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ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل :

ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
 –٢ﭘرﭼم ،ﺷﻣﺎره دھم ،دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٣ﺛور  ١٣۴٧ھـ ١٣ /ﻣﯽ  ١٩۶٨ع

ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮥ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ در آن اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺟود دارد

ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎی ﻣرﺗﺟﻊ ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺑورژوازی از ﺑﯾم ﻣﻘﺎوﻣت ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر در ﺑراﺑر
اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﻣﯾﮑوﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﻣﺎﻧﻊ ﺗرﻗﯽ و رﺷد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧد و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً
وﺟود طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺿﺎد و ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻋﻠم و ﻋﻣل ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮫ و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در آن طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم و اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺟود
دارد.
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮫ در ﺷراﯾط »ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز« و ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﻣﯽ و ﭼﮫ
ﺑﺧﺻوص در ﺷراﯾط ﺟﻧﺑش ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﻐﯾﯾرات ﺳرﯾﻊ ﮐﯾﻔﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی اھﻣﯾت ﻣﺗرﻗﯽ و ﺧﻼﻗﯽ دارد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﺷراﯾط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑدون ﻣﺑﺎرزه ﮐﺎرﮔران ﮐﻣﺗر ﺑﻔﮑر ﺗﮑﺎﻣل ﺗﮑﻧﯾﮏ
ﻣﯽ اﻓﺗﻧد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ از طرﯾق »ﺳﺎده« و »ارزان« ﻣﺎﻧﻧد اﻓزاﯾش ﺳﺎﻋﺎت و روز
ﮐﺎر و ﺗﻘﻠﯾل دﺳﺗﻣزد ،ﮐﺎرﮔران را اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧد و ﺳطﺢ ﺗوﻟﯾد را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد .وﻟﯽ ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾﮕﯾر طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر اﺳت ﮐﮫ در ﭘﮭﻠوی رﻗﺎﺑت ﻣﯾﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﻣﺟﺑور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﻐرض
اﻓزاﯾش ﺳود و ﻣﻔﺎد ﺧوﯾش ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺟدﯾدی را اﺣداث ﮐﻧﻧد ،ﻋﻣﻠﯾﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ را ﺗﮑﺎﻣل دھﻧد و
اﺧﺗراﻋﺎت را ﺑﮫ ﭘذﯾرﻧد و ﺑﮫ ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺟدﯾد ﺗوﺳل ﺟوﯾﻧد.
» . . .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم اﺧﺗراﻋﺎت ﺟدﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺳت  . . .ﺑﻌد از
ھر اﻋﺗﺻﺎب ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣﮭم ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺟدﯾد ظﮭور ﮐرده اﺳت«.
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ﻧﻘش ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ:
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎت ﺳﺗﻣﮑش در زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻘش ﻋظﯾم ﻣﺗرﻗﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در دوران ﻣﻌﺎﺻر
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ اﺗﺣﺎد دھﻘﺎﻧﺎن ﭼﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﮐم رﺷد و ﻧو ﺑﻧﯾﺎد آﺳﯾﺎﺋﯽ و اﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ و
اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و ﭼﮫ در ﮐﺷور ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺟدی و ﺑزرﮔﯽ در راه ﺟﻠوﮔﯾری
از اﻋﻣﺎل ﺷوم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﺟﻧﮓ طﻠب اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﮑوﺷﻧد آﺗش ﺟﻧﮓ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز ﺟدﯾدی را ﺷﻌﻠﮫ ور
ﺳﺎزﻧد ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ را ﺳرﮐوب ﻧﻣﺎﯾﻧد ،آزادﯾﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﻣﺣو ﺳﺎزﻧد،
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻣردم را ﻣﺣدود ﮔرداﻧﻧد ،ﻓرھﻧﮓ ﻣﺗرﻗﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را از ﻣﯾﺎن ﺑردارﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم
راه رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺳدود ﮐﻧﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻗﺎطﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش در ﺗﺣت رھﺑری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻗﺎدر اﺳت اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﻣﺎﯾﻼت
ﺿد ﻣردم را ﺟﻠو ﮔﯾرد .در ﺷراﯾط ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن ﭼﻧﯾن ﯾﮏ  . . .ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺗﺎﯾﺞ درﺧﺷﺎﻧﯽ را در راه
دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﺎر آورد و ﺟﻠو ظﮭور ﻓﺎﺷﯾﺳم ،ارﺗﺟﺎع و ﺟﻧﮓ را ﻣﺳدود
ﺳﺎزد.
