
 

 

 شورش بنزین و وظایف کنونی

 

 مقدمه

دموکرات یک حزب سوسیالی بلشویک و منشوشاخه هنگامی که درگیری مابین دو 1905لنین در سال 

دو  ،در پیشگفتار اثر ارزشمند خود عیاری حاکم بودروسیه به اوج خود رسیده بود و در روسیه جو انقالبی تمام

ی فرجام انقالب منوط به آن است که آیا طبقه» نوشت:، دموکراسی در انقالب دموکراتیکتاکتیک سوسیال

همدستی که از لحاظ نیروی تعرض علیه حکومت مطلقه توانا  ،کارگر نقش همدست بورژوازی را بازی خواهد کرد

این جمالت را به وضعیت کنونی ایران  «.ای راکه نقش رهبر انقالب تودهیا این ،از لحاظ سیاسی ناتوان استولی 

بررسی وضعیت ؟ متن حاضر به چه باید کردایم؟ و ما در کجا ایستاده :جاستال اینؤتوان تعمیم داد. سنیز می

پاسخی انضمامی و چگونگی واکنش آنان به بحران اخیر خواهد پرداخت و به دنبال یافتن  نیروهای چپ در ایران

 در باب چیستی و چگونگی عملکرد نیروهای کمونیست در وضعیت موجود است.

 دار استبحرانی که ریشه

اندازی آماده برای پوست ،دارانهبه عنوان رژیم سرمایه ساله، جمهوری اسالمیپس از پایان یافتن جنگ هشت

با برای سرکوب نیروهای انقالبی و گذر از جنگ  و ش از آن بنا بر شرایط بحرانی خودشد. جمهوری اسالمی تا پی

کارگر را به خود  یمتوسط و بخشی از طبقه یهای اقتصادی کینزی توانسته بود رضایت طبقهاعمال سیاست

را به عنوان تنها راه حل  یهای اقتصادتری از سیاستوحشیانهاینک آماده بود تا پوستین نو و بسیار  و جلب کند

 با . نئولیبرالیسمبر تن کند، پوستینی که در جهان به نئولیبرالیسم شهرت داشت دارانهسرمایه یموجود توسعه

به پختگی رسید و پس از کودتای آمریکایی  ،از جمله میلتون فریدمن ،مکتب شیکاگو نظریات اقتصاددانان

بدل شد  داریسرمایهصلی این رویکرد به سیاست ا ،پینوشه علیه دولت آلنده در شیلی به اجرا رسید. پس از آن

به ترویج آن با استفاده از مسیرهای  ،همچون بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ،سسات امپریالیستیؤو م

 ات مخملی گرفته تا تحریم.گوناگون پرداختند، از انقالب

به نحوی  ،ودرو بای روبهکه ایران با بحران اقتصادی جدی به کار کرددولت هاشمی رفسنجانی در حالی آغاز 

درصد بود. در این  5/5نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی که یک سال پیش از آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی 



 

 

شرایط بود که دولت هاشمی برای نجات خود دست به دامان بخش خصوصی شد. از این زمان به بعد بود که 

 یهاشمی هااستیسوری اسالمی هر دو به سمت و سویی نئولیبرالی حرکت کرد. مهعملکرد و گفتمان دولت ج

از  ییزدامعادن؛ مقررات و عیصنا یسازیعبارت بودند از: خصوص نیشیپ یابیتارمقر یوهیش رییتغ یبرا

 میمستق یگذارهیجذب سرما ؛بورس اوراق بهادار و گسترش یاندازهرا ؛یو مال یبانک ،یاقتصاد یهاتیفعال

 تاًیها نهااستیس نی. ارهیها و غمتیق یها؛ آزادسازارانهیکاهش  ال؛یاستقراض از خارج؛ کاهش ارزش ر ؛یخارج

دولت  های پس از دولتی تامِدهندهدولت روحانی ادامهاما   1شدند. رانیدر ا سمیبرالینئول یباعث گذار به دوره

تحت  کارگر را شدیداً یهای نئولیبرالیستی طبقهسیاستبا اجرای هاشمی است. این دولت همانند اسالف خود 

