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پتیف اظ   .اؾتت  1زض ؾایت ًقس هٌتكط قسُػٌَاى هتٌی اؾت کِ اذیطاً « زض زفاع اظ اؾتقالل چپ اًقالبی»

َ  پطزاذتي بِ هتي الظم اؾت اظ ًَیؿٌسُ )یتا ًَیؿتٌسناى    پیكتٌْازا  ٍ   بتِ اقتتطاگ نصاقتتي    طآى برتا

. ًگطاًی اها آًزاؾت کِ ًیّتت ذیتط ًَیؿتٌسُ زض فقتساى چتاضچَر ت َضیت  ٍ       تكکط کطزّای ذَز  زغسغِ

اظ ایتي ضٍ  زضکی َبقاتی اظ نَض  هؿ لِ، زض ؾُح احطنصاضی ذَز ًِ تٌْتا هییتس کتِ هًتط ٍاوتغ قتَز.       

َزّای هتي بیاى کٌس. بسیْی اؾت هراَب ایتي  ًَیؿٌسُ ایي ؾَُض الظم زیس ایطازا  ذَز ضا زض هَضز کوب

 حاهل چٌیي ًظطیاتی اؾت.   ی اؾت کِباقس نطایك« ّؿتِ ؾطخ ػلی هؿیَ»ًقس بیف اظ آًکِ 

تتالـ کتطزُ ًکتاتی ضا زضبتاضُ يتطٍض  هطظبٌتسی بتا         ي پیساؾت، ًَیؿٌسُّواًَُض کِ اظ ػٌَاى زٍم هت

بتا  « یطٍّای چپ ضازیکتال ً»بحج هتي هصکَض هكرم کطزى ًؿبت  نَقعز کٌس. هحَض انلی« زقوي»

. چٌتس ؾتالی اؾتت افتطاز ٍ     اؾتت « ذَاّی ٍ چپ هحَض هقاٍهت رطیاى ػسالت»ؾایط رطیاًا  با تاکیس بط 

کٌٌتس هكتلَل بتِ     هؼطفی هی« چپ ضازیکال»کِ اغلب ذَز ضا هحافل ٍ رطیاًا  هتیاٍ  ٍ ناُ هتٌاوًی 

ًاهیتسُ  « هحتَض هقتاٍهتی  »اًس کتِ بتِ انتُالح     حافل ٍ رطیاًا  زیگطیافطاز ٍ ه« افكانطی»انُالح 

چقسض ًاقی اظ اذتالفا  قرهی ٍ هحیلی اؾت ّتس   « ت َضی »قًَس. رسای اظ ایٌکِ ایي اذتالفا   هی

اًس ٍ هحَضهقاٍهتی َطفساض ضغین. اهتا ٌّتَظ    نطٍُ اٍل ایي اؾت کِ حابت کٌس ضازیکالْا ٍ اًقالبیْا يسضغین

ت ٍ آى َطفتساضی چیؿتت.   نَیٌس ٍ هحتتَی ایتي يتسیّ    ضٍقي ًیؿت کِ ّط کسام اظ ایي زٍ چِ هیٍاوؼاً 

ضا هقسّم بتط ّتط هَيتؼگیطی ؾیاؾتی زیگتط      « اهپطیالیعم»هحَض هقاٍهتیْا يسیّت با نَیٌس کِ  ایٌَُض هی

ًچتِ اظ  ِ ٍ ضازیکالْا بطػکؽ هؼتقسًس يسیّت با ضغین ٍ ؾطًگًَی آى هؿت لِ هبتطم ضٍظ اؾتت. اهتا آ    زاًؿت

ِ       زػَاّای هابیي ایي زٍ نطٍُ زؾتگیطهاى هی زاضی  قَز ایٌکتِ ّتط زٍ ّتن اظ اهپطیتالیعم ٍ ّتن اظ ؾتطهای

ای زاضًس ٍ ّویي باػج قسُ کِ ًِ تٌْا ٍظتای  اًقالبتی    زاضی ایطاى زضگ ًاوم ٍ آقیتِ رْاًی ٍ ؾطهایِ

فطػتی رلتَُ     بتا ایطاى بیافتٌس ٍ یتا  ؾتیعی اضتزاػی ضغین  یا زض زام اهپطیالیعمضٍظ ضا تكریم ًسٌّس بلکِ 

 آیتا  هؼلتَم ًیؿتت  ایطاى پیف بطًٍتس.   زضضغین تلییط ّای اضتزاػی اهپطیالیؿتی بطای  زازى ٍ یا اًکاض پطٍغُ

زاًس یا ذیط، ٍ ایٌکِ آیا ضازیکالیعم زض يسیّت با ضغیتن   رطیاى ضازیکال ّط ًَع يسیتی با ضغین ضا هتطوی هی

 قَز یا يسیّت با توام ًیطٍّای اضتزاػی زض ایطاى، هٌُقِ ٍ رْاى؟   ایطاى تؼطی  هی

کٌس کِ زٍلت روَْضی اؾالهی زض َتی چْتاض زّتِ نصقتتِ ّتط چتِ بیكتتط         ًَیؿٌسُ اظ ایٌزا قطٍع هی

نتطایف بتِ    اهتا ظتاّطاً   ٬اؾت. تؼطییى اظ پیچیسنى زازُ ًوى قتَز  ؾاذتاضی هتٌاوى ٍ پیچیسُ پیسا کطزُ

ضٍقتي ًیؿتت آیتا ایتي ًتَع ذانتى اظ       . «الیلى تَاهاى ؾاذتاضى ٍ تتاضیرى اؾتت  هتاحط اظ ز»پیچیسنى 
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بتا آى هَارتِ    قسى اؾت یا ّواى پیچیسُ قسًى کِ ّط ؾاذتاضى با  نصض ظهاى ٍ فطتَ  قسى «پیچیسُ»

يساًقالر حاکن »زّس کِ  یتَيیح ه ضا ایي نًَِ «تَاهاى ؾاذتاضى ٍ تاضیرى»؟ ًَیؿٌسُ زالیل قَز هی

ًیع زض تاضید ٍرتَز  تَ نَیى ضغیوْایى  «. یاٍضززٍام ب یفذَ ییبا فطم ٍ ؾاذت ابتسا تَاًؿتِ یًو یطاىبط ا

اظ  ًَیؿتٌسُ  تتط هٌظتَض   بِ ػبتاض  ؾتازُ  ! ًسا آٍضزُزٍام  ذَز «فطم ٍ ؾاذت ابتسایى»ّواى کِ با اًس  زاقتِ

اهتا   .اٍضز هتی بِ ارطا زض  «ْاتًازّا ٍ تٌك»بطاى هْاض  ىيس اًقالبّط قسى اوساهاتى اؾت کِ  «پیچیسُ»

ًبتَزُ، بلکتِ اغلتب بتا      یرُت تک یچیتسنی، بتِ پ  یفنتطا  یتي ا یریِضًٍتس تتاض  » ٬َیؿتٌسُ ذَز ًبقَل باظ 

یؼٌی زٍلت ایطاى زض ػیي حال ّن پیچیسُ قتسُ ٍ  .«هتٌاوى ٍ هرال ِ ّن ّوطاُ بَزُ اؾت ییػولکطزّا

 نتصاضز.  ّط نًَِ تیؿیط ٍ اؾتیازُ باظ هتی ای ػوالً ضاُ ضا بطای  چٌیي تؼطی  هبْن ٍ نكازُ ّن ًكسُ اؾت!

