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 گذرگاه انقالبدر 
 یی رهاکردن آخرین تیر ترکش رژیم شاه است؛ و به خاک افتادن صدها شهید و هزاران زخمی به مثابهبرقراری دولت نظامی به منزله

پذیر کرده است و سقوط رژیم را اجتناباعالم نهائی جنگ تا به آخر مردم زحمتکش با رژیم او. این اقدامِ از نظر رژیم اجتناب ناپذیر 

ای از نیروهایی که تا دیروز در ضرورت سقوط رژیم شاه مردد بودند به خوبی های اخیر پارهگیریتوان حتی از موضعمی ین حقیقت راا

کودتای فعلی را مشاهده کرد. دولت نظامی در هرحال ماندنی نیست. یا این دولت رسما زمام امور را از دست شاه خواهد گرفت و شبه

که جای خود را به یک دولت غیرنظامی خواهد داد: دولت ملی، یا دولت ائتالفی، بر کامل در خواهد آورد و یا اینبه صورت کودتای 

 طلبد.هکه شرایط چه بحسب آن

ی ائتالفی اهلل خمینی را برای شرکت جبهه ملی در کابینهدکتر سنجابی در سفر اخیر خود به پاریس نتوانست موافقت آیت

ی کنونی بدون داشتن حمایت خمینی قادر به بدیهی است که جبهه ملی در مرحلهی ملی )در عین ابقاء شاه( جلب کند. یا کابینه

د که ی خشن کنداد، یا مجبور بود با تظاهرکنندگان مقابلهافقت خمینی تشکیل دولت میست.  جبهه ملی اگر بدون مویحکومت ن

قادر به حکومت نبود. بنابر این عدم موافقت  صورت نیز مطلقاْکرد که در اینش مسلم بود و یا باید با مخالفین مدارا میاسقوط سریع

ذشته تر از گاز جبهه( را در حال حاضر به اتخاذ موضع به ظاهر قاطع ، جبهه )و در حقیقت بخشیهاییخمینی با تشکیل چنین کابینه

 و چند نفر از تر کردروی بیشتر از پیش بخش دیگری از جبهه را روشندر مورد این امر مجبور کرده است. این امر از یک جانب راست

ند و از جانب دیگر موجب دستگیری سنجابی که شرط مقدم تشکیل کابینه نشمر عنوانبهخلع شاه را  رهبران  را واداشت که علناْ

 غیرمقدور دیده است، شد. ی ملی در شرایط کنونی را ی ائتالفی یا کابینهشرکت در کابینه

قا ، مسئله بیش از پیش بر امر بدر شرایط حاضرهایی از این قبیل طور مشخص با کم شدن امکان تشکیل کابینهبنابراین، به

 طورهبهای وسط و بینابینی کمتر از گذشته ممکن شده است و به این جهت است که امپریالیسم یا طرد شاه متمرکز شده است. راه

اه شی نهایی خود یعنی اشغال نظامی کشور را در صورت عدم امکان باقی ماندن ی توسل به حربهمشخص، زمزمه الًمسربسته ولی کا

امپریالیسم به این صورت درآمده است که: تا  یهای متعدد گذشته در عمل، برنامهسر داده است. به عبارت دیگر اکنون با حذف راه

ی جنبش به حدی باال گرفت که شاه مجبور به فرار شد و یا برای حد امکان و تا آخرین حدِ قدرت از شاه حمایت کند، ولی اگر دامنه

ها ایران ی آن. به گفتهی جریان نفت( بازماند، به نیروهای نظامی خود متوسل شودی امور )وبه خصوص ادامهدارهمدت طوالنی از ا

 ست که بتوان از آن چشم پوشی کرد.ا تر از آنبرای غرب مهم

ه طور کهمانتر است. امپریالیسم هایی است که تعبیرش برای امپریالیسم از خود کابوس هولناکاما این نیز از آن خواب

ها به دست خواهد داشت و کنترل کار را از دست نخواهد ها و بند و بستبازیهمواره سرنخ مبارزات مردم را با سیاست کردگمان می

بار نیز بسیار کور خوانده است. اشغال نظامی ایران توسط نیروهای امپریالیسم سرآغاز فصل نوینی در تاریخ منطقه و جهان داد، این

 باشند "محق"ی خود از نظر ضرورت به دست دشمن نیافتادن معادن نفت استراتژهای پنتاگون ممکن است در محاسبه بود. خواهد

اند. در همین بها داده به مردم کم هموارهها العمل مردمی و انقالبیِ چنین اقدامی است. آنبینند عکساند و نمیها ندیدهولی آنچه آن

مردم  اکنون نیز بهدر به خطا بودند. قو دیدیم که چ را مهار خواهند کرد "شکنانشیشه"شته تصور کردند که ایران و در همین سال گذ

های جهان. اشغال نظامی امپریالیستی نیز هیچ چیز را دهند، هم به مردم ایران و هم به مردم منطقه و هم به سایر خلقکم بها می

قادر به نگهداری او نیست. خیلی سهل و ساده،  ر باشد،هرقدر هم در نگاه داشتن شاه مصّها درمان نخواهد کرد. آقای کارتر برای آن

بار هم مغزهای متفکر امپریالیسم کور خواهند. شاه باید برود و رژیم او سقوط کند. خواهیم دید که اینمردم ایران رژیم شاه را نمی

 اند.خوانده
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های قبلی را ادامه های مورد ادعای دولتبرنامهای از هایش مجبور شده است که پارهی هارت و هورتدولت نظامی با همه *

ی ه، نشان"بازکردن فضای سیاسی"ی وزرا و مدیران سابق، تکرار مکرر موقتی بودن حیات این دولت و ادامهای از دهد. دستگیری عده

 ظاهربههای دیگر حتی های حرم شاهانه، هویدا و نصیری و قالتاقردم وحشت دارند. وقتی که سوگلیها چقدر از ماین است که این

وقتی، م دهای رژیم، هرچنی مبارزه با فساد... را دید. این عقب نشینیشوند، باید ترس از مردم، تالش جهت باوراندن برنامهدستگیر می

