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تواند به شناخت نيروهای انقالبی و درنتيجه به سازماندهی و بسيج اين تحليل طبقاتی جامعه به شرطی می 
نيروها کمک رساند که نه تنها از ترکيب و نقش اقتصادی طبقات و قشرها شناخت علمی به ما بدهد بلکه 

متاسفانه در . به خصوصيات اجتماعی، فرهنگی و باالخره موقعيت سياسی اين طبقات و قشرها بپردازد
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مثل هميشه به جای اين که راهنمايی در عمل  ،ای نيز مارکسيسم بد آموخته شده، ذهنی و مدرسهاين مساله 
در ميان اين گرايش سطحی عالم نمايانه، ما به . باشد، وسيله ای برای گواهی در عمل شده است

نان که با هايی برمی خوريم که نه تنها در پرتو ايدئولوژی علمی طبقه کارگر راه را بهتر از آ مارکسيست
می شناسند بلکه مارکسيسم در دست اين افراد به آيات  کار ندارند و های اجتماعی سر شناخت علمی پديده

لنينيسم و درک عميق و خالق آن -همواره بين اين سطحی انگاشتن مارکسيسم. بی مصرف تنزل يافته است
 .مبارزه بوده و خواهد بود

برخی از رفقا . های مختلفی پيدا کرده است حليل طبقاتی جلوهگرايش های نادرست در برخورد با مسائل ت
اساس اين  کنند و بر در تعيين و تعريف طبقات و قشرها تنها به رابطه آنها با مالکيت ابزار توليد توجه می

ای چنين پيچيده را حل کرده و از آن در تعيين خط مشی سياسی خود استنتاج  ضابطه می خواهند مساله
در تئوری، برای همه چيز فرمول دارند و از نقش طبقه و قشر در سازمان  ،عده ای ديگر. هايی کنند

تر کميت و  نتيجه اين دو مقدمه، ميزان سهم بردن از حاصل کار و به عبارت ساده دراجتماعی کار و 
. مانند  کيفيت مصرف نيز گفتگو به ميان می آورند ولی در عمل از انطباق فرمول با واقعيت درمی

پيش، از نداشتن تماس زنده و فعال با جامعه و توده  0F1]نمونه[نارسائی عمده در اين نحوه برخورد، باز مثل 
شود و در درجه بعد از بدآموختن تئوری که اغلب نه به موازات مبارزه و پراتيک  مورد بحث ناشی می

اگر اين رفقا يکباره . بلکه همچون دروس مدرسه برای يک امتحان آخر سال به خاطر سپرده شده است
های دور و بر خود بنگرند  با استعدادی متوسط به پديده و وبا ذهنی خالی تئوری علمی را به کنار بگذارند

پس عجب نيست . اغلب نتيجه ای درست تر از حاصل اين دانش نيمه تمام و نادرست به دست می آورند
کنند از اين  ها که با شناخت عاميانه ويا در مجموع غيرعلمی با مساله ای برخورد می اگر آن

 .بهتر واقعيت را درک کنند» دان و هيچ ندان چيز ههای هم مارکسيست«
نقش آنها در سازمان اجتماعی کار، و : ب ،رابطه آنها با مالکيت وسايل توليد: شناخت طبقات براساس الف

. سازد برند ما را به تعيين نقش اقتصادی طبقات و قشرها قادر می نتيجه اين دو، يعنی سهمی که از توليد می
ما بايد . رای درکی که ما بايد از يک نيروی اجتماعی داشته باشيم کافيست؟ حتما نهاما اين شناخت ب

آيا . بالفاصله پس از برخورد با مساله از ديدگاه اقتصادی، به موقعيت فرهنگی و اجتماعی طبقه بپردازيم
د؟ آيا طبقه تا فرهنگ طبقاتی خود را ساخته و هضم کرده باش] است[هايی را از سر گذرانده  طبقه، پروسه

تا دوران کودکی آن سپری شده باشد؟ و باالخره نه تنها تعريف اجتماعی ] است[تجاربی را از سر گذرانده 
و فرهنگی طبقه ضروريست بلکه بايد به تعريف سياسی و تعيين موقعيت سياسی و ايدئولوژيک طبقه 

و درک يک مقوله پيچيده در اين مراحل از شناخت است که آن سادگی سطحی از بين می رود . رسيد
تواند از  فقط با اين شرط است که شناخت تئوريک می. اجتماعی با فرمولی مرکب و پيچيده انجام می گيرد

های سياسی پيشی گرفته واقعيت را در نه سطح و موارد جزئی بلکه در  شناخت عاميانه افراد و جريان
لنين در شناخت طبقه کارگر . را به کار گيردتری شناخته آن  تر و بزرگ های طوالنی عمق و در پروسه

بايد بدانيم که . کند که بايد تعريف روانشناسی را حتما به تعريف اقتصادی طبقه کارگر بيافزاييم تاکيد می
آيا وحدت طبقاتی . طبقه کارگر از چه درجه ای از آگاهی برخوردار است و روحيه او در چه حالتی است

کند و به قدرت خود آگاهی دارد  ورژوازی و ديگر طبقات و قشرها درک میموقعيت خود را دربرابر ب و
                                      

 . باشد از ويراستار می([]) کليه توضيحات در کروشه   1
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و قدرت سازمان يافته طبقه  ،های رهبری کننده طبقه رشد کمی و کيفی کرده اند يا نه؟ و باالخره آيا سازمان
چنين است وظيفه سنگينی که در . کند يا هنوز طبقه بودن رهبری است به وظيفه طبقاتی خود عمل می

 .ل طبقاتی و شناخت نيروها دربرابر ما قرار می گيردتحلي
. شود، باری سنگين است برای نويسنده، انجام اين تعهد به خصوص در موقعيتی که اين سطور نوشته می

در چند صفحه ای که در اين متن به تحليل نيروهای انقالبی ايران اختصاص داده شده، کوشش  ،بنابراين
به دست دهيم تا اين مساله نيز همچون ديگر مسايلی که در اين نوشته مطرح می کنيم که طرحی از مساله 

تری مورد تحليل و بررسی  به طور مشروح و دقيق رندشده، از جانب رفقايی که وقت و صالحيت آن را دا
 .قرار گيرد

 
 

 موقعيت طبقه کارگر ايران
 

هرکجا از جنبش طبقه کارگر ياد . کرده ايمدر برخورد با مسايل سياسی با طبقه کارگر از دو جنبه برخورد 
يافته اقتصادی است که با طبقه کارگر و  های سياسی يا حرکات سازمان مقصود، جريان] است[ شده

تحت اين عنوان از . ايدئولوژی آن پيوند داشته و نماينده سياسی يا اقتصادی اين طبقه به شمار رفته است
لنينيست که پس -های مارکسيست ها و سازمان و گروه) نه ساختگی( های کارگری اصيل حزب توده، اتحاديه

البته . اند، نام برده شده است از خرد شدن حزب توده در کشور ما تا به امروز ظاهر شده و فعاليت کرده
های کوچک ديگر به  های سوسيال دموکرات، حزب کمونيست و جريان قبل از ايجاد حزب توده، دسته

بنابراين هرکجا از طبقه کارگر، ولو . اند ده ايدئولوژيک طبقه کارگر در جامعه ما بودهدرجات مختلفی نماين
بدون ذکر جنبش يا پيشاهنگ يا هر عنوان ديگری ياد شده و به رسالت، هژمونی و نقش سياسی آن اشاره 

ز موقعيت در اين فصل نيز ما مطلب را ا. يافته اين طبقه است شده است منظور نمودهای سياسی و سازمان
 .اقتصادی طبقه کارگر آغاز کرده و به موقعيت سياسی آن خاتمه می دهيم

از نظر سياسی شکست خورد و طی دو سال پس از  32طبقه کارگر نه تنها پس از کودتای مرداد  
آن تقريبا از نظر سياسی خلع سالح شد بلکه توقف و سپس حرکت قهقرايی بورژوازی ملی دربرابر رشد 

های داخلی  کارخانه. طبقه کارگر را به مفهوم اقتصادی آن نيز ضعيف کرد) تجاری( مپرادوربورژوازی ک
های قديمی دربرابر  کارگاه. نه تنها در اين سالها رشد نکردند، بلکه برخی از آنها ورشکست و تعطيل شدند

نسبی پااليشگاه فشار کاالهای خارجی تعطيل شد و باالخره کاهش توليد و صدور نفت تصفيه شده، تعطيل 
اش کاهش سريع و چشمگير کارگران  آبادان و اتوماسيون در امر استخراج و صدور نفت خام، که نتيجه

صنعت نفت بود نشانه سير قهقرايی طبقه کارگر به خصوص در چهره صنعتی آن در کشور ما در اين 
گذاری های خارجی،  يهسپس با آغاز رشد بورژوازی کمپرادور صنعتی و سپس افزايش سرما. دوره است

شود که در دهه اخير مسير خود را با سرعت بيشتری  دوره جديدی در رشد طبقه کارگر آغاز می
ای است که جامعه ما برای تغيير مسير  در حقيقت، وقفه چند ساله اول پس از کودتا به معنی وقفه. پيمايد می

و بورژوازی کمپرادور آغاز به رشد  بورژوازی ملی از حرکت بازمانده. گذراند رشد خود از سر می
شود که حاصل  ای برسد، به حرکتی تبديل می رفت به يک دموکراسی ملی يا توده حرکتی که می. کند می

 .داری وابسته است امروزی آن سرمايه
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طبقه کارگر . طبقه کارگر امروز نسبت به دو دهه قبل به رشد اقتصادی چشمگيری نائل شده است 
کارگر ساده، . نوعی قشربندی طبقه کارگر است ،اين تقسيم. ای مختلف قابل تقسيم استه ايران به بخش

کارگران کشاورزی، . کارگران کارگاهی و کارگران صنعتی، سه قشر عمده کارگران به شمار می روند
زد م با اين تقسيم بندی، ما کسانی را کارگر می شناسيم که اوال. قشر جديدی هستند که رو به رشد دارند

ثالثا کار يدی آنها الزاما روی  ،کار يدی انجام می دهند ثانيا ،بگيرند، يعنی صاحب نيروی کار خود نيستند
به (به اين ترتيب، کارگران ساده ساختمان و راه . ماشين و در مراکز جمعی و پيشرفته توليد نيست

شکل کارگر و کارگران  ترين يعنی نيروی کار خالص بدون مهارت، ابتدايی) عمله اصطالح عاميانه
يافته ترين شکل طبقه کارگر در  های توليدی، تکامل های صنعتی پيشرفته و کارخانه صنعتی در مجتمع

