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هؽاقوی کَ ایي قال ُا تا ًام اّل هاٍ هَ ّ ظؼ ؾیؽ پؽچن ایي ؼّؾ اًدام هی گیؽظ ،اگؽ ًَ قؽاقؽ ،اها ظؼ قطسی ّقیغ
تَ تؼؿیَ گؽظاًی ُا ،نثیَ ضْاًی ُا ّ قیٌَ ؾًی ُای ؼایح خواػت ظیٌعاؼاى یا تْظٍ ُای هتُْن تَ اهاهاى ظیي هی هاًع.
ایي زؽف زتوا ً ضیلی ُا ؼا ػصثاًی ضْاُع کؽظ ،زتی کاؼگؽاى ؾیاظی ؼا ضْاُع آؾؼظ ،اها تگػاؼ چٌیي نْظّ ،الؼیت
قْای ایي ًیكت ّ ُیچ کاؼگؽ آگاُی کتواى ّالؼیت ُا ؼاتَ ًفغ طثمَ ضْظ ّ هصلست خٌثم ضع قؽهایَ ظاؼی طثمَ
ضْیم ًوی ظاًع .ظقت اًعؼکاؼاى ّ هتْلیاى ّ نؽکت کٌٌعکاى قٌاؼیْی ػؿاظاؼی ُا ُوَ اؾ یک خٌف ًیكتٌع .ههتی
ؼهال ّ کاقثکاؼ کٍْ تُْن تْظٍ ُای ًاآگاٍ ؼا ًؽظتاى قْظخْئی ،نِؽت طلثی ّ تؽفٌعتاؾی ضْظ هی قاؾًع ّ خوؼیت
ّقیؼی اؾ اًكاى ُای اقیؽ ظؼظ ّ ؼًح ّ تسمیؽ ًظام اختواػی هكلظ ؾیؽ فهاؼ ًاآگاُی ُا ،ضؽافَ اًعیهی ُا ّ
فؽّهاًعگی ُا ،پهت قؽ کاؼّاًكاالؼاى ؼظیف هی گؽظًع .اّلی ُا هی ظاًٌع کَ چَ هی کٌٌع ّ ظّهی ُا اگؽ هی ظاًكتٌع
چَ هی کٌٌع تَ طْؼ لطغ چٌیي ًوی کؽظًع .اّل هاٍ هَ ُای هْخْظ ُویي ّضغ ؼا یافتَ اقت .اتساظیَ ُا ،ازؿاب،
قٌعیکاچیاى ،قکت ُا ّ ضیل کاقثکاؼاى ُوگی تَ ُْای نکاؼ قْظ ؼاٍ هی افتٌع ،خلة تُْن تْظٍ ُای کاؼگؽ
ّ ًهكتي تؽ قفیٌَ لعؼتی کَ تَ یوي قٌعیکالیكن ّ زؿب قاالؼی ُوَ ظؽفیت قؽهایَ قتیؿی ضْظ ؼا اؾ ظقت ظاظٍ
اقت هؼاهلَ پؽقْظی اقتُ .ؽ ظاؼ ّ ظقتَ ای تا ػلن ّ کتل ّ زدؽٍ ضْظ ّاؼظ هیعاى هی گؽظظ .ؼًّك تاؾاؼ تؽای ایي
خواػت ظؼ زعی اقت کَ ظؼ قالِای اضیؽ زتی ازؿاب ؼاقت تْؼژّاؾی ًیؿ هی کْنٌع تیهتؽ اؾ ؼلیثاى طؽفعاؼ «
ؼّؾ کاؼگؽ» نًْع .ظؼ قْئع چٌعیي قال اقت کَ ظهْکؽات هكیسی ُا ظؼ لیاـ تا تؽضی ازؿاب چپ ،کاؼگؽاى
تیهتؽی ؼا ؼّؾ اّل هاٍ هَ ؼاُی ضیاتاى ُا هی قاؾًع .ظؼ ُؽ زال ایي ُا ُوگی طیف کاقثکاؼاًٌع ،گؽٍّ ظّم یا
