ﻧﯿﺎز هﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺪم اول ﺑﺎ ﺗﺮاب ﺛﺎﻟﺚ

]ﺳﻮاﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﻛﺰي اﻳﻦ ﺳﺮي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ "ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ"

 1در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺷﺮﺣﻲ از اوﺿﺎع و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﺪﻫﻴﺪ . 2از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺟﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻛﺪام ﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 3دوﺳﺘﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ) ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ( ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺪام ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺳﺒﻚ و روش ﮔﺴﺘﺮش راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي ﺟﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 4دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ) ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ( ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺪام ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺳﺒﻚ و روش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ؟
 5اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﻓﺮود و ﻓﺮاز دارﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪاوم ﻛﺎرﮔﺮيﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻮق را ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻛﺎرﮔﺮي ﭘﻴﻮﻧﺪ زده و ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي
ﭘﻴﺶ ﺑﺮد؟ آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﻚ و روش ﻛﺎري ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ [
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 .١وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ را از هﻢ
ﺟﺪا ﮐﺮد :ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی .وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
.هﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮء ﺗﻔﺎهﻢ هﺎ ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﺟﺎزه دهﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال هﺎی ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﻈﺮی را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎده و ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در هﺮ دورهای ﻃﺒﻌﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺟﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ )ﻣﺜﻼ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ( ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﻌﺮف ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان وﯾﮋﮔﯽ هﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﻨﺎﺧﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ در ﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﻧﻈﺮ داد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ درﺟﻪی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ هﻢاﮐﻨﻮن ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ ،هﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ درﺟﻪی ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪ )اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ( ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ٪٧٠رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ دهﻪ  ١٩٨٠هﻨﻮز ﻣﻌﺮف ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ازﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در دﻧﯿﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮد )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺖ در آﻧﺠﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪ( .ﺗﺎﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﮐﺎرﮔﺮان در واﺣﺪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ .درﺻﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ هﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ درﭼﺎرﭼﻮب اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﻞ آن ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﺗﺎرﯾﺦ دو ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﯿﺮوی ﻧﮫﻔﺘﻪ ی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪی
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﯾﮏ دوره ﺧﺎص ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﮫﺎر  ٥٧ﺣﺪس
ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰ هﻤﺎن ﺳﺎل اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺑﮫﻤﻦ  ٥٧ﺣﺎد ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ
درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎی زرد رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮی هﻤﻪی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎ آب ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪان اﺛﺮی از آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ..
اﻣﺎ ﻣﺸﺎهﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎن هﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ هﺎی درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻄﺤﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺤﺪود ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺎره ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ "ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ"
ﺳﺨﻦوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺿﺮورت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ "ﺟﻨﺒﺶ" ﻧﺸﺎن دادهاﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺳﻄﺢ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺤﺪود ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﺷﮑﻞ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺟﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ رﯾﺸﻪ در درک ﻏﻠﻂ از ﺧﻮد ﻣﻔﮫﻮم ﻃﺒﻘﻪ دارد .در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن ﭼﻪ در واﻗﻊ وﺟﻮد دارد ﮐﺎرﮔﺮاناﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی از آن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را در ازای دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .هﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
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ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯿﻠﯿﻮن هﺎ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف وﺟﻮد اﯾﻦ اﻧﺒﻮه ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ "ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارادهای واﺣﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻃﯽ ﺷﻮد و روﻧﺪهﺎﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ ﻋﯿﻨﺎ هﻤﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه
را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی هﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ
اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ی واﺣﺪ ﻓﻘﻂ در ذهﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ و در واﻗﻌﯿﺖ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان هﻨﻮز ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان در ﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻈﺮی داد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ
روﺷﻦ ﮐﺮد ﺧﻮد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ هﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺪازهای اهﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد در واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .درهﻤﺎن ﻧﮕﺎه اول روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﺮا؟ ﻧﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪت و ﺷﺪت اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات هﺮﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻮﻧﺪ
و ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان درﮔﯿﺮ در آن را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اوﻟﯿﻪ
هﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ وﺣﺪﺗﯽ در ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪای ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ هﻨﻮز
ﭼﻨﺪان اهﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ درک ﺗﺠﺮﯾﺪی از ﻃﺒﻘﻪ از ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪای
ذهﻨﯽ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ از هﻤﯿﻦ اﻻن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻓﺮداﯾﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد در
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .ﻣﺜﻼ هﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ،اﻣﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﺪام ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﻌﻤﻮﻻ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﮔﺮوهﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﺧﻮدش ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ﺧﻄﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ "ﮐﺎرﮔﺮان" هﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﮔﺮ "ﻣﻌﻠﻢ" هﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن .اﮔﺮ ﻗﺪری ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﮔﺰارش هﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﺮﯾﺎنهﺎ از ﻣﺒﺎرزت ﮐﺎرﮔﺮی اراﺋﻪ
ﻣﯽدهﻨﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﻏﻠﺐ از هﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮی و وزارت ﮐﺸﻮری ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽروﻧﺪ .اﻣﺎ هﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮوﯾﯿﻢ .ﻣﺜﻼ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻀﻮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺷﮑﺎل در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ
داﻧﺸﺠﻮ و ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﻌﻠﻢ هﻢ ﺟﺰﯾﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺮ! هﺮدو اﻣﺎ ذهﻨﯽ.
ﭼﺮاﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎم از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎر هﻢ راﯾﺞ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ذاﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ آﺣﺎد آن ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ هﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دﻗﯿﻘﺎ در هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدهﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ارادهای واﺣﺪ دﺳﺖرﺳﯽ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ آن را اﺑﺮاز واﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺟﺎﻣﻊ آن ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﯿﻢ
دﻗﯿﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ هﻨﮕﺎﻣﯽ واﻗﻌﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺿﺮورت
گرايش سوسياليزم انقالبی
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ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞ ﻇﮫﻮر اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ:
ﺷﻮراهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی .ﺗﻨﮫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ "ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب
ارﮔﺎنهﺎی ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮراهﺎﺳﺖ .ارﮔﺎنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در دوره اﻧﻘﻼب هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻌﺮف ارﮔﺎنهﺎی ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻌﺪیاﻧﺪ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ آن را ﺑﻪ "ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ هﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺰ هﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻟﻨﯿﻨﯿﺰم ،ﻧﺰد ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ارﮔﺎن
وﺣﺪت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﻮراهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ .ﻧﻘﺶ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ آﮔﺎه و رزﻣﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪ
دﻗﯿﻘﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﺤﻮل ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اراده ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺘﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ هﻢ ﺳﻄﺢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮادف ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
و ﺟﺮﯾﺎن هﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه هﺎی ﺑﺎﻻ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﺎ هﻤﺎن روش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزو ﺣﺪود اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﺎت از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻔﮫﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ دهﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درک ﻣﺸﺘﺮک،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺲ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﻨﻈﻮرش از آن ﭼﻪ ﺑﻮد.
هﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮان ،ﻗﺒﻞ از او ،هﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت و هﻢ ﺑﻪ اهﻤﯿﺖ
ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻪ ﻣﻔﮫﻮم "ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" ﺑﻮد و ﻧﻪ درک اهﻤﯿﺖ
ﻣﺒﺎرزات آن .آن ﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺲ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺒﺎرزهی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺎرﮐﺲ از ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﺮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺮﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪه ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎص ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن
درﺟﻪای ﮐﻪ آﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه درﻣﻮرد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژوا ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻮرژوازی ﻧﯿﺰ هﻨﮕﺎﻣﯽﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺒﻠﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ را ﻧﻪ در
ذهﻦ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻔﺴﺮ ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .از دﯾﺪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در وهﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻت دورانﺳﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
آﮔﺎهﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ﺑﺮای او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﺋﯽ ﮐﺪام ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ آﮔﺎه ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻧﺰد او "ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" ﯾﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه دوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در دﺳﺖ ﺗﻌﺪاد هﺮ
ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶﺷﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﮫﺎ "ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"
ﻋﻤﺪهای هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﯾﮋهای ﺟﺪا از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮرﯾﮏ آﮔﺎهﯽ را
از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺪفﻣﻨﺪ ﺟﺪا ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ "ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" اﺷﺎره دارد ﺑﻪ آن ﻧﯿﺮوی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آزاد از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اهﺪاف ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﮔﺎه ﺷﻮد و دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺑﺰﻧﺪ.
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ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ در وهﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﯿﺰی داده ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ "ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" ﺑﻮدﻧﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ذاﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺒﺎرزه و در ﻋﻤﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﯾﻦ هﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮕﯿﺮد و
در ﺟﮫﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت و اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺮ ﻧﺪارد ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ
ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ "ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ" .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﺸﻮد ﻃﺒﻘﻪ هﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
هﻢ آﮔﺎهﯽ اوﻟﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و هﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ از اهﺪاف ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اهﺪاف ﻧﻪ دﻟﺒﺨﻮاه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ از ﺑﯿﺮون از ﺟﻨﺒﺶ وارد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
اهﺪاف ﻣﺒﺎرزهی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮاﯾﺶهﺎ و روﻧﺪهﺎﯾﯽ در ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺿﺮورت اﯾﻦ اهﺪاف را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﮫﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در
ِ
از ﺧﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را درک ﮐﺮد و ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ،هﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ راهﺣﻞهﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻻﺟﺮم ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶهﺎ را در ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اهﺪاف
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻣﺮوزه ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﺎن ﻗﺮار داده آﮔﺎه ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ روﻧﺪ آﮔﺎه ﺗﺮ ﺷﺪن.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻏﺮض ارزﯾﺎﺑﯽ از ﮐﻢ وﮐﯿﻒ
اﻋﺘﺮاض هﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در آن درﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﯿﻢ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﻀﯿﻪ را
ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن از "وﺿﻌﯿﺖ" ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎهﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ
رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو اﻟﺒﺘﻪ هﻤﻮاره ﺑﻪ هﻢ رﺑﻂ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه هﻤﻮاره درون هﺮ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﮐﻪ هﻤﯿﻦ اﻣﺮوزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﮔﺎهﺎﻧﻪ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮی و اهﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﻠﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ دو وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آﮔﺎهﯽ و
رزﻣﻨﺪﮔﯽ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو را درک ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه آﮔﺎهﯽ اوﻟﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ اهﺪاف ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽزﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ و اﻣﺮوزه "ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی" ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﻧﯿﺰ ﻗﺪری
ﺑﺎزﺗﺮ ﮐﺮد .اﺷﺎره ﮐﺮدم اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮدن ﺟﻨﺒﺶ هﻨﻮز از ﺣﺪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود .ﻣﺒﺎرزات ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻢ ﺧﻮدﺷﺎن و هﻢ وزارت ﮐﺸﻮر آن هﺎ را ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮫﺎ ﻓﻘﻂ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻟﻐﻮی اﺳﺖ و
ﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻋﻤﻞ و ﻣﺒﺎرزه .ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﻨﺠﺎ و آن ﺟﺎ و
ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی آﻧﮫﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﺷﻮد؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزان ﮐﺎرﮔﺮی در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن درﺟﻪ از
آﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ و ﺿﺮوری اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ در ﻋﻤﻞ و ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.