 .ايران به شمار می روند
های اخير، طبقه کارگر را به دو بخش قديمی و جديد  توقف چندساله مورد بحث و رشد سريع سال 

کنند  ها و مراکز واحدی کار می يمی و کارگران جوان در کارگاهدر حالی که کارگران قد. تقسيم کرده است
کارگران قديمی از نظر سن، تخصص و ميزان درآمد . مرزهای روشنی آنها را از يکديگر جدا کرده است

اين کارگران که يک دوره يا دو دوره . اند های خانوادگی از کارگران جوان قابل تشخيص و مسووليت
محافظه کاری نسبی که ناشی از و  را از سر گذرانده اند، عليرغم عدم تحرک جنبش اقتصادی و سياسی

شود از فرهنگ و آگاهی طبقاتی نسبی برخوردارند، معذالک جدايی آنها  ای آنها می موقعيت سنی و حرفه
آثار جبران نشده شکست دو دهه قبل، که در اين کارگران يأس، بدبينی و  ،از نسل جوان طبقه کارگر

اين دوگانگی، . های فردی را دامن زده مانع بزرگی در انتقال اين آگاهی به قشرهای جوان است هیخودخوا
اين کارگران، اغلب . شود ترين قشر طبقه کارگر، يعنی کارگران صنعتی ديده می به خصوص در مهم

هرگونه آگاهی و  آنها در حالی که دستمزدهای بهتری می گيرند، به کارگان جديد که فاقد. استادکار شده اند
 .نگرند حتی فرهنگ کارگری هستند، به ديده تحقير و از باال می

بيشتری نسبت به نسل قبل ) سواد( نسل جوان کارگران صنعتی و کارگاهی، از سطح آموزش 
در حالی که . بخش مهمی از اين کارگران منشأ شهری کارگری و خرده بورژوازی دارند. برخوردارند

کارگران جوان در حالی که فاقد فرهنگ کارگری هستند، . ب منشأ دهقانی داشتندکارگران قديمی اغل
اجتماعی روشنی دارند که ناشی از ماهيت شهری آنها و تمايالتی است که در دهه -خواسته ای اقتصادی

 .اخير در روستا روی داده است
 خراجهای توليدی و است تعداد کارگران صنعتی در بخش دولتی و خصوصی، در رشته 
در حالی که کارگران . هزار نفر است 350نزديک به ) ها، نفت، برق و انرژی، معادن و مانند آن کارخانه(

ها، قالی بافی شهری، ريسنده و  مثل بنا، خياط، کفاش، نجار، آهنگر، چاپخانه( های سنتی شهری کارگاه
سافری و شهری، کارگران هتل و مثل راه آهن، رانندگان بارکش، م( ن خدماتراو کارگ) بافنده کارگاهی

به مراتب بيشتر از کارگران صنعتی ) ها و مانند آنها ها، کارگران حمام و آرايشگاه ها و رستوران مهمانخانه
کنند ولی به طور  کارگران ساده ساختمان و راه در فصول مختلف تغيير می. هزار نفر است 600و حداقل 
به اين ترتيب، طبقه کارگر به تعريف . ها فعاليت دارند شتههزار کارگر در اين ر 500تا  400متوسط 

اگر کارگران کشاورزی و . دهد از کل نيروی شاغل کشور را تشکيل می% 18اقتصادی آن، حدود 
هايی بيکارند به اين عده  کنند و در فصل هايی کار می کارگران فصلی روزمزد کشاورزی که در فصل

در شهرها و در فاصله شهر و روستا در جستجوی کارند، به اين اردو  بيافزاييم و نيروی بيکاران را که
اين به اين معنی است که . دهد از جمعيت شاغل و در جستجوی کار را تشکيل می% 25بيافزاييم، بيش از 
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توليد ملی را توليد % 50اين نيرو نزديک به . طبقه کارگر ايران هيچگاه دارای چنين کميتی نبوده است
شد بورژوازی کمپرادور و سرمايه گذاری های خارجی به رشد بيشتر طبقه کارگر منجر ر. کند می
شود، کار در صنايع و معادن و روی ماشين  های عقب مانده تعطيل می در حالی که کار در کارگاه. شود می

ر حال های قديمی يعنی پيشه وران و سرمايه داران کوچک د در حالی که صاحبان کارگاه. افزايش می يابد
موج قطع ناشدنی مهاجرت از روستا به شهر . کند زوالند، طبقه کارگر پا به پای رشد سيستم فعلی رشد می

اين به معنی رشد . ادامه می يابد، پيشه وران و کسبه قطبی شده اکثريت آنها به صف کارگران می پيوندند
ه کارگر را با اين کميت و اين زمينه اما آيا می توان نيروی اجتماعی و سياسی طبق. آتی طبقه کارگر است

اقتصادی تعيين کرد؟ اگر چنين بود می بايست دهقانان که در طول تاريخ فئوداليسم تا به امروز همواره 
. کردند رين نقش اجتماعی و سياسی را در جامعه بازی میت بزرگترين کميت اجتماعی را داشته اند، بزرگ

بايد طبقه کارگر را نه به . اعی و فرهنگی طبقه کارگر را بشناسيمواقعيت اين است که بايد موقعيت اجتم
 .طور مجزا بلکه در رابطه با ديگر طبقات و قشرها در نظر آوريم
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در حالی . يکی از ويژگی های اجتماعی جامعه ما، موقعيت خرده بورژوازی نسبت به طبقه کارگر است
ضعف تاريخی بورژوازی صنعتی، طبقه کارگر به معنی واقعی و کامل آن رشد نکرده است،  که به نسبت

سيستم عقب مانده توليد کارگاهی، . خرده بورژوازی شهری از رشد چشمگيری برخوردار بوده است
وسعت کمی و سلسله مراتب سيستم توزيع، و باالخره بوروکراسی که تناسبی با نيروی توليدکننده جامعه 

اجتماعی -اين ضعف اقتصادی. ارد، در مجموع قشرهای مختلف خرده بورژوازی را رشد داده استند
طبقه کارگر به صورت عقب ماندگی کيفی اين طبقه دربرابر بورژوازی ملی و خرده بورژوازی تجلی 

ای ه بنابراين رشد کمی خرده بورژوازی زمينه مساعدی برای رشد کيفی آن بود و در پروسه. يافته است
و در اغلب ( های مختلف، اين عدم تناسب که ويژگی انکارناپذير جامعه ما است سياسی در دوره-اجتماعی

اين واقعيت در جوانب مختلف . همواره آشکار شده است) شود جوامع وابسته و تحت سلطه نيز ديده می
 .يمترين آنها برخورد می کن های مهمی شده که در اين فصل با مهم موجب ظهور پديده

شکست به هايی که  طبقه کارگر در سال ،عف تاريخی که تا به امروز ادامه يافتهضعليرغم اين  
های  پروسه. منجر شد، از خودآگاهی و فرهنگ طبقاتی به مراتب باالتری نسبت به امروز برخوردار بود

پايان يافت، در ايجاد خودآگاهی طبقاتی در  32آغاز و به کودتای  20که از شهريور  ،سياسی-اقتصادی
درحقيقت طبقه کارگر بدون خودآگاهی طبقاتی، بدون احساس همبستگی . طبقه کارگر نقش اساسی داشت

کار جمعی با ماشين و در مراکز . خود به عنوان يک طبقه، توده ای است متفرق و فاقد خصلت انقالبی
راکم در مدتی طوالنی، زمينه را برای همدردی و همبستگی اقتصادی و سپس سياسی طبقه کارگر فراهم مت

فرهنگ طبقه کارگر که حاصل شرايط مادی اوست نه ناگهانی و به محض شروع کار در . می سازد
اسی های اقتصادی، اجتماعی و سي کارخانه و کارگاه بلکه در يک پروسه طوالنی که ترکيبی از پروسه

برابر ديگر طبقات،  است و در رابطه با طبقات و قشرهای ديگر، با لمس کردن موقعيت طبقاتی خود در
طبقه کارگر ما، تا آن حد از فرهنگ خود و از خودآگاهی طبقاتی برخوردار است که . تکوين می يابد 

بقه کارگر ايران، يعنی به اين داليل است که مهمترين بخش ط. هايی را از سرگذرانده باشد  چنين پروسه
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شان گذشته، در پايين ترين سطح آگاهی طبقاتی بوده و هنوز  سال از سن 30تا  18کارگرانی که امروز بين 
اين بخش از . نشده است) بورژوازی دهقانی و خرده(فرهنگ طبقاتی در آنها جانشين فرهنگ قبلی آنها 

از قدرت جمعی خود آگاه . کند رد فردی میهای خود اساسا برخو طبقه کارگر با مشکالت و محروميت
. ها و اقدامات فردی بر محروميت خود غلبه کند کوشد با کوشش نيست، به ديگران اعتماد ندارد و می

حرکات جمعی محدودی که طی دو دهه گذشته طبقه کارگر از خود نشان داده است، آنقدر محدود بوده است 
کسانی که از انحطاط طبقه . آگاهی و فرهنگ طبقاتی آشنا سازد که نتوانسته نسل جديد طبقه کارگر را با

بايد توجه داشته باشند  زنند گويند ويا از نقوذ فرهنگ غيرکارگری در اين طبقه حرف می کارگر سخن می
است نه انحطاط و نه جانشين شدن فرهنگ ديگری به جای فرهنگ طبقه کارگر ه که آنچه دربرابر آن

متاسفانه بدون نضج . تجربگی و قوام نيافتن فرهنگ کارگری است جوان بودن، بیاست، بلکه اين نشانه 
ها  اعتراض(گرفتن حرکت جمعی طبقه کارگر که قطعا در آغاز شکل عمده آن حرکت اقتصادی خواهد بود 

امکان ندارد که با معجزه ای، طبقه کارگر از فرهنگ عالی طبقاتی و خودآگاهی ) و اعتصابات اقتصادی
چنين . بدون چنين خودآگاهی، طبقه کارگر از ايفای رسالت تاريخی خود عاجز خواهد بود. دار گرددبرخور

 .است ريشه عينی ضعف جنبش طبقه کارگر در شرايط امروز
خصوص در کشور ما که اين قشرها از اين  بايد توجه داشت که قشرهای مختلف طبقه کارگر به 

اند، از آگاهی طبقاتی  د چشمگيری در دوره اخير نداشتهسبب رشته فعاليت رش جهت برخی قشرها به
1Fبرخوردارند