ل ای از زندانیان سیاسی را، انحال، آزادی عدهها راهاست. ایناین "اخالل گران"و  "کنانششیشه"ی ، مبارزهی مردممبارزهدستاوردهای 

برای مردم کردند  "رهبران"ها را نه . اینکشانزحمتاند، مردم کوچه و خیابان، کرده مردمها را، ادهرا، بیرون کردن شاهز "رستاخیز"

ها حقوقی هستند که مردم از دست نخواهند داد. د که مردم کسب کردند. و اینها حقوقی هستنو نه امپریالیسم اعطا کرده است. این

 ساز کسب حقوق بیشترند.ها حقوقی هستند که زمینهاین

ح ی نوع حکومت آینده بیشتر مطراکنون، الاقل در چند ماه آینده( بالشک مسئلهبا بیشتر شدن امکان سقوط شاه )اگرنه هم *

 حکومت اسالمی، جمهوری دموکراتیک ...شود. سلطنت ولیعهد، می

ت. ی ابقاء شاه کنونی غیر محتمل اسبه همان اندازه )آلترناتیو( امپریالیسم بود تقریباً سلطنت ولیعهد که زمانی یک بدیل  

 داشت. امروزه خریداری نخواهند ،رفتن شاه به احتمال بسیار با برچیده شدن بساط سلطنت مقارن خواهد بود و مانورهای دیروزی

کند که هرکس از آن برداشتی میکه از نظر تعداد ناچیز نیستند، با آن هایش طرفدارانی داردی ابهامحکومت اسالمی با همه 

از حکومت سرهنگ  ــها سام حکومتقپوششی خواهند بود که انواع و ا که مسلم است که در عصر حاضر چنین مفاهیمی صرفاًو با آن

 "برقراری حکومت صدر اسالمی" .را در بر خواهند گرفت ــالد، از حکومت بومدین تا حکومت قابوس ... قذافی تا حکومت ملک خ

های روحانیونی که مبلغ این تز هستند و هم به تصور برای دارندگان آن است، معهذا ضروری است که هم به انگیزه اگرچه فقط یک

 هایی از این بدیل است.شماره کوششی در روشن کردن جنبهی این اندازهای آن در ایران توجه کنیم. مقالهچشم

نوعی انقالب آماده است. نوع این انقالب را مضمون آنچه  . بنابراین شرایطِتوانندها نمیخواهند و باالییها نمیامروز پائینی  *

قالبی کند. این انقالب، انمعین می ــباز رژیم شاه  یعنی ــتوانند هائی که نمیو آن باالئی ــ یعنی رژیم شاه ــخواهند ها نمیکه پائینی

را در کل  داریسیستم سرمایهها نخواستن است. هنوز نه پائینی یعنی یک انقالب سیاسیاست که هدف آن سرنگونی رژیم شاه است. 

ت. هدف مبارزات کنونی امحاء ی امکانات خود را از دست داده و به کلی ناتوان شده اسهمه داریسیستم سرمایهونه  اندهدف گرفته

ها هدف داری و برقراری سوسیالیسم نیست و بنابراین، انقالب کنونی، انقالب اجتماعی نیست. هنوز تا روزی که اینسیستم سرمایه

به  ی تدارک است.شوند فاصله داریم. هنوز کمبودهای فراوان داریم. هنوز شرایط عینی و ذهنی از جهت انقالب اجتماعی در مرحله

 این نکات نیز در همین مقاله اشاره شده است.

این امر که آیا انقالب سیاسی کنونی حتی در صورت سقوط شاه پیروز خواهد شد یا نه به این بستگی دارد که جانشین  *

 قشر جدیدی بههای سرکوبش و بساط سلطنت از میان برداشته شود و ی دستگاهحکومت او چه باشد. اگر شاه برود، رژیم او با همه

یک گام در جهت انقالب اجتماعی است، نه کمتر  پیروزی که صرفاً حکومت برسد، این انقالب سیاسی پیروز خواهد بود. انقالب سیاسیِ

 ی معتقدین به انقالبروست که همهو نه بیشتر. ولی این گام بدون شک در تسهیل شرایط نقش مهمی را بازی خواهد کرد. هم از این

ها، باید جهت پیروزی این انقالب سیاسی از هیچ اقدامی فروگذار نکنند. انقالب سیاسی نهایت کار نیست، ی کمونیستهمه اجتماعی،

ی نیروهای معتقد داری، همهسرمایهضدی نیروهای ابتدای کار است، مدخل است و بسیار مهم. در این انقالب است که همکاری همه

ی تدارک است که سازی انقالب سوسیالیستی، در این مرحلهیابد. زمینهگیرد و معنای ملموس میجان میبه ضرورت انقالب اجتماعی 

داده  اکنون به دستکند. اعتالی کنونی جنبش کارگری یکی از شروط مقدم برای گسترش کار و فعالیت را همامکان تحقق پیدا می

 است.

 به امید آینده           
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 مبحران سیاسی و اقتصادی رژی

 و

 نقش روحانیون در گذار قدرت
 

 گسترش عظیم ،ای اخیر معتقدند که دالیل موجودنظیر جنبش تودههای متعصب در توضیح علت وسعت بیای از مذهبیپاره

 دست غیب در کار است. دهند و بنابراین قطعاًجنبش را توضیح نمی

ایران وجود داشته است، بنابراین وضع فعلی هیچ چیز را ها معتقدند که همواره شرایط انقالبی در ای از مائوئیستعده 

 رساند.دهد بلکه صحت نظر آنان را میتغییر نمی

 ی شرایط انقالبیی مسائل به راحتی با دست غیب و وجود جاودانهبرای کسانی که از این دو قماش نیستند و حل همه 

 اخیر مطرح است. شود، بررسی جدی علل و موجبات جنبشبرایشان توضیح داده نمی

زنند هایی با رژیم الس میاند. بخشای رهبری مبارزات را به دست گرفتهسابقهبی طوربهکه روحانیون ی دیگر اینمسئله 

حزب کمونیست کارگران "و  "ی کارگرحزب طبقه"زنند. کمونیستی دامن میبه کارزار آنتی ماًکنند اما توأهایی مبارزه میبخش و

