مبارزه طبقاتی در ایران
رهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانی
()7
استبداد « ایرانی!» ...؟
ایننننن تعبیننننر « اسننننرار میننننز »! در مننننورد نظننننم و اقتنننندار ،حننننق و قننننانون و دولتمننننداری:
رایننن اجتمنننا ی هسنننتنده عیشنننعور بنننر محنننور تولیننند و مبادلنننه محصنننوالص مصنننر ی ،تقسنننیم کنننار،
ریننننی در رونننند تکنننرار زیسنننص جمعنننی انسنننان هنننا،
کشنننص و صننننعص و تجنننارص ،مکانیسنننم ارز
تننننناری را مننننننن در وردی ،عهنننننننی و دلبخننننننواهی! ایننننننران را سننننننرزمین اروا خنثننننننی و خبینننننن !؟
ایراننننی را موجنننودی هپروتنننی ،نننرو ماینننه و معینننوب ،اقننند ارتبننناطی مننننظم و متقابنننح بنننا محنننیط،
داده هننننا و سنننناختارها ...جننننانوری جنننندا از تکامننننح قهننننری و تنننناریخی نننننور بشننننر قالننننب مننننی کننننند.
بقوح ملک الشعرای بهار:
هرچه هسص از قامص ناساز بی اندام ماسص

کار ایران با خداسص

درینننن از ایننننن یننننک کلمننننه در مننننورد محننننر اسننننتبداد « ایرانننننی »!؟ در گعشننننته و حنننناح.
بگنننعریم از اینکنننه سنننابقه اسنننتبداد ،یکنننی از اشنننکاح حکمراننننی ...سنننوای ایراننننی هنننای هپروتنننی!؟
قامننص مننوزون تمننام اقننوام بنندوی ،خلننق هننا و ملننص هننای جبروتننی اروپننا را نیننز در بننر مننی گیننرد.
مالکیننننص سننننلظانی متمرکننننز بننننر وسنننناوح تولینننند و مبادلننننه ،زمننننین و ب  +محصننننوح کننننار جمعننننی،
حیننناص و ممننناص کشننناورزان و صنننننعتگران ...بنننه ینننک اهنننرم سیاسننننی بنننرای سنننرکوب و اختننننناق،
مهنننار گروههنننای معنننار بنننا نظنننم مسنننتقر در ینننک شنننرایط اانننطراری اشننناره دارد :ننننو ی دولنننص،
دینننده بنننان مسنننل  ،حاانننر بنننه ینننراق ،نمایننننده تمنننام ینننار ثنننروص ،ایننندوولو ی اشنننرا ی – دربننناری،
مننننامور امنیننننص باالویهننننا ،حننننا ظ نظننننم ،مناسننننباص جنننناری ،تولینننندی و حقننننوقی متننننداوح در جامعننننه،
تسنننلط کنننار منننرده و متنننراکم بنننر کنننار زننننده و مت کنننر در لنننوای قنننوانین کنننور طبیعنننی و اقتصنننادی.
قصه زور اسص نه کار قااسص...

ینننک امپراتنننوری متمرکنننز از اینننن دسنننص ،در شنننرق و هنننم در نننرب ،بنننا ا نننزای جمعینننص،
نیازهنننننای مصنننننر ی ،مننننننادی و معننننننوی اهننننننالی ،کنننننار و مبنننننارزه مسننننننتمر کشننننناورزان من ننننننرد،
صنننننعتگران مسننننتقح ،پیشننننه وران و تجننننار ،مقننننیم و مهنننناجر ،در قبنننناح اشننننرا  ،مالزمننننه داشننننص،
محصوح د وای شاهان و شاهک ها برسر زمین و ب ...بود.

حننناح چطنننور؟ تننناری مکتنننوب گنننواهی منننی دهننند کنننه اینننن مقولنننه – اسنننتبداد « ایراننننی »!؟
طننننرز تلقننننی اشننننرا بننننرده دار یونننننانی ...بعنننندها ا تقنننناد رسننننمی کلیسننننا ،دیوانسنننناالری واتیکننننان،
مبتننننی بنننر نظرینننه ا الطنننون و ارسنننطو ...در منننورد برتنننری هنننو و عکننناوص عاتنننی یوننننانی هنننا!؟
متکنننی بنننر گزارشننناص جانبننندار هنننرودص و پلوتنننار  ...در بننناره رویننندادهای جننناری جهنننان ن روز،
شننننگرد میننننرا خننننواران اسننننتعمار کهننننن در سننننده هننننای متنننناخر بننننرای توجیننننه تننننرور و سننننرکوب،
جنننن هنننای صنننلیبی ...اشنننگالگری هنننای اروپنننای کاتولینننک – بنننا اسنننم رمنننز « شنننرق وحشنننی »!؟
از کجا ب می خورد.

