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 فصل اول

 عروج دوباره اصالحات

احمدی  ریاست جمهوری محمود( دوره دوم  ) درآخرین سال

روند اوضاع سیاسی (   1931بستان تا تا 1931تابستان ) نژاد 

سیاسی ، گسترده بحران  در ایران بسرعت به سمت یک

 .اقتصادی و حکومتی پیش رفته بود

نسبت به سالهای نخست  بحران اقتصادی سرمایه داری ایران 

در نتیجه این . بود تر شدهعمیق ریاست جمهوری احمدی نژاد 

از رشته های تولیدی با رکود روبرو شده و  بسیاریبحران، 

ورشکستگی، تعطیلی و پایین آمدن ظرفیت تولیدی کارخانه ها 

 ارتش میلیونیافزایش . بود عمومی تبدیل شدهنرم به یک 

تورم و ارزش پول ایران دربازار ارز و بیکاران، سقوط 

که دوره بود رز این اگرانی سرسام آور، از نشانه های ب

هر روز ابعاد تازه ای به سال آخر دولت احمدی نژاد، دریک

 . فتخود می گر
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ازجانب شورای امنیت تحریم های اقتصادی به اجرا درآوردن 

ایاالت طرف متحد درسالهای قبل وتشدید آن از سازمان ملل

اتحادیه اروپا دردوره دوم ریاست جمهوری متحده آمریکا و

، بر سرمایه داری ایران بحرانبراحمدی نژاد ، مضاف 

 .بودافزوده  ایران  ی اقتصادیوخامت اوضاع آشفته

به ر قاددرآن مقطع معین تصور اینکه دولت احمدی نژاد 

بخش  بلکه  ،باشد نه تنها بسیارکم بود کنترل این بحران 

، دولت نیزرژیم  خود وسیعی از حکومتیان و دست اندرکاران

  .میدانستند بست اقتصادیعامل تشدید این بحران و بنرا ، 

 93درمدت زمانی قریب به  رژیم جمهوری اسالمی اگرچه

خطر یک انقالب ضد سرمایه داری را از  سال قادر شده بود، 

هایش هنوز هم ، اما علیرغم تقال کندسر بورژوازی ایران دور

این . متعارف طبقه سرمایه دار تبدیل شود نتوانسته به رژیم

رهای سیاسی، حقوقی، اداری و فرهنگی رژیم نتوانسته ساختا

 .متناسب با نیاز و مقتضیات سرمایه داری ایران را تأمین کند

انطباق ساختاری متناسب با سرمایه جهانی ،  تالش برای  روند

حکومت اصالحات خاتمی پیشرفتهای کندی اگرچه در دوره 

این  دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد،پیدا کرده بود، اما در 



6 
 

وجود طیف وسیعی  .بشکل کم سابقه ای شکست خورد تالش

از نیروها و نمایندگان سیاسی طبقه سرمایه دار در صفوف 

نشانه همین  دراواخر دولت احمدی نژاد، اپوزیسیون رژیم

 .بود واقعیت

وضعیت بحرانی رژیم جمهوری برجسته ترین شاخص های  

اسالمی در یکی ، دو ماه قبل از روی کارآمدن دولت روحانی 

از هم ، هم ریختگی صفوف حکومتب ،درمیتوان ، را 

فضای گسترده خشم و اعتراض ، اقتصادیاوضاع پاشیدگی 

و  ن جمهوری اسالمیاعلیه حاکمکارگران وتوده های مردم 

که بصورت وشبح جنگ وحمله آمریکا ،  باروت بوی همچنین

و  عمدی توسط رسانه های سرمایه جهانی و دول امپریالیستی

به مشام  البی های طرف دار اسرائیل و عربستان سعودی 

 . میرسید، خالصه کرد

 

 مجلس بیت رهبری ، قوه قضائیه، نهادهای حکومتی نظیر

و نیروهای سرکوب و  یجمهور یاسترنهاد اسالمی،  شورای

امام جمعه ها، بر سر همه چیز از اقتصاد و بانک مرکزی و 

صندوق تامین اجتماعی و یارانه ها گرفته تا انتخابات و نحوه 
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مراکزتصمیم گیری استانداریها و دخل وتصرف دراستخدامها و

غیره با هم گالویز  حوزه فقها وت خارجی وبانکها و سیاس و

سنگر جداگانه ای به هم چنگ و دندان ند و هرکدام از دمیش

 . ندادنشان مید

پرونده هایی که اینها از دزدیها و فساد و بذل و بخششهای  

، ردندو یا مقامات سابق حکومت رو میکمیلیاردی یکدیگر 

ریز سران مشترک تمام تالش . بود بی سابقهتا آن زمان " واقعا

نند که این کاری ک، که بود این در این دوره حکومت و درشت 

 . سرایت نکنددوره یازدهم  اختالفات به نمایش انتخاباتی 

شیرو تیر بهم ی که حاکمان جمهوری اسالمی شرایط چنین در

وضعیت اقتصاد  ،نشان میدادندو چنگ و دندان میکشیدند 

رش نزاع نهادهای اجرایی و بحران زده حکومت با گست

و  بود  ای شدهنکردنی اری و مالی، دچار آشفتگی باورذقانونگ

تحریمهای بین المللی نیز که هرروز گسترده تر میشد، این 

 . بود آشفتگی و فلج اقتصادی را عمیقا تشدید کرده

که به زعم حکومتیان قرار بود " هدفمند کردن یارانه ها"طرح 

چاشنی توصیه های بانک با تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم، 

اقتصاد جمهوری و جهانی و صندوق بین المللی پول باشد



8 
 

اگرچه من  اسالمی را از رکود و بحران بدر آورد و احیا کند،

توانست به نسبت زیادی از خشم عاملی بود که مجموع الحیث 

یک کانون داغ جنگ و  به" توده های مردم بکاهد اما عمال

به توجه مجلس با  .شده بودتبدیل سران حکومت میان کشاکش 

یارانه ها  ست بردار بودن آن میخوابحران زا بودن و هزینه 

با تاکید  ستمیخوااحمدی نژاد برعکس متوقف کند و دولت را 

بر ادامه آن و متهم کردن طرف مقابل به کارشکنی، گناه 

 . شکست این طرح را به گردن مجلس بیندازد

درچنین شرایط و اوضاع و احوالی بود که ایاالت درست 

تشدید فشار  ، اتحادیه اروپا ش درا هم پیمانانمتحده امریکا و

به  ،برای کنترل برنامه های اتمی آن را ،برجمهوری اسالمی

وسیله ای برای کوتاه کردن دست جمهوری اسالمی از دخالت 

رژیم و  در کانونهای بحران منطقه خاورمیانه تبدیل کرده بودند

جمهوری اسالمی که ازدوره ریاست جمهوری رفسنجانی تا 

، همواره ( رریاست جمهوری احمدی نژاداواخ) این مقطع 

د میدانست و از تبدیل شدن به یک قدرت اتمی را رمز بقاء خو

پافشاری بر پروژه های هسته ای ، این هدف را دنبال میکرد تا 

بلکه بتواند درمنازعات منطقه ای موقعیت برتری را کسب 
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ازاین طریق بتواند گشایشی دراوضاع اقتصادیش نماید و 

تبلیغات جنگ ) از بوی باروترد ، بصرافت افتاد تا بوجود آو

همچنین از و  (وتحریکات اسرائیل وعربستان طلبانه آمریکا 

اجتماعی محتمل برآمد نبود الترناتیو جایگزینی حکومت دریک 

بخشی از ایجاد توهم دراستفاده کند و یک بار دیگر بکمک 

، ضمانت بقای  اقشار متوسط جامعه" ، مخصوصاتوده مردم

 .دیگر تامین نمایدای خود را برای دوره 

مدت جمهوری اسالمی علیرغم اینکه  رژیم ،بهمین خاطربود 

قطع رابطه سیاسی و خصومت با آمریکا را به  بیش از سه دهه

کرد و شعار می عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود معرفی 

 خودرا به بخشی از هویت ایدئولوژیک " مرگ بر آمریکا"

هر گونه آشکار بود که  همچنین علیرغم اینکهتبدیل کرده بود و

در مذاکره با آمریکا بر سر برنامه های هسته این رژیم سازش 

به حساب تمام وکمال نشینی یک شکست و عقب میتوانست ای،

که اقتدار رژیم را در نزد شود  آغاز روندی ممکن بود،ودیآ

اما  ند،شکببه کلی درهم و منطقه افکار عمومی مردم ایران 

این ریسک را با رو کردن کارت حسن جمهوری اسالمی 

  .پذیرفت روحانی برای جانشینی محمود احمدی نژاد 
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نظام جمهوری اسالمی و همچنین  واریامیداساسی ترین 

سرمایه داری جهانی ازهمان روزهای نخست شکست انقالب 

نیازهای انکشاف پاسخگوئی به (  1931سال  حدودا  ) ایران 

 واریاین امید. اقتصادی سیستم تولیدی سرمایه داری ایران بود

بعد ازجنگ هشت ساله ایران و عراق و دوره ریاست 

جمهوری رفسنجانی به پالتفرم توسعه اقتصادی برمبنای 

جهانی و پذیرفتن نئولیبرالیزاسیون  بانکدستورالعمل های 

یم جمهوری لترناتیو رژآشاخص ترین بعنوان اقتصادی 

بازسازی معنی و مفهوم . شد (  دولت + رهبر ) اسالمی 

اقتصادی یا بعبارت دیگر فراهم آوردن شرایط اقتصادی و 

، یعنی  سرمایه اجتماعی الزم برای یک دوره دیگر کارکرد

فراهم آوردن شرایط اقتصادی و اجتماعی الزم برای انباشت 

شدن سیستم سرمایه داری صنعتی و توسعه سرمایه و تداوم 

سرمایه جهانی به آنچنان کالف ایران وانطباق یافتن با 

سردرگمی تبدیل شده است که هیچیک از جناحهای جمهوری 

 .نداسالمی تاکنون قادر به گشودن آن نشده ا

کالف سردرگم بازسازی سرمایه داری ایران، درمیدان جنگ 

کسب پیروزی وبیم وامید رژیم جمهوری اسالمی برای طبقاتی 
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مساله اساسی  یک در این میدان ، همواره درگرو متحقق کردن

درهم شکستن مبارزه و مقاومت توده های " : بوده است 

درواقع . "مردم و در راس آن مبارزه و مقاومت طبقه کارگر

و جناحهای رژیم جمهوری جنگ و کشمکش بورژوازی ایران 

مقاومت توده های اسالمی همواره بازتابی بوده از مبارزات و 

  .ودر راس آن طبقه کارگر( زنان و جوانان) مردم 

درپایان دوره کل در هم ریختگی اقتصادی ، به این صورت 

فزونی گرفتن  شایعه ودوم ریاست جمهوری احمدی نژاد 

 اگرچه  ،کامل صادرات و فروش  نفت  نسبتا  تحریمها و فلج 

، اما بود مردمتوده های فشار اصلیش بر دوش کارگران و 

بازتاب یک جنگ طبقاتی واقعی بود که هنوز بورژوازی 

کامل نرسیده ، بلکه بیم شکست ی ایران درآن نه تنها به پیروز

تنش های جدی و تازه ای در در این نبرد هنوز قادر است 

تمکین خامنه ای و سپاه پاسداران به . صفوف آن بوجود آورد

د با سالح جدیدی که قادر باشپذیرفتن گرایشی از حاکمیت 

درهم شکستن مبارزه و مقاومت توده های مردم و طبقه کارگر 

واقعیت این بود که . را بعهده گیرد یکی از این تنش ها بود

تحمیل خفقان، فقروفالکت بیشتر به توده های مردم و طبقه 

کارگر به بهانه فضای جنگی بوجودآمده از سوی البی های 
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اسرائیل و عربستان وبورژوا ناسیونالیست های ایران و 

همچنین به بهانه تحریم، دیگر بشکل سالهای آخر دولت احمدی 

برعدم توانائی خود در بازسازی سرمایه داری نژاد ممکن نبود 

ایران سرپوش بگذارد، ادامه این وضعیت در اواخر دولت 

و رژیم احمدی نژاد دیگر خاصیت خود را از دست داده بود 

و سالح های سرمایه برای مقابله و سرکوب ، به حربه ها 

 .جدیدی نیاز داشت

دولت تدبیروامید روحانی بربستر چنین اوضاع و احوالی متولد 

اوضاع و احوالی که طرفین مخاصمه یا بعبارت دیگر . شد

طبقات اصلی جامعه به سازوبرگ تازه برای ادامه جنگ 

توان بدلیل عدم سازمان یابی ، رگر طبقه کا. طبقاتی نیاز داشتند

دستیابی به قدرت سیاسی برای سامان دادن به اوضاع 

اقتصادی را بر مبنای تولید سوسیالیستی نداشت و بورژوازی 

سرکوب کامل طبقه کارگر وبازسازی تولید  قادربهایران نیز

انباشت  رونق اقتصادی وسرمایه داری برای  دوره ای از

روحانی تنها راه رفسنجانی، خاتمی و ائتالف. نبود سرمایه

برون رفت از بحرانی که کل ساختار اقتصاد ایران را در 

که مناسبات  معرض فروپاشی قرار داده بود در این می دیدند
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خود را با قدرت های غربی و در راس آنها آمریکا عادی کنند 

وبهمین منظور در مسیر مذاکرات رسمی و علنی و سازش با 

قرار رتهای اروپایی بر سر برنامه های هسته ای آمریکا و قد

بهبود مناسبات با غرب و فراهم کردن تسهیالت برای  .گرفتند

بود که میتوانست سرمایه گذاری خارجی تنها گزینه ای 

فرصت تهیه سازوکار مناسب برای تغییر در شیوه سرکوب 

توده های مردم و کنترل جنبش های اجتماعی و جنبش 

سایر . ختیار رژیم جمهوری اسالمی قرار دهدکارگری را درا

هائی با  جناح های رژیم جمهوری اسالمی اگرچه مخالفت

داشتند، ائتالف اصالح طلبان حکومتی و رفسنجانی و روحانی 

برنامه اما این اختالفات از فرط درماندگی بود وگرنه ازلحاظ 

درعمل ازمدتها قبل کلیت رژیم . توان مخالفت را نداشتند

جمهوری اسالمی در مورد سیاست تعدیل ساختاری متحد و 

درزمان  حتیوبا عراق ازلحظه پایان جنگ . یکدست بودند

بود که کلیت نظام تصمیم گرفت بتدریج روند خود خمینی 

تعدیل ساختاری اقتصاد ایران را انجام دهد و در یک پروسه 

از قبیل نان و عین مایحتاج اولیه و ضروری توده های مردم م

آب و برق و گاز و نفت و درمان و بهداشت و آموزش و 

دراین . را به قیمت بازار آزاد دراختیار آنان قرار دهندپرورش 
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هاشمی رفسنجانی ، دو دولت خاتمی و دو دولت  دولتدو مدت 

کوب و و ابزار سر  در راس قوه ی مجریه احمدی نژاد 

هیچ یک از این . ندمجری سیاست های طبقه ی حاکم بوده ا

نئولیبرالیزاسیون اقتصاد  سیاست تعدیل ساختاری ودولت ها در

استراتژی اختالف برسر . ایران کم ترین اختالفی نداشته اند

بازسازی اقتصاد ایران و متعارف شدن با سرمایه جهانی تحقق 

مسئله بسیار مهم و اساسی گره یک است که تحقق آن به 

سرکوب قطعی جنبش های اجتماعی و در و آن خورده است 

امنیت برای فراهم کردن واستقرار راس آنها جنبش کارگری

دورتازه ای از رونق اقتصادی وایجاد کار و توسعه صنایع 

در خدمت صادقانه به سرمایه تمامی این دولتها  . میباشد ایران

تفاوت هایی هست بقت گرفته اند ، اگر ازهم سو سود و بازار

مربوط به  حتی در مبانی و برنامه نیست ،البته هست صد که 

. است بودهن هم  مدیریتتفاوت درتاکتیک وتفاوت در 

رفسنجانی گاردش در مورد شرکت دادن سرمایه داران وطنی 

با شعار انکاِر احمدی نژاد . بازتراست و رهبر بسته تر 

خاتمی و هولوکاست سرمایه را به اعتصاب و فرار می کشد و 

داران متوهم و سرمایه  رابا وعده سرخرمن توده هاروحانی 

 . را مردد نگهمیدارند
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رژیم جمهوری  نیز اگرچه اصوال  خصوصی سازی؛ درزمینه 

با اتکا به مبانی دین اسالم همواره حفظ و حراست از اسالمی 

خصوصی را یکی از وظایف اصلی خود به حساب مالکیت 

آورده و پایبندی به آن را در اصول قانون اساسی جمهوری 

اسالمی و مواد متعددی از قانون جزای عمومی ، قانون مدنی 

و قانون تجارت و قانون بین الملل یادآور شده است ؛ اما 

های سازندگی رفسنجانی و دولت برخورد خمینی و خامنه ای و

ات خاتمی و عدالت محور احمدی نژاد و تدبیر و امید اصالح

در کشورهای سرمایه .  روحانی یکسان عمل نکرده است

داری به یک مفهوم وقتی دولت ، دولت بورژوازی است دیگر 

خدمات اجتماعی وعمومی دولتی فرق چندانی نمی کند که 

و مردم توده های تفاوت زمانی برای ،  باشد یا خصوصی

بر است که دولت سرمایه بخشی از ارزش اضافه معتکارگران 

به خدمات اجتماعی اختصاص ( سوبسید)را به شکل یارانه 

در ایران اما خصوصی سازی و حذف یارانه ها نیز . دهد

، اما برخورد تک  بوده استاگرچه مورد توافق کلیت رژیم 

تک رهبران و روسای جمهور و کارگذاران درجه اول رژیم 

بر خالف ادعاهای بخش بنابراین . بوده استمتفاوت " کامال

های مختلف اپوزیسیون بورژوازی ریشه اصلی بحران و 
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درکمبود زمان الزم برای سردار  رکود اقتصادی ایران،

یا عدم جسارت دولت اصالحات ( رفسنجانی )سازندگی 

و  (احمدی نژاد)عدالت محورسوء مدیریت دولت  یا( خاتمی)

یا فشار تحریم های اقتصادی نیست، بلکه بحران کنونی ریشه 

جمهوری کلیت رژیم در مناسبات سرمایه داری ایران دارد و 

  .اسالمی عامل تشدید این بحران است

درزمینه فساد مالی ناشی از اجرا و پیشبرد سیاست های 

اقتصادی و خصوصی سازی اموال عمومی طی بیش از سی و 

رژیم جمهوری اسالمی ، ازطرفی به اعتبار  پنج سال حاکمیت

رشد و آگاهی افکار عمومی و رشد و اعتالی جنبش های 

جنبش کارگری و ازطرف دیگر حاد " اجتماعی و مخصوصا

شدن رقابت های جناحی ماهیت واقعی فسادی که تاروپود 

متعاقب .  رژیم را گرفته است ، بر همگان آشکار شده است

د در جریان رقابت های جناحی ، افشاگری های احمدی نژا

توده های مردم ازعمق فساد کم مانندی مطلع شده اند که یک 

. پای آن یاران نزدیک بیت رهبری و خود احمدی نژاد بوده اند

به دولت " اشتباه محض است اگرکسی این فسادها را صرفا

 .احمدی نژاد محدود کند
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د فاضل حداد و توده های مردم از مدتها قبل با نام کسانی مانن 

آن دو در دولت سردارسازنگی اموال . رفیق دوست آشنا بودند

نام شهرام . متعلق به توده های مردم را غارت کرده بودند

بذل و بخشش این .  جزایری هنوززبان زد خاص و عام است

آقا به نماینده گان اصالح طلب مجلس ششم اظهر من الشمس 

 -میر منصور آریااسامی آقایان بابک زنجانی و ا. است

دولت عدالت محور احمدی نژاد     نمادهای فساد مالی در دوران

دست کانگسترهای بزرگ و مافیا های دول سرمایه داری 

هر یک از این افراد نماد یک . غربی را از پشت بسته است

دوره از قدرت دولتی بوده اند و در این رابطه  اسحاق 

تجلیل از "ر مراسم د" حسن روحانی"جهانگیری معاون اول 

" نخبگان علمی و فرهنگی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

امروز فساد مانند خوره به جان این نظام :  " اظهار داشت 

هزار میلیارد تومان از  ۹افتاده و مردم می بینند که یک نفر 

این سخنان در حالی بیان ."  پول این ملت را به جیب می زند

سخنگوی دستگاه  "محسنی اژه ایغالمحسین "می شود که 

قضایی رژیم اذعان نموده که در اختالس سه هزار میلیارد 

نفر از مدیران عالی در بانکها، افراد در  ۰۲۲تومانی، بیش از 

نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مجلس و بعضی 
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از کسانی که پیش از این در رده های باالیی از قوه قضائیه در 

رئیس این دستگاه و رئیس حفاظت و اطالعات قوه حد معاون 

 .قضائیه نیز دست داشته اند

باتوجه به نابسامانی عظیم اقتصادی وهرج ومرج بنابراین 

وفساد وسیع درسطوح مختلف رژیم سرمایه داری جمهوری 

اسالمی، این رژیم ناچاربود ازطریق سازش باغرب زمینه 

گشایشی را هم ازلحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی در 

زمینه دولت روحانی . اذهان توده های مردم بوجود آورد

جلب حمایت بخش های مختلف سرمایه ا گشایش اقتصادی ر

میداند و راه حل داران ایران و جذب سرمایه های خارجی 

بحران کنونی را در همان راه حل های کالسیک برون رفت از 

بورژوایی یعنی پا گذاشتن بر دوش طبقه کارگر و تشدید 

 . استثمار کارگران می داند

ولت حسن از روی کار آمدن دنزدیک به یکسال پس از گذشت 

ی در میان توده های روحانی، امیدها برای ترمیم سریع اقتصاد

، صاحبان ( در میان اقشارمتوسط جامعه  مشخصا  ) مردم 

بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، دارد 

 . بتدریج به نا امیدی تبدیل میشود
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طبقه متوسط  ": به گزارش تسنیم به نقل از نیویورک تایمز

ایران که در طی سال های گذشته از وضعیت اقتصادی 

نامطلوب ناشی از مدیریت ناکارآمد و تاثیرات تحریم های بین 

المللی آسیب دیده بود، در تابستان سال گذشته به حسن 

روحانی، به عنوان رئیس جمهور جدید رای داد که وعده داده 

اما  ،بود رشد اقتصادی را مجددا به اقتصاد ایران بازگرداند

ماه از روی کار آمدن دولت  هشتپس از گذشت بیش از 

حسن روحانی، امیدها برای ترمیم سریع اقتصادی در میان 

مردم عادی، صاحبان بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران 

در حالی که اقتصاد دانان می . در حال کمرنگ شدن است

هرچند دولت . گویند، پول دولت در حال تمام شدن است

روحانی توانسته است ارزش پول ملی را تثبیت کند، افزایش 

نرخ تورم را متوقف سازد و به توافقی موقت با غرب بر سر 

برنامه هسته ای دست یابد، اما به نظر می رسد که دستیابی 

به وعده های روحانی در مورد رشد اقتصادی، بسیار 

استور وی پس از راه یافتن به پ.دشوارتر از این اقدامات است

متوجه شد که منابع مالی دولت در وضعیت بسیار بدی قرار 

بنابراین با نبود دالرهای نفتی و کاهش درآمدهای . دارد
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مالیاتی، روحانی چاره دیگری جز برداشتن گام هایی در کوتاه 

مدت که تنها فشار را بر رای دهندگان افزایش می دهد، 

ه افزایش قیمت با شروع سال نو، اکنون دولت اقدام ب.ندارد

به گفته اقتصاددانان قیمت . حامل های انرژی خواهد کرد

درصد  ۰۹بنزین و برق در کنار سایر حامل ها نزدیک به 

کمبود منابع همچنین دولت را ناگزیر .افزایش خواهد یافت

ساخته است تا به فکر کاستن از بار مالی پرداخت ماهیانه 

ر مقابل، دولت روحانی د. یارانه به تمام اقشار جامعه بیافتد

درصد را در سال  ۵۲می تواند تنها وعده کاهش نرخ تورم به 

بیشتر مردم نگران اند که با کاهش یارانه .به مردم بدهد ۰۹

بورس ایران . ها در سال جدید، قیمت ها به شدت افزایش یابند

که به دلیل امید ناشی از روی کار آمدن دولت جدید و انعقاد 

خوبی را شاهد بود، با افت شاخص ها  توافق ژنو، رشد

درصد نسبت به زمان اوج خود در ماه  ۴۱مواجه شده و 

ارزش پول ملی پس از . کاهش یافته است(  4103)دسامبر

درصد ارزش خود را در  ۱ماه ها ثبات، در طی ماه گذشته 

برابر دالر از دست داده و قیمت دالر آمریکا در بازار سیاه به 

به گفته منابع آگاه، برای . رسیده استهزار لایر ۹۹باالی 

اولین بار پس از انتخابات، دولت این ماه مجبور شد برای 
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سخنگوی . تقویت ارزش لایر در بازار آزاد دالر توزیع کند

دولت در تالش برای کم اهمیت جلوه دادن کاهش ارزش لایر 

گفت، این کاهش در نتیجه افزایش فصلی تقاضا برای ارز به 

برخی .را رسیدن تعطیالت سال نو اتفاق افتاده استدلیل ف

دیگر می گویند، بازارها در حال از دست دادن اعتماد خود به 

یک کارشناس . توانایی دولت برای احیای اقتصاد هستند

مجددا »: بورس اخیرا به یکی از رسانه های ایران گفته است

ل شاهد این هستیم که سرمایه گذاران در حال خارج کردن پو

خود از بازار بورس و حضور در بازار ارز و طال 

. دولت به هدر دادن پول و زمان ادامه می دهد...هستند

سعید ."سرمایه گذران در حال از دست دادن امید خود هستند

لیالز، اقتصاد دان مشاور دولت روحانی گفت، نگران است که 

ل دولت روحانی، همانند دولت احمدی نژاد، ناگزیر به چاپ پو

برای کاهش کسری بودجه خود شود و موجب افزایش تورم 

سید علی خامنه ای، رهبر ایران نیز در سخنرانی روز .گردد

سه شنبه خود در جمع مقامات کشوری این نگرانی ها را 

منعکس کرد و از دولت خواست تا به اقشار فقیر جامعه توجه 

: فتخامنه ای گ. کند و به دنبال تحقق عدالت اجتماعی باشد
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نظام اسالمی رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را نمی "

 "  پذیرد

یک تحلیلگر ایرانی که نخواست نامش فاش شود در این باره 

به نیویورک تایمز گفت، در طی دهه های گذشته دولت های 

مختلفی برای اصالح اقتصاد ایران تالش کرده اند، و همه آنها 

نگوییم غیر ممکن، اما دشوار این کار را از نظر سیاسی اگر 

 .یافته اند

تمام وعده های روحانی واقع : "  سعید لیالز همچنین  گفت 

ما باید به . مورد نیاز است« اقدامی واقعی»بینانه بودند، اما 

... راه دیگری وجود ندارد. طور کامل اقتصادمان را آزاد کنیم

  ".ما باید سرمایه گذاران را به هر قیمتی جذب کنیم

  (به نقل ازسایت بی بی سی ) 

های حکومت "امیدبیم و"گزارش نیویورک تایمز بخشی از

پرسش اصلی  .است شنی بیان کردهوجمهوری اسالمی را به ر

است حسن روحانی قادرامید دولت تدبیرو چگونه  این است که

 ؟ دهپاسخ داقتصایی وسیاسی سرمایه داری ایران به بحران 

چگونه میتواند  ؟ ددولت ثبات بخش به بودجهمیتواند چگونه 

نظربانک جهانی و صندوق بین المللی پول را تامین کند و هم 
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جامعه به اقشار فقیر" زمان به قول رهبرشان علی خامنه ای 

