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ب=ر  تمرک=ز خ=ود را    گرايشهای مختلف بورژوايی و همکارانشان در جبه=ه اپوزيس=يون خ=ارج از کش=ور،     ين روزها  ا

 جمعی و مطبوعات درونی و برونی توجه اخ=ذ خ=ود   اکثر رسانه های. گذاشته اندای درون هيئت حاکم    محور دعواه 

درميان اين تبليغات گسترده، هيچ س=خنی از نق=ش          . گذاشته اند » اقتدارگرايان«و  » اصالح گرايان  «را بر جدال ميان   

  ! گويا اين طبقه اجتماعی اصوًال وجود خارجی ندارد. و مقام کارگران ايران به ميان نمی آيد

ص=فحات نش=ريات خ=ود را پ=ر      آغ=اجری و عب=دی   ، از زندانی ش=دن  »اصالح طابان «زی  دورن مر طرفداران برون  و     

از .  در صورتی که  از کارگرانی که سالهاست در زندانهای بسر برده و م=ی برن=د، ه=يچ مطلب=ی نم=ی نويس=ند              ،کرده

اره ای ب=ه  طبرزدی،  اظه=ار نگران=ی م=ی کنن=د، ام=ا ک=وچکترين اش=              در مورد    » طالبان اصالح«شکايت های خانواده    

  چرا؟. کارگران جوان اسالم شهر که مدتهاست زير سخت ترين شکنجه ها قرار گرفته اند، نمی کنند
ته==ای مس==تقل ک==ارگری ندارن==د، و ب==رای حف==ظ امني==ت   اينه==ا ني==ز خ==ود دل خوش==ی از حرک . دعل==ت اي==ن برخورده==ا پيچي==ده نيس==تن 

غي=ر  «ب=ه اص=طالح   ق=درت ق=رار گيرن=د، اي=ن قبي=ل حرکته=ای       ، آنه=ا ني=ز چنانچ=ه در مق=ام      )يا ب=ه زع=م خ=ود دمکراس=ی        (سرمايه  

برای سرمايه داران، به مراتب عظ=يم ت=ر    , زيرا خطر ناشی از يک اعتصاب کارگری      .   سرکوب می کنند   ،راکارگران  » قانونی

نن==د آن==ان ب=ه نيک=ی واق==ف هس=تند، ک==ه جري=انی ما    . م==ی باش=د » دفت==ر تحک=يم وح=دت  «ب==ه تظ=اهرات آرام  » ح=زب اهللا «از حم=الت  

در نهاي=ت قاب=ل    - حتی چنانچه س=خنان و حرکته=ای افراط=ی از خ=ود نش=ان دهن=د      –) اهللا کرم ها  ده نمکی ها و     (انصارحزب اهللا   

  .  سرمايه داری را به مخاطره اندازد کنترل است، اما آغاز يک اعتصاب کارگری ساده، می تواند پايه  کل نظام
تنه=ا  . آنها، قابل درک است» چپ«و خادمين » اصالحات«ان توسط طرفداران بنابراين، بی توجه ای به موقعيت کارگران اير    

آنهايی که خواهان گسست کامل از رژيم  و بران=دازی ريش=ه ای  نظ=ام س=رمايه داری هس=تند، م=ی توانن=د اهمي=ت نق=ش تعي=ين              

  .کننده طبقه کارگر را درک کرده  و مدافع آن باشند
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   است داری فاقد خصلت ترقيخواهانهسرمايه
  

، از ب=اال توس=ط م=داخالت    »انقالب س=فيد شاهنش=اهی  «دولت بورژوايی در ايران از دوره انقالب مشروطيت و به ويژه پس از           

اول، ش==کل خاص==ی از . اي==ن مداخل==ه تحميل==ی ع==وارض متع==ددی بب==ار آورد . ، تحمي==ل ش==د) امپري==اليزم(انحص==ارات ب==ين الملل==ی 

در اي=ران چ=ه در دوره   . ي=ت رش=د نيروه=ای مول=ده را از ابت=دا از دس=ت داده اس=ت        سرمايه داری در ايران بوج=ود آم=ده ک=ه قابل          

 نظام کنونی، سرمايه داری در عمل نشان داد که به غير از مداخالت اقتص=ادی در  در بيش از دو دهه نظام شاهنشاهی و چه    

، )له س=ازی، کف=ش س=ازی، مونت=از    کارخانه های لو(و توليد وسايل مصرفی ) صدور توليدات نفتی و غير نفتی  (رشته تجاری   