و کاریکاتورهای دیگر نیز تماشاچی هستند. ضرورت بررسی علل برجسته شدن فعلی نقش روحانیون، انگیزه و  "ایرانو دهقانان 

 کید ندارد.انداز آینده نیاز به تأچپ و چشم ی نیروهایی آنان و وظیفهبرنامه

 هایی از این مسائل.گویی به جنبهی حاضر کوششی است در پاسخنوشته 

*    *    * 

های داری )بحرانهای کالسیک ماهوی سرمایهرا از بحراناقتصادی و سیاسی رژیم برآمد سلسله عوامل متعددی است که آن بحران

 .رابطه با آن نیز نیستکه خواهیم دید بیکند، گرچه چنانادواری( متمایز می

ای از پاره 1 رهایی شمارهی و نیز در نشریه "بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ"ی در رساله 

ای از کید ضروری را بر پارهیم تا بتوانیم تأکنرا ذکر می جا رئوس مطالبعلل بحران اقتصادی و سیاسی را شرح دادیم. در این

  ترین این علل عبارت بودند از :ها بنمائیم. عمدهآن

زا هایی که غیرمولد و تورمها )بخشدر این بخشدرآمد نفت ی رشد سریع بوروکراسی و میلیتاریسم و تخصیص بخش عمده -1

 هستند(.

 )تشدید تورم(. داریعوارض بحران جهانی سرمایه -2

ایران، قدرت مطلق باند دربار و شرکا )بخش  یداری منحط و دفورمهی سرمایهامهنبرخصلت ویژه و رشد سریع و بی -۳

 بوروکرات و نظامی(.
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 دارد.گذاری با دید درازمدت باز میها را از سرمایهها به حدی که آنمین آنداری و عدم تأی بخش خصوصی سرمایهنارضای -۴

مسائلی مانند استبداد و فساد و ... که گرچه خود معلول و محصول نظام حاکم بر ایران هستند، معهذا به لحاظ عمق و  -5

 اند.شدت خود به علتی برای تشدید بحران مبدل شده

 سقوط آهنگ رشد تولید ناخالص ملی

 نسبی و واقعی

 

های راکد به تبدیل ثروت خاطربه ی اول قسماًرشد کرد. رشد در دهه ( پس از انقالب سفید سریعاً GNPتولید ناخالص ملی )

رغم تشتت در کشاورزی و سقوط ازدیاد درآمد نفت بود. علی خاطربه داری( و قسماًی مناسبات سرمایهجانبهی همهسرمایه )سلطه

بود که تولید ناخالص داخلی افزایش  های دیگر به قدری باالسطح تولید به نسبت جمعیت در این بخش، آهنگ رشد در زمینه

که غلوآمیزند، معهذا درصد( با آن ۴2تا  15اند )سالیانه بین ها دادهبسیار یافته بود. ارقامی که مراجع مختلف دولتی در این سال

 "ش خدماتبخ"تر رشد کرد. رشد سرطانی ناخالص ملی نیز سریع ناخالص ملی حتی از تولید درآمد 1اساس نیستند.به کلی بی
دالر در  ۴۸0به  196۴دالر در سال  150ملی شد. درآمد سرانه به ادعای دولت از  موجب تفارق بیش از حد درآمد و تولید 2

نه خدمات واقعی و ضروری،  "بخش خدمات"رسید. این امر که توزیع این درآمد چقدر نامتساوی بود، این امر که  19۷۳سال 

السویه بود. این واقعیت نظام از لحاظ رونق ظاهری و کاذب علی ،گرفترا در برمی "خدمات بوروکراسی اداری و نظامی"بلکه 

   ۳ تواند باشد.داری است و جز این نمیسرمایه

امکانات  19۷۳ـ  ۷۴میلیارد دالر در سال  20به بیش از  19۷2ـ  ۷۳میلیارد دالر در سال  2/2ازدیاد درآمد نفت از  

 برابر کرد. در این زمینه توضیحی ضروری است: صدهاطور موقت رژیم را به

ریال  20مثال اگر قیمت یک کاال  طوربهگردد. شود، نفع چند برابر میهنگامی که قیمت یک کاال ناگهان دوبرابر می 

(. حال اگر 20-1۸=2ریال خواهد بود ) 2دار از هر قلم کاال ریال باشد، سود سرمایه 1۸ی تولید و توزیع آن هزینه باشد و فرضاً

بود )البته برابر قبل خواهد  11( ریال یعنی ۴0-1۸)= 22دار ی سرمایهریال(، سود بالفاصله ۴0قیمت کاال ناگهان دوبرابر شود )

 یی فوق ملحوظ گردد(. در مورد جهش درآمد نفت ایران هزینهباید در محاسبه ،ی تولید افزایش یابداگر طی این مدت هزینه

انی شود که چهاربرابر شدن ناگهاتوماسیون کاهش نیز یافت. به این ترتیب مشاهده می خاطربهتنها اضافه نشد، بلکه تولید نه

ات در . ابعاد واقعی افزایش امکانایش تولید آن چه گشایش عظیم و باورنکردنیِ ناگهانی برای رژیم ایجاد کردقیمت نفت و نیز افز

میلیارد،  20یارد به میل 2/2ی تفاوت میلیارد دالر به این طریق نه به نسبت ساده 20میلیارد به بیش از  2/2اثر ازدیاد درآد نفت از 

ده و توزیع ش کند که این افزایش درآمد متساویاً طبیعی است که رژیم چنین وانمود میشود. )بلکه به صورت جهشی روشن می

 دالر افزایش یافته است(. 2000کند که درآمد سرانه به حدود مفتخرانه اعالم می

                                                           
)قبل از افزایش درآمد  19۷۳و  19۷2های درصد، در سال ۸ی شصت میالدی ساالنه حدود های دههمطابق آمار دولتی تولید ناخالص ملی در سال 1 

