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ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮭﻤﻦ  ۱۳۴۹ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﮫ ﺳﯿﺎھﮑﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻓﺪاﺋﯿﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ۵۷در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه آزادی ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
ﺷﺎه ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ  ،داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﺪارس و روﺳﺘﺎ ھﺎ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ  ،ﺑﮫ ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب ﭘﺎی ﻓﺸﺮدﻧﺪ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان  ،دھﻘﺎﻧﺎن  ،زﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻣﻮازات ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ  .در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و
اﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﯿﻤﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ رﻓﺮﻣﮭﺎی ارﺿﯽ در دھﮫ ﭼﮭﻞ ،
ھﺠﻮم ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از روﺳﺘﺎ ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ  ،ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﮔﺎھﯽ و
ﺟﻮان ﺑﻮدن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ  ،و ﺧﯿﻞ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮان اوﺿﺎع ﺑﯿﻦ
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اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮآن ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻓﮑﺎر و ﻧﮕﺮش روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋه ای را ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد  .ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﯿﻌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺒﯿﻌﺘﺎ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺣﺰاب و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،اﻓﮑﺎر  ،ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روش ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ وﺿﯿﻌﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و زور و
ﺳﺮﮐﻮب را وﺟﮭﮫ ھﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ھﺪف اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
رواج دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎی ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻘﯽ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺒﮏ ﮐﺎر و اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ .در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ از ھﻤﺎن ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ھﻢ
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  ،ﮐﺎرﮔﺮی و ھﻢ ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻘﯽ و رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺪه
ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ دادﻧﺪ .اﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه
طﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻤﺎﻧﺪ  .ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه در اواﺧﺮ
دھﮫ ﭘﻨﺠﺎه و ﻗﯿﺎم ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ھﻔﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
ﺑﺼﻮرت اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻣﺘﺒﻠﻮر
ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت رﯾﺰ و درﺷﺖ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه ﻧﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب
در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻗﻠﯿﺖ " و " اﮐﺜﺮﯾﺖ " ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ  ،ﺑﻌﺪ از
آن ﻧﯿﺰ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در ھﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ
ھﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ  ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و زور و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﮫ ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻠﯽ را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ اﻋﻀﺎی
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ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﺪه ای اﻧﺪک از رﻓﻘﺎﺋﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺸﺪ ﮐﮫ از
ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎی ﺳﺎواک ﺷﺎه ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از زﻧﺪاﻧﮭﺎ
آزاد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺸﺎر ﺗﻮده ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﮫ ﻋﻤﻼ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻨﺎطﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺷﺎھﺪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی دﺳﺖ آوردھﺎی ﻗﯿﺎم ﺗﻮده ھﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻤﺎﺷﺎت  ،ﺳﺎزش و ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﯽ رھﺒﺮی ﻓﺪاﺋﯿﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ روز ﺑﮫ روز ﻓﺸﺎر ﺑﮫ رھﺒﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺧﻮاھﺎن ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﺒﺎل وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎھﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺤﻮر اﺧﺘﻼﻓﺎت در
رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ای
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺗﻮده ھﺎی وﺳﯿﻊ در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻧﺸﻌﺎب در ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎھﯿﺖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ رھﺒﺮی و اﻧﺪک اﻋﻀﺎ را دور ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮫ راه ﺳﺎزش در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻮده
ھﺎی ﻣﺮدم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ  ،در ﺗﻮده ھﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻣﯿﺪ زﯾﺎد ی ﺑﮫ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ رھﺒﺮی
اﻗﻠﯿﺖ ﮐﮫ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻗﺎطﻊ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻘﯽ و رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و
اﻧﻮاع اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را
ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺑﻮد در ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ارﺗﻘﺎ دھﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻋﻠﻨﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ از آن دﻓﺎع ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ داد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ در ﺳﺒﮏ ﮐﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دروﻧﯽ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،
٦

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و رھﺒﺮی
اﻗﻠﯿﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺎﺳﯽ از ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻧﺤﺮاﻓﯽ و
ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻘﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﮑﺮد
ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﻗﺎدر
ﻧﺸﺪ ﺑﮫ اﻧﺒﻮه ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از اﯾﻦ
اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن در راه ﺗﺤﻘﻖ آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزه زده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ،ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را
در ﮐﻨﮕﺮه اول ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد رژﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
را ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮد  ،ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﺑﺼﻮرت
اﺧﺘﻼﻓﺎت و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و دردﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب در ﭼﮭﺎرم ﺑﮭﻤﻦ رخ داد ،
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺰﯾﮫ و اﻧﺸﻘﺎق ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ھﺴﺘﮫ اﻗﻠﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان " اﻗﻠﯿﺖ " ﻣﺴﺌﻠﮫ وﺣﺪت
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و ھﺴﺘﮫ اﻗﻠﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان " اﻗﻠﯿﺖ " در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ را ﻧﮫ در ﯾﮏ
ﺟﮭﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻠﮑﮫ در ﯾﮏ ﺟﮭﺖ اﺻﻮﻟﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از طﺮﯾﻖ ﻧﻘﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ  ،ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ
ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن  ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﻼش و اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﺸﺘﺮک " ﺑﮫ ﭘﯿﺶ " اﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻔﮑﺮات ﮐﮫ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮭﺎ ﮐﮫ
۷

ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻮروی و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از
رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻘﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ  ،ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﮭﻤﯽ ھﻢ در ﺟﮭﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﺪای ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﻨﮕﺮه و اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده ﺷﻮد
 ،ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﭼﮭﺎر ﭼﻮب ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪ اﺋﯽ ﺧﻠﻖ
اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺸﺎروی  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﮫ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﻤﻮم و ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻄﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻄﻮر ﺟﺪی و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺳﺪ و ﻣﺎﻧﻌﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﮭﺎر ﭼﻮب ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه زده
ﺷﻮد  ،اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ  ،ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و اﺗﮑﺎ
ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺮار دادن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻗﺎطﻊ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت
ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻘﯽ  ،ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﻢ  ،رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و ﻏﯿﺮه ﮐﮫ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﭘﺎﯾﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد .ﻟﺬا از اواﺧﺮ دھﮫ ﺷﺼﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎی وﺳﯿﻊ در
دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺖ
وﺳﯿﻊ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﻣﮭﻤﯽ را در ﻋﺮﺻﮫ ﺗﻔﮑﺮ و
۸

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻣﺎ ﺳﮫ ھﺪف را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ
از ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻋﺮﺻﮫ اﯾﺮان و
ﺟﮭﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﺪ  ،ھﺪف ﻣﺎ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در وﺟﮫ ﺧﺎص
آن ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و وﺟﮫ ﻋﺎم آن ﯾﺎﻓﺘﻦ راه
ﺣﻞ ﺗﻔﻮق ﺑﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺰب طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﮫ از اھﺪاف اوﻟﯿﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد و ﺳﻮم ﺗﻼش در ﺟﮭﺖ وﺣﺪت اﻓﺮاد و
ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺸﺴﺖ ھﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺘﻌﺪد در وﺟﮫ ﻋﺎم آن ﺑﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎد ﭼﭗ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺷﮑﺎﻻت آن ھﻢ اﮐﻨﻮن در
ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎ و
ﭼﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ
ﮐﺮدن ھﻤﮫ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ راه ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .و اﻣﺎ در
ﻋﺮﺻﮫ ﺧﺎص ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ از اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺷﺼﺖ ﺑﻤﻮازات
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮫ " ﺑﮫ ﭘﯿﺶ "
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۹ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ دوره ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪ ﻣﺎ و ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ھﺎی ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر در
ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﺎی ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ و اﺗﺤﺎد ﭼﭗ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻧﺸﺮﯾﮫ " ﺑﮫ ﭘﯿﺶ " در راه
وﺣﺪت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﺸﺴﺖ ﻧﮭﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﺗﺎ از آن ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﻢ .ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه
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ﻧﻈﺮات و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ  ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه اول ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ آن ﺗﮭﯿﮫ و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ در
ﮐﻨﮕﺮه اول ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺴﯿﻮن
دﯾﮕﺮی ﺿﻤﻦ اﺻﻼح آﻧﮭﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه دوم آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻨﮕﺮه دوم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی دوره ای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ در ﺑﺎره اﺗﺤﺎد
ھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻗﺒﻼ در ﻧﺸﺮﯾﮫ " ﺑﮫ ﭘﯿﺶ " اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﻮرد
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار داد .اﮐﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ در راه ﺗﺤﻘﻖ
آرﻣﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ای اﺻﻮﻟﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺿﺮﺑﮫ ﺧﻮرده ﺳﺎزﻣﺎن را
ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺮده و در اﯾﻦ راه از ھﻤﮫ رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﺋﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ دﻋﻮت ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و آﻧﺮا در راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی روش ھﺎی درﺳﺖ
و اﺻﻮﻟﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن در راه ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن  ،وﺣﺪت ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان  ،اﺗﺤﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آزادی ﺧﻮاھﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای آزادی از ﯾﻮغ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و زور و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﮫ
ﺗﻼش ﺧﻮد اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد.

۱۰

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﮫ و ﻧﮫ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .

ﻓﺼﻞ اول :
ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺿﺮورﯾﺎت زﻣﺎن  ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﺪف ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﮫ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی
ھﺎی ﮐﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺸﮑﻠﯽ ﺣﺪاﻟﻤﮑﺎن ﺳﺎده و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﺷﻮد  ،ﻣﺎھﯿﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﻧﮑﺸﺎف آن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت آن اراﺋﮫ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ "

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ "  " ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دوﻟﺖ "  ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﮐﺎر و
ﻏﯿﺮه ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻓﺼﻞ دوم :
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﮭﻢ و ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺣﺰب و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﮑﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آن ﺑﺎز و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﭙﺮدازد  .اﺷﮑﺎﻻت ،ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و ﮔﯿﺮ و
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ﮔﺮﻓﺖ ھﺎ ی آن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ و از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،آﮔﺎه
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ .

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :
ﺳﯿﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﯾﮏ وﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داده و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﺮا در دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﺑﮫ ھﺮ ﺑﺨﺶ و ﺑﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺤﻘﯿﻖ  ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و اﺷﮑﺎل رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ دﯾﺪ روﺷﻦ و
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﻮده
اﺳﺖ  ،در ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم :
ﺳﯿﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ  ،ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ
رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﺴﺖ و
ﭘﯿﺮوزی ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :
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ﺑﮫ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺳﯿﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
در اﯾﺮان طﯽ ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ روﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣﺮاﺣﻞ آن در اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ و ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ھﺎی آن در ﯾﮏ ﻗﺮن
ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﯾﺮان آﺷﻨﺎ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﻮد ﺣﻮل ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
دﯾﺪی ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ای از روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان
ﺑﺪﺳﺖ آورد .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان و ﻧﺤﻮه
ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :
ﺑﮫ ﺳﯿﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان طﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺮداﺧﺘﮫ
اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
آن و ﻣﺒﺎرزات و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ آن ﻣﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان  ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی
ھﺎی آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺸﮑﻼت آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ آن اطﻼع ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ :
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ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم  ۵۷ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ در اﯾﻦ
دوره ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان  ،وﺿﻌﯿﺖ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار
و طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻗﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﻨﺎد و آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ آﻣﺎر
ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد  ،از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو ھﺎی
طﺒﻘﺎﺗﯽ دﯾﺪ روﺷﻦ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ای ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ای از آﮔﺎھﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺟﮭﺎن  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮازن طﺒﻘﺎﺗﯽ
در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ  ،ﺑﺎ دﯾﺪ آﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان و اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﻣﻨﺘﺞ از آن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺻﻼﺣﯿﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای وارد ﻧﻤﻮدن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ دھﻨﺪ .

