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 به نه» عنوان با خراسان شهرهای در وسیعی اعتراض دی ۷دیروز

 هایاناست برخی به پراکنده شکلی به هرچند امروز که داد رخ «گرانی

– غیره و گیالن و قم و اصفهان و شیراز و کرمانشاه همچون دیگر

 بداداست شرایط به وقتی. کرد پیدا تسری -کمتر ابعادی با هرچند

 جنسیتی، و مذهبی و قومیتی هایتبعیض از انبوهی و سیاسی

 د،شومی اضافه هم مردم معیشتی تنگناهای و اقتصادی هایبحران

 .گیردمی قرار انفجاری وضعیت در جامعه

 را راتیتغیی تأخیر قدری با ای،اقتصادی بحران چنین تشدید یا وقوع

 یراتتغی این و دارد دنبال به جامعه اجتماعی و سیاسی آگاهی سطح در

 هک دهدمی نشان ناگهانی هاییشورش و اعتراضات صورت به را خود

 که شدمی بینیپیش. هستند خودانگیخته امر ابتدای در الاقل عموماً

 یختهآم ناخواه خواه که طبقاتی اعتراضی حرکات تعداد امسال دوم نیمۀ

 جنبش و بانکی بحران کهآن خصوصاً. برود باال اندسیاسی مسائل به

 هایورشکستگی موج و مزدی معوقات بحران به هم مالباختگان

 ایذره هک درحالیست این. شد اضافه سازیخصوصی از ناشی صنعتی

 نشد کم حکومت سران مباالتبی هایپاش و ریخت و فسادها با از

 نه که شدیم طرف ۷۷ سال برای ایبودجه الیحۀ با ناگهان هیچ، که

 مه سوخت مثل اولیه مواد قیمت که کارگر طبقۀ بر هامالیات تنها

 هایپاش و ریخت سهم عوض در ولی. استکرده پیدا افزایش

 همۀ. تاس یافته تخصیص نجومی شکل به بودجه در رانتی موسسات

 هایبارقه کوچکترین گرفتن شعله با که شده باعث مسائل این

 حاکم سیاسی دستگاه سمت به شعارها پیکان نوک خیابانی، اعتراض

 .رود نشانه

 سازماندهی مقابل در تهییج  –1

 رخ گرانی علیه خراسان شهرهای برخی در دی ۷ دیروز که اعتراضی

 نهات معمول طبق که آورد وجد به و کرد شتابزده چنان را بسیاری داد،

 مک وضعیتی چنین در معموالً. بس و دیدند را خبر تهییجی جوانب

 هب تنها که چپ طیف در «سیاسی» اصطالحبه فعالین نیستند

 یایرؤ اعتراضات این از یک هر پسِ در و کنندمی بسنده خبررسانی

 هب را خود فوری آرزوی یعنی بینند،می را سر دردبی «انقالب یک»

 چپ سیاسی هایسازمان وضعیت اما. گذارندمی موجود واقعیتِ جای

 ینا واکنش باالی حدّ. ندارد منفرد فعالینِ وضعیت از کمی دست هم

 هن» سیاسیاعتراضی حرکت دربارۀ: اطالعیه 

 هااستان سایر و درخراسان «گرانی به
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 و اعتراضات ویدیوی انتشار و خبررسانی به یا سیاسی هایسازمان

 به ابخط ایکلیشه هایبیانیه صدور به یا شودمی خالصه آن تمجید

 و تحلیل خط یک از دریغ. کیست نیست معلوم اصالً که مخاطبی

 الح. ما از یک هر هایمسئولیت و بعدی گام تعیین دربارۀ ایکلمه

 مبارزۀ انعکاس نه سیاسی، سازمان و «حزب» یک وظیفۀ کهآن

 ینیمبمی تنها نه. است آن کردن هدایت و دادن شکل بلکه طبقاتی،

 و دانشده مبدل اعتراضات صرف رویِدنباله به خود هاسازمان این که

 تهییج اب کنندمی تصور چون بینندمی تهییج در را خود اصلی وظیفۀ

 اب احیاناً نه و بگشایند انقالب خودِ تا را شورش یک راه توانندمی

 جنبش خودِ از هاسازمان این افتادنعقب کهآن اسفبارتر! سازماندهی

 پچ از هاتشکل این. است هویدا هم خبررسانی نوع در حتی اعتراضی

 ستهبرج یا دهندمی انعکاس را اعتراضات از بخشی تنها اغلب راست و

 آنکه متقی به حتی بکند، تداعی را ایشان دلخواه تصویر که کنندمی

 رشف زیر عجالتاً را اعتراضات این خطرناک و ناهمسو شعارهای بعضی

 !بزنند

 :سازماندهی نقش

 هک شده باعث کنونی اقتصادی بحران وضعیت در سازماندهی غیاب

 هایگروه فراخوان به( داد رخ مشهد در دیروز چنانکه) مردم

 ۀنقط یک در تجمع از بودند تبلیغ حال در ساعته ۴۲ که ایتلگرامی

 با ردمیم موقت یابیسازمان از شیوه این منتها. کنند استقبال معین

 یابغ در باشد، داشته که هم مزیتی هر اجتماعی هایشبکه از استفاده

 شیمتال سرعت به کنندهرهبری تشکیالت یک مرکزیِ دهیسازمان

 طورچه که ایمدیده بارها ،فرماندهی ستاد چنین نبود در. شد خواهد

 هایفراخوان و دروغ اخبار تبلیغ مثل ساده تاکتیک چند با حاکمیت

 دهش صادر تاریک اتاق کدام از نیست معلوم که سرهم پشت و جعلی

 اتاعتراض برای یافتهغیرسازمان هایهماهنگی از شیوه این راحتی به

 هاینیرو نکند، را کار این هم حکومت خودِ اگر حتی. کندمی خنثی را

 هایفراخوان چنین خودبخود مجازی فضاهای در ایپراکنده

 اهراتتظ از بعد بالفاصله اینکه کما. کنندمی صادر را ایطلبانهجاه

 گاه که شد، داده شهرها دیگر درون تجمعاتی به فراخوان مشهد،

 محل عنوان به را شهر همان از متفاوتی هایمیدان یک هر دیدیممی

 این که دببینن معترضین بار دو یکی است کافی. اندکرده اعالم تجمع

 همیشه برای تا است ثمربی و جعلی مجازی پراکندۀ هایفراخوان

 پچ سیاسی هایسازمان بنابراین. بدهند دست از آن به را اعتمادشان

 هلحظ هر در شدن «خبرپراکنی» موج بر سوار و کشیدن هورا جای به

 البیانق و باتجربه متمرکز رهبری یک نبود صدمات و خود غیاب باید

 .کنند برجسته را

 یروزد. کنیممی اشاره دستی دم موضع یک به بحث این اثبات برای

 هایشانصورت پوشاندن برای ماسکی هیچ از تظاهرکنندگان عموم

 اعتراض تجربۀ با کسی هر که حالی در همآن -کردندنمی استفاده

 زا بعد بالفاصله اطالعات وزارت کار که داندمی خوبی به خیابانی

 هچهر روی از آنان شناسایی و معترضین اطالعات گردآوری تجمعات،

 هنگام به مشهد معترضین از نفر ۰۵ از بیش دستگیری خبر) است

 نای نکته یک همین ؛(ادعاست همین بر صحتی متن، این نگارش

 وزهن که هنوز سادگی این به مسألۀ چرا که کندمی ایجاد را پرسش

 یفراموش دست به مدام خیابانی اعتراضاتِ تجربۀ هاسال از بعد است

 اننش فوراً دیگر ی«چرا» هاده کنار در ساده سؤال این شود؟می سپرده

 که هبابرنام و دخالتگر و رادیکال تشکیالتِ یک جای هنوز که دهدمی

 الیخ کند فرموله را پیشین اعتراضات تجارب و هادرس تمام بتواند

 مدام کنندمی شروع خودانگیخته شکل به مردم که اعتراضی هر. است

 نآ از آمده دست به تجارب اعتراض پایان با و شودمی شروع صفر از

 .میشود مدفون همیشه برای هم برهه

 بخاری ییعن کند،می عمل سیلندر یک مثل انقالبی، تشکیالت یک

 بتواند تا کندمی متراکم درونش در را شودمی پخش هوا توی که

 باشد،ن موجود سیلندری چنین مادامیکه. درآورد حرکت به را پیستونی

. شد خواهند پراکنده و رفت خواهند هوا به بخار مثل اعتراضات

 جاربت بندیاستخوان بر تنها نه را دیروز مبارزۀ انقالبی، تشکیالت

 داقلح انقالبیِ مبارزۀ سنت بر که گذشته، هایدهه و هاسال اعتراضی

 بخت طبقاتی نهایی مبارزۀ پیروزی برای. کندمی بنا گذشته دوسدۀ

 داندمی پیشتر که چرا. گذاردنمی خودانگیخته هایشورش روی را خود
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 گام که ناهماهنگ، و ایلحظه هایشورش با نه دولت، یک واژگونی

 با و برنامه یک حول کارگر طبقۀ منسجم سازماندهی با گام به

 هاییاعتصاب. است میسر کارگری هایاعتصاب «کردن سراسری»

 .انداخت خواهد کار از و کرد خواهد فلج بن و بیخ از را دولت که

 

 ازادم چهآن هدف، این به رسیدن برای. است علم یک انقالبی مبارزۀ

 یالتیتشک باید عوض در. است تهییج و خبررسانی دارد، وجود نیاز بر

  و داریضدسرمایه  برنامۀ یک حول را منفرد فعالین تمام که باشد

 کارگری جنبش درون دخالتگری برای را آنان و آورد گردهم انقالبی

 یزن ایران درون کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ کارویژۀ. کند بسیج

 .است موضوعی چنین

 سیاسیطبقاتی مبارزۀ یک در راست به چرخش –0

 سیاسی چپِ مسدود مسیر بخاطر

 تسخ شرایط و گرانی به واکنشی بدواً داد، رخ دیروز که اعتراضی

 ازماندهیس فاقد و «خودانگیخته» کلمه دقیق معنای به و بود معیشتی

 هایگروه برخی طرف از تجمع این فراخوان که داریم اطالع. بود

 کنار در شدهجمع تودۀ که شعارهایی. بودگرفته صورت تلگرامی

 دقیقاً و داشت ناهماهنگی و تداخل یکدیگر با اغلب دادندمی یکدیگر

 ینیمبمی چپ، رادیکال و مترقی نیروهای حضورِ و دخالتگری غیاب در

 شعارهای ترینماندهعقب و رسندمی سر ارتجاعی عناصر طورچه که

 خیابان به معیشتی فشار روی از که معترضینی دهان در را راست

 در را گذشته «رضاشاهی شکوه» به بازگشت رؤیای اندازند؛می اندآمده

 طبقاتی خشم و کنندمی زنده اندندیده آن از چیزی که آنانی اذهان

 موهوم انزجار و خشم به تبدیل اندآمده خیابان به که را کسانی

 باید هک تجمعی چنین در راست شعارهای تعدد. کنندمی نژادپرستانه

 سال یک از آشنایی صحنۀ بگیرد، نشانه را طبقاتی مسائل قاعدتاً

 لیاردرمی داراَبرسرمایه یک که جایی آورد؛می خاطر به را امریکا گذشتۀ

 و «نیمک باشکوه دوباره را امریکا» شعار با را کارگر هامیلیون توانست

 داریسرمایه جبهۀ به ایاالت، تریندیدهآسیب به پوچ وعیدهای و وعده

 .براند

 هایبارقه که بزنگاهی در درست مشهد در دیروز چرا اما

 چشم هب باید طبقاتی جنبش یک شدن رادیکالیزه و  «شدنسیاسی»

 چرخش ات کندمی پیدا بروز بیشتر راست به چرخش هاینشانه بخورد،

 جبهۀ عمومی ضعف باید انقالبی تشکیالت یک غیاب جز به چپ؟ به

 تاس روشن سادگی به مسأله. دانست مقصر وضعیت این هم را چپ

 باقی نفیص مطالبات سد پشت بیشتر تاکنون که ایران کارگری جنبش

 عیتوض این در آنکه حال شود،می سیاسی بیشتر هرچه دارد بود، مانده

 اندردهک اتخاذ کارگری فعالین هایتشکل و هاکمیته که ایاستراتژی

 گریکار به تواننمی. استبوده سیاست از دوری یعنی عکس جهتِ در

: گفت وزهن کندمی تحمل اقتصادی فشار بر مضاف را استبداد فشار که

 عارِش رسماً اعتراضی جنبش که االن پرسید باید! سندیکاست چاره

 تیدخال چه و گفتن برای حرفی چه سندیکا یک دهد،می سرنگونی

 دارد؟ انجام برای

 هایلتشک اما هستند سیاسی زحمتکشان و کارگران عموم درحالیکه

 ضار. زنندمی ترمز سیاست حوزۀ به صریح ورود جلوی هنوز کارگری

 نوزه اما دهندنمی تحویل هم را جانشنیمه جسم و گیرندمی را شهابی

 هدرحالیک. زنندمی ترمز تهاجمی برخورد مقابل در فعالین از خیلی

 هاشم نام به مبارزی کارگر مثالً کارگری جنبش راست طیف فعالین

 در زیبرانگی تحسن شکل به اشسیاسی مواضع از جدای که خواستار

 کشور داخل از و گرفته قرار دموکراتیک حقوق از مبارزه اول صف

 مبارزۀ مطلقاً کشد،می چالش به را اسالمی جمهوری صراحتاً

 به هایتشکل و فعالین  نمیکنند؛ جدا هم از را سیاسی و سندیکایی

 رد هنوز کارگری جنبش مطالبات که مصرند کارگری چپ اصطالح

 هزارچند کارگری اعتصاب یک جریان در اخیراً مثآلً. است صنفی فاز

 یشترینب که کارگری تشکل یک چطور که دیدیم تپه،هفت مثل نفره

 نشینیعقب داشت، را تپههفت کارگران با گیریارتباط از سطح

 و نامید «پیروزی» یک را کارفرما وعیدهای و وعده برابر در کارگران

. زد باز سر وضعیت در عمل ابتکار نوع هر از خالصه و گفت تبریک
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 چپ، سیاسی هایسازمان ضعف و تالشی وضعیت نیز سیاسی حوزۀ در

