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ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮﺗﺎه :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ رﻓﻘﺎي ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﻛﺎرﮔﺮي

ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ .اﻧﻘﻼﺑﻲ واﻗﻌﻲ ،رﻳﺸﻪ اي و ﻣﺮدﻣﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ .و ﺟﺎﻣﻌﻪ

وﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ...دو روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﻴﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ

را ﺗﺎ ﻣﺤﻮ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺗﺎ ﺧﺸﻜﺎﻧﺪن رﻳﺸﻪ ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ،ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ،

ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺟﺰﺋﻲ و اﻣﻀﺎء اﻳﻦ رﻓﻘﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ را در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ آورﻳﻢ.
درﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻣﺘﻦ در وﺑﻼگ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ..
)ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮي(

بياييد تا در اول ماه مه )روز جھانی کارگر( اعالم کنيم

ﻣﻠﻲ و ﻧﮋادي و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ و ﻫﺮ درﺟﻪ ،داﺋﻤﺎ دﮔﺮﮔﻮن
ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺎ ﻧﺴﻞ از ﭘﻲ ﻧﺴﻞ ﺳﺘﻢ دﻳﺪه اﻳﻢ و ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮده اﻳﻢ .ﮔﺎه ﭘﻴﺸﺮوي
ﻛﺮده اﻳﻢ و ﮔﺎه ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده اﻳﻢ .ﮔﺎه از دروغ و ﺗﻮﻫﻢ دل ﺑﺮﻳﺪه
اﻳﻢ و ﮔﺎه ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮ دﻧﺒﺎل وﻋﺪه و وﻋﻴﺪﻫﺎي ﭘﻮچ

ما انسانيم .ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎوت .ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ

اﻓﺘﺎده اﻳﻢ .و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻳﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري را

ﺷﺪن از رواﺑﻄﻲ آزاد از ﺳﺘﻢ و زور و ﺗﺒﻌﻴﺾ .ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن اﺻﻼح ﻛﺮد .دﻳﺪه اﻳﻢ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد.

ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر اﺳﺖ ،وﺿﻊ ﻣﺤﺮوﻣﺎن

ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺮوﻣﻴﻢ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ زﺣﻤﺖ

و ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ.

ﻣﻲ ﻛﺸﻴﻢ اﻣﺎ ﻫﺮ روز ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ و ﭘﺮ دردﺳﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ .ﻣﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ

تا سرمايه داری وجود دارد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﻴﺮ رواﺑﻂ ﻛﻬﻨﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻴﻮه ﻛﺎر و ﺗﻼش ﻣﺎن ﻧﺼﻴﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ

و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري

ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﻛﺸﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري را ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ

وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎورﻫﺎ و ارزش ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻛﻬﻨﻪ و ﺳﻨﺘﻲ در اﻋﻤﺎق

دوﻟﺖ و اﺳﻠﺤﻪ و دادﮔﺎه و زﻧﺪاﻧﻨﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻳﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ دواﻧﺪ و راه اﺗﺤﺎد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و رﻫﺎﻳﻲ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را

ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻴﻢ .در اﺳﻢ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ و در واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدي درﺟﻪ دوم .ﻣﺎ

ﺳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺸﺘﺎر

ارزش ﻣﻲ آﻓﺮﻳﻨﻴﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪﻳﻢ اﻣﺎ در ﻧﮕﺎه ﺳﺮد و ﺑﻴﺮﺣﻢ ﻧﻈﺎم

ﺟﻨﮕﻲ و ﺳﻠﻄﻪ و ﺗﺠﺎوز اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و ارﺗﺠﺎﻋﻲ ،ﺑﺴﺎط ﺳﺎﻧﺴﻮر و

ﺣﺎﻛﻢ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ارﺗﺠﺎﻋﻲ اش ،ﺑﻲ ارزش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻴﻢ.

ﺣﺒﺲ و ﺷﻜﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ،و ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ و ﮔﺮاﻧﻲ و ﺑﻴﻜﺎري

اﻧﺮژي و ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺮ

و ﺑﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.

روز ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .ﺻﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج

بيش از  ٣١سال است كه ﻣﺎ اﺳﻴﺮ ﻳﻚ رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﻗﻴﻢ اﻧﺪ .ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﺮاﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺞ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ،

ﻫﺴﺘﻴﻢ :ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ .رژﻳﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﻛﻪ ﻋﺒﺎي آﺧﻮﻧﺪ و

ﺑﺎ دﻳﻦ و آﺧﻮﻧﺪ و ﺧﺮاﻓﻪ ،ﺑﺎ زﻫﺮ ﭘﺪرﺳﺎﻻري و ﻣﺮدﺳﺎﻻري ،ﺑﺎ

اوﻧﻴﻔﻮرم ﺳﺮدار و رﺧﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﻪ ﺗﻦ

ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﻜﻨﻲ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﻠﻲ ،ﺑﺎ ﭼﻤﺎق رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ،ﻣﺎ را در ﺑﻨﺪ ﻧﮕﻪ

ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﺎ ﺷﻴﺮه ﺟﺎن ﻣﺎ را ﻣﻲ ﻣﻜﻨﺪ ،درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺖ و

ﻣﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ.

ﮔﺎز و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﻮر را ﻣﻲ ﺑﻠﻌﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺮم در ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﺑﺎﻧﻚ و

ما زحمتكشيم .از ﻛﻮره ﻫﺎي داغ ذوب ﻓﻠﺰ ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي

ﻣﺤﺎﻓﻞ دﻻﻟﻲ و ﻧﻮﻛﺮي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻟﻮﻟﻨﺪ و ﺳﻮد

ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﻲ ،از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﺗﺎ راﻫﺮوﻫﺎي درﻣﺎﻧﮕﺎه ،از ﺣﺠﺮه ﻫﺎ و

ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد در روﻧﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در رﻛﻮد ،ﺑﺤﺮان زده

اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺑﺎزار ﺗﺎ ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎي ﻧﻴﺸﻜﺮ ،از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك و

ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ،ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ زﻳﺎد ،در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ

ﻛﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎزي و.....

ﺳﻮدﺷﺎن را ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﺎﺑﻮس داﺋﻤﻲ

ما كارگريم .زن و ﻣﺮد .ﻻﻳﻖ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺮار ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎﺋﻨﺎت.

ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻧﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ

ﻻﻳﻖ رﻫﺎ ﺷﺪن از اﻓﺴﺎﻧﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺗﻮﻫﻢ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

اﺳﺖ ،و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻋﺘﻴﺎد و

آﺳﻤﺎﻧﻲ .ﻻﻳﻖ ﻓﻬﻤﻴﺪن دﻧﻴﺎ .ﻻﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ

ﺧﻮدﻛﺸﻲ.

ﺣﺎﻛﻢ .ﻻﻳﻖ ﺑﻴﺪار ﺷﺪن ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ،ﺷﻮرش ﻛﺮدن .ﻻﻳﻖ

در اﻳﻦ  31ﺳﺎل ﻫﺮ ﺑﺎر ﺟﺮات ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮ ﺣﻖ

ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺟﻼد و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ .ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮ را

ﻣﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻳﻢ و دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈﺎﻫﺮات زدﻳﻢ،

ﺑﺴﺎزﻳﻢ و دوﻟﺖ ﻧﻮﻳﻦ را اداره ﻛﻨﻴﻢ .ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮو

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

٣

ﻣﺒﺎرزان و رﻫﺒﺮان آﮔﺎﻫﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اش ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﻦ ﻳﺎآن ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻪ

ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه درﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻛﺎر ﺑﻴﻜﺎرﻣﺎن ﻛﺮدﻧﺪ.

ﭘﺎي ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي راي ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﺎ را از ﺣﻖ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ،از ﺣﻖ آزادي ﺑﻴﺎن

اﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎرﺟﻲ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،و

و ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ،ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ “ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي” و"ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .و

اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ" ﻛﻪ

ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ اي از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ،دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن را

ﻓﺮﻣﺎن “ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل” و “ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ” ﺑﺮاي

ﺧﻮب و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ،آن را “ﺗﺼﺤﻴﺢ” ﻛﺮدﻧﺪ.

اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎ را در ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻓﻼﻛﺖ و ﻓﻘﺮ

اﻳﻦ ﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ را در ﺑﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﻓﺸﺮدﻧﺪ .اداﻣﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎت روزﻣﺮه و ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﻈﺎم ،ﻗﻄﻊ ﻳﺎراﻧﻪ

ﻛﺎﻣﻞ ،وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

ﻫﺎﺳﺖ .ﺗﺎ در زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮوﻳﻢ .ﺗﺎ ﻣﺰد ﻧﺎﭼﻴﺰي

ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺞ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﺪي ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم

ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻏﻮل ﮔﺮاﻧﻲ ،ﻻﻏﺮﺗﺮ و ﺑﻲ ارزﺷﺘﺮ از آﻧﭽﻪ

اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻧﺠﻴﺮان و ﻫﻤﺴﺮﻧﻮﺷﺘﺎن ﺷﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ و دﺷﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد

ﻫﺴﺖ ﺷﻮد» .ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﻛﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ« ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،اﺳﻢ

ﻛﻨﻨﺪ.

رﻣﺰ »اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ« اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻫﺎ اﺣﻜﺎم و ارزش ﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ و ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﺿﺪ زن را ﺑﺮ

حاال دوران خيزش نوين مردم آغاز شده است .ﺣﺎﻛﻤﺎن

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮدﮔﻲ زﻧﺎن را ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺮدﻧﺪ و

ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺳﺮﻛﻮب و ﻗﺘﻞ ﺑﻌﻀﻲ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﻲ را دﻟﺴﺮد و

ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از

ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﭘﺲ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و دردﺳﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در

ﺑﺮﺗﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻳﺪ و ﻓﻘﻂ در رژﻳﻢ

اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ دارد ﺑﺮ ﻧﻤﻲ آﻳﻨﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن »ﺳﺒﺰ«

اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده

اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﻐﻀﻮب و ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ،

ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

اﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﺮ روﺿﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎور

ﻓﺮﻳﺐ و ﺗﻮﻫﻢ »ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح رژﻳﻢ از درون« و »راه ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ

ﻛﻨﻴﻢ “اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ارزﺷﻲ ﻧﺪارد” و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ آﺧﺮت ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺑﺎور

ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ« ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻛﻨﻴﻢ “ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ ”...ﺗﺎ ﺑﺎور ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي

و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻋﺎﺟﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ

ﺗﺮﺳﻨﺎك آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﺣﻖ آن ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ

ﻟﻜﻨﺖ ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ .ﺟﻮاب

اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دارد و ﺟﻮاب ﻃﺎﻋﺎت ﻣﺎن را

ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ از زﺑﺎن ﻣﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ و ﻣﻲ

ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺎ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺗﺎ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮ

ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ وﺿﻊ را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ

آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ

ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺒﺮد ﺿﺪ رژﻳﻤﻲ را ﺑﻪ ﮔﺮد ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻄﻴﻊ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ و رﻫﺒﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻓﻜﺮ

ﻣﺮﻛﺰي و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻬﻢ و رﻳﺸﻪ اي ﺑﮕﺸﺎﻳﻴﻢ و ﺑﻪ ﻫﻢ

ﺷﻮرش را از ﺳﺮ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﻢ.

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻴﻢ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺰاب ﻧﻈﻢ

اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻐﺰي را از ﻣﻨﺒﺮ“ﺻﺪا و

ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻤﻨﺪ و اﺣﺰاب اﺻﻼﺣﺎت ﻛﻪ ﻣﻲ

ﺳﻴﻤﺎ” و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻧﻈﺎم ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮ ﭘﺮﭼﻢ

اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮﻳﺐ ﻣﺮدم و دور ﻛﺮدن ﻓﻜﺮ اﻧﻘﻼب از ذﻫﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ،

ﺣﺰب اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ــ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ــ ﻣﺘﺤﺪ و

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﺮدﻣﻲ

ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﻮﻳﻢ؟ آﻳﺎ در روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ و

را ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘﻲ در اداﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﻳﻦ رژﻳﻢ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎي

ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ و ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺒﺮد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮ و ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺪ را ﺑﻪ دوش

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

٤

ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ واﻗﻌﻲ و

ﻟﻐﻮ ﺳﺎﻧﺴﻮر و آزادي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روﺷﻨﻔﻜﺮي و ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ادﺑﻲ

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮدﻣﻲ را در ﺑﺮاﺑﺮ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن

و ﻫﻨﺮي،

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و
ﻣﻠﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ در رﻧﺠﻨﺪ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﺘﺤﺪ
ﻛﻨﻴﻢ؟
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ رﺑﻂ دارد ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ

آزادي زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ،
ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ از دوﻟﺖ،
ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﻬﻨﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﺿﺪ زن،
ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻠﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و
اداري و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي،داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد .اﻳﻦ ﻫﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن در

ﺟﺪاﻳﻲ،

ﮔﺮو داﺷﺘﻦ دﻳﺪ روﺷﻦ و دوراﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﺎ

ﻣﻨﻊ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام،

ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ دﻋﻮاﻫﺎي ﺟﻨﺎح ﻫﺎي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎي ﺳﺮان ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻫﺮ
ﻧﻴﺮوي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎ را از داﻳﺮه ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داري و ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺮون ﺑﮕﺬارد ،ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻫﺎ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ

اﻧﺤﻼل ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزﻫﺎ در ﻃﻮل
ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ،
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را در ﻫﺮ زﻣﻴﻨﻪ اي ﻟﮕﺪ
ﻣﺎل ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوت ﻫﺎي ﻛﺸﻮر را ﻏﺎرت ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و.....

ﻛﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ ﻫﺎي

ما بخشی از يک طبقه جھانی ھستيم .ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻣﺎدي و

اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎﻫﻲ ﺑﺮاي »ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺑﺎزار

ﭘﻮﻳﺎ در ﺑﻄﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮك ِ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري« ﻛﻠﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

دﻧﻴﺎي ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺸﺘﺮك ِ رﻫﺎﻳﻲ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ

ما کارگريم .زن و ﻣﺮد .ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﻳﮋه ﺟﻤﻊ ﻛﺎرﮔﺮان

اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻤﮕﺮي ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻳﺠﺎد دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ

اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﺰﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ،

اﻧﻘﻼﺑﻲ و اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼبِ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﻲ

رده ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ و رﺷﺘﻪ ﻛﺎرﻫﺎ و ﻧﻮع ﻛﺎر در ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي

ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ

دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻲ ،و اﻳﺪه ﻣﺸﺘﺮﻛِﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام

اﻧﺘﺮ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ  ،اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻮﻳﺖ واﺣﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﻛﺎرﮔﺮي اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ:

بياييد تا در اول ماه مه )روز جھانی کارگر( اعالم کنيم
که:

اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ،
ﻟﻐﻮ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ،
ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻜﺎرﺳﺎزي و ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ اﺟﺒﺎري،

ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮان و ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن دﻧﻴﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ زن و ﻣﺮد دﻳﮕﺮ،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ دارﻳﻢ .رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ دارﻳﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﻲ و ﺣﻖ ﺑﻴﻜﺎري و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،

ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﻳﻢ ،اﮔﺮ داﻧﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﮔﻴﺮﻳﻢ ،اﮔﺮ

ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ازاي ﻛﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻛﺎرﮔﺮ،

اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﻘﻼب ﻛﺮدن و ﭘﻴﺮوز ﺷﺪن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮ را

ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ و ﻫﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﺎرﮔﺮي دﻳﮕﺮ،
ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب،
اﻧﺤﻼل ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺿﺪ ﻛﺎرﮔﺮي و ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي ﻛﺎر
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ راﻳﮕﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ؛
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن راﻳﮕﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ.....
ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ،ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ:
آزادي ﺑﻴﺎن و اﺑﺮاز ﻋﻘﻴﺪه و ﺗﺸﻜﻞ و ﺗﺠﻤﻊ و اﻋﺘﺮاض،

ﺑﺴﺎزﻳﻢ و ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ ،دﻧﻴﺎ را ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد
و ﺗﺎرﻳﺦ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﺷﺖ.
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جمعی از فعالين کارگری ) ( jafk
کارگران کمونيست ايران )(CWI
جبھه واحد کارگری
کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

٥
کدام انقالب اجتماعی!

آﻧﭽﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه اﺧﻴﺮ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي اﻳﺮان ﮔﺬﺷﺖ،
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﻀﺎدﻫﺎي
ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش رﺳﻴﺪه اﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ
آﺷﻮب ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻳﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ درﻏﺒﺎر ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺗﻮده اي و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻳﺒﻜﺎراﻧﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﺳﺎزﺷﻜﺎر
و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﺒﻘﺎت
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻗﺪرت و اﻣﺘﻴﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﻮج
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ،وﻋﺪه ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري از ﺑﺤﺮان ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺷﻚ ،اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو اﻧﻘﻼﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﻜﺶ و ﺳﺘﻤﺪﻳﺪه ﭘﺮده ﺑﺮدارﻧﺪ .وﻇﻴﻔﻪ آن ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ
رﻳﺸﻪ اي و واﻗﻌﻲ آن ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺤﺮوم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،اﮔﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﭘﻴﺸﺮو
و اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
درﺳﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ آن ﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻓﺪاﻛﺎري ﻫﺎ را در راه اﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﺎن
زﻳﺎدي در ﺑﻴﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﺪه
اي ﻛﻪ راﻫﮕﺸﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﻣﺘﺸﻜﻞ و رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻨﺎن ﺣﺘﻲ
اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻳﻚ ﺑﺨﺖ و اﺗﻔﺎق ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ را در روﺑﻨﺎ و زﻳﺮﺑﻨﺎي
ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز زﻣﺎﻧﻪ را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده اي از رﻫﺒﺮي ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ
اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮان ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮاي زﻳﺮ و رو ﻛﺮدن
رواﺑﻂ ﻛﻬﻨﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ رواﺑﻂ ﻧﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ آﺷﻜﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ،ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺮه ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎر رود ﺗﺎ
راه ﭘﻴﺸﺮوي و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد ﺑﻪ روﺷﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﺪ
ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺪﻳﻬﻲ و اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﻗﺪرت
ﮔﻴﺮي و ﻧﻔﻮذ اﻳﻦ رﻫﺒﺮي ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﻲ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ
ﮔﺮه ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺎﺳﻲ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺮدم
ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ”اﻋﺘﺼﺎب ،ﺗﺸﻜﻞ ،ﺣﻖ
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ“” ،آزادي اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ““،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺻﻞ
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ“” ،اﻋﺪام ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ،ﺗﺠﺎوز ﻣﺤﻜﻮم اﺳﺖ“ را در ﻧﻈﺮ

ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺳﻮال اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﭼﺮا ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻫﻢ آﻓﺮﻳﻦ و ﺑﺪ
ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ”اﷲ اﻛﺒﺮ“ و ”ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ ،ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ“ اﮔﺮ ﭼﻪ در
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﺗﻮده ﻣﺮدم اﻳﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﺑﻴﺸﺘﺮ در
ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﺸﺎن از ﻣﺒﺎرزه ﻓﻜﺮ و ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ؟ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ
ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
ﻛﻪ در ﺗﺤﻮﻻت دو دوره از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان )اﻧﻘﻼب  57و
ﺧﻴﺰش  (88ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺮ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ داﻧﺴﺖ؟
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ درﻳﭽﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎﺳﺖ .رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼﺑﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
اﻟﮕﻮ ﺑﺮداري ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن درس ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻛﻠﻲ در ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﻘﻼﺑﻲ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺗﺮم ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎر اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
اﺳﺖ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﻌﺼﺐ آﻣﻴﺰ را ﺑﺮﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰد ،ﺑﺮاي ﺳﺎده
ﺟﻠﻮه دادن ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺼﻠﺘﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺪﻳﺪه اي
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻤﻠﻮ از زواﻳﺎ و ﻧﻜﺎت ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﺎرﻳﻚ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻮر آﺷﭙﺰي اراﺋﻪ ﻛﺮد .ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ
ﺳﻴﺎل ﺗﺮ و ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺧﻮراك
ﻣﻌﻴﻦ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮش ﻗﺮارش
داد.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﻀﻤﻮن اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ،ﺑﻪ دﻫﻪ  30ـ  1920ﻣﻴﻼدي ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .در آن دوره،
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﻴﺎن دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮم و ﺗﺮﺗﺴﻜﻲ و
ﻫﻤﻔﻜﺮاﻧﺶ ،ﺟﺪاﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﻘﻼب ﭼﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ .اﻳﻦ
ﺟﺪال در واﻗﻊ اداﻣﻪ ﺟﺪل ﺗﺌﻮرﻳﻚ )و ﻋﻤﻠﻲ( در ﻣﻮرد "ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر"" ،اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم" و "اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ" ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ و ﺑﻮﺧﺎرﻳﻦ از ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب ﭼﻴﻦ ﺳﺨﻦ
ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺗﺮﺗﺴﻜﻲ اﻃﻼق ﻟﻔﻆ ﺑﻮرژواﻳﻲ ﺑﻪ آن اﻧﻘﻼب را ﺟﺎﻳﺰ
ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﻮدن آن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
اﻋﻼم ﻧﻤﻲ ﻛﺮد .در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ،و ﺑﻪ واﻗﻊ در ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي از
ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎ و ﭘﻴﺮوزي ﻫﺎي ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﻦ ،ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ دون
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در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎل  1940ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮد .ﻣﺒﻨﺎي

ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﻳﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﻢ در ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻈﺮي ،ﺑﺤﺚ از

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﺋﻮ اﮔﺮ ﭼﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻟﻨﻴﻦ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻮرد

ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮد.

اﻧﻘﻼب ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻲ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ
از ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از آن ﻫﺎ را در ﺧﻮد
داﺷﺖ .از دﻫﻪ  1960ﻣﻴﻼدي ،ﻣﺠﺎدﻟﻪ درون ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و
ﭼﭗ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اوج ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮﺗﺒﺎ
ﺣﺎدﺗﺮ ﺷﺪ.

در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﻳﺮان ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﻘﻼب  1357ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻧﻘﻼب را دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮي و ﺑﻌﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﺷﻌﺎر
ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺧﻠﻖ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺪود آﺛﺎر
ﺗﺌﻮرﻳﻚ آن دوران رﺟﻮع ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ آن
ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺿﺮورت رﻫﺒﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي رﺳﻴﺪن

ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﺪل ﻫﺎ ،ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات

اﻧﻘﻼب دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺮاﺗﻴﻚ ،ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ

واﻗﻌﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم در ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻧﻴﺎي

ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭼﭗ و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ در

اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و

اﻧﻘﻼب  57ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﻛﻴﺐ و

اﻋﻤﺎل رﻫﺒﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ زدﻧﺪ ﻣﻌﻴﺎر

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ـ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ـ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻃﻲ دو

ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ از اﻳﺪه ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ آن ﻫﺎ.

ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ )ﻳﻜﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﺑﻪ وﻳﮋه در

ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮرﺧﺎن ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻨﺒﺶ

اﺑﺘﺪاي دﻫﻪ  1960و ﺳﭙﺲ در دوره ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻪ

ﭼﭗ اﻳﺮان ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روي ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از آن از ﻧﻴﺮوي رﻫﺒﺮي

وﻳﮋه از آﻏﺎز دﻫﻪ  1990ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز( دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ

ﻛﻨﻨﺪه اﻧﻘﻼب  57ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻔﻜﺮان ﻣﺮﺗﺠﻌﺶ اﺷﺎره ﻛﺮده

ﻛﺎﻣﻼ واﻗﻌﻲ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ

اﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،در ﻫﺮ ﻳﻚ از آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﺪي و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد،

آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺮﻳﻊ و ﺟﻬﺸﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻼش ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻘﻼﺑﻲ و

ﻫﺎي ﺷﺘﺎﺑﺰده در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ در ﺻﻒ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و

ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ را ﺑﺮاي ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻛﺮدن ﺗﻮده ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮ ،دﻫﻘﺎن ،و ﺳﺎﻳﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و درازﻣﺪت اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن و ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و درك ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻔﻬﻮم،
داﻣﻨﻪ و روش اﻧﻘﻼب ﻛﺮدن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ دو ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ
ـ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺪه اﻟﻴﺴﺘﻲ ـ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻲ داد.
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻴﺎن
ﺧﻂ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺧﻂ اﺻﻼح ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﺮا از
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﮔﺎه ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮاي ﺳﻴﺎﺳﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دﻧﻴﺎ ،در
ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺑﻌﻀﻲ اﻧﻘﻼب ﻫﺎ )ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﻮدﺗﺎﻫﺎ( دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد .در
دﻫﻪ  1960ﺧﻴﻠﻲ از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﺑﻮرژواﻳﻲ و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و ﺣﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺬﻫﺒﻲ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻄﺐ ﻫﺎي اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎرك ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﻧﻘﻼب اﻳﺮان
دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮد ،ﺑﺎورﻛﺎرﮔﺮﻳﺴﺘﻲ ـ اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﻲ ﺑﻪ "ذات
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ" ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﻮد .اوج ﮔﻴﺮي ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي
در دﻫﻪ  1350ﻫﻢ در ﻏﻠﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺸﻲ ﭼﺮﻳﻜﻲ در

ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ درﮔﻴﺮ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ از
ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل رﻫﺒﺮي اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺗﻼش ﻛﺮده
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺸﻲ را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ را
از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و رﻫﺒﺮي اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دور ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ:

شكل

اول :در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد

اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﻲ و ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﻮرژوازي ﻣﺘﻮﺳﻂ
)ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اش ﺑﻪ ﺑﻮرژوازي ﻟﻴﺒﺮال ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﻲ ـ
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ( ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم
اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ دوش ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ )و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اش( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺞ
ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ،ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﻮل ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺰا در روﺑﻨﺎ و زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﺗﺎ راه
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ در ﻣﻘﻄﻊ  1357ﺗﺎ  1360رﺟﻮع ﻛﻨﻴﻢ رد ﭘﺎي اﻳﻦ
ﮔﺮاﻳﺶ را در ﻃﻴﻒ ﻓﺪاﻳﻲ ،در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻂ
) 3ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺸﻲ ﭼﺮﻳﻜﻲ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اردوﮔﺎه "ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ"
ﺷﻮروي( و در "راه ﻛﺎرﮔﺮ" ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ

بولتن شماره ٥

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻳﺶ در واﻗﻊ از ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﺪ.

شكل

دوم :در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮج "ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻲ" در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب و

ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﻫﺒﺮي ﻣﺮﺗﺠﻊ
اﺳﻼﻣﻲ ،و ﺳﺮ ﺑﺎز ﻛﺮدن دﻣﻞ ﭼﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و اﻓﻜﺎر ﻛﻬﻨﻪ
ﻓﺌﻮداﻟﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان
از ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻮرژواﻳﻲ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو و ﺗﺮﻗﻴﺨﻮاه ﺑﻮرژوازي اﻳﺮان ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﺎﻛﻢ دﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ را
دارﻧﺪ اﻣﻜﺎن و ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻢ از ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻫﻢ از ﺑﺎﻻ )ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺧﺎرﺟﻲ( ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

داري ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻼﺳﻴﻜﺶ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد و
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ؛ و ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮان اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ( ﻛﺮد .اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ  58ﺗﺎ
 1360در ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻂ  3و اﻧﺤﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را
"ﭼﭗ ﻣﺴﺘﻘﻞ" ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ "ﺟﺒﻬﻪ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ
ﻣﻠﻲ" و ﺳﭙﺲ "ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺎ
ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ و
وﻣﻨﺸﻮﻳﻚ ﻫﺎ در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ درون ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻜﺮاﺳﻲ روﺳﻴﻪ ﺑﻮد .اداﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ )ﺑﻌﺪ
از ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺟﺮﻳﺎن دوم ﺧﺮداد  76ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺒﺰ
اﻣﺮوز( از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﺑﺮاز
ﺷﺪه اﺳﺖ.

شكل

سوم :ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﺮم ﻫﺎي اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ

آﻏﺎز دﻫﻪ ) 1960اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ( ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺷﺪه
اﻣﺎ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﻛﻢ و ﺳﺮﻛﻮب ﺣﻘﻮق و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ
ﻫﺎي ﺣﺰﺑﻲ و دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﺗﻮده اي ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﻜﻞ
اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﻼﻣﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داري اﺳﺖ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،دوﻟﺘﻲ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎر آﻣﺪه ﻛﻪ
اول ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ
دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ اﺳﺖ و ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد(
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻛﺮد ﺗﺎ راه ﺑﺮاي ﺟﺎري ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي
درﺳﺖ ﻫﻤﻮار ﺷﻮد؛ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﻠﺸﻮﻳﻚ ﻫﺎ از
اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﻳﻪ  1917ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻛﺘﺒﺮ  1917ﮔﺬر ﻛﺮد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎرز اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب" ،اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزان
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ" ﺑﻮد.

