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تهیه و نگارش این کتاب محصول همدلی و دخالتگری فعال همزنجیرانی است 

توان برای کارگر با همه های که در ژرفنای درد و رنج و پویه پیکار توده

شکوفائی، بالندگی و سازمانیابی نوین جنبش ضدسرمایه داری طبقه خود 

کنند. اینان، این همرزمان، این فعاالن آگاه جنبش لغو کار مزدی می پیکار

های طبقه کارگر، در هر کجا که هستند، با دیدن هر فصل کتاب در سایت

ظیم محتوای آن شدند. اینترنتی، آماده همراهی تعیین کننده و اثرگذار در تن

با طرح نظرات، اصالحی و تکمیلی، با معرفی پاره ای مأخذ، با نقل گزارشات و 

دیگر در های قدیمی، با ویراستاری مطالب و با همه کمکهای اخبار روزنامه

تدوین فصل به فصل و سطر به سطر کتاب سهیم شدند. سوای این عزیزان، 

رح پیشنهادات خود، مرا یاری دادند. رفقای دیگری نیز با مرور مطالب و ط

گیرد، به می آنچه تا اینجا و در قالب جلد اول در معرض دید خوانندگان قرار

طور واقعی محصول کار جمعی و شورائی همه این رفقا است. از تمامی آنان به 

 نمایم.می و همراهی ها،  صمیمانه تشکرها خاطر این همدلی
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 2015آوریل                                                         پیشگفتار

 

آورد. تا خواست راه سازمانیابی ضد  روناد سر از بی راهه بطبقه کارگر ایران تا ز

سرمایه داری خود را جستجو کند، به حزب ناجی باالی سر خود آویزان گردید. پیش 

ازد، به انداز آنکه ریشه گرسنگی، فقر و نکبت دامنگیرش را در وجود سرمایه چشم

اعزام شد. «!! ل ملیمخالف صنعت مستق« » تنزیل خوار» جبهه جنگ با امپریالیسم 

« دیونیونیتر» در اولین دقایق تالش برای کندوکاو هستی اجتماعی خود، آدرس 

بودن طبقه اش و جبر نیاز خود به افاضل و دانشوران طبقات باال را دریافت کرد!! به 

گوشش را پر « آنارشی تولید» محض آنکه خواست سرمایه را بشناسد، سب و لعن 

بودن نیروی کار، جدائی خویش از کارش، ساقط بودنش از ساخت، آنسان که کاال 

ماهوی سرمایه از پویه های دخالت در سرنوشت کار و زندگی اش و همه مؤلفه

بد « رشد آزاد داخلی»شناخت او پاالیش شد. به او گفتند که سرمایه داری محصول 

مه دادند که بودن و خارجی بودن آنست!! ادا« امپریالیستی»همه در ها نیست!! و عیب

بورژوازی نیز وقتی شریک تراستهای خارجی نباشد، دموکرات و لیبرال است و 

شایستگی اتحاد با پرولتاریا را دارد!! زمانی که خواست الفبای سوسیالیسم را بیاموزد، 

نظم رابطه خرید و فروش نیروی کار با مالکیت سراسری طبقه سرمایه دار حزب نشین 

سی در پیش چشمش نقاشی شد. تمرکز قدرت سیا«!! نیسمکمو»و البته زیر بیرق 

قدرت طبقه وی القاء گردید. در یک کالم، ، پوش«کمونیسم»دست نخبگان حزبی 

همه چیز وارونه به ذهن او سرازیر شد و هر چه فضای فکرش را تسخیر کرد سد راه 

مبارزه طبقاتی وی بود. جنبش کارگری ایران در عصر گمگشتگی این جنبش در 

طح جهانی زائید. عصری که سوسیال دموکراسی روایت انترناسیونال دوم، رفرمیسم س

راست اتحادیه ای، کمونیسم خلقی لنینی و شعبات پرتعددش، تمامی راههای واقعی 

مبارزه ضد سرمایه داری و افق کمونیسم لغو کار مزدی را از پیش روی کارگران دنیا 

ن فضائی دیده به تاریخ گشود، اما تمامی اینها د. کارگر ایرانی در چنیدندور ساخته بو

داد، او پای بر زمین جامعه یا حوزه ای از می فقط یک بخش مشکالتش را تشکیل
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که پروسه انکشاف و استقرار سرمایه داری در آنجا، به شبه رایگان  نهادجهان روز 

، بودن بهای نیروی کارش، محروم ماندنش از حداقل امکانات معیشتی، آموزشی

هارترین های بهداشتی و هر گونه رفاه اجتماعی و باالخره تحمل یکه تازی

 سرمایه موکول و میخکوب بود.  های دیکتاتوری

تواند که با سرمایه داری در نمی ای برای هیچ دوره دنیاهیچ کجای  توده کارگر در

 حال جدال و جنگ نباشد. این یک جنگ دلبخواهی و ترجیحی نیست. اجبار زندگی

ازه مجبور به این جنگ است که برای زنده ماندنش به هوا و انداست. کارگر به همان

تواند او را از مبارزه نمی همها غذا محتاج است. بر همین مبنا درنده ترین دیکتاتوری

باز دارد. طبقه کارگر ایران نیز به رغم آوار بودن کل فشارها و موانع بر سر و کولش، 

ود، مبارزه اش با سرمایه داری را آغاز کرد. یک نکته بسیار مهم در همان روز زایش خ

تقابل کارگر با سرمایه دار در هر سطح حدیث جوشش تضاد وی با  ،را نباید از یاد برد

سرمایه است. تضادی که اساساً الینحل است اما چگونگی فراز و فرود آن، به عوامل 

و گمراه کننده ترین تعبیر آنست  شود. بدترینمی اجتماعی و طبقاتی زیادی مربوط

برای آن ماهیت اجماع از بنمایه واقعی خود تهی کنیم!! که ابتدا به ساکن این تضاد را 

ونومیستی و مانند دیونیونی، اکیطلبی و اکتفاء به حداقل انتظار قائل گردیم!!، آن را تر

 ،مارشوندگیبنمایه وجودش را مهر رضایت کارگر نسبت به اساس استثاینها خوانیم، 

از کار و محصول کار خود کوبیم!! کل جدال را در  ئی ویجدا و مسلوب الحقوق بودن

ارزیابی نمائیم و اش مجرد خواست بازپس گیری حداقلی از دار و ندار مصادره شده 

ها این ارزیابی را لباس فلسفه و معرفت پوشانیم!! مثل روز روشن است که همه این

 ه درستی، ماتریالیستی و کالبدشکافانه در باره این تضادمسخ واقعیت است. آنچه ب

توان گفت این است که کارگر در هستی اجتماعی خود علیه استثمارگری، ضد می

تصاحب حاصل کارش توسط سرمایه، علیه جداسازی خویش از کارش و نوع این 

باشد. این تنها داوری درست است و معنی اش آنست که نقطه عزیمت می مسائل

علیه استثمار و همه مظالم و بی  ستیز خودجوش ارگر در تقابل با بورژوازی،ک

 – است مهم بسیار این و – ، اماکندمی حقوقی هائی است که سرمایه بر او تحمیل
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زیر فشار عوامل اجتماعی متعدد و سرنوشت ساز است. هر چه ستیز  این ختم تا آغاز

ر و تعیین سرنوشت از کار و حاصل کا کارگر به ابعاد واقعی استثمار و جدائی خود

و توهم ها ازه که فشار فلسفه بافی ها، خرافه ساالریاندآگاه تر باشد، هرزندگی 

سرمایه را بیشتر از سر خود کم سازد، هر چه نیرومندتر وارد عرصه مصاف های آفرینی

توان گرتر نبرد را پی گیرد، هر چه  ه آگاهانه تر بستیزد، هر چه چاره، هر چشود

و ساز و کارهای مبارزه ها ازه که سالحاندجنگی باالتری در خود بپرورد و باالخره هر

 ازه هم موفق تر خواهد بود. انداش آزموده تر و کاراتر باشد، به همان

و سرنوشتش در پهنه ها راهه، تصادمش با گمراهه به طبقه کارگر ایران، تولدش در بی

گفتیم که کوبیدن مهر اجماع طلبی و سرمایه مداری تر باالکارزار طبقاتی باز گردیم. 

بر جنگ و اعتراض خودجوش انسانهائی که از کل کار، حاصل کار و تعیین سرنوشت 

نه است. این سخن کائوتسکی و ، فریبکارانه و استثمارساالرااندزندگی خود جدا شده

 که جنبش کارگری در نطفه بندی خود یک جنبش سرمایه ساالر و لنین

دیونیونیستی است اوالً فاقد هر پایه و مایه ماتریالیستی  یا علمی است، ثانیا از بیخ یتر

و بن غیرواقعی است، ثالثاً ضد بنمایه روایت و استدالل مارکسی در این زمینه 

مشخص است، رابعاً تجلی تالش نمایندگان فکری سرمایه برای شالوده گذاری تئوری 

بورژوازی  بخشی از کارگر دنیا به دار زعامت و رهبریهای آویختن مبارزه طبقاتی توده

 است.

علیه استثمارشوندگی، ستمکشی، جدائی نزجار اجتماعی کارگر ذخیره سرشار اتی هس

از کار خود، حکومت شوندگی و کل موقعیت طبقاتی اوست. تاریخ سرمایه داری اساسًا 

دانشوران طبقات »شفات تاریخ همین اعتراض و جنگ است. این تاریخ با اشاعه مکا

گردد. تمامی بحث می شود. با تولد طبقه کارگر شروعنمی در میان کارگران آغاز« دارا

پیماید. راهی طوالنی که از تپه و ماهور می بر سر پیچ و خم راهی است که این مبارزه

های گذرد و بند بند آن در محاصره توهم آفرینیمی گند و خون سرمایه جهنمو 

اطالعاتی و جاسوسی و کل قوای سرکوب های ، ارتش و پلیس و سازمانسرمایه

سرمایه داری در یک سوی و لشکر چاالک باژگونه پرداز و فریبکار راست و چپ 
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بورژوازی و رفرمیسم درون طبقه کارگر از سوی دیگر است. این اعتراض و پیکار در 

اینکه در طول این مسیر تواند باشد، نمی بنمایه خود سرمایه ستیز است و جز این

کارگر های سرنوشت ساز توده مسألهگردد، میها و شبیخونها دستخوش کدام طوفان

است. یک چیز در قله بدیهیات قرار دارد. مشکل این نیست که جنبش کارگری باید 

یشمندان طبقات دیگر، جوهر ضد سرمایه داری احراز اند در پرتو انوار آگاهی اهدائی

بالعکس این جنبش در سرچشمه ظهور خود، به حکم هستی اجتماعی  کند، کامالً 

کل حرفها و تمامی جنگ و دعواها این . این چنین هست ،ازشاندطبقه حامل و راه

خود  است که این جنبش، عماًل در همه وجوه و در تمامی قلمروهای حیات اجتماعی

وغ رساند و هستی آگاه همین جوهره ضدیت با سرمایه را رشد دهد، شکوفا سازد، به بل

به بیان دیگر، هر چه سرمایه ستیزتر، ضد کار مزدی تر و کمونیستی تر  .خود گرداند

یشه کند، مطالباتش را طرح و پی اند ببالد، متشکل گردد، دورنمای پیروزی خود را

گیرد، مبارزه نماید و همه کارهای دیگر را انجام دهد. جنبش کارگری هیچ چاره ای 

اینکه در بند بند وجودش، در هر نفس کشیدنش، هر گام جلو رفتنش و در ندارد جز 

همه حاالت و سکناتش بر همین بنمایه ضد سرمایه داری تکیه کند، آن را عمق دهد، 

بارورتر، آگاه تر و کارسازتر کند. این جهتگیری به نوبه خود شروط و الزامات زیادی را 

سرمایه داری را با چاقوی همان بنمایه دهد. باید می پیش روی طبقه کارگر قرار

طبقاتی و عمیقاً سرمایه ستیز کالبدشکافی نماید، نقد مارکسی و ریشه ای اقتصاد 

یشه خود سازد. ریشه همه نکبت و ادبار و سیه روزی اند سیاسی بورژوازی را جریان

نی کودک آزاری و ویرا گرفته تاآوار بر سر خود، از فقر و بی خانمانی و گرسنگی 

و شستشوی  شدگیحقارت و فرسایش جسمی و مسخ  فرایند رشد آزاد انسانی، تا

مغزی، تا جنگ افروزیها و هولوکاست پردازیها، تا تبعیضات ددمنشانه جنسی و قومی 

و نژادی، تا خفقان و دیکتاتوری و شکنجه و زندان یا هر فاجعه انسانی دیگر را در 

جستجو و کاوش را سر بیدار خود نماید و ژرفنای وجود سرمایه بکاود. حاصل این 

هر میزان چالش  ،برای مبارزه با هر کدام و همه اینها، یکراست به جنگ سرمایه رود
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را به نابودی نظام بردگی مزدی ها را در تعرض علیه سرمایه بیند  و راه امحاء آنها آن

 پیوند زند. 

فروخته از انرژی و مالط ضد کار پرولتاریا باید عینیت روز سرمایه داری را با چراغ ا

مزدی نظر دوزد، رژیم ستیزی را از سنگر جنگ ضد سرمایه داری پی گیرد، آزادی، 

حقوق، نظم و همه چیز زندگی را با مالک رهائی کامل از سرمایه و کل قید و بندهای 

منبعث از رابطه خرید و فروش نیروی کار تعمق کند. قدرت خود را فقط در شوراهای 

طبقه اش بیند، مطالباتش در های ار مزدی متشکل از بیشترین آحاد آگاه تودهضد ک

همه حال حتی در ابتدائی ترین و نازل ترین سطح، تجلی جنگ او علیه موقعیت روز 

و سرکشی رادیکال سرمایه ستیزی  بلوغنظام سرمایه داری باشد. آگاهی وی شکوفائی، 

م از محور جنگ با سرمایه هیچ فاصله را به نمایش بگذارد، در یک کالاش طبقاتی 

نگیرد و برای این کار همه جا، در تمامی قلمروها و در همه مظاهر هستی خود، تجسم 

قدرت آگاه سازمان یافته ضد سرمایه داری توده بردگان مزدی باشد. به هیچ نیروی 

یم و باالی سر خود نیاویزد، هیچ امامزاده و قدرت سوای خویش را رهبر، نماینده، ق

ناجی خویش نپندارد. جنبش کارگری باید چنین کند و تنها در این راستاست که ضد 

سرمایه داری بودن خودجوش خروشان در هستی اجتماعی خود را به سرمایه ستیزی 

دهد. در غیر این صورت می آگاه رادیکال کمونیستی در مبارزه جاری طبقاتی ارتقاء

شود و به وضعی می د، حتمًا زمینگیرشکست پشت سر شکست را تحمل خواهد کر

گردد که امروز با چشم باز شاهدش هستیم. چرا طرح موضوع به این شکل می دچار

بسیار روشن و فراوانند و من در این گذر به گفتن چند نکته ها درست است؟ دلیل

 کنم. می بسنده

روی . سرمایه ستیزی خودجوش جنبش کارگری ریشه در رابطه خرید و فروش نی1

کار دارد. این مسأله هیچ اسرارآمیز نیست. سرمایه محصول مستقیم استثمار کارگر 

است، کار پرداخت نشده اوست، برای اینکه هست شود کارگر باید از هستی خود 

رفاه و مایحتاج رشد  ،ساقط گردد. هر ریال سرمایه ریالی است که اوالً از معیشت

د و این گردمی او هستیمسلط بر  ئیدرت خداشود، ثانیًا قمی جسمی و فکری او کسر
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سازد. هر چه سرمایه بیشتر رشد کند کارگر می را اختاپوسی تر و سهمگین ترقدرت 

غلتد، هر چه اولی نیرومند شود، دومی پرشتاب تر به می به فرسودگی ژرف تر فرو

شد،  نماید. هر چه سرمایه فربه تر گردد کارگر نحیف تر خواهدمی ورطه ضعف سقوط

هر چه سرمایه پایه تسلط خود را استوارتر کند، جدائی کارگر از کارش عمیق تر و 

شود. رابطه می انفصال وی از دخالت در تعیین سرنوشت زندگی خویش موحش تر

کارگر و سرمایه این است و همین رابطه است که مولد و موجد سرمایه ستیزی 

 باشد. می خودجوش کارگر

ری به اجماع با بورژوازی و انحالل در نظم سرمایه یا قبول . تمکین جنبش کارگ2

حرفهای کائوتسکی، لنین و  همههمزیستی با مناسبات بردگی مزدی، بر خالف 

سوسیال دموکراسی مسالمت جوی یا سرنگونی طلب، پویه طبیعی بنمایه این جنبش 

ی طبقه نیست، کامالً بالعکس حاصل فشار سرمایه و نتیجه اثرگذاریهای همه نوع

بورژوازی و رفرمیسم درون جنبش کارگری است. کل تاریخ سرمایه داری گواه 

است. کارگر و سرمایه دار زندگی خویش را از جدال با هم  حقیقتغیرقابل انکار این 

آغاز کردند. نفس بروز این جدال هیچ ربطی به سطح آگاهی و درجه بلوغ شعور 

ان فروشنده نیروی کار با سرمایه بود. هر کارگران نداشت. فقط تجلی تضاد ماهوی می

خود های جنگید و به میزان این نیرو خواستمی بیشتر زور داشت نیرومندترکه طرف 

نمود و می کرد. شیرازه تقابل را تضاد و جنگ تعیینمی را بر طرف متخاصم تحمیل

 بازگوآرایش قوا را های مؤلفه ناشی از تعادل موقتیک اجماع میان طرفین صرفًا 

کرد. معنای این اجماع یا توافق آن بود که هیچ طرفی قادر به اعمال فشار بیشتر بر می

پانزدهم تا نوزدهم اروپا و سایر نقاط دنیا شاهد های نیست. سراسر سده طرف دیگر

این مبارزه است. در هیچ کجای این دوره طوالنی سایه هیچ های سرکشی شعله

فاهمات مدنی و حقوقی بر سر رابطه کارگر و سرمایه دار توافقنامه قانونی یا منشور ت

 مختلف و در سطوح متفاوت قدرت، دست به اعتصاب سنگین نیست. کارگران به صور

 اندازند، چرخ کار و تولید سود را از حرکت بازمی زنند، شورشهای خیابانی راهمی

یازند. بورژوازی می کنند و به هر شکل دیگر تعرض یا مقاومت دستمی دارند، قیاممی
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آن ایام های قدرت ناشی از حمایت دولت نیز متناسب با توان خود که توان سرمایه و

به ویژه تا اواسط قرن نوزدهم،  ،پردازد. در این دوره هامی است، به سرکوب جنبشها

بورژوازی در هیچ کجای اروپا، سوای انگلیس اساساً قدرت مسلط سیاسی نیست. 

مدنی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی یا قانونیت و قرارداد پردازی خود  سرمایه هنوز نظم

را مستقر نساخته و گسترش نداده، یا الاقل مستولی و حاکم ننموده است. نیروی 

جامعه، در مسخ سازی و مهندسی های ساحره سرمایه در وارونه نمائی کل واقعیت

اما قالب فراساختارهای  شتهر داکارگر اگر چه وسیعاً ظهور و بروز و تأثیهای افکار توده

و دامنه اثرگذاری آن در  بودرا به دست نیاورده  بعدی اجتماعی، اخالقی یا مدنی

. اگر کارگران این جا و آنجا موفق به بوده استبعد به مراتب کمتر های قیاس با دوره

ر گردند، روند سازمانیابی آنها اوالً در جستجوی آویختن به دامی متشکل شدن خود

تاریک های حقوق و قانون و نظم سرمایه نیست و ثانیاً زیر فشار این نظم به حفره

تقسیم بندیهای سیاسی و اقتصادی، حزبی و توده ای، ظرف اجماع یا قهر و مانند 

 . بودسقوط نکرده ها این

دوران معضل جنبش کارگری اساساً فاجعه انحالل در نظم  آنمختصر بگویم در 

. نبودفن و دفن بودن در گورستان قانونیت و قراردادساالری سرمایه سرمایه داری و ک

ضعیف بودن آن است که طبیعتاً به عوامل  آن زماناین جنبش در مشکل واقعی 

متعددی مانند کمبود آگاهی، موقعیت روز پرولتاریا که هنوز در غالب جاها حتی یکی 

شد. با همه اینها، به رغم می و مانند اینها مربوط یستاز دو طبقه اساسی جامعه هم ن

کارگر به  لحاظ آگاهی و دانش سیاسی نسبت به های تمامی این ضعفها و با آنکه توده

قرن بیستم بسیار فرومانده تر بودند، اما در عرصه اتکاء به قدرت خود و اعمال آن بر 

 دند،شمی تاختند. ضد سرمایه داری تر وارد عرصه پیکارمی سرمایه رادیکال تر پیش

رفتند. برخالف دوره بعد که به قانون و قرار و می آشتی ناپذیرتر به جنگ سرمایه کامالً 

 آویزند در سراسر این دوران به زور و کاربرد قدرت جمعی توسلمی نظم سرمایه

جویند. جنبش کارگری اروپا در این زمان با همین مؤلفه ها، یکی از بارزترین می

های نماید. در سدهمی ت مشابه خود در قرن بیستم تعیینتمایزاتش را نسبت به وضعی
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آید و نه کارگران می به سراغ کارگرانه سرمایه با سالح قانون و مدنیت مذکور، ن

 سوای قدرت مبارزه خویش دنبال سالح دیگری هستند. 

آید. اگر واقعاً چنین بوده است. اگر کارگران در می در اینجا یک سؤال اساسی پیش

کردند، اگر می جنگیدند و علیه بورژوازی مبارزهمی ره مورد گفتگو با سرمایهطول دو

شدند و به قدرت نمی در این مبارزه به دار قانون و قرار و مدنیت و نظم سرمایه آویزان

نمودند، اگر وضع به این منوال بوده است پس چرا انسانی مانند می پیکار خود اتکاء

نه برای » ، «درخود بودن» دور جنبش کارگری از مارکس در توصیف گذشته خیلی 

 سخن« بودن نه علیه دشمن خویش»و « علیه دشمن دشمن بودن»، «خود بودن

راند. این سؤال مهمی است، جوابش هم ساده است. مارکس به دوره ای اشاره دارد می

ه در این و آن کارگاه کوچک سالهای شروع عمر سرمای« فرد، فرد»که در آن کارگران 

نمودند. او از دوره تاریخی می داری، علیه این و آن سرمایه دار صاحب کارگاه مبارزه

گوید که از تسلط اقتصادی و سیاسی بورژوازی در هیچ کجای جهان خبری می معینی

کرده نمی نیست. تولید سرمایه داری هیچ کجا مناسبات مسلط اقتصادی را تعیین

ه زیاد داشته است. در آن دوره بورژوازی با است و تا رسیدن به چنین فازی فاصل

سرواژ، اشرافیت مالی، زمین داران فئودال، کلیسا و کالً مناسبات کهنه و طبقات حاکم 

کارگر نه فقط در آن حضور های بود. مبارزه ای که توده جدالپیشین در حال 

سمت  داشتند، که از قضا در درون آن نقش بسیار مهمی در سوق دادن بورژوازی به

کردند. یک نکته بسیار اساسی می تعرض رادیکال تر و مؤثرتر علیه نظام کهنه بازی

آنست که پرولتاریا در تمامی طول همین دوره با همه ظرفیت و توان موجودش علیه 

بورژوازی، علیه استثمار سرمایه داری و علیه مظالم و جنایات صاحبان سرمایه نیز 

ر هم همه جا قدرت روز طبقاتی وی بود. کارگران در نمود. سالح این پیکامی پیکار

این کارزار دنبال قانون و نظم و مدنیت نسخه پیچی سرمایه نبودند، زیرا این نهادها و 

قرارها هنوز وجود نداشتند، طبقه سرمایه دار در جریان جدال خود با مناسبات سرواژ، 

کشید و خواستار تنفیذ می شآنها را به عنوان ساز و کار نظم سرمایه و قدرت خود پی

 شد. پرولتاریا نیز در همان حال که کنار بورژوازی علیه نظام پیشینمی و استقرار آنها
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گرفت تا از بار ضد کارگری و ضد انسانی این می جنگید تمامی توان خود را به کارمی

ش دور جنبهای ساز و کارهای نظم سرمایه علیه خویش بکاهد. اگر مارکس از گذشته

 یاد« مبارزه علیه دشمن دشمن»نخست دوره باال به عنوان های کارگری و فصل

دوره برای تغییر مناسبات  آنکند صرفًا به این دلیل است که مبارزه طبقاتی می

. تاریخ وارد این فاز نیست اجتماعی حاکم اساساً مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری

خواهد نظام سرواژ را ساقط سازد و پرولتاریا می . طبقه سرمایه دار است کهبودنشده 

در همان حال که خود جنگی وسیع را علیه استثمار و ستم و مظالم طبقه سرمایه دار 

تازد، در پهنه پیکار برای می اخته است و در همان حال که سرمایه ستیز پیشاند راه

یه اشکال مختلف سرمایه داری که علنظام تغییر مناسبات اجتماعی حاکم نه علیه 

بورژواها » مبحث « مانیفست کمونیسم»کند. متن می استیال و حاکمیت سرواژ جنگ

کل ماجرا را به بهترین وجهی بیان کرده است. در آنجا مارکس به کرات « و پرولترها

کند که مبارزه کارگر علیه سرمایه و بر ضد بورژوازی با زندگی اش آغاز شده می تأکید

ماتریالیستی هم، برای هر کارگر های حتی بدون رجوع به تحلیل است. حقیقتی که

 و توهم پردازیهای سرمایه قابل رؤیت است. تاریخ بانگها خارج از باتالق مسخ سازی

زند که طبقه کارگر زندگی خود را چنین آغاز کرده است. رابطه اش با طبقه می

ر مقابل قدرت، تعرض و سرمایه دار و مناسبات بردگی مزدی رابطه اعمال قدرت د

مقاومت متناسب با آرایش قوا و توان روز، جنگ برای تحمیل مطالبات بر دشمن تا 

سرحد توانائی و در یک کالم به کارگیری قدرت در تمامی پویه پیکار بوده است. 

تمکین به نظم و قانون و حقوق و مدنیت و ملزومات چرخه ارزش افزائی و حاکمیت 

گردند. مارکس می ا و عوارضی هستند که بر این جنبش تحمیلسرمایه، همگی حالته

ها قرن»گوید: می کارگر با سرمایه بر سر روزانه کارهای در اشاره به جنگ و ستیز توده

داوطلبانه حاضر « آزاد»باید بگذرد تا بر اثر توسعه شیوه تولید کاپیتالیستى کارگر 

سر عمر فعالش را، قوه کارکردنش را، شود، یعنى شرایط اجتماعى وادارش کند، تا سرا

در مقابل وسایل عادی زندگی، تمام حقوق انسانیش را در مقابل یک کاسه آش، 

تری که سرمایه از اواسط قرن چهارده تا بفروشد. پس طبیعى است که آن روزکار بلند
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کوشد با اتکا به قدرت دولتى بر کارگران بزرگسال تحمیل کند با پایان قرن هفده مى

تری که دولت در نیمه دوم قرن نوزدهم اینجا و آنجا به اجرا گذارده است  روزکار کوتاه

حرف « تا مانع مکیدن خون کودکان و تبدیل آن به سرمایه شود، حدودًا برابری کند 

مارکس در اینجا بیان موجز و در عین حال بسیار بلیغ همان فرایندی است که باالتر 

نماید که اواًل نفس فروش نیروی کار، نه امر مورد عالقه می توضیح داده شد. او تصریح

باشد. کارگر از سر تمایل، تعامل و می کارگر که صرفاً تحمیل قهری سرمایه بر وی

رغبت راضی به این معامله نشده است، بلکه اضطرار و احتیاج به زنده ماندن وی را به 

وقت گرفته است. ها ین  قرنقبول آن مجبور ساخته است و پروسه این قبول یا تمک

ثانیاً اینکه چه میزان کار کند، طول روزانه کارش، بهای نیروی کارش و همه آنچه که 

تا  ،مربوط به پویه فروش نیروی کار اوست موضوع جنگ میان وی و سرمایه است

خواهد آن را به کمترین میزان ممکن برساند می جائی که به روزانه کار مربوط است او

ساعت شبانه روز فقط ساعاتی را به  24ایه دار مصمم است که از کل و سرم

وی اختصاص دهد که نیاز حتمی و حیاتی زنده  ماندن وی برای ادامه « استراحت»

تولید اضافه ارزش است. ثالثاً نقطه عزیمت هر دو طرف جنگ، کاربرد زور و اتکاء به 

ه داری در طول زمان، به تدریج کل قدرت موجود خویش بوده است. رابعاً تولید سرمای

کرده می و به موازات توسعه اش راهکارهای ممکن اقتصادی را جایگزین قویه قهریه

است. در قرن نوزدهم پارلمان سرمایه زیر مهمیز مبارزات کارگران و تحت نام 

جلوگیری از مکیدن خون خردساالن کارگر به کاهش ساعات کار کودکان رضایت داد، 

فه ارزشهای حاصل استثمار روزانه کار کوتاه این خردساالن با اضافه زیرا که اضا

، که 17تا  14های کار طوالنی کارگران بزرگسال سدههای محصول روزانههای ارزش

کرد. سخن مارکس می نمود، برابریمی با قهر بر آنها تحمیلها دولتقوای سرکوب 

یه دار در اساس خود جنگ و گویا و روشن است. رابطه طبقه کارگر و طبقه سرما

الزم ارزش های اعمال قدرت و توسل به زور علیه همدیگر است. دومی اگر پیش شرط

افزائی و سودآوری دلخواه و خودگستری مطلوب سرمایه هایش فراهم باشد عقب 

 نشینی در مقابل طوفان مبارزات کارگران را بر مقاومت بدفرجام و هالکت آور ترجیح
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کوشد، تا هر وجب از این پسگرد را به گورستانی می زمان با همه تواندهد، اما هممی

برای انحالل قدرت پیکار کارگران در نظم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه 

 مبدل سازد. 

وضعیت باال، در امتداد تحوالت جاری دنیای سرمایه داری و دقیقاً منطبق بر همان 

ای فاحش دستخوش تغییر گردید. تغییراتی  تحلیل و تبیین مارکسی ماجرا به گونه

که در دو بخش مختلف اما کامالً مرتبط و ارگانیک قابل توضیح هستند. حوزه نخست 

به پیامدهای اقتصادی توسعه سرمایه داری و انکشاف امپریالیستی این شیوه تولید 

ه مربوط است. قرن بیستم دوران رشد انفجاری بارآوری کار اجتماعی در همه جا ب

عام انباشت سرمایه در اقصا های ویژه در جوامع پیشرفته سرمایه داری، گسترش پایه

 به نیروی کار شبه رایگان میلیاردها کارگر، پمپاژ جهانینقاط گیتی، دستیابی سرمایه 

نیروی کار شبه رایگان به قلمرو بازتولید های و سودها از حوزهها اضافه ارزش

آلی بود. کل این روند به سرمایه جهانی فرصت های ترکیبدارای باالترین های سرمایه

، دست به کار جایگزینی حساب شده و قابل کنترل دنیاداد تا در مناطق محدودی از 

زور پلیسی با قفل و زنجیرهای فرساینده قانون، مدنیت، قرارداد و نوع اینها های اهرم

پیش، دسترسی سرمایه های ورهدر قیاس با دها گردد. افزایش رؤیائی نرخ اضافه ارزش

و سیالب پرخروش سودهای ناشی از  دنیابه سودآورترین شرائط تولیدی در سطح 

در مجموع این فرصت تاریخی را برای جهان استثمار نیروی کار شبه رایگان کارگران 

های . فرصتی که از مجاری مختلف و در صور متفاوت به مکانیسمکردبورژوازی فراهم 

علیه جنبش کارگری کشورها تبدیل شد. بورژوازی به یمن این امکانات  هسرمایقدرت 

در سراسر جهان نیرومندترین دستگاههای دولتی را با اختاپوسی ترین  شد قادر

ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی، مدنی، پلیسی، فرهنگی، ژورنالیستی، های شبکه

ریق وارونه پردازی سرشتی مهندسی افکار و مانند اینها مستقر سازد. سرمایه از این ط

، خود را تا سطح سپهر سراسری مستولی بر کل هستی و هر دم و بازدم یا هر حرکت

دور بر سکوی فریبکاری ذاتی های یشه و باور طبقه کارگر بسط داد. اگر در گذشتهاند

 ،نمود اینک نوع این القائات را از بندمی القاء«!! خرید کار»خرید نیروی کار را  خود،
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ها بارید. دولتمی فرو ویبند فضای زندگی توده کارگر بر سر فکر و شعور و شناخت 

یات سودآوری بخش جهان متناسب با نیاز و مقتض اختاپوسی در هرهای با این شبکه

حداکثر سرمایه، اشکال متفاوت نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رابطه خرید و 

و مدنیت  و  د. در یک جا لباس دموکراسی فروش نیروی کار را حاکم و پاسداری کردن

پوشیدند و در جای دیگر بساط سبعیت و حمام خون مستمر پهن نمودند. بهره قانون 

و خروش سیالبهای سود آن ها گیری مهم دیگر بورژوازی از فوران نرخ اضافه ارزش

به ویژه جاهائی که جنبش کارگری با قدرت پیکارش،  ،بود که در مناطقی از جهان

کرد، فشار استثمار الیه ای از طبقه کارگر را در می موجودیت سرمایه داری را تهدید

 قیاس با جاهای دیگر پائین آرد.  

بخش دوم رخدادها، به عروج بسیار گسترده رفرمیسم در سطح بین المللی در اشکال 

شد. می متنوع راست و چپ به ویژه زیر بیرق سوسیالیسم، کمونیسم و پرولتاریا مربوط

مختلف تاریخ وجود داشت اما آنچه از های رفرمیسم تا پیش از آن زمان و در دوره

اواسط قرن نوزدهم به بعد مخصوصاً در طول قرن بیستم به میدان آمد با صور گذشته 

پیشین سرمایه داری راه های تخیلی سدههای کرد. سوسیالیستمی جدی اش فرق

ه روزی این نظام را در آویختن به آرمان شهرها، رهائی کارگران از فشار استثمار و سی

و ایجاد مراکز کار و تولید ظاهراً اشتراکی در عمق همین جهنم ها تشکیل تعاونی

و تقالهایشان برد ها پرداختند، حرفمی دیدند و به آزمون این الگوهامی بردگی مزدی

مایه نکول و زیر ریل نمود، بسیار سریع، توسط سرمی نمود و اگر همنمی چندانی پیدا

د. دامنه نفوذ و شعاع اثرگذاری این شمی تجربه و آگاهی جنبش کارگری بی اعتبار

سران انترناسیونال  و کائوتسکی ،حرفها با آنچه بعدها توسط امثال پرودون، برنشتاین

و  تسوسیال دموکرا و دموکرات منتقدین یالنین و کمینترن و اردوگاه شوروی  ،دوم

انجام گرفت از زمین تا آسمان تفاوت داشت. تروتسکیستی اردوگاه پروچینی و 

به چپ، » راند که میلیونها کارگر را می در مقام صدرنشین حزبی سخن« برنشتاین»

کرد. او در چنین نقشی، نظریه مارکسی بحران سرمایه را می «چپ و به راست، راست

 ن شیوه تولید را به نقدگرفت!! کالبدشکافی مارکس از ایمی زیر مهمیز انتقاد
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کشید!! روایت ماتریالیستی رادیکال مارکس از تاریخ تکامل جوامع انسانی را مورد می

 داد. استنتاجات درست مارکس پیرامون مبارزه طبقاتی را مردود می حمله قرار

اما عمالً حزب سوسیال دموکرات  بودشمرد. او با آنکه ظاهراً آماج انتقاد همراهانش می

ان و از این طریق جنبش کارگری این کشور را به مسیر باورهای فاجعه بار آلم

بعد از این هم پیچیده تر شد. های برد. معضل در دورهمی ره خود رفرمیستی

کائوتسکی و شرکا منشور انحالل جنبش کارگری جهانی در نظم بردگی مزدی را زیر 

ندند و سرانجام لنین و بلشویسم نام ادامه راه مارکس و نقد برنشتاین جامه عمل پوشا

با علم و کتل بسیار فریبا و  ،را در ابعادی عظیم تر مکار سران انترناسیونال دو همان

پرجنجال دفاع از کمونیسم پرولتاریا و مارکس و نقد سوسیال دموکراسی و صدها زیب 

 کارگر دنیا دادند. های و زیور دلربای دیگر، خورد توده

پویه طبیعی جنبش کارگری نه اجماع طلبی که تضاد و جنگ با بحث ما این بود که 

سرمایه است. نکات اخیر نیز صرفاً در این گذر و برای توضیح همین حقیقت تاریخی 

آمد. این حقیقت که کارگران تاریخاً موجودیت خود را با مبارزه علیه سرمایه آغاز 

سرمایه داری جستجو  و هر میزان بهبود زندگی خوش را در پیکار علیهاند کرده

. مبارزه آنها اما همه جا، در تمامی مسیر، در دل هر حادثه اجتماعی و اندنموده

و ایدئولوژیک  ،قانونی، مدنی ،تاریخی با شبیخونهای بورژوازی، با سرکوب پلیسی

جوراجور رفرمیسم راست و چپ درون های سازمان یافته سرمایه، با گمراهه آفرینی

ه بوده است. سرمایه ستیزی خودجوش کارگر زیر فشار این جنبش کارگری مواج

است که پروسه واقعی بالندگی خود برای ارتقاء به ها سرکوبها و کجراهه آفرینی

آنچه در تاریخ رخ داده  کند.می سرمایه ستیزی آگاه کمونیستی و لغو کار مزدی را گم

، مختلفدو دیدگاه است گواه بارز درستی این مدعاست. موضوعی که بازکاوی آن، 

نظریات لنین و کمینترن و  دیدگاه مارکس و رویکرد لغو کار مزدی در یک سو و

دهد. از می کائوتسکی و میراث داران امروزی آنها در سوی دیگر را در مقابل هم قرار

جنبش کارگری در بنمایه خود سرمایه ستیز و کمونیسم پوی است و  ،منظر مارکس

 با متناسب توانش، ،ست که در متن گسترش تاریخی خوداین نظام بردگی مزدی ا
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راه حل  استمداد ازنظم سیاسی و مدنی و  ،نهادهای دولتی ،ساز و کارهای اقتصادی

سازد. کمونیسم میها پردازیهای رفرمیستی راست و چپ، این جنبش را راهی گمراهه

ه ستیز و خلقی لنینی و سوسیال دموکراسی، بالعکس درونمایه رادیکال، سرمای

گیرند و هر مقدار جهتگیری می طبقه کارگر را قلمهای کمونیسم پوی مبارزات توده

 پذیری از کمونیسم دانشوران طبقات باال موکولاثر بهکمونیستی این مبارزات را 

 بینند.  می

طبقه و جنبش او را نقطه آغاز، رجوع و فرجام جنگ با سرمایه، گورکن  ،اولی کارگر

 طور. دومی به داندمی و برقرار کننده سوسیالیسم لغو کار مزدیسرمایه داری 

راند، اما موتور محرک مبارزه رادیکال می کاریکاتوری از پرولتاریا و نقش وی سخن

سوسیالیستی و ضد سرمایه داری این طبقه را در خارج از هستی اجتماعی وی 

ورزند، اما می دکند. هر دو بر رهائی طبقه کارگر توسط خودش تأکیمی جستجو

منظور اولی از این خودرهائی، رویکرد پرولتاریا به خودسازمانیابی شورائی ضد کار 

وسیع طبقه خویش در جنگ علیه سرمایه است، در حالی که دومی های مزدی توده

آویختگی تمام عیار توده عظیم بردگان مزدی به نخبگان حزب نشین و ماوراء جنبش 

د. اولی بر آن است که کارگران باید سرمایه ستیزی کارگری را مطمح نظر دار

رونی جنبش خود را ارتقاء دهند و نقد ریشه ای سرمایه داری در همه اند خودجوش و

است که  آنوجوه هستی آن را توشه راه این ارتقاء و بالندگی کنند، سخن دومی 

که  وده کارگرت اکسیر معجزه گر این بالندگی نه در هستی اجتماعی و مبارزه طبقاتی

. شوددر شیارهای مغز دانشوران منجی است و باید دست توسل به دامن آنها دراز 

اولی آمادگی توده وسیع کارگر برای استقرار جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی لغو 

کار مزدی و امحاء کامل هر گونه جدائی کارگر از کارش را محتوای مبارزه و پراتیک 

دومی تغییر شکل صوری نظم سیاسی و برنامه ریزی رابطه  سازد،می طبقاتی خود

متفاوت های خرید و فروش نیروی کار یا تغییر فرم مالکیت سرمایه اجتماعی زیر بیرق

 گرداند. می را آخرین منزل مقصود مبارزات کارگران
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. با سندیکاسازی، حزب آفرینی، مبارزه قانونی، اتحادیه گرائی، رژیم ستیزی خارج از 3

دار جنگ با سرمایه داری، معماری کمیته ها، نوشتن منشور مطالبات، انتقال مکان م

هیچ خاری در پای هیچ  کارهاکشمکش از کارخانه به خیابان یا بالعکس و این قبیل 

خلد و هیچ گردی بر دامن استیال، فاجعه آفرینی و تاخت و تاز این نمی سرمایه داری

ها، نظم گرائی ها، شورش ها، طغیان ها، انقالبات،  نشیند. این قانونساالرینمی نظام

ازه کافی و در وسیع ترین ابعاد اند که در طول تاریخ سرمایه داری بهها متشکل شدن

های انجام گرفته است، حتی هیچ میزان کاهش قابل دوام فشار استثمار و درندگی

روشن است. طبقه  شسرمایه داری علیه توده کارگر را به دنبال نیاورده است. دلیل

کارگر صرفًا از طریق آرایش قوای کاراتر و استخواندارتر در مقابل سرمایه داری، باال 

شناخت رادیکال طبقاتی از سرمایه داری، آمیختن مبارزات روز با پویه  مستمربردن 

پیکار علیه همه اشکال های سراسری جنگ علیه سرمایه، برقراری وحدت میان حوزه

روز خود را بر های تواند خواستمی سرمایه داری است کههای یستم و سیه روز

بورژوازی تحمیل کند و همزمان آرمان نابودی سرمایه داری و استقرار جامعه فارغ از 

 کار مزدی را جامه عمل پوشاند. 

