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سی سیخته دولت پلی سرکوب لجام گ ضات خیابانی قبلیبا وجود  ضات همچنان ادامه دارد. برخالف اعترا  ، اعترا

سی شدند که با توحش پلی ست سرکوب نه تنها این بار ، سرکوب  سته ا ضات نتوان بلکه هر جان  را خفه کنداعترا

تنها  وازی اسالمیبورژ جنایتکاران نیز میشود. ور شدن بیشتر اعتراضاتباختنی، مثل بنزین بر آتش، موجب شعله

شتار و خونریزی  ستندسازمانیافته با ک ستقر کنند و توان ش سرکوب عریان حاکمیت ننگین خود را م ی جداییبخ

 می بوده است. اسال جنایتکارروزانه بورژوازی  عملکردناپذیر از 

شهرهای کوچک گسترش پیدا کند. ضات به  شده تا اعترا ضات باعث  ضات تداوم اعترا ه تنهایی ب اما تداوم اعترا

سالمی می شد و بورژوازی کثیف ا سقوط رژیم نخواهد  سته کردن  تواندمنجر به  سیخته و خ سرکوب لجام گ با 

جتماعی امعترضاااان به عمر ننگین خود ادامه دهد، تنها ورود هبقه کارگر به عنوان هبقه اجتماعی به اعتراضاااات 

 معادله را عوض کند.میتواند است که 

ست تا چپ چپ می ست را ضاتدانند که از را ستن هبقه کارگر به اعترا ساجتماعی بدون پیو المی ، بورژوازی ا

 [1]سازمان اکثریت حزب توده، از سلطنت هلبان تا قوم پرستان، ازقادر به سرکوب آن خواهد شد. در درازمدت 

شاات  ه در شاابکه های اجتماعی نیز هسااتند. عمومیخواهان اعتصاااب  های منتسااب به کمونیزم کارگریتا فرقه

 اعتصاب سراسری رو به افزایش است.

سری اعتصاب کسبه و بازاریان  ،خود اینها در تبلیغات سرا شهرهای مختلف را اعتصاب  کسعقلمداد کرده، در 

بپیوندد تا رژیم آخوندها زودتر « اعتصااااب عمومی»کرده و میخواهند هبقه کارگر نیز به این های آن را پخش 

شود ضد رژیمی تنزل  .سرنگون  سطح آخوند، حجاب و  سالمی بایدهند. بورژوازی کثیف میاعتراض را تا  د به ا

داری را زیر کشیده شود نه بخاهر اینکه یک رژیم سکوالر جایگزین رژیم مذهبی شود بلکه بخاهر اینکه سرمایه

 ایان داد .پ ی ایدئولوژیک )مذهبی، سکوالر و...(داری با هر گونه روبناباید به زیر کشید و به توحش سرمایه

نه بازاریان، نه کسبه بلکه این هبقه کارگر است که باید گرایشات راست و چپ سرمایه، های یعوامفریببرخالف 

اعتصاااب عمومی تنها میتواند بدنبال یکسااری اعتراضااات و اعتصااابات ممتدد  اعتصاااب عمومی را سااازمان دهد.

از یک  ،میمواعتصاااب ع توده های هبقه کارگر را بدنبال خود بکشااد.اکثریت کارگری شااکل بگیرد تا بتواند 

از  ، قدرت هبقه کارگر را نشان دهد وتحت تاثیر قرار دهددر جامعه باید بتواند تولید کاال یا ارائه خدمات را سو، 

 .تری ارتقاء یابدسوی دیگر باعث میشود مبارزه هبقاتی به سطح عالی
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له مبارزه هبقه کارگر وارد مرح ،از مبارزه هبقه کارگر اساات که در آن مقطعیاعتصاااب عمومی به عبارت بهتر، 

با اعتصااب ه اسات کمیزان تشاکل یابی آن  و تری میشاود که بیانگر ساطحی از آگاهی هبقاتی هبقه کارگرعالی

شان هبقاتی عمومی  شد، در  .میزندمبارزه هبقاتی  خود را برمهر و ن سوی قدرت دوگانه در حرکت با اگر جامعه ب

های اعمال قدرت های اعتصااااب، شاااوراهای کارگری به عنوان ارگانجریان اعتصااااب عمومی و از دل کمیته

 .شدخواهند کارگری ظاهر 

ه ، اعتراض بدر روزهای اخیر ما شاااهد اعتراضااات و اعتصااابات کارگری بودیم که ویتگی مشااترن همگی آنها