٧
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ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ
ﺑﻨﺪي اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان را اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داري ﻛﻼﺳﻴﻚ دوران ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪﻧﺪ و درك
ﺻﺤﻴﺤﻲ از دﻳﻨﺎﻣﻴﺴﻢ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﻟﻨﻴﻦ از ﻣﻘﻄﻊ ﻧﮕﺎرش رﺳﺎﻟﻪ "اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ" ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار داد و ﺑﻌﺪا در ﺗﺰﻫﺎي ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ اﻧﺘﺰﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮم
)ﻛﻤﻴﻨﺘﺮن( ﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ،دﻧﻴﺎ وارد ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﺮوﻟﺘﺮي ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻨﻴﻦ و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ آن دوران ،اﻳﻦ ﻧﺒﻮد
ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﻘﻼب ﻫﺎي ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي ﺑﻮرژوازي ﻳﺎ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازي در
ﻫﻴﭻ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺰﻳﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﻘﻼب
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و
درازﻣﺪت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮد ،ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي

اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﺑﻴﺸﻤﺎر ﺣﻞ
ﻧﺸﺪه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه )ﻛﻪ ﺣﻞ
ﺷﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺧﻲ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ در رواﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد(
روﺷﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻘﻼﺑﻲ وﻇﺎﻳﻒ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮ دوش
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻫﺮ
ﻛﺸﻮر ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺎ ﭘﺮاﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ،ﺻﺪور و اﺟﺮاي
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي
ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻴﺰ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ داﺷﺘﻪ،
ﻧﻄﻔﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ را ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ داد) .ﻟﻨﻴﻦ و

ﻫﻤﻔﻜﺮاﻧﺶ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ روي

دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﻜﻢ وﺟﻮد دوﻟﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ اوﺿﺎع ذﻫﻨﻲ و ﻋﻴﻨﻲ

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﻘﻼﺑﻲ
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ .دوم وﺟﻮد ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر
ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل رﻫﺒﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ﺧﻴﺰش و اﻧﻘﻼب ﺗﻮده اي و ﺟﻬﺖ
دﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺒﻬﻪ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ذﻳﻨﻔﻊ
در دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ().(1
ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﮕﺮش ﻟﻨﻴﻦ اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺗﻔﺎوت آﺷﻜﺎري ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺗﺮﺗﺴﻜﻴﺴﺘﻲ و ﺗﺼﻮرات ﻛﺎرﮔﺮﻳﺴﺘﻲ
دارد .ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از
ﻛﺎرﮔﺮان )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺘﺸﻜﻞ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﺗﻮﻟﻴﺪي( را ﺷﺮط ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ داﻧﻨﺪ،
و ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻤﻼ دور اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮي در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه

بولتن شماره ٥
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ﻋﻤﺪﺗﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﻳﻲ را ﺧﻂ ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ ،وﺟﻮد ﺣﺰب

و ﺳﻨﺖ ﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ؛ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﻲ را ﺳﺎزﻣﺎن

ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ و ﺧﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ

دادﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﻲ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﺮدي و

رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ در اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ.

ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻲ ﻫﺎ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮي ﻫﺎي راﻳﺞ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار

ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي  1920ﺗﺎ  ،1940ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻟﻨﻴﻦ و ﻛﻤﻴﻨﺘﺮن در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب ﭼﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ .اﻧﻘﻼب ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ و
ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺶ از  30ﺳﺎل ﺟﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﻮد،
ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﭼﻴﻦ ،اﺟﺮاي ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻟﻨﻴﻦ و ﻛﻤﻴﻨﺘﺮن ﻧﺒﻮد.
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﭼﻴﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺗﺌﻮري ﻫﺎ
اﺳﺘﻮار ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺮاﺗﻴﻚ اﻧﻘﻼﺑﻲ ـ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺣﺎد
ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ درون ﺣﺰب ـ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﻘﻞ دادن ،ﺗﺼﺤﻴﺢ و
ﺗﻜﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،درك ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﻳﺎﻓﺖ .ﻳﻜﻢ ،ﺳﻴﺎل ﺑﻮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻠﻖ )ﻳﺎ ﻣﺮدم( در ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺸﺮوي
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ اﺋﺘﻼف ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﺻﻒ ﺑﻨﺪي و ﺗﻀﺎدﻫﺎي درون ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد .ﺑﺮاي
ﻣﺜﺎل در ﭼﻴﻦ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻮرژوازي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﻣﻠﻲ
رده ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺖ و ﺧﻴﺰﻫﺎي اﻧﻘﻼب و ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮاي ﻣﻴﺎن اردوي اﻧﻘﻼب و اردوي ارﺗﺠﺎع ،ﮔﺎه از
اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮده ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ دور ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﮔﺎه ﺑﺮ
ﺳﺮ اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺻﻔﻮف اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
ﺑﻮرژواﻳﻲ دﭼﺎر اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻲ ﺷﺪ؛ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﻀﺎدﻫﺎي
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در دوران اﺷﻐﺎل و ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ زﻣﻴﻨﻪ اﺗﺤﺎد ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد
ﻣﻲ ﺷﺪ .دوم ،ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي
اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﺗﻮده اي در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﻘﻼب :ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﻲ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﭼﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻲ
اﻧﻘﻼﺑﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻳﻦ آﺷﻨﺎ ﻛﺮد.
اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺐ ﺳﺮاﺳﺮي ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ

دادﻧﺪ .ﻻزﻣﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻛﺮدن داﺋﻤﻲ
ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎ و ﻧﻮآوري ﻫﺎ
در اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻮده اي )از ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺷﻮراﻳﻲ
ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻳﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي( ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﺎرآﻣﺪ از اﻧﺮژي و
ﺟﻮاﻧﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﭼﻴﻦ در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ و ﻛﺎرزارﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات دوران
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﭼﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻳﻜﻲ دو ﻓﺮم ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ؛ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و "اﺷﺒﺎع ﺷﺪن" ﻳﺎ "ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن" ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻳﺎ
آن ﻓﺮم ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ را در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ درك ﻛﻨﻨﺪ؛ و ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺮم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺳﻮم ،در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه ﺑﻮدن و ارﺗﺒﺎط دروﻧﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و
درازﻣﺪت اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ دﻳﻮار ﭼﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﻧﻜﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ دون در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺗﺌﻮرﻳﻚ
ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ" ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
از ﭘﻴﺮوزي ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﻘﻼب ﭼﻴﻦ ،ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻣﻮرد
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ داد .در واﻗﻊ
"دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ" ﻣﺎﺋﻮ

ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻟﻨﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﻘﻼب

ﭘﺮوﻟﺘﺮي در ﻋﺼﺮ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ )ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه(
را ﺗﻜﺎﻣﻞ داد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺿﺮورت رﻫﺒﺮي
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ وﺟﻮه ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب را در ﻛﻨﺎر

وﺟﻮه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻜﺶ از ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ و
اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮاﺗﻴﻚ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و
درازﻣﺪت ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻗﺮار داد.

آﻣﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود و ﮔﺎه ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻫﻤﻴﺖ

ﻣﺎﺋﻮ در ﻧﻘﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  1958ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروي و ﺗﺌﻮري ﻫﺎي

ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺖ .ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل رﻫﺒﺮي و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺷﻮروي

ﻧﻮﻳﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﺗﻮده ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮ اﻣﻮر ﻗﺪرت

ﻧﻮﺷﺖ از اﻧﻘﻼب  1949ﭼﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻛﺮد ﻛﻪ :ﺗﺤﻮﻻت

ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن اﻧﻘﻼب در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ

ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﺎن ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎ و زﻧﺎن در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ

ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻮري و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي آﺗﻲ و دورﻧﻤﺎي

ﻣﺎﻧﺪه دﻫﻘﺎﻧﻲ ،ﺳﻮاد آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ؛

ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻮري و ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن را درك ﻛﺮدﻧﺪ؛ از ﺧﺮاﻓﻪ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ

دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺎﺋﻮ ﻣﺼﺎدره

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

٩

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻛﻤﭙﺮادوري ﭼﻴﻦ را ﻣﺜﺎل زد .او ﮔﻔﺖ :از

دﻳﺪﻳﻢ ﻳﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ روي از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻮرژواﻳﻲ ﻣﺮﺗﺠﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﻮان و

آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴﻚ 80درﺻﺪ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻦ را

اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ اوﺿﺎع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻣﺼﺎدره آن ﻫﺎ از ﺳﻮي دوﻟﺖ )اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

دارﻧﺪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ اﻏﺘﺸﺎش ﻓﻜﺮي و ﺗﺰﻟﺰل ذﻫﻨﻲ

ﺧﺼﻮﺻﻲ /دوﻟﺘﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ(

ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﺗﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻄﺤﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﺎ آن

ﻳﻚ اﻗﺪام و ﺗﺤﻮل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﻮد .و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﮔﺮوه ﭼﭗ از ﺻﻒ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺻﺤﻨﻪ.

ﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎري و ﻣﻤﺘﺎز و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ،

اداﻣﻪ دارد.....

ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﻨﮕﺎل ﺳﻠﻄﻪ آﻧﻬﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺶ
ارزش و ﺳﻮد از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻳﻚ اﻗﺪام و ﺗﺤﻮل دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ

زﻧﺎن در ﻛﺠﺎي ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺴﺘﺎده اﻧﺪ؟

ﺑﻮد.
در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺋﻮ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﺟﻠﻮ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ
"دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ" ﺷﻜﻠﻲ از دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ ﺑﻮد .ﻣﺎﺋﻮ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﺋﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺗﺤﺎد اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ
و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﻣﺮدﻣﻲ در ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﻴﻦ ﺷﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﻲ را داﺷﺖ ﻛﻪ در دوﻟﺖ ﺷﻮراﻫﺎ در روﺳﻴﻪ ﺑﻌﺪ
از اﻛﺘﺒﺮ  1917دﻳﺪﻳﻢ .ﻣﺎﺋﻮ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﻛﻪ اﺋﺘﻼﻓﺎت
دروﻧﻲ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﻳﻚ ﺑﻌﺪ از اﻛﺘﺒﺮ ﻣﻴﺎن ﺑﻠﺸﻮﻳﻚ ﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺶ
ﺗﺮﺗﺴﻜﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ زﻳﻨﻮوﻳﻒ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮﺧﺎرﻳﻦ را ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﺋﺘﻼف
ﻣﻴﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮات اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﻳﻚ
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﻴﻦ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺪون ﺷﻚ ،اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و ﭼﭗ اﻳﺮان ﻏﺮﻳﺐ
ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻣﺘﻤﺎدي ،اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﻛﻤﻴﻨﺘﺮﻧﻲ ﺑﺮ
ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ،از ﺗﻌﺼﺒﺎت و ﺗﺌﻮري ﻫﺎي اﺷﺎﻋﻪ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺷﻮروي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻳﺎ دﺷﻤﻦ آن ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( .اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺑﻠﻮك
ﺷﺮق و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﻛﺎرزار ﺑﻮرژوازي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ
اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﻣﻴﺎن ﭼﭗ ﻫﺎ رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻋﻠﺖ اﻏﺘﺸﺎش و اﻟﺘﻘﺎط ﻓﻜﺮي ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ را ﺑﻬﺘﺮ
درك ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﻐﺸﻮش و ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﻲ ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻋﻤﺎل رﻫﺒﺮي
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺗﻼش ﻛﺮد! ﺷﺎﻳﺪ اﻧﻔﻌﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﻴﺰش ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺗﻮده اي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺧﻴﺮ

ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﺧﻴﺰش ﺳﻴﺎﺳﻲ

▪ رﻧﺞ ﺑﺮدن از ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﺪن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻛﻪ زن ﻫﺴﺘﻲ ،ﺑﺮاي ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﺮدان ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ اﺻﻼ اﻳﻦ ﺟﻮر ﺣﺮف ﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را
زﻳﺎد ﺷﻨﻴﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ "ﺑﺎﺑﺎ! دﺳﺖ ﺑﺮدار .ﻫﻤﻪ ﻣﺎن آدﻣﻴﻢ دﻳﮕﻪ.
ﺑﮕﺬار زﻧﺪﮔﻴﻤﻮن رو ﺑﻜﻨﻴﻢ!" ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ از ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ و دﻟﺸﺎن ﺑﺮاي زن "ﻣﻈﻠﻮم" ﻣﻲ ﺳﻮزد اﻣﺎ دﺳﺖ
آﺧﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ "ﻛﺎرﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﻓﺮق دارﻧﺪ ".ﻣﺮداﻧﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﭼﺸﻢ
ﺷﺎن را ﺑﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد را
دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻖ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد
درﺟﻪ دوم ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد را درك ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده
زﻧﺎن درﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﻲ،
ﻓﻜﺮﻫﺎ را در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﻋﻈﻴﻢ
زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ و ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ را زﻳﺮ
ﺳﻮال ﻣﻲ ﺑﺮد .ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎي رﺳﺎ و ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ زﻧﺎن ـ ﺟﻮان و
ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل و ﭘﻴﺮ ـ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﺣﺲ اﺣﺘﺮام و ﻏﺮور و اﻋﺠﺎب ﺑﺮ ﻣﻲ
اﻧﮕﻴﺰد.
▪ اﻳﻦ زﻧﺎن از ﻛﺪام ﻗﺸﺮ و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ؟ از روزي ﻛﻪ ﺧﻴﺰش
ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه ،ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ
ﺣﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺣﺘﻲ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺑﻂ
داده اﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺟﻨﺎح ﻣﺴﻠﻂ ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ "اﻳﻦ
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ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ

ﻋﻠﻤﻲ ،داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ و دﻧﻴﺎي روﺷﻨﻔﻜﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﺎي

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!" ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را "ﭼﭗ" و

ﻣﻌﺘﺮض در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﺧﺮاﻓﻪ و ﺟﻬﻞ

"ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ" ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ دوري ﺟﺴﺘﻦ ﺧﻮد از

اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ

ﺧﻴﺰش ﻣﺮدم ،آن را اﻋﺘﺮاض ﺑﻮرژواﻳﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ

ﻛﻨﺪ .درﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﻨﻔﻮر ،ﻗﻄﺐ ﺧﺮد در دل ﺧﻴﺰش ﻣﺮدم

ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺤﺪان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ

ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺣﺎﻛﻤﺎن ﭼﻴﻦ و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮف را ﻣﻲ زﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮان روي ﺟﻨﺎح ﺣﺎﻛﻢ دراﻳﺮان ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺮب
ﺣﺴﺎب ﻛﺮد ،ﻫﺸﺪار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ "اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﻗﺸﺮ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻣﺮﻓﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ و رﻳﺸﻪ دار ﻧﻴﺴﺖ ".اﻣﺎ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻴﺰش را درﺳﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي
ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﻲ رﺳﻴﻢ .ﺧﻴﻠﻲ از اﻳﻨﺎن ،دﺧﺘﺮان ﺟﻮان )داﻧﺶ آﻣﻮز،
داﻧﺸﺠﻮ ،ﭘﺸﺖ ﻛﻨﻜﻮري و ﻳﺎ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻴﻠﻲ
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻮان ﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻛﺸﻮر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺧﻴﻠﻲ از اﻳﻨﺎن ،ﺑﺮاي
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ روزﻣﺮه ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ،ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎن ،ﭘﺎره وﻗﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻤﺰد ،ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪن ،و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق رﺳﻤﻲ.
ﺧﻴﻠﻲ از اﻳﻨﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ از راه ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻀﺎي
روﺷﻨﻔﻜﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن( آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ .اﻛﺜﺮا درﮔﻴﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و
دوزﻧﺪﮔﻲ و ﺧﺪﻣﺘﻜﺎري و ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻚ
ﭘﺎﻳﺸﺎن در ﻛﻼس درس اﺳﺖ و ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺸﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻮﻗﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از دﺧﺘﺮان ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﻧﺒﺮدﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و رادﻳﻜﺎل و رزﻣﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي و ﻛﺎرﻣﻨﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﺧﻴﻠﻲ از
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ داري ﻛﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮك
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺧﻮد ﻛﺎرﮔﺮ
ﺧﺎﻧﮕﻲ اﻧﺪ و ﻫﻢ ﻋﻀﻮي از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎرﮔﺮي و زﺣﻤﺘﻜﺶ.
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رژﻳﻢ در ﻣﻮرد "ﺟﻨﮓ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮي ﻫﺎ"
ﺣﺮف ﻣﻔﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﻄﻦ ﺧﻴﺰش ﻛﻨﻮﻧﻲ واﻗﻌﻴﺘﻲ وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ ﺳﺮدارﻫﺎ و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻴﻠﻴﺎردر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
آن رﻧﮓ "ﺟﻨﮓ ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﺎ" ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و آن ﺟﺪال ﺟﻬﻞ و ﺧﺮد اﺳﺖ.
ﺗﻮده ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ،ﻓﻌﺎﻻن آﮔﺎه ﻛﺎرﮔﺮي ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻜﻮﻻر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش

▪

ﺑﻴﺶ از  150ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﺎرﻛﺲ و اﻧﮕﻠﺲ "ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ

ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ" را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ "ﭘﺮوﻟﺘﺮﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮدﮔﻲ ﺷﺎن را".
ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎن از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮد .در آن دوران ،ﺑﺴﻴﺎري
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮد ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ،زن اﮔﺮ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ "ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ" داﺷﺖ ﺻﺮﻓﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﻮد .ﻣﺮد ﻛﺎرﮔﺮ ،ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ و از
اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻛﺎﺳﺐ ،ﻣﺮد ﻛﺎرﻣﻨﺪ ،ﻣﺮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ،ﻣﺮد
زﻣﻴﻨﺪار ﻧﺪاﺷﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارزش
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺮد رﺋﻴﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .ﺑﺎزﺗﺎب اﻳﻦ ﺗﺼﻮر در
ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ دوران ﻣﺎرﻛﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ درﺟﻪ دوم دارﻧﺪ.
ﻓﺮودﺳﺘﻲ زﻧﺎن در ذﻫﻦ ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ
در "اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل اول" ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻛﺎرﮔﺮان در اروﭘﺎ ،ﺟﻨﺎح ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺎرﻛﺲ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﺣﻖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ زﻧﺎن در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺷﺪ .ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮي
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎن و ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺟﺮﻗﻪ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ راﻫﮕﺸﺎﻳﻲ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ
ﻛﻨﺪ را ﻣﺎرﻛﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﻳﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﺎرﻛﺲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﺧﻮد از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻣﻞ "ﻛﺎر
ﺧﺎﻧﮕﻲ" و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻮدآﻓﺮﻳﻨﻲ
ﺷﺪ ،درﻳﭽﻪ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎر و
ﺳﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﮔﺸﻮد .و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﺲ در ﻛﺘﺎب "ﻣﻨﺸﺎء
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺖ" ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ "زن در ﺧﺎﻧﻪ،
ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ" ،ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﻴﻘﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ اﻧﮕﺸﺖ
ﮔﺬاﺷﺖ.
▪ از دوران ﻣﺎرﻛﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ،ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺑﻪ وﻳﮋه درﻋﺼﺮ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ،ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي از
زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ارزان در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ وارد اﺟﺘﻤﺎع
ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ واﻗﻊ
ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ،زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﻨﻌﺖ

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

١١

ﻧﺴﺎﺟﻲ ،ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ آﻣﺎده ،ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺧﺪﻣﺘﻜﺎري و

 1917روﺳﻴﻪ و اﻛﺘﺒﺮ  1949ﭼﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻛﺸﻮرﻫﺎي

ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و

ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرزﻧﺎن ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ .ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري،

ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي  1960و  1970در ﻛﺸﻮرﻫﺎي

زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻴﺰ راه داده اﺳﺖ و در

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺎد و ﺑﺮ آن ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻨﺒﺶ

ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ،

رﻫﺎﻳﻲ زﻧﺎن آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ اوج ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش ﻫﺎ و

دروازه ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺣﺘﻲ در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ روي زﻧﺎن ﮔﺸﻮده

رواﺑﻂ ﻛﻬﻨﻪ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر زﻳﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻤﻲ رﻓﺖ ،اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ

وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻌﻨﺎ

رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه روﺑﺮوﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از

دار ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎرزات رادﻳﻜﺎل از ﭘﺎﻳﻴﻦ و وﻗﻮع ﺟﻬﺶ ﻫﺎي

ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮده اي از

اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺣﻚ و اﺻﻼح ﻫﺎي ﺑﻄﺌﻲ و ﻧﺎﻗﺺ از ﺑﺎﻻ.

دﻧﻴﺎ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزي اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﺌﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺑﺮ ﺣﻀﻮر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺧﺪﻣﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻳﻚ ﻃﺮف ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻓﻮق ارزان ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر دﻧﻴﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه و
ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﻣﻮج ﺑﻴﻜﺎرﺳﺎزي و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ.

▪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮوي ﻫﺎ در رواﺑﻂ و ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﺳﺘﻢ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﺪ ﻳﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺣﺘﻲ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدﺳﺎﻻران و
زن ﺳﺘﻴﺰان ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد "ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ"ﻫﺎي
ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و زﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻣﻮذﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﭘﻴﺸﺮوي ﻫﺎي زﻧﺎن
دﻧﻴﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و
رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ،در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﺳﺪ ﻛﻨﻨﺪه و
واﭘﺴﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ

▪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻗﺮن و ﻧﻴﻢ اﺧﻴﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺎن

و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو و ﺿﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ در دﻫﻪ  1980و 1990

دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺷﺎﻳﺪ

ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﻲ "ﻣﺮگ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ" ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ و

ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از زﻧﺎن دﻧﻴﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ،

ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺮار

ﻣﺜﻼ ﺣﻖ راي در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺎ ،اﻳﻨﻚ از ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎ

داد ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي رﻫﺎﻳﻴﺒﺨﺶ زﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﺎن

ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ـ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺴﻴﺤﻲ و ...ﻧﻮك ﭘﻴﻜﺎن اﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي

ـ ﻛﻤﺎﻛﺎن درﺟﻪ دوم اﺳﺖ .ﻛﻤﺎﻛﺎن در ﻛﻞ دﻧﻴﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ،ﺑﺎ ﺷﻜﻞ

ﻣﺜﺎل در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اي ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ

ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﻢ ﻣﺮداﻧﻪ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ روﺑﺮوﻳﻴﻢ :از آزار و

ﺷﺪه در دﻫﻪ  1970ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ راه

ﺗﺠﺎوز و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺘﻨﻪ و ﺳﻨﮕﺴﺎر و ﻗﺘﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ

اﻓﺘﺎد .ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ )ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺧﺸﻦ ﺗﺮﻳﻦ

آﺷﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﺮاي زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن و

روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و زن ﺳﺘﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺴﺎﺑﻘﻪ اي

ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن و دﻳﻦ؛ از ﺗﻔﺎوت در دﺳﺘﻤﺰد و رده ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ

ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺳﺮ ﻛﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در اﻳﺮان و اوج

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن داﻣﻨﻪ ﺗﻔﻜﺮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ ﻛﺎر

ﮔﻴﺮي ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎل

ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺎدر ﺑﻮدن .ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﺪن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ در ﮔﺮو دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ

آﻓﺮﻳﻘﺎ و اﻧﺪوﻧﺰي ،ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ و ﺑﺮده ﺑﻮدن زن

ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﺑﺰرگ در زﻳﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ

در ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺮد رواج داده ﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ و آداب ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﺑﺮاي

ﺑﺸﺮي اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻧﺎن و ﻋﺮﺻﻪ

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺸﺮوي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ

زن ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ـ و در ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ آن

"اﻗﺘﺼﺎدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ" ،ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻜﺎﻣﻞ

ـ اﻣﻮاج ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه رﻫﺎﻳﻴﺒﺨﺶ زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻦ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺴﺖ .اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ

اﻳﻦ را ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺘﻤﮕﺮي

ﻫﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻜﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ دﻧﻴﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎده ﺑﻮد،

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﻋﻈﻴﻢ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و زﻧﺎن

اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي

ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﻴﺰش ﺿﺪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﻃﻼﻳﻪ دار اﻳﻦ

اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ و دﻳﻨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اش ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و اﻓﻜﺎر ﭘﻴﺸﺮو و

اﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ.

اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻛﻤﻮن ﭘﺎرﻳﺲ  ،1871اﻛﺘﺒﺮ

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

١٢

▪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ،زن ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ را

ﻛﻞ ﺑﻨﺎي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و ﭘﺮورش داده اﺳﺖ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﻂ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از

"ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ" ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ

ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،زن اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ،وﺳﻴﻠﻪ ﻟﺬت

اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ،ﺣﻖ ﻛﺎر ،ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﺎرﮔﺮي و ﺣﻖ

ﺟﻮﻳﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮد و ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر ﺑﻲ ﻣﺰد ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺳﺖ .ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده،

اﻋﺘﺼﺎب و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻬﻢ و ﺑﺮ ﺣﻖ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ

ﺧﻮاه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﻛﺎرﮔﺮ ،از اﻳﻦ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه زن ﻧﻔﻊ

اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ رﺑﻂ

ﻣﻲ ﺑﺮد .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺎي ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﺣﺘﻲ ﻣﺮدان

دارد .ﺣﺘﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻴﻦ زﻧﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰد

ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﻫﻢ واﻗﻌﺎ "ﭼﻴﺰي ﺑﺮاي از دﺳﺖ دادن دارﻧﺪ" .اﻳﻦ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ ازاي ﻛﺎر ﻳﻜﺴﺎن ،ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻫﺎي ﺿﺮوري و

ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت را ،ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺿﺮوري ﺑﺮاي زﻧﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ

ﺗﻀﺎدﻫﺎي آﺷﺘﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ،ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻴﺎن آﻧﺎن

ﺗﻮاﻧﺪ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﻫﻤﻮار ﻛﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ و ارزﺷﻲ )و در

ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و رواﺑﻂ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و

ﻣﻮاردي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ( اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ را در ﻛﻠﻴﺖ ﺧﻮد ﻫﺪف ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ و

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ در آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ

ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه دارد .ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ

ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و

"ﺣﻖ ﻛﻨﺘﺮل زن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد"" ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ" و "آزادي

از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻜﻮم ،اﻣﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﻳﻦ

ﭘﻮﺷﺶ در ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎري"" ،ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﻤﻪ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮداﻧﻪ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در

ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ" و ...ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ.

اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،اﻳﻦ ﻣﺮدان ﭼﻨﺪان ﺑﺪﺷﺎن ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ رژﻳﻤﻲ

***

ﻣﺬﻫﺒﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر اﺳﺖ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﺰه ﻛﺮده از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺮف ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رادﻳﻜﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮﻗﻲ ـ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎد
ﻛﻨﻨﺪ.
▪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻛﺸﻲ اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎن و ﺳﺘﻢ ﻫﺎ
و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد از ﺑﻴﻦ ﻧﺮود،
ﺳﺘﻢ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻳﺪه ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎي ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ و
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ در دل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻫﺎ ﺣﺘﻲ در ﻧﻈﺎم اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻫﻢ
ﺟﺎن ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺳﺖ روي دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر
ﻧﻈﺎم ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ را ﻛﺸﻴﺪ .ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ را ﺧﺸﺖ ﺑﻪ
ﺧﺸﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه اي ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ
ﻧﺒﺮد رﻳﺸﻪ اي ﺑﺎ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه اي از آن اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻛﺴﺐ
ﺣﻘﻮق و ﺗﻐﻴﻴﺮ رواﺑﻂ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮدا ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻠﻴﺪ آزاد ﻛﺮدن
ﺗﻮان و اﻧﺮژي اﻧﻘﻼﺑﻲ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .ﺳﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎي
اﺳﺎرت ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ زن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﺮودﺳﺖ در
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳﺘﻤﮕﺮي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ

مبارزه طبقاتی چيست؟

آﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺮان ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي آﻧﻬﺎ
را ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺒﺎرزه ي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ؟
ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻟﻨﻴﻦ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ.
» ﻧﻪ ،اﻳﻦ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻧﻄﻔﻪ ي ﺿﻌﻴﻔﻲ از ﻣﺒﺎرزه ي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ _
ﻣﺒﺎرزه ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻛﻠﻴﻪ ي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﻪ ي ﻛﺎرﮔﺮ ،ﺟﻤﻠﮕﻲ ﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻳﻦ ﻳﺎ آن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار و ﻋﻠﻴﻪ
دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮد در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺒﻘﻪ ي ﻛﺎرﮔﺮ آﮔﺎﻫﻲ
ﻳﺎﺑﺪ ،زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺒﺎرزه روزﻣﺮه ي ﺧﻮد _ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ آن
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ آن ﻛﺎرﻣﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺧﻮد _ را
ﭼﻮن ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻮرژوازي و دوﻟﺖ ﺑﺸﻤﺎرد ،ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺰﻣﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ وي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
)وﻇﺎﻳﻒ ﻓﻮري ﻣﺎ ،در آﺛﺎر ،ﺟﻠﺪ(4
در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎرزه ي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻴﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻀﺎد آﺷﺘﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺒﺎرزه ي اﻳﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ در
ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

١٣

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺗﻜﺎﻣﻞ

اﻏﻠﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺴﻠﻂ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎده

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮوز ﻣﻴﻜﻨﺪ .در ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮي از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺒﺎرزه

ﺷﺪه ي آن و ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ آن ﺻﻮرت ﻣﻲ

ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮوز ﻧﻜﻨﺪ .ﻣﮕﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎً ﺑﺼﻮرت ﻧﻄﻔﻪ ﻳﺎ ﺟﻮاﻧﻪ؛

ﮔﻴﺮد؛ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ دﺷﻤﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ وي

ﻣﺜﻼً  :درﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزات ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻳﻚ

اﻣﻜﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ را ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺴﻴﺞ

»ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺑﺮﺧﻮردﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻃﺒﻘﺎت در ﻣﺒﺎرزه ي آﻧﻬﺎ

ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻗﻌﻲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ

ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن

ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻨﻲ

ﻗﺪرت دوﻟﺘﻲ در ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ از ﻳﻚ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻧﺎ آﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ
ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺒﺎرزه ﭘﻨﻬﺎن و در ﭘﺮده
ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد.
 (1ﻣﺒﺎرزه ي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد و در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻠﻮه
ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ
دﻫﻨﺪه ي ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدي)در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدي( ﻣﺒﺎرزه ي
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ)در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ( و ﻣﺒﺎرزه ي
ﺳﻴﺎﺳﻲ )در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ(.

