ضمیمه قطعنامه سیاسی
مختصات و موقعیت جنبش های توده ای و وظایف حزب در قبال آنها
از حقیقت ،شماره ، 1خرداد1380

خیزشعهای پیاپی تعوده ای و جعنبش هعای پعایدار تعر طعبقات و قشعرهعای معختلف ،تعوده هعا در را در ابععاد
وسیعی به عرصه سیاست می كشاند .موضوع و دامنه مبارزات متفاوت است و نیروهای گوناگونی را
در بعععر می گیرد .خععصلت شعععارهععا و شععكل و راه و روش پیشبرد آنععها یكسان نیست و از انععقلبی تععا
اصعلح طعلبانعه ،از قهعر آمیز تعا معسالعمت آمیز ،از غیر قعانعونی تعا قعانعونی را در بعر می گیرد .بعرخی نظیر
جعنبش زنعان ،بعه تعضادهعا و معوضعوععاتی معربعوطعند كعه نعقاط ضععف اسعاسی دشعمن را هعدف می گیرنعد؛ از
پعتانسیل بیشتری بعرای تعداوم و تعمیق و ضعربعه زدن بعه دولعت ارتعجاعی بعرخعوردارنعد .بععرخی نظیر
خیزشعهای حعاشیه نشنیان شهعری و جعنبشهای كعارگعری و دهعقانی ،تعوده هعای تعحتانی را در بعر می گیرنعد
كعه بعار ععمده پیشبرد اسعتراتعژی جعنگ خعلق بعر دوش آنعهاسعت .بعرخی نظیر جعنبش دانعشجوئی بعلواسعطه
سیاسی انعد ،از پعتانسیل تعاثیر گعذاری سعریع بعر فعضای سیاسی جعامععه و سعراسعری شعدن بهعره معندنعد .رشعد
این جعنبشها زمینه معناسعبی بعرای گسعترش نعفوذ حعزب كعمونیست ایران )م ع ل ع م (در میان تعوده هعا فعراهعم
آورده اسعت .حعزب ازطعریق ارائعه سیاسعتهای انعقلبی بعه این جعنبشها می تعوانعد بعه تعقویت قعوای كمی و
كیفی خعویش بعپردازد .پیشروان زیادی ازدل این جعنبشهای تعوده ای بیرون آمعده و می آیند كعه معساععد
جعذب خعط حعزب هسعتند .در چنین شعرایطی حعزب بعاید بعطور فععالی درگیر معبارزات تعوده ای جعاری
شعود .حعزب بعاید این فععالیت را بعگونعه ای بعه پیش بعرد كعه بعه تعدارك وظعایف آغعاز جعنگ و رهعبری
مبارزه مسلحانه برای كسب قدرت سیاسی خدمت كند.
معبارزات تعوده ای ععرصعه مهمی بعرای انعباشعت قعوای اولیه بعرای آغعاز جعنگ خعلق هسعتند .این فععالیت بعاید بعگونعه ای بعه
پیش رود كعه بعه یك معرحعله در خعود و بعرای خعود بعدل نعشود  .چعرا كعه جعنگ خعلق بعطور خعودبعخودی از درون این گعونعه
مععبارزات بیرون نمی آید  .هعمانعطور كعه جعنگ خعلق از درون جعنبش هعای تعوده ای رفعرمیستی زاده نعخواهعد شعد از درون
مبارزات سیاسی انقلبی نیز بخودی خود زاده نخواهد شد .اگر چه پیشبرد فعالیتهای گوناگون در میان توده ها در مقطع
كعنونی امعری ضعروریست امعا آغعاز جعنگ خعلق تعداوم معبارزات جعاری تعوده ای نیست و نیازمعند تعدارك فععال و معشخص
برای انجام عالیترین شكل مبارزه یعنی مبارزه مسلحانه است.
هعمانعطور كعه معائعو گعفت"قعبل از آغعاز جعنگ خعلق هعمه چیز بعاید بعه آغعاز آن خعدمعت كعند" این امعر را بعاید در ارتعباط
نعزدیك و فععال در معبارزه طعبقاتی و پعراتیك انعقلبی انعجام داد .حعزب بعاید بعه معسائعل سیاسی و معبارزات سیاسی مهمی كعه
بعه معشغله تعوده هعا تعبدیل شعده بعپردازد و آنعها را تحعلیل كعرده و در معورد آنعها معوضعگیری نعماید .حعزب بعاید در حعداكعثر
توان خود هم در حرف و هم در عمل اینكار را انجام دهد.