وعده »فهان . شعار کارگران اعتصابی ذوب آهن اصشان بوده استدفاع از سطح معیشت سطح نازل دستمزدها و

سفره ما خالیه ست.« وعید کافیه،  سخت زندگی کل هبقه کارگر ا شرایط  صابات  ازتنها چند نمونه  انعکاس  اعت

 به قرار زیر است:که همان خواسته را داشتند و یا دارند کارگری 

 اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان 

 پتروشیمی و پخش و پاالیش گاز، نفت، رسمی کارکنان غذای اعتصاب  

 سنتر اصفهاناعتصاب کارگران مجتمع سیتی 

 اعتصاب کارگران کارخانه سیمان آباده در استان اصفهان 

 اعتصاب کارگران آب معدنی داماش در استان گیالن 

 اعتصاب کارگران شرکت پارس مینو 

 اعتصاب کارگران شرکت صنعتی کروز 

 اعتراض کارگران گروه ملی فوالد 

دنبال هبقه کارگر با این اعتصابات تنها بدر اعتراضات به خون غلتیده میشوند، « مردم»در حالیکه شاید اظهار شود 

 فقط امعصر امپریالیسم،  داری، سرمایه انحطاط عصر درمنافع اقتصادی خود است و وارد مبارزه سیاسی نمیشود. 

صاب» عنوان تحت خود اثر در زامبورگکلو روزا قبل سال صدبیش از . داریم هبقاتی مبارزه نوع یک توده اعت

 :میکند تاکید چنین مسئله این به «انقالب و حزب ای،

صادی مبارزه یک متفاوت، هبقاتی مبارزه نوع دو کارگر هبقه برای" سی مبارزه یک و اقت  بلکه. ندارد وجود سیا

 بورژوائی جامعه درون در را داری سااارمایه اساااتثمار که واحد آن در که دارد وجود هبقاتی مبارزه یک فقط

 ".براندازد را بورژوائی جامعه و استثمار کلی بطور که مینماید تالش میکند محدود
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ساایار ، دسااتاوردهای بو با وجود این رزمندگی ساااالنه اینکه هبقه کارگر با هزاران اعتراض و اعتصاااب کارگری

جز ه کارتقاء نمی یابد بیانگر این واقعیت تلخ اساات  تریناچیزی داشااته اساات و مبارزه کارگری به سااطح عالی

. ایزوله شدن اعتراضات و است در محل کار ایزوله شدههمیشه متاسفانه اعتراضات  (1397)پائیز  مقاهع کوتاهی

اعتصااابات کارگری از همدیگر باعث شااده هبقه کارگر نتواند از همبسااتگی هبقاتی خود اسااتفاده کند و بعنوان 

های توخالی مدیریت، اعتصااااب لذا در اکثر موارد با وعده ری مهر خود را بر تحوالت بزند.یک قدرت کارگ

 خود را شکسته است. 

تنها هبقه کارگر بعنوان یک هبقه اجتماعی اسااات که میتواند به نکبت جهان واقعیت انکار ناپذیر این اسااات که 

ستقل اگر  ، اگر و تنهاسرمایه داری پایان دهد این غول خفته به هویت هبقاتی خود بعنوان یک نیروی اجتماعی م

ستقل خود را پیش ببرد، چرا که هبقه کارگر شود و مبارزه م نها تحمالت بورژوازی را  در تحوالت جامعه واقف 

 . ددفع کن میتواند ،شاز زمین هبقاتی خود

ات ری به دست گیرد، اعتراضات خیابانی و اعتراضهبقه کارگر باید ابتکار اعتراضات را در مبارزه ضد سرمایه دا

دانشجویی را مکمل مبارزات خود کند. در چنین شرایطی اعتراضات خیابانی و اعتراضات دانشجویی در راستای 

 مبارزه هبقاتی و در خدمت مبارزه هبقاتی قرار خواهند گرفت و بخشی از مبارزه هبقاتی خواهند بود.

سهبقه کارگر باید  شکر جنبش نباید برد و بتقل خود را با اهداف هبقاتی پیش مبارزۀ م د دیکتاتوری ضسیاهی ل

[ دیگری بشویم. هم اکنون 2« ]گوادلوپ»ما نباید سیاهی لشکر  ما باید بخاهر منافع هبقاتی خودمان بجنگیم.شود. 