ﺳﺌﻮال  :آﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﺒﺎرزه اي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ؟
ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻟﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ،او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
ﻣﺒﺎرزه اي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎن اﺳﻴﺮ در ﺑﻨﺪ
ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ،اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﻤﻴﻖ را اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻬﻤﻴﺪه اﻧﺪ و ﺳﻌﻲ
دارﻧﺪ آﻧﺮا واروﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻴﺘﻮان
از اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ )اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮاﻳﺎن( ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ اﻧﺤﻼل
ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺳﺎﻳﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﻳﻨﺎن ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻛﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران از آﻏﺎز ﻳﻚ ﻣﺒﺎرزه ي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮاﻳﺎن ﻛﻼﺳﻴﻚ در اﻧﻘﻼب

ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺮﺧﻮردﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻃﺒﻘﺎت

روﺳﻴﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ  5درﺻﺪ ﺣﻘﻮق را ﻳﻚ )ﻣﺒﺎرزه

ﺑﺎ ﺗﻀﺎد آﺷﺘﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ در

ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آوردﻧﺪ .ﻟﻴﻜﻦ از ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه

ﻣﻴﮕﻴﺮد .وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ رودروﺋﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻃﺒﻘﺎت

ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ،در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و

ﺑﻬﺮه ﻛﺶ و ﺑﻬﺮه ده ﺟﺮﻳﺎن دارد .ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻟﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﻲ زدﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ) ،اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮاﻳﺎن(

ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﻴﻨﻲ آن و ﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ

»ﻣﺒﺎرزه ي اﻗﺘﺼﺎدي« ﻣﺒﺎرزه ي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺧﻮد و در ﺟﻬﺖ
ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ،اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺮورﺗﺎً ﻣﺒﺎرزه اي
در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻨﺪ واز اﻳﻦ رو ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺗﺮﻓﻴﻊ اﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ )ﭼﻪ

ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد .در آﺛﺎرﻣﻨﺘﺨﺐ .ﺟﻠﺪ اول(
»ﻣﺒﺎرزه ي اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ« :ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺒﺎرزه اي ﻓﻜﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻬﺮه ده ﺑﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻬﺮه ﻛﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ارزش ﻫﺎ
و ﺑﺎورﻫﺎ و اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻛﻬﻨﻪ و اﺳﺎرﺗﺒﺎر ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود.
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد .ﻳﻌﻨﻲ
ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

آن ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺒﺎرزه ي
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي ﺑﻮرژوازي ﻟﻴﺒﺮال ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .و از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻟﻴﺒﺮاﻟﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ
ﻗﺒﻮل و ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﻲ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
)اﻗﺘﺼﺎدﮔﺮاﻳﺎن( ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺮان
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ .و درك ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ از ﻣﺒﺎرزه ي
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻟﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻲ

ﺑﺨﺸﺪ:

»اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ....اﻣﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻗﺎﻃﻊ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در
ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ .در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد.
ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرزه ي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ را ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و
)در ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺮاﺳﺮي( ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ
ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﻋﻤﺪه در زﻣﻴﻨﻪ

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

١٤

ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﺪرت دوﻟﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﺪ.

ﺧﻮد را ،ﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻳﺎ آن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﻪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي ﻧﻴﺮو ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﺟﺮات

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ،و ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ.

اﻧﻜﺎر ﻣﺒﺎرزه ي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ را ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻧﺮا ﻣﺤﺪود و

اﻣﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در ﺣﺪ

ﻧﺎﻗﺺ و اﺧﺘﻪ ﻛﻨﺪ .ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﺣﺎﺿﺮاﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ را ﺣﺘﻲ

ﻋﺎﻟﻲ آﻧﺴﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻔﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ.

در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮد ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮط و آن اﻳﻨﻜﻪ

ﺿﺮورت اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه از اﺑﺘﺪاي ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﺪرت دوﻟﺘﻲ ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ي ﻋﻤﻞ آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻣﺎرﻛﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﺨﻴﻠﻲ را ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدي

ﻓﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ

را ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮارداده اﻧﺪ .در

ﺑﻮرژوازي را وادار ﺑﻪ ﻣﺴﺦ واژه ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮔﻨﮕﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل  ،1866ﻛﺎرﮔﺮان را

ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) «.ﻟﻨﻴﻦ ـ درك ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ و درك ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ از ﻣﺒﺎرزه

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﻧﺤﺮاف ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻨﺪ .ﻳﻜﻲ اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻴﺶ از

ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ  /ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺟﻠﺪ ( 19

ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدي و دﻳﮕﺮ ﻛﻢ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ آن.

 (2ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه ي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
وﺟﻮد دارد :اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ .اﻣﺎ اﻧﻮاع
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺎرزه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻜﻪ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم
ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺒﺎرزه واﺣﺪي را ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ .ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ* ،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ادﻏﺎم اﻳﻦ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎ
ﻣﺴﻠﻂ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺒﺎرزه اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮه
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ و ﮔﺎه ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدي
ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﻛﺲ را ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
»ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ«؟ ) 18ﺑﺮوﻣﺮ(
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻴﺎن ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺘﻌﺎرض ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻬﺮه ده
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻲ را ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر وي را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﺴﺎزد زﻳﺮ
ﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ درﮔﻴﺮي واﻗﻌﻲ ﻣﻴﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻮﺟﻮد
آﻳﺪ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺒﺎرزه اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ رﺳﻴﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت،
ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮد را
ﻛﺴﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از آن ﺳﺨﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻲ ﻛﺸﺪ؛ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺋﻤﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﻣﻲ دارد:
ﻣﺒﺎرزات ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر آﮔﺎﻫﻲ
ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ واﺣﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه

* -ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﺎ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ
دو ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﻴﺎﺳﺖ« و »ﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ« را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از »ﺳﻴﺎﺳﺖ« دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ _ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ )ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺒﺎرزه اي در
ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ(.
ﻣﻨﻈﻮر از »ﺻﺤﻨﻪ ﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺣﻮزه ي ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ درﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ :ﻣﻔﻬﻮم
ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﺎ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ.
»اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ« ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﺰي از ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺗﻀﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﻌﻴﻦ از ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮد؛ و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺳﻬﻢ ﺑﺰرگ ﻣﺎﺋﻮ
ﺗﺴﻪ دون در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اراﺋﻪ روﺷﻲ ﻋﻠﻤﻲ از
اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ ،روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن » ﻫﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺣﺎﺿﺮ« ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ از ﺗﻀﺎدﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻳﻚ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه و اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ،وﺳﺎﻳﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎ در درﺟﺎت
ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ» :در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻳﺎ
ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه؛ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎً
ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه اﺳﺖ .و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و رﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه و ﺗﻜﺎﻣﻞ
آن ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎ اﺳﺖ .و ﻳﺎ ﺑﺮ آن
ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

١٥

ﻣﺜﺎل  :در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري دو ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﻀﺎد ،ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و

ﺗﻀﺎد واﺣﺪ در ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻫﺮ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺧﻮاه در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي

ﺑﻮرژوازي ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﺻﻠﻲ ﺧﻮاه ﺛﺎﻧﻮي اﻳﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ،ﻳﻜﺒﺎره ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮي در

ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺌﻮدال و ﺑﻮرژوازي ،ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و

ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻳﻌﻨﻲ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اي در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ

ﺧﺮده ﺑﻮرژوازي ،ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازي دﻫﻘﺎﻧﻲ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ،

ﺷﻮد.

ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﺑﻮرژوازي ﻟﻴﺒﺮال و ﺑﻮرژوازي اﻧﺤﺼﺎري ،ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ
دﻣﻜﺮاﺳﻲ و ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ در ﺑﻄﻦ ﺑﻮرژوازي ،ﺗﻀﺎد ﻣﻴﺎن ﻣﻤﺎﻟﻚ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ،ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻀﺎد اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع اﻋﻤﺎل وي ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ) .ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ دون  :ﺗﻀﺎد در آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻠﺪ اول(

ﺗﻀﺎدﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﻳﻪ و ﺳﭙﺲ اﻧﻘﻼب اﻛﺘﺒﺮ در روﺳﻴﻪ
ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﭼﻴﻦ و روش ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﺣﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت ،از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺟﺰم ﮔﺮاﻳﺎن اﻳﻦ اﺻﻞ را در

از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﻫﺮ از اﻳﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ دو ﺟﻨﺒﻪ دارد ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﺪه و

ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻳﻨﺎن ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﺎي

ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﺛﺎﻧﻮي ،ﻟﻴﻜﻦ در ﺗﻀﺎد ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ،از ﺗﻀﺎدﻫﺎي اﺻﻠﻲ

ﻣﺘﻔﺎوت در آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻧﻤﻲ

ﺗﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي ،آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺮﺧﻮردي

ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺖ؟ ﺧﻴﺮ .در ﻫﺮ ﺗﻀﺎد دو ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻀﺎد ،ﻻﺟﺮم ﻋﻤﺪه و

اﻳﻨﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻼاﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮز

دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮﻋﻤﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻂ

ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﻴﺎده ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺟﺰ اﻳﺠﺎد

را در ﺗﻀﺎد ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ...و وﺿﻊ ﻣﺴﻠﻂ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﻴﺺ

ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﻘﻼب ﻳﺎ ﺳﺎزش در ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزي اﻣﻜﺎن

ﻣﻴﺪﻫﺪ .ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺪه و ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮ

ﺗﺤﻘﻖ دارد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻋﻤﺪه ﻳﻚ ﺗﻀﺎد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺼﻠﺖ اﺷﻴﺎء
و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ) .ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ دون ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه و ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي و ﻏﻴﺮاﺻﻠﻲ ،ﻳﺎ ﺗﻀﺎد

ﺳﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ – ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت
)( 1388-1385

ﻋﻤﺪه و ﺟﻨﺒﻪ ﺛﺎﻧﻮي ﻫﺮ ﻛﺪام از آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﺮ ﻳﻚ
از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد .ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺮان _
وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺮي _ و ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي
ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻴﻦ و ﻏﻴﺮه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار داد.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻳﻚ

»ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب و ﺳﻪ ﺟﺰوه «

ﺗﻀﺎد اراﺋﻪ داد .ﻣﺜﻼً ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ در

کتاب )چکاوک(

اﺑﺘﺪا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺳﺘﺜﻤﺎرﺋﺸﻮﻧﺪه دارﻧﺪ ،از

دو ﻧﻮع ﺷﻜﻞ ﻋﻤﺪه ي ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺮﻳﺐ
_ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺷﻜﺮ _ .ﺗﺴﻠﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮب دوﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﻂ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺳﺎﻳﻞ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ را در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻣﻴﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺴﺎط

ﻋﻮاﻣﻔﺮﻳﺒﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻮرژوازي
ﺑﺎﻻﺧﺺ از ﻋﻮاﻣﻔﺮﻳﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﻲ،
آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﻲ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ،
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﺒﺎرزه اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دوﺟﻬﺖ ﻳﻚ

منتخبی از سرودھا و ترانه ھای پيشرو،محلی و ماندگار
)انتشار جافک(

بولتن شماره ٥
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جمعی از فعالين کارگری

گفتگو در جمع کارگران حفاری

آرﺷﻴﻮ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺟﺎﻓﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در وﺑﻼگ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ

جزوه – جمھوری خون،خراج و خرافه

برای دريافت بولتن شماره » ،«٥ھم چنين کتابچه ھای
منتشر شده می توانيد آدرس پست الکترونيک خود را برای
ما بفرستيد تا بدون ھيچ مشکلی برای شما ارسال گردد.

)سرداران استثمار(

برای دريافت کتابچه ھا و مقاالت ما نيز می توانيد به وبالگ
ما به آدرس زير مراجعه نماييد
وبالگ – k‐jafk.blogfa.com

درآﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻮروي ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺑﺎ ﻧﺎ اﻣﻦ ﻛﺮدن ﻛﺸﻮردرﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻧﻈﺎم ،ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎي ﻫﺮج و
ﻣﺮﺟﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و
ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﻣﺮدم واﮔﺬارﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺻﺪم ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎي روﺳﻴﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
آوري ﺳﻬﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻔﺖ و ارزان ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ

افزايش دستمزدھا ،حق مسلم ماست!
تشکل مستقل ،حق مسلم ماست!

ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم

اعتراض ،اعتصاب ،حق مسلم ماست!