اکثؽیت نؽکت کٌٌعگاى ؼا ضْظ تْظٍ ُای کاؼگؽ تهکیل هی ظٌُع .ایٌاى ًیؿ ظؼ ایي ؼّؾ تكاط نکایت ّ ًػؼ ّ ًیاؾ ّ
التواـ پِ ي هی کٌٌع .ظقتوؿظُا پائیي اقت ،فهاؼُا قٌگیي اقت ،تثؼیضات خٌكی فؽاگیؽ اقت ،کاؼ کْظکاى قِوگیي
اقت ،فمؽ ؼّ تَ فؿًّی اقت ّ لیكت تلٌعتاالئی اؾ ایي ظؼظُا ّ ؼًدِا تؽ ؾتاى هی آیع کَ چَ نْظ؟؟!! آؼی کَ چَ
نْظ؟؟!! کَ قؽهایَ ظاؼاى ّ ظّلت ُا ایي کاؼُا ؼا ًکٌٌع!! کَ صازثاى قؽهایَ ّ ازؿاب زاکن تْؼژّاؾی تَ هصالر
ؾًعگی کاؼگؽاى فکؽ کٌٌع!! کَ کاؼگؽاى زك ظاؼًع ،زمْق ظاؼًع ،اًكاًٌع ،ضالك قؽهایَ ُا ُكتٌع ّ ایي گًَْ ؼفتاؼ تا
آًاى ػالالًَ ًیكت ،ػاظالًَ ًیكت ّ اصالً تَ صؽف ایي ًظام ًیؿ ًوی تانع!! ههاُعٍ هی کٌین کَ تْظٍ ّقیغ یا هسعّظ
نؽکت کٌٌعٍ ظؼ هؽاقن ایي ؼّؾ ًیؿ کن ّ تیم ُواى کاؼی ؼا هی کٌٌع کَ خوؼیت قیٌَ ؾى ػؿاظاؼ پهت قؽ ُیأت ُای
کاقثکاؼ ظیٌی اًدام هی ظٌُع.
آًچَ ایٌدا ُیچ لاتل ؼؤیت ًیكت یک صف آؼائی ّالؼی ضع قؽهایَ ظاؼی ظؼ ُواى قطر ًواظیي ّ ًوایهی ّیژٍ ایي
ؼّؾ اقتُ .یچ کف ًوی گْی ع کَ چؽا ّضغ چٌیي اقت ،چؽا قؽهایَ ظاؼی ایي ُوَ ًیؽّهٌع ّ تی ػٌاى ّ یکَ تاؾ ّ
پؽنتابُ ،ؽ قثؼیتی ؼا کَ اؼاظٍ هی ًوایع ػلیَ  5هیلیاؼظ ًفْـ تْظٍ ُای کاؼگؽ ظًیا اػوال هی کٌع .چؽا ایي  5هیلیاؼظ
ظؼ چٌیي هْلؼیت هكتأصل ،ؾتْى ّ ؾهیٌگیؽی لؽاؼ ظاؼًع؟ چؽا چٌع صع قال هثاؼؾٍ هكتوؽ ایي تْظٍ کثیؽ چٌع
هیلیاؼظی ًتْاًكتَ اقت زتی تؽ اؼاتَ تْزم طثمَ قؽهایَ ظاؼ لگام ؾًعُ ،یچ کف ًوی پؽقع کَ تؽ قؽ آى هثاؼؾات ،آى
افك ُا ّ اًتظاؼات ،تؽ قؽ اُعاف آى ًكل ّ ًكلِای کاؼگؽ کَ ًكتٍْ ّ اقتْاؼ ظؼ ؾیؽ پؽچن ؼُائی اًكاى خٌگیعًع چَ
آهع ّ چؽا ًكل ز اضؽ طثمَ کاؼگؽ تَ ظًثال آى ُوَ پیکاؼُا ،ضیؿنِا ،اًمالب ُا ّ زواقَ آفؽیٌی ُا ایي چٌیي فؽّهاًعٍ
ّ قؽظؼگن ّ غلت پػیؽ چهن تَ اًتظاؼ هؼدؿٍ ایي خٌاذ ّ آى خٌاذ تْؼژّاؾی ظّضتَ اقت .قطي اؾ اّل هاٍ هَ اقت ّ
ظؼ ُؽ گْنَ ای تؽیثًْی تؽپاقت ،اها ُیچ کف ػلیَ اقاـ ُكتی قؽهایَ فؽیاظ ًوی کهع ّ اگؽ هی کهع فمظ نؼاؼتافی
