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. سان و محيط زيست را تهديد می کندقتصادی سرمايه داری جهان؛ انسال نو را در حالی آغاز می کنيم که بحران ا

؛ از شرق تا غرب و ؛ انگليس تا درگيريهای فلسطين؛ فرانسههرات و اعتصابات کارگری از يوناندرگيری ها و تظا

براليسم جهانی سالی که گذشت نه تنها ايده های نئوليثير خود قرار داده است و جهان دراز شمال تا جنوب را تحت تا

جنبش طبقه ی هم آميخته بودند و همچنين درری که خود را با مذهب و مدنيت درايدئولوژيهای سرمايه دابلکه ساير

س و مارک. به شدت با بن بست روبرو کرده استاتحاديه گری و ديدگاههای صنفی گرايانه را تبليغ می نمودند کارگر

هستی ميلياردها انسان روبرو شده است بيکاری چند جهانی با خطره ی کارگرطبق .و مارکسيسم دوباره احيا می شود

خواستهای ترچه پرتوانت جهان راديکاليسم انقالبی اش هريک ميليارد جمعيگرسنگی بيش ازده ميليون انسان و

نبه ی دست کشيدن دنيا فقط جسال گذشته اعتصابات کارگری در. کندعرصه اجتماعی را پی گيری ميهرراديکال در

تظاهرات . همراه بوده استدرگيری های خيابانی نيزپی وين اعتصابات با تظاهراتهای پی دررا نداشت بلکه ااز کار

اعتراضات کارگری نه تنها .  يک گام اساسی به پيش گذاشته استجهانینشان از آن دارد که طبقه ی کارگرکارگران 

ئی که با ت گسترده نسبت به تصميمات دولتهاابانی نشده است بلکه اعتراضامحدود به اعتصابات و تظاهرات خي

به سرمايه داران می کنند ) يا شفا دادن  recovery )بودجه های دولتی و پول ماليات دهنده ها کمک های گسترده ای

 . نيز همراه بوده است

آنان را با شيوه های قانونی و غير قانونی سرمايه داری از يک سو با استثمار کارگران در واقع بخشی از دستمزد 

رسال بيش از پيش کاالها به می ربايند و فقر و فالکت را به آنان تحميل می کنند، از سوی ديگر با انباشت آن و ا

انبوهی يک طرف وکاال درالجرم با انبوهی ازآن را تنظيم نموده ومرج غلبه وهرج وبود بر نخواهدهيچگاه قادربازار

بانی در نتيجه آن نيزاعتصابات و تطاهرات خيا. بحرانهای ادواری را دامن زده استسوی ديگراز گرسنگان در

با سال آينده،  کننده های وسائل توليد آسيا، درتوليد .آفريقا و آمريکای التين بوده استاروپا و شورش گرسنگان در

زندگی می کنند و ژاپن اولين آسيا  ميليارد جمعيت دنيا در٤ ازبا توجه باينکه بيش. رکود و بحران روبرو خواهند شد

پی آن کشورهای توليد کننده ی مواد خام و بخصوص درگير اين بحران شده است، اما درصنعتی ست که کشور

نهايت بيکاری و تورم شديد روبرو خواهند  کسری شديد موازنه ی پرداخت و درکشورهای توليد کننده ی نفت خام با

ت جمعيت آسيا نيز در اين دو شد و کشورهائی همچون هند و چين که توليد کننده ی کاالهای مصرفی هستند و اکثري

ر لذا عدم مها. نتيجه گرسنگی را دامن خواهند زددر، کاهش توليد اين مواد وسال آيندهزندگی می کنند، درکشور

ی تقويت کرده و در نهايت جنگهای منطقه ای و جهانی را بورژوازی امپرياليستبحران جاری گردش به راست را در

 . اجتناب ناپذير خواهد ساخت

  ايران کشوری که بيش از سی سال است با بحران اقتصادی داخلی دست و پنجه نرم می کند و با پشت سر گذاشتن



 از جنگ نيز در يک جنگ ارتجاعی هشت ساله که در صدد آن بود تا جاکميت ارتجاعی خود را تثبيت کند، و پس 

چند سال گذشته با گرايش شديد حاکميت به ميليتاريسم و جهت گيری برای توسعه ی تسليحات نظامی و همچنين 

ورود به رقابت های تسليحاتی منطقه ای در جهت حفظ منافع سرمايه های انحصاری که ناشی از تسلط دالرهای 

 درصد اقتصاد ايران را در انحصار ٧٠دولت که بيش از نفتی در بازار ايران است، و تمرکز سرمايه ها دردست 

 درصد باقی مانده را نيز تابع خود و يا در جهت اهداف انحصاری خود درآورده است ؛ ٣٠خود درآورده است و 

اين در شرايطی ست که زيرساختهای اقتصادی ايران بطور کلی . استثمار شديد را بر نيروی کار تحميل کرده است 