یران را وادار به ی کارگر اای که طبقهفشار قرار داد. اما شدت این فشار در دولت وی بسیار افزایش یافته، به گونه

تکانشی کرد. از جمله دالیل این شدت یافتن فشار را باید در وضعیت خاص دولت روحانی  هایبروز واکنش

ی کرد، دولتی که آمده بود تا گسترش انباشت در ایران را شدت بخشیده، نئولیبرالیسم را هر چه بیشتر به بررس

اجرا گذارد و البته موجب بازگشایی روابط جمهوری اسالمی با غرب شود، روابطی که در دوران ریاست جمهوری 

رو شد، شکستی که باید تی عظیم روبهما دولت روحانی با شکساش افزون شده بود. انژاد تیرگیمحمود احمدی

. اما این تمام ماجرا نیست. دولت روحانی آمده بود تا به گسترش جهانی یافت  2در خود لیبرالیسمهایش را ریشه

ی کارگر ایران به همین های تعدیل ساختاری شدت ببخشد، اما این تشدید فشار بر طبقهانباشت و اجرای پروژه

گمان  ی متوسط شهری داشت کهپس روحانی برای برنده شدن نیاز مبرمی به طبقه .سادگی قابل اجرا نبود

هایی ه آنان لذتتنها کافی است ب کرد کهاین دولت گمان می .رام کردنشان چندان دشوار نیست بردمی

متوسط شهری نیز  ی. اما روحانی در همراه ساختن طبقهقیمت و غربی را ارائه داد تا برایش دم تکان دهندارزان

هایش به این طبقه استوار بماند و شاید به ی کافی بر وعدهشکست خورد، شاید به این دلیل که نتوانست به اندازه

ی ی کارگر بخشی از فشار موجود بر گردهاین دلیل که بحران اقتصادی شدید دولت منجر شد عالوه بر طبقه

 که از فشارهای اقتصادی به تنگ آمده بود، ،ی کارگر ایرانطبقهدر چنین شرایطی بود که  وارد شود.آنان نیز 

و اینک،  96دی  :منجر شد در دو مرحله به طغیانی خطرناک هایی کهواکنش هایی عظیم شد،ناچار به واکنش

 .98آبان 

 ماهو ارتباط آن با دی 98آبان 

                                                            
، نشر 1393(، های اقتصادی دولت روحانیبررسی تحلیلی سیاست) داریدولت ایران و بحران در سرمایهنویسنده: نامشخص،  1

 اینترنتی.
 جهانی دچار بحران است. یتاختن گرفته که خود این نئولیبرالیسم در عرصه نعل به سمت نئولیبرالیسماردولت روحانی زمانی چه 2



 

 

حران عظیم اقتصادی در حال فلج ترین شرایط ممکن قرار داشت و بدولت روحانی در پاییز امسال در سخت

نند. کانند انکارش توکه حتی تحلیلگران حکومتی نیز نمی استای . این بحران به گونهاستکردن این دولت 

، این در حالی است که دولت روحانی با در پیش گرفتن  3برابر شده بود 5/4کسری بودجه در دولت روحانی 

کند سیاست انضباط مالی!( و وارد کردن طور که خود روحانی از آن یاد میهای ریاضت اقتصادی )یا آنسیاست

از  ،به دالیل گوناگونی جامعه سعی در جبرانش کرده بود. دولت روحانی اقشارترین فشار اقتصادی بر محروم

این  هزار میلیاردی شده است و حال 100 یدچار کسری بودجه ،برانداز امپریالیستیهای خانمانجمله تحریم

درصدی ایران و کاهش فروش  5/4همچنین رشد اقتصادی منفی   4.ای برای این کسری بیابددولت باید راه چاره

تا  یدولت روحان یسالهعملکرد پنجهای امید این دولت را برای بهبود وضعیت از میان برده است. نفت روزنه

هزار  18930مبلغ  از ،یدرصد 286با رشد  یدولت به بانک مرکز یکه بده دهدینشان م 139۷ سال انیپا

اساس، نسبت  نیا است. بر دهیتومان رس اردیلیهزار م ۷3120 قبل( به یهادولت یتومان )مجموع بده اردیلیم

