا در قدی کاه بار گازار

سیاساو پلناوم وشاته

بودید در چند یا به شدت دچار بد فر و بودید  .من ماوارد را یادداشات کارده
باااودم کاااه چاااون زماااان گ شااات از مااارافت طااارح ین هاااا من ااار

شااادم  .و

متاسفا ه فلشو که داشتم و حاوی مطا ب ب یاری از ی له براو تری اه هاای

منتشر شده بود اایرا گم شد که کپو از ین داشتم .بگ ریم که هام ایلاو د ام
سوات و هم ایلو حا م گرفتاه شاد .ا اماا یام
ه اات کااه مااو گااویم  .ش ا ا در قااد ین گاازار

و اه بر ی اته ا

هناوز یاادم

ض ا ن تاییااد فاااکتوگرافو بخااش

خ ت به فاکتو گرافو بخش پس از ااالم ادم ویود ی تر اتیو ایاراد گرفتاه و
ین را ا الزم اوا اده بودیاد  .در حاا و کاه دو فااکتو گرافاو تفااوت مااهوی باا
هاام داشااتند و الزمااه دیااا کتیکو بحاا

بود ااد  .در گاازار

پااس از ااااالم ااادم

ویود ی تر اتیو مو توا د این پاسخ مطرح شود که پس اماالح طلاب هاا چاو ؟
فاکتوگرافو دوم در واقع پاسخ به این پرسش است و مو بینو کاه فقاط هام باه
کار امه و ا لکرد امالحات و امالح طلبان پردااته است  .چناین اادم دقتاو
از رفی

دقیقو چون ش ا وقتاو سار ماو ز اد اشاکاو در گااه رفیا

سایامم و

دیگران یای اود دارد  .به هر حاو متاسفم که هنوز وقت الزم را پیدا کرده
ام .
باااز هاام از احااواو پرساایت سپاسااگ ارم و یرزو مااو کاانم بااا رفااع گرفتاااری هااا
بیشتر در ارتباط باشیم.
با ارادت
هاتح
2
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امه رفی فرهاد به هاتح
رفی ازیز هاتح م نون برای سطورت
به مورد اشاره کرده بازمو گاردمی پاس از ین کاه ین را دوبااره در زهان ز اده
کردم .اما اشاره تو درواقع شان ین است که باید برای رفع سوبرداشت ها و
بادفر و هاا کوشااید .اماری کااه باا ایشاااد شادن شاارایط گفتگاو م کاان ماو گااردد.
گره املو کار این گره است که گویا باو اح تیاایو و باو یاازی در ایان زمیناه
ویود دارد و یازی هم به براورد ا تقادی به چنین بو یازی احت ا و ویاود
دارد .مارکس ا تقااد را ررو ناد
ماااو کناااد از « وضاااع مشاااخ

او دا ادی اهارم ارتقاای « شاناات » ارزیاابو

» باااه منظاااور « فاااو دیاااا کتیکو » ین و ارتقاااای

شناات « به مرحله ی باال و واال ت ر » در مرحله مشخ

ماو تاوا و الات اادم

یمادگو برای گفتگاو را باه منظاور رفاع ساو فاهم و دساتیابو باه ظار مشاتر
حدس بز و؟ چرا باید یایگزین برای اقت اد سیاساو امپریا ی اتو و اساالمو
که ه ان است از طر

حزب مطرح شود؟ الت ترس از یدا شادن از تاوده هاا

و متحااادان احت اااا و اسااات؟ ییاااا ا یااان اطااار ویاااود دارد کاااه حااازب ماااا هااام باااه
سر وشت حزب ک و ی ت یو ان تبدیر شود؟ تو که اود روزی از راساتگرایو
ا یدیی طارح پیشانراد یاایگزین بارای اقت ااد ملاو را توساط حازب چا

روی

ارزیابو مو کنو؟
اطالع از الر وحشت در بیاان موضاعی ک ام بزرگاو بارای تفااهم اواهاد باود.
فرامو

کنیمی اط ر حرکت به راست در ایران ویاود داردی مان ایان کتاه را

در وشتاری ماورد بررساو قارار داده ام کاه ااواهو اوا اد امیادوارما .الات
ا اااده ی ایااان ایشااااد شااادن احت اااا و ایااان اطاااری باااود یاااایگزین دمکراتیااام -
مردماااو و ملاااو  -ضاااد امپریا ی اااتو بااارای اقت ااااد سیاساااو

اااو یبراو اسااات.

یااایگزینو کااه ارایااه ین تنرااا از ارااده حاازب برمااو ییااد و ااه از طاار
ازی لااه اقت اااددان هااا ساااکن ایااران ایاان کتااه را بایااد فرامااو

فااردی

ااود ایاان

موضوع باید دقیقا مورد بررسو و مطا عه قرار گیرد و دربااره ی ین یگاها اه
ت

یم اتخاز شود .ما با م

فرام و

و یتو تاریخو روبرو ه اتیم .ایان کتاه را بایاد

کرد .ایندگان ین را اشتباهو سنگین ارزیابو اواهند کرد.

من با تو تواف

کامار دارم کاه در شارایط کناو و و ه یشاه بایاد ت اام یارو را

در تقویاات « سیاساات و مشااو حاازب » بااه کااار گرفاات .درساات بااه ه ااین منظااور
بایاااد باااا گفتگاااو اوو  -بااار سااار سیاسااات مشاااخ

روز باااه توافااا

برداشت ا ت قادی را از سیاست حاکم با استدالو رد
داد تاا باه گفتااه ماارکس « شاناات از وضااع مشاخ

رسااایدی دوم -

ود و یا مورد تایید قرار
ارتقاا یابااد » .ییاا راه حلااو

دیگری ویود دارد .بگو .من یماده ام ین را بپ یریم .اما باید اوو با راه حار
و اسااتدالو درباااره ی درسااتو ین یشاانا شااوم؟ مشااکر خواسااتن ماان ی ااتی بااو
اطالاو از استدالو ش است چرای به چه د یر باید درباره ی اساتدالو گفتگاو
کاارد؟ ایاان کتااه را ماان

ااو فر اامی طفاان تفراای م کاان اااواهو دیااد کااه ماان را
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کامر در کناار ااودت ااواهو یافات و متحاد پابریاا بارای دفااع از « سیاسات و
مشو حزب » اواهو یافت
دستت را مو فشارم
فرهاد

امه هاتح به رفی فرهاد
رفی گرامو با درود
من یز ا تقاد را ررو ند

و دا م و چناین برداشاتو از ین ادارم  .اماا ا تقااد

باید مبنای معین و مشخ و داشته باشد  .ش ا تقریبا در ت اام وشاته هایتاان
از فقاادان بر امااه یااایگزین سااخن مااو گوییااد  .از سااوی دیگاار ماادام از کنگااره
ششم حزب تع ریح و ت شید مو کنیاد و ین را باه سانح محکاو بارای رفتاار هاا
تبدیر کرده اید کاه ا بتاه ب ایار هام یکوسات  .اماا رفیا

گراماو فراماو

ماو

کنید که باا ویاود ه اه حاشایه هاا و ایاراد هاای احت اا و و ...بزرگتارین دسات
یورد کنگااره ششاام ت ااویب بر امااه حاازب اساات  .ایاان بر امااه ییااا یااز بر امااه
یاااایگز ین بااارای اقت ااااد سیاساااو امپریا ی اااتو و اساااالمو اسااات ؟ چااارا اماااال
تاویرو بااه مفاااد ان
یازهای مشخ

او کنیااد ؟ حاازب بناا بااه ضاارورت هاای روز و باار اساااس

حظه مشخ

ایت ااو اتخاز موضع ماو کناد .در ایان اتخااز

موضاااع هاااا

اااو تاااوان ه یشاااه باااه بااادیریاتو پردااااات کاااه در بر اماااه هاااای

استراتزیم حزب بیان شده ا د  .این موضع گیاری هاا در واقاع ا ااره ه اان
بر امااه اسااتراتزیم ه ااتند کااه بنااا بااه دراااورد رو ااد رخ داد هااا متشلااو مااو
شااو د .اگاار ترسااو از رمیاادن متحاادان ویااود مااو داشاات ی ایاان قاادر بااه امااالح
طلبان که حتاو از ساوی ب ایاری از رفقاای تاوده ای متحادان امالو کناو و ماا
تلقو مو شو د

اافا در هایم ماوردی اماو یت را فادای

و پرداات  .حزب ا

م لحت کرده است .
اما شخ ا ت ور مو کنم  -با مرور وشته هاای شاخ

شا ا و اطرافیاا و کاه

در سایت ش ا اظرار ظر مو کنند  -واو ررو ناد یاای ا تقااد را گرفتاه اسات
 .این که چرا مشخ ا باه بحا
پاسخ تلقو کنید ح
از ظر رفقا مکتوم

هاای شا ا تاویرو

او شاود را اگار ماثال دادن

با ش است اما تا یایو که من اطالع دارم هیم وشاته ای
و ما د .به هیم ظری بو تفااوتو شاان داده

او شاود

امااا در چرااارچوب امکا ااات و گاازینش اه یاات موضااوع بااه ین هااا پردااتااه مااو
شااود  .ت ااوری کااه ش ا ا در وشااته هایتااان ارضااه مااو کن یااد ابااارت از یاام
دسااتگاه بوروکراتیاام تحاات ساالطه یکااو دو فاار اساات کااه حکاام و ااو مطل ا

را

دار د  .ییا به راستو چناین اسات ؟ چناد فار چقادر ماو توا ناد توا اایو داشاته
باشاند کااه بتوا ناد تاااریخ اظایم اااون و ح ارت حزبااو  76ساا ه را بااه سااامان
ن

ط کناو و یراان باا حشام اظا
9

هااای ارتباااطو چنااین امااری مقاادور و ایرایااو ه اات ؟ رفیا

گرامااو ک ااو واقااع

باااین باشااایم  .تویاااه حااازب باااه هااار ساااخنو و پاساااخ باااه ین ماااو توا اااد حااازب و
سااازمان حزبااو را بااه کلااو

حرافااان حرفااه ای تباادیر

مااثال امااروز مااو تااوان حاازب ک و ی اات کااارگری را

ایااد .ه ااان کلااوپو کااه
اااد ین دا

اات  .وظیفااه

ا لو حزب پاسخ باه مشاکالت اظایم ایت اااو ی سیاساو ی اقت اادی مباتال باه
یامعه است  .ب و یرو بر ین که اواسته های زح تکشان ی اقدام هاای ان هاا
ی اواسااااته هااااای ین هااااا در شاااارایط ب اااایار بغاااار

کنااااو و ی ا لکاااارد هااااای

ااتراضو و اات ابو ین ها چی ت و چگو ه است ییا وایب تر است یا یواب
دادن به ا تقاد رفیقو که  -پاسخ اود را حتو با ا دکو بررسو ارگان و اساناد
حزب مو توا د بیابد  -؟ بیایید با حفظ ظرات ا تقادی به گ اتر
یاااری

اااییم  .ان را بااه کلااو

دامناه حازب

پرسااش و پاسااخ هااای بااو پایااان تباادیر کناایم .

ا اره توده ای ان را بشکافیم و باه ک اب همماو و ظاری ان یااری

ااییم .

قطعا در فرمتو دیگار هار ا تقااد وارد ماا قابار بررساو و ماودر اواهاد باود .
تحکیم ستون فقرات ایت ااو حزب وظیفه اایر هر ین ک و است که ااود را
تااوده ای مااو دا ااد .امااا اگاار بح ا

باار ساار یااا و مکااان و مااند و اساات ین اماار

دیگری است که من هیچگاه در ت اا م طاوو ا ارم بادان پردااتاه ام و خاواهم
پرداات  .من اود را سرباز ایده های رهایو بخشو مو دا م که

اد سارفراز

ان را حااازب تاااوده ایاااران یافتاااه ام و داوطلبا اااه باااه ایااان راه پیوساااته ام  .در
مش واااه ین م کاان اساات انامااری اااود اااواه ی ا ح ااار طلااب ی کینااه ای ی و

حتو پلیس و اائن هم وی ود داشته باشدی اما ویود این انامر مویودیات ان
را منتفو

و سازد  .حزب هم ارگا ی م ز ده ای است که مشاروح ماو شاود ی

به درمان یازمند است و تی اار داری ماو اواهاد و سارز دگو وساالمت ان باه
درستو کار ه ه ایزا ین ب تگو دارد  .ااوشو یم ارگا ی م  -ا بتاه ااتقااد
دارم که ح زب ااو

است بلکه به ظر مان در یکاو از شااداب تارین وساا م

ترین دوران زی ت اود به سر مو بارد  -د یار بار اا کاار یمادی یام ارگا ی ام
ی ات  .در سی ااتم هااا یاز ه ااین قااااده کااارکرد دارد  .ااو و کااه از حاازب مااا
رفتااه اساات ا ی ا

و گ ااترده اساات  .بایااد بااا قطااع کینااه هااا ی د خااوری هااای

شخ ااو و  ...بااه وظیفااه تاااریخو  -اگرباادان باااور داریاام  -پرداااات و اسااباب
رهااایو زح تکشااان و ااااتال یامعااه ایااران را فااراهم کاارد و حاازب را با نااده تاار
ود  .من واقعا فرمت داشته ام و دارم که به ه ه بح

های شا ا بپاردازم

 .اما در حد تاوان ین هاا را ماو ااوا م گااهو شااد ماو شاوم گااهو اشا گین و
گاهو امیدوار و حظه ای د

رد  .این ترکیب برای مان ازار اده اسات  .شاان

مو دهد که تفکر و اواسات من اش و در مح وااه ین ویاود ادارد  .مان حتاو
رفقا مررگان و یر

را هم از ورود به این بح

ها باز داشتم چاون ان هاا را

وقت گیر و ا الزم مو دا م  .من اواهش ماو کانم یام باار از سار حوماله ان
چه را بعنوان گفتگوی توده ای ها تیتر زده اید ی با فاماله گارفتن از فرهااد
اام و ا مرور کنید و باه وظاایح تااریخو حازب و ااناای حازب تویاه و ان
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ها را مقای ه کنید متاسفا ه

حداقر از ظر مان ا تیشاه ماایوس کنناده اسات

.
شاد باشید و امیدوارم از مراحتم ر شیده باشید .
با ارادت
هاتح
3
امه رفی فرهاد به هاتح
8

« مااایوس كننااده » امااا ی اات .بایااد ین را در یراات درساات بااه حركاات ا ااداات.
شااركت كااردن ساااز ده ي رفقااا یر

و مررگااان و دیگااران مااي توا ااد در ایاان

زمینااه ك ااك و راهگشااا باشااد .مااي دا اام كااه وقاات تنااح اساات و دساات  -مغزهااا
كرا ند .باویود ایانی شایوه تشریاز تاوده اي هاا در دفااع از سیاسات ت اویب
شااده ي حاازب كااه مااي توا ااد در گفتگوهااا قااش ایفااا سااازدی شاایوه ي درساات و
شیوه ي سنتي در حزب ماست .این را هم باید فرامو

كرد

ماان از تعریااح هاااي پاادرم یاااد دارم كااه در باشااگاه حاازب در ایابااان  ..ش ا او
میاادان توپخا ااهی هاار ی عااه بعااد از ظراار بر امااه سااخنرا ي و پرسااش و پاسااخ
برقرار بوده است .بیاد دارمی اما گفته شد كاه مان هام ه اراه پادر و ماادر باه
ی شا رفته ام.
با شیوه ي زكر شده كه « حزب بنا به ضرورت هاي روز و بر اساس یازهااي
مشااخ

حظااه مشااخ

ایت ااااي تاااریخيض اتخاااز موضااع مااي كنااد » ی كااام ال ً

مااوافقم و ین را مااورد ت اییااد قاارار مااي دهاام .و ااي بااا پااردااتن « ه یشااه بااه
بدیریات » مواف

ی تمی زیرا بادیریات ماي توا اد باراي تاوده اي هااي فعااو و

هوش ند در ظاهر روزمره و ا ته كننده باشد ظاهري كه ه یشه ماد

اي

كنااد ای بااراي تااوده هاااي وساایع مااردم و در مركااز ین زح ت شااان ارلااب بااراي
او ین بار مطرح ماي شاود .باه راسات گرایادن كاارگران در كشاورهاي سارمایه
داريی اشي از در دسترس ین ها باودن مواضاع شافا
13

و باا سرشاتي ” چا “

است .پیامد چنین وضعيی ارتقا یافتن سط

یگااهي كاارگران باه ساط

یگااهي

طبقاتي است .با این فایعاه در كشاورهاي سارمایه داري در رارب و در یراان
سوم هم روبرو ه ات یم .ایان ك باود باه طبقاات حااكم ایان ام اان را داده اساتی
ایدئو وژي اود را حاكم ساز د فرامو

نیم.

اگاار وشااتم كااه طاارح « باادیریات » در مبااارزه ي ترویشااي و تبلیغااي
باا

ااي توا ااد

روزمرگي گرددی و تنرا در ظااهر ا اته كنناده و ت اراري اساتی م اتدو

است .ما هیم گاه به ت رار بدیریات

ي پردازیمی مگر در كتااب هااي درساي.

بااه سااخني دیگاار در مقا ااه هااا بااه درس سی اات اتیك مارك ی اام  -نینی اام
پااردازیم و امااوو دیا تیااك را مطاارح

ااي

ااي كناایم .شاایوه ماااركس بااه كااار بااردن

اسااالوب تشزیاااه و تحلیااار یامعاااه شناساااي ال اااي اسااات در ساااطر ساااطر وشاااته
هایش .كاپیتاو قله اي از به كار بر دن این شیوه است.
ا وظیفهی ت رار بادیریات ی اتی بل اه ا طباا

ین چیازي باه شارایط مشاخ

است كه مي تاوان ین را « بادیریات » یاز امیاد .ماا موضاع فل افي مااركس و
شاگرد او طبري و دیگران راا بر شرایط روز ا طباا

ماي دهایمی شارایطي كاه

باه ویاامه در دوران هااي ا قالبااي – ما نااد ایان رو ز هااا در ایاران – بااه ساارات
تغییر مي یابد .ما هیم گاه با ت ویب بر امهی

ي گویم كار را ا شام دادیم و

حاال تنرا باید براي ین تبلیغ كنیم .ما بر امه را هر روز به روز مي كنایمی یاا

از رو د واقعي ه تي كه ماركس ین را « پراتیاك ا قالباي » تاوده هاا ماي امادی
اقب مي ما یم و هر ز مي رویم.
ایاااو

ااي كاانم ین هااایي كااه بر امااه حاازب و م ااوبات شش ا ین كنگااره را بااا

توا ندي تنظیم و به ت ویب رسا دنی در پس ین و در ساو هااي اایاری بایش
از من از ین ها دفاع و یا بداري مشخ

كرده باشاند و درساتي ین هاا را باه

دبوت رسا ده باشند؟ این طور ی ت؟
اما مفاد مشخ

بر اماه باراي شارایط بعاد از دی تااتوريی اه باه الات گ شات

زمان كرنه شده است .بل ه از ظر من و ي باه دوران گ شاته تعلا

دارد .باه

دوران ا قالب بورژوا  -دم راتیك بي یرت هم ی ت كه كلیت ین باه « منشاور
حزب چ

ایاران » یاز بادو شاده اسات چارا بایاد تاوده هاا د بااو بر اماه ي ماا

باشند ی هنگامي كه ه اه ي ” چا “ و ین هاا كاه ااود را یباراو هام ماي امنادی
پاارچم ه ااین بر امااه اقت ااادي را بااه دو

مااي كشااند؟ مگاار فرشاااد مااومني بااه

ایاااو ااااود باااد بادباااان ترقااي ااااواهي تااوده اي را باااا كتااابش گرفتاااه اسااات؟
بر امه ا

در ا طباا

كامار اسات باه رئاوس ظراتاي كاه شا ا مطا عاه دوبااره

ین ر ا تومیه كرده اید .چه ب ا ب ّر اتر و م تدو تر
چنا چااه امااا حاازب مااا یااز بااراي شاارایط كنااو ي داراي ایاان موضااع اساات كااه بااا
تثبیت « تو ید ارز

افزار » به وظیفه ي روز پاسخ كاافي داده شاده اساتی ین

وقاات بایااد بااراي كااارگران توضاای

بدهااد كااه بااا اواساات بازگردا ااد ا ومااي
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سااازي هااا و یزادسااازي ح قااو

قااا و ي كااارگران در قااا ون كااار و  ..چااه بایااد

كرد؟ باید از كارگران اواسات ایان اواسات هاا را از فررسات هاد
اود ح
مشااخ
مشااخ

مباارزاتي

كنند؟ ییا پاسخ به این پرسش یزو « ضرورت هااي روز و یازهااي
حظااه مشااخ

ایت ااااي تاااریخيض » ی اات؟ ه اات و باادون پاسااخ

بااه ینی رهبااري طبقااه كااا رگر را چااه كااس و كاادام حاازب دیگاار بایااد بااه

اراااده بگیااارد؟ ییاااا اي ضااارورت و یازهاااا كاااه ماااي تاااوان ین را از « پراتیاااك
ا قالبااي » ه ااه گااردان هاااي كااارگري در اات اااب هاااي ماااه هاااي اایاار بیاارون
كشیدی اواستي كه توسط سازمان منفي معل ان یاز مطارح شاده اساتی ماا را
با وظیفه به روز كردن بر امه او د فرا
ماااركس ا تقاااد را ررو نااد
حظه مشخ
توا

ي اوا د؟ مي اوا د

ااي اماادی ین را اهاارم بااراي ارتقاااي شااناات در

تاریخي ارزیابي مي كناد .اهرماي كاه بایاد باا ین ز ادگي كارد تاا

اات بااه وظیفااه روز پاسااخ داد .و ایاان م اان ی ااتی هنگااامي كااه تنرااا بااه

ظر « ین ها كه با من هم اقیده ا د » ب نده

نیم.