اقت ،لیكت ظؼظُا لؽائت هی گؽظظ اها ؼیهَ آى ُا یا ظؼ تطي ؼاتطَ ضؽیع ّ فؽّل ًیؽّی کاؼ کاّیعٍ ًوی نْظ ّ یا
اگؽ پای ایي کاّیعى تَ هیاى هی آیع فمظ لفاظی اقتُ .یچ کف ًوی گْیع کَ تا قؽهایَ ظاؼی ُكت ،ایي ظؼظُا ضْاُع تْظ

ّ اگؽ ُن هی گْیع قْای اػالم تاّؼ هكلکی ضْیم ُیچ کاؼ ظیگؽی ًوی کٌعُ .یچ کیفؽضْاقتی ػلیَ ُیچ اتساظیَ ای
تَ ضاطؽ ایفای ًمم ؾنت ّ قؽهایَ قاالؼل ظؼ ضاکكپاؼی خٌثم ضع قؽهایَ ظاؼی تْظٍ ُای کاؼگؽ صاظؼ ًوی نْظ.
کاؼًاهَ گوؽاَُ ُا پؽظاؾی ُای ازؿاب ّ ًمم آًِا ظؼ آّیطتي خٌثم تیي الوللی طثمَ کاؼگؽ تَ ظاؼ کوًْیكن تْؼژّائی،
ضلمی ،قْقیال ظهْکؽاقی ّ تَ ُؽ زال ؼفؽهیكن چپ یا ؼاقت پیم پای کاؼگؽاى تاؾ ًوی گؽظظ .اؾ چاؼٍ پؽظاؾی ُا ّ
ؼاُثؽظُای ؼاظیکال ضع قؽهایَ ظاؼی اصالً قطٌی تَ هیاى ًوی آیع .تسث قاؾهاًیاتی قؽاقؽی نْؼائی ضع کاؼ
هؿظ ی تْظٍ ُای طثمَ کاؼگؽ ظؼ هؽاقن ایي ؼّؾ کفؽ اقت ّ ظیْاؼُای تلٌع ّ لطْؼ ؼفؽهیكن ُیچ هٌفػی تؽای قؽایتم
تَ غُي ُیچ کاؼگؽی تاؾ ًوی گػاؼظ.
اّل هاٍ هَ هْخْظ ،چٌیي اقت .اتساظیَ ُا ،ازؿاب ّ قکت ُا ضْب هی ظاًٌع چَ هی ضْاٌُع ّ چَ هی کٌٌع .تا خائی کَ
تَ قْقیال ظهْکؽاق ی ّ اتساظیَ ُا هؽتْط اقت ّظائف ؼّتیي ضْظ ؼا اًدام هی ظٌُع ،ایي ؼّؾ تؽای آى ُا هثل ُوَ
ؼّؾُای ظیگؽ فؽصتی تؽای کفي ّ ظفي خٌثم کاؼگؽی ظؼ گْؼقتاى تكلین ّ توکیي تَ هاًعگاؼی قؽهایَ اقت .ازؿاب
ّ گؽُِّای طیف ؼفؽهیكن چپ ًیؿ هدالی تؽای کكة ّ کاؼ ّ ؼًّك تاؾاؼ تَ چٌگ هی آؼًع ،ظاظى یک اػالهیَ ّ
ههتی لفاظی ّ نؼاؼتافی ضْظ ًْػی اتؽاؾ زیات کاؼیکاتْؼی یک قکت اقت .تکلیف ایٌِا ؼّني اقت ،اها ضطاب ها
تا تْظٍ ُای کاؼگؽ نؽکت کٌٌعٍ ظؼ هؽاقن اقت .تٌوایَ کالم ایي اقت کَ خعیّ ،الؼی ،ؼاظیکال ،طثماتی ّ قؽهایَ
قتیؿ تَ ایي ؼّؾ ،تَ خٌثم ضْ یم ّ تَ کل قؽًْنت ضْظ ًظؽ اًعاؾین . .تَ آًچَ هی کٌین تا قؽ تیعاؼ فکؽ کٌین .هؼضل
