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ي بنزين توسط دولت و افزايش  آبان قطع يارانه ٢٥اي بودند. روز جمعه  كارگران و تهيدستان ايران منتظر اشاره
  جليقهاي بود كه فرا رسيد. تمامي ايران به پا خواست. قيامي شبيه قيام  هو بهان  درصدي قيمت آن، اشاره٣٠٠

كه علت قيام نه افزايش  جايي ،شيلي حتي و  در اكوادور »روزه انقالب نيم«، وانقالب سودان، زردها در فرانسه
 و حمل ي هزينه و سوخت قيمت افزايش اصل در بلكه افزايشي اندك در بهاي بليط مترو بود. ،قيمت بنزين

داري  ي مردم دنيا مترصد و منتظر حركتي اشتباه از جانب سرمايه هاي اخير نيست. گويي همه يامق اين علت نقل،
  ينه االبته اين بدر جهان پيوسته بود.  ها موج سوم انقالبي ماجرا از اين قرار بود و ايران دوباره به  هستند. همه

قيام، خيزش خلق و  بلكه مستقل از خصوصيت محلي ،ي كشورهاي فوق، انقالب رخ داده معنا نيست كه در همه
 ها است. ي از موج سوم انقالبئيا انقالب، جز

هاي كوچك شروع و  از شهرستاناين اقدام كوچك سران مملكت، منجر به فوران خشمي عظيم شد كه ابتدا 
ها را  ها و جاده و مشهد و اصفهان انبوهي از مردم خيابان سپس در شهرهاي بزرگي مثل تهران، تبريز، شيراز

هاي  بيش از صد بانك را به آتش كشيدند و ساختمانودار، ها ريختند، در اين گير و خيابان ها بستند  و به ميدان
مردم در   ي از خشم تودهچيز هيچ. زدند آتش و شغالا را جمعه مهائر و دفاتر ري، شهرداري، شوراي شهفرماندا

ور شد مصون و مقدس نماند، هيچ چيز از  هيچ چيزي در مقابل اين آتش عصياني كه در ايران شعله امان نبود،
   ماند. اند در امان باقي نمي پا خواسته  بار به غضب مردمي كه عليه زندگي فالكت

  
اي در سخنراني  اهللا خامنه ها را بر نتافته، مورد هدف قرار داد و در سومين روز اين توفان، آيت حاكميت خشم توده

نظرهايي بين كارشناسان بود، و من چون تخصصي در اين  در مورد افزايش قيمت بنزين اختالف«خود گفت: 
 هاي توده كه يدنپائ ديري  .»كنم ن) حمايت ميزمينه ندارم از تصميم سران سه قوه (در مورد افزايش قيمت بنزي

 وي سخنان به ،»اسالمي جمهوري بر مرگ« و »ديكتاتور بر مرگ« ،»اي خامنه بر مرگ« شعارهاي با خشمگين
 .دادند نشان واكنش

اي مبني بر تاكيد  اهللا خامنه بيني كرده بود. سخنان آيت العملي را پيش صد البته كه حكومت چنين قيام و عكس 
 بر تصميم اين. سازد مي آشكار حكومت توسط  را ي اين تصميم توافق بين سران سه قوه، مكانيزم پشت پرده

 خير،. است نشده گرفته روحاني حسن آن، رئيس و مجريه ي قوه طرف از اقتصادي، تصميمات معمولِ خالف
يك بحران خاص و حالت  وقوع يا و جنگ زمان مانند حياتي تصميم يك براي آمادگي چون هم گويي
ي قيمت يك كاال؟ِ!  كند. بسيار خوب براي چه؟ براي افزايش ساده گانه را بسيج مي  العاده، روحاني، قواي سه فوق

ها كامال مشخص  مردم به خيابان يورشاي از اين تصميم در صورت  اهللا خامنه آيت ي شده تعيين حمايت از پيش
او خود را با گفتن اين جمله كه كارشناس نيست از اين  كنيم، اي توجه مي نهاهللا خام است! وقتي به سخنراني آيت

آميز نخواهد شد اگر ما فكر  صورت، مبالغه اندازد. در اين گانه مي توپ را به زمين  قواي سه كند و تصميم مبرا مي
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را مبرا و قواي  خود ،اي از اين تصميم شوم جريانات آن باشد كه خامنه شدن كنيم كه دليل از كنترل خارج
 .است گانه را متهم كرده و حتي از طرفي اجازه ورود مجلس به ماجرا و حل آن را هم نداده سه