خیزش های توده ای
خیزشعهای رزمعنده و خعودبعخودی تعوده ای ععمدتعا در معحلت كعارگعری و زحعمتكشی شهعرهعای بعزرگ و كعوچعك حعول معسائعل
معیشتی و علیه سعتمكاری دسعتگاه دولتی بعر پعا شعده ،در معواردی بعه سعرععت بعه معحلت دیگر گسعترش یافعته و قشعرهعای
گعونعاگعون را درگیر كعرده اسعت  .نیروی شعركعت كعننده در این خیزشعها ،ععمدتعا جعوانعان و زنعانی هسعتند كعه از نعظر طعبقاتی،
جعزئی از پیكره طعبقه كعارگعر معحسوب می شعونعد .معحلتی كعه صعحنه این خیزشعها اسعت ععمومعا كعارگعران و زحعمتكشان
معهاجعر از ملیت هعای سعتمدیده گعوشعه و كعنار ایران و سعتمدیدگعان افعغانسعتانی را در خعود جعای داده اسعت .این خیزشععها
تعاثیرات مسعتقیم و معانعدگعاری بعرای كعارگعران و زحعمتكشان سعاكعن در این معحلت بعر جعای می گعذارد و بعه همین تعرتیب
مستقیما در ایجاد فضای سیاسی و رزمنده ضد رژیمی در محیط های كار و جنبش كارگری نقش بازی می كند.
از نعظر ایدئعولعوژیك ،آنعچه علیرغعم نعفرت ععمومی از رژیم اسعلمی در بین این تعوده زحعمتكش رواج دارد ،بعاورهعای
معذهعبی و خعرافی اسعت  .دیدگعاه هعای تعقدیر گعرایانعه ،كعماكعان معانعع مهمی در راه آزاد شعدن نیرو و انعرژی معبارزاتی معردم
اسعت  .ارتعجاع حعاكعم بعا اشعاععه افیون دین از یك طعرف ،و تعوزیع وسیع معواد مخعدر از طعرف دیگر ،می كعوشعد روحیه
شعورشعگرانعه را بعه ویژه در نسعل جعوان نعابعود كعند و ذهعن و جعسم آنعان را بعه رخعوت و انعفعال بكشعد .بععلوه ،ایدئعولعوژی و
فعرهعنگ اسعلمی مسعلط بعر جعامععه ،نعگرش و ععملكرد سعتمگرانعه معردسعالر و زن سعتیز را در جعامععه دامعن می زنعد كعه این
خعود ،یك ععامعل معهم تعفرقعه در صعفوف معردم معحسوب می شعود  .بعرتعری جعوئی ملی)كعه زشعت تعرین شعكل آن علیه تعوده
هعای افعغانسعتانی اععمال می شعود ( و تبعیض معذهعبی)شیعه علیه سنی ،و اسعلم علیه سعایر ادیان( ،دو ععامعل دیگر تعفرقعه
اسعت كعه رژیم آگعاهعانعه آن را بعكار می گیرد .حعزب بعرای نعفوذ و تعاثیرگعذاری انعقلبی بعر معبارزات تعوده هعای زحعمتكش بعاید

بعه تبلیغ و تعرویج اتعحاد و همبسعتگی انعترنعاسیونعالیستی سعتمدیدگعان هعمه ملیت هعا ،و تعشویق و حعمایت از شعركعت زنعان در
مععبارزات جععاری بععپردازد؛ و تبعیض و تحقیر ملی و جنسیتی را بیرحععمانععه بععه نععقد بكشععد .حععزب بععاید نععه فععقط امید و
خعوشعبینی ،كعه دید روشعن از امعكان دگعرگعونی و راه رهعائی واقعی را بعه میان تعوده هعای تعحتانی بعبرد ،و ضعرورت اتعحاد
انقلبی در صفوف آنان و با دیگر بخش های خلق را تبلیغ كند.