به نقطه شروع مقدمه باز گردیم. جنبش کارگری ایران در هیچ دوره ای از تاریخ صد 

یز خود شکوفائی درونمایه سرمایه ست رشد واتخاذ ریل مناسب برای  ساله خود قادر به

 سرمایه ستیزیکه نیاز این رشد و الزمه ارتقاء  نگردید. به شرائط و فضائی

دست نیافت. بالعکس در همه  ،خودانگیخته اش به یک جنبش آگاه ضد کار مزدی بود

و در پشت همین  سر راه این جهتگیری مواجه شد مهممراحل با موانع و سدهای 

سدها به فرسایش و سردرگمی افتاد. طبقه کارگر ایران در این مسیر سنگالخی و در 

زیادی را از دست داد. آرایش قوای پیکارش علیه های فرصت ،ناموافقهای کام  طوفان

سرمایه، مستمراً رو به کاهش رفت و هر دوره از دوره قبل بدتر شد. وضعیت دامنگیر 

و تند بادهائی است که در این ها یم تمامی شکست ها، عقب نشینیروزش نتیجه مسق

 پیچیده است. خود صد سال او را در 
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پردازد، از موانع و سدها یا عوامل می کتاب حاضر به بررسی مختصر این تاریخ

گوید. هدف می فرسایشگر و گمراهساز سر راه جنبش کارگری ایران از آغاز تا امروز

های شرح وقایع نیست. تنها دلیل نوشتن کتاب کندوکاو گذشتهنقل حوادث و  قطعاً 

کارگر ایران، تالش برای شناخت ژرف تر های دور و نزدیک مبارزه طبقاتی توده

اشتباهات شکست آفرین پیشین، درس آموزی رادیکال از آنها و تالش برای گریز از 

دانه گمراهه هائی تکرار خطاها و گمراهه رفتن هاست. هدف، بازکاوی مارکسی و نقا

رفتیم و همزمان بازشناسی می قبلی طبقه ما نبایدهای است که ما و نسل یا نسل

کردیم می ساختیم و اگر چنینمیها رفتیم، باید جایگزین گمراههمی راههائی که باید

سرنوشتی متفاوت با امروز داشتیم. نقد رادیکال و سرمایه ستیز گذشته، حتی 

تواند، مشعل پرفروغ دست ما در تاریکی می از اشتباهات و خطاهاماالمال های گذشته

زارهای مبارزه طبقاتی آتی باشد. جنبش کارگری به رغم تحمل هارترین دیکتاتوریها، 

و خفقان ها، این امکان را داشت که تاریخی متفاوت با آنچه از سر گذرانده  کشتارها

است محصول قهری و گریزناپذیر است، در پشت سر خود دارا باشد. آنچه روی داده 

یک دترمینیسم کور تاریخی نبوده است. عوامل و نیروهائی در تحمیل این سرنوشت 

پیشین طبقه ما در سنگرهائی جنگیدیم که های ، ما و نسلاندبر او دخالت مؤثر داشته

سنگرهای جنگ طبقاتی ما علیه سرمایه نبود، به دنبال احزاب، محافل و جریاناتی راه 

فتادیم که افقها، انتظارات و کل مبارزه آنها هیچ ربطی به جنبش ضد سرمایه داری ما ا

نداشت. به رویکردهائی دل بستیم که نه فقط رویکرد رهائی طبقه ما نبود، بلکه 

زد. تاریخ جنبش طبقه ما با توجه به می گسست کامل از چنین جهتگیری را بانگ

نده از تجربه و درس است. این تاریخ را باید همه این ابتالئات، حوادث و مسائل، آک

مختلف تشکیل دهنده اش را کاوید. این های بازکاوی نقادانه مارکسی کرد. باید دوره

 10توان به شکلهای گوناگون دسته بندی کرد، کتاب حاضر به بررسی می راها دوره

 پردازد. می دوره متفاوت زیر

 « مشروطیت» از آغاز تا  .1

 بورژوازی و جنبش کارگری مشروطه خواهی .2
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 تا سلطنت رضاخان یتبعد از مشروط .3

 و پایان جنگ امپریالیستی دوم 1320تا شهریور  1304 .4

 مرداد 28و وقوع کودتای سیاه  1332تا  1320های سال .5

 تا رفرم ارضی بورژوازی 32مرداد  28پس از کودتای  .6

  1350از اصالحات ارضی تا سال  .7

 1357تا قیام بهمن  1350از  .8

 ، در چنگال فاشیسم اسالمی بورژوازی 1360تا  1357 .9

 تا امروز  1360پس از سی خرداد سال  .10

متفاوتش فقط های باز هم بر این نکته درنگ باید کرد که بازشناسی این تاریخ و دوره

. نسل حاضر و آتی توده کارگر نیازمند شنیدن نیستحدیث آنچه بر سر ما رفته است 

ناخت این تاریخ یک سالح ضروری و کارای مبارزه طبقاتی باشند. شنمی قصه و افسانه

 که اسیرش هستیم و در آن قیروز ماست. وضعیتی که در آن قرار داریم، باتال

و برهوت پیمائیهائی است که نیروهای سیاسی ها فرسائیم محصول کجراهه رفتنمی

ما و  .دندپیش روی طبقه ما قرار دا کارگریطبقه بورژوازی و رفرمیسم درون جنبش 

پیشین به آنها تن دادیم. طبقه، احزاب و گروههائی که کماکان وجود دارند و های نسل

با امکاناتی میلیونها بار بیشتر از ما و بعضاً با پشتوانه ای به ها میداندار هستند. همان

 را با هر روایتی که کارگرعظمت کل توان سرمایه جهانی، تاریخ مبارزات گذشته طبقه 

دهند تا از ورای آن، باز می کنند. این کار را انجاممی نگارند و تنظیممی اهندخومی

هم گسست هر چه ژرف تر و فاجعه بارتر ما و نسلهای آتی ما از ریل واقعی پیکار ضد 

کار مزدی را برنامه ریزی کنند، راه این جدائی و جدا ماندن را  به ما درس دهند و 

 جنبش ما سازند. همه چیز فریاد روزراهنمای پراتیک حافظه و شعور و  ذخیره ذهن و

زند که باید این تاریخ را نقد مارکسی کرد و حاصل این نقد را سالح پیکار جاری می

 ساخت. 
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 فصل اول

 از آغاز تا مشروطیت

 

 بالیدن سرمایه داری، ظهور دو طبقه سرمایه دار و کارگر

ونی خود در مقابل شرکای امپریالیستی ناسیونال رمانتیسیسم راست ایرانی احساس زب

کارگر برای آویختن آنها به دار منافع بورژوازی های و نیاز خویش به فریب توده

یشوار منافع طبقه او اند کند که فقط بیانمی را در قالب تئوریهائی عرضه« داخلی»

فکری هولناک او نیز هست. جار و جنجال های نیست، بلکه حدیث عقب ماندگی

مشعر بر اینکه در منطقه ای به « علمداری»و « کاتوزیان» های اخیر افرادی از نوع سال

نام ایران هیچ گاه هیچ شیوه تولید و مناسبات اقتصادی معینی حاکم نگردیده است، 

و  شدهبرده داری وجود نداشته است!! فئودالیسم متولد نشده است!! نیروی کار کاال ن

!! مبارزه اندبه دنیا نگذاشته است!! طبقات پدید نیامدهتولید سرمایه داری اصالً پای 

طبقاتی وجود خارجی پیدا ننموده است!! دولت طبقاتی از صحنه روزگار محو بوده 

ازه کافی اند این دار و دسته را به بیش از حد است!! و مانند اینها، فروماندگی فکری

یه و بورژوازی است. اینان نیز کار سرشتی سرماها سازد. بیان باژگونه واقعیتمی عیان

کنند. اما تاریخ می نقش خود در این گذر را این گونه و از ورای این نظرپردازیها ایفاء

 جامعه ایران، به عنوان حلقه ای از زنجیره تاریخ جوامع انسانی قطعًا چیز دیگری

شکالی از ها، ا گوید. در اینجا نیز مثل همه نقاط دیگر و البته با پاره ای تفاوتمی

و جای خود را به اند ، تسلط یافتهانداقتصادی رشد کردههای تولید و صورت بندی

، شواهد متقن تاریخی حکایت از این اندنظامهای اقتصادی و اجتماعی کاملتر سپرده

 بسیار دور برهای دارند که رشد چشمگیر صنایع مانوفاکتوری در ایران به گذشته

هم میالدی را شاید بتوان نخستین دوره مهم شکوفائی و نهم و دهای گردد. سدهمی

پویائی این نوع صنایع به حساب آورد. کارگاههای نساجی در این دو قرن رونقی 

تولید شده در شهرهای ایران، به طور مثال کازرون های چشمگیر داشته است. پارچه
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اواًل به  تولید ساالنهاز جهت حجم  .فارس، از لحاظ مرغوبیت مشهور بوده است

از دنیای روز، به ویژه  وسیعیگفته است و ثانیاً به بخش می نیازهای داخلی پاسخ

گردیده است. اصفهان، می ، شمال افریقا و سواحل مدیترانه صادرغربیآسیای میانه و 

های قم، قزوین، نیشابور، ری و همدان به وفور مانوفاکتورهای نخریسی و بافت پارچه

. برخی از شهرها شاهد رشد وسیع کارگاههای پشمبافی اندر داشتهنخی و چلوار اشتها

. تولید و صادرات فرش در این دوره از رونقی وسیع برخوردار بوده است و سایر اندبوده

چوبی، تولید ظروف مسی، مواد های صنایع مانند سفال سازی، تولید کاشی، فراورده

. در هر دو اندنهادهمی را پشت سر داروئی و نوع اینها با سرعت زیاد مراحل توسعه

سده باال شاهد رشد چشمگیر شهرنشینی هستیم و پیدایش شهرهای بزرگی مانند 

نیشابور با جمعیتی حدود یک میلیون یا اصفهان، ری، کاشان و شیراز گواه این 

و مراکز بزرگ تجاری اند واقعیتند. شهرهای مذکور کانونهای مهم داد و ستد کاال بوده

پیشرفته آبیاری به رونق کشت و های . وفور سدها و شبکهانددادهمی را تشکیل دنیا

ده هائی مانند رکرده است و صدور فراومی تولید محصوالت کشاورزی و دامی کمک

غله، پنبه، روغن، کنجد، قند نیشکر، خشکبار، شراب، ابریشم، گیاهان رنگی یا 

تجاری چشمگیر به مناطق مختلف دنیا از  حیواناتی از نوع اسب و االغ و شتر در ابعاد

گرفته است. شهرها مراکز رونق می جمله هندوستان، چین و آسیای میانه صورت

. مانوفاکتورهای زنجیره ای که در اندمانوفاکتورها یا مجتمعات تولیدی کئوپراتیو بوده

 ،که هااین شب داخل کردند. درمی هر کدام یک استادکار و شماری کارگر دستیار کار

کنار هم قرار داشتند و همه آنها بخشی از بازار بزرگ  واحدهای تولیدی و فروشگاهها

دادند. به بیان دیگر بازار فقط محل خرید و فروش کاالها نبود، بلکه می شهر را تشکیل

صنعتگران و تولید کنندگان کاال نیز در آن وجود مؤثر و سهم چشمگیر داشتند. این 

 رایج درون عشایر و ایالت روز نیز صدق ری در مورد روند کارمسأله به گونه دیگ

همه توده در حال کوچ مولد بودند، اما نوع کار و تولیدشان به  ،کرد. در اینجامی

 شدن در حوزه دامداری و زراعت ایلخانان محدود دامداری و زراعت یا استثمار

بافندگی و مانند مشغول آهنگری، نجاری، رویگری، مسگری،  همشد، جمعیتی نمی
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تاریخ »مورخ سرشناس روسی در اثر معروف خود « پتروشفسکی» این کارها بودند. 

 در رابطه با سطح پیشرفت صنایع کارگاهی آن روز جامعه« میانههای ایران در سده

 : ددهمی توضیح

در شهرها، پیشه وران آزاد در کئوپوراسیونهای صنف گونه متحد شده و در آنها  »

)کمک استاد( و استادها با یکدیگر تفاوت داشتند. بنا بر معمول، ها ، خلیفهشاگردان

زیستند و کارگاههای آنها که در می استادان یک رشته پیشه وری در کوی واحدی

عین حال دکان نیز بود در همان کوی جای داشت. در شهرها پا به پای این 

اههای نساجی، از آن دولت تولیدکنندگان کوچک، کارگاههای بزرگ و در اساس کارگ

در خیابانهای اصلی »افزاید: می او« و یا متعلق به فئودالهای بزرگ بوده است

آمدند می کاروانسراهائی جا داشتند که از آنها برای بازرگانان شهرهای دیگر که به آنجا

روشی شد. کاروانسراها همزمان انبار کاال و بازار عمده فمی به عنوان مهمانخانه استفاده

اصفهان تنها در  شهر بودند. چنان که ناصرخسرو نوشته است در نیمه سده یازدهم در

 (                                             1)« کاروانسرای بزرگ وجود داشت 50اصلی های یکی از خیابان

ی از توسعه چشمگیر مناسبات کاالئی در ساختار اقتصاد فئودال باالهای تمامی داده

که فئودالیسم و شکوفائی تولید کاالئی همراهش در  این دوره حکایت دارند. پیداست

مورد اشاره مارکس در رابطه با صورت بندیهای های این سده ها، در ایران، مؤلفه

 اقتصادی، اجتماعی ماقبل سرمایه داری جوامع آسیائی را کم یا بیش با خود حمل

، تجارتخانه ها، کاروانسراها، حمل و نقل یا سایر کند. مانوفاکتورها، اراضی زراعیمی

تولید و مبادله کاالها به لحاظ شکل مالکیت تلفیقی از دولتی، قبیله ای، های حوزه

. مولدین مستقیم محصوالت صنعتی، کشاورزی و اندبوده مشاع، خصوصی و اربابی

خود بودند، عایدات کار  دامی سوای موارد پراکنده خرده مالکی فاقد حق تملک بر

رؤسای عشایر بر مانوفاکتورهای صنعتی، و مالکیت دولت، اربابان فئودال، روحانیون 

کرد. می کشتزارها و بنگاههای تجاری شالوده اصلی شکل مالکیت این دوران را تعیین

را در اختیار داشتند، اینکه این امر بعالوه ها عظیم ترین حصهها در این میان دولت

دیگر فئودالیسم شرقی، تا چه حد بر روند تبدیل سرمایه تجاری به  هایبرخی مؤلفه
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توان نمی صنعتی تأثیر داشته است، موضوعی است که هیچ حکم قطعی در باره آن

آنچه تولید آسیائی نام گرفته است، هیچ های صادر کرد. مارکس در بررسی ویژگی

 چیز بدیهی به نظر اشاره خاصی به این وجه ماجرا نکرده است. در این میان یک

در پروسه پیدایش ها رسد، مستقل از تأثیر منفی، مثبت یا عدم تأثیر این ویژگیمی

 امثال کاتوزیان و علمداریتئوری بافی  خواهیم دید که انباشت صنعتی، به هر حال

 فوقهای بی پایه است. نفس گسترش خیره کننده اقتصاد کاالئی در طول سده بسیار

د که این نقطه دنیا هم همسان سواحل مدیترانه آن ایام به سمت دهمی خبر از آن

در  رفته است.می الزم برای رویش رابطه خرید و فروش نیروی کارهای پیدایش زمینه

این گذر باز هم به نکاتی اشاره خواهم کرد. عجالتاً سرنوشت همین سطح از توسعه 

مورد گفتگو را دنبال کنیم. در صنایع مانوفاکتوری و اقتصاد کاالئی جامعه در دوره 

 شرائطی که روند کاال شدن تولیدات پیشه وران و دهقانان با شتاب تمام پیش

رفت، هجوم قوم مغول به می تاخت و بازار داد و ستد کاال با شتاب رو به گسترشمی

آسیای میانه و سپس ایران طومار این دوره پررونق اقتصادی را در هم پیچید. شهرها 

گردیدند، مانوفاکتورها از کار افتادند و ویرانه شدند، کشتزارها به آتش کشیده ویران 

ورطه تعطیل افتاد، شدند، مراکز تجاری مورد یورش قرار گرفتند، تولید و تجارت به 

داد و ستد، کاروانسراها و هر چه نشان از رشد و رونق های رو، کانون راههای کاروان

ز ماند. این وضع به درازا کشید و پیش از آنکه اقتصادی داشت از جنب و جوش با

جای خود را به یک شرائط تازه کسب و کار یا رونق داد و ستد بسپارد، حمله 

گورکانیان سایه خود را بر سر ساکنان جامعه سنگین کرد. ارتش تیمور تمامی آنچه را 

تماعی این انجام داده بودند تکرار و تکمیل نمود، عواقب اقتصادی و اجها که مغول

حمالت ویرانگر تا سالیان دراز باقی ماند اما از شروع قرن شانزدهم میالدی به بعد 

ند و آغاز دوره تازه ای از گسترش چشمگیر داد و ستد، تأسیس رِشاهد گسست این تِ

های مختلف، بستن سدها و پل ها، ایجاد شبکههای کارگاههای صنعتی در حوزه

رو، صادرات کاال و برقراری مبادالت بازرگانی با  نآبیاری، ساختن راههای کاروا

کشورهای دور و نزدیک هستیم. این دوره شکوفائی اقتصادی در سراسر این قرن با 
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 بعد بسیار پرشتاب تر و گسترده ترهای یابد و روند آن در سدهمی شتاب ادامه

عتالی اقتصاد مهم اهای توان یکی از دورهمی میالدی را 18و  17های گردد. قرنمی

کاالئی و گسترش روزافزون بازار و مبادالت پولی در فاصله مرزهای داخلی و بسط 

فزاینده واردات و صادرات کاال به مناطق دیگر دنیا به حساب آورد. همین دوره است 

 که در تداوم خود پیوستن بازار داخلی ایران به بازار جهانی سرمایه داری را به دنبال

مهم مربوط به روند توسعه سرمایه داری در ایران نیز دقیقا کامالً لفه آورد. یک مؤمی

همین جاست که واقعیتش را ظاهر و وجودش را تحمیل کرده است. مؤلفه ای که 

کمونیسم خلقی لنینی، کمینترن و بعدها تمامی چپ میراث دار این رویکرد، با رجوع 

ا پیش روی کارگران جهان راست ترین و شکست آمیزترین راهبردها ر ،غلط به آن

کارگر دنیا را به ورطه رفرم گرائی میلیتانت چپ های قرار دادند و مبارزه طبقاتی توده

ه سوق دادند. جای شرح مفصل مسأله مسلماً اینجا نیست، اما به دلیل اهمیت اننمای

تعیین کننده اش در چگونه رقم خوردن سرنوشت جنبش کارگری جهانی و طبعاً 

 توان از توضیح مختصرش چشم پوشید. نمی ایران،

 « انباشت بدوی سرمایه » تکلیف 

روند ظهور و توسعه سرمایه داری در سراسر جهان موجود، چنین بوده است که در فاز 

صاحبان دو کاالی کامالً مختلف رویاروی هم قرار  ،معینی از تکامل اقتصاد کاالئی

ولید و وسائل زندگی که شیفته در یک سوی صاحبان پول، وسائل ت» . اندگرفته

تحت تملک خویش از طریق خرید نیروی کار غیر هستند و در های افزایش ارزش

مارکس( تا جائی « ) باشندمی سوی دیگر کارگران آزاد که فروشنده نیروی کار خود

که به نفس وقوع این رخداد مربوط است، هیچ نوع و با حداکثر تأکید باید گفت که 

زی میان روند پیدایش و توسعه سرمایه داری در اروپای غربی در یک هیچ نوع تمای

 هم اساساً .سوی و ایران یا کل جوامع مشابه در سوی دیگر وجود نداشته است

تواند وجود داشته باشد. زیرا به هر حال، تولید سرمایه داری با تقابل این دو کاال نمی

مسأله بدیهی تاریخاً به ورطه وارونه گردد، اما همین می یا صاحبان آنهاست که متولد

پردازیهای فاجعه بار فرو غلتیده است و به همین دلیل باید بر روی آن درنگ نمود. 
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سرمایه نام نهاده است، « انباشت بدوی» رخداد مورد گفتگو یا آنچه مارکس آن را فاز 

داری  شیوه تولید سرمایه کالسیک در ممالک غربی و انگلیس، کشوری که الگوی رشد

بود به صورت لحظه ای از پویه تکامل اقتصاد کاالئی این جوامع ظاهر شد. به این 

تبدیل پول، وسائل روند توسعه مناسبات کاالئی شاهد معنی که حلقه ای از زنجیره 

تولید و معیشت به سرمایه در یک سوی و کاال شدن نیروی کار در سوی دیگر گردید. 

رونی شیوه تولید اند از جمله ایران، زیر فشار قوانیناین رخداد در بخش دیگر دنیا، 

سرمایه داری در جهان و فاز تاریخی تکامل این نظام، دچار برخی جا به جائیها شد. 

سرمایه به « انباشت بدوی»بخش اخیر در قیاس با قلمرو اول، نیازمند آزمون مرحله 

ینجا پیش از آنکه چنین شیوه متعارف تاریخی زایش و توسعه سرمایه داری نبود. در ا

 – رخدادی بر متن توسعه اقتصاد کاالئی در داخل رخ دهد، نخست سیل کاال

 انبوه بالفاصله و داری سرمایه پیشرفته کشورهای از شده صادرهای سرمایه

 انباشت و دورپیمائی حوزه را جامعه داخلی بازار کشورها، این صدور آمادههای سرمایه

یر بود. سرمایه داری از دیرباز و از سده هجدهم گریزناپذ که ای حادثه. ساخت خود

بازاری به وسعت سراسر جهان پدید آورده و در پیش روی خود داشت. بازاری عظیم و 

آن، تمامی مرزهای جغرافیائی را زیر چرخ های بین المللی که سرمایه از ورای ریل

 متعارف عه مجزا از فازکرد، در این بازار، اتوپیای عبور هر جاممی قدرت خود له

شد. مارکس پیش از این، پدیده تاریخی می انباشت بدوی سرمایه، یکراست نکول

مذکور را برای اقتصاد سیاسی، به افسانه متألهین در باره آدم ابوالبشر تشبیه کرده بود. 

حال این آدم به دنبال خوردن میوه ممنوعه، به هر حال در پهنه گیتی حضور داشت و 

تازه ای و ابوالبشر « سیب گاز زدن»اریخ بر آن نبود که هر نقطه دنیا شاهد قرار ت

هائی که رونق گسترده اقتصاد کاالئی در فاصله  جدیدالوالده ای باشد. در همان سال

 مرزهای جغرافیائی ایران مراسم دیدار تاریخی صاحبان دو کاالی مختلف را تدارک

قرنی این دیدار صورت  5تا  4فاصله زمانی دید، در گوشه دیگری از جهان، با یک می

گرفته بود. سرمایه داری چکامه ظهور خود را خوانده و اینک مراحل تکوین، توسعه، 

خود داشت. این نظام با سر ایجاد بازار جهانی و صدور کاال به اقصا نقاط دنیا را پشت 
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اشت را پیش آزاد در جستجوی حوزه انبهای عبور از این فازها، کوه عظیم سرمایه

در مناطق دور و ها دید و کل فکر و ذکرش را صرف یافتن این حوزهمی روی خود

 کرد. می نزدیک دنیا

تولیدات خرد پیشه وری  مختلفدر چنین وضعی صنایع مانوفاکتوری و اشکال 

کردند به ناگزیر تسلیم قوانین می جوامعی که آستانه تولید سرمایه داری را دق الباب

شدند. سرمایه ملیت و می یه و فرایند گسترش جهانی این شیوه تولیدذاتی سرما

در جستجوی  ، جهانی شدن جزء الیتجزای هستی اوست.سدشنانمی مرزهای ملی

غول آساتر، بازار بین المللی فروش های استثمار نیروی کار هر چه بیشتر، اضافه ارزش

خ سودهای هر چه مطلوب تر هر چه وحشیانه تر و نرهای تولیدات، نرخ اضافه ارزش

است. سرمایه در پویه خودگستری و جهانی شدن خود هر کجا که تولیدات خرد یا 

 یافت به زیرمی حتی صنایع متوسط و در مواردی بزرگ، اما فاقد قدرت رقابت را

 1800گرفت. در اوایل قرن نوزدهم میالدی )سیزدهم هجری( در شهر یزد بالغ بر می

شمار کارگرانی که با این  .ستگاه بافت ابریشم وجود داشتد 1200مشهد  در و

ابریشم و های رسید. با صدور روزافزون پیلهمی نفر 900کردند به می دستگاهها کار

ابریشمی، در طول مدتی کوتاه شمار ماشینها در مشهد به های واردات گسترده پارچه

ها ( در همین سال2ندند. )در یزد به طور کامل از چرخش باز ما ،رقم تنزل کرد 150

تالش امیرکبیر برای تأسیس و توسعه صنایع نساجی در کشور با شکست مواجه شد 

 ارزان بهای انگلیسی و روسی هیچ جائی برای تولیدات این صنایع باقیهای زیرا پارچه

توسط فرانسویان دائر شده بود، بعد  1808گذاشت. کارخانه توپسازی که در سال نمی

نیرومند بساط خود را جمع کرد. فراموش های ل زیر فشار رقابت سرمایهاز یک سا

 نکنیم که سرمایه این کار را فقط در ایران، چین، هند، امریکای التین و افریقا پی

یناوی و امریکای شمالی ، در اروپای باختری، اسکاند«خودی»گرفت، در جوامع نمی

 در کشورهای حوزه صدور سرمایه و کاال داد. از آن مهم ترمی نیز عین همین را انجام

خارجی صادره های کرد، بر سر سرمایهمی داخلیهای آنچه با صنایع بومی و سرمایه

زیادی توسط های آخر قرن نوزدهم کارخانههای آورد. در دههمی شده به این دیار نیز
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دند که یا سرمایه داران اروپائی و روسی در شهرهای مختلف ایران دائر شها دولت

و بساط انباشت در  شدندعظیم تر مجبور به تعطیل های بعدها زیر فشار رقابت سرمایه

تحت « زرگنده» در نزدیکی « خرازین»قلمروهای دیگر پهن کردند. کبریت سازی 

مالکیت سرمایه داران روسی، کارخانه تولید روغن زیتون در رودبار متعلق به سرمایه 

ت تزار، شرکت تصفیه روغن رودبار با مالکیت همین داران یونانی تحت حمایت دول

دیگر از های سرمایه داران، کمپانی بلژیکی تولید قند در کهریزک و برخی کارخانه

 (  3بودند. )ها ین صنایع و سرمایه گذاریاجمله 

خورشیدی( ناصرالدین شاه قاجار بنا به  1265میالدی ) خرداد  1886در ژوئن 

سفیر وقت دولت انگلیس بیانیه ای را امضاء و به صورت « ولف»درخواست یا زیر فشار 

جان و مال مردم از تعدی در امان است تا هر » گفت: می فرمان منتشر نمود. بیانیه

های کس را یارای آن باشد که در آزادی و آسودگی به برپائی شرکتهائی برآید که پایه

روسیه تزاری و های این تاریخ، دولتپیش از ها ( مدت4«!! )سازندمی تمدن و آبادی را

انگلیس به ویژه اولی دست به کار توسعه مبادالت اقتصادی خود با ایران و حضور مؤثر 

در بازار داخلی رو به گسترش کشور بودند. بورژوازی بریتانیا از زمان تأسیس کمپانی 

 بالهند شرقی و امپراطوری تزار از سالهای نخست سلطنت قاجار این هدف را دن

گلستان و های کرد. فتوحات نظامی روسیه در جنگ با فتحعلیشاه و انعقاد عهدنامهمی

ترکمانچای، از یک طرف راه گسترش فعالیت سرمایه داران روسی در ایران را هموار 

ساخت و از سوی دیگر رقابت میان امپراطوری تزار و دولت بریتانیا بر سر دامنه نفوذ 

نمود. به  .ش در بازار داخلی کشور را بیش از پیش تشدیداقتصادی و استراتژیک خوی

خارجی در ایران نبود های این ترتیب بیانیه ناصرالدین شاه نقطه شروع سرمایه گذاری

 کرد. می اما لحظه ای تعیین کننده در پروسه توسعه و رونق آن را حکایت

مار کثیری خورشیدی( ش 1290تا  1260میالدی )  1911تا  1881در فاصله میان 

قرارداد میان شاهان قاجار و حکومت تزار منعقد شد که هر کدام امتیاز یا امتیازات 

ساخت. هفت می مختلف اقتصادی نصیب سرمایه داران روسهای مهمی را در حوزه

پروتکل در زمینه تأسیس خطوط تلگراف در نواحی شمال و شرق ایران، شش قرارداد 
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برداری از شیالت دریای خزر، پروتکل تأسیس بانک بهره جداگانه برای واگذاری امتیاز 

استقراضی روس، واگذاری امتیاز انحصاری بیمه حمل و نقل، قراردادهای متعدد 

قرارنامه ارتباطی میان شهرها، های متضمن اعطای امتیازات الزم برای احداث جاده

قی از آذربایجان، بهره برداری از تاالب انزلی، واگذاری امتیاز استخراج معادن مناط

پروتکل احداث راههای شوسه و راه آهن میان شهرهای  تبریز، جلفا و قزوین همراه با 

امتیاز بهره برداری از معادن مختلف مجاور این خطوط، قرارداد تأسیس خط لوله نفت 

مالی و صنعتی بزرگ های . شمار شرکتبودند معاهداتانزلی و رشت، در زمره این 

فراتر رفت و مجموع  23تا نزدیکی شروع جنگ امپریالیستی اول از  روسیه در ایران

 ( 5میلیون روبل بالغ گردید. ) 173به رقمی حدود ها سرمایه این کمپانی

میالدی  1913تا  1862های دولت بریتانیا و سرمایه داران انگلیسی نیز در فاصله سال

هی را در سودآورترین اقتصادی انبوهای خورشیدی( مقاوله نامه1292تا  1241) 

توان می صنعتی و تجاری با دربار قاجار امضاء کردند. از میان این قراردادهاهای حوزه

به امتیاز تأسیس بانک شاهی، خطوط تلگراف تهران به خانقین، بوشهر، بلوچستان، 

تبریز، جلفا، خط تلگراف میان بنادر گواتر، جاسک و عباس، انحصار کشتیرانی در 

داث و بهره برداری راه بصره اهواز، استخراج نفت رامهرمز و شوشتر، بهره کارون، اح

برداری از معادن ذغال سنگ، منگنز یا خیلی دیگر از معادن موجود در دو طرف جاده 

بود. امتیاز نشر اسکناس، احداث راه آهن در ها موضوع قرارنامهها هائی که احداث آن

هواز، بروجرد، اصفهان و قم، تأسیس کمپانی نواحی جنوبی کشور و راههای تهران، ا

حمل و نقل، احداث راه قم به سلطان آباد اراک، امتیاز اکتشاف و استخراج معادن نفت 

احداث راه  ،«بانک و معدن»و موم طبیعی در غالب مناطق کشور، تأسیس شرکت 

آهن میان خرمشهر، بروجرد و خرم آباد، تولید و تجارت قالی، اجازه تأسیس 

دریائی در خلیج فارس و باالخره امتیاز انحصار توتون و تنباکو و مانند های نوسفا

 ( 6اشاره نمود. )ها این

مایه داران انگلیسی و روسی در یا سرها و کمپانیها سوای سرمایه گذاریهای دولت

سرمایه داران فرانسوی، هلندی، بلژیکی، یونانی یا باال، شماری از شرکتها و های هزحو
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خود را وارد بازار داخلی ایران کردند. یک های های دیگر نیز در همین دوره سرمایهجا

سرمایه دار بلژیکی با همکاری دو بانکدار فرانسوی موفق به اخذ امتیاز تولید شراب و 

الکل شدند، سرمایه داران فرانسوی قرارداد تأسیس چراغ گاز تهران را منعقد نمودند. 

عه بلژیک قرارنامه احداث راه آهن شاه عبدالعظیم، پروتکل چند سرمایه دار دیگر تب

برق و شیشه را امضاء نمودند. شرکت هلندی های تأسیس کبریت سازی و کارخانه

امتیاز واردات و صادرات کاال را به دست آورد. سرمایه « س و پسراننها»موسوم به 

ادهای دیگر شدند. داران دیگری از این ممالک نیز موفق به انعقاد پاره ای قرارد

روسی، انگلیسی، فرانسوی، بلژیکی یا هر کجای دیگر با ورود به قلمروهای های سرمایه

ها عمومی انباشت سرمایه در اینجا را دامن زدند. این سرمایههای باال، گسترش پایه

 سرمایه گذاری را از دست سرمایه داران روز ایرانی خارجهای بدون تردید برخی حوزه

 صنایع بومی را به ورشکستگی ،ند. از طریق رقابت در پاره ای عرصه هاکردمی

راندند. با همه اینها راه را برای سرمایه گذاری هر چه بیشتر، از جمله ورود می

تازه سرمایه گذاری را های کردند، حوزهمی داخلی به قلمرو انباشت بازهای سرمایه

ایرانی و خارجی را های شراکت سرمایه دادند. راهمی پیش روی صاحبان سرمایه قرار

 نمودند و در مجموع  پروسه انکشاف و توسعه سرمایه داری را شتابمی حفاری

بخشیدند. نساجی، تولید پنبه، برنج، خشکبار، چرم، تریاک و بیشتر از همه قالی می

ا زیادی را اعم از داخلی، خارجی و یهای بافی در زمره حوزه هائی بودند که سرمایه

مختلط به سوی خود سرازیر ساختند. در شهر تبریز، به موازات ورشکستگی برخی 

کارگر قالیباف  1500مانوفاکتورهای کوچک ریسندگی، کارخانه ای دائر شد که حدود 

( 7بافتند. )می گردید و این کارگران به طور همزمان یکصد فرش رامی در آن استثمار

ت. تبریز، تهران، رشت، اصفهان به مراکز مهم بازرگانی خارجی رونق بی سابقه یاف

مهم داد و ستد دنیا گردید و های تجاری تبدیل شدند. شهر تبریز یکی از چهارراه

توتون، خشکبار، ها کردند. این کاروانمی بازرگانی غرب و شرق از آن عبورهای کاروان

خت اروپای غربی را بردند و در عوض کاالهای سامی ابریشم، پنبه و قالی را به اروپا

( بر متن این روند بود که بخشی از طبقه بورژوازی ایران 8کردند. )می وارد بازار ایران
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شد و در قلمروهای ها به گونه ای برق آسا رشد کرد، صاحب عظیم ترین حجم سرمایه

مختلف صنعت و بازرگانی شروع به سرمایه گذاریهای کالن نمود. شماری از این 

، بعضاً در لیست شدندو صنعتی  بسیار بزرگ مالیصاحب مؤسسات  سرمایه داران

عظیم اقتصادی دنیا قرار گرفتند. محمدحسن امین الضرب، های شرکای مهم تراست

س، ارباب جمشید زردشتی، محمدکاظم ملک التجار، محمد قزوینی، حاجی نتومانیا

ی، محمدحسین شیرازی، مهدی ارباب اصفهانمد معین التجار، حاجی عبدالرحیم مح

کازرونی، حاج مرتضی قلی خان صنیع الدوله، محمد تقی شاهرودی، حاجی سید 

مرتضی صراف، میرزا محمود کازرونی، حاج محمد صادق دهدشتی، علی اکبر یزدی 

کامران میرزا نایب السلطنه، محمد  ،اصفهانی، محمدولی نصرالسلطنه )سپهدار اعظم(

، یحیی خان مشیرالدوله، حاج علی اکبر یزدی صدر ملک التجار، جوادخان سعدالدوله

 مشهدی و عده ای دیگر، در زمره سرمایه داران بزرگ ایرانی این دوره به حساب

آمدند. در میان این گروه از سرمایه داران برخی از مراجع ذینفوذ دینی و روحانیون می

مراجع بود.  یکی از این« حاج مالعلی کنی»دارای موقعیت و قدرت نیز قرار داشتند. 

خورشیدی گندم احتکار کرده در  1250او در هجوم طوفان آسای قحطی سال 

فروخت و می متعارف بازار به مشتریان گرسنه بهای برابر 25 قیمتیانبارهایش را به 

توده «  مالعلی کنی( »9کرور پول نقد و ملک شخصی داشت. ) 3به گاه مرگ بالغ بر 

 و سودجوئی جنایت آمیزش دست به شورش گرسنگانی را که علیه گرانفروشی

را  هاخواند و با بهره گیری از سالح مذهب آنمی «بهائی»و « بابی»، «مرتد» زدند می

 داد. می و به دست دژخیمان حکومتی خواندمی مستوجب مجازات

خصوصی، و به هر های شرکای شرکتهای چند ملیتی، بانک ،شمار زیادی از افراد باال

سرمایه دار « معین التجار»گذاران دولتی یا خصوصی خارجی بودند. حال سرمایه 

در تأسیس بندر خرمشهر و « ناصری»بزرگ بوشهری و صاحب امتیاز کمپانی عظیم 

انگلیس سرمایه گذاری مشترک داشتند. او در همان حال آن با دولت های اسکله

قلمروهای  بزرگ انگلیسی بود و درهای از شرکت« لینچ»شریک مؤثر کمپائی 

اقتصادی بسیار زیادی از جمله کاروانسراسازی، کشیدن راه آهن، تراموا، حمل و نقل 
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( حاج 10زدند. )می دریائی، ساختن راههای شوسه دست به سرمایه گذاری مشترک

« کمپانی تجارتی فارس« » تویدی»و « سامویز» عبدالرحیم تاجر شیرازی با مشارکت 

های در بسیاری از سرمایه گذاری ،میرزا نایب السلطنهکردند. کامران می را اداره

از جمله امتیاز احداث و بهره برداری از راه آهن آذربایجان و « آلفرد لمر»متعلق به 

استخراج معادن اطرافش شریک بود. محمدصادق دهدشتی نقش سهامدار و عامل را 

پائی با نامهای مهم تجاری و تولیدی دو سرمایه دار اروهای در برخی از کمپانی

نمود. میرزا محمود کازرونی از بزرگترین تاجران می ایفاء« گری پل» و « زیگلر»

اروپائی فعالیت مشترک  کمپانی چندانگلیسی و « دیوید سامسون»استان فارس با 

روز اصفهان ر اصفهانی متنفدترین سرمایه دار بازرگانی داشتند. محمد صدر ملک التجا

شراکت داشت. سرمایه داری به نام علی اکبر یزدی « وندیوید سامس»با همین 

در حوزه تولید فرش بود. برخی از « زیگلر»های شریک سرمایه گذاری ،مشهدی

خارجی این دوره شریک بودند که های سرمایه داران ایرانی نه فقط در سرمایه گذاری

کرده و با  خویش، تقاضای تغییر تابعیتهای برای تسهیل شرائط سودآورهای سرمایه

بردند. محمد می تولیدی و بازرگانی خود را پیشهای پروانه شهروندی بریتانیا، فعالیت

قوام التجار، محمود مشکی، عبدالکریم قوام التجار مشهدی و حاجی بابا بوشهری در 

 ( 11زمره این سرمایه داران بودند. )

ی و خارجی در طول توسط سرمایه داران داخل مختلفهای در حوزه پیش ریز سرمایه

زیادی های ، خاص حوزه بازرگانی نبود. سرمایهدیدیماین دوره، همان گونه که باالتر 

شد. راهسازی، تأسیس بنادر، می در قلمروهای تولیدی و صنایع مختلف انباشت

خطوط کشترانی. نساجی، تولید پنبه و ابریشم و فرش، صنایع نظامی، استخراج 

دیگر صنعت حجم قابل های ، خطوط تلگراف یا رشتهمعادن، شیالت و صید ماهی

امین الضرب و دو سرمایه دار فرانسوی دید. می ه را به سوی خود سرازیرتوجهی سرمای

یک واحد بزرگ تولید ابریشم تأسیس نمودند. محصول این شرکت به  1885در سال 

کشور فرانسه  آن به بندر مارسی درهای گردید و کل فراوردهمی تن در سال بالغ 600

شد. مرتضی قلی خان صنیع الدوله و محمد تقی تاجر شاهرودی در دروازه می صادر
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دوک ریسندگی داشت.  2300دولت تهران یک کارخانه بزرگ نساجی دائر نمودند که 

صنیع الدوله همزمان یک بنگاه بزرگ تراش آهن دائر ساخت. کارخانه تولید پارچه 

شروع به کار  1908وسط رحیم قزوینی در سال دوک ریسندگی ت 1500تبریز با 

نمود. واحدهای تولید آجر، تفنگ سازی، ساخت بلور و چینی، پنبه پاک کنی یا تولید 

 برق نیز در شهرهای بزرگ تأسیس شدند و توسعه یافتند.

 «بورژوازی ملی»بود و نبود 

بحث « بورژوازی ملی»بیستم از  سدهدر طول  «یستلنین»اکثر احزاب و محافل 

« صف بندی انقالب و ضد انقالب»در « الیه اجتماعی»نقش این  پیرامونو اند کرده

به دلیل ، . این بحثها سوای بنمایه واحد سرمایه مدار یا بهتر بگوئیماندداد سخن داده

از یک شالوده مشترک متدولوژیک برخوردارند. هیچ کدام آنها  ،همین بنمایه واحد

اقتصاد سیاسی ندارند. همگی پراگماتیستی و هیچ رجوعی به نقد مارکسی 

اقتصادی،  رشداز  معینی. از منظر مارکس جامعه سطح باشندمی پوزیتیویستی

اجتماعی نیز  اتاجتماعی، فکری، حقوقی و فرهنگی یک شیوه تولید است. طبق

. بورژوازی نبود که کاپیتالیسم هستندتشخص انسانی همین شکل تولید تاریخًا معین 

خود را در هیأت بورژوازی وارد تاریخ کرد. «! بشری»ید. سرمایه بود که شاکله را آفر

، موضوعیت یا عدم موضوعیت «بورژوازی ملی»وجود واقعی یا افسانه ای چیزی به نام 

مسأله برای پرولتاریا را هم باید در همین جا، درکالبدشکافی مارکسی سرمایه یا نقد 

مالک زنند که او می کرد. شواهد بانگنمی چنین مارکسی اقتصاد سیاسی کاوید. لنین

جانبداری یا عدم جانبداری افراد و نیروهای اجتماعی از دولت روز بلشویسم را، حتی 

جایگزین آناتومی مارکسی رویکرد  ،از سنخ ترفندبازی رضاخانی باشد حمایتاگر این 

هر سطر »شت: ساخت. لنین زمانی در رابطه با انقالب چین نومی طبقاتی نیروها

او ائتالف «!! دهدمی ن یک دموکراسی پیکارگر و صادقانه را نشانن یات سوبرنامه س

و ها را رادیکال و ضد امپریالیستی خواند، از کمونیست« کومین تانگ»موسوم به 

کارگران چین خواست تا در صفوف آن متحد شوند!! و همین سیاست را به کارگران و 

لنین در طرح این نظر به . کردمی ه از جمله ایران توصیهجوامع مشابهای کمونیست
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پرداخت و ماهیت جدال نمی «کومین تانگ»واکاوی مارکسی نقش بورژوازی داخل 

را با سالح نقد مارکسی اقتصاد ها این بخش طبقه سرمایه دار چین و امپریالیست

و  «نون یات سس» کاوید. پایه واقعی استدالل پراگماتیستی او این بود کهنمی سیاسی

 الب اکتبر سمپاتی نشانجنگند و نسبت به انقمیها نیروهای همراهش با امپریالیست

اینکه آن جنگ و این جانبداری چه سرشت طبقاتی دارند و آویختن دهند. می

چه تأثیر سیاهی بر پروسه و فرجام پیکار ضد سرمایه داری ها کارگر به آنهای توده

 رفت.می د، کاًل به ورطه فراموشیگذارمی بر جایها آن

و موضوعیت داشتن یا نداشتن این مسأله برای پرولتاریا « بورژوازی ملی»به بود و نبود 

شود این است که حاصل این بحث می بپردازیم. اولین نکته ای که در اینجا مطرح

 برای«!! تواند محال نباشدمی تصور محال» گویند: می ؟برای جنبش کارگری چیست

لحظه ای خیال کنیم که چنین چیزی وجود داشت!! مثالً بخشی از بورژوازی ایران 

. سؤال اساسی آن است که این دو و امپریالیستی بود و بخشی دیگر خارجی !!«ملی»

زندگی و مبارزه طبقه کارگر چه تفاوتی با  ،استثمار ،الیه در عالم زمین در پروسه کار

چه تأثیری در این قلمروها  پریالیستی بودن آنهاامو شاخص ملی بودن و  داشتندهم 

؟ مگر نه این است که ما با سرمایه سر و کار داریم، سرمایه است که نهادمی جای بر

سازد، کار وی را به کار اضافی و می جدا یشکند، کارگر را از کار خومی استثمار

ید. مگر نه سرمایه نمامی ارزشهای تولید شده توسط او را اضافه ارزش و سپس سرمایه

است که در پویه جدا ساختن کارگر از کار و محصول کارش او را از هر نوع دخالت 

هست  بر حاکم، خود را قدرت قاهره کندمی جدا دآزاد در تعیین سرنوشت زندگی خو

 ،نماید، به ورطه گرسنگیمی گرداند، مسخمی خود بیگانه کند، او را ازمی ویو نیست 

 اندازد؟ مگر نه سرمایه است که شکل دولت به خودمی بی خانمانیفالکت و  ،فقر

کند. در می جنبش کارگری بساط سرکوب و حمام خون پهنمحو گیرد، برای می

جنبش و مقابله با  اینباشد برای چالش صالح کارش شرائطی که مجبور شود و 

د، دیبای کنمی لباس دموکراسی و مدنیت تن توده کارگرسرمایه ستیزی مبارزات 

شود و می گردد، الئیک و سکوالرمی نشیند، مذهبیمی پوشد، بر منبر حقوقمی قانون
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یازد؟ مگر نه سرمایه است که متناسب با نیاز ارزش می به همه کارهای دیگر دست

نسخه محافظه کاری،  د،، برای صاحبان خواشافزائی، خودگستری و جهان گستری 

الریسم، فاشیسم، الئیسم، اصول گرائی و اصالح ، سکوشریعت ساالریلیبرالیسم، 

پیچد؟ و باالخره مگر نه سرمایه است  که همه این حاالت، و کل این ساز و می طلبی

وحش تر را برای تشدید هر چه وحشیانه تر استثمار کارگران، تبدیل هر چه مها برگ

در  گیرد؟می ه کارا به ارزش اضافی بحاصل کار آنههای ارزشکار آنها به کار اضافی و 

» داخلی، خارجی بودن یا  به اعتبار هاسرمایه داراین دنیا، کجای تاریخ و کدام نقطه 

بر آنچه سرشت و کارکرد سرمایه است و بر هستی  و امپریالیستی بودنشان« ملی

ملی بودن و نبودن در یک کالم، !!! اندطبقاتی خود به عنوان سرمایه دار شوریده

روشن سازد!! چه کارگر دنیا پاسخ کدام سؤال را های ست برای تودهبورژوازی قرار ا

ی مبارزه طبقاتی آنها بگذارد!! و کدامین تاکتیک جنبش کارگری را ژتأثیری بر استرات

 جایگزین تاکتیک دیگر بنماید!! 