در چنین شرایطی است   5.درصد است ۷4 یاسالم یهورجم یهادولت یکل حجم بده به یدولت روحان یبده

زند. در اش به تصمیمی خطرناک دست میکه دولت به دنبال یافتن راهکاری برای کاستن از کسری بودجه

برابری بنزین را مخابره کردند. های رسمی جمهوری اسالمی خبر افزایش قیمت سهرسانه آبان بود که 24بامداد 

ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و البته کمی بعد بود برنامه این در حالی بود که پیش از این دولت اعالم کرده

های احتمالی بوده است. گران کردن بنزین در شرایطی که تورم بود که مشخص شد این دروغ از ترس واکنش

به افزایش تورم منجر  ناچاربهو این افزایش قیمت  ات محروم جامعه شده بودشدید موجب فشار گسترده بر طبق

 با حکومتچرا که  ،را بار دیگر آشکار کرد جمهوری اسالمیهای نئولیبرالیستی تصمیمی بود که خصلت شدمی

ی خود بود. دار نیز قادر به رفع کسری بودجهی سرمایهای همچون افزایش مالیات بر درآمد طبقهانتخاب گزینه

ی که بدان تعلق داشته حمایت کند و بار رفع ادار ترجیح داد تا از طبقهاما دولت روحانی مانند سایر دول سرمایه

 ی محرومان بیندازد.ی خویش را بر گردهکسری بودجه

                                                            
3   http://kayhan.ir/fa/news/119210 
4   https://farsi.euronews.com/2019/07/09/iran-economic-crisis-oil-income-cut-budget-debt-
increase-how-long-can-last 
5 
https://www.independentpersian.com/node/14716/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%
A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-
%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-
%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-
%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C 



 

 

ی کارگر آگاه بود شاید انتظار نداشت که این فشارها به چنین با اینکه از شدت فشار وارده بر طبقه اما دولت

شهرهای کوچک و بزرگ ایران شماری از سرعت در نقاط بیپس از اعالم این خبر، به واکنشی منجر شود.

نبود. ویژگی اصلی این تجمعات خشم  96ماه شباهت به دیاعتراضی شکل گرفت، تجمعاتی که بیتجمعات 

طلبی بود. اما تمامی این موارد بدون و درآمیختن با فرصت  6دهی، معناگریزیسامانی و عدم سازمانشدید، بی

هاست که تحت ی کارگر ایران سالاست. طبقهمعنایران بی یانهدارحکومت سرمایه یانهتوجه به نقش سرکوبگر

نصیب مانده است و بار تمامی .. بیهایی از قبیل سندیکا، اتحادیه و.فشار شدید دولت از داشتن اندک سازمان

ای که بیش از هر چیز دیگر نکتهمشکالت اقتصادی کشور همواره بر دوش این طبقه نهاده شده است. 

های بزرگ در ای است که حکومت در قبال کارخانهشیوه اندایرانی نادیده گرفته چپحلیلگران هاست تمدت

خطوط جزئی تولید های بزرگ اغلب متالشی شده و کارخانه مدیریت ای که در آنایران پیش گرفته است، شیوه

این امر نیز  شود.وریستی میمبتنی بر الگوهای نئولیبرالیستی جایگزین خطوط کالن تولید مبتنی بر الگوهای تیل

ای در چنین شرایطی است که آنان در لحظهی کارگر ایران نقش داشته است. یابی و اتحاد طبقهدر عدم سازمان

آورند و در حقیقت این روی می گریزیهای کور و معناچنین شورش بهیابند که اندک فرصتی برای اعتراض می

 ،ی کارگردهد. این طبقهمعنا سوق میآمیزِ بیبه شکل رفتارهای خشونتدهی آنان است که خود را عدم سازمان

راحتی قابل شکل دادن است و به به ،ی رهایی بخشی نیز برخوردار نیستدهی از ایدهر اثر نبود سازمانبکه 

ی متوسط ناراضی شکل داده و به عاملیت طبقه امپریالیسممنعطف توسط هژمونی جناح برانداز  ای کامالًگونه