 زرج با هاآن هایزدنزیگزاگ  و هاطلبیفرصت انقالبی، برنامۀ غیاب

 هایتفرقه ولع نهایت در و اجتماعی هایپایه فقدان جنبش، مد و

 پاره و تکه را آنان چنان تشکیالت درون قدرت موازنۀ سرِ بر شخصی

 .کرد تصور جنبش یک پیشروی را آنان هرگز تواننمی که کرده

 

 تا ارخانهک فاصلۀ هنوز  که معترضی کارگر که است شرایطی چنین در

 موفقی هرما به فعالً را اعتصاباتش نتوانسته و بیندمی زیاد را سیاست

 اشهمعوق دستمزدهای کسب مثل پاافتاده پیش مطالبات برای حتی

 آلودمخش حضور با را فاصله این دهدمی ترجیح نهایت در کند، تبدیل

 ولی راست شعارهای زیر حتی) خیابانی ناگهانی شورش یک در

 .کند پر( «سیاسی»

 مسدودشدن به منجر که اساسی دلیل ۳ توانمی کل طور به بنابراین

 شدنسیسیا به رو نقداً جنبش که است شرایطی در سیاسی چپِ مسیر

 چپ سیاسی هایسازمان بودن نامربوط و ضعف -۱: کرد برجسته رفته

 گراعلنی کارگری هایتشکل زدن ترمز -۴ اجتماعی مبارزات متن به

 در -۳- مطالبات داشتن نگهصنفی بر اصرار و شدنسیاسی روند بر

 روند روشن انقالبی برنامۀ یک با که سازمانده عناصر فقدان نهایت

 .کنند فعالیت جنبش

 رگریکا سازماندۀ عمل کمیتۀ موجودیت اعالم که باالست دالیل تمام

 .کردمی ضروری جنبش کنونی وضعیت در را( امسال مهرماه)

 :کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ وظایف –1

 ییهاضعف چنین وجود بخاطر دقیقاً کارگری، سازماندۀ عمل کمیتۀ

. کرد موجودیت اعالم که است انقالبی چپ و کارگری جنبش در

 تساخ اندازچشم و زندنمی درجا رفرم سطح در که کارگری ایکمیته

 باال از و مکتبی و محفلی شیوۀ به که حزبی. دارد را انقالبی حزب یک

 متن در طوالنی مدتهای اعضایش یکایک بلکه نشده ساخته

 اللخ از کدامشان هر و انددیده تعلیم جنبش در عملی هایدخالتگری

 برای تدارک دورۀ در. اندشده سازمانده و پیشرو هادخالتگری این

 هایثبح طریق از نه انقالبی هایسوسیالیست حزبی، چنین ساخت

 عمل ۀکمیت دخالتگرانه هایفعالیت طریق از چیز هر از پیش که نظری

 نفیص مطالبات که ایکمیته. شوندمی ساخته کارگری جنبش درون

 شورک داخل در سازماندهانش که ایکمیته. کندنمی جدا سیاسی از را

 که چندپینمی نسخه کسی برای دور راه از تنها نه و کنندمی فعالیت

 اتکا ار عملش برنامۀ و کمیته مصونیت و صحت تضمین روش اصوالً

 بینندیم هستند عملی فعالیت درگیر که اعضایی تک تک تجارب به

 تدخال عملی و تشکیالتی هایگیریتصمیم در را اعضایش همۀ و

 خفیم و علنی فعالیت ترکیب کارش سبکِ که ایکمیته. دهندمی

 مخفی تسم به بیشتر ترکه این فعال کنونی موقعیت در هرچند است؛

 سیجب عملی و دخالتگرانه برنامۀ یک حول بر  که ایکمیته. چرخدمی

 نبشج وضعیت به نامربوط و انتزاعی تعلیمات و شعارها با و استشده

 زۀمبار بطن در بلکه. کند متقاعد انقالب به را کارگران خواهدنمی

 .کندمی را کاری چنین عملی

 

 هک داندمی خود وظیفۀ شرایط این در کارگری سازمانده عمل کمیتۀ

 سیاسی شعارهای تجعات دست این در فعال دخالت و شرکت با اوالً

 ینا ثانیاً. بگرداند داریضدسرمایه جهت به ارتجاعی راست جهت از را

 هک کمیته عمل برنامۀ در مطرح مطالبات راستای در را هادخالتگری

. کند برجسته است سوسیالیستی مبارزۀ و آگاهی به ورود درآمدپیش

 قلیتا مالکیت سلب در آنان مشکالت نهایی حل که دهد نشان یعنی

 تمام خالصه و تجارت و نفت و معادن و هاکارخانه از حاکم انگلی

 ابعمن این دموکراتیک ریزیبرنامه سپس و است اجتماعی هایثروت

 در آنکه نهایت در.اجتماعی نیازهای رفع برای کارگر طبقۀ دست به

 فوتی و فوری وظیفۀ شرایط، از مشخص تحلیل با باید مرحله هر

 .کرد تعیین جمعی شکل به را کمیته دخالتگر نیروهای

 

 کارگری سازمانده عمل کمیته – ۱۳۷۱ دی ۸
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 وجیهت برای را آن ایعده که رایجی استدالل چند به اینجا در: توضیح

 رهۀب این در. ایمداده پاسخ برند،می کار به اعتراضات در مشارکت عدم

 هرگونه و دارد حیاتی اهمیت اعتراضات در همگانی مشارکت حساس

 علیه ومتحک شدید سرکوب مبنای اتحاد، این در تفرقه یا نشینیعقب

 بسرکو اعتراضات این اگر که تاحدی. کرد خواهد فراهم را معترضین

 حتی و شد خواهد تربسته هم اعتراضات شروع از قبل از فضا شود،

 .شودنمی تحمل هم صنفی سادۀ اعتراضات

 هبلک نبود، خودجوش هم کامالً جنبش این:   »  1 استدالل

 ادند،د ترتیب را آن روحانی ضد بر اصولگرایان، از بخشی

 مشارکت آن در نباید است، خودشان بازی چون پس

 «!کرد

 در ماا باشد، داشته وجود واقعیت از عناصری اگر حتی تحلیل این در

 گذشته و رودنمی زنیگمانه چهارچوب از فراتر استدالل این حال هر

 کنندههگمرا و موقعبی بسیار اعتراضات فعلیِ شرایط در طرحش این، از

 گستردگی و رشدیافتگی میزان داشت نظر در باید چهآن. است

 ابتدا در اگر حتی کهطوری به است، حاضر حال در اعتراضات

 از ییک پشتیباتی با شعارها برخی تعیین یا اعتراض سازماندهیِ

 کلّ دست از ابتکارعمل اکنون اما باشد، بوده حکومت هایجناح

 اعتراضات کهآن جای به و شده خارج هایشجناح تمام با حاکمیت

 اکمیتح کلِ یکجایِ سرنگونیِ شعار به بگیرد، هدف را جناح یک فقط

 .استرسیده

 هشت ستدر که باشیم داشته یاد به اگر نیست، استثنایی موردی این

 شدید رۀسیط زیر و انتخاباتی تقلب بهانۀ به اعتراضاتی پیش، سال

 هاییگرایش هم مقطع همان در که است جالب. شد آغاز طلباناصالح

 قلمست مداخلۀ از دلیل همین به درست که داشتند وجود چپ طیف در

 بشیجن توانمی سختی به که صورتی در. داشتند اکراه اعتراضات در

 فمختل درجات به ارتجاعی هایجریان از هاییرگه که یافت اعتراضی

 صالًا رادیکال، و مترقی چپِ نیروهای اگر که است روشن. نباشد آن در

 این ندباش نداشته هدفمند و بابرنامه دخالتِ یا بزنند را مشارکت قید

 کهاین تصور. شوندمی واگذار هاجریان همان به دودستی هاجنبش

 ستدرخوا چپ طیف از بعد و بگیرد شکل تمیز و پالوده جنبشِ یک

. درسمی نظر به مضحک شود، فرماتشریف هدایتش برای که کند

 آن در مختلفی نیروهای و شوندمی شروع دلیل هر به اعتراضات

 شدکمی کجا به اعتراضات این سرنوشت کهاین اما کنند،می دخالت

 مؤلفه این .انقالبی رهبری اسم به ایمؤلفه به یعنی دارد، بستگی ما به

 هشت اگر چون دارد، ۸۸ سال از تربیش بار چند اهمیتی حاضر حال در

 و «کو؟ من رأی» که شد شروع جااین از اعتراض پیش سال

 بدیلت اعتراضات این اآلن داشتند، بیشتری نفوذ آن در طلباناصالح

 نفوذ آن در توانندمی معترض کارگران و «کو؟ من نان» کهاین به شده

 طحس مختلف، هایاستان در عمومی اعتراضات. باشندداشته بیشتری

 برای فضا بهترین این و برده باال را نفساعتمادبه درجۀ و آگاهی

 مردم از بخشی اگر. است مترقی نیروهای کل طوربه و کارگران دخالتِ

 هطفر سراسری اعتراضات این در مشارکت از دلیلی هر به ناراضی

 گیرب و قمع و قلع چنان اعتراضات، سرکوب بر عالوه حاکمیت بروند،

 یامنیت را فضا و انداخت خواهد راه به اولیه سرکوب از بعد ببندی و

 به کارگری کوچک اعتراض یک حتی دیگر آن طی که کرد خواهد

 حادات حساس فرصت این اگر. شد نخواهد تحمل هم معیشتی شرایط

 و رخوت و سرکوب جوّ یک هامدت تا برود، دست از اعتراض در

 .آمد خواهد دنبالش به ناامیدی

 

 ٭٭٭٭٭٭

 از حمایت در شعارهایی اعتراضات، این در: »0 استدالل

 یکی ما با اهدافش جنبش این پس شده، داده «پهلوی»

 «!کنیمنمی شرکت آن در و نیست

 مبودی شاهد بعضاً مختلف هایاستان در گذشته روزهای تجمعات در

 سردادن برای اعتراض فضای از جمعیت، داخلِ معترضینِ برخی که

 عدم برای هابعضی که استداللی چند به پاسخ 

 !برندمی کاربه عمومی اعتراضات در مشارکت
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 «اشاهرض» برای فرستادن فاتحه و «شاه» از حمایت در آبکی شعار چند

 رکتش عدم برای اندکرده ایبهانه را موضوع این برخی. کردند استفاده

 در «اللهیشاه» شعارهای که کرد یادآوری باید اوالً!تظاهرات در

 اگر مه صدنفره جمعیت یک در گرفت، صورت کوچک نسبتاً مقیاسی

 صورت این کنند برداریفیلم و بیاندازند وسط واحدی شعار نفر ۱۵

 اام. اندداده را شعارها این زیادی جمعیت که آید وجود به است ممکن

 در اشگسترده تبلیغ و رمقبی شعار چند همان که اینست واقعیت

 .دادمی نمایش بود که آنچه از فراتر بسیار را موضوع اینترنت،

 تناقض شود،می شعاردهندگان این خودِ به مربوط کهجایی تا

 «دیکتاتور بر مرگ» شعار طرف یک از که است آن در شانمضحک

! دارند ار «سابق دیکتاتور یک» به بازگشت رؤیای طرفی از و دهندمی

 است دهه چهار پهلوی، استبداد تجربۀ از بعد ایران مردم کهحالی در

 هفت برای نظر این از اند،داشته را دیگر« شاه» یک تجربۀ مجدداً

 چه دقیقاً پرسید باید! است بس اللهیشاه هاینظام شانپشت

 یول در حاضر و حیّ اآلن که بود سابق شاهِ زمامداریِ در خصوصیاتی

 کشور» :دهندمی شعار شده شنیده مثالً! نباشد؟ اسالمی جمهوری فقیه

 دچن که رودمی یادشان عجالتاً اما! «نداره کتاب حساب نداره، شاه که

 فمشرَّ «امریکا صدای» برنامۀ به «شاهزاده» جناب همین پیش سال

 پولِ قدرچه باألخره جنابعالی پدر که سؤال این با مواجهه در و شد

 گفت فراوان هایقوس و کِش از بعد کرده، خارج ایران از را مملکت

 جا به ارث برایم!( ناقابل) دالر میلیون ۱۴ فوتش موقع پدرم» که

 (!توقعکم چه! )«گذاشت

 و هدفمند مداخلۀ غیاب در که است این مسأله بگذریم، که هااین از

 و شعارها طراحی بدون و کارگری مترقی نیروهای بابرنامۀ

 فضای در شعارند، تشنۀ که مردمی که است معلوم شان،مطالبات

 ایدهع وقتی. کنندمی تکرار بشوند که را شعاری هر گاهی اعتراضی

 تفاقاًا اندازند،می وسط را شاه بازگشتِ ارتجاعیِ و ته و سربی شعارهای

 شاخ هک دیکتاتور» مثل شعارهایی تا باشیم جمعیت وسط باید هم ما

 به موضوع. بیاندازیم کردنش خنثی برای را «نداره شاه و آخوند نداره،

 !بس و است سادگی همین

 شعارهای که نکرد شرکت تظاهرات در بهانه این به تواننمی

 این در «اللهیشاه» پراکندۀ شعارهای اگر! اندداده «اللهیشاه»

