مبارزه طبقاتی در ایران
رهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانی
()5
کوه موش زائید
سخخخ ن برسخخخر نتی خخخه « اصخخخال ا ارضخخخی »!؟ منویخخخا چنخخخد گانخخخه و مخخخدر « ملوکانخخخه »!
طخخخرو شخخخوم امپریامیسخخخم شمریءخخخا و شخخخرکا بخخخرای تقویخخخ رژیخخخم کودتخخخا پخخخادو – شخخخاهی پهلخخخوی
اسخخختمرار ودکخخخامگی سیاسخخخی – بخخخی قخخخو ی مطلخخخ تخخخرور و ا تنخخخا و سخخخرکوب تر خخخی خخخواهی
در کشور ماس  .از کوزه همان برون تراود که دروس ...

بشخخخخخنوید از نتخخخخخایج ایخخخخخن [ اسخخخخخهاال ] دو مر لخخخخخه ای – منویخخخخخا مخخخخخت ن « ملوکانخخخخخه »!
براساس گزارشا رسمی و مءتوب:
در فاصخخخله سخخخا هخخخای  9351 – 9331ورشخخخیدی ی نخخخی از اومخخخین تخخخالش رسخخخمی بخخخرای
سخخخخازماندهی مسخخخخامه ارضخخخخی در کشخخخخور ت خخخخداد مامءخخخخانی کخخخخه تخخخخا  51هءتخخخخار یخخخخا بیشخخخختر ...زمخخخخین
خخخخود داشخخخختند تقریبخخخخا دو برابخخخخر افخخخخزایش یافخخخخ و از  91/4هخخخخزار بخخخخه 13
زراعخخخخی را در تملخخخخ
هخخخزار ارتقخخخا پیخخخدا کخخخرد!؟ مسخخخا کخخخ زمخخخین هایشخخخان هخخخم از  9/554/011هءتخخخار در م مخخخو
بخخخخه  3/132/111هءتخخخخار رسخخخخید!؟ ی نخخخخی م یتخخخخی م خخخخاد یخخخخ درصخخخخد مامءخخخخان در سخخخخا 9351
ورشخخخیدی صخخخا ب بخخخیش از  %11درصخخخد تمخخخام زمخخخین هخخخای زراعخخخی کشخخخور گردیخخخد!؟ در مقابخخخ
خخخرده مامءخخخانی کخخخه کمتخخخر از  1هءتخخخار زمخخخین داشخخختند ی نخخخی تقریبخخخا نیمخخخی از مامءخخخان روسخخختائی
در سا  9351ورشیدی فقط  %5درصد ک زمین های زراعی را صا ب شدند...

بمو خخخخب مخخخخدارس ابخخخخ دسترسخخخخی از بخخخخیش از  3/6میلیخخخخون خخخخانوار روسخخخختائی در ایخخخخران
براثخخخخر « اصخخخخال ا ارضخخخخی »! و تخخخخا سخخخخا  9353ورشخخخخیدی تقریبخخخخا  1/5میلیخخخخون خخخخانوار بخخخخه
ا سخخخخاط زمخخخخین ریدنخخخخد .و بخخخخه ایخخخخن ترتیخخخخب تقریبخخخخا  9/9میلیخخخخون خخخخانوار روسخخخختائی بخخخخه صخخخخور
کخخارگران مخخزدور ...در م خخ بخخا ی ماندنخخد .بهخخر خخا ایخخن هخخم ت خخومی بخخود – نخخوعی « ابتءخخار »!
هماهنگ با منافع ا لی ممتاز...

تخخخا همخخخین خخخد هخخخم پخخخرده ای از پخخخرده هخخخای هخخخزار الی اشخخخرافی را بخخخاال زد و بخخخا
م خخخکام
تائیخخخد ابلیخخخ ترییخخخر پخخخکیری ام خخخه بخخخر مبنخخخای مناسخخخبا تومیخخخدی ...گویخخخا اعتبخخخار کشخخخ مخخخارکس
مارکسیسخخخخم را بءلخخخخی « باطخخخخ کخخخخرد »! مشخخخختی مهمخخخخال شخخخخاهانه و ررنخخخخگ کخخخخن از ایخخخخن دسخخخخ .
شما چه می فرمائید ضر رو انی؟ نشاشیدی شب درازه...