ِ  یاؾاله یزٍلت روَْض یسئَلَغی ا-یاؾیؾاذت ؾ یتٌاوًا  زضًٍ»ذالنِ ایٌکِ  ِ ّوتطاُ   بت   هزوَػت

 کتطزُ  ذلق – کكَض اظ ذاضد ٍ زاذل زض – یفپطتٌف ذَ یا ح یَ یطاىکِ زٍلت ا ییْاتًازّا ٍ بحطاً

ِ   یزض ؾاذت زضًٍ یطًانع ییْاآًْا زاهي ظزُ، باظتاب  بِ یا  یتطاى زٍلتت زض ا  یزتِ، زض ًتاًتس.  ذَز زٍلتت زاقتت

زض ػتیي  «چٌس الیِ ٍ هتٌتاوى »ؾاذت  اها ّویي«. اؾت یافتٍِ هتٌاوى  یِچٌسال یؾاذتاض یكتطّطچِ ب

ذتال  تَاهاى قکل ّویي  اها «.اؾت  زازُ یفضا افعا ... آى یزٍلت ٍ اهکاى هاًَضّا یطیتتَاى هس» حال

الوللی ضا زازُ اظ َط  زیگط  ى اهکاى هَارِ ؾیّال با تٌكْای زاذلی ٍ بیيبِ آکِ « ًظام حاکن»ٍ پیچیسُ 

 . هحتَض حطکتت ایتي    ۹ ل«)ضًٍس حیا  ؾیاؾی ایي ًظام با قکٌٌسنی زائوی ّوطاُ باقس»باػج قسُ تا 

ذٌختی ؾتاظی   »قتکٌٌسُ  ّتن  ٍ  اؾتت  طهتسبّ اؾت ّن هتٌاوى ٍ ّن  پیچیسُکِ ّن « اضناًیعم ذَزآناُ»

 اؾت.  « ػٌانط تْسیس کٌٌسُ ّؿتی زٍلت

 ٬نَیتس  چیع بیكتطی اظ تؼتاضی  للتَی وتسض  َبقتاتی بتِ هتا ًوتی       کِ  «پیچیسنى»بط اؾاؼ ایي ت َضى 

ُ  اضناًیع»اَاق فکط ایي بِ تهویوا  چْل ؾال اذیط  حَازث با ضبٍ زازىًَیؿٌسُ  زض ٍاوتغ   «م ذتَز آنتا

ـ    يس اًقالر وسض وسض  ّاى تََ ِبِ تكطیح لیل ؾیاؾى ضا تح کتطزُ اؾتت.    تبتسیل  بتطاى حیتخ ذتَز

ِ  نطفاً ٬اها ؾُحى «پیچیسُ»کٌٌس کِ توام ایي اؾتسالل  نیحا  بؼسى ضٍقي هی اى اؾتت بتطاى    ٍؾتیل

نیطز. بؿیاض ؾتازُ ّتط    بکاض هی ّط رطیاًى ازض هرالیت ب «ّؿتِ ؾطخ»ّط بطچؿبى کِ هَرِ رلَُ زازى 

 ًَػى تََ ِ اَاق فکط ضغین اؾت.چیعى کِ غیط اظ هي اؾت هحهَل 

]ضغین روَْضی اؾالهی؟[ اظ  اظ ی  ؾَ  ضیكِ زض چگًَگی پیسایف آى»بِ ظػن ًَیؿٌسُ، ذُطا  بیطًٍی 

... ٍ اظ ؾَی زیگط بتا تحتَال  تتاضیری بؼتسی زض ضًٍتس ؾتتیعّا ٍ        زل هٌاظػا  اهپطیالیؿتی رٌگ ؾطز

  زاضز. ۴ ل«)کالى زٍلت ایطاى بتِ ایتي تحتَال     ضوابتْای وسضتْا ٍ بلَکْای اهپطیالیؿتی ٍ ٍاکٌكْای

بتط  بَُض ذالنِ هزوَػِ زیٌاهیعم زٍضاى باػج قکلگیطی زٍلت ایطاى آًگًَِ کِ اهطٍظ ّؿت قسُ اؾت. 
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اؾاؼ اؾتسالل ًَیؿٌسُ، زض توام ایي زٍضُ قکا  زٍلت ٍ هلت هٌزط بِ ایي قس کِ ًظام ّط چتِ بیكتتط   

ًظتام بتطای   « ذیتع بطزاقتتي  »ظاهی ٍ حًَض بیكتط زض هٌُقِ بٌا کٌس. ّای ذَز ضا بط افعایف اوتساض ً پایِ

ذُتط هْوتتط بتطای ضغیتن اهتا      ای ضا اظ ًظط ًَیؿٌسُ بایس زض ّویي چاضچَر زضگ کطز.  تقَیت تَاى ّؿتِ

اپَظیؿتیَى پیگیتط ٍ هؿتتقل، حتَظُ کتاضنطی، حتَظُ       »ذُط زضًٍی بَزُ کِ ًَیؿٌسُ آًطا بِ پتٌذ حتَظُ   

ای بتِ   ضغین زض زٍضُ. اؾت کطزُ بٌسی زؾتِ  ۵ ل)«هلی –زاًكزَیی، حَظُ ظًاى ٍ حَظُ اولیتْای وَهی 

زٍلتی با نیتواًْایی ػاضیتی  ًْازّای قبِ ّا ٍ قکل زازى بِ نطٍُ»ؾطکَر هؿتقین ضٍی آٍضزُ ؾپؽ با  

ایتي زٍضُ زٍم  قسُ اؾتت.  « ازغام هرالیت ؾیاؾی یا حص  ازغاهی»تط  ٍاضز فاظ پیچیسُ« کٌٌسُ ٍلی حص 

َلبی زض فًای ؾیاؾی ایطاى بؼتس اظ اًقتالر. بتِ ظػتن      ؾاذت انالح« پطٍغُ ضاّبطزی»ههاز  بَزُ با 

نیتوتاى چتپ   »ای اؾت ٍ ّس  اظ آى حتص  ٍ ؾتطکَر    غُحانل چٌیي پطٍ« زٍلتی چپ قبِ»ًَیؿٌسُ، 

اؾت. بَُض ذالنِ ًَیؿٌسُ هؼتقس اؾت کِ ًبایس نصاقت کِ ایي چپ والبتی ٍ زٍلتؿتاذتِ کتِ    « اًقالبی

« چتپ اًقالبتی  »ذَز ضا هتكکل کطزُ با اؾتتیازُ اظ ازبیتا    « ذاهی» ػوستاً حَل ازبیا  يساهپطیالیؿتیِ

 قَز. « ذُطا  آتی چپگطاییِ ضازیکال»ّا ضا فطییتِ ٍ هاًغ اظ  تَزُ

ن با بطرؿتِ کطزى چٌس ًوًَِ اظ کوبَزّا ٍ ایطازا  هتي بتِ ؾتاذت ایتسئَلَغی  ٍ    کٌ زض ازاهِ تالـ هی

کٌتس   اقتاضُ هتی  « چتپ ضازیکتال  »ًَیؿٌسُ زض ایي هتي باضّا بِ م.  بپطزاظ« چپ اًقالبی»اتی ایي ًَع َبق

