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 نیست،  کار در برتری ۀرهانند

 انـرمـقه هـن اه،ـش هـن دا،ـخ هـن

 [1]!تولیدگران ای برخیزیم، خویش رهائی به خود

 

 سرکوب .به سرعت به دانشگاهها گسترش پیدا کرد که از اواخر شهریور ماه شروع شده بوداعتراضات خیابانی 

 رئیسی جالد 1401مهر  16روز را بگیرد، دانشجویی اعتراضات گسترش نتوانست جلو  اعتراضات دانشگاه شریف

سال  که شگاه الزهرا جدید برای افتتاح  صیلی به دان شعار  ،رفته بودتح شجویان با  ستم»دان شاه مرگ بر  گر، چه 

 از رئیسی استقبال کردند و رئیسی نیز معترضان را مگس خواند.« باشه، چه رهبر

عمال بورژوازی  1359اهها در سگگال دانشگگگاه تاری ا محت تجمو و اعتراب بوده اسگگت، اما با سگگرکوب دانشگگگ

 جناکی یز آن اعتراضگگات دانشگگجویی شگگیت درگیراسگگالمی کاکمیت خود را بر دانشگگگاهها اعمال کرد و بعد ا

سگگرکوب  ، اما بزودیمجددا دانشگگگاه به محت اعتراب تبدیت شگگد 1386از سگگال اگر چه بورژوایی را ایفا مییرد. 

شگاهها به  ضات اخیر، مجددا دان ست. اما در جریان اعترا شجویی کم رنگ بوده ا ضات دان شد و بعد از آن اعترا

 اعتراضات دانشجویی به دبیرستانها گسترش پیدا کرد.  ،و مهمتر از آن ت شدمحت تجمو و اعتراب تبدی

سگگوای از سگگتم طبقاتی، سگگتم جنسگگی نیز بر زنان و ب صگگوه زنان طبقه کارگر اعمال در تمامی جوامو طبقاتی 

شود سالمی ب اطر روبنای ایدئولوژیک خود، منتهی  .می سطایی بورژوازی ا شیت توکش و قرون و ستم،  به این 

سر این گیتی سرا ست. زنان در   بر انگگگگنزب شی جدائی ناپذیر از اعتراب به نابرابریهای اجتماعی بوده اند.  داده ا

 در چه و اعتصگگگابات در چه مبارزات، در فعالی نقش اسگگگالمی بورژوازی مانده عقب و پوسگگگیده فرهنگ خالف

زنان به مفهوم لغوی  1356 – 1358لهای مبارزات سگگا و اعتراضگگات جریان در اند. کرده ایفا خیابانی اعتراضگگات

کلمه، بازو در بازو با مردان در مبارزات شگگرکت داشگگتند. از زمان روی کار آمدن بورژوازی اسگگالمی، مبارزات 

ر نباید فراموش کرد، انسانها د ،با وجود همه اینهازنان نیز برای دفاع از شرایط اجتماعی و انسانی خود شروع شد. 

صی تعلق دارند.  شه جامعه طبقاتی زندگی می کنند و به طبقه اجتماعی خا صلی ری در روبنای  ان نهگگگگگستم بر زنا

ا سگگتم برای مبارزه ب بلیه در نظام طبقاتی و روابط تولیدی سگگرمایه داری اسگگت. ایدئولوژیک بورژوازی اسگگالمی

گیری مبارزات با اوجسگگگتم یعنی روابط اجتماعی سگگگرمایه داری مبارزه کرد. جنسگگگی بر زنان باید با ریشگگگه این 

بر ه اما باید تاکید کرد ک. در مبارزه شگگرکت کرده اندبا شگگور و اشگگتیاش بیشگگتری جوان و دختران زنان  ،اجتماعی
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بازو  بازو درزنان کارگر زنان از یوغ و قید و بند سرمایه رها ن واهند شد مگر آن که خالف توهمات دمیراتیک 

سیاهی برنبمبارزۀ مستقت خود را با اهداف طبقاتی پیش  ،اجتماعی یک طبقهاجزای با مردان کارگر، همچون  د و 

 شوند. نلشیر جنبش دمیراسی خواهی 

ستاجتماعی را جنبش  یکماهیت  شرکت کننده، خوا  آن جنبش ها و اهدافسوای از ترکیب طبقاتی نیروهای 

گیری آن و جهت دنکنپیدا میائی اسگگت که شگگعارهای مطرح شگگده اهمیت بسگگزائی زمینه کند. در چنینتعیین می

ست.« زن، زندگی، آزادی»شعار ند. نکاعتراب را تعیین می شه در جنبش ملی دارد و فاقد بار طبقاتی ا این  به ری

های بورژوایی خاطر اسگگت که از راسگگت راسگگت تا چی چی این شگگعار را مطرح میینند و پاواپ آن از پارلمان

اجزای این شگگعار مفاهیم انتزاعی نیسگگتند بلیه تابعی از روابط تولیدی سگگرمایه داری هسگگتند. چنین  شگگنیده میشگگود.