کارگران . لکن همين عدم رشد و توقف در آنها، نوعی واخوردگی و يأس ايجاد کرده است. 2
شناخت فرهنگ قشرهای . از جمله اين قشرها هستند) چينان خصوص حروف ها به  چی ماشين(ها  چاپخانه

مثال فرهنگ . جريانی که با اين طبقه سروکار دارد، امری ضروری استمختلف طبقه کارگر، برای هر 
چنان چشمگير دارد که گاه بين دو طبقه  هايی آن پزخانه با کارگران فلزکار و مکانيک تفاوت کارگران کوره

طور چشمگيری اختالف  کارگران ساده راه و ساختمان با کارگران صنعتی به. شود قدر اختالف ديده نمی آن
هدف، . نيستيم وسيع قادر به ايجاد يک تماس حداقل با اين مساله در اين مختصر، ما حتی. نگی دارندفره

يک مطالعه مختصر در يک حرفه . توجه دادن به عمق مساله و جلوگيری از برخورد ساده و سطحی است
های بيابانی را  ونمثال فرهنگ رانندگان کامي. دهد که با چه مساله ای سروکار داريم از يک قشر نشان می

شرايط مادی کار و . های بيابانی در نظر بگيريم با نزديکترين همکاران آنها يعنی رانندگان اتوبوس
ها بيشتر به  نحو بارزی از يکديگر مجزا ساخته، رانندگان کاميون ای اين دوگروه را به های حرفه ضرورت

چينان اغلب فرهنگی  حروف. بورژوازی خرده بيشتر بهرا ها  کارگر صنعتی نزديکند و رانندگان اتوبوس
های مختلف رشد آن تغيير  فرهنگ طبقه کارگر در مجموع، در دوره. بينابين کارگر و روشنفکر دارند

شود منظور  لکن هنگامی که از اين فرهنگ گفتگو می. شود کند و فرهنگ قشرها نيز دگرگون می می
. طبقات و قشرها به خوبی قابل تشخيص است های عمده آن است که نسبت به فرهنگ ديگر خصلت
های عمده اين فرهنگ در همدردی و برادری نسبت به افراد طبقه، همدردی و جوانمردی نسبت به  خصلت

داران و حکومت  خواهی و فداکاری، کينه و تنفر از سرمايه ديگر زحمتکشان، وحدت و همبستگی، ترقی

                                      
خصوص در  به ،قشرهای مختلف طبقه کارگرايد توجه داشت که ب«: رسد که اين جمله بايد به اين تصحيح شود ه نظر میب 2

. اند، از آگاهی طبقاتی برخوردارند سبب رشته فعاليت رشد چشمگيری در دوره اخير نداشته که اين قشرها به ، با آنکشور ما
 )توضيح ويراستار(
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خواهی طبقه کارگر در اين  ترقی. شود و جسارت خالصه میارتجاعی و باالخره هوشياری، دقت، پيگيری 
های فکری،  شود که اين طبقه عليرغم محروميت از آموزش کافی، در برخورد با پروسه واقعيت ظاهر می

برخی قشرهای . دهد مذهبی و اخالقی مربوط به آينده از خود شايستگی غيرقابل انتظاری نشان می
رمندان دولت که هردو از رفاه و آموزش بيشتری برخوردارند، درمقايسه بورژوازی مثال کسبه يا کا خرده

های غيرکارگری از  چه را که برخی جريان آن. شوند کار شناخته می پرست و محافظه با طبقه کارگر کهنه
ها و افکار خود انتظار دارند کارگران را مانند خود و  درکش عاجزند اين است که آنها با قياس بر ارزش

خوانده را با يک کارگر صنعتی  آنها تفاوت بين يک بازاری ويا کاسب درس. تر از خود بشناسند عقبحتی 
های تولد خود شروع به جذب  طبقه کارگر از اولين قدم. کنند سواد از اين حيث، درک نمی يا کارگاهی کم

بطئی خودانگيخته فقط  اين رشد. کند کردن و نمايان ساختن فرهنگ خود، ولو به صورت خام و ابتدايی، می
های وسيع و پياپی  های طبقه خود را به منصه ظهور برساند که با جنبش تواند تمام خصلت به شرطی می

هايی از رکود،  ای کوتاه در جنبش و حرکت، به اندازه دهه طبقه کارگر در دوره. اين طبقه همراه گردد
سازی طبقه  از اينجاست که آگاه. يک او استرشد فرهنگی کرده و اين رشد زمينه مادی آگاهی ايدئولوژ

اين چنين کاری فقط در مقياس . ميسر نيست) گيری و تعليمات سمپات(کارگر از طريق کار محدود فردی 
کار گرفته شده،  ها به سازی توده های جمعی برای آگاه وسيع در شرايط حرکت و جنبش که وسايل و تريبون

نتيجه اين اشارات اين است که . ايجاد تشکل طبقه سودمند گردد های آماده برای تواند از زمينه می
های پيشرو طبقه کارگر در حالی که به ارزش بالقوه طبقه کارگر واقفند، نبايد فريب کميت  جريان
کننده اين طبقه را در حال حاضر خورده، به نيروی بالفعل طبقه کارگر پربها بدهند، همچنان که انکار  خيره
اعتقادی به طبقه کارگر به معنی قطع رابطه با  اده و امکانات بالقوه اين طبقه ويا بدبينی و بیهای آم زمينه

 .اين طبقه است
 
 

 موقعيت سياسی طبقه کارگر
 

 :شود موقعيت سياسی طبقه کارگر به دو صورت ظاهر می
 های کارگری موقعيت اتحاديه -اول
 های سياسی کارگری موقعيت سازمان -دوم

ها بسته به واقعی يا قالبی بودن خود و بسته به رابطه  ها اين طبيعی است که اين اتحاديه اتحاديهدر مورد 
اتحاديه واقعی کارگری، نقش . کنند های سياسی طبقه کارگر ارزش پيدا می های واقعی با جريان اتحاديه

دانيم  چنانکه می. رداساسی در رشد فرهنگ طبقه کارگر و آماده ساختن آن برای رشد سياسی به عهده دا
اتحاديه کارگری نيز قادر نيست به طور . های واقعی امکانی برای ظهور ندارند در شرايط فعلی، اتحاديه

کند از امکانات علنی و قانونی، ولو به حداقل، برخوردار  مخفی تشکيل شود زيرا وظايف آن ايجاب می
های اقتصادی و صنفی، هسته يا محفلی به  اليتممکن است جماعتی از کارگران آگاه برای تدارک فع. باشد

در شرايط فعلی عليرغم ديکتاتوری و نظارت  .وجود آورند ولی اين به هيچ وجه به معنی اتحاديه نيست
ها وجود  برداری از اين اتحاديه های قانونی، برای کارگران آگاه امکان بهره های پليسی بر اتحاديه سازمان

های  فراموش نبايد کرد که همين اتحاديه. شود به زيان طبقه کارگر تمام می دارد و غفلت از اين وسيله
های جوان طبقه  برای توده. کند قالبی و کنترل شده فکر همبستگی و وحدت را به طبقه کارگر القاء می
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و  کارگران آگاه. ها، نماينده حقوق طبقاتی آنها برای تشکل و مبارزه جمعی است وجود اين اتحاديه ،کارگر
های سياسی وابسته به طبقه کارگر بايد با احتياط از اين امکانات برای ايجاد حرکت و تقويت  جريان

 .فرهنگ طبقه کارگر استفاده کنند
های سياسی وابسته به طبقه کارگر که در طول اين متن به حد کافی به آن  اما موقعيت جريان 

های وابسته به طبقه کارگر از وحدت  جريان .پرداخته شده است، اکنون موقعيتی به شرح زير دارد
های وابسته به  ترکيب جريان. برخوردار نيستند و طبقه کارگر از يک پيشاهنگ واحد برخوردار نيست

طبقه کارگر در رابطه با ترکيب و ساختمان جامعه ما، الزاما ترکيبی است که در شرايط فعلی روشنفکران 
های  ايط عينی که اين وضع را ايجاب کرده است، افتراق بين جريانعالوه بر شر. در آن نقش عمده دارند

شود که  کننده است، مانع اين می پيشرو و اثر اپورتونيسم روی طبقه که اثری بازدارنده ويا حداقل گيج
و از اينجاست که مبارزه با ، پيوندند های انقالبی حاضر به موجوديت خود به جريان دح کارگران آگاه در

های مترقی  ق و دشمن طبقه ناگزير با مبارزه ايدئولوژيک نسبتا شديدی در صفوف داخلی جرياندشمن خل
تواند درنتيجه يک پروسه مبارزاتی با دشمن که با  های پيشرو، تنها می وحدت بين جريان. گردد توأم می

گر، راهی برای عليرغم موقعيت سياسی نامساعد طبقه کار. مبارزه ايدئولوژيک همراه باشد، به دست آيد
ترديدی نيست که در دو سال گذشته . های موجود نيست فصل سطحی و غيراصولی اختالف و حل

های باارزشی در راه ايجاد يک  اند گام که مشی مسلحانه را در پيش گرفته یلنينيست-های مارکسيست جريان
حرکت . بشود اندکی بيش نيست معذلک آنچه شده دربرابر آنچه بايد. اند و انقالبی برداشته پيشاهنگ واحد

هايی  اولين قدم، ايجاد و تحکيم وحدت بين جريان. مرحله پيش رود به گام و مرحله به به سوی وحدت بايد گام
مرحله بعد، تعميم وحدت در سراسر . توانند و بايد به وحدت برسند است که در مشی و ايدئولوژی می

در اين راه، وحدت بر سر يک تحليل . هنگ واحد استجنبش کارگری و به عبارت ديگر ايجاد يک پيشا
تر  نظرهای فرعی اصولی از گذشته جنبش، وحدت بر سر يک استراتژی و تاکتيک و باالخره بر سر نقطه

روسه پراتيک تحقق می يابد نه بر سر ميزهای پچنين وحدتی، فقط در يک . ايدئولوژيک ضروری است
اين نوشته خود چنين کوششی را . ، مغايرتی با اين حرکت نداردنظر در سطح وسيع معذلک تبادل. مذاکره

بخش، امری نيست که تدارک آن مستلزم وصول به مرحله  وحدت در سطح جنبش رهايی. در خود دارد
توان از حدود  معذلک بدون پيشرفت در وحدت جنبش کارگری نمی. نهايی وحدت در جنبش کارگری باشد

رفت ويا شايد گفته شود که اگر قرار است که چنين وحدت عامی معينی در اين وحدت عام جلوتر 
دربرگيرنده نيروهای وابسته به طبقه کارگر، نيروهايی که در زير علم ايدئولوژيک اين طبقه در راه 