گردد، هدف اعتراضات گم شود. بدین شکل، اعتراض معیشتی تبدیل به تالشی نافرجام در جهت براندازی میمی

به درگیری  گریز )که بعضاًشم معناطلبی و خی مبارزه نیز تغییر کرده و ویرانیشود و به تبع آن شیوهمی

های امپریالیستی در این میان نقش خود را گردد. رسانهجایگزین اعتراض معیشتی میمسلحانه نیز منجر شد( 

 2کنند و در عرض ها و خود رضا پهلوی به میدان پریده و جنبش را تصاحب میچیخوبی ایفا کرده، پهلویبه

حکومت دست به  ای گشته تاشود و این خود منجر به بهانهطلبی میروز تمام ماجرا تبدیل به جنبش سرنگونی

شنویم بیشتر خواهد بود. اگر از آنچه می ها قطعاًای بزند، سرکوبی که در آن تعداد کشتهسابقهچنان سرکوب بی

ندازیم متوجه نکات مهمی خواهیم شد. در راضات و شعارهای دو روز بعدی بینگاهی به شعارهای شب اول اعتنیم

جز چند مورد معدود شاهد  بهگیری معیشتی دارد و عمالًجهتها شب اول اعتراضات ما شاهد این امریم که شعار

کند و شعارها جملگی سمت و طلبانه نیستیم. اما در دو روز بعدی ناگهان همه چیز تغییر میشعارهای سرنگونی

                                                            
داری ایران ناتوانی ساختاری سرمایه .داری ایران قادر به رهبری این جنبش نیستندهای سرمایهیعنی هیچ یک از جناحمعناگریزی  6

که توضیح آن خود متن  ،داری جهانی استکنونی سرمایه ول دورانهای خودش محصها ذیل سیاستدر پیوند زدن این نارضایتی

 طلبد.دیگری می



 

 

د ها و برخورثیر رسانهأرسد در این تغییر موضع عالوه بر تگیرد. به نظر میطلبانه به خود میسویی سرنگونی

متوسط در  یر طبقاتی نیز نقش داشته باشد، آن هم حضور حداکثری طبقهامی نیروهای نظامی یک وحشیانه

به  ی کارگر شوکه شد ول اعتراضات طبقهکه در شب او نداین فرض را مطرح کرد برخیاعتراضات است. در واقع 

ه ابتکار عمل را در دست گرفت و طلب بود کی متوسط سرنگونیها ریخت اما در روزهای بعدی طبقهخیابان

 نوعی فریب دادن خویش است.و در حقیقت به صحیح نیستاما این فرض  ی کارگر را به دنبال خود کشاند.طبقه

داری که )چه جناحی از سرمایه داریی کارگر ایران به علت هژمونی عظیم سرمایهواقعیت این است که طبقه

ی رژیم جناحی از آن که مخالف این حکومت و به دنبال تحقق پروژهوابسته به جمهوری اسالمی است و چه 

ورزی نیز خود را بیش از سیاست یبلکه در عرصه ،چنج است( نه تنها هویت مستقل طبقاتی خود را نیافته است

در ی کارگر ایران گونه است که بخش عظیمی از طبقهبیند و اینداری نمیهای سرمایهپادو برای یکی از جناح

است و از سوی دیگر غزه و لبنان و سوریه را عامل « رضا شاه»خواستار شادی روح  96ماه اعتراضات اخیر و دی

ب و مشکالت خود را ناشی از ی کارگر تمام مصائرسیم که طبقهیجایی میابد و در نهایت به اینی خود میبدبخت

گونه است باید داری بودن این حکومت و ایننه سرمایه ،داندمی« آخوندی )مذهبی( بودن جمهوری اسالمی»

 انگشت اتهام را به سمت چپ گرفت!