گونه حكومت مالها را را رهبري اي چ اهللا خامنه كه آيت اين تصميم و اين ،با در نظر گرفتن مسائل پشت پرده
كنيم كه  تنها بر اين نكته تاكيد ميــ  نبايد اينقدر در اين مورد اين اتفاقات بحث را طوالني كنيم ــكند  مي

گوي  ي اكونوميست، سخن ند. مجلها داري تمام كشورها از حقيقت امرانقالب مطلع بورژوازي و نظام سرمايه
  عربستان، در مورد آينده يآرامكوي مالي جهاني، در نوشتاري در مورد فروش سهام شركت نفتي  ي سرمايه خبره

كنند آرامكو در سي سال  كند: كساني كه ادعا مي زني مي گونه گمانه ترين دشمن ايران در جهان اسالم، اين بزرگ
 نظر در هم را اشغال يا و انقالب ريسك بايست مي عنوان بزرگترين شركت نفتي، پايدار خواهد ماند، هآينده ب
رسيده كه پيشروان چپ ن فرا آن وقت آيا آگاهند اندازه اين به تا حاكمان اگر  )١٣. س ،٢٠١٩ نوامبر ٢. ( بگيرند

  و كارگران هم به حقيقت امرمسلم بودن انقالب باورداشته باشند؟

 

  شود! وقتي بورژوازي داخل ايران دچار تضاد مي

  
در صد سال اخير، اين نخستين بار نيست كه مردم ايران در مقابل وضعيت اقتصادي و رژيم سياسي طغيان 

كنند. ساليان سال است كه مردم ايران براي آزادي از استبداد ديني و براي رهايي از فشار كمرشكن اقتصادي  مي
  كنند.  نبرد مي

نژاد اصولگرا رخ داد. انتخابات قويا مظنون به تقلب  يبرعليه انتخاب مجدد احمد ١٣٨٨اولين عصيان در سال 
كشته  ٨٠ها به طول انجاميد و حداقل  انتخاباتي عليه جناح ليبرال (در مقياس حكومت ج.ا) بود. جنبش سبز هفته

هاي اخير تاكيد كرد. جنبش سبز تحت هژموني  برجا گذاشت. فقط بايستي بر تفاوت فاحش اين جنبش با خيزش
ي خود را در گرو  امعه، قشر مدرن و خرده بورژواها و قشر بورژوا با مشاغل آزادي كه تضمين آيندهقشر مرفه ج
ديدند بود. مطالبات فوري جنبش هم بسيار متفاوت بود. در اين  تر و متحد با غرب و امپرياليزم مي ايراني ليبرال

مورد تاكيد بود. پر  »حقوق بشر«و  »يدموكراس«جاي آن  هاي قشر فقير در ميان نبود و به تهمطالبات، خواس
اي بود بر سنت روحاني يعني تمايل ادغام با غرب و ورود سرمايه و  بيراه نيست اگر بگوييم اين پيشينه

برده در  سودتر براي قشرهاي نامالي بيشتر و مستقرتر و كارهاي پرُمحصوالت به كشور و در نتيجه داشتن سود م
    رهبران آن از سياست بركنار و محبوس شدند.هم سركوب و  حركت اينهم حال  جنبش سبز. با اين

ها و مطالبات اين جنبش  خورده، قسمتي از برنامه هاي بسياري در تاريخ در مورد انقالبات شكست همانند نمونه
هاي  اي مجري خواست نژاد تا اندازه وسيله احمدي ينه اوسط مخالفان آن به اجرا درآمد. بخورده ت شكست

ير و نيازمند  فريبانه به قشر فق نژادي كه با رويكرد عوام هاي محرك و طرفدار جنبش سبز شد. احمديقشر
هاي  ين ترتيب برنده انتخابات شد. وي در دور دوم رياست جمهوري مجري سياسته اهايي داد و ب وعده
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درآمد بود. فساد و رانت بيشتر   ضرر غير قابل انكار قشر كم اقشار مرفه و به نئوليبرال شد كه صد در صد به نفع
ها و موسسات  خانه به تجارت ها با واگذاري تقريبا رايگان كارخانجات ملي و تبديل آنها سازي شد. خصوصي

ي برگزيده تسهيالت  وار تمام شد. اين طبقه ي كاال و اخراج كارگران مازاد به نفع بورژوازيِ انگل كننده وارد
هاي نئوليبرال توسط روحاني امروز  ي سياست رفت با ادامه طور كه انتظار مي انكالني از دولت دريافت كرد. هم

