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ا پایان نیافته بلکه نه تنهاعتراضات خیابانی  ،با وجود سرکوب لجام گسیخته دولت پلیسی و حاکم بودن جو پلیسی

مانع  ،داندکه تنها سرکوباسالمی میجنایتکار بورژوازی  گسترش پیدا کرده است.نیز از دانشگاهها به دبیرستانها 

سی  سرکوب پلی شود بلکه در کنار  ضات نمی  شباید به راه حلتداوم اعترا سل  شم وهای دیگری نیز متو د تا خ

س قوهای رئیای بود که محسااانی اژهدر چنین زمینه د.نماید و اعتراضاااات ننان را کانالیزه نمعترضاااان را تخلیه ک

ضان را دعوت به گفتگو کرد ضائیه معتر ستند دو یا  ق سئوالن امنیتی در تالش ه ستاندار تهران اعالم کرد که م و ا

 سه نقطه را برای تجمعات تعیین کنند.

به ارهارات این جنایتکاران اه مه می دهدمیتی نمیقطعا کسااای  به اعتراضاااات خود ادا تداوم  .دهدو  ما فقط  ا

دانند که اعتراضاااات خیابانی، از راسااات راسااات تا چی چی میکند. اعتراضاااات، موفقیت ننرا تضااامین نمی

نموزان هر چقدر هم تداوم یابد، قادر به سرنگونی جمهوری اسالمی نخواهد شد و اعتراضات دانشجویان و دانش

به عدم پیوند خیابان و کارخانه و عدم همزمانی و همگامی  شاااود.بیشاااتر مینیز  امکان سااارکوب نن روز به روز 

پیوسااتن قهقه  دونب کنند کهکنند. به این واقعیت تاکید میاعتصااابات کارگری با اعتراضااات خیابانی تاکید می

لذا خواهان اعتصاااب سااراسااری ، بورژوازی اسااالمی قادر به ساارکوب نن خواهد شااد. کارگر به این اعتراضااات

های اعتصاب سراسری با خواست ،خواهند قهقه کارگرمی گرایشات راست و چی سرمایهبه عهارت بهتر  هستند،

 نیز دترسیاسی جامعه نه تنها امکان پذیر بلکه زو تا جابجایی در روبنای، دمکراتیک و ضد دیکتاتوری راه بیندازد

  انجام گیرد.

های بوشاااهر، دماوند عسااالویه و پاالیشاااگاههای نبادان، کنگان به اعترا  و کارگران پتروشااایمی 1401مهر  18

ستند. کارگران  صاب پیو ستاعت شعار های قهقاتی بلکه نه با خوا ضات « مرگ بر دیکتاتور!»با  صحنه اعترا وارد 

سیل کارگران شدند. سالمی به پتان سیبورژوازی ننگین ا ست و ن این بخش از قهقه کارگر ل، بخصوص پتان گاه ا

اعتراضات کارگری قهل  تواند حیات بورژوازی را به خطر بیندازد. لذاداند تنها این قهقه اجتماعی است که میمی

تعداد زیادی از کارگران دسااتگیر شاادند. و  ، ساارکوب شاادها گسااترش پیدا کندبه دیگر بخشاز ننکه بتواند 

مایه تا روند انهاشاات ساار نیروهای ساارکوب در محیط کار حضااور یافتند و فضااای امنیتی شاادیدی حاکم کردند

 .تضمین شود
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، منجر به و ضاااد دیکتاتوری خواهیهای دمکراسااایتاکید به این نکته حائز اهمیت اسااات که شاااکسااات جنهش

سازمان شونت  شد و خ ست یک  در روند خودیافته خواهد  شک سرخوردگی را بوجود  خواهد نورد اما  نوعی 

اضااا  های وجنهش قهقاتی دساااتاوردهای گرانههایی را برای نهردهای بعدی به ارم ان خواهد نورد، یکی از م ا 

همچنان مشااعلی برای  ، دسااتاوردهای نناساات که با وجود ساارکوب نن 1397نن، اعتراضااات کارگری پائیز 

 ه است.مهارزات نیند

با وجود این  ،هزار اعتصاااب یا اعترا  کارگری در ایران بوقوم می پیوند ساااالنه بین دو هزار تا سااهدر حالیکه 

شااود و ز مینی ترخرابشااود بلکه روز به روز سااط  اسااتاندارد زندگی قهقه کارگر نه تنها بهتر نمی ،اعتراضااات