 چپ کجای معادله ایستاده است؟

نیست. نیافته هیچ چیزی سازمان یابند، پرولتاریای سازمانهای پرولتاریا که تودهگر اینم» لنین نوشته است:

ی. اما هر عملی وحدت عمل، وحدت در فعالیت عملیافته همه چیز است. سازمان یعنی ی پرولتاریای سازمانتوده

ی اصول ایهنه حرکت به عقب را. سازمانی که بر پ ،ارزش است که حرکت به جلو را تسریع کندفقط و تا وقتی با

بار بورژوازی در مسند قدرت تبدیل ی نکبتبه دنبالچه را معنی است و در عمل کارگرانریزی نشده باشد بیپی

  ۷«کند.می

 ،های متفاوتی تشکیل شده استکه خود از گروه ،دسته یک .شوددر ایران به چند دسته تقسیم میچپ 

های متفاوت را کنار که این گروه ایو ویژگی محوری ای در غرب پیوند زده استن رسانهآگاهی خود را به اربابا

ند اها بر این گمان. در حقیقت آندارد حمایت و همراهی این دسته با جریانات رژیم چنجی استیکدیگر نگاه می

ی طلبانهسرنگونی هایتوانند با حضور یافتن در تجمعات خیابانی و پراکندن چند شعار طبقاتی گرایشکه می

ها استادیومی است، برخی ورزی این دستهانقالبی پرولتری عوض کنند. سیاست هایموجود را با گرایش
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به تشویق  کنارشانگیرند و چند نفری در ان پالکارد در دست میی آنان در خیابشدههای شناختهچهره

آزادی هم  ،کار ،شوند و در کنار مرگ بر دیکتاتور گفتن گاهی نانیا گروهی وارد تجمعی می پردازندمی انکردنش

یابد که هیچ هایی میای مستقل در موقعیتاین چپ راه خود را در وارد شدن به عنوان دسته  8.دهندسر می

متوسطی و رژیم چنجی  یهای طبقهلفهؤآن به م ی پرولتریلفهؤوجود ندارد یا می طبقاتی در آن لفهؤم

ته و شعارهایی در باب کنند انقالب پرولتری به این معناست که جملگی به خیابان ریخچربد. آنان گمان مینمی

... سر داده شود. این ابتذال عظیم در اعتراضات اخیر نیز به بهترین شکل آخوندی ومخالفت با دیکاتور، رژیم 

ای با باط گستردهارت خود را نشان داده است. در این اعتراضات ما شاهد این هستیم که چپ پروغرب عمیقاً

ها های بورژوایی برقرار کرده و در هماهنگی بسیار تنگاتنگی با این رسانهاینترنشنال و سایر رسانه سی، ایرانبیبی

های افراد سرشناس این جریان )که و در تحلیل پردازندی متوسطی اعتراضات میقههای طبویژگی ترویجبه 

شود یا اگر های طبقاتی انداخته نمیلفهؤنگاهی نیز به میت نیست( نیمها چیزی بیش از یک تویاغلب این تحلیل

شود. از پرداخته می «دیکتاتوری آخوندی»راض کارگران به چیز بر اعت به وجه طبقاتی نیز اشاره شود بیش از هر

غایت سال اخیر موضع به ترین این جریانات گروهی است به نام منجنیق که در تمامی رویدادهای چندجمله مهم

با   9در متن اخیر خود این گروه بقاتی عرضه کرده است.ط یامپریالیستی خود را به نام مبارزهارتجاعی و 

ی اعتراضات طبقه همسان دانستن اعتراضات اخیر در ایران با بهار عربی و جنبش اعتراضی شیلی تلویحاً

انگارد. این با اعتراضات مردم شیلی به نئولیبرالیسم یکسان می اعتراضات کور به بنزین راو  متوسطی بهار عربی

اینک در خیابان رقم خورده است نظیری که همی کملحظه» گوید:ترین بخش اعالم نظر خود میگروه در مهم

دهی حول بستر طبقاتی مشترک سازماننیروها را توان به میانجی آن است که از قضا می ایهمان فرصت تاریخی

این در « استگاه طبقاتی خیزش موجود به نفع نیروهای چپ انقالبی رقم زد.خد و توازن واقعی قوا را با اتکا به کر

و  دهی زدتوان در خیابان دست به سازمانچگونه می دهد که اساساًی متن توضیح نمیحالی است که نویسنده