هاي خصوصي دارند. قسمتي از اين  ميليارد دالر بدهي معوقه به دولت و بانك ١٤نفر رقم نجومي  ١١٠تنها 
 خود »زحمت« لذت »تر امن و تر ابن اقتصادي«ها به صورت غيرقانوني از كشور خارج شده و اين تاجران در  پول

  .شد نخواهند مختومه حاالها حاال رسد مي نظر به كه دارند دادگاهي هاي پرونده هم برخي. كشند مي را
 

   : نوشتم ١٣٩٧واسط سال در ا يتاين وضعدرباره ي  )بهناز تبريزي(من 

 ٤٠٠٠ي پورشه در خاورميانه است، نزديك  واردكنندهترين  گر وضعيت موجود است: ايران بزرگ اين آمار نشان
ميليارد دالر از كشور  ٣٠كنند، در سه ماه اخير  ها در انگلستان زندگي مي نفر آقازاده و فاميل نزديك حكومتي

ها به يك اندازه زياد  خانمان درصد جامعه زير خط فقر هستند. تعداد فوق ثروتمندان با بي ٣٠خارج شده و نزديك 
كند. دولت فراخوان  ديدگان نمي ديدگان از بالياي طبيعي، هيچ كمكي به آسيب ود و دولت غيراز آسيبش مي

 ٦:٣٠ ساعت در كار شروع  به  مجبور كارمندان به اين علتدهد و برخي  جويي مي مصرف كمتر انرژي و صرفه
    .شوند مي صبح

  
 تالشيحكومت است. سپاه پاسداران با  هنوز قسمت بزرگي از صنايع و ديگر كارخانجات در دست اركان اصلي

زمان  در ها چري نييعظيمي از صنايع كشور و كارخانجات را در اختيار دارد. همانند  مچندان موفق، سه  نه
چه هميشه در تاريخ بوده، با  عثماني، سپاه در كشور به قشر حاكم تبديل شده است. از طرفي روحانيون، چنان

معناي واقعي  نند. بهك داري تاسيس مي سوءاستفاده از حقوق اسالمي تحت لواي وقف و اوقاف، بنيادهاي سرمايه
كار  توان اختالف بين روحاني ليبرال و محافظه دار رو به افزايش است. در نتيجه مي كلمه تعداد روحانيون سرمايه

مراه سپاه به دنبال ايران منزوي از غرب ه كار به ي خالصه كرد. جناح محافظهرا تنش بين دو جناح بورژواز
ي بارزشان   بندند. جناح ليبرال كه امروزه روحاني نماينده بيشتر پاي ي گسترش اسالم شيعي هستند و به وظيفه
 ي مالي اروپا هستند. خصوص با سرمايه  پارچه با غرب و به  ي اقتصادي نزديك و يك است در پي رابطه

  عصيان در رگها

بورژوازي   خرده اي بورژوازي وه بنابراين جنبش سبز يك درگيري داخلي در بورژوازي بود؛ همانند ديگر جنبش 
حمايت طبقات نيازمند محتاج بود. فقط، يك سال قبل از جنبش سبز با شروع ركود گسترده اقتصادي، سياست  به

خصوص با بعد از قرارداد اتمي ( براي  شروع شده بود با دولت روحاني به نئو ليبرالي كه در زمان احمدي نژاد
پنج عضو شوراي امنيت و آلمان و ( ١+٥بين ايران و كشورهاي ) كنيد ي آراز باغبان رجوع مقالهتر به  اطالع بيش
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ي اروپايي به  . سرمايهمنجر شدشد) ادامه داشت به اختالف و تنش در كنار آن اتحاديه اروپا كه نامش برده ن
و يكي از بزرگترين  ،ميليون ٨٣فرصت كوچكي در اين كشور با جمعيت برداري از هر  ايران وارد و در صدد بهره

 ي طبقه ،هاي آمريكا بهترشدن اقتصاد بعد از تحريم يصاحبان نفت و گاز در جهان برخواست. يعني با اندك
ر ها بود. د ي اين تنظيمات بر عليه آن ها ضرر ديد چون همه سياست اين از ايران محرومان و ها روستايي كارگر،

 اقتصادي هاي تحريم بازگرداندن با سال همان مرداد در و برجام از ترامپ دولت   گيري با كناره ٢٠١٧ارديبهشت 
عواقب  ترس از نفع ذي هاي گروه ساير و اروپايي ي سرمايه و صنايع ماه،  آبان در ها آن به بخشيدن شدت با و