چگونه قادراست هم زمان سیاست تقلیل بوجه  ؟توجه کند 

دولتی و ریاضت اقتصادی را اعمال کند وشاهد فقر و فالکت 

این دوباره همان بن بست و  بیشتر توده های مردم نباشد  ؟ 

 کالف سردرگمی است که ریشه در بحران سرمایه داری دارد

دولت تدبیروامید . ای نیست که به سادگی حل شودو مسئله

 –دولت سازندگی )  ی قادرنیست بیشتراز اسالف خویشروحان

سرمایه داری ایران  (دولت عدالت محور –دولت اصالحات 

روحانی امیدواراست که با تقلیل بودجه و . ید ما نرا بازسازی 

خشد ثبات ب را بودجه دولتیاقتصادی،  از راه اعمال ریاضت

رت بصونرخ باالی بیکاری با ، درحالیکه بیمناک است که 

سیاست خصوصی سازی امیدواراست . شودروروبهتصاعدی 

انجام برساند، اما بیمناک است که خریداراول و را به سر

. کمپانی های سپاه پاسداران باشد، آخراموال دولت 

رشد امیدواراست درزمینه رشد صنایع و تولید  موجبات 

اینکه خامنه ای اقتصادی را فراهم کند، اما بیمناک است از 

از وی  را "عدالت اجتماعی"اقتصادی بدون  باصطالح رشد

حکومت سرمایه داری ایران واقعیت این است که  .نپذیرد

مکانیزم مبارزه طبقاتی را به رسمیت نمیشناسد وامیدواراست 
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خود در حال زوال است و های نئولیبرالی که تبا اعمال سیاس

ه دارد دوران افولش رامیگذراند، اقتصاد بغایت بحران زد

واقعیت این است که عوامل بحران  .ایران را بازسازی نماید

زائی که موجب بی ثباتی سرمایه داری ایران شده اند متعدد و 

تعادلی که رژیم جمهوری اسالمی در دوره ریاست . متنوع اند

جمهوری حسن روحانی میخواهد در مناسبات سرمایه داری 

متفاوت  پیدایش شکل بندیایران بوجود بیاورد مستلزم 

 .نیروهای اجتماعی بربسترمبارزه طبقاتی است
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 فصل دوم

 تغییردرسیاست خارجی ایران و آمریکا

ومتعاقب  افعانستان و سیاستهای آمریکا درعراقعدم موفقیت 

آن ناهماهنگی ورقابت سرمایه جهانی دربرخورد به تحوالت 

های بیشتر  درکشورهای شمال آفریقا و درنتیجه، ناکامی

لیبی آمریکا وبعضی از متحدین اروپائی اش درمصرو

الینحل ماندن پروژه دولت فلسطین وکم  سوریه،درمتعاقب آن و

شدن باوراسرائیل و عربستان به قدرقدرتی ایاالت متحده 

را به نسبت معینی نفوذ جریانات اسالمی آمریکا، موجبات 

موقعیت آمریکا را در خاورمیانه با  منطقه افزایش داد ودر

بنابراین ازمدتها قبل معلوم بود، . کردروبرو تازه ای مشکالت 

تغییروتحوالت درسیاست خارجی ایران درمذاکره با ایاالت 

متحده امریکا ، امری تصادفی و بالبداهه نیست که درنتیجه 

 .تدبیر و ذکاوت حسن روحانی بوجود آمده باشد

حاکمیتی که نظام جمهوری اسالمی نام  تمامی سردمداران 

دارد، درست درفردای ناکامی سیاست صدورانقالب اسالمی 

هرگونه گشایش جدی در وخاتمه جنگ با عراق میدانستند که 

وفراهم کردن ملزومات افزایش تولید و  اقتصاد ایرانبازسازی 
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به بازار جهانی اقتصاد ایران  در گرو بازگشت انباشت سرمایه

نیازی که بیش از . رهبری بورژوازی غرب است هبسرمایه 

هرچیز در گرو تامین امنیت سرمایه در ایران و تضمین بقا 

مولفه مهمی که جناح موسوم به  .جمهوری اسالمی است

اصالح طلبان جمهوری اسالمی را به زعامت روحانی 

درون یافته شکافهای تعمیق پرچمدار این سیاست کرد درواقع 

ادامه تنش های متعددی بود که اساسا بازتاب که بود حاکمیت 

وضع موجود برای جمهوری اسالمی را، از زاویه منافع 

سرمایه، غیرممکن کرده و پاسخی عاجل برای برون رفت از 

  .این وضعیت را میطلبید

بحران های پایه ای جمهوری اسالمی و بخشی از این تنش ها، 

چند سال اخیر، اضافه شدن تحریم های فزاینده اقتصادی در 

فلج شدن بخشی از اقتصاد ایران، برمتن اعتراضات و 

بود، که جناحی نارضایتی های عمیق اکثریت محروم جامعه 

ازحاکمیت جمهوری اسالمی را متوجه این مساله کرد تا در 

معین از ناکامی های سیاست خارجی امریکا که  بزنگاه یک

استفاده برو است ،در منطقه شمال افریقا و خاورمیانه با آن رو

  .کند
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مذاکرات علنی با مدتها قبل از آمریکا، سیاست ایاالت متحده

ودرواقع درمواجهه با تحوالت شمال آفریقا ثباتش را از ایران 

 هام درسیاست خارجی آمریکا، عمدتا  علت این اب .دست داده بود

ناشی از ناتوانی سرمایه جهانی درکنترل کامل بحرانی بود که 

امپریالیزم آمریکا بیش ازسایردول سرمایه داری خود را 

رژیم نظامی مجدد در مصر احیای  .موظف به حل آن میدانست

جریان س جمهوریرئمورسی بدون مبارک ، در پی سرنگونی 

طی شرایدر نتیجه یک کودتای نظامی ،  اخوان المسلمین،

متحدین  کیش ومات شد وعمال  امریکا   بوجود آورد که طّی آن

در مورد  سیاست خارجی آمریکا با دو بیان متناقضآمریکا 

میدانستند که اوباما امریکا متحدین . اتفاقات مصر روبرو شدند

قبل ازکودتا در پی معامله با اخوان المسلمین بود و معلوم بود 

ناچارشد از کودتای  ما عمال  مایلی به کودتا نداشته، اکه ت

نه تنها درمصر، بلکه درسوریه  .کند استقبالعبدالفتاح السیسی 

هم وضع بهمین منوال بود، یعنی چرخش بسیار زیاد ایاالت 

متحده در مورد سوریه سیاست توام با ابهام آمریکا را بوضوح 

درشرایطی که از تمام امکاناتش برای سرنگونی . نشان میداد

استفاده میکرد، بسهولت توانست مذاکره اپوزیسیون بشار اسد 

سوریه را با حکومت بشار بپذیرد و در مدت زمان کوتاهی، 
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اق اگرچه دولت درعر .میزان کمک هایش را به آنان تقلیل دهد

لترناتیو اشغالگری ایالت متحده بود، اما اکثریت شیعه عراق آ

ن عراق امریکا نزدیکی و حتی بدرجه ای تحت امربودن شیعیا

دهن کجی عربستان . به ایران را از مدتها قبل پذیرفته بود

سعودی نسبت به سیاست خارجی امریکا وتالش این مرید 

قدیمی ایالت متحده برای احیای خالفت اهل سنت در عراق و 

شام درواقع نتیجه همان سیاست مبهمی بود که امریکا 

ا از خود دربرخورد به اوضاع منطقه خاورمیانه و شمال آفریق

تاجائیکه به اوضاع جهانی و منطقه ای مربوط . نشان داده بود

میشود، درمتن چنین اوضاعی بود که کلیت نظام جمهوری 

بدون )اسالمی سیاست تظاهربه دشمنی با شیطان بزرگ را 

به ( واهمه ی از دست دادن اعتبار ضدامریکائی بودنش 

بکاربردن واژه البته )"  تسلیم " حتی سیاست مماشات وبعضا  

( تسلیم ممکن است ازواقع بینی توازن قوا در منطقه کم کند

 .درمقابل شیطان بزرگ تغییرداد

بحران های پایه ای جمهوری اسالمی و بعبارت دیگر، تنها  

 واضافه شدن تحریم های فزاینده اقتصادی در چند سال اخیر

اعتراضات و  و همچنین فلج شدن بخشی از اقتصاد ایران

نبود که موجب  نارضایتی های عمیق اکثریت محروم جامعه



29 
 

جمهوری  تغییر درسیاست خارجی  جمهوری اسالمی شد، بلکه

عالوه براینکه مصمم بود ازمکانیزم بازارآزاد اسالمی 

براساس وصایای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 

اش را تغییرسیاست خارجی  بزنگاهپیروی کند، درعین حال 

نیزبه خوبی درک کرده بود و روند تا کنونی مذاکره با امریکا 

استنتاج عملی شناخت واقعبینانه . دال براین مساله است" عمال

از تغییرسیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا وایران برای 

برای فعالین جنبش  عالین جنبش های اجتماعی و مخصوصا  ف

را ازتوازن قوای  کارگری این خواهد بود که برآوردشان

موجود در منطقه ونقش وتوان حکومت جمهوری اسالمی را 

. درتعامل با این جنبش ها و مطالبات آنان روشن میکند

تغییرسیاست خارجی امریکا وایران ومذاکره مستقیم ایران با 

اتحادیه اروپا وامریکا صرف نظرازاینکه به نتیجه مطلوب 

بماند، واقعیت این است برسد ویا درتوازن قوای دیگری عقیم 

که حکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی را چه در سطح 

بین المللی و چه در سطح داخلی درموقعیت بهتری قرارداده 

جمهوری اسالمی درگرماگرم بحران افغانستان، . است

بصورت پنهان ازهیچ کمک و مساعدتی نسبت به ایاالت متحده 

ا درشکل گیری کمک ایران به امریک. دریغ نکرده است
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اپوزیسیون صدام حسین ومتعاقب آن کمک به نماینده جورج 

بوش درایجاد توافق بین شیعه و سنی و کردهای عراق برای 

رسیدن به توافق و تشکیل دولت وهمچنین کمک وهمکاری 

ایران با دستگاههای اطالعاتی آمریکا برای شناسائی و 

تمام این . دستگیری عناصر القاعده، برکسی پوشیده نیست

تونیکی میکن " کارهای جمهوری اسالمی همانند مثال مشهور

امروز جمهوری اسالمی ناچار نیست . بود" و در دجله انداز

مخفیانه ارادتمند شیطان بزرگ باشد، بلکه صریح و آشکارا و 

باحفظ ) ممکن است در صورت پیشرفت این سیاست با افتخار

بازگشت به . متحد آمریکا شود (اعتبار ناسیونالیزم ایرانی

موقعیت پیشین حکومت پهلوی ، یعنی افتخار ژاندارمی 

درمنطقه ، امروزدرپی شکل گیری قطب تازه ای ازقدرت 

ورقابت این قطب با سایردول ( چین وشوروی ) جهانی 

امپریالیستی و تضعیف اراده امریکا درافغانستان ، عراق ، 

فوذ اسالم بعنوان لیبی ، مصر و سوریه و تمکین به ن

 –پاکستان  –عربستان  –درترکیه ) ابزارشکل دهنده دولت 

بازگشت   ....(عراق   –امارات  –کویت  –ایران  –افغانستان 

در دستور کار جمهوری اسالمی قرار  به این موقعیت را مجددا  

رویکرد  این ، اوباماامسال بود که  مه۰٢چهارشنبه . داده است
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واذعان  ی دولت آمریکا را اعالم کردجدید در سیاست خارج

 او ".نداردهر مشکلی راه حل نظامی " : نمود به اینکه 

و ایاالت متحده تنهایی عمل نکردن   بر اهمیت همچنین

 اوباما تنهااین جهت گیری . تاکید کردسایر شرکاء همکاری با 

استنتاج پشتیبانی تام و تمام ازجنایات اسرائیل در فلسطین ، 

تخریب تام برگرداندن تمدن بین النهرین به بربریت قبیله ای و 

عراق، کشتارهای میلیونی بر اثر بمبارانها و تحریم ها تمام و 

ارتجاعی نیروهای مناسب برای رشد زمینه و ایجاد 

که نبود ،  بل و جهان  در سرتاسر خاورمیانه تروریست و

پذیرفتن توازن قوای درنتیجه واقعی آمریکا نتیجه موقعیت 

میان قدرت های بزرگ نظامی و اقتصادی  بود که جدیدی

از این پس نمی تواند بدون آمریکا .استبوجود آمده جهان 

حکمفرمایی   اروپا و روسیه و چین و هند به تنهایی بر جهان

اوباما تشخیص داد  بود که ایران قبل از بزنگاهیاین .کند

 .وتالش میکند از آن استفاده نماید
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 فصل سوم

 دولت روحانی و بحران اقتصادی

یا دولت روحانی قادربه بازسازی سرمایه داری وبازگشت به آ

 مدارسرمایه جهانی هست ؟

رسالتی که نظام جمهوری اسالمی به دولت روحانی واگذار 

، و تضمین امنیت سرمایه و جلب سرمایه خارجی کرده، 

بدون دمیدن خون به رگ اقتصاد بشدت بیمارایران است که 

سیاسی  ثبات. غیرممکن میباشد تقریبا  ثبات سیاسی و اقتصادی 

و اقتصادی مشروط به اینکه ازکانال توصیه های بانک جهانی 

و صندوق بین المللی پول وسیاستهای مبتنی 

جهتی از  بگذرد،( سیاسی واقتصادی)سیون برنئولیبرالیزا

نقش و نفوذ و اتوریته دستگاه مذهبی از  کم کردنمتضمن 

 (بنیادهاى ریز و درشت حکومتیقوای سه گانه و کلیه ) دولت

سرکوب و تحمیل خفقان وسیع به منوط به جهت دیگرو از 

طبقه  ساکت نگاه داشتن این جامعه و بویژه به طبقه کارگر و

و تا زمانیکه  جهت گیریدو اینتضمین وتحقق بدون  .است

آینده سیاست و گذاران خارجی   سرمایه داخلى و سرمایه
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اقتصاد در ایران را مخاطره آمیز و مبهم تلقى کنند، جذب 

 .سرمایه به ایران ممکن نخواهد شد

 1) ازلحاظ تاریخی متحقق کردن این دو وجه یا جهت گیری، 

سرکوب  - 4مذهب از دولت  کم کردن نفوذ و اتوریته  -

وتحمیل خفقان به جامعه وعقب نشینی تام و تمام طبقه 

برای این هدف مهم و اساسی ، که متعارف شدن ( کارگر

وبازگشت آن به مدارسرمایه  حکومت سرمایه داری ایران 

ات آن باید جهانی است، ممکن وشدنی است ؛ اما تهیه ملزوم

بگذرد، که تصورتحقق آن  طوالنی و پرپیچ وخم ازراهی نسبتا  

و رهبری این پروسه توسط بورژوازی ایران، آسان، میسر 

نیست و درواقع همین صعوبت دردستیابی به هدف است، که 

فرصت تغییرتوازن قوا را، در عرصه مبارزه طبقاتی، در 

اختیار طبقه کارگر و آزادیخواهان عرصه جنبش های 

   .دمکراتیک، قرار داده است

ودم ودستگاه عریض و  به کوتاه کردن دست مذهب تا جائیکه 

طویلی که رژیم جمهوری اسالمی درطول نزدیک به چهاردهه 

خامنه امروز این امر با توافق  ظاهرا  بوجود آورده برمیگردد، 

جبهه ی پایداری و جناحی  ، علیرغم مخالفتها و مقاومتهایای 

 ، ازاصول گرایان وفحوای کالم روحانی به نظر میرسد که
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البته کوتاه کردن دست دم و دستگاه مذهبی . ه باشدمتحقق شد

وموانعی که مذهب طی چند دهه در راه رشد و انکشاف 

اگردرنتیجه انقالب اجتماعی سرمایه داری بوجود آورده است 

آهسته و به کندی  مطمئنا  ، وبه رهبری طبقه کارگر نباشد

است که این مساله آنچه که مهم است قبول . صورت میگیرد

ظرفیت آن را دارد و میتواند بتدریج والیت  بورژوازی اساسا  

فقیه ومجلس خبرگان را به ارگانهای مشورتی تبدیل کند؛ 

بتدریج شورای نگهبان را از قانون اساسی حذف کند؛ یواشکی 

آزادی پوشش را بپذیرد وبتدریج درچارچوب منشورحقوق 

ومیزان شهروندی آزادیهای فردی و اجتماعی را درحد 

متعارف کشورهای مسلمانی چون پاکستان وترکیه به رسمیت 

بورژوازی ایران تمام این کارها را حدود یک قرن . بشناسد

پیش از رضاخان میرپنج پذیرفت و پذیریش آن امروزهم از 

 .سیدعلی خامنه ای نباید غیرممکن باشد

درزمینه کارهای روبنایی که به بازسازی اقتصاد ایران مربوط 

شود و تغییرآن مشکالت دست و پاگیرتری برای جمهوری می

 :اسالمی دارد موارد زیراست

یکی  .جمهوری اسالمی باید به رانت خواری پایان دهد

ازمسائل اساسی ومهم این است که در دولت روحانی شاخص 
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عملکرد او در  باید صرفا  ( داخلی و خارجی)ه دار هرسرمای

بعبارت دیگردولت روحانی باید آنچنان . عرصه اقتصاد باشد

دولتی باشد که درپرتو آن ، این تنها رقابت اقتصادی باشد که 

تعیین میکند کدام سرمایه دار و کدام بخش از سرمایه داری بر 

واضح است که همین حکم ساده . سایر رقبایش پیشی میگیرد

وانین بازی یکسان برای همه اقتصادی که مبنای رعایت ق

سرمایه داران درعرصه اقتصاد ایران است ، تنها با پایان دادن 

الزمه پایان دادن به رانت خواری . به رانت خواری میسر است

، تهیه و تدوین و ضمانت اجرای قوانین روشن و باثباتی است 

. که شرایط تصمیم گیری برای سرمایه داران را فراهم کند

ورژوازی داخلی به این مساله گره خورده و ادغام فعال شدن ب

مایه و تکنولوژی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و جلب سر

 . به پیشرفت در این زمینه بستگی دارد خارجی نیز دقیقا  

حکومت  .حکومت متعارف سرمایه داران را برسمیت بشناسد

جمهوری اسالمی باید همانند یک حاکمیت متعارف بورژوایی 

. نمایندگان سیاسی بخش های مختلف بورژوازی را دربر گیرد

ایه دارانی که جهت حرکتشان اساسا  نه یعنی نمایندگان سرم

 فاع از حکومت اسالمی، بلکه مشخصا  د اسالم است و نه بدوا  
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تامین منافع سیاسی و اقتصادی اقشاری است که نمایندگی شان 

 .را بعهده دارند

یعنی تساوی همه درمقابل قانون،  . حاکمیت قانون رابپذیرد

 .استقالل کامل قوه قضائیه دورازاعمال نفوذ سیاسی 

به این  .غیرسیاسی شدن دستگاه اداری دولت را قبول کند

به مثابه متخصصین  که بوروکراتها و تکنوکراتها صرفا  معنی 

بعبارت دیگربوروکراتها و . اجرایی سیاستهای دولت عمل کنند

تکنوکراتها باید از اعمال قدرت و اعمال نظرشخصی برای 

 .پیشبرد هرسیاستی جزسیاست رسمی دولت خود داری کنند

بصورت بسیارموجز و مختصر و فرمول  بنابرآنچه که فوقا  

پیشبرد پروژه بازسازی وار به آن اشاره شد، روشن است که 

اقتصاد ایران والحاق سرمایه داری ایران به مدار سرمایه 

وظیفه بورژوازی ایران بوده  ریخا  جهانی ، امری است که تا

حکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی نیز ازلحاظ . است 

تاریخی بالقوه پتانسیل این حرکت را دارد، اما ازلحاظ بالفعل 

شکل است، ولی درعین حال تحقق آن بسیارپرتنش وم

 . غیرممکن نیست

یعنی قادربودن روحانی به  دومیا وظیفه  اما در مورد جهت

سرکوب و تحمیل خفقان وسیع به جامعه و بویژه به طبقه 
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تضمین بیحقوقی سیاسی  کارگر و به تسلیم کشاندن این طبقه و

به بردگی و جامعه  تسلیم کاملوتوده های مردم و معیشتی به 

به فراوان تراز آنچه که امروز با آن روبرو است ؛ بی حقوقی 

  .نیستمقدوراین سادگی ها 
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 فصل چهارم

 روحانی دولت احتمالی  مولفه های شکست

مولفه هائی که، در ناکام ماندن جمهوری اسالمی دردوره 

 ! روحانی، دخیل خواهند بود

مولفه ای که ممکن است کل استراتژی رژیم جمهوری  اولین

اسالمی را دچاروقفه و رکود کند، عدم تعادل در نظام تولیدی 

پایه ای ترین . سرمایه جهانی و بی ثباتی این نظام است

ایدئولوژی سرمایه جهانی در عصرحاضرکه نئولیبرالیزم 

اقتصادی است اعتبارش را درانکشاف سرمایه ودستیابی به 

مدافعین . ازدست داده است به میزان زیادی ه وریبهر

ایدئولوژی نئولیبرالیزم ازمتعادل کردن بی ثباتی تولید سرمایه 

ایدئولوگهای دنیای . داری وکنترل بحران ها عاجز هستند

سرمایه درآخرین بحران سرمایه داری ازپاسخ به این مساله که 

بخشند ناتوان  چگونه میتوانند به بانکها و بنیادهای مالی ثبات

بودند وناچارشدند برخالف مشی اساسی بازار که جدائی مطلق 

بگونه بیسابقه ای ازدخالت دولتها است؛ مکانیزم دولت را 

ند و بحران مالی بانک ها را به دولتها منتقل نمودند انرددخیل گ

و اکنون درمانده اند که برای ثبات بخشیدن به بحران مالی 
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گفته پیداست که آنان دیواری کوتاه تراز نا. دولتها چه کارکنند

دیوار طبقه کارگر و مالیات دهندگان پیدا نخواهند کرد؛ اما 

طبقه کارگرومالیات دهندگان نیز تا ابدالدهر نمیتوانند متحمل 

 . فقروفالکت و بیکاری بوده و ریاضت کش دولتها باشند

مولفه ای که ممکن است همانند دوره های قبل آهنگ  دومین

ایجاد عارف شدن نظم سرمایه داری ایران رابهم بریزد، مت

تشنج وتنش میان جناح های مختلف جمهوری اسالمی 

ایران و آمریکا، مستقل از امکان  مذاکرات فی مابین. است

به سرانجام رسیدن یا ناکام ماندن آن، جمهوری اسالمی 

ایران را، چه در سطح مراودات بین المللی و چه در سطح 

موقعیت .  در موقعیت متفاوتی قرار داده استداخلی، 

جمهوری اسالمی در خاورمیانه، در رابطه با مسئله اسرائیل 

و فلسطین، در عراق، لبنان، وامروز در سوریه از یک 

بی افقی الیه های گوناگون اپوزیسیون بورژوایی  و طرف

و سرکوب همه جانبه هرگونه تحرک  (بیرون از حاکمیت)

شکافهای تعمیق شونده درون حاکمیت که  و آزادیخواهانه

از طرف دیگر؛ فاکتورهائی بازتاب این تناقضات بود،  اساسا  

ادامه وضع موجود برای جمهوری اسالمی را، از بودند که 
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زاویه منافع سرمایه، غیرممکن کرده و پاسخی عاجل برای 

ائتالف جمیع الیه  .برون رفت از این وضعیت را میطلبید

با ( حکومتی و غیرحکومتی ) ری ایران های سرمایه دا

زعامت روحانی و رفسنجانی و اصالح طلبان خودی وتایید 

رهبرجمهوری اسالمی به برگ برنده روحانی در یازدهمین 

 .دوره ریاست جمهوری تبدیل شد

بنابراین پایه مادی بروزتشنج وایجاد تنشهای احتمالی،  

قتصادی و برسر راه برون رفت ازوضعیت بسیاربد بحران ا

توافق برسرچگونگی استفاده از کارت انرژی اتمی و مذاکره 

با شیطان بزرگ و حتی چگونگی رفتارباتوده های مردم و 

اساسا بر سر سرکوب آنان نیست؛ بلکه پایه مادی ایجاد تنش، 

مختلف در حاکمیت الیه های سهم، دخالت و نقش سیاسی 

ژنو این بهانه امروز مسئله توافقات . جمهوری اسالمی است

را بدست داده که اصولگرایانی که در انتخابات ریاست 

جمهوری بازنده کشمکشهای درونی رژیم بودند، موقعیت 

کشمکش جناح . ضعیف خود را هر چه سریعتر ترمیم کنند

وقت از جانب هیچیک از جناح ها خاتمه یافته اعالم  ها هیچ

پروسه  از همان لحظه سر کار آمدن روحانی و. است نشده
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، تشکیل دولت، مجلس که اساسا  دست اصولگرایان است

انواع بازخواست ها . جنگ سهم خواهی را شروع کرده اند

ادامه آن . وافشاگری ها از همان روز اول در جریان بود

اصطکاک امروز تحت عنوان مخالفت با اسالمی شدن 

جمهوری اسالمی یعني چیزی که اصولگرایان به آن پایبند 

معتقدند که دولت روحانی در مقابل این پدیده کوتاه اند و 

آمده؛ این امکان را فراهم آورده که فشار بیشتری روی جناح 

ظاهرا  جناح تضعیف . بیاورند (روحانی و شرکا )  دولت

دفاع از ایران قوی و "امروز بهانه ای پیدا کرده که در   شده

تصفیه بتواند حساب های قدیمی و سیاسی خود را " هسته ای

که رهبری این شیفت دست جدال برسراین خواهد بود  .کند

در   کدام جناح باشد و در عین حال بازتاب این پروسه

اینکه اگر . پیش خواهد رفت روبنای سیاسی به چه شکلی

توافقات به نتیجه نرسید روبنای سیاسی و فرهنگی جامعه که 

ذارد و ظاهرا  امروز دارد شعار مرگ بر آمریکا را کنار میگ

جامعه در مقابل فشارهای فرهنگی و قوانین اسالمی مانند 

 حجاب مقاومت میکند چه خواهد شد؟ 
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و بسیج و جبهه  پاسداران اصولگرایان تندرو، سپاهممکن است 

پایداری، از نظر سیاسی و ایدولوژیک حمایت خامنه ای را 

  و در مقابل جناح رقیب در موقعیتباشند از دست داده  موقتا  

باشند ؛ اما نباید فراموش کرد که سپاه عیفتری قرار گرفته ض

پاسداران اکنون تنها یک قدرت نظامی نیست که مدال افتخار 

دفاع از میهن اسالمی را در جنگ با عراق بر سینه دارد، بلکه 

ول یکی ازبزرگترین سرمایه داران است که سرمایه اش مشم

هی از قدرت درسهم خوا خصوصی سازی نمیشود واین یقینا  

سیاسی یکی ازمدعیان قدر است که به آسانی صحنه را ترک 

خود را برای شرایطی آماده  ظاهرا  لگرایان واوص .نمیکند

میکنند که اگر پروسه آشتی یا حداقل آتش بس با غرب موفق 

نشود و رابطه ایران با غرب کماکان مثل گذشته متشنج شود، 

 (محتمل به نظرمیرسد اما درآیندهغیر ممکن  فعال  امری که )