سوالی که مطرح میشود این است، با وجود این رزمندگی چرا نتایج کند. بخش اعظم نن زیر خط فقر زندگی می

مهمتر  وجز مقاقع کوتاهی متاسفانه اعتراضات در محل کار ایزوله شده بسیار ناچیز است؟ واقعیت این است که 

ست مار خود را هدف قرار دهد.از همه  شاء ا سته من سرکوب نتوان ضات و   قهقه کارگر پس از ورود کوتاه به اعترا

شکل جدی نن، عمال  ضات به  شد.  ضد دیکتاتوریوارد اعترا صابات کارگری جاری که  ن ضات و اعت م هاعترا

صنایع اعتصاب تداوم دارد   یسازتشکال، ریتا انیکارخانه کاعتصاب کارگران  مانند اکنون در تعداد زیادی از 

سازی، ، نیدین سازان تراکتور  ستمزدها، اخراجکامیونداران و غیره در اعترا  به موتور شرایط سط  ناز  د ها، 

 و... همچون سابق ادامه دارد. ، تعویق دستمزدهاکاری

سمیکی از مهلک سرمایه ترین  سوی چی  شود این میدر قهقه کارگر شود و موجب توهم می پخشها که از 

های کارگری به اتحادیههای کارگری یا نامه نگاری روسااای کاغذی اتحادیه هایهمهسااتگی و پیام ها ،اساات که

سالمی سئولین جمهوری ا ستگی قهقاتی کارگران اروپا  ،م شود، این زده میبا قهقه کارگر ایران جا یا جهان همه

که لیست  هاییهمان اتحادیه .دوشمیهای مختلف اردوی کار بین گردانگیری همهستگی واقعی مانع شکل مسئله

شوند و اعتصابات کارگری را کنسل میسوگوار می الیزابت ملکهکنند، در مرگ سیاه از کارگران مهارز تهیه می

تگی های متفاوت اردوی کار از قریق همهسبهترین همهستگی گردانهای چی سرمایه، کنند. برخالف عوامفریهی

 در مهارزه قهقاتی است.

ا  شاادن نگران رادیکنیز زی غرب بورژوا اما فقط جنایتکاران بورژوازی اسااالمی نگران اعتراضااات نیسااتند بلکه

ضات و از دست دادن ابتکار عمل برای بدیل شدن اعترا ضات اجتماعی و از کنتر  خارج  ستاعترا  .های نینده ا
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نماده از سااوی دیگر قراردادن بورژوازی اسااالمی وبرای تحت فشااار از یک سااو ما اهداف بورژوازی غربی را 

کردیم که  و تاکیدرا در مقاالت قهلی بررسی کردیم سازی بدیل برای جایگزینی بورژوازی اسالمی در روز مهادا 

و  کندبیشترین نقش را ایفا میمهندسی افکار عمومی  ینهادهای بورژوایی و بخصوص ژورنالیسم غربی در راستا

 [1اشاره کردیم.] های وسیع او  اکتهرتظاهرات به

ای هتظاهراتدر قیاس با ت پیش روی بورژوازی غرب این اساات که اعتراضااات در داخل ایران یکی از مشااکال

دیل ارائه ب« مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رههر»شعار است. به عنوان م ا  تر رادیکا  خیابانی خارج کشوری

 1357ا  تر از سااباید رریفغربی برای ارائه بدیل بورژوازی لذا  .غربی را کمی مشااکل میکندبورژوازی توسااط 

 کار کند.

رضاااا کنفرانس خهری  1401مهر  28 یعنی روز قهل از تظاهرات برلین 2در راساااتای چنین زمینه ساااازی بود که 

ین کردند. در ا گسااترده در رابطه با تحوالت ساایاساای ایران همزمان از چندین شااهکه سااراسااری پخشپهلوی را 

 جمهوری اسالمی تاکید کرد و گفت: وقت در دوران گذار ازبر ضرورت تشکیل یک دولت م او کنفرانس

اکنون باید برای نن نماده رسااد که پیکان قدرت از دساات رژیم خارج خواهد شااد و از همروزی می"

باشااایم. روشااان اسااات که دولتی موقت جایگزین، پیش از هر چیزی، باید حقانیت و مقهولیت داشاااته 

 [2]".باشد

ی گذاران غربگذاران و قانونسااایاساااتهای متعددی با کرد که قی یک ماه گذشاااته دیدارها و رایزنی تاکیداو 