فْوتین   ضٍقي کٌس. آًچِ هتی  اـ هَايغ ٍ هَيؼگیطی َبقاتیٍ  آًطا تؼطی  کطزُ ٍ ًكاى زازُبسٍى آًکِ 

  تؼطیت  قتسُ ٍ ًیطٍّتای ضازیکتال زیگتط      ۲ )ل« حقیقتت »حَل هیَْم « چپ ضازیکال»ایي اؾت کِ 

هبتاضظُ کٌٌتس. ًَیؿتٌسُ    « زقتوي »ّوتطاُ قتسُ ٍ ػلیتِ    « چپ ضازیکال»تَاًٌس حَل ّویي هیَْم با  هی

انتط اًتظتاض   . ۲آیا اظ ّوتاى رتٌؽ اػتقتاز ٍ ایوتاى اؾتت؟     . کٌس هٌظَضـ اظ حقیقت چیؿت هكرم ًوی

                                           
تتَاى   انط ایي هیَْم اظ فیلؿَ  ضازیکال فطاًؿَی آلي بسیَ نطفتِ قسُ اؾت تا آًزا کِ بِ بحج ها هطبٌَ اؾتت هتی   ۲

بسیَ رایی بطای اًسیكِ اؾتطاتػی  ًیؿت. چطا کِ ؾَغُ ؾیاؾی تٌْا پؽ اظ ضذساز « ضازیکال»هسػی قس کِ زض ت َلَغی 
کٌٌس کیییتتی هتوتایع    آیس ٍ ضذساز اظ آًزا کِ اظ هزوَػِ ػَاهلی کِ آًطا ایزاز هی ٍ با ٍفازاضی بِ آى اؾت کِ بَرَز هی

اًس. البتتِ   ّای حانل اظ آى اهَضی ًازض ٍ اؾتخٌاییُ بگصضین اظ ایي کِ بطای بسیَ ضذساز ٍ ؾَغ زاضز وابل پیكبیٌی ًیؿت.
اها هؼتقس اؾت کِ زٍضاى ؾیاؾت حعبی ٍ هباضظُ بطای تؿریط وسض  زٍلتی بِ ؾتط آهتسُ    کٌس بسیَ ؾاظهاًسّی ضا ضز ًوی

اؾت. ؾیاؾت حعبی وطى بیؿتن ّن چیعی رع ذكًَت ٍ کكتاض بِ باض ًیاٍضزُ اؾت. اکٌَى اهتا هؿت لِ ایتي اؾتت کتِ      
 ؾت اًقالبی بسٍى حعر چگًَِ هوکي اؾت. ؾیا

بْتط بَز بِ آى اقاضُ قَز. چٌیي هیاّیوی انط چِ هوکي اؾتت زض ًگتاُ ًرؿتت     اؾتانط هٌظَض ًَیؿٌسُ هٌبغ زیگطی 
زاقتِ باقٌس. بِ ػٌَاى هخالی ؾازُ فطو ؾیاؾی تَاًٌس احطا  هرطبی زض تحلیل  ظاّطاً بسیْی بٌظط بطؾٌس اها زض ػول هی

تَاًتس ایتي    نطایف زض زضٍى َبقِ کاضنط ذَز ضا حاهل حقیقت بساًٌس. آًَوت تکلی  چیؿت؟ پاؾد احتوالی هتی کٌین زٍ 
ای اظ  کٌس کِ کسام حقیقت زضؾت اؾت. بِ ایي هؼٌی آیا حوایت نؿتطزُ تَزُ باقس کِ هباضظُ َبقاتی زض ػول ضٍقي هی
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انط آیا َبقِ کاضنط بِ حقیقت ًیاظ زاضز؟  این کِ با تحلیلی َبقاتی ؾط ٍ کاض زاقتِ باقین بایس بپطؾین زاقتِ

بزای نتحبت اظ هؿت لِ هكترم ٍ ضٍقتي     اؾت چطا « غیطاحؿاؾی»ٍ  َبقاتی «چپ ضازیکال» تحلیل

کتطزُ   آغتاظ اظ هیَْهی ت َلَغی  بطًاهِ، کِ زض ؾٌت ؾَؾیالیؿتی رایگاُ ٍ اّویت غیطوابل اًکاضی زاضز، 

ذتَضین ٍلتی ّتیا رتا      زض ایي هتي ٍ زض هتَى هكابِ بِ کطّا  بِ هیاّین اًتعاػتی ٍ کلتی بتط هتی    ؟ اؾت

ای زض کاض اؾتت آیتا    انط بطًاهِ ۹؟کٌین بطًاهِ پیسا ًوی ای اظ هیَْم هكرم ٍ ظهیٌی ٍ ؾَؾیالیؿتی ًكاًِ

َیطُ ضفتي اظ اقاضُ بِ ایي هؿ لِ هْن البتِ بتا َیتطُ     ؟ؾَؾیالیؿتی اؾت ٍ انط ًیؿت بِ چِ ػلت ًیؿت

چتپ  »آیتس.   رَض زض هتی « چپ ضازیکال ٍ اًقالبی»هَيؼگیطی ٍ هكرم کطزى رایگاُ َبقاتی ضفتي اظ 

پایتاى  پؿتاحعبی  هكرهاً هتتاحط اظ ت َضیْتای    ٍ  کٌس ًاهیسى ذَز تطزیس هی زض ؾَؾیالیؿتکِ « ضازیکالی

َّیّت ذَز ضا بتا بتِ   کطزُ ٍ « حقیقت»ضا بسل بِ  ؾَؾیالیؿتىی هکاًیکی آناّی با زضک وطى بیؿتن اؾت

. ًَیؿٌسُ توام ؾاذتواى تحلیل ذَز ضا با ّویي زضگ ت َلَغیت  بٌتا   کٌس اًحهاض زض آٍضزى آى تؼطی  هی

ػٌانط زیگطی ٍرَز زاقتِ ٍ ؾپؽ ّوِ « بیچپ ضازیکال ٍ اًقال»اؾت. بِ ایي نَض  کِ زض آغاظ کطزُ 

. تحلیل ًَیؿتٌسُ اظ اًقتالر ایتطاى، اظ رطیتاى انتالحا  ٍ      ًسا حَل آى قکل نطفتِاًس  کِ زض تحلیل آهسُ

الیؿتتی البتتِ   اػتٌایی ًَیؿٌسُ بِ ازبیا  ٍ ؾٌت ؾَؾی ًیع بِ ّویي نَض  اؾت. بی« ػسالترَاُ»رطیاى 

ٍ تٌاوًتا   احط ًبَزُ اؾت. توایع وائل ًكسى هیاى زٍلت ٍ قکل حکَهتی یا ضغین ؾیاؾی  زض ایي هیاى بی

پیچیتسُ  »باػج قسُ ًَیؿٌسُ برَاّس تحَال  چْاض زّتِ اذیتط ضا زض والتب     ۵۷بیي ایٌسٍ پؽ اظ اًقالر 

ی اؾتت کتِ زض ابتتسا ؾتازُ بتَزُ      زٍلت بِ ایي هؼٌت هٌظَض اظ پیچیسُ قسى آیا زٍلت تَيیح زّس. « قسى

زّتس کتِ    اؾت؟ هخالً ذَز ًَیؿٌسُ هُابق ت َضیْای ضایذ تََ ِ پیسایف ضغین ضا بِ ٍيتؼیتی ًؿتبت هتی   

هی با پیكَایی ذویٌی ضا بِ هخابتِ آلتطًتاتیَ ؾیاؾتی ضغیتن قتاُ زض زؾتتَض کتاض        التقَیت بٌیازنطایی اؾ»

چطا يسیَت ٍ هبتاضظُ  نط اؾت  اهپطیالیعم ایٌقسض ًیطٍهٌس ٍ تََ ِانط هؼلَم ًیؿت «. وسضتْای غطبی وطاض زاز

تَنَیی ذَز ایي اهط بقسضی بسیْی ٍ پیف هكرم با آى رایی زض تحلیلْا ٍ ػولکطز چپ ضازیکال ًساضز. 