درواقع  .اینها دوباره شانس بروی کار آمدن را داشته باشند

( درون و بیرون از حکومت ) اگرچه بورژوازی ایران 

واحدی  مبارزه طبقاتی با استراتژی نسبتا  امروز در صحنه 

ظاهر شده باشند، اما این وحدت درچارچوب همان  قانونمندی 

پروسه  زودگذر میباشد و مطمئنا  ر سیال و مبارزه طبقاتی بسیا

متعارف شدن حکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی را 
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با تنش و ( درغیاب الترناتیو طبقه کارگر) دروضعیت کنونی 

دست بدست شدن قدرت درمیان الیه های مختلف جمهوری 

 .اسالمی روبرو میکند

مولفه ای که اهنگ متعارف شدن حکومت جمهوری  سومین

اسالمی را نه تنها با تاخیر بلکه با خطربروز انقالب روبرو 

میکنداحتمال تغییرتوازن قوای طبقاتی به نفع طبقه کارگر و 

نقش این طبقه در رهبری وهماهنگ کردن سایرجنبش های 

دولت روحانی برای اینکه قادر شود . اجتماعی است

به لیبرالیزاسیون را یون اقتصادی در جامعه ایران لیبرالیزاس

حقوق نگاه داشتن  قدرت سرکوب و بی باید گره بزند ، سیاسی

نشان  خودی و سرمایه جهانی کارگر را به بورژوازیطبقه 

و همزمان قدرت تحرک جوانان و زنان و روشنفکران  دهد

وآزادیخواهان را که خواهان مطالبات دمکراتیک هستند بطور 

بعبارت . دریجی جهت رسیدن به اهداف خود کانالیزه نمایدت

دینامیزم انقالب آتی که طبقه بدون سرکوب دیگر، 

جنبش سوسیالیستی این طبقه وبدون لیبرالیزاسیون وکارگر

تضمین امنیت  خواسته های دموکراتیک توده های مردم

ایران و نیاز  هاین ویژگی جامع. سرمایه در ایران ممکن نیست
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چه در دوره چه در دوره سلطنت پهلوی و ه داری آن سرمای

برای رسیدن به این هدف . است حاکمیت جمهوری اسالمی

افق  ،عالوه بر سر کوب باید افق سوسیالیستیدولت روحانی 

توده که در میان را ، افق رفاه و آسایش  ،جامعه ای انسانی

در حقیقت . بخشکاند، طبقه کارگر ریشه دارد های مردم و 

باید افق رهای بخش و امید به  ،سیاسیلیبرالیزاسیون وه بر عال

و به تغییر از پایین را در ذهن و خودآگاهی  ،تحول انقالبی

همین حقیقت است که . کارگر صنعتی ایران از بین ببرد

نهادهای امنیتی و سیاسی آنها و  ، ،حساسیت جمهوری اسالمی

. ستروشنفکران و متخصصین بورژوا را بیشتر کرده ا

کارگری و با تشکل با هر  ،ضدیت با هر تجمع کارگری

تضمین امنیت . آن از این نیاز می آیدگرایش سوسیالیستی 

توده های مردم به سرمایه در ایران بدون پاک کردن امید 

کارگر طبقه  دمکراتیک ، بدون پاک کردن امید آزادیهای واقعا  

 .نیستبه سوسیالیسم و بدون زدن افق رهایبخش آن ممکن 

درواقع همین ویژگی جامعه ایران است که ضرورت تحقق 

آزادیهای دمکراتیک را به عرصه مهمی در تغییرتوازن قوای 

دراین جدال تعین کننده برخالف . طبقاتی تبدیل کرده است

 1931جدالی که سرانجام منجر به قیام توده های مردم درسال 
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انقالب شد ، بورژوازی ایران تحت هیچ شرایطی خواهان 

نیست ؛ بلکه سرمایه داری درایران تالش میکند، تاثیرهمه 

جنبش های فی  ی برنیروهای محرک جامعه که اساسا  جانبه ا

مکانیزم این . الحال موجود اجتماعی است ، داشته باشد

تاثیرگذاری ازنظردولت روحانی سایه روشنهای بقایای همان 

ی تالش جنبش اصالحات سیاسی است که پیشتر دولت خاتم

کرد باتوصل به آن متعارف شدن جمهوری اسالمی را تامین 

عدم م هماهنگی بورژوازی ایران ومشخصا  کند؛ اما بدلیل عد

تمکین گرایش سوسیالیستی درجنبش کارگری و جنبش انقالبی 

 . مردم کردستان ، قادر به تامین این هدف نشد
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 فصل پنجم

 پالتفرم دولت روحانی

اقتصادی وسیاسی ایران، آنچه که در اولین درفضای بحران 

مشاهده و قبل ازهرمولفه ی دیگری جلب توجه میکند، حد و 

جمهوری  حدود امکان دستیابی وتحقق برنامه ای است که،

در زمینه سیاسی ، اقتصادی و ( دولت روحانی  )اسالمی 

آنچه که واضح و . اجتماعی در دستور کار خود قرار داده است

درغیاب قطب ثالثی که بتواند آلترناتیو خواسته  روشن است ،

توده های مردم های سیاسی و مطالبات دموکراتیک و انقالبی 

حاکمیت جمهوری اسالمی که  وعده های جناحی از، باشد

سایه جنگ را  واهان مصالحه با غرب باشد وظاهرا  خ مجموعا  

تحریم ها و وشکوفائی  از سرتوده های مردم بردارد و لغو

را " منشورحقوق شهروندی"صاد را نوید دهد وقول تحقق اقت

به پالتفرم انتخاباتی اش تبدیل کند، درعمل قادرخواهدشد 

دراین . بوجود آورنده توهم دراذهان توده های مردم باشد

توانست  اوضاع و احوال سیاسی و توازن قوا بود که روحانی

 وخودی ) موجود بورژوازی ایران به یمن امکانات واقعا  
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و به یمن پشتیبانی وحمایت سرمایه جهانی ( اپوزیسیون

درچهره یک کاندیدای لیبرال رفرمیست درظرفیت رژیم 

جمهوری اسالمی  ظاهرشود و به بخش بزرگی ازتوده های 

مردم وحتی اپوزیسیون لیبرال این حکومت القا نماید که 

او تنها راه غلبه برمشکالت مزمن سیاسی " رفرم " پالتفرم 

صادی و اجتماعی ایران است و دولت موعود او ، یعنی واقت

قادر به  ، تنها نیروی اجتماعی توانا و" تدبیر و امید" دولت 

تغییرات اساسی در این جهنمی قلمداد میشود ، که هستی یک 

در . جامعه هفتاد و پنج میلیونی را در چنگال خود گرفته است

جتماعی ، نیروی اظاهرا  فرض براین است کهاین صحنه 

دیگری نیست؛ امیال و آرزوهای انسانی دیگری وجود ندارد؛ 

خارج از اراده و اختیار و کنترل جناحهای  ،اعتراضی

حکومتی شکل نگرفته است؛ وتوده های مردم یک دل و یک 

  ! بسته اند" تدبیروامید" صدا، امیدشان را به پالتفرم 

اجابت وعده های دولت روحانی  به توسعه اقتصادی و سیاسی 

درسرمایه داری ایران ؛ دردنیای مادی توهم است یا 

؟ منوط است به توازن قوای واقعی درصحنه مبارزه !واقعیات

مساله ای که است و آنچه که معلوم ومسلم . طبقاتی ایران
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ه واقعیت دارد وخاص وعام آن را تایید میکنند، این است ک

رژیم جمهوری اسالمی دریک بحران عمیق سیاسی 

در سالهای  این واقعیت مخصوصا  . ست وپا میزندواقتصادی، د

وهمزمان با بحران اقتصاد جهانی و با درگیریهای شدید  اخیر

جناحهای رژیم وافشاگریهای فزاینده ی این جناحها ازیکدیگر 

ی  ردم و مبارزهو همچنین با گسترش نارضایتی توده های م

به بخشی از درک وبرداشت وشعورسیاسی  طبقه کارگر؛ عمال  

اما درک این واقعیت وحتی تبدیل . جامعه ایران تبدیل شده است

آن به شعوراجتماعی توده های مردم به تنهائی نمیتواند 

ورد قدرت وتوان آمعیارسنجش توازن قوای طبقاتی وبر

ی بورژوازی ایران دراجابت وعده های جناحی از جمهور

بعبارت دیگربرای شناخت بهترتوازن قوای . اسالمی باشد

طبقاتی ضروری است ما باردیگردرمتن تحوالت تاریخی سی 

و شش سال حاکمیت جمهوری اسالمی، موقعیت دوطبقه اصلی 

 . برمبنای حقایق موجود ترسیم نماییم  جامعه را

و توان ( روحانیشیفت )درمورد موقعیت جمهوری اسالمی 

ه بورژوازی ایران، باید قبول کنیم که تا این لحظه واقعی  طبق

این به نظرمیرسد یعنی تا یکسال اول عمردولت روحانی، 
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 1931دولت هنوزمحصول شرایط نامتعارف ناشی ازانقالب 

درشرایطی که رژیم سرمایه داری پهلوی . مردم ایران است

ازمقابله با امواج خروشان  ازحل بحران اقتصادی ایران و

ت مردم برای کسب مطالبات دمکراتیک شان مبارزا

عاجزمانده بود و امکان سرکوب انقالب وتامین حاکمیت خود 

به رهبری  برجامعه را ازدست داده بود، جمهوری اسالمی

با توافق وحمایت بورژوازی ایران و سرمایه جهانی وبا  خمینی

قدرت  سرکوب انقالب و اعاده حاکمیت سرمایهوظیفه  نقش و

جمهوری اسالمی بعنوان محصول . سیاسی را قبضه کرد

توازن قوای طبقاتی وتوافق بورژوازی ایران و سرمایه 

ازحمایت  جهانی، تا زمانی برای بورژوازی اهمیت داشت و

مند بود که سرکوب انقالب و اعاده  سرمایه جهانی بهره

جمهوری . اوضاع قبل ازانقالب معنی و موضوعیت داشت

باسرکوب توده ها که سهم خود را از انقالب اسالمی 

 میخواستند، با درهم کوبیدن سازمان های سیاسی، با اعدام و

کشتار کمونیست ها و آزادیخواهان و با ایجاد فضای رعب و 

خفقان پلیسی؛ نشان داد که انتخاب مناسب  وحشت و

بنابراین اولین . بورژوازی ایران و سرمایه جهانی بوده است

سرکوب انقالب بود اگرچه  و هوری اسالمی که مهاروظیفه جم
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ازآن . بسختی، اما با به راه انداختن حمام خون مهیا گردید

 تامین لحظه ببعد هدف دوم حاکمیت جمهوری اسالمی که

 ایجاد دولت قانونی و شرایط متعارف بازتولید سرمایه و

که بتواند امکان گردش سرمایه و فضای  فراگیرسرمایه داری

 ب سرمایه گذاری را درمتن جامعه ایران، با حاکمیت ومناس

 کارکرد قانون فراهم نماید، اولویت سرمایه داری ایران و

 . شد یجهانسرمایه 

اول حاکمیت جمهوری  اگرچه ممکن است مبنائی که برای فاز

اسالمی، یعنی شکست دادن انقالب ایران درنظرگرفته میشود، 

خرداد  93ما رویدادهای  ا اگروجود نداشته باشد، ام اتفاق نظر

آن تاریخ گذشته  سال از 99را مبنا قراردهیم، اکنون  1933

سال است که حکومت سرمایه داری جمهوری  99یعنی . است

شرایط متعارف بازتولید سرمایه ، اسالمی هنوز نتوانسته 

را درایران تامین  بورژوازی فراگیرو  ایجاد دولت قانون

اتفاق افتاده است که توازن قوای  شرایطی نماید؛ واین در

به نفع بورژوازی  کست انقالب ایران عمال  طبقاتی، ازلحظه ش

پیشبرد  رقم خورده است؛ لذا عدم موفقیت جمهوری اسالمی در

را باید  متعارف کردن سرمایه داری ایرانفاز بعدی یعنی  
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بی ثباتی خود سرمایه داری وتنش های  دربحران و اساسا  

حاکمیت )موجود درالیه ها و جناحهای خود بورژوازی 

 . جستجوکرد( جمهوری اسالمی

بنابراین اگرقبول داشته باشیم که دومین هدف اساسی جمهوری 

اسالمی تامین شرایط متعارف بازتولید سرمایه وروند اتصال 

ده؛ وهمچنین ایجاد دولت قانون بو سرمایه جهانی و آن با

 ،اگرقبول داشته باشیم که بعداز شکست و سرکوب انقالب

بورژوازی عمل کرده است ؛ به سود  توازن قوای طبقاتی عمال  

 باید قبول کنیم که، مانع جدی درتحقق این هدف در منطقا  

 ی مجموعه تنش هائی بوده که اساسا  توازن قوای مبارزه طبقات

پیداست این تنش ها . باشدبه خود بورژوازی ایران مربوط می

درطول بیش از سه دهه مانع از این بوده که حرکت سرمایه 

ورشکستگی . داری به سرانجام نهائی و مطلوب خود برسد

 اقتصادی و فقدان دورنمای روشنی برای برون رفت آن، از

سه سال است که بسختی  این وضعیت نابسامان، سی و

بعبارت دیگرجامعه . درفضای اجتماعی ایران خودنمایی میکند

فروپاشی قرار دارد و سرمایه داری ایران اگرنخواهد  درخطر

انقالب دیگری را تجربه کند نیاز به بازسازی سرمایه داری 



52 
 

وتعیین تکلیف با ساختاری است که به مثابه بزرگترین مانع 

دربرابر تالش آن برای بازسازی اقتصاد وبرقراری حکومت 

 ولت خاتمی در دو دوره و مجموعا  د پیشتر. قانون عمل میکند

برقراری  هشت سال برای بازسازی صف بورژوازی و

امروز روحانی  حکومت متعارف سرمایه داران تالش کرد و

دارد این مسیر را طی میکند که همانند خاتمی  درحالی مجددا  

را  امکان تصرف مستقیم نهادهای حاکمیت جمهوری اسالمی

سپاه ومقاومت اصول گرایان و جبهه پایداری دلیل به  )ندارد 

نیروهای سرکوبگر وارگانهای اصلی قدرت  پاسداران که عمال  

تصرف مستقیم قدرت ازطرف روحانی . (دنرا در دست دار

باتوجه به  توازن قوای فعلی بین جناحهای حکومت وهمچنین 

با توجه به وجود نارضایتی عمیق توده های مردم ؛ میتواند به 

های شدید اجتماعی ونقش برآب شدن کل طرح و برنامه تکان

 .مشترک همه جناحهای بورژوازی ایران منجر شود

خود میان جناح جناح روحانی باتوجه به توازن قوای 

بورژوازی وسایرجناحهای جمهوری اسالمی ) وطرفهای مقابل

برای  درنظرگرفتن حالت انفجاری جامعه و وبا (دراپوزیسیون

 جمهوری اسالمی، چاره ای نداشت جز جلوگیری ازسقوط
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 اینکه ملزومات حاکمیت و اقتدار سرمایه داری متعارف را در

با برسمیت شناختن این توازن قوا،  قالب همین رژیم اسالمی و

البته جناح روحانی پدیده  .از درون و بتدریج فراهم بیاورد

" جنبش اصالحات خاتمی وجبهه ی دوم خرداد وطرفداران 

توده های . را بعنوان پشتوانه برنامه خود دارد" دنی جامعه م"

مردم ایران هم درغیاب  یک قطب ثالث رادیکال و انقالبی  

به شکل دست بدست  ش سرمایه داری ایران را که عمال  این تال

گشتن قدرت سیاسی در میان دو جناح جمهوری اسالمی در 

قابل  گیرد برسمیت شناخته و شرکت نسبتا  سطح جامعه انجام می

توجه مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را 

 .باید به حساب این واقع بینی گذاشت
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 فصل ششم

 برنامه اقتصادی روحانی درتوازن قوای کنونی

برای اینکه درک روشنتری ازتوازن قوای طبقاتی در اوضاع  

واحوال کنونی جمهوری اسالمی داشته باشیم؛ ضروری است 

 .بطورمختصردرمورد چندین مولفه توضیحاتی داده شود

 : مبانی اقتصادی دولت روحانی

 تالش برای پایین نگهداشتن هزینه انسانی تولید 

ازنظرسرمایه داری ایران، باتوجه به ورشکستگی اقتصادی و  

شیوه تولید سرمایه  دهای تحریم ها وبن بستی که اساسا  پیام

داری درنتیجه شکست سیاستهای نئولیبرالیزم درجهان با آن 

مواجه گردیده، مهمترین عامل تعیین کننده برای هرگونه بهبود 

جدی در وضعیت اقتصادی ایران؛ سرمایه گذاری های کالن 

ازطرف سرمایه داران داخلی وخارجی و سرازیرشدن 

برای تحقق این امر . تتکنولوژی صنعتی به اقتصاد ایران اس

، سرمایه داری باید بتواند (که بیشتر به رویا شبیه است) 

شرایط کار و زندگی طبقه کارگر و بعبارت دیگر مخارج 
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انسانی تولید را آنچنان بازتعریف و درذهنیت جامعه و طبقه 

کارگرحک نماید ، که بازارهای ایران به لحاظ سودآوری 

خلی و خارجی سرسام آور و سرمایه برای سرمایه داران دا

ناگفته نماند که این فقط رویا و آرزوی این . وسوسه انگیزباشد

دوره جمهوری اسالمی نیست و سرآغاز این مبانی اقتصادی 

برمیگردد به دوران سازندگی رفسنجانی ومتعاقب آن تصویب 

طرح فوریتی معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج کارگر و 

هشتم اسفند ) قانون کار به مدت شش سال  کمتراز آن از شمول

حدود سه ملیون کارگر را این طرح درقدم اول ( .  1911

ازشمول قانون کار خارج کرد و دست کارفرمایان را در 

کاهش سقف دستمزدها و بیمه کارگری در این کارگاه ها 

وشرایط اخراج آسان و بی دردسر کارگران و نیز بکارگرفتن 

را فراهم ( غایت ارزاننیروی کار ب) ن وسیع زنان و کودکا

درواقع بخشی ازتالش ویژه و گسترده این طرح  .آورد

بورژوازی برای کاهش مخارج انسانی تولید و جذب کردن 

این بخش ازسیاست اقتصادی . سرمایه گذاری درایران بود

به سرمایه " درباغ سبز"جمهوری اسالمی اگرچه نشان دادن 

رای جذب سرمایه خارجی و ورود داران داخلی بود، اما ب

تکنولوژی تولید صنعتی، به درجه بیشتری از تعرض به سطح 



56 
 

. معیشت طبقه ی کارگر و درمجموع توده های مردم نیازداشت

بنابراین یکی ازمبانی سیاستهای اقتصادی جمهوری اسالمی 

تعدیل هزینه نیروی انسانی تولید ونهادینه کردن آن با استفاده 

این روند تاکنون به نفع . ی قانونی استاز مستمسک ها

بورژوازی پیش رفته است ودراین راستا تغییراتی برای 

تغییرتوازن قوا بنفع سرمایه داران درقانون کار و قانون تامین 

خارج کردن کارگاه های . اجتماعی صورت گرفته است

باکمتراز ده کارگرازشمول قانون کار نیز در سالهای بعد عملی 

خدام یاست بازخرید کردن کارگران باسابقه واستگردید و س

. سفیدامضا بشدت رواج یافت مجدد با قرارداد موقت وبعضا  

ش هزینه انسانی تولید که درهمین راستا، یعنی تالش برای کاه

به طبقه کارگرمربوط میشود، پائین نگاهداشتن  مستقیما  

 استانداردی که. استاندارد سطح دستمزد واقعی کارگران است

بارزه طبقه کارگردراغلب کشورها، با بیش از دو قرن م

ثابت تبدیل نماید و آن حداقلی است  توانسته است به نرمی نسبتا  

که یک خانواده چهارنفره قادر باشد با آن معیشت وزندگی خود 

و خانواده اش را درسطحی که خورد و خوراک و پوشاک 

سبت میزان وبهداشت و آموزش آنان تامین شود وساالنه به ن

مکانیزم پیشبرد این . تورم دستمزد کارگران افزایش یابد
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استاندارد برای کارگران ایران بصورتی مهندسی شده که 

دستمزد کارگران ایران دربهترین حالت کمتراز یک چهارم 

برعدم شمول هرچه بیشتر کارگاه  مضافا    .دستمزد واقعی است

و قانون تامین  قانون کار)ها ازموازین ومقررات کارگری  

اجتماعی و مقاوله نامه ها و استانداردهای بین المللی 

نگهداشتن بر پایین  ومضافا  ....( ردادهای دسته جمعی ووقرا

برسطح بسیارنازل کار زنان و  دستمزد کارگران و مضافا  

کودکان ، پدیده دیگری که حاکمیت جمهوری اسالمی در 

سانی به خدمت راستای تالش برای کاهش هزینه نیروی ان

حاکمان . میگیرد، سرعت بخشیدن به کثرت جمعیت است

سرمایه داری جمهوری اسالمی در این رابطه جوامع چین 

وهند را الگوی خود ساخته اند ومعتقدند درتوازن قوای منطقه 

ای ، کثرت جمعیت فاکتور مهمی در تقابل سرمایه داری ایران 

رانی خامنه ای سخن. )با سایر رقبا را تشکیل خواهد داد

درزمینه کثرت جمعیت و تالش برای نهادینه کردن آن توسط 

تالش جمهوری اسالمی برای کاهش هزینه ( تصویب قانون 

انسانی تولید و نادیده گرفتن کارگاه های کوچک مبتنی بر این 

تزسرمایه جهانی است که باید میزان درآمد جامعه را از طریق 

میزان صادرات باید توان  برای افزایش. صادرات باال برد
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برای تولید و . تولید کاالهای رقابتی دربازارجهانی بوجود آید

فروش محصوالت صنعتی که قادر به رقابت با کاالهای 

 مطیعو  ارزان وسیع،بازارهای جهان باشند به طبقه کارگر 

 .نیازاست

 تداوم سیاست خصوصی سازی 

مبانی از دیگر یکی سرمایه های دولتی خصوصی سازی  

سیاست های اقتصادی جمهوری اسالمی است که به پیروی از

و توصیه های بانک جهانی و صندوق بین  اقتصادی نئولیبرالی

المللی پول از اوائل دولت رفسنجانی اعمال میشود واز آن 

زمان تاکنون تمامی جناحهای حکومت بنا به منافع گروهی و 

این سیاست  اعمال. جناحی شان مجری این سیاست بوده اند

ازطرف سرمایه جهانی اگرچه برای کوتاه کردن دست دولت و 

آزاد گذاشتن مکانیزم  بازار برای ایجاد تعادل در نظام تولید 

هر دوره بخشهایی ، اما جمهوری اسالمی است سرمایه داری

ی ازعوامل بخش در اختیاررا  وثروت عمومی  از منابع دولتی

در دوران دولت  .اده استو سازمان های مافیائی اش قرار د

نهادهایی مانند سپاه پاسداران و ( احمدی نژاد) های نهم و دهم 

مؤسسات وابسته به آن و بنیادهای مذهبی و فرهنگی وابسته به 
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بیت رهبری و دیگر نهادهای حکومتی بزرگترین برنده روند 

به موسسات این واکنون بعضی از خصوصی سازی ها بوده اند

البته دولت . نده اتصادی در ایران تبدیل شدغول های عظیم اق

روحانی از آنجا که می داند ادامه واگذاری دارایی های دولتی 

به نهادهایی همچون سپاه پاسداران و دیگر بنیادهای مذهبی 

وابسته به بیت رهبری، قدرت این نهادها در دستگاه حاکمیت 

جمهوری اسالمی را باز هم افزایش می دهد، با این نوع 

خصوصی سازی ها میانه خوبی ندارد و در مقابل از فروش 

نام می " بخش خصوصی واقعی"دارایی های دولت به آنچه 

اما با توجه به اینکه نفوذ سپاه پاسداران در . دفاع می کند ،نهد

مجلس شورای اسالمی و دیگر ارکان حکومتی نهادینه شده 

لو روند است، دولت روحانی نمی تواند از راه های قانونی ج

 .  تاکنونی را بگیرد

  سیاست مالی 

مبانی برنامه اقتصادی دولت روحانی نیز، همانند دولتهای  

سلف خویش الگویی است ازنسخه سراسری نئولیبرالیزم برای 

براین اساس، ریاضت . کشورهای غیرپیشرفته سرمایه داری
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ارکان سیاست ( یارانه دولتی)اقتصادی و قطع هرنوع سوبسید 

بودجه سال   (به نقل از خبرگزاری مهر . ) دولت استمالی 

مجمع تشخیص مصلحت دولتی ازجمله برای نهادهای  1939

نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع، مجلس شورای 

اسالمی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، معاونت برنامه 

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج، 

وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و 

روحانی ت ارتش جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که دول

) میلیون لایر  118میلیارد و  131هزار و  119رقمی معادل 

را ( تومان  9333میلیارد دالر با احتساب هردالر  33معادل 

برای این نهادها و دستگاه های دولتی در بودجه پیش بینی 

اختصاص چنین مبلغ کالنی به ارگانهای سرکوب . کرده است

است مالی دولت روحانی دولتی نشان میدهد که دود ناشی از سی

به چشم کارگران  ، صرفا  (اقتصادی و قطع یارانه ها ریاضت )

 .و اقشارتهیدست جامعه خواهد رفت
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  هاسوبسید ( تدریجی)حذف 

و آزاد سازی   بویژه در مورد سوختحذف تدریجی یارانه ها 

قائل شدن سوبسید ، قیمتها، رها سازی بهای ارزهای اصلی

طرف دولت جهت تنظیم ابعاد فقر و برای برخی کاالها از 

اعمال سیاست های بانک جهانی و صندوق گرسنگی ناشی از 

اقتصاد ، در اقتصاد تک محصولی حاکم بر بین المللی پول

و اما بر اساس برنامه . دارای سابقه طوالنی استایران 

جناحهای مدتهاست که سرمایه جهانی نهادهای دستورالعمل 

برای حذف کامل سوبسید های دولتی جمهوری اسالمی تالش 

در دستور کار  ،یاد می کنند را" یارانه"که از آن به عنوان 

از این جنبه اگر به واقعیت های جامعه از . ندخود قرار داده ا

زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی توجه کنیم می 

بینیم که بدنبال پایان جنگ بین ایران و عراق به مثابه یکی از 

از قِبَل آن منافع سرشاری را به سرمایه جهانی که ه هایی را

نصیب خود کردند، برنامه کارگران ایران قیمت خون و رنج 

  در شرایط. تغییر کردندبه تبع آن نیز ایران اقتصادی های 

 اقتصادی  اجرای همین برنامه های اقتصادی برای بازسازی

اسالمی بود که مردم شاهد نخستین گامهای بزرگ جمهوری 
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برای متحقق کردن برنامه های خصوصی سازی و رها سازی 

این گامها با . قیمتها و به این اعتبار حمله به سوبسیدها شدند

کسب وامهای اسارتبار خارجی و چوب حراج زدن به منابع 

اصالح " از دل این سیاست که خاتمی . نفت و گاز همراه بود

قانون کار ادامه داد، نیز آن را با هجومی بی سابقه به " طلب 

یک شبه راه صد ساله  "نسلی از آقا زاده ها و میلیاردرها

ظاهر شدند و در عوض فقر و گرسنگی، بیکاری و " پیموده 

کم سابقه تا آن زمان، جامعه را  گرانی و تورم در ابعادی

 .فراگرفت

هر چند این تعرض به سفره خالی توده های مردم کامال  در 

ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول راستای برنامه ها

صورت گرفت ولی در آنزمان پیشبرد مطلوب برنامه های 

سرمایه جهانی و هدف قطع کامل سوبسیدها به علل مختلف و 

منجمله مقاومت مردم و وقوع اعتراضات بزرگ توده ای و 

اعتصابات پراکنده کارگری در دوره رفسنجانی و خاتمی، 

تیجه روند برنامه قطع یارانه ها کند شد و در ن. امکان پذیر نشد

  دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد برای. به تعویق افتاد

جمهوری اسالمی به فرصتی تبدیل شد تا این رژیم در 

چارچوب پیشبرد برنامه های اقتصادی رفسنجانی و خاتمی  
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برای خصوصی سازی و قطع کامل سوبسیدها، گامهای 