طثمَ ها ظؼ ُیچ نؽائطی اؾ خولَ ظؼ نؽائظ هْخْظ ،فمظ زعیث تعتطتی ُا ًیكت .تا لیكت کؽظى تِاخوات تْؼژّاؾی ّ
لؽائت ایي لیكت ظؼ پهت تؽیثْى ًِاظُای هٌسل ظؼ ًظام تؽظگی هؿظی گؽُی اؾ کٍْ ههکالت ؼّؾ ها ّ ظؼیچَ ای تَ
قْی ؼُائی ها اؾ خٌِن گٌع ّ ضْى قؽهایَ ظاؼی تاؾ ًوی گؽظظُ .یچ طثمَ اقتثواؼ نًْعٍ ای ظؼ ُیچ ظّؼٍ تاؼیص تا
ًدْای فالکت ّ تؽظى نکایت نعت اقتثواؼ ظؼ تاؼگاٍ لعؼت طثمَ اقتثواؼگؽ ،تا هطالثَ اصالزات ،تا اکتفاء تَ نؼاؼ ّ
کْتیعى ههت تؽ فض ا لاظؼ تَ ضؽّج اؾ ؾًعاى ّزهت ّ ظُهت ّ گؽقٌگی ّ هؽگ ظقت پطت هٌاقثات اختواػی هكلظ
ًگؽظیعٍ اقت .تاؼیص ؾًعگی تهؽ تاؼیص هثاؼؾٍ طثماتی اقت ّ قؽًْنت ایي هثاؼؾٍ ؼا آؼایم لْای ّالؼی طثمات تؼییي
هی کٌع .هكألَ زیاتی طثمَ ها ظؼ قؽاقؽ خِاى ،ظؼ ُؽ خاهؼَُ ،ؽ هؽکؿ کاؼ ّ تْلیع ،ظؼ ّضؼیت ؼّؾ ّ آیٌعٍ
هْلؼیتی اقت کَ اؾ لساظ اػوال لعؼت ػلیَ قؽهایَ ظاؼاى ،ظّلت آى ُا ّ کل ًظام قؽهایَ ظاؼی ظاؼینُ .وَ زؽف ُا
تایع زْل ایي هسْؼ چؽش ضْؼظُ .ؽ هیؿاى ضؽّج ها اؾ ایي ّضؼیت یا ُؽ گام هْفمیت ها ظؼ ُوْاؼقاؾی ؼاٍ ؼُائی
آتی ظؼ گؽّ صف آؼائی ًیؽّ هٌع ،هكتمل ،طثماتی ّ ضع قؽهایَ ظاؼی تْظٍ ُای ّقیغ طثمَ هاقت .هؽکؿ ثمل کلیَ
تعتطتی ُای ظاهٌگیؽ  5هیلیاؼظ ُوؿًدیؽاى ها ظؼ ظًیا ،فمعاى ایي صف آؼائی ّ فؽّهاًعگی ؼلت تاؼ اؾ اػوال لعؼت
آگاٍ ضع قؽهایَ اقت .تؽای ازؽاؾ ایي لعؼت تایع ؼیل فکؽ ّ هثاؼؾٍ ّهطالثات ّ قاؾهاًیاتی ّ ؼاٍ تسمك ضْاقتَ ُا ّ
ظؼ یک کالم ًْع ًگاٍ ضْظ تَ کل هكائل هثاؼؾٍ طثماتی ؼا تغییؽ تٌیاظی ظاظ .تایع اهیع ُؽ ًْع تِثْظ ؾًعگی اؾ طؽیك
تْقل تَ لاًْى ّ لؽاؼ ّ هعًیت ّ ًظن قؽهایَ ظاؼی ؼا تَ طْؼ کاهل تَ تایگاًی تاؼیص قپؽظ .لاًْى قؽهایَ ،طْق
آٌُیٌی اقت کَ ت ؽای هاًعگاؼقاؾی اقاؼت ها ظؼ خٌِن ضؽیع ّ فؽّل ًیؽّی کاؼ ّ تهعیع هكتوؽ اقتثواؼ ّ قتوکهی ّ
ؾتًْی ها ظؼ ایي ًظام تؽ ظقت ّ پای طثمَ ها لفل هی کٌٌع .تایع تكاط قٌعیکاقاؾی ّ خٌثم اتساظیَ ای ؼا ظؼ ُن
