ﭘﯿﺎم ﭘﺮ ﺑﺎرِ »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« در
ﺣـﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان؟ ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﺑـﻪ
ـﯽ
ـﻪ ﯾـ
ـﺪفﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠـ
ـﺎﻟﻪ ی ﻫـ
ﻣﻘـ
ﻣﺸﺘــﺮک ﺿﺪاﺳــﺘﺒﺪادی ﻃﺒﻘــﺎت
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾـﺮان و ﺟﺒﻬـﻪ ﻣﺘﺤـﺪ
ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﻘﺎﻟﻪ ۲۳/۹۹
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم )ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ۱۵ ،ﺗﯿﺮ  ،(* ۹۹ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
»ﺑﺮرﺳﯽ رﺧﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺗﻨﻬﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ »ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎی
ﺟﻨﺒﺶ آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﺟﺎری ﻣﺮدم اﯾﺮان« ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺗﺤﻠﯿﻞ«
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ »ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ« .ﻣﻘﺎﻟﻪ »روش ﻋﻠﻤﯽ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮای »ﺑﺮرﺳﯽ رﺧﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ »در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ«
ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻪ ی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﻤﺰﻣـﺎن و ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ی ذﻫﻨـﯽ -ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ »ﻋﻠﻤﯽ« در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪی از ﻫﺪف ﻫﺎی »ﺗﺎرﯾﺨﯽ«
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ آن را »ﺑﺨﺶ« ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﺒﺎرزات ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،وﻇﯿﻔﻪ ی »روش ﻋﻠﻤﯽ« ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺮار دارد درﺑﺎره ی

ﺳﻬﻢ و درﺻﺪ »ﺑﺨﺶ« ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
در ﻣﺒﺎرزات و ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼبﻫﺎی در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺰ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻨﻮان دﮐﺘﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻮرژوازی
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی »ﻋﻤﺪه« در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد» .روش ﻋﻠﻤﯽ« در ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻏﯿﺮﻋﻤﺪه ﻗﺮار دارد.

وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻏﯿﺮﻋﻤﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
»ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﺗﺌﻮری در ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ«!

ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ای دﯾﮕﺮ :ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ را در ﻫﺮ »ﻣﺮﺣﻠﻪ« ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی
»رﺧﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را ﯾﮏ
روﻧﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن »ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
دﻗﯿﻖ و ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ« در ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻀﻤﻮن دارد .در اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻃﺮح ﺷﺪه ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﺷﯿﻮه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ در »ﻣﺮﺣﻠﻪ«ی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ رواﺑﻂ روﺑﻨﺎﯾﯽ در آن
دوران ﻧﺎروﺷﻦ اﺳﺖ .زﻧﺪه ﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در درﺑﺎره ٔ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺿﺮوری
ﻧﯿﺴﺖ.

اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اراﯾﻪ ﺷﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ »رﺧﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﺪاﻋﯽ را اﯾﺠﺎد ﺳﺎزد ﮐﻪ »روش ﻋﻠﻤﯽ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻫﻤﺎن اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ درازا
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ» ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﺮدم را در »ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه و
اﺻﻠﯽ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
در ﺗﺰﻫﺎی ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺿﻊ »ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺗﻔﺴﯿﺮ« ﺟﻬﺎن ،اﻫﻤﯿﺖ
»ﺗﻐﯿﯿﺮ آن« را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزد.

اﺷﮑﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﮑﻞ »ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﻨﺎﭘﺎرﺗﯽ« و ﯾﺎ »ﺳﺎزش ﻫﺎ«
ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ .اﺛﺮ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت و  ،..در ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدن و ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﻨﺎﭘﺎرت.

از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ را در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮای ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ آن ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯿﺪ.

وﻇﯿﻔﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ،
ﻧﺸﺎن دادن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو
دادن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه ی ﺟﺎﻣﻌﻪ.
اﺻﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻨﺰ و ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪه ی ﻃﺮح ﺷﺪه ی ﺑﻪ ﺑﯽ راه ﺳﻮق
دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪه
اﯾﺮان ،ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ
ﺷﻮد ،ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ .ﻧﺸﺎن
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ از

ی ﺑﺮﺷﻤﺮدن و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺦ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ی
ﻣﺒﺎرزان در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻇﺎﻫﺮ »ﮔﻢ« ﻧﻤﯽ
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ وﺻﻒ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺦ در
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی در
اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه را در ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮر را در »روش
ﻋﻠﻤﯽ« در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﭘﺮ ﺑﺎر »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« در رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺪف ﺗﺌﻮرﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ آﯾﻨﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪود ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری .ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺛﺒﺎت اﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داراﻧﻪ ی »دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻄﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺮﺷﺖ
ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺮ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪه ی اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »ﺑﺨﺸﯽ« از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ در
»ﻣﺮﺣﻠﻪ ی« ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ی »ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺎ روش ﻋﻠﻤﯽ« در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﺟﯿﻪ و اﻟﻘﺎی »ﻋﻠﻤﯽ« ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« را در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ راه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ی اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﻮﻻن ﺑﯽ
ﺑﻨﺪوﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺤﺚ درون ﺣﺰﺑﯽ در ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب
ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ درﺑﺎره ی
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزات اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ.

ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻌﻤﺎری و
ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ( ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ دارا
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم و
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺛﻤﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ
ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ.

ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻤﻪ ی ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
زﺣﻤﺘﮑﺶ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻠﯽ و
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺧﻮر ﺑﺪﻫﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﻮرژوازی -ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی
ﻣﺎواﻗﻊ و ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آن را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ٬٬اﺻﻞ٬٬
و ﺣﮑﻢ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺮﻧﺴﯿﺐ »ﻋﻠﻤﯽ«ای
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﻈﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در »ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ« ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »ﺑﺨﺸﯽ« از ﻫﺪفﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ!؟

ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ »از ﻫﺪف ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯽ« دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﻣﺒﺎرزه« ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت و
ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل.

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﯿﺰ
دﻗﯿﻘﺎً ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت
ﺣﺎﮐﻢ را ﻫﺪف ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻟﻮﺑﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻫﺪف آن
اِﻋﻤﺎل ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ »از ﺑﺎﻻ« اﺳﺖ!

ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻟﻮﺑﯿﺴﻢ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« ،ﭘﺮوراﻧﺪن ﻫﺪفﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﺮ ،داﺷﺘﻦ
آرﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از »ﺑﺨﺶ« ﻣﻤﮑﻦ ،ذﻫﻦ ﮔﺮاﯾﯽ و آب در ﻫﺎون ﮐﻮﺑﯿﺪن
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن »ﻣﺮﺣﻠﻪ ی« اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ در ﮐﻮﭘﻪ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻨﺸﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ
در ﻃﻮل رﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎم ﺑﻪ
ﮔﺎم ﮐﻮﺷﯿﺪ!

از اﯾﻦ رو ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺳﺎزد» ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻫﺪف ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﯾﯽ ]ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ[ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ] ..ﻣﯿﺎن[ ﻃﺒﻘﻪٔ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان« ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و آن را آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی »ﺑﺨﺸﯽ« از ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن در »ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ« اﺳﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان »و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺸﺮﻫﺎی
ﻣﯿﺎﻧﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪٔ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺪ وﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ« ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.

ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و
دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ،و ﻃﺒﻘﻪ ای از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ
]ﮐﻪ[ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺒﻬﻪ ای ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮﻧﺪ« ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺒﺎرزه »ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط
اﺳﺘﺒﺪاد اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻓﺎﺳﺪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« .از اﯾﻦ رو »ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت
آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﻣﺒﺮم و ﻓﻮری ]و
ـﻮان
ـﻪ ﻣﯽﺗـ
ـﯽ ،و در ﻧﺘﯿﺠـ
ﻣﻠـ
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎن

و اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را[ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ـﺮ ﻫﻤـ
ـﯽ در ﺑﺮاﺑـ
ـﻪای ﻣﻠـ
ـﺖ وﻇﯿﻔـ
ﮔﻔـ
ـﻪٔ
اﺳﺖ«

ﮐﻠﻤﻪای درﺑﺎره ی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻼق و زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺮگ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ!

ﭘﯿﺎم »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮ ﺑﺎر ،دو
ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ

اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎم »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎم-
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان» ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪٔ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
»ﻣﺮﺣﻠﻪ ی« ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ از آن »ﺑﺨﺶ« از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺒﻘـﻪ ی
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ »ﻣﺸﺘﺮک« اﺳﺖ.

دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺖ آﻧـــﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻃﺮح ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﯾﮕﺎه
»ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ
»ﺑﺨﺶ« ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺖ آﺗــــﯽ ﻃﺒﻘﻪ ی
ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﮑﻠﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ :ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و »ﻣﺮﺣﻠﻪ
ی« ﺑﻌﺪی ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری واﮔﺬار ﻧﻤﻮد؟!

آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ
در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﻮد ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪون آن
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﻨﺪه ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺧﻮد
ﮐﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اراﯾﻪ دﻫﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﺿﻊ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻬﻤﻦ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﺧﻮد در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد!

ازاﯾﻦ رو ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ
ی ﮐﺎرﮔﺮ در »ﻣﺮﺣﻠﻪ ی« ﺑﻌﺪ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .آن
ﻫﻨﮕﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اداﻣﻪ ی
ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﯾﺠﺎد
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮزﻣﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺳﻮدان
ﭘﺲ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﻟﺒﺸﺮ ﺟﺮﯾﺎن دارد .وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺎن
ﭘﺬﯾﺮش آن »ﺑﺨﺸﯽ« ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ!

دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎم -دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎم »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ«اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺘﺤﺪان را ﻣﯽ رﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ »ﺳﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل« اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
»ﻫﺪﻓﯽ« ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ »ﻣﺮﺣﻠﻪٔ …« ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ آن را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد!

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﺮاﺣﺖ و دﻗﺖ »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« در ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد و اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﺮای آن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﻮد .وﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﺮای آن ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮدهای ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.

آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻇﺎﻫﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ در دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﯽ اﺳﺖ از ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ِ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ.

ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی آﻧﯽ و آﺗﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﺻﻼ ً ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﮐﻞ ،ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻪ در ﻃﻮل آن ﺳﺎلﻫﺎ و ﻧﻪ
اﮐﻨﻮن در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﮕﺮش ﯾﮏ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻦ اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ.

ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ -اﻧﮕﻠﺲ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
راه آنﻫﺎ در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای »ﺟﻨﺎح ﭼﭗ« و اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ دوره ای ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗﻮده ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« در ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ از »ﭼﻨﮓ ﭼﻨﮕﺎل وﺣﻮش ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن«
)اط( اﺳﺖ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺴﺎوی ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺰدک ،ﺧﯿﺰش ﮐﺎوه و ﺑﺎﺑﮏ و اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس و دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻫﺪف رﻫﺎﯾﯽ از »ﭼﻨﮓ ﭼﻨﮕﺎل وﺣﻮش ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن« را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻮ

اﻟﻘﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن ﺧﺎرج از آن »ﺑﺨﺸﯽ« ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ!

ﺗﻌﻮﯾﺾ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﺷﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ آن را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
»ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ!

اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﮑﺎن در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﮐﻨـﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ،ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد» .دﺳﺖ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ«
اﺑﺰاری اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن »ﺑﺨﺸﯽ« از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در »ﻣﺮﺣﻠﻪ ی« ﻣﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ و
ﺗﺮﻗـﯽ ﺧﻮاﻫـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر زودرس و ﺑـﺎ ﻣﻄﻠـﻖ ﺳـﺎزی ﺷﯿـﻮه ی ذﻫﻨـﯽ
٬٬اﻧﻘﻼﺑﯽ ٬٬ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮدهای
ﻫﺎ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
آن را در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﻋﺘﺼﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

وﻇﯿﻔﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان

ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﯾﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان اﺳﺖ!

ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺗـــﯽ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻪ در اﻧﻄﺒﺎق واﻗﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

»ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺿﺮورت و اﻣﮑﺎن
ﻣﺒﺎرزه ی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﯽ و آﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ را
ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه
را ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺑﯽ راه ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را در
اﯾﺮان ﺳﺪ ﺳﺎزد!

ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهای ﻫﺎ و در ﮐﻠﯿﺖ
ﻃﯿﻒ ﭼﭗ اﯾﺮان ،از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
ﭘﺎﯾﺎن داد!

ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی
»ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« زد و آن را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ!

»ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
اش در ﻃﻮل دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ و اراﯾﻪ دﻫﺪ .اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻟﺸﮕﺮ ﭘﺮﺷﻤﺎر و آﮔﺎه
ﻣﺒﺎرزان ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﭘﯿﮕﯿﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﯿﺮوزی را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﻨﺪ.

ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﺎرزه ی ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺗﺤﺎدی و ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد.

اﻣﯿﺪ واﻫﯽ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪان در ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ

ﻧﺪارد .ﻗﺘﻞ ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻗﺘﻞ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاﻗﻠﯽ
در اﻧﻘﻼب ﺟﻨﮕﻞ ،ﺗﻦ ﻧﺪادن ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮده ﻫﺎ در دﻓﺎع از
دوﻟﺖ ﺧﻮد و ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﺗﺎ و ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن »دﻣﮑﺮات
ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺗﻮده ی ﻣﺮدم
اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻗﻠﻪ ی دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،درس و
آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮاً آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ذﮐﺮی از آنﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻃﺮح ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻫﺪف ٬٬اﺳﺘﺪﻻل ٬٬در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن راه اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت
واﻗﻌﯽ در اﯾﺮان و اﯾﺠﺎد رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬار از
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ.

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم،
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺿﺮورت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدﻣﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و
آﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﻪ زﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪف و ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺒﺎرزه ی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺰءﻫﺎی اﻟﺰاﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻫﺪفﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی اﺗﺤﺎدی -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺒﺎرزه ی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ -ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ -اﺗﺤﺎدی
ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻨﻮﻧﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ!

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﺳﺮﺷﺖ »دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ« را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن

آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻎ آﻧـــﯽ و آﺗـــﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان!

ﺧﻮاﺳﺖ اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﯿﺎم
»ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« در ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،در
ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﮐﻪ »ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪٔ ﺣﺰب ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ]آﻧـــﯽ و
آﺗـــﯽ[ ﻃﺒﻘﻪٔ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان« اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ٬٬ﻣﺎورای
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ٬٬از »دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﯾﮏ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺧﻮب« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﻮﺿﻊ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ »..
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ]ﺗﻨﻬﺎ[ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮد
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن دوﻟﺘﯽ ﻣﻠّﯽ )ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﻠﺖ( و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ«
و ﻧﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ!

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ
ﺳﺎﯾﻪای از ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن »ﺟﻨﺎح راﺳﺖ« ﺑﺎﯾﺪ »دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﺎ اﺟﺮای ﮐﺪام
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ؟!
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