
در ایران( کمونیسم نوین)های انقالبی سنتز نوین کمونیسته وگر               ده روزی که ایران را به لرزه درآورد! 

 

 صفحه | 1
 

 

 !درآوردده روزی که ایران را به لرزه 

 
 چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج

 
 گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج

 
 صائب تبریزی

 

 !امپریالیستی را تکان داد-یدار هیسرماجمهوری اسالمی و جهان  یدار هیسرماده روز خیزش فرودستان که نظام 

 

 یها عرصهدر  رانیجامعه ا اتمسفربود که  رانیحق رنجبران فرودست ا به زشیبا خ

 رشیتأث نیتر مهمقرار گرفت اما  ریتأثروز  تحت  ۰۱به مدت  یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد

 یحادتر صورت به کینزد ندهیرا در آ جشیجامعه گذاشت که نتا یمبارزه طبقات ریرا در س

 .دید میخواه

بود که  یفرودستان تیاکثر ادیجامعه فر دستیته یحق زنان و مردان قشر تحتان شورش به

 ،یابانیخ زیوگر جنگ ی حرکِت متحدانه کیدر  رانیسراسر ا یها ابانیشجاعانه در کف خ

را بر   انهیجو و عدالت  طلبانه یمبارزه برابر نیموج از امواج نو نیزنگ خطر اعالم اول

وار تحت  برده یحاضر به زندگ گریدرآورد، و اعالم کردند که د ابه صد یدشمن طبقات

 ،نموده است لیها تحم بر آن یمستبد مذهب سمیتارینظام توتال تیکه حاکم یقبل طیشرا

وسعت و دامنه  نیبا ا یکالیراد زشیشورش و خ نیچن تاکنون ۰۱دهه  زبعد ا. باشند ینم

 رِ یرا در ادامه س یمبارزه طبقات ریاز س ینیموج نو کی زشیخ نیا.  است فتادهیناتفاق 

از شدت و حدِت آن کاسته  عنوان چیه بهکرده که  یگذار هیپا رانیفرودستان جامعه ا یِ مبارزات

.  میها هست یو دگرگون رییتغ نیشاهد بروز روزافزون ا اکنون همما  کهیبطور. نخواهد شد

خاکستر مانده بود، گداخته شد و  ریدهه در ز ۹از  شیکه به مدت ب یآتش ۰۹۳۰ ماه یددر 

روز فروکش نمود و با درجه حرارت و  ۰۱،  اما پس از فراگرفترا  رانیاش همه ا شعله
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با حادتر شدن بحران  گریبار د یخاکستر پنهان شد، ول ریاز قبل به ز شیب یگداختگ

شورش  رانیا ینظم حاکمان جمهوربر  یشتریحکومت با درجه احتراق ب نیا یساختار

 .کرد خواهد

را  ینینو یها ضرورت یکنون طیدر  شرا یو تحوالت اساس رییهمان تغ ریتأثن تحت یبنابرا

. قرار داده است!(  کنند یزندگ یقبل طیتحت شرا خواهند ینم گریدکه )فرودستان  یشارویپ

 زشیخ گریمهم د جیاز نتا یکی، بلکه ستین میعظ زشیخ نیتنها دستاورد ا صرفا   نیالبته ا

 نیآموخت؛ به ا یانقالب یها ستیکمونرا به  یمهم و اساس اریاست که نکته بس نیا ریاخ

تحِت  یِ دار هینظام سرما یامکان و ضرورت سرنگون یمفهوم که مسئله اساس

 یفرارو یاساس فیو تکل فهیوظ کی عنوان بهاکنون  یاسالم یحکومت جمهور ِ تیحاکم

آگاهانه   یستیکمون بشمبناست  که جن نیبر هم قایو دق. قرار دارد یستیجنبش کمون

در  نیبنابرا. خواهد دادقرار  یو دگرگون رییرا دستخوش تغ شیخو یمبارزات یها کیتاکت

که آنرا به پسمانده  حیناصح یها دهیا یبه گسست از تمام ریناگز شیخو یادامه روند مبارزات

فرودستان  و    ریاخ زشیخ نیهم جیاز ثمره و نتا یآموز درس هیو بر پا کند یم لیگذشته تبد

انقالبات فرودستان سراسر جهان در موج انقالبات قرن  یخیتار یبها گرانتجارب  نیهمچن

نخواهد شد، مگر  با در نظر گرفتن  سریو  تحوالت م رییتغ نیالبته ا .است ریو اخ  ستمیب

در این مورد  .یمبارزه طبقات دانیدوست و دشمن انقالب در م شیهمه جوانب و صحنه آرا

علل  دربارهقبل از آن مهم است که به کندوکاو در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت ولی  

 .میبپرداز ۰۹۳۰ ماه یدفرودستان در  حق به زشیخ
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 رانیا یآن بر اوضاع داخل ریتأثحاکم بر جهان و  اوضاع

جهان به  یستیالیامپر-یدار هینظام سرما تیتحت حاکم یاوضاع جهان ،یالملل نیبدر سطح  

کردن  زولهیفشار و ا دیجد استیس( پنس-دولت ترامپ)کایآمر ستیفاش ستیالیامپر یرهبر

عقب  باهدف( برجام یا هستهمعاهده )اش  خرخره یرا با دست گذاشتن رو یاسالم یجمهور

در چپاول منابع  یو نظام یاقتصاد یها شاخک فروبردن تر قیعمو هر چه  هیراندن، تنب

 ریس یبااشتها شتریب ازاتیگرفتن امت یبرا( ینیرزمیزنفت  و منابع سرشار )رانیا یعیطب

 مهیو گرسنه و ن مزد یببه سوپر استثمار رنجبران  یابی دست باهدفو  صانهیحر ینشدن

و  یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یها استیس هیکل یدر عرصه داخل. برد یم شیپ بهگرسنه، 

 یو راهکارها یاسالم یجمهور میرژ تیتحت حاکم یدار هیساله نظام سرما ۰۱ یفرهنگ

سه سازمان  یو رهنمودها نیفرام ،یمختلف با همکار یها دولت یراهبرد اقتصاد استیس

 ، و(IMF)پول یالملل نیب، صندوق (IBRDو توسعه میترم یالملل نیبانک ب  ای)یبانک جهان

 ۰۹۳۰خرداد  ۵از ( WTO)یسازمان تجارت جهان یو رهنمودها نیتحت فرام یتا حد نسب

ناظر سازمان تجارت  تیو دولت نهم به  عضو یاسالم ینظام جمهور تیتحت حاکم رانیا

نشدنش مقرر  رفتهیپذ رغمیعل یورود به سازمان تجارت جهان یبرا یدرآمد، ضوابط یجهان

 عنوان بههموار نمودن به الحاق در آن سازمان برداشته است که  یبرا ییها نموده و قدم

و  رانیبعد از خاتمه جنگ ا ژهیو و  به ستیالیبزرگ نظام امپر یها قدرت یاصل یبازوها

 یو دولت کنون نژاد یو احمد یتا خاتم یرفسنجان" یدولت سازندگ"از زمان  یعنیعراق 

رنجبر فرودست که  یدرازمدت قشر تحتان و یاز منظر منافع  آن یروحان" دیو ام ریتدب"

جز  یا جهیهمه با شکست روبرو گشته است و نت ،دهند یم لیجامعه را تشک تیجمع تیاکثر

 خوار رانت یدولت یدار هیو فقر منبعث از روابط سرما یطبقات زاتیتما ندهیگسترش فزا

تحت ستم و  ررنجب فردوستان انیبزرگ در م نیو مالک داران نیزمو  دار هیسرماطبقات 

 .نداشته است یستیالیبزرگ امپر یها استثمار با مشارکت قدرت
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و  یاسیس ،یاقتصاد نیگرفتن فرمان ماش به دستمصادف بود با  هیسرما شدن یجهانفرایند 

مصادف با  ۰۳۳۳ – ۰۳۳۰آمریکا  جمهور سیرئ)گانیتوسط رونالد رآمریکا  ینظام

شکل  نیتر طلب جنگو  نیتر و خشن نیدر هارتر  هیسرما ندهینما عنوان به (۰۹۰۰تا  ۰۹۵۳

  برجهان کشیاستراتژمنافع  شبردیدر پ ینینو یتضادها یکه بر مبنا سمیبرالینئول یو محتوا

