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ست، بلکه  شعاع خود قرار نداده ا شورهای درگیر در جنگ را تحت ال ستی در اوکراین فقط ک جنگ امپریالی

ه ک. طبقه کارگر و اقشررار تحتانی جامعه اسررتتحت تاثیر شرررایط جدید جهانی قرار گرفته کل جهان سرررمایه داری 

ستقیما شوند،  در جنگ م سرمایه بلکه  هزینه جنگ را می پردازند.سالخی نمی  شورهای پیرامونی  تورم نه فقط در ک

ست.  ستاندار زندگی طبقه کارگر را پائین آورده ا سطح ا سرمایه داری  سرمایدر متروپل  شورهای پیرامونی  ه، در ک

 . یعنی چنگ انداختن به سفرۀ خالی کارگران و اقشار تحتانی جامعه تتورم کمر شکن شده اس

در اعتراض به گرانی و در چنین زمینه ای بود که موج جدیدی از اعتراضررراو توده ای  از اواخر اردیبهشرررت 

داد در متروپل در دوم خر برجفرو ریهتن گسررترد داد.  هاو خود را به اکثر شررهر شررکل گرفتتورم لجام گسرریهته 

ستند، 39آبادان که در نتیجۀ آن  شد نفر جان باختند و ده ها نفر مفقود ه ضاو  ا فرو . در رابطه بموجب گسترد اعترا

 ، یگان ضد شورد ارسال کرد کهین اقدام به جای ارسال نیروهای امدادیلبورژوازی در او ،ریهتن ساختمان متروپل

 .رو بهشیداعتراضاو نی ور شدنشعلهبه 

ضاو  س توده ایاعترا سرمایه داری رمحصول بحران  شورها چه در  ست و آنرا میتوان در دیگر ک مایه داری ا

شاهده کرد.  ، ترکیهپیرامونی مثل ایران سه )جلیقه زردها( م سرمایه داری متروپل مثل فران سرمایه اما از آنجائیکو یا  ه 

داری متروپل تالد میکند، تا آنجا که امکان دارد بار بحران سرمایه داری را به سرمایه داری پیرامونی منتقل کند، لذا 

ی لجام فقر، گران نشان میدهد. از سرمایه داری متروپل بار بحران در کشورهای پیرامونی سرمایه داری خود را مهربتر

ندگی زیر زمیم یافته، اختالسهای نجومی، مشکالو زیست محیطی و آلودگی هوا، در یک کالم گسیهته، بیکاری تع

شکل خط فقر ست. در مقابل اقلیت ناچیزی ب ضای جامعه بوجود آورده ا ، یک جهنم واقعی و زمینی برای اکثریت اع

سررت گر برای خود درانگلی و با زندگی افسررانه ای و اشرررافی خود یک بهشررت زمینی از سارررل دسررترن  طبقه کار

 اند. کرده

ستهای معترضان را برآورد کند. بورژوازی جنایتکار بورژوازی اسالمی در بحران نه میتوان د و نه میهواهد خوا

از یک سو به سرکوب متوسل میشود و از سوی دیگر میهواهد اعتراضاو را تحت کنترل خود در آورد و به مجرای 

سوق دهد تا مانع  شود.قانونی و دولتی  ضاو به دیگر مناطق  شدن اعترا شعله ور  سئله را به وضوح میتوان د از  ر این م

 فرو ریهتن برج متروپل مشاهده کرد. بهرابطه با اعتراضاو 
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سرمایه، ست و چپ  شاو را صادی،  زندگی بربروار، برخالف عوامفریبی های گرای ساد اقت تورم، اختالس، ف

و... نه محصرررول بد مدیریتی بورژوازی پیرامونی و در مورد مشرررهو بورژوازی ننگین اسرررالمی بلکه  آلودگی هوا

ستن  سئول دان ست. لذا تنها م سرمایه داری ا صول نظام  سترهایمح ر جنایتکاران و گانگ سبب ا سالمی بعنوان م لی ا