رو شد و باعث افزايش تعداد  به با بحران شديدي رو در نتيجه اقتصاد ايران .واكنش آمريكا از ايران خارج شدند
 اين ايران مردم هاي خيزش تمام عيني علت سو اين به ٢٠١٧ سال از. شد درآمد كم و درآمد بي جمعيت كاران و بي
 باغبان آراز ي (مقاله پا خواستند. ديگر مشكالت اقتصادي به و فقر گراني، عليه بر ها توده سال همان. بود

 و بود شده كشيده تهران تا آن ي دامنه و آغاز خراسان از خيزش ).دهد مي خصوص اين در بيشتري اطالعات
بود؛  عهده گرفته و بعدها به شهرهاي بزرگ هم سرايت كرده هرهاي كوچك نقش رهبري اين حركت را بهش

ماه الگويي براي ساير كشورها شده و  هاي دي شود. خيزش وضوح ديده مي  اين الگو امروزه در خيزش اخير هم به
عراق و لبنان راهنما شده بود.  هاي كشورهاي عربي يعني سودان و الجزاير و بعدها بعدها به موج جديد انقالب

كنيم كه مدعي است خيزش ايران محرك ساير  ما چاپ شده جلب ميي  اي كه در نشريه بيانيهتوجه شما را به (
 وانفساي مبارزات رهبري چنين هم خيزش اينبيراه نبوده است)  چندان كهها در كشورهاي ديگر است  خيزش

  .است بوده اخير سال دو در ايران مردم خود

در تهران و ساير شهرها شاهد اعتراض زنان به حجاب اجباري بوديم. اين حركت قبل از خيزش  ١٣٩٦سالدر 
 »انقالب خيابان دختر«همين سبب هم آن زن  زن در خيابان انقالب شروع شد. بهماه با كشف حجاب يك  دي
   . شد الگو هم شهرها ساير در زودي به و گرفت نام

رخ داد. اين حركت پيوندي بين اختالفات پيشين بين بورژوازي كه در جنبش  ٩٦ ديجريانات پيرو اين حركت، 
. مانند قبل عصيان از شهرهاي كوچك شروع و ادامه يافت سبز ظاهر شده بود با عصيان قشر پرولتاريا و محروم

 ي برايقانون مثابه به شهرهاي بزرگ سرايت كرد. شروع قيام از مناطق محروم فارغ از بزرگي منطقه به
ي  كار و تجار كوچك هم كركره . با رسيدن عصيان به تهران بازاريان محافظهكند عمل ميهاي ايران  عصيان

حال با شكست  ي ايران است! درعين شان را پايين كشيدند! اين دقيقا وضعيت مردم اقشار مختلف جامعه دكان
كار رفتار خود را در مقابل جناح ليبرال حكومت  ازي محافظهبورژوازي و خرده بورژو ،ايران در قراردادهاي اتمي

  تغيير داده و شروع به دشمني با آن كرد. 

معوقه و شرايط بد كاري  تپه براي كسب دستمزد ي نيشكر هفت شاهد اعتراضات كارگران كارخانه ٩٧آبان 
شاهد  ٩٧. در سال كردند اشغال را كارخانه و بستند را ها راه بلكه نكرده بسنده اعتراض به تنها كارگران بود.

حال مبارزات  ي بحراني اعتراضات تا به از نقطه ٩٧اعتصابات رانندگان كاميون و معلمان نيز بوديم. يعني از سال 
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كه مردم ايران شروع به  باره از آسمان نازل نشده است. زماني  يك . اعتراضات اخير بهمردم ايران ادامه دارد
در  ٢٠١٨اعتراضات كردند هنوز در ساير كشورهاي خاورميانه اعتراضات شروع نشده بود. بعدها در اواسط سال 

بار  نطقه بوديم. ايني مبارزات مردمي در م لبنان و دوباره عراق شاهد صحنهدر  ٢٠١٩عراق و اردن و در سال 
متوجه  زمان شد؛ و اين يك تصادف نيست. صد البته كه حاكمان نيز خيزش مردم ايران با ساير كشورها هم

همين علت در دو سال اخير براي مقابله با آتشفشاني كه آهسته آهسته در درون  خطرات اين دوره هستند. به
  .بودشده تدابيري انديشيده  ،سوزد مي