مبارزات كارگری
جعنبش كعارگعری) در شعكل اععتصاب و تعحصن و تجعمعات اععتراضی در داخعل و بیرون محیط كعار حعول دسعتیابی بعه
دسعتمزدهعای بعه تععویق افعتاده و محعرومیت از امعكانعات اولیه رفعاهی و درمعانی ،علیه بیكار سعازی گسعترده ،و اخعراج و
دسعتگیری فععالین جعنبش كعارگعری (بی وقعفه جعریان دارد  .در سعالعهای اخیر این جعنبش اشعكال رزمعنده تعری بعخود گعرفعته،
شاهد اشغال كارخانه ،گروگان گرفتن مسئولین و ایجاد راه بندان و بستن جاده های اطراف كارخانه ،و درگیری با قوای
سركوبگر هستیم  .جعنبش كعارگعری علیرغعم اینكه خعود بعخودی و غیر معتشكل اسعت ،صعحنه فععالیت نیروهعای سیاسی معینی
اسعت كعه در سعمت دهی و تعیین حعدود و ثعغور آن نعقش بعازی می كعنند  .هیئت حعاكعمه هعم از طعریق"خعانعه كعارگعر "و
"شعوراهعای اسعلمی " می كعوشعد جعنبش كعارگعری را بعا اشعاععه سیاسعت"قعناععت گعرایی " و"صنفی گعری "معهار كعند و بعا
تبلیغ سیاسعتهای دوم خعردادی ،كعارگعران را بعه سیاهی لعشكر یك جعناح از ارتعجاع حعاكعم تعبدیل كعند .این جعریان بعرای پعایه
گعرفعتن بعه حعمایت از بعرخی معطالعبات اقعتصادی ع رفعاهی كعارگعران و انعتقاد از فعشارهعا و اجعحافعات ععریان سعرمعایه داران
می پعردازد ،و هعمزمعان كعارگعران مععترض را بعه حعفظ آرامعش و معسالعمت و امید بسعتن بعه شیوه هعای قعانعونی و اسعتمداد از
دولعت دععوت می كعند  .در زمینه ایدئعولعوژیك ،این جعریان بعه تبلیغ شععائعر اسعلمی و سعازمعانعدهی معراسعم و آئین هعای
ارتعجاعی معذهعبی در بین كعارگعران می پعردازد و در زمینه سیاسی ،خعط"اصعلحعات دوم خعردادی "را جعلو می گعذارد.
بعرگعزاری"اول معاه معه " كعنترل شعده و بی خعطر و بعا بعرداشعتن ععكسهای رهعبران جعمهوری اسعلمی یكی از تعرفعندهعای این
جریان است.
یك ععرصعه دخعالعتگری و تعاثیر گعذاری حعزب بعر جعنبش كعارگعری ،از طعریق افعشاء و طعرد خعط ایدئعولعوژیك ع سیاسی ای كعه
"خعانعه كعارگعر " و"شعوراهعای اسعلمی "در بین كعارگعران اشعاععه می دهعند و بعرمعل كعردن معاهیت ضعد كعارگعری اینان بعه
پیعش می رود  .بعاید این نعهادهعا و فععالیتی كعه در محیط هعای كعارگعری سعازمعان می دهعند منجعمله معراسعم بی خعطر و كعنترل
شده"اول ماه مه " تحت شعارهای حكومتی را فعالنه تحریم كرد و به شكست كشاند ،و در مقابل ،اشكال مختلف فعالیت
های مبارزاتی مستقل كارگری را تشویق كرد.
یك گعرایش نسعبتا قعدیمی در جعنبش كعارگعری ،سعندیكالیسم مسعتقل و اكعونعومیسم اسعت .این جعریان بعه صعورت معحافعل پعراكعنده
كعه بعرخی اععضایش سعابعقه ارتعباط بعا گعروه هعای چعپ در دوران انعقلب  75را دارنعد ،معوجعود اسعت .از نعظر ایدئعولعوژیك،
وجعه مشعترك بخشی از این معحافعل ضعدیت بعا حعزبیت انعقلبی و ضعرورت پیونعد پیشروان جعنبش كعارگعری و بعه طعور كلی
طعبقه كعارگعر بعا ایدئعولعوژی معاركسیسم ع لنینیسم ع معائعوئیسم اسعت كعه در پعوشعش ضعدیت بعا روشعنفكران كعمونیست و تعجارب
گعذشعته جعنبش چعپ ارائعه می شعود  .از نعظر سیاسی ،این معحافعل یكدسعت نیستند و از انعفعال جعانعبدارانعه و اشعاععه تعوهعم نسعبت
به"دوم خرداد " تا مخالفت با كلیت رژیم را در بر دارند .تاثیر سیاسی این گرایش بر توده های كارگر ،دور كردن آنان
از معبارزه انعقلبی ضعدرژیمی و محعدود كعردن افعق معبارزه و تعشكل آنعان بعه حیطه هعای اقعتصادی و رفعاهی اسعت .بعا این
كعار نعه فعقط از تعاثیرگعذاری و ایفای نعقش كعارگعران در جعنبش ععمومی معردم می كعاهعد ،بعلكه بعا محعدود كعردن تعوان جعنبش
كارگری حتی امكان عقب نشاندن دشمن و تحمیل خواسته های جنبش كارگری را هم از آن می گیرد.