یک چیز بدیهی است. این بحث به پرولتاریا و مبارزه طبقاتی او بی ربط است. اما به 

. را داراسته که مسأله طبقه کارگر نیست، برای بورژوازی حداکثر اهمیت ازاندهمان

« ملی»نمایندگان فکری سرمایه همیشه و همه جا بر طبل  ،، دولتمردانسرمایه داران

شستشوی مغزی و سالح سرکوب را ساز و کار « ملت و مسأله ملی». اندبودن کوبیده

که ما و شما از یک اند رگران گفته. به کااندساختهفیزیکی و فکری جنبش کارگری 

هستیم!! باید برای ترقی و توسعه و « آب و خاک و نژاد و ملت و تمدن و زبان»

و آماده جانفشانی باشیم!! هر چه بیشتر کار کنید میهن  !!سربلندی میهن بکوشیم

پیشرفته تر و سرفراز تر خواهید کرد!! نمایندگان سیاسی بورژوازی  ،خود را صنعتی تر

که اند را به گوشت و خون توده کارگر تزریق کرده کشین سموم خفه کننده بشریت ا

وجود طبقات، استثمار طبقاتی، حاکمیت طبقه استثمارگر، جدا بودن کارگر از کار و 

محصول کار و تعیین سرنوشت خود، مبارزه طبقاتی، انقالب، امکان لغو کار مزدی و 

فقر،  !!باشیممی است!!! تمامی ما یک ملتامحاء سرمایه داری، همه و همه دروغ 

فالکت، بیماری، بی خانمانی و محرومیت مولود سطح نازل پیشرفت صنعتی و رشد 
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 و مرفه تر زندگی شودمی مندترناکافی سرمایه داری است!!! هر که بیشتر کار کند ثروت

تاریخ را ی هااین کثیف ترین و بی شرمانه ترین دروغ هستند که کند!!! جماعت باالمی

 بود و نبوددهند. می توده کارگر داده وتحویل « ملیت»و « ملی گری»در شیپور 

مسأله ارتجاع بورژوازی و  فقطنه فقط ربطی به طبقه کارگر ندارد که « بورژوازی ملی»

 طبقهعلیه جنبش ضد سرمایه داری  ویمستمسک ضد انسانی و کمونیسم ستیز 

دیگر هم در همین زمینه اساسی بسیار نکته یک اما کارگر است. ماجرا این گونه است 

 وجود دارد. 

در شرائط توسعه جنبش کارگری، به  فوق مستقل از ربط یا بی ربطی مسأله

در ایران یا جوامع مشابه « بورژوازی ملی»امپریالیستی سرمایه داری چیزی به نام 

 اقتصاد سیاسی نقد مارکسیاین را  .تواند داشته باشدنمی نداشت ووجود خارجی 

شد که با جهانی شدن شیوه تولید  تصریح. در همین مبحث پیش گویدمی

عام انباشت های نقاط دنیا، پویه پیدایش پایه ااپیتالیستی و صدور سرمایه به اقصک

. فاز ای گردیدسرمایه در جوامع فئودالی عصر، دستخوش تغییرات تعیین کننده 

توانست همان چیزی باشد که در نمی ا دیگرسرمایه در این کشوره« انباشت بدوی»

ایتالیا و ممالک همانند رخ داده بود. در اینجا سرمایه روئیده از درون فرایند  ،انگلیس

بسط اقتصاد کاالئی داخلی نبود که با قرار گرفتن در مقابل نیروی کار خلع ید شده، 

عکس سرمایه متمرکز کرد. کامالً بالمی قطب سرمایه را در مقابل قطب کار نمایندگی

تولید شده در شیوه تولید سرمایه داری، در سطح جهانی و در های حاصل اضافه ارزش

نمود. سرمایه در اینجا به مفهوم می جوامع پیشرفته کاپیتالیستی این نقش را ایفاء

عام، به عنوان شاخص واقعی شیوه تولید جدید، به معنای سرمایه خصلت نمای تولید 

و نیروی سلسله جنبان تکوین و تکامل سرمایه داری نه حاصل رشد کاپیتالیستی 

اقتصاد کاالئی که محصول مستقیم توسعه و تسلط این شیوه تولید در بخش وسیعی 

داخلی وجود نداشتد یا سرمایه داران های این نیست که سرمایهدنیا بود. بحث از 

ها ازه کافی از این سرمایهاند هدادند!! در این کتاب بنمی ایرانی  شمار زیادی را تشکیل

و سرمایه داران سخن رفته است. مسأله اساسی آن است که سرمایه داخلی به هر 
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درجه از کثرت و وفور باید پروسه ارزش افزائی، بازتولید و خودگستری خود را الزاماً و 

رساند  قهراً در بطن فرایند ارزش افزائی و سامان پذیری سرمایه امپریالیستی به فرجام

تشکیل های و از قوانین و کارکردهای این سرمایه تبعیت نماید. دقیق تر بگویم، بخش

ارزش های از نوع شرایط تولیدی و حوزه در همه زمینه ها،« مایه اجتماعیسر»دهنده 

انیک، درجه بارآوری کار اجتماعی، قدرت رقابت، پویه گار افزایی گرفته تا ترکیب

ی سامان پذیری و باالخره و مهم تر از همه میزان سهم در تشکیل نرخ سودها، چگونگ

شد می بین المللی یا هر چیز دیگر، جزء الیتجزای سرمایه جهانیهای کل اضافه ارزش

نمود و به می و پروسه بازتولید خود را در سیطره تسلط سرمایه امپریالیستی، آغاز

سرمایه » و «سرمایه ملی». در چنین وضعی سخن از پدیده ای به نام بردمی پایان

بود.  م ارتجاعیو رمانتیسیس هذیان بیماری، رؤیابافی دروغ، فقط «داری مستقل

» و  بودن بورژوازی« ملی»گسترش جهانی و امپریالیستی سرمایه داری طومار 

را برای همیشه در هم پیچید و راهی بایگانی تاریخ کرد.  نمائی سرمایه داری« مستقل

اند، صرفًا افسانه بسیار چندش باری بود که البته برای طیف آنچه از آن باقی م

کاربرد کافی داشت. احزاب این طیف از همین افسانه، برای گمراه « کمونیسم خلقی»

کارگر و خارج سازی جنبش کارگری از ریل واقعی پیکار ضد سرمایه های سازی توده

 بسیار نمودند.داری، بهره برداری 

 وازیتشتت و جدال درون بورژ

، طبقه ای چند پاره با تضادها و دنیابورژوازی در سرشت خود و الجرم در همه جای 

درونی است. ریشه مناقشات در چگونگی توزیع اضافه  پویجنگ و ستیزهای خود

مختلف سرمایه خواه در های حاصل استثمار طبقه کارگر قرار دارد. بخشهای ارزش

( به لحاظ عوامل 12) هر کشور« اجتماعی سرمایه»و خواه در محدوده  جهانیمقیاس 

تشکیل دهنده شرائط خاص تولیدی مانند ترکیب ارگانیک، چگونگی استفاده از 

قدرت  وانحصاری های مدرن، درجه بارآوری کار اجتماعی، موقعیتهای تکنولوژی

مختلف سرمایه بر پایه  های یا بخشها رقابت با هم تفاوت بارز دارند. این سرمایه

متفاوتی از کل اضافه های ن تمایزات در قیاس با حجم پیش ریز خود، حصههمی
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سازند. به بیان می تولید شده در یک جامعه یا کل جهان را نصیب خودهای ارزش

هائی  کند، خالص اضافه ارزشمی دیگر، مقدار سودی که هر سرمایه دار مجزا تصاحب

اضافه کل ، بلکه سهمی از اندکرده کارگران مورد استثمار وی تولیدلزوماً نیست که 

کارگر جامعه یا دنیاست که تحت تأثیر عوامل باال و های ارزش تولید شده توسط توده

بعالوه خواست سهم هر چه  ید. این امرآمی قدرت رقابت سرمایه اش، به تصرف وی در

دی و افزون تر در ساختار قدرت سیاسی، نقش هر چه مؤثرتر در برنامه ریزی نظم تولی

منشأ جدال درونی طبقه سرمایه دار در هر کشور و در سراسر جهان  اجتماعی سرمایه

است. تولید سرمایه داری اساساً و در بنمایه هستی خود، تولید با هدف سود به هر 

شکل و با توسل به هر راهکار، حتی به بهای نابودی کل بشریت است. هر صاحب 

د تا به شرائط تولیدی سودآورتری دست یابد، کوشمی توان خود، همهسرمایه ای با 

این شرائط را از چنگ رقیبان خارج سازد، به یمن این کار سود هر چه بیشتری به 

« الی غیرالنهایه  »چنگ آرد. حجم سرمایه هایش را افزایش دهد و در این گذر تا 

عین  رونی و دراند پیش تازد. طبقه سرمایه دار البته به رغم همه این مجادالت

آمادگی تام و تمام هر کدام افرادش برای دریدن دیگری یا قتل عام دیگران، به محض 

اینکه در مقابل طبقه کارگر و جنبش کارگری هر نقطه جهان قرار گیرد در یک چشم 

شود و به قول مارکس انجمن متحد می به هم زدن، روح واحدی در قالبهای کثیر

ذاتی سرمایه و کل بورژواژی جهانی است. های فهدهد. اینها همه مؤلمی اخوت تشکیل

 اقشارچگونگی بروز یا شیوه حل و فصل روزمره این مناقشات میان  ،با این همه

کم یا بیش  مختلف، تحت تأثیر عواملو مختلف طبقه سرمایه دار در جاهای مختلف 

برخی  با هم تفاوت دارد. تا جائی که به ایران و جوامع مشابه مربوط است ما شاهد

 بوده و هستیم که تأمل در آنها شاید ضروری باشد. ها ویژگی

« انباشت بدوی»پیش تر گفته شد که آغاز سرمایه داری در ایران متضمن عبور از فاز 

آورد که در این رشد از دل شرائطی سر های سرمایه به شیوه کالسیک نبود. جوانه

های پدید آورده بود. سرمایهلمللی در سطح  بین اسرمایه سالیان متمادی پیش از آن، 

 جهانی در سراسر بازار مالیتجاری و  ،مختلف صنعتیهای جوامع پیشرفته تر به شکل
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داشتند. آنچه زیر نام سرمایه بازرگانی، بانکی و نوع اینها از  فعالحضور نقش آفرین و 

ی دارای پولی و تجارهای کرد نه سرمایهمی جوامع مزبور به جاهای دیگر راه پیدا

منشأ ماقبل سرمایه داری که جزء الیتجزائی از چرخه سامان پذیری سرمایه صنعتی 

در شیوه تولید نوین بود. صدور کاال نیز مسلماً ماهیتی متمایز از داد و ستد کاالئی 

پیش داشت. با توجه به همه این نکات قطب سرمایه در اینجا در همان های دوره

ه از عمق مناسبات کاالئی درون نظام حاکم فئودال لحظه خاص تشکیل و پیدایش ن

که با مشارکت بسیار مؤثر و سرنوشت ساز سرمایه صنعتی بالیده در شیوه تولید 

شتافت. این مؤلفه می شد و به دیدار نیروی کار کاال شدهمی سرمایه داری وارد میدان

گذاشت. می باقی درونی بورژوازی در حال رشدهای تأثیر خود را بر روی ترکیب الیه

های ایرانی شریک با تراستهای سرمایه خارجی، به طور اخص انگلیسی و سرمایه

 .آوردندمی شرائط ارزش افزائی را به چنگ ترینو سودآورها بهترین موقعیت ،انگلیسی

به هر دلیل راه این ها آنهای سرمایه داران یا الیه هائی از بورژوازی که سرمایه

 یافت، قادر به احراز این موقعیت و کسب این شرائطمی وی خود بستهمشارکت را بر ر

شدند. جماعت اخیر در همین راستا، به لحاظ حصه سود، امکان افزایش دلخواه نمی

ماند و می از قافله عقب ،و تاخت و تاز بی عنان در عرصه سرمایه گذاریها نیزها سرمایه

 گردید. می دچار چالش

گوناگون است. سرمایه های همین رابطه، نقش دولت از جنبهموضوع مهم دیگر در 

و برخورداری از ها خارجی اعم از دولتی یا خصوصی بر پایه مقاوله نامه ها، امتیازگیری

گرفت. می در قلمروهای مختلف اقتصادی را پیش انباشتراه  ،مهم دولتیهای پشتوانه

نهاد که طالئی می ئی انگشتدر چهارچوب همین قراردادها و مراودات بر حوزه ها

انداخت سرمایه داران رقیب را می کرد. بر هر کجا که چنگمی ترین سودها را کسب

حقوقی و اجتماعی را بر وفق الزامات  ،مدنی ،کرد، ساختار نظم سیاسیمی از میدان در

ها بهترین موقعیت ،نمود و ماحصل کالممی سودآوری حداکثر خود معماری و بازسازی

برای خودگستری و ارزش افزائی در اختیار داشت. این امتیازات و شرائط اما، خاص را 

یا سهامدار ها خارجی نبود، سرمایه داران ایرانی شریک این سرمایههای سرمایه
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سرمایه گذاری غربی نیز همین امتیازات و امکانات را دارا بودند. از این که های شرکت

خارجی و مختلط و یا های و کمپانیها اکت با دولتیا در شر خود نیز،بگذریم دولت 

زد. پیش ریز می مختلفهای جدا از آنها دست به سرمایه گذاری بزرگ در حوزه

انبوه در تأسیسات زیربنائی مانند آب و برق، مخابرات، بنادر، راه آهن، های سرمایه

 دولتی صورت احداث جاده، بستن سد، ساختن پل و نوع اینها همه جا توسط نهادهای

به بیان دیگر، دولت مالک سهم عظیمی از سرمایه اجتماعی بود و مقادیر گرفت. می

وصول شده از اقشار زحمتکش های حاصل کار استثمارشوندگان یا مالیاتکالنی از 

را در خدمت ها اضافه ارزشاین  سهم مهمی ازهمزمان  کرد.می نصیب خودجامعه را 

خارجی و شرکای های و بیشتر از همه، سرمایهها مایهسودآوری هر چه افزونتر سر

دولت در این حوزه ها، به طبقه سرمایه دار های داد. سرمایه گذاریمی داخلی آنها قرار

داد که اواًل تمامی می و مقدم بر همه، سرمایه داران خارجی و داخلی شریک امکان

و ثانیًا این امکانات را با  تأسیسات پایه ای مورد نیاز انباشت را در اختیار گیرند

روی هم،  رکمترین هزینه ممکن مورد بهره برداری قرار دهند. مجموع این عوامل ب

آورد و در مقابل حجم می هزینه سرمایه گذاریهای آنان را به گونه ای چشمگیر پائین

 برد. غالب دولتمردان عالوه برمی باال به گونه ای چشمگیررا ها آنهای اضافه ارزش

در سازمان کار سرمایه داری، آحاد ذینفوذ طبقه سرمایه دار  داینکه به اعتبار مکان خو

آمدند و به عنوان می بزرگ نیز به شمارهای و سرمایهها ، صاحبان کمپانیبودند

صاحبان خصوصی سرمایه در مالکیت سرمایه اجتماعی کشور سهمی کامالً مؤثر 

از همان آغاز عظیم ترین  آنها ریان و اطرافیاندربا ،داشتند. افراد خانواده سلطنتی

 افزودهها گذشت بر طول و عرض مالکیت آنمی را دارا بودند و هر چه زمانها حصه

 گردید. می

سرمایه  رشدباال، بخشی از بورژوازی ایران از همان دقایق نخست های با توجه به داده

ر مالکیت سرمایه اجتماعی و انباشت، بیشترین سهم دهای داری، سودآورترین حوزه

در ساختار قدرت سیاسی را یکجا با خود داشت. این امر ها باالترین موقعیت

آورد و کم یا بیش موج نارضائی آنها را می را به دنبال بورژوازیناخشنودی سایر اقشار 
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انباشت، های موقعیت بدتر خود در تقسیم حوزه این طبقهزد. قشر متوسط می دامن

و حاشیه نشینی خویش در ماشین دولتی  ها ر خود در  مالکیت سرمایهکمتسهم 

را دلیل مقنعی برای اختالف با شرکای ها تفاوتاین الیه همین سرمایه را برنمی تابید. 

ون پردازی مسالمت آمیز در مقابل جناح حاکم یطبقاتی و شالوده ای برای اپوزیس

برخی بعضاً در  هم را تمشاجراحل و فصل این طریق دید. می طبقه خود

های و بعضاً در آویختن به کلیشه« دموکراسی طلبانه»لیبرالیستی و های جهتگیری

د. مشکالت الیه تحتانی بورژوازی از این پیچیده تر و کرمی ارتجاعی دینی جستجو

سرکش تر بود. اینها روند جاری انکشاف سرمایه داری در شرائط امپریالیستی این 

دیدند، می در تعارض داز جهات مختلف با رؤیاهای رمانتیسیستی خو شیوه تولید را

 ارزیابی«!! رشد آزاد سرمایه داری» خارجی به ایران را سد راه های ورود سرمایه

ورزیدند. در همین راستا با می عشق«!! صنعت مستقل ملی» نمودند!!، به اتوپیای می

کردند. می اسی احساس دشمنیرژیم حاکم و بورژوازی حاضر در ساختار قدرت سی

خواندند. از فشار می «بیگانه پرست»و « وطن فروش»را  خویشاین بخش طبقه 

های بردند و وجودش را ساز و کار قدرتمی رنج ددیکتاتوری این جناح بر خو

دیدند. کشمکشی که خاص میها امپریالیستی و رژیم سیاسی سرسپرده آن قدرت

 و ند، آسیای جنوب شرقی، چین، امریکای التین، افریقادر ه. بورژوازی ایران نبود

نهادند، می را پشت سرسرمایه داری و تسلط   پروسه انکشاف آن روزهاجوامعی که 

میان بخشهای مختلف بورژوازی جریان داشت. در باره این مناقشات و تأثیرات 

سبت بعدی به مناهای بر سرنوشت جنبش کارگری ایران، در بخشها مستقیم آن

صحبت خواهد شد، اما عجالتاً باید روی دو نکته مهم در ادامه بحث باال درنگ کنیم. 

مسأله نخست فونکسیون و موقعیت خاص دولت در پروسه انکشاف سرمایه داری ایران 

یا جوامع مشابه و تمایز آن با ممالک اروپای غربی است. نکته دوم به چگونگی تأثیر 

 گردد. می درونی بورژوازی ایران بر همین تمایز بر روند مناقشات

کنیم. در جوامع غربی سالیان متمادی از رشد و گسترش شیوه تولید می از اولی شروع

سرمایه داری گذشت تا سرانجام بورژوازی قدرت مسلط سیاسی شد و ساختار نظم 
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حقوقی، مدنی، سیاسی و در یک کالم دولت خویش را مستقر نمود. این حادثه در 

روی داد و در سالهای پیش از آن، با اینکه  1848به دنبال انقالب ژوئن  فرانسه

بورژوازی طبقه مسلط اقتصادی بود، اما هنوز قدرت دولتی را در اختیار نداشت. در 

 میالدی مبارزه طبقاتی با حدت روزافزون پیش 1848تا  1789های فاصله سال

رفت و به هر ریسمانی می را اهیتاخت. بورژوازی برای عروج به اریکه قدرت هر رمی

دید، در حالی که می انداخت. خود را از همه لحاظ نیازمند طبقه کارگرمی چنگ

دانست زیر فشار احتیاج و اضطرار، به قدرت می خودطبقاتی پرولتاریا را دشمن واقعی 

آویخت. برای تسویه حساب با اشرافیت مالی، کلیسا، سلطنت و می پیکار همین طبقه

ایای نظام سرواژ چاره دیگری نداشت. پرولتاریا نیز در این گذر و در متن شرائطی با بق

فشار قهر خود را نه فقط بر نهادهای حاکم که بیشتر از آن، بر همین ها این مؤلفه

را  یشداد اما همزمان لوله تفنگ خومی نمود. به همراهی وی تنمی بورژوازی اعمال

 ین ویژگیها در پویه مبارزه طبقاتی این سالا. وجود رفتمی به سوی سینه اش نشان

او نیز  ،پیش از دستیابی بورژوازی به قدرت دولتی کهداد می ها، به پرولتاریا امکان

سنگی بر  علیه طبقه سرمایه دار ایفای نقش اجتماعی و اعمال قدرت خویش برای

کند، راه را برای . احساس توانائی و تأثیرگذاری روی سنگ بگذارد. در همین راستا

تحمیل برخی خواسته هایش بر بورژوازی هموار بیند، احساس زبونی و حقارت و 

ضعف را حداقل در شکل ماقبل سرمایه داری آن از زندگی و شخصیت خود پاالیش 

 برای درازمدت هیچ گرهی از کار او ،نماید، مسائلی که البته در این سطح

ای برای توسعه و تعمیق احتمالی مبارزه طبقاتی  توانستند شالودهمی گشودند، امانمی

 بعد باشند.های وی در دوره یا دوره

. در اینجا بورژوازی پیش از آنکه قدرت مسلط اقتصادی چنین نبود وضع در جامعه ما

پروسه انکشاف و استقرار خود را  باالیگردد، حتی پیش از آنکه سرمایه داری مراحل 

اکمیت و دولت و قدرت سیاسی شد. واقعیت این پشت سر گذارد، هسته مرکزی ح

از افول عمر خاندان قاجار، بساط حکمروائی خود را تا  قبلاست که نظام فئودال 

حدود زیادی جمع کرد و از آن پس سلطنت و دولت بسیار بیشتر از آنکه ظرف قدرت 



 47   /  فصل اول: از آغاز تا مشروطیت

 

پروسه  فئودالیسم باشد، نهاد سیاسی متناظر با فراهم سازی شرائط الزم برای پیشرفت

انکشاف سرمایه داری، اعمال قدرت طبقه نوپای بورژوازی به طور کلی و بیشتر از 

شرکای داخلی آنها خارجی، های کب از صاحبان سرمایههمه، اقشار باالی این طبقه مر

و زمین داران سرمایه دار بود. دیکتاتوری هار و حمام خون ساالری که همواره از آن 

، ساز و ی ماان ابتدائی ترین لحظات دوره مورد گفتگوسخن رفته است، حتی در هم

، ماشین قهر پلیسی و داری کار برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه

اعم از ایرانی  نظامی بورژوازی و دستگاه پاسداری موقعیت مرجح الیه ای از این طبقه

 داد. می را نمایش یا بین المللی آن

تاریخی فرایند توسعه سرمایه داری الجرم های لیل همان ویژگیدولت در اینجا به د

توانست ردای نمی کرد ومی اماند دیکتاتوری هار پلیسی را زیبهای تمامی ساز و برگ

، با طبقه حاکمیتفریبای دموکراسی پوشد. در اروپا بورژوازی هنگام صعود به عرش 

از سراسر  ،خواندمی هائی بشرکارگری مواجه بود که بر بام قدرت پیکارش، سرود ر

برای برچیدن بساط بردگی « جنگ آخر»قاره به پیشواز برپائی انترناسیونال و شروع 

رفت. در اینجا هنوز از رعد و برق جنبش این طبقه خبری در میان نبود و می مزدی

برج و باروی مدنیت،  قبولبورژوازی دلیلی برای آویزان کردن زنجیر دموکراسی، 

های ر پشت میز مذاکره، گوش دادن به خواست رفاه اجتماعی و آزادینشستن د

 دید. نمیها سیاسی و این قبیل حرف

هیچ سرمایه داری در هیچ کجای تاریخ و هیچ نقطه جهان، بدون احساس فشار مبارزه 

متحد کارگران و هراس از طغیان این مبارزه، حاضر به افزایش هیچ ریالی به بهای 

گردد، در غیاب چنین کارزار قهرآمیزی نسخه رفاه نمی روی کار آنانشبه رایگان نی

پیچد، بدون دهشت از خطر جنبش کارگری گوش خویش را نمی کارگرهای برای توده

پذیرای استماع چیزی به نام دارو و درمان و آموزش و حداقل معیشتی و امکانات اولیه 

طق سرشتی سرمایه است و سرمایه سازد. این مننمی نیروی کار توده فروشندهزیستی 

دار به عنوان چهره بشرنمای صاحب فکر سرمایه هیچ مالک و منطق دیگری در بساط 

خود ندارد. به هر حال آنچه در اروپای غربی زیر نام دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق 
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بخشی  رامآکرد، خندق استحفاظی می سیاسی موضوعیت پیداهای اجتماعی و آزادی

کند تا هست می خودهای بقه سرمایه دار بر گرد حریم ارزش افزائی سرمایهبود که ط

و نیست قوای پیکار پرولتاریا را در آن دفن سازد. بورژوازی سکاندار سفینه قدرت 

قرن بیستم فشار این نیاز را بر سینه خود  سیاسی در ایران آخر سده نوزدهم و آغاز

فقط این یا آن جناح سرمایه که کل طبقه کرد و بدبختانه بعدها هم نه نمی احساس

این کارد را روی گلوی خود ندید، این طبقه از یک سوی قدرت  ،سرمایه دار ایران

سرمایه جهانی را در پشت سر خود داشت و از سوی دیگر اشکال متنوع رفرمیسم 

د. کرمی رفع شراست و چپ، خطر عروج یک جنبش کارگری رادیکال را از سر

 بر فراز چنین آرایش قوائی، با فراغ بال بر مرکب قدرت ،چنین وضعیبورژوازی در 

آورد، می کارگر را تا سطح شبه رایگان پائینهای بهای نیروی کار توده ،تاختمی

معاش روز، بهداشت و دارو و درمان، آموزش و همه مایحتاج اولیه زندگی کارگران را 

کرد می هر چه کهکشانی تر سرمایه زادراه افزایش هر چه نجومی تر سودها و انباشت

 یازید. می و به هر سبعیت و جنایت دیگر دست

طبقه سرمایه دار در اینجا قدرت سیاسی خود را چنین آغاز نمود و فرصت کافی یافت 

حاکمیتش را پیش از آنکه جنبش کارگری توان تعرض یابد، هر چه بیشتر های تا پایه

ران به سالخی وحشیانه بهای نیروی کار و مستحکم سازد. دستیازی بورژوازی ای

کارگر، به دالئل دیگری سوای آنچه های امکانات معیشتی یا رفاهی و اجتماعی توده

گفته شد نیز قابل ارجاع است. مکان سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم کار جهانی 

ر در کشوهای سرمایه داری، سطح بارآوری نیروی کار در اینجا، قدرت رقابت سرمایه

بازار بین المللی و کاًل سهمی که بورژوازی از کل اضافه ارزشهای تولید شده توسط 

سازد، مسلماً در برنامه ریزی تشدید این می کارگر ایران و جهان نصیب خودهای توده

د. اما یک چیز را نباید از یاد برد. این نکته که شاهین توازن میان ننقش دارها سالخی

یا سود سرمایه دار در یک سو و بهای نیروی کار یا کل معیشت و  کار اضافی و الزم

 زند و تعیینمی رفاه کارگر در سوی دیگر را فقط آرایش قوای طبقاتی طرفین رقم

 نماید.می
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به چگونگی تأثیرگذاری شکل خاص عروج بورژوازی ایران به  بسیار فشردهتا اینجا 

کارگری اشاره شد. نکته بعدی  روی تضعیف فاحش موقعیت جنبشبر  ،قدرت سیاسی

و بخشهای مختلف خود طبقه ها نحوه تأثیر این مؤلفه روی مناقشات درونی جناح

)اوایل سده بیستم( هنوز طبقه  گفتگو،سرمایه دار است. بورژوازی در برهه زمانی مورد 

مسلط اقتصادی نبود، در حالی که الیه ای از آن به نمایندگی کل طبقه نقش سفینه 

کرد، این قشر در رابطه با اقشار دیگر طبقه می واقعی قدرت سیاسی روز را ایفابان 

نیز به کارگیری اهرم اقتدار سیاسی را با توان برتر اقتصادی به هم آمیخت و این  دخو

 مسائلیدر رابطه با  مذکورهای الیههر دو را به طور توأمان، برای تعیین تکلیف با 

و عرض مالکیت در سرمایه اجتماعی، سهم در ماشین  انباشت، طولهای مانند حوزه

کارنامه بانک شاهی در این گذر فقط یک نمونه  گرفت.می به کاردولتی و نوع اینها 

انی از سفیر وقت انگلیس توسط سرمایه دار« ولف »است. این بانک بر اساس نقشه 

سرمایه ای  با« شرودرها» و « سامسون ها»، «وچیلدهار» گروههای مالی معروف به 

تأسیس گردید.  1890سهم، در آوریل سال  100000بالغ بر یک میلیون لیره و تعداد 

شرکای داخلی بانک را افرادی مانند شاه، امین السلطان، ملکم، امین الدوله، محمدولی 

دادند. بانک خیلی سریع می خان نصرالسلطنه )سپهدار اعظم( و درباریان دیگر تشکیل

زرگ ایران و خاورمیانه شعبه دائر کرد، شروع به پرداخت وام نمود، در غالب شهرهای ب

بهره وامها را در قیاس با نرخ رایج روز کاهش داد و در همین راستا شمار کثیری از 

صرافان تهران و اصفهان و جاهای دیگر را از میدان بیرون کرد. ورشکستگی صرافان 

دنبال آورد. نساجی ها، کارگاههای یکراست تعطیلی کسب و کار صاحبان اصناف را به 

دیگر از ادامه کار باز ماندند، ورشکستگان زبان به های کشبافی، مشکی بافان و رشته

اعتراض گشودند و سیل شکوائیه را به سوی شاه سرازیر ساختند، اما هیچ نتیجه ای 

 نگرفتند. بانک هم قدرت اقتصادی برتر بود و هم دولت داشت. سرمایه داران بزرگ

پا به « نجفی» یا « امین الضرب» رقیب از صنعتی تا تاجر، کسانی با موقعیت و نفوذ 

صحنه نهادند. دست توسل به دامن شاه دراز نمودند و خواستار رفع خطر بانک از سر 

اصناف و بازرگانان گردیدند. اینان نیز دست از پا درازتر بدون حصول هیچ نتیجه به 
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 بزرگ چاره دیگریهای صاحبان سرمایهاین وضعیت در سر جای خویش باز گشتند. 

یشیدند و راه حل اقتصادی را پیش گرفتند. امین الضرب و شرکا آماده تأسیس اند

ازه بانک شاهی شدند، طرحی تنظیم کردند و تقاضای اند بانکی رقیب با سرمایه ای به

گی به نیز همها خویش برای صدور پروانه را تسلیم دولت نمودند. این کوشش

دچار آمد و باالخره سرمایه داران خارج از مدار مشارکت با ها سرنوشت عریضه نویسی

صدرنشینان طبقه خویش دریافتند که باید ره تسلیم پیش گیرند. بانک شاهی به راه 

 اولهمان گامهای  خود ادامه داد. سرطان وار در مجاری اقتصاد روز جامعه پیچید. در

را در خود ادغام کرد و از این طریق همه « انک نوین شرقیب»مؤسسه مالی موسوم به 

امتیازات و دارائیهای این بانک از جمله امتیاز بهره برداری انحصاری از صنایع چوب و 

 محصوالت جنگلی شمال را نصیب خود نمود. 

متعلق به سرمایه داران صاحب نفوذ درباری بود. های گام بعدی خرید سهام شرکت

پرسود مانند راهسازی، های نحصار انباشت سرمایه در تمامی حوزهاها این شرکت

یرانی، شیالت، تجارت داخلی تتأسیس بنادر، کشیدن خط آهن، مخابرات، معادن، کش

و خارجی را در اختیار داشتند و خرید سهام آنها، دست بانک شاهی را در کنترل 

 ل قراردادهایشان بهمشموهای مذکور و سرمایه گذاری دلخواه در حوزههای شرکت

بانک به صورت روزافزون ادامه یافت. در سال های گذاشت. فعالیتمی ازه کافی بازاند

کمی این امتیاز بهره برداری از معادن نفت شوشتر و رامهرمز را به دست آورد.  1889

طرف تر وارد ماجرائی شد که یکی از حوادث مهم تاریخی آن روزها را به دنبال آورد. 

انتقال امتیاز کاشت، داشت، برداشت و تجارت توتون و  نقش بسیار مؤثری در بانک

شریک ساختن این سرمایه ، انگلیسیهای تنباکو، از سرمایه داران ایرانی به کمپانی

« رژی» و باالخره احراز سهم تعیین کننده در انحصار معروف ها با آن شرکت داران

 (13. )گردید

ن گونه که گفته شد فقط نمونه ای از نوع مواجهه یک بانک شاهی هماهای فعالیت

قدرت اقتصادی و  توأماندیگر و چگونگی کاربرد های الیه بورژوازی ایران با الیه

نهد. می پشتوانه دولتی، توسط این قشر در جریان رقابت با سایر اقشار را به نمایش
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نیست. چیزی که هدف من در اینجا مسلماً نفس جنگ و ستیزهای درونی بورژوازی 

ذاتی وجود سرمایه است و در تمامی ممالک سرمایه داری جهان با شدت و حدت 

هائی است که این هماوردی در ایران و  جریان دارد. نکته مورد تأکید صرفاً ویژگی

های مادی معینی برای پاره ای اثرگذاریهای و پایهکرد می جوامع مشابه پیدا

 جامعه درونو فرایند مبارزه طبقاتی  بش کارگریبر جن بدفرجام و بسیار مخرب،

بخشی از بورژوازی همواره راه چالش تعرضات شرکای فرادست طبقاتی خود را . شدمی

کارگر های مغزی توده سیون نمائی پهن کند، به شستشویدید که بساط اپوزیمی این

ار تسویه پردازد، کارگران را پشت سر خود به صف نماید و قدرت آنها را ساز و ک

فاجعه باری که رفرمیسم راست و چپ های حساب خود با رقیبان سازد. معرکه آفرینی

 نیز همه جا هیزم بیار آن بود.  

از صعود به قدرت سیاسی، شاهد جنگ و  پیشبورژوازی فرانسه نیز در سالهای 

یه آن تحت تأثیر همه عواملی که قبالً گفتیم این یا آن الدرونی بود، اما  حادستیزهای 

کارگر و انحالل جنبش های امکان تبدیل مشاجرات مذکور به سالح مسخ توده

در طول  نمود. این طبقهنمی ون نمائی ارتجاعی خود را پیداسیکارگری در اپوزی

در همان حال که زیر پیگرد نظام سرواژ بود، از نهادهای این نظام  19تا  17های سده

کرد، با این وجود در کنار پرولتاریا و می ریبرای سرکوب جنبش کارگری بهره بردا

شد. می البته لرزان و لغزان وارد مصاف با سلطنت، کلیسا و دستگاههای قدرت فئودالی

دید. یکی به می در دل این کارزار شمشیر آخته جنبش کارگری را روی گردن خود

آرام و مردد  و بسیار نمودمی زد، بر سکوی قدرت سرمایه تکیهمی نعل و یکی به میخ

رسید و مجبور به استمداد نمی داد، زورشمی پاسداران مناسبات کهنه را به عقب هل

گردید. طبقه اخیر هزاران بار رادیکال تر و انقالبی تر در حال یورش برد می از پرولتاریا

 و تیرهای مالمت خود را از هر سو بر سر و روی بورژوازی متقاضی استمداد فرو

دید که نظم اجتماعی می ژوازی در سینه سای این وضعیت خود را ناچارریخت. بورمی

دموکراسی و مدنیت و قانون و حقوق و انتخابات آزاد و های سرمایه داری را با پیرایه

بیاراید، این نظم را با این آرایش از یک سو گورستان مبارزه ها این قبیل ساز و برگ
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میثاق رتق و فتق مسالمت آمیز مناقشات  طبقاتی توده کارگر کند و از سوی دیگر

تا جائی که به بخش کنونی بحث  این روندحاصل  گرداند.درونی خود های میان الیه

شد که به دنبال استقرار سراسری بورژوازی در قدرت سیاسی، می ما مربوط است این

 راه حاکم، هیچ قشری از این طبقه علم و کتل سرنگونی قهرآمیز رژیم سیاسی

نمود، با این نمی تن« ضد سرمایه داری » و چپ و « کمونیسم »انداخت. لباس نمی

ا گرفت. بنمی راه خانه کارگران و جنبش کارگری را پیش ،علم و کتل یا در این لباس

به سربازگیری از !! «این طبقهنماینده برحق »و  پرولتاریاپرچمدار رهائی  ادعای

پرداخت. به نمی رقبای طبقاتی و باجگیری از درکردن صفوف ارتش خوکارگران برای پُ

 رایج راهکار اتحادیه سازی جست. ازمی به راههای دیگر توسل کارهاجای این 

کرد، حزب می رفرمیسم راست درون جنبش کارگری استقبال سوسیال دموکراسی و

داشت، توده کارگر را مرکب راهوار پارلمان نشینی و سکانداری ماشین می بر پای

بر طبل  ،ساخت، برای کفن و دفن جنبش ضد سرمایه داری در رفرمیسممی تیدول

آویخت و در هر حال برای وارونه می کوبید، سالح دموکراسی به دوشمی جامعه مدنی

« مارکسیست» شدن، « ضد امپریالیست»خویش، نه فقط هیچ نیازی به های پردازی

دید که دشمنی نمی « یه داریستیز علیه سرما» نمایش پوشی و« کمونیسم»نمائی، 

 زد.می را همه جا فریادها تمام عیار خود با همه این حرف

این مسأله در جامعه ما تار و پودی دیگر و پیچ و خمی متفاوت داشت. در اینجا الیه 

ای از بورژوازی در متن شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری، پروسه انکشاف 

کرد. این الیه از همان روز پیدایش خود، صدرنشین یم کاپیتالیستی را سکانداری

قدرت سیاسی بود، جنبش کارگری نیرومندی در مقابلش وجود نداشت. بر زمین و 

داد. در می راند. هر اعتراض توده نوپای کارگر را با حمام خون جوابمی زمان حکم

ن اقتصادی غیر راند و توامی دیگر طبقه خویش نیز با زبان قهر سخنهای مقابل الیه

گردید که می آمیخت. همین امر سببمی قابل رقابتش را با قدرت سالح یکجا به هم

های اقشار دیگر طبقه اش چه در عرصه حدود مالکیت و توان رقابت و تقسیم حوزه

به ها یع سهام قدرت سیاسی از دستش عاصی باشند. این الیهزانباشت و چه در تو
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را بر روی ها سودها و سرمایه« منصفانه»ش برای تقسیم ویژه برخی از آنها راه تال

و پروردند می خواب و خیال سرنگونی طلبی در سرحتی ، بعضًا دیدندمی خویش بسته

باالخره الیه و عناصری از همین طبقه راه تسویه حساب و احقاق مطالبات خود را در 

ماجرای تاریخی  د.یکاومی «امپریالیسم ستیزی» چپ نمائی، کمونیسم پوشی و 

را زائید و ضرباتی بسیار ها طنزآلودی که برای طبقه کارگر ایران بدترین تراژدی

کوبنده بر سرنوشت جنبش و مبارزه طبقاتی وی وارد ساخت. این موضوع را در 

 آتی کتاب به تفصیل گفتگو خواهیم کرد. های بخش

 پیکار و ابراز حیات جنبش کارگریهای جوانه

 ش از مشروطیتدوره اول، پی

 150خورشیدی ( حدود  1285) آخر ماه مهر  1906در روز بیست و یکم نوامبر سال 

آنان در یک خیزش رادیکال کارگر ماهیگیر در شهر انزلی دست از کار کشیدند. 

اعالم داشتند که کل حاصل صیدشان متعلق به خودشان خواهد بود و حتی 

حب شرکت شیالت نخواهند سرمایه دار صا« لیازانوف»یک ماهی هم به 

( خیزش ماهیگیران به احتمال زیاد، اولین مبارزه متحد و جمعی طبقه کارگر 41.)داد

که کارگران مهاجر ایرانی در باکو، در  حاکی استایران بوده است اما شواهد تاریخی 

. قیاس این دو تاریخ حدیث این اندروسیه نقشی فعال داشته 1905انقالب سال 

ه کارگران ایران، پیش از آنکه در فاصله مرزهای داخلی، دست به حقیقت است ک

پیدا همدیگر را  دخو روسی دست هم دهند در آن سوی مرزها و در میان همزنجیران

در همه جوامع جهان پیشینه  که. پدیده ای بودند کرده و بساط همرزمی پهن نموده

امپریالیستی تولید سرمایه داری شرائط  دردارد، اما در مورد ایران رمز و رازش را باید 

. هجوم سیل آسای کاال دیدو عوارض پویه انکشاف کاپیتالیستی در بطن این شرائط 

ممالک اروپای غربی به ایران، از قرن هفدهم به بعد، ادامه این روند در های سرمایه

مختلف صنعت و بازرگانی به ویژه از های شکل صدور و پیش ریز سرمایه در حوزه

دوم سده نوزدهم، به صورت بسیار طبیعی، پروسه خلع ید مولدین خرد در  نیمه
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مناطق مختلف کشور را به دنبال آورد و شتاب بخشید. دهقانان و پیشه وران زیادی از 

همان دقایق نخست شروع این فرایند قطعه زمین محقر، کارگاههای کوچک یا کاًل 

افتادند و زیر  به ورطه خانه خرابین آناوسائل تولید معیشت خویش را از دست دادند، 

فقر قرار گرفتند. بارآورد این روند اختالف فاحشی میان شمار خلع ید های تازیانه

 پدیدکنند پیدا  خودتوانستند جائی برای فروش نیروی کار می شدگان و کسانی که

 . آوردمی

قرزدگان بی هنوز سالهای زیادی به شروع سده بیستم مانده بود که کاروان عظیم ف

خانمان حاصل پویه خلع ید در همه جا راه افتادند تا شاید کاری پیدا کنند و با مرگ 

ناشی از گرسنگی دست و پنجه نرم نمایند. این جمعیت همه شهرهای بزرگ و 

یافتند و به می جستند، کمترمی نهادند، اما هر چه بیشترمی کوچک ایران را زیر پا

و برای فروش  نهندیدند جز اینکه مرزها را پشت سر دنمی همین دلیل چاره ای

سرمایه داران آن سوتر را دق های نیروی کار شبه رایگان خویش دروازه سالخ خانه

هر که شمار آنان در دوره مذکور حدود صدهزار نفر در  جدید الباب کنند. این کارگران

خان کرمانی نویسنده رفتند. میرزا آقامی سال گزارش گردیده است، به همه جای دنیا

دهد که هر ساله یکصد هزار نفر از اهالی ایران زیر می توضیح« تاریخ بیداری ایرانیان»

  : نماید کهمی کنند. او اضافهمی «جالی وطن » فشار جور ستمکاران به گفته وی 

شاهدان این مدعا سنگ شکنان راه قفقاز و روسیه، حماالن بغداد و بصره، سیاه »

پر کنه های فتاب جزیره مغرب، مجاورین شهرهای کربال و نجف، پراکندهسوختگان آ

( تعداد کسانی که در 15« ) اندپاریس و لندن و غیرههای اسالمبول، آه کشان خیابان

دیگر های همین زمان برای فرار از گرسنگی راه بحرین و قطر و کویت و شیخ نشین

وده است. اما در میان همه اینها مهاجرت مسلماً باال ب گرفتندمی حاشیه خلیج را پیش

توده وسیع کارگر به قفقاز و باکو و نواحی جنوبی روسیه آن روز، داستان دیگری است. 