در اﺛر ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾﮕﯾر و ﺳرﺳﺧت و ﺗﺷﮑل ﺗوده ھﺎی ﺳﺗﻣﮑش ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗﻣﮕران اﺳت ﮐﮫ ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
روی ﻣﯾدھد و ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳرﯾﻌﺗر ﻣﯾﺷود.
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﺳرﯾﻊ ﮐﯾﻔﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( در
ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻘش ﺧﻼق و ﻋظﯾﻣﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه اﺳت ﮐﮫ ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﮭﻧﮫ از ﺑﯾن ﻣﯾرود و ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧوﯾن و ﻣﺗرﻗﯽ ﺗر ﺟﺎﻧﺷﯾن آن ﻣﯾﮕردد.
ھرﮔﺎه ﻧظری در ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود ﺑﺧوﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﭘر از
ﻣﺑﺎرزه اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران اﺳت .ﻣﺑﺎرزه ﺟﺳوراﻧﮫ ﺑردﮔﺎن ﺑﺎ ﺑرده داران در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑردﮔﯽ ﻧظﯾر ﻗﯾﺎم اﺳﭘﺎرﺗﺎﮐوس )ﻗرن اول ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد( ،ﻣﺑﺎرزه و ﻗﯾﺎم دھﻘﺎﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺋوداﻟﮭﺎ از ﻗﺑﯾل
ﻗﯾﺎم ﺗﺎﯾﻠور در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن )ﻗرن ﭼﮭﺎردھم( ﻗﯾﺎم ژاﮐری در ﻓراﻧﺳﮫ )ﻗرن ﺷﺎﻧزدھم( ،ﻗﯾﺎم ﺑﺎﻟوﺗﻧﯾﮑوف و
رازﯾن )ﻗرن ھﻔدھم( و ﭘوﮔﺎﭼف )ﻗرن ھﺟدھم( در روﺳﯾﮫ ،ﻗﯾﺎم ﺗﺎی ﭘﯾن در ﭼﯾن )ﻗرن ﻧزدھم( و
ھزاران ﻗﯾﺎم و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺧورد و ﺑزرگ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣظﮭر ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺳﺗﻣﮕران و ﺳﺗﻣﮑﺷﺎن در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
ﻣﺑﺎرزات و ﻗﯾﺎم ھﺎی ﺑردﮔﺎن ﻧﻘش ﻣﺗرﻗﯽ در ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑردﮔﺎن ﺑﻧﺎھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑردﮔﯽ
را ﻣﺗزﻟزل ﺳﺎﺧﺗﻧد و دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﻋﻣده ﻧﺎﺑودی ﻓﺋوداﻟﯾزم ﻣوﺟب ﮔذار ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻣﺗرﻗﯽ ﺗر )ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری( ﮔردﯾد .ﻣﻌﮭذﻟﮏ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم در
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ﺟواﻣﻊ ﺑردﮔﯽ و ﻓﺋوداﻟﯽ ﻗرون ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ظﻠم و ﺳﺗﻣﮕری و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ
دھﻧد .زﯾرا ﺑرای ﭼﻧﯾن ھدﻓﯽ ھﻧوز ﺷراﯾط ﻻزم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺳﺎﻋد ﻧﺑود .ﺳطﺢ ﺗوﻟﯾد و ﺷﯾوه ھﺎی ﺗوﻟﯾد
اﻣﮑﺎن آﻧرا ﻧﻣﯾداد ﺗﺎ ﭼﻧﺎن ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آزاد اﯾﺟﺎد ﮔردد ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن از رﯾﺷﮫ ﻣﺣو
ﮔردد .ﻣﺑﺎرزان دوران ﺑردﮔﯽ و ﻓﺋوداﻟﯽ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل از ھدف ﻣﺑﺎرزه و طرق ﻧﯾل ﺑﮫ آﻧرا ﻋﻣﯾﻘﺎ ً درک
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺋوری ﭘﯾﺷرو و ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ رھﻧﻣﺎی ﻋﻣل ﻣﺑﺎرزه ﻣﺟﮭز ﻧﺑودﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
)ﺣزب( ﮐﮫ ﺳﻼح ﻗﺎطﻊ ﻣﺑﺎرزه زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود اﺻﻼً وﺟود ﻧداﺷت .طﺑﻘﮫ ﭘﯾﺷﺂھﻧﮓ ﻧوﯾن
ﯾﻌﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ھﻧوز اﯾﺟﺎد ﻧﺷده ﺑود.
ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ﻓوق ﻓﻘط در دوران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و آﺧرﯾن ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و ﺑﺎﻻ ﺗرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ آن ﯾﻌﻧﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم) ،ﭼﮫ در ﮐﺷور ھﺎی ﮐم رﺷد آﺳﯾﺎﺋﯽ ،اﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ و اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و ﭼﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ( و ﺑﺧﺻوص در ﻋﺻر ﻧوﯾن و ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺗوی اﺳﺎﺳﯽ آﻧرا ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎل از ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد و ﯾﮏ ﺳوم ﺑﺷرﯾت ﺗﺣت ﭘرﭼم ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ اﻋﻣﺎر زﻧدﮔﯽ
ﻧوﯾن ﻣﺷﻐول اﺳت و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم رو ﺑﮫ ﺿﻌف و اﺿﻣﺣﻼل ﻣﯾرود ،ﻧﮭﺿت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔری ﺑﺳط و
ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯾﯾﺎﺑد و »ﻣوج ﻧﯾروﻣﻧد اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ طوﻣﺎر ﺳﯾﺳﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را
درھم ﻣﯽ ﭘﯾﭼد« ﺑوﺟود آﻣد.
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری:
طﺑﻘﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑطورﯾﮑﮫ در ﺷﻣﺎره ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺷد ﻋﺑﺎرت از ﺑورژوازی و
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت.
از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺗﻼش ﺗﺣﺻﯾل ﺳود ﻓراوان اﺳت و ﮐﺎرﮔران را ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯾﮑﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ ﻣوﺟب ﺑﺣراﻧﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﯾﮑﺎری و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث
آﻻم و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑرای زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻣﯾﮕردد ،ﮐﺎرﮔران ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ دﻣﺳﺎز ﮔردﻧد و
ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﻧﺧﯾزﻧد.
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧطﺑﺎق دارد .اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑزرگ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺎرﮔران اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر را از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣو ﺳﺎزد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد
و ﻧظﺎم ﻧوﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑدون طﺑﻘﺎت را ﺑﮫ وﺟود آورد .اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻋﺎﻟﯾﮫ از ﻋﮭده دﯾﮕر طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑرآورده ﺷده ﻧﻣﯾﺗواﻧد ،زﯾرا ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری )ﺑورژوازی( ﺗﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻓﺋوداﻟﮭﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑرد
ﻣﺗرﻗﯽ ﺑود ،اﻣﺎ ﭘس از اﺷﻐﺎل ﻗدرت ﺧﺻﻠت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﯾﺎﻓت و ھدف آن ﻓﻘط و ﻓﻘط اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ)!( اﺳت.
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ﻗﺷرھﺎی ﻣﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً دھﻘﺎﻧﺎن ،ﭘﯾﺷﮫ وران اﺳﺗﻧد و ﻣوﺿﻊ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﻧدارﻧد ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﺑش ،ﻣﺑﺎرز ﭘﯾﮕﯾر ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﻌﮭذﻟﮏ ھر اﻧدازه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رﺷد ﯾﺎﺑد ﻗﺳﻣت اﻋظم دھﻘﺎﻧﺎن و
ﭘﯾﺷﮫ وران ورﺷﮑﺳت ﻣﯾﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺻﻔوف زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻣﯾﮕراﯾﻧد و ﮐﺎرﮔران ﻣﯾﺗواﻧﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑطرف
ﺧود ﺟﻠب ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﺗﺣدﯾن ﺧوﯾش ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،روﺷﻧﻔﮑران )اطﺑﺎء ،ﻣﮭﻧدﺳﯾن ،ﺗﮑﻧﯾﺳﯾﻧﮭﺎ ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﻣﺎﻣوران ﻋﻠﻣﯽ و ﻏﯾره(
ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺑﺎرزﯾن ﭘﯾﮕﯾر ﺑﺎﺷﻧد .روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺟﺑورﻧد در ﺧدﻣت طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر درآﯾﻧد .ﻣﻌﮭذﻟﮏ
ﻗﺷرھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣﺎﻣوران و ﻧﯾز ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از روﺷﻧﻔﮑران ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری آﻧﮭﺎ را ﺑﺟﺎﻧب زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد ﻣﺗﺣد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯾﺷوﻧد.