سیاست حزب توده ایرانی حزب طبقه كارگر ایران هنگامي كاه پایاان بخشایدن
به اقت اد سیاسي ت و یبراو را با ماراحت مطارح ماي كناد كاه بر اماه تعریاح
شده ي حزب توده ایاران اساتی از ایان رو م اتدو و ال اي اساتی زیارا تردیاد
دارد كه باید از ظام سرمایه دارا اه گ شاتی تاا توا

ات از سی اتم سالطه ي

سرمایه ما ي امپریا ی تي رهایي یافت سخنان مارودو در مراسم تحلیح اوی

چنااین دور ااایي را بااراي و اازوئال طاارح

ااوده اساات .ا ا در برتاارین حا اات

پیشاانرادهاي مااومني و دیگااران « شاایوه ي تع یراتااي اقت اااد سیاسااي ساارمایه
دارا اااه » ه اااتند .ین هاااا درك

اااي كنناااد كاااه د ر شااارایط كناااو ي در یراااان كاااه

سااارمایه ماااا ي امپریا ی اااتي ماااي اواهاااد م اااا ه ا اااده ي ” ما یااات “ را باااا
ا ومااي سااازي ه ااه ي مااحنه هاااي ه ااتي یامعااه بااه سااود اااود حاار كناادی
فناایي باراي تغییارات باه ساود اادا ت ایت اااي ین هنگاام هام ویاود خواهاد
داشت كه ” یزادي “ برقارار گاردد .ییاا یو اانی فرا

اهی ای تا یاا و  ..در وضاعي

دیگر قرار دار د؟
تنرااا بااا ااااالم و دفاااع م ااتدال ه از اقت اااد سیاسااي ملااي  -دم راتیااك كااه حاازب
توده ایاران ین را مرحلاه ا قاالب ایاران ارزیاابي

اوده اساتی ماي تاوان قاش

راهبردي ا دیشه توده اي را بار شارایط بارد طبقااتي ساوار و همماو ي ین را
ایشااااد

اااود .ایااان كاااار از ایااان رو شاااد ي اساااتی زیااارا در شااارایط ” تااااریخي “

كنااو يی تنرااا راه باارون رفاات از سی ااتم واسااتع اري ساالطه ي ساارمایه مااا ي
امپریا ی تيی د باو

ودن این اقت اد سیاسي است .شرایط در چین شاان ین

است .در این امر تردیدي روا ی تی كاه بایاد یاایگزین ترقاي ااواه و رهاایي
بخش را مطرح س اات .استدال ي در برابر ین ویود دارد ویود دارد؟
با به روز شدن بر امه ي حزب تاوده ایاران كاه ابار رفیا

یر

باراي ش ات

مرا امیدوار سااته بودی فامله ي ضروري موضع حزب طبقه كارگر از دیگار
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یریااان هاااي ” چ ا “ و ریااره بری ااته اواهااد شااد و بااا دفاااع و یا بااداري از
سیاساات حاازب توسااط ه ااه ي تااوده اي هااا بااه طااور ی عااي باارد بااراي بر امااه
حداقر كارگري حزب به پایش بارده اواهاد شاد .بر اماه حاداقر كاارگري كاه در
ین وظیفه ي دم راتیكی ین چنان وظیفه ي پیگیري است كه قادر است ه اه ي
متحااادان زدیاااك و دور ماااا را باااراي گااا ار از دی تااااتوري تشریاااز كناااد و رو اااد
مبارزه ي طبقاتي را به سوي گ ار از ظام سرمایه دارا ه تحت رهبري یبراه
متحد ال

به پیش برا د.

ااي دا اام انااوان

ااودن « یااا و م ااان و مااند ي » بااه چااه ك ااي بااازمي گااردد.

چنا چاه باا گاااه باه سااوي مان ین را زكاار كارده ايی بایااد بگاویم كااه ب ایار بااه
اطااا مااي روي .ام ااان هااا فیزی ااي و وضااع سااالمتي كااه بااا ین بااه طااور روزا ااه
دساات بگریبااان ه ااتمی هاار ااوع بلنااد پااروازي را در ایاان زمینااه ااام
سازد.

ن مااي

ا من را طفا ً از چنین فررست كنار بگ ار.

سااحن ماان هاایم چیااز ی اات یااز ین كااه بایااد ه ااه ي تااوان هااا را ی ااع كاارد تااا
همماااو ي ا دیشاااه ي طبقااااتي مارك ی اااتي  -تاااوده اي در یاااو مباااارزات حااااكم
بشود .در این زمینه یماده ه تم هر وع ك
ش ر سازما ي ین را من
و متناسب را بیابد.

ي كه از دستم برایاد ا شاام دهام.

ي توا م تعیین كنم .رهبري حزب باید شا ر مناساب

اگر م

و بررساي را بار دور محاور باه روز كاردن بر اماه حازب

ن باشد بحا

مت ركز سازیم و درباره ي ضرورت طارح اقت ااد سیا ساي ملاي  -دم راتیاك باه
بررسي و تبادو ظر بپاردازیمی گاره كاار گشاوده اواهاد شاد .بر اماه حازب باه
روز و بااه پاارچم باارد طبقاااتي در ایااران باادو اواهااد شااد .ین وقااتی مواضااع
ا تقادي كه اینشا و ی شا مطرح مي گرددی یرتي سااز ده اواهاد یافات .یریاان
هاي ا حرافي – به یز ماموران  -فرواواهند پاشید .دست و پا زدن ماادقا ه
ي ب اایاري را در میااان تااوده اي هااا پایااان اواهااد داد و در ساایر درساات قاارار
اواهااد داد .از ایاان طری ا

مااي توا ااد اح اااس « مااایوس كننااده » اي كااه از ین

سخن را دي و من در یراز یز ین را ماورد تاییاد قارار دادمی در گفتگاو میاان
توده اي ها به ا س ااود بادو گار دد .ت ارار كانمی شاركت رفقااي ماومن حزباي
در بح

های بدون تردید براي این امر ك ك است.

م نون برای مر

وقت و ک م ساز ده برای تع ی

دستتان را مو فشارم
فرهاد اام و

امه هاتح به رفی فرهاد
رفی گرامو
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تفاهم.

سپاس از پاسخت  .در ابتدا چند کته را ااطر شان کنم :
 - 1ر رض من از زکار بحا

از ایاا و یایگااه و ماند وا اماری کلاو اسات کاه

شنیده هایم از براو رفقای اارج از حزب به این گ ان دامن مو ز اد .ک اا و
کااه اااود را اژ ااراوا مااو اوا نااد و ین را شاارط اوو بازگشاات بااه حاازب قاارار
داده ا د.
 - 2اماار بااه روز کااردن بر امااه موضااواو اساات کااه از دیااد شا ا اایلیاات یافتااه
است  .من چنین گ ا و دارم و معتقدم بر اساس ه ان بر امه بر موضاوع هاا
و یاز های روز رو د پیشرفت یامعه مو توان پاسخ داد و پاسخ هم داده ماو
شود  .از این رو گ ان مو کنم پردااتن به این م

له کا ا و ا حرافو است .

امااا بعااد ی ین چااه کااه چشاام اساافندیار یناابش و یامعااه کنااو و ماساات رشااد ااا
متااوازن ااماار زهنااو و اینااو اساات  .شاارایط زهنااو یامعااه مااا در اداار اواماار
مودر ب یاری از ی له اساتبداد رلایظ ما هبو ی رلباه ا دیشاه و فرهناح اساالم
سیاساااو

سااارکوب و دور کاااردن پیشااااهنح از طبقاااه و تاااوده و ...هااام وزن

شاارا یط اینااو رشااد کاارده اساات و ایاان اااود ساابب ا اازوای پیشاااهنح و ااادم
تفریم و تفاهم میان زح تکشان به طور کلو و طبقه کارگر به طور ااا

ماو

شود  .سیبر ح له این یاست و باید ه ه تاوان را بار رفاع ایان مشاکر گ اشات
و به رشد شرایط زهنو پرداات  .این وظیفه یز با ا

شام ظاری و ساازما و

حااازب طبقاااه کاااارگر قابااار دساااترس ی ااات  .باااه ویااامه باااا ضاااعح رساااا ه ای ی
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و ه ای ارائه کانم  .رفیا

سایامم در دو مقا اه باه امار یناح

حاک یات و

موضع توده ای پردااته است  .متاسفا ه در هیم یم از وشاتار هاا از اراده
موضوع بر یامده است  .د یر این امر به ظرمن این اسات کاه رفیا

سایامم

اود گاه من ش و به موضوع دارد و از این رو قادرت ااقنااعا وشاته ا
ضعیح است  .ه این را باا وشاتار اماه ماردم مقای اه کنیاد کاه چقا در دقیا
ال و به شکافتن و توضی
ظیری ح

و

احاک یت ملوا پردااته اسات و باا توا نادی باو

مطلب را ادا کرده اسات  .وشاتاری کاه مار

ظار از هار تاییاد و

تک ا یبو از تااوان ااقنااااوا باااالیو باار اااوردار اساات و در ایاان اشاافته بااازار
تحلیاار هااا و تااوهم هااای گو اااگون مااو توا ااد رد راهن ااای هاار مارک ی ااتو در
موضوع حاد روز و در ض ن تاریخو یامعه باشد .
یاا

و اه هاای دیگار :یکاو ه اان وشااتار بریاام رفقاای  10مرار کاه شا ا بااه

درستو ااط دفااع از احاک یات ی راوری اساالموا را در ین شاان داده ایاد و
دیگری سرمقا ه راه تاوده کاه

اخه طااب

ا نعار ه اان وشاتار اسات  .تویاه

کن  :ا از مقا ه  10مرر  :باید ا تظار داشت که بر ادار تشادید بایش از پایش
تحریم هااای اقت ااادی یمریکااا الیااه ایاارانی وضااعیت مااردم در داااار کشااور از
ی چه که ه ت یز ب یار بدتر شاود و باه بحران هاای گ اترده تر ایت اااوی از
ااوع ی چااه کااه در ماه هااای اایاار در شااررهای مختلااح کشااور شاااهد بااوده ایم
بیا شاماااد .یمریکاااا روی ایااان م ااا ه ح ااااب بااااز کااارده اسااات کاااه باااا تشااادید
تحریم هااای اقت اااادی اردکننااده الیاااه ایااران اواهاااد توا

اات ارضاااایتو های

مویود را به یم ایز
فل
سااازد

ا ومو در داار کشاور بادو کنادی کشاور را از درون

ایدی و زمینه را برای وارد یوردن ضربه رایو ظامو باه ایاران یمااده
 .ا بتااه تردیاادی ی اات کااه در تیشااه ادامااه سیاساات مقاومااتی شاارایط

اقت ااادی مااردم حااداقر باارای ماادتو وضااعیت دشااوارتری پیاادا اواهااد کاارد .امااا
اشتباه اواهد بود اگار چناین وضاعیتو را سر وشاتو محتاوم بادا یم و دسات از
مقاوماااات بکشاااایم .دو اااات ی رااااوری اسااااالمو مو توا اااادی و بایاااادی ا ز راه یاااام
بر امااه ریزی اقت ااادی یگاها ااه و ح اااب شااده ا بااه ویمه در یراات از میااان
برداشتن سیاست های اقت ادی

و یبرا و کاه طاو دهاه ها ز ادگو زح ت کشاان
از ا تقااو فشاارهای اقت اادی اشاو

کشور را به س ت ابودی کشا ده است

از تحریم هااای یمریکااا بااه روی توده هااای مااردمی بااه وی مه زح ت کشااان کشااوری
یلوگیری کندی و ما ع ازهم پاشیدن شیرازه کشور گاردد .در ایان رابطاه کاافو
اساات بااه تشربااه کوبااا پااس از سااقوط اردوگاااه سوسیا ی اام ظااری بیااافکنیم تااا
راه هااااای مناسااااب مقاوماااات در براباااار یور

هااااای اقت ااااادی امپریا ی اااام را

دریاابیم  .ا و ا از سار مقا اه راه تاوده  :راه حار دوم بازگشات از م ایر طاو
شده در این سه دهه اسات .یعناو اات ااد باه ماردمی پا یر
بازگشااات باااه قاااا ون اساساااو و پااا یر
سیاسو مربوط به حقو

حا

ا تخااب ی راای

ایااارای ه اااه اماااوو ین باااویمه اماااوو

ملت و اموو اقت ادی مرباوط باه مباارزه باا ف ااد و

ااابرابری طبقاااتوی پاسااخگو شاادن قاادرتی تن ا ین یزا دی هااای در پاایش گاارفتن
سیاست های وین اقت ادی در مشورت با ماردم و بار مبناای اواسات ی راا اه
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بر مبنای فشار محافر فاسد حکومتو یا بر دگان سیاست های کناو و اقت اادی
و ساااپاه و اتاااا

بازرگاااا وی پایاااان دادن باااه ا وماااو ساااازی های ویرا گااار و

فاساااد ساااازو پااا یر
برداشااات و یماااوز

م ااا و یت دو ااات و یامعاااه در ب رابااار رفااااه و یساااایش و
ه اااه شاااررو دان بطاااور برابااار و اادال اااهی پااا یر

حااا

مشاارکت ز ااانی باااز کااردن راه و امیااد دربرابار یوا ااان یعنااو در یاام کااالم پاار
کردن شکا

میان حاک یت و مردم  .ا هر دو ایان وشاتار هاا ملغ اه ای اسات

از واقعیت ها که در تحلیر رایو چیزی یز یبراه سا ایو در برابار باورژوتزی
اااود و دیکتاااتوری ی اات .الاات را ییااا ش ا ا در چااه مااو دا یااد ؟ هاار دو ایاان
شریه ها دم از امشو توده ایا مو ز ناد اماا در ا ار یب باه یسایاب کاه ماو
ریز ااد؟ ییااا فکاار مااو کنیااد حاازب بایااد ه ااه کاااررا تعطیاار و بااه ایاان ارافااه هااا
یواب بدهد ؟
یاااا

و اااه دیگااار  :رفیااا

سااایا مم در ااااارین وشاااته ااااود بشاااای اساااتفاده از

ترمینو وزی استوار مارک ی تو دست به یعر ابارت مو ز د  .ابارتو کاه –
اگاار چااه توضاای

مااو دهااد  -از هاار بااار مارک ی ااتو – نینی ااتو ترااو اساات و

حاملو یز ویران کردن ترمیننو وژی ال و خواهاد داشات  .منظاورم اباارت
های ادیکتاتور باورا و ا ام پریا ی م باورا است  .ایان رناو کاردن گنشیناه
ال و ی ت  .ترو کردن مفااهیم ویعار اباارتو اسات کاه ا اال گویناده را یاز
از هد

املو اود دور مو کند.

باه راساتو در ایان یشافته باازار کااه مشاتو از ااروار ان را بیاان کاردم وظیفااه
رفقاااای تاااوده ای چی ااات ؟ در گیااار شااادن در ایااان بحااا
توضی

هاااای ا حرافااا و ؟ و یاااا

هر چه بیشتر و گ ترده تر مواضع ال و و ا قالبو حازب باه تاوده هاا

بااا ت ااام امکا اااتو کااه در ااتیااار دارد؟ ش ا ا مااو گوییااد بر امااه مااا بااه بر امااه
حزب ا چ ا تبدیر شده اسات  .اوال مان شاا ه ای از ان دیاده ام  .دا یاا چاه
برتاار کااا کااه بااه مواضااع ین هااا اازوو کاارده ایاام  .ساایلو ضاارورت هااا شاااید و
فشار یروهای چ
پ ا یر

واقعو در داار این ساازمان شااید ین هاا را وادار باه ایان

سااااته اساات  .امااا ییااا حتااو بااا پ ا یر

ایاان گفتااه ش ا ای سیاساات هااای

حااازب هااام باااه سوسااایاو دموکراساااو ان هاااا ااازوو کااارده اسااات ؟ یاااا باااا عکس
رایکا ی م توده ای ان ها را در چنبره اویش مو فش ارد؟ رفیا
ب یار است و فرمت ها ا د

گراماو ساخن

 .بارای شا ا ساالمتو یرزو ماو کانم و امیادوارم

فرماات طلبااا و کااه در مااواقعو بااه شاادت ضااد حزبااو هاام ه ااتند بااا اسااتفاده از
امکان مفحه شا ا سابب یسایب حیثیتاو شاو د .ایان هشاداری رفیقا اه اسات و
بس .
.ن :شاید روزی درگیر پل یم با رفی
یوا و است وهزاران یرزو
دستت را مو فشارم .
هاتح
25

سیام م هم شدم .د یا را چاه دیادی ی

 11ارداد  31 – 1397مه 2018
4
امه رفی فرهاد به هاتح

رفی

هاتح ازیزی روز بخیر

میان م ا تواف
من ون مشخ

كامر ویود دارد كه وظیفه ي در برابر حزب توده ایرانی  -به
ین بازمي گردم  -یز ب ا ا

ش ام ظري و سازما ي حزب

طبقه كارگر قابر دسترسي ی ت ..
گشودن هر گو ه یبره ي كناري در برابر این وظیفه اام مشردض حاملي
یز دامن زدن به گرایش هاي

فرقه ا يی تشوی

كاستن از دامنه ا ر توده اي ها

اقدام هاي فراك یو ي و

ی ت  ..وظیفه اي كهض وظیفه اایر و

وقفه اپ یر هر توده اي است كهض اشي از تویه به رشد امتوازن شرایط
زهني رشد امتوازن اامر زهني و ایني ..ا»

 1ا.

الر رشد امتوازن ان ر زهني و ایني كه ه ا ش ا م طرح مي شودی به
درستي « سبب ا زواي پیشاهنح و ادم تفریم و تفاهم سیاست ین؟ض می ان
زح ت شان  »..شده است .این الر « ازی له استبداد رلیط م هبي

م هب

ارتشاايضی رلبه ا دیشه و فرهنح اسالم سیاسيی سركوب و دور كردن
بهن
پیشاهنح از طبقه كارگر بهپ طور اا »

27

ش

شو د.

ییا براي یك بررسي ه ه یا به ي دیا تی ي
« پیشاهنح » را هم در ارتباط

باید ان ر كاركر د

احت ا ي براي تشخی

مورد بررسي قرار داد؟ ییا سیاست اا او شده توسط چ

الر « ا ز وا » ی او
ا قالبي

ي توا د

الت ین باشد كه پدیده اي كه « ا زوا » امیده شده استی به ویود

یمد ه

باشد؟ و الت ا ده و املي اق ب ما دن یروي زهني را از رشد شرای ط
ایني ا قالبيی كه بر سر ین تواف

داریمی قابر شناا ت سازد؟

در چندین مقا ه و ابراز ظر اایر به تای

تحقیقات یامعه شناسا ه دربار ه

ي الر ” راست روي “ حتي زد فعاالن طبقه كارگر اش اره شده است .در این
تحقیقات قطعي شده است كه
ینبش چ

ا رسایي طرح وظیفه ي ینبش ترقي اواهي ی

ا قالبي مارك ی تي ی ي از ا ده ترین الر اقب ما دن ان ر

زهني از رشد شرایط ایني ا قالب است .ین هنگام كه « پیشاهنح » با سیاست
هوش ندا ه اود پرچم مبارزه ي ضروري را بر یافزایدی زح ت شان باید به
كدام سو براي یافتن ” ستاره راهن ا “ بنگر د ؟
ه ان طور كه وشته اي و ین را با ق اطعیت مورد تایید و تاكید قرار مي
دهمی « با حنور در تشربه روزا ه توده ها » باید وسعت و ژرفش

بر د

طبقاتي را دریافت كه در شرایط ا قالبي ” هر روز مي توا د بی ت ساو “ را
در برگیرد .قش اواست زح ت شان یدي و ف ري براي

پایان دادن به

” ا ومي سازي “ و بازستا دن دروت هاي مردم از سرمایه ما ي سوداگ ر

داالي و ااریيی و پایان بخشیدن به ایراي پاماو

ودن حقو

قا و ي

كارگران و غو ه ه ي قرار دادهاي ریررس يی در چه شعاري بازتاب یافته
است؟ در كدام مقا ه و ااالمیه ا تشار یافته مطرح ش ده است؟
رفی

ازیزی میان ما درك مشترك در این باره ویود دارد كه مقو ه

” یزادي “ ی ان ر ت ا ه اي براي ینبش توده هاست .زد زح ت شان و الیه
هاي میا ي كه زیر سلطه ي استبداد یان به ب رسیده ا د .ین ها اما یزا دي
را براي بربود شرایط ز دگي و ه تي پاماو شده اود د باو مي كنند و به
ین یاز دار د.

ا با هم هم واییم كه در برد طبقاتي در یامعه كنو ي

ایران « دیا تی ي ش ر گرفته است كه پاسخ به ینی در واقع درك ضرورت
حظه و پي اف ندن ریشه هاي یزادي است » .از این رو یز در م وبه ي
شش ین كنگره حزب توده ایران « پیو د میان مبارزه ي منفي مطا باتي و
سیاسي » ضروري ااالم ش ده است .به سخني دیگر رابطه ي « دیا تی ي ..
حظه براي یزادي » و با ” ادا ت ایت ااي “ برقرار شد ه است.
پ یر

مطل

گرا ه « دیا تیك ..

حظه براي یزا دي » ی ادوو از مرحله

ا قالب ملي دم راتیك است كه م وبه ي ا ده دیگر شش ین كنگره ي حزب
توده ایران را از ساو  1391تش یر مي دهد .اقت اد سیاسي این مرحله از
ا قالبی كه الیه سیاست
تلفی

و یبراو امپریا ی م ا ر مي كندی تنرا ام ان براي

و پیو د یزادي و ادا ت ایت ااي است.
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م وبه های پیش گفته ي شش ین كنگره ي حزب توده ایران من ون
” سیاست م تقر

طبقاتي حزب توده ایران “ را تش یر مي دهد .ااالم این

بر امه حداقر كارگري حزبی به معناي پیروزي اتوم اتیك وار ین ی ت .براي
شناات و درك توده ها از من ون ین باید به طور مشخ

كوشید .در هر

وشتار و بیا یه و ااالمیه .این مبارز هی مبارزه اي سخت و هوش ندا ه است
تا پیروزي به دست یید .در میان راهی بنا به تناسب قوای مي توان به این ی ن
هد

و ” ساز

“ تن داد .این امر ه گناهاست و ه ریرمشاز.ین چه ریر

مشاز استی في مری

و یا اشوال ه ي اه یت پایبندي به سیاست م تق ر

طبقاتي حزب توده ایران است

ته هایي كه از بیا یه  10مرر و راه تود ه

قر كرده ايی و به درستي شباهت ین ها را برش رده ايی هر دو در این امر
شری ند كه با في سیاست م تقر طبقاتي حزب توده ایرانی سیاست اود را
تعریح مي كنند .ین ها ب ا تومیح هاي ژور ا ی تي از اوضاعی

ظر و

اقدامات ترام ی اطرات ااریي و داالي مویود الیه ایران و امثاو ینی
سیاستي را سرهم بن دي مي كنندی و ین را بدون سرخ شدن ” مشي توده اي “
مي امندی كه استحا ه پ یر ي رژیم و ظ ام را توییه مي كن دی مي پندار د ك ه
این ” بزها “ قادر د قش ” باربان “ در امالحات ایت ااي را در ایران ایفا
ساز د و رایتا ً مي اواهن د مبارزه با امپریا ی م و اطرات پوشیده و الني
ین را الیه ح

ح اك یت و ت امی ت ارضي

ایرانی ب ا « دفاع از ی روري

اسالمي » توییه كنند

ا حرا

ریشه ي این

های ترك استقالو

طبقاتي

سیاست حزب توده ایران توسط این گروه ها است
مبارزه با این پنداشت كه گویا مي توان بدون داشتن یك سیاست روشن و
دقی

و تعریح شده طبقاتي الیه ا دیشه ي ا حرافي ز د یریان هاي ا حرافي

كه اود را توده اي مي پندار دی و یا الیه اقب ما دگي یروي زهني از
اینيی و یا براي قا ع سااتن متحدان زدیك و دوری و یا براي تشریز تود ه
ها به تیشه مثبت رسیدی اام ایا ي كامر است .اام ایا ي اي كه با سیاست
گ شته حزب توده ایران بریده است .اام ایا ي اي كه باید ین را به انوان
د یر ” درو ي “ « رشد امتن اسب ان رایني و زهني » ارزیابي
وشتم كه ما در راه برد براي تحق

بخشیدن به بر امه حداقر كارگري او د

و برقراري سوسیا ی م ب اید به ب یاري ساز
بر امه م تق ر طبقاتي ه تنرا با هد
قادر به ایشاد ساز
یبره ضد دی تاتوري

ود.