. فقان و سرکوب بسیار شدید برداردبزرگی را در زیرچتر خ

برنامه قطع سوبسیدها تحت عنوان اجرای طرح   سرانجام

توسط احمدی نژاد که آن را " هدفمند کردن یارانه ها"

آذر  11تاریخ اقتصاد ایران نامید در " جراحی"بزرگترین 

در شرایط حضور وسیع نیروهای سرکوب در تمام  1913

ز اول این طرح پیش بینی در فا. شهر های بزرگ اعالم شد

قلم کاالی اساسی،  13شده بود که با حذف کامل سوبسیدها از 

از بابت )هزار تومان یارانه نقدی  83  در عوض مبلغی حدودا  

به هر فرد تخصیص یابد و در ( عواید حاصل از افزایش قیمتها

همان حال بهای کاالهای اساسی و در راس آن حاملهای 

یش و به نقطه ای برسد که تا پایان سال سوخت چند برابر افزا

درصد قیمت سوخت در کشورهای خلیج  33با حدود  1313

صندوق بین المللی " توصیه های"مطابق . فارس برابری کند

پول و بانک جهانی و همچنین بر اساس تبلیغات دولت احمدی 

نژاد ، ظاهرا قرار بود که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها 

ارتقاء سطح استانداردهای معیشتی،  موجب" یمتهااصالح ق"و 

توزیع عادالنه ثروت ملی، محو فقر و در اساس رشد بخش 

های تولیدی شده و ماشین اقتصادی بحران زده جمهوری 



64 
 

اما با . اسالمی را از وضعی که در آن قرار گرفته خارج کند

و قول " توصیه ها"پایان فاز اول طرح، نه تنها هیچ یک از آن 

قرار ها به حقیقت نپیوست بلکه برعکس جامعه با یک و 

اقتصاد ورشکسته تراز قبل در دایره رشد منفی و رکود و 

تورم عمیق تر مواجه شد که اکنون در دوره روحانی ، نتایج 

برای این که . را نیزبردوش میکشد" تحریمها"منفی حاصل از 

ح بتوان تصویر هرچه روشن تری از روند اجرای فاز اول طر

یارانه ها را به دست داد ، باید به این موضوع اشاره کرد که 

  اجرای طرح یارانه ها در همان سال اول یک کسری بودجه

یارانه نقدی "چرا که . میلیارد تومانی بر جای گذارد 1333

برابر مبلغ پرداختی به جامعه تحمیل  13هزینه ای معادل 

فروردین  13مورخ " نامه نیوز"به نقل از سایت " ) کرد

در این حال منابع مالی ای که قرار بود به بخش ( 1939

تولیدی اختصاص یابد اساسا  حیف و میل شد و به این کار 

اختصاص نیافت و بحران عمیقی واحدهای تولیدی را فرا 

گرفت که اولین نتیجه آن عدم پرداخت دستمزدها و اخراج صد 

تناک قیمتها و در چنین شرایطی رشد وحش. ها هزار کارگر بود

تورم و بیکاری و فقر و گرسنگی در سایه فساد اداری و 

دزدیهای مقامات، کمر توده های مردم و بخصوص کارگران 



65 
 

را زیر بار خود بیش از گذشته خم کرد و خیل بیشتری از 

اقشار محروم و زحمتکش را به زندگی در زیر خط فقر سوق 

برخی وضعیت اقتصادی چنان فاجعه بار شد که . داد

کارشناسان اقتصادی نظام ، از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه 

بهترین طرح برای نابودی "ها توسط احمدی نژاد به مثابه 

و بسیاری خواهان اعالم ( همان منبع)نام بردند  " اقتصاد ایران

" معذرت خواهی دولت از مردم"این طرح و " شکست"

خود صندوق از سوی دیگر مطابق گزارش های اخیر  .شدند

راجع به چگونگی اجرای (  1939فروردین )بین المللی پول 

این نسخه در ایران معلوم شده که در جریان اجرای فاز اول 

اقتصاد بحران زده  1319تا  1313این طرح بین سالهای 

درصد  3به لحاظ کاهش تولید ناخالص ملی   جمهوری اسالمی

درصد  13 شده، از میزان تولید ناخالص ملی" کوچکتر"

از حدود ( البته با نرخ رسمی و نه واقعی)کاسته شده و تورم 

درصد در ماه جوالی  83به  1313درصد در اواخر سال  11

مدیران "با این وجود، در همین گزارش   .رسیده است 1319

می کنند که " توصیه"به مقامات جمهوری اسالمی " صندوق

ارچوب برنامه در چ"باید"برنامه هدفمند کردن یارانه ها 

اگرچه دولت احمدی نژاد با . ادامه پیدا کند" اقتصاد کالن"
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طرح یارانه ها قادر شد برای مدتی خشم " اجرای فاز اول 

توده های گرسنه را فرو نشاند، اما ویژگی موقت بودن این 

طرح و تداوم بحران و افزایش تورم و بیکاری و پیش بینی 

ایط شکست کامل فاز تصاعدی کسربودجه دولت روحانی، شر

نی جمهوری اقتصادبحرااول طرح هدفمندی یارانه ها بر

عزم اسالمی رامحرزکرده است ظاهرا  دولت روحانی 

کرده که مطابق رهنمودهای صندوق بین المللی  خودراجزم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          پول طرح هدفمندی یارانه ها را درچهارچوب نسخه تحمیلی

. برای اقتصاد ایران به هر قیمت به پیش ببردسرمایه جهانی 

در نتیجه دولت روحانی در تداوم همان سیاستهای دولت قبلی، 

با استفاده از  ،کهقصد دارد امروز در تدارک اجرای فاز دوم 

های نقدی از یکسو با قطع یارانه " انصراف"و  " تهدید"ابزار 

دولت را پرکند و از سوی دیگر  خزانه  از مردم،نفرمیلیونها 

با افزایش چشمگیر قیمت کاالهای اساسی و حاملهای سوخت و 

انرژی بار اقتصادی نابود کننده این برنامه را هر چه بیشتر بر 

در پیشبرِد این  دولت روحانی قاطعیت. نمایدحمل گرده مردم 

ت علی ربیعی وزیر کار می توان طرح را از جمله در اظهارا

یارانه نقدی حق " : ژانویه امسال اعالم کرد 13دید که در 

عمومی نیست و کارگران نیز می توانند از دریافت آن 
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با دستمزدهای وزیرکار،  چرا که بزعم " انصراف دهند

گویا با   که به گفته او)برای کارگران  39سال   تصویب شده

می  کارگرطبقه ( ار تومان میرسدهز 333مزایای جانبی به 

 ! ندزندگی ک" راحت"توانند 
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 فصل هفتم

اثرات بحران اقتصادی واجرای سیاست های 

 نئولیبرالی برزندگی کارگران

درزمینه سیاست های نئولیبرالیزم اقتصادی وخصلت نمای بین 

المللی آن وتأثیرات این سیاست ها برزندگی کارگران در سطح 

ابتدا به چند شاخص اشاره میکنم و سپس تالش میکنم جهان، 

با توجه به تشابه عمل کرد این سیاستهای اقتصادی برکار 

واقعی  درسطح بین المللی، تصویری نسبتا   وزندگی کارگران

معیشت طبقه کارگرایران را درپرتو سیاستهای وضعیت از

 . اقتصادی نئولیبرالی ترسیم نمایم

گیری بازپس  و های گستردهخصوصی سازی-   شاخص اول

های بعد از طی دهه  که ی کارگر دستاوردهای مبارزاتی طبقه

درسطح بین المللی و درمحدوده دولت رفاه  جهانی جنگ دوم

 . در اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی جهان بدست آورده بودند

: های خدمات اجتماعی، شاملتخریب بنیان-   شاخص دوم

بیکاری و . های درمانی پزشکی، بیمههای بهداشت، مراقبت
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کاهش حقوق بیکاری، ناپایداری و . های گستردهبیکارسازی

 عدم امنیت شغلی؛

افزودن ساعات کار بدون پرداخت مزد، که از -   شاخص سوم

اجبار به کار در . شودآن با عنوان بردگی مدرن نام برده می

دن ی کم کر زمزمه. روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل

ور افزایش غیر مستقیم ظتعداد روزهای تعطیل رسمی به من

 ساعات کار؛

انتقال صنایع . ها  اخراج و تعطیلی کارخانه-   شاخص چهارم

مزدها در ی صنعتی، که سطح دست از کشورهای پیش رفته

مزد پایین در  ها باالست، به کشورهای با سطح دستآن

ایی و آمریکای اروپای غربی و شرقی و یا کشورهای آسی

 التین و در مواردی به آفریقا، به ویژه آفریقای جنوبی؛

تقلیل سطح دست مزدها و اجبار بیکاران به -   شاخص پنجم

انجام کارهای با دست مزد بسیار پایین، در حدی که یک 

 زندگی در سطح خط فقر را تامین نماید؛
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های های عمومی و مالیاتافزایش مالیات-   شاخص ششم

های مالیاتی برای سرمایه زمان با معافیت مستقیم، همغیر

 داران و درآمدهای باال؛

ای برای  تقلیل تعداد دوره های آموزش حرفه -  شاخص هفتم

 جوانان و خصوصی سازی آموزش؛

این شاخص ها بخشی از تأثیرات واقعی سیاست های اقتصادی 

مای سرمایه جهانی است که الاقل در چند دهه گذشته خصلت ن

ده و امروز در سطح جهان ، مناسبات تولید سرمایه داری بو

غیر ممکن است ما قادر بدیدن جامعه ای باشیم که طبقه  تقریبا  

کارگر در این جامعه به نحوی از انحاء ، مورد یا مواردی از 

را تجربه نکرده باشد و بهمان نسبت زندگانی و مصائب این 

حال با توجه به . شدمعیشت اش تحت تأثیر قرارنگرفته با

شاخص های مهمی که عرض کردم، در زمینه وجه تشابه 

تأثیرات آن بر زندگی و معیشت طبقه کارگر ایران نکاتی را 

 : بیان میکنم 

تا آنجا که به خصلت نمای  -خصوصی سازی ____

خصوصی سازی برمیگردد باید یادآور شد که این پدیده در 
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مناسبات تولیدی سرمایه دارانه ایران نیز، همانند اغلب جوامع 

یکی از ارکان  سیاست های اقتصادی سرمایه داری، 

نئولیبرالی است و از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی جنبه 

اجرایی بخود گرفته و هر دوره بخشهایی از منابع دولتی را 

. توسط بخش خصوصی به غارت می برد همچنان ادامه دارد

تا کنون و بویژه در دوران دولت های نهم و دهم نهادهایی 

مانند سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به آن و بنیادهای 

مذهبی و فرهنگی وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای 

. حکومتی بزرگترین برنده روند خصوصی سازی ها بوده اند

 سپاه پاسداران، نیروی مقاومت بسیج، نیروی انتظامی

جمهوری اسالمی ایران با انبوهی از مؤسسات مالی و 

االنبیا، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد اعتباری، قرارگاه سازندگی خاتم

ی مالی و اعتباری مهر و بنیادهایی مانند تعاون ناجا، مؤسسه

ی امداد امام خمینی، بنیاد بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته

ن انقالب اسالمی، بنیاد پانزده شهید انقالب اسالمی، بنیاد مسک

ی جهاد نصر، خرداد، سازمان تبلیغات اسالمی، مؤسسه

ی ی جهاد دانشگاهی، مؤسسهی جهاد استقالل، مؤسسهمؤسسه

در این .... جهاد توسعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و

. روند بود که به غول های عظیم اقتصادی در ایران تبدیل شدند
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انی از آنجا که می داند ادامه واگذاری دارایی البته دولت روح

های دولتی به نهادهایی همچون سپاه پاسداران و دیگر 

بنیادهای مذهبی وابسته به بیت رهبری، قدرت این نهادها در 

دستگاه حاکمیت جمهوری اسالمی را باز هم افزایش می دهد، 

با این نوع خصوصی سازی ها میانه خوبی ندارد و در مقابل 

" بخش خصوصی واقعی"فروش دارایی های دولت به آنچه  از

اما با توجه به اینکه نفوذ سپاه . نام می نهد دفاع می کند

پاسداران در مجلس شورای اسالمی و دیگر ارکان حکومتی 

روحانی نمی تواند از راه " اعتدال"نهادینه شده است، دولت 

اه گذشته به در آبان م.  های قانونی جلو روند تاکنونی را بگیرد

دنبال کشمکش هایی که بین دولت و مجلس بر سر میزان 

واگذاری دارائی های دولت به این نوع نهادها انجام گرفت 

هزار میلیارد تومان سهام شرکت  13سرانجام  مجلس فروش 

بنابراین . را به تصویب رساند 1931های دولتی در سال 

وقف روند دعوای دولت با مجلس شورای اسالمی نه بر سر ت

خصوصی سازی ها بلکه بر سر آن است که کدام بخش از 

اعضای طبقه حاکم از واگذاری دارائی های دولت بیشتر سود 

 1939ی سال ی بودجهبر اساس سومین ضمیمه الیحه. ببرند

شرکت بزرگ دولتی و ده ها شرکت کوچک  183کل کشور، 
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شان تر در فهرست واگذاری قرار گرفته اند که ارزش اسمی

این در . میلیارد تومان تخمین زده شده است 13333معادل با 

های سازی صندوقحالی است که بحث مربوط به خصوصی

بازنشستگی نیز بر سر زبان کارگزاران دولتی افتاده و در 

ارقام واعداد . )بخشی از مطبوعات دولتی انعکاس یافته است

 (ده استازگزارش مصوب کنگره شانزدهم کومه له برگرفته ش

کاهش حقوق . های گستردهبیکاری و بیکارسازی_____

یکی دیگرازویژگی  ؛بیکاری، ناپایداری و عدم امنیت شغلی

ها وخصلت نماهای بارز سیاستهای نئولیبرالیزم اقتصادی 

حسن نرخ بیکاری، هر چند دولت . درایران نیز بوده است

به آن معترض باشد، حکایت دردناک دیگری از روحانی 

در اوایل اردیبهشت ماه سال . داردبیکاروضعیت کارگران 

جاری نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال از نابودی 

در . خبر داده است گذشتهدو میلیون فرصت شغلی در سال 

و ششصد  حالیکه نماینده وزارت کار از ایجاد یک میلیون

در همین رابطه ،  .خبرداده است همان سالجدید درشغل  هزار

گوید آمار  نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال، می

به دلیل وضعیت " انتشاری از سوی وزارت کار ایران 
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قائم مقام مرکز  ".بحرانی واحدهای تولیدی معکوس بوده است

نماینده کارفرمایان در شورای های مجلس نیز سخنان  پژوهش

گوید دولت ادعای ایجاد یک  را تایید کرده است و میی کارعال

شغل جدید کرده است و به طبع آمار  میلیون و ششصد هزار

در حالی  .بیکاری باید کم شود در حالیکه این اتفاق نیفتاده است

 11/ 9 را 1933که سازمان آمار ایران نرخ بیکاری در سال 

در شورای عالی درصد اعالم کرده است نماینده کارفرمایان 

یعنی درصد  19اشتغال، می گوید این نرخ در سال بیشتر از 

علی محجوب، نماینده پرسابقه  .بوده استدو برابر تقریبا  

مجلس ایران و دبیرکل خانه کارگر در گفتگو با خبرگزاری 

ها هزار تن از کارگران  صد: " که کار ایران، ایلنا گفته است 

این در حالیست که بسیاری از  ".اند کشور از کار بیکار شده

کارگرانی که در واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی کار 

اند و اما به دلیل عدم ثبت این  کنند کارشان را از دست داده می

ها در فهرست صنف کارفرمایان آمار دقیقی از این  شرکت

نمایندگان حقوقی کارگران در ایران  .کارگران در دست نیست

و اخراج کارگران در ایران را عدم حمایت  دلیل اصلی بیکاری

آقای محجوب در دفاع از این ایده . دانند از تولیدات داخلی می

خاتمه دادن  ، اصلیترین خواسته کارگران از دولت" : گوید می
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به  " .هجمه به تولیدات ملی کشور با افزایش واردات است

گفته علیرضا محجوب نرخ بیکاری از سوی سازمان آمار 

ها مانع  ان و دیگر منابع دولتی متفاوت هستند و این تفاوتایر

شود تا اقتصاد دانان چشم انداز درستی برای بهبود وضعیت  می

اما وزیر کار و امور . کار و اشتغال در ایران ارایه کنند

هر  به : " دولت گفته است اطالع رسانی به پایگاه اجتماعی

تحوالتی . متغیر استحال بازار کار یک بازار کامال متنوع و 

هایی صورت  دهد و جابجایی به طور دائم در آن رخ می

های مربوط به آن بایستی به  گیرد که هر کدام از مولفه می

خوبی شناسایی شود و بر اساس آن برنامه ریزی و عملیاتی 

در : " گوید   او در مورد نرخ بیکاری می ".صورت بگیرد

های  ن یکی از مولفهمورد تعریف نرخ بیکاری هم به عنوا

مطرح در مجموعه آمار و اطالعات مربوط به بازار کار، به 

هرحال تعاریف و معیارهایی وجود دارد که به عنوان یکی از 

گیرد و نقش و سهم خود را دارد و  اجزا مورد توجه قرار می

" .ها هم در جای خود مدخلیت دارند سایر تعاریف و مولفه

تنها بخشی از مشکالت   ارگران اخراج، تعدیل و بیکاری ک 

کارگرانی است که حق اعتراض نسبت به زیر پا گذاشته شدن 

ترین مخالفت با  کنند، در صورت کوچک حقوقشان را پیدا نمی
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کارفرما کارشان را از دست خواهند داد و پناه بردن به اصناف 

اغلب . ها دوا نخواهد کرد و سندیکاهای کارگری دردی از آن

یا به زندان می روند یا حق  ،سندیکاهای کارگرینمایندگان 

  .فعالیت های سندیکایی ازآنان گرفته میشود

یکی دیگر از خصلت  -افزایش مالیاتهای عمومی_____

در چهارچوب ریاضت  اهای سیاست نئولیبرالی که معموال  نم

اقتصادی به کارگران و توده های مردم جهان تحمیل میشود ، 

زمان  های غیرمستقیم، همعمومی و مالیاتهای افزایش مالیات

با درآمدهای کالن های مالیاتی برای سرمایه داران با معافیت

حت ت است نئولیبرالیزم اقتصادی، سابقا  این جنبه ازسی. است

با هدف تشویق تولیدکنندگان  ظاهرا  ( یارانه ) پوشش سوبسید 

نبود ، چندان بارز درکشورهای ثروتمندی همچون ایرانداخلی 

جمهوری احمدی نژاد و اخیرا  در ، اما در دو دوره ریاست 

یکی دیگر از پایه محرز شده است و به  دوره روحانی کامال  

برای فرار سرمایه داران از  تیهای سیاست های نئولیبرالیس

هزینه پاس دادن پرداخت مالیات و تعرفه های گمرکی و 

و اقشار  سنگین سرپا نگاه داشتن دولت بر دوش کارگران

طی دو دهه گذشته سپاه . محروم جامعه تبدیل شده است
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پاسداران و بنیادهای مذهبی وابسته به حکومت و بیت رهبری 

که با چنگ انداختن به دارایی های دولت تحت نام خصوصی 

سازی به غول های اقتصادی تبدیل شده اند جزو آن دسته از 

تی و گمرکی سرمایه داران هستند که از معافیت های مالیا

برای انباشت سرمایه و ثروت اندوزی بیشترین بهره را برده 

. سیاست مالیاتی دولت روحانی ادامه همین روند است. اند

تالش برای ایجاد هر نوع تغییری در این روند به معنای در 

افتادن با قدرت سپاه پاسداران در ساختار حاکمیت جمهوری 

ه هیچکدام از دیگر جناح اسالمی است که نه دولت روحانی و ن

همه اینها در حالی است که . های حکومتی یارای آن را ندارند

در آمد دولت از طریق گرفتن  39بر اساس طرح بودجه سال 

افزایش می یابد که به گفته عضو کمیسیون % 11مالیات 

اقتصادی مجلس این درآمد از طریق کارمندان، کارگران و 

بخش زیادی از بودجه دولت . حقوق بگیران تأمین می شود

هزینه گسترش و تأمین تجهیزات ارگانهای سرکوب و در 

خدمت نهادها و سازمانهای حکومتی برای تبلیغ و ترویج جهل 

"  .  و خرافه مذهبی و تحمیق ایدئولوژیک مردم قرار می گیرد

برای نهادهایی  39به گزارش خبرگزاری مهر، بودجه سال 

نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات 
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استراتژیک این مجمع ، مجلس شورای اسالمی، شورای 

نگهبان، سپاه پاسداران، معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج، وزارت اطالعات، 

امور خارجه و ارتش جمهوری نیروی انتظامی، وزارت 

اسالمی ایران نشان می دهد که دولت تدبیر و امید رقمی معادل 

میلیون لایر را برای این  118میلیارد و  131هزار و  119

نهاد ها و دستگاه های دولتی در بودجه سال آینده پیش بینی 

دستگاهی که نام آن ها مورد  19درحقیقت بودجه . کرده است

فت در مقایسه با بودجه همین ارگانها در سال اشاره قرار گر

  ."درصدی را نشان می دهد 93به طور میانگین رشدی  31

ارگانهای تحمیق و سرکوب رژیم  بودجه درصدی 93افزایش 

در مقایسه  39بودجه سال  در حالی انجام گرفته است که میزان

کاهش پیدا کرده است و به گفته % 1با بودجه سال گذشته 

ان اقتصادی این انقباضی ترین بودجه تاریخ ایران بعد کارشناس

اما دولت روحانی افزایش بودجه . از جنگ هشت ساله است

ارگانهای سرکوب را با زدن از بودجه خدمات اجتماعی 

و عملکرد تاکنونی  39طرح بودجه  مطابق. جبران کرده است

خصوصی سازی در آموزش و پرورش و بهداشت و  ،دولت

تمدید " ی برای نمونه، دولت یازدهم الیحه. دارد درمان ادامه
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مهلت اجرای آزمایشی الیحه اصالح تأسیس قانون مدارس 

را به مجلس ارائه کرد که بنا به این قانون  مدارس  "  انتفاعی

غیرانتفاعی و غیردولتی در سطح آموزش عمومی کماکان 

گسترش پیدا خواهند کرد، و آموزش بیش از هر زمان دیگر 

دولت روحانی مطابق طرح  .به طبقاتی پیدا کرده استجن

و همزمان با دوره جدید پرداخت یارانه های  39بودجه سال 

در صد افزایش  13تا  33نقدی، قیمت بنزین و گازوئیل را 

دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، و با . داده است

تومان  هزار میلیارد11قیمت تحمیل فقر بیشتر به مردم حدود 

درآمد خواهد داشت که از این طریق بخشی از کسری بودجه 

اما این . کرددولتی و کسری یارانه نقدی را جبران خواهد

افزایش قیمت منجر به افزایش هزینه تولید واحدهای صنعتی و 

در نتیجه افزایش قیمت کاالهای تولید شده در داخل و همچنین 

م از نرخ کرایه موجب افزایش هزینه حمل و نقل شهری اع

همه اینها در شرایطی است که  .می شود... تاکسی، اتوبوس و 

منفی گزارش شده است و در سال  31رشد اقتصادی در سال 

نیر رشد اقتصادی منفی خواهد بود و روشن است که با  39

وجود رشد اقتصادی منفی و افزایش نرخ بیکاری که در صد 

. اد اشتغال خبری نیستسال گذشته بی سابقه بوده است از ایج
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اعمال این سیاست ریاضت اقتصادی و تحمیل دستمزدهای 

بیش از سه مرتبه پایین تر از خط فقر که در راستای 

اصالحات اقتصادی نئولیبرالی مورد نظر صندوق بین المللی 

پول قرار دارد معنای عملی جهت گیری ها و برنامه های 

روشن است که با این وصف . اقتصادی دولت روحانی است

دولت روحانی اگر تاکنون و با امروز به فردا اداره کردن 

اقتصاد ایران نتوانسته هیچ بهبودی ولو جزئی در زندگی 

کارگران و مردم زحمتکش ایران بوجود آورد، در آینده و با 

برنامه های دراز مدت هم قرار نیست گشایشی در زندگی و 

" : خبرگزاری ایستانیوزبنا به گزارش . معیشت آنان ایجاد کند

کسری ":  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده که

برابر رسیده و  ۸به بیش از  ۹۲تا  ۳۸خانوارها از سال بودجه 

گروه مسکن، حمل و نقل و  ۸هزینه ماهیانه کارگران نیز در 

بهداشت متمرکز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمز، لبنیات و 

. غالت از سبد مصرفی خانوار افت چشمگیری داشته است

 8همچنین طبق اعالم مرکز آمار، هزینه ماهیانه هر خانوار 

برابر متوسط  1میلیون تومان رسیده که تقریبا 1.1نفره به 

 کارگران مشمول قانون کارریافتی هزارتومانی حقوق د 399

این گزارش اضافه می کند که فقط در . است 31در سال 
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هزینه بهداشت و  31تا مهرماه  1931فاصله مهرماه سال 

درصد باال رفته است و نزدیک  81درمان خانوارها بیش از 

درصد درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن، حمل و  33به 

 ."نقل و بهداشت می شود

به دلیل کار پیمانی و قرار دادی یکی  امنیت شغلی نبود_____

 13در حال حاضر . دیگر از مشکالت کارگران ایران است

درصد کارگران با قرار دادهای سفید امضا و یا قراردادهای 

این بخش از . ماهه کار می کنند 3ماهه و یا  9کوتاه مدت 

ی آن کارگران از شمول قانون کار خارج هستند و این به معن

است که هیوالی بیکاری هر لحظه امنیت شغلی آنها را تهدید 

به گزارش پایگاه در زمنه امنیت شغلی کارگران، . می کند

وزارت کار با ارائه مدل  "به نقل از مهر" خبری کارگرنیوز 

جدیدی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت 

سرمایه گذاری کارآفرینان، گزارش از وضعیت نامناسب 

در بخش آسیب شناسی . قراردادهای کار در کشور ارائه کرد

درصد  39گزارش وزارت کار اعالم شده که وضعیت بیش از 

ماهه و بعضا  9یکماهه،  قراردادهای کار کشور به موقت

 .یکساله تغییر یافته است
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رتبه ایران )پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار  

به میزان  31تا سال )، منفی بودن رشد اقتصادی (است 188

، پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی در (بود - 1.1

و پایین بودن سهم ایران از ورود ( درصد 9.3)اقتصاد ملی 

ه گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان؛ از موانع سرمای

 ".مطرح در این بخش است

از دیگر معضالت کارگران  نبود ایمنی در محیط کار_____

بنا به گزارش رسانه های حکومتی و مراکز . ایران است

کارگر براثر حادثه کار   3پزشکی قانونی هر روز در ایران 

واده، نان آور خانه شان خان 3جان خود را از دست می دهند و 

کارگر  1133، 31در نه ماه اول سال . را از دست می دهند

البته این آمار در شرایطی بیان می شود . در ایران جان باختند

افزایش  31نسبت به سال  31که شمار حوادث کار در سال 

این افزایش ها در حالی است که در این سال ها . یافته است

د و رشدی منفی در اقتصاد روبرو بوده و اقتصاد ایران با رکو

بسیاری از پروژه های عمرانی و صنعتی در حالت تعطیلی به 

این آمار عمدتا کارگران بیمه شده تامین . سر می برده اند

 .اجتماعی  را شامل می شود
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 فصل هشتم