 نوزه مترقی نیروهای که است این برای اتفاقاً شده، بلند اعتراضات

! اندانداخته کمتر یا اندنینداخته جا جمعیت داخل را خودشان شعارهای

 فاقاًات!«. کارگری حکومت…رهبری نه – سلطنت نه» مثل شعارهایی

 ار تظاهرات این در شرکت ضرورت تنهایی به که است موضوع همین

 !کندمی هم تربیش

 گرایشِ که است این کرد اشاره شودمی که موضوعی آخرین اما و

 هک جوانی نسل بین در جمله از -سابق سلطنت به جامعه از بخشی

 اوالً،: است موضوع چند محصول -استندیده را مقطع آن اصالً

 ها؛حوزه همۀ در اسالمی جمهوری داریسرمایه مفتضحانۀ کارنامۀ

 و نم» مثل -هاشبکه انواع برق و پرزرق و روزیشبانه تبلیغات دوم

 زند؛سامی دروغین بهشت یک دارند پهلوی زمان از که -امثالهم و «تو

 و ؛ دهش پذیرامکان آنها باالی مالی منابع مدد به فقط که تبلیغاتی

 کاریکم و ضعف و ناراضی مردم برای روشن بدیل یک نبود سوم،

 .چپ و مترقی نیروهای

 اعثب خود، نیروی به زحمتکشان نداشتن باور و نفساعتمادبه عدم

 کسی هب یعنی باشد؛ «منجی» یک به شاننگاه همیشه مردم تا شودمی

 بشود اگر کهدرحالی. کند آزادشان ها،آن جای به است قرار که

 یک دبشو اگر کشاند، «عمومی اعتصاب» یک به را کنونی اعتراضات

 گذاشت، سر پشت موفقیت با را ساعته ۴۲ حتی عمومی اعتصاب

 اعتصاب یک. کیست دست واقعی قدرت که خواهد روشن وقتآن

 ارگر،ک طبقۀ فقط که داد خواهد نشان و کندمی فلج را کشور عمومی،

. رددا را جامعه ایریشه دگرگونی واقعی قدرت جامعه، اکثریت یعنی

 ودب خواهد این اشمنطقی نتیجۀ برسند، آگاهی این به کارگران اگر

 رپذیامکان خودشان دست به فقط و فقط شانرهایی فهمندمی که

 .والغیر و است

 را «شاهی شعارهای» که کسانی کنیممی تأکید هم باز بنابراین

 دارند انتظار گویا اند،کرده تظاهرات در شرکت عدم برای ایبهانه

! خیر .شودداده تحویل هاآن منزل درب تمیز و تر و رفتهشسته جنبشِ
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 سایر و کارگران. است باهم اجتماعی نیروهای تصادم محل جنبش

 انخودش شعارهای طرح و پیگیری برای باید اتفاقاً مترقی نیروهای

 الباتمط کنند سعی و کنند شرکت ترفعاالنه معترض جمعیت درون

 .کنند ترطبقاتی را سیاسی

ای بر سپاه کودتای احتمالدر این اعتراضات :  »1 استدالل

رود، پس نباید با این اعتراضات به دست گرفتن قدرت می

 «! گیری سپاه باز کردکور، راه را برای قدرت

 که دیدیم ناگهان اعتراضات، شدن جدی و کردن پیدا بیخ زمان از

 شدن ایسوریه» و «داخلی جنگ» یا «سپاه کودتای» احتمال طرح

 منصرف اعتراضی نوع هر ادامۀ از مردم مشخصاً تا شد شایع «ایران

 زا هاییجناح هواداران به نهایت در هااستدالل نوع این پای ردّ. شوند

 و است حاکمه دستگاه حفظ در شانمنفعت مسلماً که رسدمی قدرت

 اندنترس با را مردم که بوده این هاسال این تمام در شاناصلی وظیفۀ

 ادعا نای. کنند دلسرد مستقل مبارزۀ هرگونۀ از «بدتر» هیوالی یک از

 هم و دارد خودش برای هاییفرضپیش هم دیگری ادعای هر مثل

 .خاصی هدف

 حکومت ۷۷ بودجۀ از سپاه نرم و چرب سهم به نگاهی: سپاه کودتای

 رس بر موضوع که زمانی که آنست گویای کافی اندازۀ به روحانی

 ندارد؛ وجود شانبین اختالفی باشد، هاباالیی بین عمومی منابع تقسیم

 یکس چه پردۀ پشت معامالت و هابستان بده این در اینکه در مگر

 را قدرت جناح دو هر واکنش است کافی دیگر طرف از! بخورد بیشتر

 سپاه و انیروح طیف بین که دریابیم تا ببینیم اعتراضات شروع زمان از

 را رژیم کل اعتراضات، مادامیکه حکومت، هایجناح همۀ اصوالً و

 یروهاین و سپاه تا گیردمی صورت ایسابقهبی اتحاد گرفته، نشانه

 در طلباناصالح چطور که دیدیم. کنند قمع و قلع را معترضین امنیتی

 ینمعترض سرکوب به امنیتی نیروهای تشویق اول صف در دوره این

 چه به است رارق دقیقاً کودتا با سپاه پرسید باید جااین تا بنابراین. بودند

 !نرسیده؟ آن به روحانی حکومت دورۀ در اآلن که برسد چیزی

 

 کجا از «سپاه کودتای» داستان این که سؤال این به گردیمبرمی حاال

 طلباناصالح شد، آغاز مشهد اعتراض که روزی از واقع در. آیدمی

 فیمعر گرایاناصول و رئیسی دستپخت را آن تا زدند را خود زور تمام

 یداپ گسترش ایران همۀ به باد و برق مثل اعتراضات وقتی اما. کنند

 «اماجر تمومه دیگه گرا،اصول طلباصالح» دادندمی شعار مردم و کرد

 در. نندک تکرار را خود قدیمی بحث همان توانستندنمی دیگر قاعدتاً ،

 طرح هم آن و کردند پیدا حکومت حفظ برای جدیدی تاکتیک نتیجه

 ادامه کلش این به اعتراضات اگر که معنی این به! بود «سپاه کودتای»

! زندمی رکنا را روحانی حکومت و کندمی قبضه را قدرت سپاه کند، پیدا

 کنندمی سعی حقه این با موجود، وضع مدافعین و طلباناصالح واقع در

 به ستد سپاه اصالً که کنیم فرض حاال. بشکنند را معترضین روحیۀ

 از ان،طلباصالح پیشنهاد به باید آیا چه؟ صورت آن در! زد کودتا یک

 ما که همانطور. است روشن جواب! خیر کرد؟ خودکشی مرگ ترسِ

 حاکم یهاجناح استبداد علیه را خود مستقل مبارزۀ هستیم مُصِر اکنون

 صورتی هر در کارگر طبقۀ! کرد خواهیم چنین نیز زمان آن ببریم، پیش

 با همقابل برای کهاین نه دارد،می نگه مستقل را خود اعتراضی جبهۀ

 نابراینب! بایستد قدیمش سرکوبگران کنار کودتاچی سرکوبگران

 نه و حاکمیت هایجناح میان اختالفات نه شد، گفته که طورهمان

 این و دهندنمی نشان را کودتا اندازچشم اعتراضات، کنونی وضعیت

. ودب معترضین راندنعقب برای طلباناصالح موقتی تاکتیک فقط

 راحت باید همه خیال عوض در.  نداشت هم تأثیری واقع در که امری

 و قرص درونی، اختالفات و هاجناح تمام با حکومت، این که باشد

 اعتراضی جنبش با تکلیف تعیین قصد و ایستاده سپاه کنار در محکم

 به دبای طلبانه،اصالح اساساً شایعاتِ به زدن دامن جای به پس. دارد را

 یکرپ تابوت بر میخ آخرین کوبیدن برای برنامه و سازماندهی فکر

 .بود اسالمی جمهوری داریسرمایه حاکمیت متعفن

، خصوصاً در صورت تشدید اعتراضاتتداوم  :  »4 استدالل

 بکند سوریههمچون ایران را ممکن است، عاقبت  ضد و خورد

گیر همه شود؛ پس باید برای و آتش جنگ داخلی دامن

آتش این جنگ جلوی تداوم این جلوگیری از گرفتار شدن در 

 «!دست اعتراضات ایستاد
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 جنبش» کردن متوقف برای کرات به برخی شنیدیم که دومی استدالل

 یا «شدن ایسوریه» احتمال زدند، دامن آن به «سیاسی اعتراضی

 بطلاصالح از دیدگاه این صاحبان! بود ایران در «داخلی جنگ» همان

 ایِه«چپ» اصطالحبه برخی تا گرفته فرهنگی-امنیتی هایچهره و

 سالمیا جمهوری گوییمجیزه امپریالیسم با ضدیت  اسم به که نادمی

 شد ردچا آن به سوریه که سرنوشتی از را معترضین مدام کنند،می را

 هب پاسخ برای. دادندمی سر «است بد اعتراض» ندای و ترساندندمی

 :کنیم یادآوری را نکته تا چند است الزم استدالل این

 ادآوریی معترضین به را سوریه سرنوشت مدام که کسانی از باید ابتدا

 چه ولمحص دقیقاً سوریه داخلی جنگ دهند توضیح بخواهیم کنندمی

 در را خود سیاسی مخالفین اسد که دورانی آن تمام آیا بود؟ فرآیندی

 نبود اسالمی جمهوری خودِ این کرد،می شکنجه بدنامش هایزندان

 سرکوب برای ۴۵۱۱ سال که نبود اسد خودِ آیا کرد؟می حمایتش که

 زندان از اسالمی افراطیون و جهادیون آزادسازی به اقدام معترضین

 ستجس تکنولوژی و سالح و پول که نبود اسالمی جمهوری آیا کرد؟

 در ینمعترض سرکوب برای داشت هرچه خالصه و پهپاد و الکترونیکی

 فتین قرارداد داعش با حتی که نبود اسد همین آیا داد؟ قرار اسد اختیار

 وایق خواهیسهم و رقابت میدان به سوریه که بود این جز آیا بست؟

 روسیه ات ترکیه و عربستان و اسرائیل و آمریکا از) کشور چند و چندین

 رس پستوهایشان از امروز که کسانی این از باید شد؟ بدل( ایران و

 دهند،می هشدار «ایران شدن ایسوریه» مورد در و اندآورده بیرون

 هسوری «کردنِ ایسوریه» حال در اسالمی جمهوری که زمانی پرسید

 مهوریج خارجی سیاست که گفت باید جماعت این به بودند؟ کجا بود

 ودهب اشداخلی سیاست امتداد در دقیقاً سوریه در زمان آن در اسالمی

 نشان خود از توحش فقط داخل در که رژیمی از تواننمی. هست و

 چگونه. کرد ترسیم را مرزها از خارج در فرشته یک تصویر دهدمی

 تلق و شکنجه و زنان به اسیدپاشی و کولبران قتل در که رژیمی

 و لیم هایاقلیت تحقیرِ و دار چوبۀ کردن برپا و سیاسی معترضین

 و رفق تحمیل و هامالباخته زدنِ کتک و باتوم با کارگران سرکوب

 تامنی» قهرمانِ ناگهان دارد، دست کشور هایثروت چاپیدن و فالکت

 شود؟می «ملی

 در اخیر هایسال انتحاری هایگذاریبمب تمام در که است جالب

 به ینمایش حملۀ حتی و امریکا و فرانسه و ترکیه مختلف کشورهای

 ناصرع که است این هم آن و بینیممی مشابه الگوی یک ایران، مجلس

 و اندبوده شده شناخته اطالعاتی هایسرویس برای جهادی

 و عبور مشغول اطالعاتی هایدستگاه نظر زیر درست هایشانخیلی

 این لالاق هاگروه این تروریستی حمالت منتها. اندبوده فعالیت و مرور

 زهمبار اسم به طرف یک از تا داشته هاحکومت این همۀ برای را مزیت

 خالتد دیگر طرف از و کنند مهیا را داخلی سرکوب فضای تروریسم با

 .کنند توجیه منطقه در را خود هایلشکرکشی و خارجی

 وانندبت باید ترسانندمی «داعش» از را معترضین که کسانی ضمناً

 و وبسرک طوالنی سابقۀ با اسالمی جمهوری برتری دقیقاً بگویند

 هب عادی مردم پاسخ البته است؟ چیزی چه داعش بر شکنجه و اعدام

 ریادِف خشمگینانه سرکوب نیروهای به رو هاخیابان در که سؤال این

 هایتراشیتوجیه از بهتر بسیار کشند،می سر!« داعشی! داعشی»

 دشمن که اندفهمیده خوب معترضین. است کشماله روشنفکرانِ

 !است خانه در اصلی،

 یا داعش حضور احتمال» از را معترضین که کسانی عالوه به

 ندکنمی فراموش ترسانند،می اعتراضات تداوم صورت در «داعشیان

 فقر هادهه مادی شرایط محصول اسالمی، تروریسم و داعش رشد که

 دخالت طورهمین و بوده منطقه در سرکوب و تبعیض و فالکت و

 در! اسالمی تروریستی هایشبکه برای نیرو تعلیم و جذب و خارجی

 اعتراضات از «داعش» خطر خاطربه مردم هم اگر که گیریم نتیجه

 از تروحشتناک بارها نیرویی که بود تضمینی چه کشیدند،می دست

 ستد جدید خطر این خاطر به نگویند ما به دوباره و نیاید پدید داعش

 هاداعش ظهور مادی هایزمینه خواهیممی اگر پس! بکشید مبارزه از

 انواع به لکهب کنیم قطع را هاآن مالی منابع باید فقط نه ببریم بین از را

 از پیش یدبا یعنی. بدهیم پایان فقر و ملی ستم و تحقیر و هاتبعیض

 اسالمی جمهوری داریسرمایه سوی به هم را مبارزه پیکان چیز هر

 و منطقه ارتجاعی داریسرمایه هایرژیم تمام هم و بگیریم نشانه

 .شانالمللیبین متحدین
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 ایران در «خارجی دخالت احتمال» منکر هرگز ما کهآن بعد نکتۀ