ﺑﺎدآورده را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ازدل اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﺴﻠﻲ از

آزادی و حق زن ،معيار انقالب است

اﻟﻴﮕﺎرﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻴﺎردر ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪ
و ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺟﻴﺐ زد.
ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ درﺟﺮﻳﺎن واﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ در اﻳﺮان دارد

ھر که به زن ستم کرد
ھمدست ارتجاع است!

دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺨﺸﻲ از داراﻳﻲ ﺣﺪود  700ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮدم

تو می خوای دعوا کنی

ﻛﻪ در دﺳﺖ دوﻟﺖ اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار

آشتی کنی با آمريکا فرق نداره

ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻦ ﻛﺮدن ﻛﺸﻮر و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم ،ارزش ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺳﻮم و ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻬﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻔﺖ و ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ........

حقتو ،توده مردم ،کف دستت ميذاره!

تا دگرگون شود اين جھان
الزمست شورش و اعتراض!

بولتن شماره ٥

اول ماه مه ،روز طبقه کارگر جھانی ،گرامی و
مبارك باد!
ﺑﺤﺮان ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺑﻮدن اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﻧﻈﺎم

جمعی از فعالين کارگری
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ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮي
ﭼﻪ ﺑﻼﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ و ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻲ آورﻧﺪ؟

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻫﺎﻟﻲ دﻧﻴﺎ ﮔﻮﺷﺰد
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راه ﺣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ
اﻧﺪازد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺮزﻫﺎ را ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ از ﭘﻴﺶ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ
ﻫﻢ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ .ﻛﺎرﮔﺮد ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﻣﺨﺮب ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ،زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي درك ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﻪ واﺣﺪ و
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ ،و ﺑﺴﻂ ﻣﻌﻨﺎ و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ
ﭘﺮوﻟﺘﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي
ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺰء

ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزي ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﺳﻮق
داده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ آن ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي
ﻏﺎرﺗﮕﺮ و دﻻل ﻫﻴﺌﺖ ﺣﺎﻛﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ،و اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي

ﺣﻴﺎﺗﻲ از آﮔﺎﻫﻲ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ،

اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﭘﻴﺸﺮوان ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ

اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺪﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن
ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن را در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒﺎرزات
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و اﻧﻘﻼب اﺣﺘﻤﺎﻋﻲ در راﺳﺘﺎي ﻫﺪف و دورﻧﻤﺎي
اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻜﻤﺘﺮﺑﺒﺎﻓﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﺪه دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ رﻳﺸﻪ اي ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺻﻔﻮف ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ،ﺑﺪون ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻛﺮدن ﭘﻴﺸﺮو ﺗﺮﻳﻦ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ )ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ در ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮه و در
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺮاض ﮔﺮوﻫﻲ ،ﮔﻮﺷﻪ اي از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و
ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ( در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﻲ و آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺎﺳﺎً اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﻮد روي ﻛﺎرﮔﺮي،
ﺑﺪون اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎر و
ﺳﺘﻤﮕﺮي و در ﻣﻮرد ﻗﺸﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮان
ﭼﻴﺰي را ﻣﺘﺤﻮل ﻛﺮد و ﺗﻜﺎﻣﻞ داد .در اﻳﻨﺠﺎ ،ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺣﺮﻓﻲ
از ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻛﺎرﮔﺮي ﻧﻤﻲ زﻧﻴﻢ .ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﺪه و اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ دﻳﻜﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺒﺎرأ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي وﺿﻊ ﻣﻲ ﺷﺪﻛﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم،
اﺻﻞ 44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺳﺎﺳﺄ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻧﺤﺼﺎر و ﺗﻤﻠﻚ دوﻟﺖ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد اﻋﻢ از اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ
ﺧﺎرﺟﻲ( واﮔﺬار ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ راه ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ي ﻗﺪرت ﻫﺎي ﻏﻮل ﭘﻴﻜﺮ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺄ ﺑﺎز ﺷﻮد .واﻗﻌﺎ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﺎه ﻛﻪ ژاﻧﺪارم اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺟﺮﺋﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﻲ را ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮاج اﻣﻮال ﻣﺮدم ﻛﻪ در
اﺳﺎرت دوﻟﺖ ﺑﻮد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ راﻧﺖ ﺑﺎزي ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال و داراﺋﻲ ﻫﺎي
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ .آﺧﺮﻳﻦ دزدي اﻣﻮال
ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﻠﻚ

اﻧﻘﻼﺑﻲ ،و ﻧﻘﺸﻪ و اﺑﺰار ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از

ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺗﺸﻜﻠﻲ را رﻗﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻫﺎ ،ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻞ

ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺻﺮف اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻳﺎ آن ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺮار دارد و

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺜﻼ
ﺑﻴﻜﺎرﺳﺎزي ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰارﻛﺎرﮔﺮ و ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن واردات وﺣﺸﺘﻨﺎك ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

١٨

ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و

ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﺎردي ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ.

ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد .ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻜﺮدن دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼت

ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ واﮔﺬار ﺷﻮد
ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻸ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ واردات

ﻋﺪﻳﺪه اي ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻛﺎرﮔﺮان اﻛﺜﺮأ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻫﺎي ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﺒﻪ ﻣﺤﻞ
ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ و ﺗﺤﻘﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺷﻜﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻓﻴﺎي اﻳﻦ رﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ ﺑﺎزار را ﺗﺎ

ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻛﻪ دوﺳﺎل

ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺷﺒﺎع ﻛﺮدﻧﺪ و ﺷﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺮﻳﺪاري

ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﻌﻜﺎس

ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺎﻻ ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ

ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻀﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ

ﻧﻴﺮو را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ

ﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﻜﻨﻲ ،ارﻋﺎب ،ﺑﺎزداﺷﺖ و

ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻛﺎرﮔﺮ داﺷﺖ ،اﻣﺮوزه ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻛﺎر

زﻧﺪان ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮي ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ

ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرون ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  85ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ،و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ،ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻮاﻧﺴﺖ

 13ﻫﺰار ﻛﺎرﮔﺮ داﺷﺖ ،و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺣﺪود  6ﻫﺰار ﻛﺎرﮔﺮ دارد .اﻳﻦ

ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮوان و ﺗﻮده وﺳﻴﻊ ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ

در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﻮل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﻮﺑﺎﺋﻲ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ

ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ رده ﺑﺎﻻي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ اﻛﺜﺮأ از ﻋﻨﺎﺻﺮ

زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و آب ﻛﺎﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺎرون،

ﻣﺰدور و ﻣﻔﺘﺨﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ  3ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل را

ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﻇﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﻗﺒﻼ در ﭘﺴﺖ ﻣﻌﺎون

دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .دﻓﺘﺮ ﻛﺎرش اﻟﺒﺘﻪ در

ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺣﺪود  12ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ

ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

ﻣﺮﻏﻮب ﻛﺸﺎورزي ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر دارد .ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرون

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷﺪه ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل

ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺣﺪود  18ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر .ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 7

ﻛﺎرﮔﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻮراي ﻣﺴﺨﺮه اﺳﻼﻣﻲ

ﻃﺮح ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي -1:دﻳﺒﻞ -2ﻓﺎراﺑﻲ -3ﺷﻌﻴﺒﻴﻪ )ﺧﻤﻴﻨﻲ( -4

ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ﺷﺎخ ﺷﻮد .از  4500ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ

اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ - 5ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻲ -6دﻫﺨﺪا  -7ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن

ﺣﺪود  200ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻼ

اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺣﺪودأ  13ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي

ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد.

ﻣﺮﻏﻮب ﻛﺸﺎورزي را در اﺧﺘﻴﺎر دارد .و ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ
ﻧﻴﺮوي ﻛﺎري ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2500ﺗﺎ  3000ﻛﺎرﮔﺮ دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ
ﺑﺼﻮرت ﻗﺮاردادي ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎرﻧﺪ و ﻫﻴﭽﻜﺲ اﺳﺘﺨﺪام
رﺳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﻜﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ اﻣﻴﺪي ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﺣﻘﻮق
ﻣﻌﻮﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺻﺪاي
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺒﻞ از ﺷﺐ ﻋﻴﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﺎ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادﻧﺪ ﺗﺎ
دوﺑﺎره در ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﻤﻴﻦ آش ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ
ﻛﺎﺳﻪ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﭼﻨﺪ ده
ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ و ﺣﺪودأ در دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺟﺪي ﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ دوﻟﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ زﻧﺪان و اﺧﺮاج و ﺗﻬﺪﻳﺪ
و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ،و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﻢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻀﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺳﺪ دوﻟﺘﻲ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ داد ،ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي
ﻛﺎرﮔﺮان در ﺧﺼﻮص واﺣﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻮﺋﻲ ﺳﻠﻴﺲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪي زﻳﺎد
آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﻛﺠﺎ ﻣﻲ رود .ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻋﺎدي
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ را ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ وﺣﺸﻴﮕﺮي و ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ
ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ را اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻛﺎرﮔﺮان را ﻣﺮﻋﻮب ﺳﺎزد،
ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﻜﻨﻨﺪه و ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮا
ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﺟﺰﺗﺮ و ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺪاﻗﻠﻲ و ﻧﺎزل ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ .از
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﻛﺎر دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻣﺮوز
ﺧﻴﻠﻲ زار اﺳﺖ و ﺑﺤﺮان ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎم ارﻛﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎر
و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺟﺪي ﺗﺮي ﺑﺮاي اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

١٩

اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﻪ

وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺸﻜﺮ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي،

ﻧﻴﺸﻜﺮ ﮔﻴﺎه ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﺳﺖ در

اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت ﺧﻮد را اﻣﻴﺪواراﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺮارت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﺣﺪود  20درﺟﻪ

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻳﻜﻲ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ آزادي و ﻳﺎ

ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .درﺟﻪ ﺣﺮارت

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﻳﺎ
اﺧﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮ و ﺟﺪي ﺗﺮي ﺧﻮاﻫﺎن
رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮده اي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ ،و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي
ﻛﺎري ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺿﺪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﻼش

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻓﻲ در ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻴﻦ  30درﺟﻪ ﺗﺎ  34درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮارت روي ﺟﺬب آب
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺮارت  28ﺗﺎ  30درﺟﻪ
ﺟﺬب آب ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ و در ﺣﺮارت  10درﺟﻪ ﺟﺬب آب ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺮارت زﻳﺮ  19درﺟﻪ ﺟﺬب ازت اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺣﺮارت روي ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﻗﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ

ﻛﻨﻴﻢ.

ﺣﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  34درﺟﻪ اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮارت

ﺿﻤﻴﻤﻪ:

ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﻗﻠﻤﻪ ﻫﺎ  12درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺸﻜﺮ در ﺣﺮارت
ﻛﻤﺘﺮ از  20درﺟﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﻤﻲ زﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارت ﭘﻨﺠﻪ زﻧﻲ

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺣﺮارت ﭘﻨﺠﻪ زﻧﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ارﻗﺎم ﺣﺪود 32

ﻧﻴﺸﻜﺮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﻢ ﻗﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر آن ﺳﺎﺑﻘﻪ

درﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ي رﺷﺪ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺳﺮﻣﺎ و

ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد .ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ داراي  14ﺗﺎ  17درﺻﺪ ﺳﺎﻛﺎرز ﺑﻮده از
ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ در ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از
اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻨﺪ ﻣﻼس و ﺗﻔﺎﻟﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﻲ از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻬﻴﻪ اﻟﻜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ دام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺸﺖ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺪود  600ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در ﮔﻴﻨﻪ و اﻧﺪوﻧﺰي و ﻫﻨﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻜﻨﺪر در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن آن را ﺑﻪ
اروﭘﺎ ﺑﺮد .ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻧﻴﺸﻜﺮ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻳﺮان و ﻣﺼﺮ ﻛﺸﺖ
ﻣﻴﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﺑﺮاﺳﻼﻣﻲ در ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻛﺎري و
ﺷﻜﺮﮔﻴﺮي از ﻧﻴﺸﻜﺮ در ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در اﻛﺜﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را اوﻟﻴﻦ
ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺷﻜﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻛﺸﺖ
ﻧﻴﺸﻜﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  700ﺗﺎ  800ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد رواج داﺷﺘﻪ و
ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻜﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻘﺪر زﻳﺎد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻠﻔﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ روزاﻧﻪ ﻫﺰار دﻳﻨﺎر ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت از ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻛﺎران ﻋﺎﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮدر ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  1316اﻟﻲ  1318ﺑﻮده وﻟﻲ
ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻳﺮان و
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري
 FAOدر ﺳﺎل  1330ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري ﺷﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ
زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل  1365ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  28000ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮد  83ﺗﻦ ﺳﺎﻗﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده.

ﺧﺸﻜﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻳﺎ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ در
ﻣﺪت  24ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻳﻚ
ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻓﺮاوان دارد ﻳﻚ ﺑﻮﺗﻪ
ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺸﻜﺮ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  4ﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺟﺬب
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك اﺳﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ در  6ﻣﺎه اول
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎز دارد .اﻟﺒﺘﻪ رﻃﻮﺑﺖ
ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻪ  30ﺗﺎ 50
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﻧﻴﺎز دارد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺣﺪود
 150ﺗﺎ  200ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺖ .در ﺳﺎل اول ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪود  30ﻣﺮﺗﺒﻪ
آﺑﻴﺎري ﻧﻴﺎز دارد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ  100ﺗﺎ  200ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ آب ﻧﻴﺎز دارد
ﻓﻮاﺻﻞ آﺑﻴﺎري در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻫﺮ ﻫﻔﺖ روز ﻳﻜﺒﺎر و در
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻮاﺻﻞ دور آﺑﻴﺎري  20ﺗﺎ  25روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎك ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﺸﻜﺮ
ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .ﻧﻮر ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﭘﻨﺠﻪ
زدن و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .در روز ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه
ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻲ رود  .ﻫﻮاي اﺑﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺮﻣﻲ
ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ روي
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ در ﻧﻴﺸﻜﺮ و ﻛﻼ در ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد ﺑﺎد اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺰارع ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ورس
ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

بولتن شماره ٥

جمعی از فعالين کارگری

٢٠

رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺸﻜﺮ

اﻟﺒﺘﻪ رﻧﮓ ﺑﺮگ ﻫﺎ از ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه در ارﻗﺎم

رﻳﺸﻪ :ازدﻳﺎد ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﺼﻮرت ﻗﻠﻤﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻗﻠﻤﻪ در

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭘﻬﻨﻚ داراي ﻳﻚ رﮔﺒﺮگ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﺮگ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ

ﻧﻴﺸﻜﺮ داراي زﺑﺎﻧﻚ و ﮔﻮﺷﻮارك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺳﺎﻗﻪ رﺷﺪ ﻛﺮد

ﮔﻞ :ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﻌﺪ از  12ﺗﺎ  24ﻣﺎه رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ

رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ اﻳﻦ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺮ از

روزﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﮔﻞ آذﻳﻦ

رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﻤﻪ اي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ در داﺧﻞ ﺧﺎك ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻧﻮع رﻳﺸﻪ

ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي ﻣﺮﻛﺐ و داراي اﻧﺸﻌﺎب زﻳﺎد ﺑﻪ ﻃﻮل 30

ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.