مثخخخخ اینءخخخخه خخخخرار بخخخخود تخخخخا هزینخخخخه « اصخخخخال ا ارضخخخخی » را بخخخخا فخخخخروش کار انخخخخه هخخخخای
دومتخخخی تخخخامین کننخخخد!؟ ومخخخی ب خخخد از مصخخخادره شخخخرک ملخخخی ن خخخ  ...چخخخه کسخخخی اضخخخر بخخخود بخخخرای
کارگاههخخای ورشءسخخته و یخخا تخخی کار انخخه هخخای نیمخخه بخخاز و نیمخخه ت طیخخ دومتخخی پخخو خخر کنخخد؟
نءتخخخه فری خخخی کخخخه شخخخاهن – شخخخاه ا مخخخ و « عفخخخیم امشخخخان »! نمخخخی فهمیخخخد ...امخخخا از دیخخخد طرا خخخان
پشخخخ پخخخرده « اصخخخال ا ارضخخخی »! پنهخخخان نمانخخخد و سخخخوراع دعخخخا را یافتنخخخد – شخخخرک کخخخارگران
در سود کار انه ها به اطر افزایش بازدهی کار و رشد ا تمامی تومید...

بخخخا تمخخخام ایخخخن ت اصخخخی شخخخواهدی هسخخخ مبنخخخی براینءخخخه مسخخخامه فخخخروش کار ان خخخا دومتخخخی
هرگخخخز راه خخخ مناسخخخبی نیافخخخ و سخخخران ام تخخخامین مخخخامی « اصخخخال ا ارضخخخی »! بخخخه منبخخخع درشمخخخد
ن تخخخی کشخخخور وصخخخ شخخخد ...بی خخخود نبخخخود کخخخه ایخخخران در فاصخخخله کوتخخخاهی!؟ بخخخه سخخخومین یخخخا چهخخخارمین
صخخخادر کننخخخده ن خخخ هخخخان تبخخخدی شخخخد .چطخخخور؟ یلخخخی سخخخاده اسخخخ  .چخخخون الزم بخخخود رژیخخخم کودتخخخا
سخخخوای هزینخخخه « اصخخخال ا ارضخخخی »! م خخخار کل خخخ دربخخخار بخخخرای عیاشخخخی هخخخای « ملوکانخخخه »!
دارنگخخخی « برازنخخخدگی »! اینهخخخا ب خخخای خخخود .بیشخخختر هخخخ بخخخران کخخخاهش م صخخخوال کشخخخاورزی
از نتخخخخایج شخخخخوم اصخخخخال ا فرمایشخخخخی بسخخخخود صخخخخادرا عفخخخخیم کشخخخخاورزی کشخخخخورهای متروپخخخخ
تی بن و غیر ضروری ...در رید کافی داشته باشد!؟
واردا انوا ماشین شال

در بخخخاره کخخخاهش م صخخخوال کشخخخاورزی در ارتبخخخاط بخخخا م یخخخ ابخخخ تو خخخه خخخرده مامءخخخان
کخخخافی اسخخخ گ تخخخه شخخخود کخخخه ت خخخداد زیخخخادی از دهقانخخخان – کخخخه از طریخخخ « اصخخخال ا ارضخخخی »!؟
صخخا ب زمینگخخی شخخده بودنخخد! بخخدمی فقخخدان وسخخائ و منخخابع مخخامی م تبخخر و بلنخخد مخخد  ...از سخخوئی
توانخخخخائی تومیخخخخد ( نخخخخو سخخخخرمایه داری شن ) ی نخخخخی همخخخخراه بخخخخا سخخخخودی کخخخخه الا خخخخ تءخخخخرارش را
تضخخخمین نمایخخخد نداشخخختند و یخخخا اگخخخر هخخخم یخخخ فخخخر م خخخا شانسخخخءی هخخخم نصیبشخخخان مخخخی شخخخد!...
خخخادر نبودنخخخد در برابخخخر انخخخوا کاالهخخخای مشخخخابه وارداتخخخی کخخخه در و دیخخخوار مخخخی باریخخخد ...مقاومخخخ
کخخخرده و برا تخخخی از پخخخا در مخخخی شمدنخخخد .کخخخم نبودنخخخد دهقانخخخانی کخخخه پخخخس از مضخخخ ءه « ارضخخخی!» ...
تخخخخی بخخخخا و خخخخود زمخخخخین هخخخخای « اهخخخخدائی شخخخخاهن – شخخخخاه »! چقخخخخدر ن خخخخر انگیخخخخز از کشخخخخاورزی
کشخخخخ و کخخخخار و سخخخخءون در روسخخخختاها بیخخخخزار شخخخخدند مخخخخایوس و سخخخخر ورده شواره و سخخخخرگردان
فرسخخخنگها دور از خخخانواده در همخخخان کلبخخخه کلخخخی و م قخخخر ششخخخیانه نمنخخخاس فخخخامیلی بخخخا کلخخخی بخخخدهی
در سر گکشته می نامیدند.