در  ییو آقا یرگیدر مقابل استمرار چ ینینو یها منبعث از  ضرورت یمشخص طیتحت شرا

اتمام پس از )ها ضرورتچنان  ازجمله. آمده بود به وجود یستیالیامپر-یدار هیجهان سرما

در )بود یستیالیامپر یاروپا هیاتحاد یتولد و رشد قدرت اقتصاد (ریگانریاست جمهوری 

از  شتریسهم ب!( و گرفتن)به خاطر داشتن کیمنافع استراتژ نیتأم یکه برا (۰۳۳۹ سال

 عنوان به کایآمر سمیالیو خشن با امپر نیجهان به رقابت خون رد هیسود انباشت سرما

 .  پردازد یبزرگ برخوردار است، م ینظام یرویاقتصاد که از ن نیتر پرقدرت

به  شیازپ شیبرا  یمل یاقتصادها یکه درها شود یم اطالق ییها استیسبه  سمیبرالینئول

، کند یم یدولت را خصوص تیریتحت مد عیصنا ،دیگشا یم هیگردش آزادتر سرما یرو

 یاستثمار و استخدام کار مزد نه  یدرزمو  کند یمکار را از بند مقررات آزاد  یبازارها

همان  نیا. و امثالهم دهد یمرا کاهش  یاجتماع یها کمک ،زند یمرا کنار  ها تیمحدود

که تحت  ییدرآمد و در همه کشورها اجرابه  متحده االتیادر  ۰۳۳۱است که از دهه  یزیچ

 .رفت شیپ به( اروپا هیاتحاد یکشورها)در غرب یدار هیسرما بزرگ یها قدرت تیحاکم

 یبانک جهان رینظ یمؤسساتقرار دارند؛  کایآمر  ی سلطهکه تحت  یالملل نیب یمال مؤسسات

را در جهان  یاقتصاد انهیو وحش جانبه همه یساختار لیتعد کیپول؛  یالملل نیبو صندوق 

 هیسرما جمله من ،یستیالیامپر ی هیسرما تر قیعمنفوذ  ریکار، مس نیا. سوم سازمان دادند

 یایاز دن یعیرا در مناطق وس یبوم یامر، کشاورز نیهم. را هموار کرد یغرب یاروپا

 .کرد عیرا تسر یومرج هرجشدن گسترده و پر  یشهر ندیکرد و فرا فیسوم تضع
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کار دستور ( فرانسه، آلمان و بقیه)اروپای غربی کشورهای امپریالیستی  ،۰۳۳۱از دهه 

بیشتر در  یریپذ انعطافهدف از این کار، : است هاصالحات نئولیبرالی خود را پیش برد

و پائین  !(استخدام با قراردادهای سفید)از کار موقت تر گستردهاستخدام و اخراج، استفاده 

پایین آوردن دستمزد کارگران یا خرید  از طریق هدف اخیر . راندن دستمزدها بوده است

نیروی کار "یا ")نیروی کار تغییر یابنده"تحت نام  داران هیسرمانیروی کار از طرف 

" مسئولیت فردی"کنار این آن سیاست در ! گذارده شد شیپ بهدر سراسر جهان "( رییتغ قابل

. گذارده شد شیپ بهوی نئولیبرالیسم ساز  "مسئولیت دولت در مقابل ملت و فرد"حذف برای 

علیرغم تعویق در دادن دستمزد از طرف  شود یمبیخود نیست که در گوش کارگران زمزمه 

دار، مسئولیت شما کار کردن یعنی فروش نیروی کارتان یا به معنی واقعی خرید  سرمایه

یک نیروی  عنوان بهطبقه کارگر که  دهد یمواقعیت سرسخت نشان از این و ! وحشیانه است

علیرغم تعویق  کنان تظلممتوهمانه و  اش خانوادهدر خود و ناآگاه به خاطر مسئولیتش در قبال 

  ریتأثتحت حقوق و حتی ندادن حقوقش 

( فروش نیروی کارش)به سر کارهمچنان در قبال خانواده  " فردی تیمسئولاحساس "

های  است که دیدگاه" مسئولیت فردی"و تکیه نئولیبرالیسم به در همین فرایند  !رود یم

برای و زدن با کارفرما  وچانه چکطبقه کارگر را برای  یدمکراس الیسوساکونومیستی 

 چهارچوبچندرغازی نیروی کارش در " تر گرانفروش "گرفتن حقوق به تعویق افتاده و یا 

کسب  ،منشی بورژوازی حاکم عنوان بهو بنابراین  کند یمموجود تشویق  یدار هیسرمانظم 

فراموش کردن بر منافع آنی و  هیسو کیاکید و  دیتأکبا توسط پرولتاریا را قدرت سیاسی 

زد؛ ااند یم ریتأخه بآگاهی کمونیستی پرولتاریا دست شستن در باال بردن منافع درازمدت و 

استمرار یا ناآگاهانه در خدمت  آگاهانه دهند یمکه چنین فعالین سندیکالیست انجام  یرغیت

      .است یدار هیسرماعمر و منافع نظام 

ساعت است را  ۹۵تا ساعات کار هفتگی که بر مبنای قانون  شده انجامدر فرانسه اقداماتی 

 . افزایش دهند
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که  ها کارخانهکارگری در  یها هیاتحاد« مشارکت و همکاری»ر آلمان اشکال گوناگون د

 رأسآلمان در . بود، محدودتر شده است شده یطراحافزایش توان تولیدی کارگران  باهدف

هر واحد کارگر  یها نهیهزآلمان این جایگاه را بخشا با کاهش . دنیا قرار دارد صادرکنندگان

در . کاهش یافت دائما  ( ۰۳۳۳ـ  ۶۱۱۰)سال  ۷دستمزدهای واقعی طی و  حفظ کرده است

این . و ایجاد اشتغال نیز کاسته شده است وپرورش آموزشبه  دولتی یها کمکفرانسه از 

حق  جمله مناجتماعی  نیتأم یها کمک. آتش اعتراضات مهمی را دامن زده است ها استیس

 .است محدودشدهبازنشستگی در بیشتر کشورهای اروپا 

بوده  تر بزرگ یها بنگاهبزرگ در  یها بنگاهدستور کار رقابتی اتحادیه اروپا شامل ادغام 

این دستور کار شامل حمایت از . میکن یمدر صنعت فوالد مشاهده  مثال  این را . است

برای مثال، . نیز بوده است کننده تیهدا یها بنگاهاستراتژیک صنعتی و تقویت  یها بخش

این شرکت . را ایجاد کرد که شرکت اروپایی هوا ـ فضا است« اس. د. آ. ای»اتحادیه اروپا 

 .شود یماست که رقیب جهانی بوئینگ محسوب « ایرباس»ای سازنده هواپیم

، انجام اقداماتی جهت محدود کردن آزادی حرکت سرمایه «رقابتی»این دستور کار 

« مایکروسافت»، مثال  . کرده است آور الزاماروپا را  تر شده ادغامآمریکایی در بازار بازتر و 

سرمایه اروپایی به دنبال این بوده . اند کردهرا به خاطر عملکردهای انحصارگرایانه محکوم 

این کار اشکال پیچیده و . زیر نظر داشته باشد یالملل نیبکه سرمایه آمریکایی را در سطح 

دولت امپریالیسم به شکل نبردهایی که میان  مثال  پوشیده به خود گرفته است؛  غالبا  

" قرارداد پاریس)"های محیط زیستیاروپا بر سر معیار یستیالیامپر هیاتحادو  متحده االتیا

برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و  »داری  سرمایهکه یک معاهده بر متن منافع  ۶۱۰۵در سال 

 پایدار توسطهمچنین سرمایه گذاری در جهت اقتصادی کم کربن، مقاوم، انعطاف پذیر و 

  یا اعمال کنترل بر واردات محصوالت کشاورزی («.مورد توافق قرار گرفتور کش ۵۹۱ 

 .ردیگ یمانجام  ،دشدهیتولکه تحت مهندسی بیولوژیک 

 

http://climate-change.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9
http://climate-change.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9
http://climate-change.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9
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و امپریالیسم روسیه دومین قدرت اقتصادی جهان  عنوان بهاز سوی دیگر عروج چین 

منافع استراتژیک  ،(ها امپریالیستبین رقابت )جهاندر  ها ستیالیامپربین  رقابت درصحنه

در یک جهان  یجا یجادر سرمایه مالیشان رای رشد اند و ب مریکا را به چالش گرفتهآجهانی 

دخالت )ای  منطقه پنهان و آشکار اتحادهای  اقتصادی و نظامی یها سازشو رقابت خونین 

امپریالیسم روس در سوریه و همسویی منافع استراتژیکش با جمهوری نظامی و تجاوز 

عربستان )اش امپریالیسم آمریکا و نوکران به خط شده ی متحد در مقابل جبهه (اسالمی

 .آورند یم به وجود ،(لیاسرائمصر و کویت بحرین و ، یسعود

 

ای را  تالش فزاینده رونالد ریگانریاست جمهوری امپریالیسم آمریکا از زمان هیئت حاکمه 

هدفش تحکیم چیرگی و تفوق نظم نوینی که . آغاز کرد برجهاننظم نوینی برای استقرار 

بنا نئولیبرالیسم  درواقع. بود، خودساختهحرکت نمای  که نئولیبرالیسم را قطبمالی سرمایه 

بر مدل گذاشتن  نقطه پایانبا آمریکا  متحده االتیااستراتژیک  منافعیش روی پبر ضرورت 

بهره ستمگرانه و و  تنوخش ،تجاوزکارانهطلبانه  جنگماهیت کینزی  یاقتصاد سیاس

و خشونت،  یافروز جنگو تالزم آن با امپریالیستی -سرمایه دارينظام  (استثمار)کشانه

        .کردآشکار را  شیازپ شیب

امپریالیستی بر اقتصاد ایران به -نظام جهانی سرمایه داری (شنیزیگلوبال)سرمایه شدن یجهان