خواهی مییند. این مسگلله برای چی سگرمایه که با کالم  سگیاهی لشگیر جنبش دمیراسگیشگعاری زنان کارگر را 

داد با « نجات»کنند که این شعار را باید صحبت مییند، مشیت ساز میشود، لذا پیشنهاد می "انقالب"رادییال از 

 افزودن پسوندهایی و پیشنهادات زیرین را داده اند:

 تروتسییستها( زن، زندگی، آزادی، ادارۀ شورایی( 

 زن، زندگی، آزادی، سوسیالیسم 

  ،کیومت کارگریزن، زندگی، آزادی 

وظیفه کمونیسگگتها و انقالبیون نه نجات شگگعارهای ضگگد دییتاتوری بلیه ارائه شگگفافیت در  ،برخالف چی سگگرمایه

تن از فاصگگله گرفهای چی سگگرمایه، اسگگت. باز هم برخالف عوامفریبی ییشگگعارهاچنین رابطه با منشگگاو و محتوای 

 اتی. ه طبقچنین شعارهائی و مطرح کردن مطالبات طبقاتی پرولتری گامی است در راستای پاالیش مبارز

شار جامعه،  ضات دیگر اق شجویی و اعترا ضات دان ضات خیابانی، اعترا ست که با اعترا واقعیت انیار ناپذیر این ا

تواند با سگگرکوب لجام گسگگی ته به عمر ننگین خود ادامه میبورژوازی کثیف اسگگالمی کند و رژیم سگگقون نمی

ارتش  1357شهریور  17که معادله را عوب مییند. در دهد، تنها ورود طبقه کارگر به عنوان طبقه اجتماعی است 

شگگاهنشگگاهی ایران تظاهرات ضگگد سگگلطنتی را در میدان ژاله به خون کشگگید و کمام خون براه انداخت که به جمعه 

ست. بعد از  شهور ا سیاهسیاه م صابات  ،جمعه  ضات و اعت سترش اعترا شاه به کیومت خود ادامه داد. تنها با گ
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فت بود که شگاه اکسگاخ خطر کرد، زمانی که صگدور نفت ب اطر اعتصگابات کارگری قطو کارگری به صگنایو ن

شد. بورژوازی جهانی نیز بهتر آن دید برای جلوگیری از رادییال شدن اعتراضات کارگری جابجائی در روبنای 

دند. در ررا برگزار ک« گوادلوپ». آمرییا، انگلیس، آلمان و فرانسگگه کنفرانس دسگگتگاه سگگیاسگگی صگگورت بگیرد

شد. همین  شاه با سبی برای رژیم  ست و خمینی می تواند بدیت منا شاه رفتنی ا سیدند که  کنفرانس به این نتیجه ر

ستی خود کمایت خود خطر امروز بیش از آن موقو وجود دارد. غربی صوه آمرییا ب اطر منافو امپریالی ها و ب 

ر این اسگگگت که بورژوازی غرب نگران رادییال شگگگدن را از اعتراضگگگات اعالم کرده اند ولی واقعیت انیار ناپذی

 های آینده است.اعتراضات اجتماعی و از کنترل خارج شدن اعتراضات و از دست دادن ابتیار عمت برای بدیت

شترین نقش را در ایفای مهندسی  سم غربی بی ست که نهادهای بورژوایی و ب صوه ژورنالی در چنین زمینه ایی ا

با افیار عمومی ایفا می  تایمز یک ژورنالیسگگگت طرفدار رژیم را که کاال تغییر جهت داده و  کنند.  نیویورپ 

ادعا مییند که  )مسگی  علینااد( آورد و این مزدورکند به وسگط صگحنه میکمک نهادهای غربی بدیت سگازی می

مه تلگراف، قهرماندر روزنا بریتانیایی« باشرف»های یا اینیه ژورنالیست [2]"کنم. می رهبری را جنبش این من"