 رژیم جمهوری اسالمی  قدرت ءمنشأ

 در

 (توازن قوای طبقاتی)

، طبقه کارگررژیم جمهوری اسالمی در طول حیات خود، 

را با ابزار های متنوعی  زنان، کمونیست ها وآزادیخواهان

صنفی و تا فعالیت کرده و تالش  داده استمورد تعرض قرار

کمونیستی طبقه کارگر و همچنین فعالیت برابری طلبانه زنان 

 .سازد ممکنغیریا  ،را کندو فعالیت های آزادیخواهان 

 ه های مختلف حیات این رژیم وبعضا  ممکن است دردور

جناحهای مختلف آن دربکارگیری از تمامی ابزارها ، به 

یکسان استفاده نکرده باشند ، اما بطورقطع هرجا با کاهش 

وتخفیف درجه سرکوب و اختناق جمهوری اسالمی مواجه شده 

 باشیم ، کاستی ازشدت خشونت وانعطاف درمقابل مبارزین، نه

ناشی از عطوفت و تغییرجهت و موضع جمهوری اسالمی ، 
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بلکه ناشی از توازن قوایی بوده که در نتیجه مقاومت ومبارزه 

و پایداری توده های مردم و ازجمله کارگران و کمونیست ها و 

 .زنان و آزادیخواهان ، حاصل گردیده است

ت مشکال ی ازیکطی نزدیک به چهار دهه حاکمیت این رژیم، 

که ابزارهای بوده این  اساسی اکثریت فعالین چپ و کمونیست 

و دانسته اند  اختناق و سرکوببورژوازی را غالبا  محدود به 

براین باور بوده اند که از یک طرف این برداشت ؛ در نتیجه 

به محض اینکه اختناق از میان رفت فعالیت کمونیستی ساده و 

ابزار ه گرفتن سایردیدانشود و از طرف دیگر با  سر راست می

که غالبا  اگر از اختناق مؤثر  )بورژوازی  اعمال قدرتهای 

در جنگ با نتوانسته اند  ( کم تأثیر تر نیستند ،تر نباشند

به پیروزی قابل توجهی دست یابند و توازن قوا را  بورژوازی

باوصف این   البته .به نفع مبارزات طبقه کارگر تغییر دهند

اختناق یکی از مهمترین دیکتاتوری وکه  کردنباید فراموش 

و  اما محدود ؛بورژوازی است اعمال اراده و قدرتابزار

اختناق سرکوب وابزارهای بورژوازی به منحصر کردن 

در جنش کارگری " اشتباه نظری   "همواره موجب پیدایش دو 

توان توضیح  اینکه نمیاول  .و مبارزات کمونیستی بوده است 
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 فاقد دیکتاتوری است و ورهای سرمایه داری کهداد که در کش

طبقه کارگر پراکنده  چرا های دمکراتیک وجود دارد  آزادی

 دوم ؟است و انقالب سوسیالیستی خارج از دسترس اوست

اینکه چنین برداشتی مبارزه طبقه کارگر و فعالیت کمونیستی 

را به دایره مبارزه دمکراتیک محدود میکند و عمال  در خدمت 

جریانات رفرمیست بورژوائی و یا کمونیسم بورژوائی، 

 ! قرار میگیرد..... پولیزم ووپ

مناسبات تولید سرمایه داری ودولتهای مدافع این سیستم، در 

از جنایت شان برای سلطه ناعادالنه و طول حیات پر

غیرانسانی شان، از ابزارها و قابلیت های فراوانی استفاده 

کرده و منبعد نیز استفاده خواهند کرد که شرح یک به یک این 

ابزار ممکن است درحوصله این نوشته کوتاه نباشد، ودراین 

در رژیم  ابزارهااین مهمترین شده به سعی سطور فقط 

 . شود اشاره در دوره روحانی، ا  المی و مشخصجمهوری اس

وجود دارد از میان امکانات و ابزار های بورژوازی سه دسته 

به  در طبقه کارگر پراکندگی و نا آگاهیکه موجب میشوند، 

در میان این طبقه نهادینه  تداوم یابد و بعضا  پایدارشیوه ای 
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ر تشکل پراکندگی و ناآگاهی دو مانع بسیار مهم در مسی .شود

یابی وتحزب یابی طبقه کارگر است و مهم ترین ابزار و 

( 1)امکانات سرمایه داری برای تأمین این موانع عبارتند از 

فرهنگ وسنن ، ( 3)امکانات فراقانونی ( 2)دولت و قانون 

ناگفته نماند که . خرافات مذهبی، نهادها وجنبش های ارتجاعی

ند جداگانه مورد تجزیه و این امکانات و ابزارها، اگرچه میتوان

درهم تنیده  ، اما نباید فراموش کرد که کامال  تحلیل قرار گیرند

 بندی وتفکیک کردن این ابزار صرفا  وبهم مرتبط هستند ودسته 

 .برای درک آسان تر آن وارزیابی دقیق تراست

 روحانی درمقایسه با دولتهای قبلی امکانات دولت

حاکمیت یک طبقه دولت ابزاراشاره شد،  همانگونه که فوقا  

 مخالفین سرکوب وهمچنین ابزاری است که طبقه حاکم برای

، اساسی ترین و ومنطقا   علما  . ودشمنان خود سازمان میدهد

جدی ترین دشمنان مالکیت خصوصی ، طرفداران مالکیت 

فعالیت کمونیستی و یا  گونههراجتماعی هستند، بنابراین 

کارگری در قدم اول با موانعی که دولت در مقابل آن قرار 

مهمترین این موانع قوانین موجود در . میدهد روبرو میشود
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است که بطور جدی و  دفاع از مالکیت بر ابزار تولید

محدود کردن دامنه عمل سازمان یابی و مبارزه سیستماتیک در

پشتوانه این قوانین نیروی و  دوعمل میکن کارگری وجود دارد

این قوانین قابل  ،بدون این نیرو. قهریه و سرکوب دولت است

این را هر کارگر و اصوال  هر فردی در جامعه . اجرا نیستند

که قانونمندی مالکیت خصوصی را شناخته ولمس کرده باشد، 

وهرجا که نظام طبقاتی حاکم است به قانون در تمام دنیا  .میداند

مالکیت فردی بر ابزار تولید  : "ورت عمل میکند این ص

و ، استثمار و بهره کشی از کارگر قانونی میشودمقدس 

است، سرمایه دار حق دارد مطابق نرم موجود سیستماتیک 

 وکارگاه نبرد میتواند کارخانهسود در جامعه سود ببرد و اگر 

 هر فعالیتی که این. و کارگران را اخراج کندتعطیل کرده را 

قوانین را نفی کند، یعنی هر مبارزه روزمره طبقه کارگر که 

دائما  با این قوانین روبرو است و یا آنها را مورد تعرض 

ز این ا" .قرارمی دهد با قدرت سرکوب دولت روبرو میشود

فراتر، بورژوازی دائم و بطرق مختلف در حال پیشگیری از 

جلوگیری از  فعالیت کارگری و کمونیستی و مبارزه دائم برای

فعالیت کمونیستی و . ت و تشکل ها استاگیری این مبارز شکل

فعال کمونیست دائم با دستگاه دولت و پلیس رو به رو است، 
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تحت نظر است و در شرایط الزم مورد تعرض مستقیم قرار 

 این هر فعالیتی که طبقه کارگر را متحد کند بنا به. میگیرد

اندازد و با  به خطر میتعریف ارکان سود دهی سرمایه را 

سپاه پاسداران،  پلیس،. العمل دولت روبرو میشود عکس

قوه قضائیه و در صورت لزوم وزارت اطالعات، دادگاه ها، 

، زنان و  کمونیست نفعالیو سرکوب  ، تعقیب، شناسائی ارتش

بنابراین هرآنچه که بخشی . آزادیخواهان را بعهده میگیرند

ازقدرت دولتی به حساب میاید و در توازن قوا همانند عاملین 

سرکوب بکارگرفته میشوند صرف نظرازاینکه رفسنجانی ، 

و  یا روحانی دررأس دولت باشد، عمال  خاتمی، احمدی نژاد و 

امکانات دولتی یا بعبارت . در دنیای واقع تفاوتی باهم ندارند

یران درطول این دیگرماشین دولتی در رژیم سرمایه داری ا

. سازمان یافته تر و منسجم ترشده است سی وشش سال مداما  

سپاه پاسداران دررأس هرم قدرت دولتی قرار دارد ودرپروسه 

شکل گیری رژیم جمهوری اسالمی اکنون بزرگترین 

دردوره . سالمی میباشدمرکزتصمیم گیری رژیم جمهوری ا

هائی ازحاکمیت رژیم جمهوری اسالمی ، توده های مردم و 

حتی بدرجاتی بخش هائی از طبقه کارگر بدون توجه به این 

خصوصیت دائمی دولت ، دچارتوهم شده اند و درارزیابی 
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این بخش ازقدرت سرمایه  .توازن قدرت دچاراشتباه گشته اند

ی اسالمی در دوره داری درنظام سرمایه داری جمهور

روحانی، ازلحاظ ماهوی تفاوتی با سایر دوره های جمهوری 

بعنوان مثال مرکز ثقل قدرت دولتی . اسالمی نکرده است

درنظام سرمایه داری جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران است 

که ستونهای قدرت سیاسی و اقتصادی کلیت نظام را در دست 

ی شکل گیری، همانند یک سپاه پاسداران اگرچه درابتدا. دارد

بخشی  مینی متولد شد و پا گرفت وقاعدتا  میلیشیای وابسته به خ

از قدرت غیردولتی و فراقانونی رژیم سرمایه داری جمهوری 

اسالمی به حساب میامد، اما بتدریج و در جریان جنگ با 

بعداز مرگ  واختالفات جناحهای حکومت و مشخصا  عراق 

امنه ای، تمام قدرت سیاسی را خمینی و در پشتیبانی از خ

 . قبضه کرد و متعاقب آن به یک غول اقتصادی نیز تبدیل شد

 در دوره روحانی  امکانات فرا قانونی و غیر دولتیوضعیت 

عالوه بر امکانات رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی 

از طیف وسیعی از امکانات فرا  همواره قانونی یا دولتی،

عالوه بر دارو دسته این رژیم . برخوردار بوده استنیزقانونی 



90 
 

از های فوق قانونی نظیر بسیج و حزب هللا و انصار هللا 

بهره مند بوده است طیف وسیعی از احزاب بورژوائی حمایت 

که ظاهرا  در اپوزیسیون هستند اما آماده اند تا اگر بتوانند 

و  ، مبارزات زنان و جنبش های مترقیفعالیت کمونیستی 

دارو دسته های متعلق به  ،را مورد تعرض و ارعابسکوالر 

رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی علی . خود قرار دهند

العموم و هریک از جناحهای این رژیم به سهم خود در مقاطع 

مختلف ازامکانات فراقانونی و غیردولتی استفاده کرده اند و 

د که امکانات ناگفته نمان. منبعد نیز استفاده خواهند کرد

رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی شامل فراقانونی تنها 

در بسیاری از کشور های جهان ، پلیس های  و ایران نیست

بازنشسته و یا بازخرید شده در قالب دار و دسته های مسلح 

، منتها سازمان دارند و از منفعت بورژوازی دفاع می کنند

کراتیک و درنظامهای مبتنی بردیکتاتوری وغیردم

درنظام جمهوری اسالمی، امکانات فراقانونی و " مخصوصا

غیردولتی درپاره ای موارد وسیعتر و سازمان یافته تر از 

بسیج ، حزب هللا ، انصارهللا ، تشکیالت . ماشین دولتی است

شامل مساجد، تکایا، )عریض و طویل مربوط به اوقاف 

نفررا درخود  سازمانهائی هستند که میلیون ها( زیارتگاه ها
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سازمان داده اند و جمهوری اسالمی همواره ازوجود آنها برای 

ساکت نگهداشتن ، ارعاب و به شکست کشاندن حرکت ها و 

استفاده . جنبش های مردمی و کارگری استفاده کرده است

ازامکانات فراقانونی وغیردولتی بستگی به توازن قوای 

 ن امکانات عمدتا  ای. ای رژیم داردطبقاتی وجدال بین جناحه

. اصول گرایان است تیار بیت رهبری، سپاه پاسداران ودراخ

درمقاطعی که توازن قوا درنتیجه گسترش نارضایتی توده های 

مردم وارتقای سطح جنبشهای اجتماعی به نفع آنان تغییرکند، 

کلیت سرمایه داری جمهوری اسالمی ازامکانات فراقانونی 

پارسنگ ایجاد تعادل بین  عمال   این امکانات. استفاده میکند

ان میاید که جناحی از جناحهای رژیم است، اما زمانی به مید

از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفین  رژیم عالما  و عامدا  

دولت روحانی باتوجه به اینکه بصراحت . استفاده نمیکند

پذیرفته که قصد دارد حکومت متعارف سرمایه داران را به 

د و حاکمیت قانون را اعمال کند و برغیرسیاسی رسمیت بشناس

درتقابل با مردم  تگاه اداری دولت متکی باشد؛ عمال  شدن دس

وسرکوب جنبشهای اجتماعی و مخصوصا  جنبش کارگری 

حکومت روحانی . از امکانات قانونی استفاده کند باید، اساسا  

چنانچه موفق شود ازطریق ایجاد توهم ونفوذ درجنبش های 
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عی ازجناح رقیب پیشی گیرد، ممکن است موفق شود اجتما

باایجاد نهادهای مورد قبول جنبش های اجتماعی، پتانسیل 

دولت خود را در استفاده از امکانات فراقانونی و غیردولتی، 

. همانند سایر دولتهای مبتنی بر سیستم پارلمانی، افزایش دهد

سقف  اتحادیه های کارگری رفرمیست را سازمان دهد،" مثال

نگهدارد  مطالبات توده زنان را درسطح مبارزات زنان لیبرال

و توده های انقالبی مردم کردستان را حول خواستهای 

 . حقیراصالح طلبان کرد وادار به تمکین کند

بهرحال درارزیابی ازامکانات فراقانونی و غیردولتی سرمایه 

کارگران و توده های مردم آزادیخواه، که داری باید قبول کرد 

یا بعبارت دیگر، تنها با  تنها با دارودسته های مسلح دولت

ممکن است دردوره حاکمیت . ندروبرو نیست ماشین دولتی

دولت روحانی مصالح حفظ تمامیت رژیم ایجاب کند که 

سرمایه دارها و یا احزاب و جریانات بورژوائی و 

که درجوار  ای خودشان رادار و دسته ه ناسیونالیست،

به جنگ رو در رو با  کرده اند، موقتا  درست  نیروهای دولتی 

، اینان نیز ای مردم مواجه نشوند، اما مطمئنا  کارگران و توده ه

نیروی بلقوه دولت روحانی نیز، هستند ودرمواقع لزوم از آنان 
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امکانات فراقانونی وغیردولتی حسن روحانی .استفاده میکنند

تا جریانهای ی مرتبط با رانت خواران گرفته ا ازمافی

عالوه بر تبلیغ و گسترش خرافات ومذهبی ناسیونالیستی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مذهبی، ملی و سیاسی، سعی میکنند کارگر و فعال کمونیست

کارگر، بخصوص آنجا که علیه این خرافات مبارزه طبقه 

  .ند را مرعوب کنندمیک

فرهنگ وسنن و نهادهای ارتجاعی ی، مذهبنقش خرافات 

 درتوازن قوای طبقاتی 

درتخمین وبرآورد کردن قدرت و توان بورژوازی، بعضی 

فاکتورها و بعضی توانائی ها جهانی است،  وفقط ممکن است 

بعنوان . ازبعضی جهات، تفاوتهائی جزئی با هم داشته باشند

امکانات دولتی وقانونی این عمومیت بیشترقابل مثال در زمینه 

بورژوازی . مشاهده است تا امکانات فراقانونی وغیردولتی

درکشورهای پیشرفته سرمایه داری ازقانون و پلیس و دادگاه 

برای دفاع ازمالکیت خصوصی استفاده میکنند، اما درعین 

ی مبتنی برحاکمیت مذهبی یا حال قادرنیستند همانند کشورها

، همانند بورژوازی ایران از امامت وحالل کمیت دیکتاتوریحا
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و حرام و کرامت اهل بیت و شهادت حسین وتشیع علوی 

درواقع فصل مشترک . استفاده کنند..... وتاسوعا وعاشورا و

بخش اعظم سرمایه جهانی درتوازن قوای طبقاتی درتقابل با 

درجه در  ورهای پیشرفته سرمایه داری اساسا  پرولتاریای کش

اول قدرت دولتی و قانونی و در پاره ای موارد قدرت 

فراقانونی است ونقش خرافات مذهبی وفرهنگ و سنن 

 .ارتجاعی در این کشورها ضعیف است

و " قدرت دولتی وقانونی"برخالف دو امکان قبلی یعنی  

ضی از بحث شد، در بع که فوقا  " ی وفراقانونیغیردولت"

درسرمایه داری تحت  جوامع سرمایه داری ومخصوصا  

مهمترین ابزار بورژوازی برای انقیاد طبقه  حاکمیت اسالم، 

سیستم ( از اختناق مهمترحتی به جرأت میتوان گفت )کارگر، 

 . عظیم تولید خرافه مذهبی است

تبلیغ و تالش برای نهادینه کردن خرافات از سوی حاکمیت  

نیست  سرمایه داری جمهوری  اسالمی امری اتفاقی وتصادفی

و برخالف تصوربخشی ازفعالین چپ و کمونیست، از روی 

بالهت وعقب ماندگی مالیان وشیوخ ونوحه سرایان و شارعین 
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نمی باشد، بلکه درست برعکس برخاسته از تعقل 

. وشعورحاکمان رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی است

این رژیم  در شرایط بحرانی کنونی، بقای خود را بیش از 

ر گسترش ونهادینه کردن خرافات میداند ودولت گذشته د

 .روحانی نیزازاین حربه استفاده میکند

گیری خرافات دارای تاریخی به قدمت پیدایش طبقات  شکل

ی  است و در یک پروسه بسیارطوالنی، بزرگترین خرافه

تاریخ که هم اکنون نیز انسان درگیر آن است یعنی مذهب 

ها از بسیاری  ریخ آگاهی انساناگرچه در طول تا. پدیدار گردید

های  امور تکامل یافت، اما خرافات باقی ماند و حتی در عرصه

هر قدر . ها نمودار گردید گوناگونی در حیات اجتماعی انسان

که روابط اجتماعی گسترش یافت و هر قدر که نیازها و 

تر گردیده و توسعه یافت،   مشکالت انسان متناسب با آن پیچیده

آلترناتیو آگاهی درست . قابل دو آلترناتیو قرارگرفتانسان درم

آوری هر چه بیشتر به  از آن رویدادها و یا آلترناتیو روی

ها و این آلترناتیو دوم بود که  خرافات به دلیل عدم درک آن

مذهب به عنوان بزرگترین خرافه تاریخ شاخ و برگ یافت و 

در این  ها نقش بازی کرد و در بسیاری از حیات فکری توده
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ها  ها نیز به دلیل منافعی که در عدم آگاهی توده میان دولت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .داشتند، در ترویج آن بسیار کوشیدند

به  ، به دلیل تفرقه در طبقه کارگر ،بورژوازیحکومتهای 

خاصیت این خرافات د، و مهمترین نزندگی خود ادامه میده

 مذهب. حفظ و تضمین این تفرقه در صفوف طبقه کارگر است

صبح تا شب از مذهبی، تئوری ها و عقاید توجیه گر سیستم  و

طریق رسانه ها، مدرسه و آموزش و پرورش، از طریق 

و ی خرافی ارزش ها  وها  فرهنگ حاکم، از طریق افسانه

داده رگربه خورد جامعه و بخصوص طبقه کاغیرواقعی 

در اساس  ،پذیرد که دنیایی که در آن طبقه کارگر می.میشود

انگشتان دست بهم . بوده و همین خواهد ماندقانون همین خلقت، 

شبیه نیستند، تقدیر و سرنوشت، مشی الهی، بهشت و جهنم، 

که، بشریت را تحت قیمومت است آخرت  ووعده جهانی دیگر 

در مقابل بورژوازی  به عنوان طبقه کارگران، ونگهمیدارد 

 .دنپراکنده میمان

( مذهبحاکمیت برمبتنی )رمایه داری جمهوری اسالمی سدر 

این سیستم عظیم شستشوی  ،از روزی که فرد متولد میشود

ایران، دردوره  امروز بورژوازی. روی آن کار میکندی مغز
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تداوم ونهادینه شدن بخش عظیمی  حاکمیت روحانی، درنتیجه

صاحب دوره های قبل بیش از  ، وخرافات، عمال  از شرعیات 

حتی  ، بطوریکه،استشده دستگاه عظیم تولید خرافه و تحمیق 

وجود این امکانات، جمهوری اسالمی  در بعضی موارد عمال  

آموزش و پرورش، . کرده استنیاز از سرکوب مستقیم بی را

دانشگاه ها قبل از اینکه دستگاه  حتی درمواردی،مدارس و

 . روشنگری باشند ،دستگاه تولید خرافه هستند تولید
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 فصل نهم

 منشاء قدرت طبقه کارگر

 در

 (طبقاتیتوازن قوای )

زنان، فعالین جنبش های اجتماعی، توده های مردم و در رأس 

چه امکاناتی در مقابل امکانات  آنها طبقه کارگر و کمونیست ها

د نهائی میتوانبه چه چیز و چه مکانیسم و د؟ نبورژوازی دار

 د؟ناتکا کن

که  واقعیت این است که در مقابل امکانات عظیم بورژوازی،

فعالین جنبش  مهمترین سرفصل های آن را برشمردیم، قبال  

ی در طبقه کارگر نیزامکانات های اجتماعی و در رأس آنها

این امکانات اگرچه در مقایسه با امکانات . اختیار دارند

کمی بسیار ضعیف تراست، اما بعضی سرمایه داری از لحاظ 

 .از این امکانات  در نوع خود بسیار مهم و قابل توجه میباشند
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و  نیز می توانندطبقه کارگراگرچه فعالین جنبشهای اجتماعی و

که بورژوازی دارد، مانند شبیه آنچه باید از امکاناتی  قاعدتا  

کانات ، اماز قبیل رادیو و تلویزیون  های جمعی  نشریه، رسانه

با وصف این نباید فراموش  استفاده کنند، امااینترنتی و غیره 

کرد که از لحاظ کمیت، امکانات طبقه کارگرومتحدین این 

طبقه قطره ایست از دریای امکاناتی که بورژوازی بگونه ای 

پرداختن به . هم بین المللی و هم محلی از آن برخورداراست

عیت است که اگر در توازن قوای طبقاتی حاکی از این واق

طبقه بورژوازی و امکانات تخمین و برآورد کردن 

برای تعیین توازن قوا و تعیین تاکتیک های مبارزاتی، کارگر

طبقه کارگر متوجه قدرت واقعی خود نباشد، درکابوس رعب 

و وحشتی قرار میگیرد که همواره هدف بورژوازی است و در 

مانع از دستیابی طبقه واقع به این شیوه است که سرمایه داری 

 .کارگر به قدرت الیزالش میشود

چه ضروری است که طبقه کارگر اگردر مبارزه طبقاتی، 

د اما درعین بشناس برسمیت بورژوائی را قدرت و امکانات 

حال ضروری است به این حقیقت نیز واقف باشد که مبارزه 

نامتقارن بودن که . نا متقارن استطبقاتی یک مبارزه 
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برای طبقه کارگر وجنبش های اجتماعی متحد این  مخصوصا  

است که آنان بدانند که کارگران عنی م طبقه اهمیت دارد به این

وارد  و امکانات خاص خود، با سالح ویژه خودو متحدین شان 

شناخت وتوصل به قدرت و توان ویژه ای .  دنمیشواین جنگ 

که طبقه کارگر درمبارزه طبقاتی دارد، این طبقه را از طبقه 

ای درخود به طبقه ای برای خود تبدیل میکند و میزان موفقیت 

وپیشروی طبقه کارگر برای تغییر توازن قوا به نفع خود و 

توانائی اش را در پیوستن جنبش های اجتماعی برای نبرد 

برعکس اگر طبقه کارگر به . ائی چند برابر خواهدکردنه

با  " ویژگی قدرت خود واقف نباشد وتوازن قوا را صرفا

به و جریانات بورژوائی طبقه سرمایه دارمسابقه و رقابت با 

حساب آورد قادر نخواهد بود توازن قوا را به نفع خود 

 اینکه بتوانیم شناخت درستی از قدرت وبرای . تغییردهد

واقعی طبقه کارگر در نبرد طبقاتی داشته باشیم، کانات ام

 .نماییمبصورت زیر دسته بندی بهتراست آن را 
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 (مرکزثقل وقدرت منحصربه فرد طبقه کارگر )  سازمان تولید

مرکزثقل وقدرت استثنائی و منحصربه فرد طبقه کارگر، 

نقش طبقه کارگر درسازمان تولید ونقش . سازمان تولید است

موقعیتی  را درطبقه کارگرسازمان تولید درحیات جامعه، 

 موقعیتی بسیار قدرتمند. ه استدادو استثنائی قرارتماما  متفاوت 

ارگر قدرت طبقه کممکن است بخشی از. و منحصربه فرد

این طبقه باشد اما به یقین میتوان گفت که این کثرت مربوط به 

کثرت طبقه کارگر نیست که درتوازن قوا وتعیین تکلیف 

مبارزه طبقاتی، حرف آخر را میزند، بلکه نقش طبقه کارگر 

در سازمان تولید است که این اقتدارمنحصربه فرد را به طبقه 

سبات تولید سرمایه در منا بعبارت دیگر. کارگربخشیده است

مهم نیست طبقه کارگر در جامعه اکثریت است یا داری ، 

دکاندار و یا مهم نیست در جامعه چند نفر دهقان و یا  ؛اقلیت

ثروت  مهم این است که اوال   ، بلکهکارگر اندکارمند دولت و یا 

میان کارگر و سرمایه دار تولید و تولیدی جامعه در رابطه 

دهقان یا خرده بورژوا برخالف کارگر  ا  دوم شود و توزیع می

در جامعه  را شا نقش ؛ بلکه نیست ومجزا و پراکنده منفرد

درواقع این  .انجام میدهد جمعی بصورتودرمناسبات تولیدی 
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موقعیت طبقه کارگر درمناسبات تولید سرمایه داری پاشنه 

جامعه سرمایه داری هستی اش به  .آشیل بورژوازی است

ثروت و نعمت اساسا از کانال .وجود کارگر گره خورده است

در این سیستم یکی مزد . روابط تولیدی سرمایه داری میگذرد

این وضعیت طبقه کارگر را در یک . میدهد یکی مزد میگیرد

سایراقشار اجتماعی چنین موقعیت استثنایی ای قرار میدهد که 

امکان میدهد که طبقه کارگر این موقعیت به. دموقعیتی ندارن

از حرکت  جامعه راغیرانقالبی  شرایط حتی در قادرباشد

کاری که سایر اقشار اجتماعی حتی ممکن است در . بازدارد

دهقان، کشاورز یا . شرایط انقالبی هم قادر به انجام آن نباشند

نقش را در دکانداران و یا حتی کارمندان نمی توانند این 

، دانشجو و دهقان و خرده بورژوا .سازمان تولید داشته باشند

درنظربگیرید . ازحرکت بازدارندنمی توانند جامعه را  کارمند

شبکه های آب رسانی نفت و ان صنایعکارگرکه درروزمعینی 

وشهرداریها وشرکت حمل ونقل  برق وموسسات تولید

ومواصالت ومعلمین و کارگران نانوایی ها دست ازکار 

کشیدن ها، مدارس و ادارات دست از کار درنتیجه این. کشندب

تعطیل شود و انباشت زباله ها وتاریکی و  و بیمارستانها 

کمبود نان و آب آشامیدنی مزید برعلت گردد و این وضعیت 
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در مدت زمان نه چندان زیادی، . چندین روزادامه پیدا کند