ه ا تن بدهیم .اما بدون

رایي خواهیم رسیدی بل ه ه چنین

و اتحادها در یامعه یز خواهیم بودی ازی له برپایي
این است ین دیا تی ي كه بر ه تي ی امعه كنو ي

حاكم است و ه تنرا دیا تیك حر م ا ه ي یزادي
تنرا ین هنگام ا تقادهاي به یاي ما به امالح طلبان مودر واقع اواهد ش دی
مي توا د مودر واقع گرددی كه تیزي و ب رّ ایي بر امه سوسیا ی تي ما ین ها
را به ساز

هاي بین را ه ” قا ع “ سازد .س وت درباره ي یایگزین ملي
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دم راتیك با سرشت یرت گیري سوسیا ی تي براي اقت اد مليی ه تنر ا
اهرم ” قا ع “ كردن امالح طلبان و دیگران براي قطع ادامه سیاست
ا ومي سازي و یزاد س ازي اقت ادي ا ز كار در
ین ها را یز به پایان

ي ییدی ب ل ه سردرگ ي

ي رسا د.

ین ها در ی تشوي بر امه ب در چارچوب اقت اد امپریا ی تي مي گرد د.
سیریزا و ب یاري دیگر یز ه ین را مي پندار د .اما راه اروج از بحران
تنرا و تنرا اقت اد سیاسي ملي دم راتیك اس ت كه براي تحق

بخشیدن به

ینی  -ه ان طور كه تشربه ي ا قالب بر ن شان داد  -ی برقراري هممو ي
حزب طبقه كارگر ضروري است .امروز باید براي ین یراز
ام ال ً

خواهد بود كه بتوان در ین یراز

ود .فردایو

ود

اگر یریان حاكم در رهبري حزب توا د سیاه و سفی د ِ بود و بود را در
شرایط كنو ي ببی ند و درك كندی خواهد هم توا

ت از مرزي بگ رد كه مي

پنداردی تنرا ب ا ” رفقاي هم اقیده “ مي توا د سرر تر و یسان تر به هد
برسد .این في برد درون حزبيی في فل فه ي مارك ی تي است كه ت ام ر
ترقي اواها ه را اشي از برد اضداد مي دا د باید گفتار و كردار توده اي
های ین طور كه طبري مي گویدی «” تشلي فل في “ ایراي وظایح » باشد .تنر ا
از این طری

از دو برااسته است و میتوا د بر دو بنشیند.

از رفق ا بخوا ه در این زمینه فعا و شو د .گردو ه را در دست گیر د .این گ امي
به سود سالمت حزب است .راه تعا ي مبارزه را اواهد گشود و یروها را از
هدر رفتن دور مي دارد .من شخ ا ً
مند ي.بح

ه فرمتي دارم و

ه

یازي به

را ادامه دهیمی متاسفا ه بی اري این روزها ین را به اقب

ا داات .به سفر

ي ییي؟ تا با قراري دیداري سازمان داده شود؟

فرهاد  1٥ارداد 1397

امه رفی

مرربان به فرهاد و هاتح

رفقای گرامو فرهاد و هاتح
با درود
از مطا عاااه گفتگاااوی دردمندا اااه ی م ااا وال ه و رفیقا اااه شااا ا اااه تنراااا ااا ت
فااراوان بااردمی بلکااه باارایم ب اایار امیاادبخش یااز بااود .حاایفم یمااد کااه بخشااو از
برداشت و اح اسم را با ش ا درمیان گ ارم .حقیقت ین اسات کاه ایان گفتگاو
را از واو یافتم که با رها باه شاکر هاای مختلاح باین مان و رفیا

هااتح یاز

رخ داده است و مو دهد .دردره های ش ا کامال برایم یشنا ه اتند .تقریباا باا
ه ه ی را در دو سو اح ااس زدیکاو ماو کانم و باه گاواه تشرباه ای کاه رفیا
33

هاااتح در یریااان ین اسااتی اگاار امااروز دردرااه ای را مطاارح مااو کاانم کااه بااه
دردره های رفی

فرهاد زدیم استی فردا در ا لکرد سیاسو ااود گاامو را

برمو دارم کاه م کان اسات باه رفیا
پراکنادگو و اادم ا
دقی ا

هااتح زدیکتار باشاد .ایان را اه شاا ه

اشام فکاری و ا لاو ماو دا ام و اه باال تکلیفاو بگ اریاد

تاار بگااویم هاار گاااه کااه بااه پااویش یناابش ک و ی ااتو ی ارتقااا

ظااری و

بر امه ای ی ن و بازگشت به هممو و ظری مت ایز ین در باین ساایر یروهاای
مداو چ

و ...مو ا دیشم ی یا هر زمان که به پویش های اینو پر چاا ش و

یشااافته سیاساااو در فناااای مباااارزه دموکراتیااام و طبقااااتو ی گااااه ماااو کااانمی
م کاان اساات زدیکااو بیشااتری بااا ایاان یااا ین رفی ا
ت رکز داردی اح ااس کانم .اگفتاه

و دردرااه هااایو کااه باار ین

ا اد کاه در هار یام از ایان فنااها گااه باا

رفیا

هاااتح زاویااه پیاادا مااو کاانم و ....یا ااب اساات کااه گاااهو باادون هاایم گو ااه

تواف

و بر اماه ریازی قبلاو و باه ماورت طبیعاو در گفتگوهاای فاو ماابین باا

رفی

هاتح ی در قش های متفاوتو قرار مو گیریم و من اح اس ماو کانم با ر

کتااه ای مت رکااز شااده ام کااه دفعااه پاایش مااورد تاکیااد او بااوده و ایشااان دارد
استدال و را مطرح مو کند که من بارها در باره ین وشته ام و....
و مرور این یادداشترای ش ا مرا به ایان تیشاه رساا د کاه شاا ه هاایو شابیه
بااه ایاان وضااعیت در وشااته هااای ش ا ا رفقااا یااز مشاااهده مااو شااود .و ات فاقااا
ب یار هم طبیعاو اسات کاه چناین باشاد چراکاه تشاارب ی دردراه هاا ی اهادا
یراااان بیناااو ال اااو ی اح ااااس م ااا و یت مشاااتر

ی

و.....و ب ااایاری دیگااار از

پیو دهای یرومند اینچنینوی دائ ا ً تادیرات اود را بار مواضاع ماا شاان ماو
دهند.
ماان گاااهو در وشااته هااای اااود ب اایار فراتاار از ی چااه رف یاا

فرهاااد در ایاان

یادداشترا در باره رهبری حزب مطرح کرده استی وشته ام .االن هم به ی راا
بااور دارم .امااا هیچگاااه ت اور کاارده ام کااه ی چااه را باه د بااا ش ه ااتم ی مااو
توان در یای دیگری و بیرون از حزب توده ایران یافت.
رفقای گرامو موضوع کرسو و مند و ی ات .ه این االن اگار رف یا

هااتح باا

رهبااری حاازب زاویااه بگیاارد و ایاان در فنااای ا ااومو مطاارح شااودی مااو تااوان
ت ور کرد که چه تادیر سیاسو م کن است بار زهان تاوده ای هاای مویاود در
یامعااه و ریاار واب ااته بااه تشااکیالت باار یااای بگ ا ارد .ایاان در حااا و اساات کااه
ایشااان م کاان اساات باایش از گ شااته هاام در م اایر ه ااین اهاادافو کااه تااا کنااون
باارایش تااال
رفیاا

کاارده اسااتی تااال

کنااد .از سااوی دیگاار ه ااین االن اگاار مواضااع

فرهاااد بااه مواضااع رهبااری حاازب زدیکتاار شااودی تااادیر ین در فنااای

فکااری یناابش چ ا

و باارای تقویاات هممااو و سیاسااو و ظااری تفکاار ی ماانش ی

یرمان و بر اماه تاوده ای بادون تردیاد ب ایار بیشاتر از ین چیازی اواهاد باود
ک ه به ظر مو رسد .باید باه ایان موضاوع از منظار تاادیرات سیاساو ین تویاه
شود .ا بته واض

است که

ه رفی

هاتح قرار است باه یام بااره و اگراا و

با مواضع ک یته مرکازی حازب تاوده ایاران زاویاه پیادا کناد و اه رفیا
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فرهااد

قاارار اساات بااه مااورت اگرااا و یرای اااود را بااه کناااری رااد و بااه م واضااع
رهبری حزب زدیم شود .موضوع به هیم ویه دست ش اتن از ا دیشاه هاا و
یرای رفقا ی ت .موضوع ضارورت هاای مباارزه طبقااتو در شارایط ایت اااو
و سیاسااو کنااو و یامعااه مااا و بااویمه شاارایط دشااوار و اطر ااا
زح تکشااان ماایرن ماساات .ایاان حااد از ااااتال

کااارگران و

ظاارات کااه در ایاان یادداشااترا

م شااارود اساااتی باااه هااایم ویاااه ماااا ع از ه کااااری در چاااارچوب یااام تشاااکیالت
سیاسو با تاریخ حزب توده ایران

و توا د باشاد .از منظار ال او در ارتبااط

بااا  Conf lict Managementبطااور کلااو تعااارض در سااازمان هااا در سااه
سط

مورد بررسو قرار مو گیارد .میازان تعاارض بااال کاه منشار باه فرساایش

یرو و ا نثو کاردن یروهاای یکادیگر باه یاای هام یرات کاردن ی راا در یرات
رساایدن بااه اهاادا

سااازمان مااو شااود ی تعااارض پااایین کااه محاایط سااازمان را

پاسیح کرده و از حرکت و پویش درو او در م ایر تکامار و ارتقاا ساازما و
باااز مااو دارد و تعااارض برینااه کااه میاازان ین در حاادی اساات کااه از یاام سااو
مااا ع ه

ااویو و ایشاااد سااینرژی در سااازمان در یراات تحق ا

گااردد و از تباادیر سااازمان بااه کلااو
ت رکاز بار د بااو
ت رکا

اودن اهادا

بح ا

اهاادا

ین

ااو

و چا ااه ز ااو هااای دائ ااو بااه یااای

ساازمان پیشاگیری ماو کناد و از ساوی دیگاار

د باایبزم و مفید و مورد یاز برای حفظ پویایو

در دیاادگاهرای ماادرن ی واقعیاات ویااود تعااارض بااه انااوان یاام اماار طبیعااو در
سااازمان هااا پ یرفتااه مااو شااود و گاااه منفااو بااه تعااارض از بااین رفتااه اساات.
موضوع د ر این گاه به مدیریت تعارضات به گو ه ای برماو گاردد کاه در حاد
بریناه بااقو ب ا اد

اه کام و اه زیاادا  .اینکاه ایان حاد بریناه کشاساتی دقیقااا

کته مرم و کلیدی موضوع است و ه ان چیزی است که به تحلیار مشاخ

از

وضعیت مشاخ

یازمناد اسات .باا تویاه باه ی چاه زکار شادی برداشات مان ایان

اس ت که ااتال

ی چه در این گفتگاوی باین رفقاا

ظرات و تعارضاتو در سط

مشاهده مو شودی اساسا ً در حد تعارض برینه قابر ارزیاابو ه اتند و اگفتاه
ا ااد کااه ماان یااز گاااه براااو ظاارات ا تقااادی اااود را در مااورد براااو از
مبااا و ظااری و مواضااع حاازب بااه مراتااب بیشااتر از ی چااه در دیاادگاهرای رفیا
فرهاااد مشاااهده مااو شااودی بااا رفی ا

هاااتح مطاارح مااو کاانم .امااا ایاان واقعیاات

هیچگااه ساابب شااده اساات تاا در پراتیاام سیاسااو بااا مواضاع حاازب زاویااه پیاادا
کنم.
رفقای گراموی ت ور مو کنم که باید این حقیقت را بپ یریم که ما ند یامعاه
ما که از فرمت زی تن در فنای دموکراساو برااوردار با وده ی چا
در اینشا حزب توده ایران ا ما ند ب یاری دیگر از احزاب چ

یاز

و

تحت شارایط و

فشارهای مادی و اینو و ارسایو های ظاری و زهناو از فرمات کاافو بارای
ت اارین و رادینااه سااازی سا ترا ی اام دموکراتیاام در درون سااازمان اااود و
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مدیریت تعارضات که اماری کاامال طبیعاو اساتی برااو ردار باوده اسات و ایان
مااو توا ااد بااه ااواو قاباار ت ااری بااه ب اایاری از احاازاب چاا

و کااارگری در

سراسر یران یز باشد .در ب ایاری ماوارد مش وااه ای از شارایط سابب ماو
شو د تا وزن سا ترا ی م یشاکارا بار دموکراساو بچرباد .و ایان تاا حاد زیاادی
یز ایتناب اپ یر بوده است .اما دست یابو به ایان توا اایو و رادیناه کاردن
این ویمگو که ضامن اساسو بقا و تداوم فعا یترای حازب و ا
ین است ی تنرا از طری

حنور و تکارار تاال

اشام ساازما و

و ت ارین و قاد دائ او کاساتو

های این مدو از ت رکز و ادم ت رکز ه زماان یعناو سا ترا ی ام دموکراتیام
امکان پ یر است .ض ن اینکه با ید در اینشاا اشااره کانم کاه در دا اش ساااتار
و سااازمان فقااط بااا سااازمان مت رکااز و ریاار مت رکااز و ی ااه مت رکااز روباارو
ی ااتیم بلکااه ب ااته بااه ترکیااب مقااادیر مختلفااو از ت رکااز و ااادم ت رکااز ی بااا
مااادو هاااای متعاااددی از ساااااتارهای مرکاااب از مقاااادیر مختلاااح ت رکاااز و اااادم
ت رکااز در سااازمان هااا و باار ر وی یاام پیوسااتار موایااه ه ااتیم کااه متناسااب بااا
شااارایط محیطاااو ااااودی دسااات باااه ا تخااااب ترکیاااب مشخ اااو از ی راااا در قا اااب
سااتار اود مو ز ند .بارها گفته ام و وشته ام .اینم یز تکرار مو کنم که
ت اور ماو کانم کاه ینابش ک و ی اتو در ساط

یراا و در زمیناه ساااتار یاااز

شاادید بااه بااه روز کااردن اااود دارد .حاازب تااوده ایااران یااز از ایاان موضااوع
م اااتثنو ی ااات .حااااو اگااار ایاااان م اااائر را در کناااار شااارایط ماااادی متفاااااوت
ز دگی ان قرار دهیم که باه حکام دیا کتیام ماتریا ی اتو ی مرار و شاان ااود

را بر ا دیشه ها و ظارات و یرای ماا ماو ز ادی موضاوع قادری روشان تار ماو
شود.
در این گفتگوی رفیقا ه از ضرورت سخن گفته شد .و او بپا یریم کاه در

ماا

از ضرورت به میزان زیادیی تابعو از متغیر شرایط مادی و محیطو ماسات .
و اگاار ایاان شاارایط مااادی و محیطااو بااا ی چااه میلیااون هااا کااارگر و زح ااتکش
ایرا و با ین دسات باه گریبا نادی فاماله داشاته باشاد ی گااه م کان اسات ماا را
در در

ضرورت به اطا ببرد.

من هم با دردره رفی

فرهاد در ارتباط با اطر راست و ....در سپرر سیاساو

کشااور ه راهااو یاادی اح اااس مااو کاانم و بااه ه ااین د یاار یااز در قا ااب ااواو
بناپارتی م به ین تویه داده ام .و در این ارتباط حتو در یم گفتگاو باا رفیا
هاتح به ایشان گفتم که به ظر ماو رساد ماا بایاد ااود را بارای رویاارویو باا
ی تر اتیو وضعیت کنو و یمااده کنایم .اماا حتاو ت ا یم گیاری بارای برااوردار
شدن از چنین یمادگو ای به هیم ویاه

او توا اد وظاایح اایار کناو و ماا را

بااارای ح ایااات و ساااازما دهو و هااادایت ااتراضاااات و مطا باااات دموکراتیااام و
ادا تخواها ااه مااردم بااا کاام تااویرو موایااه کنااد .اتفاقااا د قیقااا ً در ایاان مااورد بااا
رفی

هاتح موافقم که ینبش مطا باتو و دموکراتیم باه محاور ینابش ملاو و

دموکراتیاام کنااو و ماایرن مااا تباادیر شااده اساات .مطا بااات کااارگران هاام ویااه
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ادا تخواها ااه و ضااد ساارمایه داری و

ااو یبرا و دار ااد ی هاام دموکراتیاام و

ضد دیکتاتوری و ف اد د.
طو چند روز گ شته ب ا یکاو از فعااالن مانفو قادی و درگیار یام چاا ش ظاری
یدی در ارتباط با اات اب کامیون داران بودم  .ایشاان ایان اات ااب را ریار
قاباار دفاااع مااو دا

اات چااون اوال کااارگری بااود و دا یااا هاام توسااط تشااکیالت

منفو شناسنامه دار و مشخ و هدایت

و شد و ...و مان باه ایشاان توضای

میااادادم کاااه مگااار در ایااان کشاااور امکاااان ایشااااد تشاااکر هاااای قاااوی مااانفو و
سااااندیکایو و اتحادیااااه هااااای باااارای زح تکشااااان ویااااود دارد ؟ و...راااارض از
یادیوری این موضوع ین است که این کتاه را مطارح کانم باا ه اه اه یتاو کاه
ما از ینبه ظاری و بر اماه ای و یاز ا لاو باه تشاکیالت مانفو طبقاه کاارگر
مااو دهاایم ی

ااو تااوان چ شاام باار ایاان حقیقاات ب اات کااه شااکر گیااری و توسااعه

سازمان های منفو و سندیکایو و اتحادیه ای م تلزم حد معیناو از گشاایش
در فنااای سیاسااو بشاادت م اادود کنااو و اساات کااه بایااد از طری ا

مطا بااات و

ااتراضات ا ومو دموکراتیم د باو شود.
در مورد ضرورت ا ا

شام ظری و سیاسو ا حزب ی بر این باورم کاه او ال ً

شااا ه هااای روشاانو از پیشاارفت هااای قاباار تویااه در ایاان زمینااه مشاااهده مااو
شود و دا یا ً اگر قرار باشد به مورتو واقعو و ریر ا تزااو به این موضاوع
تویه کنیمی

و توان ین را پیش شرطو برای کار ا لیاتو مح وب کرد .ایان

شام در برترین شکر اود مح وو ارتبااط و تاا دیر متقابار دیاا کتیکو باین

ا

پراتیاام و ت ااوری اساات .تنرااا پراتیاام ا ااتگو اپ ا یر ک و ی ااترا در ارمااه
های مختلح مبارزه دموکراتیم و سوسیا ی تو و ادا تخواها ه اسات کاه ماو
توا د مورد قد و باز گری دائ و و درس یموزی قرار گرفتاه و ت اوری را از
شام و اقتدار هممو یم براوردار کن د .ایان ا بتاه باه هایم ویاه باه معناای

ا

فو ضرورت حداقلو از مباا و ظاری مشاتر

بارای کاار حزباو ی ات کاه مان

معتقدم ب یار بیشتر از ین در بین رفقا ویود دارد.
رفی

فرهاد درست مو گویند که االر درو وا مو توا ند منشر به ارساایو

در پراتیماکاااارکر پیشااااهنحا و ایشااااد ا ااازوا گرد اااد  .اماااا ایااان باماااطالح
اا زواا کاه از ین ساخن گفتاه ماو شاودی باه هایم ویاه محادود باه حازب تاوده
ایران بوده بلکه پدیده ای

و ه وار در بین احزاب ک و ی ت و کاارگری در

شاارایط معینااو از یناابش یرااا و ک و ی ااتو اساات .دارای دالیاار تاااریخو اااا
اود هم ه ت .کته اینشاست کاه هایم حازب ک و ی ات و طاو دهاه هاای گ شاته
ما ند حزب توده ایران مورد سرکوب شدید و او ین قرار گرفته و ایان ه اه
هزینه یز داده است .با این ویود باه هایم ویاه

او تاوان از ا ازوای حازب

سااخن گفاات  .در فنااای فکااری و ظااری حنااور فعاااو دارد و روز بااه روز باار
ااتبار ین افزوده مو شود  .و در حوزه ا لو یز با تویه به محادودیت هاای
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مویود مدای فس هاای رفقاای تاوده ای در پشات تحاوالت ایت اااو و باویمه
ااتراضات کارگری شنیده مو شود.
رفی

فرهاد بدرستو مو گویند :ا

ه ان طور كه باید ام ان سا زما دهي را در شرایط فاشی تي یز في

اود .د

ر بازداشتگاه هاي مرگ ی ان هیتلري ك و ی ت ها چناین تشرباه تااریخي را
ا لي سااتند... .ا اماا قطعاا منظاور ایشاان

او توا اد گااهو اراده گرایا اه

به مبارزه باشد .با اینکه مو تاوان پا یرفت کاه قاش حناور رفقاای حزباو در
تحوالت ایت ااو و سیاسو کم است ی اما این از ی م سو بازتاابو از بنااات
کنو و حزب پس از سا رای سرکوب است و از سوی دیگر ادیده گرفتن قاش
و حنااور رفقااای تااوده ای در ااتراضااات ایت ااااو و سیاسااو کشااور من اافا ه
به ظر

او رساد .در شارایط کناو و یاز باه ظار

او رساد در باین یروهاای

مااداو چ ا ی هاایم یریااان دیگااری بیشااتر از رفقااای تااو ده ای در سااازما دهو و
هدایت مطا بات و ااتراضاات ماردم در کشاور قاش داشاته باشاد .تاا ی شاا کاه
این واقعیت

ایندگان بورژوازی را به اکس ا ع ر واداشته است.