از تحت سیاست راهبردی نئولیبرالیسم المللی پول  خاطر فرامین بانک جهانی و صندوق بین

ریگان و  رونالداسبق آمریکا  جمهور سیرئ که یزمان ۰۹۵۳مقارن سال )یالدیمدهه هشتاد 

شان را  است اقتصادی نئولیبرالیستییمارگارت تاچر سسابق انگلیس  ریوز نخستهمچنین 

 حق بهکه ریشه خیزش  ه استگذاشتمشخصی  راتیتأث (! کردندو حاکم دیکته  برجهان

اتحادیه . جستجو کردبر متن چنان فرایند تاریخی را باید فرودستان ( ۰۹۳۰دی )کنونی

نیز که مقارن سال ( آلمان، فرانسه و انگلستان)اروپای غربی یها ستیالیامپراروپا شامل 

داخلی راهبردی حاکم بر اقتصاد و سیاست غالب سیاست نئولیبرالیسم را به سیاست  ۰۳۳۱
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به  قیرا از طر شیخو یو نئواستثمار یکالن نئواستعمار یها چنگکو جهانی تبدیل نمود، 

نفوذ  یها هیپا، و فروبرد  رانیدر اقتصاد ا شیازپ شیب یستیالیامپر مؤسساتآوردن  وجود

 .دیبخش میو تحککرده  تر محکم یو اجتماع یاسیو س یرا در عرصه اقتصاد شیخو

       

در دوران جنگ بین در فرایند تکوین نئولیبرالیسم در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی 

یک وقفه در  (۰۹۰۷مرداد  ۶۳تا  ۰۹۵۳شهریور  ۹۰)جمهوری اسالمی و رژیم صدام

سیاست حاکم بودن پول به علت  یالملل نیببانک جهانی و صندوق نئولیبرالی پیشبرد فرامین 

به ای در  وقفهسکته خفیف باعث شد و از همین جهت یک  آمد به وجودجنگی در ایران 

-داری و شاهرگ استثمار و استعمار جهان سرمایه  خونی که از این دو شاخکجریان افتادن 

نوشیدن جام زهر اما پس از  وقفه ایجاد کند؛ افتاد  جریان میبه امپریالیستی بر اقتصاد ایران 

های  گام  (۰۹۰۷مرداد  ۶۳)صلح بین جمهوری اسالمی و صدام قرارداداز طرف خمینی و 

 ساله پنجاجرای اولین برنامه در دولت پنجم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و  اولیه

 "باز اقتصادی" سیاست. انجام گرفتپس از جنگ " دوران سازندگی"یا   "توسعه اقتصادی"

یا سیاست کاهش نقش دولت و باز کردن کامل در و فضای " قوانین ضد انحصار"و وضع 

که در  بود برای پیشبرد سیاست نئولیبرالیسماقدامات  ازجملهاقتصاد بروی بخش خصوصی 

گسترده با فروش  یها یساز یخصوص صورت به سمیبرالینئول استیکردن س نهیجهت نهاد

بخش  مانکارانیبه پ)آهن راه معادن، ،یدیکل عیها، صنا و بانک یتجار یدار هیسرما مؤسسات

 مانکارانیبه پ ها مارستانیها، برق، مدارس، ب راه عوارض بزرگ ی، و واگذار(یخصوص

طبقه  استثمارو  هیانباشت سرما یبرا یتیمحدود چیاز طرف دولت که از ه یبخش خصوص

زمینه باید به  نیهمدر . دیوضع گرد شانیبرا کنند ینم غیدر ریفق نیزم یکارگر و دهقانان ب

سپاه پاسداران انقالب  های ، قرارگاهی از زیرمجموعهاالنبیاء قرارگاه سازندگی خاتمنقش 

، باشد می« های دولتی ایران کار پروژه ترین پیمان بزرگ»است، که در حال حاضر  اسالمی

 دستورو به  جنگ ایران و عراق االنبیاء پس از پایان قرارگاه سازندگی خاتم .اشاره کرد
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تشکیل شد و هدف از تأسیس آن  ۰۹۰۳در سال  محسن رضایی و با حکم ای علی خامنه

« سازی های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه آب»

و غارتگران اصلی تاریخ و تمدن  خواران نیزمیکی از دزد این قرارگاه ضد مردمی  .است

ایران است که نقش آن در سراسر ایران در به قتل رساندن هزاران نفر از دهقانان و عشایر 

 .     هایشان سرآمد عام و خاص است برای غصب زمین

قلیلی از  ی تر در دست عده متمرکز نمودن ثروت بیش اساسا  سازی  خصوصینتیجه 

ای  فقر رفتن شمار فزاینده رخطیزو به  ینیدر قدرت و فقر و مسک کماناحو  داران هیسرما

گذاری، عدم  المللی و سرمایه تر برای تجارت بین آزادی بیش از فرودستان به همراه دارد،

قطع ت؛ سرمایه، کاال و خدماآنارشی انباشت ها و آزادی برای حرکت  کنترل قیمت

کاهش دادن  -های بهداشتی آموزش و مراقبتهای عمومی برای خدمات اجتماعی مانند  هزینه

 ی آب و ها، عرضه ها، پل نگهداری جاده یحتو  "!(مستضعفین)"خالص مقرری برای فقرا

کنار گذاشتن آن دسته از از طریق  ییمقررات زدا؛ "کاهش نقش دولت"تحت نام  غیره

وانین ایمنی و شامل ق ژهیو بهکه دهد  را کاهش میو انباشت سرمایه مقررات دولتی که سود 

های دولتی، کاالها  فروش شرکت -سازی خصوصی شود؛ کارگری می حفاظتی در محیط کار

 . گذاران خصوصی و خدمات به سرمایه

بزرگ  داران نیزمدار و  طبقه سرمایه، از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی

-داری بخشی از مدیران داخلی نظام جهانی سرمایه عنوان بهحاکم بر ایران  بوروکرات

به )توسط دولت پنجم( تاچر-ریگان یستراست)نهادینه کردن نئولیبرالیسمو امپریالیستی 

چنان  وساز سوختناشی از  یها ضرورتدر جامعه بر مبنای  (ریاست جمهوری رفسنجانی

ارزان کردن روزافزون نیروی کار و سوپر استثمار  اب( تینئولیبرالیس)یاقتصادسیاست 

و  اختناقاند و برای نیل به آن هدف ضروری سرکوب،  پرداختهانباشت سرمایه به کارگران 

، دهقانان فقیر نانینش زاغه دیکتاتوری خشنی را مدام  علیه رنجبران فرودست کارگر،

به مرحله اجرا کش، جوانان بیکار و بازنشستگان و فرهنگیان  زمین، زنان ستم بی
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نئولیبرالیسم در تحت سیاست سرکوب و استبداد بخشی از فرایند انباشت سرمایه  .اند درآورده

 . روزافزون سرمایه است شدن یجهانعصر 

 

با رشد ( به بعد و تاکنون ۰۹۵۳مقارن سال ) میالدی ۳۱دهه  یها سالعد جهانی در در ب  

دون و  بعد از مرگ مائوتسه)امپریالیستی و ورود چین-داری نظام سرمایه شدن یجهانروند 

در سطح موتور تولیدی و گردش و انباشت سرمایه  عنوان به  (داری در آن احیای سرمایه

با  زمان همسرمایه  شدن یجهان. خود گرفته است تاب روزافزونی بهشجهانی این فرایند 

اقتصادی سیاست تحکیم رشد سریع انباشت سرمایه با . پیشبرد سیاست نئولیبرالیسم بود

ها به همراه داشت  سازی خصوصیرشد ها و  نئولیبرالیسم تغییرات اساسی را با تعدیل سیاست

ها همچون ایران تحت  و قوانین کار در سراسر جهان در کشورهای حیات خلوت امپریالیست

دادهای سفید و بدون رجمهوری اسالمی تعدیل یافتند و نیروی کار توسط قرایت محاک

حقوق و یا تعویق ن درا برای دزدی و چپاول کارگران و ندا داران هیسرماپشتوانه که دست 

کارگران  یساز یخصوصهایی منبعث و مرتبط با  باز گذاشت و با ضرورت رشانیبخورونم

همچون  خارج است مهارتشانکارشان به کارهایی که از  تر ارزانبرای فروش نیروی 

در هنگام کاشت و  -اربابان نوکیسه نوین-بزرگ داران نیزمیا کار برای  یفروش دست

برداشت محصوالت کشاورزی و زراعی  و یا کارهای فصلی دیگر از طریق کارفرما و 

نیز در ارتباط با همین  ینینش زاغهرشد پدیده . استثمارگر و ستمگر، روی آوردند یها واسطه

با شهرها در سراسر و تضاد بین رشد روستاها  ها یساز یخصوصسرمایه و  شدن یجهان

در اطراف  نانینش زاغهای گسترش یافت و جمعیت  فزاینده طور بهایران  ازجملهجهان 

ای نان  دهقانان بی زمین به امید پیدا کردن لقمهتوسط روستا ترک فرایند  شهرهای کالن با 