اﮐﻧون در ﻋرﺻﮫ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﻧﺣﺻﺎر ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﺷﻣن ﻋﻣده طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ھﻣﭼﻧﺎن
دھﻘﺎﻧﺎن ﭘﯾﺷﮫ وران و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐوﭼﮏ دﯾﮕر ﺷﮭری و اﮐﺛرﯾت ﻣﺎﻣوران و روﺷﻧﻔﮑران و ﺣﺗﯽ
ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﺗوﺳط اﺳﺗﻧد .ﺑدﯾﻧﺟﮭت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺿرﺑﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺧود را ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺣﺻﺎر ھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻧﯾروﻣﻧد ﻗدرت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ارﺗﺟﺎع و ﺟﻧﮓ و ﻓﺎﺷﯾزم و ﺑر ﺿد ﺻﻠﺢ ،اﺳﺗﻘﻼل
ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺳﺎزد.
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ )طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣزدور( ﭘروﮔراﻣﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻗدرت ﻣطﻠﻘﮫ اﻧﺣﺻﺎر ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﭘﯾش ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در آن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوﺟود ﺗﻣﺎم ﺧﻠق و ﻣﺗﺣدﯾن ﺧود را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
آﯾﻧده آﻧﺎن را ﻧﯾز در ﻧظر ﻣﯾﮕﯾرد .ﻣﺛﻼً ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﻣﻠﯽ ﮐردن وﺳﯾﻊ ﮐﮫ ﺣد اﮐﺛر ﺑوﺿﻊ ﻣردم ﻣﻔﯾد
ﺑﺎﺷد طرﻓداری ﻣﯾﮑﻧد ،از اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ارﺿﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دھﻘﺎﻧﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،در راه دﻣوﮐراﺳﯽ
وﺳﯾﻊ ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﺗﻣﺎم ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧد  . . .و ﻏﯾره ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋظﯾم ﺧﻠق ﺗواﻓق ﺗﺎم دارد .ﻣؤﺟز
اﯾﻧﮑﮫ طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎ اﺧﯾر ﺟﻧﺑش ،ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾﮕﯾر ﻣﯾﮑﻧد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت.
ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ﻣﺗرﻗﯽ ﺗرﯾن و رﺷد ﯾﺎﺑﻧده ﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗوﻟﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط و در رﺷد و
ﺗﮑﺎﻣل داﯾﻣﯽ اﻧد .ﮐﺎرﮔران اﺳﺎﺳﺎ ً از ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾﺗﯽ ﻣﺣروم اﻧد و ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﭼﯾزی ﻧدارﻧد ﮐﮫ در
ﻣﺑﺎرزه از دﺳت ﺑدھﻧد .ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ آزاد ﮐردن ﺧود ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را از ﯾوغ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗﻣﮕری
آزاد ﻣﯾﺳﺎزﻧد ،زﯾرا ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯾدھﻧد.
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ﺑـﺑرک ﮐﺎرﻣــــل

ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
-٣ﭘرﭼم ،ﺷﻣﺎره ﯾﺎزدھم ،دوﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺛور  ١٣۴٧ھـ ٢٠ /ﻣﯽ  ١٩۶٨ع

ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﮐم رﺷد و ﻧو ﺑﻧﯾﺎد:
ھم اﮐﻧون واﺣد ھﺎی ﺟدﯾدی از ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟوان در ﮐﺷور ھﺎی آزاد ﺷده آﺳﯾﺎﯾﯽ و
آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ و اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون در ﺗﺣت ﻧﻔوذ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺗﺳﻠط ﻓﺋوداﻟﯾزم ﻗرار دارﻧد ،وﺳﯾﻌﺎ ً در
ﻣﺑﺎرزه رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾرود و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و رﺷد
ﻣﯾﯾﺎﺑد و ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر و ﻣورد ﻗﺑول ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷوﻧد و ﻗﺷر ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را رھﺑری ﻣﯾﮑﻧﻧد و در راه ﺳوق ﭘﯾﮕﯾر ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺿد ﻓﺋوداﻟﯽ
ﺑﮫ ﺳرﻣﻧزل ﻏﺎﺋﯽ آن و در راه اﯾﺟﺎد دوﻟت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗرﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑدون طﯽ
ﻣرﺣﻠﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣ ّﺗﺣداﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﭘﯾﮕﯾر ﺗرﯾن ﻣﺑﺎرز در راه ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ،در راه ﺗﮑﺎﻣل و ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت .ﺑﺎ رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﺻﻧﺎﯾﻊ در اﯾن ﮐﺷور ھﺎ ﺻﻧوف طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
و ﻧﻘش وی در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯾﮕراﯾد .اﺗﺣﺎد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و دھﻘﺎﻧﺎن ﺷرط
اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯾروزی ﻣﺑﺎرزه در راه ﺗﺣوﻻت ﺑﻧﯾﺎدی و ﮐﯾﻔﯽ و ﺗﺎﻣﯾن ﭘﯾﺷرﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ھﺳﺗﮫ
ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ اﺳت .ﺑدﯾﻧﺗرﺗﯾب در ﮐﺷور ھﺎی ﮐم رﺷد و ﻧو ﺑﻧﯾﺎد ﺑﮫ ﻣوازات رﺷد
ﺗﺿﺎد ھﺎی ﻣوﺟود ﺑﯾن زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و طﺑﻘﺎت ﺛروﺗﻣﻧد ،ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮫ و
ﻣﻧﺑﻊ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ درﺧﺷﺎن ﺗر و ﻣﺷﮑل ﺗر ﻣﯾﮕردد و ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋده ﺷراﯾط اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺗرﻗﯽ ﺗر و
ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺟواﻣﻊ اﯾن ﮐﺷور ھﺎ را ﺗدارک ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ھدف ﻏﺎﺋﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ظﻠم و ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن ﭘﺎﯾﺎن دھد.