تط قتسى زض زٍضُ   فقٍ رالب اؾت بِ ًتایذ ایي پیچیسُ. ۴پا افتازُ اؾت کِ ًیاظی بِ تَيیح ٍ تكطیح ًساضز

                                                                                                                                    

ا اظ هیاّیوی اؾتیازُ کٌین کتِ بزتای کوت  بتِ زضگ     بیاًگط حقیقت بَز؟ چط ۵۷يساًقالر اؾالهی زض آؾتاًِ اًقالر 
 غیطایسئَلَغی  ٍاوؼیت ػوالً ها ضا زچاض آقیتگی ؾاظز؟

بطًاهِ ػول ظحوتکكاى بطای ضفغ بحطاى کًٌَی،  زض تاضید هؼانط ایطاى ً ۺ ای اظ ی  بطًاهِ ؾَؾیالیؿتی بطای ًوًَِ ۹
 1۹۵۸حعر کاضنطاى ؾَؾیالیؿت ایطاى، 

https://revolutionary-socialism.com/hks-action-programme 
 ۺضرَع کٌیس ًكطیِ کٌسٍکاٍ، ّوچٌیي بِ هقاال  ظیط ۸ٍ  ۵ّای  بطای بحخی هیهل زض ایي ضابُِ بِ قواضُ ۴
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زٍلت ایطاى زض فطایٌس ََیتل ٍ پتط   » تَرِ کٌینۺ « زٍلت»ز یؼٌی چٌس زِّ پؽ اظ پیسایف ایي ًػا احوسی

اًساظ هُلَر ذَیف زؾت یافتۺ َبقِ ؾیاؾی حتاکن   فطاظ ٍ ًكیبف بِ ؾَی پیچیسنی، ؾطاًزام بِ چكن

 بطای هْاض راهؼِ ٍ تًتویي حبتا   –ّای يطٍضی وسض   بِ َبقِ اوتهازی حاکن بسل نطزیس ٍ ّوِ ؾَیِ

 بِ ایي هؼٌتی  هگط«! پیچیسنی»زض اٍد « ؾازنی»یؼٌی کوال «. زض زؾتاى زٍلت توطکع یافتٌس –حاکواى 

ِ   پیچیسُ ًبَز؟ ۵۷زٍلت ایطاى پیف اظ اًقالر  زاضاى  هگط َبقِ حاکن وبل اظ اًقالر چیعى بیف اظ ؾتطهای

ِ  «پیچیسنیْا»ایي ػلت ِ ًبَز؟ ّواى زٍضُ هكلَل پطٍضـ اًزوي حزتیهگط ؾاٍاگ زض  ؟زضباضى بَز  کت

ٍ کتل   )روَْضی یا اؾتالهی   ضغین ؾیاؾی زضٍى تٌاوًا قسُ « قالبیضازیکال اً»باػج قگیتی رطیاى 

اؾت. تٌاوًتاتی کتِ ّتط چتِ نصقتتِ       زاضی اظ َط  زیگط صّبی  با زٍلت ؾطهایِ)فاقیعم ه ضغین ؾیاؾی

 ٬ًظامٌّگاهی کِ هقَالتی هخل زٍلت، حکَهت، حاکویت،  هطتیغ قسُ اؾت.بَضغٍایى بیكتط بِ ًیغ زٍلت 

ای اظ  البتِ توام ػطنتِ ؾیاؾتت ضا چیتعی رتع هزوَػتِ پیچیتسُ       ٬ضغین، وسض  ٍ غیطُ ضا یکؿاى بگیطین

بیٌتین کتِ ضغیتن     نًَانَى ًرَاّین زیس. اها انط اظ زیسناُ َبقاتی بِ هؿت لِ ًگتاُ کٌتین، هتی    ّاى  تََ ِ

 زاضی ٍ حیاظت اظ آى زض هقابتل اًقتالر قتکل نطفتت.     زا  زٍلت ؾطهایِؾیاؾی پؽ اظ اًقالر بطای ً

ذَز هٌُبق کطزُ اؾت  زاضى ّط چِ بیكتط ضغین ؾیاؾى بؼس اظ اًقالر ضا با ؾطهایِزٍلت  اًبسیي هؼٌى اتیاو

ِ  بطآهسى رطیاى انالحا تا بالؼکؽ.  ضا ًیتع بایتس زض ّوتیي چتاضچَر      ای ٍ ضفتي بِ ؾَی تَافقا  ّؿتت

رْاًی بَزُ اؾتت.  زاذلى ٍ زاضی  ًگطیؿت. رطیاى انالحا  حانل ؾایف ضغین ؾیاؾی حاکن با ؾطهایِ

زٍلتت بتطای   « پتطٍغُ ضاّبتطزی  »ًَیؿٌسُ اها ّوچَى زیگط هَاضز رطیاى انالحا  ضا ؾاذتِ ٍ پطزاذتتِ  

ای ضا تَریِ کٌس زؾتت بتِ زاهتاى ت تَضی      تََ ِزاًس ٍ بطای آًکِ ػلت ٍرَزی چٌیي  ازغام هرالیتْا هی

پؽ  زٍضاىِ« پیچیسُ»بؼباض  زیگط بِ ظػن ًَیؿٌسُ زٍلت قَز!    هی۴ بَضغٍایی قکا  زٍلت ٍ هلت )ل

ّای ًاقی اظ نكایف ًَلیبطالی، فًای ؾیاؾی ضا تتا   اظ ؾطکَر هؿتقین، بطای ازغام هرالیتْا ٍ ًاضيایتی

آًتطا  « ولوطٍ ػول اوتهتازی ٍ ؾیاؾتی  »اهٌیتی ؾپاُ ٍ ّوچٌیي  حسی نكَزُ ٍ زض ػَو تَاى ًظاهی ٍ

کِ افعایف تَاى ًظاهی ٍ اهٌیتتی تٌْتا     ۷ )لکٌس البتِ بِ زضؾتی اقاضُ هیًَیؿٌسُ نؿتطـ زازُ اؾت. 