های  جابجایی سرمایه در حوزه. هستو کسب درآمد ناچیز غیررسمی همچنان در حال رشد 

مالی سرمایه نئولیبرالیسمی  شدن یجهانحرکت مختلف تولیدی یکی دیگر از نتایج 

د به خط وورنارشی است که با بستن یک خط تولید و آرقابت و تحت فرمان امپریالیستی 
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آوردن لشگر ذخیره بیکاران متشکل  به وجودبا را  بیکاری کارگراناخراج و تولیدی جدید 

 ،این فرایند. دارد یمخانجات تولیدی مختلف نگه رهمیشه پشت درهای کا نفر ها ونیلیماز 

با دادن ارزش کمتر در قبال و  دینما یمخط تولیدی جدید وادار به ورود به کارگران را 

مواجه ساخته و به همین دلیل در گردش انباشت "( رییتغ قابلنیروی کار ")خرید نیروی کار

ط را به عهده دارد کارگران با مشکالت زیادی برای لنارشی نقش مسآو  سرمایه که رقابت

 رخطیزداران در به  و دست سرمایه شان روبرو هستند ادامه زندگی معیشتی خود و خانواده

جهانی نظام سراسر جهان تحت حاکمیت قشر تحتانی آن در  ژهیو بهفقر بردن کارگران و 

 بهوابسته )جمهوری اسالمیداری تحت حاکمیت  سرمایه ازجملهامپریالیستی -داری سرمایه

طلبانه کارگران و اعتصاباتشان  ندای حق هرگونهو  ،ای بازتر گشته است فزاینده طور به (آن

وزارت بری سپاه و هبا سرکوب نیروهای ضد شورش تحت ر حقوقشانبرای احقاق 

فقط  ۰۹۳۶آباد در سال   کارگران معدن خاتونی  وحشیانهکشتار  . گردد اطالعات روبرو می

برای پیشبرد و  چنان آن است که دولت سرمایهبار قهرآمیز خشونتسرکوبی  یک نمونه از

که گویی با شد  ور حملهاز زمین و آسمان به کارگران و مردم  تحکیم سیاست نئولیبرالیسم

نفر از کارگران  ۰در این یورش وحشیانه حداقل ! دشمن تجاوزگر خارجی در جنگ است

امینی به قتل  به نام پور آموز دانشو واحدی و یک نفر  یمؤمن های ریاحی، جاویدی، به نام

 باشرفِ  زحمتکِش  کارگرانِ  حق به سرکوب اعتصابات .شدند ینفر زخمرسید و صدها 

صنعتی و های مختلف تولید  سراسر ایران در حوزه یرسم مهینرسمی و شاغل رنجبر 

، سرکوب دانشجویان و روشنفکران و نویسندگان مترقی کش ستم، سرکوب زنان کشاورزی

اری  د سرمایهنظام ستمگر و استثمارگرانه و ماهیت  انهیگرا خشونت ی چهره ،دگراندیش

برای اجرای سیاست ریاضت کشی اقتصادی خشونت و تالزم آن با مستبد جمهوری اسالمی 

نئولیبرالیسم و تحکیم فرهنگ ضد علم با اشاعه توهمات مذهبی واپسگرایانه و مردساالرانه 

  . سازد یم آشکار شیازپ شیبشده است را  بافته هم بهداری  ضد زن که با کنف سرمایه
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برای همین توجه به نقش استفاده از مذهب از سوی حاکمان این نظام توتالیتاریته مستبد 

. از اهمیت خاص برخوردار استمذهبی در میان اقشار فرودست برای انباشت سرمایه 

مستبد از ایدئولوژی مذهبی ( توتالیتاریسم)خواه تیتمامیک نظام  عنوان بهجمهوری اسالمی 

توسط بمباران بازوان تبلیغاتی و مدام  و !  کند یمستفاده مطلوب را کمال ا عهیشبنیادگرای 

که  شود یمدر گوش فرودستان زمزمه و نجوا  قدرتهای موازی با حاکمان در  روزنامه

 سمیالیاست که امپر ییها میتحرو  یو فقر شما محاصره اقتصاد یفرودست تیعلت وضع

 ،حاکمان در قدرت نیاست که هم نیا یاما نکته اساس. کرده است لیتحم" ما"بر  کایآمر

در  میبا اعمال تحر یو نادان یجهل و توهمات مذهب محاصرهسال در  ۰۱فرودستان را 

برای همین در هنگام ساختن  !و علم قرار داده است ینیع تیو  واقع قتیشناخت حق

سرخ کمونیستی در میان اقشار  طبقاتی که در کمپ انقالب قرار دارند مبارزه با  یها هسته

 درراهکه مانع بزرگی ( رفرمیسم)طلبانه اصالحگرایشات این توهمات مذهبی و همچنین 

 .  برخوردار است یمهم تیاز اهمانقالب است  صف بهپیوستن 

                                       

های  در جنگجمهوری اسالمی شرکت این حقیقت را نباید فراموش کرد که از سوی دیگر 

های بنیادگرای  کردن گروه گرانه ارتجاعی در منطقه خاورمیانه چه از طریق تسلیح مداخله

شرکت در جنگ یمن طریق  زچه او  در عراقو مقتدا صدر هللا لبنان  مذهبی همچون حزب

تهیدستان و پرتاب شدن شمار روزافزون فقر و سوریه به یک معنای واقعی به قیمت 

برای همین یکی از شعارهای اصلی برای سرنگونی  .بود و هستفقر  رخطیزبیشتری به 

های ارتجاعی در منطقه و  پایان دادن به جنگباید  طلب جنگاین رژیم بنیادگرای مذهبی 

پرولتاریا و حفظ طلبانه  جهانی صلح منافعِ  بر هیتکانترناسیونالیستی  یریگ جهتبا جهان 

اتحاد )جهانیهمبستگی و اتحاد ملل تحت ستم در مبارزه با حاکمان ارتجاعی نوکر سرمایه 

روسیه برای تقابل با  چپاولگر همچونو  طلب جمهوری اسالمی با یک امپریالیسم جنگ
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و دشمن زحمتکشان ( سوریهجنگ امپریالیسم دیگر همچون آمریکا در یک منافع استراتژ

طلبانه و ستمگرانه  فرودست در سراسر جهان و منطقه خاورمیانه و تقابل با سیاست جنگ

 . باشدامپریالیستی، -و نظام جهانی سرمایه داریجمهوری اسالمی 

          

 حق بهشرایط را برای خیزش سال گذشته  ۰۱ظرف  اوضاع جهانی و داخلیتاریخی  تالقی

بطوریکه  !کرد ریغافلگ، و همه را فراهم نمودامسال  ماه یددر شرایط مشخص فرودستان 

خیزش اخیر فرودستان اعالم نمودند که القول  حاکمان جمهوری اسالمی همه متفق

این به یک  "!ار چنین شورشی را علیه نظامشان نداشتندظانت ها آن" و "غیرمترقبه بود"

از ثبات قاطع و مطلقی  چنان آنمعنای واقعی به این مفهوم است که جمهوری اسالمی 

برای ورود " جزیره ثبات و آرامش"برخوردار نیست و نتوانسته است ایران را به 

و استثمار فرودستان تبدیل نماید و رشد فزاینده و امپریالیستی خارجی مالی های  سرمایه

یک ارتباط که  درونشحاد اجتماعی همراه با رشد فزاینده تضادهای  یتضادهاتعمیق 

شفاف و هویدا  یروشن بهاش را  های خاص در بدنه  دارند نقاط ضعف و ترک باهمکی دیالکتی

 ینوع بهکه و منبعث از درک ماتریالیسم مکانیکی  یرعلمیغن دیدگاهی آ برخالفو . ساخت

ها قبل از خیزش  جمهوری اسالمی ماه"گویا که  کند یماست و بیان  به تئوری توطئه معتقد

این خیزش آگاهی داشت وقوع فرودستان آنرا در معادالت خویش وارد کرده بود و از امکان 

گفت حقیقت را به فرودستان باید  (نقل به معنی")ن آماده کرده بودآو خود را برای مقابله با 

های جنبش کمونیستی را غافلگیر رفرودستان رهبران و کادشما  حق بهشورش  تنها نه :که

که تئوری توطئه را  یدگاهیدچنین . و غافلگیر کرد زده بهتنمود بلکه حاکمان آن رژیم را 

هیچ اعتقادی به نقش سازنده  درواقع کشد یمبا این طول و عرض و مختصات به میان 

در  ریدرگهای فرودست  و تودههای تحت ستم  در تاریخ ندارند و معتقدند که این خیزش  هتود

فاشیست  تبه رهبری دولت امپریالیس یامپریالیست یها قدرتنیروهای بیگانه و  سویاز آن 

نیوز در -آمدو  و مجاهدین طلبان سلطنتپنس کلید خورده است و پادوهایی همچون -ترامپ
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و مریکا آآب به آسیاب امپریالیسم  تنها نهاین دیدگاه ! اند کردهآن نقش اساسی ایفا برپایی 

هیچ، بلکه خواسته یا ناخواسته به بلندگو  زدیر یمو استثمارگر دنیای کهن  ستمگرنیروهای 

و نیروهای اراذل به دادن بهانه واهی توپخانه تبلیغاتی جمهوری اسالمی در  نظام ادهیپو 