ت. ری از مبارزه ضد سرمایه داری اس، عمال در امان نگه داشتن سرمایه دابدبهتی طبقه کارگر و اقشار تحتانی جامعه

سانی  ضد ان شرایط زندگی  صیان توده های معترض به  شم و ع ضو فالکت بارخالی کردن خ ضد  واخود در اعترا

سانهای تحتانی جامعه است. جنبش ضد رژیمی میتواند رژیمی است.  قوو گرفتن جنبش ضد رژیمی به بهای خون ان

شرایط فالکتبار اکثریت جامعه همچنان تداوم یابد. باید  بورژوازی دیگری را  جایگزین بورژوازی سازد، اما  سالمی  ا

 به توسش و بربریت سرمایه داری پایان داد.

این اسررت که اقشررار تحتانی و میانی جامعه با هر نوع تفکر و تعلق طبقاتی در آنها  توده ای اوویژگی اعتراضرر

سلطنت طلبان، قوم پرستان، شرکت می کنند سرمایه از  سانهای معترض به توسش  داری، و دیگر نیروهای مرتجع تا ان

هائی نه بعنوان یک طبقه اجتماعی بلکه همچون کارگران . کارگران در چنین جنبشمثل جنبش جلیقه زردهای فرانسه

 شرکت میکنند. منفرد

نمی تواند آن هم در شررکل شررورد، کارگر منفرد، جدا شررده از طبقه،  ،در خیابان، ایتودهدر اعتراضرراو 

ضع طبقاتی خود را بیان کند، بلکه در خیابان به  شوندموا شکر طبقاو دیگر تبدیل می  ای تودهورد های ش. سیاهی ل

تنها زمانیکه طبقه کارگر بعنوان یک طبقه  خیابانی راه سلی برای بیرون آمدن از منجالب سررررمایه داری نیسرررت.

ضاو شد و اعترا ست گرفت، آن موقع توده اجتماعی ظاهر  ضاو را در د شید و رهبری این اعترا ای را بدنبال خود ک

زمانیکه طبقه کارگر به عنوان یک طبقه  در خدمت مبارزه طبقاتی کارگران قرار خواهد گرفت. ایتوده اعتراضررراو

ضاو توده ضاو تودهااجتماعی رهبری اعترا شد امکان اینکه اعترا شته با ست ندا سکوی پرد ای ی را در د به عنوان 

 برای قدرو گیری گرایشاو بورژوایی رقیب تبدیل شوند، وجود دارد.

در کنار اعتراضررراو توده ای، اعتراضررراو و اعتصررراباو کارگری همچنان تداوم دارد. با توجه به شررررایط 

تراضاو اع تعداد سهت است آمار دقیقی از تعداد اعتراضاو و اعتصاباو ارائه داد اما سال گذشته به لحاظ ،اجتماعی
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یکی از غنی ترین سالها بود که در آن چندین هزار اعتراض یا اعتصاب کارگری به ثبت رسید،  و اعتصاباو کارگری

عتراضاو و ا یکی از با اهمیت ترین آنهاچندین اعتراض یا اعتصاب کارگری به وقوع پیوست.  روزانهبه عبارو بهتر 

 .بود در تابستان گذشتهرنایع نفت و پتروشیمی ای کارگران پروژهاعتصاباو 

پرولتاریای رررنعتی درگیر اعتراضرراو و اعتصرراباو  ، سرروای از دیگر بهشررهای طبقه کارگر،در سررالهای اخیر

سوال اساسی که مطرح میشود این است، با وجود اعتراضاو و اعتصاباو وسیع کارگری، چرا  کارگری شده است.

 را میتوان در عوامل زیر دید: کارگریاعتصاباو اعتراضاو و اهم نکاو ضعف دستاوردها ناچیز بوده است؟ 

با وجود اینکه اعتصاباو کارگری از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق را در نوردیده است اما اعتصاباو فاقد 

عتراضاو ااز هم گسیهتگی اعتراضاو و اعتصاباو کارگری و عدم هماهنگی در بین  همبستگی طبقاتی درونی است.