به عهارت بهتر  .«چرخشاای سااریع در مواضااع خود نسااهت به ایران داشااته اساات»دولت نمریکا و  داشااته اساات

حمایت خود را در مواضع خود چرخشی انجام داده و نمریکا و در راس نن گذاران غربی گذاران و قانونسیاست

اتیو یا او را بعنوان یک نلترنبتوانند اند و مایل هسااتند او را به جلوی صااحنه بهرند تا در روز مهادا از او اعالم کرده

 .بعنوان بخشی از یک نلترناتیو ارائه دهند

تدارک اکتهر در برلین  22در تظاهرات بزرگ او  اکتهر،  تمدیددر که  بوددر راساااتای تداوم چنین ساااناریویی 

ام به جلوی نهای گمتا شااخصاایت گیردصااورت میهای فراوانی تالشتظاهرات بزرگ دیگری دیده شااده بود. 

یت با حمااین تظاهرات تر پذیرفته شااود. شااان در سااناریوهای احتمالی راحتنورده شااوند تا مقهولیت صااحنه



5 
 

. جناح کالم رادیکا  چی از راسااات تا چی از تظاهرات حمایت کرده بودند ،زار شااادنهادهای دمکراتیک برگ

شکیل داد. شکر ننرا ت سیاهی ل ستقل بخشی از  صف م سانه تحت عنوان  ای و بورژوازی غرب با تکیه بر قدرت ر

شد بخوبیشهکه های اجتماعی  سی کنافکار عمومی را  قادر  صویر خود را از این  دمهند رگ و بزتظاهرات »و ت

 .ارائه دهد «تاریخی

از شاااهروندان اوکراین، در اوایل تجمع پرچم اوکراین را به تحت عنوان دفام حاضااار در برلین  تظاهرکنندگان

هر این سااای با خوشاااحالی خبی. بیپرچم ایران بساااتند و ننرا به کمک بادکنک بزرگ هلیومی به هوا فرساااتادند

 همهستگی را چنین نوشت:

های اوکراین حمایت خود را از شااهروندان این کشااور در برلین با برافراشااتن پرچمایرانیان معتر  "

 [3]".شان تحت تجاوز نظامی روسیه قرار دارد، نشان دادندکه سرزمین

که در واقع با سخنان خود پیام اصلی تظاهرات  نقای اسماعیلیون بود اصلی تظاهرات برلین از همه مهمتر سخنران

علیه جنایتکاران اسااالمی شااد و های هدفمند خواهان تحریم. او از رههران جهان نزاد را به ساامع جهانیان رسااانید

د با جنایتکاران بورژوازی اسااالمی نیز بکند و چنین دهکه با پوتین انجام میرا کاری خواساات جهان نزاد همان 

 :گفت

نگاه می کنیم و به ننها می گوییم: مذاکره را با دولت جنایتکاری به  جهان نزادبه چشااامان رههران "

سفیران ننها را از کشورهایتان  ستند.  سالمی ایران متوقف کنید. ننها نمایندگان ایران نی نام جمهوری ا

وقف کوبگران را متتان را در قها  عدالت و حقوق بشر نشان دهید. همکاری با سراخراج کنید. موضع

 [4]"کنید.کنید و از ننها بخواهید جوابگو باشند، همان کاری که با پوتین می

را  «مگر بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رههر»ای شعار همزمان که او به چشمان رههران جهان نزاد نگاه میکرد، عده

شعار  سور نداشت، ژورنالیست  شد وشنیده میزنده میدادند و چون تلویزیون پخش مستقیم داشت و  سان امکان 

شود، در نقش ژورنالیست دیکتاتور اش توسط دالرهای نفتی سعودی پرداخت میکه حقوقجهان نزادنزادیخواه 

چون این شعار در سناریوسازی بورژوازی غربی راهر شد و از تظاهرکنندگان خواست به شعار دادن پایان دهند. 