گرايش سوسياليزم انقالبی
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اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺳﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻧﺒﺮد دو اردوی ﺑﺰرگ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،هﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻻﯾﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و هﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪهﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو
اردوی ﺑﺰرگ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻻﯾﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ
هﺴﺘﻨﺪ و در دورههﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ )و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرهﺎ هﻤﯿﻦ اﻣﺮوزه( ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺟﺪا از
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ هﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اردوی ﮐﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﺶ "ﮐﺎرﮔﺮی" ﻧﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ اردو از اهﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺗﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .هﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان و ﺷﮑﻞ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اردوی ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اوﻟﯿﻦ و
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽﮐﻪ در
ذﺧﯿﺮه دارد )در ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺪود  ١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن( ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮی در اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازه اهﻤﯿﺖ ﯾﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری .ﯾﺎ راه دور ﻧﺮوﯾﻢ .آﯾﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه
 ١٣٩٦ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎهﻪ ﻗﺒﻞ از آن؟ روی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﮑﻪ
دﻗﯿﻘﺎ هﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻪ ﺣﻀﻮری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دارﻧﺪ و ﻧﻪ در اﻋﺘﺮاض هﺎی
ﺗﻮدهای .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ آﮔﺎهﯽ اوﻟﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ هﻨﻮز اوﺿﺎع در اﯾﺮان وﺧﯿﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان و ﺿﺮورت آﻏﺎز از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﮐﻮب داﺋﻤﯽﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه را دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﺮای هﻤﻪ ﻻﯾﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻣﺜﻼ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺷﮫﺮی ﺑﮫﺘﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد؟ ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻻﯾﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ "ﻃﺒﻘﻪ" ﺑﻪ اهﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﺒﺎرزات دﯾﮕﺮان آﮔﺎهﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺼﻮص در دوره ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اهﺪاف ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺰﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽرود در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ هﻨﻮز در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و از هﻮﯾﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﺪان را در ﺗﻈﺎهﺮات
دی ﻣﺎه  ١٣٩٦ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮدی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽدر اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ی از دﯾﮕﺮان ﺳﻮق ﻣﯽداد.
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :هﻢ درﺟﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دو
ِ
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و هﻢ ﻣﺒﺎرزاتﺷﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ دو ﮐﻤﺒﻮد،
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آورد و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدهﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮕﺬارد .و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،از درﮔﯿﺮی
ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭘﺮهﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺟﻠﺐ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﺪارد .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻢ اهﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دادن دﺳﺖ آوردهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای هﻤﯿﻦ درﺟﻪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺑﻌﻼوه ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
در ﮐﻨﺎر آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﯿﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ هﻤﯿﻦ
گرايش سوسياليزم انقالبی
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اﺳﺖ .آﯾﻨﺪه ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن رﺳﺎﻧﺪ.
درﺟﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮﯾﮋه در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوز اﯾﺮان دو ﺻﺪﭼﻨﺪان ﻣﺨﺮب
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دهﺪ .ﺣﺘﯽ
در ﺷﮑﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﺻﻨﻔﯽ هﺮﭼﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از
 ٪٨٠ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در واﺣﺪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺻﻨﻔﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪای و آﻏﺎز از واﺣﺪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از آﻏﺎز دهﻪ  ١٣٦٠ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺷﮑﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ درﺻﺪ ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﺳﺎزﻣﺎن دهﺪ .ﺗﻌﺪاد اﺗﺤﺎدﯾﻪ و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ واﺣﺪهﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺰ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﮫﺎدهﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ در ﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ْ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﺷﮫﺮهﺎی اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازهی ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﮫﺮی ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ هﻨﻮز ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮدهای ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﻨﻔﺮد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﺎﺟﻞﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ .ﺑﻮﺿﻮح
اﺗﮑﺎی ﺻﺮف ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻨﻔﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪی از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ روی آورد.
اﻟﺒﺘﻪ هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﺒﻮد و ﺿﻌﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮی اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎرﮔﺮی دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽو ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ هﻨﻮز ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﺷﺪ آﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .و اﮔﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ "ﻃﺒﻘﻪ" هﻨﻮز ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺰ
ﺷﮑﻞ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻃﻮل ﯾﮏ دهﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﻤﺰدهﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
هﻤﯿﻦ اﻧﺮژی را ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ؟ ﺑﻌﻼوه ﻣﺠﺪدا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ .آن ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎرﮔﺮ
اﺳﺖ و ﺟﺰﯾﯽ از "ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﻘﻂ او را درﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش اردوی ﮐﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ واﺣﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ رهﺒﺮی ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اردوی ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ٥٧در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﺎن
ﺷﮫﺮی را ﺑﻪ اردوی ﮐﺎر ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه ﻃﺒﻘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻧﻘﻼب آﯾﻨﺪه
اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎه ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺣﺘﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ روزﻣﺮه
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﻔﯽﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن .در ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ﺻﺮﻓﺎ ﮐﻤﯽ ،در هﯿﭻ ﮐﺸﻮری در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ
اﻧﺪازه اﯾﺮان ﮐﺘﺎب و ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در هﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازه
اﯾﺮان ﻓﻘﺪان ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه وﺧﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ
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ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻋﯽ رهﺒﺮی آناﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ هﻤﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻮب ﺑﺰﻧﻢ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎنهﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ آﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮد
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﺒﺎرزات اﻣﺮوزه ﮐﺎرﮔﺮی وﺟﻮد دارد ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﭼﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ هﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
داﺋﻤﺎ در ﺑﺎره ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی و از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدهﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻪ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن
هﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎرج از آن .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻗﻪ هﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت هﺎ را درک ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺧﻮد را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻼن ﮐﺮد و ﺑﮫﻤﺎن ﮔﻔﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮد را داﺧﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭘﺲ وﺟﻮد دارﯾﻢ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ درون ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮاوان اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را درون ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺸﺎن داد؟ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﺟﻪی اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ را
ﺳﻨﺠﯿﺪ؟ ﺑﻮﺿﻮح اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ در ﮐﻠﻪ اﻓﺮاد و ﻧﻪ در ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﺛﺮ آن را در ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را در ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،در ﺷﮑﻞ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽاش ،در ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ،در ادﺑﯿﺎﺗﺶ و در اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﺶ ،و در
ﮔﺮاﯾﺶهﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه ﭘﺮوﻟﺘﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﺣﺘﯽ از اﻧﻘﻼب  ٥٧ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﻮاهﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در دل ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺮاد در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﻠﯽ و ﺑﺮوز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺣﺎﻻت ﻋﺎدی ﻣﺒﺎرزهی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ آن ﺻﺮﻓﺎ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ هﻨﻮز رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻮﺿﻮح در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ هﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﮔﺎه ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه هﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
هﻨﻮز از ﺣﺪ آﮔﺎهﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را واﻗﻌﺎ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻮدن را در ﺧﻮاﺳﺖ هﺎ
و ﺗﺸﮑﻞ هﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دهﺪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ.