 دارند رارق راست اپوزیسیون در فعالی نیروهای که دانیممی شویم،نمی

 جمهوری براندازی درصدد نظامی دخالت برای گریالبی با که

 هب اشتباه آدرس خارجی، دخالت با مبارزه برای ما اما. هستند اسالمی

 داخلی استبدادِ کنار خواهیمنمی هاآن از و دهیمنمی کارگر طبقۀ

 هعلی خودشان توامان و مستقل مبارزۀ به را هاآن بلکه! بایستند

 اندۀسازم عمل کمیتۀ! کنیممی دعوت جومداخله و استبدادی نیروهای

 دخالت به نه» اصل از دفاع لزوم که بود منطق همین با کارگری

 کشور داخل در خودش شدۀتوزیع هایبیانیه تمامی در را «خارجی

 .بود گنجانده

 وقتآن چه؟ افتاد اتفاق خارجی نظامی دخالت هرحالبه  و زد اگر اما

 ود هر با مستقل مبارزۀ هم باز: است این ما جواب بکنیم؟ باید چه

 زمان در! خارجی نیروهای دخالت و اسالمی جمهوری استبداد جبهۀ

 «سوم جبهۀ» یک تشکیل: بود همین ما پیام نیز سوریه داخلی جنگ

 که چرا(! اشخارجی متحدین و) داعش با و اسد با توأمان مبارزۀ برای

 !هستند هم ملزوم و الزم دو این

 طبقۀ لمستق مبارزۀ بخواهد کسی هر گفت باید کالم یک در بنابراین

 ند،ک تضعیف – احتمال آن یا این از ترساندن لوای تحت – را کارگر

 و تبعیض و فالکت و فقر عینی شرایط با مبارزه. دارد دیگری هدف

 جمهوری داریسرمایه با مبارزه یعنی کارگر طبقۀ برای سرکوب،

 ارزۀمب یعنی! خارجی هایدولت نظامی دخالت با مبارزه یعنی! اسالمی

 !مستقل

 ۱۳۷۱ دی ۱۵ - کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ

 

 گسترش و مشهد در اعتراضات شروع از روز پنج دی، ۱۴  امروز

 درون این هرچند. گذردمی ایران سراسر مختلف نقاط به آورشحیرت

 راضیاعت جنبش نفسِاعتمادبه و سیاسی آگاهی سطح افزایش نظر از

 راضیاعت جنبش که دانیممی قبل از خوب اما است، کنندهدلگرم واقعاً

 درق هر اعتراضی انرژی همه این وگرنه. دارد اندازچشم و برنامه به نیاز

 اگر. بشود تغییر و حرکت به منجر تواندنمی باشد قوی که هم

 که) است «حاکمه دستگاه سرنگونی» فعلی جنبش این اندازچشم

 ابراینبن ،(بوده هم چنین آیدبرمی اعتراضات این غالب شعار از چنانکه

. تاس عمومی اعتصاب یک تدارک بعدی فوتی و فوری و حیاتی قدم

 عمومی اعتصاب یک سمت به معترضین انرژی دلیلی هر به اگر

 یخیابان گریز و جنگ فاز در طوالنی مدت برای یعنی نشود، هدایت

 ایشهره و جغرافیایی مناطق آزادکردن به اوالً نتواند اما بماند باقی

 یک یبترت با نتواند ثانیاً و بشود منجر حکومت سلطۀ زیر از مختلف

 هب این آورد، در زانو به را دولت کشور در سرتاسری عمومی اعتصاب

 .بود خواهد پرتگاه لبۀ در جنبش داشتن نگه معنای

 رشگست به رو شورشِ هرچند. است علم یک مبارزه گفتیم، هم قبالً

 و حکومت سرکوب هایدستگاه راندنعقب برای اولیه مراحل در

 دولت یک بشود کهاین برای اما است، الزم جنبش کردن تهاجمی

 نهاییت به کرد، اسقاط و کشید زیر به را منابع همه آن با داریسرمایه

 هااکاریفد بزرگترین خودشان از معترضین که هم هرقدر. نیست کافی

 بزنند، شآت پلیس ماشین و بانک بتوانند که هم قدر هر. بدهند نشان را

 کمستهل را اشنظامی نیروهای و منابع و رژیم بتوانند که هم قدر هر

 ودهفرس و خسته را رژیم صرفاً اقدامات، این نهایت در بازهم اما کنند،

 رقدره اساساً که باشیم داشته توجه باید اندازد؛نمی کار از اما کندمی

 «عمومی اعتصاب» فاز وارد نتواند ولی بشود ترمدتطوالنی شورش

 تظاهرکنندگان خودِ اتفاقاً که هست هم احتمال این نهایت در بشود،

 علۀش کردن فروکش با و بشوند خسته و مستهلک مدتی از بعد هم

 دشخو بتواند که شود فراهم رژیم برای تنفس وقت یک اعتراضات،

 کارگری کنید تصور شما مثالً) کند بازیابی را اشرفته دست از انرژی و

. بعدازظهر ۲ ساعت تا کار سر رودمی شودمی پا صبح هفت-شش که

 و جنگ و تظاهرات رودمی عصر ۰ ساعت کوفتگی و خستگی آن با

 یک به اعتراضی جنبش تبدیل ضرورت 

 !آن برای تدارک ملزومات عمومی؛ اعتصاب
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 صبح بارهدو تا خانه گرددبرمی  خستگی با شب. شب تا خیابانی گریز

 چند رکارگ این برای کنیدمی فکر واقعاً خُب. کار سر برود شود پا زود

 قدرچه است؟ انجام قابل شیوه این به خیابانی اعتراض هفته چند و روز

 شجنب بعدی گام که است خاطر همین به دقیقاً باشد؟ داشته تداوم

 .باشد «عمومی اعتصاب» فاز به ورود باید کنونی اعتراضی

 روز یک فقط باهم همه اگر یعنی بیافتد، اتفاق عمومی اعتصاب اگر

 مهوریج حکومت پای تا سر از بکشیم کار از دست متحدانه بتوانیم هم

 فلق هاخیابان بکشند کار از دست رانندگان! شودمی فلج اسالمی

 بسته تنف فلکۀ شیرِ کنند، اعتصاب نفت صنعت کارگران! شوندمی

 !رسدنمی کنندمی سرکوب را مردم که نظامیانی حقوقِ و شودمی

 دارانِهسرمای به تومان میلیاردها روزانه کنند اعتصاب کارخانه کارگران

 داربچه خانوادۀ هامیلیون کنند، اعتصاب معلمان! رسدمی ضرر حاکم

 بانک کارمندان! اندکرده اعتراضات روندِ وارد کشور سراسر در را

 دولتی اهدستگ خالصه! شودمی تعطیل بانکی مبادالت کنند، اعتصاب

! شودمی قطع رویشان به مالی منابع و شودمی فلج کمال و تمام هاآن

 !افتاد خواهند «کردن غلط» به سرعتی چه با دید خواهید وقت آن

 ودشخ قدرت کارگر طبقۀ به سراسری،  اعتصاب یک اینکه بر مضاف

 هک دهدمی نشان او به. دهدمی نفس به اعتماد او به. دهدمی نشان را

! یاوردب در زانو به هم را هادولت سرکوبگرترین تواندی سادگی چه به

 ایران، تا چین تا آمریکا از داری،سرمایه هایدولت همۀ چون چرا؟

 واحد چیز یک از متفاوتی هاینسخه همگی تفاوتی هر رغمعلی

 که داریسرمایه اقتصاد در. کنندمی پیروی مشابه قواعد از و هستند

 یعنی) باعتصا ابزار با کارگران فقط چرخد،می کارگران استثمارِ پایۀ بر

 .کنند جفل را فربه و بزرگ دولتِ توانندمی که است( کردن کار از امتناع

 بقۀط زرادخانۀ در مهم بسیار سالح یک عمومی اعتصاب اعتبار این به 

 .است کارگر

 قشارا زحمتکشان، و کارگران بر عالوه باراین ایران، کنونی شرایط در

. انداضینار و شدند له اقتصادی بحران بار زیر هم متوسط طبقۀ پایین

 و اعانو متوسط، طبقۀ حتی و زحمتکشان و کارگران از فراتر حتی و

 وجود ایران استبدادی وضعیت در شدهسرکوب اجتماعی مطالبات اقسام

 ضتبعی: کندمی تر گسترده قدر هر را حکومت مخالف اقشار که دارد

 و هااقلیت سرکوب مذهبی، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومیتی،

 هم این از قبل تا عالوه به. غیره و جنسی دگرباشان و دگراندیشان

 صراحت هب بنابراین. اندداشته وجود صنعتی مراکز در زیادی اعتصابالت

 سراسری اعتصاب یک» انجام مادی هایپایه بگوییم توانیممی

 شا مادی شرایط اینکه با ولی. مهیاست کامالً و دارد وجود «کشوری

 نچنی سازماندهی برای روانی و ذهنی فاکتورهایی هنوز اما مهیاست

 .هستند غایب اعتصابی

 اب کشور، سطح در عمومی اعتصاب یک انجام بدانیم باید همه از اول

 اند،شده صادر کجا از نیست معلوم که اینترنتی هایفراخوان صدور

 پخش و پوستر ساختن با کنندمی تصور که کسانی. شودنمی حاصل

 یک به بهشیک را کنونی اعتراضات توانندمی راحتی به اینترنت در آن

 را ارزهمب صحنۀ از خودشان دوری فقط کنند تبدیل سراسری اعتصاب

 آن توق آن و داشت سیاسی رهبری کنونی جنبش اگر. دهندمی نشان

 که یافتدب اتفاقی چنین توانستمی بله داد،می فراخوان سیاسی سازمان

 لهبالفاص معترض کارگران سازمان، آن سوی از فراخوان یک صدور با

 و سیاسی رهبری این غیاب در اما. گذاشتندمی عمل عرصۀ به را آن

 تنپیوس در حتی بزرگ هایکارخانه کارگران از خیلی هنوز کهدرحالی

 «عمومی اعتصاب به فراخوان» طرح هستند، مردّد هم اعتراضات به

 ویدیوهای در ما. گیردنمی پاسخ الزم مقدمات و تدارکات انجام بدون

 و بقاتیط جنبش یک انقالبی، رهبری یک غیاب در که گفتیم قبلی

 نابراینب. هست شدنش متالشی امکان طورچه متأسفانه ضداستبدادی

 .پردازیمنمی موضوع این به دیگر جااین

 

 یازمندن عمومی، اعتصاب یک سازماندهی که کنیممی تأکید نتیجه در

 و جنبش روانی و ذهنی فاکتورهای باید است؛ تدارکات دورۀ یک

. دباش داشته وجود اعتصابی چنین سازماندهی و عملی فاکتورهای

 اعتراضی جنبش این به ایران نقاط دورترین از اینکه به باتوجه

 .شده طی راه از زیادی بخش نقداً که بینیممی ما اند،پیوسته
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 ادگیس به کارمند و کارگر هامیلیون نباشد، تدارکات برهۀ این اگر اما