توان به وحدت عام جامه عمل  دارند، باشد، بدون پيشرفت در وحدت خاص نمی حاکميت نهايی آن گام برمی
 .پوشانيد

ی که در پايان اين بحث قابل اشاره است، نقش روشنفکران و بطورکلی عناصر ا مساله 
مترقی و نه غيرعادی در چنين جنبشی  یاين نقش، نه نقش. بورژوازی در جنبش طبقه کارگر است خرده
2Fموقعيت جامعه استثمارزده. است

روشنفکران طی چند دهه، در شرايط . کند ادامه اين نقش را ايجاب می 3
اين پديده را بايد به عنوان يک ويژگی جنبش . اند وار در زير لوای طبقه کارگر مبارزه کردهسهل و دش

به رسميت شناخت و آن را نبايد پنهان ساخت ) زده های استعمار و در اغلب جامعه(کارگری در جامعه ما 
                                      

 )توضيح ويراستار. (باشد درست می» زده استعار«رسد  به نظر می 3
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فعال و وسيع هايی که می تواند از اين جنبش  ها و نارسايی فقط ضروری است به ضعف. ويا انکار کرد
اينک پس از چند دهه که از ظهور طبقه کارگر در وطن ما . برخيزد، توجه و هوشياری داشته باشيم

در ) اپورتونيسم( یيبورژوا های خرده ها که به صورت گرايش گذرد، به ميزان چشمگيری اين نارسايی می
معذلک جدايی بين . استشود، شناخته شده و با مبارزه فعال قابل پيگيری  جنبش کارگری ظاهر می

از اين . تواند موجب تکرار اين نارسايی شود های مبارز، نداشتن يک تحليل علمی از گذشته، می نسل
واقعيت مهم نبايد غفلت کنيم که بين پذيرش ايدئولوژی طبقه کارگر از جانب روشنفکران تا دريافت تربيت 

در يک پروسه مبارزاتی طوالنی قابل پذيرش  ايدئولوژيک اين عناصر، فاصله زيادی وجود دارد که فقط
 .است

 
 

 موقعيت دهقانان
 

های اقتصادی و اجتماعی که در دهه گذشته در روستاهای ايران به ظهور رسيده  در فصل گذشته، به پديده
گسيختگی  بندی جمعيت روستايی، اثر گذاشته و حاصل کلی آن ازهم اين پديده در تقسيم. اشاراتی کرديم

به قشرهايی که در زيربنای اقتصادی، وحدت خود را ] شدن[ دهقانان از صورت يک طبقه و تبديلبيشتر 
ترين قشر  شوند، پرجمعيت مالکان که خود به درجات مختلف تقسيم می خرده. اند، بوده است از دست داده

نشين  خره عشاير کوچو باال ،ترند جمعيت حال کم تر از آنها و درعين زمين، محروم دهقانان بی. دهقانان اند
ترين قشر به  ترين و کوچک که اگر بتوانيم آنها را زير نام کلی دهقانان طبقه بندی کنيم، قشر ديگر و محروم

ای با بورژوازی کمپرادور و  مالکان از طريق زمينی که دارند برخوردهای چندجانبه خرده. حساب می آيند
مين، کمتر با فشارهای اقتصادی رژيم و بورژوازی روبرو می ز که دهقانان بی در حالی. کنند رژيم پيدا می

مراتب بدتر از  فروشند و به آنها همانند کارگران، نيروی بازوی خود را در ازای بهای نازلی می. شوند
از حدود دو سه ميليون خانوار روستايی، نزديک به يک ميليون را . آيند کجا به حساب نمی کارگران در هيچ

 .دهند زمين و محروم تشکيل می بی همين دهقانان
شود، طی دو دهه گذشته  نشين که معاش عمده آنها از طريق دامداری تامين می عشاير کوچ 

دار و نارسايی ايدر حالی که اسکان دادن اجباری دامداران نتايج ناپ. اند سرعت روبه تحليل رفتن گذاشته به
ذشته اثرات چشمگيری در ساکن شدن و پرداختن به های اقتصادی در دو دهه گ طی چند دهه داد، ضرورت

 وجود آمد در هر کجا شرايط مساعدی برای پرداختن به کشاورزی به. جا گذاشت کشاورزی اين قشر به
شمار  های فرهنگی عشاير مانعی برای تخته قاپو شدن عشاير به سنت) مثل دشت گرگان و اين اواخر مغان(

زودی با شل شدن  را وادار به مهاجرت ويا اسکان يافتن ساخت، به نرفت و هرکجا زور و سرنيزه عشاير
سير طبيعی تبديل زندگی شبانی به زندگی . يوغ و کاهش فشار، عشايرزندگی گذشته را ازسرگرفتند

رفرم ارضی از دو . کشاورزی در اغلب مناطق عشايری مثل کردستان، فارس و لرستان ادامه داشته است
با سقوط خان فئودال که با داشتن رياست ايل چندين پارچه روستا و  ل،او. شتجهت روی عشاير اثر گذا

رشد اقتصادی و  ،دوم. کرد سازمان ايل به ميزان زيادی درهم ريخته شد هزاران رعيت را استثمار می
شدن  که زير عنوان ملی ،معذلک محدوديت مراتع. تقسيم اراضی، نابودی سيستم شبانی را تسريع کرد

ادی عمل کوچ نشينان را محدود کرده است، فشار مستقيم اقتصادی برای ترک زندگی شبانی را مراتع آز
ای از آنها نيز خيل روبه افزايش  عده. اند تسريع کرده و به مشاغل شهری يا کشاورزی روی آورده



 گروه گردآوری، تدوین و نشر آثار بیژن جزنی

 https://www.facebook.com/groups/889724647753847: آدرس در فیسبوک

 

و دربرابر های خشکسالی  ريختگی سازمان ايل، باعث شده که در سال درهم. اند نشينان را تقويت کرده زاغه
ها در ارقام بسيار بزرگ نابود شده و عشاير برخالف سنن ديرينه خود  ممنوعيت استفاده از مراتع، دام

سياسی را -های اقتصادی هايی بزنند که هدف نتوانند دربرابر رژيم و در منطقه زندگی خود دست به شورش
 .توأما در خود داشت

 
 

 موقعيت فرهنگی و سياسی دهقانان
 

های اخير اطالع قابل توجهی داريم، متاسفانه از اثر اين  های اقتصادی روستا در سال از پروسه اگرچه ما
. ها و تضادهای ناشی از آنها بر روحيه و حاالت قشرهای مورد بحث يک اطالع زنده نداريم پروسه

ه زمين هنگامی ک. اند کنند ناراضی مالک از فشارهايی که تحمل می ترديدی نيست که دهقانان خرده
کنند که  های سهامی آنان را سهيم سازد، آنها احساس می گيرد تا در شرکت خصوصی آنها را دولت می

واميد قرار داده بود، اينک  سرشان کاله رفته و رفرم ارضی که به صورت اين قطعه زمين آنها را در بيم
های خود را به  شوند زمين میهنگامی که روستاييان زير سد دز ناچار . آيد در نظرشان پوچ از آب درمی

دربرابر . شوند شدت ناراضی می شک از اين اجبار به های بزرگ کشت وصنعت واگذار کنند، بی شرکت
شوند که اصالحات ارضی سرابی بيش  مشکالت، اجحافات و فشارهای ديگر مسلما دهقانان متوجه می

فقر ادامه يافته، . اند دست نياورده کالهی بهمالکان مرفه، ديگران از اين نمد  جز اندکی از خرده و نبوده،
با همه اينها، اين . ها را افزايش داده است که رفرم و نتايج اقتصادی و اجتماعی آن، خواسته حال آن

آيا دهقانانی که سالهای نخست رفرم  ؟گردد چه صورتی منعکس می نارضايی در قشرهای وسيع دهقانان به
اند؟ حذف فئودال از  ها به خشم آمده نگريستند اينک دربرابر اين ناکامی ينده میانگيزی به آ با اميدواری ابهام

که خود به  عادت کرده بود و بی آن» رعيتی کردن«صحنه و پيچيده شدن سيستم استثمار در نسلی که به 
اين . بود وجود آورده جنبش درآيد، سايه ارباب از سرش برچيده شد، يک نوع رضايت و اميدواری به

اش  ترين توليد، را در دست دارد و بنابراين راه را برای رفاه خانواده ديد که زمين و آب، مهم يت میرع
های اخير، اين رعيت را از خواب و خيال به عالم واقعيت  مشکالت و فشارهای سال. ديد گشوده می

نظری  بر تنگ مانده دهقانی که مالکيت قطعه زمين دانيم اين فرهنگ عقب است، ولی ما نمی کشانده
برای درک اين . رساند ظهور می العملی را در دهقانان به بورژوايی آن نيز افزوده است، چگونه عکس خرده

بايست با اين طبقه تماس زنده و  های اجتماعی دهقانان می مساله، برای برآورد واقعی روحيه و زمينه
 .است پذير نبوده ن تماسی امکانباشيم که متاسفانه برای نويسنده اين سطور چني مستقيم داشته

نشين، اين اصل کلی قابل يادآوری است که فقر و محروميت اين  همچنين در مورد دهقانان خوش 
درحالی که تحت شرايط انقالبی، اين . مالکان باشد تواند به معنی آمادگی بيشتر آنها نسبت به خرده قشر نمی

های مهمی از طبقه  فقدان چنين شرايطی، همانند بخش در. ای عظيم از روحيه انقالبی دارد قشر ذخيره
در اينجا نيز بايد اين قشر را که . برد سر می کارگر، اين قشر در حال خمود و تسليم و ناآگاهی وخيم به

بخش مهمی از آنان بين شهر و روستا در حال کوچ است، قشری که اين امتياز را دارد که در جريان 
 .آن را تخمين زد ی شهر، بيشتر قرار بگيرد، از نزديک شناخت و روحيهرويدادهای اجتماعی و سياس

روحيه نظامی . ريختگی سازمان ايل است ترين مساله در حال حاضر، درهم در مورد عشاير، مهم 
در . عشاير به ميزان زيادی متکی به سازمان ايل، نقش اقتصادی و سياسی خان و تدارکات نظامی او بود
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تواند جانشين اين سازمان متمرکز کهن گردد؟ در حالی که عشاير از روحيه  يز میشرايط فعلی، چه چ
کار گرفتن اين استعداد برای نيروهای شهری  ای برخوردارند، به نظامی خودانگيخته گر و ظرفيت عصيان