                                                            
 و تپه شدهی هفتشورایی شرکت منجر به انحالل سندیکا یغیر واقعی چون ادارهسپیده قلیان و عناصری که با طرح شعارهای  8

 طلب تقلیل دادندهای سرنگونیهرهچای حول برخی سیاسی به نوعی کمپین رسانهـنبرد اقتصادیتپه را از اضات کارگری هفتراعت

ه قائل طلبانهای سرنگونیتا نشان دهند هیچ تفاوتی میان اعتراضات طبقاتی و شورش انه در این اعتراضات شرکت کردندمتهور

 جهت در ارانیکارگز به کارگران تبدیل برای که دانیممی متوسط یطبقه لمپنیسم نمایندگان ما را عناصر این نیستند.

 دور خود طبقاتی رهایی زا را آنان حقیقت در کارگری جنبش لباس کردن تن بر با و نیستند فروگذار تالشی هیچ از طلبیسرنگونی

دن خود را شرولتریزه تا مگر پ دندهی اجتماعی را دستاویز قرار مینوع پدیده هااین .برندمی محاق به را آنان اصیل جنبش و کرده

ا ارزیابی بمین است که ران قرار گیرند، برای هدر کنار کارگ به لحاظ طبقاتی ها عار دارند تامتوسطیی ندازند. این طبقهبه تعویق بی

ها در . اینشان با رژیم چنج به تعویق بیفتدخوانند تا شاید سقوط جایگاه طبقاتیغلط از وضعیت کارگران را به شورش فرا می

 گذارند.نها میتاین جنگ هولناک  ب رفته و کارگران را دراغ استودیوهای اربابان خود در غرصورت بروز جنگ داخلی به سر
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 خوانیم:این متن می یهمچنین در ادامه ورد.باره پدید آیکتوان آگاهی طبقاتی را در خیابان بهچگونه می

ن تکلیف ی... و تعیایجاد شوراهای کارگری و محالت و موجود به سودش سراسری خیزتعمیق ماهیت طبقاتی »

 مشخصآینده را انقالب خطیری است که سرنوشت  هایمالکیت بر منابع عمومی و ابزارهای اجتماعی تولید قدم

از  ،پس« را با تشکیل یک آلترناتیو سوسیالیستی پیوند خواهد زد. مستقرسیاسی خواهد کرد و واژگونی رژیم 

اندازی دولت خود انقالبی است و نیروهای چپ انقالبی قادر به راه در وضعیتاکنون کشور هم ،نظر این گروه

توان )شوراهای کارگری( هستند. در متن چند مورد آشکار را باید مورد توجه قرار داد. اول اینکه چگونه می

وضعیت اخیر را وضعیتی انقالبی با خصلت طبقاتی دانست در صورتی که اکثریت معترضین تنها مشکلشان را 

ی جمهوری اسالمی دارانهدانند و اهمیتی برای سازوکارهای سرمایهی از دولت مذهبی جمهوری اسالمی میناش

گاندای پروپادهی زد، در حالی که چگونه ممکن است بتوان در خیابان دست به سازمان اینکه قائل نیستند؟ دوم

خودی را ممکن است جنبش خودبه کند؟ سوم اینکه چگونهزی معترضین را هدایت میای بورژواعظیم رسانه

آنان    10یطلبانهمتوسط و شعارهای دموکراسی یمصادره نمود در حالی که دست باال را در این اعتراضات طبقه

تری دارند و است، چرا که آنان توان هژمونیک بسیار قوی امپریالیسمارد؟ خیابان اکنون در اختیار جناح برانداز د

دهی نیروهای پوشی ضعف عمیق سازمانیزی که نه طبیعی است و نه قابل چشماین امر طبیعی است. اما چ

دارای هیچ سازمانی نیست و به پراکندگی  طلبان است. جنبش کمونیستی ایران عمالًانقالبی در برابر سرنگونی

مبارزات برافکن خود موجب به قهقرا رفتن داخالت ماجراجویانه و خانمانچپ در ایران با معمیقی دچار است. 