تنرااا بااورژوازی اساات کااه بااه ماادد رسااا ه هااا و امکا ااات مااادی ی رسااا ه ایی
ما و و سیاسو و  ...اود مو توا د ما ع شکر گیاری همماو و چا

ا قالباو و

مشو توده ای گردد .و با اینکه حازب قاادر باه رقابات ماا و و تکنو وژیام باا
بورژوازی در این زمینه ی تی اگر ازم یزم کناد و بر اماه ریازی کناد تاا در

حد مقدورات باه اساتفاده از امکا اات و ابزارهاای تبلیاغ و تاروی

روی یوردی

از این شا س براوردار است که مشو توده ای را در ابعادی به مراتب وسایع
تر از ی چه اکنون ه تی مورد تویاه ماردم قارار دهاد .مان بار ایان بااورم ایان
کاستو هم ینباه ظاری و بینشاو دارد و هام ینباه ماادی و ا لاو .و بخشاو از
دالیاار و ریشااه هااای ین را مااو تااوان در بااه روز بااودن سااااتار و کادرهااای
رهبااری حاازب ی ااتشو

ااود .ه ا گو ااه کااه بااه رفیا

هاااتح گفتااه ام ی باار ایاان

بااااورم کاااه قابااار توییاااه ی ااات اینکاااه حااازب تاااوده ایاااران باااا  76سااااو تااااریخ
مبارزاتو هنوز یم بر اماه تلویزیاو و یاا رادیاویو بارای چناد سااات در طاو
هفته دارد تا مواضاع ااود را باه اطاالع ماردم برساا د .یام یاای کاار اشاکاو
دارد .اما بخاطر این اشک او

و توان از حزب قرار کارد .بایاد ما ادی ایاراد را

گفتی ک ام کارد و تاادیر گ اشات تاا ایان کاساتو هاا برطار
راستا سااتار ت

گرد اد  .در ه این

یم گیاری در حازب و یایگااه یروهاای باه روز تار یاز ماو

توا ااد و بایااد بربااود پیاادا کنااد .کتااه مراام ایاان اساات کااه در بااین یروهااای یاادا
شده از حزب ه ین حد از ا
را یز به هیم ویه

شام ظری و بر امه ای و فعا یت ا لاو ا قالباو

و توان یافت .مایلم در اینشاا باار دیگار اشااه ای بکانم

به ی چه چند روز پیش به رفیا

هااتح گفاتم و ین اینکاه ناین یکاو از ویمگاو

هااای حاازب پیشاااهنح طبقااه کااارگر را براااوردار بااودن از ا قالبیااون حرفا ه ای
مو دا د .بیایید حدس بز یم که در ینبش ک و ی اتو ایاران در مفراوم ااام ین
چند فر ا قالبو حرفه ای م کن است در شرایط کنو و ویاود داشاته باشادی و
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در حزب توده ایران چند فر؟ اال< ب یار بزرگو در ایان زمیناه اح ااس ماو
کنم که ه با مقا ه وشتن مو توان ین را پار کارد ی ا ه باا راه ا ادااتن ساایت
ی ه با سازما دهو ااتراضات و ...کار کادر سازی و تشریز یرو یم وظیفاه
کلیدی است که به ا دازه کافو مورد تویه قرار گرفته است .این داساتان هام
به حزب منح ر

و شاود  .دیگاران قطعاا ً کار اماه ای برتار از حازب در ایان

زمینه دار د.
مااان ت اااور ماااو کااانم پ اساااخ پرساااش مرااام رفیااا

فرهااااد را مبناااو بااار اینکاااه

ا قش اواست زح ت شان یدي و ف ري براي پایان دادن به ” ا ومي سااز
ي“ و

باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز

ستا دن دروت هاي مردم از سرمایه ما ي سوداگر داالاي و اااریيی و پایاان
بخشیدن به ایراي پاماو

ودن حقو

قا و ي كارگران و غو ه اه ي قارار دا

دهاااي ریررسا يی در چااه شااعاري بازتاااب یافتااه اساات؟ ا ی هاام مااو تااوان بااا
مااروری باار مطا ااب روز امااه مااردم
ض ن اینکاه رفیا

و هاام در شااعار ااادا ت ایت ااااو یافاات .

هااتح بدرساتو ماو دا ناد کاه مان در ماورد باورژوازی ملاو

و ...یز تا حادی باا مواضاع رسا و حازب زاویاه دارمی و اساساا ً بار ایان بااور
ه ااتم کااه در ا اار یرااا و سااازی و

و یبرا ی اام ی ا قااالب ملااو دموکراتیاام

ااو توا ااد یاام ا قااالب بااورژوا دموکراتیاام بااوده و بااه مااورت گریااز اپ ا یر
بایاد دارای یراات گیااری ضااد ساارمایه داری و ایت ااااو سوسیا ی ااتوا باشااد

کاه ا بتاه تری ااان ین را در ه اان ابااارت یرات گیاری مردمااو و شاعار ااادا ت
ایت ا او حزب مو بینم.
رفی

فرهاد بدرستو مو وی ند:

ااالم این بر امه حداقر كارگري حزبی به معناي پیروزي اتوماتیك وار ین ای
ست ....در میان راهی بنا به تناسب قوای مي توان به این یاا ین هاد
ز

و ” ساا

“ تن داد .این امر ه گناه است و ه ریرمشاز.ا

ایازه دهید قدری در این ب اره بیشتر محبت کانم .دقیقاا ً ایان موضاوع یکاو از
شااا ه هااای ین چیاازی ه اات کااه تحاات انااوان بااه روز بااودن احاازاب چ ا

در

ارتباااااط بااااا سااااااتار و تشااااکیالت و بر امااااه ریاااازی و ...مطاااارح کاااارده ام .در
یادداشتو در ابتدای سااو در ارتبااط باا امگا اری ساا را باه ایان کتاه اشااره
کردم که “ فاار

از دیا دگاه هاای سیاساو و ایادئو وژیم مختلاحی هار یریاان و

گاارایش سیاسااو و ایاادئو وژیم یااز کااه در ایااران یااا هاار یااای دیگاار یرااان در
قااادرت سیاساااو باشااادی ااااگزیر باااه اساااتفاده از دا اااش و تشاااارب مااادیریتو در
مدیریت ایرایو کشور اواهد بود .مراحلو که به اات ار به ی را اشااره شادی
دارای تااوا و منطق ا و بااوده و براااو از ی رااا پاایش یاااز و الزمااه مراحاار بعاادی
ه تند .بدیرو است کاه چنا چاه مقادمات یام مرحلاه بدرساتو بر اماه ریازی و
ایرایو شاده باشادی مراحار بعادی ین یاز امکاان تحقا

را خواهاد یافات .اماا

او تاوان از تحقا

بر اماه

م

له ین است که در اا م واقعیت
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یاا اادم تحقا

ای سااخن گ فاات و درساات تاار ین اساات کااه از میاازان تحقاا
سخن گفته شود .برای سنشش میزان تحقا
سو یاز به هد

تعیین شده مشخ

سوی دیگر یاز به تعریح شاا
از تحق

ا هدا

و یااز ا حاارا

ین

بر اماه در هار مرحلاه یاز از یام

و ک و  Targetا بارای ین مرحلاه و از
هایو است کاه باا ا ادازه گیاری ی راا بتاوان

مرحله ای اط ینان حامر

ود  .به این شاا

ها ی شااا

هاای کلیادی ا لکارد  Key Perf ormance Indicator - KPIا گفتاه ماو
شود .ی چه مطرح شد تنرا زاویه ای از مباا و و چاارچوب هاای ظاری مارتبط
با بر امه ریزی و توسعه ایت ااو و اقت ادی است.

و اینام بایاد باه ااود

بگوییم که ییا در رهبری حزب چنین گاهو به م ا له بر اماه ریازی و کنتارو
که دقیقا ً ال و استی ویود دارد .من بر این باورم که فعاالن چ

از ی شاا کاه

بطور سنتو اادت کرده ا د تا یازهای ظری اود را در ادبیات چا
کنناادی تااا حااد زیااادی از دسااتاوردهای الااوم ا

ی اتشو

ااا و و ایت ااااو در دهااه هااای

اایر رافر بوده ا د .این موضوع به حزب توده ایاران یاز محادود

او شاود.

تااا حاااال دیااده ام و شاانیده ام گزارشااو از یاام حاازب ک و ی اات کااه بااا ادبیااات
ال و رای

امروز یران در حوزه بر امه ریزی و کنتارو ساخن بگویاد .ماا در

ایاان ادبیااات مفاااهی و ما نااد اواماار کلیاادی موفقیاات

Critical Success

 Factorsیاااا  CSFهاااا را داریااام کاااه راهن اااای ا لاااو ب ااایار مناسااابو بااارای
پیشبرد بر امه ها و کنترو پیشرفت ی را ه ند .مفاهی و چون چرااه PDCA
را داریم که بر برباود م ات ر بر اماه هاا بار اسااس ارزیاابو از تاای

بر اماه

ریزی های ا شام شده قبلو و در بازه هاای زماا و ااا

و ا ا ااو داده هاا و

اطالاات حامر از این ارزیابو در باز گری بر امه را د باو ماو کناد .ساطوح
مختلااح بر امااه ریاازیی اسااتراتمیمی میااا و و ا لیاااتو و معیارهااای مشااخ
ا دازه گیری پیشرفت ی را را داریم و...بورژوازی از این یافته های ال و و
تشربو برای مدیریت ساازمان هاای ااود در حادی ب ایار گ اترده اساتفاده ماو
کند و این در حا و است که این گو ه مفاهیم ا وما در سازمان های کاارگری
و ک و ی تو ی مفاهی و اشنااته و رریب به ظر ماو رساند .ایان اه فقاط در
حازب تاوده ایاران بلکاه در هایم یریاان سیاساو ماداو چا
و شود .م

در ایاران مشااهده

له در حوزه سااتار ب را تب اقب تر از این است.

امااا ورای ایاان م ااائر باارایم روشاان ی اات کااه رفی ا

فرهاااد از ضاارورت کاادام

ا باا کادام یروهاا و بار محاور کادام اشاترا

مناافع ساحن ماو گویناد.

اساز

ماااااااااااااااااااااااااان باااااااااااااااااااااااااار اااااااااااااااااااااااااااال

ایشااااااااااااااااااااااااااان کااااااااااااااااااااااااااه مااااااااااااااااااااااااااو

گوینداتنرا ین هنگام ا تقادهاي به یاي ما به امالح طلبان مودر واقع ااواه
د شدی
مي توا د مودر واقع گرددی كه تیزي و ب ّر ایي بر امه سوسیا ی اتي ماا ین هاا
را به سااز

هااي باین راه ” قاا ع “ ساازد .ا ی مشاکر باا اماالح طلباان را از

این زاویه ماورد تویاه قارار

او دهام  .اادم سااز

اماالح طلباان باا پایگااه

ایت ااااو ا اادتا ً بااورژوایو و ااارده بااورژوایو کااه تشربااه باایش ا ز  20ساااو
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کااانش هاااا و موضاااع گیاااری سیاساااو ی ایت اااااو و اقت اااادی ی راااا اکناااون در
دسااااترس اسااااتی بااااا مااااا اشااااو از ایاااان ی اااات کااااه اتیاااازی و برایااااو بر امااااه
سوسیا ی ااتو مااا ا توا

ااته اساات ا ی رااا را بااه ساااز

هااای بااین راه قااا ع

سااازدا بلکااه درساات باار اکااسی ی رااا منااافع ایت ااااو و سیاسااو اااود را در
تع ارض با ه ین ا تیازی و برایاو بر اماه سوسیا ی اتو ماا ا ماو یابناد .ی راا
از واو دموکراسو و به قوو اود امردم ساالری دیناو ا دفااع ماو کنناد کاه
ه تنرا از هیم شباهتو باه دموکراساو باورژوایو برااوردار ی ات ی اه تنراا
در بردار ده هیم چشام ا ادازی از دو ات رفااه و اقت ااد کینازی ی ا ت ی بلکاه
دقیقا دساتور کاار

او یبرا و را باا یزاد ساازی بازارهاا از ی لاه باازار کاار ی

مقررات زدایوی ابودی دستاوردهای مبازاتو طبقاه کاارگر و زح تکشاان و...
د بااااو ماااو کنناااد .اماااالحات ماااد ظااار ی راااا حاااداقر در حاااوزه هاااای معیشاااتو و
اقت اااادی در بردار اااده چیااازی بااارای کاااارگران و زح تکشاااا ن باااوده اسااات و
خواهد بود .ی چه گفته شدی به گرایش م لط اماالح طلباو مرباوط اسات و باه
معنو ین ی ت که در بین امالح طلبان چرره هاای منفاردی ویاود دار اد کاه
حامر دیدگاهرای ادا تخواها ه و مردمو و ضد
هیم ویه موفا

و یبرا و باشند اما اینرا به

باه فراروئیادن باه یام یریاان س یاساو باا وزن مشاخ

شاده

ا د.
ا یقااا بااا ظاار رفی ا

هاااتح مبنااو باار ضاارورت ایتناااب از ارائااه ت ااویری از

رهبری حزب باه مثاباه ا یام دساتگاه بوروکراتیام تحات سالطه یکاو دو فار

 ....کااه حکاام و ااو مطل ا

را دار اادای مااوافقم .شااواهد متعااددی شااان از دور

یدیاادی از ترااایم بااه حاازب تااوده ایااران دار د کااه یاام ویااه مراام ین بااا تخریااب
چراره سیاسااو و رهباری حاازب ه اراه اساات .بایاد بااا ایان یااو ساازی ه راهااو
هاای برتاری یاز مطارح کارد کاه باه تقویات

ود .قدها را مو تاوان باه رو
این یو ضد توده ای منشر شود.
در این حاو ا یقا با ظر رفی

فرهاد یز موافقم ی شا که مو گوید :

اشااااااایوه تشریااااااااز تااااااااوده ا ي هااااااااا در دفاااااااااع از سیاساااااااات ت ااااااااویب شااااااااده
حزب كه مي توا د در گفتگوها قش ایفا سازدی شیوه ي درست و شایوه ي سا
تي در حزب ماست .این را هام بایاد فراماو

كارد ا اگار از همماو و ظاری

حزب در گ شته ساحن گفتاه ماو شاودی اشاو از ه این تاوان یماوز

کادرهاای

حزبو بوده است .و ت ور م این است که ک تر بتوان تاوده ای ای را پیادا کارد
کااه ا اادازه رفی ا

هاااتح در حااوزه ت ااوری کااار کاارده باشااد .یکااو از مشااکالت

کنااو و ایاان اساات کااه

اار م اانو از تااوده ای هااای بااه یااا ما ااده از دهااه هااای

پاایش را داریاام کااه بااه هاایم ویااه باارای بااه روز کااردن اااود تااال

کاارده ا ااد .

اینرا دوست دار د ه چنان اود را توده ای ت ور کنناد .در حاا و کاه مطا عاه
و کنند و به هیم ویه به روز ی اتند و ...پیاماد دفااع اینراا از حازب تاوده
ایران ی بر ااتبار حزب ط ه وارد مو کند .این واقعیات اه یات تومایه رفیا
فرهاد را بیشتر مورد تویه قرار مو دهد.
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من ت ور مو کنم که به فع تق ویت یایگاه سیاسو حزب اسات کاه رفقاایو را
کااه از شاارایط فعا یاات در حاازب براوردار اادی مبااا و ظااری و چااارچوب هااای
اساسااو بر امااه ای حاازب و مرامنامااه ین را مااو پ یر اادی بااه ااواو و طااو یاام
رو ااد ی مااورد ارزیااابو قاارار داده و درهااای حاازب را بااه روی ی رااا بگشاااید.
حزب اا ه ی راست .رفقای بیرو ن از حزب یاز در ی اتشوی مدیناه فاضاله در
حاازب باشااند .ایاان حاازب بااا ه ااه قاااط قااوت و ضااعح اااود ی میاارا
ینبش توده ای ت .پتا

 76ساااو

یر حزب در برابر توا ایو با قوه ین ب یار بیشاتر از

چیزی است که به ظر مو رسد .یداشدگان از حزب اگار باه یرماان هاای طبقاه
کااارگر و زح تکشااان پایبن ا د ه ااتندی بااه احت اااو زیاااد بایااد تااا کنااون برایشااان
روشاان شااده باشااد کااه هاایم یااایو برتاار از حاازب باارای د باااو
ا

ااودن اهاادا

اااا و و ادا تخواها اااه و یزادی اواها اااه و سوسیا ی اااتو ااااود در ایاااران
خواهند یافت .تردیدی ی ت که ی ب رفقای توده ای به داار حازب ی هام بار

پتا

ااایر ظاااری و ا لیااا اتو حااازب اواهاااد افااازود و هااام بازتااااب ین در فناااای

سیاسوی ااتبار و وزن سیاسو و هممو و حزب را تقویت اواهد کرد.
با ارادت به رفقای گرامو
 15ارداد 97
مرربان

امه رفی فرهاد به رفقا مرربان و هاتح
 17ارداد  7 – 1397یوریر 2019
رفی

ازیز ” مرربان “ و هاتح روز بخیر

امااه ي مرربااان و پایبنااد بااه امااوو ش ا ا هااواي تااازه بااراي تاانفس اساات .بااه
افقااا ي پایااان مااي دهااد كااه ساااو هااا مااي بای ااتي الیااه پیاماادهاي ین كوشاایدی
بدون ین كه د یلي براي یاز به ین قابر شناات باشد .ابی این گ شته اسات.
به كار املي بازگردیم.
با كلیت ظرات طرح شده موافقت كامر دارم  .ازی له با تویه به ایان امار كاه
تغییر امروز به فردا م
بااا تویااه بااه ایاان

تااه و

ن ی ت.
تااه هاااي مشااابهی یاااز بااه یااافتن راه حاار بااراي دو

بغر شااي ویااود دارد .و امیاادوارم مواف ا

باشااید ی ااتشو دور محااور ین ا لااي

گردد.
اوو  -برافراشتن پرچم مبارزاتي اي كه تنرا از اراده ي حازب تاوده ایاران بار
مي یید براي گ ار از دی تااتوري و ه زماان تادارك او و بازساازي اقت اادي -
ایت اااااي ایاااران .باااه ساااخني دیگاااری م اااا ه ي طااارح اقت ااااد سیاساااي ملاااي -
دم راتیاااك باااراي ییناااده .بااادون ین تشریاااز از ساااوي ” چااا “ در یامعاااه الیاااه
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دی تاتوري م

ن خواهد شدی گ ار از دی تاتوري دور اایي تر قاي اواها اه و

رهاااایي بخاااش خواهاااد داشااات و ” راسااات “ و برداشااات هااااي راسااات روا اااه در
یامعه منفرد خواهد شد.
ت ااور مشااخ

مااا در ایاان باااره چی اات؟  - 1چگو ااه بایااد ایاان ف اار در درون

حااازب یاااا ا دااتاااه شاااود؟ و  - 2ی منااا ون چناااین بر اماااه اي داراي چاااه

اااات

گرهي باید باشد؟
دوم  -من ون مبارزه ي روشن گرا ه  -تبلیغي و ش ر سازما دهي ین؟
یراز فعا یت تلویزیو ي مي توا د باراي ا تشاار ظارات حازب ت ا اه اي ب ایار
پراه یت باشد .چگو ه مي توان چنین بر امه اي را م
رفیااا

ن و ا لي ساات؟

مررباااان و هااااتح ازیاااز تردیاااد ااادارم كاااه ه ااااري یرااااز شاااده گاااامي

پراه یت در یرت حفظ م ا

اا یه حزب تاوده ایارانی حازب طبقاه ي كاارگر

ایران است .دستتان را مي فشارم
فرهاد اام ي
5
امه رفی فرهاد به مرربان و هاتح
 20ارداد  10 – 1397ژوئن 2018

رفقا ي ازیز مرربان و هاتح
اگاار مااي توا

ااتم الاات ضاارورت طاارح

اارد ن بر امااه مبتنااي باار اقت اااد ملااي -

دم راتیك را توسط حزب بفر م ی شاید مي توا

تم براي موفقیات ایان سیاسات

ك ك باشم .ازی لاه در بارد الیاه یریاان هااي ا حرافاي .مشا ر كاار اینشاسات
كه من اود استدال ي براي ا تظار ریرقابر توییه در این زمینه ادارم و

اي

یااابمی و رفقاااي ازیااز یااز هاایم گااام روشاانگرا ه در ایاان زمینااه بر ااي دار ااد.
الاات ین چی اات؟ ییااا اسااتدال ي ویااود دارد؟ ییااا اسااتدالو تاااكتی ي اساات و یااا
مبتني است بر دیدگاه استراژیك؟
ت لیح یریان هااي ا حرافاي كاه ااود را تاوده اي ماي

ایناد روشان اسات .ین

هااا بااا او ااین و كوچااك تاارین حركاات در ا دیشااه شااانی بااا اا ااه ارابااي روباارو
اواهنااد شااد .ا ا

ااي توا نااد اسااتقالو سیاساات طبقااا تي حاازب و بر امااه حااداقر

كارگري ین را بپ یر د و براي تحق

بخشیدن به ین ب وشند.

وضع حزب توده ایران چنین ی ت .حزب ما با تعریح مرحله ملي  -دم راتیاك
ا قاااالبی باااا م اااوبه دربااااره ي پیو اااد میاااان مباااارزه ي مااانفي  -دم راتیاااك و
سیاسااي  -طبقااااتيی مباااارزه ي سوسیا ی اااتيی و م ااوبات دیگاااری زمیناااه ه اااه
یا به حركت ا دیشه و كاركرد ا قالبي اود را ایشااد

اوده اسات و ماي توا اد

و شای تگي ت احب سركردگي ا قالب را در شارایطي كاه ه اه یریاان هاا چا
و ی ه چ

و راست یبراو و ریره به بن ب ت رسیده ا دی به چنح یورد
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سیاست حزب توده ایران كه مبتني است بر ارزیابي ال ي از برد طبقااتي در
یامعهی ویود وحدت را میان مباارزه ي دم راتیاك  -اتحاادي ضاد دی تااتوري و
مبااارزه ي سوسیا ی ااتي  -رهااایي بخااش ضااد امپریا ی ااتي  -ملاايی بازشاانااته
است .با برافراشتن پرچ ي كه حار تناادهاي روز یامعاه ایرا اي را
مي كندی گ تر

اینادگي

راهبردي مواضع حزب طبقه كارگر ایران از ه ه ي بنادهاي

م نواي كنو ي یزاد اواهد شد .ین وقت اه تنراا یریاان هااي ا حرافاي چا ی
اگر مادقندی باید ب یار بدو د كه از قافله اقب

ا ندی بل ه به ویامه انامار

متز زو ارده بورژوازي و ریره یز چاره اي یز دویدن به د باو ما دار د.
رفقاااي ازیاازی ا قااالب در یریااان را بااه ساار و بااي پاایش یهنااح گاا اریم .بااه
وظیفه تاریخي اود ا ر كنیم.
فرهاد اام ي

امه هاتح به رفی فرهاد

رفی

فرهاد گرامو با درود بر ش ا

ابتدا پوز

مو اواهم بابت تاایر در پاسخ .