ﻗﺪم دوم درک ﺿﺮورت ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ
داد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ رﻓﺖ .اﺳﺎﺳﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اوﻟﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮد ذاﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دوﻟﺖ ﻃﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻧﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎهﺎی ﻣﻨﻔﺮد .ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ،ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد هﺎ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﻃﺒﻘﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .ﻓﻘﻂ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎهﯽ
ﺻﺮﻓﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن و رﯾﺸﻪ
دواﻧﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .هﺮﭼﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف دوﻟﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اهﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد .ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺸﻪ داﺷﺖ
و ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺒﻘﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺰب اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی و درﺟﻪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪه
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ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽاز ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاهﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺰب ﺧﻮد را ﻧﺴﺎزﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺣﺰاب اوﻟﯿﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در واﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ درون ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮدم .ﻣﻨﻈﻮرم ﮔﺮاﯾﺶ هﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی هﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی هﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ
و دﻗﯿﻘﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ هﺎ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .درﺿﻤﻦ
ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ از رﺷﺪ آﮔﺎهﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدم ﻧﯿﺰ اﻟﺰﻣﺎ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و هﻤﻮاره هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ
ﭘﺪﯾﺪار ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت هﺎی ﮐﻠﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻏﺮض اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﻢ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪه و
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ هﻨﻮز ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .و ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
هﻨﻮز ﺣﺘﯽ وارد ﻣﺴﺌﻠﻪ آﮔﺎهﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﺪهام.
آﮔﺎهﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﮐﻤﺒﻮد هﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺮی
)ﺗﺌﻮرﯾﮏ( .ﺗﺌﻮری اﻣﺎ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻃﺒﻘﻪای ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ی ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮرﯾﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و هﺮ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫﺘﺮ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ اش ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ
ﺿﺮورﺗﯽ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از آﮔﺎهﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﮫﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری هﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎرزهاﻧﺪ .ﭘﺲ در هﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺒﺎرزات
ﺟﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ داﺋﻤﺎ آﮔﺎهﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺮﺧﯽ دورههﺎی ﻣﺒﺎرزات
ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﮔﺮی )ﻣﺜﻞ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی( و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﺷﻐﺎل
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ )ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دهﺪ( اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ ﺟﺮﻗﻪ
ﻣﯽزﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻮدهای ﺷﻮد .اوج آن در ﺑﺤﺮانهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎهﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮقآﺳﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ آن ﭼﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .در ﺑﺮﺧﯽ دورههﺎی اﻓﻮل و ﻓﺮوﮐﺶ ﺟﻨﺒﺶ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺤﺮانهﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﮔﺎهﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﯽرود.
ِ
در هﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ اﺛﺮات اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﺘﻮان در ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد ،ﯾﺎ در
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ از درﺟﺎت آن اﺷﺘﺒﺎهﯽ رخ داده ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدهﺪ اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد .در
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻨﯽ
دﻧﺒﺎل اﺛﺮات آن ﮔﺸﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری ﺑﯽاﺛﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﻣﺨﯿﻔﮕﺎه ﺧﻮد
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ در دوﻣﯽاﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ اﻧﺪازه هﻢ ﮐﻪ ﺷﻮاهﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺟﺪیﺗﺮ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .و ﺷﺎﯾﺪ هﻤﻪ هﻢ اﺳﻢ آن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻓﻘﺪان ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﺘﻤﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ
ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﺰم ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻪ آﮔﺎهﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﻧﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺣﻠﻘﻪ راﺑﻄﯽ ﺑﯿﻦ آﮔﺎهﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﺎم
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ واﻗﻌﯽ ﮐﻨﮑﺮت ﺷﻮد و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد و ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﺑﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﺪاوﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
گرايش سوسياليزم انقالبی
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اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﻮد .ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎهﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ را
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻤﺮار آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺰب ﺳﺪی اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺖ آن در دوران
رﮐﻮد ﻣﺒﺎرزات .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﮔﺎهﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﺪان ﺣﺰب در اﯾﺮان ﮔﺴﺴﺘﯽ ﺟﺪی در
اﻋﺘﻼی آﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

 .٢ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
در ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻌﯿﺖ در ﺑﺎﻻ در واﻗﻊ ﺗﻼش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دو وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﺟﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪهﻢ:
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺗﻮده هﺎی وﺳﯿﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اوﻟﯿﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و اﻗﺪامهﺎی ﻋﻤﻠﯽ در
راه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اول ﻗﺒﻼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮ )اول ﻣﺎه ﻣﻪ( ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺎره ﺿﺮورت آﻏﺎز ﮐﺎرزاری ﺟﺪی ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن وﻇﺎﯾﻒ دوره ﺑﻌﺪی ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدهﺎی آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم دهﯿﻢ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﮐﻢ در
اﯾﺮان ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺻﻨﻔﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪای از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺤﻠﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﺮاﺳﺮی .اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد.
آن ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از اردوی ﮐﺎر ﮐﻪ از ﺣﻀﻮری ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺳﺮاﺳﺮیﺗﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻗﺪرت
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رژﯾﻢهﺎ هﻤﻮاره از ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺪاوم
هﺮ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوز آن .ﺗﺪاوم ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه هﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد
و هﻢ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .هﯿﭻ ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﺜﻞ اﻋﺘﺮاض هﺎی ﻣﺪاوم ،رژﯾﻢ هﺎی ﻗﺪر
ﻗﺪرت را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺮدن و
داﺋﻤﯽﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺴﺘﺮش هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات و ﻧﮫﺎدهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم
در اﯾﻦ راه اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﮫﺎدهﺎی ﻣﻮﺟﻮد و دﻋﻮتهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻮدههﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ
ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﺋﯽهﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ هﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ هﻤﮑﺎری
ﻧﮫﺎدهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وزﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،هﻤﻪ ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ روی
هﻢ ﻣﻌﺮف درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن هﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻗﺪام هﺎی ﺟﺪی در راه اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪهﺎی آن را ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای هﺮ ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ در راه ﮔﺴﺘﺮش هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺿﺮورت آن و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن
در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪهﺎی ﺗﺪارک ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎﯾﺪ از دل هﻤﯿﻦ هﻤﮑﺎریهﺎ ﺑﯿﺮون
ِ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد هﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنهﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﻨﮫﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻮا اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺸﯽ داﺋﻤﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﻮل ﺧﻮاﺳﺖهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ
اردوی ﮐﺎر از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖهﺎ ﺳﺎده و ﮐﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﺑﺮای هﻤﻪ و دارای
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ هﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖهﺎ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد هﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و هﻢ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻮد :آزادی ﺑﯿﺎن و ﺗﺸﮑﻞ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای هﻤﻪ ،آﻣﻮزش و ﺑﮫﺪاﺷﺖ
راﯾﮕﺎن ،و رﻓﻊ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻣﻠﯽ.