ﺗﺎ  100ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و از اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﮔﻞ داراي 3

اﻟﻒ -رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ :ﻛﻪ داراي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت زﻳﺎدي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ

ﭘﺮﭼﻢ و ﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ارﻗﺎم زراﻋﻲ ﻧﺮ ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻮده و

ﻃﻮل آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ و ﺑﻴﻦ  50ﺗﺎ  250ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ب -رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ :اﻳﻦ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ را رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻧﻴﺰ
ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻧﻘﺶ آن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﻴﺪ و داراي
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ زﻳﺎدي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ از رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ج -رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ :اﻳﻦ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺧﺎك ﻓﺮو
ﻣﻴﺮوﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮي ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﺎره در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ در
زﻣﻴﻦ ﻓﺮو ﻣﻴﺮوﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻲ از ارﻗﺎم ﻧﻴﺸﻜﺮ داراي ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺸﻪ
ﻫﺎي زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وارﻳﺘﻪ و ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ و ﺟﻨﺲ
ﺧﺎك و ...روي وﺿﻊ ﭘﺨﺶ و ﻧﻤﻮ رﻳﺸﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد.
ﺳﺎﻗﻪ :ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و داراي ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻛﺎرز ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آن
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﭼﻐﻨﺪر ﻏﻨﻲ
از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﺮوﻛﺘﻮز و ﻛﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ .ﺳﺎﻗﻪ از ﮔﺮه ﻫﺎ و ﻣﻴﺎن
ﮔﺮه ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﺎﻗﻪ زﻳﺮ ﺧﺎك
اﺳﺖ .ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺎوت اﺳﺖ وﺣﺪود  2و
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  6ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 2ﺗﺎ 6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﮔﺮه
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎﻗﻪ و ﺣﻠﻘﻪ اي از ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ رﻳﺸﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺠﺎ وﺟﻮد دارد .ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮه ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺎك و زﻳﺮ ﺧﺎك

ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮاب ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي دارﻧﺪ .در

ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺰارع ﻧﻴﺸﻜﺮ از ﮔﺮه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك رﻳﺸﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد در
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﻚ
ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻏﻼف ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ اﺳﺖ .ﻛﺎر

ﺑﺬر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻞ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎرور و ﮔﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
ﻋﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺬر ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺷﺒﻴﻪ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ داﻧﻪ ﻗﺪرت
ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻦ
ﻣﻲ رود .ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻞ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .در
ﻣﺰارع ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ ﮔﻞ رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن
ﻋﻠﻒ ﻛﺶ داي ﻛﻮات ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﮔﻞ روي ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺷﻮﻳﻢ .ﺑﻌﺪ از

ﮔﻠﺪﻫﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوزي ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺒﻬﻜﺎر ،ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ!
رﻓﻘﺎي ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي ،ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز! اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از

ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ دوره ﻫﺎي ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ .رژﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺤﺮان
دروﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮده ﻫﺎي ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﺮدم ﻛﻪ از
ﺑﺎزي ﻓﺮﻳﺒﻜﺎراﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪن آﺷﻜﺎر ﺣﻴﺜﻴﺖ و اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ و ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ

زﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد! ﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻣﺘﻘﻠﺐ و
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر را ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ!
آﻧﭽﻪ درﮔﻴﺮش ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻳﻚ ﻛﻮدﺗﺎي ارﺗﺠﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه اي از ﺳﻮي ﻣﺮدم روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدم
ﻣﻲ رود ﻛﻪ از ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪ ﺗﻨﮓ دﻋﻮاﻫﺎي ﺟﻨﺎﺣﻲ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﻮر
ﻛﻨﺪ و راه ﺑﺮ ﺟﻮﺷﺶ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﺘﻤﺪﻳﺪه ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ در
ﺷﻤﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از اﻣﺮوز در ﻣﻴﺪان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي
ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﺣﺮﻛﺎت و ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎﻳﻲ ،ﺟﻮاب داﺷﺘﻪ

ﻏﻼف ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ راﻧﺪن ﻣﺮدم ،ﻓﺮﺳﻮدن ﺧﻴﺰش ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ

ﺑﺮگ :ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب روي ﺳﺎﻗﻪ از ﻣﺤﻞ ﮔﺮه ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ

ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻳﻦ دروغ ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ

ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺑﺮگ از ﭘﻬﻨﻚ و ﻏﻼف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮل ﺑﺮگ ﻫﺎ
ﻣﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ .رﻧﮓ ﺑﺮگ ﻫﺎ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه و در ﻣﺤﻞ ﻏﻼف ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﺎﻛﻤﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻗﻤﻪ
ﻛﺸﻲ و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
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جمعی از فعالين کارگری

٢١

ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و
ﭘﺎرازﻳﺖ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎي
ﻣﺎﻫﻮاره اي اﺳﺖ .اﻳﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ و ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ
ﺷﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﻴﺎن ﻣﻔﺘﺨﻮر ﻛﻪ از ﺧﻮن و ﻛﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ ﭼﺎق و ﭼﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺷﻮﺧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ،ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻧﻘﺸﻪ رﻳﺰي و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي و ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﻖ ﻃﻠﺐ و ﻣﺒﺎرز
در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻧﺒﺎﻳﺪ دﭼﺎر اﻳﻦ ﺗﺼﻮر
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ ﻧﺪارد.
ﺷﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزي ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮان ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ،ﻓﻘﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻓﻼﻛﺖ و ﺑﺮدﮔﻲ ﻣﺰدي ﺧﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮ .ﺷﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﮕﺎن ﺿﺪ ﺷﻮرش و ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و اوﺑﺎش ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻛﻮب و ﻛﺸﺘﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي و ﻣﺤﻼت زﺣﻤﺘﻜﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ اﻋﺘﺮاض و ﻣﺒﺎرزه روزﻣﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻄﺢ
ﺷﻌﺎرﻫﺎي راﻳﺞ اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎﻫﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،اﻣﻜﺎن و ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺸﺮوي و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و
ﭘﻴﺮوزي ﺗﻮده ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮ و ﺳﺘﻤﺪﻳﺪه و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ
رژﻳﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻛﺎرﮔﺮان اﻣﺮوز روز ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪن اﺳﺖ! اﻣﺮوز روز اﻋﺘﺮاض و
ﺗﺤﺼﻦ و اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻛﻮدﺗﺎﭼﻲ اﺳﺖ! ﻓﺮدا
ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ.
درباره انقالب اجتماعی
ضرورت عينی انقالب و شراﯾط اقتصادی و اجتماعی –
سياسی آن
کارل مارکس و فردرﯾش انگلس – از کتاب » مانيفست حزب
کمونيست «
 ...جامعه بورژواﯾی امروزﯾن با مناسبات بورژواﯾی توليد و
مبادله ،با نظام بورژواﯾی مالکيت ،اﯾن جامعه که گوﯾی به
نيروی جادو چنين وساﯾل پرتوانی برای توليد و مبادله پدﯾد
آورده است ،اکنون به جادوگری می ماند که دﯾگر از عھده مھار