اما بعد ی باه قاوو حک اای سیاساو از ه این اوو اماه تاو

را ا دااتاه ایاد باه

زمین ما  .اما زمینو است که ما – هم من هم م رربان  -اه ماالحیت ورود باه
ین را داریم و ه اطالع از چرایاو ین  .باه یام د یار ب ایار ب ایار سااده  .ماا
ارتباااااط تشااااکیالتو بااااا حاااازب ااااداریم و ین چااااه دریافاااات ماساااات از ارگااااان و
ا تشارات حزب است و تحلیر اودمان .
در

مااان از رو اااد ترویشاااو – تبلیغاااو حااازب د ر حااااو حاضااار چناااین اسااات کاااه

او ویاات اوو باارای رهبااری حاازب توییااه طبقااات مختلااح ایت اااع در ضاارورت
اتحااااد ا ااار بااارای ماااداوای درد ال ااااالج ایت اااااو اسااات کاااه چاااون توماااوری
سااارطا و ت اااام تااااروپود یامعاااه را در ااااویش ماااو یالیاااد .در ایااان رابطاااه بااااز
او ویت مرم سالب ااتباار مادایان ی تر ااتیوی در ایان شار ایط اسات کاه ا ادتا
سه یروی سلطنت طلبان – مشاهادین و اماالح طلباان را در بار ماو گیارد  .و
باز او ویت مرم تر در این رابطه ترسیم اطوط اساتقالو سیاساو و بر اماه ای
حزب است برای مردم  .این رو د دیا کتیکو پیش برد امر تحوو ایت اااو در
شااارایط کناااو و اسااات کاااه حاااوزه هاااای بااارد ضاااد ام پریا ی اااتو ی بااارد ضاااد
دیکتاتوری و برد سوسیا ی تو را پوشش مو دهد .واب تگان به حاوزه حفاظ
حاک یت – اام از مومنو ها و تاج زاده هاا و ع ات پاور هاا – ین چاه ارضاه
ماو کنناد از ساار استی ااو بااد باو هشاوم رخ داد هاای ایت ااااو اسات  .امااا ان
چه حزب ارائه ماو دهاد بار اسااس بر اماه ای ما دون و اسات رار یافتاه در طاو
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ساو هاست که یکو از مشخ ه های املو امح م تقر طبقه کاارگر و حازب
ین ا اساات  .بااا در

ایاان رو ااد وظیفااه مباارم هاار تااوده ای تااال

باارای بااردن

شعار ها و اواسته های حزب به وسیع ترین توده های ماردم زح اتکش اسات
.
بااه ظاار ماان اقت اااد سیاسااو مرحلااه در البااالی قااد وضااعیت اقت ااادی مویااود
شکر مو گیرد  .اقت اد سیاساو را دساتوری

او تاوان باه یامعاه حقناه کارد.

بایااد تااوده هااای مااردم بااه تشربااه اینااو اکاریماادی و اااتوا و اقت اااد سیاسااو
مویود را در

کنند و د باو یایگزین باشند .بعالوه ه اره بر امه های حزب

کلیاتو است که در ایرا مو توا د در یم سی اتم باه هام ب اته ااارج از اراده
مااا شااکر هااای گو اااگو و بپا یرد  .تشربااه ساااو هااای اوو پااس از ا قااالب اکتباار
شاهد گویایو است که هیم اقت اد سیاسو را

و توان اراده گرایا ه و فاار

از سااااتار اقت اااد مویااود دیکتااه کاارد  .وشااتارهای حاازب شااا مااو دهااد کااه
تال

ب یاری در روشن کرد ن اقت اد سیاسو حاکم ا شام ماو پا یرد و بناا باه

ضرورت تویه ماردم باه بخشاو از ایان اقت ااد شاکافته ماو شاود وواقعیات ین
افشااا مااو گااردد .در ایاان رو ااد بااه قااوو رفی ا

طبااری پاار تناااریس اساات کااه ا

خواستن توده هاا شکر ماو گیارد و ااتوا و حاک یات یاا ظاام یاا دو ات ااود
مو

ایا د .ما هنوز ب اتر طبیعاو تبلیاغ م اتقیم بر اماه هاای اقت اادی حازب

را مریا کرده ایم  .باید به یای باز کردن یبره های یا بو ه ه توده ای هاا
را قا ع کرد که اکنون اایر تر و مبارم تار از ا تشاار دیادگاه هاای تااکتیکو و

استراتمیم حزب ویود دارد  .شاید من چناین یمواتاه ام  .چارا کاه هام پایش
از ا قالب ی هم پس از ا قالب و هم ساو های بعد از ین به دوری از تشاکیالت
حاازب اااادت کاارده و اااود را بااا ه ااین ساایوه تطبی ا

داده ام .از ایاان رو شاااید

قادر به اح اس دیگران – به ویمه ی رایو کاه در ااارج از ایاران باه سار ماو
بر د  -ی تم  .امروز به ظر من یای برا ه گیری ی ات  .با یاد باا ت اام قاوا
به تبلیغ دیدگاه های حزب پرداات  .یادمان رود که هنوز سم مرلم ا حازب
توده اائنا در بدن توده های ب یاری یاری اسات  .یادماان ارود کاه از چا
و راست توده ای ستیزی به اورا

روزا ه دش نان طبقاتو و دوساتان اادان

تبدیر شده است  .یادمان رود که رسا ه های ا ظیم و روو پیکر شرکتو دائم
در حاو سم پراکنو ک و ی م ستیزی ه تند.
رفی

گرامو ه ه این ها به معنو ادم قد حزب ی ت  .قد هااون وساازی و

ااتال حزب است  .فس ز دگو ساز یریان پویای ز دگو و مباارزه اسات  .اماا
هر قدی ا قدا ی ت  .برای محت اراینم گاهو به انوان مدایا ن تاوده
ای بینداز .بو یاز از زکر

و ه است .

با یرزوی فروزان تر شدن مشعر و برافراشاته شادن درفاش کاویاا و حازب در
این شرایط بغار

ایت اااو – سیاساو – تااریخو ایاران ویراان دساتت را ماو

فشارم .
با مرر و ارادت
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هاتح

امه رفی مرربان به رفی فرهاد

سالم
من هم اگر قرار بود برای رفی

فرهاد پاسخو بنوی م ی باو شام ه این یرات

گیاری را داشات .بایاد بپا یریم حزباو باه اام حازب تاوده ایاران ویاود دارد کاه
امه مردم را منتشر مو کند .افراد و بخش های یدا شاده از حازب چنا چاه باا
ه ه قد و ظری که م کن است

بت به اینشا و ی شاای بر اماه حازب داشاته

باشااندی امااا شااا وده اساسااو ایاان بر امااه را منطب ا

باار یازهااای یناابش ملااو

دموکراتیم و ادا تخواها ه مردم ایاران باویمه منطبا

باا مناافع طبقاه کاارگر

مو دا ندی باید ت ایر ااود را بارای پیوساتن باه حازب و فعا یات زیار پارچم ین
اااااالم

ایناااد و امیااادوار باشاااند در فرایناااد گفتگوهاااا ی درون تشاااکیالتو و در

پروسه مبارزه ا لو در راه تحق

اهدا

و بر امه حزب ی تاادیرات احت اا و

اود را در یرت تغییرات مد ظر اود در ارتباط با بر اماه و  ...بگ ار اد.این
احت او و امیاد ماو توا اد واقعاو باشاد مشاروط بار اینکاه رفقاای ما کور چقادر
بتوا ناااد فعااااو و باااا بر اماااه و باااا حوماااله ین را د بااااو کنناااد .و حااازب یاااز از
سازوکار مناسبو برای پردااتن به ی را براوردار باشد.

هاایم پاایش شاارطو

ااو توا ااد از سااوی افااراد بیاارون از حاازب باارای یراااز

ه کاری باا حازب ویاود داشاته باشاد .دقیقاا باا ظار شا ا مبناو بار ضارورت
ت رکاز باار وظاایح اایاار مباارزه یعنااو اهادا
ساااازما دهو ینااابش کاااارگری موافااا

دمو کراتیاام و ادا تخواها ااه و

ه اااتم .و فکااار ماااو کااانم ایااان ماااو توا اااد

برترین زمینه ه کاری توده ای ها بر محور بر اماه هاای کناو و حازب تاوده
ایااران باشااد .امااا اگاار رفقااایو مواف ا

ایاان موضااوع ی ااتند کااه بر امااه هااای

کنااو و حاازب تااوده ایااران از کفایاات الزم باارای ی راااز ه کاااری بااا ایاان حاازب
براوردار استی بدیرو است که

و توا ند با این استدالو مواف

باشند.

کتااه مراام دیگااری کااه ش ا ا هاام بااه ین اشاااره کاارده ایااد و در تاااریخ یناابش
سوسیا ی تو یم واقعیت بری اته ه اتی ایان اسات کاه مباارزه ک و ی اتو باا
یم فشه راه دقی

و مرندسو شده

او توا اد ه اراه باشاد .باه قاوو معارو

ااااود راه بگویاادت کااه چااون بایااد رفااتا یراات گیااری هااای اساسااو و ا ااده
بر امااه طبقااه کااارگر باار اساااس تحلیاار از شاارایط ایت ااااو و اقت ااادی یامعااه
مشخ

مو گاردد و مبناای بر اماه ریازی فعا یات ا لیااتو فعااالن حزباو قارار

مااو گیاارد .ریاار از ایاان قاباار ت ااور ی اات.

ااو تااو ان در ایاان روزهااایو کااه

یامعاه از چناین تاب و تاابو در ینابش مطا بااتو و ااتراضاو ماردم برااوردار
اسااتی روی بح ا

هااای ظااری و بر امااه ای ت رکااز کاارد و میاادان ا اار را در

حاشیه قرار داد .وضعیت ی چنان بحرا و است که من قبال گفته ام که به ظار
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مو رسد شاید چ

باید برای مبارزه باا ی تر ااتیو ایان وضاعیت بر اماه ریازی

کند .ایان یعناو اینکاه رساا ه هاای باورژوایو و چا

هاای بریاده چناان فناای

ضااد تااوده ای درساات کاارده ا ااد کااه در کنااار پیاماادهای ساارکوب ا شااام شااده در
دهه های گ شتهی شاا س چا

ا قالباو و تاوده ای را بارای اا ااو همماو و بار

ینابش کناو و دموکراتیاام و ادا تخواه ا اه و ینابش کااارگری ب ایار کام کاارده
است .با اینکه تیشه تال

رفقای توده ای در این زمیناه مح اوس اساتی اماا

رو ااد تحاااوالت ب ااایار ساااریع باااوده و چاااا ش ب ااایار بزرگاااو در پااایش روسااات.
باورمندان به ایدئو وژی و یرماان طبقاه کاارگر بایش و پایش از هار چیاز بایاد
بر ااتباار ینابش چا

و تاوده ای و تاال

بارای تقویات همماو و ین بکوشاند.

ایاان هاایم منافاااتو بااا قااد و مبااارزه ایاادئو وژیم درون سااازما و یااز بایااد
داشته باشد .واقعیت ین اسات کاه مافو

مباارزه در ایاران ب ایار روشان تار

از ی نااد کااه بخااواهیم بااا درگیرشاادن در مباح ا

ظااری طااوال و و پیچیااد از ین

رفلت کنایم .ماا محورهاای اسا ساو بر اماه حازب را مباارزه الیاه دیکتااتوریی
برای دموکراسو و یزادیی ادا تخواها ه و ضد

و یبرا ی می و در ااین حااو

مبارزه برای ایشاد یم یامعه سکوالر مو دا یم و ا بته بدیرو است که ایان
مبارزه بایاد ملاو و م اتقر و ضاد امپریا ی اتو هام باشاد .رفیا

گراماو هااتح

ازیزی ه ا طو ر که قبال هام گفتاه ام ی شاعاری ه ات کاه مایاه هاای یرومنادی
از حقیقت را بازتاب ماو دهاد و ین اینکاه ا بارای ا شاام یام کاار ی یام د یار
الزم ه ت و ین اینکه بخواهو ا شامش دهوی اما بارای ا شاام ادادن یام کاار

هزار د یر میشود ارائه کرد.ا اه یت این موضاوع ی گااه بیشاتر ماو شاود کاه
ت

یم گیر در این زمینه رفقای با تشربه و کااریزموده ای چاون رفیا

فرهااد

باشااند کااه از ااتبااار و وزن معینااو در بااین تااوده ای هااا و یااز در یناابش چ ا
برااااوردار ه اااتند .طبقاااه کاااارگر ایاااران بشااادت یازمناااد ای ااااع تاااوده ایراااا
پیرامااون حزبااو اساات کااه از پااو رو ااد دهااه هااا ساارکوب و فشااار و ...ایناام در
باارای ساااما دهو بااه

قا ااب حاازب تااوده ایااران باااقو ما ااده و ه چنااان در تااال

یناابش طبقااه کااارگر ایااران اساات .دوسااتان طبقااه کااارگر بایااد بااه یاااری حاازب
بشتابند و دست در دسات هام باه تقویات ی تر ااتیو چا

و همماو و ین در ایان

شارایط اطیاار ک ام کننااد .ماان ت اوری مراام تار از ایاان بااه اناوان یاام وظیفا ه
ا قالبو در شرایط کنو و دارم...... .
 .مو دا و که به بح

های ظری ب یار االق ندم .اما حقیقت ین است کاه حاد

معینااو از درگیاار شاادن در ایاان گو ااه بحا
بیشااتر از ین را ااواو اتااال
یازمنااد هممااو و چ ا

هااا را بااه مااالح و مفیااد مااو دا اام و

وقاات ت ااور مااو کاانم .رفی ا

هاااتح گرامااوی مااا

و بااه ابااارتو تااوده ای ه ااتیم و بااا ین فامااله ب اایار

زیادی داریم  .به یای ایشاد تردید و بدگ ا و

بت به حزب توده ایاران بایاد

از ااتباااار و حقا یااات تااااریخو و قابلیااات ظاااری و سیاساااو حااازب دفااااع کنااایمی
ااتبار توده های ماردم و روشانفکران و یروهاای ینابش چا

و از ه اه مرام

تر طبقه کارگر را به ین یلب کنیم و...باید حزب را به یام بر اد واقعاو تاوده
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ای و مردمو تبدیر کرد .این موضوع یازمند کار زیاادی اسات .قاد و مباارزه
ایادئو وژیم در بیارون از حازب و در فناای ا اومو ماا ع ایان رو اد اواهااد
بود .از این رو باید این موضوع را درو و کرد .و ا بته کاه رفقاای حازب یاز
بایاااد ساااازوکاری چابااام و پاساااخگو بااارای پاااردااتن باااه قااادها و پیشااانرادها
تدار

ببینند و.....

با ارادت.
م رربان
6
امه فرهاد به هاتح و م

رهبااري حاازب ساااز و كااار ضااروري را بااراي ا اار بااه ایاان وظیفااه را در درون
حزب ایشاد ساز دی در این ی ع كوچك و یا ی عي كه ش ا پیشنراد ب نید.
بر اماااه ي كاااار چناااین ی عاااي را رفیااا

ازیاااز هااااتح در اماااه ااااود باااا ساااه

« او ویت » در مبارزه ي ترویشي  -تبلیغاي رهباري حازب بیاان كارده اسات .مان
با ین موافقمی مایلم اما در بخش خ تی « او ویت باراي رهباري حازب توییاه
طبقات مختلح ایت اع » ی قش این وظیفه را در ارتبااط باا طبقاه كاارگر ایاران
بری ته سازم و بیرون كشم.
ضرورت دیدن تفاوت مااهوي میاان مباارزه باراي توییاه طبقاه كاارگر و دیگار
طبقااات و الیااه هاااي ایت اااايی از ایاان اماار اشااي مااي شااود كااه مبااارزه ي اااام
دم راتیك براي توییه ه ه الیه هاي ایت اايی تنراا باا ا تقااو یگااهي طبقااتي
بااه درون طبقااه كااارگر از پیگیااري اي براااوردار مااي شااود كااه بااه وظیفااه ي
سوسیا ی تي حزب فرا مي روید.
این دو وظیفه را
ي اا

ي توان و باید با یك دست را د .باید براي هر دو بر اماه

كه هر روز به روز باید بشودی داشت .در ریر این مورت در این یاا

ین محنه اقب اواهیم ما د كاه ما اده ایام .اقاب ما ادن اامار زهناي از ایناي
كه در امه پیش به ین اشاره داشاتیدی پیاماد كام تاویري باه تفااوت دو وظ یفاه
ي دم راتیاااك  -سوسیا ی اااتي پااایشی در ااااین تویاااه باااه رابطاااه ي درو اااي ین
هاست.
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او ویت هاي دیگر كه در بر امه پیشنرادي رفیا

ازیاز هااتح زكار ماي شاودی

« سلب ااتبار مدایان » و « ترسیم اطاوط اساتقالو سیاساي و بر اماه اي حازب
اسااات » ی در دو ایااان مباااارزه قااارار دارد .بایاااد ین را در دو رو اااد م بااااارزه ي
دم راتیك و سوسیا ی تي به د ار و سارا شام رساا د و توییاه

اود .او ین را

بااه درسااتي « اقت اااد سیاسااي مرحلااه در البااالي قااد وضااعیت اقت ااادي مویااود
ش ر مي گیرد » ماي اماد كاه باا ین كااملن ماوفقم .ارزیاابي از كتااب ماومني و
سااخنرا ي اایاار او بااا ه ااین هااد

ا شااام شااد و بایااد در ه ااه ي سااطوح ادامااه

یابد.
بادون تردیاد رفیا

ازیاز هاااتح محا

حزب شان مي دهاد كاه تاال

اساتی وقتااي ماي وی ااد كاه وشااتارهاي

ب ایاري در روشان كاردن اقت ااد سیاساي حااكم

ا شام ماي شاود » .اماا ماي تاوان توافا

داشات كاه ایان « تاال

» كاافي ی ات و

باید بربودي كیفي بیابد .مش ر اساسي این مش ر است كه رفقاایي كاه در ایان
زمینااااه م اااا و ندی ااااه ت ااااور روشااااني از ت نیااااك و ااااه مناااا ون مبااااارزه ي
روشنگرا ه و تبلیغي دار د .این ارزیاابيی باه معنااي فاي كوشاش و تاال

ین

ها ی ت و باید چنین درك شودی بل ه باید قدي به منظور بربود ین است.
براي

و ه این رفقا در وشاتارهاي ااود باه قار طاوال ي ساخنان از مادایان

ر گار ااح مااي پرداز اااد .وظیفااه اماااا بیاارون كشاایدن تنااااد در سااخنان اسااات.
تنادي كه ما باراي ین پیشانرادي داریامی كاه پیشانرادي بیناابیني اساتی یعناي

حتي در شرایط حاكم سرمایه داري یز قابر تحق

بخشیدن استی اما باه الات

سااااتار و منا ون ارتشااااي رژیاام دی تاااتوري و بر امااه اقت اااد سیاسااي ضااد
مردمي ینی برایش ایراي ین اام

ن اسات .باه ساخن دیگار باا بیارون كشایدن

تناد در سخنان – به یاي ت رار سخنان دوررین مدایان  -ی و ارایاه راه حار
دم راتیك براي حر ینی رو د رشد اواسات دم راتیاك باه سوسیا ی اتي فراماي
رویااد .ایاان بااه معناااي بح ا

ت وریااك  -ظاار ي ی اات .تعریااح شااعار و اواساات

بینابیني را مي توان به طور مشزا و باراي فعااالن برشا ردی اماا در ا اری ین
طور كه ماركس در كاپیتاو ا شام مي دهدی موضع ظاري  -ت وریاك را در ا ار
روزا ااااه و در
كاركردي

و ااااه مشااااخ

مااااورد بررسااااي در سااااخنان ماااادایان توماااایح

ود .شیوه ي دیا تیك مشخ

در این ارسایي مباارزه و تاال
ماي تاوان چنااین

به این معناست.

حازب بایاد تغییاري یادي وارد

اود .چگو اه

اود؟ ماان باا هاار شا ر م اان ماوافقم .در دیاادار و سا ینار یااا

وشتاري و ..
با چنین تغییري بدون تردید ه ه ي شرایط الزم براي توضای

م اتدو و ماودر

مواضع تاكتی ي و استراتمی ي بر ام ه حزب ایشاد مي شود.
ته ي پایا ي بر مي گاردد باه م اا ه بر اماه ی تر ااتیو باراي ایان پرساش كاه
رفی

ازیز ابي یز در ابراز ظر اماروز

مطارح ساااته اساتی « چگو اه ماي

اااواهیم ز اادگي كناایم » .ایاان پرسااشی پرسااش ب اایار روز و پرسااش تااوده هاااي
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مردم و به ویمه زح ت شان و كلیت طبقه كارگر است .ه تنرا در ایرانی بل اه
در ه ه ي كشورها .ی شا كه این پرسش در ارتباط باا م اا ه ” ما یات “ ماردم
و زح ت شان مطارح ماي شاودی قاش روشانگرا ه  -ترویشاي  -تریشاي و تبلیغاي
اااود را شااان مااي دهااد و بااه ادبااات مااي رسااا د .ماان شخ ااا ایاان تشربااه را در
ی ع یوري امنا در شرر محر اقاامتم در ایاباان از ماردمی باا وضاوح دیادم و
باري دیگر شنااتم .طبقات حاكمی م ا ه ” ما یات “ سارمایه دارا اه را مطارح
كرده ا دی مرم ترین م ا ه كه با ” حر “ ینی باه هاد

بر اماه

او یبراو دسات

اواهند یافت .باید از ین ها یموات و تا دیرتر شده استی حازب تاوده ایاران
م ا ه ” ما یت “ ال

را در برابر ین مطرح سازد.

طرح م ا ه ي ما یت از این رو اه یت داردی زیرا توا ایي ایشاد قطاب بنادي
دربااااره ي تنااااد امااالي را در یامعاااه م ااان ماااي ساااازد .راسااات ارتشاااااي و
فاشی اات مااي كوشااد ایاان قطااب بناادي را از طری ا

ایشاااد تفرقااه میااان مااردم بااا

مرایران ا لي سازد .الیه ین تنراا ماي تاوان باا ایشااد قطاب بنادي بار محاور
ما یت سارمایه دارا اه و یاا ا اومي  -مردماي  -دم راتیاك را قارار داد .اسااره
كااردمی ماان شخ اان بااه درسااتي ایاان تشربااه در ایابااان و در بحا

بااا مااردم پااي

باااردم .بااااا طاااارح م ااااا ه ما یاااات ا اااومي باااار بخااااش یازهاااااي او یااااهی حفااااظ
بی ارسااتان شاارري از ا ومااي سااازي وریاارهی كااه د ر ایااران یااز م ااا ه ي
ا ده استی به ویمه در ارتباط با مراكاز تو یاديی ماردم باا شاور و هیشاان در
بحاا

شااركت مااي كرد ااد و از كوشااش بااراي ی ااع یوري امنااا پشااتیبا ي مااي

كرد اد و باا امنااي ااود باه هاد

ود اد ” .كاسابي “ مان باه مراتااب

ك ااك ماي

برتاار گرفتااه بااود از ااناااي حاازب ” ساابز “ كااه در گااروه ما ا فعاااو ه ااتند .ایاان
تشربه را من به بح
تشااوی

در ك ی ون مربوطاه در شاررداري یاز كشاا دم و ماورد

مااردم شااركت كننااده در یل اااه ي النااي ك ی اایون قاارار گرفاات .بایاااد

یامعه را قا ع

ود در دور محور تناد امالي موضاع بگیارد .ایان راه ا لاي
رفقاااي م ا وو حز بااي بایااد در ایاان سااو

مبااارزه تبلیغااي  -ترویشااي اساات .تااال
تغییر یابد.

