ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ:
ﺟﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺻﺪﻗﮥ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺮای ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ
ِ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﺋﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
ﺳﮭﺮاب ﺷﺒﺎھﻨﮓ ،ﺧﺮداد ١٣٩٣
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﺎ »ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫ« ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺤﻨﮫ ﭘﺮدازی و ﺷﺎﻣﻮرﺗﯽ ﺑﺎزی ﻓﺮاﻣﺮز
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺪﻧﺎم در ﻣﻮرد اھﺪای ﺻﺪ ھﺰار دﻻر از ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ آن رﺳﺎﻧﮫ
ﻓﺮوزﻧﺪه ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آن
ِ
ﺑﮫ ﺷﺨﺺ اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﺮای ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان« و دﻋﻮت از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ای ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﻮﺟﯽ از واﮐﻨﺶ ھﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﮫ ،اﻧﺰﺟﺎر و ھﺸﺪار ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺮان را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺮﻓﺪار
آزادی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺿﻤﻦ اﻓﺸﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮥ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار
ﺻﺎﺣﺐ »ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫ« ،ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،از ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﺮ ﺿﺮورت اداﻣﮥ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی و ﻧﮫ ﺳﺎزش ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ اﯾﻦ طﺒﻘﮥ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزان ﮐﺎرﮔﺮی ھﺸﺪار دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد اﺗﮑﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ دام ﺗﺸﺒﺜﺎت ﺣﯿﻠﮫ
ﮔﺮاﻧﮥ ﺑﻮرژوازی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن رژﯾﻢ در ﻟﺒﺎس ﺑﺸﺮدوﺳﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﯽ و ﯾﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺪ
ﻧﺎﻓﺶ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﻗﺪرت ھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﺮدھﺎی ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﺋﯽ رژﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎه طﻠﺒﯽ ھﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺋﯽ ھﺎ داﺷﺘﮫ و از ﻧﻔﻮذی در ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ
ھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ،طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﭽﻮن طﺒﻘﮫ ای زﯾﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫ »ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ طﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ« ،ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻮدۀ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﻗﯿﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺧﻮد ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﭼﻨﮓ دارﻧﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ رو
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد و ﺑﮫ ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ ﺑﺮای ھﻤﻮارﮐﺮدن راه ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ،ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از واﮐﻨﺶ ھﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﮫ و ھﺸﺪار دھﻨﺪۀ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
طﺮﻓﺪار آزادی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮرژوازی در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،از
دﯾﺪﮔﺎھﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﮐﻠﯽ ﺗﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﺑﻌﺎد ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺎﻧﻠﻮ و اﻣﺜﺎل او ﺑﮭﺘﺮ روﺷﻦ ﺷﻮد.
ﭼﻮن از دﯾﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻢ ﺗﺮ و ﺧﻄﯿﺮ ﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻓﺮدی و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ،اﻧﺤﺮاف ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺄﻟﮫ را ﮐﺎوش ﮐﺮد و ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎی آن رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﯾﺎ

ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮭﺶ رو در رو ﺷﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ از ﻗﻀﯿﮥ اﺳﺎﻧﻠﻮ دور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ ﺗﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﻢ و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ و در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ
ﻧﮕﺮش ،ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻤﻞ اﺳﺎﻧﻠﻮ و اﺛﺮات ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻀﻤﻮن آن و اﻧﺤﺮاﻓﺎت درون اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻌﻨﯽ وﺳﯿﻊ و ﮐﻠﯽ اش ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدْآزادی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدْآزادی ﻣﺒﺎرزه ای اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﮐﺎر ﻣﺰدی ،و رھﺎﺋﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻧﻈﺎم ِ
ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ از طﺒﻘﺎت و ﻧﻈﺎم طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ،از ﺣﺪود دو ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی اﯾﻦ
طﺒﻘﮫ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﮭﺎﺋﯽ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه درﺑﺮ دارﻧﺪۀ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ھﺪف ھﺎی
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ طﺒﻘﮫ ای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ آن را دارد
و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آن اھﺪاف را از طﺮﯾﻖ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ای ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ آرﻣﺎن
ھﺎی ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازاﻧﮫ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺒﺎرزه ای اﺳﺖ ﮐﮫ از دل ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ و
ﻋﯿﻨﯽ ،از دل ﺗﻀﺎدھﺎی واﻗﻌﯽ و دروﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،از دل ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺎر
ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽ آورد .ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻧﻈﺎم ِ
ﻣﺰدی و ﻣﺤﻮ طﺒﻘﺎت ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ھﺎ و اﻓﺖ و ﺧﯿﺰھﺎ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﺮوزی ﺿﺮورت دارد.
