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 مقــدمـه

در چند ماه گذشته چه اتفاقی در ایران افتاده است؟  آیا جنگ بین گرایشات جنایتکار بورژوازی بود؟  آیا انقالب 

کمونیستتتی شتتروه شتتده استتت؟  چوور می توان فیتتای ستتیاستتی ایران را توحتتیث داد؟  این  واد  چه م نا و 

این حوادث را  استتتتتت کهو حتتتتتروری  مفهومی برای طبقه کارگر دارند؟  برای انترناستتتتتیوناایستتتتتتها این  یاتی

وثری ارائه م ستتتتتییاانتا بتوانند افق و عملکرد انترناستتتتیو ارزیابی ، آنالیز کنند ، توضییییین دوند س دری بدیرند

 دهند.

 تولد جمهوری اسالمی یک تناقض 

که یک مهره با اعتماد بوور کلی برای جهان ستترمایه داری و بوصتتوا برای بلوب  رب شتتاه ش شتتاه شتتاهان 

بود ش اعالم کرد که ایران یک جزیره ثبات برای جهان سرمایه داری در خاورمیانه است. سرمایه داری نیازمند 

یک ایران با ثبات در خاور میانه استتت. چونکه ایران یکی از ستته کشتتوری استتت که بااترین تخایر نفت و گاز 

 ستتتتیار  ستتتتار جهان قرار گرفته استتتتت.طبی ی را داراستتتتت و هم نین به ا ائ  ژئوتواوتیک در یکی از نقاط ب

ار بماند بر سرک جزیره با ثبات در مدت کوتاهی متشنج شد و سرکوب و شیانه شاه نتوانست به او کمکی کند تا

شدند موصوصا در صن ت  شها در تمامی بوشها شروه  ش بویژه زمانی که اعتصابات طبقه کارگر و دیگرجنب

نظام سرمایه داری ارائه بدهد. جمهوری اسالمی  وبقا رابرای تداوم نفت. بورژوازی می بایست آاترناتیو خودش

برای ستترمایه ملی برای بر تا نگه داشتتتن  مناستت   م صتتون ناتوانی بورژوازی جهانی برای ارائه یک آاترناتیو

 از رژیم شاه بود. نظام سرمایه داری ب د

های دیگر در دنیا ش جمهوری استتتتتتالمی جمهوری استتتتتتالمی با تناق  مادر زادی بدنیا آمد. م ج همه جمهوری 

از سوی دیگر یک وای فقیه )خامنه ای(  که سایه  دارد و ایران ش از یک سو رئیس جمهور ش تارامان ش انتوابات

خدا روی زمین استتتتتتتت. وای فقیه قدرت مافو  قانون دارد و می تواند یک رئیس جمهور را عزن کند. خمینی 

 .عزن کرد 1360ا در اون تیر اواین رئیس جمهورایران بنی صدر ر

 ستترمایه نیاز به ثبات برای تامین انباشتتت ستترمایه  برای ستترمایه گذاران داخلی  و خارجی دارد. در درون نظام

ستتترمایه داری استتتالمی ش همیشتتته  دو نگرش یا گرایی برای رستتتیدن به این هد  وجود داشتتتته استتتت. امروز ش 

یندگی میکند و موستتتتتتوی جمهوری خواهان را برای تداوم بقا نظام ا مدی نژاد تئوکراتها ) کومت خدا( را نما

 سرمایه داری در ایران. 

 ندرش بورژسازی تئوکرات

نگرش ستترمایه داری دواتی دارد با نظارت و کنترن اجتماعی بستتیاربستتته با ستتیاستتیت  این جناح از بورژوازی

ین ا ش رو انیت و دستتتگاه دواتی دارند. آنها تایگاه خودشتتان را در ستتپاه تاستتداران ش بستتیجخشتتن و ستترکوبگر. 

نگرش ش ستترمایه داری دواتی با ستتیاستتت خشتتن یک فاکتور خور برای ستترمایه گذاران داخلی و خارجی استتت. 