زض ػتیي  اهتا   باضظ زٍضاى ًَلیبطالی کًٌَی اؾتت  هرتم بِ ضغین حاکن بط ایطاى ًبَزُ ٍ یکی اظ نطایكْای

کِ ضقس ًیَش ٍ ولوطٍ ؾپاُ ضا ًاقی اظ ًگطاًی زٍلت تْسیس زاذلی بساًس ًِ قتکل ٍیتػُ   هتوایل اؾت حال 

تَاًس ًتایذ هتیتاٍتی   تطی اؾت ٍ هی کٌٌسُ زاضی ایطاى زض اوتهاز رْاًی کِ ػاهل تؼییي ازغام زٍلت ؾطهایِ

پاُ تٌْتا قتکل   اظ رولِ ایٌکِ زض قطایٍ کًٌَی ًیطٍی ًظاهی اوتهازی ؾزض تحلیل بِ زًبال زاقتِ باقس. 
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زاضی رْاًی اؾت. یکی اظ ًتتایزی کتِ اظ ایتي تحلیتل      زاضی ایطاى بِ ؾطهایِ هوکي اتهال زٍلت ؾطهایِ

ٍاظی لیبتطال، هلّتی، هؿتتقل ٍ    زاضی )هبتٌی بط بتَضغ  تَاى نطفت ایي اؾت کِ قکل زیگطی اظ ؾطهایِ هی

تی بطای اًقالر آیٌسُ ایتطاى تؼیتیي   ّای هتیاٍ تَاًس ٍرَز زاقتِ باقس. چٌیي زضکی زؾتَضالؼول   ًویغیطُ

بؿیذ یکپاضچِ ٍ توطکع اضزٍی کطزُ ٍ با زض ًظط نطفتي اؾتبساز ٍ  ابؼاز تَاى ؾطکَر ضغین حاکن يطٍض  

ًػاز ضا زٍضُ  زٍضاى بِ وسض  ضؾیسى احوسی ًَیؿٌسُ باػج قسُتحلیل ًاوم  اها . کٌس کاض ضا زٍ چٌساى هی

ّای ایي تخبیت چیؿتت ٍ چتطا ایتي     زّس ًكاًِ ًَیؿٌسُ البتِ تَيیح ًویقِ ؾیاؾی حاکن بساًس. تخبیت َب

« بتال  ». بِ ظػن ًَیؿٌسُ ؾطاًزام زض ایتي زٍضُ زٍلتت ایتطاى    ۵هقُغ هكرم ضا ًقُِ تخبیت ًاهیسُ اؾت

اپَظیؿتیَى  »ؾاذتِ تتا  « ػسالترَاُچپ »قسُ ٍ اظ آى پؽ بطای هْاض اػتطايا  ٍ تْسیسا  زاذلی ًَػی 

پَپتَلیعم  زض ایٌزا الظم اؾت بِ زٍ ًکتِ اقاضُ کٌین. اٍل ایٌکِ نَیا ًَیؿٌسُ اظ یاز بطزُ کِ  ضا ببلؼس!« چپ

ٍ اقکال هرتل  ؾَؾتیالیعم اؾتالهی   « ػسالترَاُ»رطیاى )ضاؾت یا چپ  هٌحهط بِ ایطاى ًیؿت ٍ ذَز 

رٌتبف کتاضنطی ٍ   ٍ هقاٍهت ٍ هرالیت آى بتا   ف َزالى ؾَؾیالیعم اضتزاػی .زض ایطاى بیؿابقِ ًیؿتٌسًیع 

اظ ایي ضٍ حًَض چپ ٍابؿتِ بِ زٍلتت ٍ هتسافغ    پسیسُ رسیسی ًیؿت.ًیع احعار ؾَؾیالیؿت ٍ کوًَیؿت

 آیا چپ ضازیکال ها تابحال چیعی اظ ضفطهیعم ًكٌیسُ اؾت؟ نصقتِاظ ایي ضغین ًبایس تؼزب ها ضا بطاًگیعز. 

چیتع  زاضى    َبقاتى با زٍلت ؾطهایِبیف اظ نس ؾال ضفطهیعم رع تالـ بطاى ازغام تكکیال حانل هگط

تَاى ّوِ نطایكْای هَرَز زض رٌبف کاضنطی ضا ی  کاؾتِ کتطز.    يوي ایٌکِ ًوی؟  زیگطی بَزُ اؾت

ف هكترم زض رٌتب    نطایكتْایی اپَضتًَیعم ٍ ؾَؾیالیعم اًقالبى ّوگتى بتِ هخابتِ     ،آًاضقیعم ،مفطهیعض

بتِ آى اًتساظُ   زؾتکن اهتطٍظ  یا بطچؿب ظزى بِ آًْا کطزى ایي یا آى نطایف « افكا»کاضنطی ٍرَز زاضًس. 

ٍ َهی تالـ بطای هتحس کطزى اضزٍی کاض حَل هُالبتا  ػوت  ایطاى هْن ًیؿت کِ رٌبف کاضنطی بطاى 

. تاظُ زض رطیاى هباضظُ بطای ایي ّس  اؾت کِ افكتا کتطزى   ؾطاؾطى ایزاز رٌبكىٍ کو  بِ ؾطاؾطى 

اپَظیؿتیَى  »زٍم ایٌکتِ هٌظتَض ًَیؿتٌسُ اظ    یس ٍاوغ نتطزز.  تَاًس هی هیّاى غیط انَلى ٍ هرطر  نطایف

ّایی اظ ایي زؾت باضّتا زض ایتي هتتي     ٍ تطکیب« چپ اًقالبی»، «چپ ضازیکال» ۶هكرم ًیؿت.« چپ

                                           
بِ ؾوت « ذیع بطزاقتي»بطز کِ ًیَش ایسئَلَغی  ٍ ؾیاؾی زض هٌُقِ ٍ ّویٌَُض  ػالٍُ بط ایي، ًَیؿٌسُ اظ یاز هی ۵
 .اًس زض ضغین نصقتِ ًیع ٍرَز زاقتِ« ای تَاى ّؿتِ»
اًتس   اغلب هتًَی کِ زض ؾالْای اذیط حَل هَيَػا  هكتابِ هٌتكتط قتسُ   اّویّت اها کلیسی  کی اظ ایطازا  ظاّطاً کنی ۶

ٍاضًٍِ زیسى ضابُِ هیاى ًیطٍّا ٍ هحیلْا ٍ افطاز با رٌبف اؾت. زض هَيَع هَضز بحج ایي هتي ٍ هتَى هكتابِ توایتل   
ای با  کِ ػسُ زاضًس بطای ؾازُ کطزى نَض  هؿ لِ ذَز ضا بِ رای چیعی کِ ٍرَز ًساضز بٌكاًٌس. رٌبف ؾاذتٌی ًیؿت

با ایي فطو ذَقبیٌاًِ  بؿاظًس بلکِ هؼٌی ٍ هًوَى تاضیری ٍ ًْازی زاضز.« رٌبف کوًَیؿتی»کوًَیؿت ًاهیسى ذَز 
زاًٌتس، بایتس پطؾتیس اهتطٍظ      کِ ًَیؿٌسناى هَضز اقاضُ ضغیوْای حاکن بط چیي ٍ کطُ قوالی ٍ ٍیتٌام ضا کوًَیؿتتی ًوتی  
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کٌتس کتِ    زض رای زیگطی اظ هتي بتِ ایتي اقتاضُ هتی    آًکِ هؼٌی هكرهی زاقتِ باقٌس.   اًس بی تکطاض قسُ

هتَرِ قس کِ تتَاى  « ًرؿتیي باض»بطای  1۹۸۸زض رطیاى اػتطايا  اًتراباتی « اپَظیؿیَى چپ اًقالبی»

ذُطی باقتس   تَاًس ٍیی کِ تَاى بؿیذ ؾیاؾی ًساضز چَُض هیًیطبایس پطؾیس  . 11 بؿیذ ؾیاؾی ًساضز)ل