بعاید بعا این خعط اكعونعومیستی ع رفعرمیستی معبارزه كعرد .یك وجعه معهم از این معبارزه ،تبلیغ ضعرورت پیونعد جعنبش كعارگعری
بعا جعنبش هعای ضعد رژیمی سعایر قشعرهعا و طعبقات خعلق ،و ابعراز حعمایت از آنعها در بعرابعر رژیم و تعلش بعرای جعلب
حعمایت آنعها از امعر طعبقه كعارگعر اسعت  .یك جعنبه معهم دیگر از دخعالعتگری و تعاثیرگعذاری بعر جعنبش كعارگعری ع هعم از نعظر
ایدئعولعوژیك و هعم سیاسی ع معبارزه علیه دیدگعاه هعا و ععملكرد ارتعجاعی معردسعالرانعه ای اسعت كعه نعافی نعقش و هعویت
مسعتقل زنعان كعارگعر در محیط هعای كعار و زنعدگی اسعت .این دیدگعاه هعا و ععملكردهعا نعه فعقط از جعانعب ععوامعل و نعهادهعای
رژیم در جنبش كارگری بلكه از سوی محافل اكونومیست كه اساسا"مردانه " هستند نیز تبلیغ و تشویق می شود.
امعا معهمترین اشعكال خعط اكعونعومیستی و سعندیكالیستی اینست كعه رسعالعت طعبقه كعارگعر ،یعنی رهعبری انعقلب مسعلحانعه بعا
هعدف سعرنعگونی نعظام سعتم و اسعتثمار و دسعتیابی بعه سعوسیالیسم و جعهان كعمونیستی را نعادیده می گیرد .این خعط ،كعارگعران
را صعرفعا بعه معبارزه بعرای تعحقق معطالعبات صنفی خعود دععوت می كعند و معهمترین ابعزار طعبقه را تعشكل صنفی او و
معهمترین شیوه معبارزه اش را اععتصاب قعلمداد می كعند .بعنابعراین پیشاهعنگ كعمونیست معبارزه بعا این خعط را بعاید اسعاسعا
حول اهداف اساسی و تشكیلت عمده طبقه كارگر و استراتژی طبقه برای كسب قدرت سیاسی به پیش برد.
مبارزات دهقانی
طی چعند سعالعه گعذشعته ،معبارزات دهعقانی حعول معسائعل گعونعاگعون و از سعوی قشعرهعای معختلف دهعقانعان بعر پعا شعده اسعت؛ هعر
چعند كعه این معبارزات بعه ععلت پعراكعندگی و محعدودیت ،و نعانعاچیز بعودن تعاثیرات سیاسی آن در معقایسه بعا جعنبشهای شهعری،
مععمول نعادیده گعرفعته شعده یا بعه فعرامعوشی سعپرده می شعود  .معبارزه علیه بعازگشعت معالعكان بعزرگ بعه روسعتا و اسعترداد
اراضی بعوسیله دولعت بعه آنعان ،معبارزه علیه نعحوه تعیین قیمت خعرید تعولیدات كعشاورزی دهعقانعان و قیمت فعروش نعهاده هعا
از قبیل كعود و بعذر تعوسعط دولعت ،معبارزه بعر سعر خعواسعته هعای رفعاهی نظیر بهعبود امعكانعات تحصیلی و درمعانی در معناطعق

روسعتائی ،از جعمله معوضعوععات معبارزه دهعقانعان بعوده اسعت .این معبارزات مععمول بعه شعكل تجعمع و تعحصن اععتراضی در
بعرابعر ادارات دولتی ،حعمله بعه معالعكان ارضی كعه بعرای بعاز پعس گعرفعتن زمینها آمعدنعد ،ایجاد راه بعندان و درگیری بعا قعوای
انتظامی بروز كرده است  .در برخی مناطق نظیر كردستان كه ستم ملی در آمیزش با سایر ستم های طبقاتی و اجتماعی
بر اهالی اعمال می شود ،مبارزات دهقانی زیر چتر جنبش ملی به پیش رفته است .نیروهای ناسیونالیست رهبری كننده
این جعنبش هعا یا بعا معناسعبات ععقب معانعده پیونعدهعای عمیقی دارنعد ،و یا دچعار شهعر ع معركعزبینی هسعتند و ائعتلف بعا قشعرهعای
بعورژوای شهعری را بعه اتعحاد بعا دهعقانعان تهیدسعت تعرجیح می دهعند ،نعقش مهمی در ععدم طعرح معسائعل دهعقانی و در معركعز
آن مسئله ارضی در این مناطق بازی كرده اند.
