
 اعتراضات توده ای در شهرها ایران را به عصیان علیه سرمایه داری مبدل کنیم!

 اعتراضات توده ای را با اعتصابات کارگری پیوند دهیم!

 

اعتراضات توده ای زحمتکشان در  شهرهای مختلف ایران در رسانه های  در روزهای گذشته خبر

 عمومی انتشار یافته است.

ها از ماه اشیشتیمع یعفج یتوضع ییرتغ یبرا یرانکارگر ا یطبقه یاناحتمال شورِش نان، و عص

 یاداره یراب یکبوروکرات یلاتتشک یک یکه دولت را نه در قوارهبود. تمام آنان بینییشقابل پ یشپ

 تندتوانسیم یشها پاز مدت دانند،یحاکم م یمنافع طبقه یکننده یندستگاه تام یککشور، بلکه 

 یکاریب خته،یگسلجام یآن گران یجکه نتا یدولت روحان یاقتصاد  یلتعد هاییاستد که سکنن بینییشپ

 کارگر است، در یسرکوب طبقه یتا  کار و نها یناز قوان ییزداکار، مقررات یروین یساز گسترده، ارزان

 و یخته. اعتراضات َجسته و گر دخواهد کر  یزرا لبر  یرانکارگر ا یصبر طبقه یکاسه یمدت کوتاه

اعترضات از  ینداده است. اما ا یلاز اخبار را تشک یبخش بزرگ یردر دو سال اخ یاعتصابات کارگر 

 یروزاز د یگرچابهار، کاشمر و چند شهر د یشایور،شده است. مردم مشهد، ن یدیوارد فاز جد یروزد

 یظامانت یرویر نسرکوبگ یروهایو ازدحام ن یتیامن یاند. فضاموجود زده یتدست به اعتراض به وضع

اضات اعتر  ینا یزو چاهار ساعت گذشته است. وجه تما یستدر ب یرانا یشهرها یتمام یرتصو  یج،و بس

 یلبخش شعارها را تشک ینتر پررنگ یاقتصاد  یاست که شعارها ینگذشت در ا ۱۳۸۸با آنچه در 

 .دهندیم

ح مطر یدولت روحان یفتضع یاعتراضات برا ینا یریگدر شکل یاندر مورد دخالت اصولگرا ادعاهایی

مخالف  یانِ اگر آغازگر اعتراضات اصولگرا یحتوادعاها درست باشند؛  یناگر ا یشده است. اما حت

اعتراضات را خواهند داشت و  ینکنترل ا ییباشند، آنها نه توانا)مانند طرفداران احمدی نژاد (   یروحان

 .به آن را دندا یاننه امکان پا

های پیش ما شاهد اعتصابات کارگری بوده ایم. سازمان یافته ترین  هفته دربر این اعتراضات  اضافه

 ترینبا یک اقدام متشکل کارگری ، قوی بود که  تپهکارگران نیشکر هفترادیکال ترین آن، اعتصاب  و 

د های تولیاعتصاب را سازمان دادند.امری که با مسدود ساختن شریان اهرم فشار طبقه خویش  یعنی

ری  را  کارگداری و برپایی حاکمیت های انقلاب یعنی خلع قدرت از رژیم سرمایهو توزیع ،نخستین نطفه

گیری تنها برای بازپسیکی از ابزارهای مهم جنبش کارگری نه  باید توجه داشت کهپروراند .در خود می

داری بلکه جهت فراهم آوردن شرایطی که کارگران نقش و خود از دولت و نهادهای سرمایهحقوق 

دهی جهت های  سازمانماهیت مهم خود را در جامعه دریافته و با علم به این مهم ، اقدامات و برنامه

ه و داری را فراهم خواهند ساخت.کارگران در طول هر اعتصاب با افزایش تجربسلب قدرت از سرمایه

ند طوری که درخواهآگاهی ، نقش و بینش حاکمیت را نسبت به طبقه خویش بهتر درک خواهند کرد به

برند ترین حامی استثمار کنندگان آنان است.کارگران همچنین پی میداری قوییافت حاکمیت سرمایه

طبع و بال که مسئولان انتسابی حاکم بر چرخه تولید ،بینش درستی از روند کار و تولید نداشته

ارت و اند که با تکیه بامهشایستگی مدیریت فضای کار و همچنین امور کارگران را ندارند و تنها کارگران

اعتصابات کارگری از این زاویه برای به مخاطره  تجربه قادر به مدیریت و گرداندن امور محیط کار هستند.

 ی مؤثر تر و کاراتر خواهد بود. انداختن کل نظام سرمایه داری از هر عصیان و طغیان توده ا

م یابد چنانچه تداو بر سر استثمارگران یادکارگران در فر  یو فداکار  یابانیخ اعتراضاتبدیهی است که 

می تواند تناسب قوا را به نفع را درجاتی به نفع  زحمتکشان تغییر دهد، اما در غیاب یک سازماندهی 

ات کارگری پیوند داده و خشم توده ها را مبدل به یک سراسری که اعتراضات زحمتکشان را با اعتصاب

 عصیان های توده ای در شهرها  نیرو منسجم سراسری برای سرنگونی کل نظام سرمایه داری مبدل کند،

 و بدون پشتوانه تشکیلاتی از حد  یشب های ینیبخوشبه تنها به هدف نهایی نخواهد رسید. 

 ،یانم یندر ایشتاز پ یانکارگران و دانشجو  ییفهد زد. وظبه انفعال دامن خواه سازماندهی سراسری



سجم و من یروین یکاست.  ییر رو به تغ ِیطدر شرا ینقش انقلاب یفایو ا ینمعترض یفور  یسازمانده

را  ضد سرمایه داری  یمترق ینظم موجود را نابود کند و نظام تواندیشده است که م یسازمانده

 طیدر شرا یحت یاو  شوندیسرکوب م ییحرکات در مراحل ابتدا یاصورت  ینا یرآن کند. در غ یگزینجا

 یانم قدرت ییجاتنها شاهدان جابه ودکارگران مجبور خواهند ب یتا  نها یاسی،س یتبه دست آوردن موفق

 .باشد یبورژواز  یهاجناح

یشتاز ن و جوانان پاز اینرو تدارک برای ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری یکی از مسایل استراتژیک کارگرا

 هسته.  نخستین گام در این راستا تشکیل هسته های  مخفی  در کارخانه ها و محلات  است. است

های که با افراد مورد اعتماد نقش  حضور  و دخالتگری در اقدام کارگری در کارخانه های و محلات و 

 .شهرها را به عهده خواهد گرفت

ما کلیه جوانان و کارگران پیشتاز را دعوت به پیوستن به کمیته اقدام کارگری می کنیم تا شرایط ایجاد 

 . با آنها  تدارک دهند« کارگر پیشتاز»هسته های کارگری و محلات را بر محور ی بولتن کارگری 

 

 گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

 ۱۳۹۶دی  ۸

 

 در تلگرام کارگری  تماس با کمیته اقدام 
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