در ایننننن رابطننننه ،د نننناوی انننند و نقننننی توننننوری روشننننان دوره گننننرد در مننننورد دریا ننننص
منننارک متریالیسنننص از « اسنننتبداد سنننیاوی »! سنننون ظنننن برانگینننز ،اصنننال قابنننح ا تمننناد نیسنننتند.
حنناح نکننه دریا نننص مننادی و تنناریخی منننارک از ایننن مقولنننه هننم ،بنندون شنننک براسننا گزارشننناص
لنننط اننننداز هنننرودص و پلوتنننار  ...ربطنننی بنننا نظرینننه برتنننری نننن ادی ا الطنننون و ارسنننطو نننندارد،
مننی رسنناند کننه نیننروی زنننده کننار ،مولنند و مت کننر در سننیا ،گر تننار نننو ی مالکیننص سننلطانی اسننص
و بنننا پننن ماننننده مناسنننباص سننننتی ...تسنننویه حسننناب نکنننرده ،همنننین .منننابقی ،هرچنننه کنننه هسنننص،
حر م ص اسص.

نکننننننند کننننننه حکومننننننص جبنننننناران در یونننننننان قنننننندیم و اسننننننتبداد سننننننزار در روم باسننننننتان،
خودکننننامگی کلیسننننا ،دیوانسنننناالری واتیکننننان ( پوشنننن سیاسننننی وودالیسننننم در قننننرون وسننننطی )
دمکراتیننننک بننننود!؟ یننننا شننننکار کشنننناورزان رنگننننین پوسننننص ،بننننرده سننننازی میلیننننون هننننا ریقنننناوی،
تجننننارص بننننرده توسننننط لردیسننننم و بناپارتیسننننم – تننننا میانننننه سننننده نننننوزدهم مننننیالدی « سنننناختگی »!
تعبیر مگراانه مارکسیسص ها از عکاوص و درایص عاتی ربی ها...

اینکننننه ر تننننار « لمننننای وطنننننی »!؟ وجننننه تشننننابه زیننننادی بننننا کننننردار جبنننناران یونننننانی و
سزاریسنننننتهای رومنننننی در هنننننزاره هنننننای منقانننننی دارد ،ینننننا والینننننص قینننننه ،خودکنننننامگی کلیسنننننا،
دیوانسنناالری واتیکننان در قننرون وسننطی را تنندا ی مننی کننند ،حر ننی نیسننص .امننا ایننن حقیقننص تلنن ،
چگنننونگی بر مننند اسنننتبداد شنننر ی ،اسنننالمی – عوال قننناری در اینننران امنننروز را توانننی نمنننی دهننند.
تمنننام مسننناله هنننم اینجاسنننص .و حتنننی در منننواردی ( مثنننح اینننران ،) ...منننی توانننند تنننوده انقالبنننی را،
کننه بنننام مننرده هننا ،در لبننا قهرمانننان هنند تیننق ،بننرای ر ن مشننکالص ننوری خننود مننی رزمنند،
گمنننراه کنننند ،نتنننایم نننم انگینننزی ببنننار ورد .دیننندیم کنننه چطنننور انقنننالب همگنننانی بهمنننن مصنننادره،
بسود مالکان و سرمایه داران وطنی مال خور شد .هر گردی که گردو نیسص...