جهان  رب همیشتتتته اعالم کرده استتتتت که این جناح از بورژوازی باید خودش را با روتین های ستتتترمایه داری 

دادگاه را مجازات کند ژستتت  وفق دهد. بورژوازی  رب و در رار آن بورژوازی آامان بواطراینکه تئوکراتها

بازداشتتتتتتتت  کم  1376کم فروردین ماه یدادگاه میکونور "طی  کمی در بیستتتتتتت و  را انجام داد. میکونوی

المللی وزیر اطالعات جمهوری اسالالالالالالمی ایرا  الجت اعسالالالالالالا علی صالالیا  را هالالالالالاتر  رت    مجوز    بین

خامن  ای و رئیس جمهور میت هللا ی میت هللا علی ] رور رهبرا   رت[  وسالالالالالالط او و با مقاهی مظاا مبرا رهبر



جدید ش خاتمی ب نوان رئیس  رژوازی با م رفی رئیس جمهورب د از این بو [1رصسالالالالالنجانی هالالالالالاتر  الالالالالت  بوت  ]

 " توانست آاترناتیو بهتری برای تقویت و مست کم کردن نظام سرمایه داری ارائه دهد.گفتدوی تمدنهاجمهور "

ی  را  بــرار سرمای  از ایــرا  است  صــسرمای  ها از ایرار ـوکراتها فـت تئــمیرات سیاس ش نتایج و  ــعواق

تویسالالت  1384-1385میلیارت تعر ممریکا بوت  اسالالت  ترمظاب  صظط ترسالالالهای  16/8 1352 ا  1367سالالالهای 

ا  ایرا   وضالی  تات    ا  تان الجویراهخبرقزاری ایسالکانیوز   با الها  خبرن [2میلیارت تعر ممریکا بوت  ات ]

 سالالالالیاسالالالالت تولت نها ]تولت االمتی نبات[ را باعم  رس سالالالالرمای  اعالا    را ای  ها از ایرا معلت صرار سالالالالر

 [3 رت ]

ما باید تاکید کنیم که این یک گزارش رستتمی استتت و امکان دادن یک آمار یا رقم صتت یث امکان ناتذیر استتت و 

امنیت و تامین شتتترط حتتتروری برای اطمینان انباشتتتت ستتترمایه برای رقم واق ی بستتتیاربیشتتتتر از اینها هستتتت. 

 داخلی و خارجی است. انرسرمایه گذا

 ندرش بورژسازی جمهوری خواه )رفرمیست(

همانووری که قبال تکر شد ش امروز ش موسوی این نگرش را نمایندگی می کند وم موا رفرمیست نامیده میشود. 

ش  استتتتتقالن ش آزادیبه  "  ستتتتتقالن ش آزادی ش جمهوری استتتتالمی"از "ا  موستتتتوی رفرمیستتتتت شتتتت ار خودش را

[ چه م نی دارد که رفرمیست باشی؟ دو تن از عناصرمهم و شناخته شده 4" تغییرداده است. ]جمهوری ایرانی

 ریان هستند.رفرمیست موسوی و  جا

در زمان موستتوی بود ش زمانی که او نوستتت وزیر ایران بود صتتدها کارگر اعتصتتابی به زندان انداخته یا بوون 

تپیده شتتدند. هزاران زندانی ستتیاستتی زمانی اعدام شتتند که موستتوی نوستتت وزیربود. در زمان موستتوی بود که 

 گورستان دسته جم ی )خاوران( از زندانیان سیاسی درست شد. 

را با نام  که یکی از مخوف ترین سیییییازمانهای امنیت جها کستتتتتی ت ش ستتتتتش مغزمتفکر رفرمیستتتتت ید  جاریان 

. "ا دا   وزارت اطالعات توستتح  جاریان به دوات میر  ستتین وزارت اطالعات ایران ستتاخت و بوجود آورد

ترین و [ ما باید تاکید کنیم که وزارت اطالعات ایران یکی ازموو  5."]و سپس به مجلس تیشنهاد شد موسوی

و شتتتتناکترین ها در جهان استتتت و درمتدهای شتتتکنجه و ترور بستتتیار بد نام استتتت. موستتتوی و جاریان کمتر 

  قو  کارگران و بشر مورح میشود.ازا مدی نژاد جنایتکار نیستند زمانی که 

این جناح از بورژوازی بدنبان خصتتوصتتی کردن بوشتتهائی ازصتتن ت ش گشتتایشتتهای بیشتتتر و فرصتتتهائی برای 

یه گذاری جهان  رب و هم نین کاهی کنتراهای اجتماعی استتتت. در یک دنیای ایده آای این جناح ستتت ی ستتترما

 راتامین کند. میکند سرمایه ملی را به روتین های سرمایه جهانی وفق دهد تا انباشت سرمایه

؟ جنگ جهانی  اا ما این ستتوان را مورح میکنیم. آیا در عصتتر ما امکان انجام اصتتال ات اجتماعی وجود دارد