 درصد افزایش یافته است. ۴2تا  ۳0های بعد بین درصد و در سال 2/1۴نفت( سالیانه 

درصد رسید )در  5/۳9به  19۷۴ـ  ۷5داد. این رقم در سال ناخالص داخلی را تشکیل میدرصد تولید  5/۳1، 1959ـ  60بخش خدمات در سال  2 

 داد(درصد را تشکیل می 1/16همین سال بخش صنعت فقط 

درصد  50یابد! )چون بیش از مندان سه برابر شود، درآمد ملی افزایش میسوم تقلیل یابد و مایملک ثروتداری اگر مایملک فقرا به یکدر سرمایه ۳ 

گذارند و به مندان است(. بنابراین طبیعی است که آمارگران بورژوازی تکیه را بر میزان درآمد ملی )و درآمد سرانه( میثروت جامعه در اختیار ثروت

 کنند.ای نمیی شکاف طبقاتی اشارهمسئله
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اش نخواهد داشت. کاالیی که قیمت "آسامعجزه"به هرحال طبیعی بود که این افزایش ناگهانی درآمد برای همیشه اثر  

ی تولیدش نیز به تدریج باال خواهد رفت. افزایش پولِ در گردش در مقابل ثابت ماندن ریال جهش کند، هزینه ۴0ریال یه  20از 

 ی طبقاتی وشود. و باز تورم موجب تشدید مبارزهم موجب افزایش قیمت مواد خام میبه تورم منجر خواهد شد. تور سطح تولید

ریال بود بسیار بیشتر  1۸ی تولید کاالیی که قبال گردد. بنابراین هزینهازدیاد فشار کارگران برای باال بردن سطح دستمزد می

 اند:شرکت داشته xایران چند عنصر در ترکیب  . در موردx -22 = [(x+1۸) -۴0]شود و نفع از میزان قبلی سقوط خواهد کرد. می

 عوارض تورم جهانی -1

 داری ایرانهای سرمایهگیتورم ناشی از ویژه -2

  تر رشد سریع میلیتاریسم و بوروکراسی.واز همه مهم -۳

انداز رشد. شمتوهم در مورد چتر، ایجاد و جانب دوم و مهم Xعامل اخیر از دو جانب تاثیرگذار بود. جانب اول باالبردن  

 وضیح مختصری ضروری است:در این زمینه نیز ت

کند. عالوه بر آن قیمت درصد ذکر می 25ی درآمد نفت را خورد. شاه این رقم را تورم جهانی بخش بزرگی از اضافه 

شود های غرب سقوط کرد و این امر برای ایران که درآمدش بر حسب دالر محاسبه میاخص در مقابل سایر پول طوربهدالر 

 20که قدرت خرید یطوربهکمرشکن بوده است. مجموع این دو عامل بیش از یک سوم از اضافه درآمد نفت را مستحیل کرد، 

رسید. حال اگر درنظر گرفته شود که میزان استخراج و فروش دالر  میلیارد 1۴-1۳میلیارد دالر چهارسال پیش به چیزی معادل 

گیر رژیم در روز( به مصیبتی که گریبان بشکه میلیون ۸/5میلیون بشکه به  5/6ت ایران هم کمتر از گذشته شده است )از فن

 است. هنگامی که یک بوروکراسیس واپسین آنأها بدتر اما باالرفتن سطح انتظارات و یاز همه اینشده بیشتر پی خواهیم برد. 

ی حرکت مطابق قوانین اینرسی متمایل به ادامه ،گیردکند و سرعت میمفلوک ناگهان به علت افزایش امکانات رشد سرطانی می

 یهظار ادامشود. اگر امسال درآمد چندبرابر شد و بوروکراسی چندبرابر، در سال آینده نیز بوروکراسی به انتبه همان سرعت می

 طور کهشود، بلکه همانبرابر نمی تنها درآمد نفت هرساله چنددیگر نهــ متاسفانه برای رژیم ــ اما  ۴رشد تصاعدی خود است.

دید و برای انداز رشد تصاعدی را در مقابل خود میجاست که بوروکراسی که چشمدر این یابد.نشان دادیم، در واقع کاهش نیز می

کند. می وار تقالکوبد. دیوانهشود که عبور از آن برایش ممکن نیست. با سر به سد میه با سد عظیمی میآن تدارک دیده بود مواج

ی موجودیت )رشد( به هر چیز برای ادامه ،اش را در گرو رشدش نهاده بودموجودیتکند. نهادی که چاپد و دریدگی میمی

جاست که این 5یابد.سابقه میاسی است ابعاد بیی هر بوروکرشود. اینجاست که فساد و ارتشا و دزدی که مشخصهمتوسل می

ارد دنه پایه در سنن  "شناسانجامعه"آمیز شود. این برخالف دالیل حماقتمی "فاسدترین بوروکراسی جهان"بوروکراسی ایران 

 (جاست که مبارزه با فساِد بوروکراسی  توسط بوروکراسی، )از اصول اخیر انقالب شاهانه)!( است. این "های ملیخصیصه"و نه از 

                                                           
 میلیارد دالر. 69( ۷۸ – ۷۳ی اخیر )ی پنج سالهمیلیون دالر بود، برنامه ۳50ی اول ایران ی هفت سالهبرنامه ۴ 

 که مختصر ممر درآمدی برایش ایجاد کرد، یکی از علل تشدید نارضایتی مردم بود. در این زمینه:تقالهای بوروکراسی برای ازدیاد درآمد با وجود آن 5 

چهارم موسسات بزرگ مالیات فقط یک 19۷5بورژواها بود )در سال داران کوچک و خردهفشار برای وصول مالیات بر درآمد که طبعاً متوجه سرمایه –الف 

 درصد تولید ناخالص داخلی از این راه تأمین شد(. 5/۳دادند و تنها 

داران باند شاه بود، در عین حال درآمد قابل توجهی بورژوازی به نفع سرمایهاش تسریع ورشکست کردن خردهفروشی که دلیل عمدهمبارزه با گران –ب 

 هم برای بوروکراسی داشت.