معناطعق روسعتائی و قشعرهعای دهعقانی كعماكعان سنگین تعرین قیود معناسعبات نیمه فعئودالی و سعنت و خعرافعه معذهعبی را بعر دسعت
و پعا دارنعد  .تعفكرات پعدرسعالرانعه و معردسعالرانعه معذهعبی در روسعتا ریشه هعای عمیقتری دارد .این معوقعیت ،ضعرورت
اشعاععه ایدئعولعوژی انعقلبی ،و معبارزه بعا جعوانعب گعونعاگعون ایدئعولعوژی و سعنن ارتعجاعی را بعرای آزاد كعردن نیروی تعوده
روستائی و به صحنه آوردن زنان و مردان پیشرو در دستور كار قرار می دهد.
حعزب بعرای اینكه بعتوانعد اسعتراتعژی جعنگ خعلق كعه تعوده دهعقانعان فقیر نیروی ععمده و معناطعق روسعتائی ،رزمعگاه اصلی آن
اسعت را بعه اجعراء گعذارد ،بعاید نیروی نعهفته انعقلبی در روسعتا را رهعا سعازد .در این میان ،جعوانعان روسعتائی بعه ععلت
محعرومیت شعدید از امعكانعات كعار و تعفریح ،و نیز رفعت و آمعد زیاد بعه شهعرهعا در جسعتجوی كعار یا ادامعه تحصیل ،بعا معسائعل
سیاسی بیشتر درگیر شعده ،از پعتانسیل زیادی بعرای جعذب آگعاهی انعقلبی و پیوسعتن بعه تعشكلت و معبارزات ضعدرژیمی
بعرخعوردارنعد  .در این راسعتا ،حعمایت از جعنبش هعای دهعقانی و بعردن شععارهعا و خعواسعته هعای آنعان در سعایر جعنبش هعا و
معبارزات تعوده ای اهمیت بسیار دارد  .هعم امعروز در شهعرهعای كعوچعك ،حعمایت جعوانعان معبارز از معبارزات دهعقانعان و حتی
پیوسعتن و یاری رسعانعدن بعه آن را شعاهعدیم .این حعمایت در شهعرهعای بعزرگ و معبارزات سعراسعری نیز بعاید دنعبال شعود .
بععرانگیختن روشععنفكران مععترقی و دانععشجویان مععبارز بععه پشععتیبانی از اعععتراضععات دهععقانی و مععحكوم كععردن اقععدامععات
سعركعوبعگرانعه رژیم علیه آنعان ،بعدون شعك زمینه ارتعباط نعزدیك بعا قشعرهعای روسعتائی و اشعاععه آگعاهی انعقلبی در روسعتا را
مهیاتر خواهد كرد.
جنبش زنان
امعروز جعنبش زنعان ععمدتعا بیان خعود را در حعركعت اععتراضی زنعان روشعنفكر)دانعشجویان ،هعنرمعندان ،وكعل ،ادیبان و
روزنعامعه نعگاران مسعتقل ضعد رژیمی (می یابعد .در عین حعال ،حعضور چشمگیر زنعان زحعمتكش در خیزشعهای معحلت و
شعورشعهای سیاسی شهعرهعای كعوچعك و بعزرگ ،و نیز معقاومعت بی وقعفه دخعتران جعوان در بعرابعر فعشارهعا و قعلدری هعای
معزدوران حعكومتی در خیابعانعها ،و علیه غعل و زنجیرهعای سنتی خعانعواده و معردان خعانعواده ،را بعاید جعزئی از جعنبش
عمومی زنان از قشرها و طبقات مختلف به حساب آورد.