ل نقلیه وسای. ماشین عظیم سرکوب بورژوازی از کار میافتد

ها  بسیجی سیکلت انصارحزب هللا وموتورقوای انتظامی و

 هاارتش در پادگان .ولباس شخصی ها از حرکت باز میماند

، توده های دیگرمانور تانک و سالح سنگین، . زمین گیرمیشود

زرادخانه دولت ازتولید مهمات . مردم را مرعوب نمیکند

گر دارد و این این قدرت عظیمی است که طبقه کار . بازمیماند

اجتماعی جنبش های وسایر دیگراقشار قدرت عظیمی است که

 .متوجه آن نیستندندارند و

پرتو این توان منحصربه فرد و استثنائی است، که در 

سایرجنبشهای اجتماعی و سایراقشار اجتماعی پی به توان 

واقعی طبقه کارگر میبرند وازلحاظ مادی به رهبری این طبقه 

امری که بطور روتین و بدون قدرت ناشی از  .تمکین میکنند

سازمان تولید، برای اقشار خورده بورژوا و روشنفکران و 

بعبارت . حتی دانشجویان، ممکن است غیرقابل تصور باشد

 ،کارگری که میخواهد در مقابل بورژوازی بایستددیگر طبقه 

با اتّکا به این قدرت، یعنی اتکا به واقعیت کارگر بودنش در 

جامعه، که در سازمان تولید، و نه در خیابان، نهفته است، 
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را سازمان اش فعالیت  و تواند در مقابل بورژوازی به ایستد می

 .دهد

، با انکشاف قدرت  ناشی ازموجودیت اش، طبقه کارگر

آنچنان ذخیره ای از متوجه میشود  درسازمان تولید است که

بورژوازی در مقابل اش رنگ می قدرت دارد که تمام توان 

بورژوازی از . این قدرت طبقه کارگر پایان ناپذیر است. بازد

سرگردانی  ،سر منفعت طبقاتی اش و خرده بورژوازی از سر

لیبرالی طبقاتی اش و تمام ایدئولوژی و جنبش های بورژوایی و

، متوجه این متعلق به آن سیستم خرافهنهادهای مذهبی و تمام  و

 .دور کند ی که دارد،است که طبقه کارگر را از این اهرم قدرت

ذهنش را از اهمیت حیاتی و نقش سازمان طبقه کارگر به 

. منحرف نماید عنوان طبقه و در بطن سازمان تولید جامعه

تولید، یعنی  سازمان مکانااستفاده از بورژوازی دراین راستا، 

و خورده بورژوازی تالش  اب، را ممنوع اعالم میکنداعتص

طبقه کارگر را قانع کند که صرفا در خیابان و یا اساسا   میکند

از  ی و پارلمانی و قانونی و یا بعضا  انتخابات مبارزه  از طریق

 .مسلحانه میتواند بورژوازی را شکست بدهدطریق مبارزه 
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بزرگترین  بورژوازی دست از کار کشیدن توسط کارگر را

اتکا جرم و هر جنبش و سازمان کارگری ای که به این اهرم 

خرده بورژوا و جنبش های . داشته باشد را ممنوع اعالم میکند

جایگاه فاقد سازمان تولیدی هستند وبه اصوال  که بورژوائی 

قرار دادن آن را در استراتژی شان نا  ،تولیدی تعلقی ندارند

 جنبش های اجتماعی، اگرواقعیت این است که . الزم می یابند

رشادت مبنایش بر سازمان طبقه کارگر در تولید نباشد با هیچ 

نمی تواند در  وحماسه آفرینی، قهرمانیو ازخودگذشتگی و

اهمیت سازمان تولید . جنگ علیه بورژوازی پیروز شود

بقاتی بیانگر این راستی است که مکانیزم طبقه درمبارزه ط

کارگر برای دفاع ازخود و برای تعرض به سرمایه داری، 

برای بهم زدن توازن قوا و تالش برای دستیابی به قدرت 

سیاسی، با مکانیزم بورژوازی ومکانیزم خورده بورژوازی 

بهمین جهت است که جنگ طبقاتی برای . متفاوت است" کامال

طبقه کارگربا توجه به . ر یک جنگ نا متقارن استطبقه کارگ

با رقابت نقش اش در سازمان تولید است که تشخیص میدهد، 

ها   با سازمان ها و احزاب بورژوائی در میدان خود آن

سرمایه داری با . برسد به پیروزینخواهد شد قادر

مکانیزمی که دراختیار داشته باشد و به هر درجه ای که هر
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و  نمیتواند، اما طبقه کارگر را سرکوب کند در باشد بتواند و قا

کارگر سازمان یافته حول تولید یا توزیع را  قادر نخواهد بود،

به معنای انحالل " چون انحالل سازمان تولید عمال. منحل کند

 . بورژوازی را منحل میکندخود  ،این کارسرمایه داری است و

 نهفته این ان درکارگر استثنائی  قدرتجادوی طبقه کارگر و

وارزش اضافی در پروسه توسعه سود سرمایه داری است که 

طبقه و انباشت سرمایه، برخالف خواست و تمایل خودش، 

کارگر و قدرت طبقه کارگر در سازمان تولید را دائما  افزایش 

امکانات مهمترین به این سؤال که جواب در بنابراین  .میدهد

؟ در وهله  چیستسرمایه دارطبقه طبقه کارگر در مقابله با 

سازمان تولید  قدرت طبقه کارگر در مرکزثقلباید گفت،  اول

سازمان یافتن جمعی و سرمایه داری پیرامون . است جامعه

وانباشت سرمایه وسود  طبقه کارگر برای تولید یا توزیعتوسعه 

و  کارگر در چارچوب روابط تولیدیطبقه . ثروت زنده است و

به هم بافتگی  سازمان تولید دارای آنچنان سطحی ازپیوند و

 .وقشراجتماعی آنرا دارا نمی باشد که هیچ طبقهمیشود، 

این بهم بافتگی نه تنها قادر به از میان بردن سرمایه داری 

 وپویند یا بعبارت دیگر قادر به از میان بردن سازمان تولید،

 .میشودنابود سازمان تولید، نیست بلکه بدون 
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و اگرچه  پاشنه آشیل بورژوازی است اگرچه سازمان تولید،

سازمان تولید مرکزثقل قدرت طبقه کارگر در انقالب اجتماعی 

است، اما نباید فراموش کرد که این توان و پتانسیل زمانی به 

قدرت بالفعل تبدیل میشود که طبقه کارگر، ملزومات استفاده از 

رت دیگر، سازمان تولید ونقش آن بعبا. آن را فراهم کرده باشد

در توازن قوای طبقاتی برای طبقه کارگر یک توان و قدرت 

بدین معنی که سرمایه داری از قبل سازمان . دوفاکتو است

تولید یا بعبارت دیگر از سایه سرسازمان تولیدکارگران است 

که سود به جیب میزند و سرمایه انباشت میکند وفقط زمانی 

واند، از این پتانسیل به نفع خود استفاده کند که، طبقه کارگر میت

ایده لغومالکیت خصوصی واعمال اراده، سازمان دادن تولید 

برای مصرف اجتماعی را به باوربخش مهمی از اعضای 

سازمان تولید، یعنی به باورسازمان انقالبیون حرفه ای، تبدیل 

 بنابراین، سازمان انقالبیون حرفه ای دومین. کرده باشد

میتواند پتانسیل طبقه کارگر و " مکانیزمی است که اساسا

متحدین این طبقه را درمبارزه طبقاتی از قوه به فعل وازذهن 

 .به عمل درآورد
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 ای سازمان انقالبیون حرفه

سازمان " دومین مکانیزم حیاتی و بسیارمهم که بدون آن، اساسا

تولید وجوهروجودی طبقه کارگربدون فایده میماند، سازمان 

انقالبیون حرفه ای یا شبکه انقالبیون حرفه ای یا مغز و سیستم 

مکانیزمی . فرمان دهنده طبقه کارگر و متحدین این طبقه است

نمیتواند آن خود ابرجای پمستمر و فعالیت طبقه کارگر درکه 

این مکانیزم را نادیده گرفت و از آن اگر  و را نادیده بگیرد

طبقه سرمایه دار برای  هیچ شانسی در مقابل "غافل شد، قاعدتا

 .نخواهد داشتتغییر توازن قوا 

و قدرت سرمایه داران صحبت کردیم،  امکاناتوقتی از قبال  

ه در دو زمینه بیان شد که، این قدرت وتوان، رویهم رفت

بُعد . استبُعد  بعبارت ساده تر، دارای دو . بکارگرفته میشود

سرکوب و بُعد تحمیق و دامن زدن به خرافات سیاسی و 

فرهنگی مانند مذهب، ناسیونالیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، 

و گفتیم طبقه کارگر در مقابل هر دو بُعد . سندیکالیسم و غیره

از و امکانالت وتوان سرمایه داری  هاابزار. آسیب پذیر است

" طبقه کارگر و متحدین این طبقه را که اساساهر دو بعد 
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مورد تعرض روشنفکران انقالبی وزنان و آزادیخواهان هستند 

طبقه کارگرومتحدین این طبقه با توان بالقوه خود . قرار میدهد

که سازمان تولید است و با مغزی که قادر به هدایت و استفاده 

تواند تعرض بورژوازی را در هر دو بعد می این ابزار استاز 

 .خنثی کند

نگاهی اجمالی به این دو بعد از توان و قدرت رژیم سرمایه 

داری جمهوری اسالمی و مقایسه این توانائی با سرمایه داری 

زمان پهلوی و همچنین مقایسه دوره های متفاوت در خود 

ر دوره روحانی، رژیم جمهوری اسالمی، روشن میشود که د

پیشرفته ترین .بعد سرکوب متکی به پیشرفته ترین ابزارها، 

ها و  شبکهایجاد تا فته از استراق سمع گر. متدها و روشها است

  ترین جنگ کارگری و از بازجوئی تا پیچیدهتشکیالتهای زرد 

بکارگیری واستفاده از از. های روانی، تبلیغاتی و فرهنگی

گرفته تا سازمانها و تشکلهای لیبرالی و انصارهللا و حزب هللا 

اصالح طلبان فارس و ترک و عرب و بلوچ و کرد نه تنها 

کمتراز دولتهای قبلی نیست، بلکه درتوافق با خامنه ای به 

درجه بیشتری قادرشده با استفاده از توهم توده ها، بعد سرکوب 

 .را برای توده های مردم قابل قبول تر کند
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جاسوسی فعالین  ،می خواستساواک ر اگدر دوره پهلوی 

و عنصر را بکند مجبور بود جاسوس ودانشجوئی کارگری 

در دوره روحانی امروز . ها نفوذ بدهد را در این فعالیتخود 

اند حتی از رد یابی  همه جا دوربین مدار بسته کار گذاشته

های موبیل و امکانات ماهواره ای استفاده میکنند تا روابط  تلفن

امروز در ایران در جمهوری اسالمی . نند و تعقیب کنندرا ببی

پایتخت و شهرهای  دانشگاه، در کارخانه، در محله و خیابان

دولت  .گذاشته استدوربین های مخفی مدار بسته کار  بزرگ،

اینترنت را کنترل میکند، بازجویی های امروز در روحانی 

و دوره جمهوری اسالمی و با شیوه های وزارت اطالعات 

بسیار اطالعات سپاه پاسداران و چندین نهاد اطالعاتی موازی، 

امروز . های ساواک است  تر از شیوه تر و پیچیده پیشرفته

 .میتوانند حتی بدون شکنجه جسمی قربانی یا متهم را بشکنند

درمقابله با این دستگاه سرکوب وجاسوسی، درمقابله با این 

طبقه فعالیت رینی،  تحمیق وتوهم آفدستگاه تولید خرافه و 

به شبکه ای متحدین این طبقه، بسیار ضروری است و کارگر

در غیاب چنین شبکه . ای هستند حرفه که از فعالین متکی باشد

پراکنده طبقه کارگر و ای کل فعالیت  حرفهفعالین ای از 
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طبقه کارگر . کم تأثیر و موقتی خواهد بودمتحدین این طبقه 

ای نباشد نه قدرت  انقالبیون حرفهمتکی به سازمانی از اگر 

را دارد و نه میتواند در توهم پراکنی مقابله با موج خرافه و 

و وزارت اطالعات رژیم سرمایه داری  مقابل دستگاه پلیس

 .مقاومت کند جمهوری اسالمی 

 وجنبشهای اجتماعی مکانیسم روابط اجتماعی

درمبحث توان و قدرت واقعی طبقه کارگر در توازن قوای 

وجود ، اهرم قدرت طبقه کارگرطبقاتی، اگرچه مهمترین 

همراه  وسازمان تولید است، اما کارگر در بطن روابط تولیدی

با قرار گرفتن طبقه کارگر در این روابط تولیدی، به 

روابط اجتماعی و مبارزاتی ویژه  ودرمبارزه طبقاتی،ناچار

 همانطور که بورژوازی به هیچ وسیله. خود را شکل میدهد

نادیده بگیرد در روابط تولیدی را نمی تواند وجود کارگر ای، 

و ارزش اضافی و انباشت  از میان ببرد و منطق سودو یا 

را مجبور میکند که این روابط را  سرمایه دار سرمایه،

ابطه نمی تواند رطریق اولی سرمایه داری گسترش دهد، به 

اجتماعی و مبارزاتی طبقه کارگر، که به حکم قرار گرفتن در 
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. از میان ببردآورده است را چنین روابط تولیدی بوجود 

شبکه  بورژوازی همراه روابط تولیدی سرمایه داری، کارگر و

و شبکه های  روابط ا  خصوصمهای اجتماعی و مبارزاتی، 

آمده است بوجود که کارگری را و رهبران فعالین اجتماعی 

کارگر در محل کار و در محل  .ناچاراست به رسمیت بشناسد

. وارد چنین روابطی میشودبطور خود بخودی زیست خود 

در نتیجه محله . خانواده کارگری خود یک واحد کارگری است

کارگری هم جزئی از سازمان تولیدی و اجتماعی طبقه کارگر 

اها همواره سعی خورده بورژوجریانات بورژوائی و . است

 ندنکه طبقه کارگر را از سازمان طبقاتی خود محروم کمیکنند 

درتالش اند به کارگر بقبوالنند که درکوچه و بازار و " و دائما

محله خود را کارگر نداند واز مکانیزمی که هست و نیست وی 

یعنی سازمان تولید و روابط اجتماعی ) را تشکیل میدهد 

در دنیای واقعی  بگیرد غافل ازاینکهفاصله (  مربوط به آن 

درنظام طبقاتی و مبارزه محله کارگری و خانواده کارگری 

که متحد کردن کارگر، .ه مهم میباشدکارخانطبقاتی به اندازه 

کارگری برای تغییر توازن قوا است،  فعالیتو اساس پایه 

فعالین کارگری و حضور . واقعیت را نادیده بگیرد ایننمیتواند 

و مبارزاتی و های اجتماعی در شبکه  بیون حرفه ایانقال
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در تجربه روزمره کارگر و خانواده کارگری در آنان حضور 

تقابل با جامعه سرمایه داری یکی از مهمترین اهرم های مقابله 

تحمیق آن سرکوب و با بورژوازی و دور زدن کل دستگاه 

روابط اجتماعی و تجربه روزمره مهمترین مکانیسم . است

طبقه کارگر در . آگاهی و خنثی کردن تبلیغات بورژوازی است

متن روابط اجتماعی اش هر لحظه با حقیقت کارگر بودن خود 

این واقعیت به . و سرمایه دار بودن طرف مقابل روبرو است

مجال میدهد تا طبقه کارگر وسازمان انقالبیون حرفه ای 

 و آخوندمسجد در زمینه های مذهب و  را تبلیغات بورژوازی

ناسیونالیسم و لیبرالیسم و  و ائمه و خالفت و شهادت و

این تبلیغات در زندگی و تجربه روزمره  .سندیکالیزم خنثی کند

طبقه کارگر بیش از هر جای دیگری پوچ بودن و خرافه بودن 

طبقه اینجا است که تبلیغات و فعالیت . خود را نشان میدهد

میتواند موثرتر از هر جای دیگری به مقابله با کارگر

مکانیزم روابط اجتماعی، حلقه اتصال طبقه . بورژوازی برود

کارگر با متحدین این طبقه درمبارزات اجتماعی، علیه 

آنچه .نابرابریهای ملی وجنسیتی ومبارزات آزادیخواهانه است

روشن است، نه دولت روحانی، نه دیگر جناح های حکومتی و 

هیچکدام از بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوایی ایران  نه
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غیرقابل . قادر به حل بحران نظام سرمایه داری ایران نیستند

تصوربودن حل بحران سرمایه داری ایران توسط هیچ یک از 

جناحهای جمهوری اسالمی و هم چنین هیچ یک از بخش های 

مختلف اپوزیسیون بورژوایی ایران، توپ مبارزه برای 

سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی را درحال حاضر به زمین 

 .طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران انداخته است

که   ،ابعاد فقر و فالکت و بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی

در دوره  رمایه داری جمهوری اسالمی و بخشا  در رژیم س

به کارگران، زنان، جوانان و ریاست جمهوری روحانی، 

جامعه تحمیل شده است، بگیر و ببند فعالین  اقشار محروم

اجتماعی، اعدام های گروهی و گسترش آسیب های اجتماعی 

روند این اوضاع . ده استانجامعه ایران به مرز انفجار رس

امکان خیزش ها و طغیان های توده ای خود انگیخته، ناگهانی 

باتوجه . و غافگیر کننده را به یک امر محتمل تبدیل کرده است

به اهمیت جنبش های اجتماعی در تغییردادن توازن قوای 

از این جنبش طبقاتی، الزم است ما به ارزیابی موقعیت هریک 

 ها جداگانه بپردازیم
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 فصل دهم

 اسالمی دردوره روحانی جمهوری اپوزیسیون

جمهوری  اپوزیسیون از واقعی تصویر یک آوردن برای بدست

شاید ضروری  دردوره ریاست جمهوری روحانی، اسالمی

. باشد بطور مختصرمروری داشته باشیم برتاریخ معاصرایران

 ی نیروها آرایش یا بعبارت دیگر گرایشهای اجتماعی و

سیاسی امروز جامعه ایران را بدون مراجعه به تاریخ معاصر 

وبدون نقش این گرایشها، حداقل در یک قرن گذشته، نمیتوان 

معاصر  به تاریخ  این نگاه اجمالی.بدرستی ارزیابی کرد

 که میدهد نشان ما به اصلی را اجتماعی گرایش سه ایران، 

 های کشمکش در مختلف دورانهای نوعی در به هرکدام

های مردم  برسرنوشت توده و بوده دخیل جامعه ایران  سیاسی

 .اند گذاشته تاثیر

 از بعد ایران تاریخ طول در که مذهبی سنتی گرایش -اول 

 را دولتی قدرت حتی درمقاطعی و داشته وجود اسالم همواره

یدن بعداز به قدرت رس  جریان این.  است کرده کسب هم
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بعدازانقالب مشروطه  سلسله صفوی درایران و مخصوصا  

 دارای رهبری خاص مربوط به خود بوده که در مراجع تقلید

 ارتباطی دارای نوعی سازمان و شبکه. مذهب تشیع، تبلوریافته

علمیه  هاي وحوزه مساجد مذهبی، آوری وجوهات برای جمع

بر رهبری و سازمان، دارای امکانات مالی  بوده ومضافا  

زمینهای  و واقتصادی نیز بوده است که از طریق موقوفات

این . شده بدست آمده است آوری جمع وجوهات کشاورزی و

 گرایش درطول صدها سال حاکمیت نظام تولیدی فئودالی با

 مذهب اضافات و اسالمی اجتماعی شریعت و سیاسی پالتفرم

درت رسیدن اگرچه از زمان صفویه به بعد تا به ق برآن، شیعه

بنام دین برمردم حکومت نکرده، اما  جمهوری اسالمی مستقیما  

 در ملموسی حضور "دولت در دولتي" عنوان به همواره

این گرایش اکنون، یعنی بعدازقیام  .است داشته ایران جامعه

درقدرت است ودیگراپوزیسیون نیست، اما همین   1931

قدرت حاکم دردرون خود، ازچنان تناقضی برخوردار است که 

در طول سه دهه و نیم، نتوانسته روبنای درخور و متعارفی 

 .برای سرمایه داری فراهم نماید
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 پای رشد به پااساسا   گرایش این لیبرالی، بورژوا گرایش - دوم

 در را خود سیاسی حضور درایران، داری یه سرما مناسبات

 دراحزاب گاه . است داده نشان اجتماعی های کشمکش صحنه

 های پوشش در گاه لیبرالی و شده شناخته مشی های خط با

 حضور امروز به تا ایران سیاسی یخ تار در چپ، _لیبرال

رهبران . غرب گراست"اساسااین گرایش  .است داشته ملموسی

و تئوریسین های این جریان، روشنفکران تحصیلکرده هایی 

بودند که فرهنگ مدرن زمانه خود را از اروپا به ایران منتقل 

 . نمودند

حضور اجتماعی این جریان را می توان در انقالب مشروطیت 

)  مشروطیت این گرایش در واپسین سال های دوره دوم. دید

هیأت دولت مصدق، پرچمدار ملی کردن در ( 1991تا  1913

 . نفت و استقالل سیاسی ایران بود

در مقابل گرایش مذهبی سر  31این جریان در دوره انقالب 

ناتوانی جریان ناسیونالیست ـ لیبرال در ایفای . تسلیم فرود آورد

را اساسا بایستی در موقعیت  31نقش سیاسی موثر در انقالب 

حات شاه پایه اجتماعی رشد این اصال. طبقاتی آن جستجو کرد

آنان در تمام . جریان را تضعیف و آن را خلع سالح نموده بود
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" طول دوره حکومت شاه، نقشی بیش از یک منتقد بی آزار 

بخشی از این جریان که در اپوزیسیون . را ایفا نکردند" پادشاه 

شاه قرار داشت، قدرت بسیج مردمی خود را از دست داده بود، 

وان عوام فریبی آن هم در مقایسه با جریان اسالمی محدود لذا ت

، متحدین غربی بالقوه جریان 31در دوره انقالب .بود

ناسیونالیست ـ لیبرال طرفدار غرب در اپوزیسیون، به توانایی 

این جریان در کنترل امواج انقالب اعتماد نداشتند، به همین 

ابت با دلیل جریان مزبور در کسب حمایت از غرب در رق

در این دوره، این . جریان اسالمی سکوی دوم را احراز نمود

جریان شانسی برای کسب قدرت در متن شرایط انقالبی نداشت 

و تنها در صورتی می توانست به قدرت برسد که دستی از 

این قاعده از زمان فرار . بیرون قادرمی بود آن را به جلو براند

و حتی در حال  بختیار و در طول جنگ ایران و عراق

حاضرهم جاری است واکنون  در زمان حکومت یازدهمین 

، هنوز بقایای این ( دولت روحانی)دولت جمهوری اسالمی  

نظامی  جریان امید خود را برای کسب قدرت، به دخالت

 .آمریکا و دول غربی درایران گره زده است
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لیبرال، چه درقالب جریانهای ناسیونالیست و  -گرایش بورژوا

 از بعد و ه درقالب جریانهای ملی و مذهبی ، هم اکنونچ

اسالمی و در  رژیم عمر سی و شش سال از به قریب گذشت

شکل  اصلی گرایش دردو دوره ریاست جمهوری روحانی 

 : گرفته اند 

 این هدفش اساسا کهدرون ؛  از رژیم اصالح گرایش____ 

 در را اسالمی جمهوری رژیم استحاله ی ها زمینه که است

 ساختن منطبق طریق از المللی بین  اقتصادی و سیاسی نظم

 بورژواز طبقه منافع با آن دهنده شکل وکارهای وساز ماهیت

 های گیری تصمیم روند در طبقه این دادن مشارکت و ایران ی

 ماهیت در ای عمده تغییر اینکه بدون کند فراهم سیاسی کالن

 . بیاورد وجود به حکومت جمهوری اسالمی

 این ها خردادی در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، دوم

 قدرت حاشیه در و خوردند شکست و کردند دنبال را نقشه

اگرچه  "حکومتی اصالح" جریان کل اما قرارگرفتند،

ای  توده اقبال گونه هیچ از دیگر تصورنمیرود

امااعتراضات عظیم توده ای بعداز انتخابات  برخوردارباشند،

 از کامل طور به هنوز روحانی نشان داد کهو پیروزی  1911
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 خروج برای حلی  راه عنوان به اند و نیافتاده تاب  و تک

 .رژیم مورد استفاده قرار میگیرند باالی محافل در ازبحران

 جمهوری اکنون در دوره ریاست جمهوری روحانی، اگر

 چشمگیری برسد ی ها توافق به آمریکاو غرب  با اسالمی

 سازش مترصد همیشه اپوزیسیون که بخشهای بزرگی ازاین 

اگرچه )پیوندند  به  روحانی می هستند، یقینا   ها زمینه این در

به  و تحقیقا   تلویحا   این گرایش عمال   هم اکنون بخش بزرگی از

 تر راست جناح جانب از گروه این پروژه .(روحانی پیوسته اند

ای وسیعی پایداری و بخشهرژیم ازقبیل اصول گرایان و جبهه 

 که میشود روبرو مقاومت با آنرو از از سپاه پاسداران،اساسا  

 این در شدن وارد که باورند این بر و دانند مي آمیز توهم آنرا

 کنونی سیاسی رژیم کل شدن پاشیده هم از به سرانجام پروسه

   .میشود منجر ایران

 از ایران دار سرمایه طبقه میان در گرایش بهر رو این

 همه با طبقه این .است برخوردار وسیعی نسبتا مطلوبیت

 این بقاي میکند، تحمل اسالمی رژیم دست از که مشکالتی

 انقالب یک نتیجه در آن سرنگونی بر بار هزار را رژیم

 هنوز طیف این سیاسی نمایندگان از بخشی   .دهد مي ترجیح

 و دارند، حضور کشور این حاکمیت تر پائین های رده در
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 گروهها و احزاب صورت به کشور داخل در دیگر بخشی

  .هستند مشغول قانونی فعالیت به مستقل های وشخصیت

 ؛ اینایرانی ناسیونالیست و لیبرالی بورژوا گرایش_____

 از بعد سیاسی قدرت یل بد را خود طبیعی طور به گرایش

 میان در روند این اجتماعی پایگاه .میداند اسالمی جمهوری

 ی جمهور سیاستهای از که است ایران بورژوازی طبقه

 و است ناراضی یکا آمر و غرب با یت ضد در اسالمی

 را رژیم این وجود انقالب یک وقوع از ترس بخاطر سالهاست

 قدرت به چشم نیز متوسط طبقه باالی اقشار .است کرده تحمل

 یک همیشه چه اگر لیبرالی جریان.دارند طیف همین گیری

 شکست از پس اما است داشته حکومت در هم سری

 قرار رژیم اپوزیسیون موقعیت در اساسا خرداد دوم جبهه

 فعالیت کشور خارج در آنها رهبران و سازمانها و است گرفته

 ، گروهها بصورت اپوزیسیون لیبرال بورژوا طیف .دارند

 پراکنده جهان نقاط اقصی در مختلف نهادهای و ،افراد احزاب

 دور مختلف نامهای تحت اند کرده تالش بارها طیف این .اند

 از.اند نرسیده ملموسی نتیجه به کنون تا اما شوند جمع هم

 دهند مي ایران وعده  برای آینده "بشر حقوق" و "دموکراسی"

