
  مبارزه طبقاتی در ایران مبارزه طبقاتی در ایران 
    رهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانیرهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانی

 ( (88   ) )   

  

  ؟؟!!««گندیده گندیده » » سرمایه داری سرمایه داری 

! «پایخخخا پخخخای » ، نخخخومی ملام خخخه بخخخه من خخخور رتخخخ   ا خخ  مخخا ینخخخد زد و بیخخخ  سخخ ن برسخخخر 

روپخخخا، امپریا یسخخختی ا – رمسخخخرا ی ایخخخران و بخخخورژوا  –رژیخخخم هخخخای ت خخخودا  میخخخان مخخخوب و گربخخخه، 

 ،تخخخروبدیگخخخری ب خخخاطر  ،میاشخخخیاسخخخباب تخخخامین  ، ریخخخدبخخخرای یکخخخی هخخخر دو گرتتخخخار و نگخخخران، 

نخخخوبتی، قخخخرو  ؟ !«پایاپخخخای » بخخخا تکخخخرار همخخخین ملام خخخه چخخخون . اسخخخ  کالشخخخیوسخخخا   تضخخخمین 

 ،بخخخودبخخخرای سخخخفرهای تفری خخخی نااخخخرا دین شخخخاه ک فخخخ  بخخخا ب خخخره هخخخای وام  ،م خخخربار  بخخخار و اسخخخ

از رونخخخخت اتتخخخخاد، مخخخخا، پخخخخیب از ب خخخخو ، کشخخخخور در کارگخخخخاهی د تو یخخخخ... کشخخخخاورزی و اخخخخنل کخخخخه 

. رشخخخد نکخخخرد املخخخه ماخخخرتی هخخخای  هماهنخخخا بخخخا نیازمنخخخدی، نیخخخروی زنخخخده کخخخار، مو خخخد و متفکخخخر

بخخخازی را بردنخخخد، بیخخخاری ارت خخخا، بخخخومی،  کخخخام بخخخی  یاقخخخ  وطنخخخی،  ،میخخخراو  خخخواران اسخخختلمار ک خخخن

  ... گردیدتراهم  راج ایران مقدما  بر  ر مراد سوار شدند، 

 

نفخخخوز دزادی تروشخخخان اروپخخخا ی در بخخخازار دا  خخخی ایخخخران، ، قابخخخ  دسترسخخخی بمو خخخب اسخخخناد

در قبخخخا  ارتخخخب مخخخن م قا خخخار شکسخخخ  قخخخوای ت خخخودا ی ! مخخخیالدی بخخخاز مخخخی گخخخردد 8888بخخخه سخخخا  

را بخخخه قبخخخو  ایخخخران دو خخخ  وقخخخ  ... درایخخخب یاتتخخخه بخخخود کخخخه بخخخه سخخخب  اروپخخخا ی – روسخخخیه تخخخزاری

و شخخخخخخرایط مسخخخخخخامدی بخخخخخخرای ت میخخخخخخ  انخخخخخخوا،  وادار کخخخخخخرد «تخخخخخخرکمن چخخخخخخای » پیمخخخخخخان ملخخخخخخرو  

، ( سخخخابت) بخخخه نقخخخ  از مور خخخان شخخخوروی در مخخخین  خخخا ، ؟ !...قراردادهخخخای مشخخخابه بو خخخود دورد

 تخخخی تخخخا سخخخا  هخخخای ن سخخخ  دهخخخه سخخخی سخخخده نخخخوزدهم مخخخیالدی، اخخخرتن ر از   خخخم ماخخخر  دا  خخخی، 

و سخخخایر اسخخختان هخخخای  می یخخخون روبخخخ  پارچخخخه از ایخخخران بخخخه مخخخاورا  قفقخخخاز 5سخخخاالنه ارزشخخخی ملخخخاد  

  .. .روسی کناره دریای  زر اادر می شد

 

امتیخخخازا  از قضخخخا یخخخ  سخخخری ... سخخخوای قضخخخاو  کنسخخخو ی، (تخخخرکمن چخخخای )  پیمخخخانایخخخن 

همخخین امخخر، . کخخردمخخی تخخزاری ت خخار بخخرای او خخین مرتبخخه، ناخخیب ، هخخم را ما یخخاتی و گمرکخخی  خخا 