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اﺷﮑﺎل ﻋﻣده ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﻣزدور:
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﻣزدور )رﻧﺞ ﺑران ﯾﺎ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﯾﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( دارای ﺳﮫ ﺷﮑل ﻋﻣده
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯾﺗوان ﻣطﻠق ﮐرد و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط
ﺑﺎ ھم در ارﺗﺑﺎط ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ دارد.
ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﺑﺎرت از ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﻣﻘﺻد ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط زﻧده ﮔﯽ و ﮐﺎر ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ
ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﮐﺎرﮔران در ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی از ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن اﻓزاﯾش
دﺳﺗﻣزد ،ﺗﻘﻠﯾل ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و روز ﮐﺎر و ﻏﯾره را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﻌﻣوﻟﺗرﯾن ﺷﯾوه ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﺎرﮔران ﺑﯾﺎن ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮔﺎه ﻣورد ﻗﺑول ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻗرار ﻧﮕﯾرد ،ﮐﺎرﮔران دﺳت ﺑﮫ
اﻋﺗﺻﺎب ﻣﯾزﻧﻧد.
ﮐﺎرﮔران ﺑﻣﻧظور دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎرﮔری ﯾﻌﻧﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری )ﺗرﯾد
ﯾوﻧﯾون( ،ﺻﻧدوﻗﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﮐوﭘراﺗﯾف ھﺎ و ﻏﯾره ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد.
ھر ﮐﺎرﮔر )ﺣﺗﯽ ﮐم ﺷﻌور ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ( ﺿرورت ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓوری اﻗﺗﺻﺎدی
ﺧوﯾش را زود درک ﻣﯾﮑﻧد .از ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﮑل
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران و ﻣﺑدا ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد .در ﺷراﯾط ﻣﻌﺎﺻر دﻓﺎع از
ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺣﺗﯽ در ﮐﺷور ھﺎی ﮐﮫ ﻧﮭﺿت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﯾروﻣﻧد و از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳت،
ﻧﻘش ﺑزرﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .داﻣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑرای دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﺧوﯾش ﺣﺗﯽ در
ﺷراﯾط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺳط ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در اﺛر اﯾن ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه ﮐﺎرﮔران اﻣﺗﯾﺎزات زﯾﺎدی را از
ﺑورژوازی ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورﻧد .ﻟذا ﭘﯾﺷﺂھﻧﮕﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔران )ﻣﺑﺎرزان ﭘﯾﮕﯾر و ﻣداﻓﻌﯾن ﺻدﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﺗﻣﺎم ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر( ﺗوﺟﮫ ﺟدی ﺧود را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﻌطوف
ﻣﯾﺳﺎزد.
ﻣﺑﺎرزه در راه ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣوﺟب آن ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و
ﻧﮭﺿت ﺟﻠب ﮔردد و ﺑﺣﯾث ﻣﮑﺗب ﺿروری ﻣﺑﺎرزه ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺧدﻣت ﻧﻣﺎﯾد ،ﺷﻌور ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران را ارﺗﻘﺎ دھد ،ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﻣﺗﺷﮑل ﺳﺎزد .ﺑﻧﺎ ﺑر آن ﭘﯾروزی اﺷﮑﺎل ﻋﺎﻟﯾﮫ
ﻧﮭﺿت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ وﺳﯾﻌﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد.
