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 سراسر جامعه را فرا گرفته است. ،در اعتراض به شرایط اجتماعیاجتماعی خیابانی و موج جدیدی از اعتراضات 

سیخته سرکوب لجام ستگیریگ صدها زخمی و هزاران د شته،  سی با دهها ک ض دولت پلی سترش اعترا ات مانع گ

شد سته ن شرق را در نوردیده و بیش از . ا شمال تا جنوب، از غرب تا  ضات از  ضات  110اعترا شهر درگیر اعترا

 خیابانی شده است. 

همچون اما . کردرها را های فرودساات تودهزد و خشااف فروخاته را جان باختن مهسااا امینی جر ا اناجار ساایاساای 

های اضمحالل برای تودهداری در حال شرایط اساناکی که سرمایه 1398و اعتراضات سال  1396اعتراضات سال 

نسل جوانی را مهیا کرده است.  1401کارگر و ا شار تحتانی جامعه بوجود آورده است، زمینه اعتراضات شهریور 

صور نمی ضات را ست دادن ندارندکنند و چیزی برای از دکه هیچ آینده ای برای خود ت ، نیروی مادی این اعترا

شکیل میدهد ضان شجاعت، فداکاری .ت سی بر علیه  و روحیه مبارزاتی معتر برای نی یک جهنف زمیکه دولت پلی

رد درنده ترین دولت پلیسی نیز سر را بلند ککه میشود در مقابل  نشان میدهد تک تک افراد جامعه بوجود آورده،

سلحی که تا دیروز  درت خدایی میکرد، . و اعتراض کرد شورش تا دندان م ضد  ستپلیس  شف در مقاب نتوان ل خ

ضان  شهرهایی چون تبریز، آمل، اردبیل و...مقاومت کند و معتر ست،  در  ضاح در حال فرار ا شالیبا افت بودن  پو

 . درت سرکوبگران را در مقابل مبارزه متحد نشان میدهد

 ، از جریاناتاز راساات تا چ ، از ساالطنت نلبان تا چ  های کالم رادیکالساارمایه ساایاساای تمامی گرایشااات 

می کنند، هدف همگی شان نیز یکی پیشااااااااروی جنبش مردم را اعالم  ناسیونالیست و  وم پرست تا مجاهدین،

. چیزی که حتی اگر نبق 1357سیاهی لشکر شدن نبقه کارگر در جنبشهای مردمی و تکرار حوادث سال . است

 های آنها پیش رود، تنها به تغییر رژیف در چهار چوب نظام سرمایه منجر خواهد شد. خواسته

سالمی جریان دارد، غربیبخانر تنش ستی که بین بورژوازی غرب و جمهوری ا ها تحت عنوان دفاع های امپریالی

. حتی از این مسئله بعنوان اهرم فشار برای تحت فشار  راردادن انداز دمکراسی از مبارزات مردمی ایران دفاع کرده

ستااده می سالمی ا ضاتاین  سعی میکنند وانمود کنند که کنند.جمهوری ا سری» نوعی اعترا ند همان «انقالب رو

 دهیچ فر ی با جنایتکاران اسالمی ندارناما چه کسی است که نداد، آنها   انقالبات رنگی در دیگر کشورها است.

  فقط بدنبال منافع امپریالیستی خود هستند.و 
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سیویژگییکی از  سا ضات خیابانی مردمی  های ا ستاعترا ضاتی که این ا سانهای کارگر، در چنین اعترا شار  ان ا 

شرکت می سه. تحتانی و میانی جامعه با هر نوع تاکر و تعلق نبقاتی در آنها  کنند، مثل جنبش جلیقه زردهای فران

 هائی نه بعنوان یک نبقه اجتماعی بلکه همچون کارگران منارد شرکت میکنند.ن جنبشکارگران در چنی

ضات ست.نبقه کارگر بعنوان یک نبقه اجتماعی  ،تا این لحظه خیابانی در اعترا شده ا سانهای ظاهر ن و  کارگر ان

شکر بیکاران جوانان و بخصوص  ضات ل شار جامعه در اعترا شرایط مادیدر کنار دیگر ا   شرکت کرده اند. اگر 

برای اعتراضات اجتماعی مهیا باشد ولی معترضان برای اعتراض خود افق یا دورنمائی نداشته باشند، جامعه مناجر 

 ها و یا حتی  یام ها خواهند گرفت. ها، عصیان شکل نغیان  خواهد شد و این اعتراضات بیشتر

ه نبقه کارگر و یا اینک قاء نیافته و  درت دوگانه در جامعه حاکف نیستزمانیکه جامعه هنوز به مو عیت انقالبی ارت

 مردمیهژمونی اعتراضاااات در چنین شااارایطی ، نشاااده اساااتبعنوان یک نبقه اجتماعی وارد جدالهای نبقاتی 

م ساآنچه در پشت سنگربندی خیابان  رار دارد، انواع و ا  . در چنین شرایطیخیابانی در دستان نبقه کارگر نیست

سرنگونایدئولوژی سخیر خود دارند،  یهای  سنگر خیابان را در ت ضات مردمی  ست. افرادی که در اعترا نلبانه ا

در خیابان موجود اساات. در اعتراضااات  مواضااعی کنند، بلکه از  بلماهیت ساانگر بندی خیابان را تعرین نمی

سانهای کارگرمردمی، در خیابان  شده از نبقه، آن هف در شکل ان ضع نبقاتی خودنشورش، نمی توان، جدا   د موا

 د، بلکه در خیابان به سیاهی لشکر نبقات دیگر تبدیل می شوند. نرا بیان کن

تر است. این یک همانقدر رادیکال ،مسئله حائز اهمیت این است که گویا هر اعتراضی، هر چقدر خونین تر باشد

سنت مبارزاتی نبقه کارگر ندا ست و ربطی به  شتباهی ا شه در چنین نگرش رد.درک ا س سنتهایی ری شی ف آنار

از افق نبقاتی، از منظر مبارزه ضد سرمایه داری، از  دارد که باوری به  درت جمعی و نبقاتی نبقه کارگر ندارد.

