
  !  امضا 20منشور صنفی ، !»آزادی ،زندگی ،زن« بورژوازی اپوزيسيون، گمراهه

پنج ماه تمام در ميان آتش و خون جنگيدند، پشت بام ها، محله ها، مدارس را ميدان  به خيابان ريختند.ا هزار جوان صده

نفر به خون غلطيدند، صدها نفر چشم از دست دادند، دههاهزار به سياهچال، شکنجه گاه  700جنگ نمودند، بيش از 

، فقر گرسنگی، گورخوابی می سوختندافتادند. اين انسان ها علی العموم کارگر يا از خانواده های کارگری بودند، در آتش 

در باتالق محروميت از دارو، درمان غوطه می خوردند، با همه اينها، به گونه رمزآگينی هيچ سخنی از اين سيه روزيها 

روی ديوارها، شعارشان  .!!سر دادند» آزادی –زندگی  –زن «شعار  پرطنين ،بر زبان نياوردند!! به جای آن، همصدا

جهانگير شد، از خانه های ويران شوش تا کاخ  .را در خود پيچيددارس ش بست. خانه ها، محالت، مکف خيابانها نق

آب و سوت و کور بلوچستان، کردستان تا  بی يزه، محالت، مسگرآباد تا الداونينگ!! 10، شهرک قدس تا شماره !!سفيد

صيرآبادها، زينبيه ها، عسلويه ها، کريم آباد ها بی نفس دختران خاک سفيدها، ح همه پارلمانهای اروپا و دنيا، از حنجره

 ،رژيم شاهنشاهی تا اعوان پرويز ثابتیشکنجه شدگان  آگاهیتا ويالهای رضا پهلوی يا کازينوهای فرح ديبا، از سراچه 

در يک چشم به هم زدن کل اينها، با هم، در يک آری ، 67تا نخست وزير اعدامهای  از بازماندگان قيامت الجوردی

قيامتی حيرت انگيز از همرنگی، اخوت، حل تمامی تضادهای عالم! »!!! زن، زندگی، آزادی«کستر موزون خواندند: ار

» آزادی –زندگی  –زن » «انقالب اجتماعی«محشری که در آن همه، هماوا از قدرت جنبش، انقالب، بعدا انقالب زنانه، 

رودن را در س» منوچهری«، »فرخی سيستانی«، »عنصری«ت می گفتند، پمپئو، بولتون، نتانياهو، چارلی وايمرز، دس

قصايد شورانگيز برای انقالب، از پشت بستند و سران احزاب چپ اپوزيسيون کوشيدند تا از رقبای سابق امپرياليست و 

  نوليبرال يا شرکای الحق دموکرات و حقوق بشری عقب نيافتند!!        

ی منشور مطالبات حداقل« آن را منتشر کردند،متنی  گروه صنفی، مدنی 20 .می توفيد که سناريوئی ديگر آمدارکستر 

خيابانی  شخيز واز اعتراض به بی کفايتی دولتمردان آغاز که  واپسگرا متنی ناميدند، »تشکلهای مستقل صنفی، مدنی

» نبشهای مدرن اجتماعیج«فوران از !! ديدمی ملی، مذهبی ها، ناامنی اقتصادی، ستم طبقاتی،  لياقتیبی  را طغيان عليه

، جمهوری اسالمی را اهل اجابت نمودرا جايگزينی عقب ماندگيها با مدرنيسم، سکوالريسم اعالم می  می گفت!! اهدافش

 »جامعه«برای برنامه ريزی دموکراتيک نظم اقتصادی، مدنی، سياسی  ديد، خواستار طلوع دولتی مدرن اين تقاضاها نمی

خود برای مطالبات «به طرح  اين مقدمهبا  هايست. ليبرال رمانتيسات اجتماعی حاکم می شدمناسبو قابل تحمل ساختن 

 بورژوازی اردوگاهی، ليبرال ها، –ناسيونال  توسط ديربازکه از  همان بودها يدند!! خواستمی رس »جامعه نوين برپائی

سرمايه بر دورترين واحه های  پوسیتسلط اختاشعور توده کارگر تزريق شده بود. طرفه اينکه درعصر به چپ خلقی 

منيت شغلی اسياسی، بازنشستگی، آزاديهای می ديدند!! برای کارگران، بی کفايت  چندرا حکمرانی کارگران معضل  دنيا،

اری ددر گرو ميدانرا  خواستهاحصول  بنمايند، نه فقط اشاره ای به نظام بانی سلب اين حقوق ، بدون آنکهکردندطلب می 

غو ل از ی عليه سرمايه نمی ديدند، که راه هر نگاه مخالف کارگران به بردگی مزدی را ساروج می نمودند.جنبش کارگر

دند ، سخن می ران»ال جی بی تی کيو آی ای پالس« قبول، لغو تبعيض جنسيتی، ! برابری زن و مرداعدام، اعالم فوری

انتشار اين و همزمان !! راه هر منفذ واکاوی ارتباط بی حقوقی ها، سبعيت ها، با نظام سرمايه داری را سد می بستند. 

رمايه تا رسانه های حاکميت س برجهای از. از حمايت راه انداختموجی » آزادی زن، زندگی،«شعار  مثلمنشور نيز 

سلطنت طلب، اتحاديه های غول پيکر کارگری تا سرمايه داران حقوق بشری همه جمهوری خواه، تا  اپوزيسيون چپ،

 ها محو، مناقشات مختومه،شروع به ستايش کردند. اين بار نيز رنگها بی رنگ، مرزمعجزه است!!. » منشور«گفتند که

  ن باشند!!يار و ياور منشورنويسا ها بيرق نفرت گريزی بر دوش، جبهه واحد تشکيل دادند تارگها، ميش گ



نه در باره حمايت فرامرزی از منشور مطالبات صنفی، مدنی، هيچ کس  !!،»آزادی زن، زندگی،انقالب «نه در مورد 

 »ابراهيم های در آتش«؟!! هيچ نفس کشی از تبار !! اين اجماع هوش ربای جهانی از کجا جوشيدهنپرسيد چه شده است؟

ر دختبايد  ی از نای بر نياورد که چه رخ داده؟! کههيچ آه»!! انقالب ضد صف بندی انقالب،«مرزبانان حريم طبقات!! 