نظام جمهوری اسالمی و جانی  سرکوبگرمزدور  یها یشخصوزارت اطالعات و لباس 

   .گردند یمتبدیل گشته و  فرودستان حق بهخودجوش برای تخطئه مبارزات 

 

 شرکت داشتند؟  نبرد طبقاتیکدام اقشار و طبقات در این 

که حرکتشان فرودستان  حق بهدر شورش صحنه مبارزه طبقاتی و نیروهای درگیر 

کارگران )ترین قشر طبقه کارگر اکثریت فرودستان تحتانیرا زا است  ل ساز و تحو تاریخ

فصلی و همچنین کارگران روزمزدی که در میادین شهر نیروی کار خویش را به چندرغاز 

کارگران  فیرد همکه  ستانیافغان فیکارگران مهاجر شر ای وفروشند  بخور نمیری می

متصل به نظام  داران هیمختلف سرما یها شرکت یو انبارها الیاز اماکن و رانیفرودست ا

ی کش زنان ستماز ای قلیل  عدههمچنین ، (رهیو غ کنند یصورت نگهبان و ناطور مواظبت م به

 "یتوسریا روسری و یا "است یو سای  بار مردساالرانه که از حجاب اجباری و زندگی خفت

از طریق نهادهای سرکوبگر جمهوری اسالمی ضد زن توسط فرهنگ غالب حاکمان 

باید به عدم شرکت چشمگیر زنان در این خیزش )شود یمتحمیل  ها آنبر انتظامی  یروهاین

ای  جوانان بیکاری که مگر زندگی فقیرانه و ناامیدانهعالوه  به، !(شود یا هشداردهندهتوجه 

شهرهای  های حاشیه  محدودهو همچنین جوانانی که در  شهر نییپانشین  محالت فقیرکه در 

داری توتالیتاریسم مستبد مذهبی  نشین به خاطر کارکرد نظام سرمایه کالن در مناطق زاغه

خواری اقلیتی از جامعه که قدرت سیاسی را در دست  جمهوری اسالمی که بر اساس رانت

واقعیت خشن و آورد،  نظامشان به گردش می های وابسته به  خود قبضه و در مدار خودی

میدان مبارزه  ی صحنهدر این کالم  به یک. تشکیل دادنداند،  دیگری در مقابل خویش ندیده

طرف در شورش به حقی که  نیروهای متخاصم درگیر آن را که حرکتش ازیکو طبقاتی 
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قدرت سیاسی نظام حاکم و حاکمانش را به چالش کشیده است و در طرف دیگر دشمن یعنی 

مذهب "ری دولتی بوروکرات که عیارشان چیزی مگر تشرف و قبول دا طبقات سرمایه

سازندگان این تاریخ از تحوالت عمیق و انقالب ایران بخشی از  .شتندقرار دا ،نیست" شیعه

دهند و  در جامعه را تشکیل میشونده های تحت ستم و استثمار بشریتی هستند که اکثریت توده

ن بنیادگرای نظام توتالیتاریسم مستبد مذهب ترین منافعی در تداوم عمر حاکما کوچک

ندارند هیچ، بلکه تداوم چنان نظامی را مرگ و نیستی مهوری اسالمی ج داری دولتی سرمایه

جنگ طبقاتی دیگر این  طرف کیدر . بینند انگیز زندگی در فقر و ستم می و پایان غم

در هر ثانیه بر آنان و طور روزمره  ت بهیحاکمانی که استبداد خشن فاشیستی را بر آن اکثر

ای که در طول تاریخ انقالب ایران از زمان  حاکمههیئت طبقه . ، قرار دارندکند اعمال می

ویژه کشورهای سرمایه  داری جهانی به انقالب مشروطه تاکنون همدست ارتجاع و سرمایه

اند، به  تاکنون بوده( انقالب مشروطه) های بزرگ از آن زمان امپریالیستی که قدرت-داری

. دهند را تشکیل می( چی مشروعه)معنای واقعی تاریخا نماینده و جناح طرفدار حکومت شرع

اند  بودهترین مناسبات تولیدی جامعه  ی منسوخ تاریخی که همیشه نماینده عقباجناح بنیادگر

وزه در و امر. اند ارتجاع و حاکمان دنیای کهن رکاب زدند و رانده ،و در جبهه دشمن

اند و دین و مذهب  ترین و باالترین قلمرو روبنای سیاسی یعنی قدرت سیاسی قرارگرفته عالی

حرکت سرمایه  یزا توهموحشیانه و عنوان اساس ایدئولوژیکی در رانش آنارشی  خاص را به

  .اند قرار داده دولتی

و مردان  زنانمستبد مذهبی، اکثریت  (خواهِ  تیتمام) تهدر قطب مخالف این نظام توتالیتاری

ندارند و بساط قرار دارند، که آهی در داغ ننگ خورده  زمیندوزخیان این  ،فرودست

اما . باشند خواهان به دست آوردن حقوق و حق زندگی انسانی که شایسته بشریت است، می

به آن زندگی گسست قطعی از نظام جمهوری اسالمی که کارکرد و رسیدن دانند که برای  می

حرکت این . هست، ضروری است  وار بردهادامه عمرش، بازتولید روزمره ستم و استثمار 

فرهنگ و )نماینده تغییر و تحوالت عمیق و ژرف در عرصه زیربنا و روبنا ،اکثریت
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تحت رهبری ای نوین  آوردن جامعهبرای بوجود ( سیاست منبعث از آن زیربنای اقتصادی

 یها کردن دیباچگونگی و چه  نکهیباوجوداو . باشد تواند یمیک حزب کمونیست انقالبی 

ای  دائما  در مورد راهکار و برنامه لیدانند و مسیر تاریک را نمیاین در راه پیمودن 

، و اندیشد و میکند  شان بیندازد فکر میتاریک درازمدت که بتواند نور روشنگرانه بر مسیر

علیه وضعیت زندگی دهشتناکی که در آن به خاطر کارکرد نظام  ۰۹۳۰ ماه یدهمچون 

قد الم کرده و به  کنند یمداری جمهوری اسالمی در فقر و بینوایی دسته و پنجه نرم  سرمایه

خیابانی فرودستان  زیوگر جنگاعالم . کنند یمخویش اعالم جنگ  تنبانیان فقر و مسک

اعالم بشریت شرافتمند و شجاعی است که . مانیفستی است ابتدایی و ناپخته و سنتز نشده

وار که از  خواهد مانند قبل به همان صورت و در همان وضعیت ضد بشری برده دیگر نمی

اما هنوز به آن . شود، زندگی کند داری دولتی بر آنان تحمیل می طرف حاکمان نظام سرمایه

یک  هب خود خودبهنرسیده است که بتواند ( اندیشیدن)ذهنی-مرحله از دگرگونی معرفتی

فتن از خط قرمزها که ناشی از ر رویکرد و متدولوژی علمی به آن گسست قطعی برای فرا

خوار  داری رانت وساز نظام سرمایه اجتماعی است که به اثر سوخت یتضادهاکارکرد آن 

داران بزرگ و مالکان  ، زمین(امپریالیستی-داری جهانی سرمایه منظا به)داران وابسته سرمایه

طور  آگاه به ستیکمون یایکه نقش پرولتار نجاستیو ا. ارضی بزرگ و کالن، دست یابد

 یانقالب یمسلح به تئور شتازیپ یانقالب ستیحزب کمون کیمشترک و متشکل در قامت 

ی از دستاوردها و اشکاالت جدی انقالبات قرن بیستم نیبعث از سنتز نونم نینو سمیکمون

جامعه را  یفرودستان قشر تحتان تیتا بتواند قلب اکثر گردد یطرح م یطور ضرور به

و  یدادن به ستم طبقات انیپا یاست برا یرا که آغاز نانآ یکرده و مبارزه انقالب ریتسخ

 .دینما یاست، رهبر شده نهینهاد یدار هیسرما یخصوص تیاستثمار فرد از فرد که در مالک

مند و رآمدن وضعیت انقالبی برای رهبری ظف وجودبرای تسریع در به  یرگذاریتأث

این . های انقالبی است یک کمونیستژاسترات یها یریگ جهتپیروزمندانه این انقالب یکی از 

ای رادیکال از روابط  مان مارکس یک گسست ریشه انقالب بقول آموزگار علم انقالب طبقه
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. نیست ریپذ امکانن دیگری ویابی به یکی بد و دست. های سنتی است مالکیت سنتی و ایده

الخط و مارپیچ تاریخی  یک رابطه دیالکتیکی پویا و متحرک در فرایند حرکت غیر مستقیم

ها  آن. آید، باهم دارند که برای طی کردن و پیمودن مسیرش به وجود می ییها فرازوفروددر 

و بنابراین برای آنکه تحول و . گذارد کنند،؛ یکی بر دیگری تأثیر می همدیگر را تقویت می

ای داریم  اگر جامعه. توان بر یکی از این دو تأکید کرد و دیگری را ندید بی رخ دهد نمیانقال

تولید فزاینده فقر و داری  سرمایهکارکرد مناسبات تولیدی که در آن نقش اصلی و اساسی 

در  وبوده سال گذشته  ۰۱ظرف ای اجتماعی ه و نابرابری!( شده داشته نگهفقیر )مستضعف

ای داشته باشیم که عدالت و برابری  توانیم جامعه ، چگونه مینیز چنین خواهد بود آینده