 !ای است امر بسيار پيچيده
وانی است که در آخرين مطلبی که در مورد دهقانان الزم به يادآوری است، توجه به نسل ج 

نسلی که سلطه خردکننده و بازدارنده ارباب و مباشر او را لمس . های اخير در روستا رشد کرده است سال
اين . اند و بندگی رعيت دربرابر ارباب، سد عبورناپذيری بين او و دنيای شهر ايجاد نکرده است نکرده

رژيم نيز او را به عنوان افراد . شناسد نمی های خود نسل، هيچ قانون ازلی و ابدی را در توصيه محروميت
گسترش . کند جمعی و رابطه دائمی با شهر چشم و گوشش را بازمی] ارتباط[شناسد و وسايل  ديگر می

اين نسل . گذارد آموزش، حتی در همان مقياس ناچيز سپاهيان دانش، در رشد فکری اين نسل اثر می
العمل نسل قبل  هايی جز عکس العمل های روستا عکس محروميتهای اقتصادی و  تواند نسبت به نارسايی می

خواهانه بايد بادقت متوجه حاالت و روحيه اين نسل در آينده نزديک  جنبش ترقی. از خود، آشکار سازد
 .باشد

 
 

 بورژوازی موقعيت خرده
 

دهد،  میخرده بورژوازی، اين قشر بزرگ و متنوع، را که اکثريت جمعيت شهرنشين ايران را تشکيل 
برد، به سه قشر  بورژوازی از توليد می براساس سهمی که خرده. توان تقسيم کرد براساس ضوابط چندی می

شمار  های متفاوتی نسبت به نظام حاکم و انقالب به العمل اين سه قشر، زمينه عکس. قابل تقسيم است
تر از  و امپرياليسم قرار دارند کم شوند ولی تحت ستم رژيم قشرهای مرفه که تقريبا استثمار نمی. روند می

دهند، حاصل کار را  قشرهای ميانی که دربرابر کاری که انجام می. اند خواهانه همه آماده حرکت ترقی
کنند وباالخره قشرهای محروم که در  شوند و هم ستم رژيم را تحمل می آورند، هم استثمار می دست نمی به

بورژوازی پيروی کرده و فاقد  شوند، از فرهنگ خرده تثمار میبرخی موارد حتی بيش از طبقه کارگر اس
بورژوازی برای يک جنبش اعتراضی  اينها بيش از ديگر قشرهای خرده. خصلت انقالبی طبقه کارگرند

 .استعداد دارند
سازد،  بورژوازی که از جنبه ديگری ما را با اين قشرها آشنا می بندی ديگر قشرهای خرده تقسيم 

کدام قشرها هستند که با رشد . طه اقتصادی و اجتماعی آنها با سيستم توليدی حاکم قرار داردبراساس راب
باتوجه به وسعت  ؟يابند رسند و کدام قشرها با رشد آن زوال می اين سيستم به رشد اقتصادی می

شرهای بوروکراسی و قشرهای غيرتوليدکننده و توليدکنندگان غيرمستقيم در سيستم فعلی، دسته ای از ق
های بزرگ  داری و رشد روزافزون سرمايه بورژوازی در حال رشدند و باتوجه به خصلت سرمايه خرده

بورژوازی در زير فشار اقتصادی سيستم در حال متالشی شدن  صنعتی، تجاری و مالی، قشرهايی از خرده
کارمندان زائد و که بخشی از آنها ( وسعت سيستم بوروکراسی موجب رشد قشر کارمندان. و ذوب شدنند

های پليسی  رشد نيروهای نظامی و سازمان. شود می) اند غيرتوليدی و بخشی توليدکنندگان غيرمستقيم
رشد بورژوازی کمپرادور . گردد بورژوازی می موجب افزايش کمی اين بخش زائد و غيرمولد خرده

همچنين نياز . گردد یهای خصوصی و فروشندگان سيستم بزرگ توزيع م موجب گسترش کارمندان بنگاه
عمومی سيستم به آموزش بيشتر و افزايش سطح زندگی در قشرهای شهری و روستايی موجب گسترش 
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بر نياز صنايع و  نه تنها بنا. شود کادر تعليماتی و محصلين از ابتدايی تا عالی می سازمان آموزشی از
ها و  ن صنعتی و کارمندان جزء بنگاهبرای کارگرا( های بازرگانی بايد تعليمات ابتدايی و عالی بنگاه

به ميزان چشمگيری رشد کند، بلکه تورم قشرهای ) ها ها و تکنوکرات مهندسين و بوروکرات
بورژوازی که ناشی از سيستم وابستگی اقتصادی و درآمد گزاف ارزی از طريق صدور نفت و مواد  خرده

بنابراين . شئد شجويان و معلمين میمشابه آن است، موجب گسترش نامتناسب و سريع محصلين و دان
رشد اين . کنند بورژوازی رشد می داری وابسته، قشرهای ياد شده خرده بينيم که با رشد سيستم سرمايه می

همچنان که در مورد . شود سيستم و شکوفايی آن در آغاز موجب افزايش سطح زندگی اين قشرها می
 لکن همين رشد سيستم موجب تشديد بالقوه. خفيف دهدتواند تضادها را ت کارگران، شکوفايی سيستم می

اين . گردد زودی در سيستم آشکار می های اقتصادی به تضادهای درونی سيستم شده و بحران) پتانسيل(
های سيستم است، موجب بالفعل شدن تضادها شده و نارضايی روزافزون  بحران که ناشی از نارسايی
 .آورد کارگران را به بار می بورژوازی و قشرهای در حال رشد خرده

های داخلی و هجوم  بورژوازی بايد گفت رشد سرمايه يابنده خرده اما در مورد قشرهای زوال 
وری و  های کوچک و سيستم قديمی توليد کارگاهی و پيشه رجی، عرصه را بر سرمايهاهای خ سرمايه

که مورد هجوم سيل  ،اين قشرها. کند های کوچک و کسبه، تنگ می سيستم کهنه توزيع، يعنی سرمايه
آيند و در اين  های بزرگ و سيستم صنعتی قرار گرفته اند، دربرابر هجوم از پای درمی خردکننده سرمايه

هايی که محکوم به ورشکستگی است ترک  حرفه. شوند ای به مناطق دور از خطر پناهنده می حمله عده
هايی که هنوز مورد  ورژوازی، طبقه کارگر و حرفهب شود و افراد صنف به قشرهای در حال رشد خرده می

هر روز ما شاهد ورشکستگی و زوال . نشدنی است لکن اين تهاجم قطع. آورند تهاجم قرار نگرفته روی می
های اقتصادی و حرکات عمده درجهتی است که نابودی  تهاجم برنامه. وران و کسبه هستيم هاصنافی از پيش

های بزرگ،  های کوچک و بزرگتر شدن سرمايه با کوچکتر شدن سرمايه .کند اين قشرها را تسهيل می
داران و  ونقل موتوری، اتوبوس داران دربرابر سيستم حمل داران و گاری درشکه( های توزيع واسطه
. نشينی و زوال نهايی هستند مجبور به عقب) ونقل های بزرگ حمل داران کوچک دربرابر شرکت کاميون

ی اين ونيست که در مدت چند سال به نابودی اين قشرها منجر شود لکن فشار دائمی ر ای البته اين پروسه
همچنين ازجمله قشرهای . توان اهميت آن را منکر شد قدر محسوس و آشکار است که نمی قشرها آن

زيرفشار سيستم، روحانيت است که هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی، زيرفشار و در حال 
های فئودالی  ها و حمايت با از دست رفتن فئوداليسم، روحانيت هم از جنبه پرداخت. استنشينی  عقب

ضعيف شد و بعد، از طريق از دست دادن اوقاف روستايی و کاناليزه شدن بورژوازی ملی نيز منابعی از 
و ور  های کوچک و زوال قشرهای پيشه امروز با انحالل سرمايه. گاه اقتصادی روحانيت کاست تکيه

اهميت زوال اين قشرها برای . شود کار، سرچشمه اقتصادی وسيعی از روحانيت بازپس گرفته می کاسب
روحانيت، بيش از جنبه اقتصادی آن، در اين واقعيت نهفته است که مذهب نقش مهمی در تکوين فرهنگ 

شود  دی تهديد میطور ج با تضعيف اين قشرها، موقعيت اقتصادی و اجتماعی روحانيت به. اين قشرها دارد
 .گردد های تسلط رژيم بر روحانيت فراهم می و زمينه

نتيجه از دست دادن منابع مستقل اقتصادی برای روحانيت، به از دست دادن حقوق سياسی اين  
به موازات تضعيف قشر کاسب، . انجامد قشر، به مثابه يک قطب اجتماعی و سياسی در برابر رژيم می

های غيرارضی  چک، رژيم تهاجم رسمی خود را برای در دست گرفتن موقوفهور و بورژوازی کو هپيش
بقاع و اماکن مقدس از توليت . دارد ای در کنترل سازمان مذهبی برمی آغاز کرده، هر روز قدم تازه
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برای مساجد و تکايا، امور زيارت . گيرند اشخاص، خارج شده، مانند دواير دولتی زير اداره رژيم قرار می
که همچون  ماند جز آن شوند و برای روحانيت راهی نمی متصديانی از جانب دولت انتصاب میو حج، 

بينيم که  پس اگر می. بگيران دولتی، اساسا متکی به درآمدهای مستقيم و غيرمستقيم دولتی شود ديگر حقوق
در چهره نظر از منشأ وابستگی ملی يا غيرملی آن، از اوضاع فعلی ناراضی است و  قشر عالی، صرف

موج وسيع  طبيعی است دربرابر يک. بيند نبايد تعجبی بکنيم ديکتاتوری رژيم، چهده دشمن خود را می
. شود انقالبی، بخش اعظم رهبری روحانی که ماهيت ارتجاعی دارد، درمقابل انقالب، با رژيم متحد می

دموکراتيک -اک انقالب بورژوبورژوازی هستند، خود را با ي فقط آنها که نماينده بورژوازی ملی و خرده
 .همراه سازند) ای ونه دموکراتيک توده(
بورژوازی و روحانيت بخش  يابنده، که مقدم بر همه آنها بورژوازی ملی، خرده قشرهای زوال 

داری وابسته، فشار  آيند، با رشد بورژوازی کمپرادور و استقرار سيستم سرمايه مهمی از آنها به حساب می
که اين قشرها به طور جدی  برای اين. کنند را که توام با فشار سياسی است، تحمل میاقتصادی شديدی 