سرود وحدت  جهان مطاعان،س جمهورها، رئي با بايدن، پمپئو، فرح پهلوی،بدون آب و نان و لباس و داروی سيستانی 

، »د آرنوهابرنار«، »بيل گيتس ها«، »جف بزوس ها«دوستی جا آرد؟!! احدی نپرسيد چرا بايد » بنگارای«خواند، 

 ، درمانها کودک سرطانی فاقد دارواز دست داده ترکمن، ميليون ها با خيل عظيم دختران فرشباف چشم» وارن بافت«

زن، « عشای ربانی کنند؟!! »زندگی بازپسگيری«رقص  ارکستری واحد، فراماسونری تشکيل دهند؟!! با، انجمن ايرانی

اما  زدناين گذر راه اندازند؟!! هيچ کس حرفی در ا آپارتايد جنسيتی، ، دموکراسی، برابری، ضديت ب»!!آزادی زندگی،

رهائی پرولتاريا،  ديروز، امروزکه پرچمداران  در اين خالصه نمی شد. مشکل اين نه همه فاجعه که فقط آغاز آن بود

ان ر وحدت، هزار!! و مفتی صدها باصعود به ارتفاعات اصول اهل» کمونيستهای«جنبش کارگری، فعاالن مارکس آويز 

سوناک  وهمگی همصدا با پمپئو، مکرون، رضا پهلوی، شولتز، فرح ديبا، پرويز ثابتی بار انشعاب بر سر هر واژه، حال 

ميليونها جوان کارگر ايرانی !!، نه مشکل فقط اين نبود!!، حتی اين هم نبود که دمی خواندن» ، آزادیزندگی زن،«سرود 

و در نعت مشتی ترهات  پرداختند حمايت منشور اصناف می هساز دعوت می کردند! بههای گمرارا به دادن اين شعار

ترين نشينان از وي، طبقه کارگرکه وقتی از فعاالن  آن بود تر سهمگينمعضل ، زدندچاک می  ،ليبرال رمانتيسيستی، سينه

رزه پيشکش، مبا مارکس نموده ايد؟! کمونيسم» ترقی معکوس«چرا چنين می کنيد؟! چرا  کارگر اين احزاب پرسيديم:

هم به ثمن بخس فروخته ايد؟ چرا از ضد امپرياليسم ضد سرمايه داری نثار وجود!! چرا فرقه گرائی ايدئولوژيک خود را 

، همصدای بايدن، وايمرز، شولتس، سوناککرده ايد؟!! چرا  لنينی به ليبرال دموکراتيسم بازاری باديه گرد سقوط توخالی

را پيش  امضاء 20، منشور ليبرال رمانتيسيستی »زن، زندگی، آزادی«برهوت چرا رضا پهلوی، فرح ديبا شده ايد؟!! 

سرمايه با رژيم ديگر سرمايه داری را مفتاح  درنده جا به جائی يک رژيممجرد  ؟!! چراپای کارگران قرار می دهيد

يالبافی بايد واقع بين بود!! بساط خآری وقتی اين پرسش ها را پيش کشيديم، پاسخ گرفتيم که: ؟!! انيدمی خورهائی بشر 

، دموکراسی، شعار برخاسته از کف خيابانها »آزادی زن، زندگی،«های مريخی پرهيز نمود!!، جمع کرد!! از شعار

ه مدنی تدوين شده است، حرف دل امضاء توسط رهبران اصناف، جامع 20است!! منشور » مردم« است!! صدای 

را ارج نهاد!! خيابان » قومی«را فهميد!! مسائل » ستم ملی«باور کرد!!، » مردم«شورشگر است!!. بايد به » مردم«

  ود:تلخيص بدر چند جمله قابل کتابخانه ای از اين اندرزها که  بانی قدرت اعجاز دارد!!،پديده نوينی است!!، جنبش خيا

مبارزه طبقاتی، مبارزه با استثمار و بربريت سرمايه داری، صف آرائی مستقل از سرمايه داری، تگو فعال وقت گف

ر طبل بوقت تجليل دموکراسی است!!، شنوا ندارند!!، اما  کار مزدی نيست!! اين الفاظ قشنگندطبقاتی، سوسياليسم لغو 

عصر  .شهرها را نگارستان مدرنيسم سازيميوار ، دکنيم، سکوالريسم را نقش و نگار متروها جدائی دين از دولت کوبيم

يتی، است. کاويدن ريشه گرسنگی، آپارتايد جنس» انقالب فمينيستی«، کنترل کربن و !!ميدانداری طبقه متوسطو  خيابان

آلودگی زيست محيطی، آزادی کشی، بی سرپناهی در سرمايه داری کاری عاطل است، بساط اين حرفها جمع کنيم. شايد 

که مشعوف فرياد می زد: باران می خواستيم سونامی » بازرگان« از لحد، برمی خاست! نه محزون به شيوه  اگر هگل

رهبر، شيرازه وجود آدمهائی را تسخير کند که خود را  نظرشروزی خواب هم نمی ديد  رحمت جاری شد. او در