  . گامی ديگری بر نداشته است

ش=کوفايی، اف=ت   (در درون نظام سرمايه داری ايران، بر خالف نظام های سرمايه داری غربی، سيکل های متناوب اقتصادی           

نق=الب  ا«حت=ی در اوج ب=ه اص=طالح     . اس=ت » بح=ران «و  » بح=ران «،  »بح=ران «آنچه وج=ود دارد     . ، مشاهده نمی شوند   )و رکود 

که به زعم آقای نيکسون، ايران به يک کشور نمونه جهان س=ومی مب=دل گش=ته ب=ود، بيک=اری و فق=ر و فس=اد  ب=ی داد                     » سفيد

نارض=ايتی ت=وده ای در ش=هرها و گس=ترش     . و يکی از علل اصلی سرنگونی رژيم شاه ني=ز در هم=ين ام=ر نهفت=ه ب=ود               . می کرد 

  . درت رسيدن خمينی گشتفقرای شهری و بی سامانی در دهات، منجر به ق

» ک=اردان ت=رين  «و » بهت=رين «در نتيج=ه،  . ادغام اقتصاد ايران در تقسيم کار بين المللی، منجر ب=ه چن=ين بحران=ی گش=ته اس=ت                   

و جه=ش  » ص=نعتی ک=ردن  «آنه=ا ب=ه غ=رب، ق=ادر ب=ه رش=د ني=روی ه=ای مول=ده و              » وابسته ت=رين  «رژيم های سرمايه داری، و      

اعالم » ممنوع«توسط امپرياليزم ) و ساير کشورهای جهان سوم    (وليد وسايل توليدی در ايران      ت. تکنولوژيک ، نخواهند شد   

  . سرمايه داری ايران هرگز خصلت سرمايه داری غربی را بخود نخواهد گرفت!  شده است

اه، دمک=رات، جمه=وری خ=و   تماميت خ=واه، اص=الح طل=ب، س=لطنت طل=ب، ب=ورژوا       (رقابت جناح های مختلف بورژوازی ايران     

برای متقادعد کردن امپرياليزم به مثابه آلترناتيو حکومتی آت=ی در اي=ران، هم=ه کوشش=های واه=ی              ) سازمانهای خرده بورژوا  

ظي=ر  ب=ورژوازی در کش=ورهای ن  . ی است که در نهايت و در بهترين حال=ت ب=ه رژي=م ش=به نظ=ام شاهنش=اهی منج=ر خواه=د ش=د                  

  . داردنو  اجازه چنين اقداماتی را يت قابل ، ايران در قرن بيست و يکم، توانايی

  

  بحران اقتصادی رژيم کنونی
  

رژيم کنونی ايران نه تنها وارث يک نظام سرمايه داری بحران زای جهان سومی است، که اض=افه ب=ر آن تض=اد درون=ی خ=ود       

ش==به (اری م=درن  تض==اد درون=ی رژي=م ني==ز از ابت=دا و ت==ا کن=ون ب=ر مح==ور چگ=ونگی احي==ا ي=ک نظ=ام س==رمايه د        . را ني=ز داراس=ت  

، تکن=وکرات ه=ای بلن=د    »ص=نعتی «کن=ونی ک=ه پاي=ه در س=رمايه ه=ای      » اصالح طل=ب  «گرايش  . در ايران بوده است   ) شاهنشاهی

متمايل به غرب، طبق=ه متوس=ط مرف=ه ب=االی ش=هر نش=ين دارد، خواه=ان برق=راری           » روشنفکر«پايه دستگاه دولتی، قشرهای     

 س=ال  چن=د  رايش ب=ه نماين=دگی خ=اتمی، در ط=ی     اي=ن گ=  . ايه داری جه=انی، م=ی باش=د      نظامی مترادف با ق=وانين ب=ين الملل=ی س=رم          

در جهت تشکيل يک دول=ت يکپارچ=ه ب=ورژوايی م=درن و برق=راری پيون=د       » جامعه مدنی«پيش، با علم کردن واژه هايی نظير  

ران در درازم=دت ب=ه نف=ع ک=ل     از دي=دگاه اي=ن گ=رايش، امني=ت س=رمايه در اي=            . تنگاتنگ ب=ا دول امپرياليس=تی گ=ام برداش=ته اس=ت           



و م=ورد پ=ذيرش در س=طح ب=ين الملل=ی،      » معق=ول «سرمايه داران ايرانی بوده و حيات رژي=م اس=المی را ب=ه مثاب=ه  ي=ک دول=ت                   