دادند و ثانیاً، یا از آن مهم تر، می این کارگران اوالً جمعیت نسبتاً زیادی را تشکیل

های ه و انقالب تودهراهی نقطه ای از جهان بودند که آن زمان داغ ترین کانون مبارز

کارگر دنیا بود. سومین نکته یا اساسی تر از تمامی اینها آنکه کارگران مهاجر ایرانی 
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نسبت به آنچه آنجا جریان داشت، نه فقط بی تفاوت نبودند، که نقش جویباری 

کردند. به یاد داشته می پرخروش در دل سیالب طغیان آلود کارزارهای جاری را بازی

کنیم، در آن نمی هر مهاجر ایرانی در باکو یا قفقاز و ترکستان صحبت باشیم که از

بعد مهاجر همه نوعی وجود داشت. مورد تأکید ما های دوره نیز مثل همه دوره

جمعیت عظیم فروشنده نیروی کاری است که از جهنم گند و دهشت خلع ید و از 

نمود، همراه می اران فرارمباشر و روحانی و صراف و انبوه طلبک و دست ارباب و مالک

های با زن و فرزند یا با رهاسازی جانگزای سوزناک و اجباری آنها خود را به سیاهچال

رساند تا شاید از این طریق لقمه می تولید سود صاحبان سرمایه در باکو و مناطق دیگر

د. کردنمی نانی به شکم فرزندان گرسنه خویش رساند. اینان در شاق ترین شرائط کار

 بیشتر، نفت خام را از عمق چاهگاه و  هساعت 12کار های هر روز از بام تا شام، با روزانه

آوردند. کار می به سطح زمین ،به کمک ریسمان و قرقره ،در دلوهای چرمی ،ها

 نمود، همه بیماریها را به جان آدممی باری که بدن را در سختی خود ذوب هالکت

کرد و موجودیت آنها را می رگر را راهی دیار مرگانداخت، هر ماه شماری کامی

ساخت. کارگران مهاجر ایرانی در چنین می دستمایه طغیان شط سود سرمایه داران

گردیدند. می شدند و در همان حال با همه توان وارد عرصه کارزارمی شرائطی استثمار

مبارزات همین  جنگیدند، درمی در کنار همزنجیران روسی خود علیه صاحبان سرمایه

جستند، با گوش باز هر صدای اعتراض هر کارگر و می کارگران علیه رژیم تزار شرکت

کاویدند تا برای همرزمی با صاحب صدا می راایران توده استثمارشونده در داخل 

 ( 16تدارک بینند. )

کار  و مراکزها کارگر ایران در همان روزهائی که در کارخانههای تودهبه این ترتیب، 

شدند، در آن سوی مرز، در کنار همزنجیران جهانی خویش نیز می داخلی وارد پیکار

دامن زده است. این هم نادرستی را  تصورمشغول کارزار بودند. این امر اینجا و آنجا 

که گویا آغاز مبارزه کارگران با استثمار سرمایه داری و به میدان آمدن جنبش  تصور

اثرپذیری اعتقادی عده ای کارگر از حوادث روز جامعه حاصل  ،کارگری در ایران

اینکه  در روسیه یا تالش ویژه رسوالن اعزامی احزاب چپ ایرانی مقیم باکو بوده است!!
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داده است بر روی کارگران می مسائل جاری جنبش کارگری روسیه و آنچه در آنجا رخ

خن که گویا سلسله ایران تأثیر جدی داشته مسلماً محل تردید نیست، اما این س

کارگر الهامات فکری و سیاسی نازل بر آنها باشد، استنباط های جنبان مبارزات توده

باشد. آنچه می متحجر دینیهای نادرستی است که کپی مطابق اصل آموزهبسیار 

کند نه ایمان و پیام و مکتب و ایدئولوژی که می اساساً کارگران را روانه میدان مبارزه

و ستم هائی است که سرمایه بر سر ها ار سرمایه داری و دنیای بی حقوقیفشار استثم

 آوار کرده است. ها آن

در داخل  توده کارگرخیزش کارگران ماهیگیر انزلی نخستین شورش بزرگ  گفتیم که

که زیر شدند می تشکیلخلع ید شدگانی از علی العموم  نان، این کارگرانایران بود. ای

و با هدف یافتن کار راهی شهرهای شمال شده بودند. بخشی از  فشار فقر و گرسنگی

را به صاحبان مزارع و  یشنیروی کار خوبردند و می سال را کماکان در روستاها به سر

کردند. اعتصاب می فروختند، عده ای به صورت کارگر فصلی زندگیمی مالکان اراضی

اری آنها در شرائطی به ماهیگیران در همان روزهائی رخ داد که همزنجیران فر

سفاک و زیر چتر حاکمیت رژیمی  همان قدرتوسط سرمایه دارانی ، ازه مرگباراندهمان

نسل نخست طبقه به بیان دیگر، شدند، می به همان میزان هار و سرکوبگر استثمار

کرد. در ابراز وجود کارگر ایران همزمان در دو سوی مرزهای شمالی کشور شروع به 

مبارزه علیه نظام بردگی مزدی روی آورد. این وضع در پیوستگی و پیوند  هر دو جا به

. عوامل کاماًل نمودخوردن جنبش کارگری ایران و روسیه نقش تعیین کننده ای بازی 

و حاصل همه اینها  ندمهم و سرنوشت ساز دیگری نیز در این گذر دخیل شد

کرد سیاسی حاکم در جنبش کارگر ایران از رویهای پرتوگیری مبارزه طبقاتی توده

 جاری کارگران روس شد. 

این نکته مهم و قابل تعمق است که کارگران ماهیگیر انزلی از افزایش دستمزد آغاز 

گرفتند، می نکردند. آنان در آن زمان در قبال صید هر یک ماهی فقط یک شاهی مزد

یشتر شدن دستمزد خواستار ب ،از قلت این دستمزد عاصی بودند اما به گاه شروع پیکار

هر »در تلگرافخانه شهر اجتماع نمودند و در آنجا اعالم داشتند که  . کارگراننشدند
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کنند متعلق به خودشان است و حتی یک ماهی هم به صاحب می چه صید

ماهیگیر در حالی که اولین بارقه وجود طبقه خود  توده کارگر «سرمایه نخواهند داد

 تاریکی زار جامعه فئودالی بر مردمک چشمها و نخستین جرقه اعتراضش را در

تاباند، سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی خویش را بسیار صریح در معرض انظار می

گفتند که چند قرن پیش کارگران می همان را ماهیگیران درستداد. می قرار

و در « چومبی»مانوفاکتورهای نساجی ساحل شمالی مدیترانه در قیام موسوم به 

، توده کارگر انگلیس «تورینگن»آلمان در جنبش « مولهاوزن»بعد کارگران ی هاسال

جنبش چارتیستی، کارگران فرانسه در انقالبات فوریه و ژوئن  1840سال در کنگره 

های تودهو باالخره )کمون پاریس(  1871، کموناردها در قیام عظیم و پرشکوه 1848

 ن آورده و پرچم پیکار خود ساخته بودند. کارگر روسیه در کارزار شورائی خویش بر زبا

کمونیسم  ،از درک مادی تاریخ، نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی صیادان انزلی

لغو کار مزدی، چند و چون راهبردها و راهکارهای جنبش رادیکال ضد سرمایه داری، 

ی از نقد مارکسی سوسیال دموکراسی و رفرمیسم راست اتحادیه ای، از کالبدشکاف

های و آگاهیها ساز و برگ سایرکمونیسم بورژوائی و رفرمیسم چپ میلیتانت و از 

دانستند. می الزم برای پیشبرد مبارزه طبقاتی بی بهره بودند، اما یک چیز را خوب

بخشی از طبیعت هستند و بنا نیست در مالکیت هیچ کس باشند. صید ها اینکه ماهی

ر سرمای زمستان و گرمای گیرد. آنانند که دمی ماهی نیز توسط خود آنان صورت

ها، با  و طوفانها در تاریکی شب و زیر برف و باران، در میان غرش موج تابستان،

 نمایند، به ساحلمی را شکارها ماهیانبوه کنند، می ساعتی خود خطر 12روزانه کار 

همه کارها را  که دانستندمی این را خوبها آنسازند. می رسانند و آماده فروشمی

 و صاحبان شیالت دست به هیچ خشک و تری« لیازانوف» دهند، می خودشان انجام

ساده و های این واقعیتماهیگیران باشند. نمی زنند و منشأ و موجد هیچ چیزینمی

دانش ژرف، پیشرفته و پیچیده ای نیاز  ،دانستند زیرا که فهم موضوعمی ابتدائی را

که آنچه آنان  کردندمی از خود سؤالف بر همین بدیهیات نداشت. کارگران با وقو
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دهند، چرا و به چه دلیل باید به تملک می کنند و کاری که خودشان انجاممی تولید

به نام  شخصیدیگری در آید، سرمایه فردی دیگر شود، ساز و کار رفاه و آسایش 

، شوکت، حکومت، سرمایه دار باشد و باالخره و از همه مهمتر برج و باروی قدرت

  ؟!دولت و خدائی این سرمایه دار یا سایر صاحبان سرمایه شود

نزلی با همین محاسبات ساده و رجوع به همین واقعیتهای ملموس ا ماهیگیران

ابتدائی، وقتی همگی در تلگرافخانه انزلی اجتماع کردند. بسیار صریح اعالم نمودند که 

 صاحب امتیاز شیالت خزر« زانوفلیا» از حاصل صید خود حتی یک ماهی به 

کنند متعلق به خودشان است و محصول کارشان را صرف می دهند. هر چه کارنمی

آگاهی » خورد و خوراک و پوشاک و تهیه مایحتاج معیشتی خویش خواهند کرد. 

یشه اند (17« )سازد می کند. زندگی است که آگاهی رامی نیست که زندگی را تعیین

 جنبش رادیکال سرمایه ستیز دارای افق رهانی انسان را خلقکه  نیستکمونیستی 

زند. جوانه می یشه از هستی اجتماعی طبقه کارگر جوانهاند کند، بالعکس خود اینمی

ای که البته از زمین و آسمان در معرض سموم مرگزای جاری از مسامات سرمایه 

رابطه اجتماعی سرمایه آن را است. فشار طوفانها، سرماها و گرماهای نشأت گرفته از 

، ماشین قهر سرمایه دست به کار خشکاندن آن کندمی پیچد و تهدیدمی در خود

بندند. کارگران ماهیگیر انزلی بر می رفرمیسم راست و چپ راه بالیدنش را سد ،است

تنیدند و راز هستی اجتماعی خویش را محتوای خواست روز می طبیعت طبقاتی خود

گفتند که ضد استثمار می ، آنها عمالً، خودجوش، به زبان بی زبانیکردندمی خود

 شدن و الجرم ضد سرمایه هستند.

ازیم. آنها در اندکارگر روس نظرهای به آنچه در آن سوی مرز جریان داشت، به توده

منطقه ای بسیار عظیم به وسعت میان اقیانوس آرام تا ساحل دریای بالتیک، از شرقی 

شمالی خزر تا قطب شمال در جنگ و های یا تا قلب اروپا و از کرانهترین نقطه آس

میلیون نفر باالتر بود و به لحاظ نفوس  10ستیز بودند. شمارشان در همان زمان از 

میلیون نفری روز روسیه را  125میلیون از جمعیت  50جمعیتی طبقه خویش، حدود 

ینی چنان پهناور، در بیش از . این لشکر عظیم برده مزدی در سرزمدادندمی تشکیل
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نمودند و در پروسه می کردند، مبارزهمی پراکنده، کاربزرگ هزار واحد صنعتی  10

 دادند. می نیروی طبقاتی همراه و متحدی را تشکیل ،پیکار

گشت، می پیش بازها که به سال خود کارگر روس نیز در نقطه شروع پیکارهای توده

دیدند. از اینجا آغاز کردند که چرا باید آنان می با سرمایه میدان واقعی مبارزه را جنگ

تولید کنند، اما حاصل کارشان نصیب دیگری شود. راه جنگیدن را نیز در صف آرائی 

قدرت متحد خویش جستجو کردند و دست به کار شوراسازی گردیدند. سازمانیابی 

ست. آنها در زیر خودجوش شورائی و در همان حال سرمایه ستیزشان شهره تاریخ ا

قهر یکی از دژخیم ترین و درنده ترین رژیمهای دنیا از مدتها پیش شورا بر های تازیانه

دیدند. با حکومت می بودند و این شوراها را ظرف اعمال قدرت جمعی خودکرده پا 

جنگیدند، اما جنگ آنها علیه تزار جزء الیتجزائی از جنگشان علیه استثمار می تزار هم

داری بود. کارگران روس مثل کارگران ایتالیا، انگلیس، فرانسه و برخی جاهای  سرمایه

از همان اوایل، مثل تمامی جاها، ها ، اما پروسه کارزار آننمودنددیگرچنین آغاز 

مختلف های سیع و در الیهونسبتاً دستخوش تالطمات شد. بورژوازی روس در سطحی 

فئودال سر نزاع داشت و قشرهای متوسط و  نظامهای خود با رژیم تزار و بازمانده

پائینی این طبقه هر کدام به گونه ای و با زبان خاص خود، در تدارک سربازگیری از 

 کمونیسم پوش عده ای ،این اقشاراز میان جمعیت عظیم پرولتاریای کشور بودند. 

شدند. بیرق پرشکوهی که سالها پیش کمونیسم سرمایه ستیز مارکسی بر فراز می

جهان به اهتزار در آورده بود در یک سو و شرائط ویژه روز جهان سرمایه داری در 

 هائی از بورژوازی دنیا را بدون تأثیر باقی سوی دیگر، رخسار و روند اعتراضات بخش

با گرد و خاک جنگ علیه  جهان،گذاشت. اگر اقشاری از طبقه سرمایه دار نمی

کردند، الیه هائی از همین طبقه می «زمین را شش و آسمان را هشت » کمونیسم 

ریختند و سنگ می نیز شالوده این رویکرد و جنبش یعنی کمونیسم پرولتاریا را بر هم

نمودند، تا بر می و ساروجش را مالط معماری روایت جدیدی از کمونیسم بورژوائی

از جنبش کارگری کشورها سان بینند و این جنبش را اسب تروای  ،فراز این بنا

 ناقشات درونی خود سازند. م
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رویکردهائی از نیز مثل اروپای غربی و شمالی وضع چنین بود، در اینجا  هم در روسیه

دادند. می سر« واکمونیسما»متوسط و پائین بورژوازی فریاد های میان الیه

خواندند، می رویکردهائی که بعضًا خود را پرچمدار یگانه کمونیسم رادیکال پرولتاریا

مختلف های متفاوت دل در گرو شیوههای طور واقعی، همگی، با دید و دریافت اما به

 انکشاف هر چه باشکوه تر سرمایه داری داشتند. همه خود را نماینده ناب پرولتاریا

کردند، راهکار حصول این انتظارات را می دانستند، تسخیر قدرت سیاسی را دنبالمی

دیدند، بر می وسیع دهقان روسهای ههم در سفینه بانی جنبش کارگری و تود

همدلی داشتند. حزب را منجی و  ،افراشتن بادبان سوسیالیسم روی بام این سفینه

خواندند، تفاوت میان آنها نه در این موضوعات که می کارگر را نیازمند نجاتهای توده

 رکرد. یکی راه تسخیر قدرت سیاسی را در قهمی در ال به الی مسائل دیگر بروز

گفت می یافت. یکیمی دید و دیگری مجرد پارلمانتاریسم را برای این کار کافیمی

باید به بورژوازی فرصت داد تا رسماً، با هویت واقعی خویش و در لباس رسمی خود به 

پروسه  ،تصرف ماشین دولتی اهتمام کند، قدرت مسلط اقتصادی و سیاسی گردد

فرجام رساند و از آنجا به بعد راهی  تسلط جامع االطراف سرمایه داری را به

داشت که پرولتاریا خودش با سرنگونی می سوسیالیسم شد. دیگری در مقام نقد اعالم

نیرومندش  دهد، با حزبمی تزار و رهبری انقالب دموکراتیک، همه این کارها را انجام

اند، گردمی کند، سرمایه داری نوع اروپائی را مستولیمی قدرت سیاسی را تسخیر

سوسیالیسم است. همان سپارد و همین کار، می را به دولتها مالکیت کل سرمایه

و تفاوتهای آنها ها پیداست که بحث ما در اینجا بازگوئی مسائل مربوط به این جریان

نیست. تأکید فقط بر این است که هر دو جریان بزرگ ذینفوذ در جنبش کارگری روز 

خوردند و می کراسی روایت انترناسیونال دوم چرخروسیه در پیچ و خم سوسیال دمو

افقها و انتظارات بخشهائی از بورژوازی روس را لباس اهداف و مبارزه و دورنمای طبقه 

  !!پوشاندندمی کارگر

ساخت هیچ کاری نداریم. تیتروار به گفتن چند می با رویکرد راست و آنچه مطرح

کنیم. می اکتفاء «لنینیسم»با بلشویسم و در باره جریان چپ، در رابطه  ،نکته کوتاه
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سوسیالیسم این رویکرد مالکیت سرمایه اجتماعی توسط دولت یا همان سرمایه داری 

دولتی بود. کاپیتالیسم را نه با کار مزدی و رابطه خرید و فروش نیروی کار، که با 

و جنبش داد. شناختش از کارگر می با هم توضیحها آنارشی تولید و رقابت سرمایه

برای  نمود. نسخه اشمی ماتریالیسم انقالبی مارکس را نقض ، بنمایهکارگری

. قدرت بودسازمانیابی پیکار کارگران الگوی مورد نیاز استقرار سرمایه داری دولتی را 

گرفت. رهائی پرولتاریا را می سیاسی پرولتاریا را در قدرت حزب ماوراء این طبقه سراغ

دانست، می بقه اما عمالً رسالت حزب نشینان دانشوردر حرف کار خود این ط

متفکران و  کمونیسم را نه در هستی اجتماعی طبقه کارگر که در شیارهای مغز 

« رادیکالیسم»کاوید. بلشویسم و لنینیسم با این اوصاف پرچمدار می افاضل طبقات باال

مهاجر ایرانی در جنبش کارگری روسیه بود و شمار کثیر کارگران «! کمونیسم» و 

کارگر روس وسیعاً تحت تأثیر این رویکرد بودند. آنها مثل همزنجیران های همرزم توده

کردند اما جنگ خود علیه سرمایه داری را با می روسی از مبارزه علیه سرمایه عزیمت

ک از همان کارگران اند راندند. جمعیتی هر چندمی شعور و شناخت بلشویستی پیش

آویختند. سازمان می منشویسمهای انبوه تر توهم، به نسخه نویسی یاربس با کوله بار

 کردند و به صف این جماعتمی دهندگان سوسیال دموکراسی ایرانی را پیدا

 پیوستند. می

در روزهای میالدی  1917، در شهر باکو در سال اولیه« حزب عدالت»سنگ بنای 

سداهلل غفار زاده، رستم کریم زاده، پس از سقوط دولت تزار نهاده شد. کسانی مانند ا

محمدحسین صمدزاده، آقایف محرم، آقاوردی، سیف اهلل ابراهیم زاده، آقایف بهرام، آقا 

بابا یوسف زاده، محمد فتح اهلل اوغلی، حسین خان طالب زاده و فردی با اسم کوچک 

مبارزه و شور سرمایه ستیزی « حزب( »18قاسم، در زمره مؤسسان آن بودند.)

ارگران مهاجر ایرانی را زادراه اعتبار و مشروعیت خود ساخت. اکثر اعضایش را ک

 کارگر آواره و گرسنه مورد استثمار صاحبان معادن پرسود نفت باکو تشکیلهای توده

گفت و می دادند، اما افقها، راهکارها و پیچ و خم راه مبارزه همان بود که بلشویسممی

، با برگزاری کنگره 1920سال بعد در آوریل  3ستین، نمود. حزب عدالت نخمی توصیه
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تاشکند، حزبی دیگر شد و چند ماه این طرف تر، در کنگره ماه ژوئن همین سال 

تا تأسیس حزب  1905تغییر داد. در فاصله « حزب کمونیست ایران»نامش را به 

از عدالت افرادی که در گذاشتن سنگ بنای حزب نقش مؤثر داشتند و کارگرانی که 

تشکیل آن استقبال کردند، از هیچ کوششی برای اثرگذاری ممکن بر مبارزات 

کارگر ایران دریغ نورزیدند، این تالش و تأثیرگذاری با تشکیل حزب اولیه های توده

عدالت و سپس جایگزینی آن با حزب کمونیست ایران ده چندان شد. به گونه ای که 

ان، حداقل تا مدتها و شاید هم تا امروز، به بعد سرنوشت جنبش کارگری ایر 1917از 

، کمونیسم خلقی لنینی و بعدها حزب «کمینترن » تحت تأثیر کارنامه این حزب، 

دیگر رفرمیسم چپ های ارتجاعی توده و باالخره ناسیونال چپ مائوئیستی یا شاخه

که  بوده است. یک نکته بسیار مهم را باید در همین جا یادآوری نمود. همه کارگرانی

پیوستند، اعم از می روزکمینترنهای و نسخه پیچی« حزب کمونیست ایران»به 

خلقی یا « کمونیسم»ایرانی، روسی یا اهل هر نقطه دیگر دنیا مسلماً شیفته و شیدای 

اموار اجتماعی اند مشتاق زیارت سوسیالیسم بورژوائی نبودند. بعضاً به این رویکرد تعلق

 ز سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی خویش عزیمتداشتند، اما علی العموم ا

زد می نمودند. آنچه جمعیت اخیر را به راهبردهای راست حزب و کمینترن پیوندمی

فشار سنگین توهم و سطح نازل شناخت طبقاتی آنان از بنمایه واقعی راهبردهای 

ای هبعضاً آموخته، مذکور بود. این عده از کارگران در پراتیک جاری طبقاتی خود

آویختند می را با همان سرمایه ستیزی خودانگیخته طبقاتی خود به هم یشحزبی خو

 و به سالحی برای تقویت جهتگیری رادیکال و ضد سرمایه داری مبارزات روز مبدل

نقش این بخش کارگران را در رخدادهائی از نوع خیزش کارگران ساختند. می

  انزلی نباید از یاد برد.

شدیداً « انقالب مشروطیت» اهیگیر انزلی توسط دولت محصول اعتصاب کارگران م

پیروزمندان جنبش مشروطه  همراه باسرکوب گردید. نیروهای نظامی شاه قاجار 

به اعتصاب کنندگان یورش بردند. ماهیگیران با اراده ای استوار دست به  ،خواهی
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شهر ها استند. آنمقاومت زدند. اکثریت سکنه شهر به حمایت از مبارزات کارگران برخ

و علیه قوای دولتی شوریدند. مشروطه چیان محلی صالح کار د را تعطیل کردن

ریش سفید صاحب  و« وزیر اکرم»حکومت را در پهن کردن بساط میانجیگری دیدند، 

شروع به کدخدامنشی نمودند، اما کارگران و « شریعتمداری» قدرت دیگری به نام

را با ها ناسبات حاکم را به ریشخند گرفتند و آنآنها ریش سفیدان مهای خانواده

خشم و قهر و نفرت از محوطه تلگرافخانه بیرون راندند. جنبش کارگری ایران طالیگان 

پیکارش را این گونه وارد مسیر تاریخ کرد اما این جنبش بر این ریل نشتافت و خیلی 

( کارگران 1285)دی  1907زود همه چیز عوض شد. چند ماه بعد در ژانویه سال 

تلگرافخانه تهران دست از کار کشیدند و متعاقب آن تا پایان همین سال میالدی چند 

به شماری از این اعتصاب مهم دیگر در مراکز کار و تولید شهرهای مختلف رخ داد. 

 ازیم.اندنظرها اعتصابات و خیزش

ماه آوریل  در ،در شهر انزلی باکو - مالحان خط کشتیرانی انزلی و باراندازان

چرخ کار را از گردش باز داشتند. آنان خواستار افزایش دستمزد بودند. سرمایه  1907

دار روسی شرکت از قبول خواست توده کارگر سر پیچید، کارگران به اعتصاب ادامه 

دادند و بسیار قاطع و قدرتمند اعالم نمودند که تا حصول کامل مطالبه خویش هیچ 

یچ کجای ساحل شهر تخلیه نخواهد گردید و هیچ باری هم باری از هیچ کشتی در ه

با همین شعار ها آن (19از هیچ کجای این کرانه به داخل کشتی نخواهد رفت. )

 یکی از کارگران 1907در بهار سال مبارزات خویش را برای مدتی ادامه دادند. 

دولتی  رئیس مراکز چاپ« اعتمادالسلطنه»به دستور  تهرانهای چاپخانه یکی از

دست ها مورد هتاکی و ضرب و شتم واقع شد. در فردای آن روز کارگران همه چاپخانه

از کار کشیدند و خواستار عزل حتمی اعتمادالسطنه از منصب دولتی گردیدند. 

اعتصاب با موفقیت به پایان رسید و صادر کننده دستور ضرب و جرح کارگر آسیب 

 دیده از شغل خود معزول شد. 
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بسیار فاجعه بار و مرگ آور ها انه کار در این سال، همه جا، از جمله چاپخانهطول روز

کردند، از بهداشت و حداقل امکانات می کارگر در وخیم ترین شرائط کارهای بود. توده

ساعت کار در روز در قبال نازل  16تا  14سالمتی در محیط کار هیچ خبری نبود. 

کرد. می در همه مراکز کار و تولید را تعیین ترین دستمزدها، رسم رایج بورژوازی

، عزم راسخ آنها برای مبارزه علیه این وضع را 1907موفقیت کارگران در اعتصاب بهار 

 را از کار بستان همین سال مجددًا چرخ تولیدکارگران در تابه دنبال آورد. 

روز پای ساعت کار در  8اختند. آنان خواستار تغییر روزانه کار شدند و بر اند

 14به پیروزی رسید و روزانه کار از ها فشردند. مبارزات توده کارگر چاپخانه

 ( 20)ساعت تقلیل یافت.  9ساعت به 

امین »کارگران کارخانه برق  (1286ه ما)مرداد  1907در روز دوم اوت سال 

، در تهران، یک اعتصاب بزرگ هسرمایه دار صاحب شرکتهای متعدد آن دور «الضرب

عمدتاً عبارت بود از: پرداخت دستمزد ها وزه را سازماندهی کردند. مطالبات آنچند ر

در روزهای تعطیل، لباس کار رایگان، صدور گواهی اشتغال و حسن انجام کار برای 

گویند، تأسیس صندوق بهداشت و درمان و می همه کارگرانی که کارخانه را ترک

فراد خانواده کارگرانی که در زمان تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری ماهانه به ا

خود دست یافتند. های کنند. اعتصاب کنندگان به پاره ای از خواستمی اشتغال فوت

(21 ) 

( چند اعتصاب 1287تا مهر  1286) مرداد  1908تا اکتبر  1907در فاصله میان اوت 

 را اعتصاب کارگران دباغ خانه تبریزدیگر در شهرهای مهم ایران رخ داد که 

کارگر در  150به شمار آورد. در اینجا ها توان از بزرگترین و سازمان یافته ترین آنمی

ده های کارگاههای متعدد دباغی همزمان دست از کار کشیدند و لیستی از خواست

گانه خویش را تسلیم کارفرما کردند. افزایش یک و نیم شاهی دستمزد در قبال هر تن 

استخدام و اخراج نیروی کار جدید، بهبود ذ کارگران بر نظارت نافکاالی دباغی شده، 

وضع بهداشت محیط کار، پرداخت هزینه درمان کارگران توسط صاحبان سرمایه، 
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درصد دستمزد کارگران در تمامی روزهای بیماری، کاهش اضافه کاری  50پرداخت 

ارگران در ازاء هر ساعت اضافه کاری، ممنوعیت اخراج کپرداخت مزد دو برابر ها، 

اعتصابی، ممنوعیت محروم ساختن کارگران اعتصاب کننده از استخدام مجدد در 

داد. کارگران در شروع مبارزه می کارگر را تشکیلهای مراکز کار، لیست مطالبات توده

توسط این کمیته برنامه ریزی و پیگیری ها کمیته ای ایجاد کردند و تمامی فعالیت

 شد.

کارگران امروز ایران و بخش عظیمی از دنیا بسیار قابل تأمل،  لیست مطالبات باال برای

را ها فکرانگیز و شایسته کندوکاو جدی است. کارگران دباغ خانه تبریز این خواست

سال قبل از وقوع انقالب اکتبر و در جهنم گند و خون  10یکصد و هشت سال پیش، 

سطح بارآوری کار اجتماعی  . زمانی کهاندجامعه فئودالی آن روز ایران مطرح ساخته

دهها هزار برابر کمتر از امروز بوده است. نرخ اضافه ارزش در قیاس با زمان حاضر، 

نفر و کل نفوس طبقه آنها در  150مانده است. این کارگران می کاهی در مقابل کوه را

ها ایران آن روز، در مقایسه با وضع حاضر رقم بیش از حد ناچیزی است. از همه این

ساله را از آن زمان تا حال  108که بگذریم جنبش کارگری موجود یک تاریخ پیکار 

های را پشت سر نهاده است. متحمل انبوه شکستها طی کرده است. دنیای حادثه

واقعی و پیروزیهای دروغین شده است. از اعماق برهوت سیاه فقدان صنعت و تکنیک 

ستاوردهای دانش بشری گذر کرده و توسعه و پیشرفت علمی به عصر عالی ترین د

است. جنبش کارگری امروز ایران کل این ماجراها و رخدادها را پشت سر نهاده است 

از آن زمان عقب تر رفته است!! این حادثه ای است که ها اما سطح مطالباتش فرسنگ

هر کارگر باید با همه وجود به آن خیره شود و به کالبدشکافی رمز و راز آن پردازد. 

کاری که رویکرد لغو کار مزدی طبقه کارگر مدام انجام داده است و این کتاب نیز کم 

 دهد. می یا بیش انجام

انزلی شاهد جنب و  ( سوای اعتصاب چند باره ماهیگیران1288) 1909در سال 

 1917جوش مؤثر دیگری در میان کارگران نیستیم. در سالهای بعد و پیش از 

های رگاهها و مراکز کار بیانگر نوعی پسرفت مبارزه توده( هم فضای داخلی کا1296)
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 تهرانهای ( کارگران چاپخانه1289) 1910اعتصاب سال  کارگر است. شاید بتوان

بانکی شاهی، شریک بیشتر  مهم، سهامدار «سپهدار اعظم»در زمان نخست وزیری 

 و گریسرکوب کننده هر اعتراض و شورش کار ،تراستهای مالی و صنعتی انگلیسی

مشروطیت را مهمترین ابراز وجود جنبش کارگری در این جنبش « نامدار» پیشکسوت

را بازداشت ها دوره دانست. در این سال دولت سپهدار عده ای از سردبیران روزنامه

نمود و دستور محاکمه و مجازات آنان در بیدادگاههای حکومتی را صادر کرد. کارگران 

رژیم به طور متحد دست از کار کشیدند. اقدام آنان به  چاپ در اعتراض به این اقدام

شدند و در همان جا « مجلس» دخالت پلیس منتهی شد. چاپچیان وارد ساختمان 

دست به تحصن زدند. کابینه سپهدار وقعی به اعتراض ننهاد و کارگران آماده تعطیل 

ین کارگری مراکز کار گردیدند. اعتصاب در ماه ژوئن آغاز شد. پیش از این تاریخ فعال

شورای » چاپ با گزینش افرادی از میان خود کمیته ای پدید آوردند که آن را 

امر برنامه ریزی و رهبری اعتصاب را به دوش « شورا»نام نهادند.  «مرکزی کارگران

 «اتفاق کارگران»نشریه ای به طور خاص برای همین کار با نام  همزمانگرفت، 

ر چاپ، همراه با اعالم اعتصاب خواستار تحقق پاره ای کارگهای منتشر نمود. توده

به  14آنان عبارت بود از: کاهش طول روزانه کار از های مطالبات نیز گردیدند. خواسته

درصدی  12تا  5تومان در ماه، افزایش  3ساعت، تعیین حداقل دستمزد به میزان  9

 15شوند، پرداخت  مزدها به گونه ای که دستمزدهای کمتر مشمول افزایش بیشتر

شوند و افزایش این می اخراج«! جرم»  هیچ روز دستمزد به کارگرانی که بدون ارتکاب

مدت به یک ماه برای کسانی که طول مدت اشتغالشان در کارخانه از یک سال فراتر 

است، اجرای همین بند اخیر در مورد کارگرانی که به تصمیم کارفرمایان میان مراکز 

درصد  50گردند، رفتار مؤدبانه ویراستاران و مدیران با کارگران، می دلهکار مختلف مبا

یک روز تعطیل در هفته، پرداخت دستمزد کامل  ،افزایش مزد برای شیفت شب

 در هر چاپخانه با هزینه کارفرمایانحضور یک پزشک کارگران در روزهای بیماری، 

به طور موقت افرادی که  پرداخت دستمزد کاملامور درمانی کارگران،  برای تقبل
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و به از کارافتادگان  ماه، پرداخت مستمری 3برای مدت  شوندمی دچار از کارافتادگی

اجرای همین بند در مورد کارگرانی با دخالت نماینده کارگران، میزان مستمری  تعیین

مقررات کار نظارت تعیین کننده و نافذ نمایندگان کارگران بر وضع کنند. می که فوت

 همه چاپخانه ها.  در

خود های به هیچ یک از خواستهکارگران اما  کشید،به درازا  دو هفته تماماعتصاب 

قدرت آنان کفاف تحمیل این مطالبات بر سرمایه دار سکاندار حاکمیت  ،نددست نیافت

« سپهدار»دولت   ،با وجود این و ماشین قهر قدرت و برنامه ریزی نظم سرمایه را نداد.

 شتت کرد و باالخره استعفای رئیس کابینه را به دنبال آورد.را دچار ت

 جمعبندی

حزب، های این دوره و پیش از آنکه به دار نسخه نویسی  آغازمبارزات کارگران در 

امپریالیسم ستیزی خلقی لنینی آویزان گردد، جلوه رویاروئی خودانگیخته  و کمینترن

یا بی حقوقیهائی است که سرمایه و با استثمار سرمایه داری و اشکال مختلف ستم 

کند. با مقداری دقت، چند مؤلفه مهم در می نظام اجتماعی مسلط، بر آنان تحمیل

کارگر به های اینکه توده :ولقابل مشاهده است. اها و مقاومتها تمامی این خیزش

ارد کنند. همه زور خود را ومی صورت کامالً نمایانی فقط به قدرت مبارزه خویش اتکاء

سازند و هر میزان پیروزی یا شکست را به چگونگی صف آرائی این قدرت می میدان

یا تنظیم « قرارداد» ، «قانون» دهند. در هیچ کدام موارد باال سخنی از می ارجاع

توافقنامه ای که حق و حقوق استثمارشوندگان و استثمارگران را به طور تفاهم آمیز 

ظرفیت پیکار توده کارگر را در نظم سرمایه به بند  در درون خود قالب بندی کند یا

 شود. نمی کشد، دیده

است.  کاماًل مشهود هم آمیختگی خودپوی مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران :دوم

در نمونه مبارزات چاپچیان دیدیم که نقطه عزیمتشان یک اعتراض سیاسی بود اما 

معیشتی و های نی از خواستههمین اعتصاب در لحظات نطفه بندی با لیستی طوال

شورای مرکزی » که نقش ارگان « اتفاق »رفاهی و اجتماعی همراه شد. روزنامه 
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داشت که یک نشریه سیاسی، می کرد در اولین شماره خود اعالممی را ایفا« کارگران

 اجتماعی است. 

. در همراه استجهتگیری خودانگیخته شورائی  همه جا باها اعتصابات و خیزش :سوم

طول این مدت هنوز سندیکائی پدید نیامده است و چنین تندنسی در میان کارگران 

زنده یاد ظهور و بروز ندارد. اینجا و آنجا کسانی برای برپائی سندیکا تالش دارند، 

کارگر مبارز چاپ از جمله این افراد است. در سایر موارد عمومًا  «محمد پروانه»

کشند تا از این طریق بر می دیکاسازی را پیشرؤسای اصناف هستند که بحث سن

روی هر شکل موجودیت مستقل کارگران خط بکشند، آنها را در موقعیت مشتی 

حیات چیزی ابراز شاگرد یا عمله و اکره صاحب کارگاه و مغازه کفن و دفن کنند و از 

به  دنبایرا هم « پروانه»به نام جنبش کارگری جلوگیری نمایند. تالش کسانی مانند 

حساب تکاپوی خودجوش کارگران برای متشکل ساختن مبارزات خود گذاشت. 

همه های و ستمها واقعیت این است که توده کارگر زیر فشار استثمار، محرومیت

باشند، این دردها و می کوره مشتعل نارضائی و اعتراض هستند. آماده عصیان ،نوعی

کشد و به صورت یک می شود، شعلهمی کنند، نجواها فریادمی رنجها را با هم نجوا

هیچ کس از شورا در آن روزها کند. می خیزش متحد جمعی و شورائی خود را آفتابی

زند اما جریان مبارزه به طورخودانگیخته شورائی است و تجلی تالش نمی حرفی

باشد. رویکرد سندیکاسازی در این دوره همان گونه که تصریح شد یا منشأ می همگان

گیرد و یا در غیر می پردازی دارد و از سوی کارفرمایان و رؤسای اصناف انجامصنف 

رایج های فعالین کارگری ایران از نسخه پیچیبرخی تأثیرپذیری نوعی از این صورت، 

سوسیال دموکراسی روس است. حالت دوم به های در جنبش کارگری روسیه و توصیه

ما شاهد برقراری روابط کم و بیش  که در طول همین دورهوجود داشت این دلیل 

کارگر قفقاز، باکو، های تنگاتنگ میان کارگران مهاجر ایرانی فعال در مبارزات توده

 باشیم. می ترکستان و کالً روسیه با کانونهای مبارزه کارگری در ایران
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باال)گرایش خودپوی شورائی، اتکاء به قدرت پیکار طبقاتی به جای آویختن های مؤلفه

دار قانون و نظم سرمایه، همامیختگی مبارزه اقتصادی و سیاسی( برای توده  به

داشتند، همگی حدیث سرمایه می کارگرانی که گامهای نخستین جنبش خود را بر

توانست آبستن می این وضعیت آنان در عرصه مصاف طبقاتی بود. پویستیزی خود

حکم انسان نوزادی را روز  جنبش کارگریبسیاری تغییرات و فعل و انفعاالت باشد. 

توانست پروسه رشد کاماًل مختلفی را می کرد که در شرائط اجتماعی متفاوتمی بازی

های پشت سر گذارد و به لحاظ فکری، پراتیک اجتماعی یا ایفای نقش انسانی حالت

 فوقهای شاخصدر این دوره و با داشتن  این جنبشگوناگونی را احراز کند. 

خودجوش خود با سرمایه را لحظه به لحظه، بپرورد، ارتقاء دهد و  توانست ضدیتمی

توانست کالبدشکافی مارکسی عینیت سرمایه داری و نگاه مارکسی به می شکوفا سازد.