فکار او در اديکال طبقاتی مارکس مواجه که با نقد رجمله معروفش  می خوانند!! »مارکسيست«، منجی بشرپرولتاريا، 

ک اينباوری تحجرآميز که » هر واقعی، عقالنی، هرعقالنی واقعی است«اين بود که  ،عقب نشست توده عاصی عصر

  ها که مشعل راه جوانان کارگر در جنبش زن، زندگی، آزادی گرديده است!! » چپ«نه فقط  شالوده استراتژی 



از چپ تا راست، اردوگاهی پيشين تا تکثرگرای پسين، در منتهای التهاب، پاسخهای » زن، زندگی، آزادی« خيل حاميان

سيده رسر به  مبارزه طبقاتیعصر باال را در مقابل پرسش پيش تر ما قرار می دهند. نه در کالم که با عمل می گويند 

نيسم، دموکراسی، مدرنمود، خواستار آزادی شد، از  مخالفت، با گسترش گرسنگی معترض شد است!! بايد به توسعه فقر

ربط دادن تبعيضات جنسيتی، آلودگيهای زيست محيطی، گرسنگی، بی آبی، به وجود سرمايه داری  گفت. سکوالريسم

ز، بخواهيم تا نفرت گرياز کارگران  پردازيم.به ستيز با افزايش کربن  احمقانه است!!. جنبش ضد فقر راه اندازيم،

سرمايه داران!! پشت سر نهادهای بين المللی سرمايه داری، نهادهای منادی صلح!!، عليه جنگ!!،  کنار ستيز،خشونت 

ضد گرسنگی!!، سينه چاک کاهش دمای زمين!!، پرچمدار ريشه کنی تبعيضات جنسيتی! برای آبادانی دنيا تالش کنند!!، 

  حقوق بشر!!  مدرن، سکوالر، مزين بهی صنعتی، به سوی دنيائ ،. با هم!!است »دموکراتيکجامعه متکثر «عصر 

انقالب «به زعم من يا » زن، زندگی، آزادی«پاسخ يا پاسخهای باال در همان طاليگان خود راز سر به مهر گمراهه 

به باور ديگران را، از زير آوار الک و مهرها بيرون می آرد. جوابها، حديث سرکشی واقعيتی سخت جان، »!! اجتماعی

واقعيت جهان حاضر، جهانی که در آن جنبش کارگری زمين گير است، مبارزه طبقه کارگر با جهتگيری راديکال هستند، 

تعطيل است. با آنکه جهان از سرمايه اشباع، متوسط ترکيب آلی سرمايه در اوج، نرخ سودها رو به حضيض، بحرانها 

يز، سرمايه داری از چرخش عاجز و توده کارگر ميليارد کارگر سرر 5کوبنده، عوارض آنها سونامی وار بر زندگی 

از هستی ساقط است، با آنکه وضع واقعی سرمايه داری اين است اما به يمن غيبت کبرای جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

کارگر همچنان باقی است، می غرد، سونامی وحشت راه می اندازد، بشريت را قربانی هر لحظه بقای خود می سازد. 

اسری است اما سرمايه داری هر جامعه ای که با توجه به تمامی مؤلفه ها، سهمش از اضافه ارزش ها اين وضع، سر

کمتر و توانش برای تصاحب سودها نازل تر است، وضعيت وخيم تری دارد. سرمايه داری ايران اساسا، بر پايه مکان 

المللی می برد، آسيب پذيرتر و شکننده تر  اقتصادی خود در تقسيم کار جهانی و حجم سهمی که از اضافه ارزشهای بين

از کشورها يا قطبهای پيشرفته است. اما به دالئلی از جمله دستيابی به اضافه ارزشهای نفتی و مهمتر از آن، استثمار 

وحشيانه دهها ميليون نيروی کار در سودآورترين حوزه ها، با شبه رايگان ترين مزدها، موقعيتی بهتر از خيلی کشورها 

ارد. سرمايه اجتماعی ايران با اين شاخص ها اوال زير فشار همان عوامل تعيين سهم سرمايه داريها در اضافه ارزشها، د

مانند بارآوری کار، قدرت رقابت، ظرفيت اثرگذاری بر فرايند تعيين قيمتها، تشکيل نرخ سودها، در عداد حوزه های 

ر به رغم انباشت غول پيکر در حوزه های نفت، گاز، پتروشيمی، سال اخي 43سرريز بحرانهای جهانی است. ثانيا در 

 17صنايع نظامی، معادن، راه، ساختمان، بنادر، حمل و نقل، کشاورزی، آموزش عالی، به رغم تبديل شدن به يکی از 

مهوری ينه جاقتصاد برتر دنيا، بر اثر زيادت طلبی ها، بحران آفرينی ها، سهم خواهی ها و مناقشات شکست آميز و پرهز

  اسالمی به يکی از بحران گيرترين و فروپاشيده ترين بخشهای اقتصاد جهانی سقوط نموده است.

تشديد کوبنده بحرانها همراه با موج های پی در پی و فزاينده تحريم ها، هزينه های توليد در ايران را گاه تا دهها بار  

اجتماعی را وسيعا مختل ساخته است. بار بحران ها، تحريم ها،  باال برده است، چرخه بازتوليد و ارزش افزائی سرمايه

فروپاشی ها، غائله آفرينی ها، سهم خواهی ها، همه و همه سونامی وار بر زندگی توده کارگر سرازير است. دهها ميليون 

ه طور ب در چنين شرائطیکارگر در آتش فالکت، گرسنگی، بی درمانی، نداشتن آب شرب و هوای تنفسی می سوزند. 