اون نشتتان داد که ستترمایه داری وارد دوران ان واط و گندیده گی خود شتتده استتت و امکان اصتتال ات اجتماعی 

تایدار دیگر وجود ندارد. گذشتتتته از این ش دیگر اصتتتالح ستتترمایه داری امکان تذیرنیستتتت تا زندگی بهتری برای 

عوض شتتتتتتده استتتتتتت ش مبارزه برای تارامان ش  گررمردم فراهم کرد. و به طبع آن شتتتتتتکج مبارزه برای طبقه کا

اصتتتتال ات اجتماعی دیگر شتتتتکلی از مبارزه برای طبقه کارگر نیستتتتتند. این  قیقت که در عصتتتتر ما ش عصتتتتر  

ان واط  و گندیدگی سرمایه شانتوابات و تارامان چیزی جز گیج سازی و سردرگمی نیستند و وئیفه اصلی آنها 

 ست. قانونیت بوشیدن به بردگی مزدی ا



 " ژاپن اسالمی " یا بربریت سرمایه داری

صتتن ت و زیر بنای ایران نیاز به هشتتت ستتان جنگ ایران وعرا  زیر بنا و صتتن ت ایران را ویران کرده بود. 

ب د از اتمام جنگ زمانی که رفستتتنجانی رئیس جمهور شتتتد ش اق  او از ستتتردار  بازستتتازی و نوستتتازی داشتتتت.

. او اعالم کرد که ایران به یک کشتتتور مدرن ش صتتتن تی ش به ا ائ ر تیدا کردعملیاتی به ستتتردار ستتتازندگی تغیی

ی( و اخیرا وای فقیه )خامنه ا خواهد شد "ژاپن اسالمی" یکتیشرفتهای اقتصادی و صن تی خیلی شبیه ژاتن ش 

[ ایران یکی از کشتتتتتتورهای جهان استتتتتتتت که جوانترین جم یت را 6از ایران ب نوان ژاتن استتتتتتالمی نام برد.]

 سان اخیر دوبرابر شده است.  9داراست. نیروی کار ایران در طون 

 

 

 

به هر  ان ش درعمج ش در  جاد شتتتتتتود.یفرصتتتتتتت شتتتتتتغلی باید ا 125000این به مفهوم این استتتتتتت که در هر ماه 

ر نیستتت. نرب بیکاری در ایران افزایی یچهارچوب نظام ستترمایه داری ایجاد این همه فرصتتت شتتغلی امکان تذ

واق ی یا درواق یت نرب بیکاری بسیار بااتر از این رقام و  درصد رسیده است )در دنیای 5/12و به  تیدا کرده

[ یکی از 8درصتتتتتتتد گزارش کردش] 5/23نرب تورم را  [ درهمین  تتان بتتانتتک مرکزی ایران7آمتتاراستتتتتتتت(.]

ای ماهها یک .  قوقهای ترداخت نشتتده برای صتتدها هزار کارگر ایرانی بربزرگترین چااشتتهای اقتصتتادی قرن

همینکه استتتت مار صتتتا   کارخانه از کارگران انجام تذیرفت و کارگر ستتتر انجام مزد م یتتتج استتتاستتتی استتتت. "

خویی  را بصتتتورت تون نقد دریافت داشتتتت ش تازه قستتتمتهای دیگر بورژوازی مانند صتتتا   خانه و دکاندار و 

 [9"]گرو گیر و  یره به جانی می افتند.

این به این مفهوم است ش در واق یت یک کارگر باید دو یا سه شغج داشته باشد تا بتواند خانوادهً خودش را تامین 

م اش کند و کابور بیکاری هرگز رهایی نمیکند. در زندگی واق ی کارگر روزها تی در تی هم کار می کند تا 

سرمایه داران  حافه برای  ست اما یک کاای تواید کند. نیروی کار یک کااارزش ا سرمایه داری ا ستم  سی  در 



ویژه ای که قادر به تواید ارزش احتتافه استتت. طبقه کارگر هد   مله روزانه استتت. در شتترایح امروز ایران ش 

کار هستتتند ش نستتج جوان رنج ش مشتتقت و بدبوتی می کشتتد وهیب امیدی به این رژیم ئاام ستترمایه یمیلیونها نفر ب

بیشتتر از خور  مله هوائی استرائیج یا آمریکا دردستر  می داند که نستج جوان برای آنهاداری ندارد. طبقه  اکم 

 دارد وخورناکتر است. 

