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درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان
ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ “اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ“ در اﯾﺮان ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ
اﯾﺮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺛﺮوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻧﺒﺎﺷﺖ ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه در اﯾﺮان ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻀﺎد طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﮭﺖ
ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﻀﺎد طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ دو
ﻗﻄﺐ ﺗﻀﺎد دارد.
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮآورد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٨۴ ،١۴٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۵ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ طﺒﻘﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان اﺳﺖ ١۶ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده  ۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،اﻗﺸﺎر ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﯿﺶ از  ٪٧٠اﯾﻦ ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی را ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻓﻘﯿﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
ﺑﻮرژوازی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ ﺣﺎﮐﻢ و در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮرژوازی ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮏ ﺑﻮرژوازی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮرژوازی در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻮرژوازی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال اﯾﺮان ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در  ۴٠ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ آن را در ﻏﻠﯿﺎﻧﺎت اﻣﺮوزه
اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ :ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻧﯿﺰ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ.
وﻟﯽ در اﯾﺮان ھﻨﻮز ﺷﺮاﯾﻂ ذھﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺴﺖ:
 -١ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺣﺰاﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺣﺰب رﻧﺠﺒﺮان اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺰاب
و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ دور از ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوز طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪان ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺣﺰب راﺳﺘﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ھﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -٢در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻞ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ھﻨﻮز ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﻧﺪارد.
 -٣در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺗﻮدهای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزد.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ ﺑﺮطﺮف ﺷﻮد .وﻟﯽ در ﮐﺠﺎ و ﺗﺤﺖ ﭼﮫ ﺷﺮاﯾﻄﯽ؟
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﺮدم آزادﯾﺨﻮاه در درون ھﻤﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،در ﻏﻠﯿﺎﻧﺎت ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش از ھﻢ و آﻣﻮزش از ﺗﺠﺎرب اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات
و ﮐﻤﺒﻮدھﺎﯾﺶ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮطﺮف ﮐﺮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را در ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﻮد .واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﺮﮐﻮب و دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ھﻢ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهای در ھﺮ ﺷﮭﺮ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﮔﺎھﺎ ً ﭘﺮوﻟﺘﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ادﻋﺎ
را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری )اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ( ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهای و ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در آنھﺎ ،آن ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﮭﺖ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﺮ وﻗﺎﯾﻊ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را آن طﻮر ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی روﺑﻨﺎﺋﯽ و ذھﻨﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ھﺮ ﮐﺸﻮری
ﮐﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب در آن ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ “دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“ ﮐﮫ ﯾﮏ دوران طﻮﻻﻧﯽ
و ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻻزم دارد ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪی ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ در ﻧﯿﻤﮫ دوم ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ،ﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردھﺎی دوران ﺳﺎز ﺣﺰب
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ – ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن  MLPDرﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ،ﮐﺸﻒ داھﯿﺎﻧﮫ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺴﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ دوﻟﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .در واﻗﻊ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
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ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺴﺮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻣﺎﻓﻮق
اﯾﻦ دوﻟﺖ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﻨﺴﺮن ﻣﺎﻓﻮق وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻗﺸﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮرژوازی در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻣﺎﻓﻮﻗﺶ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻮرژوازی در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺴﺐ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮ او از ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺣﺸﺖ دارد .ﻟﺬا ﺑﻮرژوازی در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﮫ ﭘﺮﭼﻢ
“اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺶ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ،
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺶ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮنھﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮاﺳﺖھﺎی آنھﺎ را ﭘﺲ از
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ ،ھﻨﻮز در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺗﻨﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟﻮد دارد ،طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﻧﻘﻼب را اداﻣﮫ دھﺪ ،ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽاش
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺮدم ھﻨﻮز آزادیھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را طﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻣﺎﻓﻮق ،در ھﻤﺎن روز ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ
اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی “دﻣﮑﺮات“ ،از آن ﺳﻮدھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی طﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی در ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﺑﮫ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪن ،ﺳﺮﮐﻮب طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮕﺮد ،آزادیھﺎ را ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻟﺬا از  ۵٠ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺟﮭﺎن ،اﯾﺠﺎد ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ دوﻟﺖ “دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“ در ھﻤﺎن روز
اول ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
 -١اﯾﺮان :دار و دﺳﺘﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ طﻠﺒﯽ
و ﺑﺎ اھﺮم ﻣﺬھﺐ ﮐﮫ ﺑﺎور اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪ .ھﻤﮫ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دار و دﺳﺘﮫ ﭘﯿﺶ از
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ و آﻟﻤﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻗﺮار داﺷﺖ و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽ درﯾﻎ
آنھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﺳﺮﮐﻮب طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و زﻧﺎن آزاده زد و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻤﺎم آزادیھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٢ﻋﺮاق :ﻣﻠﺖ ﮐﺮد ﻋﺮاق ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی دو ﺳﺎزﻣﺎن – اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻣﯿﮭﻨﯽ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺟﻼل طﺎﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺑﺎرزاﻧﯽ ،ﺳﺎﻟﯿﺎن طﻮﻻﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات وﺳﯿﻌﯽ زدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﮫ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ،ﺟﻼل
طﺎﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺎرزاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﺮاق در ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ “دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“ دوﻟﺖ ﻋﺮاق را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .طﺎﻟﺒﺎﻧﯽ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻋﺮاق و ﺑﺎرزاﻧﯽ رﺋﯿﺲ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺪﯾﺶ ﭘﯿﺶ از ﺑﮫ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪن دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﮐﻨﺴﺮنھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﺮدم آزادﯾﺨﻮاه ،و ﺟﻨﺒﺶ وﺳﯿﻊ و
ﻋﻤﯿﻖ زﻧﺎن زد و اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺷﺒﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﺮاق ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ.
