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ﭼﭗ ﻫﺰاره ﺳﻮم ،ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲزﻧﺎن در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ رﺳﺎﻧﺪه و
از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﻫﺰار راه ﻧﺮﻓﺘﻪ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎﯾﺶ از ﻧﻔﺲ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺗﺎ
ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی واﮔﺬارد ،ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاش را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮی ﮐُﻨﺪ ﺗﺰﻫﺎی ﻫﺮ روزی ﺑﻪ
ﺟﺎن ﺧﻮدش ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﭼﭙﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن
را ﻟﺮزاﻧﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﮑﺸﺪ .اﻣﺮوزه ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﻬﺎ دِ ُﻣﺪه ﺷﺪه :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ اﻧﺪام
ﺑﻮرژوازی ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﺎ ﻧﺎم ﻟﻨﯿﻦ ﻟﺮزه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و روزی را ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،

ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ،ﭼﺎرهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎده
ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽای ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ روش و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺣﻔﻆ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
– ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺣﺰﺑﺶ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﯿﺎﻣﯽ ﯾﮏﺷﺒﻪ
ﻧﺒﻮد .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﮔﺮه ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﺎراﺿﯽ وﺣﺪﺗﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دق اﻟﻮﻗﺖ ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﺷﻮد و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم و ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ در دوران ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﻢﺑﺪﯾﻞ و
ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی روﺳﯿﻪ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از
آن ﺑﻪ ﻃﻮر ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از درسﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در دوران ﺳﺮﮐﻮب و ارﻋﺎب
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت واﻗﻌﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرش ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه در آﻧﭽﻪ ﻟﻨﯿﻦ »ﺷﺐ اﻧﻘﻼب« ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﻫﻮن راﺑﻄﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺣﺰب ﺑﺎ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد.
– ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻟﺰوﻣﺎ ً در ﮔﺮو ﮐﺜﺮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺖ :ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از
ﻧﺎﻣﺶ ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎ و ﮐﺎدرﻫﺎ ﺣﺰب ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺷﺪن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺰب در رﻫﺒﺮی
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎدرﻫﺎی ﻣﺠﺮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﻣﻠﻤﻮس ،و راﺑﻄﻪ ﺣﺰب ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد.
– اﭘﻮزﺳﯿﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﻘﻼب را ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ :ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﭘﻮزﺳﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻓﺸﻞ و ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و داﺋﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ »ﺧﺎرج و
داﺧﻞ« ﺑﮑﻮﺑﺪ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ،و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺮ ﻫﺮاس ،ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی ﺣﺰﺑﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی رﻫﺒﺮیاش ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل در ﺧﺎرج از روﺳﯿﻪ و در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ؛ آن ﻫﻢ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻣﺮوز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮد و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی دور ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮد.
– ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿﻖ ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﻋﻤﻠﯽ رﻣﺰ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ
ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗﻮﻓﺶ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ در ﺟﺮﯾﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی در ﻣﯿﺪان ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ
ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده
ﺑﻮد و او و ﺣﺰﺑﺶ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﺗﺎ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﭘﯿﺮوزی ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﯿﺎز ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را دارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش را ﻣﺪون ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺒﻘﻪاش و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪهاش ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺰﺑﺸﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﭘﻼن ﻣﺴﯿﺮ
را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
– وﻗﺖ ﭘﯿﺮوزی اﮐﻨﻮن اﺳﺖ :اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ
ﭘﯿﺮوزی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﭼﭗ ﻧﻮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻗﻨﺎع ﻫﻤﮕﺎن دارد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ )ﺣﺘﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم( ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﮔﺎﻫﯽ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دروﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﻨﺠﯽﺷﺎن ﻫﻢ از راه ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮔﺴﺘﺮدن ﺧﻤﺎری و وادادﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ آﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن او
اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺘﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ،ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎرد و ﻻی ﮐﺘﺎب و دود ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ﺧﻮد را ﻏﺮق در
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