کردن نيروھاﯾی که با ورد و افسون از زﯾر زمين احضار کرده
است ،برنمی آﯾد .طی سالھای چند دھه اخير ،تارﯾخ صناﯾع و
بازرگانی فقط تارﯾخ عصيان نيروھای مولده امروزﯾن عليه
مناسبات توليدی امروزﯾن ﯾعنی عليه آن نظام مالکيت است که
شرط ھستی بورژوازی و فرمانرواﯾی آن را تشکيل می دھد.
کافی است به بحرانھای بازرگانی اشاره کنيم که با تکرار
ادواری خود ھستی سراپای جامعه بورژواﯾی را با تھدﯾدی
بيش از پيش به خطر می اندازد .در ھر ﯾک از بحرانھای
بازرگانی نه تنھا بخش ھنگفتی از محصوالت توليد شده ،بلکه
حتی بخش بزرگی از نيروھای مولده ساخته و پرداخته نيز نابود
می گردد .ھنگام اﯾن بحرانھا ﯾک نوع بيماری اجتماعی ھمه گير
پدﯾد می آﯾد که در تمام ادوار پيشين بی معنی می نمود – اﯾن
بيماری ھمه گير توليد فزون از تقاضاست .جامعه ناگھان به
قھقرا رانده می شود و خود را در ﯾک حالت بربرﯾت غيرمنتظره
مشاھده می کند ،گوﯾی قحطی و جنگی وﯾرانگر آن را از تمام
وساﯾل معاش محروم ساخته و انگار صناﯾع و بازرگانی نابود
شده اند و آن ھم چرا؟ چون جامعه بيش از اندازه صاحب تمدن
است ،بيش از اندازه وساﯾل معاش و بيش از اندازه صناﯾع و
بازرگانی دارد.
نيروھای مولده ای که در اختيار جامعه اند ،دﯾگر نه تنھا به رشد
نظام بورژواﯾی مالکيت کمک نمی کنند ،بلکه برعکس خود آنقدر
رشد کرده اند که مناسبات بورژواﯾی جلوی رشد آنھا را می
گيرند .و ھر بار که نيروھای مولده به برانداختن اﯾن موانع می
پردازند ،سراسر جامعه بورژواﯾی را دچار اخالل می سازند و
ھستی مالکيت بورژواﯾی را به خطر می اندازند .عرصه
مناسبات بورژواﯾی چنان تنگ شده است که دﯾگر نمی تواند
ثروتی را که خود آفرﯾده است در خود جای دھد  ...شرط بنيادی
بقاء فرمانرواﯾی طبقه بورژوازی انباشت ثروت در چنگ اشخاص
و تشکيل و افزاﯾش سرماﯾه است .شرط ھستی سرماﯾه کار
مزدوری است .کار مزدوری فقط بر پاﯾه رقابت کارگران با
ﯾکدﯾگر استوار است .پيشرفت صناﯾع که بورژوازی حامل
اجباری آن است و ﯾارای مقاومت در برابر اﯾن پيشرفت را ندارد،
اتحاد انقالبی کارگران را از طرﯾق تجمع آنان ،جاﯾگزﯾن
پراکندگی ناشی از رقابت آنھا می سازد .بدﯾنسان ھم روند با
گسترش صناﯾع بزرگ ،بنيادی ھم که بورژوازی بر روی آن توليد
می کند و محصوالت توليد را به تملک خود درمی آورد ،زﯾر
پاﯾش فرومی پاشد .بورژوازی پيش از ھر چيز دﯾگر گورکنان
خود را پدﯾد می آورد .سقوط بورژوازی و پيروزی پرولتارﯾا به
ﯾکسان ناگزﯾر است ...
دسامبر  – ١٨٤٧ژانوﯾه ١٨٤٨
کارل مارکس – از کتاب » نقدی بر اقتصاد سياسی «
 ...نيروھای مولده مادی جامعه در پله معينی از تکامل خوﯾش
با مناسبات توليدی موجود و به بيان دﯾگر با روابط مالکيت که
چيزی جز بيان حقوقی مناسبات توليد نيستند و اﯾن نيروھا
تاکنون در چھارچوب آنھا تکامل می ﯾافتند ،در تضاد می افتند و
مناسبات توليدی از شکلی برای تکامل نيروھای مولده به پای
بند تکامل اﯾن نيروھا بدل می شوند .آنگاه ﯾک دوران انقالب
اجتماعی فرا می رسد  ...ﯾک صورت بندی اجتماعی ھيچگاه
پيش از آنکه تمام نيروھای مولده به تناسب ظرفيت اﯾن صورت
بندی به حد کافی تکامل ﯾافته باشد ،از ميان نخواھد رفت و
مناسبات توليدی عاليتر جدﯾد نيز ھيچگاه پيش از آن که شراﯾط
مادی الزم برای بقاء اﯾن مناسبات در بطن جامعه قدﯾم فراھم
آمده باشد ،پدﯾد نخواھند آمد .به ھمين جھت جامعه بشری
ھميشه ھدفھاﯾی در برابر خود قرار می دھد که توان تحقق
آنھا را داشته باشد ،زﯾرا با دقت بيشتری به مطلب ھميشه می
توان درﯾافت که اصوال ھدف فقط جاﯾی پدﯾد می گردد که
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شراﯾط مادی الزم برای تحققش فراھم ﯾا دست کم در حال
فراھم آمدن باشد .شيوه ھای توليد آسياﯾی ،آنتيک * ،فئودالی
و شيوه توليد امروزﯾن بورژوازی را ،در خطوط کلی آنھا ،می
توان ادوار پيشرفت صورت بندی اقتصادی جامعه ناميد.
مناسبات توليدی بورژواﯾی آخرﯾن شکل آنتاگونيستی روند
اجتماعی توليد است .ضمناً اﯾن آنتاگونيسم به مفھوم
آنتاگونيسم فردی نيست ،بلکه به مفھوم آنتاگونيسم ناشی از
شراﯾط اجتماعی زندگی افراد است ،ولی نيروھای مولده ای
که در بطن جامعه بورژواﯾی تکامل می ﯾابند ،در عين حال
شراﯾط مادی الزم برای برانداختن اﯾن آنتاگونيسم را فراھم می
آورند .پس به ھمراه صورت بندی بورژواﯾی ،ماقبل تارﯾخ جامعه
انسانی نيز پاﯾان می پذﯾرد ...
ژانوﯾه سال ١٨٥٩
کارل مارکس – از کتاب » مبارزه طبقاتی سال ھای -١٨٤٨
 ١٨٥٠در فرانسه «
 ...چگونگی وضع دھقانان فرانسه در آن ھنگام که استقرار
جمھوری بارھای سنگين تازه ای بر بارھای پيشين آنھا افزود،
مفھوم است .می بينيم که استثمار دھقانان فقط از لحاظ
شکل با استثمار پرولتارﯾای صنعتی فرق دارد .استثمارگر در
اﯾنجا نيز ھمان سرماﯾه است .فرد سرماﯾه دار فرد دھقان را از
طرﯾق رھن گرفتن و رباخواری استثمار می کند و طبقه
سرماﯾه داران طبقه دھقانان را از طرﯾق ماليات ھای دولتی
استثمار می کند .عنوان مالکيت دھقانی در حکم طلسمی
است که سرماﯾه تاکنون به کمک آن دھقانان را در قبضه قدرت
خود نگاه داشته و دستاوﯾزی است که سرماﯾه آن را برای
برانگيختن دھقانان عليه پرولتارﯾای صنعتی بکار می برد .فقط
سقوط سرماﯾه می تواند موجب برپاﯾی دھقان گردد ،فقط
دولت پرولتری ضد سرماﯾه داری می تواند به فقر اقتصادی و
انحطاط اجتماعی دھقان پاﯾان دھد .جمھوری مشروطه
دﯾکتاتوری استثمارگران متحد شده او و جمھوری سوسيال
دمکراتيک ﯾا سرخ دﯾکتاتوری متحدﯾن او است ...
ژانوﯾه – نوامبر سال ١٨٥٠
حزب کمونيست – پيشاھنگ طبقه کارگر
کارل مارکس و فردرﯾش انگلس – از کتاب » مانيفست حزب
کمونيست «
 ...وجه تماﯾز کمونيست ھا با دﯾگر احزاب پرولتری تنھا در آن
است که از ﯾک سو در مبارزات پرولترھای ملت ھای گوناگون
منافع مشترک مجموعه پرولتارﯾا را که به مليت بستگی ندارد
برجسته می کنند و برای آن ارزش قائلند و از سوی دﯾگر در
مراحل گوناگون گسترش مبارزه ميان پرولتارﯾا و بورژوازی
ھميشه بيانگر منافع جنبش در مجموع آن ھستند.
بنابراﯾن کمونيست ھا در عرصه عمل قاطع ترﯾن بخش احزاب
کارگری تمام کشورھا ھستند که احزاب کارگری دﯾگر را به
پيشروی بر می انگيزند و در عرصه تئورﯾک برتری آنان بر بقيه
توده پرولتارﯾا در آن است که شراﯾط و چگونگی سير جنبش
پرولتری و پی آمدھای کلی آن را به روشنی درک می کنند.
ھدف فوری کمونيست ھا ھمان است که دﯾگر احزاب پرولتری
در پی آنند ﯾعنی تشکل پرولتارﯾا به صورت ﯾک طبقه  ،برانداختن
تسلط بورژوازی و تصرف قدرت سياسی توسط پرولتارﯾا.
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 ...اما مالکيت خصوصی امروزﯾن بورژواﯾی آخرﯾن و کامل ترﯾن
مظھر آنچنان شيوه توليد و تملک است که بر تضادھای طبقاتی
و استثمار انسانھا به دست انسانھای دﯾگر استوار است .بدﯾن
مفھوم کمونيست ھا می توانند تئوری خود را در ﯾک عبارت
خالصه کنند  :برانداختن مالکيت خصوصی ...
کمونيستھا در راه ھدفھا و منافع فوری طبقه کارگر مبارزه می
کنند ولی ھم زمان با آن در جنبش امروزی از فردای جنبش نيز
دفاع می کنند ...
کمونيستھا ھمه جا از ھر جنبش انقالبی که ضد نظام
اجتماعی و سياسی موجود باشد پشتيبانی می کنند.
کمونيست ھا در تمام اﯾن جنبش ھا مسئله مالکيت را صرف
نظر از اﯾنکه شکل کمتر ﯾا بيشتر تکامل ﯾافته به خود گرفته
باشد به عنوان مسئله بنيادی جنبش در جای اول قرار می
دھند.
سرانجام کمونيستھا ھمه جا برای برقراری اتحاد و توافق در
ميان احزاب دمکرات ھمه کشورھا تالش می کنند.
کمونيست ھا پنھان نگاه داشتن نظرﯾات و نيات خوﯾش را ننگ
می دانند و آشکارا اعالم می دارند که تحقق اھدافشان تنھا از
طرﯾق سرنگونی قھرآميز تمام نظام اجتماعی موجود ميسر
خواھد بود .بگذار طبقات حاکم در پيشگاه انقالب کمونيستی بر
خود بلرزند .پرولترھا در اﯾن انقالب چيزی جز زنجيرھای خود را
از دست نخواھند داد ولی جھانی را به دست می آورند.
پرولترھای ھمه کشورھا متحد شوﯾد!
دسامبر  – ١٨٤٧ژانوﯾه ١٨٤٨
کارل مارکس – از » گزارش مربوط به فعاليت چھار ساله
شورای کل جمعيت بين المللی کارگران «
 ...حتی در مساعدترﯾن شراﯾط سياسی نيز ھر کاميابی جدی
طبقه کارگر در گرو پختگی سازمان خواھد بود ،زﯾرا سازمان
است که اﯾن طبقه را تعليم می دھد و نيروﯾش را متمرکز می
سازد.
حتی سازمان طبقه کارگر ﯾک کشور نيز در صورت نقص تشکل
اﯾن طبقه در کشورھای دﯾگر دستخوش خطر شکست خواھد
بود زﯾرا ھمه کشورھا در بازار جھانی با ﯾکدﯾگر رقابت دارند و
بدﯾن جھت در ﯾکدﯾگر تأثير متقابل می بخشند .فقط اتحاد بين
المللی طبقه کارگر می تواند پيروزی قطعی اﯾن طبقه را تأمين
کند ...
 ١سپتامبر سال ١٨٦٤
کارل مارکس و فردرﯾش انگلس – از » قطعنامه کنفرانس
نماﯾندگان جمعيت بين المللی کارگران «*
نظر به اﯾنکه :
طبقه کارگر در برابر قدرت متحد طبقات ثروتمند فقط به صورت
طبقه متشکل در حزب سياسی خاصی که روﯾاروی ھمه
احزاب قدﯾمی طبقات ثروتمند اﯾستاده باشد می تواند عمل کند
و اﯾن تشکل طبقه کارگر در ﯾک حزب سياسی برای تأمين
پيروی انقالب اجتماعی و نيل به ھدف نھاﯾی آن ﯾعنی
برانداختن طبقات ضرورت دارد و اتحاد نيروھا که طبقه کارگر
ھم اکنون در نتيجه مبارزه اقتصادی بدان دست ﯾافته است،
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باﯾد در مبارزه اﯾن طبقه عليه قدرت سياسی استثمارکنندگان
طبقه کارگر نيز به عنوان اھرمی بکار رود ،کنفرانس به اعضای
انترناسيونال ﯾادآور می شود که :
در مبارزه طبقه کارگر جنبش اقتصادی و عمل سياسی اﯾن
طبقه با ﯾکدﯾگر پيوند ناگسستنی دارند.
فردرﯾش انگلس – از نامه به گرسن تيری ﯾر
لندن ١٨ ،دسامبر سال ١٨٨٩
 ...مطلب را از نکته ای که با شما موافقت ندارم آغاز می کنم.
شما ھر گونه عمل مشترک با احزاب دﯾگر و حتی عمل مشترک
کوتاه مدت با آنھا را از لحاظ اصولی به کلی رد می کنيد .اما من
به حد کافی انقالبی ھستم که استفاده از اﯾن وسيله را نيز در
مواردی که سودمندی بيشتر ﯾا کمترﯾن زﯾان را دربرداشته
باشد ،بطور مطلق برای خود غدغن نکنم.
ما در اﯾن مورد با ھم موافقت دارﯾم که پرولتارﯾا بدون انقالب
قھرآميز نمی تواند به فرمانرواﯾی سياسی که ﯾگانه در ورودی
به جامعه نوﯾن است ،دست ﯾابد.
مارکس و من از سال  ١٨٤٧تأکيد کرده اﯾم که پرولتارﯾا برای
آنکه در لحظه قطعی به حد کافی نيرومند باشد و بتواند پيروز
شود ،باﯾد حزب خاص متماﯾز از ھمه احزاب دﯾگر و در نقطه
مقابل آنان و به بيان دﯾگر حزب طبقاتی خود آگاه تشکيل دھد.
ولی اﯾن بدان معنی نيست که اﯾن حزب نمی تواند از احزاب
دﯾگر بطور موقت برای ھدفھای خود استفاده کند و نيز بدان
معنی نيست که نمی تواند از احزاب دﯾگر در زمينه اقداماتی که
مستقيماً به سود پرولتارﯾا تمام می شود ﯾا به پيشرفت در
زمينه رشد اقتصادی ﯾا آزادی سياسی کمک می کند ،بطور
موقت پشتيبانی کند ...
مبارزه برای تأمين
سوسياليسم است
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لنين – از کتاب » چه باﯾد کرد؟ «
 ...کسی که در عمل فراموش کند که » کمونيستھا از ھر
جنبش انقالبی پشتيبانی می کنند «* و بدﯾن جھت ما موظفيم
وظاﯾف دمکراتيک عمومی را در برابر تمام مردم بيان دارﯾم و
روی آنھا تکيه کنيم  ،بی آنکه حتی برای ﯾک لحظه معتقدات
سوسياليستی خود را پنھان دارﯾم  ،سوسيال دمکرات نخواھد
بود .کسی که در عمل فراموش می کند که ھر مسئله
دمکراتيک عامی را باﯾد پيش از دﯾگران طرح کند ،برجسته سازد
و حل کند ،سوسيال دمکرات نخواھد بود.
پائيز سال  – ١٩٠١فورﯾه ١٩٠٢
* به نقل از مانيفست حزب کمونيست

لنين – از مقاله » برنامه ما «
 ...ما تمام و کمال بر تئوری مارکس تکيه دارﯾم  :اﯾن تئوری
برای نخستين بار سوسياليسم را از پندارگرائی به علم تبدﯾل
کرد و اﯾن علم را بر مبانی محکم مستقر ساخت و راھی را که
باﯾد به پيروی از آن اﯾن علم را به پيش برد و تمام اجزاء آن را
تکميل کرد ،مشخص ساخت  ...اﯾن تئوری وظيفه واقعی حزب
انقالب سوسياليستی را توضيح داده و تاکيد کرده است که
وظيفه حزب برنامه پردازی برای نوسازی جامعه  ،موعظه
خوانی برای سرماﯾه داران و دنباله روی از آنان درباره بھبود
وضع کارگران نيست ،توطئه چينی نيست ،بلکه سازماندھی
مبارزه طبقاتی پرولتارﯾا و رھبری اﯾن مبارزه است که تصرف
قدرت سياسی توسط پرولتارﯾا و سازمان دادن جامعه
سوسياليستی ھدف نھائی آن را تشکيل می دھد ...
اکتبر سال ١٨٩٩
لنين – از نامه به اﯾنسا آرماند
 ٢٥دسامبر سال ١٩١٦
 ...باﯾد ھنر آن را داشت که مبارزه در راه دمکراسی و مبارزه در
راه انقالب سوسياليستی را با ﯾکدﯾگر درآميخت و ضمن آن
اولی را تابع دومی کرد .ھمه دشواری کار در ھمين و جان کالم
ھم در ھمين است ...
لنين – از مقاله » درباره سازش «
مفھوم سازش در قاموس سياست عبارت است از چشم
پوشيدن از برخی خواستھا و دست کشيدن از برخی
خواستھای خود برای رسيدن به توافق با حزب دﯾگر.
تصوری که عناصر عامی بطور معمول درباره بلشوﯾک ھا دارند
و مطبوعاتی که به ما افترا می زنند بدان ميدان می دھند ،اﯾن
است که بلشوﯾک ھا ھيچگاه ،با ھيچ کس به ھيچ سازشی تن
درنمی دھند.
چنين تصوری برای ما بمثابه حزب پرولتارﯾای انقالبی خوشاﯾند
است ،زﯾرا ثابت می کند که حتی دشمنان نيز مجبورند وفای ما
را به اصول بنيادﯾن سوسياليسم و انقالب اذعان کنند .ولی با
وجود اﯾن باﯾد حقيقت را بيان داشت  :اﯾن تصور با حقيقت
مطابقت ندارد .انگلس حق داشت که ضمن انتقاد از بيانيه
کمونارھای بالنکيست )سال  (١٨٧٣سخن آنان را درباره » ھيچ
سازشی مباد! « مورد تمسخر قرارداد .او می گفت اﯾن سخن
چيزی جز جمله پردازی نيست ،زﯾرا چه بسا اوضاع و احوال
سازش را بطور ناگزﯾر به حزب رزمنده تحميل کند و بدﯾن جھت
تحاشی قطعی و ھميشگی از » قبول پرداخت قرض به
اقساط «* کاری است بی معنی .وظيفه ﯾک حزب انقالبی
راستين اﯾن نيست که تحاشی از ھرگونه سازشی را محال
اعالم کند ،بلکه آن است که در جرﯾان ھر سازشی ،آنجا که
سازش ناگزﯾر می شود ،بتواند به اصول خود ،به طبقه خود ،به
وظيفه انقالبی خود ،به وظيفه تدارک انقالب و آماده سازی
توده ھای خلق برای احراز پيروزی در انقالب وفادار بماند.
سپتامبر سال ١٩١٧
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 9برای دنيايی مبارزه می کنيم که
ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ و ﻏﻨﻲ ،دارا و ﻧﺪار ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
در آن ﺑﻬﺮه ﻛﺸﻲ ﻓﺮد از ﻓﺮد ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎر اﺳﺎرت ﺑﺎر و ﺑﺮده وار زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻮد ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
زﻧﺎن ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ ﻣﺮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﺑﺰار ﻟﺬت ﻣﺮد و ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ اش ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺧﺮاﻓﻪ و ﺟﻬﻞ دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﺸﺎن را ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ذﻫﻨﺸﺎن را ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ
دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﻴﺖ،
اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﺶ را در ﺗﻨﻮع و رﻧﮕﺎرﻧﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ و
اﻧﺮژي و ﺧﻼﻗﻴﺘﺶ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎون آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد.

و برای رسيدن به چنين دنيايی در فرداست که امروز
ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎري
ﺑﺮاي آزادي ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮاي ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﮔﺮ و ﻣﮕﺮ
ﺑﺮاي ﺣﻖ ﺳﻔﺮ و آزادي ﺗﺤﺮك
ﺑﺮاي ﺣﻖ ﻣﻌﺎﺷﺮت ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب زوج ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ،ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط
و ﺑﺮاي ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ دﻳﻦ از دوﻟﺖ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

مبارزه امروز ما ،رھگشای آرزوھای فردای ماست!
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