بااا طاارح چنااین ی تر اااتیو یااایگزین بااراي اقت اااد سیاسااي اسااالمي اساات كااه
سیاست حزب توده ایاران از فاماله ي ضاروري و كاافي از دیگار یریاان هااي
” چ “ اواهد داشت و بر امه م تقر طبقاتي ین به ستاره ي راهن اا ی باارزه
طبقه كارگر و دیگر زح تت شاان و ئ ایر ن دوساتان بادو اواهاد شاد .راه قارار
داشاااتن در مركاااز و میاااان یریاااان بااازرگ تااااریخ رشاااد ترقاااي اواها اااه یامعاااه
ایرا اااايی طاااارح م ااااا ه ي ” ما یاااات “ الاااا

اساااات .ایاااان دم راتیااااك تاااارین و

پیگیرتاارین شااعار اساات كااه بااه طااور قا و نااد بااه شااعار سوسیا ی ااتي فرامااي
روید.
رفقاي ازیز هاتح و م رربان ب وشیم رفقا ي م
یشنا كنیم و به دفاع از ین فرااوا یم.
فرهاد اام و
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وو حزبي را باا ایان برداشات

 ٦تیر  27 1397ژوئن 2018
امه رفی فرهاد به هاتح و مرربان
رفقاي ازیز هاتح و م رربان روز بخیر
رفی

ازیز م رربان ی ش ا دو یا سه ساو پیش در اماه اي كاه امنااي شا ا را

داشااتی توماایه كردیااد كااه ماان ماابر و حو ما له را پیشااه كاانم .وشااتیدی گاار در
اا ه ك ي استی یك حر

بس است

اكنون یز ه ین تومیه از ایان طریا

ت ارار ماي شاود كاه اواساتار تاروی

و

تبلیغ ِ سیاست حزب مي شوید .اما ییا من چنین حقاي دارم؟ ییاا ماا چناین حقاي
داریاامی بااا ویااود تغییاار شاارایطي كااه حاازب تااوده ایااران ین را شاابیه ساااو هاااي
ارزیاابي واقاع بینا اه اي اساتی
پیش از ا قالب بر ن  ٥7ارزیابي مي كناد كاه
ِ
سیاسااتي « س اات گااام » ر .ا اارويی گا ر بااه وادي هفااتما را مااورد پشااتیبا ي
قرار دهیم؟
سیاستي كه در شرایط ژر

شو ده ي برد طبقاتي و فرارسایدن شارایط بار

ا قالبااي در ایااران بایااد بااه مااورد ایاار ا گ اشااته شااودی فامااله ي محتااوایي و
من و ي با من ون سرمقا ه ي امه مردم دارد كه دیروز و پاس از دو هفتاه
با رسیدن ” سه شنبه “ ا تشار یافته است

ساارمقا ه ي امااه مااردم در شاارایطي كااه بااه گفتااه ي اااود

« طبقااه هااا و الیااه

هاااااي زح اااات ش  ..تبعااااادت دی تاااااتوري والیااااي و ” اقت اااااد سیاسااااي “ بغا یاااات
ااادال ه  ..را با گوشات و پوسات ااود

اس ماي كنناد » ی دو باه ا ار ا قالباي

« س اات گامااا ي » مااي بناادد از قبیاار تااایزاده و از ین هااا ارایااه « بر امااه یااي
مشخ

در مورد بربود وضعیت ب یار وایم كشور و شرایط دهشتناك ز ادگي

زح ت شااان  »..اواسااتار مااي شااود و ااي اااود در پایااان ساارمقا ه بااه ت اارار
ی لااه اي كااه دیگاار بایااد بااراي ه ااه اوا ناادگان امااه مااردم بااه « باادیریات » ي
تباادیر شااده باشااد كااه از حفااظ ه ااتندی ب اانده مااي كنااد؟ در پاااراگرا

یاااری بااا

ت رار تومیح یمیز وضع كشور از سطور پیش سرمقا هی مي وی دی « در یاك
كااالم

شااات كشااور تنرااا از م اایر مبااارزا مشااترك و ه اهنااح ه ااه ی روهاااي

میرن دوست و یزادي اواه براي پایان دادن به حاك یت ظلمی یرر و اساتبداد
ام ان پ یر است »
ااه اواساات پایااان دادن بااه اقت اااد سیاسااي

ااو یبراو ” اسااالمي “ ی ااه ارایااه

بر اماااه یاااایگزینی اااه گااا ار از ظاااام اقت اااادي واب اااته باااه اقت ااااد یراااا ي
امپریا ی تي و ه و ه و ه ..
سرمقا ه پس از دو هفته ه سخني باراي زح ت شاان « یعناي اكثریات ماردم »ا
داردی ه اشاره اي به ژرفش برد طبقاتي و مبارزه ي ا قالبي زح ت شاان در
برپاایي واقعاي و ماتریا ی اتي ساازمان هااي مباارزه یویا اه ااود دارد كاه در
69

یریان اات اب ها به طور طبیعي به ویود ماي ییاد و بایاد باا اواسات شار كت
در ین هااا بااه تقویاات و سااازما دهي در ین پرداااات و ااه و ااه و ااه ب اایاري
دیگر از گفتني هاي ضروري كه یاي ااا ي ین هاا در مقا اه باه ماورت سایلي
به مورت اوا نده است ییا ویدا ن مي توان پشاتیبا ي از چناین سیاساتي را
در شرایط توفا ي كنو ي تومیه كرد؟
ییا مي توان در ا تظار ش ت كه تایزاده هاا گاام باه گاام درساتي باه « اه یات
كاار سیاسااي  ..بااا ایشااد تشا ر هاااي مانفي و دموكراتیااك پااي ببر اد » ؟ ییااا مااي
توان براي این حركت نگاان « س ات گاماان » دسات زد و در تاییاد ین وشات:
« بدیري است كاه موضاوع ایشااد تشا ر هااي مانفي و ماد ي و كاار سیاساي در
میان توده ها  ..شیوه یي یا افتاده و ب یار پراه یت  »..اسات؟ در حاا ي كاه
اااود تااوده هاااي زح اات ین را در مبااارزه ي ا قالبااي اااود بااه واقعیاات باادو مااي
ساز د؟ ییا مي پنداریم كه كارگران اات ابي در ا تظاار موافقات و تفااهم ایان
یقایان امالح طلب مبر و حومله را پیشه اواهند كرد و یا باید ب نند؟
ساارمقا ه ي امااه مااردم اطاااب بااه امااالح طلبااان دو تااي و پیرامااون ین مطلااب
وشااته اسااتی بااا امیااد ب ااتن باار پنااداري كااه حاازب اااود بارهااا ادرسااتي ین را
شان داده است و باه ادباات رساا ده اسات .رژیام والیاي اساتحا ه پا یر ی اتی
گ ار از این رژیمی گ اري ا قالبي است به دست توده هاي زح ت و اه اماال ح
طلبان دو تي و حامیان ر گار ح ین ها ازی له در كشورهاي امپریا ی تي.

ارزیابي سرمقا ه از سط

برد طبقاتي در ایاران در ساط

ارزیاابي رساا ه ي

ز ااده یاااد كیااا وري از ساااو  1373قاارار دارد .او یااز در ین رسااا ه كااه مااورد
ت فیر قرار گرفتی براي ین دوران بقایاي مقاومات را در یر وهااي بریماده از
ا قالب بر ن  ٥7ماردم مایرن ماا در حاك یات و پیراماون ین ماورد تاییاد قارار
مااي داد و از ین هااا مااي اواساات از مواضااع در ااتیااار اااود بااراي ادامااه راه
ا قااالب و بااه اقااب را اادن ارتشاااع راسااتگرا برااره گیر ااد .از تااوده اي هااا مااي
اواست از این یروها پشتیبا ي كنناد .در ین هن گاام باه ایان ارزیاابي و چناین
سیاستي بي تویري شد .اكنون به طور ا لاي باه ایان سیاسات در حاا ي اداماه
داده مي شود كه ساو هاست درستي و واقاع باین باودن ین باراي شارایط حااكم
كنو ي به پایان رسیده است .با یك دست شدن ارتشاع حاكم و ایراي پیگیار و
اشن اقت اد سیاسي دی ته شده توسط امپریا ی م كه امالح طلبان یز به یك
پاااي مح اام ایااراي ین باادو شااده ا اادی ماادت هاساات كااه دیگاار ارزیااابي ساااو 73
رفی

كیا وري به تاریخ پیوسته است.

وظیفاه ي اماروز حازب تااوده ایارانی حازب طبقاه كااارگر ایارانی ایاراي وظیفااه
اي است كه سرمقا ه ایراي ین را به ادرست از تایزاده ها ماي طل باد حازب
تااوده ایااران و یناابش ماایرن دوسااتان واقعااي بایااد بر امااه اقت اااد سیاسااي را
بااراي پااس از دوران دی تاااتوري مطاارح سااااته بااراي ین بااه انااوان اهاارم و
پرچم براي گ ار از دی تاتوري به مبارزه ي ا قالباي بپاردازد .هار كوتااهي در
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این زمینه اواقاب سانگین باراي حازب تاوده ایاران و باراي مباا رزه ي ا قالباي
توده هاي مردم و در مركز ین طبقه كارگر و ه ه ي زح ت شان یادي و ف اري
ایران دارد .كوتاهي در تناد یش ار است باا مناافع ملاي ایارانی الا

هااي ین

و حفظ ت امیت ارضي كشور.
باید گا ار از بر اماه ا وماي ساازي و یزادي ساازي ” اساالمي “ را باه پارچم
مبارزه براي برپایي یك اقت ااد ملاي  -دم راتیاك و مایرن دوساتا ه بادو

اودی

وظیفه اي كه تنرا از ارده ي حزب ما برمي یید و بس
رسااا ه ي كیااا وري از ساااو  73ی تنرااا اواسااتار مقاوماات یروهاااي ماااد

در

حاك یاات و پیرامااون ین بااود .اواسااتار شااركت در مبااارزه ي روشاانگرا ه و
ترویشي  -تبلیغي در برابر این یریا ن ها توسط حزب توده ایران بود .رساا ه
براي دسترساي باه ایان هاد

اواساتار شارایط دم راتیاك در درون حازب تاوده

ایاااران یاااز باااود .اواساااتار ین باااود كاااه ام اااان بحااا
ا رويا توده اي ها بود .ساو هاست كه این ح

و « گفااات و شااانفت » ر.

توده اي هاا بادون هار د یار

مااویري مااورد بااي مرااري و بااي تااویر ي قاارار گرفتااه اساات .بایااد بااه ایاان وضااع
پایان بخشید .باید به تعیین سیاست سر وشت ساز حازب در محفار هااي ب اته
و ریرپاسخگو پایان داد .تومیه به مبر و حومله ارسا است .راه درست و
ا قالبااي برگاازاري یل ااه ي م ا و یت داري اساات كااه بایااد تاادارك ین بااه طااور
دم راتیك و با شركت وسیع ظر هاا ا لاي گاردد .چناین گاامي هناوز باه معنااي

انااوگیري ی اات كااه بایااد بااه هنگااام درساات و زمااا ي كااه فاارا اواهااد رساایدی
ا لي گردد .این دوگام بحا

یزاد و اناوگیري گرچاه در ارتبااط قارار دار ادی

باید و ماي توا ناد باا دقات و باا ح اسایت از یاك دیگار یادا ساازي شاو د و باه
مورد ایرا گ اشاته شاو د كا ه تاییاد ین ااود ی اي از محاك هااي تاوده اي باودن
یز اواهد بود.
رفی

هاتح و مرربان ازیزی شرایط ژر

شو ده ي ا قالبي در ایرانی تك تاك

ماااا را در برابااار م ااا و یتي تااااریخي قااارار داده اسااات .مااان باااه وباااه ااااود از
” فرمت “ كم تر از ین براوردارم كه مشاز باشم ایاراي وظیفاه ي تااریخي را
د ر براباار اااودی بااه یینااده اي ااامعلوم ب ااپارم .از ایاان رو ت نااا دارمی بااه طااور
مشخ

موضع ااود را در برابار اواسات ایشااد شارایط دم راتیاك باراي بحا

درباره سیاست م تقر طبقاتي حزب توده ایرانی بر اماه حاداقر كاارگري ین و
بااه ویاامه وظااایح مباارم كنااو ي در براباار مبااارزه ي ترویشااي  -تبلیغااي حاازب و
مخاطبین املي ین روشن سازید.
چناااین سیاساااتي باااه معنااااي تعطیااار كاااردن مباااارزه باااراي یلاااب اماااالح طلباااان
ر گار ح و فراتار از ین هاا باراي پیوساتن باه ینابش مردماي ی ات .اماا ایان
وظیفه املي در شرایط كنو ي ی ت .باید با تشریز ا قالبي توده ها ین ها را
مشبور

ود به د باو ینبش ب دو د .م احبه نگان تایزاده با روز اماه شار
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 22ارداد كه مقا ه قر مي كندی پیامد رژرفاش رو اد ا قالباي و اه شاناات و
درك تایزاده ها است
دستتان را مي فشارم
فرهاد اام ي
پاسخ رفی مرربان به رفی فرهاد 97/04/07

رفی

فرهاد گرامو

من هیم اطالاو از امه ای که دو یا سه ساو پیش بارای شا ا فرساتاده شاده
و دا م بر چه اساسو با این قاطعیت در مورد چناین اماه ای

استی دارم و
سخن مو گویید؟

ت ااور ماان هاام ین اساات کااه بدرسااتو شاارایط ایت ااااو بیااا گر ژرفااش مبااارزه
طبقاتو است  .اما این تنرا حقیقت مربوط به شارا یط کناو و یامعاه ماا ی ات.
چاااا

در ایااااران فاقااااد پتا

اااایر سیاسااااو و تشااااکیالتو الزم باااارای سااااازما دهو

مبارزات ااتراضو و اا او هممو و بر ی راسات  .و اگار بخشاو از دالیار ایان
م

له به سرکوب سا رای قبار و فناای ب ایار ب اته سیاساو کناو و بار ماو

گاارددی اگاار بخشااو از دالیاار ین بااه یروهااای ر قیااب در مبااارزه سیاسااو و بااه
مورت اا

باورژوازی و رساا ه هاای امپریا ی اتو و ...بار ماو گاردد ی اگار

بخشو از دالیر ین به ادم یماادگو سیاساو و تشاکیالتو حازب تاوده ایاران بار
ماو گاارددی بااو تردیااد بخشااو از ین را بایاد در چا

هااای بریاادهی تااوده ای هااای

ضد حزب توده ایران و یز توده ای ها ی مرددی دیاد کاه ت اوری رما تیام و
مناازه طلبا ااه از مبااارزه حزبااو در شاارایط کنااو و یامعااه مااا دار ااد و بااه یااای
تقویت مدای حزب در میان مردمی دائ اا باه پراکنادن گااه تردیاد یمیاز

ابت

به ین و واو گاه منزه طلبا ه به مبارزه حزبو مشغو ند.
الو ررم ت ور ش ا ی من تع ی

مباارزه طبقااتو در شارایط کناو و یامعاه را

بااه سااادگو بیااا گر ااواو شاارایط ا قالبااو بااا تعریفااو کااه از ین ساارا
در

داریاامی

و کنم .تنادهای متعددی در شرایط کنو و کشور ا ر مو کنند کاه بار

یراات گیااری تحااوالت سیاسااو تادیرگ ار ااد .تقلیاار ایاان مش واااه تنااادها بااه
مبارزه طبقاتو و مبارزه کار و سرمایه و یا حتو مبارزه ال
ی ساده کردن موضوع و واو گاه او

با دیکتااتوری

بینا اه و ریار واقاع بینا اه باه ظار

مااو رسااد .تغییاار و تحااوالت ماااه هااای اایاار ی تغییاارات قی اات ارزی چااا ش هااای
یناااح هااای قاادرت در کشااور ی اوضاااع و تعارضااات منطقااه ای ی بر امااه هااای
امپریا ی تو بارای ایارا ن ی شاعارهای ارتشاااو کاه در ب ایاری از ااتراضاات
شنیده مو شود و...ه گو شان از ین دار د که اوضاع پیچیده تر از ین اسات
که بتوان به سادگو به ین انوان وضعیت ا قالبو داد.
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من به وبه اود به قدیا و ها و تایزاده هاا و امثاا رم قادهای یادی دارم .
اما واقع بینو مو طلبد کاه ایان موضاوع را بپا یریم کاه چاه اوشا ان بیایاد یاا
یایدی این ی اات که قدهای یدی بر مواضع شان وارد استی حامر پتا

ایر

های دموکراتیکو ه تند که چشم ب اتن بار ی راا ااود فریباو اسات .ه ا گو اه
که برا دادن بیش از حد باه ین یاز اشاتباه بزرگاو اواهاد باود .از ایان منظار
مااان منافاااا تو

اااو بیااانم کاااه ایااان یروهاااا باااه چاااا ش کشااایده شاااو د  .مواضاااع

اقت ادی و ایت ااو ی را و ادم چا ش ی را باا دساتور کاار

او یبرا و و یاز

امتناع ی را از مواضع ضد امپریا ی اتو محار قاد یادی اسات .اماا مگار امثااو
رین ستوده هم چناین ی اتند؟ و ییاا ماو تاوان الاو ررام ه اه قادی کاه بار
ایاااا ن تیاااا

هااااا وارد اسااااتی منکاااار پتا

اااایر ترقااااو اواها ااااه و ظرفیاااات هااااای

دموکراتیم ی را در شرایط کنو و کشور شد؟ الو ررم ت ور ش ا اتفاقاا ایان
واقع بینو حزب توده ایران است کاه ایان ظرفیات هاا را ماو بیناد .موضاوع باه
چنااد چرااره سرشااناس محاادود

ااو شااود  .اینرااا بخااش هااایو از امااالح طلبااان

ه اتن د کااه بخاش باازرگ ی راا بااه فرمات طلبااا و در حکومات تباادیر شااد د و از
شعارهای امالح طلبو یز فامله گرفتند .اینرا
ایت ااو ه تند که هر چناد طیاح گ اترده ای را

اینده یم یاروی سیاساو و
اینادگو

او کنناد ی اماا باا

تویااه بااه تاریخچااه اااود و یایگاااه شااان در فنااای سیاسااو کشااور ی بااه هاار
م ا ورت مطاارح ه ااتند .اتفاقااا بااد ی اات بااه ایاان موضااوع هاام تویااه شااود کااه
رسا ه های ررب یز ب یار مایر به یلب تویه و هدایت اینرا ه تند.

ماان شخ ااا باار ایاان باااور ه ااتم کااه ا قااالب ملااو دموکراتیاام در ا اار یرااا و
سازی و

و یبرا ی م

و توا د دارای یرت گیری سرمایه دارا ه باشاد و باا

ا قا الب بااورژوا دموکراتیاام دارای تفااوت اساسااو اساات .اماا یادمااان باشااد کااه
یامعااه مااا ا باشااته از مش واااه گ ااترده ای از مطا بااات گ ااترده دموکراتیاام
اساات کااه باادون تعیااین تکلیااح بااا ی رااا یعنااو سااااتار ب ااته سیاسااو ه ااراه بااا
ف اااد رادینااه شااده در کشااور ی م ا له یراات گیااری اقت ااادی و ایت ااااو در
دستور کار قرار

او گیارد .طیاح یروهاای اواهاان مطا باات دموکراتیام در

کشور ب یار گ ترده تر از طیح یروهایو است کاه اواهاان اادا ت ایت اااو
و دارای یراات گیااری ضااد

ااو یبرا و ه ااتند .معنااو ایاان سااخن ین ی اات کااه

ک و ی ااترا بایااد باار ااادا ت ایت ااااو و مبااارزه بااا ساارمایه داری
تاکیاد کننااد .امااا معنااایش ایان هاام خواهااد بااود کاه پتا

ااو یبرا و

اایر هااای دموکراتیاام

ریاار سوسیا ی ااتو مویااود در یامعااه را بیننااد .ییااا امااه مااردم ه ااه وقاات و
ا رژی اود را مر

گفتگو در مورد یقاای تاایزاده و هادایت امثااو تاایزاده

هااا کاارده اساات؟ یااا موضااع گیااری هااا و مقاااالت دیگااری هاام دارد کااه باار ااادا ت
ایت ااو و مبارزه با

و یبرا ی م تویه دارد؟

وشته اید :وظیفه
امروز حزب توده ایرانی حزب طبقه كارگر ایرانی ایراي وظیفه اي است كاه
سرمقا ه
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ایاااراي ین را باااه ادرسااات از تاااایزاده هاااا ماااي طلبااادا .ت اااور

اااو کااانم

برقراری یم دیا وگ با چرره ای مثر تایزاده زوما باه معناای ایان باشاد کاه
ایشااان قاارار اساات کااه وظیفااه حاازب طبقااه کااارگر ایااران را بااه ا شااام رسااا ند.
مش وااااه سیاسااات هاااای حااازب را بایاااد در مش وااااه م اااتندات و ا تشاااارات و
موضااع گیااری هااای حاازب تااوده ایااران د باااو

ااود ااه در یاام مقا اااه و....و

مش واه بر امه های و سیاست های ااالم شده حزب تود ه ایران چناین تیشاه
گیری ای را بازتاب

و دهد.

و کتاااه پایاااا و ایااان کاااه تنراااا در

واقعیااات تناااادهای ایت اااااو و سیاساااو

گ ااترده و پیچیااده و مااح بناادی یروهااای ایت ااااو و سیاسااو در کشااور در
یاام چااارچوب سی ااتم داینامیاام و ارزیااابو واقااع بینا ااه از تااوان یروهااای
چ

و بویمه حزب توده ا یران مو توا د به موضع گیری درست در ارتبااط باا

رویاادادهای سیاسااو کشااور ک اام کنااد کااه بااه ظاار مااو رسااد باارای براااو از
دوستان اارج از کشور تا حدی با ابرام و دشواری ه راه شده است.
با احترام و ارادت
م رربان
97 / 04 / 07

امه هاتح به رفی فرهاد

رفی

گرامو فرهاد ازیز

در ابتدا سالمت و شادابو ش ا را اواستارم که افرماتا را کام ارزیاابو ماو
کنو .من طوو ا اری طاوال و بارای شا ا یرزومنادم تاا شااهد پیاروزی الا
در ارو

را

بگیرید.