ست کارگری صاباو کارگری ا رلی اعت ضعف های ا صاباو جدا از هم اتفاق می افتند و فاقد پیوند با یکی از  ، اعت

 دیگر اعتصاباو هستند و به همین خاطر طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی ظاهر نمی شود.

ارگران لتی و تهلیه خشم طبقاتی کقانونگرایی، هدایت اعتراضاو و اعتصاباو کارگری به کانال قانونی و دو

 را تهدید میکند. کارگری اعتصاباو اعتراضاو و  یکی از خطراتی که

سم مهلکی است که توسط سندیکالیستها، اتحادیه گرایان و چپ سرمایه توهماو سندیکالیستی و اتحادیه ای 

سندیکاهای کارگری  سموم میکند. سمایت کاغذی اتحادیه ها و  سی را م سیا ضای  صاباوف شورهای غربی از اعت  ک

ست. همین اتحادیه ها و  شمان طبقه کارگر ا شیدن به چ ست بلکه خاک پا سط اینها نی کارگری تنها توهم آفرینی تو

سیاه از در کشورهای غربی سندیکاها  ضد کارگری ترین قوانین نقش مهمی ایفا میکنند، ستی لیست  خود در اعمال 

بقه مانع آن میشررود تا گردانهای طاتحادیه های ضررد کارگری کارگران معترض تهیه میکنند. همبسررتگی های کاغذی 

 کارگر جهانی بتوانند همبستگی واقعی، سقیقی و طبقاتی خود را بوجود آورند. 

 !همزنجیران

طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی در این  اگراسررت.  طبقه ما دوخته شرردهتمامی نگاهها، تمامی امیدها به 

شود ضاو ظاهر ن ست نگیرد اعترا ستقل طبقاتی را در پیش نگیرد ، اگرو رهبری آنها را به د سیر م ضاو م  اگر ،اعترا
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صاب، مبارزه و دیگ ستقل خود را ایجاد نکندطبقه کارگر کمیته های محالو، کارخانه، اعت ارزه طبقه ، مبر نهادهای م

اعتراضررراو در خدمت افق ضرررد دیکتاتوری قرار خواهد  ما تنها در خدمت مبارزه ضرررد رژیمی قرار خواهد گرفت.

بورژوازی اسالمی بر گردۀ مبارزاو ما سوار شد و در نتیجۀ آن بورژوازی اسالمی  1357همانطوریکه در سال  گرفت.

 ازی سلطنتی شد، اما بردگی مزدی برای طبقه ما تداوم یافت.جایگزین بورژو

متکری شرویم. و دیگرر هرم طبقره ای هایمران ما در اعتراضراو خرود تنهرا میتروانیم بره قردرو طبقراتی خرود 

اعتراضرراو همرراهنگی تنهررا از زمررین طبقرراتی خررود قررادر خررواهیم بررود سمررالو بررورژوازی را دفررع نمرراییم. 

کررارگری و پیونررد اعتصرراباو کررارگری، سرروای از اینکرره همبسررتگی طبقرراتی را نشرران میدهررد، کررارگران را از 

قردرو بیشررتری برخرروردار خواهررد کرررد و زمینرره را برررای تکامررل مبررارزه طبقرراتی برره سررطح عررالی تررر مهیررا خواهررد 

بهرراطر ماهیررت ضررد سرررمایه ه طبقرراتی مبررارزتنهررا طبقرره کررارگر قررادر اسررت افررق آینررده بهتررر را ارائرره دهررد. کرررد. 

و همبسررتگی طبقرراتی کررارگران  داری خررود، نرره تنهررا میتوانررد برره دیگررر کشررورهای سرررمایه داری گسررترد یابررد

و انقررالب کمونیسررتی  بلکرره در رونررد خررود، دولررت سرررمایه را نیررز برره چررالش بکشررد دیگررر کشررورها را بررر انگیررزد

 را در دستور روز پرولتاریا قرار دهد.

 

  
  

 زنده باد مبارزه مستقل کارگری!

 زنده باد جنگ طبقه علیه طبقه!

 

 م جهانگیری

 1401خرداد  11

 