ﻓﺼﻞ ھﺸﺘﻢ :
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ) اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ در واﻗﻊ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯿﺎﯾﺪ  .ﺑﺎ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎ و ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎ  ،در اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ھﺪف ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان  ،ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف و
ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ و در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮن ﻓﺮﻣﻮل
ﺑﻨﺪی ﺷﻮد  .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان  ،ﻣﺴﺄﻟﮫ ﻗﺪرت
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ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،وظﺎﯾﻒ و ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻮراھﺎ و اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن از
اﻟﺘﻘﺎط ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و ھﺪف ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﻓﺮم در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﻓﺼﻞ ﻧﮭﻢ :
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺗﺤﺎدھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻠﻘﺎت زﻧﺠﯿﺮه ای ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزی طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد :
 -۱وﺣﺪت ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﺮای آن .
 -۲ﺟﺒﮭﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮ طﺒﻘﺎﺗﯽ ) اﺗﺤﺎد طﺮﻓﺪاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ( ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ .
 -۳ﺟﺒﮭﮫ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
در ﺑﺨﺶ اول ﺿﺮورت وﺣﺪت ﻓﻮری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
وﺣﺪت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ
وﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ  ،ﺗﺎ ﮔﺮد ھﻢ
آﻣﺪه و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ راه آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻻزم ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ وﺣﺪت اﺻﻮﻟﯽ را ھﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ .
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ﺑﺨﺶ دوم  :ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺗﺤﺎد طﺮﻓﺪاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﺗﺤﺎد طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی طﺮﻓﺪار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺿﺮورت اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﺗﺤﺎد
ھﻤﮫ طﺮﻓﺪاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎرج از ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺮام و ﻣﺴﻠﮏ
و ﻣﺬھﺐ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم  :ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺟﺒﮭﮫ وﺳﯿﻊ طﺮﻓﺪاران آزادی  ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﭙﺮدازد و ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮭﮫ ای
ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ھﻤﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻏﯿﺮه اﻣﺎ ﺑﺮای در ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻔﺎد ﻣﻄﺮح
درﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  ،آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ  ،ﺻﻨﻔﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
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ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﯾﮑﺼﺪو ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﭘﯿﮑﺎر آﮔﺎھﺎﻧﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﻣﺰدی  ،ﻟﺤﻈﺎت ﺷﻮرآﻓﺮﯾﻦ و
ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎری را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ارزاﻧﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
در ﮔﻮﺷﮫ ای از ﺟﮭﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ داﻣﻨﮫ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ را از ﺣﺪ رﻓﺮم
ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮد  ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازھﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ  .اﻧﻘﻼب
اﮐﺘﺒﺮ و ﭘﺲ از آن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﮫ در طﻮل ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه
طﺒﻘﺎﺗﯽ را رﻗﻢ زدﻧﺪ  ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر  ،ﻣﺤﻘﻘﺎ ﭘﺮ
اﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻋﺰم و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ھﺴﺖ  .وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ
ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﮭﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ .
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اﻣﺮوزه در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و در اوج ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی ﻋﻈﯿﻢ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و روﺑﻮت ھﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه  ،اﻣﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ
اﻧﺴﺎن در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن در ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری و آوارﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﮐﻮدک در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن
ﺑﮫ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ  ،ﺣﺘﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری " ﻣﺘﻤﺪن " ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﺴﯽ و
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار دارﻧﺪ  .اﻣﺮوزه ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﮐﺸﻮر ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ
ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم زﯾﺮ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .اﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا  ،آب و زﻣﯿﻦ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﮫ
ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺳﻮد اﻧﺪوزی اﻧﺤﺼﺎرات  ،ﺑﻘﺪری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﯿﺎت
ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن
ﺷﻌﻠﮫ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎرات
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  ،ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارﻧﺪ  .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﻨﮓ  ،ﺑﯿﮑﺎری،
ﻗﺤﻄﯽ  ،ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﺸﺎر آواره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد  ،اﻣﮑﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﮫ  ،ﺑﻠﮑﮫ
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺎﺑﺪ  .ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺟﻨﮓ اﻓﺰار
ھﺎی ﻣﺪرن ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اداﻣﮫ دارد .
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در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺟﮭﺎن در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ
اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ  .اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد
زاﺋﯿﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از آن
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﯿﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره در اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻮد ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺘﺪ .
ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ  ،ﺑﺸﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﻮﺟﻮد
ﺧﻼص ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ ھﺮ روز ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻧﺎﺑﻮدی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻞ ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﻮد ﺳﻮق ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
اﻣﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻨﮭﺎ و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺑﻮرژوازی و ﺗﻤﺎم روﺑﻨﺎی ﻓﮑﺮی ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﮭﺮه واﻗﻌﯽ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را در ھﺎﻟﮫ ای از ﺗﻘﺪس ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻮده ھﺎ را ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ اﻣﯿﺪوار و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ازﻟﯽ و اﺑﺪی ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ .
زرادﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺎھﺮاﻧﮫ اﺑﺰارھﺎی ﮐﮭﻨﮫ و ﻣﺪرن و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر
ﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﺸﺮ در زﻣﯿﻨﮫ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ  ،ﻧﻈﯿﺮ رادﯾﻮ
و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ،ﻣﺎھﻮاره  ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﯾﻨﺘﺮ ﻧﺖ و ﻏﯿﺮه ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روﺑﻨﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ .
ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ای ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﮫ در آن از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و از اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﻧﺴﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ  .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ
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در آن ﻗﺎﻧﻮن از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺶ و ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎزش ﺑﮫ
اﺟﺮا در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ !

۲۰

ﻓﺼﻞ اول

ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺨﯿﻼت ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﻮده و ﻧﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻢ
و ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﻘﺪس ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در روﯾﺎھﺎی ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در آرزوھﺎی
ﺧﺎم اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻧﺎﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ و طﺒﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﺪال
دو طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻀﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺴﺖ  :طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﮫ دو طﺒﻘﮫ
اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .

۲۱

ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
اﻧﮑﺸﺎف آن در ﺟﮭﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
" ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯿﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ "
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪه ،
ﻣﯿﺎن طﺒﻘﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و طﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ  ،ﺑﺮده و آزاد  ،رﻋﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮏ،
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار  ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﮭﺮ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﺎﯾﻊ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ و ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .
اﻣﺎ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺤﺮوﻣﺎن و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺧﻮد اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ
از ﺷﯿﻮه ﻣﺴﻠﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ طﺒﻘﺎت در ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮدﮔﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺮده داری  ،از ﺣﺪ ﻟﻐﻮ ﺑﺮده
داری و ﺗﻠﻘﯽ رﻋﯿﺖ  ،ﺻﻨﻌﺘﮑﺎر  ،ﭘﯿﺸﮫ ور و  ....از آزادی  ،از ﭼﮭﺎرﭼﻮب
رھﺎﺋﯽ از ﺑﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ و آزادی در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و  ....ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎ آرزوھﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺴﺎوات طﻠﺒﺎﻧﮫ و
آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ ﺗﻮأم ﺑﻮده اﻧﺪ  .ﺗﻤﺎم طﺒﻘﺎﺗﯿﮑﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﮭﺮه ﮐﺸﺎﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺮا ﺗﺎﺑﻊ
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزﻧﺪ  .اﻣﺎ ﺑﺎ ظﮭﻮر طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی رھﺎ از
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﻣﻌﻨﯽ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ،
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آزاد ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ را از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺒﻘﺎت آزاد ﮐﻨﺪ .
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آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ آرﻣﺎﻧﮭﺎ و آرزوھﺎ و ﺗﻼﺷﮭﺎی
آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ و ﺑﺮاﺑﺮی طﻠﺒﺎﻧﮫ اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادوار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻣﯽ ﺳﺎزد  ،ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﺪ رادﯾﮑﺎل ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﮑﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
دارﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮرژوازی ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ طﻮﻻﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﺎﺻﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ  .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎھﯿﺖ آن ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ در
آن ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺑﮫ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﺗﻌﻠﻖ دارد  ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺛﺮوت آﻧﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ طﺒﻘﺎت و ﺣﻀﻮر دو اردوﮔﺎه ﮐﺎر و
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ روز ﺑﺮوز ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .
اردوی ﮐﺎر ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر از طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ؟
آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ ؟ آﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ ؟ آﯾﺎ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ھﻢ ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ ؟ آﯾﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ و دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﻢ زﻣﯿﻦ ھﻢ
ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ ؟ آﯾﺎ ھﻤﮫ ﻓﻘﺮا در ﺻﻒ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ؟
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ از دﯾﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ آن ﺑﺨﺶ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺻﺎﺣﺐ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر واﻗﻊ
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ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ – ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮭﺮداری ھﺎ – و ﯾﺎ
ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ – ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و  ....ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ – و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﻘﺪاری ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
– ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻼ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ – در اﺻﻞ
ﻗﻀﯿﮫ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورد  .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﺳﺎﯾﺮ طﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ در ﺑﻮﺟﻮد
آوردن ارزش اﺿﺎﻓﮫ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﮭﺪه دار اﺳﺖ .
اﻣﺮوز ﺑﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﺪرﻧﺘﺮ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ  ،ﺟﺪال ﺑﯿﻦ دو
طﺒﻘﮫ اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮭﺮ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻋﻠﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد  .در
ﯾﮑﺴﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺶ
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﮭﺎ و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻓﮑﺮی  ،ﻓﻠﺴﻔﯽ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺶ ﮐﮫ
ﺑﮫ دﻓﺎع از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺤﺼﻮل
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ طﺒﻘﺎت اﺳﺖ  .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ
ﮐﮫ دوران ﻣﺎ دوران ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﮐﺎر از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،
دوران ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ  ،دوران ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﺎز ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  ،دوران رﺷﺪ آﮔﺎھﯽ ﺑﺸﺮ و ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺴﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ ،
ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن از ﮐﺎر ﻣﺰدی
اﺛﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﮫ ﮐﺎر و ﻧﮫ ارزش ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎوﺿﮫ
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ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن طﺒﻘﮫ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﻋﺮﯾﺾ و طﻮﯾﻞ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن اﻓﺮاد از آزادی ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻠﯿﮥ ﻗﯿﻮد ﺣﻘﻮﻗﯽ  ،ﺳﻨﺘﯽ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻨﺴﯽ ،
ﻧﮋادی  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و  ....ﮐﮫ در ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ از زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺴﺎن از ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎر وی ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ادارۀ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  .اﺻﻞ از ھﺮ ﮐﺲ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪادش و ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎزش ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﮐﮫ آزادی و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﺿﺎﻣﻦ آزادی و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ .
ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺪﻣﺖ
رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺸﺮی در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ  ،ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺧﻼﻗﯿﺖ ھﺎ و اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﮫ و ﺑﺪور از
ﻗﯿﻮد ﻣﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ
دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و آزاد در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎ ی ﻓﮑﺮی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺪدأ ﺣﻠﻘﮥ اﺧﻼﻗﯿﺎت  ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت و
ﻗﯿﻮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ دوران ﻋﮭﺪ ﻋﺘﯿﻖ را ﺑﮫ ﭘﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،
ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد  .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ از رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ – ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی درﮐﮭﺎ و ﺗﻠﻘﯿﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻔﮭﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ – ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ
اﻧﺴﻨﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ  ،ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اھﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ
۲٥

ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ و ظﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯿﮭﺎ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ
آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ھﻤﮥ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

۲٦

اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺮﻗﺮاری
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﮐﮫ از ذھﻨﯿﺎت ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده و ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﮫ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا وادار ﺑﮫ
واﮔﺬاری ﻗﺪرت ﻧﻤﻮد ،و ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﮫ طﺒﻘﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد  ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ "رأی " ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ  ،ﺗﻤﺎﯾﺰ دارد .
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮫ ﺑﺎ روﻧﺪ ھﺎی ﺧﻮدﺑﺨﻮدی و روﺷﮭﺎی اراده ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻣﻮاﻋﻆ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯿﺎﺑﺪ و ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ و رﻓﺮم ھﺎی اﻧﺪک ﮐﮫ
ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻔﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ .
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد ،طﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﯿﺎدت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺮان
ﺳﯿﺎدت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺴﺎزد.
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪل ﺑﮫ
طﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان
را درھﻢ ﺷﮑﻨﺪ و ﺗﻮده ھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزد .
رھﺎﯾﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد وی ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ  .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر و
طﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ  ،اﻣﺎ در ﺣﻔﻆ ﺷﺎﻟﻮده
ھﺎی ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ .
۲۷

ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
و ﮔﺬار ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ  ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان را در ھﻢ ﺷﮑﻨﺪ .اﮔﺮ در دﻣﮑﺮات ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ) ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺿﻮح
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ( دوﻟﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب  ،آﻧﮭﻢ
ﺳﺮﮐﻮب اﮐﺜﺮﯾﺖ  ،ﺑﺪﺳﺖ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ
ﻣﻘﺪس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﺒﻌﯿﺖ و ﺑﯿﺪادﮔﺮی را ﺑﺨﺮج داده و
درﯾﺎﯾﯽ از ﺧﻮن ﺑﺮدﮔﺎن  ،دھﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدی ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﮫ  ،طﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪه و ﺳﺘﻢ دﯾﺪه ﻧﯿﺰ در دوران ﮔﺬار از
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ  ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻗﻠﯿﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﺗﻼش آﻧﮭﺎ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی
ﺑﮭﺸﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﺷﺎن را در ھﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ .
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﮫ در اﯾﻦ دوران ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ دوران ﮔﺬار  ،آﻧﭽﻨﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
آزادی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﯿﺮش را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﺘﺤﺪ در ﺷﻮراھﺎ و ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮرژوازی را در ھﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ ،
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ را ازﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ  ،اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن
ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ آﺛﺎر و ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻦ ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ  ،ﻧﮋادی  ،ﻣﻠﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺴﻮی
آزادی و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ  .ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

۲۸

و ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ وﺟﻮد دوﻟﺖ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ.

۲۹

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎﻧﯽ آن
ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ھﺪف آن آزادی واﻗﻌﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻮد و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻼﺻﮫ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻄﻮر ھﻤﺰﻣﺎن وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ آزاداﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی –
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎورد .
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺎﯾﺎن راه و ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ
دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ  .در اﯾﻦ دوره ﺳﻨﺖ ھﺎ  ،آﺛﺎر
و ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻦ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ و ﺑﻮرژوازی ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد
ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد  .ﺑﮫ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی در ﺷﻮروی
ﻧﺸﺎن داد  ،ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ در دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ
ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﺳﻮال ﮐﻠﯿﺪی ﮐﯽ ﺑﺮ ﮐﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  .اﻣﺎ
در اﯾﻦ دوره و در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﺷﻮروی ﻧﺸﺎن داد ،ﻧﮫ ﺗﺼﻮر از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ طﺒﻘﺎت و اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻘﯽ
 ،ﮔﺬار ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻧﮫ اﯾﺠﺎد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
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ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ – دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻗﺎدر اﺳﺖ
واﻗﻌﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  .ﺑﯿﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺸﮫ و
ﻋﻘﯿﺪه و آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﻣﺒﺎدﻟﮫ و در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ  ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﻏﯿﺮه ﺗﻨﮭﺎ ﺿﺎﻣﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮫ آن اﺳﺖ  .اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم و
ﺣﻀﻮر و ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و اداره اﻣﻮر
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﺗﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزی طﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺮ اﻗﻠﯿﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ را ﯾﺎرای در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .

دوﻟﺖ در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد طﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﯿﺎدت ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﺮ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ دارد  .ﺷﮑﻞ ادارۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
 ،ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری  ،ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﻮراﯾﯽ  ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻓﺪراﺗﯿﻮ  ،ﻣﺬھﺒﯽ
ﯾﺎ ﻻﺋﯿﮏ و ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ  .اﻣﺎ ھﻤﮥ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل در ﯾﮏ وﺟﮫ ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ  :در ھﻤﮥ آﻧﮭﺎ دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻤﮫ اﺳﺖ  .اﮔﺮ طﺒﻘﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺮ ﺳﯿﺎدت ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ آزﻣﻨﺪاﻧﮫ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﻨﮕﻔﺖ ﻣﺮدم ﻻزم دارﻧﺪ
طﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪه  ،ﺳﯿﺎدت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر
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 ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﻨﮕﻔﺖ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺑﺮده داران
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻻزم دارﻧﺪ و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺖ دوﻟﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
طﺒﻘﺎت ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﮭﺖ ﺣﺬف طﺒﻘﺎت و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی ﻣﺎدی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ در آن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ھﻤﻮاره در ﺗﻨﮕﻨﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ آزادی ﺑﯽ
ﻗﯿﺪوﺷﺮط ھﻤﮥ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ھﺪﻓﯽ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻟﻐﺎی طﺒﻘﺎت و
زوال دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ازاﯾﻨﺮو ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادﯾﮭﺎی ﺑﯽ
ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و ﺳﯿﺎدت طﺒﻘﺎت را
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ  .طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺠﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ
ﺑﻮرژوازی آﻧﭽﻨﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ وﺟﻮد طﺒﻘﺎت و ﺗﻘﺎﺑﻞ طﺒﻘﺎت
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  .دﯾﮕﺮ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ
داﺷﺖ  .ﭼﺮا ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻈﮭﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ طﺒﻘﺎت درون ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺴﺖ  .ﺑﺎ ﻣﺤﻮ طﺒﻘﺎت دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ زوال ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و اﻧﺴﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن وی ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ از ھﺮ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮطﯽ آزاد ﻣﯿﮕﺮدد .