 برهۀ یک طی باید. پیوندندنمی عمومی اعتصاب به شبهیک و

 ه،کارخان به کارخانه گام، به گام تا زد سازماندهی به دست تدارکات،

 کارخانۀ ۱. بگیرند شکل کمکم و تدریج به هااعتصاب اداره، به اداره

 دومینو مثل بعد و تا ۱۵ بشود تا ۰. تا ۰ بشود تا  ۳ تا، ۳ بشود بزرگ

 خواهند کنندگاناعتصاب جمع به هاکارخانه و ادارات سایر کمکم

 استراتژیک و مهم مراکز در هااعتصاب این که است مهم. پیوست

 که مانیز در یعنی -کنونی شرایط در. بگیرد شکل حکومت اقتصادی

 هایپیشرو دخالتگری نقش -نگرفته شکل هم اعتصاب ۱ حتی هنوز

 یابرهه این به ما. است کلیدی و مهم خیلی کار محیط در کارگری

 تدارک برهۀ در! تدارک برهۀ گوییممی دقیقاً هستیم درش اآلن که

 طمحی در اعتصاب هایکمیته باید تدارک برهۀ در کرد؟ کار چه باید

 ست؟چیی اعتصاب کمیتۀ. بیایند وجود به غیره و دانشگاه کار، های

 دارد، پرسنل نفر ۱۵۵ که ایاداره یک در فرضاً یعنی اعتصاب کمیتۀ

 شروع دارند نترسی سر که( هاآن از نفر ۳ حتی) کارگران از تعدادی

 شانهمکاران خانۀ درِ کنند، متقاعد اعتصاب به را همکارانشان کنندمی

 و .گذارندمی جلسه جمعی یا کنندمی صحبت تک به تک روند،می

 هک چینندمی برنامه کهاین و! ریزندمی اعتصاب برنامۀ یک خالصه

 بنشانند جایشان سر را حراست و مدیر هایجاسوس و مخبرها طورچه

 برعهده را اعتصاب سازماندهی اداره یا کارخانه آن در خالصه و. غیره و

 .گیرندمی

. است موجود کامالً هااعتصاب آغاز مادی شرایط چرا که کردیم تأکید

 حقوق هاستماه کارگرانش که هستند هاکارخانه اقسام و انواع اآلن

 را تارانپرس هایکارانه. اندنگرفته حقوق شهرداری کارگران. اندنگرفته

 ند،دار مشکل بازنشستگان. دارند مشکل مخابرات کارگران. ندادند

 این از پیش تا نقداً کارگر طبقۀ از انبوهی خالصه و هستند هامالباخته

. ودندب اعتراض مشغول پراکنده صورتبه هاهفته سراسری، اعتراضات

 اعتصاب یک به هااین پیوستن برای شرایط که است معلوم خب

 سراسری، اعتراضات این از قبل تا درست. داره وجود کامالً سراسری

 در آذرآب و هپکو و تپههفت کارگران اعتصاب چطور که دیدیدم ما

 بودند هداد نشان خود از را پیشروی از سطح بیشترین کارگری جنبش

 قُرُق در اراک هم و خوزستان هم طورچه که بینیممی داریم حاال و

 طریق از) اه کارخانه این کارگران زدن پیوند. هستند خیابانی معترضین

 ارگرهایک نقش دقیقاً خیابانی معترضین با( اعتصاب یک سازماندهی

 ارخانهک درون به اعتراض عرصۀ که است اینطوری دقیقاً و است پیشرو

 دارکت مقدمات کنند شروع پیشرو کارگران اینکه. شودمی کشیده

 شانطبقاتی مطالبات و کنند فراهم هاکارخانه آن در اآلن از را اعتصاب

 !بزنند پیوند ترکلی سیاسی مطالبۀ یک به را

 ینا درون معترض و پیشرو کارگران وظایف فقط هااین دیگه طرف از

 کارگری جنبش در ما گذشته دهۀ یک در حداقل. نیست هاکارخانه

 زور به حاکمیت سرکوب تیغ زیرِ که داشتیم سندیکاهایی ایران،

 اشتیمد را هاییتشکل اقسام و انواع. کنند حفظ رو خودشان توانستند

 داشتیم هاییکمیته. کردندمی فعالیت «کارگری فعالین» اسم به که

 کمیتۀ .دارندمی نگه باال را طبقاتی مبارزۀ پرچم دارند میکردند ادعا که

 .ووو دواح شرکت سندیکای آزاد، اتحادیۀ پیگیری، کمیتۀ هماهنگی،

 کجا اآلن کارگری هایتشکل این واقعاً که است این سؤال خُب

 اعتصاب به را خودشان هایپایه باید هااین که است اآلن هستند؟

 واحد، تشرک اتوبوسرانی سندیکای مثالً که است اآلن. کنند متقاعد

 که دبکن قفل چنان را پایتخت تواندمی اعتصاب یک سازماندهی با

 اچر خوب. بیفتند جلو به گام ده تهران در اعتراضات بشود باعث

 دهد،ب سازمان اعتصاب تواندنمی اساساً اگر دهد؟نمی اعتصاب فراخوان

 در یسمسندیکال شکست نمود دقیقاً این ندارد، ارتباط کارگران با اگر

 امتناع ولی بدهند سازمان اعتصاب توانندمی اگر اما. است ایران

 و نند؟کمی امتناع دارند چرا بگویند جنبش به رو باید خُب. کنندمی

 را ؤالس این کنند؟ حرکت کنونی اعتراضی جنبش از عقبتر باید چرا

 لجد اصالً ما قصد البته. داد تعمیم هم هاتشکل سایر به شودمی

 هر به کارگری فعال هایتشکل  اگر که است این بحث اما. نیست

 هرحالبه ولی کنند، متقاعد اعتصاب به را کارگرانی توانند نمی دلیلی

 گویی،کلی و حمایتی های بیانیه صدور جای به حساس برهۀ این توی

 هرحالهب بکنند، ترویج را «عمومی اعتصاب» شعار فعاالنه بیایند الاقل

 بتوانند ایدب هستند هایشانفعالیت تبلیغ حال در مدام که هاکمیته انواع
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 برای. ندکنمی حرکت اعتراضی جنبش پای به پا دارند که بدهند نشان

 مسألۀ روی فقط است الزم! بدهند سرنگونی شعار نیست الزم کار این

 مراکز هب را اعتصاب پای کنند سعی و بشوند متمرکز عمومی اعتصاب

 .بکشانند اقتصادی مهم

 عنیی این ولی. کردند حمایت اعالم کارگری هایتشکل این از خیلی

 یک زا کالمی حمایت. کردن حرکت جنبش از عقبتر خیلی خیلی هنوز

 نبشج –ندارد آژیتاسیون به احتیاج جنبش. خوردنمی درد به جنبش

 این دبگوی بیاید کارگری فعال یک اینکه! )دارد اعتصاب به احتیاج

. نکرده دوا جنبش از دردی غیره، و است «بردگان شورش» اعتراضات

 هایتشکل فقط که کاری اما. بزنند توانندمی همه را هاحرف این

 توانستندمی باید قاعدتاً» کنممی تأکید یا بکنند توانندمی کارگری

 و کارگران بین اعتصاب ایدۀ ترویج برای تالش ،«بدهند انجام

 و کندمی آژیتاسیون فقط فعالریال یک اینکه.  است آن سازماندهی

 ودشانخ قبلی اعتصاب پیگیری به را هاکارخانه این کارگران ایکلمه

 اعتصاب یک انداختن راه طریق از عمومی اعتراضات به پیوستن و

 .است اعتراضات از ماندن جا معنی به کند،نمی دعوت کارگری

 نقشی تواندمی ساعته ۷۴ یا ۲۸ یا ۴۲ عمومی اعتصاب یک حال هر به

 و اشدب داشته کارگر طبقۀ انسجام و نفساعتمادبه افزایش در حیاتی

 به -مرژی حیات شریان یعنی -نفت صنعت کارکنان اگر خصوص به

 داریرمایهس دولت شکست برای قاطعانه اقدام برای زمینه بپیوندند، آن

 .شودمی فراهم

 قالبیان سرنگونی تا عمومی اعتصاب  از که است روشن حساب این با

 باید عمومی اعتصاب. هست طوالنی راهی حاکم داریسرمایه دولت

. النفسهفی هدف یک صرفاً نه و باشد بزرگتر عمل برنامۀ یک از جزئی

 یک رژیم که شود باعث تواندمی تنهایی به عمومی اعتصاب چون

. کند مالیم و نرم را معترضین ترتیب این به و بدهد امتیازاتی سری

 تنگرف پس به کند شروع وقت آن گذشت پُل روی  از خَرَش که بعداً

 که جاست همین در انقالبی رهبری اهمیت!  امتیازات یک به یک

 رزنجی از مهم حلقۀ یک تنها عمومی اعتصاب. بشود طور این نگذارد

 مرحله هر در باید انقالبی چپ نیروی نتیجه در. است رژیم سرنگونی

 سیاسی، ترکلی مبارزۀ و اعتصابات و اعتراضات درون مداخله با

 نعقا ایعمومی اعتصاب چنین تربلندمدت اندازچشم به را کارگران

 .کند

 و سکنم نبود و بیکاری و فقر علیه کارگران اعتراض بعدی قدم یعنی

 سرنگونی شعار در را خودش که جهنمی زندگی یک خالصه و تورم

 یکارگر مدیریت و کنترل و اشغال به اقدام داده، نشان حاکمه دولت

 داد نشان عمومی اعتصاب کهاین از بعد یعنی. است کالن صنایع در

 علبالف برای که دهد نشان هاهمان به حاال کیست، دست واقعی قدرت

 و فتن مثل) کالن و مادر صنایع و بروند باید بالقوه قدرتِ این کردن

 خودشان دست به را( غیره و معادن و مخابرات و برق و پتروشیمی

 از اگر که هستند داریسرمایه دولت استراتژیک نقاط هااین. بگیرند

 یسیاس قدرت بلکه کند،می سقوط فقط نه بشوند، خارج دستش

 .بیافتد کارگر طبقۀ دست به تواندمی

 بارزهم همین برای دقیقاً کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ اینکه آخر در

 اباعتص» یک خطوط خود سهم به کرد خواهیم سعی ما. شده تشکیل

 ستنده تماس در ما با که کارگرانی به را انقالبی اتدازچشم با «عمومی

 فضای حساس، برهۀ این در چون دیگر طرف از ولی. کنیم منتقل

 ویر دست و نشستن منفعل چون است، سیاسی فضای یک موجود

 جایز الًاص شوندمی سرکوب دارند معترضین حالیکه در گذاشتن دست

 یاسیس هایانگیزه یا مبارزاتی روحیۀ ایذره که هرکسی چون و نیست

 هر که کنیممی پیشنهاد ما ماند،نمی منفعل فضا این در باشد داشته

 به را «عمومی اعتصاب» بحث تا کند کمک خود توان به بنا کسی

 .چطوری؟ یعنی. کند بدل ایران اعتراضی جامعۀ در رایج بحث یک

 در نامحسوس شکل به را اعتصاب اعالمیه تا ۰۵ کارگری، اگر شما

 رسدب کارگران دست به تا بگذاری جا توانیمی کارخانه مختلف جاهای

 المیۀاع پرستاری اگر. کرده توزیع را هااین کی بفهمند اینکه بدون

 اگر. کن پخش مخفی طوربه بیمارستان در را «عمومی اعتصاب»

 اگر. اربذ جا تاکسی و اتوبوس و مترو توی را هااعالمیه برو دانشجویی

 امیلف یا همکاران یا دوستان با آید،برنمی دستت از کاریهیچ دیگر

 .کن بحث موضوع به راجع
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 ۱۳۷۱ دی ۱۴ – کارگری سازمانده عمل کمیته

 

 که بود شهرهایی جزو اراک سراسری، اعتراضات شروع روز اولین از

 ینماش کردن واژگون. دید خود به را خیابانی اعتراضات نوع حادترین

 ولی ندۀنمای بیت به حمله و انتظامی نیروی کانکس زدنآتش پلیس،

 اولیه روزهای در آن اشغال و اراک فرمانداری به مردم یورش فقیه،

 .بود اراک در اعتراضات باالی سطح بر گواهی

 که فشاری و اراک شهر در بزرگ صنعتی کارخانۀ هاده تمرکز دلیل به

 دوش بر اخیر دهۀ در حداقل هایشورشکستگی و هاسازیخصوصی

 طورچه که ایمدیده اخیر سال دو در الاقل گذاشته، اراک کارگران

 تبدیل اراک شهر در آشنا ایصحنه به کارگری خیابانی تظاهرات

 باالی سطح و هاکارخانه تمرکز از حد همین حالبااین. استشده

 قبضۀ داردمی وا را حکومت که است اراک در کارگری اعتراضات

 و سرکوب از ماهی چند هنوز. بگیرد سخت و سفت را شهر بر امنیتی

 رآبآذ کارگران علیه آوراشک گاز پرتاب و ضدشورش نیروهای یورش

 ۷) روز دو دستگیرشدگان تعداد گذشته هفتۀ اعتراضات در. گذردنمی

. بودند نوجوان آنان نفر ۲۰ تعداد که بوده نفر ۳۵۵ تقریباً( دی ۱۵ و

 بین در. نیست معلوم دی ۱۵ از پس روزهای دستگیرشدگان آمار

 هاهکارخان سایر و هپکو و آذرآب کارگران از تعدادی دستگیرشدگان،

 متحکو. بوده موجود نیز بودندکرده شرکت خیابانی تظاهرات در که

 دادگاهی را دستگیرشدگان از نیمی از بیش دادستانی از نقل به

 .استکرده

 و است امنیتی شدتبه هم هایشکارخانه و اراک روزهای این فضای

 دهند،می کشیک ماشین با شب از پاسی تا اطالعاتی نیروهای

 نصب خیابانی رصد برای جدیدی هایدوربین شده دیده همچنین

 فضا دنشامنیتی با. نشده متوقف هادستگیری روند هم هنوز و اندکرده

 رو کمابیش خیابانی تظاهرات سرکوب، تشدید و هادستگیری موج و

 بقاتیط مطالبات انبوه و شدهانباشت هاینارضایتی اما. است افول به

 .است باقی خود جای سرِ بر چنانهم معترضین سیاسی و

 وند،ش سیاسی اراک صنعتی کارگران اگر که داندمی خوبی به حکومت

 که تنیس هم دلیلبی. شد خواهد بدل آنان علیه باروتی انبار به اراک

 درست هپکو کارگران مهرماه معوقۀ حقوق اندازیچشم چنین ترس از

 که است ترس همین دقیقاً. شد واریز خیابانی اعتراضات بحبوحۀ در

 داریاستان میز روی شهر این مهم کارخانجات وضعیت هرگاه بینیممی

 اتجلس در نیز اطالعات وزارت نمایندگان گیرد،می قرار فرمانداری یا

 ضرحا سازیخصوصی سازمان و صنعت وزارت نمایندگان با مشترک

 .شوندمی

 مهم و لیدیک نکتۀ چند کردیم، توصیف باال در که وضعیتی به توجه با

 یابانیخ اعتراضات جنبش به نسبت کارگران وظایف و موقعیت به راجع

 :شودمی مطرح مرحله هر در

 سبتن کارگران موضع اراک، در پیش هفتۀ خیابانی اعتراضات آغاز با

 ،بود دسته دو خیابانی اعتراضی تظاهرات در شرکت یا حمایت به

 در طلبیسلطنت شعارهای که استدالل این با کارگران از ایعده

 اب متناسب را هاخواست این چون بنابراین شده، شنیده تظاهرات

 عدۀ اما. کردندنمی دفاع تظاهرات در شرکت از دیدندنمی خودشان

 برای را فرصت این -سیاسی دیدگاه از فارغ- کارگران از دیگری زیاد

 در و شمردند مغتنم سیاسی و طبقاتی جانبۀهمه اعتراض یک ابراز

 اضاتاعتر به نسبت پیشرو کارگران وظایف. کردند شرکت تظاهرات

 :کرد بررسی توانمی سناریو ۳ در را اراک

 

 و افتاده جریان به تازگی به خیابانی شورش که زمانی در-۱️♦

 هکارخان درون فضای هنوز و کنندمی نگاه آن به تردید با هاخیلی

 نبی یعنی) دارد هاخیابان در اعتراضی حاد فضای با زیادی فاصلۀ

 مثالً یعنی) کارخانه شدنِسیاسی زمانِ هنوز ،(است دودستگی کارگران

. یدهنرس فرا( غیره و کارخانه اشغال یا اعتراضات از حمایت در اعتصاب

 و اراک در اخیر اعتراضات وضعیت به نگاهی  

 اراک کارخانجات پیشروی کارگران وظایف

 اعتراضی جنبش به نسبت



 

14 

 

 با و)  یونیفورم بدون معترض، کارگران شرکت راه، بهترین بنابراین

 و مطالبات کردن مطرح و تظاهرات در( هایشانچهره پوشاندن

 یا «کارخانه کردنملی» مضمون با مثالً) شانکارگری شعارهای

 جمعیت بین در( غیره و «کارگران خودِ دست به کارخانه گرداندنِ»