همزمان کل طبقه کارگر در يک سو و بخش چشمگيری از طبقه سرمايه دار، در سوی ديگر، هر کدام از منظر، زيج 

اين يکی از بارزترين و اثرگذارترين مؤلفه های تشکيل دهنده !! در حال طغيانند ،اضروضع حعليه  ،انتظار طبقاتی خود

جاری جامعه در خيزش جوانان طبقه کارگرعليه آپارتايد جنسيتی،  حوادث وضعيت روز جهنم سرمايه داری ايران است.

دينمداری حکام، ديکتاتوری، پوشش اجباری، قهر اقتصادی، مدنی، فرهنگی، حقوقی سرمايه يا گرسنگی، بيکاری، ذلت، 



ر ه کارگبی خانمانی مولود استيالی سرمايه داری خالصه نمی گردد. در کنار طغيان قهر و خشم بخش های مختلف طبق

اولين جرقه تشخيص آگاه اپوزيسيون نشين بورژوازی نيز هستيم.  نيروهایما شاهد موج نارضائی گروهها، احزاب و 

برای کارگران، تعيين تکليف شفاف با بورژوازی اپوزيسيون در پيچ و خم کل رخدادها است. در شرائط  اين وضعيت

حاضر اين مسأله اوال از اساس مبارزه ضد سرمايه داری و جنگ عليه رژيم حاکم بورژوازی قابل تفکيک نيست، ثانيا 

س، احزاب، کانونها، قبرستانها، کارخانه ها، به هيچ وجه کم اهميت تر هم نيست. بورژوازی در خيابان، محله، مدار

بيمارستانها، داخل يا خارج کشور، با تمامی قوا در تدارک مصادره کارزار جاری ما است. بدترين خطا است اگر تهاجم 

تاتاريستی بورژوازی اپوزيسيون به دقايق جنبش خيابانی يا هرشکل ديگر خيزش مبارزه توده عاصی به ويژه جوانان 

اهميت انگاريم. استداللهائی از اين دست که زنان، دختران، نسل جوان، پرشکوه ترين حماسه ها را آفريده اند، را کم 

شجاعت، ابتکار را معنای نوين نموده اند!! بدون ديدن پاشنه آشيل ها بسيار زيانبار و چه بسا نقشه مند و توطئه آميز 

 »زن، زندگی، آزادی«شجاعت ها نقش بازی ها افسانه است اما شعار است. در حماسه آفرينی ها ترديد نيست، خالقيتها، 

شعار بورژوازی اپوزيسيون و فاقد هر مقدار بنمايه طبقاتی و ضد سرمايه داری است. اين حرف که عاصيان خيابانها 

بور ومتی عتره خرد نمی کنند!!، از اصالح طلبان حکومتی، غيرحک خلق به رضا پهلوی آويزان نيستند، برای مجاهدين

يا نوع اينها را وقعی نمی گذارند، سخنی سطحی، بی تمکين، گمراه » شورای گذار«و » جمهوريخواهان«کرده اند!! 

کننده است. معنای آويزان بودن، نبودن کارگران يا جوانان کارگر آن نيست که پشت سر اپوزيسيون راست، چپ 

ست که اين جمعيت حرفهای طبقه خود را می زند يا انتظارات و بورژوازی نماز می گزارند يا تکفير می کنند، سخن آن

نيازهای ارتجاع بورژوازی را در شيپور می کند؟؟ سؤال اين است و آنچه در اين چند ماه مشاهده شد نه اولی که 

 شوربختانه دومی است!! احزاب، دستجات، مافياهای بورژوازی هستند که مؤتلف يا منشعب، چپ يا راست، عمال حول

يک محور به تفاهم رسيده اند. کدام محور؟ پاسخ مشهود و آشنا است. همان محور و کانونی که بورژوازی از مشروطه 

به بعد طرح می کرده و آن را الگوی معجزه گر پروسه انکشاف و سپس استيالی سرمايه دارای می ديده است. الگوئی 

، طالبوف ها، بعداً مستوفی الملک ها، مصدق ها، اين طرف تر که دهخداها، صور اسرافيلها، ملکم خانها، تقی زاده ها

اصالح طلبان حکومتی، جنبش سبزی ها  برای تحکيم و قوام آن تالش می کردند. نوعی نسخه پيچی نظم اقتصادی، 

سياسی، فرهنگی، مدنی، سرمايه داری که مشروعه زده، واليت فقيهی، ديکتاتوری هار فردی نباشد. مدرنيسم، 

يسم، حقوق بشر، پارلمانتاريسم، روايتی از دموکراسی در آن جرم تلقی نگردد، با قطب غربی سرمايه داری سکوالر

همپيوندی نشان دهد، در ضديت ريشه ای با کمونيسم و خفه کردن هر نفس کشيدن راديکال و سرمايه ستيز توده های 

ال پيش، از روزهای ورد طبقه اش به تاريخ به کارگر سنگ تمام بگذارد. بخشی از بورژوازی ايران از صد و اندی س

چنين پاراديمی سمپاتی داشت، به تمجيدش می پرداخت. از آن دفاع می کرد و البته به محض احساس خطر، هر النه 

موش را با گزاف ترين قيمت ها خريداری می کرد. يک معضل پيچيده ليبرال راست در اين گذر توهماتش بود. خود را 

سو، جان الک، مونتسکيو، هيل گرين و ليبرال های قرن نوزدهم می ديد اما در عصر تسلط سرمايه داری ميراث دار رو

بر سراسر جهان و امپرياليستی شدن شرائط انکشاف اين شکل توليد به سر می برد. متولد لحظه ای از تاريخ بود که 

داری بر دوش داشتند. نظم اقتصادی و سياسی بيرق توسعه انباشت سرمايه در عالم را تراست های غول پيکر سرمايه 

و الگوی دولت و حکومت سرمايه را آنها تعيين می کردند. ليبرال راست بورژوازی اين تحوالت را می ديد اما 

رمانتيسيستی و متوهم برای بازگشت به قرن نوزدهم و ايفای نقش قهرمانان ليبرال آن دوره به چانه زنی می پرداخت.  