۳۲

ﮐﺎر در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﮐﻠﯿﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻨﺒﻊ اﯾﺠﺎدارزش اﺿﺎﻓﮫ از اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
اﮔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ  ،ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﮫ ﺑﺎروری
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و ﺷﺮﮐﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﯾﺎری ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ
 ،ﺑﺴﺎط ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﺪ و ﮐﺎر ﻧﮫ
وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﯽ و اوﻟﯿﮫ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ھﺪف ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﯿﮑﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ،
ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ارزﺷﮭﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺤﺸﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ،در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ھﯿﭻ
ﻓﺮدی ﺑﮫ اﺑﺰار ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ  ،ھﯿﭻ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻨﺰل ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ھﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﮭﺎی اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺟﮭﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺴﺨﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﭘﺮوﺳﮫ ﮐﺎر
و ﺣﻀﻮر ﺑﻼ واﺳﻄﮥ آﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از طﺮﯾﻖ ﺷﻮراھﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ھﺪف ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  .در
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮراﯾﯽ ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷﺪن

۳۳

اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن آﻧﺎن در ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد  .ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ
از ﻗﺒﯿﻞ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ  .ﺑﺎزار و
ﺗﺠﺎرت و داد و ﺳﺘﺪ از ﻗﻠﻤﺮو زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﮐﮫ
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ھﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و رﻓﺎھﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد  .زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺎدی اﻋﺘﯿﺎد و روی آوری ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ از
ﻧﻮع ﻗﺎﭼﺎق و دﻻﻟﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﮭﺎ رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

۳٤

ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ھﺪف ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .ﻻزﻣﮫ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ﻣﺤﻮ ھﻤﮥ اﺷﮑﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .
اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﺸﺒﮫ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻮراھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻗﺘﺪار ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد طﯽ ﭘﺮوﺳﮥ ﻣﻌﯿﻨﯽ ھﻤﮕﯽ اﯾﻦ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ھﻤﮥ ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﺤﮫ ﮔﺬارده
 ،ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ " راھﺒﺮدی "  " ،ھﺪاﯾﺘﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد" " ،ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪۀ
ﺑﺨﺸﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی "  " ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ " و  ....را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ
" اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻠﻂ" ﻧﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮭﺎده اﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
ﺷﺪۀ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻮآوری در ﻋﺮﺻﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و در دراز ﻣﺪت ﺑﮫ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺪل "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﻨﯽ " ﻧﯿﺰ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺑﺎزﮔﺬاردن دﺳﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن اﻟﻐﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﮐﮫ
ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .

۳٥

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎن و اﺣﺘﻤﺎل رﻓﺮم و ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺸﺮوی در دوران ﮔﺬار و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﺘﺤﺪ در ﺷﻮراھﺎ و
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ  ،آن دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻤﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻻزم اﺳﺖ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺿﺮورت ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
رﻓﺮﻣﯽ را در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ھﺪاﯾﺖ و رھﺒﺮی
آﻧﮭﺎ  ،در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮد .
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮﯾﺶ  ،آﻧﺮا در ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از اﺣﺰاب ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن را آﺷﮑﺎر
ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ و اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دھﻨﺪ  .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﺎره ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻮده ھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را و ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ از ﯾﻮغ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ﺑﺮای آﻧﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ .

۳٦

ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از ﭘﯿﺪاﯾﺶ اوﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﮕﺎرش
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ  ،درﮐﮭﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺣﺰب ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﯾﻨﺪوره ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ اﺣﺰاب ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺗﺤﻮل ﯾﺎﺑﻨﺪه ھﺰاره ﺳﻮم ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ  ،ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﯾﻢ :
 -۱ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮوی طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد طﺒﻘﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﺰب ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ
و رﺷﺪ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯾﺴﺖ .
 -۲ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﮔﺎھﯽ و اھﺪاف طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ  ،ارﮔﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز و
ﺧﻂ ﻣﻘﺪم دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ درازﻣﺪت طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .
 -۳ﺣﺰب ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه  ،آﻣﻮزش دھﻨﺪه و آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪۀ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻄﻮح اﺳﺖ.
 -۴ﺣﺰب ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﭘﯿﺸﺪاورﯾﮭﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
اﺳﺖ  .ﭘﯿﺸﺪاورﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ و رﺷﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
۳۷

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،آﻧﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮرژوازی  ،ﺗﺌﻮرﯾﺴﻨﮭﺎ و رھﺒﺮان ﻓﮑﺮی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۵ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ  .ﻣﻌﮭﺬا طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ رﺷﺪ آﮔﺎھﯽ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دارای اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ  .اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ  ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ
 ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در زﻣﯿﻨﮫ آﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﮔﺎھﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود  .وظﯿﻔﮫ ﺣﺰب
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .
 -۶ﺣﺰب ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻐﺰش اﺳﺖ  .ﭘﺲ ﺗﻨﮭﺎ ادﻏﺎم ﺑﺎ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﮫ ارﮔﺎﻧﯿﮓ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﺎ آن  ،ﺑﮫ ارﺗﻘﺎی
آﮔﺎھﯽ و ﺟﺒﺮان و اﺻﻼح ﺧﻄﺎھﺎ و رﺷﺪ ﺣﺰب ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ  ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ از
آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ طﺒﻘﮫ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ ﭘﺮوﺳﮫ آﮔﺎھﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
 -۷ﺣﺰب وظﯿﻔﮫ دارد در راه ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮده ای ﮐﺎرﮔﺮان  ،ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ھﺎ ،ﺷﻮرا ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﻮده ھﺎی طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ  .ﺣﺰب ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل ﺧﻮد
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و
در ﻋﻤﻞ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﮭﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۸ﺣﺰب ﻧﺒﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﮭﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺎروی
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد  ،را ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﺑﭙﻨﺪارد  .ﺣﺰب ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ
آﻣﺪن ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺧﻄﺎھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮاﺗﯿﮏ روزﻣﺮه  ،ﺑﺎ
۳۸

ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دادن اﻧﺘﻘﺎد و اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺌﻮرﯾﮭﺎ و ﺗﺪﻗﯿﻖ آﻧﮭﺎ از
طﺮﯾﻖ درک واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ  ،ﺗﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ھﺮ دم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪه
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزد .
 -۹ﺣﺰب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ  ،ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻧﮫ آﯾﮫ ھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد  .در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎرﭘﺎﯾﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
 -۱۰ﺣﺰب ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﯾﺶ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮات و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﮫ ﮐﺮﺳﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ آزاد ﺑﮕﺬارد و از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ راه ﺣﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎ و
اﻋﻤﺎل اھﺮﻣﮭﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﭙﺮھﯿﺰد.
 -۱۱ﻧﺎھﻤﺴﺎﻧﯽ درون طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﺣﺰب ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 ،ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﺰب درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و  ...ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ  ،ﮔﻔﺘﮕﻮی آزاد و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
آﮔﺎھﯽ ﺣﺰب و راﺑﻄﮫ ھﺮ ﭼﮫ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺗﺮ آن ﺑﺎ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎھﺶ
ﺧﻄﺎھﺎی آن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ و آﻧﺮا از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ای ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺼﻮن دارد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﻢ و اﻧﻈﺒﺎط ﺣﺰﺑﯽ ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب آزادی
اﻋﻀﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ و اراﺋﮫ ﻧﻈﺮات  ،اﻧﺘﻘﺎدات و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺰب اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .
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 -۱۲ﺣﺰب  ،ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ  .ﮔﺮدان ﭘﯿﺸﺮوی آﻧﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﺧﻮد
را ﺑﺠﺎی طﺒﻘﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد  ،ﺣﺰب ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی از طﺮﯾﻖ ازﮔﺎﻧﮭﺎی
ﺗﻮده ای ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل اﺳﺖ .
 -۱۳ﺣﺰب ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و اھﺮﻣﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﮑﺎرﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی
ﺧﻮد طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در دل آزادﯾﮭﺎی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و آﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮد  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را آﻏﺎز و
ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻼش ورزد .
 -۱۴ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ  .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در
آﺳﺘﺎﻧﮫ ھﺰاره ﺳﻮم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود طﺒﯿﻌﺘﺄ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ھﻢ در اﺑﻌﺎد ﺧﻮدش ﺑﮭﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺰاب
ﭘﺮوﻟﺘﺮی از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺧﺼﻠﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ روﻧﺪ .
دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﺑﻌﺎدی ﺷﺘﺎﺑﻨﺎک ﻣﺮزھﺎ را در ھﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد  ،از
ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود  .اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ  ،رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ  ،وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺪرن
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻧﻮﺳﺎن در ﺑﻮرس در
آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﮫ ﻟﺮزه در ﻣﯽ
آورد  .اﯾﻦ ھﻢ ﺳﻄﺢ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،
ﻣﺒﺎرزات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎد
و ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .
رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ در اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد  ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ھﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻮﺟﻮد
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آورده اﺳﺖ و روز ﺑﺮوز ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ای ﻣﺘﺤﺪ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ در
ﻧﺘﯿﺠﮫ :
 -۱۵اﺗﺤﺎد و ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ھﺰاره ﺳﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ
 ،ﻧﮫ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻗﻄﺐ و ﯾﺎ آن ﻗﻄﺐ از اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮری
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  .ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﻓﻮق ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ  ،اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ  ،و ﮔﺮداﻧﯽ از ارﺗﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ  ،دوش ﺑﮫ
دوش ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺻﺤﻨﮫ اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﮑﺎر آﺷﺘﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،ﻧﻈﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﮫ در آن ﺑﺮاﺑﺮی و دوﺳﺘﯽ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺟﻨﺲ ،
ﻧﮋاد ،ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﺮز و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺪ  ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد را وﻓﺎدار ﺑﮫ ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ و ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﺗﺌﻮری
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺧﻮد را اداﻣﮫ دھﻨﺪه ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورد .
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ﺣﺰب ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻘﺎدی
وظﯿﻔﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﻮرﻣﻮﻟﮫ ﮐﺮدن ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ دارد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺌﻮری
و ﭘﺮاﺗﯿﮏ را ﻋﻤﻠﯽ و رھﺒﺮی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﻋﮭﺪه دار ﮔﺮدد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اھﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﺗﺌﻮری در آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ آﻏﺎزش ﺑﺮ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی اﻧﺘﻘﺎدی ﭘﺮاﺗﯿﮏ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ راه آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﭼﮫ در درون ﺳﺎزﻣﺎن و ﭼﮫ در ﺑﯿﺮون از آن  ،ھﻤﯿﺸﮫ
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺰب ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ،ﺳﺒﮏ ﮐﺎر،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و  .....را ﺑﺎ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی از
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،از ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ و از ﺷﮑﺴﺘﮭﺎ و ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﭼﺮاغ
راه آﯾﻨﺪه ﺑﺮای واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اﻗﺪاﻣﯽ
ﺿﺮوری ﻣﯿﺸﻤﺎرﯾﻢ .
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ طﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ  ،ﺷﮑﺴﺖ و
ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی ﻋﻈﯿﻢ آن در ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭼﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن و ﭼﮫ در اﯾﺮان از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﭼﮫ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن و ﭼﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮان  ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ھﺰاره ﺳﻮم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺴﺎزد .

ﺳﯿﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری طﯽ ﯾﮏ وﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﮭﺎر دوره اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﮭﺎر ﻣﻘﻄﻊ ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﭼﮭﺎر دوره ای ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﻋﺪﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﮭﻢ
ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ .
 -۱دوره اول از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﺎ  ۱۸۵۰را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ
ﺑﻮرژوازی ﯾﮏ دوره از اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﺟﻨﮕﮭﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را
٤۳

ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ  .وﺟﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ اﯾﻦ دوره ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و
ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻣﻄﻠﻘﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن دوﻟﺘﮭﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮭﻀﺘﮭﺎی ﺗﻮده ای ﺗﻮام ﺑﻮده و ﺗﻮده ﻣﺮدم از
طﺮﯾﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﯿﺪاری
ﻣﻠﯽ ،ﻣﺒﺎرزه در راه آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﺄ و ﻣﺒﺎرزه در راه اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﯾﻦ دوره اﺳﺖ .
 -۲دوره دوم دوران رﺷﺪ آزاد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺴﺖ  .دوﻟﺘﮭﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﮫ ،
رژﯾﻤﮭﺎی ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آزاد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﺑﻌﺎد
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﭘﺮوس )  ( ۱۸۷۰ﯾﮏ دوره
ﻧﺴﺒﺘﺄ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮭﻤﺮاه ﯾﮏ دوره اﺳﺘﻌﻤﺎر آﻏﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد از ﺑﺎزار ھﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .دوران رﺷﺪ طﻼﯾﯽ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و ﮐﺴﺐ ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻘﺘﺪر ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
ﮔﺮدد  .ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺨﺼﮫ دوره دوم ﻓﻘﺪان ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺗﻮده ای ﺑﻮرژوا
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن و اﺧﺘﻼط ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻠﻞ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﮐﮫ در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮭﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮی را در درﺟﮫ اول
اھﻤﯿﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻌﺪ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ  ۱۸۷۳و ﺑﻌﺪ ز دوره ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
روﻧﻖ  ،ﮐﺎرﺗﻠﮭﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -۳ﭘﺮوﺳﮫ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﻨﮕﺎھﮭﺎی ﺑﺰرگ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﻧﺤﺼﺎرھﺎ ﺑﮫ
ﺳﺮاﺳﺮاﻗﺘﺼﺎد ﭼﻨﮓ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ  .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ آزاداﻧﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران
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آزاد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  ،ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻠﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش و ﻏﯿﺮه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﻣﺮﺣﻠﮫ
رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﮔﺬر ﮐﺮده ﺑﺴﻤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود  .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﻨﺒﮫ ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ،اﻣﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻤﻠﮏ
ﮐﻤﺎﮐﺎن در دﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺴﺖ .
 -۴دروان ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺤﺼﺎرات  ،درآﻣﯿﺨﺘﻦ آن ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ و رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ادواری ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﮫ اﻧﺤﺼﺎرات
و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ دھﺪ .
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎﯾﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرھﺎ ی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -۵اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوازی از وﯾﮋﮔﯽ روﺑﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آزادی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮد طﺒﯿﻌﺘﺎ ﺳﻠﻄﮫ اﻧﺤﺼﺎرات  ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ و
روﺑﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻧﺤﺼﺎر طﻠﺒﯽ و اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﺳﻮق ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .
 -۶ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ادواری و ﺑﺮوز ﺟﻨﮕﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رﻗﺎﺑﺖ
اﻧﺤﺼﺎرات وﺟﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دوره از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺴﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول وارد دوران اﻧﺤﻄﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ  ،اﺷﮑﺎل ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی روﺑﻨﺎﯾﯽ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
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 -۷در اﯾﻦ دوره روﻧﻖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮان ﻋﻈﯿﻢ ۱۹۲۹
را ﺑﮭﻤﺮاه ﻣﯽ آورد .
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا ﻧﻈﺮﯾﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ – دوﻟﺘﯽ
را راه ﺣﻞ ﻋﺪم ﺗﮑﺮار ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
روﻧﺪ ادﻏﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ  ،ﺑﻌﻨﻮان راه ﺧﺮوج از اﯾﻦ
وﺿﯿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی دوﻟﺘﮭﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮا ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .
 -۸ﻧﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ ﺑﮭﺮه ) طﺮح
ﮐﯿﻨﺰ( راه ﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ذاﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺴﺖ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻮرم داﻣﻦ زد  ،اﻗﺘﺪار اﻧﺤﺼﺎرات را اﻓﺰاﯾﺶ داد ،و
دوﻟﺘﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر اﯾﺠﺎد زرادﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﮭﺎی آﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮاﻧﻮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎد اﻧﺤﺼﺎرات  ،دوﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺒﺎر
آورد .
 -۹ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،ﺑﺎ روﻧﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره روﻧﻖ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ داﻣﻦ زد  .ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان دھﮫ  ، ۷۰اوﺟﮕﯿﺮی ﺟﺪال
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ و اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺼﻮرت
ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای  ،ﻣﻠﯽ  ،ﻏﯿﺮه ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .
 -۱۰ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎی دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر
و  ...اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و اﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮرژوازی را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ
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ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻌﺎدﻻت ﻻزم را در ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﻮﺟﻮد آورد  ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ  ،ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺷﯿﻮه ﮐﺴﺐ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯿﮑﺮد .دوﻟﺖ از طﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﯾﺮ
ﺑﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﮔﺮده ﮐﺎرﮔﺮان  ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد  .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﻈﯿﺮ
اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻟﻤﺎن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ  ،ﺑﺎ وﺟﻮد دوران ﮐﻮﺗﺎھﯽ از روﻧﻖ  ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﺎﺻﻠﮫ
طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻓﻘﺮ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ  .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺪﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ در زﯾﺮ
ﻗﺪرت ﻓﺎﺋﻘﮫ اﻧﺤﺼﺎرات ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻟﮫ ﺷﺪﻧﺪ .
 -۱۱ﺟﻨﮓ ﺳﺮد  ،ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش
زرادﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻌﻈﻢ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪن ﺑﺎزار وﺳﯿﻊ ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و آﻏﺎز ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮭﻢ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﮫ
ﺷﺪن روﻧﺪھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ داد  ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را واداﺷﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺑﺮ طﺮف ﻧﻤﻮدن ﺑﺤﺮان و در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﺗﺌﻮری
دﯾﮕﺮی را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﺋﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ  .اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ واﮔﺬاری ﺳﮭﺎم
ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان  ،ﭼﮭﺮه ای
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ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺨﻮد ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری روﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺪن را
ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ) ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ( ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .و از طﺮﯾﻖ روﻧﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮔﺬار ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ طﺒﻘﮫ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﻣﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ  ،آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﺑﺒﺎر آورد درآﻣﺪھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ
دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻨﮭﺎ دﺳﺖ و ﺑﺎل ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﺗﺮاﺳﺘﮭﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ را
در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺲ اﻧﺪازھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺸﺪﯾﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺖ  .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻤﯿﺖ ھﺎ  ،اﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ  ،اﺧﺮاج و ﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزﯾﮭﺎی وﺳﯿﻊ  )،ﻧﻤﻮﻧﮫ آن آﻟﻤﺎن ( ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد .
 -۱۲ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺑﻮرژوازی ادﻋﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
درﺳﺖ ھﻤﺎن ﺳﯿﺮی را طﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ از طﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻠﻤﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎرات ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮرژوازی و ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﺪ  ،ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺻﻠﯽ دوران ﺣﺎﺿﺮ  ،ﺑﮫ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ  .اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺴﺎن
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ﻧﺴﺒﺘﺄ آﮔﺎھﯽ را ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺴﻠﻂ اﻧﺤﺼﺎرھﺎ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ  .اﻣﺮوزه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺛﺮوت در دﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ
اﻧﺤﺼﺎری ﮐﮫ ھﺰاران و دھﮭﺎ ھﺰار ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻮﺳﺴﮫ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺻﺎﺣﺐ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﻣﺒﯿﻦ ھﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ  .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اھﺮﻣﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ را در
دﺳﺖ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰررک ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻮرد
ﭼﺎرﭼﻮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﮭﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﻘﺶ " آرای ﻣﺮدم " و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و
دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮری ﮐﮫ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرش ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و
ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺤﺼﺎرات و
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رای
دھﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﯾﮏ ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻣﻌﯿﻦ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .
اﻧﺤﺼﺎرات ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ادواری ﺧﻮد و ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻄﮫ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﺳﻠﻄﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ در آﻣﯿﺨﺘﮫ و
ﺟﮭﺎن را ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﻼﺣﮭﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ  ،ﻣﺪاﺧﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،اﯾﺠﺎد
ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای  ،داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ،
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺳﻮدھﺎی
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ﮐﻼن و اﺳﺘﺜﻤﺎر طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ
دھﻨﺪ .
 -۱۳ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺰخ ﺳﻮد دارد و ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ و
ادﺑﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ  ،در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﮑﺎری  ،ﺗﻮرم و
ﻓﻘﺮ در اﺑﻌﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ داﻣﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ  ،راھﯽ ﺟﺰ
اﺿﻤﺤﻼل و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ و در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎرﺗﺮی
ﺷﺎھﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﻨﻮز راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺗﻼش ﮐﺮده ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزارھﺎ را ﮐﮫ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ  ،از طﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از
ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎر و ﺗﻌﺮض ﺑﮫ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﺑﮑﺎھﺪ  ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎزار را
ﻓﻌﺎل ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﮫ از ﻣﺼﺮف ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺳﻘﻮط ظﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮوش اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ .
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ از طﺮﯾﻖ ﻓﺮوش در ازای اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ  ،ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺑﻮرژوازی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﮐﺎﻻھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و اﻋﺘﺒﺎرات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﮫ دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﺘﻨﻔﺬ ﻏﺮﺑﯽ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ  ،ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﺑﺪھﯽ دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ  ،ھﻠﻨﺪ ،ﺳﻮﺋﺪ ،
ﺑﻠﮋﯾﮏ و آﻟﻤﺎن ﺳﺮ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻر ﻣﯽ زﻧﺪ و طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
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ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﮐﻤﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪھﯽ اﯾﻦ دوﻟﺘﮭﺎ را
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
 -۱۴از دھﮫ  ، ۸۰ﻣﻮج ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﺋﯽ در اﻋﺘﺒﺎرات
ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺗﻌﺮض ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی دوﻟﺖ و دﺳﺘﻤﺰدھﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد  .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
دﺳﺘﻤﺰدھﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻗﺮوض دوﻟﺖ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ
ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬارﯾﮭﺎی دوﻟﺘﯽ  ،ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎ  ،ﻣﺪارس  ،راھﮭﺎ و ﻏﯿﺮه
ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻری ﮐﮫ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽ ﺷﺪ ،
ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺪھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺎﺷﯿﮫ طﺮﺣﮭﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل را از دﺳﺖ داده و ﺑﺎ
اﺧﺮاﺟﮭﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ .
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻓﺮاز آن ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ دﺳﺘﻤﺰد ارزان و ھﺰﯾﻨﮫ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﮫ ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی داﻣﻨﮫ وﺳﯿﻌﺘﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪ  .ﺑﺎ
وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﺤﺼﺎری در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر  ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺴﺐ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ روزﻧﮫ ای ﺑﺮای
ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ از طﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ راه ﺣﻠﮭﺎی " ﻣﯿﻠﺘﻮن
ﻓﺮﯾﺪﻣﺎن " ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ را ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ ﺳﻮق داده
اﺳﺖ  .از اواﯾﻞ دھﮫ  ۸۰ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ را ﮐﺎھﺶ داد و ﯾﮏ
دوره ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد  .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﺳﻮد
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود  ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺟﮫ
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اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود و ﺧﻮد ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف وروﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ " .
ﻓﺪاﮐﺎرﯾﮭﺎی اﻣﺮوز ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻓﺮدا و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺲ ﻓﺮدا " ﺷﻌﺎری اﺳﺖ
ﮐﮫ

ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻌﺪ از

ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی  ،از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎح
ﺑﻮرژوازی  ،ﮐﺎرﮔﺰار آن ﺷﺪﻧﺪ .
ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ  ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎر ﺳﯿﺎه  ،اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ
دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﮐﻢ و ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﺰاﯾﺎ و ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ،ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ در ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .
 -۱۵اﮔﺮ ادﻋﺎ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﺑﺤﺮاﻧﯽ
 ۳۰-۱۹۲۹ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﺑﯿﺮاه ﻧﮕﻘﺘﮫ اﯾﻢ .
اﻣﺮوز زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﻧﺤﺼﺎری و ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ طﺒﻖ رھﻨﻤﻮد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺤﺼﺎرات  ،ﺑﮫ ﺣﺬف ﺳﻮﺑﺴﯿﺪھﺎی دوﻟﺘﯽ  ،ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،
ﮐﺎھﺶ دﺳﺘﻤﺰد ھﺎ و اﺧﺮاج دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﮑﺎری
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ  ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ  ،ﺣﺬف اﻣﺘﯿﺎزات و
ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ و
ظﮭﻮر دﺳﺘﺠﺎت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺳﺘﯿﺰ و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺖ را ﺑﮭﻤﺮاه آورده و
ﻋﻤﻼ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ظﮭﻮر ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زراده ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺟﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ واﻗﻌﯽ ادﺑﺎر ﺧﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن  ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﺮوه ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ دارای ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﯿﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻧﮋادی ﺑﻮده و
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ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎ و ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ را ﺑﮕﺮدن آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ  .اﯾﻦ اﻗﺸﺎر در
وھﻠﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮرد
ﺗﻌﺮض دﺳﺘﺠﺎت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
 -۱۶اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ طﻮﻻﻧﯽ و ﻧﺘﯿﺠﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﻣﮭﻤﯽ
در ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮه و اﺑﺰارھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،روﻧﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷﺪن آن  ،ﭼﮫ در زﻣﯿﻨﮫ طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﮑﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .
ﺑﻮرژوازی ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﮫ  ،ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را وﯾﺮان ﮐﺮده
 ،ﻧﯿﺎز ﺑﻔﺮوش ﻣﻘﺎدﯾﺮ ھﺮ دم ﻓﺰون ﯾﺎﺑﻨﺪه ﮐﺎﻻ ،ﺑﻮرژوازی را از ھﻤﺎن اول
ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺳﻮق داد وﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮرھﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ  .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﯾﮋه از آﻏﺎز ﻗﺮن و
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎرات و ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ و در دھﮫ
ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺪاوم
اﺑﺰارھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ ﻣﺮزھﺎی ﻣﻠﯽ را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود  ،رﺷﺪ
وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎطﺎت و اطﻼﻋﺎت و  ....ھﻤﮫ ﻣﻠﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺣﻮزه
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻮرژوازی ﺗﻤﺎم دﯾﻮارھﺎ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻣﻠﻞ را ﺑﮭﻤﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻧﻤﻮده و
ﻣﺮزھﺎی ﻣﻠﯽ را ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮده و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن را ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده
اﺳﺖ  .ﻣﺴﺎﯾﻞ  ،ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺒﺎرزات آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طﺮف ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ و ھﻢ ﺳﻄﺤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ  .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،آﮔﺎھﯽ  ،ﺗﺸﮑﻞ و
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ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮭﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و زﻣﯿﻨﮫ اﺗﺤﺎد
و ھﻤﭙﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
 -۱دوره اول  :ﺑﺪﻧﺒﺎل رﺷﺪ و ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی ﺑﻮرژوازی ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎل  ۱۸۴۸اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﮭﺎ را ﺑﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺖ  .ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ  ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺎﻣﻞ راه ﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻀﺎدھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺴﺖ  .اﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ و ﭘﯿﺮوزی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮ اوﻟﯿﻦ ﻗﯿﺎم طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ اوﺿﺎع
ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .
 -۲ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ دوره روﻧﻖ دوﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻮام
ﺑﻮد  ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﻤﮫ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ را ﺑﮫ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد  .وﻟﯽ در  ۱۸۶۴و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول ﺑﺮ
زﻣﯿﻨﮫ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻌﺘﺮ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻣﺎده ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ وارد ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﻧﮕﻠﯿﺲ  ،ھﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد  .اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻨﻮز ﻣﺒﺎرزه ای اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد  .ﺣﻀﻮر
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ﻣﺎرﮐﺲ و ﺑﻘﯿﮫ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ  ،ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﻮﺳﻌﮫ داده و وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد .
 -۳ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺑﺤﺮان  ۱۸۷۰و ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﭘﺮوس و ﺷﮑﺴﺖ
اﻣﭙﺮاطﻮری دوم  ،ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ
ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﮫ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﺴﻤﺎرک ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ  ،ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن
آورد  .ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ  .ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ اوﻟﯿﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ دژ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ  ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﻣﻮزﺷﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ  .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﻤﻮﻧﺎردھﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻮرژوازی ﮐﮫ ﺑﺎ دوره دﯾﮕﺮی از روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻤﺮاه ﺑﻮد،
ﺑﮫ اﺿﻤﺤﻼل اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول وﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﯾﮏ دوره رﮐﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .
 -۴ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوره ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﺪرﯾﺞ
ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮد را از زﯾﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯽ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دﺳﺖ ﺑﮫ
اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ ،ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی ﺑﯿﮑﺎری و ﻏﯿﺮه زد  .در اﯾﻦ
دوره  ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻌﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد را از ﺑﺎزارھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رﻓﺎھﯽ  ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر  ،ﺣﻖ
ﺗﺸﮑﻞ  ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .
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ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺮﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی ) ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی ﻣﮭﻤﯽ
ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺻﻨﻔﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯿﺸﺪ ( ﺧﻮد زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺟﻨﺒﺶ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ و  ....ﮐﮫ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﻌﺪی در اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
دوم و اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .
 -۵ﺑﺎ اﺿﻤﺤﻼل اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول ﮐﮫ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮی را در ﺧﻮد
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد  ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮھﺒﺮی
ﻟﯿﺒﮑﻨﺸﺖ و ﺑﺒﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در دھﮫ ھﺎی آﺧﺮ ﻗﺮن
ﻧﻮزدھﻢ اﻣﮑﺎن و ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮی  ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،ﭘﺮوﺳﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻏﺎز و ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم در
 ۱۸۸۹ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .
 -۶اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﮐﮫ اﺑﺘﺪا از وﺣﺪت ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و طﺮﻓﺪار
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻌﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،ﺑﮫ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و
اﻧﺤﻄﺎط ﮔﺮاﺋﯿﺪ  ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮرژوازی  ،ﺳﻠﻄﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ در
ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺗﻮده ھﺎی طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد.
اﻧﺤﻄﺎط اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﺑﺎ ﮔﺬار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ دوران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
اﻧﺤﺼﺎرات ﺗﻮام ﺑﻮد  .ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻔﻮق ارزﺷﮭﺎی
ﺑﻮرژوازﺋﯽ  ،ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﮔﺮاﯾﺶ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی ﺟﻨﮓ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ
ﺑﻮرژوازی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ داد .
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ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ در اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم  ،ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﯿﺪاری ﻣﺠﺪد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ  ،ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺣﺰاب طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی راﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ .
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻧﺤﺼﺎرات از ﺟﻤﻠﮫ اﺣﺰاب اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﮐﮫ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺘﺎدن ﺑﮫ داﻣﺎن ﺑﻮرژوازی دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﮭﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﯿﺎز ھﺎی ﻣﺒﺎرزه
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .
اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ در دوران زوال ﺑﻮرژوازی ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ اﺳﺎﺳﯽ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دادﻧﺪ .
ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل  ،ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮔﺮد اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻧﻈﺮی ﮐﮫ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﮫ آن ﻗﻄﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮم ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .
 -۷ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ  ،اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺷﻌﻠﮫ ور ﮐﺮد  ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﯿﮭﻦ
ﭘﺮﺳﺘﯽ  ،طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ در روﺳﯿﮫ در راه ﺑﺴﯿﺞ  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و آﻣﻮزش طﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻮرژوازی ﺗﻼش ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮭﺎ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﯿﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ داد .
 -۸اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻘﻄﮫ آﻏﺎز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺸﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ دوران ﺳﻘﻮط ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ  .ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ طﺒﻘﮫ
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ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺼﻮرت طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
و ﺑﺎ اﺋﺘﻼﻓﯽ از دﺷﻤﻨﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﺠﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮد  .ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از
ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎور ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ دوران اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دوران ﭘﯿﺮوزی ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر  ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺟﮭﻞ
و ﺗﯿﺮه روزی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﺑﺨﺸﯿﺪ
 ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮده ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺸﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر  ،ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و اﺳﺎرت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،
ﺗﺌﻮری و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ﺟﮭﺎن
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن
آورد  ،ﺳﺮآﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .
 -۹اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺎزار واﺣﺪ و ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و زﻧﺠﯿﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
را از ھﻢ درﯾﺪ و آﻏﺎز ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ .
 -۱۰ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎز ھﻢ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم  ،دوﻣﯿﻦ ﺗﻈﺎھﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮد .
 -۱۱ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻋﻠﯿﮫ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ  .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
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ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺸﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی
ﯾﮑﺴﺮی اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﺮوﻟﺘﺮی و رھﺎﺋﯿﺒﺨﺶ در ﮐﺸﻮر ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﺳﺘﺂوردھﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .
اﻣﺎ در طﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اﺣﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺷﻮروی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﻧﺮا
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ.
 -۱۲ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﻣﺎرﮐﺲ  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﮫ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺟﺒﮭﮫ واﺣﺪی از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن و آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
و ﺻﺪھﺎ ﺗﻮطﺌﮫ رﯾﺰ ودرﺷﺖ دﯾﮕﺮ  ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮد آورد .
 -۱۳اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اوﻟﯿﻦ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ  ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،
اﺟﺮای اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ  ،ﻟﻐﻮ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ  ،ﻣﻠﯽ و ....ﺑﻮد ﻣﻌﮭﺬا ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دوران ﮔﺬار ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
 ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺸﺪ.
 -۱۴در ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﻮروی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .
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اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐﺘﺒﺮ ) ﺑﺠﺰ دوره ھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮه
ﻧﻤﻮﻧﮫ وار ( ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻧﺒﺮد ﺑﺮای اﺣﺮاز
ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻮرژوازی ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ  .آﻧﮕﺎه در ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﮐﮫ دوران ﮔﺬار را طﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﺑﻮرژوازی ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ای ﮐﮫ ھﻨﻮز اﻣﯿﺪ
ﺑﮫ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد و طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺑﭽﻨﮓ آورده ﺑﻮد  ،اﻣﺎ ھﻨﻮز اھﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد را
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد  ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد .
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺒﺮد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺎطﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی  ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ  ،اﻋﻼم از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
طﺒﻘﺎت و ﻏﯿﺮ ﺿﺮور ﺑﻮدن ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺷﻮراھﺎ و
آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮھﻢ ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻓﺎز ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ....
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف و دﭼﺎر ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﺮد
ﮐﮫ روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮداﻧﺪ .
ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ " ﻣﺮگ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ "
در ﺑﻮﻗﮭﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ دﻣﯿﺪه ﺷﺪ  .ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﻘﺮار " ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ " از ﺳﻮی
ﻣﻘﺘﺪر ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ) اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ( اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ و
ﯾﮑﺪوره ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ و روﯾﮕﺮداﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎی
در ﺣﺮف  ،ﺗﻮام ﺑﻮد ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .
 -۱۵ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ "راه ﺣﻠﮭﺎی"ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ  ،ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ،
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طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮھﻢ ﭘﺮاﮐﻨﯽ
ﺑﻮرژوازی درﺑﺎره ﻣﺤﺴﻨﺎت "ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ" ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ آﮔﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و آراﻣﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﺮھﻢ زد.
" -۱۶ﺷﺒﺢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ " اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ رﺷﺪ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه،
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰارھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و رﺷﺪ و
ارﺗﻘﺄ آﮔﺎھﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن و ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ ﭘﯿﮑﺎر
ﻋﻈﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺟﻮﻻن در
آﻣﺪه اﺳﺖ .
 -۱۷ﭘﯿﺸﺘﺎزان طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ  ،اﺣﺰاب  ،اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
و ﻧﻘﺪ و ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎ ،در راه ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺣﺰاب طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ .
 -۱۸ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺎ
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دوره ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  .رﺷﺪ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺠﺎرت و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ
وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﮐﺎﻻ  ،اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ و
ﺗﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ  ،ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎ و اﺑﺰارھﺎ ی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
 ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روﺑﻮﺗﮭﺎ  ،ﭘﺮوﺳﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن  ،ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻠﯽ
 ،ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ و  ....و ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺻﺤﻨﮫ راﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ  ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ  ،ھﻢ ﺳﻄﺢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ
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زﻧﺪﮔﯽ  ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ و ﻣﺒﺎرزات  ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی
و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اھﺪاف
طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد  ،ﺑﻠﮑﮫ اﺗﺤﺎد آن در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن را ﻧﯿﺰ ﻧﮫ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻗﻄﺐ ﯾﺎ آن ﻗﻄﺐ ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و در ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ
داد .
 -۱۹ﺗﻤﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ھﺎ  ،اﺗﻔﺎﻗﮭﺎ و اﺗﺤﺎد ھﺎ  ،ﭼﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و
ﭼﮫ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺘﺎﻧﮫ
ھﺰاره ﺳﻮم و اوﺿﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﺟﮭﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎﺋﯽ را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ  ،ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﯿﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان از آﻏﺎز
ﻗﺮن
 -۱ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻋﺼﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﯿﺎدت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﻣﺎﻟﯽ  ،زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی رﺷﺪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮرژواﯾﯽ در اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ  .ﻧﻘﺶ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس در ﺷﻤﺎل و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺟﻨﻮب و درﮔﯿﺮی و ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ
 ،ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد ﺧﺎم  ،ﺑﺎزار ﮐﺎر ارزان  ،در ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮه
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻗﺮار
دادھﺎی  ۱۸۷۲-۱۸۶۵-۱۸۶۲ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﮕﺮاف  ،۱۸۸۸ﺷﻮﺳﮫ
ﻣﻌﺎھﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺧﺬ وام و اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ  ،اﻣﺘﯿﺎز ﺷﯿﻼت  ،ﺑﯿﻤﮫ و ﺣﻤﻞ
وﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ  ،زﻣﯿﻨﯽ  ۱۹۰۰و  ۱۹۰۲اﺧﺬ واﻣﮭﺎی اﻋﺘﺒﺎری از روﺳﯿﮫ ،
ﺑﻠﮋﯾﮏ  ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و دھﮭﺎ ﻗﺮارداد رﯾﺰ و درﺷﺖ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دوره  ،زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﮭﺎ ی رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان و اﺑﻌﺎد و آﻣﺎﺟﮭﺎی آﻧﺮا
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .
 -۲اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ  :ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ را طﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮام ﺑﻮده اﺳﺖ  .از ﺟﻤﻠﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﮫ
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ﻗﺎدر ﻧﺸﺪ راه رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺮان را در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ  .از آن ﭘﺲ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان ﻧﮫ ﻣﻼزم
ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ  ،ﺑﻠﮑﮫ از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت
واﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﻣﻨﺘﮭﺎ در دوره ھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺮدم
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد از آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 -۳ﮐﻮدﺗﺎی  ۱۲۹۹ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺎﺟﮕﺬاری رﺿﺎ ﺧﺎن ﺷﺪ  ،ﮔﺮدش ﮐﺸﻮر
ﺑﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و رﺷﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﯾﻦ ﭼﮭﺎرﭼﻮب
را ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .
 -۴ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و دوره ای از آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از
ﺟﻨﮓ  ،اﻣﮑﺎن ﻧﺴﺒﯽ رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ  .ﮐﮫ در وﻗﺎﯾﻊ
اﯾﻦ دوره از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ و  ....ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺖ  .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی
 ۲۸ﻣﺮداد ) (۱۳۳۲ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺒﻠﯽ اﺣﯿﺎ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﺮان ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺎﻣﻞ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی و ...
آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪ .
 -۵ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮرژوازی در ﺑﻄﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯽ
اﯾﺮان  ،اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺮﻣﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﮭﺖ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺳﻠﻄﮫ ﮐﺎﻣﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در دھﮫ ﭼﮭﻞ  ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .
ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در طﯽ دوره ﺳﻮم رﺷﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را
ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
رﻓﺮﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه و دوﻟﺖ وی
ﭘﯿﺎده ﺷﺪ  ،ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .
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رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﮐﮫ داﺧﻠﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ
ﺑﺤﺮان ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  .ازاﯾﻨﺮو ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﮭﺖ آزاداﯾﮭﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ  ،ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ
ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ  .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ  ،ﻓﺌﻮداﻟﮭﺎی ﺑﻮرژوا
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺰرگ در ﺷﮭﺮھﺎ و اراﺿﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺑﺰرگ وﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی
ﺳﮭﺎﻣﯽ زراﻋﯽ و ﻏﯿﺮه در روﺳﺘﺎ ھﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و دھﻘﺎﻧﺎن در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﮭﺮھﺎ روی آوردﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در روﺳﺘﺎھﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار
ﮐﺮد .
 -۶ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﺮی
رﻓﺮﻣﮭﺎ  ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ را ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ﻓﺮاوان ھﻤﺮاه ﮐﺮد ﮐﮫ اوﻻ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ
دھﻘﺎن ﺗﮭﯿﺪﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻏﺮﺑﺎل رﻓﺮﻣﮭﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ و راﻧﺪه ﺷﺪن
ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﮭﺮھﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮﺻﺖ ادﻏﺎم در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﺪﺳﺖ
آورﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺮﻣﮭﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ .
دوم اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺘﺎب ﺗﻨﺪ رﻓﺮﻣﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ در آﻣﺪ ﻧﻔﺖ  ،در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ در
ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺷﺎﻟﻮده ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﺮان  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺷﮭﺮ ﺧﻮد را در ﺗﻨﮕﻨﺎی از دﺳﺖ
دادن ﺳﮭﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺷﺪﻧﺪ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ .
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ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و راﺑﻄﮫ ﺷﺎن ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﮑﺮ  ،ﺑﺎورھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و رواﻧﺸﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺸﺎن در ﺷﮭﺮ و ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺸﺎن در
روﺳﺘﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮد.
اﻗﺸﺎر وﺳﯿﻊ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﺪرن ھﻤﭙﺎی اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺪرن ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ  .در آﻏﺎز ﭘﺬﯾﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ آن از ﺟﻤﻠﮫ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ  ،اﻓﺰاﯾﺶ
در آﻣﺪھﺎ و ﻏﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ  .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮوز داد  ،ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﻗﺸﺎر
وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺴﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﻮق داد و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻨﮭﺎ از ﺟﻤﻠﮫ آن
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮده ای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻗﯿﺎم  ۵۷و اﺳﺘﻘﺮار
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ .
 -۸اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻤﻦ  ۱۳۵۷اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺼﺪ
ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﮔﺮ ﭼﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺗﻮده ھﺎی
ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪه را ﭘﯿﺮاﻣﻮن آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﮑﺮد و در اﯾﻦ
راﺑﻄﮫ ﻗﯿﺎم ﺗﻮده ھﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ ﻣﻌﮭﺬا  ،از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺳﮫ رﺷﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان از دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﻮ  ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ در آن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺠﺎی ﺷﺎه و اﺳﻼم ﺑﺠﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﺪرن ﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮭﻤﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان طﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ  .ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﺟﻤﻠﮫ اھﺪاف اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﻌﺪ
از آن ﺑﻮدﻧﺪ .
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اﻧﻘﻼب  ۵۷رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در اﯾﺮان را ﺑﺮ اﻓﮑﻨﺪ  ،ﺑﻮرژوازی ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ
ﮐﻤﭙﺮادور را از ارﯾﮑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺰﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ  .ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  .اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻣﻼزﻣﮫ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺴﺖ  ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ،
ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ  ،ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و  ....را
در اواﯾﻞ ﺑﮫ اﺟﺮا در آورد  .و ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی رﺷﺪ ﺑﻌﺪی
ﺑﻮرژوازی و ﺻﻒ ﺑﻨﺪی طﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻤﻮد .
 -۱۰درﮔﯿﺮی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق  ،ازھﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ  ،اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺮﻣﮭﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ
در ﭼﮭﺎرﭼﻮب اراﺿﯽ ای ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﻓﺌﻮداﻟﯽ اداره و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﮭﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ  ،ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ و ....
از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ و زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی رﺷﺪ وﺳﯿﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ را
ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
 -۱۱ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ روﺑﻨﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد
را ﺳﺮﮐﻮب و از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﻧﻤﻮد و ﻣﺪﺗﮭﺎی ﻣﺪﯾﺪی ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﻮھﻢ ﮐﺮد  ،در ﭘﺮوﺳﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را در
روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد .
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان و ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاﻓﯽ ﮐﮫ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ،در وﺟﮫ آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ طﯽ ﺻﺪه
اﺧﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺧﻮد از ﻣﻠﺰوﻣﺎت دوام و رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .
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 -۱۲رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن از ﯾﮑﺴﻮ ،
ﺳﺮﮐﻮب اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ طﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻟﮫ
آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ از ﺳﻮی ﮔﺮوه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم  ،ﺑﺮ درﺟﮫ ای
از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه در اﯾﺮان دﻻﻟﺖ
دارد .