پیچیع ،قٌعیکاُا ّ اتساظیَ ُا گوؽاَُ ای اقت کَ تؽ قؽ ؼاٍ قاؾهاًیا تی لعؼت آگاٍ ضع قؽهایَ ظاؼی ها هؼواؼی
گؽظیعٍ اقت .تؽ قیٌَ زؿب قاؾاى ّ هٌاظیاى آّیطتي تَ قکت ُای تاالی قؽ ظقت ؼظ کْتین .آًچَ ؾیؽ ایي ًام ظیعٍ این
ّ هی تیٌین تؽُْتی تؽای ظّؼقاضتي تْظٍ هیلیًْی ّ هیلیاؼظیي طثمَ ها اؾ ایداظ ظؽف ّالؼی اػوال لعؼت آگاٍ ضع کاؼ
هؿظی تْظٍ اقت .ها یک طثمَ خِاًی هتهکل اؾ اکثؽیت غالة قکٌَ ایي کؽٍ ضاکی ُكتین .ضالك کل قؽهایَ ُای ایي
خِاًین .قؽهایَ ؼا ها تْلیع هی کٌین ّ لعؼت قؽهایَ هطلْق کاؼ ّ اقتثواؼ هاقت .چؽا ها ضالماى ّالؼی قؽهایَ ّ لعؼت
قؽهایَ ظاؼی تایع ایٌكاى فؽّهاًعٍ ،ؾتْى ّ تی لعؼت ظؼ زال اقتغاثَ تَ ظاهاى هطلْق کاؼ ضْیم تانین .چؽا تایع آًچَ
ها آفؽیعٍ ّ هی آفؽیٌین ّ ُؽ ؼّؾ تاؾافؽیي هی کٌین ّ ػظین تؽ هی قاؾین ،ظؼ ًمم لعؼتی ضعاگًَْ فؽهاًؽّای لاُؽ
ظؼًعٍ خِاى هطاع هكلظ تؽ ُكت ّ ًیكت ؾًعگی ها تانع .چؽا تایع زاصل کاؼ ّ اقتثواؼ ها لعؼت فائمَ تی ػٌاى ظقت
تَ کاؼ قالظ کؽظى ها اؾ ُكتی تانع .ایي ُا ُوَ قإاالت اقاقی ّ ظؼ ّالغ زیاتی تؽیي ّ اقاقی تؽیي قإال ؾًعگی
اًكاى ػصؽ اقتُ .یچ زکن همعؼی تؽ ایي ّضؼیت زاکن ًیكت .تاؼیص ؼا اًكاى ُا ّ هثاؼؾٍ طثماتی اًكاى ُا قاضتَ
اقت .طثمَ قؽهایَ ظاؼ ّ کل ظّلت ُای قؽها یَ ظاؼی لعؼت ضْظ ؼا اؾ قؽهایَ هی گیؽًع ،قؽهایَ ظؼ ُواى زال کَ
هسصْل اقتثواؼ هاقت ًیؽّی هسؽکَ تاژگًَْ پؽظاؾی زمایك اختواػی ظًیای زاضؽ اقت .قؽهایَ هانیي لِؽ ّ
قؽکْب ضْظ ػلیَ ها ؼا ظّلت ًوایٌعٍ ها خاؼ هی ؾًع ،طْق پْالظیي اقاؼت ها ظؼ خٌِن تؽظگی هؿظی ؼا لاًْى ّ
هعًیت ّ ّ ًظن قیاقی ضاهي هٌافغ ها الماء هی کٌع ،اتساظیَ ُای هسل کفي ّ ظفي خٌثم ضع قؽهایَ ظاؼی ها ؼا
ًِاظُای اػوال لعؼت ها هی ضْاًع ،قؽهایَ ُوَ ّالؼیت ُا ؼا تسؽیف هی کٌع ّ زاصل ایي تسؽیف ؼا قاؾ ّ کاؼ
تسویل نؽّط اؼؾل افؿائی ضْظ تؽ ها هی قاؾظ.