تش در اين خالصه نمی شد، بورژوازی اردوگاهی نيرومند، تازه نفس، بيرق رهائی انسان در دست!!، مشکل يا مشکال

واندش دشمن پرولتاريا می خ -که بود -نشان افتخار رهبری پرولتاريا بر سينه!! راه بر او می بست، ضدانقالبش می ناميد 



ده های کارگر، دهقان و فرودست را هم از دست بدهد. همين امر سبب می شد که شانس بهره گيری از توهم تو-که بود  -

همه اين واقعيت ها و فاکتورها، ليبرال راست بورژوازی را در خود می پيچيد و سد راه ميدانداری وی می گرديد، نه 

، ستارخان شدنش گرهی از کار می گشود، نه با نشستن مستوفی الممالک به اريکه نخست »طالبوف«، »صور اسرافيل«

ری چيز چندانی به دست می آورد، حتی کمپين ضد کنسرسيوم و شهرت مصدق توشه ای برای سکانداری بادوام وزي

  قدرتش نمی گرديد. 

اين بخش بورژوازی در گذشته می زيست، از سوی بخش فوقانی طبقه اش تحقير می شد، از کهکشان مالکيت ها، 

گر به دربار برای نخست وزيری دعوت می شد فقط وقتی سودها، حاکميت ها حصه دندان گيری به دست نمی آورد. ا

بود که آتش قيام توده عاصی چشم انداز بقای حکمرانی به شيوه فعلی را خاکستر ساخته بود. زير فشار اين وضعيت از 

يد. می گرد» سوسياليست خداپرست«احراز هويت ثابت چشم می پوشيد. به مذهب می آويخت، همزانوی بهبهانی می شد. 

رش توده ها او را نخست وزير می کرد، اما مستأصل به سرگردانی می افتاد، رقبای فائق با کودتا ساقطش می کردند. شو

وعده شايستگی نقش بازی به کاخ سفيد می داد، بدون نتيجه می ماند، از سکوالريسم دينی می گفت، مذهب را سکوالر 

می گرديد، به نخست وزيری فاشيسم دينی می رسيد، تحقير،  می کرد، برای اسالم سجل علمی صادر می نمود، بازرگان

طرد، مغضوب به خانه باز می گشت، بنی صدر می شد و با رأی توده متوهم از صندوق رئيس جمهوری در می آمد، 

با هم، متشتت، همصدا، در حال جدال، اهل يک کاتاگوری واحد طبقاتی، تمامی اين سير و سلوکها را می نمودند و صد 

  خاتمی راضی می شدند.» گفتگوی تمدن«مصدقی به » موازنه منفی«بته، گام به گام، قهقرا می رفتند از ال

با عروج فاشيسم درنده اسالمی به عرش قدرت سرمايه داری و وقوع رخدادهای مهم بين المللی، ليبرال راست بورژوازی 

کرده بود!! جنبش های ضد امپرياليستی به پايان  از شکل پيشين و گروهبندی ديرين خود خارج شد. عصر تازه ای طلوع

شدند!! اردوگاه شوروی فرو پاشيد و » سياسی کار«راه رسيدند و بساط اپوزيسيون پردازی خشونت آميز جمع کردند!!، 

 های بازار آزادی ليبرال يا نوليبرال آشتی کرد.» بنی عم«بورژوازی اردوگاهی همه جا و بيشتر از هر جا در ايران با 

فرخ نگهدارها اندرزگوی ميرحسين موسوی ها برای فرار از چپ روی شدند!! مذهبی ها، مدرن، سکوالرها دينمدار،  

فاشيستهای دينی بنيانگذار جمهوری اسالمی منادی اجماع تمدن ها شدند، سرمايه ستيزی قبيح گرديد!! طبقاتی انديشيدن 

، پلوراليسم، دموکراسی کثرت گرا، »جامعه مدنی«فت!! آوازه در زمره بيماريهای دوران کودکی تکثرگرائی قرار گر

جايش را به جنبش نود و نه درصدی، ضد گلوباليزاسيون داد!!. ليست طويلی » کمونيسم«سراسر عالم را در نورديد!!، 

ليبرال،  يونهایاز اين نوع حوادث اتفاق افتاد. از همه مهمتر هولوکاست آفرينی رژيم اسالمی به گونه کم سابقه ای اپوزيس

سلطنت طلب، اصالح طلب، دموکرات، اردوگاهی پيشين، کثرت گرا، رضا پهلوی و عبدهللا مهتدی، وراث مصدق و 

تشتت آنها فرو می ريخت!! مسلما چنين مطلقا آن نيست که کوهسار  منظورعقبه زاهدی، همه را به هم نزديک کرد. 

خ می داد ظهور يک محور مشترک همصدائی در عين تمامی مجادالت نبود نيازی به اين کار هم پيش نمی آمد. آنچه ر

بود. سکوالريسم، مدرنيسم، جدائی دين از دولت، کنار زدن احکام شرع از قانون اساسی، دموکراسی، لق لقه زبان کل 

ت راس اين طيف پرآشوب بود. همين الفاظ محور همصدائی را می ساخت. مفاهيمی که از مشروطه به بعد توسط ليبرال

سال زمامداری فاشيسم اسالمی بورژوازی همه راست و چپ طبقه سرمايه دار را با  44بورژوازی نجوا می شد و در 

کل جنگ و ستيزها همساز و هم ارکستر کرده بود. نکته مهم رسالت و ظرفيت اين همصدائی يا محور اشتراک است. 