استقرار، رشد و شکوفايی . ای خود شود های دوره خطر را لمس کنند الزم نيست سيستم داخلی دچار بحران
ين قشرها به اين ترتيب در شرايطی که ا. اين سيستم به معنی آغاز زوال و تشديد و تشريع اين پروسه است

دهند، صدای اعتراض خود را برضد رژيم و مجموع سيستم  دارند موقعيت اقتصادی خود را از دست می
بورژوازی ملی که در دو دهه قبل چنين فشاری را تحمل کرد، آخرين اعتراض جدی خود را . کنند بلند می

در دهه . را از دست داد ها رساند و از آن پس نقش فعال و تسلط خود در پروسه جبهه ملی دوم به گوش
اين . ازی رسيده استوبورژ گذشته تا به امروز، نوبت به روحانيت و ديگر قشرهای زير فشار خرده

ها، همراه با گرايش تند قشر روشنفکر برضد رژيم توأم شده، چهره اصلی جنبش فعلی را تشکيل  اعتراض
دهقانان و قشرهايی که در پيرامون آنها  دهد، جنبشی که هنوز به نيروی زحمتکشان، يعنی کارگران و می

 .قرار دارد، دست نيافته است 
بورژوازی بپردازيم، الزم  که به بررسی مختصر خصوصيات فرهنگی، سياسی خرده پيش از آن 

هايی که در زير عنوان  مجموعه مشاغل و حرفه. است به ترکيب کمی اين قشرها توجه کنيم
در مورد (گيرد  از کل جمعيت شاغل را دربرمی% 25زديک به شود ن بندی می بورژاوزی جمع خرده

) برآورد کرده ايم% 42ايم و آن را بيش از  دهقانان به جای نفر، هر خانوار را يک واحد حساب کرده
از افراد بيش از دوازده سال در مدارس متوسط و مدارس عالی به تحصيل % 15عالوه بر اين نزديک به 

قابل توجه است که دانشجويان داخل کشور در (شود  اضافه می% 25نيز به رقم  مشغول هستند که اين عده
ای مورد  تقسيم حرفه). اند وچندهزار تن به بيش از يکصدهزار تن افزايش يافته طول يک دهه، از بيست

 :بحث به شرح زير است
 700حدود ) یغير از کارگران موسسات دولت(بگيران دولتی کارمندان و حقوق) ار تقريبی استمآ( 

هزار، فروشندگان و  150وران مستقل در شهرها و قصبات  ها و پيشه هزار تن، کارفرمايان کارگاه
هزار نفر،  500) های فروش و افراد مستقل بگيران رشته ها و حقوق اعم از صاحبان دکان( داران دکان

شاغل آزاد مثل پزشکان، هزار نفر، م 300بگيران موسسات خصوصی تجاری و توليدی  کارمندان و حقوق
هزار نفر، روحانيان و طالب 50مهندسين مستقل، وکال، نويسندگان، هنرمندان، دالالن و مشاوران مستقل 

 140در داخل و خارج کشور نزديک به ) فوق ديپلم( هزار نفر، دانشجويان مدارس عالی 70علوم دينی 
چنين است سيمای اقتصادی و اجتماعی . هزار نفر 500هزار نفر، محصلين دوره دوم متوسطه بيش از 
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های اجتماعی و سياسی وطن ما  بورژوازی که نقش انکارناپذيری در پروسه اردوی وسيع و پراکنده خرده
 .داشته و خواهد داشت

 بورژوازی و زمينه سياسی خودانگيخته در قشرهای مختلف آن فرهنگ خرده
رابطه با مالکيت وسايل توليد، نقش در سازمان بورژوازی در  اختالف خاصی در قشرهای مختلف خرده

برخی از آنها . شود کار و سهم بردن از توليد جامعه، موجب دگرگونی وسيع فرهنگی در اين قشرها می
اندازه به کارگران و دهقانان نزديکند و برخی  بورژوازی، بی عليرغم قرارگرفتن در زير عنوان خرده

هزارتومان  30برای نمونه يک پزشک پردرآمد را که ماهانه تا . ديگر از بورژوازی غيرقابل تشخيصند
گرد که همه سرمايه آنها  با فروشندگان دوره] توان نمی[از طريق طبابت و عمل جراحی درآمد خالص دارد 

های تورم کمتر از چند تومان و روزانه کمتر از يک کارگر ساده درآمد دارند، مقايسه  حتی در اين سال
شود،  ها که مستقيما ناشی از دوگانگی رابطه اين قشرها با روابط توليدی می برخی خصلت معذلک. کنيم

نظری و ليبراليسمی که از اين  تفرد و نمودهای مختلف آن، تنگ. تقريبا در همه قشرها قابل تشخيص است
در قشرهای  پرستی مذهبی آليسم فلسفی و هنری و موهوم صورت ايده نگری که به شود، واپس تفرد ناشی می

بورژوازی هميشه زودتر از  خرده(العمل  آمدن و تحرک در عکس شود، زود خوش مختلف ديده می
. عدم پايداری و خستگی نسبی و ناشکيبايی و فقدان فداکاری در سطح عالی آن) کند زحمتکشان حرکت می

مختلفی دارد و های  نسبت) حال و محروم ميانه، ها در قشرهای مختلف مرفه بديهی است اين خصلت
معذلک همه . های متفاوتی در فرهنگ اين قشرها ترکيب شده است های مثبت و منفی به نسبت جنبه

 .ها هستند بورژوازی، واجد کم و بيش اين خصلت قشرهای خرده
تری در اعتراض دارند و آينده تاريک  يابنده در حالی که حالت بالفعل از جنبه ديگر، قشرهای زوال 

گردد و در حالت خودانگيخته خود، زمينه ای از خشم  ش سياسی زحمتکشان منعکس میآنها در جنب
کنند، به اين شعار نزد طبقه  اين قشرها در حالی که برای نجات خود از سقوط اعتراض می. نوميدانه دارند

نگرانه نويسندگانی چون  های واپس گرايش. يابند دست نمی» مرگ به از اين زندگی است«کارگر که 
اين . بورژوازی را در خود دارد يابنده خرده احمد، بازتابی از زوال بورژوازی ملی و قشرهای زوال آل

روی شود، جنبش انقالبی را به  تمايالت خودانگيخته چنانچه به حال خود گذاشته شود ويا بدتر، از آن دنباله
ی و چه در جناح غيرکارگری، وظيفه نيروهای پيشرو، چه در جناح کارگر. انحراف و سقوط خواهد کشاند

بينی مترقی که در جهت تکامل جامعه است، از امواج  اين است که بر اين تمايالت غلبه کرده، با جهان
 .ای بهره گيرند اعتراضی اين قشرها در راه گسترش جنبش و بسيج نيروهای توده

مختلف برخاسته  توانند از قشرها و طبقات روشنفکران به مثابه يک قشر اجتماعی، گرچه می 
و يا معلمی که از خانواده دهقانی يا کارگری بيرون آمده جدانش. روند بورژوا به شمار می باشند، خود خرده

ای از آموزش  روشنفکر در تعريف عمومی خود فردی است با توشه. بورژوا به شمار می رود خود خرده
پردازد و از راه اين کار زندگی  می به کار فکری) ای که به صورت آموزش متراکم شده است سرمايه(

ميزان اين آموزش و نحوه آن در هر جامعه، می تواند متفاوت باشد و در يک جامعه نيز در مراحل . کند می
در ايران در آستانه انقالب مشروطيت، هرکس که تحصيالت مقدماتی را گذرانده . مختلف، متفاوت است

امروز حداقل پايان . شد روشنفکر محسوب می) البط( ويا مشغول گذراندن تحصيالت مذهبی بود
کند، حال آن که در يک کشور صنعتی پيشرفته، اين حداقل برای  تحصيالت متوسطه اين مرز را تعيين می

به اين ترتيب، تعريف اقتصادی روشنفکر در همين ذخيره آموزش و . اطالق روشنفکر بر فرد کافی نيست
گيرد  هايی را دربرمی شناسی آن فقط حرفه ه تعريف اجتماعی و روانحال آن ک. شود کار فکری خالصه می



 گروه گردآوری، تدوین و نشر آثار بیژن جزنی

 https://www.facebook.com/groups/889724647753847: آدرس در فیسبوک

 

با اين تعريف فقط کسانی روشنفکر . کند خواهانه را با مسايل اجتماعی ايجاب می که برخوردی فعال و ترقی
آيند که مستقيما در شکل دادن به افکار جامعه شرکت داشته و زندگی و حرفه آنها برخورد با  به حساب می

 به اين مفهوم، روشنفکر در جامعه ما شامل دانشجويان، معلمين. سازد ناپذير می گ جامعه را اجتنابفرهن
) کردگان اين قشر تحصيل( هايی از روحانيت ، نويسندگان، هنرمندان و بخش)از مرحله ابتدايی تا عالی(

ريق کار خود زندگی خود ها را که از ط التحصيالن دانشگاه شود و شايد برای تکميل اين فهرست، فارغ می
تر از قشر وسيع  بينيم که حتی در همين قشر که با ضابطه دقيق می. کنند، بايد بر آن افزود را تأمين می

مثال روحانيت با دانشجويان و معلمين، اختالف . جدا شده، باز وحدت فرهنگی کامل نيست» روشنفکر«
کنند،  های اجتماعی و سياسی بازی می رها در پروسهبا همه اينها، نقشی که اين قش. فرهنگی نمايانی دارد
 .مشابهت زيادی دارد

روشنفکران از اين حيث که با مسائل اجتماعی، برخورد دائمی دارند و از اين لحاظ که آموزش  
گردد، همواره نقش مهمی در تحوالت  تئوريک، اساس تشخيص آنهاست و اين موجب آگاهی نسبی آنها می

گيرد، از  اين نقش در حالی که در زمينه فرهنگی اين قشر شکل می. ه عهده داشته انداجتماعی و سياسی ب
جريانی از اين قشر، . گيرد های مختلف و گاه متضادی را به خود می لحاظ محتوای ايدئولوژيک، گرايش

اکم بازی خواهانه خود را دربرابر سيستم ح ای از آنها نقش ترقی شود و بخش عمده مدافع ايئولوژی حاکم می
اين نيروی اپوزيسيون، طی چند دهه گذشته به دو جناح عمده بورژوازی ملی و طبقه کارگر تقسيم . کند می

پذيرند،  به اين ترتيب، در حالی که روشنفکران ايدئولوژی بورژوازی ملی و طبقه کارگر را می. شده است
بورژوازی در فرهنگ  خردههای منفی  خصلت. کنند رنگ فرهنگی خود را در هر دو جناح حفظ می