نمریکا اعالم کرده که سااانسااور اینترنتی دیکتاتورهای اسااالمی را تحمل نخواهد « نزادیخواه»دولت گنجد. نمی
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ت متمدن دولمالنی جولی وزیر خارجه اساااتارلینک برای ایرانیان اسااات. قلب رئوف خانم  اینترنتبدنها  کرد و 

صدای زنان ایرانی باشد که برای خواهد نمد و ارهار داشت که می از زن ستیزی بورژوازی اسالمی به درد کانادا

 : جنگند و این چنین یاوه سرایی کرده استحقوق خود می

 [5]".جنگند، تقویت کنیمحقوق خود می وریفه داریم صدای زنان ایرانی را که برای"

ستم جنسی برخالف عوامفریهی ستم جنسی فقط در روسری خالصه نمی شود،  سالوسانۀ این خانم محترم،  های 

 ره ،به گزارش وبسااایت زنان کاناداداری اساات. در همان کانادای متمدن زنان انعکاساای از نظام توحش ساارمایه

سط کانادا در زن یک ،روز شش شته خود زندگی شریک تو از وجدان ناراحت و قلوب میتوان  [6شود. ] می ک

 کرد.تهیه لیست قوالنی  خود، یعنی سناریوسازی برای روز مهادا ها برای اهداف ک یفغمگین دمکرات

حاکم  بورژوازی جامعه نه روبنای ایدئولوژیکاعضای ریشه واقعی معضالت زندگی قهقه کارگر و بخش اعظم 

فاقا بر عکس در زیربنای جامعه یعنی مناساااهات تولیدی و نظام تکه با جابجایی نن مشاااکالت حل شاااوند بلکه ا

 و با جابجایی رژیم های حاکم هیچ گونه بههودی در زندگی ما حاصل نخواهد شد داری قرار دارد.سرمایهک یف 

یکهار دیگر  1357نهاید همچون ساااا   .همان اسااات مار، زندگی زیر خط فقر، بیکاری و غیره تداوم خواهند یافت

 های بورژوازی غربی قرار گیرد. نهاید سیاهی لشکر گوادلوپ دیگری شد.ات ما در خدمت سناریوسازیمهارز

 هم زنجیران!

ستقل مهارزه  بهنینده جنهش ما تنها  ستگی دارم سیون و چه در دما ب سرمایه، چه در پوزی ستقل از هر گونه نهاد  ، م

ر باید بنیانبه عهارت دیگ و و....باشدداری توحش سرمایه، است مار، مزدی بردگی علیه بر ما باید مهارزه. اپوزسیون

طبقاتی  هایو با خواست ما باید بخاطر منافع طبقاتی خودمان های سرمایه داری را نشانه گیری کند.

شخص  ما می توانیم از زمین قهقاتی خودمان، دفع کنیم. قهقه کارگر نهایدتنها حمالت بورژوازی را  بجنگیم. م

مکراسی د در جنهشقهقه کارگر سیاهی لشکر شدن بدرون جنهش دمکراسی خواهی کشیده شود و بدتر از نن 

  .خواهد کردقهقه کارگر را تضعیف و ناتوان  ،و ضد دیکتاتوری خواهی
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 کند،می حل نزادیخواهانه و دمکراتیک جنهشهای در را خودش رکارگ قهقه که مردمی اقدامات و اعتراضات در

 .میکند تضعیف را خود کارگر قهقه بلکه کندنمی تضعیف را بورژوازی

ستتنها قهقه کارگر بعنوان یک قهقه اجتماعی  سرمایه داری پایان دهد. منافع قهقاتی ما ن قادر ا ه به نکهت جهان 

سا   ست 1357در ت ییر هیئت حاکمه چیزی که در  شدید مهارزه قهقاتی ا ود که در روند خ اتفاق افتاد بلکه در ت

سرمایه را به  سترش پیدا خواهد کرد و هم اینکه دولت  شورها گ سرمایه داری هم به دیگر ک ضد  بخاقر ماهیت 

شیدچالش خ ست که میتواند . واهد ک ستی از قریق انقالب کموتنها قهقه کارگر بعنوان یک قهقه اجتماعی ا به نی

 نکهت جهان سرمایه داری پایان دهد.

 زنده باد جنگ طبقه علیه طبقه!

 فیروز اکهری

 1401نبان  3

 ها:یادداشت

 ود.مراجعه ش« کارگر به اعتراضات اجتماعی و ورود قهقهتداوم اعتراضات »[ برای اقالم بیشتر به مقاله 1]

 کنفرانس خهری رضا پهلوی[ 2]

 سیبیبی [3]

 سیبیبی [4]

 صدای نمریکا [5]

 زنان کانادا[ 6]
 :ایمیل
 contact@internationalistvoice.org 
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