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در ﻗﻠﺐ ﻫﺎى
ﺷﻴﺎر ﺧﻮرده ﻣﺎن ،ﺑﺬر ﺳﺒﺰ ﺣﻴﺎت را ﺑﻨﺸﺎن )ا.ط(

در داوری ﺑﺎﯾﺪ
دادﮔﺮ ﺑﻮد .ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﻫﻮادار ﺣﺰﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن
دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ دادﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮوا و دور
اﻧﺪﯾﺸﯽ داوری ﮐﻨﺪ.
وﻇﯿﻔﻪ رﻓﯿﻖ ﺣﺰﺑﯽ ﺣﺘﺎ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در
اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد از ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮد و اﺻﻮل و اﺳﻠﻮب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
را در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻘﺎن
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ راه آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺪور و در داوری ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ از
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ
و داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ را ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ اراﻧﯽ و
ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در دوران ﻣﺨﻔﯽ را
داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺘﺎب
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻬﻦ و ﺟﻬﺎن را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ؛ از ﻧﻮﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺌﻮری ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭘﺮﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری

رﻓﯿﻖ ﻃﺒﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻪ از ﮐﻤﯿﺖ و ﭼﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻫﻤﻪ ی رﻫﺒﺮان “ﭼﭗ” و
“راﺳﺖ” ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ رﻓﯿﻘﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرم ﺳﺪه در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻨﺪ؛
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﻬﻦ را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.

رﻫﺒﺮی ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب در زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺨﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺨﻦ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ازﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ رﻓﯿﻘﺎن ﺳﺎزﻧﺪه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس
آن ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺶ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎرزان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺎده
اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ رﻓﯿﻘﺎن
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮرژوازی زده ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ
ای ﺑﺮای ﯾﻮرش ﺑﻪ
ﺣﺰب ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﯾﻮرش ﻧﺨﺴﺖ از زﺑﺎن ﯾﮏ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
وﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ “زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ”.

زﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﯿﺎﻧﻮری
در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ١٣۵٩در ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﮬﯿﭻ وﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ]ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮬﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﺪﺗﺮ از ﻋﺮاق و
اﻧﺪوﻧﺰی[ را رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ… ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ…

ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ را ﮔﻮل زد؟ آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺸﻪ ﯾﻮرش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
آﮔﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎدن رﻫﺒﺮی و
ﻋﻀﻮ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻣﺎن ﯾﻮرش را ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ و ﭘﻬﻨﻪ آن را
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ رﻫﺒﺮی در آن روزﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﻮرش ﻣﺴﺘﺪل ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﺲ را ﮐﻪ رﯾﮕﯽ در
ﮐﺸﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟ ﭘﻬﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ژرﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﯿﻘﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺰب ﭼﻨﺪ ﺗﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را
ﭘﯿﺶ از ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺑﺮو
ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ روﺑﺮو ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﺰب ﭘﺲ از ﯾﻮرش در ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮون ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدن رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺷﻔﺘﮕﯽ
ﭘﺲ از ﯾﻮرش را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮرژوازی در اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺳﯽ روﻧﺪ ﮔﺬار از ﮐﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺮد را ﻣﻄﻠﻖ
ﮐﺮد .ﮔﻮاه ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دردﻧﺎک ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ﻫﻤﻪ ی رﻫﺒﺮی ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﺑﺪ. .

ﺣﺰب ﭘﺲ از ﯾﻮرش
ﻧﺨﺴﺖ و دوم در ﺑﺮون ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻫﻮی زﺧﻤﯽ
ﺣﺰب را
دوﺑﺎره ﭼﺎﻻک
ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
آواﻧﺴﯿﺎن ،رادﻣﻨﺶ ،ﺧﺎوری ،ﻋﺎﺻﻤﯽ ،ﮐﺴﺮاﯾﯽ ،ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﺻﻔﺮی،
ﻻﻫـﺮودی ،اﺳـﮑﻨﺪری ،اذرﻧـﻮر ،اﻣﯿـﺮ ﺧﺴـﺮوی ،ﻓﺮوﻏﯿـﺎن ،ﺷﺎﻧـﺪرﻣﻨﯽ،
ﺑﻠﻮرﯾﺎن ،ﻧﺎﻣﻮر ،ﻧﻮروزی،

