ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان ،ﺟﻨﮓ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ۱۱) ۶۱:آﺑﺎن (۱٣۹۷
واژه ی راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﯿﺎﺳﯽ– ﺗﺌﻮری
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://tudehiha.org/fa/7522 :

ﻗﯿﺎم اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری رم
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺻﺪ
ﻫﺰار ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﺧﯿﺰش ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻫﺎ ﻟﮕﺎم ﺑﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮدﮔﺎن
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮد .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رم ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺮور ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرﻫﺎ
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﺮان اﻣﺮوز
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪان
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
و ﻋﻼﻣﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ

ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و
و ﺑﯿﺶ از  1100ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﭙﮑﻮ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﺗﺰﻟﺰل ﻧﻈﺎم
آن اﺳﺖ.

ﻣﺒﺎرزه ی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ
داﻋﺶ ﮔﻮﻧﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﯿﻮه ی ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺳﺮﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ و ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ در اﯾﺮانِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،داری ﺳﺮﺷﺖ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم
ﻋﯿﺎر ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن داراﺳﺖ .روﻧﺪی ﮐﻪ ﺗﺪارک ﮔﺬار
اﻧﻘﻼﺑﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻧﻈﺎم »اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪل
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر وﺣﺪت و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ِ »واروﻧﻪ« در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .دﻋﻮت »ﻫﻢ
زﻧﺠﯿﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرز« ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﮐﻪ

ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﺿﺮوری در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺒﺎرزان ﻣﻄﺮح و ﻟﺰوم آن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
»ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎز داده ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﺮض ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﻤﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮم اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎه
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎی واروﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺷﺪ«.

ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار اﻧﻘﻼﺑﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ و ﻧﻈﺎم واﺑﺴﺘﻪ ی
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
دوﻟﺘﯽ اﻣﺎ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺮﯾﺐ
ﺑﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﺮده در رم ﻗﺪﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار آن را در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻔﯽ ﻧﻤﻮد .ارﺗﺠﺎع
ﻫﺎر ﺷﺪه در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری »ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ« ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺗﺮاﻣﭗ ،ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻓﺎﺷﯿﺴـﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﭘﯿـﺮوزی دﯾـﺮوز ژاﯾـﺮ
ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺑﺮزﯾﻞ و اﻣﺜﺎل آن ،ﻣﻀﻤﻮن
ﺳﺨﻦ روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ را ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺠﺎع
و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و داﻋﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری را اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮد.

در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪای را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎرزان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ
ﻫﺸﯿﺎری و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﭘﯿﺮوزی را در ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ی ﻻزم را ﺑﺮای
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺒﺎرزات اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺒﺮدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ی
اﻣﮑﺎن ﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮی -ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و روﻧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺸﮑﻞ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﯿﻦ ِ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان و
دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎن و  ..ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات اﻋﺘﺮاﺿﯽ-
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ روز ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن رﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﺪﯾﺪه ی »واروﻧﻪ« دﯾﮕﺮی
ﺑﺎوﺟﻮد »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺤﺮان زده ی
اﯾﺮان ،ﭘﺪﯾﺪه ی »واروﻧﻪ« دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و
ﻓﮑﺮی ،اﻏﻠﺐ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ در اﯾﺮان دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﭗ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،و دﻓﺎع از
ﻣﺒﺎرزات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﭗ راه
دﯾﮕﺮی را از آﻧﭽﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺒﺎرزات روزاﻧﻪ ﻧﻤﯽ رود .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ-
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن آن را در ﻣﺒﺎرزات اﻋﺘﺮاﺿﯽ -اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ -اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ی اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻧﺒﺮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﺪل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
– ب – ﻧﺰد ﻧﯿﺮوی “ﭼﭗ“ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد“ .ﭼﭗ“ ﺳﺮدرﮔﻢ،
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزات در ﺟﺮﯾﺎن در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد.

اﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﺻﺤﻨﻪ ی ﺟﺪا از ﻫﻢ و ﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ ﺻﺤﻨﻪ ی ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ و
روﺷﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳﻼﻣﯽ -اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؛ و ﺻﺤﻨﻪ ی
دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ی “ﭼﭗ“ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﺧﻮد
ﻣﯽ رود .اﻧﮕﺎر اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎرزات اﻋﺘﺮاﺿﯽ -اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و وﻇﺎﯾﻒ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد
راﺑﻄﻪای ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای را ﭘﺬﯾﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮای ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ،راﺑﻄﻪ ای ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺻﺤﻨﻪ ،ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی و وﻇﺎﯾﻒ “ﭼﭗ“ وﺟﻮد ﻧﺪارد .آری ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ راه
ﺧﻮد ﻣﯽ رود!

اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﻌﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  1396ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ روﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ی ﭘﯿﺶ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﺪ :اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺪا از
ـﻞ
ـﻢ ﻣﺎﻗﺒـ
ـﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴـ
ـﺪا از ﻋﯿﻨﯿـ
ـﺖ ﺟـ
ـﺎ .ذﻫﻨﯿـ
ـﻮده ﻫـ
ـﮏ ﺗـ
ﭘﺮاﺗﯿـ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ!
ﺷﻌﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ِ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان از اوﺟﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﺪاوم و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی دﻗﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﻌﺮ
اﻣﺎ ﻋﺰاﯾﻢ ﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ در ﯾﺎد از رﻓﯿﻖ ﻣﺒﺎرزه ی ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﭘﯿﺮوزی
را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ» :ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن رﻓﺘﯽ ،ﻧﺎدﯾﺪه آن ﺳﭙﯿﺪه دم
دﯾﺮﮐﺮده را  .«..ﻋﺰاﯾﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮای رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
»روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻏﺎر« دارد و ﻟﺤﻈﻪای در ﻣﺤﺘﻮم ﺑﻮدن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن آن
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد!

در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و
»روﺷﻨﺎﯾﯽ  ..روزِ دل ﻓﺮوز« راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺮگ
ﻣﺤﺘﻮم و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮم ﻗﺮار دارد .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻌﺮ در دروان
رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺳﺮوده ﻣﯽ ﺷﻮد ،روﻧﺪ رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه ی ﻣﺒﺎرزات
در آن ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻧﺪارد:
»در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻇﻠﻤﺖِ ﺑﻦﺑﺴﺖ
ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎنِ ﻏﺎر ﺑﻮد
ﺣﻖ داﺷﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰ
آن روزِ دل ﻓﺮوز
دور اﺳﺖ
اﻣﺎ دروغ ﻧﯿﺴﺖ«

اﻧﮕﺎر »روزِ دل ﻓﺮوز« ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﺪﯾﺪه ای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ
ﺗﺠﺮﯾﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﮕﺎر ﻫﺴﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﻧﺪ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﺎری در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارد .اﻧﮕﺎر »روزِ دل

ﻓﺮوز« ﺑﺪون راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ.
در ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﺳﺮﺷﺖ روﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ﻫﺴﺘﯽ ،و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد
در ﻫﺴﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻀﻤﻮن ﺣﮑﻢ ﮔﻮﯾﺎ »دور« ﺑﻮدن »روزِ دل
ﻓﺮوز« ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دوری وﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد .اﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ دو روﻧﺪ
ﺟﺪا از ﻫﻢ و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺿﺮوری ِ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ را ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو روﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ،
ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖِ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻣﺤﻘﺎﻧﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺟﺎری در اﯾﺮان ﭘﺎﺳﺨﯽ روﺷﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اراﯾﻪ داد .ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﻫﻢ زﻧﺠﯿﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرز
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎز داده ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﺮض ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﻤﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮم اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎه
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎی واروﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ
را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ودر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮده اﻧﺪ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط روﺣﯽ– ﻋﺎﻃﻔﯽ “ﭼﭗ“ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻣﺒﺎرزات و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد اﯾﻦ
رواﺑﻂ در ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﻈﻘﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات .رﺷﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ی اﯾﻦ روﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﺎرزات زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.
وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮده ی ﻣﺮدم در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮدد .ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
ﺣﻔﻆ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد .ﺗﻮﺿﯿﺢ راﺑﻄﻪ ی ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در روﺷﻨﮕﺮی ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ
و ﻫﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺎﻣﯽ ﺿﺮوری در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺑﻄﻪ ی ﺑﯽواﺳﻄﻪ ی اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه ی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ -ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺧﻠﯽ
و ﻣﺘﺤﺪان ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ »ﯾﮕﺎﻧﻪ آﻣﺎج
ﻧﻤﻮد و »ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ«
ﻣﻼﻣﺖ« ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺳﺎﺧﺖ )ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﯿﺠﺪﻫﻤﺒﺮوﻣﺮ ﻟﻮﯾﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت(.

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی آن در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ
ﺑﺎ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻔﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ی اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺛﺮوتﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎج ﻣﻼﻣﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ِ
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺮدﻣﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ -ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از درون
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻔﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺳﻤﺖ
ﮔﯿﺮی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم
ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮔﺮدد.

ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ وﻇﯿﻔﻪ ی روز ﻧﯿﺮوی “ﭼﭗ“ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
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