 1۲زض پاًَیؿتی زض نتیحِ    ِّ نصقتِ ایي تَاى ضا پیسا کتطزُ؟ آیا ایي ًیطٍ زض ی  ز ؟«بال »بطای زٍلتی 

ؾتٌتْای  »کتاضنطاى بتا   هتاًغ اظ آى قتس کتِ    « هتساذال  ّسفوٌتس رطیاًتا  ػتسالترَاّی    »نَیس کِ  هی

بتطزى قتؼاض   « ؾتٌتْای ؾَؾیالیؿتتی ٍ اًقالبتی   »پیًَس پیسا کٌٌس. آیا هٌظتَض اظ  « ؾَؾیالیؿتی ٍ اًقالبی

کتت  بِ هیاى کاضنطاى ٍ قکا  اًساذتي هیتاى آًْتا ٍ هرتتل کتطزى هؿتیط حط     « آلتطًاتیَ ها قَضا اؾت»

ذَزهحتَضبیٌی ًگتاُ   هتاؾتیاًِ   ۷ٍ تَریتِ کتطزى ؾتطکَر بؼتسی ضغیتن اؾتت؟      « چپگطایی»کاضنطاى با 

باػج قسُ کِ حتی آًزا کِ بِ ََض هكترم زاضز بتِ هَيتَع ًیكتکط ّیتت تپتِ ٍ ّپکتَ        « ضازیکال»

هاًیابی بلکِ زض ٍّلِ اٍل ًگطاى َّیت ذَز باقس. ؾاظ تَرِ ًکٌس پطزاظز بِ هؿائل هبطم هباضظُ کاضنطاى هی

زض چٌس ؾال اذیط . زاًس هی« چپ اًقالبی»طاى با َبقِ کاضنط ضا ّن با زضکی هکاًیکی هٌٌَ بِ اضتباٌ کاضن

 ّط ًیطٍیی کِ هسػی اؾتیازُ اظاها  اًس. ّایی ضٍی کاغص اػالم هَرَزیت کطزُ زؾتکن چٌس باض چٌیي ّؿتِ

بایس زؾتکن ضابُِ ذَز ضا با رٌبف کاضنطی هكرم کٌتس.   ٍ ازبیا  ؾَؾیالیؿتی اؾت« تحلیل َبقاتی»

چتطا نعاضقتی زضبتاضُ ٍيتغ رٌتبف کتاضنطی ٍ        انط برف )ّط چٌس کَچکی  اظ رٌتبف کتاضنطی اؾتت   

نصاضز؟ انط بركی اظ رٌبف کاضنطی ًیؿت ّسفف اظ هساذلتِ   هؿیطّای پیف ضٍی آى زض بطابط َبقِ ًوی

کتاضنط تعضیتق کٌتس؟ حتتی انتط ایتي زضگ هکتاًیکی        ضا بتِ َبقتِ   « آنتاّی »ذَاّس  زض آى چیؿت؟ هی

ذَاّس بِ َبقتِ تعضیتق    کائَتؿکیؿتی اظ آناّی ضا بپصیطین بایس اظ چٌیي ًیطٍیی بپطؾین کسام آناّی ضا هی

بُتَض هكترم    !آناّی قَضایی؟؟ اػتٌا اؾت ٍوتی بِ ؾٌت رٌبف کاضنطی ٍ ؾَؾیالیؿتی کاهالً بی کٌس

ّای ّوتیي   بٌا بِ ًَقتِکِ « رٌبكی»زض هَضز رٌبف اػتطايی کاضنطاى ّیت تپِ بایس پطؾیس چِ قس کِ 

تظتاّطا    «زىکتط زٍلتتی  »بَز اکٌَى بتطای  « ازاضُ قَضایی»پیف آهازُ بطای  هاُزٍ  «ضازیکال» رطیاى

تََ تِ ضغیتن   زض بطضؾى زالیل پیسایف رطیاى ػسالترَاّى هؿ لِ هْن ایي اؾتت کتِ   آیا کٌس؟  بطنعاض هی

کِ هٌزط بِ تقَیتت ٍ هُتطح قتسى آى    ضا کیایتى رطیاى ضازیکال  ضا احبا  کٌین یا اقتباّا  ٍ بی بَزًف

                                                                                                                                    

ای ذتَز ضا بركتی اظ رٌتبف     تکن ًیطٍی ؾیاؾی وابل اػتٌایی اؾت کتِ ػتسُ  کوًَیعم زض کزای زًیا حاکن اؾت یا زؾ
ای زض  تَاى اظ رٌبف زاًكزَیی نحبت کطز؟ حال انتط ػتسُ   کوًَیؿتی رْاًى بساًٌس؟ زض کكَضی کِ زاًكگاُ ًساضز هی

کتِ رٌتبف    تتَاى هتسػی قتس    ایي کكَض فطيی ذَز ضا زاًكزَ بٌاهٌس ٍ بِ ایسُ زاًكگاُ ًیع اػالم ٍفازاضی کٌٌتس هتی  
 زاًكزَیی ؾاذتِ قسُ اؾت؟

 ، بطلي۲۱1۹بطای بحخی هیهلتط زضباضُ قَضاّا ً ۺ تطار حالج، ؾاذت ؾیاؾی زض بسیل ؾَؾیالیؿتی،  ۷
https://www.youtube.com/watch?v=cXWBeCLIpZA 
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زض اًحطا  رٌتبف کتاضنطاى ّیتت تپتِ      «چپ هحَض هقاٍهت»ػولکطز قَضای اؾالهی ٍ  انط قسُ اؾت؟

؟ پاؾد ّط چِ باقس چِ زضؾتْایی اظ  احطا  هرطبی ًساقت زض آى« چپ هؿتقل» ایيهساذلِ  آیا ٬هَحط بَز

پیسا ذَاّیتس کتطز نعاضقتی اظ    « پ ضازیکالچ»اها آًچِ کوتط زض ایي زفاػیِ  ایي تزطبِ نطفتِ قسُ اؾت؟

کطزى بتِ  ای کِ اظ ؾط ذن ً حقاًیت ٍ اػتباض ؾیاؾی»اؾت. بقَل ًَیؿٌسُ کافیؿت  ذَز ایي چپػولکطز 

ًیتع تًتویي    هتاى تتا حقاًیتت ٍرَز   ینسُ ضا بطای ذَز بِ اًحهاض زضآٍضبطآه« وسض  ٍ ٍفازاضی بِ حقیقت

 نطزز!