هیئت حعاكعمه كعوشید در چعارچعوب سیاسعتهای"دوم خردادی"  ،این نیرو را بعا اسعتفاده از پعایه هعای روشعنفكری خعود در بین
زنعان ،جعذب و معهار كعند  .پعدیده تقلبی"فمینیسم اسعلمی "بعا همین هعدف بعه راه افعتاد تعا خعواسعته هعای زنعان را معسخ كعرده،
آنعان را بعه اتعحاد بعا زنعان معرتجعی كعه خعادم و معبلغ رژیم معردسعالر اسعلمی هسعتند ،و در واقعع بعه دنعبالعه روی از هیئت
حعاكعمه ارتعجاعی و ارزش هعا و قعوانین زن سعتیزانعه اش ،بعكشانعد .امعا هعراس از رهعا شعدن نیروی انعفجاری زنعان ،رژیم را
از"زیعاده روی "در این معورد بعاز داشعته اسعت .دوم خعردادی هعا می كعوشعند پعرداخعتن بعه مسعئله زن را بعه معثابعه یك
"موضوع درجه دوم "از دستور روز خارج كنند  .بعلوه ،رژیم از مدتها قبل برای كنترل توده های زن كه اكثریت آنها
زنعان زحعمتكش و روسعتائی هسعتند ،بعه پیروی از العگوهعای امعپریالیستی در بعرخی كعشورهعای سعه قعاره ،بعه فعكر سعازمعانعدهی
"سعازمعان هعای غیر حعكومتی ویژه امعور رفعاهی زنعان " افعتاده تعا بعا وععده و وعید ،خعطر كشیده شعدن تعوده زنعان سعتمدیده بعه
جنبشهای سیاسی و اجتماعی را كاهش دهد.
حعزب كعمونیست می تعوانعد و بعاید از صعفوف تعوده زنعان سعتمدیده و زحعمتكش و پیشروان انعقلبی جعنبش رهعائی زن،
نیروهعای تعازه نعفس و ثعابعت قعدم و رادیكالی را بعرای پیشبرد انعقلب پعرولعتری ،و تعامین و پعرورش رهعبران و رزمعندگعان
حعزب و جعنگ خعلق بسیج كعند  .بعرای این كعار بعاید زنعان را بعه شكسعتن زنجیرهعای سعنت كعه از سعوی خعانعواده و جعامععه بعر
آنعان تحعمیل می شعود تعشویق كعند  .بعاید تعرفعندهعای ارتعجاعی جعمهوری اسعلمی در معورد زنعان منجعمله معاهیت"فعمیعنیعسعم
اسلمی "را افشاء كند.
بععلوه ،حعزب بعاید بعا سیاسعت هعای رویزیونیستی و تقلیل گعرایانعه كعه تعحت لعوای "معبارزه طعبقاتی" ،معبارزه علیه سعتم بعر
زنعان كعه یكی از جعبهه هعای حیاتی معبارزه علیه نعظم ارتعجاعی معوجعودسعت را نعادیده می گیرنعد ،معبارزه كعند و نیز دركعها و
سیاسعتهای رفعرمیستی درون جعنبش زنعان كعه مسعئله رهعائی زن و نعابعودی سعتم جنسیتی را از مسعئله شعركعت آگعاهعانعه زنعان
در مبارزات طبقاتی و در راس آن مبارزه انقلبی برای كسب قدرت سیاسی جدا می كنند ،به نقد كشد.
نعحوه بعرخعورد بعه مسعئله زنعان و سعتم جنسیتی ،چعگونگی معبارزه بعا ععقاید پعوسیده معردسعالرانعه و پعدرسعالرانعه در میان
قشعرهعا و طعبقات معختلف ،و معحتوای سیاسعتی كعه یك نیروی كعمونیستی در قعبال جعنبش رهعائی زنعان و بعرانگیختن و بسیج
تعوده هعای زن جعلو می گعذارد ،شعاخعص و معیار تعیین كعننده ای در ارزیابی از معاهیت و اهعداف واقعی آن نیرو اسعت.