تمخخخخام ایخخخخن قخخخخای تلخخخخ و مءتخخخخوب گخخخخواهی مخخخخی دهنخخخخد کخخخخه طخخخخرو شخخخخوم « متمخخخخدن هخخخخا »!
اسخخختراتژی ویرانگخخخر امپریامیسخخخم شمریءخخخا و شخخخرکا  ...متو خخخه نیخخخروی زنخخخده کخخخار مومخخخد ومت ءخخخر
متو خخخخه تخخخخاری سخخخخازان صخخخخبور و مرخخخخرور در ررافیخخخخای سیاسخخخخی ایخخخخران بخخخخود ومخخخخی در عمخخخخ
مضخخخ ءه « اصخخخال ا ارضخخخی »! و بخخخه شخخخءلی کخخخه پیخخخاده شخخخد بخخخه ا خخخرا در شمخخخد ( شخخخرو فخخخو )
ضخخخربه مهلءخخخی هخخخم بخخخه بازمانخخخده مناسخخخبا دیخخخر پخخخای اربخخخاب – رعیتخخخی در روسخخختاهای کشخخخور زد.
بخخخا کوچانخخخدن انبخخخوهی از مامءخخخان خخخرد و متوسخخخطه دهقانخخخان میانخخخه خخخا کشخخخاورزان بخخخی زمخخخین
خخخوش نشخخخینان بسخخخم شخخخهرهای بخخخزر  ...پایگخخخاه سخخخنتی اشخخخرا یخخخا هخخخزار فامیخخخ را نخخخه بءلخخخی
مو خخخب شخخخد تخخخا یخخخ نیخخخروی کخخخار نسخخخبتا عفخخخیم صخخخدها هخخخزار
کخخخه تخخخا خخخدودی از اعتبخخخار انخخخدا
یلی بیشتر از فرفی کب صنایع مو ود در لبی شباد و صیر شبادها ...متمرکز گردد.

اصخخخ ا تصخخخادی ایخخخخن مضخخخ ءه « ارضخخخخی »! بقخخخو اضخخخی دوگخخخخالس شمریءخخخائی ت خخخخومی
کخخخه خخخرار بخخخود لخخخو شخخخورش دهقخخخانی را گرفتخخخه ...و نگخخخکارد بخخخه انقالبخخخی کمونیسخخختی من خخخر شخخخود!؟
یخخا بخخزعم ش خخای چسخختر بخخاومز مشخخاور کنخخدی بخخه امثخخا کاسخخترو فرصخخ ت خخر ندهخخد ...در عمخخ
کخخخخارش گخخخخره خخخخورد!؟ و رژیخخخخم کودتخخخخا را – پخخخخس از اتمخخخخام مر لخخخخه او « اصخخخخال ا ملوکانخخخخه »!
سخخخخقوط کامخخخخ کشخخخخاورزی سخخخخنتی بخخخخر شن داشخخخخ تخخخخا بخخخخرای رفخخخخع کمبخخخخود غلخخخخه تخخخخامین مای تخخخخا
ضخخخخروری کشخخخخور ...در کنخخخخار ریخخخخدهای کل خخخخ تسخخخخلی اتی و ماشخخخخین شال صخخخخن تی 941 ...هخخخخزار
تخخخن گنخخخدم و  15هخخخزار تخخخن کر از شمریءخخخا تخخخی  61هخخخزار تخخخن گنخخخدم از شخخخوروی ...وارد کنخخخد.
چرا!؟ بشنوید از مارکس:
یخخخ ملخخخ فرضخخخی کخخخه بخخخرای تخخخامین غلخخخه از ت خخخار شزاد اسخخخت اده مخخخی کنخخخد ...تخخخی اگخخخر
یمخخ غلخخخه وارداتخخی فر خخخی بخخخا یمخخ تومیخخخد دا لخخی شن نداشخخخته باشخخخد بخخاز هخخخم ایخخن ملخخخ م خخخاد شن
سخخخرمایه ای کخخخه توسخخخط کشخخخاورز بخخخاز تومیخخخد نمخخخی شخخخود فقیخخخر واهخخخد شخخخد ...نقخخخ از مبخخخانی نقخخخد
ا صاد سیاسی .ابهام در ک اس ؟