بازگشنننص بنننه هننند تینننق ...بهنننر دلینننح ،سننناده لنننوحی ،حماقنننص محننن  ،دردی را دوا نمنننی کنننند،
برازننننده منننا نیسنننص .بگننننور پننندر ا الطنننون و ارسنننطو ...شنننناهان و شننناهک هنننای دوران باسننننتان.
زمننننوده را زمننننودن خطاسننننص .شننننرط بننننال  ...چننننون خودکننننامگی سیاسننننی « لمننننای وطنننننی »!
اسنننتبداد عوال قننناری ،بنننا تمنننام امنننا و اگرهنننا ،ینننب و ایرادهنننای قابنننح هنننم ،از اینننن قمنننا نیسنننص.
مگنننر اینکنننه مننند ی ریگنننی بک ننن داشنننته باشننند و بخواهننند تقابنننح کنننار و سنننرمایه را ماسنننتمالی،
دورنمنننای مبنننارزه طبقننناتی ،ترقنننی خنننواهی در دوران معاصنننر ،دیکتننناتوری انقالبنننی پرولتارینننا را،
بسنننود نظنننم مسنننتقر ،تقسنننیم کنننار جننناری ،دالری – واح اسنننتریتی ...چینننزی ینننر الزم جلنننوه داده!
تسننننلط انحصنننناری ربننننی هننننا ،امپریالیسننننم مریکننننا و شننننرکان بننننر تولینننند و بازرگننننانی جهننننان را،
امری موجه ،از زیر اربه خارج کند .که هیچ بعید نیسص.

ناگ تنننه نماننننند ،طبنننق اسننننناد و کشننن یاص ...کننننه خودکنننامگی سیاسننننی و اسنننتبداد در ایننننران،
مقننندم بنننر سنننرمایه داری ،بنننه گعشنننته هنننای دور ،امپراتنننوری کنننور و دارینننو  ...بننناز منننی گنننردد.
ولنننی هشننندار! چنننون منننر دراز اسنننتبداد ...اگنننر ریشنننه ینننابی نشنننود و قنننط در ل نننظ بننناقی بمانننند،
در مول نننه هنننای خودکنننامگی سیاسنننی در شنننرایط تننناریخی مت ننناوص ،هنننم وجنننه تمنننایز سننناختاری،
رینی ،اقتصادی و اجتما ی ن در دوران معاصر را دشوار می کند.
ارز

نظریننننه موهننننوم تکننننرار تنننناری – نننننو ی تحننننوح بننننا ورد و جننننادو ...امننننروز مثننننح دیننننروز،
جننننب ترقنننی خنننواهی ،مبنننارزه طبقننناتی بنننرای گنننعار انقالبنننی از واننن موجنننود را « ینننر الزم »!
در پننرده ابهننام قننرار منننی دهنند!؟ لسنن ه رسنننمی ،پاشنننه شننیح هگننح ...کنننه کلننی جننای حنننر دارد.
پیشنننک هگلیسنننص هنننای نوظهنننور وطننننی ،منننداحان پنننر شنننور دمکراسنننی توظونننه و حقنننه بنننازی،
داللی و کارچاق کنی...

پنننی زمیننننه هنننای والینننص قینننه .موانننور رسننناله خمیننننی در تبعیننند بجنننای خنننود مح نننوظ.
یننناران مشنننکو سنننید :امثننناح دکتنننر بهشنننتی و دکتنننر چمنننران ...همراهنننان ولگنننرد « امنننام ره »!
بننننی صننندر و حبیبنننی و ینننزدی و قطنننب زاده ...شنننریک دزد و ر ینننق قا لنننه ،اینهنننا همنننه عنننال بمانننند.
از شنننما چنننه پنهنننان کنننه اینننن معجنننون « اسنننالمی »!؟ در حسنننینیه هنننای مجننناز دربننناری گنننح کنننرد:
دکتنننر شنننریعتی ،در کمیتنننه ( زنننندان موقنننص شنننهربانی ) ،بعننندها شنننکنجه گننناه مخصنننو سننناوا ،
ینننک د تنننر کنننار داشنننص ،از اینننن محنننح بنننرای نشنننریاص رسنننمی کشنننور ،مقننناالص لطیننن « اسنننالمی »!
لیننه مارکسیسننم مننی نوشننص و ارسنناح مننی کنننرد .دکتننر بنناهنر ،نخسننص وزیننر مقتننوح ر یننم علنننی،
قایننند سنننازمان امنینننص در اداره نگنننار بنننود .امثننناح الجنننوردی،
محنننرم اسنننرار ،منننامور ت تنننی
بعنندها روننی زننندان اویننن ،محسننن ر یننق دوسننص ،رمانننده سننپاه ،منندیر امننح بنینناد مستاننع ین،
نننزص شننناهی ،بعننندها نننزص اللهنننی ،رونننی کمیتنننه مرکنننز  +حجنننص االسنننالم مهننندوی کننننی و حقنننانی
و سنننناالری ...شنننناخک هننننای اطال نننناتی در میننننان زننننندانیان سیاسننننی سننننابق ،در راه « خنننندا »!؟
همه کار می کردند...