طعرح مسعئله زن از یك دیدگعاه انعقلبی و تعاكید و بعرخعورد ریشه ای بعه آن ،زمینه معساععدی بعرای افعشای بیشتر و هعمه
جعانعبه تعر گعرایشات ارتعجاعی و انحعرافی فعراهعم می كعند :گعرایش معذهعبی كعه فعرودسعتی و نعقش درجعه دوم زن را تعحت

عنوان حكم الهی ،توجیه و تقدیس می كند؛ گرایش فئودالی كه خانواده و مرد خانواده را بر سرنوشت زن حاكم می كند،
گعرایش نعاسیونعالیستی كعه از زنعان می خعواهعد بعرای حعفظ وحعدت و معنافعع معلت ،از شعورش علیه سعتم و سعلطه معردان
بعپرهیزنعد؛ و گعرایشات رویزیونیستی و اكعونعومیستی كعه جعنبش رهعائی زنعان را معزاحعم جعنبش طعبقاتی و كعارگعری جعلوه می
دهند و پرداختن به مسئله زن را به بعد از انقلب كارگری حواله می دهند.
جنبش جوانان
جعنبش جعوانعان ععمدتعا خعود را در دو جعنبش ،یعنی خیزشعهای معحلت و جعنبش دانعشجوئی بعازتعاب می دهعد .جععنبش
دانعشجوئی ،غعالعبا جعوانعان قشعرهعای میانی و روشعنفكر را در بعرمی گیرد .خیزشعهای معحلت و معبارزات كعارگعری نیز در
بعرگیرنعده جعوانعان پعرولعتر و زحعمتكش اسعت كعه تععداد قعابعل تعوجهی از آنعان بعا سعوادنعد .بعه معوازات این جعنبشها ،تعوده جعوانعان
شهعری درگیر نعوع خعاصی از معقاومعت در معقابعل فعشارهعا و سعركعوبعهای اجعتماعی و فعرهنگی رژیم اسعلمی نیز هسعت .ایعن
معقاومعت طی سعالعهای اخیر حعادتعر شعده و تعا حعد نعقشه ریزی جعوانعان در معحلت بعرای كعتك زدن و حتی كشعتن معزدوران
بسیجی ارتعقاء یافعته اسعت  .معقامعات جعمهوری اسعلمی در هعراس از ادامعه و گسعترش معبارزات قهعرآمیز ،بعه دسعتگیری و
اعدام این جوانان مبارز روی آورده است.
تعوده جعوان و رادیكال ،بعه خعوبی پعتانسیل این را دارد كعه تعحت رهعبری پعرولعتاریا بسیج و معتشكل شعود .نعفرت فعزاینده
جعوانعان از قیود معذهعبی و سعنن كعهنه ،یك نیروی محعركعه قعوی و زمینه معساععدی بعرای جعذب انعدیشه هعای نعو و پیشرو
پعرولعتری از سعوی جعوانعان اسعت  .بعرای اسعتفاده از این زمینه معساععد ،حعزب كعمونیست بعاید بعا بعاورهعای و ععادات و رفعتار
خعرافی و معذهعبی و سعنت گعرایانعه ،و ارزشعها و ععقاید معردسعالرانعه و شعووینیستی ملی كعه در میان جعوانعان نیز رایج اسعت
بعا قعاطعیت معبارزه كعند  .انعتقال تعجارب سیاسی و پعر كعردن شعكافی كعه رژیم اسعلمی بعا سعركعوبعهای خعونینش بین نسعل
انعقلبی گعذشعته و نسعل معبارز امعروز بعوجعود آورده ،یك جعزء ضعروری و نعاگعزیر در بسیج و پعرورش جعوانعان معحسوب می
شود.