 و کلی آنقدر معموال آنها ازجانب شده ارائه های پالتفرم اما
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 خشن میتوان آنها اساس بر که میشود عرضه بردار تفسیر

 آینده ایران در اقتصاد، !نهاد بنا هم را ها دیکتاتوری ترین

 مالکیت اساس بر خود واقعی محتوای در آنها نظر مورد

 که چیزی)میشود  بنا داری سرمایه آزاد بازار و خصوصی

 آنها یعني( نمیکند آنراانکار هم طیف این جناح ترین چپ حتی

 می ادعا وتنها زنند نمی دست حاکم اقتصادی نظام ترکیب به

کاری که هم اکنون .)سازند می فراهم آنرا توسعه مجال که کنند

 همین اما .(دولت روحانی به مراتب بهتر از آنان انجام میدهد

 به اقتصادی الگوهای ارائه پای وقتی الگوئی؟ چه با هم توسعه

 تجربه ایران فعلی رژیم که آنچه از بیش چیزی آنها میآید میان

 است این کارشان تنها زمینه این در .ندارند چنته در است کرده

 کامل ادغام راه سر اسالمی بر جمهوری یم رژ که را موانعی

 راه ازسر است، کرده فراهم جهانی بازار در ایران اقتصاد

 غرب با رابطه کردن عادی هم اقدامات این راس در .بردارند

 خدمات لحاظ از (.روحانی مشغول آن است)دارد  قرار

 خود بازار ی ها نیزم مکا که گویند مي غالبا ورفاهی اجتماعی

 لحاظ این از و کرد خواهد تامین را نیازها این بطوراتوماتیک

روحانی هم )پذیرند می وکمال تمام را نی جها مشی  بانک خط

 پیشرفته ی کشورها سبز باغ در هم تبلیغات در البته .(پذیرفته
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 می نشان مردم به خود رسیدن بقدرت نتیجه بعنوان را صنعتی

 طیف همین در که هم ایرانی دموکراتهای سوسیال جناح .دهند

 دموکراسی و اقتصاد ی ها زمینه در هایشان وعده گنجند، می

 برای اما است اروپایی دموکراسیهای سوسیال الگوهای نوع از

 جامعه در اقتصادی تحول هیچ به ها وعده این کردن عملی

  .نیستند متکی

عینی،  لحاظ از گرایش این سوسیالیست، و چپ گرایش -سوم 

روسیه و  1333بعداز انقالب مشروطیت وتحت تأثیر انقالبات 

 در ای گسترده حضور ، 1311متعاقب آن انقالب بلشویکی 

 روستا، زحمتکشان و کارگران مبارزه. پیدا کرده است جامعه

 پیشرو مطالبات با زنان مبارزه آزادی، برای جوانان مبارزه

 از اینها همه که فئودالها علیه بر دهقانان مبارزات ، اجتماعی

 از بسیاری و اند، بوده ایران جامعه چپ حرکات عینی لحاظ

 سوسیالیست را خود که بودند جریاناتی همین نفوذ زیر هم آنها

 .میدانستند

 تمام در شد گفته که معنایی همین با سوسیالیست، و چپ جریان

 عنوان به است کرده سعی همیشه اخیر، ساله صد تاریخ طول

 جریان در .کند وجود ابراز سیاسی قدرت مدعیان از یکی

 .کرد وجود ابراز وسیعی اجتماعی سطح در 1357 انقالب
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 نماینده بایستی که کردند اعالم نفت صنعت کارگران شورای

کردستان  در له کومه باشند، داشته آتی انقالب شورای در ای

 نیروها . داشت دست در عمال   را منطقه این حاکمیت از بخشی

 انتخابات در ایران بزرگ یگرشهرهای د و تهران در چپ ی

 شود اضافه است الزم رابطه همین در .کردند شرکت مجلس

 سپس و اعتصاباتش با 57 انقالب در کارگر طبقه که ؛ حضور

 نیروها همه به کارگری شوراهای و کارخانه کنترل جنبش با

 ایران در سوسیالیسم که داد نشان جامعه یکال راد و چپ ی

 و باشد، داشته تواند نمی ای آینده هیچ کارگر طبقه به اتکا بدون

 آن از بعد ی سالها و 57 انقالب در گر کار طبقه حضور همین

 تسلط مادی های زمینه که بود ایران جامعه سیاسی صحنه در

 فراهم را ایران چپ جنبش لیستی در پوپو افکار بر مارکسیسم

 بود جامعه سیاسی صحنه در کارگر طبقه حضور همین.آورد

 ادبیات کل و آورد فراهم را مارکسیسم ی پیشرو زمینه که

 قرار ثیر تا تحت را ایران رادیکال چپ و سیاسی نیروهاي

 اعتقاد اصول ترین ای پایه سر بر که بینیم می اگرامروز .داد

 اشتراکبه درجه مهمی  یکال راد چپ نیروهای میان در ی

 حکومت اغلب قریب به اتفاق آنان از و دارد وجود نظر

 محرکه نیروی همه و زنند می حرف سوسیالیسم و کارگری
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 حضور حاصل همه اینها می دانند، کارگر طبقه را انقالب

 سطح در آن نظری بازتاب و انقالب درجریان کارگر طبقه

 پایه سرمسائل بر نظر اشتراک همین البته. چپ است  جنبش

 یک سوسیالیستی آن جنبش و ایران کارگر طبقه برای ای

 .نیزبه حساب میایدیخی  تار پیشروی 

اخیرودردوره ریاست جمهوری روحانی،ما بیش از  سالهای در

 بستر بر هستیم، که ایران در کارگری جنبش رشد پیش  شاهد

 و فعالین از وسیعي نسبتا طیف میدان آمدن به همچنین شاهد آن

 دراین مقطع باهماهنگی بیشتری هستیم، که کارگری پیشروان

 تالش برخورد میکنند و  کارگری جنبش معضالت و مسائل به

 وجود ابراز و و طبقاتی ای توده ی ها تشکل ایجاد برای

داده  قرار دستور در را اجتماعی طبقه یک بعنوان کارگران

  .اند

حکومتی  اصالحات پروژه( البته موقتی )بعدازشکست  

 ئی بورژوا یسیون اپوز جریانات افقی بی و1911درسال 

 جنبش این جامعه، در انتظار استراتژی به آنها زدن ودامن

 چپ (تشکیل نیافته چه هنوز رسما  اگر) جبهه و کارگر طبقه

 مردم آزادیخواهانه جنبش به ای تازه تحرک که است جامعه

 .است بخشیده ایران
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دولت یازدهم جمهوری اسالمی که حسن روحانی آن را دولت 

تدبیر و امید نامیده در واقع با  هدف ایجاد فضای امن برای 

یعنی فضای بازار . بهره وری سرمایه،  روی کار آمده است

و " قانونمند"آزاد و رقابت سرمایه ها برای سود اندوزی 

دزدی و چپاول قانونمند  استثمار قانونمند کارگران و عمال  

 .دسترنج توده ها با رعایت و تبعیت از نظم سرمایه جهانی

شعار، زدودن چپ زدگی و کنار زدن اندیشه سوسیالیستی، 

درواقع شعار و پرچم این دوره حکومت سرمایه داری حسن 

روحانی برای جنگ در دوجبهه قدرتمند طبقاتی است، که بی 

دها، دولتها و استراتژهای شک با هماهنگی و مشورت با نها

 . غربی وسرمایه جهانی قصد پیش بردن آنرا دارد

دولت روحانی، امیدواراست ، با برداشتن پرچم آشکار 

مبارزه،علیه گرایش چپ وسوسیالیستی که فضای سیاسی 

جامعه ایران را فراگرفته است ، در درجه اول به خیال 

جامعه  خود،کارگران، زنان، جوانان  و در مجموع،  چپ

راسرکوب وخاموش  کند ودر درجه دوم ، توجه  صفوف نا 

حامیان مالکیت خصوصی ونظام  متعارف و نا هماهنگ

سرمایه داری ایران ومتحدین جهانی خود را،به این دشمن 

جدی و واقعی، که اندیشه سوسیالیستی وطبقه کارگراست، 
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موفقیت کامل درهیچکدام از این دو جبهه برای . جلب نماید

درجبهه . کومت حسن روحانی کاری سهل و آسان نیستح

مبارزه علیه اندیشه سوسیالیستی، میلیونها کارگر وانبوهی 

ازرهبران و فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش زنان ،فعالین 

جنبش دانشجوئی ، جوانان سکوالر و مترقی وانقالبیون 

از . کمونیست وجود دارند، که صاحب سه نسل تجربه هستند

ارگرانی گرفته که با تشکیل کمیته های کارگری، صادرات ک

نفت را، ازشریان سرمایه جهانی قطع کردند وناقوس مرگ 

دیکتاتوری پهلوی را به صدا درآوردند، تا کارگرانی که 

حماسه خاتون آباد ها وپتروشیمی ها واول ماه می ها را 

ن آفریدند وکارگرانی که تمامی سیاست ها و توطئه های طراحا

نئولیبرالیزم وبانک جهانی واصالح طلبان حکومتی را حباب 

روی آب کرده وپرجم جسارت ورشادت طبقاتی را در اوین 

 .وکهریزک به اهتزاز درآوردند

آنچه که روشن است ، داد وفریاد قداره بندهای جمهوری 

رو به خودی  می ودندان قروچه کردن آنها بخشا  اسال

ل و فوری دولت سرمایه بعبارت دیگر، مشکل عاج .هاست

داری جمهوری اسالمی گرایش صاحب نفوذ سوسیالیستی 

اقرارو اولتیماتوم، اعوان و انصار روحانی به نفوذ این . نیست
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گرایش آخرین تیر ترکش حاکمان سرمایه برای پرکردن 

شکافهای متعدد و عمیقی است که در جبهه دوم ، یعنی جبهه 

 . خود بورژوازی ایران وجود دارد 

این شکاف را سیاستهای توسعه اقتصادی رفسنجانی وتوسعه 

توأمان سیاسی واقتصادی حکومت اصالحات خاتمی و 

پذیرش . حکومت پادگانی احمدی نژاد، نتوانست پرکند

سیاستهای بانک جهانی وتمکین ناموزون به نظام وسیاستهای 

 . نئولیبرالی دردورەهای قبل،  کاری ازپیش نبرد

هوری اسالمی، که منطق سرمایه وسود بخشی ازشرکای جم

وقاعده همزیستی با سرمایه جهانی را به رسمیت شناخته اند، 

درتالشند،برای آماده کردن زمینه مساعد جهت ، ورود سرمایه 

غربی و آمریکائی، هویتی را که، جمهوری اسالمی از انقالب 

به عاریت گرفته بود، یعنی هویت ضد غربی و ضد   1931

غافل از اینکه ضدیت با . ودن را از خود دور کنندآمریکائی ب

شیطان بزرگ اگرچه بزرگترین تاکتیک حفظ صفوف خودی و 

سرکوب انقالب بود، اما عوارض جانبی متعددی بهمراه داشت 

که دست و پای این رژیم  را در پوست گردو قرار داده و 

 . خارج شدن از آن کار سهل و آسانی نیست
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گ واشغال سفارت آمریکا اگرچه مبارزه با شیطان بزر

هم ،  ، معنای ایدولوژیک نداشت و منطقا  ازدیدگاه خمینی

مبارزه با سرمایەداری و امپریالیزم نبود، اما ، مابه لزای 

اجتماعی آن،  فرار بخش قابل توجهی از،  سرمایه داران 

ایران شد و مصادره سرمایه های کالنی توسط اعوان و انصار 

 .خمینی را بهمراه داشت

ابزار چپاول و غارت عمال  اقدامات و سیاست و فتاوی خمینی 

ی حکومت شد، که از این طریق به ثروتها و کاربدستان باال

سرمایه های عظیم و کالن دست یافتند واکنون  نمیخواهند 

موقعیت خودرا از دست بدهند و به شدت در برابر هرگونه 

 . موازینی ، مقاومت میکنند

تمام پروژه اصالحات خاتمی و قبل از آن رفسنجانی با همین 

شرایط را برای چپاول هدف به جریان افتاده بود که فضا و 

همه میدانند که جبهه اصالح طلب .  سرمایه فراهم کنند

حکومتی ، ذره ای هدف اصالح طلبانه به مفهوم کم ترین  

بهبود در زندگی توده های مردم در برنامه اش نداشت،  بلکه 

. همین اهدافی  را که امروز روحانی دنبال میکند در سر داشت

ار بگذارد و دستجات و نهادهای میخواست تنش با غرب را کن

را کنترل کند و در پرتو قانون اساسی جمهوری " قانون گریز"
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اسالمی راه را برای ورود و صدور سرمایه و بهره بردای و 

سوداندوزی مشترک از شرایط برده وار کار در ایران هموار 

رفسنجانی همین را میخواست و خاتمی هم همین هدف را . کند

  .اما هردو شکست خوردند. دنبال میکرد

اکنون روحانی نیز بعد از شکست کامل تجربه خاتمی و 

این . رفنسجانی میخواهد همین راه و مسیر را طی کند

بارحکومت روحانی نه فقط با همان معضالت دوره خاتمی و 

رفسنجانی روبروست، بلکه معضالت بسیار بیشتری بردوشش 

 .سنگینی میکند

دی جمهوری اسالمی به مراتب از یک طرف اوضاع اقتصا 

و از طرف دیگر شکست های قبلی . اسفناک تراز سابق  است

را،  هم در جامعه و هم در درون " اصالح طلبی"این نوع 

بعالوه از نظر سیاسی با .  حکومت بی اعتبار کرده است

جامعه هرچه بیشتر به چپ " اصالح طلبان حکومتی"شکست 

ا لیبرال و ناسیونالیست چرخیده و تمام اپوزیسیون بورژو

جامعه بیشتر . وبه میزان زیادی،  به انزوا رانده شده اند" تقریبا

 . و بیشتر پذیرای راه حلهای رادیکال و چپ شده است

روحانی با زعامت و تدبیر رفسنجانی و امید به وعده دولت 

تداوم . های  خامنه ای میخواهد جنگ را در دو جبهه ادامه دهد
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جبهه در شرایطی انجام میگیرد که توازن قوا  جنگ در این دو

در هیچکدام از این دو جبهه به سود گرایش روحانی تغییر 

" نکرده است و این سیاست پیشتر، حتی  درتوازن قوای نسبتا

 . مناسبتر به بن بست رسیده بود

درتوازن قوای کنونی، بحران اقتصادی تعمیق بیشتری پیدا 

ه در نتیجه تداوم این بحران ، به فشار و تنگناهایی ک.  کرده 

رژیم وارد آمده،افق  رژیم را برای تبدیل شدن به یک قدرت 

انزوای بین المللی جمهوری . ای، تیره و تار کرده برتر منطقه

اسالمی گسترده تر از آن است که با دیپلماسی  لبخند و گشاده 

 هراس از برآمد جنبش کارگری و. روئی تغییر چندانی پیدا کند

های توده ای و درماندگی جمهوری اسالمی در کنترل خیزش

ها، در سطحی نیست که لیبرالی چون روحانی قادر این بحران

 . به خنثی کردن آن شود

در واقع ، درجبهه اپوزیسیون بورژوایی، طرف اصلی 

لیبرال درون و برون حکومت نیست،  –اپوزیسیون بورژوا 

ذهبی صاحب قدرت بلکه طرف اصلی شرکای گرایش سنتی م

درجمهوری اسالمی هستند و اختالف شان با روحانی بر سر 

ها و استراتژی بقاء رژیم افق و راه برون رفت از این بحران
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که، مضمون اصلی نزاع و کشمکش حکومت جمهوری  است

اگر رؤسا و کارگزاران قوای . اسالمی را تشکیل داده است 

دعواهای خود بر سر  مجریه، مقننه و قضائیه رژیم می توانند

مسائل ریز و درشت را نیز به صحن مجلس و مطبوعات و 

های کالن و فساد مالی و رسانه ها بکشانند و پرده از اختالس

توطئه های پشت پرده علیه همدیگر بردارند و به توصیه های 

ولی فقیه هم بی اعتنا باشند، فقط به این دلیل است که ، کنترل 

پاسداران است، خارج از چهارچوبی  سکانداررژیم که سپاه

 . است که دولت روحانی به آن دخیل بسته است 

در نظام جمهوری اسالمی منابع اصلی قدرت مانند مؤسسات، 

بنیادها و پروژه های عظیم اقتصادی، نیروهای مسلح سپاه و 

بسیج و سازمانهای امنیتی و اطالعاتی در دست سپاه پاسداران 

فقیه که یکی از ارکان نظام جمهوری والیت . متمرکز است

اسالمی است و سیاست های کالن رژیم می باید از زبان ولی 

فقیه جاری شود در هماهنگی با رهبری سپاه پاسداران امر 

در واقع سپاه پاسداران مانند یک حزب . خود را پیش می برد

سیاسی مسلح و پادگانی عمل می کند و سکان اصلی هدایت 

بنابراین در نبرد با جبهه  .را در دست داردجمهوری اسالمی 
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خودی ، روحانی  تنها درصورتی میتواند موفق شود که 

کاری که . قادرباشد کنترل سپاه پاسداران را در دست گیرد

رفسنجانی و جناح اصالح طلب درون حکومت هیچوقت از 

 . عهده آن برنیامد

.  
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 فصل یازدهم

 روحانیجمهوری اسالمی دردوره 

 (طبقه کارگروانقالب آتی)

سیاسی، اقتصادی ) استنتاج اساسی ازتحلیل اوضاع عمومی 

رژیم جمهوری اسالمی در دوره ریاست ( واجتماعی 

جمهوری حسن روحانی و توازن قوای طبقاتی ومحتوای 

سیاسی جنبش های فی الحال موجود ایران در این دوره، 

کارگر ایران   بیانگر این واقعیت است که، برای طبقه

سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی ازطریق انقالب  یک 

اما اگراین ضرورت درتوازن قوای کنونی  .ضرورت است

آیا  !  امکان پذیرباشد ورژیم جمهوری اسالمی سرنگون شود 

برای پاسخ  ؟ قدرت سیاسی بدست طبقه کارگرخواهد افتاد

 دادن به این سوال، نخست باید، مروری داشته باشیم

برگرایشهای مهم یا بعبارتی به روندهای اساسی درمتن 

تحوالت سیاسی جاری در ایران و سپس مختصات وضعیت 

سیاسی رژیم جمهوری اسالمی دراین مقطع معین یعنی در 

دوره ریاست جمهوری حسن روحانی را ترسیم نماییم و سپس 
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باتوجه به توازن قوای طبقاتی و شناخت اساسی ترین دینامیسم 

ب آتی ایران، روشن کنیم که مولفه های تحقق چنین انقال

 . انقالبی چه هستند

نخست نگاهی به روندهای اساسی در متن تحوالت سیاسی 

به محض اینکه حکومت جمهوری اسالمی توانست   -ایران 

اعمال  1931سلطه خود را برانقالب توده های مردم درسال 

انی، مخصوصا  کند و این اعمال اتوریته از جانب سرمایه جه

چهارقدرت بزرگ در گوادالوپ به رسمیت شناخته شد، تالش 

اساسی حکومت جمهوری اسالمی برای شکست انقالب 

وبرگرداندن نظم تولید وانباشت سرمایه به روال سابق شروع 

پروسه شکست انقالب وسلطه ارتجاع مذهبی برزندگی . شد

مردم وشروع وتداوم هشت سال جنگ ارتجاعی باعراق 

متعاقب آن مرگ خمینی وتشدید بحرانهای سیاسی و اقتصادی و

جهانی وبروزات مجدد خواست و مطالبات دمکراتیک و 

مانع ازاین شد که، رژیم  عادالنه توده های مردم،همه و همه

جمهوری اسالمی بتواند همانند یک حکومت متعارف سرمایه 

داری قادرشودسلطه سیاسی واقتصادی خودرااعمال کند 

درسی و شش . اه خود را در چرخه سرمایه جهانی بیابدوجایگ
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عینی شاهد چهار روند ال حاکمیت جمهوری اسالمی ما بطورس

 : استراتژیک در متن تحوالت سیاسی جاری در ایران بوده ایم 

روندی است که قوی ترین جناح حکومت را تشکیل _   اول

ای سپاه پاسداران، بیت رهبری و نزدیکان خامنه . داده است

آنها ظاهرا  میخواهند رژیم . در متن این روند قرار گرفته اند

جمهوری اسالمی  را درهمان قالبی که خمینی دررأس گرایش 

سنتی مذهبی به جهانیان معرفی کرد حفظ کنند و نظام سرمایه 

آنها . داری ایران را مطابق الگوی مورد نظر خود اداره کنند

اتژی خاص خود را برای اینکار راه و روش خاص و استر

ندادن هیچ : خطوط کلی استراتژی آنها عبارت است از . دارند

امتیازی به سایرجناحها، مخصوصا  به اصالح طلبان و بیرون 

تقویت تام وتمام سپاه . راندن آنها از همه ارگانهای حکومتی

تداوم سیاست رانت خواری . پاسداران ودستگاه های امنیتی

ات اقتصادی برای خنثی کردن وحامی پروری در حد مقدور

بخش هائی از مردم و دادن امتیازاتی به نیروهای بسیجی و 

ایفای نقش منطقه .  مسلح به منظور تقویت پایه های سرکوب

ای در سیاست خارجی و از این طریق تحمیل خود به قدرت 

های بزرگ بعنوان امر واقع و پیشبرد پروژه اتمی بعنوان 

تالش برای رفع موانع ادغام . استمکمل و یا بدیل همین سی
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اقتصاد ایران در بازار جهانی و وارد شدن در بلوک بندی های 

 . اقتصادی و سیاسی منطقه ای

روند اساسی دیگر که به نوعی در اوضاع جاری _   دومین

تاثیرجدی داشته است، بعضا   اپوزیسیون ودردوره هائی 

اصالح . درحاکمیت بوده، روند اصالح طلبان حکومتی است

طلبان حکومتی،  همانند جناح رقیب هدفش بیرون آوردن نظام 

سرمایه داری ایران از بحران و حفظ اساس رژیم اسالمی 

ا این هدف رااز طریق اصالحات و یا انجام تغییراتی است، ام

آنها آزادی را برای خودی ها . در سیستم موجود تعقیب می کند

و در چهارچوب قوانین توافق شده بازی که در قانون اساسی 

با والیت فقیه و شورای نگهبان و . بیان شده است می خواهند

ر دخالت سپاه پاسداران به شرط آنکه حد و حدود خود را د

آنها محتاطانه از فشار مردم در . سیاسی بشناسد مشکلی ندارند

. پائین برای چانه زنی با جناح رقیب در باال استفاده می کنند

رژیم را از خطر رادیکال شدن جنبش توده ای می ترسانند تا 

آنها در عین حال می کوشند حمایت . از وی امتیاز بگیرند

کاری که در انجام آن تا . ورنددولتهای غربی را هم بدست بیا

کنون چندان موفق نبوده اند، اما قرائن و شواهد نشان میدهد که 



138 
 

در دوره ریاست جمهوری روحانی این وضعیت دارد تغییر 

 .میکند 

این روند از لحاظ اقتصادی اساسا  هدفش این است که  زمینه 

های استحاله رژیم جمهوری اسالمی را در نظم سیاسی و 

بین المللی از طریق منطبق ساختن ماهیت وساز و  اقتصادی

کارهای شکل دهنده آن با منافع طبقه بورژوازی ایران و 

مشارکت دادن این طبقه در روند تصمیم گیریهای کالن سیاسی 

رژیم ایران  را فراهم کند  بدون اینکه تغییر عمده ای در 

 .  ماهیت حکومت به وجود بیاورد

سال ریاست  1ی که در دوره این جریان با وجود شکست

جمهوری خاتمی متحمل شد، بدلیل عدم وجود بدیل دیگری در 

دوره یازدهم ریاست جمهوری درائتالف با " انتخابات"جریان 

پروژه این رونداز جانب . روحانی بار دیگر ابراز وجود کرد

جناح راست تر رژیم از آنرو با مقاومت روبرو می شود که 

ز می دانند و بر این باورند که وارد شدن اساسا آنرا توهم آمی

در این پروسه سرانجام به از هم پاشیده شدن کل رژیم 

این روند در میان طبقه . جمهوری اسالمی منجر می شود

. سرمایه دار ایران ازمطلوبیت نسبتا وسیعی برخوردار است

این طبقه با همه مشکالتی که از دست رژیم اسالمی تحمل می 
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ن رژیم را هزار بار بر سرنگونی آن در نتیجه یک کند، بقای ای

 . انقالب ترجیح می دهد

. رونداساسی دیگر، روند لیبرالی سکوالراست_   سومین

این روند قبال  دست اندر کار، کنار گذاشتن رژیم بدون گذر 

کردن از یک انقالب بود وفعالین این جریان رژیم جمهوری 

ن حال از خطر بوجود اسالمی را نمي خواستند، اما در هما

لیبرالهای . آمدن یک شرایط انقالبی هم در جامعه هراس داشتند

سکوالر خوشباورانه امیدوار بودند که جمهوری اسالمی 

مطابق یکی از نمونه های تغییر رژیم ها در اروپای شرقی، 

آنها در واقع برای تحقق این هدف خود استراتژی . سقوط کند

ب پشتیبانی دولت های غربی روشنی نداشتند وفقط به جل

امیدوار بودند و تصور می کردند در توازن قوای جهان امروز 

آنها  .آلترناتیو دیگری جز آنها شانس به قدرت رسیدن را ندارد

به جلب پشتیبانی طبقه سرمایه دار ایران و بخشهای مرفه طبقه 

متوسط جامعه امیدوار هستند و توهمات و آرزوهای این اقشار 

حمایت دولتهای غربی از . جتماعی آنها را تشکیل می دهدپایه ا

این جریان محتاطانه است، زیرا به قابلیت های آن در کنترل 

 .اوضاع ایران بدنبال سقوط رژیم اعتماد ندارند
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نقطه ضعف جریان لیبرالی تنها در استراتژی سیاسی مبهم 

آنها نیست، در شرایطی که خواست رفاه اقتصادی و اجتماعی 

پایان دان به زندگی در زیر خط فقر عمیقا  در جامعه ریشه و 

دوانده است و همین به انگیزه اصلی مردم در روی آوری به 

اعتراضات توده ای علیه رژیم تبدیل شده است و در شرایطی 

که کوچکترین تحول دمکراتیک در جامعه هم به درجه ای از 

چ آلترناتیو و رفاه اجتماعی گره خورده است، جریان لیبرالی هی

راه حلی برای پاسخگویی به خواستهای اقتصادی و رفاهی 

لیبرالیسم بورژوائی ایران از همان . توده های مردم ندارند

برنامه های اقتصادی نئولیبرالی رایج در سطح جهان پیروی 

می کند که اجرای این برنامه ها حتی در کشورهای سرمایه 

در مقایسه با ایران از داری که به لحاظ سیاسی و اقتصادی 

موقعیت با ثبات تری برخوردارند غیر از سیه روزی بیشتر 

برای کارگران و اقشار تهیدست جامعه چیزی بدنبال نداشته 

درجریان خیزش عمومی " درسالهای اخیرومخصوصا. است

توده های مردم ایران بعدازکودتای انتخاباتی محمود احمدی 

است جمهوری وعدم توانائی نژاد دردهمین دوره انتخابات ری

لیبرالها -اپوزیسیون بورژوایی بطورعام وعدم توانایی بورژوا

خاصتا ، موجب شد تا این روند درمبارزه علیه جمهوری 
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اسالمی ازخانه سرنگونی خواهان به خانه اصالح طلبان نقل 