 تباف و اراک در کارگران خیابانی اعتراضات سوابق دلیلبه. است

 ایتحم شعارهایی چنین از یقیناً مردمی معترض جمعیت اش،کارگری

 انهمکار از تا چند هماهنگی با تواندمی پیشرو کارگر مثالً. )کنند

 با عدب و کند تهیه دارقافیه و ساده شعارهای اعتمادش قابل و نزدیک

 ندک شرکت تظاهرات در -چهره پوشاندن یعنی- امنیتی مسائل حفظ

(. گیردب شعار تا بیاندازد اعتراضی جمعیت در را شعارها آن کند سعی و

 با اتاعتراض از بعد روز کارگران سایر و شود انجام فعالیتی چنین اگر

 طورچه اعتراضی هایفیلم در که بشنوند و ببینند خود چشم

 ادزی اعتمادشان کنند،می حمایت آنان هایخواست از تظاهرکنندگان

 أسفانهمت که بود امری این) پیوندندمی اعتراضات صفوف به و شودمی

 (.نیفتاد اتفاق گذشته هفتۀ در

 قدریبه خیابانی تظاهرات که است زمانی بعدی سناریوی-۴️♦

 زیاد درحال سرعت به که داده نشان پایداری خود از و یافته تداوم

 شدت به کنترل و سرکوب برای رژیم توان طرفی از و است شدن

 آنست وپیشر کارگر فوری و اصلی وظیفۀ اینجا در. استرفته تحلیل

 قطری از بلکه نکند، اکتفا خیابانی فردی اعتراض به دیگر که

 ضاتاعترا عرصۀ به را کارگرانش و کارخانه کل اعتصابات، سازماندهی

 نبشج رساندنِ موفقیت به اصلی کلید که دلیل این به. بکشاند

 اعتصاب سالحِ. است کارگران دست در حال هر در خیابانی، اعتراضی

 از که ار اشمالی منابع یعنی– را حاکمیت حساس نقطۀ مستقیماً که

 تحمیل با و گیردمی نشانه -آوردمی دست به کارگران چاپیدنِ

 در ار مناصب و منابع که قُلدری اقلیتِ به خسارت تومان میلیاردها

 !آوردمی در زانو به را آنان گرفته، دستش

 

 بخاطر اخیر روزهای در آنکه اراک به راجع فرعی کامالً نکتۀ یک

 اعتراضی وضعیت مورد در زیادی جعلی اخبار آزاد، خبررسانی غیاب

 تراضیاع جوّ دربارۀ ایلنا دیروز که بود خبری آخرینش که شدمی پخش

 ندچ عرضِ در و داد انتشار معوقاتشان از هپکو کارگران نارضایتی و

 یترت دستکاری با کارگری فعالین هایتشکل و هارسانه برخی ساعت

 ینا اشکال!!! کردند «ایهفته دو اعتصاب» یک به تبدیل را آن خبر

 که میشود آن از مانع که آنست اخبار کردن آلودابهام و دستکاری نوع

 توانندب و باشد مبارزین و فعالین دست در جنبش زندۀ و دقیق نبض

 .کنند هماهنگ نبض این با دقیقاً را هایشانفعالیت

 روز چند از بعد که است شرایطی در سوم سناریوی اما-۳️♦ 

 و هادستگیری و سرکوب دلیلبه خیابانی، تظاهرات اولیۀ گیریاوج

 کم حالِ در خیابانی تظاهرات ، روشن اندازچشم و رهبری یک نبود

 ییادآور همکاران به را اندازچشم این مکرراً باید جااین در. باشد شدن

 مالاحت شود، باز تربیش سرکوب برای حکومت دستِ هرقدر که کرد

. شودیم تربیش برسد هم هاکارخانه درون به سرکوب این دامنۀ کهاین

 اعتراضات کوچکترین جلوی کرد خواهد سعی بهانه این با حکومت

 دستمزدهای مثل) هم صنفی مطالبات کمترین برای کارگری

 احتمال وقتی. بگیرد «اغتشاش» با مبارزه اسم به( نشدهپرداخت

 برای وضعیت این در شود،می تربیش و تربیش مبارزه افول و سرکوب

 البق در جمعی فعالیت تداوم اندازۀ به چیزیهیچ پیشرو کارگر یک

 هایشانهن اولین آغاز با معموالً. نیست بخشنجات مبارزاتی تشکیالت

 هب شوند،می ناامید سرعت به معترض مردم از بسیاری جنبش، افول

 انرژی آن طورچه و چرا کهاین مقابل در و گردندمی باز هاخانه

 قطف اما. یابندنمی پاسخی رفته هرز به مبارزاتی جمعیِ و شکوهمند

 نفس زا اعتراضات اولیۀ سرعت شدن کم با که هستند هاپیشروترین

 این رد» پرسندمی خود از مدام عوض در و شوندنمی ناامید و افتندنمی

 وشخام تا کند کمک جنبش به که کرد باید کاری چه دقیقاً مرحله

 عنیی. جُست باید جمعی مبارزۀ در تنها را سؤال این به پاسخ. «نشود؟

 ند،ک وصل متشکل مبارزۀ یک به را خود توانست معترض فرد اگر

 اقیب منفرد اگر اما. کند ایفا سهم مبارزه داشتن نگه زنده در تواندمی

 ابزاری چه. ماندمی باز جنبش پیشرَوی در ویژه سهم ایفای از ماند،

 گهن زنده است، شدن له حال در سرکوب زیر که را مبارزه این تواندمی

 هتوانست هم سرکوب دورۀ در حتی که پویا تشکیالتِ یک جز دارد
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 عمل کمیتۀ دهد؟ ادامه مبارزه به و کند حفظ را اعضایش امنیت

 چنین زا اینطفه اما تشکیالتی، چنین هنوز نه اگر کارگری، سازماندۀ

 کی دادن جهت و بخشیدن حیات اندازشچشم که است تشکیالتی

 .است مختلف هایاستان از کارگری پیشروان با انقالبی جنبش

 امری خیابان، در اعتراض مد و جزر از جدای را مبارزه هم شما اگر

 ریقط از دید، تدارک جدی صورت به آن برای باید که دانیدمی دائمی

 .باشید تماس در ما با تلگرام کانال

 ۱۳۷۱ دی ۱۷ – کارگری سازمانده عمل کمیته

 !ماست مسلم حق خود از دفاع -��1

 که یکسان! داد تواننمی گل شاخۀ با را حکومت گلولۀ و باتوم پاسخ

 هرگز اگوی کنندمی تبلیغ را خشونت بدون مبارزۀ رومانتیکِ هایایده

 در !اندنچشیده را هاشخصیلباس و پلیس هایکتک و هاباتوم مزۀ

 را خود از دفاع حق ما کند،می تحمیل ما به پلیس که خشونتی مقابل

 اعدف خودت از بگوید ما به تواندنمی کسی. داریم ممکن ابزار هر با

 !ماست مسلم حق قطعاً حیات، حق! بمیر لگد و مشت زیر و نکن

 «ومیعم اعتصاب» یک به پراکنده خیابانی اعتراضات تبدیل -��۴

 !بزرگ

. کرد قیام ایران سرتاسر. گذشت خیابانی ضدوخورد و اعتراض از روز ده

 خرهباأل داد؟ ادامه خیابانی نامحدودِ اعتراضِ به توانمی کِی تا مگر اما

 تظاهرات هاشب و بکنند جان کار سرِ روز طول در مجبورند که مردمی

 ریفح شکستِ برای. شوندمی فرسوده و خسته روز چند از بعد بروند،

 ودهایشس و مالی منابع یعنی طور؟چه! زد ضربه حساسش نقطۀ به باید

 و سرکوب برای را همان و گیردمی کارگران ما جان شیرۀ از که را

 تدس با طور؟چه اما. درآورد دستش از کندمی استفاده ما علیه حبس

 از را کشور تواندمی ساعته، ۴۲ عمومی اعتصاب یک! کار از کشیدن

 بازوی رزو با واقعاً کسانی چه که دهد نشان و کند فلج پایین به باال

 یعنی! امعهج اکثریت یعنی! کارگر طبقۀ: گردانندمی را اقتصاد دارند خود

 و ارمندک! پرستار و معلم! راننده و بنا! کارخانه کارگرِ یعنی! شما و من

 و بادآورده مالِ نه و داریم کالنی ارث نه چون که ما همۀ یعنی! بیکار

 ارک که هاییانگل به را کارمان نیروی مجبوریم اختالس، و رانت نه

 دارسرمایه «خوبِ هایژن» به خودشان قولِ به! )بفروشیم کنندنمی

 اعتصاب) بکشیم کار از دست متحدانه روز یک فقط باهم همه اگر

! شودمی فلج اسالمی جمهوری حکومت پای تا سر از( عمومی

 نعتص کارگران! شوندمی قفل هاخیابان بکشند، کار از دست رانندگان

 که ظامیانین حقوقِ و شودمی بسته نفت فلکۀ شیرِ کنند، اعتصاب نفت

 ندکن اعتصاب کارخانه کارگران! رسدنمی کنندمی سرکوب را مردم

 معلمان! رسدمی ضرر حاکم دارانِسرمایه به تومان میلیاردها روزانه

 وندِر وارد کشور سراسر در را داربچه خانوادۀ هامیلیون کنند، اعتصاب

 یبانک مبادالت کنند، اعتصاب بانک کارمندان! اندکرده اعتراضات

 شودیم فلج کمال و تمام هاآن دولتی دستگاه خالصه! شودمی تعطیل

 چه با دید خواهید وقت آن! شودمی قطع رویشان به مالی منابع و

 ام اعتصابِ قدرتِ است این! افتاد خواهند «کردن غلط» به سرعتی

 !اعتصاب خاطربه افتندمی زانو به ما جلوی دارانسرمایه! کارگران

 دارانسرمایه و مقامات نهادها، دارایی فوری مصادرۀ -��۳

 !درشتدانه

 مه و کندمی فلج را دولتی دستگاه موقتاً هم عمومی، اعتصاب یک

 هب باید بالفاصله نتیجه در. دهدمی نشان را کارگران واقعی قدرت

 نهادهای و هاشرکت دست از را عمومی منابع بعدی قدم عنوان

 بنیاد و رضوی قدس آستان امپراتوری اموال. بیاوریم در گرچپاول

 .شود مصادره مردم عموم نفع به باید غیره و اوقاف و مستضعفان

 ارتتج و اراضی و معادن و نفت کالن، صنایع بر خصوصی مالکیت

 لیم مردم، دموکراتیک نظارت زیر صنایع این و شود لغو فوراً باید

 قالب در و منحل باید خصوصی مالی مؤسسات و هابانک کلیۀ. شوند

. شوند ادغام جامعه مردم نظارت تحت جدید مرکزی بانک یک

 اقالم خصوصبه) واردات و صادرات انحصاری امتیازهای همچنین

 7 به اعتراضی جنبش هدایت برای قدم 

 انقالب یک سوی
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 برای ادارات و هاکارخانه تمام در و شود لغو باید( مردم مصرفی مهم

 باید بشود مشخص هاسازیحساب و هااختالس و هارانت حجم کهآن

 که عمومی اموال مصادرۀ از بعد. شوند علنی هاآن حسابداری اسناد

 دهآم دستبه هایثروت و منابع توانمی بوده خواررانت مشتی دست

 و نمسک تأمین به مردمی نظارت زیر و دموکراتیک ریزیبرنامه با را

 اختصاص غیره و زیست محیط ترمیم و ونقلحمل و درمان و آموزش

 روزام که اختالسی و فالکت و فقر و بیکاری جهنمِ این از و بدهیم

 .شویم راحت اندکرده درست برایمان

 !کارگران خودِ دست به ادارات و هاکارخانه مدیریت و کنترل-��۲

 هچ و پرستاران چه معلمان، چه صنعتی، کارگران چه) کارگران اکثر

 سفید کار محل در را مویشان سال هایسال( غیره و اداره کارمندان

 اننددمی خواریرانت و رسیدهدورانبهتازه دارِسرمایه هر از بهتر و کردند

 اقتصاد کل خالصه و هابیمارستان مدارس، ادارات، ها،کارخانه چگونه

 مدارس! بگردانند کارگران خودِ باید را کارخانه امور همۀ. بگردانند را

 و رسهامدا پزشکانِ نه را هابیمارستان! بگردانند معلمان خودِ باید را

 روریس دورانِ. بگردانند هابیمارستان پرسنل خودِ باید که کارکاسب

 !خواهیمنمی باالسر آقا دیگر! آمده سر به دارانسرمایه

 !خارجی دخالت به نه -��۰

 ما تاعتراضا از کاسبکاری برای اسرائیل و آمریکا رهبران دوختن تور

 از را پایتان: است روشن ما پیام. میدهد نشان را هاآن ریاکاری فقط

 ما !ندوزید کیسه خودتان برای آن از و بیرون بکشید ما اعتراضات

 !کنیم حسابتسویه اسالمی جمهوری با طوریچه دانیممی خودمان

 ایران؟ گرسنگانِ شورشِ به چه را میلیاردر بسازبفروشِ ترامپِ

 ارنامۀک بشر؟ حقوق به چه را فلسطینی کودکان قصابِ نتانیاهوی

 انهخاورمی که سوریه و لیبی و افغانستان و عراق در هااین هایحمایت

 کسچهی اتفاقاً! است بس مانپشت هفت برای نشاند سیاه خاکِ به را

 اوضاع در هاآن سیاسی و نظامی دخالت از اسالمی جمهوری اندازۀ به

 ما! کند قصابی را مردم بهانه این به تا شودنمی خوشحال ایران

 عراق در اسالمی جمهوری هایدخالت سرسخت مخالف که طورهمان

 مخالف هم اندازه همان به هستیم، غیره و یمن و لبنان و سوریه و

 هب سوزشانخانمان هایجنگ صدور و اسرائیل و اروپا و آمریکا دخالت

 !هستیم منطقه در «دموکراسی» اسم

 !ملی هایاقلیت سرنوشت تعیین حق-��۱

 وعن بدترین طعم هاسال ترک، و کُرد و عرب و بلوچ ملی هایاقلیت

 هایاقلیت حقوق. اندچشیده را تحقیر و تبعیض و سرکوب و زندگی

 ایدب -سرنوشت تعیین حق تا مادری زبان به آموزش از -ملی و قومی

 ناطقم این در اعتراض هر به امروز که کسانی. شود شناخته رسمیت به

 سر رب اگر فردا که هستند هاییهمان زنند،می «طلبیتجزیه» برچسب

 ار اسالمی جمهوری مرکزی حکومت کنونی رویۀ همان بیایند، کار

 قوقح اگر! زور و سرکوب زبان یعنی: برد خواهند کار به هااقلیت علیه

 ترسمی به هاآن سرنوشت تعیین حق اگر شود، تضمین هااقلیت

 توسعۀ هب شروع بالفاصله رژیم سرنگونی از بعد ما اگر شود، شناخته

 ،مناطق این در ستم تحت هایاقلیت که خواهید کنیم، مناطق این

 تاننژادپرس دست باید. داد خواهند ترجیح جدایی به را ما کنار در بودن

 لیهع اعتراضات در افکنیتفرقه با که را افراطی گرایانملی و آریایی

 .کرد منزوی را هاآن و بست دهندمی شعار هااقلیت

 :انقالبی مؤسسان مجلس ساخت سوی به پیش-��۷

 سؤال اما!«. رفراندوم برگزاری: »زنندمی فریاد تظاهرات در برخی

 جمهوری کند؟ برگزار کسی چه را رفراندوم است قرار که اینست

 ندک برگزار رفراندوم بشود حاضر حاکم رژیم کهاین مردم؟ یا اسالمی

 بخواهند مردم اگر اما نیست؛ باورپذیر که است مضحک قدراین

 در را آن توانندنمی هرگز که است واضح کنند برگزار رفراندوم

 چنین برگزاری حتی پس. دهند انجام کنونی رژیم چهارچوب

 دخواه موکول حاکمیت این سرنگونی از بعد به عمالً هم رفراندومی

 !شد

 ایجاد» شعار باید ،«رفراندوم» انحرافی شعار جای به معتقدیم ما

 رفاًص مؤسسان، مجلس. کنیممی مطرح را «انقالبی مؤسسان مجلس

 تشکیل عدیب حکومت نوع تعیین و گیریتصمیم برای که است هیئتی
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 تلفمخ اقشار و طبقات نمایندگان که است محلی نتیجه در. شودمی