جنبش كـردســتـان
این جعنبش ،چعه از زاویه بعرخی اهعداف انعقلب پعرولعتری)حعل مسعئله ارضی و مسعئله ملی( ،چعه از نعقطه نعظر اسعتراتعژی
جعنگ خعلق و بعرقعراری معناطعق پعایگاهی ،حعائعز اهمیت اسعتراتعژیك اسعت  .نقشی كعه جعنبش كعردسعتان در جعریان انعقلب75
و سعالعهای پعس از آن بعازی كعرد را بعطور مسعتقیم و از نعزدیك تجعربعه كعرده ایم .جعنبش كعردسعتان ،ظعرفیت انعقلبی خعود را
حتی بععد از سعركعوبعهای خعونین ،ععقب نشینی و ععقبگرد نیروهعای سیاسی ع نعظامی این خعطه ،و تعوهعم پعراكنی هعای "دوم
خردادی "بعنمایش می گعذارد  .طی سعه سعالعه اخیر ،چعند خیزش تعوده ای كعه ععمدتعا بعا حعضور دخعتران و پسعران جعوان انعجام
گرفته) در اععتراض بعه ربعودن اوجعالن ،اععتراض بعه فعریبكاری انعتخابعاتی ،ایستادگی در بعرابعر معظالعم معزدوران اشعغالعگر(
را شاهد بوده ایم.
در معقطع كعنونی ،گعرایش نعاسیونعالیستی در جعنبش كعردسعتان پعر رنعگتر بعه چعشم می خعورد .هعمزمعان ،بعن بسعت عملی
نیروهعای این جعنبش در پیشبرد معبارزه مسعلحانعه بعه كعمرنعگ كعردن یا حتی نفی معبارزه مسعلحانعه در حیطه نعظری انعجامیده
اسعت  .در این اوضعاع ،معحافعل جعدیدی مسعتقل از احعزاب سنتی این خعطه سعر بعلند كعرده انعد .بخشی از اینها از سیاسعتهای
آشكارا رفرمیستی پیروی می كنند و می كوشند به یك اپوزیسیون قانونی و قابل تحمل در چارچوب پروژه"دوم خرداد"
تعبدیل شعونعد  .بعخش دیگر ،شعكل نعاسیونعالیستی رادیكال تعری نظیر"حعزب كعارگعران كعرد عع پ.كعا.كعا "بعه خعود گعرفعته اسعت.
مجعموععه این گعرایشات ،تعاثیرات مهمی كعه جعنبش كعردسعتان می تعوانعد در رونعد سعرنعگونی رژیم داشعته بعاشعد ،و نعقش
پیشروئی كه می باید در صف مقدم یك جنبش انقلبی سراسری ایفاء كند را محدود می كند.
در بعرخعورد بعه مسعئله كعردسعتان ،قعدرتعهای امعپریالیستی بعا پیش گعذاشعتن طعرح هعای آشعتی طعلبانعه می كعوشعند بعه اصعطلح
"زهعر این جعنبش را بگیرنعد "و راهی بعرای فعرو نعشانعدن و بعه سعازش واداشعتن آن بعا دولعت معركعزی بیابعند .جعمهوری
اسعلمی نیز بعا دادن خعرده امتیازات فعرهنگی و معانعورهعای سیاسی)بعاز كعردن بعاب معذاكعره غیر مسعتقیم بعا نیروهعای
اپعوزیسیون در چعارچعوب پعروژه خعاتمی (تعلش دارد از خعطرات بعالعفعل و بعالعقوه ای كعه جعنبش كعردسعتان می تعوانعد در
اوضاع بحرانی كنونی برایش ایجاد كند ،بكاهد.
احعتمال چعرخعش در اوضعاع و وقعوع تغییرات كلی در این صعحنه وجعود دارد .این تعحولت می تعوانعد بعه شعكل شعل شعدن یا
حتی بعرچیده شعدن قعدرت حعكومعت معركعزی در این معنطقه ،و شعكل گیری قعدرت محعلی احعزاب كعردی بعروز كعند .می تعوانعد
دور جعدیدی از معبارزه مسعلحانعه و درگیری هعای نعظامی در معنطقه آغعاز شعود و فعرصعت هعای معساععدی بعرای گسعترش
نعفوذ حعزب فعراهعم آید  .بعرای اینكه حعزب در معوقعیتی بعاشعد كعه بعتوانعد بعر رونعد اوضعاع تعاثیر بعگذارد ،از هعم امعروز بعاید بعه
معسائعل كلیدی این جعنبش بعپردازد ،ضعرورت و امعكان رشعد و گسعترش معبارزه مسعلحانعه در كعردسعتان را تبلیغ كعند و بعه
افعشای تعرفعندهعا و معانعورهعای رژیم و امعپریالیستها در معورد كعردسعتان ،یا معبارزه بعا گعرایشات منفی رفعرمیستی و راه حعل
های ناقص ناسیونالیستی در قبال مسائل طبقاتی و ملی بپردازد.