تاریخ و انسان و جامعه و جهان و مبارزه طبقاتی را هستی آگاه و مشعل پرفروغ مبارزه 

سازمان دهد، رژیم و شورائی داری  توانست خود را ضد سرمایهمی طبقاتی خود کند،

ستیزی سوسیالیستی و ضد کار مزدی پیشه نماید، کاماًل امکان داشت که چنین کند 

کمونیسم مارکسی و رشد و در این راستا سرمایه ستیزی خودانگیخته خود را زاد راه 

توانست ریل خالف جهتگیری می جنبش لغو کار مزدی سازد. جنبش کارگری ایران

اتخاذ نماید، به ورطه سندیکالیسم و اتحادیه گرائی سقوط نماید، به احزاب  باال را

باالی سر خود دخیل بندد، نقش پیاده نظام ضد امپریالیسم خلقی را بازی کند، ابزار 

ایران امکان  طبقه کارگرقدرت یک حزب اردوگاهی شود. طی این هر دو مسیر برای 

لت دوم و نه اول بود. این موضوع را در داشت. آنچه در عمل روی داد بدبختانه حا

  بعدی دنبال خواهیم نمود. های فصل
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 مشروطه طلبی بورژوازی و جنبش کارگری

 

سرمایه داری به موازات توسعه خود، پاسخ به ملزومات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

شیوه  .هددمی و پرورش ندکمی این گسترش را هم در مغز طبقه سرمایه دار کشت

 هر چند که در مراحل ابتدائی انکشاف خود بود، باز هم در ایران تولید نوین 

توانست ساختار قدرت فئودالی حاکم را بدون تغییر باقی گذارد. عمق، شتاب، نمی

 این تغییر، طبیعتاً توسط مبارزه طبقاتی جاری تعیینهای چگونگی و همه مؤلفه

کاپیتالیستی جامعه بر روی همه اینها تأثیر شد، اما ویژگیهای تاریخی انکشاف می

نهاد. پیش تر در جائی به وجوه تمایز میان فاز شروع پویه انباشت می جدی بر جای

ممالکی مانند ایران اشاره شد، در اینجا نیز به مناسبت باید  سرمایه در جوامع غربی و

تشدید تصادم میان  نکاتی را باز گوئیم. انقابالت بورژوائی اروپا طبیعتاً بر دامنه

یا نظام سرواژ  ورژوازی با مناسبات اجتماعی کهنهنیروهای تولیدی نوین و طبقه ب

از شکل گیری، رشد و حتی  باالئی اما پرولتاریا  تا آن روز در غالب جاها مراحل ،روئید

 با سرعت وارد و مبارزات وسیع را پشت سر نهاده بود. جنبش کارگری قد آراسته

شد. در ایران سیر ماجرا چنان نبود. در طول مدتی نسبتاً کوتاه می زیمیدان نقش با

اعم از خارجی، داخلی  و بنگاههای بزرگ مالی و صنعتی آن روز دنیاها دولت ها، بانک

مختلف تولید و تجارت و احداث های حجم عظیمی سرمایه را در حوزهیا مختلط 

ز نمودند. رابطه خرید و فروش تأسیسات پایه ای مورد نیاز سرمایه داری پیش ری

نیروی کار شروع به توسعه کرد. کارگران نیز اینجا و آنجا علیه کارفرمایان شوریدند، 

اجتماعی  سیاسی و همه اینها اتفاق افتاد، اما طبقه کارگر هنوز یک نیروی اثرگذار

بر سر طول و عرض سهم خویش در نبود. در حالی که اقشار مختلف طبقه سرمایه دار 

درگیر مالکیت سرمایه اجتماعی روز و نقش خود در ساختار قدرت سیاسی حاکم 

 ند. با هم کشمکش داشتند و راه حل و فصل این مشاجرات راتصادمات جدی بود
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در «  جنبش مشروطه» رویدادی به نام های واقعیت این است که نطفه جستند.می

ارتجاعی و  کردمی م کاربطن همین جستجوها منعقد گردید و به همین لحاظ تا چش

پردازیم، اما پیش از آن می فاقد هر نوع جهتگیری مترقیانه یا انسانی بود. به این مسأله

استثمارشونده و سیه روزی  کارگر،های باید به شرائط کار و زندگی توده وسیع انسان

بخش  اخت که موج انفجار قهر و نارضائی آن ها، موکب پرتوان معراج این یا آناندنظر

 شد. می ارتجاع بورژوازی

وجود  ، به هیچ وجهمقدم بر هر چیز باید گفت که موقعیت جنینی جنبش کارگری

به ویژه جمعیت کثیر خلع ید شدگان جویای فروش نیروی  ،شمار قابل توجه کارگران

مناطق کشور شاهد گسترش بازار فروش کاالهای بیشتر برد. نمی کار را زیر سؤال

 ود که در انگلیس، فرانسه، روسیه، بلژیک، هلند و جاهای دیگر تولیدارزان قیمتی ب

وارد مدار اقتصاد ها شدند و توسط سرمایه داران خارجی یا شرکای داخلی آنمی

کرد، خلع ید شدگان می گردیدند. این امر روند خلع ید را تسریعمی فئودالی ایران

شدند راه مهاجرت می تی که مأیوسنهادند، وقمی برای یافتن کار همه جا را زیر پا

یافتند، نمی گرفتند و باالخره اگر در هیچ کجا خریداری برای نیروی کار خودمی پیش

 و متکدیان شهر و روستاهاها به خیل گرسنگان آواره و نفرین شده حاشیه خیابان

پیوستند. زندگی این توده وسیع باتالق فقر و گرسنگی و بیماری و حقارت بود، می

شان به سرعت رو به تابید، شمارنمی هیچ نور امیدی بر تاریکی زار یخ زده حیاتشان

گردید. درصد چشمگیری از سکنه می و هر روز از روز پیش بیشتر رفتمی افزایش

دادند. شرائط کار و زندگی می نواحی مختلف شهری و روستائی را اینان تشکیل

 11ار و دهشت آور بود. روزانه کار میان فروشندگان نیروی کار از همه لحاظ فاجعه ب

کرد. در بسیاری جاها، سرمایه داران حتی از تهیه می ساعت و گاه بیشتر نوسان 14تا 

 وسائل بسیار ابتدائی و ارزان مورد نیاز کارگران در پروسه کار، سرسختانه دریغ

و  ین شدهکردند، نیروی کار چنان بی بها و دارنده اش چنان مسلوب الحقوق، نفرمی

، ماشین آالت مدرنهزینه  قبولدید به جای می حق خود سرمایه دارکه  بودمفلوک 

جان کارگر و هستی زن و فرزندش را هیزم اشتعال کوره سوداندوزی خود سازد. 
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و تولیدات ها سرمایه داران صاحب معادن حتی از تهیه چرخ دستی برای حمل سنگ

ام خود اند کردند که شانه و عضالت ومی مجبور نمودند. آنها کارگران رامی خودداری

را جایگزین این وسیله ابتدائی کار نمایند، تا از این طریق وجود بی ارزش کارگر را 

نیست و حجم اضافه ارزشها را هر چه دلپذیرتر گردانند. عین همین کار را سرمایه 

 خیاطی احساسدادند، آنها نیازی به خرید چرخ می انجامها داران صاحب خیاطی

کردند، گزینه متعارفشان این بود که زنان خیاط به جای کار با ماشین، چشم و نمی

سرمایه  پوست و خون و استخوان و کل بدن خود را هر چه موحش تر بفرسایند.

طبیعتاً و به حکم هستی خود در تدارک افزایش هر چه بیشتر بارآوری کار اجتماعی و 

کها است اما در مراحل آغازین توسعه خود برای دستیابی استفاده از مدرن ترین تکنی

 به سود افزون تر از تمامی مجاری بشرستیزانه افزایش اضافه ارزش مطلق هم بهره

 گیرد.می

اند نوشتهبرخی تاریخنویسان حتی در توصیف شقاوت و سفاکی این صاحبان سرمایه 

 «صیغه»را مجبور به عقد موقت  کارگر که آنان بعضاً با بهره گیری از سالح دین، زنان

نمودند تا از این طریق حتی از پرداخت همان چند شاهی مزد هم اباء ورزند!! می

هم وحشت آورتر بود. ساعتها کار از بام تا ها خیاط خانهاز ها شرائط کار در قالی بافی

 نمور تاریک، تمامی رغبت و ذوق زنده بودن را از کارگرانهای شام در زیرزمینی

امشان را به غایت رنجور و اند گرفت. چشم هایشان را کور، انگشتانش را بی جان،می

 کارگر و خردساالن داد. آنچه با کودکانمی طول عمرشان را به کم ترین میزان تنزل

شد، از همه دلخراش تر، ضد انسانی تر و رقت آورتر بود. جمعیت نسبتاً انبوهی از می

ور به کار شاق و جانفرسا در درون همین زیر سال مجب 6حتی زیر های بچه

ضعیف و فاقد  ،بودند. اینها تمامی روز با انگشتان الغرها نمور قالی بافیهای زمینی

ها کردند، صبحمی کندند و اضافه ارزش تولیدمی رمق خود برای سرمایه داران جان

 ت از کارشدند و عصرها بعد از غروب دسمی پیش از طلوع آفتاب وارد کارگاه

کشیدند، حق دیدن خورشید را نداشتند و ساعات کارشان مثل کل زندگیشان می

اما واقعی  ،داد. روایت نامکتوبنمی تاریک و دیجور بود. دستمزدها کفاف هیچ چیز را
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نیروی برای بازتولید  اینانآن بود که  رابطه میان خود و توده کارگربورژوازی ایران از 

 و باید استثمار گردندد نکشمی نفس واند زنده تاد!! ندار ریافتنباید مزدی د انکارش

و چرخ تولید اضافه ارزش را  جای آنها را پر خواهند کرد، کارگران دیگری ندوقتی مرد

. میزان مزدها در خیلی جاها و برای شمار کثیری از در خواهند آوردبه گردش 

تی کمتر بود. این رقم در بهترین کارگران به ویژه زنان و کودکان حدود یک ریال یا ح

 رفت.      نمی ریال و نیم در روز باالتر 2حالت هم از 

خلع ید شدگان بیکار کارگران یا عظیم ترین بخش دهقانان وضعیت بهتری از 

نداشتند. پرداختن به مباحثی از نوع شکلهای مختلف مالکیت فئودالی زمین، اینکه 

شدند، می وب هر کدام این اشکال چگونه استثمارمختلف دهقانان در چهارچهای الیه

از  ،گرفت و خیل مسائل این نوعیمی با مولدین خرده مالک چه رفتاری صورت

است. هدف صرفًا اشاره ای گذرا و کلی به تار و پود   بیرونجا  ما در این بحثحوصله 

 انهتوده وسیعی است که در آن روزگار و در آست زندگی اجتماعی دهقانان یعنی

دادند. می بخش غالب جمعیت کشور را تشکیل« طلبی ارتجاعی بورژوازی مشروطه»

استثمار، ستمکشی، محرومیت و سیه روزی دامنگیر اینان، جزء  شدت انفجارآمیز

زن و مرد، بزرگ و کوچک، در  اینان،. بودوضعیت روز  احتراقمهمی از چاشنی 

تفتیده های مال خراسان یا دشتزمستان و تابستان، در یخزارهای آذربایجان و ش

کندند، بدون اینکه هیچ نانی برای سیر کردن شکم خود و می جنوب و کویرلوت جان

پوشالی ویران همراه با های نمور گلی و آلونکهای فرزندانشان به دست آرند. در کومه

زیستند، گوششان با الفاظی مانند مدرسه، دکتر، می حیوانات و مرغهای خود

ان، بهداشت، راه، جاده، اسفالت، آب آشامیدنی سالم و نوع اینها آشنا نبود. با بیمارست

پوشاندند، می امشان رااند بافتند یا در بهترین حالت چلوارهای کم بهامی آنچه خود

مرگ و میر سراسری ناشی از شیوع وبا،  ،گرسنگی، نداری، آوارگی، بی سر پناهی

حدیث زندگی روزمره آنها بود. در قحط سالی  مسریهای طاعون، سل و سایر بیماری

 .دیدندمی ازی روز به روز مرگاندبیابان را تنها طریق تعویقهای ها، خوردن علف

درصد  80تا  70بیش از  از دست دادنهر روزه در مزارع ارباب، و بیگاری ممتد 
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 شکل سیورسات، 300حدود  پرداختمحصول کار ساالنه به عنوان بهره مالکانه، 

ماند، از جمله تعهدات اجباری می باقی انخراج، مالیات و رشوه از آنچه احیاناً برایش

را در پی داشت. غل و ها بود. کمترین تمردی در هر کدام اینها طوفان عقوبت آنها

زنجیر شدن در طویله ارباب، آوارگی و بیرون رانده شدن از روستا، به قتل رسیدن و 

کردند بدون پرس و می اراده روز یا حاکمان نظام فئودالیهر کیفر دیگری که فئودال 

 پوشید. می جو لباس اجرا

بایست جلوی درب خانه مالک و یا مستأجر تحویل شود، پسر و دختر می بهره ارباب»

به ارباب یا « ولیمه» دهقان بدون اجازه ارباب حق عروسی نداشتند و بدون تقدیم 

خورد. گاهی هم این ولیمه به جای آنکه پول نقد یا می مباشر کار عروسی به اشکال بر

سکه طال باشد، نفیس ترین و شرم آورترین هدیه، یعنی گوهر شرافت دهقان زاده بود 

ورزید. مدرسه و حمام برای زارع و می بر مطالبه آن اصرار درنده که ارباب بی مروت

، پرداخت عوارض کشاورز و عائله اش چیزی غیرقابل درک بود و در عوض حق میرابی

چه اینها از شد. نمی کول تا انار ترش و پیاز و مرغ و خروس فراموشاز جاروب و جُ

 بایست به هیچ علت عقالنی به تأخیر افتد و اگرنمی حقوق مسلمه ارباب بود که

هرزه همچون رگبار های افتاد، شالق مباشر که از کار نیفتاده بود هیچ، دشناممی

 (22) «گردید.می یکمسلسل به سوی او شل

 آنانامنیت در هیچ حوزه ای برای  بود.اکثریت غالب دهقانان چنین  زندگی وضع

وجود نداشت. حتی زن و دختر وی نیز در بسیاری جاها از خطر تعرض ارباب و 

مباشرانش در امان نبودند. اگر لباسی برای پوشیدن داشت، تعیین جنس و رنگش در 

. گردنکشان عشایر، تیولداران و آمدمی به حسابفئودال  زمره اختیارات مفروض عوامل

مالکان بزرگ مدام بر سر طول و عرض مناطق تحت مالکیت یا سیطره قدرت خویش 

را صرف جنگیدن به نفع  خود بخشی از عمر ندمجبور بود انجنگ داشتند و دهقان

عهده پرداخت  د. برای انبوه دهقانانی که ازنخان منطقه علیه خان یا فئودال دیگر کن

آمدند، مصادره دخترانشان با هدف فروش در نمی برها سیورسات، خراجها و مالیات
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آمد. سید محمد می نواحی دوردست، مجازات بسیار رایج و شایعی به حساب

 نویسد: می طباطبائی مشروطه خواه در نامه خویش به مظفرالدین شاه قاجار

ری گندم مالیات که نداشتند بدهند،  3پارسال دخترهای قوچانی را در عوض » 

هزار رعیت  10و ارامنه عشق آباد، به قیمت گزاف فروختند. ها گرفته و به ترکمن

قوچانی از ظلم به خاک روسیه فرار کردند، هزارها رعیت ایران از ظلم حکام و 

کنند و در می مأمورین به ممالک خارجه هجرت کرده، به حمالی و فعلگی گذران

  (23« )میرندمی ذلتخواری و 

 سیعودهقانان در تمامی نقاط ایران چنین بود و به یمن آنچه بر سر این توده روزگار 

رفت، میزان ثروت، ملک، سرمایه و پول شاهان، حاکمان، اربابان فئودال، رؤسای می

سرمایه داران شریک ، عشایر، روحانیون صاحب امالک فئودالی یا مؤسسات مالی

 و مانند اینها تهای مالی و صنعتی بین المللی، اشرافیت زمیندار و تاجردولتها یا تراس

سیونر پروتستان امریکائی که سال هائی از یم« جاستین پرکینز»سود. می سر به ثریا

در خاطرات  ،کرده استمی قرن نوزدهم به بعد را در مناطقی از ایران زندگی 40دهه 

 : نویسدمی خویش

برند و بقیه می ن کشور زیبا در خوشگذرانی مفرط به سریک طبقه از اهالی ای »

 – مرتبه بلند نجبای –زندگی مصیبت باری دارند. در شهر ارومیه حدود یک صد خان 

بیست، ها تقریباً بی شماری تهیدست وجود دارند. هر یک از این خان تعداد کنار در

ن تعداد از اهالی روستاها اختیار دارد، همیفتاد و پنج یا بیشتر خدمتکار در پنجاه، ه

کنند و برای صدها خانی که در شهر می به برپا نگه داشتن دم و دستگاه او کمک

اقامت دارند صدها روستا در گوشه و کنار کشور متحمل بیکاری منظم و تحمل 

 ( 24« )ناپذیرند.

 نواحی مختلف مملکت حوزه حکومت و تیول شاهزادگان یا افرادی بود که از سوی آنها

پرداختند از می گردیدند. هر کدام اینها در قبال مبلغی که ساالنه به دربارمی منصوب

حق حاکمیت مطلق بر جان و مال و زندگی و همه چیز ساکنان کشور برخوردار 

ازی هر نوع قتل عام به هر بهانه اختیار کامل داشتند، هر شکل اندبودند. در راه
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 ه دهقان، پیشه وران خرد و کسبه جزء غارتتود زندگیاحساس امنیت را از قلمرو 

کردند. زن و کودک و پیر و جوان را در تابستان و زمستان و هر شرایطی به بیگاری می

را صرف خرید امالک بیشتر، ها داشتند و حاصل کار شبانه روزی آنمی وا

ه در ، پیش ریز سرمایتربزرگ های وزی انبوه تر، مشارکت در سرمایه گذاریاندسرمایه

بین المللی و های مزارع کشاورزی با هدف تولید و صدور مواد خام مورد نیاز تراست

 ساختند. می باالخره عیش و نوش و عشرت

طیف وسیعی از روحانیت شیعه نیز جزء غیرقابل تفکیک اشرافیت فئودال و زمین دار 

میزان ، «مالعلی کنی» و مالک مؤسسات سترگ مالی و اقتصادی بود. پیش تر به 

قحط و غال اشاره های ثروت و سبعیت وحشت انگیز وی در احتکار گندم، در سال

کردیم، روحانیون زمین دار و سرمایه دار مانند وی حتی با امالک و ثروت انبوه تر 

برخی منابع فقط شمار مراجع سرشناس دینی صاحب تیول و اراضی  هیچ کم نبودند.

( مجتهد 25. )اندنفر اعالم کرده 98ا بالغ بر بزرگ فئودالی اواخر دوره قاجاریه ر

 صاحب کوه عظیم ثروت ها،« مال محسن»معروف مستقر در ناحیه اراک موسوم به 

 از جمله این روحانیون بود.  مالک دهها روستای بزرگ و کوچک منطقه،

این شخصیت بارز که در این زمان »گوید: می در باره این مجتهد شهیر« پرکینز»

آمد، بر منطقه تسلط داشت. به گفته روستائیان می مین دار بزرگ به حسابمالک و ز

او هفتصد مرد مسلح تحت فرمان داشت و معموالً با هفتاد یا یکصد تفنگدار که 

 او با کمک مالزمان زد.می د با اسب در آن حوالی گشتاو بودن مدام محافظان شخصی

زود، روش وی این بود که به هر افمی مزرعه بر مزرعه و روستا بر روستا خویش،

برد می را از بینها کرد و محصوالت و خانهمی شد حملهنمی روستائی که به او تسلیم

خواست به وی می تا اینکه مالکان آنها از روی ناچاری زمینشان را به هر قیمتی که او

به سالی محصول گندم، محل شد که درآمد او تنها از می بفروشند. در پایان قرن گفته

از دست ها شب ماکه: گفتند می وی. روستائیان منطقه گرددمی شصت هزار پوند بالغ

 ( 26« )توانیم بخوابیمنمی وی
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روحانیون فقط با تیولداری یا مالکیت بر روستاها و امالک بزرگ به چپاول گسترده 

 ار دستپرداختند، از همه راههای دیگر نیز به این کنمی حاصل کار و رنج دهقانان

در مشهد، « آستان قدس رضوی»زدند. آنان از طریق  تولیت اماکن دینی مانند می

در سراسر ها در قم و شمار کثیر امام زاده« حرم معصومه»در شیراز، « شاه چراغ»

های که بخش قابل توجهی از کل زمین گوناگونایران، در اختیار داشتن موقوفات 

ها، تجارتخانه ها، مؤسسات مالی و منابع دیگر را  زراعی، کشتزارها، مراتع، کارخانه

از نوع خمس و زکات و صدقات و فراوان  متنوعداد، دریافت وجوه شرعی می تشکیل

گردیدند. می زحمتکشان کارگر و دهقان شریک ددمنشانه راههای مشابه در استثمار

ال یا سرمایه برای درک اهمیت مسأله و برآورد بهتر ابعاد سهم روحانیت اعم از فئود

دار در محصول اضافی مولدین خرد یا اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر کافی 

است به خاطر آوریم که فقط آستان قدس رضوی در آن سالها مالک صدها روستای 

شد. شمار این روستاها چنان بود که حتی تا پیش از اجرای می استان خراسان قلمداد

قریه همچنان ملک طلق متولیان  400بالغ بر  1341 رفرم ارضی بورژوازی در سال

حاج »( به مورد دیگری اشاره کنم. 27د. )بواین بارگاه جهل و خرافه و فریب دینی 

شیخ محمد باقر ایوانکیفی در اصفهان از درآمد امالک فراوانی که غصب کرده بود، به 

تبد نیرومندی داد و حتی از پرداخت مالیات به حکمران مسمی پانصد طلبه حقوق

 (28) «زدمی مانند ظل السلطان سر باز

های توده جاری و مبارزاتها در دل این شرایط و به موازات وقوع اعتصابات، شورش

کارگر در مراکز کار و تولید یا در سطح شهرها و نواحی مسکونی، جنبش دهقانی نیز 

به بالیدن کرد. این اینجا و آنجا جرقه هائی هر چند کم سو داشت شروع  که از پیش،

میالدی  18و 17های جنبش در جامعه ما پیشینه ای پر از افت و خیز داشت. در سده

به ویژه در قیاس با جامعه ای مانند روسیه یا جاهای دیگر، در موقعیتی راکد و بدون 

برد. این وضعیت تا حدود زیادی بر روی کل تاریخ می سرکشی چشمگیر به سر

اخته است. تا جائی که عده ای به کندوکاو اند ایران پردهمبارزات دهقانی در 

در  واند اقتصادی، اجتماعی، تاریخی یا سیاسی افت این مبارزات پرداختههای زمینه
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. تأثیرات انداین گذر بیش از هر چیز بر نقش اثرگذار ارتجاع اسالمی انگشت نهاده

دهقانان، سقوط آنها به بسیار مخرب باورهای خرافی دینی در منجمد نمودن فکر 

واقعیتی « عنایات ملوکانه»و « امدادهای غیبی»ورطه قناعت پیشگی یا دل بستن به 

های رسد که موضوع را باید به گونه ای دیگر کاوید. تودهمی عیان است، اما به نظر

میالدی  755میالدی مبارزات چشمگیری داشتند. در سال  9و  8های دهقان در قرن

شمالی کشور از خراسان تا گیالن، مازندران و آذربایجان میدان بروز  سراسر مناطق

در استان خراسان خیزشی بزرگ  767آنان بود.در سال های جنگ و شورش

در گرگان زبانه کشید و به جنبش ها و شورشها اختند. دو سال بعد این طغیاناندراه

سپید » یع دهقانی موسوم شد. همزمان شاهد ظهور جنبش وس« سرخ علمان»معروف 

 (29بودیم که دامنه آن سراسر ماوراء النهر را در بر گرفت. )« جامگان

 837تا  816های در فاصله سال« بابک خرمدین »به سرکردگی « خرمدینان»قیام 

بود که از کوههای تالش و گیالن آغاز شد، مورد استقبال  بسیار مهمی خیزش دهقانی

در چند ذربایجان قرار گرفت. ن مناطق مختلف آتوده وسیع دهقانا فعالو حمایت 

در  ،را در هم شکست «انعباسی»دستگاه خالفت فئودالی  ارتش بزرگ مرتبه متوالی

 دست یافت. هم  قابل توجهیهای پیروزی صورت کوتاه مدت به به پاره ای جاها

 میالدی دهقانان طبرستان به رهبری مازیار بیشتر اراضی تحت مالکیت 839در سال 

فئودالهای عرب را تصرف و از چنگال آنها خارج ساختند. دهقانان سیستان نیز در 

تا قهستان و خراسان  آناختند که دامنه اندخیزشی راه 785تا  775فاصله میان 

 کشیده شد. 

با لشکرکشی چنگیزخان مغول و سپس امیرتیمور گورکانی چراغ عمر مبارزات دهقانی 

اما در قرن چهاردهم میالدی، یک  ب رو به خاموشی رفت،زیر فشار تندباد قهر و سرکو

در سبزوار که « باشتین»بار دیگر با اوجگیری مبارزات دهقانان رو به رو هستیم. قیام 

را به خود گرفت، گسترش قیام به مازندران و سپس گیالن، « سر به داران» بعدها نام 

که در نیمه دوم  انی بودنددهقمهم های همه و همه شورش قیام سر به داران سیستان

چشمگیری کسب های موارد موفقیت برخیقرن چهاردهم رخ دادند. این جنبشها در 



 79   /  فصل دوم: مشروطه طلبی بورژوازی و جنبش کارگری

 

مبارزات ضد فئودالی با دامنه ای کمی این طرف تر در قرن شانزدهم نیز ( 30) کردند.

. شورش گسترده دهقانان و پیشه وران هرات در سال شروع به بالیدن کرد وسیعنسبتاً 

در این دوره باشد، در ها دی شاید نخستین جرقه این پیکارها و طغیانمیال 1568

هزار دهقان در منطقه گیالن علیه شدت استثمار فئودالی و  18بالغ بر  1570سال 

مقاومت کردند اما سرانجام از پای در ها مدتها جنایات حکام صفوی شوریدند. آن

 ( 31آمدند. )

پیشینه طوالنی و پر از جوش و خروش جنبش  اینها نکات تیترواری هستند که بر

ایران داللت دارند،  علیه استثمار و جنایات فئودالی  در جامعه فئودال آن روز دهقانی

یک بار دیگر تأکید کنم که نقش عمیقاً مخرب ارتجاع مذهبی در گمراهه بردن 

نبریم که  استثمارستیز کاماًل مفروض است اما این نکته مهم را نیز از یادهای جنبش

سازند. تضادهای سرکش درون شیوه تولید مسلط و نمی راها افکار و باورها جنبش

ها شرائط کار، زیست و استثمار توده استثمار شونده است که سلسله جنبان جنبش

» گیرد. می آنها را هم زیر فشارهای یشهاند گردد و در همان حال اعتقادات ومی

 ( 32« )سازدمی کند، زندگی است که آگاهی رامی یینآگاهی نیست که زندگی را تع

باال در پروسه های در همین راستا این نکته نیز گفتنی است که بسیاری از جنبش

ام خود ساز کردند. به بیان اندپیدایش و گسترش خود نوعی پوشش ناساز مذهبی بر

های ینیبه رغم کل آسیب آفر ارتجاعی دینی و فشار باورهای خرافی ،تر دقیق

 . آنچه عمالً رخداشتنمی دهقانان را از مبارزه ضد فئودالی باز محتومش، به هر حال

به پوششی را  دینیاعتقادی تحجربار های کلیشه عده ای،که  داد این بودمی

ها کردند و بر این جنبشمی جاری دهقانی تبدیلهای ایدئولوژیک برای جنبش

 نمودند.می تحمیل

به سراغ پاسخ این سؤال رویم که اگر چنین است، اگر جنبش با این توضیحات 

و شکست ها، باز هم در چندین ها دهقانی در ایران به رغم مواجهه با انبوه سرکوب

های ولو به طور نسبی، طوفانی و پرتالطم بوده است، پس چرا در سده دوره مختلف

چندان میالدی چنین نیست و سرکشی  19و تا حدودی حتی قرن  18و  17
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های پای مؤلفه توانمی گذارد. در این رابطهنمی از خود به نمایشرا چشمگیری 

کاماًل دو عامل نقش  از میان همه آنها رسد کهمی زیادی را به میان کشید اما به نظر

 . اندتعیین کننده تری ایفاء کرده

یازمند نبه ویژه در دوره صفویه دهقانان  فیزیکی و فکریوحشیانه بسیار سرکوب 

، مخصوصاً مسلماً یکی از این عوامل بوده است، اما عامل بسیار مهم ترو توضیح نیست 

باید در نقش بورژوازی و موقعیت طبقه کارگر با در رابطه با قرن نوزدهم به بعد را 

سرمایه داری در اینجا جستجو شیوه تولید توجه به چگونگی پروسه انکشاف و توسعه 

ارتجاعی، فاقد هر میزان ظرفیت الزم  تاریخاً به صورت مولودی نمود. بورژوازی ایران

تولید کهن از های برای چالش واقعی فئودالیسم، مذهب، سلطنت و سایر مظاهر شیوه

مادر زاد. بحث بر سر این یا آن قشر خاص بورژوازی نیست، کل این طبقه چنین 

نمایندگانش در هیچ  و حتی چپ ترین «ترقیخواه ترین» وضعی داشت. لیبرال ترین، 

دوره ای اجازه اعتراض به استثمار فئودالی، مناسبات قرون وسطائی، سبعیتها و 

جنایات حاکمان فئودال، نقش بشرستیزانه دین و روحانیت یا دستگاه سلطنت را به 

و همراهانش به عنوان معدود جماعت به « میرزا کوچک خان جنگلی» خود ندادند. 

این طبقه حتی در شرائطی که بیشترین نیاز را به جلب  «جمهوری خواه» اصطالح 

فئودال ها، مقابله با مبارزات ضد  دهقان داشتند، در جانبداری از منافعهای توهم توده

تردید  هیچ نوع استثماری دهقانان گرسنه یا دفاع از سنگر ارتجاع اسالمی دچار

نمونه ای از « لشت نشاء»به واقعه قیام دهقانان زحمتکش ها . برخورد آنگردیدندن

علیه استثمار منطقه است. دهقانان ها ارتجاعی آنان در این زمینه تمام عیار رویکرد

درباری دوره قاجار وله سرمایه دار و زمین دار بزرگ مرگبار خود توسط امین الد

را که « امین الدوله» ،دهقانی متوهم به جنبش جنگلمبارز نیروهای  کردند،می مبارزه

سالیان درازش علیه دهقانان لشت نشاء، به امر دولت های شرارتو ها بر سبعیت عالوه

کرد، دستگیر و تحویل سران جنبش می وقت برای سرکوب خیزش جنگل نیز تالش

کوچک خان و جنگلیان همراه وی در قبال دریافت پول این استثمارگر سفاک  دادند.

از هر نوع و هر مقدار همراهی با  را رها ساختند، آنهاسرنشین سفینه قدرت حاکم 
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چرا چنین ( 33امین الدوله خودداری کردند )های دهقانان برای مصادره زمین

که شورش  از ایندلیلش از همه لحاظ روشن بود. کوچک خان و مالزمانش  ؟نمودند

 توده دهقاناربابان فئودال سرمشقی برای های لشت نشاء و مصادره زمین دهقانان

یران گردد به خود لرزیدند و عمالً درسرکوب این شورش شریک شدند. سایر مناطق ا

نماینده ظاهراً جمهوری خواه بورژوازی و همدالن وی در جنبش جنگل، در جریان 

، تمامی مماشات طلبی ارتجاعی خود با اساس ها و اتخاذ موضعها گیری این جهت

ار داد. او تا آخر عمر را در معرض دید همگان قر هان توسط فئودالنااستثمار دهقا

پاسدار شریعت بود، ضدیتش با انگلیس بسیار بیشتر از آنکه حتی نشانه پای بندی به 

باشد، استمرار  چپ نمایانه جار و جنجال متعارف امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی

و مدرنیسم ستیزی پان « اتحاد اسالم»تعلق وی به جماعت ماوراء ارتجاعی 

کرد. آنچه در مورد کوچک خان و جنبش جنگل گفته شد می را حکایتاسالمیستی 

بورژوازی  این بخش یا حتی چپ نمای اسم و رسم دارهای ونیدر باره تمامی اپوزیس

جماعت موسوم به « انتباه نامه» رزهای زیر که از متن اند به وعظ ومصداق دارد. 

ستخراج شده است ا« ایرانهای حزب سوسیال دموکرات» یا « اجتماعیون، عامیون»

ازید. به خاطر داشته باشیم که اجتماعیون، عامیون خود را حزب مدافع کارگران اندنظر

 1905. برخی از افرادش در انقالب سال انددانستهمی و دهقانان و همه زحمتکشان

 ، خود را شعبه ایرانی سوسیال دموکراسی بین المللیاندروسیه شرکت داشته

. اندخره در ارتباط تنگاتنگ با حزب سوسیال دموکرات روسیه بودهو باالاند خواندهمی

    :نویسند می خود« انتباه نامه» بورژوازی در « چپ»اینان، این بخش 

گویند ای کاش ما هم در میدان کربال می که همیشه آه کشیده وها کجاست آن» 

یم. کجایند آن کردمی حاضر بودیم تا جان خود را فدای حسین مظلوم علیه السالم

دروغگویان بی همت، مگر الحال میدان تهران کم از میدان کربال است. مگر سید 

حسین مظلوم در میدان تهران یکه و تنها نمانده است. های محمد طباطبائی فرزندزاده

. اگر در اندمگر دورش را اشرار تهران و وزرای بی دین و خودخواه محاصره نکرده

حسین مظلوم را شهید کردند، در میدان اعوان و انصار  دو نفرمیدان کربال هفتاد و 
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ست نفر متابعان طباطبائی قربان راه حریت شما شدند. مگر مظفرالدین شاه یتهران دو

سلطان مظلوم شما ایرانیان نیست که در میدان تهران تنها و مظلوم مانده است و 

 (34) « .انداطرافش را این وزیران بی دین و المذهب تنگ گرفته

 «دستورنامه حزب سوسیال دموکرات...»همین جمعیت در متن دیگری به نام 

. از آن جائی که حفظ نظم و امنیت شهر از هر حیث به عهده 2ماده » نویسند: می

حاکم و کدخداها است، حزب انقالبی فعاًل نباید در امور داخلی و اداری دخالت کند 

انینی برای ادارات بلدی وضع نشده است و ولی با در نظر گرفتن این که هنوز قو

شود که به می گیرد، لذا اجازه دادهمی برقراری نظم در شهر به طور بدوی انجام

 « کدخداها در برقراری نظم کمک گردد

د متوجه . مجموع کار و رفتار اعضاء حزب بای11ماده » خوانیم می و کمی پائین تر

به نحوی که بر شرف و قدس مذهب خلل و ترقی، ولی یک نکته باشد. نیک ورزی 

 ( 35« )وارد نشود

رویکردی از طیف چپ بورژوازی،  ،«اجتماعیون، عامیون»سران  کنید کهمی مشاهده 

با دعوی سوسیالیست بودن و پرچمداری رهائی بشر، در سالهای نطفه بندی ابراز 

ند، چگونه نزمی چگونه برای مظلومیت شاه قاجار سینه چاکوجود سیاسی این طبقه، 

کنند، تا به کجا می کارگران توسط فئودالها و سرمایه داران دفاع ،از استثمار دهقانان

 و چگونه از استثمارشوندگان  پاسدار قداست مذهب و حریم مراجع دین هستند

 باشند. « علمای اعالم» خواستند تا قدم به قدم مطیع و منقاد می

های در طول دوره زمامداری خود، در سال کمی به جلوتر آئیم، مصدق و جبهه ملی

و ها مرداد، با همه توان به دفاع از منافع فئودال 28منتهی به کودتای فاشیستی 

دهقانی وفادار ماندند، هیچ کالمی علیه ارتجاع مذهبی، خرافه های سرکوب جنبش

اختن قرون وسطائی اسالمی بر زبان نیاوردند و هیچ قدمی در راه  محدود سهای بافی

نقش مخرب روحانیت در شستشوی مغزی کارگران و دهقانان بر نداشتند. احزاب 

جبهه ملی و مصدق لحظه به لحظه بر وفاداری بدون هیچ تقلیل خود به سلطنت 

هیچ نماینده رسمی این طبقه در هیچ نهاد قدرت  اصرار ورزیدند. واقعیت این است که
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، حتی ساده ترین موضعگیری را به نفع ونیدولتی یا در هیچ حزب و تشکیالت اپوزیس

علیه بربریت اربابان فئودال، به زیان دین و نقش روحانیون یا علیه سلطنت و  دهقانان،

همه جا  ظل اهلل بودن شاهان اتخاذ نکردند. نه فقط این کار را انجام ندادند که بالعکس

فیهای دینی و تجلیل از خرافه با به محکوم ساختن هر اعتراض استثمار شوندگان

مصدق در برهه معینی از عمر روحانیون و تکریم در مقابل رژیم شاهنشاهی پرداختند. 

 20دولت خود طرحی را پیش کشید که به موجب آن بهره مالکانه فئودالی بر مبنای 

شد. احزاب تشکیل دهنده جبهه ملی با بی می درصد کل محصول تعیین و الزم االجرا

در بوق و کرنا نموده و به عنوان سند حمایت مصدق از شرمی تمام، این طرح را 

طرح مذکور نه فقط  ضیه از همه لحاظ معکوس بود. اوال!! قانددهقانان جنجال کرده

آورد که بالعکس، به دفاع نمی هیچ حمایتی از استثمار شوندگان دهقان به عمل

وشن که دهقانان پرداخت. به این دلیل رمی سرسختانه از منافع استثمارگران فئودال

نج و زحمت ساالنه اصل کار و ردرصد ح 20ساخت تا بدون هیچ دلیل می را مجبور

خود را تسلیم مشتی فئودال جالد و جنایتکار کنند. ثانیًا در شرائطی که مصدق دست 

به کار تهیه و تنظیم این طرح شد کل دهقانان در سراسر ایران یک دل و یک صدا 

در هیچ کجا حاضر به پرداخت هیچ مقدار ها جنگیدند. آنیم علیه استثمار فئودالی

 بهره مالکانه نبودند و الغاء کامل مناسبات ارباب و رعیتی را در صدر مطالبات خود قرار

دادند. در واقع این دولت مصدق بود که از طریق اعزام قوای ارتش و ژاندارم، می

ا مجبور به پرداخت بهره کرد و توده وسیع دهقان رمی جنبش دهقانی را سرکوب

 20نمود. طرح مصدق دائر بر الزام دهقانان به پرداخت می مالکانه به فئودالهای دژخیم

درصد بهره مالکانه نیز جزء پیوسته ای از پروسه سرکوب جنبش کارگری و حلقه ای 

 از کارزار دولت وی در حمایت از منافع اربابان فئودال بود. 

حتی این هم فراتر برویم، ها ی و پیشینیان طبقاتی آنمصدق و احزاب جبهه ملاز 

حتی وقتی که این عناصر بیرق  ایران، عناصر و رویکردهای چپ نمای بورژوازی

!! حتی وقتی با فریبکاری و دروغ و نیرنگ، وسیع ترین اندبلند کرده« کمونیسم»

خویش  کارگر و دهقان را پیاده نظام رقابت جوئی و قدرت خواهیهای بخش توده
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. حزب توده اندو علیه دهقانان ایفای نقش نمودهها ، باز هم در کنار فئودالاندساخته

در همین کتاب حتماً  اتاین موضوعهمه این مدعا است. به  بارزمصداق از همه لحاظ 

 در بخش خاص خود خواهیم پرداخت.

یرپذیری ، به طور معمول تأثدر پروسه انکشاف پرشتاب سرمایه داریجنبش دهقانی 

نوع مواجهه رویکردهای مختلف درون طبقه سرمایه دار نسبت به فئودالیسم  زیادی از

و مناسبات کهنه مسلط دارد، اما بورژوازی ایران سوای سازش و تسلیم در مقابل 

حاکمان فئودال و اربابان دین یا عریضه نگاری و بست نشینی و توسل به آستان قدرت 

آنچه در مورد کوچک خان و جنبش جنگل، ت. آنها راه و رسم دیگری نداش

جبهه ملی و مصدق یا حزب توده و همانندان گفتیم، عامیون،  –اجتماعیون 

بعد از آن تاریخ ها بعد از مشروطیت و بعضاً دهههای طبیعتاً مسائل سال

است، اما هدف از بیان آنها صرفاً تأکید بر ماهیت و نقشی است که طبقه 

از همه اینها  .اریخًا داشته است و از خود ظاهر ساخته استسرمایه دار ایران ت

که بگذریم، بورژوازی در شرائطی که هنوز روند توسعه سرمایه داری فازهای نخست 

در استثمار دهقانان و در ساختار قدرت ها نهاد، شریک فئودالمی خود را پشت سر

کرد. با می حراز و بازیآنان ا و نقش تعیین کننده ای در سرکوب مبارزات سیاسی بود

گونه هیچ  اهل نه فقط حتی چپ ترین جناح آن توجه به همه این نکات بورژوازی

جا سد آهنین سر  که همه نبوددهقان های اعتالی مبارزات توده زمینه اثرگذاری در

 راه این مبارزات نیز بوده است. 

اشاره در این رابطه ریا به مسأله باز هم مهم تر یا در واقع کلیدی تر، به نقش پرولتا

کنیم. جنبش دهقانی در دوران جدال میان بورژوازی و فئودالیسم فقط حوزه سرریز 

طبقه سرمایه دار نیست. به  مختلف احزابهای و چاره پردازیها راهبردها، نقشه

تواند تحت تأثیر موج مبارزه طبقاتی پرولتاریا می ازه و گاه شاید هم بیشتراندهمین

این است که  مشکلعی که در جامعه روسیه به وضوح شاهد آن بودیم، اما باشد. وض

میالدی هنوز پا به صحنه تاریخ  19یا حتی  18و  17های طبقه کارگر ایران در سده



 85   /  فصل دوم: مشروطه طلبی بورژوازی و جنبش کارگری

 

. این طبقه در شروع قرن اجتماعی نداشت و هیچ موجودیت ملموس بودنگذاشته 

را از ورطه رکود و رخوت  بیستم نیز ضعیف تر از آن بود که بتواند جنبش دهقانی

بحث کرد اما ماحصل کالم  به تفصیلتوان می دامنگیرش خارج سازد. در این زمینه

دهقان در دوره تاریخی مورد بحث را باید های این است که ریشه فتور مبارزات توده

قبل از هر چیز و بیشتر از هر کجای دیگر، در اینجا جستجو نمود. جنبش دهقانی به 

اعتال و سرکشی بارزی « دوره مشروطیت»دالئل در سالهای موسوم به همه این 

نداشت، اما این به آن معنی نیست که دهقانان در نواحی مختلف کشور، دست به 

 زدند.نمی شورش

 در عهد سلطنت ناصرالدین شاه قاجار اینجا و آنجا شاهد مبارزات طغیان آلودی

قطه عزیمتشان را ضدیت با استثمار هستیم که نیروی واقعی آنها را دهقانان و ن

در مازندران یکی از « قیام قلعه طبرسی»کرد. خیزش معروف به می فئودالی تعیین

دهقان شرکت داشتند. آنها به  2000است. در این خیزش حدود ها این جنبش

علیه حاکمان فئودال دست به سالح « مالحسین بشرویه»سرکردگی فردی به نام 

زنجان نیز دهات جنگیدند و سرانجام قتل عام شدند. قیام دهقانان بردند، برای مدتی 

هزار نفری را  10در همین دوره روی داده است. قیام کنندگان یک جمعیت بزرگ 

توسط دستگاه قدرت فئودالی سرکوب شد و شمار  همدادند. این خیزش می تشکیل

دهقانی دیگری ی هاکثیری از دهقانان به قتل رسیدند. در همین دوره جنب و جوش

که بیشتر این  یادآوری کنمدر گرگان، کرمان، آذربایجان یا نواحی دیگر رخ داد. 

پیش، پوشش دینی تن کردند، به های دهقانی سدههای رخدادها مثل غالب خیزش

همین خاطر فرسودند و آلت فعل نوعی ارتجاع دینی قرار گرفتند. آنچه در ایران تحت 

 ، بیش از هر چیزخود اجتماعیهای پایهراز وجود نمود، در شروع به اب« بابیه»نام 

. توده ولو نه چندان بخش هائی از دهقانان بود که به ورطه گمراهی غلتید اعتراض

کثیر انسان هائی که زیر این پرچم راه افتادند هیچ رغبتی به بریدن از یک نحله دینی 

ز فشار وحشیانه استثمار، بی اها و روی نهادن به نحله دینی دیگر را نداشتند. آن

حقوقی و جنایات نظام فئودال عاصی بودند، فئودالیسم و ارتجاع دینی همپیوندش را 
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دیدند. جوانان می اختاپوس مسلطی بر فضای معیشت، کار و زندگی اجتماعی خود

آنها قوانین قرون وسطائی اسالم را که همه جا نقش سالح و ساز و کار قدرت فئودالی 

 کرد برمی اولیه انسانی را بازیهای شکل حقوق اجتماعی و آزادی علیه هر

جستند. در هیچ کجا هیچ می عاصی، راه نجاتیهای تابیدند. این دهقانان و انساننمی

دریچه واقعی رهائی بر روی آنها باز نبود و در برهوت تیره و تار دیکتاتوری هار 

نمود. پدیده ای به نام می خود جلبفئودالی طنین هر صدائی توجه آنها را به سوی 

جمعیت دهقان چرا یک  ،شدمی چرا چنیناز قعر همین شرائط بیرون آمد. « بابیه»

دین ساالر  یک فرقهملعبه دست  زادی ها،آو خواهان تغییرات و  استثمار فئودالیضد 

ن به ماهیت تاریخاً ارتجاعی بورژوازی ایرا باز هم ، حادثه ای است کهشدندمی جدید

دهقانان مجبور  .گشتمی بردر یک سوی و غیبت جنبش کارگری در سوی دیگر 

پیکار کنند، اما  نظام فئودالهای و مظالم و بی حقوقی بودند علیه استثمار فئودالی

راه حلها و ساز و کارهای تاریخی و طبقاتی فرا رفتن از این  فئودالیسم،مبارزه با 

زیر فشار خواهد. بورژوازی ایران می وین ران ای مناسبات و تاختن به سوی جامعه

همنوائی با جنبش استثمارستیز دهقانی ماهیت از بین و بن ارتجاعی خود، هیچ شکل 

جنبش کارگری نیز در آن روزها هیچ ظهور و بروزی نداشت و از تابید. نمی را بر

دهقانان  دنیای نارضائی، خشم و قهر« بابیه»صحنه مجادالت اجتماعی کالً غائب بود. 