که حتی  بین،توانست توسط یک بوروکراسی کوتههایی که صرفاً میکاریو غیره و انواع و اقسام دغل "ملی"های ی جشنتلکه کردن کسبه به بهانه –ج 

 ند، انجام گیرد.کفکر فردای خود را هم نمی



8 
 

بورژوا یا بورژوای نوپایی که به حساب درآمد سریع زندگی خود را شود. خردهیک شوخی ناشیانه و و یک نمایش سفاهت می

ان یده بود، ناگهشش برای خود خرج تراادشان تلفن، خانه، ماشین ... (، که چندین برابر درآمد مشروعتوسعه داده بود )به قول خو

در  "زندگی"به نام که ای دهد. نگاهی به مضحکهشود و به زمین و زمان دشنام میکشیدن امکانات روبرو میبا هیوالی مهیب ته

 دهد.شان میکمیک را ن ــ ید، این هراس تراژمیهن ما جریان دارد

اما این تنها بوروکراسی ایران نیست که به چنین هراسی افتاده است. این هراس که خود معلول متوقف شدن رشد یا  

 بود که رژیم شرط داشت و این مصیبتیداری جهانی پیشتری را در بخشی دیگر از سرمایهکم شدن امکانات است، هراس مهم

 کرد:را نمیبینی آنایران پیش

دهد. وام، اعتبار، سفته و انواع و اقسام تدابیر اقتصادی موجبات اش خود را گسترش میبرابر سرمایه نبورژوا چندی یک 

 برگشته، روز به شام نرسیده، ورشکستها وصول نشود. تاجر بختکنند. اما امان از روزی که یکی از سفتهاین گسترش را فراهم می

ی "سرمایه" کند.خواهد و اعتبارها را لغو میها را پس میک پس از بانک وامرسد. بانل میپس از سفته برای وصوشود. سفته می

ای هچند سال پیش بانک ش بود که نامعتبر شد. و این درست مصیبتی بود که به روز رژیم ایران آمد."اعتبار"تاجر بورژوا 

ی دیدند. رژیم حتی امکان استفاده از همهدر مقابل خود می ی ازدیاد درآمد نفت ایران مشتری معتبری راشکرانهالمللی بهبین

دیگر تا کباب شدنش چیری باقی نماند. در سال  "در سرخی فرو رفت"ها قول بانککه ایران بهاعتبارات را نداشت. اما همین

د های خوادن وام به ایران از دولتها برای دهای غرب هر بار با اشکال مواجه شد. بانکگذشته رژیم ایران برای گرفتن وام از بانک

پیشین را فراموش  "پذیریانعطاف"های گذشته گرفتن وامخواستند. شرایط دادن وام را دشوارتر کردند و در پسضمانت می

داری جهانی اش. هراسی که در سرمایهکردند. این امر برای رژیم ایران به همان اندازه کمرشکن بود که کم شدن درآمد واقعی

 نمک بر زخم بود. یمثابهفتاد، برای رژیم ایران بها

ایران را ناگهان به حد رژیمی که برای حیات خود  "قدرقدرت و معتبر"م این عوامل، رژیم کرد توأاین طریق عملبه 

که )وچنانافزود  ــ کشانزحمت ــهای همیشگی زند سقوط داد و خیل عظیمی از ناراضیان جدید را به انبوه ناراضیدست و پا می

 ای میهن ما دارد(.ای بر جنبش تودهثیر دوگانهخواهیم دید، این امر تأ

ته ها در گذشکنیم، چه اینداری ایران بوده است اشاره نمیگیر سرمایهما در این نوشته به مسایل دیگری که گریبان 

ی بخش کشاورزی و اند تالشی کامل شیرازهز این جملهسازند. اای را میاند و موضوعات بحث جداگانهمورد توجه قرار گرفته

ی ما در ی عمدهتکیه 6تر از آب درآمده است.ها هم وخیمبینیی بخش صنعت، به حدی که از بدترین پیشگسترش دفورمه

یدی ان امر جدخرابی وضع کشاورزی و صنعت در ایر دهد.دست میوضع رژیم را به ناگهانیجا بر مسایلی است که دلیل سقوط این

 "موئی بود که کمر شتر را شکست."نیست. باید در جستجوی عواملی بود که خرابی وضع را برای همه عیان کرد و به اصطالح 

                                                           
تا  داری جهانی در مدار مشابهی قرار دارند )کره جنوبی، برزیل، فیلیپین و ...( مقایسه شودکافی است صنعت ایران با کشورهای دیگری که در سرمایه 6 

اکتور فشود، باال بودن خارج طی می ها درسرانجامی وضع آن بهتر مشخص شود. تکیه بر صنایع مونتاژ و یا محصوالتی که قسمتی از فرایند تولید آنبی

انگیز بارآوری کار حتی در (، پائین بودن رقتدرصد است! ۴0این فاکتور در ایران  19۷6حد غیرقابل تصور )مطابق گزارش دولت امریکا در سال به اتالف

کند، بلکه به قدری این می بر غربایران را کالً متکی  درصد آلمان غربی( ... از جمله عواملی است که نه تنها تولید صنعتی 60نسبت صنایع مدرن )به

ی محصوالت صنعتی ایران به شود! قسمت عمدهدهد که برای فروش کالً متکی بر شرق میمحصوالت را از نظر رقابت اقتصادی در موضع بد قرار می

حصوالت خارجی هستند و معامالت نیز پایاپای است و بنابراین ها خریدار مشود، زیرا در این کشورها دولتشوروی و کشورهای اروپای شرقی صادر می

 شده است! "پل بین غرب و شرق"نوعی تواند افتخار کند که بهرژیم ایران میشود! ها خارج نمیی آنپولی از کیسه
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 نقش امپریالیسم جهانی

 

های اساسی تزلزل وضع رژیم شدند، اما اثرات نامساعد این عوامل به چه ذکر شد، بحران اقتصادی و ازدیاد نارضایی، زمینهچنان

های گذشته در نوشته ــسیاست جهانی امپریالیسم امریکا  ــعلت ظهور عامل جدیدی مضاعف شد. در مورد این عامل جدید 

ظامی یابی بخش غیرنکنیم که قدرتقدر اشاره میبینیم. همیننیاز میجا بیها در اینار آنایم و خود را از تکرسخن گفته مفصالً