س=لطنت طلب=ان، جمه=وری    (از اينروست که کليه نيروی های اپوزيس=يون راس=ت و ميان=ه      . پايدارتر و مستحکم تر خواهد کرد     

اي==ن . ق==رار گرفت==ه و از آن حماي==ت م==ی کنن==د»  خ==رداد٢جبه==ه «در ) وده ای و اکثريت==ی ه==ای س==ابقخواه==ان، دمک==رات ه==ا و ت==

 ت=دارکات آن رون=د را زمين=ه    ه به دول غربی ب=وده و  در واقع خواهان برقراری يک نظام سرمايه داری مدرن وابست        » جبهه«

به سخن ديگر، آنها خواه=ان نظ=امی هس=تند ک=ه در مح=ور آن س=رمايه داران ق=رار گرفت=ه و نق=ش و دخال=ت            . کرده است ريزی  

   .دولت در سرمايه گذاری به حداقل برسد

پاي=ه  . ، م=ی باش=د  )البت=ه متماي=ل ب=ه غ=رب    (، خواهان ت=داوم ي=ک نظ=ام اس=المی     »اقتدارگرا«يگر، گرايش معروف به   از سوی د  

تجار بازاری چش=م ان=داز درازم=دت س=رمايه دارای را      . بازار بنا نهاده شده است    » سنتی«يه داران   عمده اين گرايش در سرما    

» اقتص=ادی «برنام=ه  . ناديده گرفته و برای حفظ قدرت خود، منافع کل سرمايه داری  را فدا ی منافع لحظ=ه ای خ=ود م=ی کنن=د                  

اي=ن گ=رايش در   .  جيب سرمايه داران بازاری می باشداين گرايش، محدود به فروش مواد نفتی و غير نفتی و پر کردن فوری   

ب=رای نمون=ه، طب=ق آم=ار دولت=ی،      . مقابل تراکم س=رمايه ايس=تادگی ک=رده و اکث=ر مؤسس=ات را در کنت=رل دول=ت ق=رار داده اس=ت                

رات ص=اد .  درصد از تولي=د مل=ی اي=ران را در کنت=رل دارد    ٨٦شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی هنوز    

 درص==د واردات ک==اال ب==ه کش==ور، ٩٥/ ٥ درص==د ص==ادرات کااله==ای غي==ر نفت==ی و ٣٧نف==ت ص==د در ص==د در کنت==رل دول==ت ب==وده و 

 به نقل از کميسيون ت=رويج بازرگ=انی و   ٢٠٠٠ سپتامبر ١٣ايران ديلی (توسط شرکتهای وابسته به دولت صورت می پذيرد      

   ).ادرات وابسته به اطاق بازرگانیص

 و م=درن متماي=ل ب=ه غ=رب و تکنوکراته=ای و         »ص=نعتی «ی اي=ن وض=عيت، ب=دان معن=ی اس=ت ک=ه س=رمايه داران                 بازتاب اقتصاد 

زيرا نه کنترلی بر سرمايه خود دارند و ن=ه نه=ادی   . سرمايه داران خارج از کشوری، قادر به سرمايه گذاری امن  نمی باشند           

ب=ا  ز سرازير کردن سرمايه های خود به ايران در حال مذاکره قبل اسران دول اروپايی . وجود دارد که امنيت آنرا تضمين کند   

نتيج=ه اي=ن زمين=ه ري=زی ه=ا، برق=راری رواب=ط حس=نه اقتص=ادی و سياس=ی             بوده و  در راستای تحقق اين وضعيت سران رژيم 

   . در کپنهاک بوده است٢٠٠٢ دسامبر ١٣توسط دول اروپايی و سفرهای متعدد آنها  و اجالس 

  

  ه کارگر در انقالب آتینقش انقالبی طبق
  

بديهی است که حتی چنانچه، رژيم کنونی تضاد کنونی را حل کند و يک جامعه م=درن س=رمايه داری احي=ا کن=د؛ هن=وز از پ=س                   

زيرا، رشد نيروهای مولده و جهش تکنولوژيک در ايران الزمه اش انج=ام بني=ادين    . حل مسايل اساسی جامعه بر نخواهد آمد 

صنعتی کردن ايران بدون حل مسئله ارضی، ح=ل مس=ئله مل=ی؛ ح=ل     . ست که مقابل جامعه قرار گرفته اند    يک سلسله تکاليفی ا   

ح=ل تک=اليف دمکراتي=ک ني==ز بايس=تی همگ=ام ب==ا ح=ل ريش=ه ای مس==ايل        . مس=ئله زن=ان و س=اير مس==ائل دمکراتي=ک عمل=ی نيس==ت     