  ماندن يك بانك براي حكومت كارگري! باقي... تا  

شدگان را  مشخصا  دولت و حكومت براي رسيدن به ثبات و نظم از  قتل و كشتار ابايي ندارد. رژيم تعداد كشته 
صورت سراسري قطع شده و  كند. اينترنت به تك رقمي اعالم و بسياري از آنان را از نيروهاي امنيتي بيان مي

هاي غيرمستقيم ارتباط با خارج از ايران وجود دارد. سازمان ملل متحد مدعي است صدها  درصد با روش ٥فقط 
شهر  ٢١شدگان در  آور تعداد كشته الملل با قاطعيتي اعجاب . سازمان عفو بيناند نفر از تظاهركنندگان كشته شده

نفر اعالم كرده  ٢٠٠شدگان را بيش از  ي در آخرين گزارش خود آمار كشتهس بي نفر اعالم كرده است. بي ٣٠٤را 
اگر موضع غرب نسبت به  نفر اعالم كرده است. ١٥٠٠شدگان را  اخيراً هم خبرگزاري رويترز تعداد كشته است.

ها در چند روز قيام  هم حساب كنيم باز اين تعداد كشته ميزآ نادقيق يا اغراقايران را در نظر گرفته و آمار را 
 رانفر  ٣٢٥ هفته سه از بيش در عراق قدار رژيمشويم  مي، رقم زيادي است. (براي مقايسه خاطر نشان ميمرد

  .)است كشته
   

حال با در نظر  بلكه در عين ،را ندارد سوگواري و تعزيه حكم تنها  گان شد براي ما حرف زدن در مورد تعداد كشته
سمت  بهگر حركت  ي مردم براي حفظ جان خود نشان حكومت براي سركوب مبارزه ميزآ قساوتگرفتن تالش 

 كه چرا بود بايد مطمئن بورژوازي اقتصادي است. از استحكام صفوف -عدالتي اجتماعي سقوط رژيم حامي بي
در تمامي ي كارگر با ديگر نيروها خواهد گشود.  اه را براي اقتدار طبقهر مردمي خيزش اين با »ديكتاتور« سقوط

ها با تحريك خاندان پهلوي و يا سازمان مجاهدين خلق كه تحت  اي بر اين باورند كه اين خيزش كشورها عده
ي ترامپ مايكل پمپئو هم از اين خيزش به  حمايت آمريكا است انجام شده است. حمايت مشاور امور خارجه

هاي مصر و  در انقالب ٢٠١٣-٢٠١١هاي  الها افزوده است. همين ادعاها در س ها و شبهه ميزان اين بدبيني
ي  ها پيدا نشد. اين نكته ي آمريكا با اين انقالب تونس هم وجود داشت ولي بعدا هيچ شواهدي مبني بر رابطه

داري، مردم ايران تنها  ي اقتصادي بر عليه سرمايه ي سومين ركود گسترده حياتي نبايد فراموش شود كه: در دوره
تر شود پمپئو  چه اين حركت گسترش يافته و عميق ي دنيا هستند. اگر چنان ان و گرسنهجزوي از ارتش محروم

  از حمايت خود پشيمان خواهد شد!



 

٧ 
 

راستي دشمن خود را  ها آمدند به در ايران به خيابان هاست. مردمي كه شدن بانك شواهد عيني به آتش كشيده
ولي در عصر حاضر واقعيت دشمني  ،تن هم نداشتندها سواد خواندن و نوش شناختند، شايد بسياري از آن مي

رفته  هكه رفت، اند فهميدهها  اساتيد دانشگاههاي محترم  ي مالي با نان مردم را خيلي بهتر از آقايان و خانم سرمايه
عنوان  به نآاز  كه ،حال تحقيق در علم اقتصادآمريكان در -هاي آنگلو در دانشگاه و شود به شمارشان افزوده مي

ها دشمن  چون بانك كشند ها را به آتش مي  مردم بانك اند. غول فعاليتشم ،كنند ياد مي »انگيز علم مالل«
ديده را  ي كارگرند. آمريكا تنها با دادن وعده و وعيدهاي فراوان قادر خواهد بود اين قشر محروم ستم طبقه

و كارگران پا خواستن محرومان   به جاي دنيا با ركود مواجه است و با داري در همه راه خود كند؛ امروزه سرمايه هم
  رسد. ظر صفر مين كشورها اين احتمال به

  
 ست ولي راهي جز اين هم نيست.ظيفه سنگين او
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