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در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻮدهای و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ در دوره اوﻟﯿﻪ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻋﻤﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ هﻢاﮐﻨﻮن در ﻋﻤﻞ و در واﻗﻌﯿﺖ
ﮐﻤﯿﺘﻪهﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺪارک ﻣﺤﻠﯽ آن را ﺗﺪارک دﯾﺪهاﻧﺪ .ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک در راه اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﺟﮫﺖ و هﺪف آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﻓﺮاد و ﻧﮫﺎدهﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺨﻔﯽ و ﻋﻠﻨﯽ از آن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺿﺮورت آن
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .از هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﺘﺮاﺿﯽ هﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﺮﭼﻢ
دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﺎﻣﺶ داد و از هﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آن ﺑﮫﺮه ﺑﺮد.
ﮐﺎر روزﻣﺮه و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ هﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮدههﺎی ﻣﻨﻔﺮد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن،
ﺑﯿﮑﺎران و ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺪارک ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﺪارک هﻤﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ آﮔﺎه ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﺧﺎرج از ﻃﺒﻘﻪ و ﯾﺎ ﺟﺪا از آن ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ هﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﭼﭗ در دوران ﻗﺎﺟﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺧﻮد را در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان آن دوره ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺻﻞ ﺧﻮدرهﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از هﻤﺎن اول ﺑﺎ هﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺨﺶ آﮔﺎه ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺪاﮐﺮدن ﺣﺰب از ﻃﺒﻘﻪ و
از آن ﺑﺪﺗﺮ دادن ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﻮاع ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺒﻘﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻞ
ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﺒﺎرزات آن ﺗﺎﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﯿﺴﺖ؟ آن ﮐﻪ در هﺮ ﻣﺒﺎرزهای ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻣﺒﺎرزه را
درک ﮐﺮده و ﺟﻠﻮدار آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﮕﺎم در اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﺒﺎرزه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﯾﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻻﯾﻪ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﻨﻮز ﻧﺨﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اوﻻ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﺎرﮔﺮی را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺛﺎﻧﯿﺎ
وزﻧﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش در ﻋﻤﻞ و در ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش در راه اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و اﻋﺘﻼ و
ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ،آن ﻻﯾﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽرا ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎمهﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺒﺎرزه را درک ﮐﻨﺪ و آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﺧﻮاهﺪ داد.
اﻣﺎ هﺮدو ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ .ﻧﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای وﺟﻮد دارد و
ﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻟﺰاﻣﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت و
ﺣﺪت ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺪارد .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮﯾﮋه در ﯾﮏ دهﻪ اﺧﯿﺮ اﻋﺘﻼی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻪ ﺧﻮد
دﯾﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن در ﺗﺪارک اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﮕﺎم و رﺷﺪ ﺗﺠﺎرب آن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎهﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﺪهای ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﺻﺪهﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎهﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزد .اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ و
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺻﺮﻓﺎ اﻣﺮوزه و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از اﺑﻌﺎدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﭗ در اﯾﺮان اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮫﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ هﻤﻮاره اﺑﻌﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ
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اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎنهﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪدان ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ درکهﺎ را آﺷﮑﺎرا در اﯾﺮان در اﻧﻘﻼب  ٥٧ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ در اﯾﻦ  ٤٠ﺳﺎل در آب ﻧﻤﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ رخ
داده ﺗﺸﺘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﭼﭗ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮوههﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﺮﻗﻪایﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺎﻓﻞ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی رﻓﺮﻣﯿﺰم و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﺤﺾ را ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنهﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﮑﻞ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﺎﻟﻢ درون
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنهﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺧﺎرج از آﻧﮫﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ هﻨﻮز ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﭼﭗ و ﭼﻪ در داﺧﻞ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻔﻮذ ﻣﮫﻤﯽداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و هﻤﮑﺎری ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ از هﯿﭻ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از هﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎنهﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﺸﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راه دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﻤﻮد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ
آﻏﺎز ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﮑﺮد ﮐﻪ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻂ هﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ درک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻼشهﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ در هﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻘﺪا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ .ﻣﻦ ﻧﻪ ﻗﺼﺪ دارم
روش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ رﻓﻘﺎ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺮار دهﻢ .ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ هﺮ
ﺟﺮﯾﺎن و ﮔﺮوهﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻟﯿﺴﺖهﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل را اراﺋﻪ دادهاﺳﺖ .ﻣﻦ هﻢ ﻗﺼﺪ اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ
دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارم ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻞ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ در هﻤﻪ اﯾﻦهﺎ ﻣﺸﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ .و درواﻗﻊ ﺑﺎ
ﻃﺮح اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ هﺎ و ﻟﯿﺴﺖهﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﭗ واﻗﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺸﻪای ﺗﺮﻧﺪ .از ﺧﻮد ﻣﻔﮫﻮم ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺣﺰب ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ،
ﺣﺰب و ﻗﺪرت و ﯾﺎ ﺣﺰب و ﺗﺌﻮری ،هﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه و از ﻗﺒﻞ داده ﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎدﮔﯽ
ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ﻓﺮﻣﻮل از آنهﺎ ﮔﺬﺷﺖ .ﺗﻤﺎم اﻧﺸﻌﺎبهﺎ و اﻧﺸﻘﺎقهﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روشهﺎی ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮل "اﻧﻘﻼﺑﯽ" و ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ و هﻤﮑﺎری ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻣﺪﻋﯽ دﻓﺎع از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮل هﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ ﭘﺸﺖ ﺑﺤﺮان ﭼﭗ را
درک ﮐﺮد و راهﺣﻞهﺎﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی ﺟﺮﯾﺎن
هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻮارض ﺑﺤﺮاناﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم در راه ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﺮداﺷﺖ.
ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻣﻔﮫﻮم ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻏﺘﺸﺎش هﺴﺖ .اﻏﺘﺸﺎشهﺎ را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر
ﺑﺰﻧﯿﺪ آن ﭼﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪی آﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺨﺶ آﮔﺎه ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻋﯽﺗﺮی اﺳﺖ .آﮔﺎهﯽ هﻤﻮاره اﺑﻌﺎد ﻣﺮﮐﺒﯽ
دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﺮز ﯾﮏ ﻓﺮد و ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ هﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﻔﮫﻮم "ﺣﺰب
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻃﺒﻘﻪ" ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻻﯾﻪای از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از
ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﻣﺒﺎرزه را ﺑﮫﺘﺮ از دﯾﮕﺮان درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﺰب وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺰب ﺑﺪون ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺰب در واﻗﻊ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﺎ آﮔﺎهﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺣﺰب ﻧﻔﻮذ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻻﯾﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﻨﻮز ﻓﻘﻂ "ﺣﺰب" در ﻧﺎم اﺳﺖ .اﻣﺎ در هﺮ ﺣﺎل
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ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻞ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت هﻤﻮاره ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻗﻠﯿﺖ
آﮔﺎهﺗﺮ ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ .هﻤﯿﻦ اﻻن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ دههﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰوﺟﻮد دارد ﮐﻪ دههﺎ ﻣﺤﻔﻞ و ﺟﺮﯾﺎن و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺪاﻓﻌﺶ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ هﺪﻓﺸﺎن در واﻗﻊ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن هﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﻗﻌﯽ و ﻗﺮاردادن
ﺣﺰب ﺧﺎرج از ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ،اﺻﻞ اول ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻔﮫﻮم ﺣﺰب
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺬهﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎدهﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﮫﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ آﮔﺎهﺗﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران آن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺣﺰب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺪﻓﻤﻨﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﮫﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ هﺪف ،اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﻧﻈﺮ و روﺷﯽ ﺑﻪ آن
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ وﺣﺪت ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ
اﺻﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﯾﺎ ﻟﻨﯿﻨﯿﺰم ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺰم ،ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺰم ...ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺠﺎﺳﺖ آن
ﻣﺮﺟﻌﯽ در ﺟﮫﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
هﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد؟ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ روﺷﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺑﺮدن آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ هﻤﻪ
ﺑﯿﺎد آورﻧﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ هﻤﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪهﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ وﻓﺎداری ﭼﺮا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ هﺮ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری واﺣﺪی ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﯾﺎ اﯾﺰمهﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل آن ﺧﻮد را از
دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
در واﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺠﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﻮا و وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﺮاﯾﺶهﺎی
ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﺰمهﺎ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ و ﺗﺸﺘﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﺻﺮار ﺑﺮ وﺣﺪت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل ﻣﻦدرآوردی هﻤﯿﻦ
ﻓﺮﻗﻪهﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ دوم ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی اهﺪاف را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺪون هﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻗﺪمهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮداﺷﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﺑﺎ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺣﺰب واﺣﺪی
ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺎد ﺣﺮف زد و ﻧﻮﺷﺘﻪ
هﻢ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان واﻗﻌﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ هﻨﻮز ﮐﺴﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻪ در
اﯾﺮان و ﭼﻪ ﺟﮫﺎن دههﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﯿﺶ از دو ﺟﻮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد :ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﻧﻘﻼبهﺎی ﭘﺮ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و هﻤﮕﯽ ﻗﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺳﺎرت
ﻣﺠﺪد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻗﺼﺪ
اﺛﺒﺎت ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ را دارﻧﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را درﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب هﻤﺮاهﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺤﺚ هﺎ در ﭼﭗ اﯾﺮان اﺧﺘﺮاع ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﺎزه ﺑﺪوران رﺳﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ )ﺗﺎزه ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ،
ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب( ،از ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب  ۵٧هﻤﻪ ﺑﺤﺚهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش دﯾﮕﺮان ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
اﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﺳﺎس ﯾﻌﻨﯽ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای آﻏﺎز اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ هﮋﻣﻮﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی از ﻣﺨﯿﻠﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﻨﺎﻗﺾهﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای درک
اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾهﺎ ﺗﺌﻮریای ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دهﺪ .اﻣﺎ درک اﯾﻦ
ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ آن واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺌﻮری ﻧﻘﺪا ﻧﺸﺎن
واﻗﻌﯿﺖ ازﻋﮫﺪه
ِ
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ْ
دادهاﺳﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
اﯾﺮان اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدهای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را در
ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ در ﺣﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﺮان دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ در راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺳﺖ و
درواﻗﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪهاﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻗﺪرت ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان دو وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪوش دارد .ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻧﻘﻼب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .ﭘﺲ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﮐﺐ.
اﻟﺒﺘﻪ هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز هﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﻌﻠﯽ اﻟﺰاﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ آن اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻗﺪام هﺴﺘﻪهﺎی ﻣﺨﻔﯽ
ﻓﮫﻢ آن را در ﻟﯿﺴﺖ اوﻟﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار دهﻨﺪ .از هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،اوﻟﯿﻦ
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درک ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﮔﺮدهﻤﺂﺋﯽ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻦ هﺴﺘﻪهﺎ ﺳﺖ.