مکان کند و متعاقب آن درجریان انتخابات دوره یازدهم ریاست 

بیشترروحانی برای سازش با غرب جمهوری وتالش هرچه 

وحل بحران هسته ای، این روند بطورکلی به زائده اصالح 

 .طلبان حکومتی بدل شد

اییین . رونداساسییی، رونیید چییپ و رادیکییال اسییت_  چهااارمین 

رونیییییید در درون جامعییییییه ایییییییران وجییییییود محسوسییییییی دارد و 

سییازمانهای انقالبییی چییپ و کمونیسییت بییا تفاوتهییائی درموضییع 

. گیریها و شیوه های فعالیت درمتن این گرایش فعالیت می کننید

آنهییا خواهییان سییرنگونی جمهییوری اسییالمی و درهییم شکسییتن 

در . ر نتیجه تکامل یک شرایط انقالبی هستندماشین دولتی آن د

ایییین مییییان کمونیسیییتها قیییدرت و تیییوان خیییود را از طبقیییه بیییالقوه 

افییق پیییروزی . انقالبییی جامعییه یعنییی طبقییه کییارگر مییی گیرنیید

انقییالب را آمییادگی عملییی، یعنییی سییازمانیابی طبقییه کییارگر در 

تشکلهای طبقاتی و سیاسی، استراتژی سیاسی روشین، شیعارها 

نیه . بات شفاف و مبانی تاکتیکی درسیت ترسییم میی کننیدو مطال

تنهیییا جنیییبش کیییارگری اییییران، بلکیییه سایرجنبشیییهای اجتمیییاعی 

آزادیخواهانیییه و برابیییری طلبانیییه زنیییان، دانشیییجویان و جنیییبش 

انقالبی کردستان از عرصه های مهم کسیب مقبولییت اجتمیاعی 
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بیییرای ایییین رونییید وایجیییاد تیییوازن قیییوای الزم بیییرای پییییروزی 

چیپ و کمونیسیم . ژی و برنامه سیاسیی ایین جرییان اسیتاسترات

در جامعییه ایییران یییک نیییروی واقعییی اسییت، اییین نیییرو در همییه 

جنبش هیای اجتمیاعی، مخصوصیا  در جنیبش کیارگری حضیور 

پیشروی نسبی جنبش کارگری ایران ازدهیه هشیتاد ببعید، . دارد

بییدون تییالش پیشییروان و فعییالین چییپ و کمونیسییت درون اییین 

اکنیییون نییییز تیییالش بیییرای . ا  غییییرممکن میییی بیییودجنیییبش تقریبییی

سازمانیابی طبقه کارگر از طرف همین بخش از فعیالین جنیبش 

درواقع همین کمونیست ها هستند کیه . کارگری در جریان است

در جنیبش زنیان هیم . مطالبات طبقه کارگر را فرموله کیرده انید

این کمونیست ها هسیتند، کیه از موضیعی انقالبیی بیرای رهیایی 

همچنین کمونیست ها درنییم قیرن گذشیته . ن مبارزه می کنندزنا

بخش جدائی ناپذیری از جنبش دانشجویی بوده اند و در سالهای 

اخیر پرچم مبارزه برای آزادیهای دمکراتیک و طرح مطالبات 

دیگییییر جنییییبش هییییای پیشییییرو اجتمییییاعی از جانییییب دانشییییجویان 

بییا  اییین بخییش از دانشییجویان. کمونیسییت بییر افراشییته شییده اسییت

استراتژی اتحاد با جنبش کارگری نقش بسزائی در اعتراضیات 

. دانشجویی و مقابله با سیاستهای سرکوبگرانه رژیم ایفیا کردنید

در کردسییتان اییین کمونیسییت هییای سییازمان یافتییه درکومییه لییه 
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هسییتند کییه در رهبییری ( سییازمان کردسییتان حییزب کمونیسییت)

رزه بییرای جنییبش نوپییای مبییا. جنییبش انقالبییی مییردم قییرار دارنیید

حقوق کودکان و دهها حرکت آزادیخوانه دیگیر در جامعیه مهیر 

همینکییه بییه اقرارخییود . کمونیسییت هییای جامعییه را برخییود دارد

وزیراطالعات دولت روحانی که فعالیت سوسیالیست ها و چپ 

ها را کانون اصلی  خطر می دانید در دنییای واقیع خیود بییانگر 

ین معنا چپ نیروی به ا.حضور گسترده چپ ها در جامعه است

عظیمی است اما همه شواهد به ما نشان می دهید کیه نقیش چیپ 

و کمونیست های ایران در صحنه سیاسی جامعه به هیچ وجه با 

میزان نیرو،  نفوذ ، ظرفیت ها و توان آن خوانایی ندارد و باید 

 .  به این تناقض پایان داده شود

 

 :  مختصات حکومت جمهوری اسالمی دردوره روحانی

عروج مجدد روند اصالح رژیم، که ازلحاظ محتوای (0)

سیاسی تفاوت چندانی با جنبش اصالحات سیاسی زمان خاتمی 

که به جنبش سبز معروف شد   1911ومتعاقب آن خیزش 

این روند تمایلی به سرنگونی رژیم ازطریق انقالب .ندارد

ندارد وخواهان اصالح رژیم، درنتیجه استحاله وتالش برای 
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ارف کردن حکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی متع

درهماهنگی با، تمامی شعبات اپوزیسیون بورژوایی رژیم 

 . وقدرتهای سرمایه جهانی است

عدم دستیابی طبقه کارگربه انسجام و یکپارچگی  (4)

تشکیالتی یا بعبارت دیگرعدم سلطه طبقاتی کارگران 

رگران برسازمان تولید درنتیجه فقدان تشکل سراسری کا

وهمچنین عدم انسجام سیاسی درنتیجه نبود پیوند تنگاتنگ میان 

 .طبقه کارگروستاد رهبری کمونیستی

عدم موفقیت گرایش چپ و سوسیالیستی جامعه ایران، ( 3)

 .درسازماندهی یک قطب سیاسی یا جبهه متحد

استراتژی جنبش اصالحات، اعم ازآنچه که دردو دوره ریاست 

رحال تکوین بود و متعاقب آن جمهوری محمد خاتمی د

دراواخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به جنبش 

سبزمشهور شد و اکنون با ویژگیهای خاص خود در دوره 

ریاست جمهوری حسن روحانی درحال احیا شدن است، براین 

پایه استوار است که رفرمهای مورد نظراین جناح از 

عمومی سرمایه ازنظرمنافع ( رفرمیست -لیبرال)بورژوازی 
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داری ایران و همچنین برای بقاء رژیم جمهوری اسالمی تنها 

ماهیت طبقاتی . آلترناتیو ممکن برای سرمایه داری ایران است

یا بعبارت دیگر شأن نزول رفرمها واقداماتی که جنبش 

اصالحات خاتمی مبشرآن بود و موسوی و کروبی سودای 

را مجری آن به  ادامه آن را داشتند و اکنون روحانی خود

حساب میآورد خواهان این است که حاکمیت سرمایه دارانه 

جمهوری اسالمی را بصورتی درآورد، یا بصورتی سازمان 

دهد که درعرف بین الملل یا درعرف سرمایه جهانی مورد 

قبول و ازنظر سرمایه داران ایران قابل پشتیبانی ومشارکت 

به این آسانی ها  البته تحقق عملی خواست این گرایش .باشد

استراتژی این روند در دوره خاتمی شکست خورد، در . نیست

جریان خیزش توده های مردم بعداز انتخابات دوره نهم ریاست 

باز بدلیل غایب بودن طبقه  1911جمهوری درسال 

معه وتزلزل کارگروعدم انسجام گرایش چپ و رادیکال جا

سرکوب شد و اوج گرفته بود، باز رهبری جنبشی که وسیعا  

شکست خورد واینک دردوره روحانی، منتهی به شیوه دیگری 

وباهمان ماهیت طبقاتی خواهان متعارف کردن نظام سرمایه 

 . داری جمهوری اسالمی است
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درفضای بعدازخیزش توده ای مردم ایران، روحانی با اتکا به  

امکانات فراوان مادی و تشکیالت نسبتا  بزرگی که ازاصالح 

طلبان حکومتی در اختیار داشت و با پشتیبانی ضمنی بیت 

رهبری وسمپاتی دستگاههای تبلیغاتی غرب توانست هژمونی 

. کند خود را بر حرکت وجنبش اصالح رژیم ازدرون تحمیل

دراین مقطع اگرچه کامال  روشن بود که مردم بنا به ماهیت 

خواست هایی که داشتند و تاکتیک های مبارزاتی که در جریان 

در پیش  1911رودرروئی با نیروهای رژیم درجریان خیزش 

گرفته بودند در قالب و چهار چوب اهداف و استراتژی سیاسی 

با اینجال دیدیم  روحانی و اصالح طلبان حکومتی نمی گنجد،

که هنوز اصالح طلبان حکومتی در غیاب یک آلترناتیو 

اجتماعی رادیکال و انقالبی، توانستند نفرت و انزجار و 

اعتراض عمومی علیه رژیم را در انتخابات دوره یازدهم 

ریاست جمهوری به نیروی اهداف ضدانقالبی خود یعنی 

ین آلترناتیو می معلوم است که ا. اصالح همین رژیم تبدیل کنند

خواهد خواستهای آزادیخواهانه مردم ایران ومطالبات طبقه 

کارگررا در چهار چوب اهداف ارتجاعی همین رژیم  به میخ 

در بسرانجام رساندن این استراتژی، روحانی و اصالح . بکشند

طلبان حکومت تنها نیستند، اپوزیسیون بورژوازی لیبرال و 
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ه جمهوری خواهان الئیک گرد سکوالر ایران که بخشا در جبه

آمده اند، از بقایای جبهه ملی گرفته تا احزاب و جریانات 

سوسیال دمکرات تا حزب توده و اکثریتی ها باصراحت و 

مشروطه خواهان،  وبعضا احزاب و جریانات ناسیونالیست 

کردستان بصورت تلویحی، از روحانی و اصالح طلبان 

ین استراتژی به تدریج و طی حکومتی پشتیبانی می کنند تا با ا

پروسه ای قدرت سپاه پاسداران را کنار بزنند و با اتکا به 

مکانیسم های مورد پسند سرمایه جهانی حکومت متعارف خود 

آشکاراست که مهم ترین امیدواری روحانی و . را متحقق کنند

همه این نیروهائی که در یک قطب و در یک جبهه سیاسی و 

د، این است که رهبری اصالح طلبان طبقاتی صف کشیده ان

حکومتی را بر جنبش های اجتماعی توده های مردم تحمیل 

کنند، جلو انقالب توده ای را بگیرند و خواستهای آزادیخوانه 

. مردم را قربانی اهداف ارتجاعی و سرمایه دارانه خود بنمایند

روشن است که دولت آمریکا و دیگر قدرت های غربی و 

با امکانات تبلیغاتی که در اختیار دارند از همین امپریالیستی 

 .نیروها پشتیبانی می کنند
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اصالح رژیم ودرمجموع طبقه سرمایه داری   روندآنچه که 

ایران بنام دمکراسی میخواهند به خورد مردم دهندوبدینوسیله 

جنبشهای اجتماعی را به انزوا بکشانند، دربهترین حالت 

لمانی ازنوع اسالمی آن است کاریکاتوری از یک حکومت پار

که فارغ از محتوای دمکراتیک میباشد وتنها در خدمت تحکیم 

سلطه بورژوازی برجامعه است وابدا  نه میخواهد ونه میتواند، 

گشایشی دربهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی توده های مردم 

بنابراین نه تنها دربرابررژیم فی . وطبقه کارگربوجود آورد

مهوری اسالمی، طبقه کارگرچاره ای الحال موجود ج

جزانقالب ندارد، بلکه دربرابر رژیم جمهوری اسالمی اصالح 

شده نیز، انقالب برای طبقه کارگرازنظرعینی یک ضرورت 

مساله مورد بحث این است که درتوازن . اجتناب ناپذیرمیباشد

قوای کنونی، سرنوشت رژیم جمهوری اسالمی در دوره 

اهدخورد؟  آیا امیدواری روحانی به روحانی چگونه رقم خو

خاموش کردن خشم توده ها بیشتراست یا بیم ازانقالب آتی آنان 

؟ برای پاسخ دادن به این سواالت، نخست باید اذعان کرد که 

ضروری بودن انقالب ازدیدگاه طبقه کارگر، باتوجه به 

به آن اشاره شد، یعنی پراکندگی طبقه " شاخصهائی که  فوقا

اهماهنگ بودن گرایش چپ و انقالبی  در توازن کارگر ون
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بعبارت . قوای کنونی، به معنای وقوع قطعی انقالب نیست

دیگرباتوجه به تمام مولفه های اوضاع سیاسی ایران وتوازن 

قوای روندهای بورژوازی وروند سوسیالیستی درچرخه 

مبارزه طبقاتی، واضح است که  بدون حضوریک جنبش 

رصحنه مبارزه طبقاتی ایران، وقوع نیرومند کمونیستی د

انقالبی که قادرباشد خواستهای وسیعا  دمکراتیک کارگران و 

. توده های مردم را تأمین کند تقریبا  غیرقابل تصور است

بنابراین برای پرکردن خالء موجود، طبقه کارگروکمونیستها 

الزم است با تجزیه و تحلیل دینامیسم انقالب آتی، آن نیروهای 

. اعی رابازشناسند که تحرک آنهامیتواندموجدانقالب باشداجتم

دراین رابطه نخستین نکته این است که انقالب آتی در ایران 

ازنظرعینی راهی جز پیشروی مدام تا برانداختن نظام سرمایه 

داری ندارد، لذا باتوجه به وضعیت ذهنی طبقه کارگر، باتوجه 

جه به شرایط به حاکمیت یک رژیم اسالمی، وهمچنین باتو

، نیروئی میتواند قدرت محرکه و دینامیسم انقالب آتی جهانی

ایران باشد که بطورعینی و واقعی بتواند نه تنها، ظرفیت 

تحقق پایدارخواسته های دمکراتیک توده های مردم، بلکه 

توان واقعی تأمین خواسته های معیشتی بخش عظیم جامعه 

ضح است که بورژوازی وا .یعنی طبقه کارگررا نیزداشته باشد
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ایران نه تنها انقالب نمی خواهد، بلکه کلیت بورژوازی، اعم 

( جمهوری اسالمی)ازآن بخش که درحاکمیت حضوردارد

وبخشهائی که ظاهرا  درجایگاه اپوزیسیون قراردارند خواهان 

تغییربه معنای اصالح جمهوری اسالمی هستندواگراحیانا ، 

ه شده بورژوا یا بهمان حزب اینجا و آنجا فالن شخصیت شناخت

و گروه بورژوا و ناسیونالیست داعیه سرنگونی حکومت 

هستند، این ادعا ابدا  به " حکومت مالیان"جمهوری اسالمی یا 

معنای محو دیکتاتوری لگام گسیخته جمهوری اسالمی نیست و 

درواقع نوعی سهم خواهی است وبیشترخاصیت تاکتیکی دارد 

 . کتا یک مطالبه استراتژی

در ( حکومتی و اپوزیسیون)شعبات مختلف بورژوازی ایران 

دوره حاکمیت دولت حسن روحانی دریک مانیفست نوشته نشده 

به توافق رسیده اند که مانع سرنگونی حاکمیت سرمایه داری 

تلویحا  به توافق رسیده اند زمینه برای . جمهوری اسالمی شوند

ی اسالمی را به تعدیل واستحاله رژیم سرمایه داری جمهور

حکومتی که . حکومت اسالمی سرمایه داران فراهم کنند

حکومتی که در آن برای سرمایه داران داخلی و . متعارف باشد

خارجی امنیت و سود وجود داشته باشد و حکومتی که حوزه 
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اقتدارش در منطقه ازنظرسرمایه جهانی مشخص باشد و به 

بوجودآورده است تعارض وعدم تفاهمی که دیکتاتوری مذهبی 

آنچه که جای تردید ندارد، این است که . خاتمه داده شود

اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسالمی و کشورهای بزرگ 

دنیای سرمایه داری درتوازن قوای کنونی، میتوان گفت مطلقا  

خواهان وقوع انقالب و سرنگونی جمهوری اسالمی از طریق 

ع توافق ضمنی آنها دراین انقالب توده های مردم نیستند ودرواق

 . زمینه اصوال  ناشی ازاین استراتژی است

بهرجهت، آنچه که روشن است، استراتژی بورژوازی ایران 

دردوره روحانی کامال  بااستراتژی بورژوازی ایران در هنگام 

ملقب به ) 1911وحتی با مقطع جنبش توده ای  1931قیام 

ازی ایران بورژو 31درقیام . متفاوت است( جنبش سبز

خواهان انقالب بودچون ازجهتی امیدی به بقاء واصالح رژیم 

مشروطه سلطنتی نداشت وازجهت دیگرکامال  مطمئن بودکه 

اسالم سنتی به رهبری خمینی حافظ منافع سرمایه داران 

ومالکیت خصوصی است وسازش قدرتهای بزرگ جهانی 

ازجمله گردهمایی آمریکا وبریتانیا وآلمان وفرانسه 

 11درخیزش . رگوادالوپ نیز، مبین این خواست وتمایل بودد
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نیز بخشی ازبورژوازی اپوزیسیون رژیم جمهوری اسالمی، 

مخصوصا  لیبرالهای الئیک وسکوالرکه خود را تنها 

آلترناتیومناسب میدانستند، دلگرم به پشتیبانی وچراغ سبز 

قدرتهای امپریالیستی وحشتی ازانقالب نداشتندودرواقع بی 

یاقتی و بی کفایتی رهبری اصالح طلبان بورژوازی ل

درپایداری ازتحقق خواست و مطالبات دمکراتیک توده های 

اما . مردم بودکه موجبات سرکوب مردم بپاخاسته رافراهم نمود

درمقطع کنونی یعنی دردوره حاکمیت روحانی یکی از طبقات 

 اصلی جامعه، یعنی طبقه بورژوازی همراه با قدرتهای بزرگ

بنابراین واضح است .  جهانی، یکصدا باوقوع انقالب مخالفند

که هیچ بخشی ازبورژوازی ایران نمیتواند نیروی محرکه و 

 .دینامیزم انقالب آتی ایران باشد

دولت روحانی امیدواراست، بتواندجنبش اجتماعی اصالحات 

سیاسی دررژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی را که 

وتاکنون ناکام مانده است، به سرانجام  ازدودهه قبل شروع شده

روحانی امیدواراست بااقناع تمامی بخشهای . برساند

بورژوازی ایران و همراهی قدرتهای جهانی موجبات به تسلیم 

کشاندن ویاحداقل منزوی کردن نیروهای محرکه و دینامیزم 
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انقالب آتی ایران را که جوانان، زنان،  کارگران، جنبش 

ردستان ودریک کالم نیروهای چپ و انقالبی انقالبی مردم ک

جامعه هستند، بتواند سرمایه داری بحران زده ایران را 

 .ازطوفان انقالب نجات دهد

دردوره )برای یک دوره کوتاه بورژوازی ایران قادرشد

بخشهائی ازنیروی محرکه انقالب را درجهت ( حاکمیت خاتمی

ن مثال موفق بعنوا.رسیدن به اهداف شان باخود هماهنگ کند

شدند به میزان معینی جنبش دانشجویان را که شاخص حرکت 

عمومی جوانان بود، باخود همراه کند، اما پویائی گرایش 

سوسیالیستی و برابری طلبانه جنبش دانشجوئی پیشروی 

دربرخورد به زنان یعنی بخش دیگری . اصالحات راسدکرد

الح طلبان ازدینامیسم انقالب آتی ایران، اگرچه پیشروی اص

بکمک لیبرالهای اپوزیسیون و همچنین فمنیست های مسلمان، 

به مراتب بیشتراز تأثیرگذاری برجوانان و دانشجویان بود، اما 

درمجموع بدلیل خصلت اسالمی رژیم، پروژه اصالحات 

نتوانست گرایش چپ و سوسیالیستی درون جنبش زنان را 

ومت اصالحات حک. کامال  باخود همسوویا کامال  منزوی کند

همچنین درزمان خاتمی توانست بخشی از جریانهای 
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درگیردرجنبش انقالبی مردم کردستان راکه  یک جنبش 

انقالبی وصاحب سنت است، وسوسه وباخودهمراه کند، اما 

بدلیل عدم توانائی حکومت اسالمی درپاسخ دادن به کمترین 

ی مطالبات دمکراتیک مردم کرد وهمچنین افزایش بارانقالب

وسوسیالیستی این جنبش ورنگ باختن هرچه بیشترنفوذ 

ناسیونالیست ها وبورژوازی کرد، نتوانست توفیق چندانی 

بدست آورد وکماکان جنبش انقالبی مردم کردستان درمقطع 

حاکمیت روحانی میتواند بخشی از نیروی محرکه انقالب آتی 

د در مورد جنبش کارگری وضع کامال  متفاوت بو. ایران باشد

و جنبش اصالحات دردوره های قبل قادربه پیشروی دراین 

زمینه نشد و درواقع این تسلیم ناپذیری گرایش سوسیالیستی 

طبقه کارگربود که رسته های اصالح طلبان را پنبه کرد و 

عمال  مانع انزوا وخاموشی سایرجنبشهای اجتماعی گردید و 

یک  جنبش کارگری موجب شد، پرونده توازن قوای طبقاتی

 . باردیگردردوره ریاست جمهوری روحانی گشوده شود

دردوره حاکمیت حسن روحانی اگرچه هیچ بخشی 

ازبورژوازی خواهان سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسالمی 

نیست و تعارض درونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی 
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نیز به میزان فراوانی کاهش پیداکرده وامیدواری رژیم به 

با سرمایه جهانی هم فزونی یافته، اما خطر توفیق درسازش 

خروش توده های مردم برای دستیابی به مطالبات دمکراتیک 

و خطرطبقه کارگربرای دستیابی به نان و آزادی همچنان برای 

. روحانی و حاکمیت سرمایه داری اسالمی ایران بیمناک است

روحانی برای خنثی کردن چاشنی انقالب کماکان باید 

محرکه یا دینامیسم انقالب تسلط یابد، کاری که  برنیروهای

 . خاتمی درآن شکست خورد

مهم ترین نیروی محرکه انقالب آتی طبقه کارگراست 

وبورژوازی ایران دردوره روحانی به این مسئله واقف است 

که طبقه کارگر نیز، همانند سایراقشاروگروه های اجتماعی 

تحقق مطالبات  بستوه آمده ایران، به آزادیهای سیاسی و

دموکراتیک نیاز دارد؛ امامنافع پایه ای و بنیانی طبقه کارگر، 

برخالف جوانان و دانشجویان و زنان وملت تحت ستم کرد، 

طبقه . درتضاد دائمی باکارکرد نظام سرمایه داری قراردارد

کارگر به اعتبارگرایش طبقاتی اش که سوسیالیزم و کمونیزم 

اراست هردرجه ازکسب مطالبات است بطورواقعی و عینی ناچ

دمکراتیک را مستمسکی برای دستاوردهای بعدی خود 
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قراردهد، بهمین دلیل است که سایراقشاراجتماعی ممکن است 

درمقاطعی و درنتیجه کمترین رفرمها واداربه عقب نشینی 

شوند، درصورتیکه طبقه کارگربالقوه ناچاراست مداما  برای 

واند باکسب کمترین امتیازات امرارمعاش مبارزه کند ونمیت

دمکراتیک ازسرمایه داری با این طبقه و دولتش به سازش 

 . برسد

بنابراین درصورتیکه یکی ازطبقات اصلی جامعه که سرمایه 

داران هستند، هیچ نقشی درحرکت جامعه بسوی انقالب نداشته 

زنان، دانشجویان، جنبش )باشند، ووضعیت جنبشهای اجتماعی 

تان وجنبش کارگری، که نیروی محرکه انقالب انقالبی کردس

بدین صورت عمل کنند که در دوره ( آتی به حساب میایند

خاتمی عمل کردند، قطعا  بدون به میدان آمدن وسلطه گرایش 

سوسیالیستی طبقه کارگر برسازمان تولید، وضعیت انقالبی 

تجارب انقالب درکشورهای شمال آفریقا . اتفاق نخواهد افتاد

ای آن برای مردم ایران، مبین این حقیقت است که ودرسه

خیزشهای توده ای بدون بسیج سوسیالیستی طبقه کارگر نه تنها 

قادرنیست کمترین مطالبات دمکراتیک را برای توده های 

مردم متحقق کند، بلکه دراغلب موارد شرایط را برای ادامه 
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حیات توده های مردم ومخصوصا  برای طبقه کارگر، به 

 .تب سخت ترودشوارترنموده استمرا

 ! وضعیت انقالبی و طبقه کارگر 

اگرچه وقوع انقالب بعنوان یک حادثه اجتماعی مساله پیچیده 

ایست وبه آسانی پیش بینی نمیشود وبازاگرچه تحلیل ازتوازن 

قوای طبقاتی، پیش بینی انقالب آتی ایران را دوچندان بغرنج 

کرده است، باوجوداین امکان خیزشهای توده ای وانفجارهای 

احتمال . وجود داردانقالبی دردوره حاکمیت روحانی، همچنان 

اینکه حادث شدن یک وضعیت انقالبی نتواند، گرایش 

تاجائی که به نخبه )سوسیالیستی طبقه کارگرراازلحاظ ذهنی 

باتوجه به کثرت فعالین و ( گان طبقه کارگرمربوط میشود

رهبران کمونیست درون این طبقه غافلگیرنماید، اما مطمئنا  

آمادگی روبرو شدن ازلحاظ خودآگاهی طبقاتی وسازمانی 

بزرگترین امیدواری . باچنین موقعیتی را نخواهند داشت

حکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی در دوره روحانی 

دردرجه اول آمادگی کلیه جناحهاوگرایشهای بورژوازی برای 

" شیطان بزرگ"انطباق بانرمهای بین المللی وسازش با 

مهوری اسالمی ودردرجه دوم عدم آمادگی آلترناتیو حکومت ج
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سرنوشت انقالب درکشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه . است

به مانشان داد که درتوازن قوای کنونی پیشروی چنین انقالباتی 

تنها به آمادگی طبقه کارگرمربوط است و دل بستن به 

خیزشهای خود به خودی ممکن است نتایج بس ناگواری پیش 

 . آورد

ری ونفوذ و اعتبار فعالین گسترش روزافزون مبارزات کارگ

وپیشروان ورهبران طبقه کارگر، حاکمیت بورژوازی ایران 

در دوره روحانی را ازاین بیمناک کرده است که، درتوازن 

قوای کنونی وبا این تغییرکیفی درطبقه کارگر، درهنگام پیش 

آمدن خیزشهای عمومی، فعالین سوسیالیست کارگری 

وصف مستقل خودبه میدان  قادرشوند طبقه کارگررابا رهبری

این ترس ودلهره سرمایه داری ایران بسیارجدی و . آورند

بطورقطع پارامترهای فعالیت برای طبقه کارگری . واقعی است

که ازحداقل تشکل یابی وسازمان انقالبی خویش بهرمند باشد، 

دریک برآمدانقالبی تفاوت بسیارزیادی با دوره عادی 

شروی درجهت بوجودآوردن پی. وغیرانقالبی خواهدداشت

تشکل سراسری طبقه کارگر، برای هماهنگی سازمان تولید 

وهمچنین ایجاد یک قطب وجبهه چپ و سوسیالیستی، دو 
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وظیفه بسیارمهمی هستند که کارگران کمونیست وفعالین و 

کارگری پیشروان کارگری واحزاب وسازمانها وتشکلهای 

ازموقعیت  سوسیالیستی ، ضروری است برای بهره بردنو

 .انقالبی بکارگیرند
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