دینندیم کننه چطننور باننند خمینننی ( معمننم و مکننال ) ،بننا همدسننتی پنن مانننده شننرکص سنننهامی
« جبهنننه ملنننی »! امثننناح سننننجابی و بازرگنننان و روهنننر ...همننندلی صننناحبکاران خنننرد و متوسنننط،
دالح و کارچنننناق کننننن و بسنننناز و ب ننننرو  ...همراهننننی تجننننار « مننننومن »! صننننرا ان « متنننندین »!
بنننر ا تقننناداص منننعهبی محرومنننان ،حاشنننیه نشنننینان ،رودسنننتان شنننهری و روسنننتاوی ...سنننوار شننند،
بنننازی را بنننرد .ولنننی قنننر و تنگدسنننتی و دربننندری تنننوده هنننا ،حاشنننیه نشنننینی ...بنننی حقنننوقی مطلنننق،
در دوران اسنننتبداد کهنننن ،مولنننود سنننرمایه داری بنننود – قابلنننه والینننص قبنننی در جگرا ینننای اینننران،
موسننننوم بننننه « جمهننننوری اسننننالمی »! م تننننی ننننرای  ،واجبنننناص خرا ننننی ...بننننرای تزکیننننه ن نننن ،
مانننحک و قابنننح هنننم در شنننرایط تنننرور و اختنننناق ،کنننه متولینننان دمکراسنننی توطونننه و حقنننه بنننازی،
داللی و کارچاق کنی را ا لگیر کرد!؟ بر شیطون لعنص...

پننن اینننن اسنننتبداد « سنننیاوی و ینننا ایراننننی »! دیگنننر چنننه صنننیگه ای اسنننص!؟ شنننما چنننرا؟
جنننناب اینننرج اسنننکندری ( نگننناه کنیننند بنننه کتننناب اسنننکندری :در تننناریکی هنننزاره هنننا ) بننندام ا تادیننند.
شننننما چننننرا؟ قننننای همننننایون کاتوزیننننان ( بننننه نقننننح از کتنننناب کاتوزیننننان :اقتصنننناد سیاسننننی ایننننران )
سنننوراع د نننا را گنننم کردیننند .دینننری اسنننص کنننه اینننران – ینننا همنننان سنننرزمین اروا خنثنننی و خبیننن !؟
دوران کننننور و داریننننو  ...را پشننننص سننننر گعاشننننته ،بمراتننننب پیشننننر ته تننننر از رانسننننه و لمننننان
در اصننننله سنننناح هننننای  8191 – 94مننننیالدی ،یننننک کشننننور شننننناخته شننننده سننننرمایه داری اسننننص.
شنننواهدی هسنننص ،مبننننی براینکنننه اینننران ،همچننننان گر تنننار اسنننتبداد ...در اواخنننر سنننلطنص قاجننناری،
متنناثر از گنننرای صننادراتی لنننیظ سننرمایه ،گرینننز اسننتعماری اروپنننای ربننی بسنننمص بننازار شنننرق،
گام به گام از اقتصاد طبیعی و سنتی اصله گر ص ،با اقتصاد پولی مانو شد...

سننننخن برسننننر اسننننتمرار اسننننتبداد ...بننننا چاشنننننی خرا نننناص متننننداوح ،مننننعهبی – سننننلطنتی،
چگننننونگی انتقنننناح خودکننننامگی سیاسننننی از وودالیسننننم ،مالکیننننص اربننننابی بننننه سننننرمایه داری اسننننص.
کاالهننننای ارزان بنننناختری ،سنننند نسننننبتا نیرومننننندی بننننود در برابننننر رشنننند صنننننای موجننننود مصننننر ی:
پشننم ریسننی ،دبننا ی ،ننن تننابی ،پارچننه و گلننیم و قننالی بننا ی ...توسننعه تولینند کارگنناهی در ایننران.
امنننری کنننه اسنننتمرار باورهنننای خرا نننی را ...موجنننب گردیننند .از نجنننا کنننه ورود سنننرمایه اروپننناوی،
در قالنننب پنننوح و ینننا کننناال ،قنننط از کانننناح ر ینننم اسنننتبدادی موجنننود ،حکنننام خودکامنننه مقننندور بنننود،
مطلنننوب مینننرا خنننواران اسنننتعمار کهنننن ...لنننعا بنننازیگران منننورد ا تمننناد اقتصننناد پنننولی در اینننران،
در اصنننح همنننان بانننندهای محا نننح حاکمنننه بودنننند کنننه بنننرای حنننح و صنننح رقابنننص هنننای داخلنننی و زد
بننننندهای خننننارجی در شننننرایط « جدینننند »! بننننی از پننننی  ،بنننندلیح نننندم اتکننننا بننننه یننننک جنننننب
اجتما ی بالنده ،به معهب و مبلگان واپسگرای ن توسح جستند...