ساخت که از یک سوی  فاقد می یا دهقان زادگانی را تار و پود نطفه بندی اولیه خود

هر نوع افق و راهبرد رادیکال پیکار بودند و از سوی دیگر چشم به راه نوعی تغییر و 

 بهبود وضع روز خویش داشتند. 

یالن، ماکو، دهقانان اصفهان، آذربایجان، گ سوای شورش هائی که در باال اشاره شد،

خورشیدی به بعد درگیر  1286به ویژه از سال  ،ایام آنقوچان و سیستان نیز در 

شدند، عصیان علیه پرداخت بهره مالکانه، خودداری از ها جنگ و ستیز با فئودال

پرداخت مالیات و سیورسات، مصادره دامها و بذرهای مالکان بزرگ از جمله اقداماتی 

 ( 36گرفت. )می ورتکه توسط دهقانان ص بودند
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وسیع کارگر و دهقان و سپس مبارزات های از زندگی، کار، استثمار و سیه روزی توده

روز آنان گفتیم. به سراغ جنبش مشروطه خواهی بورژوازی برویم. این جنبش هیچ 

درصدی  80از فشار استثمار، دردها، رنجها یا نارضائی و خشم و قهر جمعیت  میزان

ر بردگان مزدی نوظهور یا توده وسیع خلع ید شدگان بیکار و دهقان، خیل چشمگی

. با این دادنمی انعکاسرا در هیچ کجای خود مجال  زحمتکش ناراضیهای سایر انسان

روزش را هر چه های رسم ارتجاع بورژوازی است که بار انتظارات و خواستهوجود 

عاصی های ب خشم تودههست حتی االمکان بر موج انفجار و شورش یا حداقل بر خیزا

راهی ساحل سازد. مشروطیت راه حل سراسر ارتجاعی طبقه سرمایه دار ایران برای 

عبور از مناسبات گندیده و پوسیده فئودالی به نوعی از نظم بردگی مزدی و رابطه 

، کارگران، خلع ید شدگان مفلوک «راه حل»خرید و فروش نیروی کار بود. در این 

یافتند. آنان باید نقش بارکشان نمی نان به هیچ چیز دستاش دهقبیکار و بیشترین بخ

کردند. قابل تعمق است که می از را برای بورژوازی بازیاندبیگار و بدون هیچ چشم

مذهبی ترین  ،مرتجع ترین مختلف طبقه  بشرستیز سرمایه دارهای در میان الیهحتی 

شاید بتوان سناریوی کمیک  .کردندمی و درنده ترین آنها صف مقدم جنبش را پر

بورژوازی برای فتح های را در زمره نخستین تمرینات و آزمون« رژی»موسوم به واقعه 

باب جنبش مشروطه طلبی و مشق قدرت به حساب آورد. حادثه ای که مورد همه نوع 

باژگونه پردازی قرار گرفته است و هر بازگوئی آن بدترین شکل شستشوی مغزی توده 

 دنبال کرده است. کارگر را 

ماجرا از این قرار بود که شاه قاجار )ناصرالدین شاه( با انعقاد یک قرارداد، امتیاز داد و 

هزار لیره در هر سال به  15ستد کل توتون و تنباکوی کشور را در ازاء دریافت مبلغ 

ز . داستان قرارداد بسیار مفصل است و مفاد آن انمود یک سرمایه دار انگلیسی واگذار

 جای خاصی را احراز جهات مختلف قابل گفتگو و بررسی است، اما در بحث حاضر ما

کند. صدر و ذیل سناریو در چگونگی تقسیم سود حاصل از اضافه محصول نمی

دهقانان و کار اضافی توده کارگر، میان سرمایه داران ایرانی، روحانیت شریک آنها، 

شد. بازرگانان داخلی می افیت فئودال خالصهسرمایه داران انگلیسی، دربار قاجار و اشر
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دادند، در حالی که رقبای می و شرکا، سودهای عظیم خویش در این قلمرو را از دست

نمودند. انعقاد قرارداد زلزله ایجاد می انگلیسی آنها، سرشارترین ارقام سود را کسب

مشهد، تهران و  بزرگ از بوشهر تا شیراز، اصفهان، تبریز،های کرد. صاحبان سرمایه

جاهای دیگر به تکاپو افتادند. اینان مطابق معمول یکراست آستان شرکای روحانی را 

دق الباب کردند. کاهش سود سرمایه داران خشم خدای اسالم را به جوش آورد. آیات 

غضب الهی شروع به باریدن کرد. مصرف هر میزان تنباکو یا توتونی که اضافه محصول 

 تبار ایرانی اننهفته در آن، راه پیوند به شط سود سرمایه دار هایو ارزش اضافه

ی مراجع عالیمقام شرع با صدور فتاوگرفت، حرام اعالم شد و نمی مسلمان را پیش

چماق دست استثمارگر است، در و تاریخاً متعدد چنین کردند. شریعت که همیشه 

، هر نوع استعمال اینجا سالح رقابت میان سرمایه داران شد. میرزاحسن شیرازی

توتون و تنباکو را تا لغو کامل قرارداد رژی و تضمین سودحداکثر بازرگانان داخلی 

 حرام خواند. 

کمپین مشترک کارخانه داران، تاجران، مراجع تقلید و فقهای طراز نخست شیعه همه 

 جا راه افتاد. ناصرالدین شاه مجبور به عقب نشینی گردید، قرارداد لغو شد و سلطنت

هزار لیره به عنوان غرامت الغاء رژی را به دوش گرفت و بر گرده  500قاجار پرداخت 

کارگر و دهقان بار کرد. سرمایه داران داخلی و روحانیت شریک پیروز شدند های توده

انحصار داد و ستد یکی از  خود را پله نخست فتوحات بعدی کردند.«  فتح مبین» و 

ت رقبای انگلیسی آنها خارج شد. سیل خروشان اضافه پرسودترین کاالهای روز از دس

سهم  ،و ارزش اضافی ناشی از استثمار کارگران در این قلمرودهقانان محصول 

 ،زورآزمائی مسالمت جویانه، سرمایه مدار و پیروزمندها نان گردید. بعالوه آنآبالمنازع 

پشتوانه الیزال بی  با دستگاه سلطنت فئودالی را تمرین کردند، برخورداری خویش از

دانشی و توهم توده استثمارشونده را به رخ رقبای خارجی کشیدند. به همه این 

دست یافتند. در این میان نصیب دهقانان و کارگران هم از همه لحاظ قابل ها موفقیت

توجه و درس آموز بود. اینها در طالیگان مشروطه طلبی صاحبان سرمایه، در حالی که 

هر استثمار، ستم و سبعیت فئودالیسم رو به زوال یا سرمایه داری در حال قهای تازیانه
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لیره غرامت ها فرسود، محکوم به پرداخت میلیونمی انکشاف، آخرین رمق حیاتشان را

تعهد نموده بود، باید یکراست از « رژی»گردیدند. آنچه شاه قاجار به عنوان تاوان لغو 

هزار لیره مذکور  500شد. شاه کل می پرداخت آخرین لقمه نان خالی فرزندان اینان

عظیم و نجومی توسط توده های را از بانک شاهی وام گرفت. وامی که باید با بهره

دهقان و کارگر به صورت مالیات، خراج یا هر اسم و رسم دیگری به خزانه سلطنت 

 گردید. می سرازیر

استثمارشوندگان اما متنوع ای هو زیانها سرمایه داران بردهای متنوع داشتند. باخت

شد، بیگاری، گرسنگی، می مستحکم ترها تر بود. بندهای استثمار و ستمکشی این

افتاد. در می دیگر، کوبنده تر از پیش به جانشانهای برهنگی، آوارگی و همه بلیه

در ها مقابل هر ریال سود بیشتر سرمایه داران، باید چند ریال غرامت پیروزی آن

پرداختند و از همه اینها بدتر و بدفرجام تر اینکه کل قدرت می ا رقیبان رامصاف ب

پیکار خود را مصالح و مالط کاخ قدرت و شوکت سرمایه داران ساخته بودند. پیروزی 

پنداشتند!! تحکیم بندهای استثمار و حکومت می صاحبان سرمایه را پیروزی خود

 فشار استثمار و ستم و دیکتاتوری شوندگی خویش را گامی به جلو در مبارزه با

یافتند!! جنگیدن در رکاب استثمارگران مردارخوار سرمایه دار را جنگ خویش می

کردند!! قربانی شدن و نابودی در میدان رقابت میان سرمایه دار داخلی و می تلقی

 انگاشتند. می خارجی به نفع اولی را مبارزه برای رهائی

ت شریک آنها نیرو داد و جنب و جوش نین ایرانی و روحاواقعه رژی به سرمایه دارا

برای فشار بر سلطنت قاجار و مجبور ساختن نظام فئودال به برخی عقب ها بیشتر آن

در مقابل نیازهای روز پویه انکشاف سرمایه داری را به دنبال آورد. صاحبان ها نشینی

انجمن »یل جمعیت موسوم به افتادند، شاید بتوان تشکها سرمایه به فکر ایجاد انجمن

رکاری افرادی مانند احمد مجداالسالم کرمانی، سید جمال واعظ، اند، با دست«شرقی

ملک المتکلمین و میرزا علی جناب را رخساره شروع کوشش هائی دانست که طبقه 

. ساختمی دستور کار خود ،سرمایه دار نوظهور ایران در راستای اعمال قدرت جمعی

( به وجود آمد و هدف از  میالدی 1897خورشیدی )  1276سال  این انجمن در
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تأسیس خود را تشویق مصرف کاالهای بازرگانان داخلی و برحذر داشتن اهالی شهرها 

 از خرید محصوالت سرمایه داران خارجی اعالم نمود. مصوبه انجمن تصریح هاو روستا

ی و مقابله با خرید و کرد که روحانیت باید وظیفه تبلیغ مصرف کاالهای داخلمی

فروش مصنوعات متعلق به بنگاههای خارجی را در زمره وظائف یومیه دینی خود به 

ویژه در ماههای رمضان و محرم و صفر قرار دهد. در این مصوبه همچنین از روحانیون 

ها شد تا با بازرگانان داخلی به گفتگو بنشینند و آنها را به تأسیس کارخانهمی خواسته

پدید آرند و با سرمایه «  شرکتهای وطنیه»کر صنعتی یا تجاری تشویق نمایند. و مرا

به تدریج رو به افزایش ها ( تعداد این نوع انجمن37داران خارجی به رقابت پردازند.)

جدی تر برای های رفت و دیری نپائید که بورژوازی مؤسس آنها شروع به برداشتن گام

 پیگیری اهداف خود کرد. 

تشکیل شد. « شرکت اسالمیه اصفهان»( مؤسسه ای زیر نام 1898)  1277در سال 

داشت که با حمایت وسیع و متحد می شرکت در بیانیه اعالم موجودیت خود، اظهار

و کسبه خاص و عام پدید آمده « تجار ذوی االحترام» ، «امراء کرام» ، «علمای اعالم»

های این بنگاه اقتصادی به کوششدادند که با تأسیس می است. بنیانگذاران ادامه

خارجی در ایران دست خواهند های جامع االطراف و مؤثری برای مقابله با نفوذ شرکت

 هزار تومان روز بود که به صورت شرکت سهامی اداره 150زد. سرمایه اولیه بنگاه 

شرکت »تومان بود.  10هزار تومان و بهای هر سهم  50شد. شمار اوراق سهام می

از این طریق سرمایه در گردشی به مبلغ نیم میلیون تومان در « یه اصفهاناسالم

» گفت که می اختیار گرفت و همزمان اساسنامه کار خود را منتشر ساخت. اساسنامه

هر نوع داد و ستد امتعه خارجی قابل تقبیح است، باید همَ خود را صرف ترقی متاع 

نمود، حمل متاع داخله به خارج بر  داخلی و آوردن چرخ اسباب و کارخانجات مفید

حسب اقتضاء انجام گیرد و به موقع خود در کشیدن راههای شوسه و آهن اهتمام 

حاج محمدحسین تاجر سرمایه دار معروف، ( ریاست شرکت را 38) «... خواهد شد

را همان گونه ها کازرونی به عهده داشت. نیروی محرکه تشکیل این انجمنها و جمعیت

کالن بودند و یا با های دادند که یا شخصاً صاحب سرمایهمی افرادی تشکیل که دیدیم
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بازاریان و سرمایه داران، رابطه بسیار تنگاتنگ و منافع مشترک داشتند. عناصری از 

خویش در بازار داد و ستد و صنعت های بورژوازی که متناسب با حضور سرمایه

در اروپا، به ویژه جوامعی  19و  18های جهانی، کم یا بیش به آنچه در طول سده

مانند انگلیس و فرانسه روی داده بود، آشنائی داشتند. یک ویژگی این رویکرد 

ری ممالک درون طبقه سرمایه دار ایران آن بود که از کل پروسه تحوالت جامشخص 

دید که به امتیازات و منافع متعالی صاحبان می چیزی رافقط  ،و عواقبش آثارغربی و 

 درون ویدادهایشد. تصور سرمایه داران مذکور از انقالبات و رمی مایه مربوطسر

جوامع غربی آن بود که گویا چند تاجر و شماری صنعتگر، باب عریضه نگاری به 

اند . شاه را هشدار دادهاندشده د، خواستار بهبود موقعیت خواندآستان شاهان باز کرده

ماً موجب عظمت میهن و مایه اعتالی نام و که سودآوری سرشار سرمایه هایشان حت

اینکه گویا سالطین ممالک غربی نیز اهمیت باالخره و  دیدشوکت سلطان خواهد گر

و حکم به تحول اوضاع بر وفق مراد اند عریضه اربابان تجارت و صنعت را درک کرده

کارگری عظیم های !!. این بخش ارتجاع بورژوازی نه هیچ چیزی از جنبشاندآنان داده

دانست، نه از نقش طبقات اجتماعی مختلف در سیر می چند قرن متوالی اروپا

رخدادها خبر داشت، نه عظمت میدانداری توده کارگر فرانسه در انقالبات فوریه و 

در مخیله  قیامها و انقالبات دیگر این سدهیا کارگران سایر کشورها در  1848ژوئن 

هیچ نقشی دنیا برای استثمارشوندگان و زحمتکشان  کرد و نه اساساً می اش جائی پیدا

 دیدند یا از شرکای خارجیمی خودهای قائل بود. این سرمایه داران در سیاحت

شنیدند که بورژوازی اروپا در پهنه اقتصاد و سیاست موقعیت مهمی کسب کرده می

انه به عریضه نگاری و تحویل طومارهای ملتمس شد که بامی تالششان این کلاست و 

آنچه این  !!درگاه سلطان، راه را برای عروج خویش به چنان موقعیتی هموار سازند

نبود که  در زمره مسائلی خواست به ویژه با حدود و ثغور معینی که داشت،می جماعت

با همه حامیان انگلیسی و غربی دربار هم مورد نکول شاه قرار گیرد. حتی شرکا و 

و مسائل مربوط ها در برنامه ریزی ها، سیاست گذاری تأکیدی که بر نقش مسلط خود

به چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران داشتند، در غالب موارد مطالبات این 
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یافتند. به همین می و انتظارات رو خویشها بخش بورژوازی را منطبق بر خواسته

شتاب، اما کم کم دلیل هم نمایندگان جناح مذکور در همین دوره مورد گفتگو، نه پر

گذشت می هر روز که ،و عریضه نویسی هاها انجمن سازی وارد سرای قدرت گردیدند.

کرد. زعمای جناح مورد بحث بورژوازی در نامه تظلم می وسعت و شتاب بیشتری پیدا

این بندگان را به شخصی بسپارید »آمیزی که تسلیم ناصرالدین شاه کردند نوشتند: 

بی طمع باشد، بی غرض باشد، گرسنه نباشد، مقتدر باشد، حکمش که دولتخواه باشد، 

نفاذ داشته باشد، تجار و فقرا را محل مداخل و تعیش خود ها در همه بالد و وزارتخانه

که وزارت تجارت را به او تفویض فرموده اید از « نصیرالدوله»قرار ندهد، این جناب 

 ( 39) «انداول تا به حال همه را برعکس رفتار نموده

ناصرالدین شاه در پاسخ نویسندگان طومار از آنها خواست که اگر پیشنهادی دارند 

مطرح سازند و صاحبان سرمایه پس از ادای سپاس!! نامه جدیدی تنظیم کردند. در 

این نامه بر مسائلی مانند اهمیت احترام به مالکیت خصوصی و مصونیت مستغالت و 

از تعرض حکام، احاله اختیار بازار پولی کشور به سرمایه داران داخلی های دارائی

بازرگانان و بانکداران و کارخانه داران داخلی، حمایت جدی از منافع سرمایه داران 

ایرانی در مقابل شرکتهای غیرایرانی یا جلوگیری از ورود کاالهای خارجی تأکید شد و 

 شایسته عنوان ارگان به« مجلس وکالی تجار»تأسیس نهاد ویژه ای به نام  ندر پایا

 پیشنهاد گردید. ها این خواسته همه تضمین و تحقق

به منظور منطبق « حاجی میرزا حسین خان سپهساالر»پیش تر در زمان صدارت 

ساختار حاکمیت فئودالی با نیازهای انکشاف کاپیتالیستی روز جامعه،  تدریجی سازی

( اما سرمایه داران اینک اصرار 40)وزراتخانه از جمله وزارت تجارت پدید آمده بود،  9

ماشین دولتی،  جوارنماینده مورد اعتماد آنها در  10داشتند که مجلسی متشکل از 

خارجی و پاسخگوی تضمین های سودشان در رقابت با سرمایهمطلوب پاسدار سهم 

تر و سودآورتر سرمایه هایشان باشد. طولی نکشید که وسیع شرائط الزم برای انباشت 

مجلس تأسیس گردید، اما کار چندانی از پیش نبرد، به همین خاطر سرمایه این 

دارانی مانند حاج میرزا حسن امین الضرب و شرکا فعالیت بسیار گسترده ای را برای 
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آغاز نمودند و ادامه دادند. جنبش « بانک ملی»جلب موافقت دولت در زمینه تشکیل 

رخانه داران این بخش ارتجاع بورژوازی بازرگانان و کاهای مشروطه با طومار نویسی

و شکایات دو چیز بود. اول اینکه نظام فئودال از ها آغاز شد. محور همه تظلم خواهی

ک بکاهد. دوم و به اند ک،اند دیوار بلند موانع سر راه توسعه تجارت و انباشت سرمایه

به حال سرمایه  ازه مهم آنکه قدرت سیاسی روز، از انعقاد قراردادهای مضراندهمین

دیگر، سپردن بی دریغ امتیازات اقتصادی پرسود به آن های داران داخلی با دولت

خارجی دست بردارد و های و شرکت ها، یا حمایت بدون در و پیکر از سرمایهها دولت

باالخره و در همین راستا، از منافع سرمایه داران داخلی در مقابل زیادت خواهی 

ران خارجی دفاع نماید. آنچه در هیچ حوزه از تالشها و تقالهای دولتها و سرمایه دا

با هیچ « ترقیخواه»بسیار  و «!!وطن پرست»بسیار ،«!!ملی»این سرمایه داران بسیار 

آمد، بارقه ای ولو کور، از ستیزه گری با نمی تلسکوپ فوق مدرن نیرومندی به چشم

قانون و  ،مالک ،یا هر نهاددینی ، استبداد هار فئودالی و فئودالیسم، سلطنت، مذهب

آستانبوس دربار سالطین، مریدان ها اینتمامی عرف قرون وسطائی بود. کاماًل بالعکس 

 دین، نیازمندان و مدافعان حاکمیت استبدادی طبقات استثمارگر سینه چاک مراجع 

حقوق »و شرکای مفتخر و مباهی اربابان فئودال بودند، نه تنها هیچ تصویری از 

حتی با روایت سراسر مسخ و وارونه و دروغین بورژوائی آن در ذهن نداشتند « سانیان

زدند. انتظارات این جناح بورژوازی در درون طیف می سایه آن را به تیرحتی که 

متفاوتی های نیروهای تشکیل دهنده یا شریک و حامی ساختار قدرت دولتی، واکنش

السلطان، عین الدوله، مشیرالدوله، امیر بهادر  را به دنبال آورد. آدم هائی مانند امین

جنگ، ناصرالملک، سایر نمایندگان جان سخت نظام فئودالی بعالوه روحانیت ماوراء 

با همه دار « شیخ فضل اهلل نوری» ارتجاعی هم پیمان آنها، از نوع امام جمعه تهران یا 

اخیر به طور معمول و ندار خویش به ستیز با پیشنهادات مذکور بر خاستند. جماعت 

از پشتیبانی روسیه تزاری برخوردار بودند و در همان حال نفوذ زیادی بر روی شاه 

قاجار و دستگاه سلطنت داشتند. سرمایه داران انگلیسی و دولت این کشور اگر چه 

اینجا و آنجا منافعی متمایز با رقبای ایرانی خود داشتند، اما در پاره ای موارد و از همه 
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ر در حوزه شکستن سدهای سر راه پیش ریز گسترده سرمایه، اصالح روبنای مهم ت

حقوقی و اجتماعی  ،فئودالی روز و هموارسازی راه استقرار فراساختارهای سیاسی

متناظر با نیازهای گسترش سرمایه داری، با بورژوازی مشروطه خواه اهل عریضه 

نیز بر ضرورت این گونه تحوالت  دادند، در پاره ای موارد خودمی نگاری، تفاهم نشان

 و ثروت و قدرت . شاهان قاجار بیش از هر چیز به حفظ تاج و تختکردندمی اصرار

اندیشیدند و برای این کار حمایت اشرافیت فئودالی، مرتجع ترین الیه می خود

روحانیت پاسدار فئودالیسم و هر دو دولت روسیه و انگلیس به ویژه اولی را بسیار 

 دیدند.یم ضروری

عاصی دهقان و کارگر راه انفجار های کوبید. قهر تودهمی نظام فئودال آستانه احتضار را

جست. انکشاف روز به روز شیوه تولید کاپیتالیستی وقوع اصالحات مقتضی در می را

کل طبقه سرمایه دار، انجام این  کرد.می روبنای سیاسی و اجتماعی حاضر را طلب

نمود. به موازات این رخدادها می هر چه مسالمت آمیزتر دنبالتحوالت را به شیوه 

پشت سر هم راهی حوزه انباشت بودند، قراردادهای اقتصادی یکی پس از ها سرمایه

شد. می شدند، با همه اینها اوضاع مالی جامعه روز به روز بدترمی دیگری منعقد

به همین ت نداشتند. هیچ پاسخی برای مشکال سلطنت قاجار و دستگاه نظم فئودالی

 ،، گرسنگی و فقر و فالکت و قحطیپیمودمیروند افزایش اعتراضات خاطر 

کرد. اما مهار اوضاع میها استثمارشوندگان عاصی را آماده طغیان و ریختن به خیابان

عاصی دهقان و کارگر های در دست بورژوازی بود. حتی کلید انفجار قهر و خشم توده

ن مرتجع و روحانیت شریک در دست داشتند. سفینه بانان قدرت را هم سرمایه دارا

برای دستکاری اوضاع و آزمون چند باره شانس، هیئتی از مستشاران بلژیکی را 

 1287این کار در سال رأس امور مالی کشور قرار دادند. استخدام کردند و در 

تراضات نکاست که ( در دوره صدارات امین الدوله روی داد و نه تنها از موج اع1908)

رئیس هیأت مذکور قوانینی را برای « مسیونوز» افزود. ها بر دامنه و شدت آن

گمرکات و تعدیل مشکالت بازرگانی و اقتصادی به اجراء نهاد. این مصوبات در همان 

حال که بار فشار اقتصادی روزافزون نظام فئودال و دربار شاه را بر گرده 
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متوجه برخی سرمایه داران  همساخت زیانهائی را می تر استثمارشوندگان سنگین

بازرگانان روسی در قبال صادرات و ها این تصویب نامه مفاد د. مطابقکرمی داخلی

در مورد ها پرداختند. این هزینهمی واردات کاالهای خود کمترین هزینه گمرکی را

ا حدودی بیشتر سرمایه داران انگلیسی و شرکای ایرانی آنها هر چند نامحسوس اما ت

بود. باالترین میزان مالیاتهای گمرکی دامن سرمایه داران ایرانی رقیب شرکتها و 

گرفت. موضوعی که طبیعتاً موج می بنگاههای سرمایه گذاری و مالی خارجی را

 زد. می نارضائی این جماعت را بیش از پیش دامن

پیوست وضعیت می گرفت و هر حادثه ای که به وقوعمی هر اقدامی که صورت

ها کرد. فئودالمی دهقان و کارگر را باز هم بدتر و غیرقابل تحمل ترهای معیشت توده

 مدام میزان بهره مالکانه، شمار خراجها، سیورسات و حجم هر کدام اینها را باال

آمدند. تعداد خلع یدشدگان نمی بردند، اکثریت عظیم دهقانان از عهده پرداخت برمی

رفت. بهای شبه رایگان نیروی کار کسانی که می هیچ درآمد رو به اوج بیکار و بدون

داد. سرمایه داران داخلی هر ریال زیان نمی راها یافتند کفاف زندگی آنمی کاری

 ناشی از ضعف رقابت خود با رقبای خارجی را به صورت چند برابر بر بهای کاالها

عیشت موجود استثمارشوندگان را افزودند و این افزایش قیمت، به نوبه خود ممی

هم عشایر جالد خوانین و رؤسای های کرد. تازیانهمی جدیدهای دستخوش سالخی

آمد. قحطی و بیماری و غال می سخت تر از سابق بر پیکر دردمند رعیت فرودبسیار 

رفت و در این می پیچید. همه چیز رو به وخامتمی اهالی شهرها و روستاها را در خود

 کردند، فربه ترمی و سرمایه داران بودند که با شتاب تمام رشدها فقط سرمایه میان

مؤثرتر های یافتند. به سوی تسخیر اهرممی شدند، به سودهای عظیم تر دستمی

 از پیروزی هایشان دلپذیرترانددامنه انتظاراتشان وسیع تر و چشم شتافتند،می قدرت

 شد. می

کی، میدان تازه ای برای اعتراض را در برابر اینان باز گمرکی هیأت بلژیهای مصوبه

نمود. مظفرالدین شاه که به دنبال قتل پدرش بر تخت سلطنت نشسته بود به دلیل 

برد. می کالن از بانکهای خارجی، در غرب به سرهای بیماری و به دنبال گرفتن وام
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اشت. بنیاد کار وی بر امین السلطان موسوم به اتابک زمام تمامی کارها را در دست د

برای  ،مطابق معمول ،سرکوب قهرآمیز هر انتقاد و اعتراض بود. سرمایه داران داخلی

وی بر کاهش سود های و رفع تأثیر مصوبه« مسیو نوز»خالصی از شر قوانین گمرکی 

خویش، باز هم به عریضه نگاری پرداختند. پاسخ امین السطان این بار ایستادگی در 

صاحبان سرمایه و دفاع مصرانه از کیان نظام فئودال بود. او « خواهی تظلم»مقابل 

توان الزم انجام این کار را نداشت، زیر از  پشتیبانی سایر دولتمردان و سیاستگذاران 

نظام برخوردار نبود. بر همین اساس هم ایستادگی وی در مقابل فشار مستمر عریضه 

برد که عزل وی و عروج عین الدوله به نویسان سرمایه دار نه فقط راه به جائی ن

 صدارت را در پی آورد. 

صدر اعظم جدید بسیار سریع دست به کار شد و کوشید که بساط اعتراض و نامه 

های و مصوبهها نگاری صاحبان سرمایه را جمع کند. او کمر به دفاع از همه سیاست

 ،ی از نیروهای قهرامواراندبست، آماده سرکوب مخالفان شد، ترکیب« نوز»گمرکی 

مسلح گرفته تا های متشکل از عوامل سرکوب فیزیکی و فکری، از سپاهیان و داروغه

امام جمعه و شیخ فضل اهلل و صاحب امتیاز نشریه حبل المتین و عناصر دیگر را به 

صف نمود. برگ اول بازی را با بیانیه مشروح یکی از علمای نجف بر زمین کوبید. صادر 

ه از نکوهش مشروح امین السلطان، صدراعظم معزول مورد نفرت همگان کننده بیانی

کرد و هر کالم این مذمت نامه را به زبان بی زبانی اما بسیار رسا و گویا ساز و می آغاز

نمود!! نخست می اوهای برگی برای تقدیس عین الدوله و بیان کفایتها و عدالت پروری

ده رد تقاضای بازرگانان و کارخانه داران داخلی شد. وزیر جدید با اتخاذ تدابیر الزم آما

گمرکی مصوب هیأت بلژیکی اصرار ورزید، متمردین از های بر حمایت از تعرفه

پرداخت مالیات را مورد آزار و اذیت قرار داد و در اینجا بود که باالترین الیه بورژوازی 

ان کرد. روحانیت شریک کارآمد شطرنج کارزار را وارد میدهای ون نیز مهرهیاپوزیس

این الیه از جمله طباطبائی و بهبهانی و همراهان وارد صحنه شدند. پیش از ورود 

خود راهی شهر ری های رسمی اینان، عده ای از بازاریان شهر تهران با تعطیل مغازه

بودند تا بساط شکایت از مظالم اربابان فئودال را در حرم عبدالعظیم پهن کنند!! 
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ر ری دلیل تحصن خود را بدرفتاری مأموران گمرک، اخاذی دولت از متحصنین شه

با بازرگانان اعالم نمودند. آنها با طرح این مسائل تقاضای « نوز»تجار و رفتار خصمانه 

 رسیدگی کردند.

استغاثه صاحبان سرمایه دل سنگ حاکمان فئودال را نرم نکرد. عین الدوله به تدارک 

الزم در پایتخت و های در طول چند روز با برنامه ریزیگسترده سرکوب ادامه داد و 

برخی شهرهای دیگر شروع به نمایش قدرت کرد. واگذاری زمین قبرستان محله 

کفشدوزان تهران به بانک روس از طریق شیخ فضل اهلل نوری، هتک حیثیت یکی از 

 با« نوز» آخوندهای کرمان و ضرب و شتم وی توسط ظفرالسلطنه، انتشار عکس 

کشور، تشدید بیش از پیش فضای خفقان در تهران و های لباس روحانیت در روزنامه

باالخره به چوب بستن سید هاشم قندی، از تاجران قند به دستور عالء الدوله از جمله 

بودند. صدراعظم تام االختیار سلطنت فئودال کل این کارها را ها این قدرت نمائی

مالیاتی و گمرکی دولت های ویس و معترض به سیاستانجام داد تا بورژوازی عریضه ن

را دچار وحشت سازد، اما این دهشت آفرینیها در شرائط روز مطابق معمول، صاحبان 

مصمم تر ساخت. سرمایه  خویش سرمایه و روحانیت همدستش را در ادامه اعتراضات

ر ری شدند داران معمم و مرجع شریعت با خیل مالزمان تاجر و کارخانه دار راهی شه

تا به شرکای متحصن خود در آنجا بپیوندند. طباطبائی و بهبهانی و عده ای دیگر با 

تنظیم طوماری اجتماع خویش در صحن عبدالعظیم را به عین الدوله و دربار شاه 

 قاجار اطالع دادند. آنان اعالم کردند که تا حصول مطالباتشان به بست نشینی ادامه

گفتگوی دو جانبه میان حاکمان فئودال و بورژوازی آغاز دهند. با شروع تحصن می

خویش های گردید. مناقشات به درازا کشید. نمایندگان متحصن سرمایه بر خواست

اصرار کردند. عین الدوله مطالبات آنان را نکول کرد. دو طرف بر مواضع خود پای 

نشینان گردید و فشردند. مظفرالدین شاه خواستار تهیه لیست انتظارات از سوی بست 

خویش را به شرح های سرانجام سرمایه داران تاجر و کارخانه دار و روحانی خواست

 زیر جمعبندی کردند و در اختیار شاه قرار دادند. 

 عسکر گاریچی جای خویش در جاده قم را به فرد دیگری بسپارد!! .1
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 تفویض مجدد تولیت مدرسه مروی به حاجی شیخ مرتضی!! .2

رضا که از کرمان به رفسنجان تبعید شده بود به شهر محل حاجی میرزا محمد .3

 اقامت خود باز گردد!!

 در همه جای ایران!!« عدالتخانه» بنای  .4

 اجرای قانون اسالم در همه جای کشور!! .5

 عزل مسیو نوز از سرپرستی امور گمرکی کشور!! .6

 عزل عالء الدوله از حکمرانی تهران!! .7

 ب و مستمری ها!!حذف مالیات تومانی یک شاهی از مواج .8

عبدالعظیم با تنظیم این لیست، حدود توقعات روز خویش صحن بورژوازی متحصن در 

را از طریق سفیر دولت عثمانی در ها از نظام فئودال را مشخص کرد!! و لیست خواسته

اختیار مشیرالدوله وزیر امور خارجه وقت قرار داد تا او تسلیم عین الدوله و شاه قاجار 

رمایه داران معمم و مکال و سیاستمرد، طرح این مطالبات را چنان جسارت بنماید. س

پنداشتند که توضیح و تکرار روزانه آنها بر سر منابر می آمیز، بلندپروازانه و رادیکال

ها د!! در افسانهکردنخود  منبردار و واعظوعظ را با مباهات تمام دستور کار جماعت 

وقتی با بی لیاقتی و زبونی تمام شکست خورد و  «سلطان حسین صفوی»که اند آورده

تاج و تخت را تسلیم محمود افغان کرد برای مدتی به حبس شاه فاتح افتاد. او روزی 

عاجزانه از زندانبان خواست تا امکان مالقاتش با محمود را فراهم سازد. شاه افغان با 

چنان سترگی دارد شنیدن این خبر دچار دلهره شد که نکند، سلطان معزول تقاضای 

!! ظاهراً محمود با گردد که انجامش موکول به انصراف وی از فتوحات رؤیائی خویش

و آماده  رفت به دیدار شاه صفوی روز که شد  ،شب را به صبح آورد چنین تشویشی

شنیدن حرفهای او گردید. خوب که گوش داد کل تقاضای شاه این بود که برای 

!! واقعیت این است که لیست انتظارات بورژوازی .هدخوامی وضوی خود آب تمیزتری

ایران از دربار قاجار و حکام فئودال هم در مجموع چیز چندانی از درخواست کذائی 

 تا همهسلطان معزول صفوی بیشتر نداشت. شاه از صدر اعظم خود خواست 

کاری، متحصنین را به شهر باز گرداند. اما عین الدوله و اطرافیان ضمن تظاهر به هم
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راه تجهیز بیشتر قوا برای ایستادگی در مقابل هر خواست جمعیت شاکی را پیش 

ارد. هر گام پسگرد، گامی گرفتند. استدالل این گروه آن بود که این رشته سر دراز د

افزون تر معترضین خواهد شد و سرانجامِ عقب های مواجهه با خواستدر جهت 

 قابل پیش بینی نیست. ها نشینی

توان سنگربانان واقعی مقاومت ارتجاع هار و در حال می لدوله و اطرافیانش راعین ا

زوال فئودالی، در مقابل اصالحات جوئی زبونانه و عریضه نگارانه ارتجاع رو به رشد 

بورژوازی در آن روزها به حساب آورد. نمایندگان متحجر و درنده طبقات محکوم به 

را بر سر شیوه تولید و مناسبات محتوم  مرگ تاریخ، در همان حال که شبح مرگ

باز هم چاره کار را نه در  ،بینندمی خویش سنگین طبقاتیاقتصادی تکیه گاه هستی 

کنند. عین الدوله از می خون جستجوهای واگذاری سنگرها که در جاری نمودن جوی

آورد نمی تولید چیزی سر درهای طبقات و سرنوشت تاریخی شیوهمیان تاریخ، مبارزه 

دانست که جنب و جوش جاری بورژوازی با همه مسالمت جوئی، حقارت می اما خوب

رود تا خود را آلترناتیو نظام گندیده و می به هر حال ،و چندش باری خواسته هایش

 محکوم به زوال فئودال سازد. درست به همین خاطر کل توان طبقاتی خود را در تیر

بات حاکم طوالنی تر گردد و در وهله بعد کرد تا در وهله نخست عمر مناسمی

را معماری و شاید هم شریک  جاری متناسب با امکاناتش چند و چون تحوالت

 دستاوردهایش گردد.

و عزل مسیو « عدالتخانه»بورژوازی متحصن به شهر بازگشت اما نه فقط از تأسیس 

وران جاده جا به جائی مأم ، یانوز هیچ خبری نشد که حتی در تولیت مدرسه مروی

یا بازگرداندن واعظ کتک خورده از تبعیدگاه نیز حادثه مهمی روی نداد. عین  ،قم

در مورد بازاریان افزود. بدرفتاری ها الدوله به این هم اکتفاء نکرد. بر شدت سختگیری

خود با علمای دینی سرمایه را تشدید کرد، فضای خفقان را غیرقابل تحمل تر ساخت، 

یروهای سرکوب در شهرها را چشمگیرتر و متمرکزتر نمود. او همه حضور نظامیان و ن

فئودالی لحظه به مناسبات داد که طوفان تناقضات می این کارها را در شرائطی انجام

کشید. دامنه می نظام را به شالقاین لحظه، کوبنده تر و مرگ آورتر، تار و پود هستی 
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 تری از جمعیت را به مرگ تهدید شد، قحط و غال بخش عظیممی گرسنگیها وسیع تر

رفت. احتکار مواد غذائی و سایر می به صورت سرسام آور باالها نمود. قیمتمی

گردید. فئودالها فشار استثمار می مایحتاج اولیه معیشتی شیوه رایج کار بازاریان

ی هاآخرین باقی مانده ،بردند. راهزنی و چپاول و غارتمی دهقانان را باز هم باالتر

پیمود، می کرد. مالیاتها سیر صعودیمی جاروبامنیت را از زندگی ساکنان جامعه 

 این امورکردند. هر صدای اعتراض علیه هر کدام می روند طغیان طیها و خراجها باج

نیز سوای سرب مذاب، غل و زنجیر، زندان، شالق و چوب و فلک، هیچ پاسخ دیگری 

 شد و عمالً اینجا و آنجا بار خود را بر زمینمی غیاننمود. جامعه باردار طنمی دریافت

 زائید. می نهاد و طغیانمی

حاکم شیراز به «  شعاع السلطنه» و تعدیات ها توده دهقانان فارس که از تاراجگری

ستوه آمده بودند، دست به شورش زدند. آنها به مصادره دار و ندار خویش توسط والی 

تراض را چند بار تکرار نمودند و سرانجام آماده طغیان استان اعتراض کردند. این اع

شدند. عین الدوله، با احساس خطر از سرایت شورش به جاهای دیگر، شعاع السلطنه 

برد، عزل کرد و عالء الدوله حاکم معزول تهران و مورد می را که در سفر اروپا به سر

. کمی این طرف تر تنفر بورژوازی شاکی عریضه نگار را به جای وی منصوب ساخت

کردند. در اینجا نان و گوشت زیر ها اهالی مشهد سیالب خشم خویش را راهی خیابان

فشار احتکار و گرانفروشی از دسترس بیشتر ساکنان شهر خارج شده بود. آنها قادر به 

تهیه آذوقه از جمله نان روزانه خود نبودند. آصف الدوله حکمران شهر با محتکران 

 و در مقابل موج اعتراض سکنه شهر، هیچ گامی برای کاهش معضل بر همداستان بود

داشت. در چنین وضعی اهالی مشهد دست به شورش زدند. به خانه فردی که نمی

صاحب قرارداد عرضه گوشت و نان و در همان حال محتکر این مواد خوراکی بود 

خی روستاها و نیز یورش بردند. احتکارچی با بهره گیری از نفوذ فئودالی خود در بر

استمداد از نیروهای نظامی تحت فرمان آصف الدوله با جمع کردن قوای کافی، دست 

 به مقاومت و حمله متقابل زد. او جمعیت کثیری تفنگچی را به جان مردم بی سالح

انسان ناراضی معترض جان باختند. شمار کثیری نیز زخمی  40اخت. بیش از اند
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فرو رفت. نمونه حوادث مشهد و شیراز در جاهای دیگر  شدند و شهر به ورطه سکوت

در تهران نیز احتکار و گرانفروشی مایحتاج اولیه معیشتی، فشار گرسنگی و  .تکرار شد

 اعتراض مستمراً استثمارشونده عاصی را مضاعف ساخت. اهالی شهرهای فقر توده

 ولتمردان دریافتدجانب کردند و ضرب و شتم و دستگیری تنها جوابی بود که از می

 داشتند.می

بورژوازی بسیار زبون تر، مرتجع تر و جبون تر از آن بود که حتی بساط فرصت طلبی 

جسورانه های و طغیانها و خزش ارتجاعی خویش به عرش قدرت را در کنار شورش

کارگران و دهقانان معترض پهن نماید. کارخانه داران، تاجران، روحانیون و سایر 

و ها ض روز بورژوازی، به رغم تمام شرائط مساعدی که این خیزشعناصر معتر

ازه اند داد، بهمی اعتراضات برای تسویه حساب با حاکمان فئودال در اختیارشان قرار

ترسیدند. بورژوازی همیشه اینچنین نیست. سوار میها خود رژیم حاکم از وقوع آن

رنگارنگ این طبقه های اپوزیسیونشدن بر موج نارضائی استثمارشوندگان، کار روتین 

خواه، حتی جسارت این موج سواری را در « عدالتخانه»است اما سرمایه داران مرتجع 

تجربه کافی برای مهار موج را نداشتند و از شعله ور شدن و  هنوز دیدند. زیرانمی خود

کردند. از همین روی بست نشینی را می به شدت احساس هراسها طغیان شورش

مسالمت جویانه خود و در عین حال مهار  جدالراهکار مناسب برای پیشبرد انه یگا

بازرگانان و  ،یافتند. در همین راستا بود که کارخانه دارانمی قهر توده استثمارشونده

روحانیون بورژوا یک بار دیگر دست به تحصن زدند و این بار مسجد آدینه تهران را 

کشته شدن یک طلبه به  پس ازاجتماع در مسجد برای بست نشینی انتخاب نمودند. 

دست مزدوران رژیم فئودال در جریان یک تظاهرات توده ای روی داد. روحانیت و 

تجار بازار در اینجا همه زور خویش را برای کنترل خشم ناراضیان به کار گرفتند. منبر 

در  «بهبهانی»ودند. و محراب را ابزار القاء مدارا و آرامش در ذهن توده آماده انفجار نم

خطاب به آنها فریاد سر داد که ها جلو جمعیت ظاهر شد و با عوامفریبانه ترین ژست

 «!!شما خود را به درد سر نیاندازید !!عین الدوله فقط با او مشکل دارد»
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آورد، با این همه در پاره ای موارد، روند اوضاع از می را به عملها بورژوازی این تالش 

شد. دهقانان تهیدست بدهکار، خلع ید شدگان آواره گرسنه، می خارجکنترل وی 

ریختند و مهار خشم و ها ک به خیاباناند کاند بیکاران و کارگران اسیر تازیانه فقر،

توانست نمی کار ساده ای ،قهر این جمعیت برای بورژوازی دعانویس عریضه پرداز

 هارچوب یک تقسیم کار تاکتیکیباشد. دیری نپائید که فقهای شرع سرمایه در چ

درون طبقاتی راه مهاجرت پیش گرفتند. بر اساس این تقسیم کار نانوشته،  نامکتوب

به سفارت انگلیس پناه  ،بخش کارخانه دار و تاجر بورژوازی همراه با توده ناآگاه متوهم

بساط تحصن در  و مسجد آدینه،  پیش بردند و این بار به جای صحن عبدالعظیم

قدرت ملکه بریتانیا پهن کردند. بخش مجتهد، فقیه و پیروان آنها نیز عازم شهر  سرای

انگلیسی و نیروی اعجاز های قم گردیدند تا وساطت و حمایت زمینی امپریالیست

آسمانی را یکجا وثیقه دستیابی خویش به عدالتخانه و تولیت مدرسه مروی و تعویض 

 عسکر گاریچی سازند!!  