اﻣﯿﺮﺧﯿﺰی اﯾﻨﻬﺎ از رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و آزاد ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﺑﻮده اﻧﺪ .در
ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﺎدرﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺟﺎد ،آزادﮔﺮ،اﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﻬﺮاﻗﺪم ،ﺣﻴﺪرﻳﺎن ،ﻧﺎﺧﺪا اﻧﻮر و
ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﻫﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﭘﺮﺳﺶ
“ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ” را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد رﻫﺒﺮان و ﮐﺎدرﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ
داد .ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﺎ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻫﺒﺮی زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از ﯾﻮرش را ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ی رﻫﺒﺮان ﮐﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی
“ﭼﭗ” ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز
آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارﻧﺪ.

وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎر دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﺣﺰب ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺸﺪ ﯾﮏ
ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﯾﻨﺪه در ﺑﺎره آن دارد؟

رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
“دﺳﺘﻪ” را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ داوری ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ
درﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻣﻠﯽ

ﯾﺎ

در ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺮﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ “ﮔﻨﺎﻫﯽ” در آن
زﻣﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﺑﺮ دوش رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ از دادﮔﺮی ﺑﺪور
اﺳﺖ .ﺣﻖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺷﯿﻮه رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﺑﺴﺖ
ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب در زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺣﺰب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرا ﺑﻮده
اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر رﻧﺞ ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه
اﻧﺪ .ان ﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎن ﮐﺎری ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺰب
را دوﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻌﺎر “ﺗﺮد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ” را ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ

و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺣﺰب ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻪ داری ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﻫﺰاران ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻫﻨﮓ روﯾﺶ ﺣﺰب را ﮐ ُﻨﺪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
آن را ﺑﺎﯾﺴﺘﺎﻧﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ “دﺷﻤﻦ ﺳﻨﮓ دل اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﻐﺮورﯾﻢ!” ﺣﺰب اﻣﺮوز زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ی زﺧﻢ ﻫﺎ
از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی
“ﭼﭗ” ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎﺳﺖ.

ﻫﻢ ﺳﻨﺠﯽ رﻫﺒﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ و رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .رﻓﯿﻘﺎن
اﻣﺮوز ﻣﺎ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ زﯾﺮ ﯾﻮرش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی
اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎر
اﺳﺖ ﺑﺪون دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﻌﻨﻮی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎدی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﺧﺮدﻣﻨﺪی
ﻧﯿﺴﺖ و از روش دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪور اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ آراﯾﻪ )ﺷﮑﻞ( ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﻫﺮ دو ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.

ﻫﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ و ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دارد .ﻫﺮ
دو ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺑﺪﻣﺰاﺟﯽ
ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﺎﯾﺪ
راﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ و ﺑﻪ “ﭼﭗ”
ﮐﺸﺎﻧﺪن
آن ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ آن ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
در ﻓﺮدای روز آزادی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﮔﺮد ﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺳﻮﯾﻪ
ﻫﺎی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﯿﻘﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و دﻟﯿﺮ ﻣﺎ

ﮔﺬﺷﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ ان زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎ و
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ در راه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ،رﻧﺠﺒﺮان ،ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن در ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ
“دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺎﮔﺸﻮده را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ!”

اﻧﺠﺎم ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮد آﻣﺪن ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ دور ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب دارد.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺪی ﻫﺎ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوز ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی روز ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﮔﺬاﺷﺖ“ .ﺳﯿﻤﺮغ را ﺑﺎل ﻫﺎ از ﭘﺮواز اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﯾﻢ”.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
دراز ﮐﺮدن اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
راه ﭼﺎره ﻧﺸﺎن داد .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ راه درﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را
درﯾﺎﺑﺪ“ .ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻋﺼﺎره ی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎر
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺠﻮﺷﺪ”.

اﯾﻦ ﮔﺮز و اﯾﻦ
ﻣﯿﺪان .ﮔﺎم در راه
ﻣﺒﺎرزه ﺑﮕﺬار ،ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ درﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
آﻣﺎده و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش ،راه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده ی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