بخخخخرای مقخخخخد پیمخخخخانی مشخخخخابه  ...انگ سخخخختان و ترانسخخخخه؟ !«متمخخخخدن هخخخخا » تمایخخخخ  تخخخخا مو خخخخب شخخخخد 

. بلخخدی  ضخخخرا  بخخا روسخخخیه تخخزاری در بخخخازار دا  خخی ایخخخرانهخخخای رقابخخ  موضخخخو،  –یابخخد اتخخزایب 

 . ما را ی که ک ی  ای  ر  دارد



:  کخخخام وطنخخخیهمخخخراه بخخخا بخخخی  یخخخاقتی ... هخخخای دشخخخکار و ن خخخان مخخخدمیانرقابخخخ  سخخخران ام، 

 ،در سخخخرزمین پایگخخخاها ی شخخخ ری و روسخخختترودسخخختان مخخخردم، پراکنخخخده شخخخورب هخخخای اوج نگخخخران 

. کخخردرا کخخار  خخود ... پیخخدا کنخخد تخخرسخخ اوتمند  یپیمخخانهخخم تخخا غ تیخخد از قطبخخی بخخه قطخخب دیگخخر مخخی کخخه 

 !«اسخخخالم » مبخخخار  پخخخو  و تخخخدای بیضخخخه  – ببخخخاد رتخخخ ... اسخخختقال  ایخخخران، بخخخا تمخخخام امخخخا و اگرهخخخا

. گردیخخخدقااخخخر و کثاتخخخ  الهخخخوتی نااخخخر سخخخ طن  ناسخخخوتی  ،دیانخخخ  شخخخی و شخخخاه قربخخخانی  ماقخخخ  

! «م مخخخخا » تتخخخخوای  ،سخخخخ طان اخخخخا بقرانمخخخخان بخخخخا تر – ز سخخخخر گزشخخخخ دب اطخخخخو ی نکشخخخخید کخخخخه 

 ... ه شدگشود، چارتات، منت ررقیبان  دروازه های نیمه باز کشور به روی

 

مخخخخیالدی،  8888سخخخخا  بی خخخخود نبخخخخود کخخخخه پیمخخخخان بازرگخخخخانی میخخخخان ایخخخخران و انگ سخخخختان بخخخخه 

، ایخخخخران و ه نخخخخد، مخخخخیالدی، پیمخخخخان ایخخخخران و ب ژیخخخخ ، ایخخخخران و دانمخخخخار  8855 ایخخخخران و ترانسخخخخه

کخخخه همخخخه از همخخخان امتیخخخازا  . مخخخیالدی بسخخخته شخخخد 8851ایخخخران و سخخخو د، ایخخخران و نخخخروژ بخخخه سخخخا  

  خخخراجایخخخن کخخخاروان هخخخم از  امپریا یسخخخم دمریکخخخا! ما یخخخاتی و گمرگخخخی پخخخیب گفتخخخه بر خخخوردار گشخخختند

وقخخخخ  دو خخخخ  بخخخخا  خخخخود را رسخخخخمی او خخخخین قخخخخرارداد  ،مخخخخیالدی 8851در سخخخخا  نبخخخخود، غاتخخخخ  شخخخخاهانه 

بخخخخا رقیبخخخخان دشخخخخکار و ن خخخخان زد و بنخخخخدهای تمخخخخام در ؟ !«قخخخخانونی » و بطخخخخور کخخخخرد امضخخخخا ن ایخخخخرا

   ... یات ضور   قا ارترتو  دربار 

 

ارت خخخا، بخخخومی و بخخخین ا م  خخخی، ننگخخخین میخخخان  یبخخخا شازشخخخکخخخه چطخخخور  واننخخخده تو خخخه دارد 

! «پایاپخخخخای » ملام خخخخه نخخخخومی  ...هخخخم دغوشخخخخی ت ودا یسخخخخم بخخخا امپریا یسخخخخم، دمکراسخخخخی بخخخخا اسخخختبداد

نخخخ  تخخخابی، : اخخخنای  سخخخنتی... و کتخخخانپنبخخخه ادویخخخه و غ خخخه و : کشخخخاورزی – گربخخخهو مخخخوب میخخخان 

قخخخخا ی بخخخخاتی، مسخخخخگری، ن خخخخاری، پارچخخخخه بخخخخاتی، : تو یخخخخد کارگخخخخاهی... گ خخخخیم بخخخخاتیپشخخخخم ریسخخخخی و 