ی کمونیستی هه است و همین امر موجب گشته تا امکانات موجود برای مداخلشدتپه کارگران از جمله در هفت

 کارگران دچار مشکل شود. های طبقاتیدر جنبش

 وظایف کنونی ما

 وری کار تضاد طبقاتی را تشدیدسو با تشدید استثمار به منظور افزایش بهره داری از یکی سرمایهجامعه

های ها را در قالب جنبشکند و از سوی دیگر با ابزار ایدئولوژیکی خاص خودش تضاد حاصل از این بحرانمی

بخشد. اینک که کند تا ضمن پوشاندن این تضادها سازمان سیاسی خودش را قوام دهی میاجتماعی سازمان

جناح طرفدار  فائق بیاید و های خودحرانکند تا بر بدم با کاهش ارزش نیروی کار تالش میبهبورژوازی ایران دم

بر سوق دهد، باید  سرنگونیسوی و های حاصل از این نارضایتی را به سمت جنبشکند تا این ترامپ تالش می

ها به داخل ها صبورانه تأکید کرد. باید پیش از سرریز این نارضایتیواقعیت طبقاتی نهفته در پس این بحران

                                                            
اما خود تفوق چنین شعارهایی نیز  ،خواهانه بوددموکراسیجنبش سبز جنبش البته منظور این نیست که این جنبش نیز به مانند   10
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های نبشج بندی طبقاتی در داخلها را روشن سازیم. ایجاد صفهفته در این جنبشخیابان واقعیت طبقاتی ن

در این   طبقاتیافکنیِطلب از ساحت اجتماعی و انشقاقاجتماعی به معنای پس زدن هژمونی جناح سرنگونی

ی دموکراتیک هاست. کسانی که اعتصاب کارگری را به مصداق مبارزهی مشخص کمونیستها وظیفهجنبش

خواهند هویت طبقاتی خود را رها کرده و در کنار د، کسانی که از کارگران میندهعلیه استبداد تقلیل می

 .ما افشا شوند طلب ظاهر شوند، باید به عنوان دشمنان طبقاتیگرا و تجزیههای قومجریان

ابزار طبقاتی الزم  همخوان است اما کارگران ایران ازجنبش طبقاتی  ها دقیقاً با روحت تثبیت قیمتخواس

تشکیالتی پرولتاریا از و  ی سیاسید. ساخت بدنهناای محرومه چنین خواست اصالحِ انقالبیبرای دستیابی ب

 سو و اعالم از یک هاهای اجتماعی از طریق حضور فعاالنه در حوزهطریق ایجاد سیاست طبقاتی در درون جنبش

باید در دستور کار قرار  از سوی دیگر نداخوانهای طبقاتی هممایهکه با درون ها و شعارهای طبقاتیخواست

 ی سیاسی و تشکیالتینی ساخت بدنهیع ،هاای یعنی انکشاف سیاست طبقاتی درون حوزهفعالیت حوزهگیرند. 

بندی طبقاتی مشخصی در دل ها. باید صفپرولتاریا از طریق آگاهانه ساختن تضاد کار و سرمایه در دل حوزه

باید  .هاگرایی درون حوزههجوم جنبشجامعه شکل گیرد و این ممکن نیست مگر با مقاومت دلیرانه در برابر 

کارگران و فرودستان چه باید بکنند باید ای پرسش متفاوتی مبنی بر اینکه در هر حوزه و ها افشا شوندجنبش

های شکل بگیرد. ما باید راه خود را از باقی طبقات جدا کنیم و الگوهای سیاسی و تشکیالتی مناسب با مضمون

های انقالبی برای چنین وظایف انقالبی با پرهیز از خیابان در شرایط کنونی و تالشبیافرینیم. انقالبی خود 

 ها قابل اجرا هستند.در تمام حوزه انکشاف سیاست طبقاتی

هر کسی که در عمل به وظایف طبقاتی خود کوتاهی کند چه در به خاک افتادن در نهایت باید گفت 

، چه آنکه مقصر است در خلوت خود هایی و چه در مرگ خاموش رفقایشهایش در چنین شورشایطبقههم

 کنند.انت جریاناتی است که خود را کمونیست خطاب میترین گناه و خیی انقالبی بزرگپرداختن به وظیفهن
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