قؽهایَ ؼّؾ اّل هاٍ هَ ها ؼا ًیؿ اؾ تیص ّ تي تسؽیف کؽظٍ اقت ّ تَ ؼّؾی تؽای اقتغاثَ ّ آٍ ّ ًالَ ّ اتؽاؾ ؾتًْی
ها ظؼ هماتل ضْظ کؽظٍ اقت .تؽای ؼُائی اؾ ایي ّضؼیت تایع قؽ قؽهایَ ؼا اؾ ؼّی تٌَ ضْظ تؽظاؼین .تایع تا چهن تیٌا

ّ هغؿ ُهیاؼ تَ خاهؼَ ّ خِاى ّ کاؼ ّ نؽائظ کاؼ ضْظ ًظؽ اًعاؾین .ظؼ ُویي ؼاقتا تایع ؼّؾ اّل هاٍ هَ ؼا تَ ؼّؾ
ّالؼی طثمَ ضْیم هثعل قاؾین .ایي ؼّؾ یاظهاى ضیؿنی اقت کَ ًكلی اؾ طثمَ ها تؽ هْخْظیت قؽهایَ ظاؼی نْؼیع.
تثعیل چٌیي ؼّؾی تَ آًچَ ایي قال ُا پیم ؼّی ضْظ هی تیٌین تعّى ُیچ کن ّ کاقت ُواى اقت کَ طثمَ قؽهایَ ظاؼ ّ
ظّلت ُای قؽهایَ ظاؼی هی ضْاٌُع.
ُوسًجیراى! بیائیذ اّل هاٍ هَ را رّز هیعاد سراسری تْدٍ ُای طبقَ خْد برای خیسشی ًْیي ّ آگاُاًَ علیَ اساش
سرهایَ داری سازین .بیائیذ پرچن سازهاًیابی شْرائی سراسری ضذ کار هسدی را بر بام تواهی هراکس کار ّ تْلیذ ّ
هحل سکًْت اً ساى ُا بَ اُتساز در آّرین .بَ جای سرگرداًی در برُْت ُا ّ گوراَُ ُای تباُگر رفرهیستی دست
بَ کار هتشکل ساختي ّ هتحذ کردى شْرائی قْای پیکار طبقاتی خْد علیَ سرهایَ شْین .بیائیذ بَ جای آّیختي بَ
قاًْى ّ ًظن سرهایَ ،بَ جای استِالک ّ تباُی قذرت تاریخساز طبقاتی خْد در شْرٍ زار جٌبش اتحادیَ ای ّ
سٌذیکا آفریٌی ،بَ جای آّیختي بَ اهاهسادٍ ُای حسبی راٍ ایجاد شْراُای رزهٌذٍ ضذ سرهایَ داری تْدٍ ُای طبقَ
خْد را پی گیرین .بیائیذ پرچن شْراُای سرهایَ ستیس هتشکل از تْدٍ ُای ّسیع طبقَ خْد را در سراسر جِاى بَ
اُتساز در آّرین .بی ائیذ بیرقی را برفرازین کَ بیرق ّاقعی رُائی بشر از جٌِن سرهایَ داری ّ ّجْد ُر گًَْ استثوار
ّ ستن ّ دّلت ّ طبقات ّ جاهعَ طبقاتی باشذ .بیائیذ رّز اّل هاٍ هَ سال  3102را سرآغازی برای ایي جِتگیری ّ
اًجام ایي کارُا سازین.
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