بخخخیب از پخخخیب، این خخخا همخخخه م تخخخ ، ... ، سخخخفا گرینقاشخخخی، کاشخخخی سخخخازینقخخخره کخخخاری، دهنگخخخری، 

، م اخخخوال  مشخخخابهانبخخخوه اروپخخخا ی،  ارزانکخخخاال، بن خخخ  هخخخای د بخخخا ورودچخخخار پخخخش رتخخخ  شخخخدند، 

قا خخخخار کنخخخخار دمدنخخخخد،  ودکخخخخامگی سیاسخخخخی بخخخخا ! «هخخخخا متمخخخخدن » چطخخخخور . نخخخخداز رونخخخخت اتتادبک خخخخی 

دوشخخخخیدن کشخخخخخاورزان و اخخخخنلتگران، چاپیخخخخدن ز متکشخخخخخان، بخخخخرای بخخخخخاهم، اسخخخختبداد و اسخخخختلمار، 

اسخخختقرا  نخخخوبتی، دنبخخخا  ه بخخخ! دمت خخخد شخخخدن سخخخ   کخخخوب انایرانیخخخم خخخی  ماخخخادره دارا خخخی و امخخخوا 

 !« گندیخخخده» سخخخرمایه داری تخخخراهم،  اقتاخخخاد پخخخو یبرپخخخا ی مقخخخدما  ، ک فخخخ چخخخرب و بخخخا ب خخخره هخخخای 

؟  !اروپخخخخا ی و دمریکخخخخا ی رتخخخخه ای و بخخخخی نزاکخخخخ  مستشخخخخاران  –م اتخخخخ  امپریا یسخخخختی زیخخخخر ن خخخخر 

  . رقم  ورددر  غراتیای سیاسی ایران 

 

مخخخخیالدی،  8818تخخخخا  8811اخخخخ ه سخخخخا  هخخخخای تخخخخاری  مکتخخخخوب گخخخخواهی مخخخخی دهخخخخد کخخخخه در تا

بخخخه ایخخخران، بخخخا ا تسخخخاب روسخخخیه تخخخزاری،  ،  خخخم ارزشخخخی کخخخاالی اخخخادراتی اروپخخخا خخخر  پخخخن  سخخخا ، 

، (شخخخرو تخخخوت ) بخخخه یمخخخن یخخخ  سخخخری قراردادهخخخای اسخخختلماری، ک خخخی امتیخخخازا  ما یخخخاتی و گمرکخخخی 

کخخخه در دا خخخ  کشخخخور، م اخخخوالتی . یاتخخخ اتخخخزایب می یخخخون روبخخخ   84می یخخخون بخخخه بخخخیب از  85از 

 . تو ید می شدند... شاید با کیفیتی ناز  تر



 

، ایخخخران چطخخخور اخخخنای  سخخخنتیکخخخه تشخخخ ی  داد شخخخود بخخخا ایخخخن تفااخخخی ، برا تخخخی مخخخی پخخخش 

پیخخدا کخخرده و  یاسخختوارنسخخبتا م کخخم و پخخیب از دنکخخه بتوانخخد پایخخه هخخای ... تو یخخد کارگخخاهی ااخخه 

و  ودکخخخامگی سیاسخخخی  خخخات  دن، ی تو یخخخد شخخخیوه اربخخخاب ،بخخخا ما کیخخخ  ت خخخودا یرویخخخاروی ماخخخا  در 

 ،وطنخخخیو پیشخخخه وران کشخخخاورزان و اخخخنلتگران هخخخا، دهقانخخخان تقیخخخر و میانخخخه  خخخا ، بسخخخی  تخخخوده بخخخا 

و رقابخخخ ، در مراخخخه م خخخی، مسخخختق  گخخخردد، ارزب دترینخخخی در از  خخخود در دیخخخد و بخخخر  خخخود شخخخود، 

قخخخخرار گرتخخخخ ، ی اسخخخختلمار – ی بازدارنخخخخده دا  خخخخی و موامخخخخ  ویرانگخخخخر  خخخخار یهخخخخانیرودر برابخخخخر 

 ... شدتدری ی  مرگپش رت ، دچار پیب از ب و ، 

 

انتقخخخخادی بخخخخا تخخخخاری  ایخخخخران در ایخخخخن دوران، اخخخخبورانه و تردیخخخخد نخخخخدارم کخخخخه بخخخخا بر خخخخوردی 