 توومات دمکراتیک

بانهای اک ر شهرهای بزرگ بوده "مرگ بر دیکتاتور!" ش ار م رو  نه فقح در خیابانهای تهران ش بلکه درخیا

می شتتود چیزی که وستتایج ارتباط جم ی دمکراستتی به   دمکراستتی!"استتت.  ترجمان واق ی این شتت ار "زنده باد 

  ن را م کوم کرده اند.رااین توهمات دامن زده استتتت. عالوه بر این تمامی دواتهای دمکراتیک خشتتتونت تلیس ای

" زمانی که قصتتتتتتابان باشتتتتتتر اما این ستتتتتتوان مورح می شتتتتتتود چرا همین وستتتتتتایج ارتباط ج ی دمکراتیک " 

می کردند خفه شتتتده صتتتدها یا هزاران کارگر وزندانی ستتتیاستتتی را ستتتالخی 1360ستتتان  در رسزانه بورژوازی

 بودند. 

نمودار زیرین نشانگر نرب بیکاری در آمریکا ش ات ادیه اروتا و کشور سوئد است  ؟دمکراسی چه مفهومی دارد

 که به شکج و شتناکی افزایی تیدا میکند.

 

دمکراستی یک تدیده  قوقی نیستت بلکه ریشته اقتصتادی دارد. بیکاری ش احتوراب کار ش فشتار و رنج کاری به 

یک کابور برای طبقه کارگر در جهان  رب تبدیج شده است. در قل  تپندهً سرمایه آمریکا ش برا ی یک کارگر 

امرار م اش کند. در مهد تمدن و تا شتتتتتتغج داشتتتتتتته باشتتتتتتد تا بتواند خانواده اش را داستتتتتتت که عادی و م موای 

بورژوازی ش فرانستته ش احتتوراب کاری ش رنج و مشتتقت ناشتتی از کار عاملی برای موجی از خودکشتتی ها بوده 

هائی نامه  – ماه گذشته خودکشی کرده اند 18گر در کار 20است. "در موجی از خودکشی کارکنان که بیی از 

 نه بیست[ رقم واق ی 10ر و فشار ناشی از کار بوده است.]بجا گذاشته اند که علت خودکشی شان احوراب کا

دربهشت سرمایه داری که به جام ه سوسیان دمکراسی م رو  است ش سوئد تا بلکه بیست و سه نفر بوده است. 

ش جائی که سوسیان دمکراتها بیی از صد سان بر سر کار بوده اند ش بیکاری یک کابور برای طبقه کارگر بوده 



 موستتستته ملی ت قیقاتاستتت. نرب بیکاری به شتتکج و شتتتناکی در ستتوئد در ستتااهای آینده افزایی خواهد یافت. 

 2010در دوره آتی تیی بینی می شود نرب بیکاری افزایی یابد ش درسان  اقتصادی در سایت خود منتشر کرد "

درصتتتتتتد  8/11الدی به می 2011درصتتتتتتد افزایی می یابد تا ستتتتتتپس در ستتتتتتان  6/11میالدی نرب بیکاری به 

 [11برسد."]

داری دو روی همان ستکه هستتند. دمکراستی سترمایه  برای ما ش دمکراستی سترمایه داری و دیکتاتوری سترمایه

ستتایر استتت مار شتتدگان در کشتتورهای دیکتاتوری داری نه یک بهشتتت برای طبقه کارگر بلکه همان جهنم برای 

 و نیرنگ بزرگ برای طبقه ماست.است. دمکراسی نه یک افق برای ما بلکه یک تله 

 چپ سرمایه 

در ایران ش که منتهی  به تواصتتماتی بین گرایشتتات جنایتکار بورژوازی شتتد ش جریانات از ستتیرب انتوابات  ب د

شان مواحع متفاوتی گرفتند.  سته به ت لق طبقاتی شه س ی کرد نقی خودش را بهسیاسی ب سرمایه م ج همی  چپ 

توده ش فدائیان اک ریت به سونگویان مستقیم موسوی تبدیج شدند. بوی کالم رادیکان شکج موثری ایفا کند.  زب 

چپ و در رار آن  زب "کمونیستتت" "کارگری" ایران شتتروه انقالب را اعالم کرد و  تی رهبرانقالب ) مید 