امااا بعااد ی رفی ا

گرامااو ی بااه قااوو رفی ا

یر

متاساافا ه ااااط کااش هااای ش ا ا

ه یشه اف اید ه تندا ی و من واقعا گاهو از در

ش ا اایز مو ما م  .ماثال

باااا باااازی قلااام در اینشاااا کیباااوردا ایلاااو راحااات باااه یکاااو از منطقاااو تااارین و
دیا کتیکو ترین وشته های اماه ماردم ااط ابطاالنا ماو کشاید و بعاد از ماا
مااو پرسااید کااه ییااا ح ا

دارم از ایاان سیاساات اس اات گاااما

بااه تعبیاار ش ا اا

پیاروی کانم ؟ مان در یایگاااهو ی اتم کاه بارای ک ااو تعیاین تکلیاح کانم  .امااا
برداشاات اااود را کااه دقیقااا اااال

دریافاات ش ا ا قاارار دارد ا اادکو توضاای

مااو

دهم .مد فر از امالح طلبان امه ای به یقای اات و وشاتند و ضا ن ا تقااد
از وضااع حاااو و گ شااته امااالح طلبااان اواسااتار پیشااگامو یقااای اااات و باارای
اامالح اماالحاتا شاد د.
ای که شفا

ویاد و ایان اماه را باا اناوان امیاد باه اماامزاده

و دهد ی ه راه با م احبه یقاای تااج زاده منتشار کارد - .ویاد و
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بازتاااب بایااد گفاات کااه هنااوز در زهنیااات افااراد ب اایاری از مااردم یامعااه ایااران
اامالح طلبوا و به تبع ین ام الح طلبان یایگااه قابار تاویرو دار اد

طبا

اااارین ظاار ساانشو امااالح طلبااان زدیاام بااه  20درمااد یرا یامعااه را دار ااد.
یرایو که در تحوالت ایت ااو انثو ی تند و به هنگاام ماو توا ناد در بار هام
زدن تااااوازن قااااوا ایفااااای قااااش کنناااادا  .حتااااو بخشااااو از یروهااااای سوساااایاو
دمااوکرات و چاا
ایند .برای

ایااران یااز ا ز مشااو امااالحو پشااتیبا و و ین را تااروی
و ه بخش هاای مختلاح فادایو هاا ی حازب چا

مااو

ی واب اتگان باه

ملو م هبو ها ی رنت یزادی ها و ارده گروه هایو ما ند راه توده و....
دراین بلبشوی حاکم بر وضعیت زهنو یامعه ایران ییاا حازب طبقاه کاارگر چاه
وظیفااه ای دارد ؟ ایااا یااز بااا م ااتند کااردن ایشااابو راه اااود و م ااتند کااردن
سلبو راه دیگران ابزار دیگری در دست دارد ؟ با ایان رویکارد باه باازاوا و
دو وشتاری که حزب در این رابطه منتشر کرده است مو پردازم .
یرااااز سااارمقا ه اماااه ماااردم چناااین اسااات :ا بحران هاااایو ا یااا

در ابعاااادی

گو ااه گونی از بو دبااات شااد ن اقت اااد ملااوی تشاادید بااو سااابقه فقاار و محرومیاات
ماااردمی و اداماااش یاااو اشااان سااارکوب تاااا تخریاااب شااادید محااایط زی اااتی ت اااامو
ارماااااااااه های کشاااااااااور ماااااااااا را فراگرفته ا اااااااااد و ین را در معااااااااارض اطااااااااار
دست ا دازی هایو اطر ا
ترام

از سوی دو ت دست راستو و شبه فاشی اتو دو ا اد

و متحدان منطقه ای ین قارار داده اسات .مو تاوان باا ماراحت گفات کاه

م ببان املو فایعاه کناو وی یعناو کاارگزاران ا ظااما و در مادر ی اان الاو
اامناااه ای و دو ااات اتااادبیر و امیااادا اااه تنراااا توا اااایو حااار ایااان بحران هاااا را
دار د بلکه تنراا هدفشاان در شارایط کناو و اتخااز سیاسات هاایو اسات کاه باه
حفظ و تثبیت رژیم یاری رسا د  .ا تاکید ها ه ه یا از من است ا
مقا ااه در ادامااه بااه

و ااه بااه براااورد رژیاام بااا کااارگران معتاارض گااروه ملااو

منعتو فوالد اهاواز ماو پاردازد و ماو وی اد :ا کاارگران گاروه ملاو مانعتو
فوالد اهوازی ه چون دیگر زح تکشانی ت مین امنیت شغلوی حفظ و ادامه کار
ایاااان مرکااااز تو یاااادی مراااام کااااه در ین مشااااغوو به کار اااادی و ه چنااااین دریافاااات
دسااات زدهای معوقه شاااان را اواساااتار دی اماااا یاااواب ی اااان از ساااوی ا ظااااما
ه یشه سرکوب بوده و چنان که مو

ایدی ه چنان سرکوب اواهد باود .رژیام

والیااو م ا م اساات هر ااوع مبااارزه سیاسااو یااا مااد و سااازمان یافته بااا ماهیاات
ماانفو یااا یزادی اواها ااه را یااز با ا مشاات یهنااین ا ظاااما سااترون اااود پاسااخ
داده و هاار ااتااراض مردمااو را زیاار کنتاارو دریورد و مرااار کنااد  .ا و پااس از
این توضیحات روشن مبتنو بر اواسته روشان کاارگران و پاساخ روشان ظاام
ی به امالح طلبان مو پردازد:ا ...درحا و که کاام ال ً روشان اسات کاه ماردم ماا
به د یر حاک یت مطل

والیا ت فقیاه و یناح هاای واب اته و سرساپرده باه ین باا

این چناااین شااارایطو در کشاااور موایه ا ااادی اماااا هناااوز هااام یریاااان اماااالح طلبو
به یای ارائه تحلیر هایو راستین و شفا
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به منظور ت مر در وضعیت کناو و و

واکاوی ین و تویه به ضرورت سازمان دهو حرکت هایو ماثدر در ماتن یامعاه
برای ا شام تغی یرهایو واقعاوی باه فل افه بافو ساطحو و اماه وی او بو فایاده
مشغوو ا د  .به طورمثاو به امه وی و اایر مد فر از فعاالن امالح طلب باه
مح اد ااات و درباار هض وضاعیت واایم ینااح اماالح طلبان مو تاوان اشااره کاردی
اماااه یو کاااه باااه باور ماااا
حکومتو و حرکت هایو

و اااه روشااانو از بنیااااد هاااای فکاااری اماااالح طلباااان
ادین و بو ادری ا دیکه بادون ارائاه راه حار و اشااره

بااه ریشااه اماالو مشااکالتی یعنااو حاک یاات دیکتاااتوری والیاات فقیااهی و راه هااای
براورد کاری به این مشکالتی فقط به توضی

واضحات اکتفا و شعار های باو

محتوی در چارچوب اایراواهوا برای احفظ ظاما اکتفا مو کند  .ا
ییا با چه زبا و باید سترون بودن تال
ا حفااظ ظاااما اساات افشااا

های امالح طلبا اه و هاد

ین را کاه

ااود .یرویااو سیاسااو در براباار معظااالت ادیااده

ایت ااو بدون تویه به ریشه املو مشکالت یعنو ادیکتاتوری والیت فقیها
چااه باااری از شااا ه مااردم ماااو توا ااد بااردارد؟ وحاازب در راسااتای تو مااایح و
پیشابرد شااعار اسااتراتزیم ااود طاارد والیاات فقیاها بااه چااه زباان دیگااری بایااد
متوسااار شاااود؟ ییاااا یاااز از راه افشاااا کاااردن ماهیااات هاااا ی اهااادا

و اواساااته

یروهای مداو مو توان توده ها را با ماهیت ان ها اشنا کرد؟
امه مردم برای تاکید مشادد کاه چارا باه ایان مقو اه پردااتاه اسات ماو وی اد
 :ا ورشک ااتگو ظااری و ا لااو سااران و ظریااه پردازان یریااان امااالح طلبو

چنان یشکار است که به یای ارائاه ظار و بر اماه یو مشاخ
مو کنند یروی سیاسو ه تند که برای حر مشکالت تال

چارا کاه ادااا
مو کنناد  -مان ا در

مااااورد بربااااود وضااااعیت ب اااایار وااااایم کشااااور و شاااارایط دهشااااتنا

ز اااادگو

زح تکشان و ربط ین ها با حاک یت دیکتاتوریی در مقابری بارای ااا و باودن
ارینهی به مقو ه یو با اام ا اماالح اماالحاتا روی یورده ا اد ایناان هناوز
هم بدون تویه باه واقعیت هاای ا کار اپا یری از فاراز بارج ااج شاان باه ماردم
تومیه مو کنند که با ا ظامای یعنو با حاک یت مطل

والیت فقیهی مدارا کنناد

و در ریر این مورت و اداماه دادن باه مباارزه و ااتاراض باه وضاع مویاودی
به وضعیتو بدتر ما ند وضع ساوریهی گرفتاار شادن در چنبار هض یناح داالاو یاا
سوریه ای شدن ایران دچار اواهناد شاد .ا
به م لخ والیت فقیه دار د -
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یعناو بر اماه ای یاز باردن ماردم

بااااااالیو ینااااااح اماااااالح طلبان ماااااورد ارزیاااااابو قااااارار داد .تااااااج زاده یکاااااو از
تحلیلگااران در بااین امااالح طلبان حکااومتو اساات کااه هرچنااد ظرهااای او ما نااد
دیگر امالح طلبان حکومتو در ب یاری موارد با ت ایری تنااق

گویو و گریاز

از تائید ینبش مردمو بیاان مو شاو دی ا ماا در قیااس باا دیگار ظریاه پردازانی
در مقااااطعو واقعیت هاااا را ماااری
ضارورت احتارام بااه ح

تااار بیاااان مو کناااد .ا تااااج زاده از ا تبیاااین

ا تخااب سابم ز اادگو تاا تا مین حقااو

دفااااع از تشاااکیر اتحادیاااه و ساااندیکای مااانو

ز اانی از اازوم

مختلاااحی باااه ویمه کاااارگران و

کشاااورزان تااا امااالح سیاساات ااااریو کشااور و اینکااه یراات گیری دیپل اسااو
کشااور در ااادمت رفاااه ماایرن قاارار گیااردا سااخن مااو گویااد و امااه مااردم بااه
درستو ااطر شان مو سازد که یقای تاج زاده کشح یدیدی کرده است چارا
که :ا بدیرو است که موضوع ایشاد تشکر های مانفو و ماد و و کاار سیاساو
در میان توده ها به منظور پیشبرد تغی یرها چه از طری

رفرم های ا ی

یاا باا

حرکت هاای ا قالبااو ه یشاه و در ه ااه یا شایوه یو یاافتاااده و ب ایار پراه یاات
بوده است .این تشربه برای فعاالن و یروهای پیشرو تشربه یو کام ال ً یزماوده
و تثبیت شده است و کشح یدیدی ی ت .ا امه مردم ماو افزایاد:ا تااج زاده
و ب یاری از ه فکاران او ه اواره تنراا باه تغییار و رفارم از بااال  -و حتاو باه
تغییاااار رفتااااار و دیاااادگاه الااااو اامنااااه ای  -اماااارار ورزیده ا ااااد و بااااه گاااارایش
او یبرا و بر اماه های اقت اادی ا ظااما و تبعاات و تا دیر اا ان برا ااداز ین
در ز ااااادگو و معیشااااات زح تکشاااااان و اقت ااااااد ملاااااو کوچااااام ترین ا تقاااااادی

داشته ا د.ا و ا بته من فا ه و واقع بینا ه بخش دیگری از امالح طلباان را
یز یاد یوری مو کند که :ا بخش دیگری از امالح طلبان از چند ساو گ شاته
بااه ایاان سااو حاضاار شااده ا د در چااارچوب ح ایاات از ح اان روحااا و در یریااان
ااتداو گرایو حر شو د و حتو به ین ااتاراض کرده ا ادی ازایان روی باه وسایله
گردا نادگان و مبلغاان کااروان اااتادا گرایو  -اماالح طلبوا باه حاشایه را اده
شااده ا د.ا و در پایااان معیااار مشخ ااو را در براباار ادااهااای امااالح طلبااان و
اواسااتاران امااالح امااالحات قاارار مااو دهااد :ا بااه گ ااان مااا مااال

اساسااو

ا لکااارد ی راااا در راساااتای ح ایااات از مباااارزه ماااردم بااارای یزادی و اااادا ت
ایت اااااو و باااه اناااوان

و اااه محکاااوم کاااردن قااااطع سااارکوب ااتاااراض هاااای

کارگری و مردمو و به ح ایت برااستن و ک م باه کاارگران بازداشت شاده و
کارگران اات ابو گروه ملو منعتو فوالد اهواز و یاا در ح ایات از بازداشات
شدگان تظاهرات دی ماه  96است ی و ه تغییرات ف الو در موضاع گ یاری هاای
سیاسو بناا باه مقتنایات روز  .ا وباا تکیاه بار ایان واقعیات کاه اماالح طلباان
قاادر بااه ا شااام ایاان ماال

هااا خواهنااد شااد الات ین را چنااین توضاای

مااو دهااد

:امشکر اساسو یناح امالح طلبو و سبب بروز بحران در ینی ویود سااتار
و اط مشااااو ای اساااات کااااه تااااداوم ین امااااالح طلبان را باااا ه حاک یاااات والیاااات و
را ت هاای سیاسااو و اقت ااادی واب ااته کاارده اساات ا ازایاان رویی ا تااا زمااا و
کااه ایاان پیو ااد بااین سااااتار امااالح طلبان و دیکتاااتوری حاااکم برقاارار اسااتی
و تااااااوان یناااااااح امااااااالح طلبان و ظریااااااه پردازان اماااااالو ین را در مقااااااام
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یزادی اواها و دابت قادم ارزیاابو کاردی زیارا در تحلیار راایوی ی اان باا توسار
بااااه ا ااااواع ت وری سااااازی و توییااااه گری و م اااالحت گرایو باااااز هاااام رویکاااارد
اامالحاتا را زیر سایه حاک یت والیو تشویز اواهند کرد  .ا
امااه مااردم در وشااتار دوم ااااود تحاات انااوان ا تشاااار اماا هض فعاااالن سیاساااو
امااالح طلبی و محاام تشرباا هض مبااارزه دوشااادو

بااا ینبش هااای ایت ااااو در

مورد اواسته هایو که اایرا مطرح شده ا د درست ما ند ش ا ان را اشاو از
رشااد و تع یا

یناابش ااتراضااو مااردم ارزیااابو مااو کناادو ریااا کاااری ان هااا را

افشااا مااو کنااد:ا سااخنان تاااج زاده و فیاااض مبنااو باا ر این کااه بایااد

اابت بااه

مطا بات مردم تویه بیشاتر مبا وو شاودی ساثاو هایو را پایش مو کشاد ازی لاه
این کااه  :چاارا ایاان حلااه فکااری از ایاان موضااوع ها رافاار بااوده اساات و چاارا بااه
ین ها تویه کرده است و چرا ضرورتو بارای اقادام در ماورد ین هاا در موقاع
اود

اح ااس کارد و چارا ضارورت اقادام در ماورد ین هاا در وضاعیت فعلاو

بری ااته شااده اساات ؟ از اظرااارات

ایناادگان حل ا هض م اشااات طلبی بایااد بااه این

تیشااه رسااید کااه :مااردم مااای یزادی هااای تشااکیر اتحادیااه و سااندیکای تویااه بااه
حقو

ز انی حقو

اقلیت های و یزاین ها ی را در چندین ماه گ شاته و باه د باو

ین درحاااااو حاضاااار بااااه طوریاااادی اواسااااتار شااااده ا د و پاااایش از ایاااان چنااااین
اواست هایو داشته ا دی بنابراینی هم اکنون وظیفا هض اماالح طلبان اسات کاه در
این راستا بکوشند .این بدان معنو است که در طاوو ت اامو ایان سااو ها هاد
مردم مث ال ً شارکت در ا تخاباات باه فع ایان ینااح یاا ین ینااح باوده و موضاوع

یزادی ها و حقو شان برایشان مرم بوده و اواستار شدن ین ها را ضرورتو
دا

ته ا د .ا بته اگر بخاواهیم ایان اظراارات را واقع بینا اه ارزیاابو کنایم باه

این تیشه مو رسیم کاه ایان حلاه فکاریی ضا ن یگااهو از اواسات های ماردمی
ا ین اواست ها را ه یشه بر یستان ات عامر ا برای ا حفظ ظام ا زب

کارده ا اد

و اکنون که امواج تالطم ایت ااو باال گرفته و شدت یافته اساتی بارای اقاب
ا دن از تحوالت یاریی باه ساازی مو رق اند کاه اوشاایند اکثریات باشاد .ا
مقا ه ویس امه مردم برای ین که هر گو ه اترام ز و و دادن

بت هاای اا

روا را در ازهااان اوا نااده از اااود دور کنااد معیاااری ا لااو پاایش پااای امااالح
طلبان مداو امالح اماالحات ماو گا رد :ا اطار کنیاد هم اکناون ااد هض زیاادی
از فعاااالن مااد و در ز اادان یااا زیاار فشااارهای امنیتو ا اادی دا شااشویان ه چنااان
سرکوب مو شو دی ز ان در تنگناهای ب ایار گرفتار اد و ده هاا ماورد دیگار از
ایااااان گو اااااه بو اااااادا تو ها در یریان ا اااااد کاااااه ه گاااااان از ین اطاااااالع دار اااااد.
اماااالح طلبان حکاااومتو چنا چاااه دراین بااااره مااااد
میااااادان .ماااااث ال ً بااااارای یزادی

ه اااتندی ایااان گاااوی و ایااان

ااااارین ساااااتوده اقااااادام کنناااااد .دوران اظراااااارات

دهااان پ ُ رکن ماادت زیااادی اساات کااه بااا واکاانش مثباات یروهااای ایت ااااو موایااه
و شود  .ا
رفی

گرامو
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شرمنده که سخن به درازا کشید .فقط اواستم ایار واقعو مقا ه ای را کاه باه
ظااار شااا ا سیاساااتو اس ااات گااااما و باژگو اااه یماااده اسااات شاااان بااادهم  .ایااان
وشتار بر بر اماه ی شاعارها و تاکتیام هاا و اساتراتمی حازب منطبا
از طری ا

اسات و

ه ااین مقا ااه بااه دیگاار امااه هااایو هاام کااه ایاان روز هااا تعااداد ان هااا

ب یار افزون شده است پاسخ مو دهد کاه :ا در چناین ظاام سیاساوی اواسات
و شااعارهایو ه چاااون ا ا تخاباااات یزادا ی ارفرا ااادوم ا و اساااتقرار احاک یااات
قا ونا ه تنرا هیم پشتوا ه واقع بینا ه و ا لو دار د بلکه در ا تراا ااا
پاشاایدن در چشاام تودهااا و بااه ا حاارا

بااردن یناابش ایت ااااو ای ا ساات کااه در

اساس اواهاان تغییارات بنیاادین در یامعاهی باه سا ت اساتقرار حاک یات ماردم
بر سر وشت شان است  .ا
ش ا ب ایار بار ااقت ااد سیاساو ملاو و دموکراتیاما تکیاه ماو کنیاد و ین را
در راس ت ام فعا یت ها قرار مو دهید  .این امر با ایراد بزرگاو موایاه اسات
که ین را به امری ابیرودها و امراری ا ابشاا تبدیر مو کناد .اوال تعریفاو
که از ین ارائه مو دهید گنح و ا رسا است ااقت اد سیاساو کاه اه سارمایه
داری و ااه سوسیا ی اااتوا  .اماااا اقت ااااد سیاساااو ایااان مرحلاااه از ظااار حااازب
رویکاارد هااا و راهکارهااایو اساات کااه ا ااده تاارین گاارایش ایاان رویکاارد هااا و
راهکااار س ا ت گیااری مردمااو ان هااا اساات  .مااثال یزادی تشااکر هااای ماانفو ی
سیاسااو و مااد و از رویکردهااای ه ااین اقت اااد سیاسااو اساات  .کنااار گ اشااتن
بر اماااه هاااای

اااو یبرا اااو ی ملاااو کاااردن تشاااارت اااااریو ی قطاااع دسااات را ااات

اااواران ی ایشاااد شاافافیت اقت ااادی ی فرماات دادن بااه ظااارت مااد و ی ایشاااد
شرایط م ااد برای تو ید ملو ی تویه به حقو

زح تکشان ی تویه به تاامین

یازهای اام ایت ااو و ...ه ه این ها بخاش هاایو از رویکارد هاا و راهکاار
های اقت اد سیاساو ملاو  -دموکراتیام ه اتند .اماا ماو دا ایم کاه هار اقت ااد
سیاسو امشریا اا

اود را مو طلبد .امروز با ساط

من این وضع را وضاع ا قال باو ارزیاابو

ینبشاو کاه داریام –

او کانم بلکاه وضاعیت فروپاشاو ماو

دا م  -کدام یرو و کدام طبقات باید مشاری ایان اقت ااد سیاساو باشاند؟ باا چاه
سازما و؟ کدام قدرت ایت ااو؟ با چه توازن یرویو؟ در شرایطو که به قاوو
مقا ااه ای کااه از ین سااخن مااو گفتاایم ا ااتااراض فزاینااده طبقااه ها و الیااه های
مختلااح زح تکشااان بااه ایاان وضااعیت و بااه ظلاام شاادید دسااتگاه هااای حاک ااه و
بو ااادا تو اقت ااادیی بااه رواو مع ااووی بااا چااوب و چ ااا

و تکفیاار و ساارکوب

اشاان و اااو ین موایااه مو شااود.ا بااا چااه یرویااو مااو اواهیااد ایاان اقت اااد
سیاسو را – که به درستو در بر امه حازب تاوده ایاران بازتااب یافتاه اسات –
به ایرا بگ ارید ؟ در شرایطو که شرایط زهنو یامعه یماده پیاروی از مبتا و
تاارین شااعارهای مطاارح شااده از سااوی یروهااایو ارتشااااو ه ا نااد اااود رژیاام
است ی مر

تکیه یم سویه بار تاروی

ایان اقت ااد سیاساو – کاه در دیادگاه

ش ا ا ویااه مااا کیتو ان بری ااته اساات  -ییااا یااروی مااا را در تویااه بااه اماالو
تاارین یماااج هااای روز یامعااه بااه بیااراه خواهااد باارد؟ هنااوز در شاارایطو کااه
ماادایان اتااوده ایا ما نااد راه تااوده و ااادا ت و  10مراار و چ ا
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هااایو ما نااد

حزب چ

و دیگر فدایو ها د باو اقت اد

و یبرا او و اح ادی امادی ه اتند

ی  -که ظاهرا یز پیشتازان زهنو یامعه ماا ه اتند  -و هناوز کاه بخاش بزرگاو
از یامعااااه روشاااانفکری مااااا اساااایر توه ااااات

ااااو یبرا ااااو و بر امااااه تعاااادیر

اقت اادیند ی ییاا طارح یام ساویه اقت ااد سیاساو منشار باه ا ازوای شا ا و مااا
خواهد شد ؟ اگر چه حزب تقریبا در ت ام ش اره هاای اماه ماردم موضاواو
در ارتباط با این رویکرد ها و راهکارها و ضرورت ایرای ین داردا
ایااازه بااده

و ااه ای را زکاار کاانم  .رفقااای حاازب ک و ی اات ترکیااه فراتاار از

اقت اد سیاسو ملاو – دموکراتیام م اتقی ا سوسیا ی ام را مطارح ماو کنناد .
اایرا در پیشاا ا تخا بااتو کاه قارار باود در ساط