اﺻﻞ ﺳﻮم ،ﺧﻮد هﺪف اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ
دوﻟﺖ ﻋﺪهای ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ
اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻪ
ِ
دﯾﮕﺮ .دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در واﻗﻊ دوﻟﺖ ﮐﻞ اردوی ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ از هﻤﺎن اول ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎدوﻟﺖ
اﺳﺖ .از هﻤﺎن اول در دﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از هﻤﺎن اول ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﮫﺎدی ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺎﻣﻌﻪ
رو ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل ﻣﯽرود .اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آزادی اﻧﺴﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن .ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎن و
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی واﻗﻌﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .هﺪف ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺤﻘﻖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رهﺎﺋﯽﺑﺨﺶ
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻞ اردوی ﮐﺎر ﺑﺮ اﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ اﻧﺴﺎنهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
و ﻧﻈﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رهﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ و در
ِ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﯾﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻪ ﻋﺪهای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ درکﺷﺎن از دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻈﺎم ﺗﮏ
ﺣﺰﺑﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﯿﺸﻮا ﺑﺮ ﺣﺰب و ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ زور ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺳﺮﻧﯿﺰه ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺴﺎنهﺎ را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺣﺪت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎزد .اﯾﻦ هﻢ
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ هﺴﺘﻪهﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد و هﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﭼﯿﺴﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺑﺤﺮان اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و ﺑﻌﺪهﺎ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪون اﺣﯿﺎی ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﮔﺮ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ در ﺟﮫﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﺌﻮال ﺳﺎده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ دور اﯾﺮان ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را در اﯾﺮان ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﺑﺪون ﮔﺴﺘﺮش
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﮫﺎن اﻧﻘﻼب ﺧﻮد ﻣﺎ هﻢ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ؟ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ هﻤﻮاره
ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻈﺎﻣﯽﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و
ﺷﮫﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در دل ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد ،در دل اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
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ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رﺳﯿﺪ .ﺗﺰ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎک
ﭘﺎﺷﯿﺪن در ﭼﺸﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ .ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ از اول روﺷﻦ ﺳﺎزد ﺑﺪون ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب
ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر هﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اوﻟﯿﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ادﻋﺎ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ و هﻤﻪ
ﺑﺎﯾﺪ هﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ .ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ روش ﮐﺎر ﺑﻮد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ هﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎر
ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ روﺷﻦ ﮐﺮدن هﻤﯿﻦ اﺻﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪهای ﺣﺘﯽ هﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ اوﻟﯿﻪ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلهﺎ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﻓﺮﻗﻪهﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺸﺖ دههﺎ اﺻﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺻﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
آن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﺻﻮﻟﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﺻﻮﻟﯽ واﻗﻌﯽ و ﻧﻪ ﻣﻦدرآوردی و ﻓﺮﻗﻪای .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﺎر ﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ
روﺷﻦ ﮐﺮدن اﺻﻮل اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺟﺮﯾﺎنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺣﺘﯽ اﺻﻮل اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺎﻻ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ از اﺻﻮل واﻗﻌﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ هﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎم
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ درﺟﻪی ﻓﻌﻠﯽ درک ﺧﻮد از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای آن
ﺳﮫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﺪ.
اﮔﺮ هﺴﺘﻪهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﭘﯿﺸﮕﺎم
ﮐﺎرﮔﺮی داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی وﺣﺪت ﺣﺰب
ﺷﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ.
اﻣﺎ هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺪارک ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺪارک ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺖ .هﺴﺘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽﺑﻪ هﺴﺘﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺮ هﺴﺘﻪای
در راه ﮔﺴﺘﺮش هﻤﮑﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺗﺪارک ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ
ﭘﯿﺸﮕﺎم و هﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ هﺴﺘﻪ آﮔﺎه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و هﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
هﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ هﺮ ﻓﺮد و ﺟﺮﯾﺎن و ﻣﺤﻔﻠﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ و در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی
ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و ﻧﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﺟﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک
ﺣﺰﺑﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺗﺪارک ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺴﺘﺮش و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﺎرﮔﺮی.

 .٣ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .در اﻧﻘﻼب  ٥٧ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻋﯿﻨﺎ
هﻤﯿﻦ ﺑﻮد .دو راه ﺣﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﺎه و ﯾﺎ در هﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ آن و ﺣﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان .ﺑﻮرژوازی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻢ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎزار راه ﺣﻞ اول را ﺑﺮ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
را ﻧﺠﺎت دهﻨﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮ و ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮ از ﺷﺎه و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر
ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺣﺘﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮ از دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﺎﮐﻤﻪ در اﯾﺮان )ﺣﺎﺻﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎحهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
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ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ( ﻧﯿﺰ ﺧﻮاهﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهای را در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮدههﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﻮدههﺎ
در ﺻﺤﻨﻪ از هﺮ دارو دﺳﺘﻪ ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮدههﺎ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ اﺛﺮهﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم آﻣﺮﯾﮑﺎ هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در ﮐﺸﻮری ﻣﯽرود ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ و ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ دﻓﺎع از آﻧﮫﺎ
دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را
ﻣﺎ ﺑﺎرهﺎ ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ ـ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺷﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ وﯾﺎ هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در وﻧﺰوﺋﻼ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی و ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﮫﺎدهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ
ِ
اﺻﻄﻼح ﮐﺎرﮔﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﯾﺎ از اﺳﻢ و ﯾﺎ از ﺧﻮد آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻧﮫﺎد ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از دهﻪ  ١٩٨٠ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در دوره ﺟﮫﺎﻧﯽﺳﺎزی،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در واﻗﻊ هﻤﺎن "ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی آزاد ﮐﺎرﮔﺮی" ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻋﻠﯿﻪ "ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی" ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن دارای
ﭼﻨﺪﯾﻦ "ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ" )ﻣﺜﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت و ﯾﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران(
اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ از هﻤﺎن اول ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ "ﮐﻤﮏ" ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻧﮫﺎدهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﯿﺎدهﺎی "ﺧﯿﺮﯾﻪ" ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم هﺎی ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاﻗﯽ ﻣﺜﻞ دﻓﺎع از
ﻣﯿﺮاث دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن هﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت دوﻟﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻗﯿﺐ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮنهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ هﻤﯿﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺳﺎﻧﻠﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮر اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاهﯿﻢ از ﮐﺴﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ ،هﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺪا از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎنهﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﺑﻮﯾﮋه در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪ هﺎﯾﯽ
ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﮫﺎد هﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻓﺮﻗﻪ زرﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ( .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنهﺎ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻻﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺸﮑﻞهﺎی زرد دوﻟﺘﯽ ،ﺧﻄﺮ رﺷﺪ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮫﺎدهﺎ در
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺧﻄﺮی ﺟﺪی اﺳﺖ .ﺑﻮﯾﮋه اﮐﻨﻮن ﮐﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮای
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺎر زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ
ﺟﺪیﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪهاﺳﺖ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد و اﯾﺠﺎد
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﻗﻼﺑﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﻞهﺎﯾﯽ
هﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دردوره ﻓﻌﻠﯽ دوری ﮐﺮدن از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﮫﺎدهﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و از آن
ﺑﺪﺗﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدهﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آدمهﺎی ﻣﺸﮑﻮکﺗﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮف آﻧﮫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎد! اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎه را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دهﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در
آن اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ دادﺷﺎن ﺧﻮاهﺪ
رﺳﯿﺪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن در ﭼﺎه اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن در ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ.