بموجنننب اسنننناد ،کارگننناه هنننای قنننالی بنننا ی ،نقنننره کننناری ،مسنننگری ،نجننناری ،پارچنننه بنننا ی،
هنگنننری ،نقاشنننی ،کاشنننی سنننازی ،سننن الگری ...از دیربننناز در اینننران رواج داشنننص .شنننکی نیسنننص
کنننه مالکینننص اربنننابی – سنننلطانی دوران قاجنننار گسنننتر تولیننند کارگننناهی را دشنننوار کنننرده و اجنننازه
نمنننی داد تنننا رشننندی در ورای اقتننندار سیاسنننی زمیننننداران وقنننص پیننندا کنننند .اینکنننه شننناه زمنننین هنننای
بیشننننتری را در تملننننک خننننود داشننننص و صنننندرا ظم کمتننننر ...جننننوهر مسنننناله را ننننو نمننننی کننننند،
تگییری در اصح مواور به وجود نمی ورد.

ر تننننه ر تننننه ،سننننط نننننازح تولینننند ،کشنننناورزی و صنننننعتی ،پنننن ر ننننص تولینننند گارگنننناهی و
قنننب مانننندگی اقتصنننادی  +بنننی حقنننوقی مطلنننق ر اینننا ...گروهنننی از روحنننانیون « بلنننند پاینننه » را،
کنننه از مننندص هنننا پنننی بنننا زمنننین جنننو خنننورده و بنننا زمنننین داری پیونننند داشنننتند ...ممتننناز کنننرد.
توسننننعه امننننال وق ننننی طننننی سننننالیان متمننننادی ،خلعننننص شنننناهان و شنننناهک هننننای « اسننننالم پننننناه »!
ا ننننزای سننننهم و نقنننن اقتصننننادی « مراجنننن تقلینننند »! ایننننن منننند یان خننننود خوانننننده امامننننص را تننننا
سنننط مشننناوران قاننناوی خودکنننامگی سیاسنننی بننناال کشنننید .در همنننین دوران بنننود کنننه همزمنننان بنننا
پیشننننر ص هننننای لمننننی و نننننی و صنننننعتی ،اخترا نننناص و اکتشننننا اص ،بازرگننننانی رامننننرزی اروپننننا،
رقابنننص لردیسنننم و بناپارتیسنننم برسنننر بنننازار نننرو  ،منننواد خنننام و اننننر ی در منننناطق ینننر خنننودی،
رای نیروهای بین المللی هم تگییر کرد...

چننننرا کننننه اروپننننای ربننننی ( انگلسننننتان و رانسننننه و لمننننان ) ...بنننندلیح رشنننند نننننی تولینننند،
اسنننتعماح ماشنننین الص در تولیننند ،محتننناج بنننازار نننرو  ،منننواد خنننام و اننننر ی ...در تمنننام منننناطق،
گر تنننار بحنننران اقتصنننادی و اجتمنننا ی در سنننط ملنننی ،از تنننر انقالبنننی محتمنننح ،جنننن داخلنننی،
نگننننران امنیننننص سننننرمایه وطنننننی در سننننرزمین پایگنننناه ،ب کننننر کشننننور گشنننناوی ،سننننرقص مسننننلحانه،
مصننادره داراونننی و امنننواح دیگنننران ،ب کننر اسنننتعمار شنننرق « وحشنننی »! چاپینندن شنننرقی هنننا ا تننناد.
ماجراجووی در پی گر ص...

راا خسروی