 آن در متفاوت و مختلف هایبرنامه با مختلف سیاسی نیروهای و

 .شوندمی حاضر

 گویدب حاکم طبقۀ اگر که اینست داشت نظر در باید که چیزی اولین

 ندتوانمی همه و گیردمی شکل مؤسسان مجلس فردا از خُب، بسیار»

 قصد به دانیممی چون کنیم، تحریم را آن ما ،«باشند داشته نماینده

 مجلس» از فقط ما نتیجه در. است معامله و وقت خرید و فریب

 سمجل برگزاری از زمانی یعنی. کنیممی دفاع «انقالبی مؤسسان

 ردهک واژگون را رژیم مسلح مردمِ نیروی که کنیممی دفاع مؤسسان

 تحکوم یک به را خود جای یا باشد قدرت خالء در یا کشور و باشند

 از که طورهمان انقالبی مؤسسان مجلس بنابراین. باشد داده انتقالی

 ختس و سفت حکومت هنوز که کنونی وضعیت مالِ آید،برمی اسمش

 شجنب آتیۀ مراحل برای مجلس این بلکه. نیست است، جایش سر

 هاادگانپ ریزندمی مردم که شرایطی در! انقالبی شرایط در یعنی است؛

 یدفاع هاییگان و شده مسلحانه مرحلۀ وارد قیام کنند،می اشغال را

 شوراهای دست به محالت و کارخانجات و اندگرفته شکل مردم

 .آمده بیرون حکومت دست از و افتاده مردمی و کارگری

 کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ -۱۳۷۱ ماهدی ۱۸

 

 و کردیم برجسته را «عمومی اعتصاب» بحث ما اعتراضات طی در

 ابانیخی سطح در اعتراضات باألخره عمومی اعتصاب بدون که گفتیم

 نروش هم دلیلش. کندمی فروکش موقتاً زود یا دیر و ماندمی باقی

 خیابانی نبرد کشش و توان مشخصی حد یک تا مردم چون. است

 هاضاف باید هم را این تازه و. شوندمی خسته بعد به جایی از و دارند

 بعد و بودند کار سر ۰ ساعت تا صبح از اکثراً اعتراضات این در که کرد

 مختل و گشتمی کماکان اقتصاد یعنی. پیوستندمی اعتراضات به

 .شدنمی

 ازف به اعتراضات شدن وارد برای گفتیممی که بود خاطر همین به

 برای اعتراضات یعنی. نیست عمومی اعتصاب از غیر راهی جدید،

 کل به ارباین کهاین برای برود، خیابانی مقابلۀ سطح از فراتر کهاین

 متیازا اعطای و نشینیعقب به وادار را حکومت بزند، ضربه «اقتصاد»

 ازف به ورود آمادۀ را کارگر وسیع طبقۀ کهاین برای نهایتاً و کند

 در. خوردب پیوند «عمومی اعتصاب» به باید کند، انقالب و سرنگونی

 چرا و چونبی و الزم شرط یک نظر این از عمومی اعتصاب نتیجه

 ونچ. رسید آن به باید که اندازچشم یک و است «باید» یک است،

 دمانمی این مثل عمومی، اعتصاب مرحلۀ به شدن وارد بدون اعتراض

 عتصابا. دارد نگه را خودش نفس بخواهد دقیقه پنج از بیش کسی که

 کهاین البته. دارد خیابانی اعتراضات برای را تازه هوای نقش عمومی

 این شرایط آیا کهاین و است مسأله یک شد عمومی اعتصاب وارد باید

 .دیگر مسألۀ یک است فراهم عمومی اعتصاب

 یعنی دارد، را خودش ملزومات عمومی اعتراضات به شدن وارد

 ولط در که دیدیم. رسید آن به کردنش درخواست با صرفاً شودنمی

 یعموم اعتصاب برای حتی که بود شده داده هاییفراخوان اعتراضات

 ندۀکنرهبری تشکیالت یک اگر! بود کرده تعیین هم ساعت و روز

 مالًع فراخوان یک با بله داشت، وجود وسیع هایپایه با معتبر و جدی

 الاقل نهادی چنین ولی. کردمی آغاز را سراسری عمومی اعتصاب

 یا کارخانه یک داخل کارگران که صورتی در. ندارد وجود اآلن

 میزان کنند،می نگاه کارشان محیط از بیرون به اداره کارمندان

 رژیم دست از اوضاع کنترل و ابتکارعمل شدن خارج و جنبش پیشروی

 قوا توازن کنند احساس که جایی در فقط و کنندمی مقایسه هم با را

 و اباتاعتص با دارد، آینده جنبش این و است اعتراضی جنبش نفع به

 هم تحال این باالی حدّ. دهندمی نشان واکنش اعتراضات به پیوستن

 تیر ایند،بی وسط اگر که است نفت استراتژیک صنعت کارگران دخالت

 .اندزده حکومت به را نهایی

 باعتصا دربارۀ تدارکاتی ملموس نکتۀ چند 

 عمومی
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 صاباعت  هدف تا خیابانی اعتراضات فاصلۀ کردن پُر برای نتیجه در

 :برداشت را قدم چند شودمی عمومی،

 طفق که روز یک نه کارخانه، برخی کارگران که است این اول حالت

 اعتصاب وارد اعتراضات از حمایت در نمادین صورت به دقیقه ۱۵

 نای از تربیش چندبار و چندین نمادین، اعتصاب دقیقه ۱۵. شوند

 هاکارخانه سایر کارگران هم و اعتراضی جنبش هم به نفساعتمادبه

 .کندمی تزریق

 نشدهمحقق مطالبات که هاییکارخانه کارگران که است این دوم حالت

 دیگه ههفت سه تا اگر فرضاً که بوده صحبت این خودشان بین و دارند

 اعتصاب کنند،می اعتصاب ندهند را دستمزدها دیگه ماه یک یا

 نیخیابا عمومی اعتراضات شرایط در را آن و کنند تسریع را خودشان

 .دهند انجام اعتراضات این هایخواسته و مطالبات از حمایت با و

 شرایط در رژیم که است این هم آن دارد؛ وجود هم سوم حالت یک اما

 یگیریپ که کندمی امنیتی را کارخانه داخل فضای قدریبه اعتراضی

 هم عمومی اعتراضات شروع از قبل سادۀ هایخواسته همان

 کارخانه داخل کارگران نتیجه در شود،می نامیده «اغتشاش»

 کارگران شرکت راه، بهترین حالت این در. بخورند جُم توانندنمی

 و تظاهرات در( هایشانچهره پوشاندن با و)  یونیفورم بدون معترض،

 مضمون با مثالً) شانکارگری شعارهای و مطالبات کردن مطرح

 «کارگران خودِ دست به کارخانه گرداندنِ» یا «کارخانه آن کردنملی»

 یک ونی،کن جنبش اساساً اینکه دلیلبه. است جمعیت بین در( غیره و

 نینچ از مردمی معترض جمعیت اینکه احتمال است، طبقاتی جنبش

 با واندتمی کارگر یک مثالً. )است زیاد خیلی کنند حمایت شعارهایی

 ساده شعارهای اعتمادش قابل و نزدیک همکاران از تا چند هماهنگی

 وشاندنپ یعنی- امنیتی مسائل حفظ با بعد و کند تهیه دارقافیه و

 جمعیت در را شعارها آن کند سعی و کند شرکت تظاهرات در -چهره

 سایر و ودش انجام فعالیتی چنین اگر(. بگیرد شعار تا بیاندازد اعتراضی

 در هک بشنوند و ببینند خود چشم با اعتراضات از بعد روز کارگران

 تحمای آنان هایخواست از تظاهرکنندگان طورچه اعتراضی هایفیلم

 ندند؛پیومی اعتراضات صفوف به و شودمی زیاد اعتمادشان کنند،می

 رتساده خیلی اعتصاب سمت به کارگری اعتراضات دادن جهش یا

 .شد خواهد

 کرد، ادهاستف تاکتیک کدام از باید موقعیت هر در اینکه انتخاب برای

 یک دحدو مثالً داره؛ مشخص شرایط از تحلیل به بستگی کامالً این

 کارگران شرکت تاکتیک بود، اوج در خیابانی اعتراضات که پیش هفتۀ

 ندرو کارخانه کارگران رادیکال آن مطالبات انداختن جا و  تظاهرات در

 شکمابی خیاباتی تظاهرات که امروز اما. بود روش بهترین اعتراضات

 راه نبهتری است، امنیتی بسیار هم ها کارخانه فضای و کرده فروکش

 با همبستگی در مثالً) دقیقه ۱۵ برای روزانه کار از کشیدن دست

 .است( جنبش دستگیرشدگان و شدگانکشته

 اندازچشم یک عمومی اعتصاب که بینیممی توضیحات این با نتیجه در

 ت،نیس ساده و خودخودبه فقط نه آن به ورود اما است، ناپذیراجتناب

 نیز ود این و است تدارکات و سازماندهی نیازمند سخت و سفت بلکه

 این بروز از قبل هامدت که تشکیالتی. انقالبی تشکیالت یک نیازمند

 و درست برنامۀ با باشد؛ ساخته را خودش مردمی، گستردۀ اعتراضات

 جلب را هاخیلی اعتماد و کرده اثبات را خودش موقع،به دخالتگری

 ،جایی هر و دانشگاه و ادارات و کارخانه توی جا،آن و جااین باشد؛ کرده

 دست هب مستقیماً را اوضاع نبض بتواند که باشد داشته هاییتماس

 هک باشد داشته آماده و شدهساخته نیروهای و هاهسته قدرآن بگیرد؛

 قدم بار هر و کند تحلیل درست بتواند نشود، گیج اعتراضات موقع

 دارکت به بیندازد؛ جا را درست خط و شعار بتواند کند؛ روشن را بعدی

 قایعو سیر روی بودن، بیننده جای به خالصه و کند کمک اعتصاب

 هایشکست و هادرس تشکیالت، یک غیاب در. بگذارد تأثیر

 .فرموله نه و شودمی ثبت نه جاییهیچ اخیر اعتراضات

 اتاعتراض هستیم، روروبه انقالبی رهبری یک خأل با ما که زمانی تا

 فروکش وجود با. روندمی و آیندمی ما چشم جلوی هاشورش و

 هستند سرجایشان آن دالیل و مادی شرایط همۀ اما اخیر، اعتراضات

 اما جدیدتر اعتراضات بینیپیش توانیممی زیادی دقت با اآلن از و

 ماه،دی اعتراضات از درس ترینمهم اما. باشیم داشته را تریقوی

 توانیمیم فقط قبلی، سازماندهیِ بدون و تشکیالت بدون که بود همین
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 کستش به محکوم حالت این در بزنیم، حرف «نبایدها و بایدها» دربارۀ

