اﺳــﺘﺮاﺗﮋی ﭼﭗ »ﺑــﻪ ﺑﻬــﺎﻧﻪ ی
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ورﺷﻮ«
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۶) ۱۰۵ :اﺳﻔﻨﺪ (۱٣۹۷
در اﺧﺒﺎر روز ٬٬ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ٬٬ﭘﺮﻣﻀﻤﻮن و ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ۲۶
ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۷اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ٬٬ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ورﺷﻮ.٬٬
ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺟﺎ در ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ.ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه در
ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻧﺒﺮد اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و ﺑﻪ
وﯾﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﻘﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻮﺷﺶ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ اﺣﺰاب
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻄﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﻣﯿﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ روﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺟﻬﺎن
اﺷﺎره و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد  ،«..ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺧﺎدﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ آن
ﭘﺎﺳﺦ دﻧﺪانﺷﮑﻦ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺒﺮد ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﺑﺮازﻧﻈﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺺ در
ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان در ٬٬ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،٬٬ﺧﻼﺋﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﭼﭗ ﺳﺮﮔﺮدان و ﯾﻮرش ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺪف ﯾﺎدداﺷﺖ ﮔﺸﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﯾﺎدداﺷﺖ،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﭗ اﯾﺮان دارای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﻧـﺒﺮد ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ در اﯾـﺮان اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺪف آن ،ﻫﻤـﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ

٬٬ﯾـﺎدداﺷﺖ  ٬٬..ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣـﯽ ﺳﺎزد» ،دﻓـﺎع از ﺣﻘـﻮق و آزادیﻫـﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی  ..ﻣﺮدم اﯾﺮان« اﺳﺖ؟
در ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ درﺑﺎره ی ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ داراﺳﺖ.زﯾﺮا ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ-
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم از ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی واﻗﻌﯽ
و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ای ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺠﺎع
داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ دارای دورﻧﻤﺎی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
٬٬ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ٬٬آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزان را ﺑﻪ ﻋﻤﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪل ﻧﺴﺎزد،
آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻣﮑﺎن ﻫﺎ
در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان ﮐﺮد در
ﺷﻤـﺎل ﺳـﻮرﯾﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﻤـﮏ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب
٬٬ﻣﺘﺤﺪان ٬٬و ﺟﻠﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آنﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری.
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺮاژی ای ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﯾﻮرش آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ی ﻧﻘﻄﻪ ی
اﺗﮑﺎ و ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻤﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﺸﺎن دادن و ﯾﻮرش ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﻪ

اﯾﺮان

اﺳﺖ

ﮐﻪ

در

٬٬ﯾﺎدداﺷﺖ

٬٬..

ﻧﻘﻄﻪ ی اﺗﮑﺎ و ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮک آن ﻫﺎﺳﺖ.
ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اِﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ِ داﻋﺶ وار وﻻﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی ،ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺪل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎدم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد اﺳﺖ .ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻬﻢ از ﻏﺎرت اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزات اﻋﺘﺮاﺿﯽ -اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،زﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در دوران اﺧﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ

اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.
رﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ -ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﯾﺮ
ﻓﺸﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻪ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« )ﻣﺎرﮐﺲ( ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭼﭗ اﯾﺮان
را در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف »دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
و آزادیﻫـﺎی دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺧﻮاﺳـﺖ ﻫـﺎی ﻋـﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾـﺎﻧﻪ ی  ..ﻣـﺮدم
اﯾﺮان« ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻏﯿﺮه ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺿﺮوری ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺑـﻪ ﺳـﺪ وﺟـﻪ از ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻣـﺮدم ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﭘﺎﺳـﺨﯽ
ﺗـﺎرﯾﺨﯽ– ﺿـﺮوری ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺮﻗـﺮاری آزادی و آزادیﻫـﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺮای رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻮم ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ از دو
ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان،
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ آن.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ،روﺷﻨﮕﺮی و ﻧﺸﺎن دادن ﺿﺮورت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در ﮐﻠﯿﺖ آن اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آﻧﮑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻔﺖ،
ﺧﻮدرو ﺳﺎزی و ﻏﯿﺮه درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ،
اﻫﻮاز و در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آﻧﮑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﺎﻏﻞ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ از ﻗﺮاردادﻫﺎی رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آزاد و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﺰان و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻤﻌﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﺒﺎرزهای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان ،زﻧﺎن،
ﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﺐ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﯿﺮو و ﻗﺎدر اﺳﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ی ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﻮق در اﯾﺮان ،اﻫﺮمﻫﺎی
ﭘﺮﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ و ژرﻓﺶ ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﻓﺸﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﻋﺮﯾﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺒﺮد آزادی ﺧﻮاﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﯽ را در
اﯾﺮن ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ.
ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ و در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان و ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
اﺑﺘﮑﺎر اﻧﺘﺸﺎر ٬٬ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ٬٬را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﯾﻪ ی وزﯾﻦ
اﺧﺒﺎر روز ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ را اﮐﻨﻮن در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺒﺎرزات زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺖ.ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺧﺒﺎر روز ﺑﺤﺚ
ﻣﺸﺨﺼﯽ را درﺑﺎره ی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک ﭼﭗ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﻤﮑﻦ آن ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮک دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