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ھﺎی ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺌﻮری
و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اش در ﺧﻸ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل طﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ،در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر و ﺣﺘﯽ ﺳﻠﻄﮥ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی طﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﻮرژوازی ،در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮭﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و ﺗﺠﺰﯾﮫ ھﺎ و ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ھﺎی
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﺌﻮری و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آن ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی آن و ﻏﯿﺮه از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد،
و ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از آن از ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎری و ﻣﺸﺨﺼﺎ از ﻣﺒﺎرزات دﯾﮕﺮ طﺒﻘﺎت و ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف و طﺮح ھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ )و ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ(.

اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اھﺪاف اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻈﺮی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﯿﺸﺮو و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل را – دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ او ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد –
ﺧﻼﺻﮫ و ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺌﻮری و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزۀ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﺎ،
ﻧﻈﺮات ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی طﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ و ﺑﮫ وﯾﮋه دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺮدد.
طﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﻮرژوازی ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎدی و اﻣﮑﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ
ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻄﮫ ﺑﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و
ﻏﯿﺮه از ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﮑﺮی زﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ »اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« و
»ارزش ھﺎی ﻋﺎم« و ﻏﯿﺮه دارﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و ھﻤﮕﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای و ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎھﺮ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﻮاد ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﻮاد و ﺑﯽ ﺳﻮاد ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺷﺎن
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﯾﮥ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از طﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ وﯾﮋه دھﻘﺎﻧﺎن و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ،ﺑﮫ درون ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آﮔﺎھﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ھﻢ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ روﺑﺮوﺋﯿﻢ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺑﺮآﻣﺪ )اﻋﺘﻼ( ﯾﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و ﺑﺮﺧﯽ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮه .ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮﮐﮫ در ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی درون
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮرژوازی در ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ
اﻧﺤﺮاف ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻧﺤﺮاف ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺟﺪاﺋﯽ از ھﺪف ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری،
ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﻣﺤﻮ طﺒﻘﺎت اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻨﺎر زدن وﺳﺎﯾﻞ و روش دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف،
ﻧﻈﺎم ِ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺎدن ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ
اﻧﺤﺮاف از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﺧﯿﺰش« و ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ »آذرﺧﺶ« ﺑﺎرھﺎ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ طﯽ ﻣﻘﺎﻻت
و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺧﻮاه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از آﺛﺎر ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﻮاه ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن »آذرﺧﺶ« و »ﺧﯿﺰش« ،ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
داده اﯾﻢ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﮭﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ردّ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﺛﺮ ﺗﻀﺎدھﺎی دروﻧﯽ آن )ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺪی ﻓﺮض ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری( ،رد
ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻔﯽ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﺧﺼﻠﺖ ﮐﺎر ،رد ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺗﺤﻮﻻت
آرام در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،رد ﺿﺮورت اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ طﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﮭﯿﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﮫ ﺗﻮده ھﺎ و ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن و ﭘﺮﺑﮭﺎ دادن ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ھﺎی
ﺑﻮرژوازی ،رد اﺳﺘﻘﻼل طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و رد ﺿﺮورت رھﺒﺮی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،رد ﺿﺮورت ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ.
رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را در ﻟﺒﺎس ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ
راﺳﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف دﯾﮕﺮ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﻟﻐﺎی ﻓﻮری دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺪف ﻣﻘﺪم اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮی طﻠﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺑﮫ ﺟﺎی »از
ھﺮﮐﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺑﮫ ھﺮﮐﺲ ﺑﺮ طﺒﻖ ﻧﯿﺎزش«( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺪف اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرگ ،ﻧﻔﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮد ،ﻧﻔﯽ دوران ﮔﺬار از
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻔﯽ ﺿﺮورت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در اﯾﻦ دوران ﮔﺬار ،ﻧﻔﯽ
ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺗﻮرﯾﺘﮫ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺣﺰﺑﯽ ،رد ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ )در ﺷﮑﻞ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رد
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( و ﯾﺎ رد ﻣﺒﺎرزۀ اﻗﺘﺼﺎدی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،روی آوردن ﺑﮫ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺄس ،ذھﻨﯽ ﮔﺮی ،ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﻢ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ.
آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﭗ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای
ﻣﺤﻮ طﺒﻘﺎت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﺮ دو در ﺟﮭﺖ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﮭﯽ ﮐﺮدن آن از ﻣﺤﺘﻮای زﻧﺪه ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و دوران ﺳﺎزَ ش ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی – آن ھﻢ از ﻧﻮع اﯾﺮاﻧﯽ اش در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ – ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ
ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوان ﻓﻌﺎل آن اﺳﺖ.

رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮرد او را در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﮫ طﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ اش ﺑﺎ »ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫ« ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﮫ دﻋﻮت
»اﺗﺤﺎد ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﺎن و اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﺎن« در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﮫ اﻣﺴﺎل ) (١و ﻧﯿﺰ در دﯾﮕﺮ
اظﮭﺎرات ،ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد – ﭼﮫ در اﯾﺮان و ﭼﮫ در ﺧﺎرج – ھﺮﮔﺰ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﮫ اﺳﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮫ
ﺑﮫ طﻮر ﺻﺮﯾﺢ و ﻧﮫ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﺮاﻧﺪه اﺳﺖ ).(٢
اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮدش زﻣﺎﻧﯽ »ﻓﺮﯾﺐ« ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺧﻮرده و زﻣﺎﻧﯽ »ﻓﺮﯾﺐ« ﺧﺎﺗﻤﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدش
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن او در دو دورۀ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﮫ و اﮐﻨﻮن »ﭘﺸﯿﻤﺎن« اﺳﺖ ) .(٣ﺑﮫ
رﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد اﺳﺎﻧﻠﻮ در دور اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی زﯾﺮ  ۵ﻧﻔﺮ
و در دور دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی زﯾﺮ  ١٠ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻌﺎ ﺣﺪود  ۵٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد اﺳﺎﻧﻠﻮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎرج ﮐﺮد .اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ١٣٨٨از
زﻧﺪان ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ داده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ھﻢ از ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ و رھﻨﻮرد و ﺗﺎﺟﺰاده و ﻧﻮری زاد
و ﻏﯿﺮه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »دَﻣﺸﺎن ﮔﺮم!« .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺎﻧﻠﻮ از ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود .اﮔﺮ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ،رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و اﺣﺰاب ﺑﮫ اﺻﻄﻼح
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی از اﺣﺰاب ﻟﯿﺒﺮال ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺑﻮرژواﺋﯽ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ،در اﯾﺮان رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﭼﮫ در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﮫ
ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﭽﮥ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﯿﺎھﯽ ﻟﺸﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺎﻧﻠﻮ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری :ﻧﻔﯽ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻮﻋﻈﮥ ﺳﺎزش طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ» :ﺍﻧﺳﺎﻧﻳﺕ ﻓﺭﺍﺗﺭ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺑﺳﺗﻪ ﻁﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ
ﻋﻣﻝ ﮐﻧﺩ ﻭ ﻳﮏ ﭘﻳﻭﻧﺩ ﻋﻣﻳﻖ ﺑﻳﻥ ﻫﻣﻪ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﮐﻧﺩ) «.ﺑﻪ ﻧﻘﻝ ﺍﺯ ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ ﺍﺳﺎﻧﻠﻭ ﺑﺎ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ
ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ( .ﺑﺩﻳﻥ ﺳﺎﻥ ﺍﺳﺎﻧﻠﻭ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻪ ﻣﺧﺎﻁﺑﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺑﮕﻭﻳﺩ ﮐﻪ ﺣﺭﻑ ﻫﺎی ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﻣﺑﺎﺭﺯۀ ﻁﺑﻘﺎﺗﯽ
و »اﯾﻦ طﺮف ﻣﯿﺰ و آن طﺮف ﻣﯿﺰ« را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﺑﻄﮫ
ای ﻏﯿﺮ طﺒﻘﺎﺗﯽ ،راﺑﻄﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎب ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وارد ﻣﺮاوده ،ﺗﻔﺎھﻢ و ھﻤﮑﺎری ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﻮد
او ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫ وارد ھﻤﮑﺎری و ﺗﻔﺎھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ درک ﭼﯿﺴﺖ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ

اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ .او در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ از »طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﻒ«
اﯾﺮان ،از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ »ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ« ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ای ﮐﮫ ﺑﮫ آﺧﻮﻧﺪھﺎ و ﭘﺎﺳﺪارھﺎ
واﺑﺴﺘﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن اﺗﺤﺎد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در »ﺟﻨﺒﺶ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮان« اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان آﺷﻨﺎﺋﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات و ﮐﻠﻤﺎت را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺎ
ﺧﯿﻠﯽ دور ﻧﻤﯽ روﯾﻢ و از ﺟﺮﯾﺎن رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﭼﭗ در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﻟﻄﻤﺎت آن
ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﯾﺮان ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﯿﻢ .ﺗﻨﮭﺎ اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺳﻮی ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺠﻮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای زﯾﺮ ﻋﻨﻮان » ﺗﻼش اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای رﺧﻨﮫ در
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻘﺶ دﻻﻻن ﺑﻮرژوازی در درون ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭼﭗ و دﻣﻮﮐﺮات « در ٢٨
آﺑﺎن  (۴) ١٣٩١ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ھﺎی ﻣﻔﺼﻞ از »ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮی« واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﻤﮫ ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﺠﻮ
و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﮫ ھﺮﺳﮫ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺿﺮورت
ھﻤﮑﺎری طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن .ﮐﺎری ﮐﮫ اﺳﺎﻧﻠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺎﻟﺠﻮ و ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
زﯾﺮا »دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی« آﻧﮭﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ! در »ﮐﻠﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮی« ﺷﻤﺎرۀ اول ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺸﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎص ،ﯾﮏ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی و روﯾﮑﺮد
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دھﺪ .وﻗﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ
دھﯿﻢ و ﻧﮕﺮان ﺣﺎل و روز آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و از دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،در واﻗﻊ از ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ زﯾﺮ ﭼﮑﻤﮫ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺴﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ «.در ﺗﻤﺎم ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﮐﻠﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮی اﺷﺎره ای ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد رژﯾﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در آن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ]» :اﻣﺎ[ در
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ،ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻮروﮐﺮات ھﺎی ﺑﺰرگ و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –
اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﮭﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻢ و ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺰرگ و زﻣﯿﻨﺪاران ﺑﺰرگ اﯾﺮان )اﻋﻢ از ﺑﻨﮕﺎه
ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ( ،اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ھﻤﮥ ﻣﺎﻟﮑﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و
ﮐﺎر ﺧﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬاراﻧﻨﺪ ،ﺧﻮاه
زﻣﯿﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ( ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،و ﻧﮫ ِ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮭﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮﻧﺪ زﯾﺮا وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل و
ﮐﺎر زﻧﺪه ،ﮐﺎر
ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درآﻣﺪی ﮐﮫ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ِ

ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﻟﺪاﻧﯽ ﮐﮫ روی اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ
ﺐ آن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎ از »اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی« ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ
ﺻﺎﺣ ِ
و ﮐﻠﻤﮫ ای از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽ آورد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮭﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﻟﺪان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ای ھﻢ ﮐﮫ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و
ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﯽ ﺷﺪت اﺳﺘﺜﻤﺎر در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺜﻤﺎر ،زادۀ »اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی« ﻧﯿﺴﺖ ،در واﻗﻊ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زادۀ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺣﺎﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪۀ آن ھﺴﺘﻨﺪ«.
ﮐﻠﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ» :دﻏﺪﻏﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻌﻨﯽ دﻏﺪﻏﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ...دﻏﺪﻏﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻌﻨﯽ دﻏﺪﻏﮫ
اﺳﺘﻘﻼل؛ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺷﮭﺪا و رﻧﺞ ﻣﻠﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺣﺎﻻ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
و ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ واردات ﺑﯽ ﻣﮭﺎر ،ﺑﮫ ﻧﻘﺾ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد .دﻏﺪﻏﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻌﻨﯽ دﻏﺪﻏﮫ ﻓﺮدای
اﯾﺮان؛ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺰاﺣﻤﺖ ھﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﺎن و ﺑﺪﮐﺎران ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﺮان را ﺑﺴﺎزد و
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﻮان و ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن دارد «.آری دﻏﺪﻏﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ
آن ھﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ »دﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﻮان و ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن« ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻓﻘﻂ »ﺣﺪاﻗﻞ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ!
اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮭﺎدن ﺑﺮ ﻓﺴﺎد و اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از اﺳﺘﺜﻤﺎر )ﮐﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ( و ﺗﺤﻤﯿﻞ
»ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻌﯽ« و »ﺣﺪاﻗﻞ ھﺎی« داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻨﺰل ﺑﺮﮐﺎرﮔﺮان از ﺟﺎﻧﺐ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﺋﯽ اﻣﺮی
طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﺑﻮرژوازی ،ﭼﮫ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺻﻮﻻ اﺳﺘﺜﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد
)ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ آﻧﭽﮫ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﭼﯿﺰی طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و »ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ«
اوﺳﺖ!( اﻣﺎ آﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ھﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد؟ ﺗﻨﮭﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰﺑﻮر وﺟﺪان ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺎده و ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن »طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ« ﮐﮫ اﺳﺎﻧﻠﻮ ﮐﻠﻤﮫ ای درﺑﺎرۀ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﮕﻮﯾﺪ و در ﻋﻮض از اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان
و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران در »ﺟﻨﺒﺶ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮان« ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻟﺠﻮ از ﺿﺮورت اﺗﺤﺎد
ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮان و »طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ« و ﺑﻮرژوازی در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ:
»ھﻢ ﺑﻮرژوازی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮥ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ھﻢ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﺷﺪت زﯾﺮ ﺿﺮب ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ھﻢ طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﮫ در
ﻧﯿﻤﮫ راه ﻣﯿﺎن دو طﺒﻘﮥ اﺧﯿﺮ ھﻤﻮاره ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ھﺮ ﺳﮫ ،در اﺗﺤﺎدی ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﻧﮫ
ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﮫ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﺮﯾﺎن

اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﭘﮭﻨﮥ ﺳﮫ ﻧﮭﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺰاع طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪان ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ :ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اوﻟﺘﺮا راﺳﺖ ﺧﻮاھﺎن اﺳﺘﻤﺮار
ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮرژوازی در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اوﻟﺘﺮا ﭼﭗ درﺻﺪد ﺑﺮﻗﺮاری ھﮋﻣﻮﻧﯽ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﻧﺰاع طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزش طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺟﺮﯾﺎن
اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آن در ﺷﺮف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﺳﺖ.
طﺒﻘﺎت ﺑﻮرژوازی و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﭘﺮطﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋیھﺎی ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖورزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎطﯽ ،و
ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮۀ آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ در دھﮥ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ دوران ﻋﺮوج ﻣﺠﺪد
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﭘﺎﯾﺪاری را وﻟﻮ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺪاﻗﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزی دوﺳﻮﯾﮫ و دوطﺮﻓﮫ .از
ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﭼﭗ دﻣﻮﮐﺮات ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در دورۀ ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺧﺮداد ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاطﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺒﺰ راه ﺧﻮد را طﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در دورۀ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ در
ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزھﺎی دوطﺮﻓﮫای ﮐﮫ اﻗﺘﻀﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ،
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺎﻣﺰد رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر در ﺑﺨﺶھﺎی ﮐﻠﯿﺪی
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﮫ و ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ از ﻗﻮه ﺑﮫ ﻓﻌﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺨﺶ ﭘﺮطﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮥ ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ و طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .اﺋﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭘﺮطﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺳﮫ ﻣﺆﻟﻔﮥ اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎرآﻣﺪ رﺳﺎﻧﮫای را ﺑﺮای اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در
ﺑﺨﺶھﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاھﻢ ﺑﯿﺎورد) «.ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﻣﻘﺎﻟّﮥ »ﺗﻼش اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .«....ﺗﺄﮐﯿﺪھﺎ
از ﻣﺎ اﺳﺖ(.
ﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ :ﻣﺎﻟﺠﻮ ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ« ای از ﭘﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و ﺧﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ
اﺳﺖ! ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﺳﺎﻧﻠﻮ ھﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎن ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ھﻢ از دادن ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﻀﺎﯾﻘﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه
ای ﮐﮫ از آن ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ در واﻗﻊ ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﺮای ھﻤﻮار ﮐﺮدن راه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﺋﯽ رژﯾﻢ ﺑﮫ

ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﺠﻮ و ﻧﯿﺰ اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزش طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان» ،طﺒﻘﮥ
ﻣﺘﻮﺳﻂ« و ﺑﻮرژوازی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ وﺟﻮد آﯾﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮده ھﻢ از ﻗﺎﻓﻠﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺴﺮواﻧﮫ و ﻗﮭﻘﺮاﺋﯽ »ﭘﯿﺸﺘﺎز« اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﻦ ﺗﺰھﺎ از »زرادﺧﺎﻧﮥ ﺗﺌﻮرﯾﮏ« ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﮥ » ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﺘﯿﻚ ھﺎ ،و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻣﻨﺪرج در
»ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮدم« ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،٩٠٠ﻣﻮرخ  ٩ﻣﺮداد  ١٣٩١ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ  ...ﻛﺎﻧﻮن ھﺎی ﭘﺮ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻼ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی ﻣﻠﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ارزش اﻓﺰا در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﮫ ای ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود
ﻛﺮده اﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ،ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﮫ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﺑﺎﻓﺖ طﺒﻘﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه و ﭘﯿﺸﺮوﺋﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺗﺤﻮل ھﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻛﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ،ﻓﻀﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳﮫ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ طﻮر داﺋﻢ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺼﻠﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﮫ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎن اﺳﺖ و ﻧﮫ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﮫ اﻧﮕﯿﺰه و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ
وﺟﻮد و ﻋﻤﻞ ھﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺗﺼﺎﺣﺐ ارزش اﺿﺎﻓﮫ و ﻛﺴﺐ ﺳﻮد اﺳﺖ ،و در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎ و ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ھﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻼن و ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻛﻠﯿﺪی
ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ھﺎﺋﯽ از ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای
ﮐﻨﺎر زدن »ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎی در ﻗﺪرت« و اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﻠﮑﮫ »وﻻﯾﺖ زداﺋﯽ« از آن اﺳﺖ .ﭼﺮا؟
زﯾﺮا ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﮫ اﯾﻦ »دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﮑﻢ« و »ﻣﺤﮑﻤﮫ ﭘﺴﻨﺪ« ﮐﮫ در اﯾﺮان اﺻﻼ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد! ﻣﻘﺎﻟﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮدم در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺷﻌﺎرھﺎی ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﻨﺪرو در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری ﺳﻜﻮﻻر ،ھﻤﺎن ﻗﺪر ذھﻨﯽ و ﺑﺪور از
واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺪ ﻛﮫ داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﺗﻮھﻢ اﻣﻜﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻛﮫ ،ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ اﻧﻘﻼب ،و ھﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت در دﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ و ﺳﭙﺎه ،در ﻛﻨﺎر ﯾﻚ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯽ ای ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﮫ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از
ﻣﻀﻤﻮن ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری را ﺑﮫ آن ﺑﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در واﻗﻊ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﻔﻆ ﯾﺎ

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد .ھﻢ اﻛﻨﻮن
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاروی ﻣﺮدم و ﺟﻨﺒﺶ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﮔﺬار از اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ طﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮫ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ
و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ) «.ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﮐﻠﻤﺎت از ﻣﺎ اﺳﺖ(
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﻧﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺎر ﺟﻤﮭﻮری ﺳﮑﻮﻻر را .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺷﻌﺎرھﺎی ذھﻨﯽ و ﺑﮫ دور از واﻗﻌﯿﺖ
اﻧﺪ.
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﺎﻧﻠﻮ در ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ )ﺟﻨﺶ ﺳﺒﺰ( و
ﺣﺰب ﺗﻮده ھﻤﺴﻮ و ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﺴﻮﺋﯽ اش ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد او از
طﺮﯾﻖ »ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ھﺎ« و »آش ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻼف
ادﻋﺎی اﺳﺎﻧﻠﻮ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺎه ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ »ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﺎم« ﺑﮫ
رواﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺄﻟﮫ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز اﺳﺎﻧﻠﻮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی »اﻣﺎم زاده ھﺎی« دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﮫ ﻣﻠﯽ ھﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن و ھﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﺮای ﮐﻞ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد )ﮐﮫ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ھﺎی او را ﺑﮫ ﮔﻮش ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ »ﻧﮫ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«( .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎس اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ
ﺑﮫ ﺿﺪ رژﯾﻢ را ﺳﻔﺖ ﮐﺮده و »ﺳﻮراخ و ﺳﻤﺒﮫ ھﺎی ﻓﺮار از ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﺴﺘﮫ«» ،دَﻣﺖ ﮔﺮم« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ(٥) .