از . زيرا قادر به رقابت با سرمايه های انحصاری دولتی نبوده اند. رده باقی مانده و يا ويران شده است يا دست نخو

و اينگونه است که فاصله ی . اينرو با ويرانی شديد و ورشکستگی شديد اقشار ميانه و توليد خرد روبرو شده است 

و اين تجزيه . ز به صفوف پرولتاريا پرتاب شده اند طبقاتی به شدت در ايران عميق تر شده و توليد کنندگان خرد ني

 که ٥٧در سال . ی طبقاتی نه تنها در شهر ها بلکه در کشاورزی و روستاها نيز با سرعت بيشتری اتفاق افتاده است 

.  درصد رسيده است ٣٠ به زير ١٣٨٧ درصد در روستاها سکونت داشتند در انتهای سال ٥٥جمعيت ايران 

تنها کاالهائی که مانند چای ؛ چغندر قند ؛  . لی يا نابود شده است و يا در شرف نابودی ستکشاورزی بطور ک

نيشکر ؛ گندم و برنج نيز تا کنون دوام آورده بودند، با افزايش هزينه هائی که انحصار دولتی بر آنها تحميل کرده 

رهای مستضعفان ؛ آسيب ديدگان و جمهوری اسالمی که سالها شعا. است ديگر آخرين نفسهای خود را می کشند 

اقشار خرده پا را سر می داد عمال با توسعه ی سرمايه داری امپرياليستی در ايران رقابت را نه تنها کاهش نداد بلکه 

اين سفاهت . آنرا تشديد و زمينه ی بروز همه ی ورشکستگی های توليد کنندگان ميانه و خرده پا را فراهم ساخت 

ت سرمايه ی انحصاری دولتی را که عامل ويرانی و ورشکستگی توليد کنندگان خرد وپا و است که تشديد رقاب

و اين بی خردی ست که .تحميل حذاکثر استثمار بر طبقه ی کارگر را با بی مديريتی و ضعف مديريتی نسبت دهيم 

سرمايه . بگرش را پنهان کنيمدولت را نه تنها بعنوان کارفرما بلکه با سه جانبه گرائی نقش استثمارگرايانه و سرکو

های انحصاری دولتی حاکم بالمنازعه ی اقتصاد ايران هستند و با ايجاد يک قشر منحط و فاسد تکنوکرات که سود 

 شديدی را بر سرمايه ها را با شيادی و بند و بستهای پشت پرده و هدايت معامالت به سمت افرادی خاص ؛ فساد

اين شبکه . سيستم بوروکراتيک دولتی حاکم نموده که باندهای مافيائی نيز اين شبکه های فساد را هدايت می کنند 

های فساد از زمانی به شدت توسعه يافته است که وزارت اطالعات و سپاه پاسداران نيز بعنوان سهم خواهی و با 

رقابت ميان اين باندها . زمينی را هدايت می کنند، وارد گود گشته انداستفاده از قدرت نظامی، شبکه های مالی زير

از ترورهای مشهور اين شبکه ها که . آنچنان باال گرفته که به ترور شخصيت های باند های مخالف نيز می پردازند 

 ؛ و چندين و ترور احمد خمينی ؛ املشی دادستان انقالب ؛ الجوردی جنايتکار معروف: خودی هايشان را زده اند 

همچنين با شرکت در ترور نيروهای مخالف در داخل مانند ... چند ترور در قم ؛ اصفهان ؛ شيراز و مشهد و 

 دانشحويان ؛ همچنين سرکوب... ترورهای نويسندگان و شاعران ؛ که با قتل سيرجانی و سامی آغاز می شوند و 

    مسلکی، فقط جمع بودن است، مانند دراويش و يا بهائيان عقايدجمعی که حتی جرمشان بنابرکارگران، زنان و هر

   نفر از آنان ١٨٠حتی باين هم بسنده نکرده و دست به ترور مخالفين در خارج از کشور نيز زده اند و بيش از و  ...

 .. .را به قتل رسانده اند



الجرم به تشديد تمرکز قدرت سرمايه ها شکل گرفته است، يت انحصاری اش که با تشديد تمرکزخصوصدولت بنا بر

بی صدائی را به شدت اد و بوروکراسی هر صدائی، حتی هرسياسی انجاميده و از اينروست که با توجه به تشديد فس

اين تمرکز به شدت و نشان می دهد که   )اند» بيگانه« مثل دراويش و بهائيان که اساسا با سياست( سرکوب می کند 

و  .اشته و اين شکنندگی آنرا بيشتر بروز می دهددترين صدائی را تهديدی برای خود پنزيرا کوچک. شکننده شده است

. اميت خواه به شدت انتقاد می کنندبه همين دليل حتی ليبرالها و اصالح طلبان حکومتی از حکومت توتاليتر و تم