در امریکا طماعان بیشتری را در مقابل رژیم ایران قرار داد. رژیم که به علت بدی وضع خود برای ارضای عطش اربابان اصلی کهن  

فاع از د"ی اکنون با ازدیاد فشار جناح دیگر که در پوشش متقلبانهدچار اشکال شده بود،  ــهای نفتی بخش نظامی و کارتل ــ

را رژیم از همان ابتدا درک کرد. اگر تا دیروز الزم بود کذایی بودن دفاع از حقوق رو گشت و اینشد، روبهعنوان می "حقوق بشر

این باید پی برده باشند نیز به "خواهانادیآز"و  "های اصیللیبرال"ترین ای افشا شود، امروزه حتی احمقبشر کارتر برای عده

. شد، رها گشت "وخیم"که وضع اهرمی سیاسی برای گرفتن امتیاز اقتصادی بود و به همین جهت به مجرد آن "حقوق بشر"که 

روز شمردند و امداری میهای رشد سرمایهشرطشدند که دموکراسی و حقوق بشر را از پیشاگر تا دیروز متعذرینی یافت می

ر چه دروند )!(، دیگر نیازی به بحث بیشتر در این زمینه نیست. آنجنگ اشباح چند ماه پیش خود میها نیز اجبارا بههمین

)!( این یورش جدید امپریالیسم مواجه با زمانی شد که او از همیشه  گفتنی است، این است که از بخت بد رژیم   جا این

را  ارباب و حامی اصلی دیرینه نبودنِ طماعان را راضی کند و از همیشه بیشتر دردِتوانست می از همیشه کمتر ،پذیرتر بودآسیب

کردند، امکانات او فورد بر امریکا حکومت می ــکرد. اگر در زمان شروع بحران رژیم هنوز جناح نیکسون در راس قدرت حس می

 برای مقابله با بحران بیشتر بود.

 نیکوس ــهای غرب در این زمینه اشاره به تزی که در یکی، دوسال اخیر عنوان شده ضروری است. یکی از کمونیست 

ی رقابت همسئلپس از بررسی فاکتوگرافیک وضع یونان، اسپانیا و پرتغال،  "هابحران دیکتاتوری"نام در اثر خود به ــپوالنزاس 

 یتر در مقابل انحصارات عظیم( را در بروز بحران در این کشورها و نحوهری کوچکداکشورهای بازار مشترک و امریکا )سرمایه

 عنوان یک امر مسلم تلقی کرد وبه ماند که این مشاهده را هنوز نبایدالبته او از تذکر این نکته غافل نمی شمارد.حل آن موثر می

عنوان شده، الزم است که مورد توجه اپوزیسیون ایران قرار گیرد.  هرحالجا که این تز بهاز تعمیم بالجهت باید اجتناب کرد. از آن

این تز  اگر ۷.طلبد که هنوز موجود نیستهای خارجی در ایران را میگذاریاین امر تحقیق جامع در مورد میزان و میدان سرمایه

در  طور کههمان ــکه داری اروپا و امریکا را در مورد ایران توضیح داد. مختصر آنی متفاوت سرمایهشاید بتوان رویه صحیح باشد

ای و رادیکالیسم حاکم ت تودهی مبارزاسابقهو گسترش بیپس از وخیم شدن وضع ایران  ــذکر شده  2ی رهایی شمارهی نشریه

نانکه چ ــ متفقاًی ایران سرپوش نهاده و مسئلهی زیادی تضاد خود را بر سر های مختلف امپریالیسم امریکا تا اندازهبر آن، جناح

مطبوعات لیبرالی امریکا که به حمایت همه جانبه از شاه همت گماشتند.  ــآید همواره در موارد احساس خطر جدی پیش می

کارترین مطبوعات به شمارش صدا همراه با محافظهگفتند، یکسال پیش از فقدان احترام به حقوق بشر در ایران سخن مییک

 از تظاهرات ایران فراموش نکردند که هرگاه اجباراً رژیم شاه پرداختند. نیویورک تایمز و واشنگتن پست ابداً "جوانب مثبت"

                                                           
میلیون دالر  ۳۷میلیون دالر و برای بازار مشترک  ۸0برای امریکا  19۷۴ – 1956های ی سالگذاری خصوصی خارجی در فاصلهمیزان رسمی سرمایه ۷ 

دهد. این ها در ایران را تشکیل میگذاریدرصد سرمایه 5میلیون دالر( که در جمع  20ها میلیون دالر و مولتی ناسیونال ۴0بوده است )ژاپن حدود 

سرمایه است.  موضعچه بیش از قدرمطلق سرمایه مهم است داری انحصاری آنرمایهآمارهای رسمی مطلقا غیرگویا و غیرقابل اعتماد هستند. در س

ی عظیمی را در دست گرفت. البته قرار گرفتن در رأس ی ناچیز در موضع خاص ، کنترل واقعی سرمایهتوان در سیستم هرمی با قراردادن سرمایهمی

های گذاریکه قدر مطلق سرمایهاین جهت است که با آناع و اقسام مسایل دیگر است. بهسیستم هرمی وابسته به قدرت سیاسی و مانور و زدوبند و انو

 ها.هاست و نه میدان آنای که رسمًا اعالم شده معلوم است، ولی این نه به معنای روشن بودن میزان واقعی آنخارجی تا اندازه
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شاه  ۸"لیبرالیزاسیون"ی ای فناتیک هستند که نه تنها مخالف برنامهکنندگان عدهتظاهر ذکر دهند کهمیان آوردند تذکری به

روپا رسد که سوسیال دموکراسی انظر میخواهند قیمت نفت را باال ببرند!! اما در مقابل، بهانگیزتر میهستند، بلکه از همه وحشت

طور که ذکر شد، نباید به این مشاهده اهمیت تعیین کننده داد؛ نمعهذا، همادهد. های خود ادامه میزدن هنوز به چک و چانه

 که:ویژه آنبه

 تند.ی کشورهای امپریالیستی هسماندگی و فقر نسبی در زمرهی فوق )یونان، اسپانیا، پرتغال( با وجود عقبگانهکشورهای سه -1

 دهند.  را تشکیل میآنی اندازهای توسعهاین کشورها مورد نظر بازار مشترک هستند و چشم -2

 ( هستند و با کشور آسیایی ایران قابل قیاس نیستند."مهد تمدن"این کشورها اروپایی ) -۳

ی فوق گانهتر از کشورهای سهنسبت قدرت سیاسی و اقتصادی امپریالیسم امریکا به کشورهای اروپایی در ایران بسیار بزرگ -۴

 است.