تر و ضاااد که حتی یک نار نیز کشاااته نشاااد، رادیکال 1397اعتراضاااات کارگری در پائیز  ،دید کمونیساااتی

ضاداریسرمایه ضات کارگری پائیز  1398ت آبان ماه تر از اعترا ست خانواده 1397بود. اعترا ها را به خیابان توان

بیاورد، مردم محالت را به خیابان بکشااااند، خیابان به مجامع عمومی تبدیل شاااده بود. خیابان، محله و کارخانه به 

اهی جمعی به ین با آگمحل بحث و گاتگو، حتی جدل تبدیل شده بود. فاکتورهای ذکر شده منجر شد تا معترض

ضات روز به روز رادیکال شد تا اعترا سئله در روند خود باعث  شود. اگر چه اعتراض خود ادامه دهند و این م تر 
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شکوهمند پائیز  ضات  شد 1397اعترا شی از حافظه تاریخی تبدیل  ستاورد آنها به بخ شد اما د ستسرکوب   .ه ا

ت جنبش نبقاتی کارگران  رار گیرد، خیابان باید به محل اعتراضاااات اجتماعی و مارش خیابانی باید در خدم

ها تبدیل شااود، خیابان باید به مجمع عمومی معترضااین تبدیل شااود. در چنین شاارایطی اساات که تجمع خانواده

سرمایه داری بخود میگیرد ضد  شکل  ضد رژیمی،  ضات به جای اعتراض  شکل و اعترا گیری کمیتهزمینه های 

 کند. میو دیگر نهاد های اعتراضی را مهیا  تمحال ،، اعتصابکارخانه های

در تحوالت جامعه ظاهر میشود، مانور دادن گرایشات  اعیــــه اجتمــــیک طبقزمانیکه نبقه کارگر بعنوان 

، زمانیکه اسااات 1397نمونه واضااان آن اعتراضاااات کارگری پائیز  ارتجاعی بورژوائی بشااادت پائین می آید.

صدای آمریکا و غیربیبی شده بودندسی،  شات  .ه خاه  صوص گرای شات بورژوایی، بخ شرایطی گرای در چنین 

دولتهای غربی بودجه جنگی )دفاعی( خود را با چرا که خاه شاااوند.  ناچار هساااتند تا ساااالوو بورژوایی غربی،

ر می شاااده  2تورم در بریتانیا و آمریکا  و به تبع آن چنگ انداختن به ساااطن زندگی نبقه کارگر تامین میکنند

دولتهای غربی به میدان آمدن نبقه کارگر در چنین کشورهایی شده های ریاضت ا تصادی نتیجه سیاستاست. 

جریان  یز ن اعتصابات وحشی همه جای بریتانیا را گرفته و در دیگر کشورهای غربیکارگری و  است. اعتراضات

یکی  ،یتانیادر بر هباشد، چدر ایران چه ، نبقه کارگر سوای از اینکه به چه زبانی صحبت میکنددرد و منافع دارد. 

 و توانند از اعتراضاتی که ماهیت نبقاتی پرولتری دارد دفاع کنندسی، کاخ ساید و... نمیبیاست، لذا غربیها، بی

 .مجبورند خاه شوند

 همزنجیران!

عنوان یک نبقه کارگر ب اگراگر غول خاته بیدار نشود، است.  خته شدهنبقه ما دوتمامی نگاهها، تمامی امیدها به 

نبقه  اگر ،اعتراضااات مساایر مسااتقل نبقاتی را در پیش نگیرد نبقه اجتماعی در این اعتراضااات ظاهر نشااود، اگر

قه ب، مبارزه نکارگر کمیته های محالت، کارخانه، اعتصاااب، مبارزه و دیگر نهادهای مسااتقل خود را ایجاد نکند

سال  ضد رژیمی  رار خواهد گرفت. همانطوریکه در  سالمی بر گردۀ  1357ما تنها در خدمت مبارزه  بورژوازی ا

شد، اما بردگی مزدی برای  سلطنتی  سالمی جایگزین بورژوازی  شد و در نتیجا آن بورژوازی ا سوار  مبارزات ما 

 نبقه ما تداوم یافت. 
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ست که فقط نبقه حاکمه  ست که منافع ما در این نی ستیف  نابودی را عوض کنیف، منافع نبقاتی ما در این ا سی کل 

کنیف. مبارزه نبقاتی در روند تکاملی خود بخانر ماهیت ضااد ساارمایه داری آن، نه نشااانه گیری را ساارمایه داری 

شید.  سرمایه را نیز به چالش خواهد ک سرایت خواهد کرد بلکه  دولت  سرمایه داری  شورهای   امتنها به دیگر ک

 فقط باید بخانر منافع نبقاتی مان بجنگیف.

 

 زنده باد جنگ طبقه علیه طبقه!

 صدای انترناسیونالیستی

 1401مهر  2
 

 

 