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ﻣﻌذاﻟﮏ ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧدارد .زﯾرا اﯾن ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری را ھدف ﻗرار دھد ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣده اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎرﮔران را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد ،ﻣﺣو ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑورژوازی
را وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻗرار دھد و ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎرﮔران را از ﯾوغ اﺳﺗﺛﻣﺎر آزاد ﺳﺎزد .از اﯾن ﺟﮭت اﺳت
ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔران ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی و ﺻﻧﻔﯽ ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮭﺎ و اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾوﻧد ﻧدھﻧد ،ﺻرف
ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﺑوده ﻧﻣﯾﺗواﻧد .زﯾرا ﺑورژوازی )طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ( از ھر ﻓرﺻﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﺳﻠﯾم داده اﺳت دوﺑﺎره اﺧذ ﻧﻣﺎﯾد و در ﺑراﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد .روی اﯾن دﻟﯾل ﻋﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی دارای
ﺧﺻﻠت ﻣﺣدودی اﺳت و اﯾن ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرﺳد.
ﻣﺑﺎرزه اﺻﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﺷروع ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه از ﺳﺎﺣﮫء ﻣﺣدود دﻓﺎع ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓوری
ﮐﺎرﮔران ﺑرآﯾد و ﺑﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ظﺎھر ﮔردد و رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑد .روی اﯾن ﺿرورت اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﻣﺎم ﮐﺷور »ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎم طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن
طﺑﻘﮫ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد« اﻗدام ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾﮕﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺑﺎرزه اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ:
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭼون طﺑﻘﺎت دﯾﮕر ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾزﻧد ،زﯾرا ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم و ﺷراﯾط ﺑد زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد
ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺧﻠق اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﺧود ﺑﺧودی از ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧوﯾش آﮔﺎھﯽ ﻧﻣﯾﯾﺎﺑد
ﺗﺷﮑل ﺷﻌور طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻧدی و ﺳرﻋت آن ﻣﻧوط اﺳت ﺑﮫ ﺷراﯾط
ﻣﺷﺧص در ھر ﮐﺷور .درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﮑﺗب ﺑرای رﺷد ﺷﻌور طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ،ﻣﺑﺎرزات
روزﻣره ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓوری آﻧﮭﺎﺳت ،وﻟﯽ اﯾن ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻌور طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﯾل آﯾد و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﻋظﯾم ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺧود آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﺧﺎص ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت .از ھﻣﮫ اوﻟﺗر ﻣﺑﺎرزه
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﺎرﮔران ﻣﺳﺗﻠزم داﺷﺗن ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺗﯾوری ﻋﻠﻣﯽ اﯾﮑﮫ ﺑﺗواﻧد راه آزادی طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر را ﻧﺷﺎن دھد ﻣﯾﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﺑدون ﺗﯾوری ﻋﻠﻣﯽ ﭘﯾﺷرو ،ﻧﮭﺿت ﭘﯾﺷرو ﻧﻣﯾﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﯾوری ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ھﺎ وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺟداً در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ
ھر ﮔﺎه ﺗﯾوری ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﺑﺎ ﭘراﮐﺗﯾﮏ )ﻋﻣل( ﻣﺑﺎرزه ﺗوام ﻧﮕردد ،از آن ﭼﯾزی ﺑﯽ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرون
ﺧواھد ﺷد .طورﯾﮑﮫ اﮔر ﻋﻣل راه ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺷﻌل ﺗﺋوری روﺷن ﻧﺳﺎزد ،آدم ﮐور و ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ را ﻣﺎﻧد.
ﻣﯾﮕوﯾﻧد :ﺟﻧﺑش ﭘﯾﺷرو )ﻋﻣل ﻣﺑﺎرزه( ﮐﺷﺗﯽ اﺳت و ﺗﺋوری ﭘﯾﺷرو ﻗطب ﻧﻣﺎ ،ﻗطب ﻧﻣﺎ ﺑدون ﮐﺷﺗﯽ
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زﻧﮓ ﻣﯾزﻧد و ﮐﺷﺗﯽ ﺑدون ﻗطب ﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ ﻣﯾرود .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺋوری راھﻧﻣﺎی ﻋﻣل اﺳت .ﺑﺎﯾد
ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺟﻣوع ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن »ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧداﺷﺗن وﺳﺎﯾل و
ﮐﻣﯽ آﻣوزش ،ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﭼﻧﯾن ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ ﭘﯾﺷرو را ﮐﮫ راھﻧﻣﺎی ﻋﻣل ﺷﺎن ﮔردد ،اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .اﯾن
ﺗﺋوری ﺗوﺳط روﺷﻧﻔﮑران ﮐﮫ ﺑﺳوی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ آﻣدﻧد ،ﺗدوﯾن ﮔردﯾد«.