بی خخخود نبخخخود از ضخخخا بخخخدمی ریخخخد هخخخای ا مقانخخخه ...پخخخیش خخخور شخخخدن درشمخخخدهای ن تخخخی
کخخخخه در سخخخخا  9341ورشخخخخیدی م افخخخخ مخخخخامی و امپریامیسخخخختی منتفخخخخر سخخخخر کیسخخخخه شخخخخ کردنخخخخد:
بانخخخ بخخخین اممللخخخی عمخخخران و توسخخخ ه  551میلیخخخون دالر صخخخندو بخخخین اممللخخخی پخخخو  45میلیخخخون
دالر و اداره عمخخخخخخران بخخخخخخین امملخخخخخخخ شمریءخخخخخخا  90/4میلیخخخخخخخون دار ...در م مخخخخخخو م خخخخخخخاد 691/4
میلیخخخون دالر بخخخه دومخخخ کودتخخخا وام دادنخخخد .ضخخخمن اینءخخخه امپراتخخخوری شخخخوروی هخخخم از افلخخخه عقخخخب
نمانخخخد و بخخخا پردا خخخ وامخخخی م خخخاد  45میلیخخخون روبخخخ بخخخرای ای خخخاد « کوب شهخخخن نیروگخخخاه بخخخر
سخخخد سخخخازی و سخخخیلو !» ...موافقخخخ کخخخرد .ناگ تخخخه نمانخخخد کخخخه ب شخخخی از تمخخخام ایخخخن وام هخخخای نسخخخبتا
کل خخخخ – موسخخخخوم بخخخخه « اعتبخخخخارا خخخخار ی »! کخخخخه در اصخخخخ بخخخخا هخخخخد ت لیخخخخه انبارهخخخخخای دو
ان صخخخخاری ر یخخخخب داده مخخخخی شخخخخدند!؟ سخخخخوای ت ری خخخخا « ملوکانخخخخه »! صخخخخر گشخخخخاد بخخخخازی هخخخخای
تبلیراتی رژیم کودتا می گردید...

طبخخخ شمخخخار و ار خخخام رسخخخمی مبتخخخی بخخخر درشمخخخد دومتخخخی بخخخیش از  %25درصخخخد شن ن تخخخی
گویخخخا ت خخخو ا تصخخخادی کشخخخور در فاصخخخله سخخخا هخخخای  9341 – 9331ورشخخخیدی چشخخخم گیخخخر بخخخود!
خخخخخم مطلخخخخخ م صخخخخخوال دا لخخخخخی در سخخخخخا هخخخخخای  49و  41و  59و  51ورشخخخخخیدی از 341/4
افخخخخزایش داشخخخخ  .و یخخخخا در ریخخخخان چهخخخخارمین برنامخخخخه  5سخخخخامه
میلیخخخخارد بخخخخه  9116میلیخخخخارد
سخخخخا هخخخخای  46و  40و  59و  51ورشخخخخیدی رشخخخخد ا تصخخخخادی سخخخخرانه تومیخخخخد در ایخخخخران م خخخخاد
خخخم مطلخخخ تومیخخخدا دا لخخخی
 %99/6درصخخخد گخخخزارش شخخخد! در مقایسخخخه بخخخا سخخخا هخخخای 59 – 51
در سخخخا هخخخای  51 – 59ورشخخخیدی بخخخه  19/1درصخخخد بخخخامد گردیخخخد! یخخخا در سخخخا هخخخای 53 – 51
خخخخم مطلخخخخ تومیخخخخدا دا لخخخخی افزایشخخخخی  %36درصخخخخدی و در سخخخخا هخخخخای 54 – 53
ورشخخخخیدی
ورشیدی رشدی  %41درصدی پیدا کرد! ...؟