٦۹

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺳﯿﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان از ھﻤﺎن دوران
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوھﮭﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ) ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب  ۱۹۰۵روﺳﯿﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ( ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ای ﺑﻮرژوا – دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ  .ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن  ،اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺗﮑﺎﻣﻞ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ  ،از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪن ﯾﮏ دوران رﮐﻮد ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان را
ﺑﺎ رﮐﻮد ﺗﻮام ﺷﺪ .
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮی روﺳﯿﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی آﮔﺎھﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان داﺷﺖ .
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ و
ﮔﺴﺘﺮش آن در اﯾﺮان ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
روﺳﯿﮫ را در ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﺣﯿﺎت
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ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ  .اوﻟﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﻮل اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ
در روﺳﯿﮫ ﺑﻮد .
 -۳ﺿﺒﻂ ﮐﻠﯿﮫ اراﺿﯽ  ،دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺌﻮداﻟﮭﺎ و ﻣﺎﻟﮑﺎن ارﺿﯽ  ،ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﻣﯿﺎن
زارﻋﯿﻦ  ،آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  ،ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺠﺎﻣﻊ  ،اﺷﺨﺎص  ،اﺣﺰاب  ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
 ،ﺗﺸﮑﻞ  ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ،ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮭﺎی
ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﺮ ﺛﺮوت  ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ رای ﻣﺴﺎوی  ،ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺑﻮرژوا – دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﺮای اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻮد .
 -۴ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺪ و
ﺑﻤﻮازات ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ در روﺳﯿﮫ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺣﺰب
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ  .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات در دو ﺟﮭﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ  ،ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺸﻮﯾﺴﻢ و ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﺑﻮد
) رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫ  ۳۰ﺗﻦ از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ و اﺧﺘﻼف ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب (
 -۵در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﯿﮫ  ،ﻓﺮار و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﻼﮐﯿﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺰرگ  ،ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻھﺎ  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼﮏ داﺧﻠﯽ را ﮔﺴﺘﺮش داد و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮭﺎی داﺧﻠﯽ
اﻧﮑﺸﺎف ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮرژوازی داﺧﻠﯽ و طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ،
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﻠﯿﮫ اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻓﺌﻮدال ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﮔﺮﻓﺖ
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 ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ،ﻣﻮﺟﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﺎم از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ
اﺋﺘﻼﻓﯽ ) ﺷﻮراﯾﯽ ( ﮔﯿﻼن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .
 -۶ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺋﺘﻼف رﺿﺎ ﺧﺎن ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺄ  ،ھﻢ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ اﯾﺮان را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد و ھﻢ در اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و در ﻓﺎﺻﻠﮫ دو ﮐﻨﮕﺮه ) ﺣﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ
اﺋﺘﻼف و ﯾﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﻧﺴﺘﻦ آن ( ﺑﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﻣﻦ زد  .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در
 ۲۳ژوﺋﯿﮫ  ۱۹۲۰ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
 -۷در ﭘﻠﻨﻮم دوم ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت دورن آن ،
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻊ در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی رھﺎﺋﯿﺒﺨﺶ و ﻧﻘﺶ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ در
آﻧﮭﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﺗﺰھﺎی ﻣﻌﺮوف ﺣﯿﺪر ﺧﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ  .ﻋﻤﻼ
ﺣﺰب ﺑﮫ دو ﮔﺮاﯾﺶ دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺠﺰا ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
 ،رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان وظﺎﯾﻒ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ص  ۱۳۵و ﯾﺎ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮ
در اﯾﻦ ﺑﺎره (
 -۸ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ  ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد
در داﺧﻞ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ  ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد .
 -۹ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﺮﻓﮫ و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﮐﮫ در ﺟﻨﺒﺶ دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ در ھﺮاس
از ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﮭﯿﻢ ﺷﺪن در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ
روی از رﺿﺎ ﺧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از رھﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﺪام ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرﯾﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﮭﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ  .آﻧﮭﺎ در
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وﺟﻮد رﺿﺎ ﺧﺎن آن ﻋﻨﺼﺮ دﻣﻮﮐﺮات وﻣﻠﯽ را ﻣﯽ دﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺪف ﮐﺴﺐ
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺪای ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺟﻨﺎح اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ " ﺑﺎ وﺟﻮد دوﻟﺖ رﺿﺎ ﺧﺎن و ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از آن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ " ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد  .و در ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﻧﯿﺰ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ
ﺑﻮد.
 -۱۰ﮐﻨﮕﺮه دوم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در  ۱۳۰۶ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ  ،ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت در
ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺑﻮرژوا ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻊ رادﯾﮑﺎﻟﯽ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  ،از ﯾﮑﺴﻮ و ﺗﺎﺟﮕﺬاری رﺿﺎ ﺧﺎن  ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن وی ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺌﻮدال زﻣﺎن ﺧﻮد  ،ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﮐﻮب و  ....ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ در ﮐﻨﮕﺮه و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺪ  .ﺣﺰب در اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﺎ  ،اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺗﻮده ای ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﻮزه ھﺎی ﺣﺰﺑﯽ
در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮر ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد.
 -۱۱اﻣﺎ رﺿﺎ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﮫ اﻗﺪام و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎه ۱۳۱۰
ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺖ  .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ  ۱۳۲۰ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد .
 -۱۲ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ورود ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﺮان  ،ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ،
ﺗﺄﺛﯿﺮات دﯾﮕﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ  .رﺷﺪ
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ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ طﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش و ﻗﻮام ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ  .از ﻣﻘﻄﻊ  ۱۹۲۰ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب  ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻏﯿﺮه اﻣﮑﺎن داد  ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب
ﺗﻮده ﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .
 -۱۳ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﻧﺒﻮد  .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای از اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﻤﻊ
اﻓﺮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ  ،ﺧﺼﻠﺖ و ﻣﺎھﯿﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ و
اھﺪاف ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد  .ﻣﮭﻤﺘﺮ از آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی ﺿﺪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آن در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﺳﯿﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﻮد .
 -۱۴در اﯾﻦ دوره ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﻮق ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﻟﺘﻘﺎطﯽ  ،ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی اﺳﻠﻮب ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ و اﻧﻌﮑﺎس آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﮭﺎ  ،رھﺒﺮی ﺣﺰب را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت روزﻣﺮه ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی از ﺣﻮادث
ﺳﻮق داد .
 -۱۵ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ،ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻧﺤﺼﺎری
دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاھﺎﻧﮫ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﯾﮏ
دوره رﮐﻮد طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت را ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد  .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺗﺤﮑﻢ ﻗﺪرت ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﺎﺛﯿﺮات
زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در
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ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ دوره و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ دوره
رﮐﻮد و ﮔﺴﺴﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .
 -۱۶ﺗﺎ اواﺧﺮ دھﮫ  ۴۰ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﺗﻔﻮق ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری  ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ وﺟﻮد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﺒﺎرزات ﭼﻨﺪی را از ﺳﺮ
ﮔﺬراﻧﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ .
 -۱۷در ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و رﻓﺮﻣﮭﺎی از ﺑﺎﻻی دوﻟﺖ در دھﮫ ﭼﮭﻞ
و ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ دھﻘﺎن ﺑﺴﻤﺖ ﺷﮭﺮ ھﺎ و وارد ﺷﺪن ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
آﻧﮭﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ روﺣﯿﺎت ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺳﻨﺘﯽ
و ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان زﻣﯿﻨﮫ رﺷﺪ
ﯾﺎﺑﻨﺪ  .طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ آﻣﺎج ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد  ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﯿﺎت دﯾﺮ ﭘﺎی دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺧﯿﻞ دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﺎزه ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺪرون طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی در ارﺗﻘﺎ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮﺟﻮد آورد .
 -۱۸ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ  ،اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و
ﺷﻮروی  ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺣﺰاب واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻗﻄﺐ ھﺎی اردوﮔﺎھﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در دھﮫ  ۴۰ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
ﺑﻮد  ،ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯿﺖ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ  ،ﺣﻞ ﺷﺪن
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺳﻠﻄﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ  ،ھﻤﮫ و
ھﻤﮫ آن زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻢ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد را در اﺣﺰاب ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ و ھﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﻣﯿﻨﮫ و
ﻣﯿﺪان دادﻧﺪ .

۷٥

 -۱۹ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺮﯾﮏ ھﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
ھﺎ و اﺣﺰاب ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺿﺮورت ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﮫ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺒﺶ طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺎ ھﺪف ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و طﯽ
ھﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮﻧﯿﻦ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﯿﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻄﺢ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،وﺟﻮد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری  ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﻓﻘﺪان
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﭘﺮوﻟﺘﺮی و  ....ﻋﻤﻼ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
اھﺪاف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺒﮭﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ  .ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد
ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اھﺪاﻓﯽ ﻋﻤﻮم
ﺧﻠﻘﯽ اداﻣﮫ دھﺪ .
 -۲۰ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و درﯾﺪه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﮫ ھﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻗﯿﺎم و ﺑﻌﺪ از آن و اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ در اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب را ﺑﺪﺳﺖ
آورده ﺑﻮد اﻣﺎ در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ  .ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺿﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه  ،ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ھﺎی ﻣﺪاوم و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ .
 -۲۱ﺑﻌﺪ از ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ﺑﺸﮑﻔﺘﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺢ
۷٦

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ  ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻤﯽ ﮐﮫ از ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی ﺧﻮد درس ﻓﺮاوان ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ  ،ﺧﻮاب از ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری رﺑﻮده اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻗﺪم ﻣﯿﮕﺬارد  ،ﻋﻨﺎﺻﺮ آن در
ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮوان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﺗﻌﻘﻼت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺰا و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﻧﮭﻀﺖ ﻓﮑﺮی و
ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻮﯾﮋه در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی  ،زﻣﯿﻨﮫ وﺣﺪت ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .

۷۷

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﺗﺮﮐﯿﺐ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺑﮭﻤﻦ ۵۷
ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮭﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ.
ﺳﻘﻮط ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ) ﮐﻤﭙﺮادور( از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،
ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﻄﺒﺎق ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮ روﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان  ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارھﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮ
روی ﺻﺎدرات اﯾﺮان  ،ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی
و ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ
ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻨﮓ و راه اﻧﺪازی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﮑﻤﻞ ﺟﻨﮓ  ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮرژوازی را
ﺗﺤﮑﯿﻢ و اداﻣﮫ روﻧﺪی را ﮐﮫ از دوران رﺿﺎﺧﺎن و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در ﻧﻈﺎم
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ وی آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﮫ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد اداﻣﮫ داد.
طﯽ ده ﺳﺎﻟﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺟﻤﻠﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  ۵ﺳﺎﻟﮫ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی وی ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .

۷۸

ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ واﮔﺬاری ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﮭﺎ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ  ،ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻌﯽ
از ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﮭﺎ و ﻣﺪﯾﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه و
ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی و راه اﻧﺪازی را ﭘﺪﯾﺪار ﮐﺮد  .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ داﻣﻨﮫ
ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژوازی ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻓﺰود ﮐﮫ در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺪرن
 ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﺮﻣﮭﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ روﻧﺪ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻧﯿﺎز ھﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ در
روﻧﺪ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺮون رﻓﺖ آن از ﺑﺤﺮان ھﺴﺘﻨﺪ .