ا از زاويه عدم مشارکت در قدرت انتقاد از تماميت خواهی دستگاه دولتی از طرف آنها نشان می دهد که ليبرالها تنه

چ اختالفی ؛ فقر؛ اعتياد و فحشاء هي؛ بيکاریشديدمقابل استثماربرای خودشان ناله می کنند و دررسهم خواهی بيشتو

؛ رفرميستی و انواع و اقسام ؛ اصالح طلبیروست که تمام جريانات ليبراليستیاينو از. بين حکومت و آنان نيست

حتی درجه ی مخالفتشان با جمهوری اسالمی است، انتقادشان و شان سهم بيشتر دستجاتی که تنها دقدقهاحزاب وديگر

بت به رقابت است و هيچ اختالف و توهمی نس رگ و کوچک است، تضادی که ناشی ازتضاد بين سرمايه های بز

يدی  سرمايه هستند و نه حتی تهدو بطور کلی اين جريانات نه خواهان تهديد اساس. سرکوب طبقه ی کارگر ندارند

ی و اين در حال. تی بين سرمايه ها و سهم خواهی ستتنها اختالفشان همان رقابت ذا. سياسی برای رژيم نخواهند بود

ها که يک پائين بودن دستمزد. خم کرده استرا به شدت طبقه ی کارگرايران کمرو تشديد استثمار درست که فشار

اده زير خط فقر است، جامعه ی ايران را بطور کلی در خطر سوء تغذيه و گرسنگی شديد قرار دچهارم دستمزدهای 

همچنين خانواده های نواده ی پنج نفری را تامين کند ونيروی کار بايد حد اقل يک خاو اين درحالی ست که هر. است 

و با توجه . خانواده تحمل می کنند نيز درکارگری ايرانی، که پيوستگی خانوادگی به هم دارند، افراد بيکارزيادی را

طر سوء تغذيه و خايرانی در ميليون نفر٤٥، بيش از غل هستندايران شاجمعيت کارگر ميليون نفر٥/٨تنها باينکه 

 درصد بيکاری نيز شامل بيکاران ١٢و با توجه باينکه براساس آمارهای دولتی بيش از . دارندگرسنگی شديد قرار

 ميليون فروشگاه و ٥حدود در. می برندمطلق بسرفقر درصد جمعيت ايران در٧٠نزديک به واقع می شود، در

 خانواده يک باب مغازه، بدين معنی است که هر سه خانواده ی ايرانی بايد تامين کننده ی ٤مغازه، يعنی به ازای هر 

نمی توان از اينجا ديگرو در. ه فزونی ستدرجه فقر و شدت آن رو ب. ی يک خانواده ی ديگر را نيز بکندهزينه 

 . حرفی به ميان آورد... بهداشت و سالمتی و 

 بود، جامعه را آمار و ارقام حاکی از آن است که وضعيت وخيم اقتصادی که با ورشکستگی دولت نيز همراه خواهد

اين وخامت اوضاع مانند يک بمب . ر يا زود اين حادثه رخ خواهد داددي. بزرگ سوق داده استبه سمت يک انفجار

 نامعلوم کرده است، رخ خواهد واقع زمان وقوع انفجار را به زودی، ولیمان تنظيم آن بهم خورده است و درکه ز

انرژی اين بمب نزديک به . از قبل نموده استسنگينترئف جنبش کمونيستی ايران را بسياراينروست که وظاو از. داد

خی نتوانند خواست تاريمونيستها و پيشروان طبقه ی کارگرک اگر. استحال انفجاره و درسی سال است ذخيره شد

برای و توده های محروم اجتماعی همگام سازند، بدون ترديد ميدان عمل را خود را با خواست طبقه ی کارگر

زمانی . رکت خواهد کردحن ترديد جامعه بسوی انحطاط بيشترخواهند گذاشت و بدوجريانهای راست و فاشيست باز

که کانديداهای انتخاباتی بصورتی علنی و در روزنامه های دولتی تهديد به ترور می شوند الجرم حکومت تصميم 

و بار ديگر خشونتهای جريانهای راست با امکانات مالی و . دارد تا قتل عام ديگری را در دستور کار قرار دهد



طه ی تعيين کننده ای قنايران به حال حاضر طبقه ی کارگردر واقع در. شتقدرت سياسی در جامعه نهادينه خواهد گ

و عدم تابعيت از ساير طبقات و جريانهای استثمارگريا پيروزی قطعی و کنار گذاشتن هر گونه توهم به . رسيده است

شکست و انحطاط بيشتر بورژوازی و خرده بورژوازی و ت پرولتاريائی، يا دنباله روی ازيک سياسآنها و پيروی از

 .راه ديگری را نمی توان تصوير کرد. شکست و تشديد بيشتر اين سيه روزیيا پيروزی و آينده ای روشن يا . جامعه
.  
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