اشد. ی بحرانی خاورمیانه بالخصوص که در منطقهلیعتوان کرد؛ احتیاطی نمیخیز است. با چنین کشوری بیایزان کشور نفت -5

 کند.شریان حیات امپریالیسم از آن عبور میای که منطقه

ردون ود را با ماه گها در دل مشتاقین آب شود و ماه خبنابراین حتی برفرض صحت تز فوق نباید قند پادویی کارامانلیس 

 یکی بگیرند!

 عوامل دیگر

 

مله عوامل دیگر و منج کرددر صفحات قبل به نابسامانی وضع اقتصادی رژیم و بحران موجود اشاره کردیم. اما بدیهی است که عمل

های هنیستند. ما در نوشتویل به یک عامل عوامل متعددی است که قابل تأ عوامل روبنایی را نباید نادیده گرفت. هر بحران معلول

 اً خصوصــ فکنیم و در مورد برخی اها بیضروری است نظر مجددی بر آن ایم. اکنونای از این مسایل اشاره کردهقبلی به پاره

 مطالبی بیان داریم. ــمذهب 

ال نشانده به صورت کامای نیست. استبداد در بخش اعظم کشورهای دستی وجود استبداد در ایران امر ناشناختهمسئله 

م نده شده است. استبداد و خفقان توأدموکراسی پوشاشبهعریان و عیان وجود دارد و در معدودی دیگر فقط با یک نقاب شفاف 

در کشورهایی که سنت نظام دموکراتیک ندارند موثرتر و  ثر افتد. این خصوصاًتواند در سرکوب مواالصول تا مدتی میبا آن علی

العمل یک فرد عادی در مقابل خفقان زار دیگری حد و حدودی دارد. اولین عکسکرد خفقان مانند هر ابت. اما عملتر اسبادوام

اما این اثر تا  ردید عامل بازدارنده است.کاری و سکوت است. ترس از بیکاری و ترس از زندان و شکنجه بدون تمحافظه دشدی

مجموع عوامل معیشتی و روبنایی او را به حالت  عنصر ناراضی راه جدید مبارزه را نیافته باشد و ثانیاً زمانی وجود دارد که اوالً

دیدتر خواهد یک شتر باشد، آنیک سختزاید و خموشی شورش. هرچه اینانفجار نرسانده باشد. ترس در بطن خود عصیان می

 د.تواند باشسوزانند و جز این نمیکشند و میبود. آواهای در گلو خفه شده و فریادهای برنیامده و انبوه شده باالخره زبانه می

                                                           
افشا نشود همین  "حقوق بشر"که دروغ گفتند. امروزه برای آناو سخن می "یونمدرنیزاس"جاست که در گذشته طرفداران غربی شاه از جالب این ۸ 

ها مخالف دادن آزادی هستند و خفقان گذشته را اند! به هرحال گویا چند میلیون معترض در خیابانتبدیل کرده "لیبرالیزاسیون"مدرنیزاسیون را به 

ی سناریو را گرفته و اظهار جاست که شاه هم دنبالهخواهان نباید سرزنش کرد. جالب اینانخواهند! و بنابراین شاه لیبرال را در کشتن این خفقمی

   "ی فضای باز سیاسی را دنبال خواهیم کرد.رغم اعتراض مخالفین برنامهما علی"دارد که می
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همواره و  آور شاهنمایی تهوعر ایران اما تنها استبداد نبود که برای هر انسانی مشمئز کننده بود. تفرعن و قدرتد

سال یک  15 ــ 10حدود های اخیر به قدری تنفرانگیز شده بود که در هیچ جایی و زمانی سابقه نداشته است. خصوص در سالبه

، زهرچشم گرفت و هر موجودی را که طلبیدنشانده کوس برابری با کورش و داریوش زد، امپراتور شد، هل من مبارز مزدور دست

مندان و همه چاکری در برابر قدرتنمایی در برابر ناتوانان، با آنبرداشت. تضاد این همه قدرت دید از میانسد راه خود می

ساختند که شاه، شاهِ شاهان، آریامهر ی منفور عنصر پلیدی را میوجوه مختلف چهره رجزخوانی برای ضعفا و نوکری برای اربابان

مکن م کنند.ی عفنی احساس احترام نمیرشت باشند برای چنین مجسمهجز کسانی که از همین س... نام داشت. هیچ انسانی، به

جز کسانی که با انسانیت وداع کس بهای خاموش باشند، ممکن است حتی از ترس تظاهر به محبت کنند، ولی هیچاست عده

تا یاد آوریم کودریم آن فرار را، بهویاد آها را و بهیاد آوریم آن کورش تو بخوابماند. بهاند بدون احساس چندش تماشاگر نمیکرده

ها نیز بر هم تاثیر ای دیرتر. و اینای زودتر و در عدهزاید و زایید. در عدهو رذلی در هر انسانی نفرت میاین حقارت را. موجودی به

تر بود. مبارزین انقالبی در اذهان آگاه سریع همه خفقان و تفرعن طبعاًهمه نابرابری و استثمار و اینالعمل اینگذاردند. عکس

ال های شمماه پرشکوه پرچم مبارزه را بر فراز کوههای لشگر انبوهی از خشم و قهر مقدس خلق بودند که در بهمنمیهن ما، طالیه

. بودند فشانآور آتشهایی که پیامسوخت. لهیبهای آتشی بودند که در دوردست در دل خلق میها بلندترین زبانهکوبیدند. این

جا سخن بر سر درستی یا نادرستی و بیهوده نبود که همه در مقابل این نمودارهای آگاهی و احساس تعظیم کردند. در این