 تقویت کرد. تقوائی( را م رفی کرد وبه شکج دیگری تواصمات بورژوازی را

تها و اقدامات چپ سازمان دادن تظاهراتهای خیابانی بوده که می خواستند به مردم نشان هم نین ش از دیگر ف اای

بدهند چه اتفاقاتی در ایران می افتد. ب نوان م ان ش آنها از خالقیتهای زیادی استتتتتفاده کردند تا به دنیا ش ستتتتازمان 

کی از مواابات آنها بستتتتتتتن ملج مت د و ستتتتتتازمان جهانی کار نشتتتتتتان دهند در ایران چه  وادثی رب میدهد. ی

بواطر آن که آنها م تقدند ستتفارتوانه های جمهوری  ستتفارتوانه های جمهوری استتالمی در ستتراستتر جهان استتت

اسالمی آژانسهای اطالعاتی و جاسوسی هستند. یا اخراج نمایندگان جمهوری اسالمی از سازمان جهانی کار. به 

ت. این ف اایتها و عملکردهای چپ بسیار سا النه کرکسا قح هر  ان بسیار روشن است که سازمان ملج مت د ف

 مناس  سیاست جهان  رب برای ت ت فشار قرار دادن رژیم ایران است.

فیای سیاسی ایران ش چنین جریاناتی که ب نوان ا زاب  در انترناسیونالیستیدر فقدان یک مواحع مست کم 

کنند و در واق یت منافع بورژوازی را تامین می کنند و چپ ف اایت می کنند ش مبارزات مردم را من ر  می 

 در نهایت می خواهند خودشان را ب نوان رهبران چپ و کارگران م رفی کنند.

 ای طبقه کارگر رمبارزه طبقاتی تنها آلترناتیو ب

 نطبقه کارگر در ایران شتتترایح بستتتیار ستتتوت و دشتتتواری را روزانه تجربه می کند. آنها ستتتااهاستتتت که با چنی

شرایوی دست و تنجه نرم می کنند. این وح یت و سوث زندگی نه تنها بهبود نیافته بلکه با اوحاه سیاسی بدتر 

هم شتتده استتت. در چند ستتان گذشتتته ش طبقه کارگر تا  دودی رادیکان شتتده استتت وعلیر م ستترکوب خشتتن رژیم 

 دهها اعتراض واعتصاب را درسراسر کشور سازمان داده است. 

هً ب نوان یک طبق در خیابانها بوده اند اما آنها ب نوان افراد عمج کرده اند نهمسلماٌ کارگران در اعتراحات اخیر 

اجتماعی. تنها واکنی نیروی جم ی در برابر سرکوب از سوی کارگران ایران خودرو و رانندگان شرکت وا د 

شرکت کنیم. ما باید مبارزه مان را گسترش ی بوده است. ما نباید ب نوان گوشت دم توپ درتواصمات بورژواز

بدهیم ش مستقج از دستجات جنایتکار بورژوازی ش علیه سرمایه داری. ش ار ما باید علیه بردگی مزدی ش است مار 

 ش بیکاری و تورم باشد. ما فقح باید بواطر منافع طبقاتی مان بجنگیم.



سامانی ها و بدبوتی ها  شاً تمامی ناب سر جهان استسرمایه داری من سرا . منافع ما در این نیست م ج چیزی در 

اتفا  افتاد فقح طبقه  اکم را عوض کنیم بلکه در مبارزه طبقاتی و هد  ما باید برای نابودی  1357که در سان 

کج ستتیستتتیم ستترمایه داری نشتتانه گیری شتتود. این تنها از یک افق انترناستتیوناایستتتی امکان تذیر استتت. ما چیزی 

 دست دادن نداریم جز زنجیرهایمان و جهانی که بدست می آوریم!برای از 

مستتتئوایت انقالبی ما شتتترکت درمبارزه طبقاتی و کمک به ستتتاختن ستتتازمان انقالبی با هد  شتتترکت در ستتتاختن 

  زب کمونیست انترناسیوناایت شهم ون یک سالح حروری برای تیروزی انقالب کمونیستی است.

عی استتتتتتت که می تواند به بربریت و و شتتتتتتیگری ستتتتتترمایه داری تایان دهد. این طبقه کارگر تنها طبقه اجتما 

 آاترناتیو را که کمونیستها قبال تیشنهاد کرده بودند بیی از هر زمان دیگری م تبر است:

 ت!"ی"انقالب کمونیستی یا نابودی بشر

 صدای انترناسیونالیستی

 1388مهر   13
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