 -٣ﺗﻮﻧﺲ :در ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣﺮدم ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮ ﺑﻦﻋﻠﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ،
ﯾﮏ رژﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﮭﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ .در ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﻗﯿﺎمھﺎﺋﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ و دوﻟﺖ ھﺎی “دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ“ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزه طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺮدان و
زﻧﺎن آزاده در ﺗﻮﻧﺲ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ھﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺎھﯿﺖ “دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“
ﺑﮭﺎر ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ وﯾﮋه روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ادﻋﺎ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .در ھﻤﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز و ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺳﺮﮐﻮب
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻒ و ﺗﺠﺎرب ،روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﺳﮫ اﯾﺠﺎد و ﺛﺒﺎت دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از  ۵٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ھﺮ
رژﯾﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﮫ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﺷﺒﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ طﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ “اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از ھﺮ اﻧﻘﻼب
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ داﯾﺮه ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ راه اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺮدم آزادﯾﺨﻮاه اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
از ﻓﻘﺮ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﯿﮑﺎری  ،ﻓﺤﺸﺎ ،ﺟﻨﮓ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ِﻢ ﮐﮫ رﺳﯿﺪن ﺑﻼواﺳﻄﮫ ﺑﺪان
اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ و وظﯿﻔﮫ ﻣﺎﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﻘﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ
و ﻟﻨﯿﻦ و اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ و ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫدون و دﺳﺘﺎوردھﺎی آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای زدودن ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺑﮭﺎﻣﯽ ،ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ دو اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﻮد:
ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻟﻨﯿﻦ در دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﮫ  ١٩١٧را در ﮐﻤﺒﻮد و ﻧﺎرس ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ذھﻨﯽ اﻧﻘﻼب در
روﺳﯿﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
ﻟﻨﯿﻦ در دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوازی ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﮭﻦ ﯾﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﺳﺮواژ را )اﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ از ﺳﺮ راه ﺧﻮد
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ﻣﯿﺮوﺑﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺎﻣﻞ ھﺮ ﭼﮫ وﺳﯿﻌﺘﺮ و ھﺮ ﭼﮫ آزادﺗﺮ و ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را ﺑﮫ طﺮزی ھﺮ ﭼﮫ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ) «.ﻟﻨﯿﻦ » -دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ – ...ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ«(
در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﻮرﯾﮫ  ١٩١٧ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ذھﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﯿﻨﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ زدودن ﺳﺮواژ و ﺑﻮرژوازی ده ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﯿﺤﺘﺮ ﺣﻞ ﺗﻀﺎد “ﺑﻮرژوازی دھﻘﺎﻧﯽ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ده“ )ﻟﻨﯿﻦ » -دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ - ...ﻣﻘﺪﻣﮫ«( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ ارﺿﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﮫ دھﻘﺎﻧﯽ و درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮد.
در اﯾﺮان ﺳﺮواژ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ دهھﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ وﺟﻮد دارد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺤﺮاف دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﻈﺮﯾﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن
ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب در ﺗﺤﻮﻻت روﺑﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﮫ از اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﯾﺎ آن
ﺳﯿﺎﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺮدهداری ،اﻧﻘﻼب ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوازی و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی .در اﯾﻦ ﺟﺎ طﺒﻘﺎت در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻠﯿﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،اﻧﻘﻼب ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﻋﻠﯿﮫ طﺒﻘﮫ دﯾﮕﺮ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ
اﻧﻘﻼب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی رﻗﺎﺑﺖ آزاد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ وﺟﻮد دارد
وﻟﯽ ﭼﻮن ھﺮ دو ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺬار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺒﺎرزه اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در
درون ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﯿﭽﮕﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻮن در اﯾﺮان ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺻﺪھﺎ دﻓﻌﮫ ھﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ
“ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ“ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب
ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺳﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
اﯾﺮان رﻓﺮم را ﺑﮫ ﻧﺎم “اﻧﻘﻼب“ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ  MLPDﭘﺘﺮ واﯾﺲﻓﻨﯿﻨﮓ در  ٢۴اﮐﺘﺒﺮ در ﺟﻠﺴﮫای در ﺷﮭﺮ ﮐﻠﻦ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ را ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
“اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ“ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً
از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی اﻧﺤﺼﺎری ﻣﻠﯽ و ﺑﻘﺎﯾﺎی زﻣﯿﻦ
داران ﻓﺌﻮدال ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ھﺪف ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﺘﺎب طﻠﻮع
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ“ :در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ھﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ .و دوﺑﺎره ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ... “.ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ“ ... ،ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯿﺸﻮد ،ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب رھﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻨﯿﺎن ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﺘﯿﺰی
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ“«.
ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ از اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﻧﯿﻤﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯽ – ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﮐﮫ ﺟﺒﮭﮫ واﺣﺪی ﺑﻮد از طﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ ،دھﻘﺎﻧﺎن و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺷﮭﺮ و ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺟﮭﺖ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺳﮫ
ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ و ﺳﻠﻄﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در آن ﮐﺸﻮر .وﻟﯽ
 اﯾﺮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺮان ﮐﺸﻮریﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ ﻣﮑﻨﺪهھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرژوازیداﺧﻠﯽ در ﺑﺪﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺮو رﻓﺘﮫ و ﺛﺮوتھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان را ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ.
 در اﯾﺮان ﺑﻘﺎﯾﺎی زﻣﯿﻦ داری ﺑﺰرگ ﻓﺌﻮداﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﺮان ﭘﻼﻧﺘﺎژھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫزﻣﯿﻦھﺎی وﺳﯿﻌﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ از ﻓﺌﻮدال و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
 ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺗﺠﺎری اﺳﺖ و ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻏﯿﺮ از ﭘﻼﻧﺘﺎژھﺎی ﮐﺸﺎورزی )ﺑﻮرژوازی ده(،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی روﺳﺘﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺎورزان زﻣﯿﻦ دار در ﺳﮫ ﻗﺸﺮ؛ ﻓﻘﯿﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺣﺎل و ﻣﺮﻓﮫ ،ﺣﻀﻮر دارد.
 ﺑﺨﺸﯽ از طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی در روﺳﺘﺎھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ در ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی دھﻘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ داﻣﺪاری و ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آرﺗﻞ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫﭘﯿﺶ از ظﮭﻮر طﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺘﺮ ﻓﯿﻨﯿﻨﮓ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺪه “اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ“ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﺰﺑﺶ را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﭘﺮوﺳﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻗﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی را ﺑﮫ وﺟﻮد آورد ،ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮدهھﺎی آزادﯾﺨﻮاه و ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ و
ﻣﺒﺎرزه ﻗﮭﺮ آﻣﯿﺰ ﺗﻮدهای را ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻞ ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت را ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال داﺧﻠﯽ ﮐﮫ در طﯽ ﻣﺒﺎرزه ،واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻗﺸﺮی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺋﻦ ﺑﮫ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ واﻗﻌﺎ ً رﻓﺮم را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد.

4
اﯾﻦ ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال را ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﮐﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال ،ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ دﻣﮑﺮات و
آزادﯾﺨﻮاه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺟﺒﮭﮫ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﮫ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و آزادﮔﺎن اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻋﯿﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ از اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 -١طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﮐﮫ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ،
ﺷﻌﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮراﺋﯽ و ﺳﭙﺲ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮراﺋﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ را طﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﯾﺪهھﺎی اوﻟﯿﮫ و ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .در ﭘﺮوﺳﮫ ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻد ،دارای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻧﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ در ﻧﻄﻔﮫ و آﮔﺎھﯽ اوﻟﯿﮫ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ.
 -٢اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز و آزادﯾﺨﻮاه ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽطﻠﺒﺪ .در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن و
آزادﯾﺨﻮاھﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ از اﻧﻘﻼب “دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“ در اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 -١در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ :ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال اﯾﺮان ﮐﮫ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺮار دارد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﻧﮭﻀﺖ آزادی ،ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ و...
 -٢در اﯾﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻋﻠﯿﮫ آن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺿﻊ وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن رﻓﻊ ﺳﺘﻢ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و
آزادی ھﺴﺘﻨﺪ ،از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال در آن
ﻣﯿﺪﻣﻨﺪ.
 -٣در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ :ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﺑﻮک و ﺗﻤﺎم رھﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  ،آﻗﺎی ﺑﺎﯾﺪن و ﺑﻌﻀﯽ
ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎی ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻨﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ...ﺳﯿﻨﮫ ﭼﺎک “اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“ اﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ “اﻧﻘﻼب
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ و ھﻨﺪی و ﺗﺮﮐﯽ را از اﯾﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺟ ﻤ ﻊ ﺑ ﻨﺪ ی :
 -١ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدارﯾﺴﺖ.
 -٢ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
 -٣ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﺎران اﻧﻘﻼب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و آزادﯾﺨﻮاھﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ .ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ
در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﺧﺎرﺟﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر .اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﮫ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮگ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از آن
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
 -۴آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﻼواﺳﻄﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در اﯾﺮان ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺮوزه آن اﺳﺖ“ ،اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“
و ﯾﺎ “اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ“ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ و دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ.
 -۵ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی “اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ“ و ﯾﺎ “اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ“ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
اﺳﺖ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﺮﺗﻮی
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