نه فرصت طلبانه از جنبش کارگری برای سقوط وحوش اشتراک در مخالفت با جمهوری اسالمی و بهره گيری شريرا

درنده حاکم. اينکه بعدها چه شود؟ پيداست که هر باند برای احراز بيشترين سهم مالکيت، سود، قدرت، حاکميت يا انحصار 

کامل اينها خواهد کوشيد، به هر جنايتی دست خواهد زد و کل تباهی و ويرانی حاصل کشمکش ها هم بر طبقه کارگر 



منشور مطالبات حداقلی تشکلهای «، »!!زندگی خود را باز پس گيريم«، »زن، زندگی، آزادی«وار خواهد شد. شعار آ

همگی از قعر اين اشتراک  ماوراء ارتجاعی ماالمال از آشوب، سوداگری، سودجوئی روئيدند. » مستقل صنفی، مدنی

ها، فرسودگيها، زمينگيری ها، فروماندگيها، پاشنه آشيلهای آری!  از بطن اين لجنزار روئيدند و با سوء استفاده از ضعف 

جنبش کارگری به شعور، اعتراض و عصيان کارگرزادگان تزريق شد. طبيعت هر طبقه حاکم و به نحو اولی بورژوازی 

 لاست که انتظارات، چشمداشت ها، خواست های خود را به عنوان منافع و مصالح زندگی کل توده ها، کل آحاد بشر، ک

افراد يک جامعه جار می زند، برای اين کار افق ها، مطالبات و رؤياهای خود را لباس مفاهيم عام می پوشاند، به تئوری 

تبديل می کند، بيان انديشوار آنها را ايدئولوژی، مکتب، آئين می نمايد، برای آنها شخصيتهای معين معروف می سازد، 

به کمک اين راهکارها، توده وسيع اانسانها، استثمارشوندگان، فرودستان را می پرورد. از اين طريق، » انسانی«بتهای 

مصلوب قدرت سرمايه و مسلوب از هر ميزان اراده، اختيار، آزادی، انتخاب، دخالتگری آگاه، نقد راديکال و اعتراض 

کل طبقه کارگر در  ريشه کاو طبقه خود می نمايد. زنان و دختران کارگر، جوانان محصل خانواده های کارگری مثل

حال مبارزه و جدال عليه وضع موجودند. وضعی که نظام بردگی مزدی بر آنها تحميل کرده است، بورژوازی اپوزيسيون، 

راست يا چپ به آنها القاء می کند که ريشه بدبختی ها نه در سرمايه بلکه در وجود حاکمان فعلی، در الگوها، راهبردها 

بايد اينها را ساقط کرد، کار را به کاردان سپرد. اگر چنين شود جهان آبادان می گردد!! و  و تاکتيکهای حکام روز است.

اين شنيع ترين دروغ است. ريشه کل مصيبتها در سرمايه داری است. جمهوری اسالمی دولت سرمايه است، هر دولتی، 

خارج ساختن سرمايه داری از تيررس  عينا سرمايه دولت شده است. مفاهيم جاری بر سر زبان اپوزيسيون ها عهده دار

کارش اين » زن، زندگی، آزادی«پيکار کارگران و در خدمت جا به جائی رژيمها يا الگوهای سرمايه داری با هم است. 

است که چشم کل طبقه کارگر از جمله کل زنان و دختران کارگر را بر روی ريشه تنومند تبعيضات جنايت آميز جنسيتی 

ود سرمايه است ببندد، چشم ها را کور کند تا سرمايه را به عنوان بانی آپارتايد وحشيانه جنسيتی، که در ژرفنای وج

مردساالری نشناسند، راه شکل گيری هر اعتراض ضد سرمايه داری در وجود کارگران را سد سازند، همه بدبختی ها 

ل قدرت کارگران و زنان و دختران کارگر را را حاصل جهالت و بی لياقتی چند دولتمرد دينمدار پندارند!!. همزمان ک

 در» زن«به سود خويش مصادره کنند و برای تسويه حساب با رقبا يا همان وحوش حاکم بورژوازی به کار گيرند. 

در اينجا شأن نزولش آنست که به شعور » زندگی«تنها کارش همين است که گفته شد. واژه » زن، زندگی، آزادی«شعار 

يق شود تا فقر، فالکت، بی درمانی، فساد، بی خانمانی، بی آبی، بی سرپناهی، کارتن خوابی، ذلت، توده کارگر تزر

آلودگی محيط زيست را ناشی از ذات بد چند دولتمرد بينند، انديشيدن در باره نقش سرمايه داری به عنوان نظام بانی و 

ی کنند!!، خواستار استقرار و ماندگاری سرمايه داری باعث کل گرسنگی ها، فالکت، ويرانيها، جنگها را ذنب اليغفر تلق

زندگی آفرين، شاد، بدون فقر، تبعيض، بی خانمانی گردند!!. زندگی در اين شعار بناست کارگران را بست نشين دعاخوان 

و دست به آسمان بقای سرمايه داری در يک سوی، ارتش اتمی ساقط سازی جمهوری اسالمی و نشاندن اپوزيسيون بر 

در اين شعار تنها و تنها رسالتش آنست که  کارگران، ساقط بودن کامل خود » آزادی«ريکه قدرت در سوی ديگر کند. ا

از هر گونه دخالت در تعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی را عين آزادی و حقوق مسلم انسانی پندارند!! سلب آزادی را 

کارگر ايران را جنگ برای عزل حاکمان روز سرمايه و نصب  در حجاب اجباری خالصه کنند. جنگ آزاديخواهی طبقه