! «دزادی » در خخخخخواهیم یاتخخخخخ  کخخخخخه چطخخخخخور پیمخخخخخان هخخخخخای رنگارنخخخخخا اسخخخخختلماری بخخخخخرای تخخخخخروب 

ا  اسخخختبداد در ایخخخران  خخخاری شخخخد، کانخخخاز کخخخه بخخخا زد و بنخخخد، ... اروپخخخا یتخخخردورده هخخخای هرچنخخخد سخخخی  

داشخخخ ،  امخخخ  سیاسخخخ  دو خخخ  ملینخخخی بخخخود کخخخه بخخخا سخخخایر مخخخدمیان رقابخخخ  از دن خخخا کخخخه هخخخر کخخخاال ی 

یخخخ  ... بامخخو گردیخخخد تخخخا در سخخخط  دو تمخخخردان وطنخخخی، بخخخه تناسخخخب رشخخخوه  خخخی کخخخه دریاتخخخ  مخخخی شخخخد

. پاشخخخیداز هخخخم مخخخی  ،گیخخخرد کخخخه بخخخا انقضخخخای هخخخر قخخخرارداد کوتخخخاه و ب نخخخدیبدرایخخخب بیمارگونخخخه شخخخک  

در همخخخان چخخخارچوب  ودکخخخامگی سیاسخخخی متخخخداو ،  ایخخخران، اسخخختراتژی دو خخخ  وقخخخ تخخخا  خخخا ی کخخخه 

 . رقابتی تروشندگان با تری سقوط کرد –مانورهای تاکتیکی تا  د ممال 

 

شخخخخاید بخخخخا ضخخخخل  ش اخخخخیتی دو تمخخخخردان کخخخخه ... در مخخخخورد رشخخخخوه دهخخخخی و رشخخخخوه گیخخخخری

رسخخخر رژیمخخخی اسخخخ  کخخخه منااخخخر تشخخخکی  ؟ امخخخا در این خخخا سخخخ ن ب!قا خخخار هخخخم قابخخخ  توضخخخی  باشخخخد

، سخخخخمت ودا ی خخخخوای در بخخخخازدهی کخخخخار چخخخخون . دهنخخخخده دن نیازهخخخخای مخخخخا ی اب را تخخخخامین نمخخخخی کردنخخخخد

اسخخالمی  –بخخا هزینخخه هخخای گخخ  و گشخخاد نطخخم  رمسخخرا ی، اربخخابی  ...وسخخا   ک خخن تو یخخدمتکخخی بخخر 

ربخخخاز در ایخخخران از دی... رشخخخوه  نسخخخی و م کخخخی و مقخخخامیناگفتخخخه نمانخخخد کخخخه . قا خخخار تناسخخخب نداشخخخ 

رشخخوه نقخخدی، کخخه دو  اسخختلماری اروپخخا روا خخب دادنخخد، امخخا از شخخما چخخه پن خخان کخخه ! مرسخخوم بخخود

کخخخه در تااخخخ ه نخخخه چنخخخدان درازی، . سخخخرمایه بخخخه ایخخخران بخخخاز مخخخی گخخخردد –بخخخه چگخخخونگی انتقخخخا  پخخخو  

 ... شدبد  به یکی از موام  موثر در اقتااد کشور ! «وام » با اسم رمز 

 

ایخخخران،  ت خخخودا ی –رژیخخخم سخخخ طانی  خخخواهم داد کخخخه نشخخخان  ز ایخخخن مب خخخوا بلخخخدیتاخخخو  در 

 املخخخه،  خخخاری براثخخخر اتخخخزایب  ملیخخخ ، نیازمنخخخدی ای ، غخخخرباسخخختلماری هخخخا پخخخیب از نفخخخوز  مخخخد 

راه   خخخی بخخخرای رتخخخ  تضخخخادها، و  شخخخدهت خخخ  ب  خخخا  تخخخاری ی، ... رشخخخد ملکخخخوش تو یخخخد و ماخخخر 

؟ !«ملتبخخخخر » منبخخخ  مخخخا ی بخخخراه یخخخخ  چشخخخم ، درمانخخخدهمخخخخایوش و . اقتاخخخادی و ا تمخخخامی نداشخخخ 

 ...  واب ب ش  می دید

 



