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  محسن رضوانی

  ٢٠١۶ جوالی ٠٨

 درمانده رژيمی فاسد و
بر اساس قوانين مالکيت خصوصی، استثمار  نظام ھای سرمايه داریۀ نظام سرمايه داری حاکم در ايران ھمانند بقي

ند و شوريد آن  ھمان نظامی است که عليهۀادام.  بردن سود بيشتر پايه ريزی شده است رایبسان از انسان ، رقابت ان

شان نشان  نا و طرفدارء از خودگذشتگی که اعضامتما با  ضعيف بودوت نيروھای مترقی و چپ پراکنده چون تشکيال

وانسجام يافته   نظام سلطنتی گسترشۀذھبی که زير سايمۀ تکيه به صد وھشتاد ھزار حوز گر بزرگی باه  خدع،دادند

بار با تکيه به خرافات و سنن  را اين ديکتاتوری ديگری انقالبی را شکست دھد و  توانست نيروھای مترقی و،بود

  .ھزار وچھار صد سال ھجری پيش مستقر سازدۀ ماند ت گرفته از جوامع عقبأاسالمی نش

بر رسی اوضاع آن     با  -"  ايرانۀتود سازمان انقالبی حزب" ارگان - "اره سرخست" ۀحدود چھل سال پيش در نشري

. می شود ھا از ھم پاشيدهه  ديواری است پوسيده که با اوج گيری مبارزات تود زمان نوشتم رژيم شاه از درون گنديده و

 ثروت ملی مردم را ،پاول گررو بود، مشتی چه روب در آنزمان مثل او ضاع کنونی سرمايه داری شاھانه با بحران

فقر وفالکت   مھاجرت کرده ويالن وسرگردان به زاغه نشينی وروستاھاوسيع مردم تازه از  ھایه تود غارت می کردند،

 ھاس آنأبه لرزه در آورده بود و ذھنی گران تاريخ و در ر تضاد ھای حاکمين ديکتاتوری فردی شاه را. کشيده شده بودند

نيروھای امنيتی خود را  و ارتش پنجم جھان را شکل می داد، وھزار و پانصد ساله برپا می کرد،د محمد رضا شاه جشن

  . کمونيست می انداخت ه تر به جان مبارزان و آزاديخواھانتلجام گسيخ

پانزده ميليون کارگر .  داريم نزديک می شويم ۵۶و ۵۵ ھای امروز شواھدی پر رنگ موجود است که به دوران سال

روزانه با  . زندگی می کنند آنھا در زير خط فقر. جمعيت را در بر می گيرند   ميليون پنجاهشان ايھه خانواد داريم که با

لند  مشغومخفیدرست بخاطر وضع امنيتی به کار . کنند تما م سرکوب ھای امنيتی پنج اعتصاب و اعتراض را آغاز می

  .ايران به قدرت ونقش خود بيشتر در عمل پی می برد و ھر روز طبقه کارگر

   .کنونی مستقل کارگری و فعالين آنھا باشند بخوبی ديده می شوند ھای  دکل کشتی که تشکل

ۀ از ھمه مھتر با آگاه شدن به خدع  و٨٨ سال ۀدانشجويان و محصالن با درس گيری از تجرب پرستاران، معلمان،

 ۀمتحدان پا برجای طبق  به،اند ی کردهزل باحاه در برانداختن نظام سرمايه داری تاب ح طلبان که تنھا نقش ترمز رااصال

 سوسياليستی ايران گرايش انقالبی کارگری ھر روز بر اثر کمونيستی و از سوی ديگر در جنبش. کارگر تبديل می شوند

بنابراين ما بار .  کارگر قوت می گيردۀطبق ش در دفاع از منافعفعاالنبرخاستن خود طبقه و ايستادگی ھای تا مرگ ِ

تضادھای  که بحران اقتصادی شديد تر شده، حاکمان قادر به حل بحران نيستند، رو ھستيمه ديگر با اوضاعی روب
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ای گرايش طبقاتی کارگری به جريان اصلی مبارزه بر حاکمان وامپرياليستھا ھر روز شديدتر می شود واز سوی ديگر

که  دانم برای اين اما خوب می.  به عوامل مختلفی بستگی دارد ،واھد رفتخ به پيش هاوضاع چگون  .تغيير در می آيد

 و  لتر از گذشته به امر سازماندھی بپردازندفعا  وانقالبی   بايد نيروھای کارگری،دست خودشان بيفتده سرنوشت مردم ب

 .سخنی زيبا از ابوالقاسم الھوتی است در عمل پياده کنند  کهرنجبران وحدت وتشکيالت است راۀ  چار:شعار

  

                        

 

 

 
 