، «مخالفتین سرشناس»، «های سرشناسچهره»را برگزار کردند و در حال تولید  [3]امپریالیستهاکنفرانس هالیفاکس

 ارگرهبقه ک اعتصاااب سااراسااری خواهندمینیز گرایشااات راساات و چپ ساارمایه  و ... هسااتند.« فعالین برجسااته»

ار اداره خواسااتشااان در تبلیغاتاگر زمانی هم  جابجایی روبنای ساایاساای جامعه انجام گیرد.  برای سااکوی پرشاای

ستند جامعهشورایی  شی از پروپاگاندای آنهاصرفا ، ه ست.  بخ شانا شورایی، منظور  خودگردانی چون از اداره 

ها علیه آن در یک قدرت شااورایی واقعی باید تمامی امپریالیساات .اسااتدر سااایه قدرتهای امپریالیسااتی  روژآوا

لیستی برای مهار انقالب اکتبر و جلوگیری از گسترش که تمامی قدرت امپریا باشند، همچون قدرت جوان شوراها

را بخوبی  منظورش از اداره شااوراییحزب کمونیساات  رهبرانیکی از آن، حمله نظامی علیه آن سااازمان دادند. 

ضیح میدهد صلی تو سمت ا سازی ذهن برای پذیرش ق صرفا برای آماده  شاره به کمون پاریس و انقالب اکتبر  ، ا

 :نویسدنوشته است، او می 

داران و مساالح و انقالبی و آگاه و پیشااتاز جامعه، به ساارمایه نقالبی باید با حضااور نیروی سااازمانیافته،ا یگزینه"

نه نده شاااود. نمو پذیرا با خودگردانی مرتجعین  پاریس و انقالب اکتبر و اکنون  کار انقالبی کمون  ی چنین راه 
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 برد آن یگانهایروی ما قرار دارد که ضمانت اجرایی و پیششورایی در روژآوا در شمال و شرق سوریه در پیش 

 یانترناسیونالیست هایپشتیبانی و حضور و ها( مردمیهای )کمونو خودگردانی (YPG) ومردان (YPJ) مسلح زنان

 زاپاتیستها شجنب و ووو آسیایی و آمریکایی و اروپایی کشورهای دیگر و آلمان و فرانسه و اسپانیا در کاتالونیا از

 [4] ".دهستن مکزیک در

. بیش از هر زمان دیگری آیندۀ نه تنها هبقه کارگر میدهد …و بربریت جن ، کثافت، خون، بوی داری ساارمایه

ستی جهانی  شریت در دستان هبقه کارگر است. چرا که تنها این هبقه اجتماعی قادر به انجام انقالب کمونی بلکه ب

 روزانه تباهی به ندمیتوا کارگر هبقه که است کمونیستی انقالب هریق از داری سرمایه کشیدن زیر به با تنهااست. 

 یک ریت،بش شایسته نظامی انسانی، کرامت شایسته نظامی یک و دهد پایان خاکی کرۀ این جای جای در انسانها

 .دهد نجات داری سرمایه کثافات و توحش از را بشریت کل و دهد ارائاه هبقه بادون جامعه

 

 زنده باد جنگ طبقه علیه طبقه!
 

 م جهانگیری

 1401آبان  29
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 توضیحات:

های اهالعاتی [ حزب توده و سااازمان اکثریت نقش مهمی در تثبیت بورژوازی اسااالمی داشااتند تا سااطح زائده1]

بورژوازی اسالمی پیش رفتند. مخصوصا سازمان اکثریت در لو دادن اعضای دیگر جریانات سیاسی و همکاری 

 نزدیک اهالعاتی با ارگانهای اهالعاتی نقش داشت.

بورژوازی جهانی برای جلوگیری از رادیکال شاادن اعتراضااات کارگری جابجائی در روبنای  1357در سااال [ 2] 

را برگزار  «گوادلوپ»آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه کنفرانس لذا کشورهای . را ضروری دیددستگاه سیاسی 

 .و بورژوازی اسالمی )خمینی( جانشین بورژوازی سلطنتی شد کردند

  هالیفاکس امنیتی نشست[ 3]

 !شورایی یاداره انقالبی، موقعیت[ 4]

 

 
 :ایمیل
 contact@internationalistvoice.org 

 :وبسایت 

 https://www.internationalistvoice.org 

 :کانال تلگرام 

 https://t.me/intvoice  

 : توییتر
https://twitter.com/int_voice 
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