ای داشته باشیم که فقر و  وانیم جامعهت ه مینواقعی در آن برقرار باشد؟ چگواجتماعی 

به بین برود و همه برابر باشند؟  زواقعی ا طور بهاجتماعی طبقاتی  یها ینابرابرو  ینیمسک

نظام کارکرد چارچوب در ی تحت حاکمیت و  جامعهدر  شود نمیو  توان ینمنه  کالم کی

-داری نظام  جهانی سرمایهاز ناپذیر  بخشی تفکیک عنوان بهداری جمهوری اسالمی  سرمایه

ن آسوسیالیسم که در جامعه به " ناپذیر اجتناب"طور  ا انجام اصالحاتی بهامپریالیستی ب

توسط مبارزه  «نیازش اندازه بهاش، به هر کس  توانایى اندازه بهز هر کس ا»رویکرد 

 یعنی یستیونیزویرو-یستیرفرم کردیرو نیچن نیبنابرا! میبدست بیا ،باشد شده نهینهادطبقاتی 

وردن جامعه رادیکال آ به وجودبا انقالب کمونیستی برای ی تیو  سنخ یدار هیسرما دیبازتول

 یها یپرداز دروغهیچ، بلکه خوار شمردن و تقبیح انقالب و تکرار  نوین سوسیالیستی ندارد

شکست کمونیسم و خاتمه یافتن عصر انقالبات پرولتری  دربارهتبلیغاتی بورژوازی جهانی 

  .  است

           

. قابل توضیح نیست ییگرا جانبه کیو  یرعلمیغی  و با هیچ گزینه اند سرسختها  اما واقعیت

توتالیتاریسم مستبد مذهبی  یدار هیسرماتحت حاکمیت نظام اوضاع ایران واقعیت آن است که 

 ۰۷ ،شنبه پنجتا فرودستان  حق بهنخستین روز شورش  ۰۹۳۰دی  ۷ جمهوری اسالمی از
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 ینظام حکومتحالت  ها شهرستاندر همه  یا خورده زخمهمچون هیوالی که  ۰۹۳۰دی 

 چهارراهبر سر هر میدان و از وحشت خیزش دوباره فرودستان رنجبر و نموده  ربرقرا

هستند و  باهمو سپاهیان مزدور همه  ها یاطالعاتها و  پلیس و لباس شخصی یها نیماش

را زیر نظر دارند  یا جنبندههر  یها و عبور و مرور وآمدها رفتکلیه و  دهند جوالن می

 عنوان چیه به حال تابه "در این خیزش  کننده شرکت کمونیست مبارزانبطوریکه بقول یکی از 

   ."دباش یتیحد امن نیبودم که اوضاع تا ا دهیند

 یمبارزه طبقات یخیتجارب تار بر هیتکو با  رانیمنافع درازمدت فرودستان ا ازنظر

 ،یاسالم یجمهور یمستبد مذهب سمیتاریتوتال ستیفرجام نظام فاش یانقالب یایپرولتار

 هیو بق!( او نیگزیهر فرد جا ایو )یروحان اش یغاتیتبل دداریکل ریوز کتاتور،ید یا خامنه

به  شباهت یرقم خواهد خورد ب یستیانقالب کمون کیکه در  یشرنظام ضد ب نیحاکمان ا

 ریکه توسط ارتش سرخ اتحاد جماه ستین یتلریه ستیفاش میو گوبلز و رژ تلریه یخودکش

 کننده نییتع نیجنگ خون کیدر  یشورو ستیحزب کمون یتحت رهبر یستیالیسوس یشورو

 .ختیر سرنگون شد و فرو

 

 !فرودستان یتورم بر زندگ ریتأث

 !۱۵انقالب مبارزه طبقاتی هایی از نتیجه  درس

رو به باال به رکورد  یصعود بیش کیبا  رانیدالر در بازار ا متیق ماه ید ۰۷بعد از 

نرخ دالر  تیتثب ،دهد یمنرخِ ارز نشان  شیافزا یصعود ریروند س نیا. افتی دست یا تازه

 ندهیآ یها ماهنرخ دالر کماکان و حداقل تا  یصعود ریروند س نیو ااست  رممکنیغ فعال  

 .ادامه خواهد داشت

عملی مشخصی دارد که نباید از آن غافل  ریتأثسیر صعودی قیمت ارز بر زندگی فرودستان 

دالر را حاکمان این نظام ضد بشری باال  متیقواقعیت این است که در اوضاع کنونی .  ماند

ها و  ارز خارجی توسط آقازاده واردکردنکه بانک مرکزی برای  به این مفهوم . بردند
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( و همچنین یورو و پوند انگلیس)ورود دالر ژهیو بهو  ها یخودو دیگر میلیونر ها  زاده خانم

 . برد یمرا باالتر  نقدینگی و ذخایر خود

استفاده کردند و فشار سوء حق بهشورش  نیبعدازامردم ماندن واج  و از اوضاع امنیتی و هاج

 . باال بردند شده یمهندس طور بهبر فردوستان و تورم را 

از طرف بود  ضدانقالبکه  یاسالم یجمهورحکومت نشان داد  ۵۷انقالب  ی تجربه

 لینمودند تحم یانقالب فداکار یروزیپ یکه برا یفرودستان تیبزرگ بر اکثر یها قدرت

 یاسالم یجمهور یذهباستبداد م تهیتاریتوتالنظام  ینیبه دور خم زده حلقهضدانقالب  نیا. شد

 نیهم یبرا. کند تیتثبانقالب تالش کرد خود را  یبه دستاوردها ورشیکرد و با  سیتأسرا 

و اعدام هزاران هزار نفر از  یروببندهایبگشاهد  ۰۱در دهه  ژهیو بهانقالب و  یاز فردا

که  یستیالیامپر یها قدرت درواقع. میبود یاسالم یمخالف جمهور یو گروها ها ستیکمون

از  شان یدلخوراطالع داشتند به خاطر  یاسالم یو جمهور ینیمخاز درجه مستبد بودن 

 یارتجاع ی نهیگز چنان آن یپهلویعنی  شان نشانده دست مژیر یدر سرنگون رانیمردم ا

به فکر  گریمردم د"خودشان  اصطالح بهنمودند که  لیبه مردم تحم یمذهب مستبد یگرا واپس

 یها خواستهشوند و به آنچه ندارند و به  یتوهمات مذهب ریو مرتب درگ "!فتندیانقالب ن

و . قانع شوند اوردند،ین به دست یکردند ول یفشان جان شیکه برا یا طلبانه عدالتو  یبرابر

 درواقع. باشند یاسالم یجمهور به دست یو کشتن آزاد یشاهد سرکوب و ستمگر هرروز

از  یکی یبه خاطر جسارت در سرنگون رانیااکثریت جمعیت  عنوان بهفرودستان 

 یها قدرت نهیو ک موردتنفر یجهان یستیالیامپر-یدار هیسرما نظام بهوابسته  میرژ نیمستبدتر

با . پردازند و میسال است که پرداخته  ۰۱ را  آن جسارت یگرفتند و جزاقرار بزرگ 

 کند یمتالش  یاسالم یجمهورامپریالیستی  یها قدرتاستفاده از همان حیله و کینه دشمنانه 

و  یبه خاطر فشار اقتصاد اکثرا  که  به حقشانکه فرودستان را به خاطر جسارت و شورش 

خواهند گفت به  حتما  )دالر  متیق ردنب و فقر گسترده تظاهرات کردند را با باال یزیچ یب

و فشار تورم ناشی از آن ( است شده لیتحم ها آندالر به  متیباال رفتن ق نیا ها میتحرخاطر 
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فقر  رخطیزو  یزیچ یببه فکر شورش و اعالم به حقشان در رفع فقر و  گریکند تا د مهیجر

 ! بودن نباشند

 

های اخیر است  حکم تاریخی که بر مبنای تجربه انقالبات قرن بیستم و همچنین دهه کی نیا

و فشار مدام و کشتار فرودستان  یآخر از ساطور قصاب هیتا ثان و اند سمیپراگمات نیکه مرتجع

با  کنند یمو فکر  کشند ینمدست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  بر آنان در همه عرصه

اگر  یول. کنند یم ینینش عقبرا وارد به  ها آنبه فرودستان  یکش اضتیر استیس لیتحم

توانستند از  رانیا تانکردن فرودس مهیرا با جر یاسالم یکه جمهور یستیالیامپر یها قدرت

 مانانیپ همو  یاسالم یورهکنند، جم یریجلوگ ماه یددر رنجبران  حق بهوقوع شورش 

باالتر و  یباز در سطح ندهیشورش که در آ نیخواهد توانست از تکرار ا زینامپریالیستش 

 !باطل الیخزهی . کند یریجلوگ بپیوندد، به وقوع تر گستردهو دامنه  شتریبا شدت ب

 

اقالم توسط جمهوری اسالمی این دشمن طبقاتی فرودستان قیمت دالر  متیقبا باال بردن 

 . شد تر مضاعف ها آنفشار تورم بر رفت و الزم است باال  ها آنزنده ماندن  یکه برا یاساس