پار اان و ریاسات ی راوری

ا شاااام گیااارد کاااه روز یکشااانبه  2٤ژوئااان ا شاااام شااادا باااا پلتفااارم ا ایااان ظااام
ایت ااو باید تغییر کند ا تبلیغاات وسایعو باه ا ار یورد اد .یزادا اه باراال
ما و حزب ما ا میتینح ها و ه ایش های چند مد هزار فری بر گازار کرد اد
 .بر اماااه ا ی  19مااااده ای را در میاااان گ اشاااتند.ااالم کرد اااد بااارای ریاسااات
ی روری رای سفید اواهند داد و چون از شرکت در پار ان مناع شاده بود اد
 17امزد م تقر معرفو کرد د .با هیم یم از احازاب چا

و راسات ائاتال

و

اتحادی تشکیر داد دو...در مش وع بر اماه ای طبقااتو و کاامال سوسیا ی اتو
ر ا پیش برد اد .گ اان ماو کنیاد میازان موفقیات ایان رفقاا چقادر باود؟ حتاو ماو
دا ااام بخشاااو از رفقاااای ااااود ک و ی ااات هاااا باااه حااازب دموکراتیااام الااا
دمیرتاااا

هاااای

رای داد اااد .تاساااح یور اسااات  .ی ااات ؟ سکتاری ااام ی فراتااار رفاااتن

شومو از شرایط زهنو یامعه و ...اواقبو چنین اواهد داشت .این تشربه را
د ر یو ان هم مو تاوان باه داوری گرفات و اکاس ان را در پرتقااو هام  .حازب
ما شان مو دهد که به م

و یت تاریخو اود کامال یگاه و م لط است  .الات

این که هیم کاس یاز مشاتو افاراد م ا له دار باه کاارزار افناای دموکراتیام
ش اا

و پیو د د ه ین است  .رفقاای حزباو باه راحتاو ین را ا ا

ز دنا ی

اایراد بنو اسرائیلوایا سد راه حرکت طبیعو حازبا و در رایات حرکتاو ا
ضااد حزبااوا ارزیااابو مااو کننااد .پااردااتن بااه کااارزار ش ا ا را ا وقاات کشااوا
درگیاار ا ورایااو هااای ک ااا ت یور شاادنا ی ا تازا اادن ا قااالب ا و در رایاات
ما عو برای حرکت در راساتای ایارای وظاایح بر اماه ای و هاد

هاای حزباو

اااود ارزیااابو مااو کننااد .براااو حتااو کااار ش ا ا را ااواو ااپورتو ی اام چ ا

ا

قل داد مو کنند که در شرایط کنو و یب به اسیاب ا راستا مو ریازد .چارا ؟
بااه ااااطر تراشاایدن تردیااد ی دادن برا ااه بااه تااوده ای سااتیزان ی داماان زدن بااه
ویود اتفرقها در سازمان حزب ی و...
متاساافا ه ق ااه دراز ا ساات و ماان دراز تاار

ااو کاانم .بااه باااور ماان حاازب در

پخته ترین وضعیت تاریخو اود قرار دارد که راهن ای حرکات ین اارد ی عاو
ی ماابوری ا قالبااو و اااو

بینااو تاااریخو بااه رو ااد تحااوالت در فنااایو دش ا ن

کام است  .ش ا مختارید از هر ک و که مو اواهیاد – از ی لاه مان – ر شیاده
ااطر شوید  .من با رها گفته ام حقیقت را بیش از سقراط دوست دارم .
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با یرزوی سالمتو بیشتر
هاتح
970٤08
امه رفی فرهاد به رفقا مرربان و هاتح

رفقاي ازیز هاتح و م رربان روزبخیر و تش ر ب یار براي دو امه ش ا.
رفقاي گرامايی باا ایاازه ي شا ای باه دو اماه ي روشانگرا ه ي شا ا كاه ك اك
بزرگي براي بح

مشاخ

و هدف نادي ین اساتی در یاك اماه پاساخ ماي دهامی

زیرا موضوع هر دو كه موضوع بح
موضوع بح
ایاان

میان ماست یز ی ي است.

درباره ي بر امه حداقر كارگري حزب توده ایران است .بار سار

تااه كااه حاازب از اسااتقالو سیاساات طبقاااتي اااود یا بااداري و پیااروي مااي

كندی میان ما به ط ور شفا

تواف

است.

هاار دو امااه ایاان موضااع را ا تقاااو مااي دهنااد كااه گویااا ماان م ااا ه ي وظیفااه ي
دم راتیك  -اتحاادي حازب را من ارم و ین را ادرسات ارزیاابي ماي كانم و گویاا
مي اواهم سیاست حزب را با چ

رويی ب ان سیاست حزب ك و ی ات تركیاه

و یو ااانی محاادود بااه مبااارزه ي سوسیا ی ااتي ب اانم .امااري كااه بااه معناااي فااي
وحدت دیا تی ي میان دو بخش بر امه كارگري حزب مي بوده است.

رفقا چنین ی ت .من مبارزه ي دم راتیك  -اتحادي حزب را ضروري ماي دا ام
و با استدالو هاي ش ا در این زمینه موافقم و ین ها را ماورد تاییاد قارار ماي
دهم .براي

و هی مي دا ام كاه موضاع ب ایاري از رفقااي تاوده اي در ایارانی

ین طااور كااه ش ا ا هاام ااطر شااان سااااته ایاادی موضااعي مت ایاار بااه مبااارزه ي
دم راتیك و دوري از طرح موضع سوسیا ی تي حزب اسات .اماري كاه از الار
ایني كه برش رده ایاد برااوردار اسات .موضاعي كاه باا تویاه باه حركات هااي
قرقرایي در سط

یرا ي قابر درك است .باید چناین گارایش باه راسات را ازد

این رفقای ی ي از الر پ یر

مواضع راست روا اه و د با اه روا اه ي یریاان

هاي ا حرافي از قبیر ” راه توده “ توسط ب یاري از ین ها ارزیابي

ود.

بر ایان پایاه اسات كاه مان مباارزه ي روشانگرا ه  -ترویشاي را در دو مقا اه ي
اایاار امااه مااردم كااه رفی ا

ازیاار هااات ح بااا زح اات زیاااد بااراي تفراایم ماان باااز

ااودی درساات مااي دا اام و مااورد تاییااد قاارار مااي دهاام .ین هااا را امااا هنااوز در
توده اي ها بازا تشار داده امی زیرا هر دو مقا ه توا
به توضی

اتهی و بایاد باا تویاه

هاي ش ا اضافه كاردی یگاها اه خواساتهی راه ااروج از تناادي را

شااان دهنااد كااه امااالح طلبااان و دیگااران دساات بگیربااان ی نااد .یعنااي راه حاار
تنادي را كه مقا ه میان سخنان ین ها براي « اماالح اماالحات » و هام زماان
تاان دادن بااه « حفااظ ظااام » تشااخی

داده اسااتی بااا مااراحت مطاارح

ااي سااازد

متاساافا ه بااا مااراحت ااهی كااه ب اایار بااا دساات ا ااداز مطاارح سااااته اسااتا.
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اضافه كنم كه من با من ون ه ه ي بخش هاایي كاه رفیا

هااتح از مقا اه هاا

قر كرده است را مورد تایید قرار مي دهم .موضع ا تقادي از این قطه یرااز
مي شود.
راه حلااي كااه حاازب تااوده ایااران پیشاانراد مااي كناادی تنرااا گاا ار از دی تاااتوري
ی اات .دی تاااتوري اباازار اا اااو اقت اااد سیاسااي در ااادمت اقت اااد ساارمایه
داري و اب ته در ایران است .سیاسات اقت اادي اي كاه بحاران ژر
باا

یابناده را

شده است .حر تناد در سخنان امالح طلبان دو تاي و پیراماون ینی كاه

بیاااان حااار تنااااد ایناااي در یامعاااه كناااو ي ایاااران اساااتی تنراااا باااا گااا ار از از
دی تاااتوري ریرقاباار حاار اساات .بایااد دور اااي ضااروري اقت ااادي  -ایت ااااي
باااراي حااار ین را مطااارح و ضااارورت پایبنااادي باااه ین را توضااای

داد و قابااار

شااناات سااااتی تااا ا دیشااه ي راساات گرا ااه اازد امااالح طلبااان منفاارد و اازد
رفقااي تاوده اي بااه ساوي ا اار باه وظیفااه ي دیگار در بر امااه حاداقر كااارگري
حزب توده ایرانی به سوي مبارزه ي سوسیا ی تي یلب شود.
ك بود مقا اهی طارح
امه ي رفی

ارد ن شافا

و ماری

بر اماه حازب اسات در مافحه دوم

هااتحی ی شاا كاه ت ایار گروهااي اماالح طلباان و راه تاوده و ...

را برمي ش رد.
ارسااایي مقا ااه مااي توا
سطر یا پاراگرافي ت

اات در ایاان مقا ااه و در ایاان سااطر بااا اضااافه

یر و تدقی

گردد .باراي

و اه ماي توا

ااودن

ات زكار شاود:

ح زب توده ایران یز اواهان امالحات است و از ین دفاع مي كناد و یمااده ي
ه

اري براي تحق

بخشیدن به ین هاا باا دیگار مباارزان اسات .و اي باراال

ایاان یریااان هااا داراي بر امااه امااالحات « بنیااادین » اساات كااه در ین گاا ار از
دی تاتوري و اا او سیاست اقت اد ملي  -مردمي و ضد امپریا ی تي به مثاباه
دو یااز یاادایي اپ ا یر تثبیاات شااده اساات .سیاسااتي كااه ...ی كااه ه ااان طااور كااه
رفی

هاتح در امه هاي من مورد قد قرار ماي دهادی بایاد مابرم باشاد .بایاد

ین را با شفافیت و وساعت باه بحا

گ اشات .بایاد سرشات ا قالباي ین را باراي

تغییرات « بنیادین » كه حزب ما اواساتار ین اسات شاان دادی تاا تفااوت ین باا
پیشنرادهاي پوزیتیوی تي یریان هاي دیگری و ظریه پردازان متفااوت باراي
تااوده هااا قاباار دریافاات باشااد .در ایاان زمینااه بااا رفیا

هاااتح هاام راه ه ااتم كااه

باید ب یار كوشید.
رفی

هاتح ازیز اگر طح كرده و ب وشدی سرشات پیشانرادهایي را كاه باراي

تغییرات اقت ادي زكر مي كند مورد بررسي ا تقاادي قارار دهاد و تعیاین كنادی
قااادر اواهااد شااد سرشاات پوزیتوی ااتي ین هااا را بااه طااور م ااتدو فااي كنااد .ین
وقاات مااا بااه اهرمااي دساات اااواهیم یافااتی كااه بااه ك ااك ین از تغییاارات بااوژوا -
دم راتیك فراتر بیا دیشیم و حركت كنیم .زوم ایان

تاه در اماه رفیا

ازیاز

م رربااان اا طر شااان شااده اساات و یاااز بااه ت اارار اادارد .مرحلااه ا قااالب ملااي -
دم راتیاااك تنراااا باااا یرااات گیاااري باااه ساااوي اقت ااااد سیاساااي فراتااار از اقت ااااد
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سیاسي بورژوا  -دم راتیك محق

اواهد شاد .یرات گیاري سوسیا ی اتي بایاد

بااراي ایشاااد شاادن هممااو ي ایاان ارزیااابي رزمیاادی « باارد در ساانگر » گرامشااي
داراي چنین برداشتي است.
درك وحاااادت مبااااارزه بااااراي دو وظیفااااه ي دم راتیااااك و سوسیا ی ااااتي كااااه در
م ااوبه « پیو ااد » میااان مبااارزه ي ماانفي و سیاسااي در ششا ین كنگااره تثبیاات
شده است و اكنون تایزارده ها نگان ین را ماورد تاییاد قارار ماي دهنادی گاام
بزرگ و دستاورد بزرگ شش ین كنگره ي حزب است .باه ین دسات یافتاه ایام.
ای تادن بر روي ینی بي تویري و اقب افتادن از برد واقعي  -ماتریا ی تي -
ا قالباااي زح ت شاااان اسااات كاااه در ااتاااراض و اات ااااب هااااي ااااود اواساااتار
بازگردا دن دروت هاي ا ومي سازي شده ه تند.
اگفته

ا دی تا چاه حاد ازااان تاایزاده هاا ابازار مرندساي مباارزات تاوده هاا

است و ه ااتقاد واقعي ین های روشن ی ت .با تویه به اشااره ي پراه یتاي
كااه در دو مقا ااهی بااه ویاامه در مقا ااه ي در ارتباااط بااا امااه مااد فاار در امااه
مردم ا تشار یافتهی
تااا ین هنگاااام كاااه ایااان اواسااات باااا اواساات حااا

امااار والیااات فقیاااه و پایاااان

بخشااایدن باااه سااالطه ي شاااوراي گرباااان و یزادي ز ااادا یا ن سیاساااي و یزادي
مبارزه ي منفي و احزاب و در راس ین حزب توده ایران ه اراه باشادی بایاد

ین را اباااازار مرندسااااي مبااااارزات مااااردم ارزیااااابي
روشنگرا ي  -تبلیغي ت حی
رفی

و تدقی

ااااود و بااااا چنااااین فشااااار

ین را اواستار شد.

ازیز م رربان ی با ظر ش ا درباره ي « یرت گیري سوسیا ی اتي ا قاال ب
و هم وا ه تم .من هم ما ناد شا ا تردیاد ادارم

ملي  -دم راتیك » كامال مواف

كااه اگاار ایاان یراات گیااري ویااود داشااته باشاادی ا قااالب بااه مرحلااه « بااورژوا
دم راتیااك » باااز مااي گااردد .بازگشااتي كااه از ایاان رو بااه ویاامه در ایااران فایعااه
برا گیز استی زیرا چاره اي یز تداوم ایراي سیاست

و یبر او امپریا ی اتي

اادارد و چنااین تااداومي باادون ا ِ ا اااو دی تاااتوري والیااي و یااا ااوع س ا والر ین
ااي تااوان دو بااه شاارایط حاااكم حتااي در یو ااان یااا

م اان ی اات .از ایاان رو

پرتغاو ب ات .شارایط در پرتغااو بااز هام دورتار از شارایط در ایاران اسات .در
ایران باید شرایط م ر كنو ي را ا تظار داشتی ح تي ه شارایط در تاو س را.
به حد

و گ ان رو یاوریم.

درساات بااا تویااه بااه ین كااه « طیااح یروهاااي اواهااان مطا بااات دم راتیااك در
كشور ب یار گ ترده تر از طیح یروهایي است كاه اواهاان اادا ت ایت اااي
و داراي یراات گیااري ضااد

ااو یبرا ي ه ااتند » ی ضاارورت مبااارزه بااراي یراات

گیري سوسیا ی تيی م بارزه براي تغییاری پراه یات تار و حیااتي تار ماي شاود.
در ایاان زمینااه كاام كاااري قاباار فراام شاادیدي در فعا یاات ساااو هاااي اایاار حاازب
ویود دارد .باید به طور هدف ند در این زمینه بر امه ریزي
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اود و دسات باه

كاااار شاااد .تاااا دیاااروز رفقاااایي از قبیااار ساااپیداري حتاااي من ااار مرحلاااه گااا ار باااه
سوسیا ی م هم بود د.
به ظر من مبارزه براي یرات گیاري سوسیا ی اتي تغییارات بنیاادین باا شاعار
دفاع از ما یت ا ومي و مردم و ملي به پوشش ضروري دست مي یابد.
اواست برگردا دن دروت هااي ا اومي باه ماردم و سالب ما یات از ا وماي
سازي های فشار تبلیغاتي پراه یتي اواهاد باود باراي را ادن راسات باه چا

و

مرم تر از ینی براي تشریز و ساازما دهي زح ت شاان و مباارزه ي تاوده هااي
مااااردم .تنرااااا بااااا اواساااات بااااراي پایااااان بخشاااایدن بااااه سیاساااات

ااااو یبراو و

بازگ ردا دن دروت هااي ا وماي ساازي شاده ماي تاوان یریاان هااي راسات و
مدایان ضد توده اي را به ا زوا كشا د.
در ریر این مورت سیاست م تقر طبقاتي حزب ما با اطري روبرو مي گردد
كه رفی
طری

ازیز هااتح باا « اوااتن سااز اكثریات » مشاخ

كارده اسات .از ایان

حزب ما با اطر از دست دادن سی اي ترقي اواها ه روبرو اواهاد شاد

و سیاست د با ه روا ه اي را پیشه اواهد كرد كاه در دو اماه زكار شاده ا اد.
ین وقت فامله ي چندا ي با یریان هاي ا حرافي دیگر باقي خواهد ما د.

ا بته باید تاکید شود که حزب توده ی ایاران هناوز چا

تارین و ا قالباو تارین

یروی سیاسو در ایران اس ت و ادشاه دار کاردن ااتباار حازب در یامعاه باه
هیم ویه به سود منافع طبقه کارگر و ینبش یزادی اواهو ی ت.
رفقااا ماان دچااار ایاان اااو

باااوري ی ااتم كااه بااا طاارح بر امااه حااداقر كااارگري

حاازب بااه انااوان بر امااه اایاار بااراي ایاان مرحلااه از باارد طبقاااتي در ایاارانی
حاازب مااا بااه یسااا ي تااوده هااا را بااه سااوي اااود یلااب اواهااد

ااود و هممااو ي

تغییرات ا قالبي را باه دسات اواهاد گرفات .اتخااز چناین بر اماه ايی باه ساخن
دیگاار ز ااده كااردن ایاان بر امااه ا قالبااي در مبااارزه ي ترویشااي  -روشاانگرا ه و
تبلیغي حزب توده ایرانی به هیم ویه پایان اط مباارزه ی ات كاه تاازه یرااز
ین است .اما یرازي اسات كاه برپایاه اساتقالو موضاع ااودی از ه اه ي یریاان
هاي راست و ا حرافات چ

یدا و بری ته اواهد شدی شفا

تر قابر شاناات

باراي زح ت شااان و تااوده هااا ماي گااردد و قااادر مااي شاود قااش تعیااین كننااده ي
اود را در مبارزات پیش رو ایفا سازد .قشي كه مي توا اد و بایاد باا سااز
هاي میان راه با مبارزان دیگر هم راه و هم سو گاردد .در ااین حااو گا ار از
سرشااااات پوزیتوی اااااتي مواضاااااع دیگااااارانی ماااااي توا اااااد ویااااامه گاااااي سرشااااات
مارك ی اتي  -تااوده اي اااود را باا بر امااه حااداقر كاارگري بااراي « سا ت گیااري
مردمي » حفظ كناد .منا ون « سا ت گیاري مردماي » از ابراام ااارج ماي شاودی
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من و ي مشخ

مي یاباد .اواسات هاایي كاه رفیا

هااتح زكار كارده اسات را

مي توان زد ب یاري از یریان ها یز یافتی ازی له زد حزب یدید چ .
باادون تردیاادی باادون طاارح بر امااه حااداقر كااارگري بااا دو ان اار دم راتیااك و
سوسیا ی ااتيی حاازب مااا قااادر بااه ا شااام وظااایح پاایش رو خواهااد شااد .فامااله
رشاد ان اار زهنااي و شاارایط ایناي بااه طااور مثباات تغییار خواهااد كاارد .یریااان
هاااي امااالح طلااب و دیگاار یریااان هاااي ا حرافااي و چااه ب ااا بااا ح اان یاات از
سرگردا ي اارج خواهند شد .به این امر من یقین دارم.
ا ده به ظر مي رسد این

ته باشد كه بدون طرح مشخ

اواست هایي كاه

گ ا ار از ظااام ساارمایه داري واب ااته را م اان مااي ساااز دی بح ا

در یامعااه بااه

سطحي ارتقا خواهد یافت كه راست را منزوي كند و با تشریاز و ساازما دهي
تاااوده هااااي زح ااات ش گااا ار ا قالباااي را باااراي تحقااا

بخشااایدن باااه تغییااارات

« بنیادین » تدارك ببیند .چنین مبارزه ي ماداوم ترویشاي  -تبلیغاي اهارم ا تقااو
یگاااهي طبقاااتي بااه درون طبقااه كااارگر اسااتی كااه فرامااو

ناایمی از تشربااه و

یگاهي چشم گیري براوردار است
االوه باراینی بادون طارح بر اماه ی حاداقر کاارگری از طار

حازبی تاوده هاا

ااااو توا نااااد میااااان روشاااانگری مااااا و « طیااااح یروهااااای اواهااااان مطا بااااات
دمکراتیام در کشاور » تفااوت قایار شاو د.تا ی شاا کاه مباارزات دمکراتیاام در
کشور حرکت مو کند ی ما با ایلاو از یروهاا هام یرات و هام گاام ه اتیم .و او

طرح بر امه حداقر كارگري با یرت گیاري ضدسارمایه داری  -ضاد

او یبرا ي

مراار و شااان مااا در یناابش اساات .مراار و شااا و کااه مااا را از دیگااران یاادا و
شناات ما را برای توده ها یسان مو سازد.
رفقاي ازیزی یافتن راه ا لاي باراي توساعه و تادقی

مباارزه ي روشانگرا ه -

ترویشي و تبلیغي حازب تاوده ایاران وظیفاه ي اایار و مبارم اسات.

اي دا ام

میان اودماان را باه دبیراا اه حازب دارم؟

اي دا ام

ییا ایازه ي ا تقاو بح
ییااا ایاان رفقااا بااه ایاان بحا

هااا وقعااي اواهنااد گا ارد .امااا اگاار شا ا ایااازه مااي

دهیدی ین ها امه ها را ارسا و كنم و یا ب نید.
به ظر من بح

باا رفقااي م ا وو قاادر اواهاد باود در تح ایم وحادت

مشخ

ظري و سنح پایه مبارزاتي حزب ما ك ك باشد .طفا ك ك كنید چناین گفات و
شنفتي با ین ها یز م

ن گردد.

اضافه كنم كه این ارزیابي احت اال درست است كه كوشش مي شودی اادایي را
از تنگنااایي اااارج ساااز د كااه بااه د باااو فعا یاات روشاانگرا ه ي مااا فاارو رفتااه
استی و براي او ساا ن پا یري ایشااد كنناد .ت یاه بار بر اماه م اتقر طبقااتي و
بر امااه حااداقر كااارگري حاازبی بااه ویاامه یاادا سااازي وحاادت ظااري از وحاادت
سازما ي كه تنرا از طری

پركردن ی ت و گزار

از ز دگي مباارزاتي تحقا

مااي یابااد ی باااد بادبااان چنااین بر امااه اي باار باااد رفاات .مبااارزه الیااه مواضااع
ا حرافي باید اما ك اكان ادامه د ا شته باشد.
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مبارزه باا ا حارا

راسات و چا ی ازی لاه اپورتو ی ام چا ی ت یاه بار سیاسات

م تقر حزب و بر اماه حاداقر كاارگري ین اسات كاه بایاد باا توضای
بر امه یایگزین شفا

براي دو ر اي یینده د باو گردد.

دستتان را مي فشارم
فرهاد
 8تیر  29 1397ژوپن 2018

و شا افتن