 اینکه نه و کشدمی خودش دنبال را ما حوادث سیر و بود خواهیم

 .کنیم تعیین را حوادث مسیر خودمان

 رد واقعاً اسالمی جمهوری داریسرمایه علیه اعتراضی جنبش هرچند

 و است خودجوش و خودانگیخته بسیار عموماً اما است، باالیی سطح

 قاًدقی این. دارد قرار خود طفولیت مراحل در یابیسازمان میزان نظر از

 این عرف و کندمی پذیرآسیب بسیار را جنبش که است ضعفی همان

 .شودمی محسوب فوتی و فوری هدفِ یک ضعف،

 دلیل همین به درست امسال مهرماه کارگری، سازماندۀ عمل کمیتۀ

 همین مسیر در هم اشتاکنونی کارنامۀ همۀ و کرده موجودیت اعالم

 تجربه، از درجه هر با همراه، رفقای و دوستان همۀ از ما. بوده هدف

 کنند، واکاوی مو به مو را اخیر اعتراضات که کنیممی درخواست

 ازماندهس عمل کمیتۀ برنامۀ کنند، شناسایی را ضعفش نقاط و هادرس

 یعمل هایگام وارد ما با همراه و بگذارند بحث به خود بین را کارگری

 وقت ونچ شوند، پایین از جنبش کنندۀرهبری تشکیالت ساختن برای

 .است تنگ بسیار

 ۱۳۷۱ دی ۴۵ – کارگری سازمانده عمل کمیته

 سعی اخیر روزهای در اسالمی جمهوری استبدادی حکومت درحالیکه

 گیریشکل احتمال از هاخیابان در سرکوبش قوای تمام تمرکز با کرده

 با و کند جلوگیری بزرگ شهرهای در خیابانی اعتراضی تجمع نوع هر

 نوع هر هاینطفه خودش خیال به ببندها و بگیر موج بیشترین ترتیب

 تراضاتاع کل بالتبع تا کند خفه اعتراضات این در را یافتگیسازمان

 کار هب را اشتباهی محاسبات که است روشن نتیجه اما شوند، خاموش

 :چون برده؛

 و است باقی خود قوت به اعتراضات این مادّی و عینی هایزمینه اوالً

 و جا در مجدداً را خودش زود یا دیر بلکه رود،نمی بین از سرکوب با

 ثانیاً و دهد؛می نشان فراگیر اعتراضات صورت به دیگری زمان

 انرژی و خشم خودانگیختۀ فوران صرفاً که اخیر تظاهرات مجموعه

 هچ اکثراً که را هاخیلی بود، هاخیابان کفِ در مردم اعتراضی عظیم

 هم «سیاسی» را خود اعتراضات شروع از پیش هفته یک تا بسا

! استاندهکش «سیاسی فعالیت» و سیاست صف به کردندنمی محسوب

 .ودب مشهود بسیار جوانان و نوجوانان بین در خصوصبه تأثیر این

 فروکش کمابیش اعتراضات «خیابانی» جنبۀ هرچند جهت این از

 هسابقبی جهشی را سیاسی هایحساسیت و آگاهی سطح اما کرده،

 اعتراض چرا: زندمی موج هاسؤال انواع بسیاری ذهن در اکنون. داد

 نبود مسألۀ کرد؟ احیا را اعتراضات شودمی طورچه کرد؟ فروکش

 گذشته هااین از کرد؟ حل شودمی طورچه را اعتراض رهبری

 تظرفی و «آمادگی» هاخیلی در که داشت هم را تأثیر این اعتراضات

 را دیزیا افراد یعنی. کرد ایجاد را متشکل و جمعی سیاسی فعالیت

 یک دغدغۀ که گرفت سراغ توانمی جوان نسل در خصوصبه

. اندردهک پیدا را بابرنامه و هدفمند و منظم فعالیت برای «تشکیالت»

 و صلیا وظیفۀ ظرفیتی، چنین به بخشیدن عینیت و کردن محقق اما

 در جنبش کیفی تغییر. است شرایطی چنین در پیشرو نیروهای اساسی

 قالبیان نیروهای برای را فضا مساعدترین و بوده شگرف هفته دو این

 ایج و رفته بین از زیادی حدود تا ترس و رخوت جوِ. است دربرداشته

 راینبناب. داده اجتماعی و سیاسی هایحساسیت و انگیزه به را خودش

 به کیفی تغییر چنین از نباشند قادر پیشرو نیروهای دلیلی هر به اگر

 کنند، اریبردبهره انقالبی وضعیت به هدایتش و جنبش پیشروی نفع

 دلیل هب. دانست هاآن فعالیت در ضعف نتیجۀ مستقیماً را آن توانمی

 ملع کمیتۀ رفقای که است حساسی دورۀ چنین در فعالیت اهمیتِ

 شهر مختلف محالت در اعالمیه صدها توزیع با کارگری سازماندۀ

 معترض مردم ذهن در عمومی سؤاالت همین به کردند سعی تهران

 .برسانند مردم گوش به را جنبش آتی وظایفِ و بدهند پاسخ

 عمل کمیتۀ سوی از اعالمیه صدها توزیع 

 هدایت برای هاییگام» مضمون با سازمانده

 (نتهرا) – «انقالب یک سوی به اعتراضی جنبش
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 اب داند،می را اخیر برهۀ حساسیت خوبی به حکومت که جاییآن از

 نیروی ماشین هایگشت دایرکردن شهری، فضای کردنامنیتی

 و شخصی لباس موتورسوارهای سپاه، محورمحله هایگشت انتظامی،

 تا) شهر حیاتی هایشاهراه در اطالعاتی و بسیجی نیروهای استقرار

 ومتحک شِبه وضعیت یک برپایی با خالصه یعنی ،(شب از پاسی

 تۀیافسازمان فعالیت هرگونه جلوی تا کرده سعی ها،شب در نظامی

 هم هنوز حالاین با. بگیرد را فاز این در ترویجی و تبلیغی

 یوارهاد بر معترض نیروهای سوی از گسترده شکل به هاشعارنویسی

 اخبار جدیدترین به راجع کارخانجات و ادارات در و بندندمی نقش

 طبقاتی شکاف هم هنوز گیرد،می در سیاسی بحث اعتراضات

 .است اعتراضی و سیاسی سخت جامعه هم هنوز خالصه و پابرجاست

 دانکرده توزیع اخیر روزهای در عمل کمیتۀ رفقای که هاییاعالمیه

 برای اساسی گام ۷» عنوان تحت ترقبل که است مطلبی چکیدۀ

 .یافت نشر «انقالب یک سوی به اعتراضی جنبش هدایت

 ۱۳۷۱ دی ۴۵ – کارگری سازمانده عمل کمیتۀ

 هک شهری ، کرمانشاه در کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ حامی رفقای

 به دست است،بوده اخیر روز پنج در ایران نقاط ترینمعترض از یکی

 و کارگری شهرک چندین در «عمومی اعتصاب» حول شعارنویسی

 .زدند کارخانه چندین دیوار و کارمندی

 یروین این زود یا دیر نباشد قادر ایران سراسری اعتراضات جنبش اگر

 زند،ب پیوند بزرگ «عمومی اعتصاب»  یک به را سراسری اعتراضی

 موضوع اهمیت بخاطر. است داشته نگه پرتگاه لبۀ در را جنبش

 ایحوزه هر در کارگری و چپ رفقای تمام از که است عمومی اعتصاب

 مومیع اعتصاب ایدۀ انداختن جا به خواهیممی دارند که گرایشی هر با

 صاباعت هایکمیته عملی سازماندهی و کارگران و معترضین بین در

 واقعی قدرت مقابل در و شود فلج حاکمه دستگاه تا کنند کمک

 .درآید زانو به متحدینش و کارگر طبقۀ اعتراضی

 ۱۳۷۱ دی ۱۴ – کارگری سازمانده عمل کمیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها،دانشگاه در دی ۷ اعتراضات آغاز با گذشته روز چند طی

 هاده بازداشت به اقدام اسالمی جمهوری استبدادی داریسرمایه

 دانشجو، عزیزانِ این به حمله. استکرده چپ جوان فعال و دانشجو

 گفت خواهیم فقط حمالت این به واکنش در.  ماست تمام به حمله

 .داد خواهیم حاکمه دستگاه به هاخیابان کفِ در را پاسخش که

 چنین ۸۵ دهه در دانشجویی چپ جنبش سرکوب هایدرس متاسفانه

 ژهوی در باالخص که امری. کردنمی انتظار از دور را ایوحشیانه یورش

 .شد تاکید آن بر آذر ۱۱ مناسبت به ایبرنامه

 شانآزادی تا دربند دانشجویان از جانبههمه حمایت حاضر درحال

 .یستن اکنون برای حوادثی چنین از گیریدرس و است کنونی اولویت

 

  :یورش»حمایت کمیته از دانشجویان در بند 

 کفِ در چپ، دانشجویان علیه حکومت

 !«گرفت خواهد پاسخ خیابان

 رایب کرمانشاه در کمیته رفقای شعارنویسی 

 عمومی اعتصاب
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  «سیاسی یزندان تریبون: خیابان» کارزار ۷۱ ماهدی ۱۲ شب در

 و خیابان به عزیزان این صدای بردن با تا کرد تالش خود سهمبه

 کوچکی گام سرکوب، تشدید عواقب مورد در رژیم به هشدار ارسال

 .بردارد زمینه این در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شجنب تداوم با تهران، در کارگری سازمانده عمل ۀکمیت حامی رفقای

 تاکید و سیاسی جنبش این طبقاتی جوانب تقویت هدف به اعتراضی،

 یشعارنویس به دست حکومت، درون هایجناح رقابت از استقاللش بر

 بر ایویژه تاکید با همچنین  هاشعارنویسی این. زدند تهران سطح در

 .بود همراه عمومی اعتصاب تاکتیک بر تمرکز فوری ضرورت

 سپلی روزیشبانه هایگشت و است امنیتی همچنان فضا تهران در

 د،کنن برخورد که مشکوکی مورد هر به و است دایر محالت تمامی در

 عالوه ام رفقای امنیتی، جوّ این علیرغم. کرد خواهند پیگیری و توقف

 ژیمر ضدّ شعار تعدادی دادند، انجام خودشان که هاییشعارنویسی بر

 در طفق نه همچنان مبارزه دهدمی نشان که یافتند دیوارها روی بر نیز

 ریپیگی حال در نیز دیگری اشکال در که خیابانی تظاهرات شکل

 .است

 :شعارها

 !اسالمی جمهوری داریسرمایه رژیم بر مرگ

 !کارگر ضد و زن ضد رژیم باد نابود

 پیش! )دارد ادامه جنبش/ خوزستان تا رشت از/ لرستان تا مشهد از

 (عمومی اعتصاب سویبه

 !کارگرا دشمن دو هر اصولگرا، طلب،اصالح

 !بِکَن رو گورت زودتر ضدزن، حکومت

 !نهایی حلراه عمومی، اعتصاب

 !کارگری حکومت ،«رهبری» نه سلطنت، نه

 !آخوند چه باشه، شاه چه دیکتاتور، بر مرگ

 !ما پیروزی رمز عمومی، اعتصاب سازماندهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنبش تقویت برای تهران در شعارنویسی 

 عمومی اعتصاب به پیوندش و اعتراضی
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 ارگریک سازماندۀ عمل کمیتۀ حامیان شعارنویسی سری اولین از بعد

 به تدس کرمانشاه دیگر نقاط در دیگری رفقای بار این کرمانشاه، در

 ردیگ شعارهای برخی و «عمومی اعتصاب» از حمایت  در شعارنویسی

 از حمایت و کارگر طبقه برای «آزادی» و «مسکن» ،«کار»جمله از

 .زدند زنان حقوق

 نباشد قادر ایران سراسری اعتراضات جنبش اگر میکنیم تاکید مجددا

 گبزر «عمومی اعتصاب»  یک به را اعتراضی نیروی این زود یا دیر

 همیتا بخاطر. است داشته نگه پرتگاه لبۀ در را جنبش بزند، پیوند

 در کارگری و چپ رفقای تمام از که است عمومی اعتصاب موضوع

 ایدۀ انداختن جا به خواهیممی دارند که گرایشی هر با ایحوزه هر

  سازماندهی و کارگران و معترضین بین در «عمومی اعتصاب»

 اکمهح دستگاه تا کنند کمک کار هایمحیط در «اعتصاب هایکمیته»

 نشمتحدی و کارگر طبقۀ اعتراضیِ واقعی قدرت مقابل در و شود فلج

 .درآید زانو به

 ۱۳۷۱ دی  – کارگری سازمانده عمل کمیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 ار رژیم خود استثنایی دامنۀ و وسعت با ماهدی سراسری اعتراضات

 انستهتو که سرکوب افتادۀازنفس رژیم اخیر روزهای در.  کرد غافلگیر

 معترضین از انتقام و خواهیکین به کند، وجورجمع را خودش قدری

 و هازندان درون باختگانجان پیکر تحویل از درپیپی اخبار. برآمده

 اریاجباعتراف برای هاخانواده روی فشار و قتل هاینشانه سازیپنهان

 سطح .شده مبدل گذشته هفتۀ چند آشنای صحنۀ به خبری، سکوت و

 یک از پرهیز با حتی سخنگویانش که دید جاییآن باید را رژیم رذالت

 لمۀدیپ» را باختهجان معترضین از یکی پروابی نمایشی، عذرخواهی

! تاس مرگ مستحق خاطر همین به البد که کنندمی خطاب «بیکار

 بتنس حساسیت و شدگانبازداشت از دفاع کنونی احوال و اوضاع در

 مبدل اعتراض بعدی فاز و مبرم ضرورت یک به  آنان، جان به

 در «کارگری سازمانده عمل کمیته» که است دلیل همینبه. استشده

 رایب را ایویژه کمپین ،«سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار

 ردهک اندازیراه اخیر اعتراضات هایبازداشتی و باختگانجان از حمایت

 با مرژی که نگذارد و ببرد کشور هایخیابان کف به را آنان صدای تا

 .دهد ادامه خود صدایبی کشتار به بال فراغ

 رایب است عملی کارزاری ،«سیاسی زندانی تریبون: خیابان»واقع در

 !«سیاسی زندانیان از حمایت» مجازی و خنثی هایروش راندنعقب

 دستگیرشدگان علیه هایشزندان در حکومت که اخیری کشتار

 طحس بیشترین نیازمند و جدی هشداری ،انداخته راه به اخیر اعتراضات

 پرصدا کمپین یک انداختن راه به برای «خیابان» کارزار. است تقابل از

 دمعتقدن که است افرادی همراهی نیازمند سخت اخیر، کشتار علیه

. کشاند هاخیابانبه سطح ترینوسیع در باید را شدگانکشته از حمایت

 باشیمن سیاسی زندانیان اعتراض صدای متحدانه اگر شده ثابت که چرا

 ندارد یابای حکومت نکنیم، بدل آنان اعتراض تریبون به را هاخیابان و

 سر اخف در و شکنجه  مرگ حد سر تا حتی وجهی بدترین به را آنان تا

 انزندانی ترینمحروم و صداترینبی میان، این در. کند نیست به

 هستند حکومت هایزندان در مرگ خطر اول صف در سیاسی

 

 شدگانکشته برای «خیابان» ویژه کارزار 

 اخیر اعتراضات

 کمیته حامیان شعارنویسی سری دومین 

 کرمانشاه در سازمانده عمل
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 کارزار این در بخواهند که را کسانی تمام همکاری دست «خیابان»

 جهت تمشارک هرگونه به مایل اگر. فشاردمی مشتاقانه کنند مشارکت

 حساب با تلگرام طریق از بودید، کارزار این تقویت

@komite_admin بگیرید تماس ما با. 

 ۱۳۷۱ دی ۴۸ -کارگری سازمانده عمل کمیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