آليستی در تفکر و هنر ديده  های ايده روشنفکران به صورت تفرد، نوسان و تزلزل، ليبراليسم و گرايش
های فرهنگی روشنفکران در جنبش طبقه کارگر و پذيرفتن فرهنگ اين طبقه،  اصالح خصلت. شود می

ای از  ای در زمينه وزش تئوريک ريشهآم. مستلزم کار متوالی و طوالنی اين عناصر در اين جنبش است
. سازد، ثمربخش است کار مبارزه جدی، که شرايط اجتماعی و زندگی روشنفکران را دگرگون می

به عبارت . های فرهنگی عنصر روشنفکر نيست معذلک، هدف چنين تربيتی، از بين بردن کليه خصلت
های منفی قشر خود را که با  د ولی خصلتديگر، روشنفکر طبقه کارگر، همواره روشنفکر باقی خواهد مان

 .فرهنگ و ايدئولوژی طبقه کارگر تضاد دارد، از دست خواهد داد
 بورژوازی موقعيت سياسی خرده

بخش، مبارزه  عمده بودن ديکتاتوری رژيم در شرايط فعلی باعث شده که در اين مرحله از جنبش رهايی
طی که زحمتکشان، امکان حرکت جمعی ضعيفی در شراي. ضدديکتاتوری جنبه غالب اين جنبش باشد

بورژوازی به نسبت خصلت طبقاتی خود امکان بيشتری  اند، قشرهای خرده داشته و از رشد سياسی بازمانده
ماندگی  اين پديده به صورت آمادگی بيشتر اين قشرها و عقب. دهند برای رشد سياسی از خود نشان می

بورژوازی و اعتراض آن برضد  انگيزه اين حرکت خرده. شود کارگران و ديگر زحمتکشان ظاهر می
 .رژيم به دو گونه است

آگاهی قشرهای روشنفکر که بر شرايط مادی زندگی آنها اضافه شده، جنبش چشمگير آنها را  -اول 
 .سازد ظاهر می

 بورژوازی که آنان را به اعتراض و زوال خرده العاده اقتصادی به قشرهای روبه فشار فوق -دوم 
 .انگيزد دفاع از موجوديت خود برمی
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دهد که ترکيب عمده آن از قشرهای  به هر حال اين دو انگيزه، به هم پيوسته و جنبشی را تشکيل می
اين جنبش که ماهيت ضد ديکتاتوری و ضدامپرياليستی دارد، ادامه ]. است[بورژوازی تشکيل يافته خرده

اين جنبش، در بطن خود، دو جريان را . شته استبخش بوده و وارث سنن مبارزاتی گذ جنبش رهايی
يکی جنبش انقالبی طبقه کارگر است و ديگری جنبش نيروهای ناسيوناليست يا به طور : دهد  پرورش می

با تحليل رفتن بورژوازی ملی و . شوند دهنده جنبش بورژوازی ملی شناخته می کلی غيرکارگری که ادامه
ح مترقی روحانی، نقش فعالی د رهبری جناح غيرکارگری جنبش، تشديد تضاد روحانيت با رژيم، جنا

اين پديده به احيای ايدئولوژی مذهبی در ميان روشنفکران و عناصر پيشرو و ديگر . بازی کرده است
های  های گذشته، گرايش به عبارت ديگر، در حالی که در دهه. بورژوازی کمک کرده است قشرهای خرده

بينی نيروهای ملی داشته، در دهه اخير و در حال حاضر، اين  تری در جهان چکتجددطلبانه مذهبی سهم کو
سو حاصل فعاليت ضدرژيمی روحانيت بزرگ و از  اين پديده از يک. گرايش نقش عمده را پيدا کرده است

سوی ديگر نتيجه شکست سياسی بورژوازی ملی و ورشکستگی ايدئولوژيک جبهه ملی در آخرين دوره 
 .بهه استمبارزه اين ج

اين جناح که . عالوه بر روحانيت، جناح ديگری نيز در جنبش غيرکارگری رو به رشد است 
کند با خلق يک ايدئولوژی التقاطی، جنبه  بورژوازی است، کوشش می نماينده قشرهای روشنفکر خرده

وازی ملی خواهانه خود را نمايان ساخته و رهبری جنبش را از روحانيت و بقايای سازمان بورژ ترقی
های ملی رقابت به چشم  بورژوازی، بين اين جناح و ديگر جناح برای رهبری قشرهای خرده. بگيرد

از . های غيرکارگری مثل هميشه منکر انتساب و وابستگی طبقاتی خود هستند در عين حال جناح. خورد می
يعنی رهبری همه  بورژوازی، همه مدعی رهبری ملی های راديکال خرده روحانيت گرفته تا سازمان

ها را نه برمبنای ادعا بلکه  معذلک ما اين جريان. قشرها و طبقات خلق و وابستگی به همه اينها هستند
بورژوازی  های خرده به هر حال، جريان. کنيم برمبنای واقعيت ايدئولوژيک و حرکت آنها ارزيابی می

فتن برخی از عوامل شناخت اجتماعی و اندازی به ايدئولوژی طبقه کارگر و عاريه گر راديکال با دست
سنن سازماندهی آن، ايدئولوژی مذهبی و ناسيوناليستی را رنگ سوسياليستی داده و آن را تجديد بنا 

های  های عينی توجه به گرايش بينی طبقاتی طبقه کارگر، نشانه ضرورت اين توجه به جهان. اند کرده
بول روشنفکران آگاه باشد که بدون به ميدان آمدن اگر اين حقيقت مورد ق. ای زحمتکشان است ريشه

بينی طبقاتی و نيازهای اقتصادی زحمتکشان و در  زحمتکشان، خلق پيروز نخواهد شد، پس بايد جهان
مرکز همه آنها طبقه کارگر را مورد توجه قرار داد و آن را در راه کسب رهبری اين نيروها به کار 

بورژوازی به ايدئولوژی طبقه کارگر و  های راديکال خرده اين ضرورت عينی توجه جريان. گرفت
 .درنتيجه تلفيق ناسيوناليسم، مذهب و سوسياليسم ويا مارکسيسم است

بورژاوزی به سوی  بخش مهمی از روشنفکران و بخشی از عناصر پيشرو و ديگر قشرهای خرده 
و انقالبی طبقه کارگر در کشور ما،  در فقدان يک پيشاهنگ واحد. اند ايدئولوژی طبقه کارگر گرايش يافته

. های مختلف مشخص با درجات مختلفی از خلوص ايدئولوژيک برخوردارند اين گرايش به صورت جريان
ها قدم به  اند و اين جريان های غيرکارگری های ايدئولوژی ها در معرض گرايش در اين شرايط، اين جريان

عناصر پشرو طبقه کارگر در اين . يابند ولتاريا دست میقدم و در جريان پراتيک به تئوری و تربيت پر
 .ها شرکت کرده و در اين تريبيت و ارتقا يافتن، نقش مهمی برعهده دارند جريان

يافتن به  ها قرار دارد، پايان دادن به تفرقه خود و دست ترين مسائلی که درمقابل اين جريان عمده 
ا از طريق وصول به يک برنامه صحيح استراتژيکی و و اين مهم تنه. نيروهای وسيع زحمتکشان است
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حال، اشتباه است اگر اين  درعين. تاکتيکی، از طريق نشان دادن شايستگی در جريان مبارزه ميسر است
بورژاوزی به  های وابسته به طبقه کارگر از جلب نيروهای وسيع خرده ها و به طور کلی جريان جريان

بايست آنان را به  می] و[ه اين دليل که اين نيروها بخشی از نيروی خلقند نه تنها ب. سوی خود غفلت ورزند
بخش در جناح تحت رهبری طبقه کارگر فراخواند بلکه به اين  يیاتشکل و مبارزه در صفوف جنبش ره

. های زحمتکش را بسيج کرد ترند و با توسل به مبارزه آنهاست که بايد توده دهادليل که اين نيروها امروز آم
روی  های اين قشر اجتناب ورزيد و در عين حال در اين کوشش بايد از دنباله اعتنايی به خواسته بايد از بی

 اين کوشش مستلزم. ايدئولوژيک و به اصطالح جلب اين عناصر و نيروها به هر قيمت، خودداری کرد
ای که به قيمت گزافی بايد فراهم  تجربه. بايست ما را از سقوط به چپ و راست حفظ کند ايست که می تجربه
 .گردد

 
 
 
 

 موقعيت بورژوازی ملی و ديگر نيروهای خلق
 

ازآنجا که اين بحث آخرين بخش اين فصل است، تاکنون بارها به موقعيت بورژوازی ملی پرداخته شده 
های کوچکی به صورت صنعتی، تجاری و  ملی از جنبه اقتصادی در سرمايهامروز بورژوازی . است

های بزرگ که خصلت کمپرادوری  اين بقايا در حال حاضر زير فشار سرمايه. کشاورزی ادامه يافته است
اما از جنبه اجتماعی و سياسی، . دهند دارند، قرار دارند و ناگزير موقعيت خود را بيش از پيش از دست می

اين . بورژوازی ريشه دوانده است اسی بورژوازی ملی باحدود يک قرن مبارزه در قشرهای خردهسنن سي
ها و  حتی محفل. ها چيزی نيست که با ضعف اقتصادی بورژوازی ملی از جامعه ما رخت بربندد سنت

سوی  از. دهند اند هنوز به صورت کمون به حيات خود ادامه می مجامعی که بقايای سياسی بورژوازی ملی
نتيجه اين است . رود  ديگر بخش کوچکی از روحانيت بزرگ، نماينده سياسی بورژوازی ملی به شمار می

های پيشرو طبقه  در جنبش معاصر، جريان. که نبايد به اين سنن و اين بقايا کم بها داد و از آنها غفلت کرد
. های راديکال توجه نکنند تنها به جريانبينی نسبت به نيروهای موجود اجتناب کرده،  کارگر بايد از يکجانبه

ترين اين نيروها هستند،  های وابسته به جنبش مسلحانه متحرک درحالی که در حال حاضر جريان
های ديگر نيروهای چشمگيری را به دنبال داشته و از حيثيت سياسی در بين قشرهای معينی از  جريان
اين مرحله دارای محتوای انقالبی دموکراتيک نيست  از آنجا که وحدت، در. بورژوازی برخوردارند خرده

های راديکال ملی در اين مرحله واجد اهميت  های سوسياليستی و مارکسيستی جريان و از آنجا که گرايش
زيادی نيست، بايد وحدت و همکاری را با کليه نيروهای ملی گسترش داد و هر جريانی که برضد 