باال خواهد رفت و فشار آن  شدت بهبا باال رفتن ارزش دالر در ایران تورم : به این معنی که

و همچنین  نانینش هیحاشفقیر شهری و  یبورژواز خردهبر قشر تحتانی طبقه کارگر و اقشار 

بیشترین فشار را قشر . خواهد شد تر مضاعفدهقانان بی زمین دهات و عشایر فقیر بیشتر و 

و همچنین دهقانان  نانینش هیحاشفقیر شهری و  یبورژواز خردهتحتانی طبقه کارگر و اقشار 

عشایر فقیر روستا و کارگران فصلی و زنان سرپرست  و( کارگران روستا)بی زمین دهات

و گران شدن قیمت دالر بحران اقتصادی را در ایران حادتر خواهد کرد . اهند دیدخانه خو

که اقشار و طبقات تحتانی جامعه را دامن خواهد زد بحران سیاسی دیگری یک  این خود به

   .تشویق خواهد نمود ،عمل کردن و به خیابان آمدن ،وادار به حرف زدن
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 !مانیفست ما فرودستان

شهر  و روستا خشم و نفرت به  ۰۱۱از  شیروز و در ب ۰۱به مدت  رانیما فرودستان ا

 ینظاِم ضد بشر تِ یو دهشتناک تحِت حاکم رانهی، فقبار نکبت یحقمان را از ادامه زندگ

ما و  یها بتیدرد و رنج و مص یتمام یاصل مسبباندیگر  نیو همچن یاسالم یجمهور

. میمتحدانش اعالم نمود گریو د یستیالیامپر رگبز یها قدرت یعنیفرودستان جهان  گرید

 نیتر کالیمتحدانه به رادرا  مانیدر گلو شده خفه  ی ساله چهلنفرت و انزجار  نیا میما توانست

و متحدمان و  هم سرنوشت یها هم طبقه یتمام بهشکل و محتوا هم در حرف و هم در عمل 

. مییدر  سرتاسر جهان اعالم نما گر لهیحدشمنان ستمکار، استثمارگر و  ی به همه نیهمچن

 یبرو یو خود بان گرند لهیحکه دشمنان  یستیالیامپر-یدار هیبزرگ نظام سرما یها قدرت

بر جنبش ما اشک تمساح  یسوار موج یهستند برا یمذهب تهیتارینظام توتال نیکار آوردن ا

ما و از دست  رکتشدن جهت ح کالیبا راد رفت یمکه انتظار  گونه همان تیدرنهاو  ختندیر

 یما از نظام جمهور حق به زشیخ ایعقب نشستند و در تقابل  کشانیدادن منافع استراتژ

الف و  یبا تمام یستیالیبزرگ امپر یها قدرت. نمودند جانبه همه یبانیپشت یاسالم

عقب راندن  منظور به درواقع یاز ما ول یبانیخودشان در پشت زعم بهکه  ییها ییگو گزافه

مانند چوب حراج  شتریب یها معاهدهعقد قراردادها و  لهیوس به یاسالم یجمهور یکیتاکت

 یعقد قرارداد شرکت نفت توتال فرانسه با جمهور ازجمله مان یعیطبارزان زدن به منابع 

 یها قدرتپارس جنوب به  یدرصد از سود کل منابع گاز ۳۱از   شیکه طبق آن ب یاسالم

 یدرصد به جمهور ۰۳٫۳ و  نیدرصد چ ۹۱درصد فرانسه و  ۵۱از  شیب)بزرگ یدار هیسرما

است که از دسترنج  ییها ثروتنمونه از چوب حراج زدن به  کیتنها  نیا. رسد یم(یاسالم

 یناقابل از طرف جمهور یا هیهد صورت به یستیالیبزرگ امپر یها قدرتما فرودستان به 

استثمار  قیاز طر یمال هیسرماانباشت  کیاستراتژ باهدف  هم آن ،شود یمکش  شیپ یاسالم

تضاد  باوجود یستیالیبزرگ امپر یها قدرتکه  ستین هودهیب. روزافزون ما فرودستان

 نِ یمتحدبودن که همه از  ویآلترنات یمدع یمتضاد ارتجاع یها نهیگز انیاز م منافعشان
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( یمل یها تیاقل یها پان ن،ی، مجاهدطلبان سلطنت)هستند یستیالیبزرگ امپر یها قدرت

و  دندید یم شیمنافع خو میو تحک شبردیپ یبرا ویرا تنها آلترنات یاسالم یکماکان  جمهور

 شیسال تجربه خو ۰۱ نیفرودستان جهان و همچن یخیحافظه تار یما بر مبنا یول نندیب یم

 .داشت مینداشته و  نخواه ها آنبه  یتوهم چیه گریکه د میا آموخته اریبس

 

 

 های بزرگ امپریالیسم  ، نقش قدرتفرودستانخیزش  سرکوب

 !چه باید کرد و نباید کردهاآینده آن و 

 !داری جمهوری اسالمی آلترناتیو انقالبی پس از سرنگونی نظام سرمایه

  

طلبانه و  ای را در شورش حق جسارت دلیرانه و  یازخودگذشتگ کش ستم فرودستانما 

نظام های بزرگ  و قدرتعلیه حاکمان دزد و جانی جمهوری اسالمی  خواهانه عدالت

در کف خیابان به را  مانو در این راه جان یمنشان دادامپریالیستی متحدش -داری سرمایه

ی عمر  نظام جمهوری اسالمی کلیه نیروی سرکوب خود را برای ادامه .یمگذاشت وثیقه 

 صورت بهانتظامی  کنار نیروهای سرکوبگرِ  سپاه و بسیج در. به کار بردما ننگینش علیه 

با سکوت پرمعنی ی شهرها  در همه تظاهرات کنندگان صف بهقدرت با تمام  وحشیانه

پی بردند  عمال  ست در این مبارزه دفرو کشان ستم. حمله کردندبزرگ امپریالیستی  یها قدرت

د ندان چون می ند،نیست ینینش عقبحاضر به اش  المللی ن بیناو متحدبشری  که این نظام ضدِ 

است،  اننابودی هستندگیش و پایان عمر ننگینشبه معنی  مرگ و  اش ینینش عقب قدم کی

و  یچاقوکشی، چماق کشو با قوه قهریه  دنتاب یبرنمچالش علیه خویش را  گونه چیهبنابراین 

های تحت  برای همین توده .کند یم آنرا سرکوبو زندان و شکنجه و اعدام و تبعید  اسلحه

اند که با یک دشمن  خ به درجه معین نسبی به این شناخت رسیدهیسازندگان تار عنوان بهستم 
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افتاده ولی هنوز بسیار قویست  نفس نفسبه ننگینش  که برای ادامه عمر رحم یبسفاک و 

به خاطر داشتن یک ارتش و  مدت کوتاهتاکتیکی یعنی در  ازلحاظدشمنی که . روبرو هستند

با رشد  رفته رفتهاما گرفت،  کم دست نراآنباید و بسیار قوی است  ،نیروی سرکوبگر منظم

 یفکر اتاقفرودستان با بوجود آوردن  یکه صف انقالب ینظم و انسجام ،یفیو  ک یکم

 ینبرد انقالب دانیزحمتکشان در درازمدت به خود خواهد گرفت در ممبارزات کننده  یرهبر

و . نخواهد کرد دایرا پ شیخو یروهاین ینظام شیاست فرصت آرا نیخون اریکه بس

 ثاریکه مصمم به ا خواه عدالتطلب و  یبرابر دگانینفر از ستمد ها ونیلیم زشیسرانجام با خ

 جادیا یبرا آموزد یم ها آنکه به  یانقالب درراه شانیها داشتهو دادن تمام  یازخودگذشتگو 

خواهد  شان یبردگستم و  یرهایکه از دست خواهند داد زنج یزیتنها چ نیجامعه نو کی

 . شود یمفرستاده  خیتار دان زبالهو به  شده سرنگونبود، 

 یا اسلحه گرید نکهیا یخشونت دشمن و برابا دفع و مقابله  یانقالب برا ندیکشان در فرا ستم 

نه راحاکمان وجود نداشته باشد مص یسرکوب و ادامه جنگ ناعادالنه ارتجاع یبرا

 یبیهمان مرکز غ قیطراز  یارتش مسلح مردم کیآوردن  به وجوددرک  ضرورت به

و آنرا  د،یخواهند رس( یانقالب ستیکمون  شتازیحزب پ) شیکننده مبارزات خو یرهبر

  .بوجود خواهند آورد

که زحمتکشان تحت ستم در آن  نینو یا به جامعه یابی دست یبرا ی مبارزه نیدر ا

تا آنجا که ممکن است  یجان نهیاست که از دادن هز ازیباشند ن شیفرجام خو رندهیگ میتصم

 زیچ همهاز  دیبا یکامل و قطع ییبه رها یابی دست یبرااین درست است که . شود یخوددار

، که باشد یماین مبارزه از  یضرور بخشتقلیل و پایین آوردن یک را  نهیهزلی گذشت و

 م؛یکن یریجلوگ یرضروریغ نهیهز  دادن تا آنجا که ممکن است ازو  میتوجه داشته باش دیبا