زض ّویي ی  زِّ نصقتِ، زض کٌتاض اًتَاع هبتاضظا  َبقتِ کتاضنط ایتطاى، زؾتتکن زٍ هؿت لِ ٍ ضاُ حتل          

اؾتطاتػی  اظ زل پیكگام ؾَؾیالیؿت آى زضآهسُ اؾتۺ هؿ لِ حعر اًقالبی َبقِ کاضنط ٍ يطٍض  ایزاز 

اضظیابی کٌین ّای ضازیکال ضا  ؾَؾیالیؿتی ّؿتٍِ زضگ  انالتذَاّین  ؾطاؾطی کاضنطاى. انط هی رٌبف

وتاً  اتیا« چپ زٍلتی»ٍ « چپ ضازیکال»کافی اؾت بِ ایي ًکتِ تَرِ کٌین کِ یکی اظ ًقاٌ هكتطگ هْن 

تَاًتس ًكتاًگط    اػتٌایی ایي زٍ رطیاى بِ ایي زٍ هؿ لِ فقٍ هتی  بیَزُ اؾت. اػتٌایی بِ ایي زٍ هؿ لِ ب بی

 باقس. يؼ  ذَز ایي نطایف لبتِا اظ ی  َط ، ٍ ایكاى اظ نطایف ؾَؾیالیؿتی َبقِ کاضنط زٍضی

       ِ « ظبتاى ٍ ازبیتا   »ؾتطایی برتاَط اظ زؾتت زازى     نیحا  پایتاًی هتتي ّتن چیتعی ًیؿتت رتع هطحیت

« پیچیتسُ »ّس  توام ایي تتالـ بتطاى   ایي اؾت کِ  هي. بطزاقت ۸«اًقالبیّای نطایف چپ  باظهاًسُ»

                                           
ًگاّی اروالی بِ ازبیا  زٍ زِّ اذیط چپ ضازیکالی کِ اظ زل رطیاى انالحا  بطآهسُ بیكتط هَیس ایي ًکتِ اؾت  اتیاواً ۸

اػتٌتایی بتِ    ضٍز. ضٍهاًتیعم ذلقی ٍ بی ایطاى فطاتط ًوی ۵۱کِ ازبیا  ٍ تاضید ٍ ت َضی ایي رطیاى اظ رٌبف چطیکی زِّ 
یا  رْاًی رٌبف باًقالبی، ًساقتي ّیچگًَِ پیًَس رسی با تزط رٌبف کاضنطی ٍ ؾٌت ؾَؾیالیؿتی، ًساقتي اؾتطاتػی

کاضنطی ٍ ؾَؾیالیؿتی ٍ البتِ چپگطایی اظ ذهلتْای هكتطگ رطیاًا  اذیط ٍ رٌبف چطیکی ایطاى اؾت. بؼٌَاى ًوًَتِ  
ُ اٍل ایي تَاى نیت کِ زض ًگا هٌتكط قسُ اؾت. هی« ّؿتِ هحؿي»ًگاّی اًساذتن بِ ًَقتِ زیگطی کِ اذیطاً با اهًاء 

ضغن ًکتا  هخبتتی    تطی زاضز. اها ػلی ّای هكابِ اذیط هحکوتط ٍ هؿتسلتط اؾت ٍ ًگاُ ؾَؾیالیؿتی هتي ًؿبت بِ ًَقتِ
کٌیس، هاًٌس اقاضُ بِ تحَال  ؾاظهاًسّی کاض زض زٍضاى ًَلیبطال ٍ زقَاض قسى اهتط ؾتاظهاًسّی،    کِ زض ایي هتي پیسا هی

چٌزتی ٍ ّوچٌتیي تتالـ بتطای تؼطیت  هَوؼیتت        ّای ضغین ؾت افطاَی ٍ پطٍغُّای ضا ّكساض زازى ذُط ؾَءاؾتیازُ
هتي زض ًْایت زض زام ضازیکالیعم افتازُ اؾت. ًَیؿٌسُ زض ایٌزا   زاضی رْاًی، زاضی حاکن بط ایطاى زض بؿتط ؾطهایِ ؾطهایِ
ازاضُ ًیطٍی کتاض زض زٍضاى   ضا فطو نطفتِ ٍ هؼتقس اؾت کِ تلییطا « رٌبف کوًَیؿتی»ٍ « چپْای اًقالبی»ًیع ٍرَز 

ًَلیبطالیعم ٍ هَاًؼی کِ بط ؾط ؾاظهاًسّی َبقِ کاضنط بَرَز آهسُ باػج قسُ کِ َبقِ کاضنط زیگط ًتَاًس ذَز ضا هتكکل 
کٌس. ٍ اظ آًزا کِ حعر ًیع بسلیل ؾاذتاض هتوطکع ٍ احتوال توطکع وسض  قطّی اؾت کِ بایتس اظ آى ارتٌتار کتطز، پتؽ     

ای زاضًس ٍ وتطاض   ّای کوًَیؿت ههوّن ٍ هؼتقسی کِ ؾاذتاض قبکِ ی ٍرَز زاضًس کِ بایس تَؾٍ ّؿتِا ّای ٍاؾُِ حلقِ
« نیطی ؾَؾیالیؿتی ػسالت با ؾوت»ّا بایس با ّس  بطوطاضی  اؾت ذَز ضا بَُض ؾطَاًی تکخیط کٌٌس، پط قَز. ایي ّؿتِ

بِ ایي تطتیب زض قَضـ بؼسی چپ ضازیکال وازض ّای ارتواػی هساذلِ کٌٌس.  ؾاذتِ ٍ با آى زض رٌبف« زؾتگاُ فکطی»
ّای هطزم اؾت. ًگاُ تقلیلگطایاًِ  حلقِ ٍاؾٍ ؾاظهاًْای اًقالبی ٍ تَزُ« قَضا»ذَاّس بَز بسل بِ ًیطٍی ّػهَى قَز. ٍ 
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زض ایطاى تَریِ بطچؿب ضغیوى ظزى بِ رطیاى ضویب اؾتت ٍ   حاکنزاضى ٍ ضغین  زٍلت ؾطهایِ ًكاى زازى

انتط   رطیاى ضویب )ٍابؿتِ بِ زٍلت  بطرؿتِ کتطزى ذتَز اؾتت.   ایي ّس  اظ ظیازُ اظ حس هْن رلَُ زازى 

آیا بتا ّوتیي   چپ هحَض هقاٍهتی ضا ایزاز کطزُ کِ هاًغ ضقس چپ هؿتقل ضازیکال بكَز، « پیچیسُ»ضغین 

تتا بتا چتپ     کتطزُ اؾتت  ضا ّن ایزاز  «ضازیکالی»ّواى ضغین چپ پؽ کِ طز تَاى اؾتسالل ک هٌُق ًوی

تَاًتس بتطاى تحقتق     تط اؾت ًوی «پیچیسُ»آیا زٍلت آهطیکا کِ بؿیاض اظ زٍلت ایطاى ًیع ٍاوؼی ضوابت کٌس؟

ّؿتتِ ؾتطخ ػلتى    »آیتا  ٍابؿتِ بِ ذَزـ ضا ًیتع ایزتاز کٌتس؟     «چپ ضازیکال»اّسا  ضغین چٌزى ذَز 

کؿى کِ ذَز ضا چپ ضازیکتال   اَالع اؾت؟ ٍ فؼالی بی ٍابؿتِ «ضازیکال»رطیاًا   چٌیياظ ٍرَز  «هؿیَ

انتط یت  ّؿتتِ، ًیتطٍ ٍ یتا      ًیع ضٍقي کٌتس؟   «ضازیکالیعم»ًاهس آیا ًبایس هطظبٌسى ذَز ضا با ایي نًَِ  یه

طای زاضای بطًاهِ بَزُ ٍ بطای تتساضگ قتطایٍ هبتاضظُ ؾیاؾتی زض ابؼتاز ؾطاؾتطی بت       رطیاى ؾَؾیالیؿتی 

، چطا بایس ًگتطاى  کٌسرتواػی آناّاًِ هساذلِ تهاحب وسض  زٍلتی زض رٌبف کاضنطی ٍ زیگط رٌبكْای ا