های انقالبی طبقه کارگر  کند، از حمايت و همکاری جريان ه میديکتاتوری رژيم و امپرياليسم مبارز
 .برخوردار گردد
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 درباره قشرهای مادون پرولتاريا

 
تری پيدا کرده است  مهاجرت فراينده دهقانان محروم، از روستا به شهر که با رشد سيستم فعلی آهنگ سريع

امکان جذب اين نيروهای محروم مهاجر و خصلت وابستگی اقتصادی و صنعتی که در عين حال هيچگاه 
دهد، به تدريج در شهرها و پيرامون آنها قشرهايی  را در صنايع و بازرگانی و ديگر مشاغل شهری نمی

اين . گيرد داری وابسته را در ميان می ای سيستم سرمايه آورد که چون حلقه وجود می بسيار محروم به
های وحشتناکی  زش است، با بيکاری دائمی و محروميتنيروی متراکم که فاقد تخصص، سرمايه و آمو

يابد، با هيچ بخش جامعه روستايی و شهری قابل مقايسه  تغذيه و بهداشت در اين قشر تنزل می. روبروست
اين نيرو که ذخيره اردوی کار است به سبب نزول وحشتناک سطح زندگی که از طبقه کارگر به . نيست

اين قشر محروم، . دهد قرار می» مادون طبقه کارگر«است، آن را زير نام تر  اش پايين مراتب سطح زندگی
کارهای سياه غيرثابت که الزمه . گيرد نشينان و محالت سياه در شهرهای بزرگ شکل می به صورت زاغه

های غذايی محالت مرفه و  گردی، تغذيه از زائده گردی، زباله ترين قيمت است، دوره صرف انرژی به نازل
اين قشر چند دهه است که در آمريکای التين . های مختلف زندگانی اين قشر است  ها، جلوه انهسربازخ

های  اين قشر نيز از ويژگی. شکل گرفته، ولی در کشور ما به خصوص طی دهه اخير رشد کرده است
ر کننده قرا گيری جامعه مصرف داری وابسته است و درست درمقابل پديده مصرف و شکل سيستم سرمايه

. گيرد، تفاوت اساسی دارد طبقه و منحرف را دربرمی اين قشر با قشر لمپن پرولتاريا که عناصر بی. دارد
ترين جلوه لمپن پرولتاريا هستند،  در حالی که قاچاقچيان کوچک، دزدان، اوباش حرفه ای و فواحش مهم

. روند ن پرولتاريا به شمار میهای عمده قشر مادو گردها، کارگران ساده موقتی، جلوه نشينان، دوره زاغه
محروميت وحشتناک و احساس اين نابرابری در کنار . اين قشر ذخيره چشمگيری برای طبقه کارگر است

های اقتصادی و اجتماعی، اين قشرها را به صورت  بورژوازی مرفه، گاه در بحران بورژوازی و خرده
جنبش طبقه کارگر در مرحله بسيج . شود یهای خودانگيخته خونين م آورد و باعث شورش انفجار درمی

تواند اين قشرها را به حساب آورد، همچنان که جنبش غيرکارگری نيز چشم به اين قشرها  ای خود می توده
 .دوزد می

 
 

 درباره لمپن پرولتاريا
 

شود که در عين محروميت شديد اقتصادی، فاقد نقش توليدی هستند و  لمپن پرولتاريا به قشرهايی اطالق می
های طبقاتی خود را از دست داده اند و به فساد و  به سبب ناآگاهی و فساد فرهنگ حاکم بر جامعه، خصلت

. ان نمود عمده اين قشر هستنددزدان، گدايان، قاچاقچيان، فواحش، اوباش، و ديگر. اند انحطاط دچار شده
گری، انگل بودن،  الابالی. لمپن پرولتاريا فرهنگ منحطی دارد که با فرهنگ زحمتکشان، فرق اساس دارد

اين . های عمده فرهنگ اين قشر است بيکارگی، جهل خرافی بودن، خشونت و انحراف جنسی، خصلت
. نيرو برای مقاصد ضدانقالبی خود استفاده کندشود که ارتجاع از اين  زمينه فرهنگی و اقتصادی باعث می

درگذشته وطن ما بارها، ارتجاع، لمپن پرولتاريا را برضد خلق و به خصوص طبقه کارگر به کار گرفته 
حمله به اعتصابيون و حمله به تظاهرکنندگان، تحت حمايت پليس و سرباز و باالخره برپا داشتن . است 
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های ضدخلقی اين قشر در حمايت از طبقه  تروريسم ضدانقالبی، روشتأسيسات ارتجاعی و حتی توسل به 
در تاريخ ايران اولين بار در تظاهرات و تحصن ارتجاعی ميدان توپخانه عليه مشروطيت، . حاکم است

های  شاه، در سال خواه در روزهای پس از کودتای محمدعلی تجاوز و حمله به رهبران و فعاالن مشروطه
و  31، در توطئه نهم اسفند سال 24-25های  های ضدکارگری سال ، در تفرقهنخست حکومت رضاخان

مرداد، نقش لمپن پرولتاريا به وضوح به چشم  28تر و چشمگيرتر از همه در کودتای  باالخره مهم
در اين کودتا اوباش، فواحش و ديگر قشرهای لمپن زير حمايت و رهبری پليس و ارتش، دست . خورد می

برخی از . ترين زعمای اين قشر بودند مخ و طيب، سرشناس انقالبی زدند و شعبان بیبه تظاهرات ضد
يابند و در  های کالن دست می های دولتی به ثروت گيری، قاچاق و پاداش زعمای اين قشر از طريق باج

، محمود مسگر، حسن عرب، )معروف به محمدطال( محمدکريم ارباب. گيرند داران قرار می جرگه سرمايه
در حالی که زعما . های اين افراد هستند و طيب که به دست رژيم اعدام شد، از جمله نمونه ،مخ عبان بیش

در . يابند، توده اين قشر با محروميت وحشتناکی دست به گريبان است های بادآورده دست می به ثروت
فواحش : ح زير آورد شايد بتوان ارقام تقريبی را به شر. جامعه ما کميت اين قشر بسيار چشمگير است

يعنيکسانی که بخشی از زندگی خود را از طريق فحشاء تأمين ( ای هزار تن، نيمه حرفه 10حرفه ای 
گسترش مواد مخدر، به (ای بيش از پنجاه هزار تن  بين سی تا پنجاه هزار تن، قاچاقچيان حرفه) کنند می

است و از آنجا که اين اعتياد، قشرهای خصوص هروئين عده کثيری را به دام قاچاق اين ماده انداخته 
ای و  اوباش حرفه). برد دهد، رژيم عمال از گسترش اين اعتياد سود می جوان را مورد تهاجم قرار می

کنند، کميتی بيش از پنجاه هزارتن را تشکيل  گيری، تکدی و مانند آن زندگی می ولگردان که از طريق باج
چگونه بخش چشمگيری از نيروی مولد جامعه به صورت انگل و پديده بينيم که  به اين ترتيب می. دهند می

 .ضدتکاملی درآمده است
آنچه قابل توجه است، اين است که در قبال رشد اين قشر از طريق قاچاق، دزدی و فحشاء،  

ها را که فرهنگ لمپن پرولتاريا را درون خود گسترش  داری وابسته برخی حرفه استقرار سيستم سرمايه
توان  برای نمونه می. اين به سود پرولتاريا و ديگر زحمتکشان است. اده منسوخ و دگرگون کرده استد می

شاگرد شوفرها، صنفی . رانان نام برد های شهری و تاکسی رانندگان اتوبوس از خصلت رانندگان و کمک
های لمپنی  ن خصلتشد، داشت هايی که به صورت کنتراتی اداره می بوسوبودند که الزمه کار آنها روی ات

فحاشی، دريدگی، خشونت که قطعا همراه خود انواع فساد را داشت، چهره اين صنف را تشکيل . بود
ها از بين رفت و  با تشکيل شرکت واحد و تغيير رابطه توليدی و اقتصادی اين صنف، اين ضرورت. داد می

ها،  نمونه ديگر سالخ. شدندهای کارگری نزديک  شاگرد شوفرها و شوفرها بيش از گذشته به خصلت
داری بيش از پيش عرصه  بار و مانند آن است که با رشد سيستم بزرگ سرمايه های تره کارگران ميدان

 .شود ها محدود می های لمپنی در اين حرفه برای رشد خصلت
ای يابد مانند ديگر قشره شود امکان می ای می لمپن پرولتاريا در شرايطی که جنبش انقالبی، توده 

تواند به ميزان  ای می اين قشر در مرحله نبرد توده. محروم جامعه در انقالب نقش مثبتی بازی کند
معذلک پس از انقالب، اصالح اين بخش مهم از قشرهای محروم جامعه از . چشمگيری پرولتريزه شود

کن ساختن  ريشهبا تغيير شرايط اقتصادی اين قشر زمينه مادی برای . وظايف اوليه دولت انقالبی است
 .گيرد سازی و آموزش، تجديد تربيت اين قشر انجام می با آگاه. فرهنگ لمپن پرولتاريا فراهم خواهد شد

شود، عدم تشخيص دقيق اين قشر از ديگر  خوهانه ديده می هايی که در جنبش ترقی يکی از پديده 
ايش به تقليد از فرهنگ اين اين پديده به صورت گر. های روشنفکری است زحمتکشان، در برخی جريان



 گروه گردآوری، تدوین و نشر آثار بیژن جزنی

 https://www.facebook.com/groups/889724647753847: آدرس در فیسبوک

 

روی  برخی روشنفکران با دنباله. شود  قشر، به جای آموختن فرهنگ پرولتاريا در افراد روشنفکر ديده می
. شوند می» لمپن روشنفکر«آنها تبديل به . خواهند خود را پرولتريزه نشان بدهند ها می از اين خصلت

، جنده بازی، به کار گرفتن فرهنگ و )در هر شرايط نوشيدن مشروبات الکلی به هرميزان و( خوری عرق
های لمپن پرولتاريا، انتظار جوانمردی و جسارت و فداکاری داشتن از لمپن  اصطالحات فواحش و شوخی

های انقالبی،  در حالی که افراد و جريان. پرولتاريا، در شرايط فعلی نمودهای اين گرايش نادرست است
ه دل ندارند، ناگزيرند به خاطر مقاصد انقالبی خود در شرايط الزم با آن به کينه طبقاتی از اين قشرها ب

تربيت . اين، درست به يک عمل جراحی از اعضای فاسد بدن خود انسان شبيه است. سختی مقابله کنند
 .لمپن پرولتاريا اساسا امريست مربوط به پس از انقالب

 