خخا فخخر مخخی کنخخیم کخخه ایخخن گزارشخخا شمخخار و ار خخام « بخخی غخخر و مخخر باشخخند »!
ا تمخخخامی کخخخه کلخخخی خخخای خخخر دارد .دربخخخار پهلخخخوی و درو  ...چخخخه رفخخخا .پخخخس در ایخخخن صخخخور
بخخخا تو خخخه بخخخه افخخخزایش چشخخخم گیخخخر اسخخخت را ن خخخ در سخخخا هخخخای فخخخو امخخخککر ...تشخخخ ی اینءخخخه
چطخخخور رژیخخخم کودتخخخا ایخخخران را اینهمخخخه « مت خخخو کخخخرد »! اصخخخال بخخخرای عقخخخ سخخخلیم دشخخخوار نیسخخخ .
در سخخخا  9341ورشخخخیدی میخخخزان ن خخخ اسخخخت را ی کشخخخور فقخخخط  01/2میلیخخخون تخخخن گخخخزارش شخخخد
ومخخخی در سخخخا  9353تخخخا  311میلیخخخون تخخخن افخخخزایش پیخخخدا کخخخرد! و یخخخا در سخخخا  9354ورشخخخیدی
با و ود اندکی کاهش نسب به سا ما ب به  162میلیون تن رسید...

بشخخخنوید از نوسخخخانا بود خخخه دومتخخخی در ارتبخخخاط بخخخا افخخخزایش و کخخخاهش اسخخخت را ن خخخ خخخام.
در سخخخا  9341ورشخخخخیدی  %45/6درصخخخد بود خخخخه دومتخخخی بخخخخا درشمخخخد ن خخخخ پوشخخخانده مخخخخی شخخخخد
م خخخخاد  10/0میلیخخخخارد  .امخخخخا در سخخخخا  9351کخخخخه درشمخخخخد ن تخخخخی همخخخخراه بخخخخا افخخخخزایش میخخخخزان
بخخخخاال رفخخخخ  .سخخخخهم بود خخخخه دومتخخخخی هخخخخم از ایخخخخن مبلخخخخد تخخخخا %61
اسخخخخت را تخخخخا  955/6میلیخخخخارد
درصخخخد ارتقخخخا پیخخخدا کخخخرد .یخخخا در سخخخا  9354ورشخخخیدی کخخخه یمخخخ هخخخر بشخخخءه ن خخخ بخخخاال رفخخخ
افخخخخخزایش داد %21/6 ...درصخخخخخد از بود خخخخخخه
درشمخخخخخد ن تخخخخخی ایخخخخخران را تخخخخخا  9402/0میلیخخخخخارد
کشور از همین منبع تامین می شد...

در همخخخین دوران بخخخود زمخخخانی کخخخه رژیخخخم کودتخخخا سخخخهمیه سخخخرانه م صخخخوال دا لخخخی را در
فاصخخخخله سخخخخا هخخخخای  54 – 53ورشخخخخیدی سخخخخخوای قخخخخه بخخخخازی هخخخخای شمخخخخخاری 9104 ...دالر در
سخخخا گخخخزارش مخخخی داد! م یخخخ کثخخخری از مخخخردم شخخخری و ز مخخختءش ایخخخران هنخخخوز در بیرومخخخه هخخخا
لبخخی شبادهخخا و صخخیر شبادهخخا ...مخخی مومیخخد تخخی بخخرای یخخ وعخخده غخخکای نسخخبتا گخخرم و مناسخخب
شه مخخخخی کشخخخخید ! ...ا تصخخخخاد بخخخخرای ا تصخخخخاد خخخخدا از نیازهخخخخای مصخخخخرفی مخخخخادی و م نخخخخوی مخخخخردم
مستق از زیس م ی انسان ها ر م اس ...
رضا سروی