ﮐﺸﺎورزی
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب زﻣﯿﻨﮫ رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی در روﺳﺘﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ رﻓﺮﻣﮭﺎی ﺷﺎه و
ﺗﻤﺮﮐﺰ زﻣﯿﻨﮭﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی زراﻋﯽ و ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ طﺒﻘﺎﺗﯽ  ،روﺳﺘﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮭﻤﯽ را
ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد  .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ھﺠﻮم دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮭﺎی
ﺑﺰرگ و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻌﺪھﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ رژﯾﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ داد ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪام آن در ﮐﺸﺎورزی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اداره زﻣﯿﻦ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮده
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﻋﺪم ﺑﺎزدھﯽ آﻧﮭﺎ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﮫ
در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،زﻣﯿﻨﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ
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ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  ،ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی ده واﮔﺬار ﮐﺮده ﺧﻮد راھﯽ
ﺷﮭﺮ ھﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ  .اداره اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮭﺎ و زﻣﯿﻨﮭﺎی ﺑﺰرگ زراﻋﯽ
) ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺘﮭﺎ  ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﻋﻤﺮان زراﻋﯽ ( ﺑﺎ ﺷﯿﻮه
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﮐﻨﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮرژوازی روﺳﺘﺎ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﭘﮭﻨﮫ روﺳﺘﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﮫ
ﺗﻀﺎدی ﻋﻤﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی

ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ﻣﺜﻞ ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺣﺎل رﺷﺪ دﯾﮕﺮ ،
اﻗﺸﺎر وﺳﯿﻌﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ  .ﻧﻘﺶ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم
ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ،ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪن وی در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﮫ و رﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮرﮐﺮاﺳﯽ  ،ﺧﺪﻣﺎت  ،آﻣﻮزﺷﮕﺎھﮭﺎ و  ....ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را روﺷﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺻﻨﻌﺖ و اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ در اﺑﺰارھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن وﺳﯿﻊ
ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی را از ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮده ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﻮاﺿﻊ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل طﯿﻒ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﮫ
آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رادﯾﮑﺎل اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﻗﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻨﺎق و ﻓﺸﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری
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اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ  .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﻗﺸﺎر ﻟﻮﻣﭙﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ  ،ھﻨﻮز ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
در ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﺠﺎع و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ھﺴﺘﻨﺪ .

طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ

ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﭘﯿﺮوزی ﻗﯿﺎم ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراھﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ آﻣﺎﺟﮭﺎی آن در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ  .ﻣﺒﺎرزات درﺧﺸﺎن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ دوره در ﭘﺮﺗﻮ
آزادﯾﮭﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ  ،ﺑﮫ رﺷﺪ اﻓﮑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ارﺗﻘﺎ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ  .اﻣﺎ دﺳﯿﺴﮫ ھﺎی ﺑﻮرژوازی داﺧﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎن
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ را ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻣﻞ داده و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮرژوازی
ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮار دادن ﻣﺬھﺐ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از طﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ  ،ﺻﻒ واﺣﺪ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ  .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی  ،طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و
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ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ﭘﺎی آﻧﺮا ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار دادﻧﺪ  .ﺑﺎ
آﻏﺎز ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﺷﯿﺮازه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﮭﻢ در ﻣﻨﺎطﻖ
ﺟﻨﮕﺰده  ،ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ھﺮ ﭼﻨﺪ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن زﯾﺮ
ﺷﻌﺎرھﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و رواﻧﮫ ﺟﺒﮭﮫ ھﺎ ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و آوارﮔﯽ اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ  ،ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻧﻔﺖ  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ
آن ﺑﻨﺎدر و ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺟﻨﺒﺶ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﮫ طﺮاح ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی رادﯾﮑﺎل آن در دوران ﻗﯿﺎم ﺑﻮدﻧﺪ  ،از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺑﮫ
ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪﻧﺪ  .از
طﺮﻓﯽ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ رژﯾﻢ  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی  ،ﻓﻠﺰ ﮐﺎری ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻏﯿﺮه رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  .ﺑﺎ رﺷﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﺰوده ﺷﺪ  .و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ در
ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی  ،ﻣﻌﺎدن و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ  .و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ آﻏﺎز دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ .
از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺰ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان طﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺟﻮش
ﺗﺮﯾﻦ دوره ھﺎی ﺧﻮد ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ  ،طﯽ ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دھﮭﺎ اﻋﺘﺼﺎب ،
ﺗﻈﺎھﺮات  ،ﺗﺤﺼﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻨﻮز در
ﭼﻨﺒﺮه ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﻨﺘﮭﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ  ،اﻣﺎ
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ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دوران ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم ﭼﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و
ﭼﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ .
در ﭘﺮﺗﻮ رﺷﺪ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻓﻨﯽ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ  ،ﺻﻨﻌﺖ  ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﮫ
ھﻤﺰﻣﺎن در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ روﻧﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ  ) .رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮫ آﻣﺎرھﺎ ( اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺮوﺳﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎھﯽ در درون طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
روﻧﺪی اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و درﺟﮫ آﮔﺎھﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ اﻣﺮی طﺒﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺪﯾﻨﺘﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ وﺟﮫ
ﻣﺸﺨﺼﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در دھﮫ  ۵۰ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﮔﺎھﯽ  ،ﺑﯿﺴﻮادی و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ روﺳﺘﺎ ھﺎ و ﺳﻨﺖ ھﺎ و ﻓﺮھﻨﮓ روﺳﺘﺎﯾﯽ  ،ﻓﻘﺪان ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ  ،ﺑﻮده  ،اﻣﺎ در دھﮫ ھﺸﺘﺎد و در آﻏﺎز ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورده ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دھﮫ  ۵۰ﺑﺮ
ﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺷﺪه
اﺳﺖ .
در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ اﺧﺘﻼف
دﺳﺘﻤﺰد ھﺎ  ،اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش  ،ﻧﻘﺶ و دﺧﺎﻟﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﻗﺎﺑﺖ و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﻮزش  ،ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و در ﺻﻒ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  ،ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
۸۳

ﺑﯿﮑﺎر
ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺗﻮام
اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪام ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮده و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺟﻮان ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر را در ﺻﻒ ﺑﯿﮑﺎران ﺟﺎی
داده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه و ﺟﻮﯾﺎی
ﮐﺎر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻻﯾﻨﺤﻞ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﯾﻨﮑﮫ دوﻟﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺑﯿﮑﺎران و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی آﻧﺎن
روزﺑﺮوز ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﮔﺮه
ﺧﻮرده و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﯿﺮوی ﺑﻠﻔﻌﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
اﯾﺮان ﮐﺸﻮرﯾﺴﺖ ﮐﺜﯿﺮ اﻟﻤﻠﻠﮫ و طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻠﯿﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺄ در زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و دارای ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ
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طﺒﻘﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺘﮭﺎ  ،ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن  ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺤﺮوم ﻣﺮدم در ﭼﮭﺎر ﮔﻮﺷﮫ اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،
از ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

ﻣﺬھﺐ
ﺑﻌﻼوه ﻣﺬھﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺮدم اﯾﺮان در طﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﻣﺘﻤﺎدی  ،در اﺳﺎرت و ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ ﻣﻠﺘﮭﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮده و از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی
ﻣﮭﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ  ،اﺷﮑﺎل و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .
اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن اﯾﺮان در دھﮫ ھﺎی
اﺧﯿﺮ  ،ھﻤﯿﺸﮫ از ﻣﺬھﺐ  ،ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ  ،ﻣﻠﯿﺘﮭﺎ و آداب و رﺳﻮم و
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺷﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻣﺸﺮﻋﯿﺖ دادن ﺑﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻗﺪرت  ،اﺳﺘﺒﺪاد  ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری  ،ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ،
ﺟﻨﺒﺶ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬھﺒﯽ  ،ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﺬھﺐ از دوﻟﺖ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی
ﻣﺒﺮم ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان  ،زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری  ،اﺧﺘﻨﺎق  ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،
زﻧﺪان و ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی اﻋﺪام ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ﮐﮫ زﯾﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﮫ ﺷﺎه  ،از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،
ﺗﻮده ای و ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد  ،ﺧﻮد
زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺎه ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺪرات
ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪ .
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺗﻮده ای  ۱۳۵۷و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،
ﯾﮑﯽ از ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ
ﻣﺬھﺐ  ،ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ ﻣﻘﺪرات ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪ  .رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ھﻤﺎن اول
آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ آزادی  ،ﻣﺪﻧﯿﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮫ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ  ،ﺳﺮﮐﻮب  ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﮫ  ،اﻋﺪام و ﻧﻔﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻘﻮق و آزادﯾﮭﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺧﻮد ﮐﺮد .
در اﯾﺮان اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻣﺤﺪود از ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل ﺑﮫ ﺗﺸﺪﯾﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر  ،اﺣﺘﮑﺎر ،زدوﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و اﺧﺘﻼص ﺑﮫ ﺛﺮوت ﺧﻮد
اﻓﺰودﻧﺪ  .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و
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ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻼﻣﻨﺎزع طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﻣﺒﺎدﻟﮫ  ،اﻋﻢ از اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ  ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و آزاداﻧﮫ ﺗﻮده ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .
ھﺮ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﺮان در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد وﻗﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
از ﺣﻘﻮق و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮض ﻣﺪاوم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺒﺮ و ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ
ﻣﯿﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎﺑﺪ ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان  ،دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ و ﺗﻤﺎم ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ارﮔﺎن ﺳﯿﺎدت و ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻘﺎ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .
ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و روﻧﺪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎدت ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان ھﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﮐﮫ ﺑﺨﻮد ﺑﮕﯿﺮد  ،ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﮭﺖ آزادی  ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ .
اﯾﺮان ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،
اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺎدت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻤﮑﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ .

۸۷

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ راه  ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،اﻧﮭﺪام ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ و
دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﻣﻘﺘﺪر اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺑﺮ ﻗﺮاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺪراﺗﯿﻮ و
ﺷﻮراﺋﯿﺴﺖ ﮐﮫ در آن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم از ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ و ﻣﻠﯿﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن از اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﻧﺴﺎن  ،از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ و
ﻧﮋادی  ،از ﺳﺮﮐﻮب  ،زﻧﺪان  ،ﺷﮑﻨﺠﮫ  ،اﻋﺪام و از ﺑﯿﮑﺎری  ،ﺑﯽ ﻣﺴﮑﻨﯽ ،
ﻓﻘﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ  ،از اﻧﮭﺪام ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ...ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ،اﻗﺪام ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ  ،واژﮔﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﯿﮫ ﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ
دﺷﻤﻦ آزادی طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ
را وظﯿﻔﮫ ﻋﺎﺟﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ .
ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان  ،اﺟﺘﻤﺎع آزاد  .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت در آن ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﺘﺸﮑﻞ در
ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .
در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان  ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ  .دوﻟﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻋﯿﻨﯽ اراده آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮرژوازی  ،ﺷﻮراھﺎ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اﺟﺮاﯾﯽ ھﺮ دو ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .

۸۸

ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان  ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺷﮭﺮ وروﺳﺘﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺮای اﻣﺤﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ  ،ﻣﺤﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﮐﮫ در آن رﻓﺎه  ،آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻖ طﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ھﺮ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ و در ﭼﮭﺎرﭼﻮب آن وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن
ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان  ،ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
آزادﯾﮭﺎ
 -۱ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آزادی ﻋﻘﯿﺪه  ،ﺑﯿﺎن  ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  ،ﺗﺸﮑﻞ  ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
 ،ﺗﻈﺎھﺮات .
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و آزادی از ھﻢ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ  ،ﻣﺮدم ﺗﻨﮭﺎ درﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی ﻗﺎدر ﺑﮫ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﯾﻦ آزادﯾﮭﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﮫ

۸۹

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮ واﻗﻌﯽ آزادی اﻧﺴﺎن از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
اﺟﺒﺎر در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .
 -۲ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ واﻗﻌﯽ و راﺳﺘﯿﻦ آزادی ﻋﻘﯿﺪه  ،ﻣﺬھﺐ از دوﻟﺖ و آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش از ﻣﺬھﺐ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و آزادی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻗﺎدرﻧﺪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ راﺳﺘﯿﻦ آزادی ﺑﯿﺎن  ،ﻗﻠﻢ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺮﮔﻮﻧﮫ طﺒﻊ و
ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
ﻓﻨﯽ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ  ،روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ  ،ﺟﺰوات و ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ وﺳﺎﯾﻞ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﻣﺪرن ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺧﺒﺎر  ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻏﯿﺮه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮراھﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﻧﺸﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ و ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد .
ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ واﻗﻌﯽ آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ،ﺗﻈﺎھﺮات  ،ﺟﻠﺴﺎت  ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ،
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی
اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ در ذھﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدم ﻧﮭﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ از
ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺮود  .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط
ﺟﻤﻌﯽ  ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎ و ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه  ،راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
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ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم اﻋﺘﺮاض و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را
آزاداﻧﮫ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اطﻼع ھﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ...
ﺑﻤﻨﻈﻮر آزادی واﻗﻌﯽ ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺤﺰب  ،ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
طﺒﻘﺎت دارا را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
 ،ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را از آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺤﺰب ﻣﺤﺮوم
ﻣﯽ ﮐﺮد از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن در ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .
ﺣﻖ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ ۱۷
ﺳﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻖ ھﺮ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﺷﻮراھﺎ
وﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ارﮔﺎﻧﮭﺎ .
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﯿﺎت ﻣﻨﺼﻔﮫ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﻗﻀﺎت .
ﺣﻖ ھﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت .
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺧﺎﻟﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد  ،ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻓﺮد و ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ او از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮض  ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ در ﻣﺮاﺳﻼت  ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت .
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ .
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ  ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ  ،آزادی ﻣﺴﺎﻓﺮت .
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام .
ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان  ،ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮ وﻧﺪان را ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ از ﻧﮋاد  ،ﻣﻠﯿﺖ  ،ﻣﺬھﺐ  ،ﻋﻘﯿﺪه  ،ﺟﻨﺴﯿﺖ  ،زﺑﺎن و ﻏﯿﺮه در ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﻣﺘﯿﺎز  ،ﺑﺮﺗﺮی وﺳﺘﻢ ﺑﮫ اﻗﻠﯿﺖ
ھﺎی ﻣﻠﯽ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و  ...ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮدﺳﺎﻻری  ،زن
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ﺳﺘﯿﺰی و ﺑﺎورھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺑﮫ
ﺣﻘﻮق و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن را وظﯿﻔﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ .
در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان  ،آزادی اﻧﺘﺨﺎب رﻓﯿﻖ زﻧﺪﮔﯽ ) ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ
ھﻤﺰی( و ازدواج از ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل آزاد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد
ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺣﻖ ﮐﺎر
در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ازاﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .و در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان ھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان از
ﺣﻖ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﮐﺎر ﯾﮏ وظﯿﻔﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺑﯿﮑﺎری در آن ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﺪارد و ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز  ،دو روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺗﻌﻄﯿﻞ در ھﻔﺘﮫ و ھﻔﺖ ھﻔﺘﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺟﺰو اوﻟﯿﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۱۷
ﺳﺎل در ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﮐﺎر در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﻨﺒﮫ آﻣﻮزﺷﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .
در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ  ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر  ،اﯾﺠﺎد
ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ،ﺗﺄﺗﺮ  ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ  ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ،ورزش  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و
ﺣﻤﺎم و ﻏﯿﺮه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد  .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراھﺎی
ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .
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ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان  ،ھﻤﭽﻮن
دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان از ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ و ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎر دﯾﮕﺮان  ،ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺷﻮراھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان  ،ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺟﺮاﯾﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻣﺬھﺒﯽ  ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ  ،ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده و ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪی آﻧﮭﺎ را
ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .

ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،
ﺟﻮاﻧﺎن  ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آن از ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ در زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت راﯾﮕﺎن و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
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ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  ،اﻣﺘﯿﺎزات طﺒﻘﺎﺗﯽ در اﺳﺘﻔﺎده
از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮای
ھﻤﮫ راﯾﮕﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  .درﻣﺎﻧﮕﺎھﮭﺎ  ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎ  ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ .
درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ورزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ھﺎی ﻣﺮدم
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
اﯾﺠﺎد اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﮕﮭﺪاری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﮫ
دﻻﯾﻞ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و از دﺳﺖ دادن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ،اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان راﯾﮕﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺴﮑﻦ
داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻖ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ  .ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪرن و ﻣﺠﮭﺰ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ھﺪف ﻓﻮری ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺳﻠﻄﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران  ،ﻣﺤﺘﮑﺮﯾﻦ و دﻻﻻن از اﻣﻮر
ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم  ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
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ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ  ،آﻏﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ  ،در
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﻗﺘﺼﺎد از طﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎﯾﺪ .
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد  ،دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﯿﺸﺮوﯾﮭﺎ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ھﺎﺳﺖ  .در ﺟﻤﮭﻮری
ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ  ،از ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و
در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن واﻗﻌﯽ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﺷﻮراھﺎ و
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻨﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ  ،دوﻟﺘﯽ  ،ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ  .ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،
ﮐﺎرﺗﻞ ھﺎ و ﺗﺮاﺳﺖ ھﺎ و ﮐﻠﯿﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ
و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺳﻠﻄﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و دﻻﻻن و ﻣﺤﺘﮑﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ .
در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ ﮔﺬران از طﺮﯾﻖ ﺑﮭﺮه  ،رﺑﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﮭﺎ
ﻣﻤﻨﻮع و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ
ﻧﻤﯿﺨﻮرد .

۹٥

ﮐﺸﺎورزی

ﺑﮭﺴﺎزی روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب  ،ﺟﺎده  ،وﺳﺎﯾﻞ
 ،اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و
رﻓﺎھﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم آﻧﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث طﺒﯿﻌﯽ .
ﺗﻼش ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﮭﺮ و ده از طﺮﯾﻖ رﺷﺪ آﮔﺎھﯽ  ،ﮔﺴﺘﺮش
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ  ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ  ،ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش
و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم .
ﺳﭙﺮده ﺷﺪن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎت  ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺷﻮراھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ .
ﮐﻨﺘﺮل و اداره ﺟﻨﮕﻠﮭﺎ  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،آﺑﮭﺎ  ،ﻣﻌﺎدن  ،ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراھﺎی ﻣﺘﺤﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ظﻮاﺑﻂ  ،رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺒﺎدﻻت
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﯿﺎزھﺎی زﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺷﻮراھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺢ  ،ﺗﺤﺼﯿﻞ  ،ورزش و ﻣﺮاﮐﺰ ھﻨﺮی  ،ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک و ﮐﻠﯿﮫ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ
در اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در روﺳﺘﺎھﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .

۹٦

درﺑﺎره ﻣﻠﻞ و ﻣﻨﺎطﻖ و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ﮐﮫ در آن ﻣﺮزھﺎ
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﻣﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ھﻤﮫ ﻣﻠﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ھﺴﺘﯿﻢ  ،اﻣﺎ ﻧﮫ
از طﺮﯾﻖ زور و اﺟﺒﺎر  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب آزاد .
ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ ﺧﻮد از اﺗﺤﺎد داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻨﺎطﻖ  ،ﻣﻠﯿﺘﮭﺎ و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺣﻖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﻞ را ﺗﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .

۹۷

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ  ،ﺛﺮوت اﻧﺪوزی ﻓﺮدی و رﻗﺎﺑﺖ  ،ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﺑﯽ روﯾﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﺛﺮوت اﻧﺪوزان ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺿﺎﯾﻌﮫ اﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻠﮭﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺮ دارد  .ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ  ،اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،ﯾﮑﯽ از
ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزﮔﺎری آن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از اھﺪاف ﺗﮑﺎﻣﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺷﻮراﯾﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﮔﺮوه
ھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻓﻮق ﺑﮫ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و از ھﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی
ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

۹۸

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺗﺤﺎد ھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ

اﻟﻒ :

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﺮای ﺟﺒﮭﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮ طﺮﻓﺪاران آزادی و ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻮری زﯾﺮ را ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ھﻤﮫ طﺮﻓﺪاران آزادی
 ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﮫ اﻓﺮاد  ،اﺣﺰاب  ،ﺷﺨﺼﯿﺖ
ھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ دﻣﻮﮐﺮات و ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادﯾﺨﻮاه و اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای و ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ھﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ،
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آﻧﮭﺎ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ .

در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن
ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺸﮑﻼت و ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ،روﺳﺘﺎھﺎ
 ،ﻣﺤﻼت  ،ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ،اﻧﺠﻤﻨﮭﺎ  ،ﻣﺤﺎﻓﻞ و ارﮔﺎﻧﮭﺎی
ﺳﺮﮐﻮب  ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻧﻔﺎق .
آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺑﯿﺎن  ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪش ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
۹۹

آزادی ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ  ،ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام .
آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط  ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  ،اﺣﺰاب  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ  ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ ،
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ  ،ﺷﻮراھﺎ  ،اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ .
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و ﻣﺪارس و ﻟﻐﻮ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺬھﺒﯽ .
ﺗﺴﺎوی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر از ھﺮ ﺟﻨﺲ  ،ﻧﮋاد و ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺬھﺐ و زﺑﺎن .
ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن ﺣﻖ اﻗﻠﯿﺖ ھﺎ و ﻣﻠﯿﺖ ھﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان در
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ .
ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ .
ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ .

در زﻣﯿﻨﮫ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر اطﻔﺎل ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۸ﺳﺎل .
ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان .
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﻣﺮﺧﺼﯽ .
ﻣﺒﺎرزه

ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی آﻣﻮزﮔﺎران  ،اﺳﺘﺎدان  ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ،

ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن .
ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ .
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اطﻔﺎل ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ .
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ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ راﯾﮕﺎن .
ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺳﺎﻋﺎت اﺷﺘﻐﺎل.
ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ورزش  ،ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن .
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺘﻔﺎوت درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ
واﻗﻌﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ در آﻣﺪ .
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ھﻤﮫ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ
از ﻗﺒﯿﻞ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  ،ﺑﺮق  ،ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک .
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
و درﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و اﯾﺎب و ذھﺎب ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر .
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر دارﻧﺪ و اﯾﺠﺎد
اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر و رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻓﺮاد در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ
ﺷﺎن .
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،
ﺳﺎﻟﻢ و ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی .
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ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﻣﺪت ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و
ھﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ .
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن از ﻗﯿﻮد ارﺗﺠﺎﻋﯽ و رﻓﻊ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن زن
وﻣﺮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری .
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ازدواج  ،طﻼق  ،ارث و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان .
آزادی ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن .
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ازدواج اﺟﺒﺎری .
آزادی ﭘﻮﺷﺶ و ﻟﻐﻮ ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯽ .
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮدی زﻧﺎن در ﺳﻘﻂ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﯿﻦ .

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان
ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ  ،اﻋﺘﺼﺎب و ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادھﺎی دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ .
ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز و دو روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ در ھﻔﺘﮫ .
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮرم و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ .
ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺶ ھﻔﺘﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه
در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﮫ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﮫ ھﺎ  ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ
ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻓﻨﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
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در اﯾﻨﺼﻮرت دﺳﺘﻤﺰد ﺷﺐ ﮐﺎری ﻧﺒﺎﯾﺪ از دو ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎر در روز ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻤﺰد ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ﻧﺒﺎﯾﺪ از دو وﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﻮد .
آزادی ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رواﺑﻂ ﮐﺎر  ،ﺑﺎزرﺳﯽ و دﺧﺎﻟﺖ
در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش .
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث
ﮐﺎر و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ) اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر (
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺘﻔﺎوت ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺴﮑﻦ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮره در دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺢ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ  .ﺑﮫ ﻣﯿﺰان آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﮫ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ .
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﯿﮑﺎران و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق دوران ﺑﯿﮑﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ آن
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮرم .
ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﮐﯿﻠﮫ ﺳﻄﻮح .
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر  ،اﯾﻤﻨﯽ و
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ و
ﺣﻮزه ھﺎی ﮐﺎر اﺻﻨﺎف  ،ﭘﯿﺸﮫ وران  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ  ،روﺳﺘﺎﯾﯽ  ،ﮐﺸﺎورزی
 ،ﻣﻌﺎدن  ،راه ھﺎ و ﻏﯿﺮه .
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎھﮭﺎی ﮐﺎر در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی .
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ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮش ﺑﺎﻓﯽ  ،ﻧﺴﺎﺟﯽ  ،ﻣﻌﺎدن  ،آﺟﺮﭘﺰﯾﮭﺎ
و ﻣﺸﺎﺑﮫ آﻧﮭﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻦ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ .
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺴﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻞ .
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮاﺗﯽ و ﻗﻄﻌﮫ ﮐﺎری .

در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در روﺳﺘﺎ ھﺎ و ﮐﺸﺎورزی
اﻟﻐﺎی ﮐﻠﯿﮫ دﯾﻮن و ﺑﺪھﯽ دھﻘﺎﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ .
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪارس  ،ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک  ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ .
اﯾﺠﺎد ورزﺷﮕﺎه و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ .
ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰارھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه  ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻮد  ،ﺑﺬر و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﯽ ﺟﮭﺖ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان .
اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ  ،راه ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ در
روﺳﺘﺎ ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺸﺎورزی .
ﻧﻮﺳﺎزی روﺳﺘﺎ ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث طﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ زﻟﺰﻟﮫ و ﺳﯿﻞ و ﺗﻮﻓﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻟﻐﻮ ﮐﻠﯿﮫ ﻋﻮارض ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی .
۱۰٤

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﮫ ﻗﺮاردادھﺎ  ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻣﺮﺳﻮم در
روﺳﺘﺎ ھﺎ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺮده ﺳﺎز داﺷﺘﮫ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .

ب  :ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﮫ وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺗﺸﺘﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ و وﺣﺪت اﺻﻮﻟﯽ ﺻﻔﻮف
آﻧﮭﺎ  ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ  ،ﺗﺸﮑﻞ و رزﻣﻨﺪﮔﯽ طﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای وﺣﺪت ﺻﻔﻮف
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ از ﭘﯿﺸﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮد  .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ  ،ﻣﺎ ھﻤﮫ
اﺣﺰاب  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ  ،ﻣﺤﺎﻓﻞ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﮫ :
اﺻﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ و ﺗﮑﯿﮫ ﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﺨﺎطﺮ آﻣﻮزش از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آن و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ .
و اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻗﺮار دادن ﭘﺎﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ  ،دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺸﺘﺮک اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺗﺤﺎد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻻزم ﺑﺮای
وﺣﺪت ﺣﺰﺑﯽ را ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﭘﯽ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ .

پ:

اﺗﺤﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی طﺮﻓﺪار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ،طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ

در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و در اﯾﻦ ﺑﺮھﮫ از زﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی طﺮﻓﺪار ﻧﻈﻢ
ﮐﮭﻨﮫ و طﺮﻓﺪاران ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺸﮭﺎی
۱۰٥

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ در ﺳﻄﺢ داﺧﻞ و
در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﮫ و در ﺣﺎل
ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .
اﺗﺤﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی طﺮﻓﺪار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺮام  ،ﻋﻘﯿﺪه  ،ﻣﺬھﺐ و
ﻏﯿﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ  ،از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﭘﯿﺮوزی ﺟﺒﮭﮫ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﺑﺮ ارﺗﺠﺎع طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ  .ﻣﺎ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ راه  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﯾﺮ را ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی طﺮﻓﺪار
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :
 -۱ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری  ،ﻣﺎھﯿﺖ دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ .
 -۲ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮔﺬار ﺑﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ .
 -۳ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد  ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری و ﮐﻤﮏ
ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎن .
 -۴دﻓﺎع ﺑﯽ ﻗﯿﺪ وﺷﺮط از آزادی ﺑﯿﺎن  ،ﻋﻘﯿﺪه ،ﻣﺮام  ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  ،ﺗﺸﮑﻞ ،
اﻋﺘﺼﺎب  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات .
 -۵ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺳﮑﻮﻻر  ،ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ  ،ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺬھﺐ و ﻟﻐﻮ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺬھﺒﯽ .
۱۰٦

 -۶ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام .
 -۷ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان .
 -۸ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﻞ ﺗﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ .
 -۹ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و اﻧﺴﺎﻧﯽ .

۱۰۷

ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!

ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎدی اﺳﺖ از
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮد اﯾﺮان
وﺟﮭﺎن وﺑﺎ اﻟﮭﺎم از
آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻏﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد  ،ھﻤﺒﺴﺘﮫ
وﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮب
وﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﮫ درآن از ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻧﮋادی  ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ  ،ﻣﺬھﺒﯽ،
ﻣﻠﻠﯽ و طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ .
۱۰۸

ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