اﺳﺎﻧﻠﻮ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ »ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺗﻤﺎم« ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺣﺎﺿﺮان و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی
دم ﮔﺮم« ﺑﺮاﯾﺸﺎن آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺎل ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺘﻢ،
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ »َ ِ
ﻣﺎل ھﻤﮫ ﺗﺎن ھﺴﺘﻢ ،ﺷﺪه م ﯾﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻠﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮫ روزی ﺑﮫ درد ﺑﺨﻮرم!« و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺑﺮد.

ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﮐﻠﯽ
 ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﺋﯽ اﯾﺮان ،ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ رو و ﺳﺮﺑﺎز
ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
 رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی ،اﻋﻢ از ﺑﻮرژوازی در ﻗﺪرت ﯾﺎ
ﺑﯿﺮون از ﻗﺮت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
 اﺳﺎﻧﻠﻮ از ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺑﮫ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻮﻋﻈﮫ ﮔﺮ ﺳﺎزش
طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﻮ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ھﺎی واﻗﻌﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ در اذھﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و ﺑﮫ
دﺳﺘﯿﺎر ﺑﻮرژوازی ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و دﯾﮕﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺿﺮورت دارد.
 طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ھﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ در دﻧﺒﺎﻟﮫ روی از ھﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮرژواﺋﯽ ،ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻧﺪارد .ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ،ﯾﮕﺎﻧﮫ راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﺷﺮط ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اداﻣﮫ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ در راه
اھﺪاف ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮ ﺧﻮد طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﺧﻮد و ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪان طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮده ھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ اﻧﺪ و ﻧﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و ﻧﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺷﺮﯾﮏ
ﺟﺮم ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭﺎﻧﯽ .
 اﻋﺘﻤﺎد طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﺧﻮد و ھﻤﮑﺎری و ھﻤﯿﺎری او ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﺪﮔﺎن و ﺗﻮده ھﺎی زﯾﺮ
ﺳﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ھﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ و اﻓﺸﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن آﻧﮭﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﮫ ﺣﻤﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺿﺪ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ رھﺒﺮی
ﮔﺮدد.
 طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺰاران و دﻻﻻن ﺑﻮرژوازی را ﮐﮫ در ﻟﺒﺎس »دﻣﻮﮐﺮات«،
»ﭼﭗ« ﯾﺎ »ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی« ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ رو ﺑﻮرژوازی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و
اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ھﺎ
) (١اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ )ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺒﮭﮥ ﻣﻠﯽ( ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ :
http://www.jebhemelli.info/?p=2229
) (٢اﺳﺎﻧﻠﻮ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ]ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ[ ﺧﻮدش وادار ﻣﯽ ﺷﻮد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ رود ﭼﻮن ﻣﺮدم آن را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ و دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد« .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺧﺎرج ھﻢ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﻧﺪارد ،اﺳﺎﻧﻠﻮ از ﺿﺮورت ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ »اﻓﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﻤﯽ زﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ» ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدش ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﯾﺎ »ﮐﻨﺎرش
ﺑﮕﺬارﻧﺪ«! ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺎﻧﻠﻮ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ »ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ﻣﻌﺮوف »ﺧﻮدش ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﮫ ﻣﯿﺎﻓﺘﮫ« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
) (٣ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﺳﺎﻧﻠﻮ ﯾﮏ روز از اﯾﻨﮑﮫ »ﻓﺮﯾﺐ« ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی» ،ﻓﺮﯾﺐ« اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﮭﺎﻧﺸﺎھﯽ» ،ﻓﺮﯾﺐ«
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »اﻧﺪﯾﺸﮫ« و ﻏﯿﺮه را ﺧﻮرده ﻧﯿﺰ اظﮭﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﻨﺪ و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮای »ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن«
از دار و دﺳﺘﮥ ﺑﻮرژواﺋﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ!
) (۴اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﺧﯿﺰش ﺷﻤﺎرۀ  ١۶ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
) (٥رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺎﻧﻠﻮ در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ در ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ:
http://www.jebhemelli.info/?p=2229
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