ذتَز ضا ًیتطٍی ؾَؾیالیؿتت    « هؿتتقل »ٍ « ضازیکتال اًقالبتی  »البتِ رطیاى  اظ زؾت زازى ظباًف باقس؟

اػتطار ًتساضز، زضکتف اظ    ای ًساضز، هؿائل هبطم رٌبف کاضنطی زض ایطاى بطایف هحلی اظ  زاًس، بطًاهِ ًوی

ِ  ًقالر ایطاى ًاوم اؾت، بیكتط اظ وسض  ٍ ًیَش ؾپاُ پاؾساضاىا زلرتَض اؾتت تتا ایٌکتِ بتطای       زض هٌُقت

ؾتطًگًَی ضغیتن ضا هؼتازل    « اؾتتقالل »، ٍ زض قتتار بتطای   زاضی ایطاى بزٌگتس  زٍلت ؾطهایِؾطًگًَگی 

 کٌس! زاضی ولوساز هی ؾطًگًَی ؾطهایِ

                                                                                                                                    

بساًتس. زض  « رٌبف کوًَیؿتتی »بطای « کن ًظیطی»باػج قسُ کِ ًَیؿٌسُ زٍ قَضـ زی ٍ آباى ضا فطنتْای تاضیری 
ّتای   ّؿتِ»اًس  ی کِ زؾتکن ؾِ زِّ اؾت اوتهاززاًاى بَضغٍا بِ اّویت قبکِ زض ؾاظهاًسّی ًیطٍی کاض پی بطزُا زٍضُ

وطاض اؾت با ایي کك  بعضگ ًِ تٌْا َبقِ کاضنط بلکتِ رٌبكتْای زیگتط ضا ًیتع ؾتاظهاًسّی کٌٌتس. زضگ       « کوًَیؿتی
َبقِ کاضنط باػج قسُ تا ًَیؿٌسُ بِ ایي اهط تَرِ ًکٌس کِ  اؾتالیٌی اظ حعر ٍ باٍض بِ ضتَضیکْای بَضغٍایی زضباضُ پایاى

اتیاواً ّویي تلییطا  ًَلیبطالی ٍ بعضنتط قسى َبقِ کاضنط زض ابؼاز رْاًی زض کٌاض يؼ  تكتکیالتی آى يتطٍض  ایٌکتِ    
ؿتتِ ًیتع   اضزٍی کاض نسای ٍاحس ٍ هتوطکعتطی ضا پیسا کٌس ّط چِ بیكتط اظ پیف کطزُ اؾت. هَيؼگیطی َبقاتی ایي ّ

تَاى اًتظاض زاقت کِ ؾاظهاى هؼیٌی زض واهتت ضّبتط رٌتبف َبقتاتی ذتَز ضا       ًوی»نَیس  قَز کِ هی آًزا هكرم هی
)هؿتقل اظ َبقِ کاضنط  اؾتت کتِ باػتج قتسُ قتطٌ تاؾتیؽ یت  ؾتاظهاى ضا          ّویي زضگ غیطَبقاتی«. ػطيِ کٌس

اى اًقالبی ؾَؾیالیؿتی بطًاهِ اؾت، ٍ ایي بطًاهتِ  ؾاظهاًسّی اظ پاییي بساًس. اظ هٌظطی َبقاتی قطٌ تاؾیؽ ی  ؾاظه
بتَضغٍایی ضا   ّتای ذتطزُ   انط اظ پاییي ًیاهسُ باقس اًقالبی ًیؿت. آًزا کِ ًَیؿٌسُ قباّت َطح ذَز با ؾاظهاًْا ٍ نتطٍُ 

ضا ًیتع بتِ َتطح ذتَز     « رْتگیطی ػوالً کوًَیؿتتی »با « حطکت بِ ؾَی ؾَؾیالیعم»قَز قطٍَی اظ وبیل  هتَرِ هی
افعایس. ًقل وَلی اظ اهیط پطٍیع پَیاى کِ نطفاً بطای هعیي کطزى ذاتوِ بحج آهسُ تیط ذالنی اؾت بِ تطزیسّای ها  هی

 زضباضُ ذاؾتگاُ َبقاتی چپ ضازیکال ٍ هؿتقل!
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آیتا   «زقتوي »حتى ضٍقي ًیؿت اًس.  ؾکَتْای ایي هتي ؾکَتْای ذُطًاکیبَُض ذالنِ بایس نیت کِ 

آیا یکسؾت ٍ ی  پاضچِ اؾتت ٍ یتا ذتَز     ٬زاضز ٍرَزفقٍ زاذلى اؾت یا زض هٌُقِ ٍ زض ؾُح رْاًى ًیع 

ٍ ّوتِ رٌاحْتاى   ضازیکال اظ زقوي رْتاًى   «هؿتقل»آیا ایي چپ  ٬ى رٌاحْا ٍ هٌافغ هتیاٍتى اؾتازاض

کِ بِ زًبال پیچیسُ قسى زٍلتت آفطیتسُ قتسُ بتا آى      «چپ زٍلتى»آیا ایي ! ؟اؾت یا ذیطًیع هؿتقل آى 

نًَتِ  ّوتیي  کتِ اظ   چطا ضغیوتى  هتیاٍ  اؾت؟ اؾاؾاً ًقف زاقتآى  ضؾیسىبِ وسض  زضچپ زٍلتى کِ 

آیتا   ؟پى ببطز ایي کو  پیچیسُ قسى بِ اّویتبایس بؼس اظ  ٬ّا زض بِ وسض  ضؾاًسًف ًقف زاقتٌس«چپ»

ِ بَزًتس کتِ   اظ بیي ضفتت  اًس ّوِ کؿاًى کِ اظ بسٍ تكکیل ایي ضغین تحت ػٌَاى چپ با آى ّوکاضى کطزُ

هؼٌتی ًکتطزى هیتاّین بتِ کتاض ضفتتِ، پطّیتع اظ ازبیتا          قتس؟   «ْتا یهحتَض هقاٍهت »ضغین ًاچاض بِ ایزاز 

کٌتس   ضا تقَیت هتی  نواىبیكتط ایي  ًکطزى بِ هؿائل هبطم رٌبف کاضنطی زض ایطاى  لیؿتی ٍ اقاضُؾَؾیا

 ًیتع  ۹تطاهتپ  اى ّوؿتیط زض ٍاوغ قاهل «اپَظیؿیَى پیگیط ٍ هؿتقل»یا « اپَظیؿیَى چپ»یاضاى ایي  کِ 

زض  ًَسی با ؾتٌت ؾَؾیالیؿتتی ًساضًتس   کِ پی« ّای ؾطذی ّؿتِ»بایس اظ ذَز پطؾیس کِ زض آذط . قَز یه

ذَز ایي هتي زض ٍاوغ  هَضز تبلی  ضازیکالیعم چپ اؾالهی زاضًس؟« ّای قَضقی کاًَى»چِ تیاٍتی با  ػول

زض ایطاى کتِ اکٌتَى بتا رٌتگ ٍ ضوابتت       اپَظیؿیَى ؾَؾیالیؿتى ٍيؼیت اؾیٌاگًكاًِ زیگطى اؾت اظ 

 .هؿتقل اظ اضزٍی کاض رایگعیي قسُ اؾتبَضغٍایی  ذطزُضازیکالیعم 

                                           
9https://revolutionary-socialism.com/iranian-revolution-us-imperialism-fa/ 