در ﺟﺎی دﯾﮕر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ» :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ ﮔواھﯽ ﻣﯾدھد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﻗوای ﺧود
ﻣﻧﺣﺻرا ﻣﯾﺗواﻧد آﮔﺎھﯽ ﺗرﯾد ﯾوﻧﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ اﻋﺗﻘﺎد ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﺑدھد ،ﺑر ﺿد ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد و دوﻟت را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺻدور ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎرﮔران
ﻻزم اﺳت و ﻏﯾره .وﻟﯽ آﻣوزش ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم از آن ﺗﺋوری ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺷو و ﻧﻣﺎ
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن داﻧﺷور طﺑﻘﺎت دارا و روﺷﻧﻔﮑران ﺗﺗﺑﻊ ﻧﻣوده اﻧد  . . .ﻣوﺟدﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم
ﻋﻠﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﻧﯾز از ﻟﺣﺎظ ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود در زﻣره روﺷﻧﻔﮑران ﺑورژوازی ﺑودﻧد  «. . .در
ﺟﺎی دﯾﮕر اظﮭﺎر ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم »در ﮐﺎرﮔران اﺻﻼً ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن
آﮔﺎھﯽ ﻓﻘط از ﺧﺎرج ﮐﺎرﮔران ﻣﻣﮑن ﺑود وارد ﮔردد« .ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ،طرﻓداری از ﺟرﯾﺎن ﺧود
ﺑﺧودی ﮐﺎرﮔران ﯾﮏ ﻧظر اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ )اﺑن اﻟوﻗﺗﯽ( اﺳت» ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺋوری ﮐرﻧش در ﺑراﺑر ﺧودرو
ﺑودن ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری و در واﻗﻊ ﺗﺋوری اﻧﮑﺎر ﻧﻘش رھﺑری ﮐﮫ ﻻزم ﭘﯾش آھﻧﮓ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺣزب
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯾﺑﺎﺷد «.روی ھﻣﯾن ﻣﻠﺣوظ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد» :ﻧﻘش ﯾﮏ ﻣﺑﺎرز ﭘﯾش آھﻧﮓ را ﻓﻘط
ﺣزﺑﯽ ﻣﯾﺗواﻧد اﯾﻔﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺋوری ﻣﺗرﻗﯽ رھﺑری ﺷود«.
ﻣوﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻘﯾده ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ﭘﯾﺷرو ﺗرﯾن ﺗﺋوری ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾﺟﺎد
ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣر از طرف ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﺑزرگ و ﭘرﻧﺑوﻏﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﻧده ﮔﯽ و آﺛﺎر ﺧﻼق ﺧود
را در راه ﻣﺑﺎرزه آزادی ﺑﺧش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر وﻗف ﮐردﻧد ،اﯾﻔﺎ ﮔردﯾد .آﻧﺎن ﺑﺎ دﻗت ﻋﻠﻣﯽ ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﯽ را ﺑﺳط
و ﺗﮑﺎﻣل دادﻧد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺿرورت آزادی آﻧﺎن از ﯾوغ اﺳﺗﺛﻣﺎر درک
ﺷد ،راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﮐﺷف و ﻧﺎﺑودی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺣﯾث
ﻗﺎﻧون ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺛﺎﺑت ﮔردﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮭﺿت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر وﺿﺎﺣت ﭘﯾدا
ﮐرد .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ از طرف ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﺑزرگ اﯾﺟﺎد ﺷده
اﺳت ،ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺟﺎﻣد و ﺧﺷﮏ در ﺑراﺑر ﻣﺳﺎﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر در ﻣراﺣل ﺑﻌدی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺟدﯾد و اوﺿﺎع و اﺣوال ﺟدﯾد ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﮕردد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ
ﻋﻠﻣﯽ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻼح ﺑران طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ آن ﺑﺻورت ﺧﻼق ﺑرﺧورد
ﮐرد و ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾد ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺟﺎرب ﺗﺎزه ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯾﻠوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن آﻧرا ﻏﻧﺎ
ﺑﺧﺷﯾد و رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل داد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾد دﻗت ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ و ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭘﯾوﺳﺗﮫ از طرف
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ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
اﯾدﺋوﻟوگ ھﺎی ﺑورژوازی ﻋﻧﺎﺻر ﻓﺋودال و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﭘرﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن از طرف رﻓرﻣﯾﺳت ھﺎ و
ﺗﺟدﯾد ﻧظر طﻠﺑﺎن راﺳت و »ﭼپ« ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ﻟذا ﻣﺑﺎرزه ﺑﻣﻧظور ﭘﺎﮐﯾزه ﻧﮕﮫ داﺷﺗن
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ »ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن آن از ھر ﻗﻣﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﯾدﺋوﻟوژی
ارﺗﺟﺎع اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در زﻣره ﻣﺑﺎرزه اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﺳت« زﯾرا ارﺗﺟﺎع اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﯾل دﺳت
داﺷﺗﮫ ﺧود را ﺗﺟﮭﯾز ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺗﺋوری ﻣﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرو را ﻟﮑﮫ دار ﺳﺎزد و از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﻓﺎع ﮐﻧد.