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اﯾﻦ اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻋﯽﺗﺮی از ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وارد
دوراﻧﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺪﯾﻠﯽ اراﺋﻪ دادهاﺳﺖ و ﻧﻪ
اﺳﺎﺳﺎ در ﺗﻤﺎم دوره ﻗﺒﻠﯽ در ﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﻟﮕﻮهﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ
رژﯾﻢ از ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻮﯾﮋه در دوران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رژﯾﻢ در
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻞهﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ در اذهﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ هﻤﻮاره ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎﺳﺖ .ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦهﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﯿﻢ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو راه ﺣﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﺑﻮرژواﺋﯽ رژﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ :ﯾﺎ
اﺻﻼح از درون ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺻﻼحﻃﻠ ِﺐ درون ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺎدی آن در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﻓﻘﺪان ﺑﺪﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﻼ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو راه ﺣﻞ ﺑﺮوﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻠﯽ
را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ دهﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﮔﺎهﺗﺮ درون آن ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺳﻄﺢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻌﺎرهﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ
را ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮرم ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻌﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اردوی ﮐﺎر اﻟﺒﺘﻪ "ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن" و ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن "ﺟﻤﮫﻮری
ﺷﻮراﯾﯽ" اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻌﺎرهﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ در
ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺎده ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮوزه آن ﭼﻪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ
در اﯾﺮان ﻏﻠﺒﻪ دارد ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ﺣﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ذهﻨﯿﺖ ﺗﻮدههﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ و ﻓﻮریﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﺪﯾﻞهﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺳﺘﺒﺪاد و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را وﻋﺪه ﻣﯽدهﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﻋﺪههﺎ
ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﺸﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای هﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻮژوازی ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ از ﺑﺎﻻ و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﻮدههﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ دهﺪ ﺑﺎﯾﺪ رهﺒﺮی ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ﺑﺮای
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮهﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ و راه ﺣﻞهﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ از ﺑﺎﻻ ،ﺑﺪﯾﻞ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی از ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ .و آن هﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻮﺳﺴﺎن .ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارد.
رهﺒﺮی ﻣﺒﺎرزات دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ رهﺒﺮی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
رهﺒﺮی ﻣﺒﺎرزات دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ىﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوزی در ﻧﺒﺮد ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ.
ﺟﺮﯾﺎن هﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن هﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ در ﺣﺮف ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن
"ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن" در ﻧﺎم اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﮫﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ زدن ﺑﺮ زدوﺑﻨﺪی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪهﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای وﺣﺪت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪهﺎ ﺷﻌﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻌﺎرهﺎی
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﺎهﺶ دهﺪ )ﻣﺜﻼ ﺷﻌﺎر ﺟﻤﮫﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی دﻣﻮﮐﺮات اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و از ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪهی ارادهی ﺗﻮدههﺎ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪی ﺷﻌﺎر ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
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ﺑﺎﯾﺪ آن ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ از ﺑﺎﻻ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای
اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼب و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﻮرژوازی و ﻻﯾﻪهﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ
ﺧﺮدهﺑﻮژوازی ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد .ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ در دورهی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻃﺒﻘﻪای واﻗﻌﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﻓﺎع از ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﺮاب ـ ﺷﮫﺮﯾﻮر ١٣٩٧

]ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ام .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻰ ﺗﻮان ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮى را ﻃﺮح ﻛﺮد[.
/revolutionary-socialism.com

ﻣﻨﺎﺑﻊ
پيش به سوی تشکل سراسری کارگران ايران ـ بيانيه اول ماه مه  ١٣٩٧ـ جمعى از فعاالن کارگرى
/https://farakhanekargari.blogspot.com
مانيفست سده انقالب اکتبر  -نکاتى در باره حزب انقالبى ،جمعى از فعاالن کمونيست ،مھر ١٣٩٦
/http://revolutionary-socialism.com/rs-hezbe-enghelabi
وظايف کمونيست ھا در قبال جنبش کارگرى ـ جمعى از فعاالن کمونيست ،مھر ١٣٩٦
/http://revolutionary-socialism.com/tasks-of-communists-in-the-workers-movement
فتنه ،شورش ،انقالب و فروپاشى اجتماعى ـ مصاحبه بھزاد اسدى با تراب ثالث ،فروردين ١٣٩٧
/http://revolutionary-socialism.com/torab-saleth-iranian-upheavals-jan-2018
سوسياليزم و شعار مجلس موسسان ـ تراب ثالث ،ارديبھشت ١٣٩۴
/http://revolutionary-socialism.com/on-consituent-assembly
مارکسيزم و مساله استراتژى انقالبى ـ تراب ثالث ،ارديبھشت ١٣٩۴
/http://revolutionary-socialism.com/revolutionary-strategy-iran-fa
مارکس و ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا ـ تراب ثالث ،ارديبھشت ١٣٩۴
/http://revolutionary-socialism.com/marx-proletarian-dictatorship-fa
در باره سازمان سراسرى کارگران ايران ـ تراب ثالث ،بھمن ١٣٩٣
/http://revolutionary-socialism.com/workers-national-organisation-fa

گرايش سوسياليزم انقالبی
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