باارزش  اریاست، بس بیپرفرازونشکه  یانقالب یطوالن ییمایراهپ نیدر ا ها انسانجان  رایز

و  یضربه قطع واردکردن یبرا طیشرا که یزمان یواقع ییبه رها دنیرس یاما برا. است

نفر که حاضر به  ها ونیلیمانقالب توسط  ابانیدر کف خ زیچ همهشود،  ایبه دشمن مه یینها
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 لیو در مقابل س شود یمها ممکن  شجاعانه هستند ناممکن  یازخودگذشتگو  یفداکار

خود را مجهز کند، قادر به نیز اگر به توپ و تانک  یحت ییروین چیه دگانیخروشان ستمد

ی  این است آن علم انقالب که ما برای تغییر جامعه. شد دو سرنگون خواه ستیمقاومت ن

از واقعیت عینی، به آن  جانبه همهی نوین رادیکال با شناخت  کهن  و جایگزینی آن با جامعه

 . نیاز داریم

 

 !های سرخ آوردن هسته به وجودروی ما و ضرورت یوضعیت کنونی ن

 یانقالب یبیمرکز غ کیبه خاطر نداشتن  کیاستراتژ ازلحاظکه صف انقالب  اکنون هم

ما  یاسیس یآگاهسطح  فتیو ک هستدر مضیقه نفرات ( تعداد)تیکم ازلحاظکننده و  یرهبر

حالت به  دیبا یتهاجم هرگونه، یمقرار دار یدر حالت دفاع ستین ییدر سطح باالتان سفرود

هوشمندانه در  ینینش عقبو  عیضربه مهلک سر دنو ز مدت کوتاه یابانیخ یها جنگ

که  یبا دشمن .(یابانیخ زیوگر جنگ)سرکوبگر دشمن باشد یروین شیحلقه آرا نیتر فیضع

و مدبرانه وارد مبارزه  یبرنامه قبل کیبدون  دیاست نبا مستأصل یول یو وحش  یقو فعال  

 شیو آرا ییآرا صفجوانب  ی همه یعلم کردیاز قبل با روز داریم که اما نی. شد جانبه همه

 زیوگر جنگبزرگ در حمالت  نیو همچن عیهم در حمالت کوچک و سررا  مانیروهاین

و مستبد و قلدر  ینظام ضد بشر. بگیریم در نظر روزمندانهیپ جهیبه نت افتنیدست  یبرا

 ندیفرا کینخواهد رفت و سرنگون نخواهد شد و در  انیاز م شبه کی یاسالم یجمهور

 نیبنابرا. از آن بوده است، سرنگون خواهد شد یسال گذشته بخش ۰۱که مبارزات  یطوالن

از  یکیکه  ژهیو به. علم انقالب است قیو درک عم یعلم کردیجنبش ما شناخت از رو ازین

بعد از  نکهیو ا یانقالب یمسلح به تئور یما مسئله نداشتن رهبر یدغدغه مهم و واقع

از سرنگون  تشیآن شود اهم نیگزیجا دیبا یحکومت هچ یاسالم یجمهور یانقالب یسرنگون

که ما  یفعل تیدر وضعکه  میدان یم کین رایز. است تر مهم  مراتب به میرژ کیکردن 

در   میا کردههای اولیه را برای سرنگونی این حکومت و متحدینش آغاز  مصممانه قدم
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 یبیمرکز غ)یرهبر کینداشتن با و  میقرار دارعلم انقالب ای از آگاهی به  اولیهی سطح

توسط  حکومتممکن است ، مان یتجربگ کمو !( علم انقالب روز یمسلح به تئور یانقالب

 دنیتجربه ما از زمان انقالب مشروطه تا به قدرت رس ایآ .مصادره شود( دشمنان)نااهالن

از فرجام  یخیتار یریگ درس نیا جز به یزیمگر چ یاسالم یحکومت مستبد جمهور

 !؟آموزد یمبه ما  مان طبقه هم یها یفشان جانو  یازخودگذشتگ

که در یک سازش تاریخی به وقع پیوست  ۰۹۵۷برای همین باید از تکرار آنچه در انقالب 

به دور خمینی به  زده حلقهگروه ( به رهبری آمریکا)امپریالیستی جهانی-داری با نظام سرمایه

 باوجودی استبداد مذهبی جمهوری اسالمی گرا واپسقدرت رسانده شد و نظام ارتجاعی 

و برای . ی کردخوددارپهلوی را گرفت،  حکومتی فرودستان ایران جای ها یازخودگذشتگ

ی سرخ کمونیستی سه تا  هستههزاران ی نیروهای کمونیست انقالبی در ده سازمان کار نیا

 به وجودو مبارزان فرودست سطح آگاهی  باال بردنبرای پیوند و در سراسر ایران  نفره پنج

گیری و فرجام خویش و رهبری مبارزات  آوردن شرایط ضروری شرکتشان در تصمیم

. برخوردار استاز اهمیت فراوانی های رنجبر فرودست و کسب قدرت سیاسی  توده

که در میان فرودستان پایه گیرد و قلب آنان را تسخیر کرده باشد و در یک های سرخی  هسته

، حزب کمونیست انقالبی ایران ها هستهتئوریک از طرف این -یک وحدت سیاسیفرایند با 

 .        ساخته شود و رهبری مبارزات فرودستان را به دست گیرد

 

 یدار هیامسال زنگ انقالب ایران و سرنگونی نظام سرما ماه یخیزش فرودستان در د

 .نوید دادجمهوری اسالمی مستبد مذهبی را رساتر 

تر فرودستان بود، که در کف خیابان فریاد زدند  موجی ابتدایی از امواج خروشاناین خیزش 

که حاکمان ضد بشری جمهوری اسالمی به  یبار دیگر حاضر نیستند تحت شرایط دهشت

 !وار کنند اند زندگی برده ها تحمیل کرده آن
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  .تری از امواج انقالب ایران درراه است وج سهمگینم

به علل  های انقالبی نیست بلکه تحلیل مشخصی از کننده برای کمونیستخوش  این شعار دل

 .فرجام آن خیرش است آمدن و  وجود

شدت در همه ایران و در  فرودستان کف خیابان را ترک کرده و به خانه بازگشتند ولی به  

در ( دشمن طبقاتی برای مقابله با موج نوین انقالب فرودستاندر میان ازجمله ) یا هر خانه

راه اینکه و قدم بعدی و ( ؟)!و اینکه چه باید کرد یریگ جهیبررسی و نت نه  یدرزم انشانیم

های حاد مشخصی  چگونه میسر است، بحث و جدالانقالب چیست و شکست قطعی دشمن 

و غیرپرولتری نفوذ کرده در  یبورژواز است که جریانات خرده یا این نکته .وجود دارد

حق با  از این خیزش به یبند و نکته حیاتی جمع. ن عاجزندجنبش کمونیستی از درک آ

رویکرد و متدولوژی علمی، یک خط مرزبندی در تشخیص بین یک نیرو و فرد کمونیست 

تر بین پیشگامان آینده و  ، و مهمباف هیقاف" چپ" یها ستیانقالبی با مدعیان کمونیست و رفرم

  .گذشته در جنبش کمونیستی است یها مانده پس

 

گر بخواهد در آن ادیگری ندارد  ی نهیجنبش کمونیستی برای رهبری این انقالب هیچ گز 

تشکیالتی خود پایان -سیاسی یها یماندگ نقش ظفرمندانه پیشگام را بازی کند، باید به عقب

 .دهد

 !مانده گذشته پیشگام آینده یا پس

 

نماید و رفقای این وظیفه جنبش کمونیست است که کمبودهای جدی خویش را تصحیح 

تشکل دهی و به خاطر سرخ   هستههزاران برای به وجود آوردن را  کمونیست تالش خویش

سرخ  یها هسته. برابر کنند چندمضاعف و را ی فرودست ها تودهرهبری مبارزات 

بپردازند و با  دادنشانفرودست پیوند خورده باشند و به تشکل  یها تودهکمونیستی که با 

البی منبعث از سنتز علمی واقعیت عینی در یک فرایند مشخص بر مبنای تلفیق تئوری انق
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ها و  طلبانه بدون سازش در پرنسیپ وحدت در یک مبارزه اصولی وحدت -مبارزه-اتحاد

اصول منتج شده از شرایط مشخص مبارزه طبقاتی شرایط تشکیل حزب کمونیست انقالبی 

. نمایندتبدیل  مجرب واقعیبه یک پیشاهنگ  ایران را فراهم نمایند و آنرا در کوران مبارزه

 . هستنداولیه حزب کمونیست انقالبی پیشتاز آینده های  که نطفه ای ستههزاران ه

 

مستبد مذهبی جمهوری اسالمی هم ( خواه تیتمام)داری و توتالیتاریسم سرنگونی نظام سرمایه

 !ممکن و هم ضروری است

 !انقالب کمونیستی و نه چیزی کمتر از آن

در میان همه اقشار و طبقات که در  ی سرخ کمونیستی هستههزاران سوی ایجاد  پیش به

 !جبهه انقالب قرار دارند
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