اپوزيسيون ساالران سرمايه دار و سرمايه آويز کنند. آزادی در اينجا يعنی کارگر انحالل، انجماد، فسيل شدگی، مدفون 

» زادیزن، زندگی، آ«بودن خود در چرخه توليد سرمايه و ساختار نظم سرمايه داری را عين آزادی پندارد!!  شعار

د منشور در مورباز کند. » بازپسگيری زندگی«عهده دار ايفای وظائفی است که گفتيم. عين همين نقش را بناست شعار

 ،اجالس ذ،کاغ خودپو و بی نياز از قلم،ز دقيقا از بطن اشتراک طالبات حداقلی پيش تر توضيح داده ايم، اين منشور نيم



هيچ کدام اينها هيچ  .آمده استبيرون  اپوزيسيون بورژوازیاست و چپ ائتالف و انشعاب نيروهای متشتت ر اتحاد،

ن، ن، زنانی از اعتراض، درد، نقد، خواست، انتظار، محتوای تغيير طلبی و راه حلهای آگاهانه طبقه کارگر و جوانانشا

 استثمار، بی حقوقی و ستمکشیجهان در شعور آزاد و بالغ هر کارگر کوهی از نفرت نسبت به  نام زن،دخترانش ندارند. 

زنان کارگر در سرمايه داری را پيش روی می آرد. بليه ها و مصيبت هائی که سرمايه آفريده، می آفريند و بر سر زنان 

ساعت برای سرمايه کار می کنند و  24خراب می سازد. دهها ميليون زن ايرانی هر شبانه روز دو شيفت و گاه تمامی 

حقوقی به دست نمی آرند. با روزانه طوالنی کار شاق خانگی  پوشاک، حق، ی، هيچ خورد، خوراک،در ازاء آن هيچ ريال

ا دبستانی را از دوش نيروی کار سرمايه داری را کامال رايگان پرورش می دهند، هزينه مهد کودک و دوره های پيش

زنان ن، بيماران، پيران معاف می کنند. سرمايه بر می دارند، طبقه سرمايه دار را از پرداخت مخارج نگهداری معلوال

دار پديد  سرمايهبرای طبقه فرصتی طالئی  که بخشی از تقسيم کار سرمايه داری است،با اين حجم سهمگين کار خانگی 

می آرند تا مردان کارگر را به جای يک شيفت، دو شيفت، با مزد شبه رايگان آماج سفاکانه ترين فشار استثمار قرار 

ن طريق، سرمايه داری ايران، وحوش فقط از همي اس يک محاسبه ساده سرانگشتی مجموع ساعات کاری کهاسدهند. بر

سرمايه دار و دولت سرمايه به مثابه کار بدون هيچ مزد، به عنوان جزئی از کل زمان کار اضافی طبقه کارگر در اختيار 

ساعت در سال به سرمايه داران و دولتشان امکان  دهها ميلياردکار پرداخت نشده  اينمی گيرند سر به فلک می کشد. 

درصدی بر توده های کارگر تحميل کنند. زنی که زير آوار مخوف کل اين  1500می دهد تا نرخ استثمارهای موحش 

، در چنين جهنم وحشت و ؟!!سبعيت ها است چگونه می خواهد احساس انسان بودن، زن بودن، شخصيت داشتن کند

هشتناک اين بليه د باره در آپارتايد وحشيانه جنسيتی حرف زد، اماحقوق زنان، ستيز عليه  ان از زن،چگونه می تودهشتی 

انی انس رعب انگيزدر قبال اين فاجعه » زن، زندگی، آزادی«. شعار فراطبقاتی منحط ؟!!اجتماعی، انسانی سکوت نمود

ميليون زن و  30سالت اين شعار آنست تا چشم دامنگير زن ايرانی چه حرفی دارد؟؟!! پاسخ اظهر من الشمس است. ر

سبعيت ها و بربريت های سرمايه ببندد، از زنان  کلميليون کارگر ايرانی را بر روی  60دختر کارگر ايرانی، چشم 

 حاکمانی درنده تر و البته مدرن، سکوالر، د و بهنبخواهد تا قدرت را از حاکمان و حشی روز سرمايه داری پس گير

يرد گفاجعه سهمگين حاضر را بر سرشان فرو ريزند. حجاب بايد با تمامی نفرت آتش  د تا عين هميننبسپار غرب آويز

اعتبار، شرف می آرد، آتش زدن سرمايه داری و استثمار، ستم، بربريت اين نظام عليه زن  اما آنچه آتش گرفتنش عزت،

است حتما کار محاسبه شود، هر نوع وابستگی اقتصادی است. کار خانگی زنان بايد محو گردد و تا زمانی که محو نشده 

زن به همسر بايد از ميان برود، هر شکل اقتصادی کودکان به والدين بايد پايان پذيرد. اگر بناست از زن، حقوق زنان و 

د مبارزه يرفع تبعيضات جنايتکارانه جنسيتی گوئيم بايد وارد پيکار آگاه عملی برای تحقق فوری اين خواست ها شويم، با

  برای تحميل اين خواستها بر بورژوازی را لحظه ای و سنگری از جنگ سراسری کارزار ضد سرمايه داری سازيم. 

در شناخت زالل طبقاتی توده کارگر، زندگی رها شده از استثمار، کار مزدبگيری، سلطه سرمايه و اختاپوس » زندگی«

 ،احساس حداقل امنيت داشت؟!! کارگر بود و کابوس بيکاری بود و هر دولت باالی سر است. چگونه می توان برده مزدی

  حيثيت سوزی هاتوهين ها، تحقيرها،  کلبی خانمانی، غرق شدن در درياها، طعمه ماهيان شدن، آماج  فقر،، گرسنگی

 ،عزت، شرف حرمت خود را دارای نازل ترين ميزان، !!به بقای کمترين رفاه اعتماد پيدا کرد را از خود دور ساخت؟! 