حل ريشه ای مس=ايل اقتص=ادی ني=ز ب=ه     .  ماند اقتصادی صورت پذيرد، وگرنه همان مسائل دمکراتيک نيز الينحل باقی خواهند          

  .است) برنامه ريزی اقتصادی مطابق با نيازهای جامعه(» اقتصاد با برنامه«مفهوم بر قراری 

، به وضوح نشان داده است ک=ه  )و دوره رفسنجانی و خاتمی(بورژوازی ايران چه در دوره حکومت شاه و چه دوره خمينی          

ح=ل مس=ايل ارض=ی، مل=ی     (ی اقتصادی را نداشته، بلکه توان انجام تکاليف بورژوا دمکراتيک قابليت نه تنها حل مسايل اساس   



اين رژيم ها بارها نشان داده اند که تنها با اتکا به زور و ارعاب قادر به ت=داوم حکوم=ت          . را نيز در خود ندارد    )  و جمهوری 

س=پس اعت=راض ه=ای ت=وده ای مواج=ه ش=ده و در مقاب=ل        عدم توانايی حل مسايل اجتماعی محقق=ًا ب=ا نارض=ايتی و      . خود هستند 

ج دار، عمام=ه بس=ر و   ات= (اينکه شکل ظاهری دول=ت چگون=ه باش=د    . اين رژيم ها راهی جز سرکوب مردم باقی نخواهد گذاشت  

  .تغييری در اين امر نمی دهد) يا کرواتی

قدرت سياسی، تنه=ا نيروي=ی در جامع=ه هس=ت     طبقه کارگر ايران، با وجود پراکندگی کنونی و عدم آمادگی فوری برای تسخير         

زيرا من=افع درازم=دت اي=ن طبق=ه در اي=ن ام=ر نهفت=ه اس=ت ک=ه ب=دون           . که توان حل تکاليف الينحل جامعه ايران را در خود دارد  

) کنت=رل ب=ر تولي=د و توزي=ع و اقتص=اد ب=ا برنام=ه       (و سوسياليستی ) مسئله ارضی، ملی(وقفه و همزمان کل تکاليف دمکراتيک   

  .بديهی است که برای انجام چنين تکاليفی طبقه کارگر بايد در مصدر قدرت قرار گيرد.  انجام دهدرا

تم=ام بان=د   (زيرا ک=ه ک=ل ب=ورژوازی اي=ران     . قدرت گيری طبقه کارگر و متحدانش، بطور مسالمت آميز صورت نخواهد پذيرفت          

ب=ا کم=ک امپري=اليزم در    ) ان سوس=يال دمک=رات آنه=ا   های هيئت حاکم، سلطنت طلبان و سرمايه داران خ=ارج از کش=ور و خادم=      

از اينرو طبقه ک=ارگر باي=د   . مقابل قدرت گيری طبقه کارگر ايران، با تمام قوای مسلحانه و ايدئولوژيک ايستادگی خواهند کرد              

  .برای سرنگونی قهر آميز رژيم سرمايه داری و متحدان ملی اش، خود را  آماده سازد

 از هر جناح و باند حکومتی و غير حکومتی می تواند خود را برای انق=الب  مستقلا به نيروی خود و طبقه کارگر تنها به اتک  

سازماندهی اعتصابات کارگری در راستای سرنگونی پيروزمندانه رژيم، بدون وج=ود ي=ک ح=زب ک=ارگری و            . آتی آماده سازد  

ه نفس و سازماندهی و آماده س=ازی خ=ود ب=رای    طبقه کارگر برای کسب اعتماد ب. تشکيالت سياسی کارگری غير ممکن است   

تجرب=ه ده=ه پ=يش    . انقالب آتی مبارزات کنونی خود را بر محور مطالباتی مانند کنترل کارگری در کارخانه ها متمرکز می کن=د       

کيل تش= . در زمينه  اعتراض ها و اعتصابات کارگری، نشان داد که نطفه های اوليه سازماندهی در ميان کارگران وجود دارد 

ايج=اد و گس=ترش   .  محافل کارگری و گسترش و هم=اهنگی آنه=ا زمين=ه مس=اعدی ب=رای س=ازماندهی ک=ارگری ف=راهم م=ی آورد               

برای تدارک نظری و عملی رون=د انق=الب و در راس=تای ايج=اد       همراه با پيشروی کارگری،       هسته های کارگری سوسياليستی     

  . تعيين کننده است،حزب پيشتاز انقالبی

  
 ١٣٨١آذر ٢٥ 
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