! « م مخخخخا» م بخخخخوب  – سخخخخ طان اخخخخا بقرانمثخخخخ  اینکخخخخه  نخخخخ  مکخخخخان، از قخخخخرار مل خخخخوم، 

. ز ایخخخن مخخخی ترسخخخید کخخخه در منازمخخخا  دا  خخخی از پخخخا دردیخخخد شخخخگر وقفخخخی  خخخوران  خخخری  وطنخخخی، ا

رسخخخر  ادمخخخان درگخخخاه، ناسخخخزا مخخخی گفخخخ ، ب! «نخخخا ی » یخخخ  منت خخخر . میانخخخه نداشخخخ  هخخخیا بخخخا رمایخخخا

. دار مخخی زد تخخی بخخه چخخوب مخخی بسخخ ، ت خخ  مخخی کخخرد،  م را ا ایخخه مخخاالن قب خخه مخخ. تریخخاد مخخی کشخخید

 کخخخام م  خخخی را، ... مخخخی تراشخخخیدب انخخخه مخخخی غریخخخد، مضخخخطرب و المخخخالج، . گخخخر مخخخاهری بخخخودتوط خخخه 

! «م مخخا » بخخا تتخخوای ، درباریخخان نسخخب مخخی بردنخخدگروهخخی از  ،ت خخم مبخخار  م وکانخخهبخخه  کخخه غا بخخا

ویرانخخی، کخخه هخخیا  ااخخ ی  خخز  –  خخان هخخم مخخی انخخدا  بخخه  بخخرای ا خخز ما یخخا  سخخنگین تخخر از رمایخخا

 . در بر نداش ... دوارگی روستا یانترار و  ،بیشتر تو یدکاهب هرچه 

 

پخخخش رتخخخ  تو یخخخد، رشخخخد نیخخخروی مو خخخد در چخخخارچوب بخخخد ی  ، بخخخی برنخخخامگی م اتخخخ   اکمخخخه

اتخخخزایب نخخخا درامخخخی هخخخای + ما کیخخخ  ت خخخودا ی متخخخداو  از سخخخو ی، سخخختیز  خخخوانین و  کخخخام م  خخخی 

سخخرکوب هرچخخه بیشخخختر، ا تنخخات و و  رتخخخرورا بخخرای زمینخخه این خخخا همخخه ا تمخخامی از طخخر  دیگخخر، 

در میخخخان ب نخخخد پایگخخخان کشخخخوری و  شخخخگری، ؟ !«نخخخادری » ا مقانخخخه اشخخخغا گری هخخخای  تخخخی ا یخخخای 

؟ !«اسخخخالم » بسخخخط نفخخخوز  بخخخرای را دا  خخخی و  خخخار ی « کفخخخار » کخخخه قتخخخ  مخخخام ! «مرا خخخ  » میخخخان 

     .می کردتراهم ... الزم می دانستند

 

ب خخخر د یخخخ ، و مپریا یسخخختی اروپخخخا، در ایخخخن ارتبخخخاط، سخخخوای تمخخخایال  توسخخخله ط بانخخخه دو  ا

مخخخیالدی، ایخخخران و مثمخخخانی در تااخخخ ه سخخخا   8848مخخخی تخخخوان از  نخخخا هخخخای ایخخخران و روش بسخخخا  

مخخخخیالدی  8881 – 88مخخخخیالدی و یخخخخا  نخخخخا دوم ایخخخخران و روش در سخخخخا  هخخخخای  8888 – 81هخخخخای 

. بخخود اسخخالمی قا خخار –بیشخختر ناشخخی از درمانخخدگی و استیاخخا  رژیخخم سخخ طانی همخخه، کخخه . کخخرد یخخاد

بخخخخرای تریخخخخب اغ خخخخب، ... مخخخخی کوشخخخخید، زور مخخخخی زد، تخخخخا راه ن خخخخاتی بخخخخرای  خخخخود پیخخخخدا کنخخخخدکخخخخه 

 ! «  خخخاد م مخخخا » تتخخخوای ... کخخخه نمخخخی دانسخخختند اشخخخکا  در ک اسخخخ و دواره ای  وسخخختا یان تقیخخخرر

  . با  ود ید  می کشیدندرا 

 

 رضا  سروی                                                                   

  

 

 

 

 

 



   

 

    

 

     

 

 

  

 

 

 

   

 

 

       

 