 «یاییآسگگ مارادونای» دسگگتگیری خواسگگتار تظاهرات از کمایت دلیت به ایران پاسگگداران سگگپاه"سگگازی میینند که 

ست. شیان کیمهای رنگارنگ از سلبریتی [3]"ا ستین تا کاردا  هولناپ مرگ مورد در دیگر هایستاره و بیبر جا

فرانسگگوی روزنامه  ها منعیس میشگگود.بهترین وجهی در رسگگانهو اظهارات آنها به  [4صگگحبت میینند.] امینی مهسگگا

به زبانهای فارسگگی و « زن، زندگی، آزادی»صگگفحه اول خود را با شگگعار  2022سگگپامبر  25لیبراسگگیون به تاری  

اروپا طی سگگ نرانی دربارۀ سگگرکوب اتحادیه نماینده پارلمان . کندمیفرانسگگوی به همراه عیس تظاهرات مزین 

[ این 5.]بردمیاتحادیه اروپا موهای خود را در صگگحن پارلمان « زن، زندگی، آزادی»معترضگگان در ایران با شگگعار 

ما لیسگگگت را میتوان طوالنی کرد.  و  جای تامت دارد رابرت مالی، نماینده ویاه آمرییا در امور ایراناظهارات ا

 :گفتاو ، کشدیر میمواضو غرب را بهتر به تصو

ست» ست، ایران در رژیم تغییر]آمرییا[  سیا ست بلیه نی شتیبانی سیا ست مردمی از پ سالمت که ا  اعتراب آمیزم

 [6.«]کنندمی

هدف را  2در کمایت خود از اعتراضگگگات در محیومیت بورژوازی اسگگگالمی و از سگگگوی دیگر  بورژوازی غرب

شار قراردادن  ضدنبال مییند. هدف اول تحت ف سالمی و ت ست تا عبورژوازی ا سالمییف آن ا عنوان ب بورژوازی ا
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ض سرعیک رژیم  ستی در منطقه برداردبرجام را بپذیرد ،براه یف و  ست از جاه طلبی های امپریالی شی از  و ، د ب 

ساخ کنونی بحران انرژی غرب را  شرایط ک صادی تحت غرب تا  تامین کنددر  سیه را از لحاظ اقت بهتر بتواند رو

 ، اگر قرار شد. هدف دوم آماده سازی بدیت برای جایگزینی بورژوازی اسالمی در روز مبادا استفشار قرار دهد

. ارائه دهد 1357همچون سگگال جابجایی در قدرت سگگیاسگگی انجام بگیرد، بورژوازی غرب بتواند آلترناتیو خود را 

سیو اول اکتبر تظاهرات ستگی ملی و پهای و سر دنیا که همب سرا سیون  وهای آن بودند رچم ایران ویاگیدر  اپوز

سگگیو کمایتهای واز و  گرفتبا کمایت اپوزسگگیون چی انجام  ، البتهتسگگلط کامت داشگگتبر آن راسگگت بورژوایی 

ستبورژوازی غربی ب شی از اهداف دوم  ،برخوردار بودنهادهای بورژوایی غربی  ستبوده ا سبت نی ه ک . بی منا

ین و هم کرد تظاهرات نقش مهمی ایفادر مرکز توجه قرار دادن این با تمامی ابزارهای ممین ژورنالیسگگگم غربی 

. نیته کائز اهمیت این اسگگت که تظاهرکنندگان در داخت ایران هرگز پرچم ایران را شگگودرویه همچنان دنبال می

 اند.تر از تظاهرات اول اکتبر بوده اند و در شعارهایشان بسیار مترقیکمت نیرده

سرمایه تا جناح چی آن میدانند ست  ست که  خود دارند ی، در کافظه تاری از جناح را شان داده ا دون بو تاری  ن

به اعتراضگگات اجتماعی امیان سگگرنگونی بورژوازی اسگگالمی وجود ندارد و لذا از کارگران وارد شگگدن کارگران 

ر بهتر آنها می واهند طبقه کارگر سگگگیاهی لشگگگی به عبارت .می واهند که به میدان بیایند و کار را ییسگگگره کنند

 .انجام گیرد بلیه زودترامیان پذیر نه تنها تا جابجایی در روبنای سیاسی جامعه  مبارزات ضد دییتاتوری بشود

های بوشگگهر، دماوند عسگگلویه و پاالیشگگگاههای آبادان، کنگان به اعتراب و کارگران پتروشگگیمی 1401مهر  18

ران نه با اگر چه کارگوارد صگحنه اعتراضگات شگدند. « مرگ بر دییتاتور!»اعتصگاب پیوسگتند. کارگران با شگعار 

ک یشگگعار طبقاتی بلیه با شگگعار ضگگد دییتاتوری وارد اعتراضگگات شگگدند، اما بیرون آمدن کارگران برای مبارزه 

به  سگگتثمار و، امزدی بردگی علیه بر شگگعار ما بایداما باید تاکید کرد، ضگگرورت مطلق برای مبارزه طبقاتی اسگگت. 