ارﺗﺟﺎع اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در زﯾر ﺷﻌﺎر ھﺎی دروﻏﯾن ﺿد ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎی را ﮐﮫ ﻣﺗرﻗﯽ و
ﭘﯾﺷرو اﺳت ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾدھد و در ﺻﻔوف ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ﺗﻔرﻗﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد،
ﻧﮭﺿت را ﺑدﻧﺎم ﻣﯾﺳﺎزد و اراده ﻣﺑﺎرزه را در ﻣﯾﺎن زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﮐﻧون ﺗﻣﺎم دﺷﻣﻧﺎن
ﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران اﻧﺣﺻﺎری ،ﻧژاد ﭘرﺳﺗﺎن و دار و دﺳﺗﮫ
ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم ،ﻓﺎﺷﯾﺳت ھﺎ و ﺳران ﻣرﺗﺟﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔران و ﻣﻼﯾﺎن  (. . .ھﻣﮑﺎران طﺑﯾﻌﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻣﺳﻠﮑﯽ ارﺗﺟﺎع اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﺎ ھم ﻣ ّﺗﺣداﻧﮫ و ﺑرای ﺑﻘﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧوﯾش )ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻗطﻊ
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ زوال اﻧد( ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﺋوری ھﺎی ﺗﺎزه ﺑﺗﺎزه اﺧﺗراع ﻣﯾﮑﻧﻧد .وﻟﯽ ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﺗﻼش ھﺎی
ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﻣداﻓﻌﯾن ﻧظم ﮐﮭﻧﮫ ،اﯾدﺋوﻟوژی ﻣﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرو ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻧوﯾن و ﻧوﯾن ﺗری ﻧﺎﺋل
ﻣﯾﺷود .زﯾرا اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی ﭼون ﺻﺧره ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻠم ﭘﯾﺷرو ،ﺑر اﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﯾﺎﺗﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﮐﮫ ﺷﯾﻔﺗﮫ ﺻﻠﺢ و آزادی و ﺗرﻗﯽ اﺳﺗﻧد ،اﺳﺗوار اﺳت.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ اﯾن ﺑﺣث ،ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ :ﺑﺎ ﺗدوﯾن و درک ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ و ﭘﯾﺷرو ،وظﯾﻔﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺗر ّﻗﯾﺧواه و ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾﯾﺎﺑد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻏﺎز ﻣﯾﮕردد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از اﯾﺟﺎد و درک اﯾن
ﺗﺋوری ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ ﮐرد و در اﻓﮑﺎر ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر رﺳوخ داد ،ﺷﻌور طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر را ارﺗﻘﺎ داد ،ﺟرﯾﺎن ﺧودرو و ﺧودﺑﺧودی آﻧﮭﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺷﻌوری ﮐرد و ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑرد ﺗﺎ ﮐﺎرﮔران ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻧﻘش ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﺧود را ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺗﻣﺎم ﺧﻠق
اﻋم از دھﻘﺎﻧﺎن ،ﭘﯾﺷﮫ وران و ﺧرده ﺑورژوازی و روﺷﻧﻔﮑران از ﻗﯾد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑورژواﯾﯽ و
رﻓورﻣﯾﺳﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧود ﻣﺗﺣد ﺳﺎزد .ﺑﺎزھم ﺑﺎﯾد ﺟدا در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻟذات ھدف ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺗﺎﺑﻊ وظﺎﯾف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻧﺑش
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺎدی و ﮐﯾﻔﯽ روﺑﻧﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟف طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
و ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﺷود و ﻣﺎ در ﺷﻣﺎره آﯾﻧده آﻧرا ﻣطرح ﺑﺣث
ﻗرار ﻣﯾدھﯾم.
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