ان تلقی کرد؟!! فروش نيروی کار ساقط اعتبار انسانی ديد؟!! چگونه می توان فروشنده نيروی کار بود و خود را انس

انسان ساقط از چنين حقی چگونه می خواهد  است، زندگی خود در تعيين سرنوشت کار،شدن از هر نوع حق دخالت 

زندگی انسانی در سرمايه داری صرفا زندگی آميخته با جنگ مشتعل مدام  باشد؟!! حرمت اعتبار وانسان دارای عزت و 

عليه بنياد هستی سرمايه داری است. برای ساختن هر دانه خردل اين زندگی بايد با سرمايه، سرمايه داران و دولت اين 



درمانی، داروئی، به جای مطالبه مزد، خواستار خارج سازی کل مايحتاج معيشتی، رفاهی، اجتماعی، نظام جنگيد. 

آموزشی همه انسانها از سيطره داد و ستد کاالئی، پولی سرمايه داری شد، بايد در راستای تسلط بر سرنوشت کار، توليد 

زندگی تاخت. چه توليد شود و چه توليد نشود را پهنه دخالتگری خالق و اعمال اراده آزاد هر انسان کرد. بورژوازی 

فرياد می زند، فقط برای اينکه راه پيکار توده کارگر به » زن، زندگی، آزادی«مراه تار اپوزيسيون لفظ زندگی را در گ

  سوی زندگی انسانی را سد سازد. 

از هر قيد ماوراء خود و هر اراده باالی سر خويش است. چگونه می توان شاهد سرمايه برای کارگر آزاد شدن » آزادی«

کار خود  حاصلوارگی اين محصول، خدا شدنش و استيالی قاهرانه شدن مستمر محصول کار خود، رمزآميزشدن و بت

بر کل هست و نيست خويش بود و در همان حال عربده آزاد بودن سر داد، از زندگی آزاد گفت!! آنچه بورژوازی آزادی 

 همين روايت ارتجاعی ضد کارگری را» زن، زندگی، آزادی«می نامد برای کارگر حمام خون آزادی است و شعار 

 کوهسارسرمايه و تحويل استثمار سفاکانه  تحمل ، آزادیماندندر اين شعار آزادی برده مزدی » آزادی«فرياد می زند. 

به سرمايه داران است. سرمايه داری جنايتکارانه ترين شکل اجبار، قهر، مجبور ساختن انسانها به ارزش ها  اضافه

جنجال اين » زن، زندگی، آزادی«ا آزادی جار می زند!!. سقوط از حق دخالت در تعيين سرنوشت کار و زندگی ر

عروج به مثابه يک قدرت سراسری، ر راديکال عليه سرمايه، با هر جرعه آزادی را تنها با کارزافريبکاری است. 

      می توان به دست آورد.   ،شورائی، ضد سرمايه داری، با جنبشی شورائی و محل دخالتگری آگاه، خالق، آزاد هر کارگر

 ،خود ، زنان، دخترانانانجو ما مجاز نيستيم برای توده عاصی تصميم بگيريم، حتما گفته خواهد شدآخرين نکته اينکه 

ر هم را ابداع کردند، همچنان که خود سوزندان روسری، قيچی کردن گيسوها، آتش کشيدن حوزه های علميه، د شعارها

: پاسخ اين است که اوال ،پيش بردندکردند و  شروع راکوبيدن نهادهای سرکوب پليسی، شعار مرگ بر جمهوری اسالمی 

آنچه اينجا آمد تصميم گيری برای هيچ کارگری، فردی، هيچ جوان کارگر نيست، سخن فردی است که خود را يکی از 

ز مراکآتش زدن حجاب،  ش را بر زبان می آرد، می نويسد. ثانيا:آحاد توده کارگر می داند و مثل هر کارگر ديگری حرف

 آميز جسارت شجاعانه، ، مسلما ابتکار، شعار سرنگونی رژيم حاکممراکز سرکوب فکری قهر پليسی، حوزه های علميه،

شعار  اما، نبود!!، حرف دلشان و طبقه خودشان بودحتی اگر  ،طبقه کارگر اعم از دختر يا پسر بود انجوان و پرافتخار

زن، زندگی، آزادی، منشور مطالبات حداقلی و نوع اينها مطلقا چنين نبود و شأن نزولی عميقا ارتجاعی ضد کارگری 

داشت. معترضان جوان پسر و دختر کارگر يا کال کارگران نبودند که اين شعارها را از تار و پود هستی اجتماعی، 

يدند. که اين وظيفه را بر دوش کشبورژوازی اپوزيسيون بود  ون های رسمیتريببر زبان آوردند،  تافتند،طبقاتی خويش 

انتظار آن است که توده وسيع کارگر با سر آگاه، بيدار، شناخت کالبدشکافانه مارکسی آنچه را که عالج درد خويش است، 

بختک وار اين  سهمگين رريشه واقعی، دردها، رنجها را، مطالبات عاجل روز و دورنمای زندگی آتی را بازکاود و فشا

شعارهای راديکال جايگزين اين ترهات ارتجاعی به هيچ وجه رمزآميز شعارها بر شعور خود را دفع و رفع نمايد. 

 سالها و دهه های نيستند، رويکرد لغو کار مزدی، کارگران ضد سرمايه داری، آگاهان دلسوز و دردمند جنبش کارگری، 

  می گذارند.مه مسائل مبارزه طبقاتی کارگران را با آنان در ميان ه موضوعات واين  که متمادی است

  پايدار    ناصر

      1401اسفند 