دادند که در دل جامعه چه است که مبارزین مسلح نشان میی مسلحانه نیست. گر چه درست بود. سخن بر سر اینمبارزه

ی مسلحانه مملو از ذکر شواهدی است های اول مبارزهدادند. ادبیات سالر را خبر میها التهاب را، آتش را و انفجااینگذرد. می

 کردند.بستگی میهای قابل توجهی از مرفهین با مبارزین احساس همتنها مردم تحت ستم، بلکه حتی بخشدادند نهکه نشان می

ها علیه رژیم منفور. هر کس در ی آنها. با مبارزهه با پیام آنها، بلکها. احتماال نه با معتقدات ایدئولوژیک آنشاید نه با راه آن

 ها و نه قطعاً پیروزی آن آور بود. نه الزاماًچه پیامدید. این بود آنی خود را میها فریاد خشم فروخفتههای آنآوای مسلسل

 ها.اشتباهات آن

ای که از دل خلق برخاسته بود نتوانست پیوند الزم شعلهپاید. ای دیر نمیاما شعله هنگامی که از آتش جدا شود لمحه 

جا بود که خلقی که بالقوه ذات شده است و نبود. از ایناز توده دور افتاد. در این توهم فرو رفت که قائم به را با خلق بنا کند.

ناچار در ها را بههایی برآمد و آنلی انقالبی حرکت کند، در فقدان این پیوند در جستجوی بدیدنبال مشعل مبارزهتوانست بهمی

ه نشده لئی کثیری هنوز هم مسو برای عده ــله نبود ئها واقعی بودند یا سراب، هنوز مسکه این بدیلسنن خود جستجو کرد. این

 میان آمد. جاست که پای مذهب بهمنظور پیدا کردن پرچمی بود برای حرکت. و این ــاست 

   راه رستگاری

 

یشروی ها را به پکوشند. این کوشش آنها برای تغییر آن میشود، انسانه شرایط معیشت و زندگی غیر قابل تحمل میهنگامی ک

 ،داری صنعت جدید را به وجود آوردکند. هنگامی که سرمایهگذشته متمایل می بهترِ و یا برعکس، به بازگشت به دوران متصوراً

ظام وضع معیشتی او بدتر شده است. ن دید که در شرایط جدیدالعمل یک کارگر ناآگاه شکستن ماشین بود. کارگر میاولین عکس

شد دید. برای او ماشین مظهر لعنت جدیدی بود که داری هنوز برایش قابل رویت نبود ولی ماشین را به راحتی میسرمایه

دیدند را می نظامتر شکست. رجعت به گذشته. اما معدودی آگاهرا میوجود. آن ین عدمش به زِاش را تباه کرده بود؛ و بنابرازندگی

ها با ماشین دشمنی نکردند بلکه معتقد به تسریع تکامل پوشانید. آنها میهای جدیدی را که استثمار خود را در آنو پوشش

 جامعه شدند. به جای خرد کردن ماشین، نظام را کوبیدند.
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ی ادوار تاریخ و در مقابل انواع بالیا و گرایش به فرار از وضع موجود، همین جستجوی راه رستگاری، در همه همین 

 عنوانهب، در مراحل متعددی خود را گر اساسی بازگشت به دوران طالیی گذشتهتوجیه عنوانبهمصائب پدیدار شده است و مذهب، 

 راه رستگاری نمودار ساخته است.

خورد. این گرایش وسیع نوعی توجه مجدد به مذهب در بخشهایی از مردم به چشم می چندین سال پیش در ایران از 

د که ها نبوی شریعتیی ویژهدانیم که این نطق و خطابهها. ما میبود و برای خود قهرمانان جدیدش را نیز آفرید. دکتر شریعتی

دند. آفریکه در جستجوی راه رستگاری خطبای جدید را میهایی از مردم بودند کشید. این بخشی ارشادها میمردم را به حسینیه

اری، دالعمل نسبت به وضع موجود، به فرهنگ منحط سرمایهعکسآوردند. سخنان را بر سر شوق میمستمعین بودند که صاحب

 ت؛ در مقابلِ، معصومیمین، به خفقان و استبداد. در مقابِل فسادید استثمار، به ورشکستگی و عدم تأبه نفوذ امپریالیسم، به تشد

ها ابهی کرسی خطنابرابری، مساوات. احالم شیرینی که شنوندگان را بر پایه تفرعن، خضوع؛ در مقابلِ استبداد، آزادی؛ در مقابلِ

ها چند صد جلد کتاب مذهبی به صور مخفی و علنی چاپ شد. و کتاب برای چاپ شدن در طول این سال کرد.میخکوب می

های کوچک و بزرگ مذهبی، هم ها کار محفلارد و هنگامی که چاپ شد خواننده دارد. در طول همین سالخواننده الزم د

  به وجود آمد ... 9های حضرت زینبی جالب چریکپدیدهها سابقه یافت. در طی همین سالجو و هم منفعل، رونق بیمبارزه

رنسانس معلول شرایط زیست بود، ولی این نوزاد در تولد مجدد بر کردند. ها همه حکایت از یک رنسانس مذهبی در ایران میاین

  گذاشت و گذاشت.شرایط جامعه نیز تاثیر می

آحاد و  ــتشیع  ــتوانست انجام گیرد که این مذهب اما این حرکت در جهت بازگشت به سنن مذهبی هنگامی می 

های ر سنتب، تکیه بر تفکیک تشیع علوی از تشیع صفوی گویی به مشکالت را بتواند بنمایاند. تکیهعناصر الزم جهت جواب

 داد.های مختلف خلفا، عناصر الزم را برای این تصور به دست میی تشیع در مخالفت با سلسلهجویانهمبارزه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ها ابدا پیدا نباشد. در کردند که موی آنبه سر میهای فاطمه زهرا نامی است که مردم به دخترانی داده بودند که روسری را به شکلی ویا چریک 9 

 دار سنتی نیستند، بسیار زیاد شده است.   های حجابها و ادارات تعداد این زنان که اغلب از خانوادههای اخیر در دانشگاهسال