های ارت بریتانیا، بورژوازی را از دغدغه عواقب احتمالی خیزشبست نشینی در سف

وسیع توده ای خالص نکرد. اما تمامی فرصت الزم را در اختیار دولت انگلیس قرار داد 

تا وارد میدان شود و در تعیین سرنوشت جنبش جاری بیشترین نقش را به نفع 

ومت تزاری، دورنمای خویش بازی کند. پیش تر گفته شد که این دولت بر خالف حک

دید، وقوع می خواست در پیوندمی منافع خود را با آنچه بورژوازی معترض روز

تحوالت در ساختار قدرت نظام، متناسب با نیازهای انکشاف کاپیتالیستی جامعه را 

کرد، می یافت. نسبت به سیر رویدادهای روز با احتیاط کامل عملمی موافق حال خود

 داشت. وحشتخود از رشد غیرقابل مهار جنبش توده ای مثل شرکای داخلی 

کوشید تا روابط حسنه اش با سلطنت و حاکمان فئودال دچار آسیب نشود، با این می

حساب که اگر جدال روز سرمایه داران ایرانی ناکام ماند، مجبور به تحمل خسارتی 

 وی به عملنگردد، در همین راستا حمایت آشکاری از بورژوازی معترض مسالمت ج

الزم برای تضمین همپیوندی و اشتراک منافع های آورد، در حالی که سیاستنمی

نمود. سفیر انگلیس می عمیق آتی خود با این بخش طبقه سرمایه دار را به دقت دنبال
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پس از نمایش نوعی اکراه از قبول تحصن صاحبان سرمایه و توده متوهم به آن ها، و 

سران حکومت، درب سفارت را بر روی متقاضیان بست  شاید هم در پی جلب توافق

هزار نفری  200نفر از جمعیت  14000تا سه روز بیش از  2نشینی باز کرد. در فاصله 

 تهران در باغ سفارت تجمع کردند.  شهر آن روز

سیر حوادث همه جا گویای آن است که تا این زمان، اساسًا و عموماً همان ارتجاعی 

که زمام همه کارها را در دست داشت. صاحبان صنایع،  ی ایران بودترین بخش بورژواز

کردند و اوضاع را بر می رخدادها را کنترلکل  بازاریان و روحانیون به ویژه دوتای آخر

بردند. اما از اینجا به بعد تغییراتی رخ می پیشبه ها مماشات پردازیبیشترین پایه 

در مناطق مختلف ها دث گردید. شمار شورشتازه ای وارد روند حواهای داد. پدیده

کشور باز هم افزایش یافت. در آذربایجان، فارس، خراسان، اصفهان، کرمان و نواحی 

تشدید تعدیات  ستم، بی خانمانی، بیشتری زیر فشار گرسنگی،های دیگر، توده

و حکام دست به اعتراض زدند. همزمان بخش دیگری از طبقه سرمایه دار ها فئودال

یز که تا آن وقت حضوری نامحسوس و کمرنگ داشت، لنگ لنگان وارد میدان شد و ن

خود را بر جبین رویدادها فرو کوبد. این بخش بورژوازی های کوشید که مهر خواسته

مثل جناح نخست طبقه خود سوای پاره ای اصالحات در ساختار نظم سیاسی و 

و عرض خواسته هایش، تا  اجتماعی مسلط هیچ مطالبه مهم تری نداشت اما طول

های ها، متأثر از تحوالت سده شد. اینان بیش از اولیمی حدودی متفاوت فرمولبندی

اروپا بودند. اگر برای جماعت نخست مجرد حصول قرب و شوکت کارخانه  19و  18

همه  داران، تاجران و بانکداران انگلیسی یا فرانسوی و سودهای طالئی و رؤیائی آن ها

اینان به کاریکاتور بسیار بی رمق و خودپرداخته ای از دموکراسی، جامعه  چیز بود،

بدون  ،قوامبی مدنی، انتخابات آزاد و حکومت قانون دل داشتند. کاریکاتوری مشوش، 

در عین حال آب بندی شده که هیچ کجای آن هیچ روزنه ای بر روی هیچ  ،شیرازه

سیاسی یا حقوق اولیه های آزادیکارگری برای هیچ میزان توقع رفاه، امکانات، 

 . نمودنمی اجتماعی باز
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تأکید کرد که جناح اخیر طبقه سرمایه دار ایران یا جماعت به  باید بر این نکته

همیشه و همه جا به محض « آزادی» و « مدنیت» و « دموکراسی»اصطالح پرچمدار 

در  توری خود را همهمین دعاوی کاریکا آمد طومارمی اینکه پای طبقه کارگر به میان

د. افراد این جناح تا جائی که به ایفای نقش ننمودمی و مختومه اعالم ندپیچیدمی هم

نواختند و می در جنبش مشروطه خواهی مربوط است، البته هر کدام سازهای متفاوتی

آوردند. می کردند اما در مجموع ارکستر واحدی را هم پدیدمی مختلفی ترنمهای ترانه

ثیر این عده بود که رنگ پاره ای مطالبات تا حدی عوض شد. از جمله تقاضای تحت تأ

جمعیت  !!ایجاد عدالتخانه جای خود را به حکومت مشروطه و تأسیس پارلمان داد

لیست تازه ای را تهیه و از طریق سفیر انگلیس در اختیار  ،بست نشین در سفارت

 ار آن شدند که :حاکمان فئودال قرار دادند. آنها این بار خواست

 . مهاجران به قم با امنیت الزم به تهران باز گردند.1

 ت عزل شود. . عین الدوله از صدار2

  .. چیزی به نام مجلس شورا ) دارالشورا ( پدید آید3

 .. عاملین کشتارها به مجازات رسند4

 . تبعید شدگان به خانه خویش مراجعت کنند. 5

وقتی که جناح سکوالر و لیبرال مأبش به جنبش حتی  ازیبورژو انتظارطول و عرض 

پیوست همین اقالم بود. در دنیای محاسبات این طبقه هر چیزی که ممکن بود، به 

گونه ای رنگ و بوی انسانی یابد، با قاطعیت کافی و بدون هیچ تردید از لیست 

برای در اداره امور جامعه فئودال و باز کردن راهی  شراکتگردید. می محو مطالبات

تضمین حصه مناسب خود از آنچه  ،پاسخ به نیازهای انباشت و سودآوری سرمایه ها

کردند، داشتن تریبون و دکه ای برای عوامفریبی و می استثمارشوندگان تولید

 ناراضی، صدر و ذیل خواست اینان را تعیینهای تشوی مغزی و متوهم سازی تودهسش

 کفایت ، عجالتاً برای این کارها«مجلس شورا »کرد. تشکیل دارالخالفه ای به نام می

 4آوردند نیز جالب بود. می داد. ترکیب کسانی که تولیت این امامزاده را به چنگمی

نفر از بازرگانان و بازاریان  10فقیه عالیمقام دین،  4نفر از خاندان پادشاهی قاجار، 
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صاحبان صنایع اعضای  نفر از 32و زمین داران بزرگ، ها تن از فئودال 10سرشناس، 

 و قاضی و مغ جز –ره پنهانی میخانه ندانست کسی » نمودند. می دارالشوراء را تعیین

زی با تحقق این مطالبات و انجام بورژوا طلبی مشروطه «دگر رسوای سه دو و شیخ

این تحوالت!! پرچم پیروزی افراشت و مظفرالدین شاه قاجار فرمان تأسیس مجلس 

 د!!شورا را صادر کر

پرولتاریا بدون شک، طبقه  دنیا «انقالبات بورژوائی» در کلیه رخدادهای موسوم به 

 1848شکست خورده انقالب بوده است. این مسأله طبیعتاً در مورد انقالب ژوئن سال 

کند. در انقالب اکتبر که اسم و رسم دیگری با خود داشت نیز می فرانسه هم صدق

ش ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی پرولتاریا وضع چنین بود. در آنجا هم جنب

هر شکل  محومتحمل شکستی فاحش و بدفرجام شد. طبقه ای که رهائی وی در گرو 

تولید و هر مناسبات اجتماعی مبتنی بر استثمار و جدائی انسان از کار و سرنوشت 

و نشان  نام زندگی خود است با نیروهای اجتماعی و طبقاتی معینی که رسمًا یا زیر هر

توانند فاتحان همزمان یک نمی تولید یا مناسبات باشنددیگر، مدافع این شکلهای 

هر چند که آنها دوش به دوش هم مشغول نبرد با نظام حاکم و دست به ، جنگ شوند

کار براندازی طبقه ای ثالث و مسلط باشند. این حقیقتی است که رفرمیسم تاریخاً و 

توان انکار نمی یک چیز راها ه القاء نموده است. با همه ایندر همه جا آن را باژگون

کرد. اینکه در اروپای غربی، در پاره ای از همین رخدادها پرولتاریا اگر پیروز کارزار 

شد، اما در قیاس با گذشته، دستاوردهائی می نبود، اگر به صورت بازنده از میدان خارج

. پیداست که آنچه در داشتبار خویش و گاه حتی دستاوردهای چشمگیری در کوله 

نهایتاً قفل و زنجیر بردگی مزدی بر دست و پای وی بود.  نمودمی حملاین کوله بار 

سیاسی و مدنی احراز شده، ابزار خاکسپاری قدرت طبقاتی و ساز و کار « حقوق» 

شد. جدائی دین از دولت، می انفصال وی از جنگ واقعی طبقه اش علیه سرمایه داری

ردن نهادن وی به موجودیت و سلطه هر دو اختاپوس دولت و دین را در پی داشت، گ

حلق آویزی او به نظم سیاسی و مدنی و حقوقی  ،حق تشکل و آزادی بیان و اجتماعات

 چنین سرشتی داشتند، اما اومسلمًا کرد. این دستاوردها می سرمایه را حکایت
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را به عنوان لحظه ای از پروسه ها ینتوانست و این شانس را هم داشت که همه امی

را چنین ها ازد. آناند محو سرمایه داری نظرتداوم و تعمیق این پیکار و پیکارش برای 

روز خویش  جنگارزیابی نماید، نقد ضد سرمایه داری و سوسیالیستی آنها را پراتیک 

از آنکه تداوم سازد. جنبش کارگری اروپا بدبختانه در این راستا نشتافت و بسیار پیش 

مبارزه طبقاتی خود بر این ریل را پی گیرد به ورطه رفرمیسم راست سندیکالیستی و 

 باتالق خفه کننده راهبردهای سوسیال دموکراسی فرو لغزید. 

رابطه جنبش کارگری ایران و مشروطه طلبی ارتجاع بورژوازی، با آنچه در اروپای 

گونه ای فاحش متفاوت بود. در اینجا غربی و برخی مناطق دیگر دنیا رخ داد، به 

فقط  ،درصدی دهقانان، به ویژه در سالهای شروع جنبش 80کارگران و جمعیت 

سیاهی لشکر بورژوازی و فاقد هر گونه نقش و تأثیرگذاری برای بهبود زندگی خود 

شده در پاره ای موارد حساب و کتاب مطالباتش  انقالبات یاد بودند. کارگر فرانسوی در

ساخت. وقتی سرمایه داران شعار می حداقل به صورت صوری از بورژوازی جدارا 

اختالف خود با آنها را « جمهوری اجتماعی»دادند، او با گفتن می جمهوری خواهی سر

زد. در ایران کارگران و دهقانان در پروسه مشروطه خواهی، سوای تکرار می فریاد

دیگری بر زبان نیاوردند. بورژوازی مظهر وهن آمیز صاحبان سرمایه حرف های استغاثه

یشی بود. برد انتظاراتش از عزل و اندتمامیت ارتجاع، عقب ماندگی، سازشکاری و کوته

نصب این یا آن مأمور دولتی نظام فئودال و در بهترین حالت یافتن مکانی در قدرت به 

 را تکرارها استثمارشوندگان نیز همین خواست .رفتنمی هر سیاق و هر بها فراتر

راند. می کردند. در این جا یک سؤال بسیار اساسی سایه سنگین خود را به جلومی

توان بدون پاسخ مقنع و شفاف از کنار آن گذشت. پرسش این است که نمی سؤالی که

اگر کارگران ماهیگیر انزلی در نخستین اعتصاب خود خواستار دستیابی به کل حاصل 

ا در پهنه جدال با صاحب سرمایه، خودجوشی طبقاتی ضد صید خویش بودند، اگر آنه

در  آنها و توده همزنجیر آن ها، بعدهاایستادند چرا می سرمایه داری خود را به نمایش

بورژوازی را تکرار نمودند؟ چرا های عرصه کارزار سیاسی، ارتجاعی ترین خواست

 ایه دار شدند؟ سیاهی لشکر فاقد هر گونه هویت و بسیار سر به راه طبقه سرم
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پیش از ورود به جواب، نکته مهمی را باید تأکید نمود. یک رسم رایج طیف کمونیسم 

که در سخن از علل گمراهه رفتن و شکستهای جنبش کارگری لبه  استبورژوائی این 

متمرکز سازد. از منظر اینان « نظریه پردازان»و « رهبران»تیز جستجو را روی نقش 

زنند. اگر این چهره ها، مقدس و می نخبگان و سرکردگان رقم سرنوشت پرولتاریا را

شود!! در غیر این صورت می گیرد و پیروزمی معجزه گر باشند جنبش راه درست پیش

که طبیعی طبقات استثمارگر تاریخ و  یخورد!! نگرشمی غلتد و شکستمی به گمراهی

ضد سرمایه داری طبقه اجتماعی آویزان به این طبقات است. جنبش آگاه های جنبش

کارگر با این نوع نگاه، سر ستیز دارد. در اینکه احزاب یا بسیاری از مدعیان رهبری و 

، جای حرفی اندرا بر طبقه کارگر تحمیل کردهها زعامت، فاجعه بارترین گمراهه رفتن

نیست، سخن از راهبردهای رفرمیستی ها اوالً نقش شخصیتواقعی نیست. اما مشکل 

کارگر به نقش رهبران های هساز است، ثانیاً معضل اساسی تر آویزان شدن تودهو گمرا

باالی سر خویش است. جنبش کارگری وقتی  و تبعیت ارتجاعی امت وار آنها از عناصر

اسیر این وضع شود، تابوت خود را چهارمیخ و طومار شکست قطعی خود را ممهور 

مختلف و در های مزدی به مناسبت کرده است. این موضوعی است که رویکرد ضد کار

جاهای گوناگون به کالبدشکافی آن پرداخته است و در باره اش بحث نموده است. ثالثًا 

احزاب یا افراد در گمراه بردن مبارزات  و باز هم بسیار مهم، وقتی از نقش راهبردها،

 کنیم به هیچ وجه نباید موقعیت ضعیف، مستأصل و فروماندهمی کارگران صحبت

یشیها و رفرم اندها، غلط کجراهه رفتن همهخود جنبش کارگری را که تن به 

داده است از نظر دور داشت. مارکس در همین رابطه بیان قابل تعمقی دارد. ها ساالری

 گوید: می او

استعدادهای متوسط از  تواند باور کند که یازده مرد غالبًا بانمی هیچ آدم عاقلی هرگز»

میلیونی را  36بد طینتی قادر بودند که در طول سه ماه یک ملت  ت یاروی حسن نی

 نفر راه خود را 11ازه همان اندمیلیون هم به 36به قهقرا کشانند، مگر اینکه آن 

 ( 41« )شناختند.نمی
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یک مسأله دیگر را هم به نکات باال اضافه کنیم. آحاد طبقه کارگر مادام که در جامعه 

نند و تا زمانی که آثار زندگی در سیطره این نظام را بر کمی سرمایه داری زندگی

وجود خود دارند، مثل افراد هر طبقه اجتماعی دیگر به لحاظ میزان شناخت، شعور و 

سطح ادراک، موجودات قالب ریزی شده ای نیستند. افرادی آگاه تر و عده ای کمتر 

مسائل جاری و آتی  آگاهند. توانائی تأثیرگذاری و دخالتگری آنها در رتق و فتق

جنبش خود یکسان نیست. ظرفیت چاره گری متفاوتی دارند، وقتی ما از فاجعه 

 گمراهه رفتن و غرق شدن جنبش کارگری در منجالب رفرمیسم راست یا چپ

طبیعتاً دنباله روی کورکورانه، به ویژه با نقد ریشه ای این رفرمیسم، گوئیم، همراه می

ر و پیشروتر طبقه کارگر از این رویکردها را هم آماج اپورتونیستی قشرهای فعال ت

دهیم. در اینجا حرف این نیست که عده ای راهزن توطئه گر می انتقاد جدی قرار

!! بالعکس اندبورژوا، از کمینگاه خارج شده و مبارزه طبقاتی کارگران را به کجراه برده

ی و در وهله دوم تبعیت آماج انتقاد در وهله نخست رفرمیسم و راهبردهای بورژوائ

رونی این جنبش از راهبردهای مذکور است و چه جای انکار اند اپورتونیستی فعالین

و الجرم ها که خود فعالین و پیشروان درون جنبش کارگری تاریخًا در کجراهه رفتن

. همه این نکات را انداین جنبش نقش بسیار اثرگذار داشتههای شکست خوردن

کنیم که تأکید مکرر ما بر نقش مخرب احزاب طیف کمونیسم آوردیم تا مشخص 

بورژوائی در سوق دادن جنبش کارگری جهانی یا ایران به موقعیت فاجعه بار کنونی، 

اوالً و مقدم بر هر چیز ناظر بر نقد ریشه ای و مارکسی رفرمیسم راست و چپ است و 

پذیر و فرومانده خود ثانیاً متضمن کمترین بی توجهی به وضعیت رقت بار و آسیب 

تواند باشد. با این توضیح به سراغ پاسخ نمی معین نبوده وهای این جنبش در دوره

 سؤالی برویم که باالتر طرح شد.

در پائین ترین سطح، واکنش  ،رویکرد کارگر در کارزار طبقاتی خود با سرمایه دار

با سرمایه طرف خودجوش وی علیه استثمار سرمایه داری و بردگی مزدی است. او 

مارکس سرمایه شخصیت یافته است. کارگر در  سخنبه  وی است. سرمایه دار برای

اینجا یک سر رابطه ای است که سر دیگرش صاحب سرمایه است. او با این رابطه در 
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که تعیین کننده چگونگی زیست یا حتی زنده بودن و نبودن و  جدالیاست. جدال 

ترین سطح دانش طبقاتی  نده نیروی کار در نازلباشد. فروشمی سرنوشت رهائی وی

نماید اما می ضد انسانی سر و کار دارد که او همه چیز را تولید زمختبا این واقعیت 

هیچ چیز ندارد. آفریننده همه چیز است اما گرسنه است و قادر به تهیه پول دکتر و 

أ تولید هیچ پشیزی بدون آنکه منش باشد، در حالی که سرمایه دارنمی داروی فرزندش

با آنچه وی تولید کرده است دنیا را کوهسار سرمایه هایش و  باشد، همه چیز دارد و

 و بزم رفاه و شادی و سیری و عیش و نوش خویش ساخته است. کارگر با گوشت

سرمایه های کند و واکنش این لمس به صورت جوانهمی خود اینها را لمس پوست

نماید. ماهیگیر انزلی، همزنجیر چند می براز حیاتا وی ستیزی اولیه و خودجوش

انگلیسی، کارگران های نسل پیش او در مانوفاکتورهای نساجی ایتالیا، چارتیست

خودانگیخته رادیکال و های و کل جنب و جوش« تورینگن»مولهاوزن در جنبش 

کارگر چنین وضعی داشته است، اما ما به کرات و به های سرمایه ستیز توده

اسبتهای مختلف گفته ایم که این تندنس نطفه ای، باردار دو سرنوشت عمیقًا من

پرداز و  رونی چارهاندمتضاد است. با اثرگذاری سنجیده و آگاه و رادیکال فعالین

شود و با افتادن به ورطه می سرمایه ستیز پرولتاریا، جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر

گردد. ماهیگیر انزلی در می ریل بالیدن خارجسوزد و از می رفرمیسم راست یا چپ،

جریان مشروطه طلبی بورژوازی وارد برهوتی شد که سرزمین خشکیدن و مرگ 

سرمایه ستیز طبقاتی او بود. فشار گرسنگی و بیکاری و فقر و  خودجوش رویکرد

قحطی و ستم، وی را به عرصه اعتراض هل داد اما به جای راه وارد گمراهه شد، 

کر بورژوازی گردید. جنبش کارگری ایران کالً در هستی اجتماعی روزش، سیاهی لش

ضعیف تر و عاجزتر از آن بود که بر روند میدانداری ارتجاع بورژوازی اثر گذارد و در 

فریاد « عزل عسکر گاریچی»یا « انتقال تولیت مدرسه مروی» های میان عربده

ک اند ف و عجز مسلماً به شمارمطالبات واقعی طبقاتی خود را بلند کند. این ضع

شد، شعور، شناخت و آگاهی طبقاتی اجزاء الیتجزای هستی نمی کارگران محدود

اجتماعی هر طبقه از جمله پرولتاریا است. اگر توده کارگر آگاه تر بودند اوضاع روز را 
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وضع  آنکردند اما مهر مطالبات ضد سرمایه داری خود را بر روند نمی «کن فیکون» 

در آن  گذاشتند.می نمودند و سنگ بنای استواری برای مبارزات بعدی خودمی حک

 نخست شکل گیری و بالیدن را برهای روز و در شرائطی که جنبش کارگری ایران گام

خواندند، می یشمند و جلودارشاند که خود را فعال، جماعتیداشت، نیروها، افراد و می

الیستی و طبقاتی بر آن نبودند که هر چه نه فقط اهل اثرگذاری رادیکال سوسی

نوز موجودیت خود را ه« حزب کمونیست ایران»تحویلش دادند، زادراه گمراهی شد. 

به رغم فعالیت چند ساله در باکو و قفقاز حضور « حزب عدالت»بود و اعالم نکرده 

مؤثری در پروسه کارزارهای روز جامعه نداشت. با این همه بحث چگونگی ورود به 

ن و کسانی که ازه کافی در میان حزبیواند صحنه و تأثیرگذاری بر سیر رویدادها به

خواندند داغ بود و مستمراً می خود را سوسیال دموکرات، چپ، بلشویک یا کمونیست

چرخید. عده ای خواستار می شد. پرسشهای زیادی در میان این افرادمی داغ تر

، «رنجبران» دلیلشان هم این بود که  دخالتگری فعال در مشروطه طلبی بودند،

خالف ها دهند. خیلیمی استثمارشوندگان و گرسنگان نیروی واقعی جنبش را تشکیل

کردند، اما می اندیشیدند. آنان مشروطه خواهی را خیزشی ارتجاعی قلمدادمی این را

ه فقط این بود که مشروطه طلبان از سر ستیز با سرمایه خارجی دست ب شاناستدالل

و از آنجا که سرمایه خارجی مظهر مدرنیسم، پیشرفت و تمدن زائی اند کارزار زده

است، پس خواست مشروطیت گواه واپسگرائی و تحجر است و باید از همراهی با آن 

 دوری جست. 

کارگر در مورد چگونگی تدارک های مدعیان جلوداری استثمارشوندگان و توده

نظریات متفاوتی داشتند. همگی معتقد به تأسیس  مشارکت در پویه اعتراضات روز هم

دیدند. اما روایت حزب می حزب بودند و داشتن حزب را شرط الزم دخالت و اثرگذاری

کشاند. گروهی اصرار داشتند که باید حزب می سازی، آنها را به جدال با همدیگر

وی خاص سوسیال دموکرات را پدید آورد و از درون این حزب به صورت یک نیر

دیدند و راه درست را می مستقل وارد میدان شد، گروه دیگر این کار را چپ روی

شنیدنی است که طرفین اختالف با  .انگاشتندمی پیوستن به احزاب رسمی بورژوازی
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کائوتسکی در گفتگو باز نمودند و وی با قاطعیت تمام همپیوندی کامل با احزاب 

 کل متمایز را توصیه نمود. بورژوازی و اجتناب از ساختن هر نوع تش

مشروطه طلبی طبقه سرمایه دار ایران بنا بر شواهد، ذهن بلشویکها و شخص لنین را 

ازه الزم مشغول ساخته بود. لنین مدام تالش داشت تا از طریق اند نیز به

و افراد دیگر در جریان رویدادها باشد. مسأله اساسی در رابطه با همه « اورژنیکیدزه»

فعال یا منفعل این بود های و دخالتگریها وها، راه حل جوئی ها، حساسیتاین گفتگ

که هیچ کس از سرنوشت جنبش کارگری و اینکه توده کارگر ایران در دل رویدادهای 

کاوید که می همگی این راها نمود. ششدانگ حواسنمی روز چه باید بنماید، سؤال

و بدون دفتر و  نهادیا سنگ تمام  باید با حزب مستقل خود همراه بورژوازی شد؟!

دستک ویژه وارد صفوف سرمایه داران مشروطه خواه گردید؟! آیا باید نقش تمدن 

زائی سرمایه غربی را پاس داشت یا اینکه ستیز با امپریالیستهای انگلیسی را فصل 

» است که باید پرچمدار باشد!! یا « بورژوازی ملی»الخطاب هر جهتگیری کرد؟! آیا 

این بود ها توانند در این گذر ادای دین کنند ؟!! کل دغدغهمی هم« لیبرالهای دالفئو

و کمونیسم، پرولتاریا یا جنبش کارگری مسائلی بودند که در بهترین حالت به صورت 

بر سر زبان این  اوراد و به عنوان مستمسک پیگیری اهداف طبقاتی و بین المللی دیگر

 افتاد.  می جماعت
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 مفصل سو

 بعد از مشروطیت تا سلطنت رضاخان

 

، بازتأسیس بعدی آن با 1917اولیه در سال « حزب عدالت»پیش تر در مورد تشکیل 

 1920ایران در « حزب کمونیست»همین اسم و سپس تبدیل نام حزب دوم به 

توان از جمله اثرگذارترین رخدادها در تعیین می صحبت شد. پیدایش حزب اخیر را

های جنبش کارگری ایران، نه فقط در آن روزها که حتی در دوره سمت و سوی نقش

بعد به حساب آورد. معنی این حرف آن نیست که حزب کمونیست با ظهور خود، به 

طور مثال، سکان هر حادثه، جنب و جوش یا جهتگیری درون طبقه کارگر را به دست 

از هر چیز تأثیر  بیش ،کنیممی ری تعیین کننده حزب صحبتگرفت. وقتی از اثرگذا

و رویکردهایش بر فضای فکر، باورها و پراتیک فعالین طبقه کارگر ها راهبردها، تحلیل

مطمح نظر است. تردیدی نیست که حزب و اخالفش، شمار چشمگیری از کارگران 

ها متفاوت تحت تأثیر آموزش ها، سیاستهای دارای نفوذ و صاحب نقش را برای دوره

بر دوش داشت و در شروع « کمونیسم»پرچم  ،رار دادند. حزبو راه حلهای خود، ق

تنها  -آنسان که واقعاً هم باید باشد  -کارگر دنیا های قرن بیستم کمونیسم برای توده

طبقه  فعلیشد. قبول این نکته مسلمًا برای نسل می راه واقعی رهائی بشر قلمداد

ن شکست و گمراهه رفتن که بار یک قر آدمیهیچ ساده نیست. میلیاردها  کارگر

توهم آفرینی فرساینده سرمایه داری در سوی  مغزشوئی و اسالف در یک سو و فشار

دیگر بر سرشان آوار است تصور نوع نگاه و امید چند نسل پیش طبقه کارگر به 

با همه اینها آنچه واقعی است این است که  .باشدنمی کمونیسم برایشان ساده

کارگران دنیا از جمله ایران مانیفست رهائی بود و احزابی کمونیسم در آن روز برای 

کشیدند، شانس نسبتاً باالئی برای می که با هر روایت و دلیل، این بیرق را بر دوش

نفوذ گسترده در میان توده کارگر داشتند. در همین راستا و با داشتن این پیشفرض 

به بعد بر  1920ست سال به سراغ نوع، مضمون و بار طبقاتی اثرگذاری حزب کمونی
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جنبش کارگری ایران برویم. حزب کمونیست ایران نیروی سیاسی منسجم و یکدستی 

طبقات اجتماعی مختلف و به رویکردهای  اعضا و طرفدارانش به ،مؤسسیننبود. 

متفاوت درون این طبقات تعلق داشتند. هم کارگران زیادی به آن روی نهادند و در آن 

قابل توجهی از افراد طبقه بورژوازی در برنامه ریزی ها،  شمار نقش بازی کردند، هم

و پیشبرد فعالیت هایش تأثیر سرنوشت ساز داشتند. شرائط اجتماعی ها سیاستگذاری

متفاوت و متعارض طبقاتی را به هم پیوند زد های و عوامل تاریخی معینی این تندنس

ظهر قدرت متشکل طبقه و در وضعیتی قرار داد که دست در دست هم، خود را م

برخی عناصر کم یا  گسیختههای حزب زیر این پرچم، به رغم تالش !!.خواندندکارگر 

بیش رادیکال برخاسته از شرائط کار و استثمار و زندگی پرولتاریا، نهایتًا تحقق 

انتظارات و اهداف بخشی از بورژوازی و راهکارهای حصول این هدفها را دستور کار 

ساخت. در باره اینکه عوامل مذکور چه بودند، در جاهای  ارگری ایرانخود و جنبش ک

 کنم. می دیگر صحبت نموده ایم در اینجا به گفتن چند نکته بسنده

. شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری در همان حال که کل ساز و کارهای الزم، 1

 ی مانند ایران را فراهمانباشت در دنیا، به ویژه جوامعهای برای گسترش پرشتاب پایه

های سرمایه میان بخش و سودآوری آورد، نامتوازنی توزیع شرائط ارزش افزائیمی

پائینی این های . الیهساختمی مختلف طبقه بورژوازی را نیز بسیار بیشتر از پیش

طبقه در قیاس با شرکای باالئی از شرائط و امکانات محدودتری برای پیش ریز 

، احراز حصه مناسب در مالکیت سرمایه اجتماعی و سهم مطلوب خویشهای سرمایه

. همین بخش شدندمی سود از کل استثمار پرولتاریای ایران و جهان برخوردار

کرد می بورژوازی در ساختار قدرت سیاسی نیز موقعیتی نازل تر و حاشیه ای تر کسب

 گردید. می ون پرتابیآورد و به مدار اپوزیسنمی و در غالب اوقات حتی نقشی به دست

نخست پس از پیروزی انقالب های . بلشویسم و کمونیسم خلقی لنینی، در سال2

بین المللی های روزمره در جامعه روسیه و دورنما آفرینیهای اکتبر، با نسخه پردازی

خود از طریق کمینترن و احزاب پروروس، الگوئی ظاهراً متفاوت با الگوی امپریالیستی 

قرار داد. الگوئی که برای ی از دنیا پیتالیستی را پیش روی بورژوازی بخشانکشاف کا
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کشورها جاذبه فراوان داشت. در  ایناقشار پائینی و حتی متوسط طبقه سرمایه دار 

این الگو آحاد بورژوازی نه در شکل سرمایه داران منفرد که به صورت افراد یک طبقه 

. هر فرد از طریق نقش خویش در آوردندمی به دستمالکیت کل سرمایه اجتماعی را 

کرد. بر مبنای می سازمان کار سرمایه داری موقعیت متناظر با سرمایه دار بودن احراز

این موقعیت و نقش، سهم خود از مالکیت سرمایه اجتماعی و سود خویش از حاصل 

ی مقدم آورد. تحقق این الگو برای این بخش بورژوازمی استثمار پرولتاریا را به چنگ

بر هر چیز در گرو دستیابی به قدرت سیاسی و تسخیر ماشین دولتی بود. برای این 

رفت که قدرت طبقه کارگر را نردبان عروج خود به عرشه می کار باید راهی را

 «سوسیالیسم»سازد. کمونیسم خلقی لنینی این الگوی سرمایه داری را  حاکمیت

 !!نهادمی سوسیالیستی طبقه کارگر نامو جنبش استقرار آن را جنبش  !!خواندمی

دولت میراث  !!زدمی حزب پرچمدار و پیشاهنگش را حزب کمونیست پرولتاریا صدا

تأسیس این احزاب، ترویج این الگو و « اردوگاه سوسیالیسم»دار انقالب اکتبر و معمار 

طریق  کارگر دنیا پشت سر این الگو و احزاب را از یک سو تنهاهای به صف شدن توده

دید و از سوی دیگر همین را کمونیسم و می تضمین ماندگاری حکومت نوپای روسیه

کرد. این الگو در همان حال نقش میثاقی آهنین را برای می راه رهائی بشر اعالم

وحدت و همدلی میان اردوگاه شوروی ) قطب سرمایه داری دولتی جهانی( با بخش 

 نمود.  می ایفاء دنیابورژوازی مورد گفتگو در 

حزب کمونیست ایران به عنوان یک نیروی عضو کمینترن و وفادار به کمونیسم خلقی 

فاتح در انقالب کارگری اکتبر، وارد پهنه پیکار سیاسی در جامعه روز ایران شد. این 

حزب در خارج از مدار ادعاها و در دنیای واقعی مبارزه طبقاتی، نماینده رؤیاهای اقشار 

و دست به کار مصادره قدرت پیکار ها اعتراض این الیه ی، پرچمدارپائین بورژواز

کارگران و دهقانان با هدف استقرار الگوی نوع لنینی و کمینترنی انکشاف 

کاپیتالیستی جامعه ایران بود. فراموش نکنیم که در این رویکرد و الگو، طبقه کارگر به 

کرد. می باید نقش اول را بازیلحاظ کشیدن بار پروسه کارزار و حمل کجاوه انقالب 

 جنبش انقالبی به حساب و پیشاهنگ شد، سرکردهمی باید صاحب انقالب قلمداد
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بایستی تمامی نقش و رسالتی را که در پروسه واقعی مبارزه طبقاتی برای می آمد ومی

ساز و برگ تحقق اهداف  ،رهائی بشر به دوش دارد، به گونه ای مجعول و وارونه

سازد. باید زیر بیرق کمونیسم و پیکار علیه سرمایه داری جاده انکشاف نوع بورژوازی 

معینی از نظام بردگی مزدی را حفاری کند. گفتن این نکته نیز بسیار مهم است که 

 قرار کارگرهای تودهدسیسه و ترفند پیش پای  کمونیسم خلقی این راه را از سر تزویر،

نیست. روایت ها شه کشی فریبکارانه و این حرفداد. بحث اصال بر سر توطئه و نقنمی

این رویکرد از سرمایه داری، رسالت پرولتاریا، سوسیالیسم، مبارزه طبقاتی و راه رهائی 

نیروی اجتماعی یگانه انگذاران حزب با راهبردهای باال و در مقام یبنبشر این بود. 

، به کندوکاو ی خویشحزب عهده دار ایفای این نقش ها، در طالیگان اعالم موجودیت

اوضاع جاری و موقعیت طبقات یا نیروهای اجتماعی روز ایران پرداختند. آنان به این 

 نتیجه رسیدند که:

صنایع بزرگ فابریکی در ایران به هیچ وجه وجود ندارد، اولین کوششها برای ایجاد »

جامید. صنایع در آغاز قرن بیستم نظر به مخالفت انگلیس و روس به عدم موفقیت ان

توانستند می صنایع بزرگ معدنی هم وجود ندارد، سرمایه داران انگلیس و روس تا

امتیازات منابع طبیعی را از دولت شاهنشاهی تحصیل و به خود منحصر نموده و 

. فقدان کامل راههای آهن که به اندقسمت عمده آنها را در حال تعطیل نگاه داشته

گلیس و روس ساختمان آن قدغن شده در مقابل بین ان موجب قرارداد پولهستان)؟(

تکامل و توسعه ایران سد غیرقابل رفعی ایجاد و ایران را در سرحد ورود به سرمایه 

 (42« )داری متوقف کرده است

و باورهای باال و درست در ها رکاران تأسیس حزب با پیش کشیدن تحلیلانددست

 که:  گفتندها ادامه آن

 مصنعتی اصالً وجود ندارد، گروههای کارگران صنعتی که هنگا در ایران پرولتاریای»

ها کوشش برای ایجاد صنایع محلی آغاز پیدایش نمودند، پس از تعطیل کارخانه

قسمتی به خارجه ) به طور عمده باکو( مهاجرت کردند و قسمتی هم در شهرهای 

 ( 43« )بزرگ سکونت گزیدند و قشر لومپن پرولتاریا را پدید آوردند
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به این ترتیب دوربین کندوکاو حزب از وجود پرولتاریا هیچ ردی نیافت، درعوض تا 

رو به « لومپن پرولتاریا»چشم کار کرد، با بورژوازی و به ویژه خرده بورژوازی انقالبی!! و

 رو شد.

، اندطبقه لومپن پرولتاریا از کارگران و پیشه وران و صنعتگران سابق تشکیل شده»

شوند و قسمت مهمی از اهالی می ه و بی زمین دائماً به آنها عالوهدهقانان ورشکست

آورند، این طبقه نظر به شرائط غیرقابل تحملی که برای می شهرهای ایران را به وجود

 ( 44« )ادامه حیات دارد طبقه ای است انقالبی ولی کاماًل غیرمتشکل و فاقد آگاهی

اریائی در کار نیست!! دهقانان در تاریکی و حزبیون با این نوع نگاه به وضعیت که پرولت

 لولند، خلع ید شوندگان هم فقط لومپنمی دینیهای جهالت و باتالق خرافه

از سرمایه اندانگلیسی و روسی و نبود راه آهن هم چشمهای سرمایهوجود گردند!! می

  ادامه دادند که: داری شدن مملکت را به کلی تیره و تار ساخته است!! 

انقالب فقط در شکل نهضت رهائی بخش ملی شانس پیروزی دارد، نیروی  .» ..

 ( 45« )شایسته رهبری این انقالب نیز فقط خرده بورژوازی تجاری است

های همان الیه«!! خرده بورژوازی تجاری»منظور نظریه پردازان حزب از چیزی به نام 

از طبقه سرمایه دار ایران مختلف بورژوازی بازار و کسبه و به بیان دقیق تر آن بخش 

که در آن زمان شریک مستقیم امپریالیستهای انگلیسی نبودند. ادامه نظرات و  بود

کنیم، اما پیش از آن باید چند می حزب را کمی پائین تر دنبالهای سیاستگذاری

  در میان نهاد.  را پرسش

دید و چرا می اولین سؤال این است که چرا حزب کمونیست اوضاع جامعه را چنین

تهیه شده است  1921کشید؟ متن مورد استناد در سال می این گونه مسائل را پیش

پیش گفتم که جامعه ایران بر خالف استنباط نویسندگان مرامنامه های و من در فصل

و منشور، تا پایان دهه نخست قرن بیستم، مرحله ای از توسعه انباشت سرمایه را 

کردند و شمار قابل توجهی می زیادی در کشور کارهای پشت سر نهاده بود. کارخانه

نمودند. بر اساس همه شواهد حتی چند سال پیش از تنظیم این می کارگر را استثمار

از پنج  در تهران متون توسط سران حزب، فقط شمار کارگران دو حوزه چاپ و تلگراف
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های کار در حوزه هزار نفر بیشتر بود. جمعیت نسبتاً وسیعی از طریق فروش نیروی

کردند. حتی نویسندگان متن هم مرتباً از خیل کثیر چند می مختلف امرار معاش

زنند. می میلیونی خلع ید شدگان در جستجوی جائی برای فروش نیروی کار حرف

روز جامعه بودند و پرسش این است که چرا بانیان حزب بر های همه اینها واقعیت

 بستند، چرا منکر هر میران رشد سرمایه داریمی چشم حقایق روی تمامی این

دید و همه جا با نمی حزب هیچ کارگری برای گرفتن عکسهای شدند، چرا دوربینمی

پاسخ این پرسش مفصل است، اما من آن را در چند  شد؟!!می قحطی کارگر مواجه

 کنم.می نکته خالصه

شاخص رابطه خرید و  . نظریه سازان متحزب، پروسه توسعه سرمایه داری را با1

بستند، وجود می کاویدند، بر وسعت کاال شدن نیروی کار چشمنمی فروش نیروی کار

مختلف را گواه رشد قابل توجه سرمایه های چشمگیر فروشندگان نیروی کار در عرصه

برای داوری در مورد ها دیدند. به جای اینها و با بی اعتنائی به این مؤلفهنمی داری

شاف کاپیتالیستی جامعه به شمارش تابلوهای باالی سر مراکز بزرگ صنعتی میزان انک

 نهادند.می روی مؤسسات عظیم الجثه تولیدیو  

. حزبیون شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری را با شناخت مارکسی سرمایه 2

ر کردند، قانونمندی پروسه رشد و گسترش این شیوه تولید در این عصر، دنمی آناتومی

نمودند. در غیاب این نمی جوامع فئودالی روز را با شعور و شناخت مارکسی تعمق

متدولوژی، نقش بازی سرمایه مالی یا انحصارات بزرگ فراملیتی را مانعی بر سر راه 

یافتند.!! زیر فشار رؤیاها و می انکشاف سرمایه داری در جامعه ای مانند ایران

ورشکستگی صنایع بومی و زبونی  ،ائین بورژوازیپهای الیه محاسبات ناسیونالیستی

بزرگ امپریالیستی را مترادف با انسداد پروسه های تولیدات داخلی در رقابت با سرمایه

خارجی های انگاشتند. در همین راستا پیش ریز سرمایهمی سرمایه داری شدن جامعه

 و رشد صنعتی در قلمروهای صنعت و تولید داخلی را به حساب توسعه سرمایه داری

 نهادند، فقط سرمایه ای را گواه شکوفائی و بالیدن شیوه تولید جدید ارزیابینمی

داشته باشد!! « مام وطن»کردند که صاحب آن شناسنامه ایرانی و نام و نشان می
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رسیدند که جامعه می نظریه پردازان حزبی به دلیل همه محاسبات فوق به این نتیجه

که در آن  نه فقط هیچ نشانی از انباشت سرمایه و صنعتی روز ایران برهوتی است 

خورد که اصالً در پشت مرز ورود به روند توسعه سرمایه داری نمی شدن به چشم

 متوقف گردیده است!! 