ا مما باید ب اطر منافو طبقاتی خودمان بجنگیم  های سگگگرمایه داری را نشگگگانه گیری کند.عبارت دیگر باید بنیان

هرگز نباید هویت طبقاتی مان را، توانائی های انقالبی مان را در شگگیت دادن خودمان بعنوان یک نیروی اجتماعی 

 تنها طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعیمسگگتقت در تحوالت جامعه از طریق مبارزه طبقاتی از دسگگت بدهیم.  

 کمالت بورژوازی را از زمین طبقاتیتنها می توانیم ما  اسگگت که میتواند به نیبت جهان سگگرمایه داری پایان دهد.

شود و بدتر از آن  شیده  سی خواهی ک شیر سیخودمان، دفو کنیم. طبقه کارگر نباید بدرون جنبش دمیرا اهی ل

  .خواهد کردطبقه کارگر را تضعیف و ناتوان  دمیراسی خواهی، در جنبشطبقه کارگر شدن 
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دیرتر وارد اعتراضات کارگری می شود، اما وقتی هم وارد اعتراضات صنعت نفت بدلیت ویاگیهای خاه خود، 

و اعتصابات کارگری شد، واقعا کمر بورژوازی را می شیند. نمونه بارز آن اعتصابات و اعتراضات صنعت نفت 

 است. 1357ایران در سال 

 هم زنجیران!

اورمیانه را و با تجربه ترین طبقه کارگر خطبقه کارگر ایران بعنوان گردانی از طبقه کارگر جهانی، متمرکز ترین 

به ثبت رسانده است.  1356 – 1358دارد که در کافظۀ تاری ی خود نبردهای درخشانی را ب صوه در سالهای 

و اعتراضات   خیابانیاعتراضات ، طبقه کارگر باید ابتیار اعتراضات را در مبارزه ضد سرمایه داری به دست گیرد

ر راستای د مبارزات خود کند. در چنین شرایطی اعتراضات خیابانی و اعتراضات دانشجوییدانشجویی را میمت 

  و ب شی از مبارزه طبقاتی خواهند بود. گرفتخواهند مبارزه طبقاتی و در خدمت مبارزه طبقاتی قرار 

ستوظیفه  ستها و کمونی سیونالی ستی و افق دفاع از برننه دنباله روی از کوادث اجتماعی بلیه ها انترنا امه کمونی

ی نبردهای با مراجعه به کافظه تاری  است. کمونیستها و انقالبیون بایداجتماعی پرولتری در اعتراضات و مبارزات 

 قطب نمای مبارزه طبقاتی باشند. پرولتری،

ر ظاهر شدن بلیه د ، نه در برانداختن دییتاتورهاقدرت واقعی طبقه کارگر نه در ایجاد توقف در انباشت سرمایه 

بعنوان یک طبقه اجتماعی و آگاه به وظیفه تاری ی خود اسگگت. بحب بر سگگر این اسگگت که این طبقه اجتماعی به 

لحاظ تاری ی مجبور به انجام چه کاری اسگگگت، چرا که تنها این طبقه اجتماعی قادر به انجام انقالب کمونیسگگگتی 

 جهانی است.

 زنده باد جنگ طبقه علیه طبقه!
 

 جهانگیریم 

 1401مهر  19
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 روزنامه نیورپ تایمز[ 2]
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https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/09/24/irans-revolutionary-guards-seek-arrest-asian-maradona-support/
https://www.yahoo.com/news/kim-kardashian-justin-bieber-more-181532016.html
https://www.theguardian.com/world/video/2022/oct/05/moment-swedish-lawmaker-cut-her-hair-in-protest-against-iranian-regime-during-eu-assembly-video
https://www.npr.org/2022/10/07/1127394599/a-u-s-special-envoy-responds-to-iran-on-nuclear-talks-protests-over-a-womans-dea
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