سرمایه سر بر « نبلسُ». در چنین برهوت خشک و شوره زاری که ظاهراً قرار نیست 3

هم بر عدسی چشم تئوری پردازان حزبی کارگری هیچ پیداست که سایه کامالً  !!آرد

کرد و یا به می گردید، یا از کشور فرارمی شد. هر دهقانی که خلع یدنمی سنگین

این شوره زار برعکس های لومپن ،آمد!! البته از حسن اتفاقمی درها جرگه لومپن

 آماده فروش خود به دسایس و تحریکات»به گفته مارکس همتایان اروپائی خویش که 

 رسیدند!!  می انقالبی به نظر زیاد خیلی( 46)بودند « ارتجاعی

پرسش دوم را مطرح کنیم. تصویری این چنین از جامعه آن روز ایران یا هر کشور 

مشابه به طور واقعی دغدغه و مشغله کدام طبقه، قشر یا اقشار اجتماعی بود؟ کدام 

داری را به صورت یک نیروی طبقاتی معین عدم رشد یا توسعه ناکافی سرمایه 

دید؟!! کدام طبقه وجود سرمایه خارجی را می مصیبت بزرگ بر وجود خود سنگین

 سرمایه داری به حسابشیوه تولید سد آهنینی بر سر راه توسعه صنعتی و انکشاف 

آورد. کدام نیروی اجتماعی بود که ضمن دیدن و تأکید بر وقوع پروسه خلع ید می

وپای فروشندگان نیروی کار در معادالت اجتماعی را قابل نقش طبقه ن ،مولدین خرد

و باالخره نمایندگان فکری و نظریه پردازان کدام طبقه  ؟انگاشتمی چشم پوشی

 را بی تأثیر و قابل چشم پوشی تلقی بودند که مبارزه جاری کارگران علیه سرمایه

و سرمایه  د!!دیدنمی را نسخه نجات جامعه« انقالب رهائی بخش ملی»کردند، می

داران کوچک )بازاریان، کسبه و پیشه وران( را قدرت سلسله جنبان این انقالب 

ناروشن نیست. قبل از هر چیز تصریح کنم که  هیچ! جواب سؤال ؟کردندمی ارزیابی

وقتی خواستار جستجوی هویت طبقاتی صاحبان نظرات باال یا بطور مشخص تر 

شویم، مسلماً دنبال شجره نامه خانوادگی آنها می بنیانگذاران حزب کمونیست آن روز

کارگری های نیستیم. تردید نیست که اگر نه همه، اما شماری از آنها عناصر خانواده
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بودند، اما بحث مطلقاً بر سر سرمایه دار یا کارگر بودن افراد مذکور نیست، سخن از 

غه ها، انتظارات و این است که نظریه پردازان دست به کار تأسیس حزب، حرفها، دغد

های کشیدند و شالوده راه حل جوئیمی رؤیاهای کدام طبقه با قشر اجتماعی را پیش

 ساختند؟می خود

 گفتند و دستور مبارزات خودمی اندیشیدند،میها یک چیز روشن است. آنچه این

کردند، ربطی به طبقه کارگر نداشت. حزب سازان اساساً منکر پیدایش و وجود می

اعی این طبقه در جامعه خویش بودند، طبقه ای که به زعم آنان، حداقل در اجتم

شد، چگونه قرار است توسط می روزهای تأسیس حزب به دنیا نیامده!! و وجودش انکار

آنها نمایندگی گردد!! برای لحظه ای افرادی را پیش چشم مجسم کنیم که دور هم 

فرض کنیم که منظورشان از نامند، می «کمونیست» و خود را اند جمع شده

کارگر های جنبش ضد سرمایه داری توده در کمونیست بودن، ایفای نقش فعالین

، آنگاه در نازل ترین و نامحسوس ترین سطح هم که استباشد!! اگر مسأله از این قرار 

شده است باید همان میزان واقعی رشد روز سرمایه داری، پیدایش پرولتاریا و حضور 

تأثیر یا مفلوک این نیروی اجتماعی!! در پهنه معادالت جاری  بدوننگ و هر چند کمر

های ، باید همه یا الاقل بخش مهمی از حرفقرار گیردمورد قبول و تأکید  ،جامعه

خود را به جنب و جوش و ابراز وجود اجتماعی این توده و طبقه اختصاص دهند. اما 

س کل حرفها آنست که اصاًل کنیم که چنین نیست. بالعکمی به وضوح مشاهده

ازی هم برای پیدا شدنش قابل رؤیت نیست!! بر این اندکارگری وجود ندارد و چشم

توان واقعی و مفروض تلقی کرد، این است که بنیانگذاران حزب و می مبنا آنچه را که

 و هر طبقه یا نیروئی را نمایندگی بودندفوق هر چه های صاحبان نظرات و ایده

. نبودندحداقل  فعالین کمونیست چیزی به اسم جنبش کارگری ایران  کردندمی

ممکن است گفته شود که جماعت مذکور با طرح مسائلی مانند عدم رشد سرمایه 

داری، فقدان وجود پرولتاریا یا امتناع از پرداختن به نقش جنبش کارگری و مانند 

. اندکردهنمی نها را دنبالاینها، بی توجهی به وجود جمعیت روز کارگران و مبارزات آ

، در مجموع هم اند، بعضاً خود از همین کارگران بودهانددیدهمی این جمعیت را آنان
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خود را فعاالن کمونیست جنبش پرولتاریا و به ویژه جنبش انترناسیونالیستی طبقه 

گر خود را بر روی مسائل دیهای ، اما تمرکز تحلیل و گفتهانددانستهمی جهانیکارگر 

!! چنین تصوری مسلماً غلط است اما باز هم فرض کنیم چنین باشد، آنگاه اندقرار داده

گردد که تحلیلها، نظریات و رؤیاهای این می این سؤال بسیار مهم مطرح

فعال کارگر یا اهل جمعیت کارگری روز ایران و دنیا چه راهی پیش های کمونیست

 مفاد و مواضع که آندادند؟! بیانیه ای با می روی طبقه کارگر و جنبش کارگری قرار

!! اندانگلیسی و روسی راه توسعه سرمایه داری ایران را سد نمودههای سرمایه گویا

زیر مهمیز زور سرمایه امپریالیستی از تک افتاده است!! « صنعت ملی»کاروان رشد 

اخت!! یا انداهباید سرمایه داران متوسط و کوچک را سازمان داد و انقالب رهائی ملی ر

چه پیامی برای کارگران داشت؟!! پیداست که این مسائل نه دغدغه ها مشابه این حرف

 کارگر که فقط مشغله روز بورژوازی ایران بود. های توده

، صنعتی، مدرن، پیشرفته، با !!«آباد»به یک ایران  کمونیست سکانداران حزب

اقتصادی، سرمایه اجتماعی قادر به  الزمهای و معادن سودآور، زیرساختها کارخانه

رقابت با سرمایه داری هر کشور غربی، دارای امنیت و ثبات سیاسی و کارگرانی 

 برخوردار از یک حداقل معیشتی و امکانات رفاهی!! و البته تسلیم و آرام

اگر نه برای همه بنیانگذاران حزب، اما برای اغلب آنها، « کمونیسم»اندیشیدند!! می

ظرفی و اسم  فقط بودنشان،یا کارگر ز تعلقات طبقاتی و جدا از سرمایه دار مستقل ا

بود. آنان حصول این هدف یا برپائی باال رمزی برای استقرار جامعه ای با مشخصات 

دیدند که مسیر منتهی به آن را پرسنگالخ، نمی نه فقط آسانالبته چنین جامعه ای را 

یک مانع مهم « امپریالیسم»تند. از منظر آنها انگاشمی دشوار و حتی مین گذاری شده

را یگانه راه ها در قدرت، شراکت با امپریالیست مسلط و سر این راه بود!! اگر بورژوازی

دید، تشکیل دهندگان حزب، می ساخت و ساز جامعه سرمایه داری ایدآل خود

پنداشتند!! می بزرگ امپریالیستی را سد سراین راههای بالعکس سرمایه مالی و دولت

نداشتن هیچ گونه سهم در قدرت سیاسی و یکه تازی دیکتاتوری هار حاکم نیز معضل 
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 مهم دیگری بود که آرزوی حزب برای احراز رل مؤثر در این فرایند را نقش بر آب

 ساخت. می

دیدند اما نسخه پیچی غلبه بر آنها را هم می بنیانگذاران حزب این موانع و مشکالت را

، دولت روز روسیه و «لنینیسم»داشتند. نسخه ای که همان روزها، توسط  در آستین

کمینترن، نه فقط برای سرمایه داری شدن جوامعی مانند ایران که برای عالج همه 

شد!! نسخه ای که پیش از هر چیز یا بند نخست آن، قدرت می دردهای بشر تجویز

و جنگ ها یورش را از خطر« حزب کمونیست اتحاد شوروی»سیاسی نوپای 

های تمامی جنبش داد ومی هار امپریالیستی نجاتهای جنایتکارانه دولتهای افروزی

ساخت. بند دوم می آن محافظ برج بقای نیروی را دنیا دهقانی –پرخروش کارگری 

در « انقالب دموکراتیک خلق»یا « انقالبات ضد امپریالیستی»این نسخه سازماندهی 

رسازی راه عروج احزاب کمینترن به عرش قدرت سیاسی بود. کشورها با هدف هموا

داد تا با بهره گیری از حمایت همه جانبه اردوگاه می رخداد اخیر به این احزاب امکان

و به صف کردن دهقانان، کارگران و بخشهائی از « سوسیالیسم»در حال تکوین 

دن جوامع خود را به بورژوازی، در یک جبهه متحد فراطبقاتی، پروسه سرمایه داری ش

 یا «دهقانان –دیکتاتوری کارگران »فرجام برند، قدرت سیاسی حاصل این فرایند را 

 همین تر طرف این گام چند نهند، نام اینها مشابه و «خلق دموکراتیک جمهوری»

ول این فراز و فرودها محص داری سرمایه جامعه و خوانند پرولتاریا دیکتاتوری را دولت

اعالم دارند!! نسخه پیچیده شده توسط حزب کمونیست شوروی و  را سوسیالیسم

نمود و می کرد. بقای اردوگاه را تضمینمی کمینترن همه مشکالت را یکجا حل

همزمان راه تعبیر رؤیاهای شیرین احزاب به اصطالح کمونیست کمینترن، برای 

 کرد. می سرمایه داری شدن جوامع خویش را حفاری و تسطیح

 میالدی در چهارچوب این استراتژی سخن 1920یست ایران در سال حزب کمون

داشت. ستیز با رژیم حاکم و حامیان نیرومند انگلیسی آن، تالش می گفت و گام برمی

بورژوازی، دهقانان و کارگران در یک جبهه های برای متحد ساختن بیشترین بخش

از موقعیت ر حمایت واحد امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی، بسیج این جبهه د
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اساسی قدرت در جامعه، به های دولت روز شوروی، به دست گرفتن اهرمشکننده 

فرجام رساندن پروسه تسلط سرمایه داری در ایران با بهره گیری از کمکهای همه 

جامعه »، استقرار سرمایه داری دولتی با نام جعلی «اتحاد شوروری»نوعی 

)اتحادیه سرمایه داران دولتی( دورنمای « تحزب کمونیس»و حکومت « سوسیالیستی

نمود!! و می کرد. حزب از مقصد آغازمی واقعی پیش روی بنیانگذاران حزب را تعیین

کشید!! جامعه با شتاب راه انکشاف می نقشه راه« مراحل سلوک» برای طی

ی در پیمود اما هنوز تا تسلط کامل این مناسبات فاصله نسبتاً زیادمی کاپیتالیستی را

پیش داشت. حزب در شرائطی نبود که بالبداهه قدرت سیاسی را تسخیر کند و زمام 

امور برای پاسخ به نیازهای پروسه انکشاف سرمایه داری را در دست گیرد. از سوی 

 خلقی کمونیسم رویکرد کل و حزب –و این بسیار تعیین کننده و مهم است  -دیگر

سرمایه داری طبقه کارگر را در دل نداشتند و مطلقاً دغدغه سازمانیابی شورائی ضد 

 و کارزارهایشانها اساساً ایفای چنین نقشی در هستی اجتماعی و سپهر ایده

گنجید. در این میان آنچه به صورت عاجل، تمامی هوش و حواس حزبیون را نمی

داشت کاپیتالیستی شدن جامعه بود، با این قید مشخص که برنامه ریزی می مشغول

نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی این سرمایه داری در ید قدرت حزب باشد. برای آتی 

این کار باید از همین حاال تدارک بینند. تئوریها، راهکارها، مقوله آفرینیها، تعاریف و 

در همین جا، در پاسخ به ملزومات گذر از موقعیت موجود به ها وظیفه نویسی

. جامعه باید شاهد وقوع ندشدمی قابل توضیح و ندکردمی سرمنزل مقصود، معنی پیدا

گردد زیرا انجام چنین انقالبی شرط هموارسازی راه « دموکراتیک انقالب بورژوا»

قادر به پیروزی « نهضت رهائی بخش ملی» تسلط سرمایه داری است. انقالب در قالب 

تواند جای پای می است که حزب« نهضتی» است، زیرا فقط از درون چنین 

لتگری خود را مستحکم سازد و راه تسخیر قدرت سیاسی را پوید. انقالب باید راه دخا

آتی حزب این خواهد « سوسیالیسم» استقرار سرمایه داری دولتی را پیش گیرد، زیرا 

را محکم سازد، اتوپیای سوسیال « صنعت مستقل ملی»های بود. انقالب باید پایه

را جامه عمل پوشاند و همپیوندی « داری رشد آزاد و مستقل سرمایه»رمانتیسیستی 
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انگلیسی، شرکای های با اردوگاه را یقینی گرداند. برای این کارها، باید امپریالیست

داخلی آنها و رژیم حاکم همدستشان آماج تعرض باشند، انقالب با توجه به همه این 

النی باید صف بندی طبقاتی و اجتماعی خاص خود را پدید آرد. صف طوها مؤلفه

غربی و های نیرومندی که سوای الیه نازکی از سرمایه داران شریک امپریالیست

فئودالهای متحدشان، همه طبقات و اقشار دیگر در آن همصدا، هم منافع و متحد 

  گردند!!

براین باید معجون مریخی معجزه و بنا بود« خلق» این امر نیازمند بستن دخیل به 

افل و ترجیع بند هر گفتگوئی شود. حزب دلباخته این گری با این نام، نقل همه مح

 اهداف و اسیر این جهتگیریها، بود و نبود یا تعریف وجود کارگر را هم از همین منظر

کاوید. فروشندگی نیروی کار، جدائی از کار خود، منفصل از دخالتگری در کار، می

دید. کارگر در نمی نکارگر بودهای حاصل کار و تعیین سرنوشت زندگی خود را نشانه

محاسبات او انسانی بود که اواًل خالق محصوالت صنعتی مرغوب و رقابت جو باشد!! 

و فاقد ظرفیت کافی برای رقابت در بازارهای جهانی تولید ننماید!! اگر « کاالی بنجل»

جز این کند نه کارگر است و نه وجودش گواه گسترش سرمایه داری است!! ثانیًا 

دهد، اصالً کارگر نمی لد نیست و به طور مستقیم اضافه ارزش تحویلکارگری که مو

 دریافت کند!!  « خلق»نیست!! او باید مدال تعلق به 

در این سپهر ویژه شناخت است که حزب نزدیک به یک میلیون آدم فروشنده یا در 

دید. نمی میلیونی روز کشور را کارگر 8جستجوی فروش نیروی کار، از کل جمعیت 

را مدال تعلق ها کوبید و همه آنمی بر پیشانی« لومپن پرولتاریا»آنها را یکجا مهر  کل

گشت و در همین راستا می کرد. حزب کمونیست روز دنبال خلقمی به خلق اعطا

داشت که سوای الیه بسیار نازکی از سرمایه داران و مالکین بسیار بزرگ، می بانگ بر

نهضت » ستند، همگی تشکیل دهندگان صف همه نیروها و طبقات دیگر خلق ه

» تا تحت رهبری اند باشند!! و همگی آمادهمی و ضد امپریالیست« رهائی بخش ملی

انقالب بورژوا دموکراتیک را به پیروزی « بورژوازی ملی»و « خرده بورژوازی تجاری
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ه کار انداخت و برناممی رسانند!! حزب با این دورنما و جهتگیری به جامعه  روز نظر

 کرد.          می خود را به شرح زیر تنظیم و طرح

، تشکیل «!!انقالبیهای نمایندگان فرقه»متشکل از « برقراری حکومت موقت انقالبی»

، آزادی «جمهوری خلق»، سرنگونی رژیم حاکم و استقرار «مجلس مؤسسان»

ایرانی  تأسیس اردوی ملی زیر نظر صاحب منصبان» مطبوعات، تشکل و اجتماعات، 

برای حفظ جمهوری ایران و مبارزه با دزدهای اجانب، خالصی دهاتی از چنگ 

 بخش سیاسی این برنامه را پر«!! ملکداران و تأمین رفاهیت حال اقتصادی آنها

 سازد. می

معمول بر عقب مطابق رفت. موجود حزب سپس به سراغ مسائل اقتصادی و مالی 

صادرات و واردات را میان د نهاد. نامتوازنی ماندگی بیش از حد جامعه انگشت تأکی

موقعیت دشوار تاجران ایرانی و عجز آنها در رقابت با سرمایه داران  !!فاجعه خواند

و به دنبال تمامی اینها خطوط اساسی برنامه خود برای  دانست!!خارجی را مایه تأسف 

 گشایش معضالت را به شرح زیر اعالم نمود.

لت، نقاط بزرگ مثل تهران، تبریز، خلیج فارس و دریای خزر را باید با سرمایه دو .1»

 با راه آهن به هم متصل کرد.

 . برای رفاهیت حال رنجبران و صنعتکاران یک بانک فالحت تشکیل داد.2

 . برای انکشاف و ترقی استحصاالت داخلی بانک کئوپراتیو تأسیس نمود.3

 حت رنجبران ساخته شود.. به زودی نهرها و قنوات زراعی درست برای فال4

. باید به کارخانجات ملی کمک نمود، اسباب ترقی و انکشاف صنایع ملی را فراهم 5

 آورد.

 . معادن نفت و نمک در انحصار دولت قرار گیرد.6

 اخته شود.اند . با سرمایه دولت معادن مس و آهن و غیره به کار7

جهت استحصال تشکیل شود، مثل در از حقوق رنجبران، اتفاق همکاران . برای دفاع 8

و شاگردان در شهرها، اتفاق فقرا در ها اتفاق مستخدمین ادارات دولتی، اتفاق عمله
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شورای » محلی و والیتی و ایالتی، اتفاق مرکزی موسوم به های دهات، به واسطه اتفاق

 (47) «به وجود آید « ایرانهای اتفاق

کثیر های گفتگو پرداخت. وضعیت روز توده مرامنامه حزب در باره مسأله ارضی نیز به

 بار خواند و پیشنهادات خود را این چنین فرمولبندی کرد. دهقان را بسیار تأسف

 . امالک مالکین بزرگ از طرف دولت ضبط و مال مخصوص ملت باشد. 1»

ضبط کند و باید که کمتر از مقدار معینی است که دولت  متوسط. امالک مالکین 2

شود باید در میان دهقانان تقسیم و می قدار معینی است که به زارعین دادهزیادتر از م

 باشد.ها مال مخصوص دهاتی

. اگر اراضی مالکین برای برزگران کافی نباشد، آن وقت از اراضی دولتی هم در 3

  اختیار آنان قرار گیرد.

 (48) «نددارند و از چادرنشینی خالص شواراضی زراعی دریافت  ،. عشایر و ایالت4

فرقه » که در آن زمان هنوز خود را  کمونیست آخرین بخش مرامنامه و برنامه حزب

نامید، در مورد امور مالی بود. در این قسمت همه توجه و تأکید سران می «کمونیست

حزب بر چند نکته متمرکز شد. اینکه یک بانک ملی معتبر با شعبات متعدد در همه 

کاهش یابد، لغو مالیات ها صاحبان صنایع، برزگران و عمله شهرها به وجود آید، مالیات

و حیوانات اهلی، لغو تمامی امتیازات خارجی و تطبیق مالیات با عایدات کل ها بر آدم

 داد.می این نکات را تشکیل

مرامنامه حزب که در واقع مانیفست بنیانگذارانش در رابطه با جامعه روز ایران و 

ختلف بود نمونه بسیار گویائی از نسخه نویسی کمونیسم مسائل دامنگیر طبقات م

کارگری و های خلقی لنینی یا جناح میلیتانت سوسیال دموکراسی برای جنبش

با  نه فقط هیچ شباهتی دهقانی آغاز سده بیستم به بعد است. این نسخه نویسی

ندارد که کمونیسم ضد کار مزدی پرولتاریا و ماتریالیسم انقالبی و مارکسی این طبقه 

است. تمامی نکات مطرح و مورد تأکید منشور، حدیث  با آن از همه لحاظ در تعارض

در آن ندارد، تکلیف جنبش  دل بورژوازی ایران است و آنچه هیچ جائی های دغدغه

باشد. حزب پس از می طبقه کارگر و نیز تکلیف مبارزات جاری سایر استثمارشوندگان
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پردازد و این وظائف را به می ا به توضیح وظائف روز خودطرح مرامنامه و تشریح دورنم

 کند.می شرح زیر فرمولبندی

. تأمین اعتالء و گسترش نهضت آزادیبخش ملی، راندن امپریالیستهای انگلیسی از 1»

 ایران و در ارتباط با آن سرنگون ساختن حکومت سلطنتی 

کل کردن دهقانان و انگلیسی، متشهای . در جریان مبارزه علیه امپریالیست2

مستخدمین شهری و ایجاد خودآگاهی طبقاتی در آنان، پس از پیروزی بر 

انگلیسی، مبارزه ملی ما با مبارزه طبقاتی و نهضت رهائی بخش ملی های امپریالیست

که برای حصول این  اددمی حزب ادامه «گرددمی با نهضت کمونیستی جایگزین

کم حزبی که حزب بتواند به وسیله آنان رهبری عده زیادی کادر مح.1»اهداف باید 

. همه 2وسیع طبقات  زحمتکش را در دست گیرد به وجود آیند. های مستقیم بر توده

نیروهای انقالبی کشور در اطراف حزب و زیر پرچم نهضت آزادیبخش ملی علیه 

ا هخارجی و برای مبارزه با دولت شاه خائن که خود را به خارجیهای امپریالیست

 (   49« )فروخته است گردآوری شوند

پیش کمینترن ها حزب همان است که از سالهای جهتگری وها بند بند تحلیل

ساخته بود. اینکه: راه انجام هر کاری در رابطه با جنبش  عضودستور کار احزاب 

کارگری و طبقه کارگر دنیا سوای چند کشور اروپای غربی و امریکای شمالی، از 

کند، پیروزی این انقالب در گرو وجود و می عبور« انقالب بورژوا دموکراتیک» مارپیچ 

میدانداری حزب کمونیست پرولتاریا است، حزب است که باید کارگران را پشت سر 

خود به صف کند، به نام آنها، همراه با بخشهائی از بورژوازی قدرت سیاسی را تسخیر 

س مؤسسان را فراخوان دهد و تمامی نماید و جمهوری خلق را برقرار سازد. مجل

کارهای دیگر را جامه عمل پوشاند. فاز بعدی ایفای نقش حزب استقرار سرمایه داری 

یشه جنبش اند این سیطرهدولتی زیر بیرق سوسیالیسم و کمونیسم خواهد بود. در 

 کرد. اگر توان تأثیرگذاری کافی داشت ونمی کارگری و پرولتاریا جای ویژه ای احراز

توانست در معادالت تغییر قدرت، نیروی مؤثری باشد، باید نردبان عروج حزب به می

شدند، اعتبار میدر همین راستا فعالینش به حزب جذب  گردید،می اریکه زمامداری
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یافتند. می کردند و راه ارتقاء به مدارج باالی حزبی را به روی خود بازمی عضویت پیدا

دیدند و به یمن این خصوصیات و پیشینه می موار تشکیالتااند خود را سلول زنده و

های رونی میان همزنجیران، توان گسترش فرامین حزب به پراتیک جاری تودهاند نفوذ

دادند. اگر طبقه کارگر جامعه ظرفیت می آفریدند و پرورشمی کارگر را در خویش

اقد این موقعیت بودند کرد اما اگر کارگران فمی ایفای این نقش را داشت حزب چنین

و تا رسیدن به این سطح از ابراز وجود اجتماعی زمان الزم داشتند، حزب دست روی 

جست، به سراغ می اندیشید. به جنبش دهقانی توسلمی نهاد، چاره دیگرینمی دست

زد. می را یکجا به هم گرهها رفت. همه اینمی پائینی و متوسط بورژوازیهای الیه

در « ملت» و «زحمتکشان» ، «رنجبران» ، «خلق» ن خاطر اصطالح درست به همی

خورد. تشکیل و می ادبیات احزاب بسیار بیشتر از لفظ کارگر و جنبش کارگری چرخ

برای حزب حالل مشکل بود و دستش را در سربازگیری بدون « خلق»پر نمودن صف 

گذاشت. در یک کالم می باز« انقالب بورژوا دموکراتیک»هیچ مرز و محدودیت، برای 

 به پیروزی رساندن انقالب اساساً کار حزب بود. وقتی که حزب پرچم انقالب

جنبش »شد، همگی مدال خلق یا می افراشت جنس طبقاتی انقالبیون بی تأثیرمی

بستند. می دیدند و زیر این نام پشت سر حزب صفمی را بر سینه نصب« زحمتکشان

حزب کمونیست »نقالب دموکراتیک، با این اوصاف روایت لنینی کمونیسم، حزب و ا

طبقه های را از هر مقدار دغدغه نیاز به سازمانیابی ضد سرمایه داری توده« ایران

استقرار  ،ساخت. مسأله کلیدیمی کارگر و تمرکز تالش بر این مهم، آزاد و آسوده

ط با دخالتگری فعال و خالق حزب و تسخیر قدرت سیاسی توس« جمهوری خلق»

نیروئی بود که خودش بر پایه مکتب، مرام و عقیده اش، خود را نماینده پرولتاریا و 

خواند. قائم مقام، منجی و همه چیز می صدر و ذیل هستی اجتماعی این طبقه

انگاشت، می داد را تجلی منافع طبقه کارگرمی ، هر چه انجامشدمی کارگرهای توده

و پراتیک جاری خود را جنگ  شمردمی ریاحضورش در میدان را حضور کل پرولتا

 نامید. می رهائی بشر
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حزب به دنبال خط کشیدن روی موضوعیت و مبرمیت سازمانیابی شورائی 

« رنجبران»کارگر و در عوض رجوع به قدرت های سوسیالیستی ضد سرمایه داری توده

هداف انقالب به سراغ دستور کار خود برای تحوالت اجتماعی روز و ا« خلق قهرمان»و 

کرد و به گونه ای که باالتر می رفت. از اقتصاد و امور مالی آغازمی بورژوا دموکراتیک

دیدیم خواستار ایجاد بانک ملی با شعبات کثیر در همه شهرها، کشیدن راه آهن، 

تأسیس بانکهای فالحت و تعاونی، احداث قنوات و کانالهای آبیاری، کمک به صاحبان 

نعت کشور، دولتی کردن معادن نفت و نمک، استخراج کانهای صنایع و توسعه ص

را  «رنجبران» شد. سران حزب البته می دیگر توسط جمهوری خلق و این نوع اقدامات

اتفاق فقرای »  ،«اتفاق شاگردان شهرها» دادند که می بردند. به آنها حقنمی هم از یاد

ساخت. می هم تر حزب برایشان سندیکاو اتفاقهای دیگر بر پای دارند!! از این م« روستا

آورد، سندیکاها می کرد و سندیکاهای هر چه بیشتری پدیدمی سندیکاسازی را ترویج

ساخت و می خودرا از طریق فعالین کارگری جاسازی شده در حزب ابزار اعمال قدرت 

 شانداد. حزبیون به دهقانان نیز عطوفت نمی در این گذر فراوان کارهای دیگر انجام

به بیان را میان جمهوری خلق یا ها کردند که امالک و زمینمی دادند و وعدهمی

حزب و آنان تقسیم کنند، اما فقط به این صورت که کل امالک بزرگ مالکان دقیق تر 

در تملک بالمنازع  دولت باشد و فقط از اراضی متعلق به مالکین متوسط چیزی 

 نصیب برزگران سیه روز گردد!! 

 ین دقت در مرامنامه، منشور یا دستور کار حزب، هر کارگر نیمه آگاهی را متوجهکمتر

دیگر بورژوازی های بر سر تحقق اهدافی است که الیهها سازد که کل قال و قیلمی

و ساز و کارهای دیگر دنبال آن بودند. ها روایت ،داخلی و بین المللی هم با شیوه ها

سرمایه داری شدن جامعه روز را بسیار سالم تر از زعمای حزب یقین داشتند که بار 

رسانند، خطابشان می انگلیسی به سر منزل مقصودهای بورژوازی شریک امپریالیست

پیمایند که با تحمل کمترین ریخت و می به توده کارگر نیز آن بود که این راه را چنان

بندی حزب به  )سرمایه داری دولتی( منتهی گردد. پای« سوسیالیسم»به ها پاش

اهمیت طی مطلوب فرایند انکشاف کاپیتالیستی جامعه و حداکثر اثرگذاری خودش بر 
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هر نماینده ارتجاع هار بورژوازی « وطن پرستی»این روند تا جائی بود که با هر عربده 

، حتی اگر این عربده کش، بشرستیزترین و جنایتکارترین برگ بازی شدمی وسوسه

ی جنبش کارگری باشد. در این گذر البته مصوبات کمینترن سرمایه برای نابودساز

شد. جانبداری حزب می همه جا پشتوانه اطمینان و معیار درستی تشخیص محسوب

، بدترین 1299 اسفندرضاخان در روزهای بعد از کودتای سیاه سوم های از سیاست

وسیع با  کرد اما آویختن حزبیون به جنبش جنگل، همسوئیمی را حکایتها نمونه

کارگر برای امپریالیسم های میرزا کوچک خان، سربازگیری تا سرحد امکان از توده

ستیزی ناسیونالیستی ارتجاع بورژوازی و همه کارهای دیگر نیز حفاری گمراهه پشت 

سر گمراهه در پیش پای جنبش کارگری بود. در همین جا و پیش از ادامه مرور 

هیچ نکته ای ا هم با تمامی تأکید یادآوری کنم. کارنامه حزب باید موضوع دیگری ر

از بحث کنونی یا هر نوشته و گفته دیگر من یا هر فعال دیگر جنبش لغو کار 

مزدی، مطلقاً متضمن نادیده گرفتن شرائط آن روز جامعه ایران نیست. نقد ما 

آن زمان یا هر تشکل و رویکرد « حزب کمونیست ایران» بر پدیده ای زیر نام 

ر با هر نام و نشان و در هر کجای دنیا این نیست که چرا به جای حرفها و دیگ

انداختند!! موضوع از نمی اعمال باال، علم و کتل انقالب سوسیالیستی راه

. کل بحث بر سر رفتار و کارهائی است که کمونیستها چیز دیگری استاساس 

علیه  قه کارگربه عنوان فعاالن، آگاهان، اثرگذاران و نقش داران جنبش طب

 ،آگاههای سرمایه داری و برای رهائی بشر باید انجام دهند. کار این انسان

ای کارگر این هیفای نقش در مبارزه طبقاتی توده دخالتگر و دست به کار ا

نیست که حزبی سازند، سلسله جنبان سیر حوادث برای توسعه سرمایه داری 

انقالب و ضد انقالب این  گردند، نسخه نهضت رهائی بخش ملی پیچند، صف

صدر و ذیل هستی خود را نذر پیروزی این نهضت  و نهضت را توصیف کنند

دست کارگر و سرمایه دار کارگر آن نیست که های کار کمونیستگردانند. 

صنعتی و تاجر بازار و دهقان و مالک لیبرال را در دست هم گذارند، بر 
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را پیش ها د، دنیای این گمراههپیشانی همگی مهر خلق و اردوی انقالب کوبن

، تا سرانجام سرمایه داری دولتی زیر ؟روی کارگران قرار دهند، تا چه کنند

 چتر حاکمیت حزب را مستقر سازند و نامش را جامعه سوسیالیستی بگذارند!!

بالعکس، در هر شرائطی، در نازل ترین سطح انکشاف ها کمونیست

در موقعیتی که حتی کل شمار کارگران  کاپیتالیستی جامعه، در هر دوره ای،

افتند، به عنوان کارگران، از قعر شرائط می رسد، راهنمی به چند ده هزار هم

کنند، سلول می همزنجیر شروع به فعالیتهای کار، اسثثمار و مبارزه توده

گردند، مبارزه می اموار مبارزه روز بردگان مزدیاندزنده و پرخروش و آگاه و

کنند، تشکل آنها را ظرف می ا شورائی و سرمایه ستیز متشکلکارگران ر

 را هر چه مؤثرتر وارد میدان کارگر سازند، قدرت موجود طبقهمی قدرت

طبقه خود و دست در درست همه آحاد های کنند، آنها به مثابه آحاد تودهمی

این طبقه علیه استثمار طبقاتی، هر شکل استثمار، هر نوع بی حقوقی، هر 

نه نابرابری، هر تبعیض در هر قلمرو زندگی انسانی، هر فشار و ستم، هر گو

جنگند، شوراها و سنگرها و پویه جنگیدن را می میزان خفقان و دیکتاتوری

کنند. نقد مارکسی اقتصاد می کانون بالیدن شعور و شناخت ضد کار مزدی

جود، عینیت حاضر سرمایه داری و کل جامعه مو مارکسی سیاسی، آناتومی

دستاوردهای دانش طبقاتی و هر آموزش رادیکال ماتریالیستی را سر بیدار 

کارگر، پرچم این های سازند. کمونیستمی کارگرهای تودهآحاد تمامی خود و 

جنگ را عینًا با همین محتوا و بار طبقاتی، با تمامی شفافیت و برندگی ضد 

های کشان و تودهسرمایه داری به میان تمامی استثمارشوندگان و ستم

آورند تا جنبش کل می را به عمل خویش برند، حداکثر تالشمی فرودست

استثمار شوندگان را مبارزه طبقاتی رادیکال و انقالبی علیه وضعیت موجود 

آمورند که می سازند. اگر جامعه هنوز ماالمال از دهقان تهیدست است به آنها
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های همرزم و هم سنگر توده شورا بر پای دارند، شورائی متشکل گردند،

کارگر بساط مالکیت فئودالی و همزمان هر شکل مالکیت خصوصی زمین را 

جمع کنند. با جنگ متحد علیه هر شکل استثمار شدن و حکومت شوندگی 

ازند، رسم جدیدی برای برنامه ریزی اندسپهر مناسبات موجود را از پایه بر

و فراوان کارهای دیگر در این گذر  کار و تولید و زندگی اجتماعی پدید آرند

  انجام دهند.

کنند و در دل این فرایند، مسلماً لحظه، به لحظه و قدم به قدم می چنینها کمونیست

نمایند، بهترین راه می شوند و دست و پنجه نرممی جدید رو به رو مسألهبا هزاران 

ند و پیش روی خویش کاومی انکشاف اقتصادی و تحوالت اجتماعی را با آگاهی کافی

دهند. هر گام و هر لحظه را گامی و لحظه ای در می و همه استثمارشوندگان روز قرار

اسیر استثمار برای های تاریخ جنگ واقعی طبقاتی و صف آرائی هر چه نیرومندتر توده

سازند. انتقاد واقعی به می برچیدن بساط سرمایه و طبقات و دولت و جامعه طبقاتی

ن نیست که چرا داد و قال سوسیالیسم راه نیانداختند. اشکال ریشه ای آنها حزبیون ای

های این بود که راه کمونیسم طبقه کارگر را نه فقط نرفتند، که از جلو انظار توده

کارگر خط زدند، تخریب کردند و با گمراهه برپائی سرمایه داری دولتی جایگزین 

که کمونیسم  بوده معکوس راه حل هائی ساختند. راهبردهای حزب برای دهقانان روی

داد. حزب می قرار شانطبقه کارگر حتی در همان برهوت سیاه فئودالی باید پیش پای

داشت، شیرازه استثمار فئودالی را دست نخورده می را پاسها خاطر اکثریت فئودال

گذارد و هر کجا سخن از حل مشکل دهقانان بود، سیاست ارتجاعی تقسیم می باقی

گرفت. سیاستی که به جای هموار سازی می زمین و ایجاد مشتی خرده مالک را پیش

راه امحاء مالکیت خصوصی اراضی و محو مالکیت بورژوائی زمین، به جای سوق دادن 

دهقانان به تولید اشتراکی و اداره شورائی امور خود، به جای آماده نمودن آنان برای 

سری سوسیالیستی لغو کار مزدی کار و تولید، به پیوستن به برنامه ریزی شورائی سرا

اتخاذ رویکرد متناظر با تحقق این هدف ها، به تحکیم و توسعه به جای جای اینها و 
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کردند، جوابش می این راه را انتخاب سران حزبپردازد. چرا می مالکیت خصوصی

ری را در صدر کاپیتالیستی پرشتاب تر و پر قوام تر سرمایه دا توسعهساده است. آنان 

مشغله روزشان بود، در  «دموکراتیک –انقالب بورژوا » دیدند، انجام می وظائف خود

اندیشیدند و مالکان لیبرال، می همین راستا به صف بندی خلق و ضد خلق

 باید زینت بخش این صف بندی« بورژواهای ملی» و « بی آزار» های فئودال

توانست چیزی نمی ان برای مسأله دهقانی نیزشدند، به همه این دالئل راه حل آنمی

سوای یک نسخه پیچی تمام عیار کاپیتالیستی باشد. نوعی نسخه پیچی بورژوائی که 

در غیاب یک جنبش نیرومند کارگری ضد سرمایه داری طبیعتاً فشار این جنبش را 

 شد. میها هم بر سینه خود نداشت و الجرم در زمره بدترین

کرد، ارتجاع هار پان می و اعالم مانیفست خود را تدوین در شرائطی که حزب

اسالمیستی بورژوازی نیز در سراسر آسیای غربی و میانه و شمال افریقا، از جمله در 

های ایران، مشغول تاخت و تاز بود و برای سرکوب فکری و شستشوی مغزی توده

 بردنبه برهوت  کارگر و دهقان، سوار شدن بر موج نارضائی و خشم و قهر آنان و

با بهره گیری از سالح عوامفریبی دینی و  مکرد. پان اسالمیسمی مبارزات آنها تقال

را ها عاصی نسبت به خود، مرگبارترین باتالقهای از توهم و جهل تودهوسیع  استفاده

مخالفت با »نمود، زیر لوای می سر راه مبارزه طبقاتی کارگران، دهقانان حفر

در ساختار ها قدرت دین، احراز بیشترین موقعیتهای حفظ پایه برای«!! استعمار

حاصل استثمار کارگران های ازی بر عظیم ترین حصهاندقدرت سیاسی کشورها، چنگ

 یازید، همه جا بساط کمونیسم ستیزی پهنمی و دهقانان به هر ترفندی دست

علیه »اسب مبارزه کرد، باورهای خرافی قرون وسطائی اسالمی را به عنوان ظرف منمی

نمود و هر جبهه متشکل از می در شیارهای ذهن استثمار شوندگان کشت« استعمار

کرد. بورژوازی پان اسالمیست با این کارها و می نیروهای ارتجاعی را تقویت

خطری مهم برای جنبش کارگری و کمونیسم طبقه کارگر بود. با همه ها جهتگیری

مه احزاب کمینترن نه فقط برای افشاء و طرد این اینها، حزب کمونیست ایران و ه

نیروی به غایت ارتجاعی و رفع خطر آن از سر مبارزه طبقاتی کارگران هیچ کاری 
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ضد » برایش اعتبار انقالبی بودن و مشروعیت ها که تا مدت دادندنمی انجام

 کردند!!می جعل« ضد استعماری» یا « امپریالیستی

 وز کارگرانو مبارزات ر کمونیست حزب

تیتروار انگشت « حزب کمونیست ایران»بر انتقادات ریشه ای وارد به تشکل موسوم به 

نهادیم و به تمایز میان این انتقادات با آنچه عناصر یا گرایشاتی از رفرمیسم چپ 

گویند اشاره گردید. در آنجا باید این را نیز می یااند میلیتانت در همین زمینه گفته

معضل کم کاری در درون  بر خالف پاره ای تصورات، دم که حزبنمومی اضافه

کرد و بر خالف احزاب امروزی از می کارگر نداشت، اتفاقاً به میزان زیادی کارهای توده

  این کار کردنها اوال نفوذ نسبتاً چشمگیری هم برخوردار بود. نکته اصلی آن است که

ار کارگران از ریل واقعی ضد سرمایه و اثرگذاری ها، فقط خارج سازی لکوموتیو پیک

کارگر علیه شدت های حتی فشار اعتراض روزمره توده ثانیاً آورد، می داری را به دنبال

داد، موقعیت جنبش می استثمار و جنایات سرمایه را هم نه افزایش که چه بسا کاهش

و کفه  آوردمی فرسود، سطح انتظارات و مطالبات کارگران را پائینمی کارگری را

 را سبک تر سرمایه داران و نظام حاکم روزتوازن قوای طبقه کارگر در مقابل 

 ساخت. می

چرا؟ پاسخ روشن است. دستاورد هر نیروی اثرگذار درون جنبش کارگری که راه 

کارگر را پیش نگیرد، باالجبار های سازمانیابی ضد سرمایه داری مبارزات روز توده

کارگر، تعمیق استیصال و تقلیل ظرفیت اعمال قدرت  تضعیف توان رزمی روز طبقه

حی و حاضر کارگران بر صاحبان سرمایه نیز هست. این فقط رفرمیسم راست 

استراتژیک خود سطح های و آشتی طلبیها سندیکالیستی نیست که با مماشات جوئی

رمایه کاهد و برد تأثیر قدرت پیکار آنها در جدال روز با سمی انتظارات کارگران را

دهد، رفرمیسم چپ میلیتانت مدعی در حال جنگ نیز عمالً همین می داران را تنزل

آورد. تا جائی که به می کارگرهای کند و همین بال را بر سر مبارزات تودهمی کار را

مربوط است، این حزب دغدغه دار توسعه ها در آن سال« حزب کمونیست ایران»

داران متوسط و کوچک و گاه بزرگ علیه الیه ای از  سرمایه داری و اتحاد با سرمایه
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بورژوازی و شرکای امپریالیستش بود. چنین نیروئی حتی در پهنه کارزارهای جاری 

کارگران برای بهبود وضعیت معیشتی، رفاه اجتماعی و آزادیهای سیاسی نیز خود را 

دید. می انملزم به رعایت حریم سودآوری مطلوب سرمایه و مصالح حال سرمایه دار

کارگران در سطحی نازلتر از توان های امری که تحقق آن نیازمند فرمولبندی خواسته

 واقعی تعرض طبقاتی قابل سازمانیابی حی و حاضر آنها بود. 

 در همان روزهائی که حزب از فاجعه فقدان پرولتاریای صنعتی در ایران سخن

 ساختن سندیکاهمه جا مشغول  حزب، اوامرو مجری  متحزبراند!! کارگران فعال می

آنها نه از جایگاه کمونیستهای برخاسته از متن زندگی و شرائط کار و استثمار  بودند.

طبقه خویش که در مقام پرچمداران نهضت رهائی بخش ملی و ضد امپریالیست، 

دادند تا قدرت مبارزه آنها را اوالً وصله، می همزنجیران خود را در سندیکاها سازمان

کنند و ثانیاً و به ویژه این قدرت را سکوی چانه « انقالب بورژوا دموکراتیک»ه صف پین

جبهه واحد »استیفای موقعیت نافذتر در  زنی حزب با نیروهای رسمی بورژوازی برای

به ایجاد و سازمانیابی حدود  1921سازند. حزبیون تا پیش از سال « ضد امپریالیستی

ای مختلف کمک کردند و بیش از صد هزار سندیکای بزرگ و کوچک در جاه 18

و ها در این سندیکاها متشکل ساختند!!! این اتحادیهکنار هم را  کارگر و کارفرما

 سندیکاها عبارت بودند از: 

 نانوایان بزازان حریرفروش  اتحادیه کارگران چاپ 

 تلگرافچیان کارگران پست منشیان تجاری

 خیاطان کفاشان قنادان

 نانوایان تافتونی آموزگاران وزیکارگران زرد

 کارگران بافنده سیگارسازان کارگران شهرداری

 حمامیان  کارگران ساختمان کارگران داروساز

(50) 
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در مورد اینکه ترکیب طبقاتی سازمان یافتگان در سندیکاها چگونه بوده است، 

ن افراد محاسبه دقیقی در دست نیست. اما روشن است که کارگر و سرمایه دار بود

کرده است. صاحب نانوائی و کارگر نانوا، بزاز مالک نمی برای حزب تفاوت خیلی زیادی

فروشگاه و کارگر فروشنده یا پادو و انباردار، سرمایه دار مالک حمام و کارگر کیسه 

کش، مالکان کارگاههای خیاطی و کفاشی با کارگران خیاط و کفاش و در یک کالم 

«!! مبارزه صنفی»برای «!! یک صنف»زیر لوای اعضای نده استثمارگر و استثمارشو

 . اندبخشیدهمی کنار هم بازار سندیکاسازی حزب را رونق

کرد. پیش از آن جریان می حزب نخستین نیروئی نبود که بساط ساختن سندیکا پهن

و سوسیال دموکراتهای ایرانی گامهائی را در این گذر « حزب دموکرات»موسوم به 

هاده بودند. هر دو جریان از جمله سوسیال دموکراسی در کنار کلیه گمراهه پشت سر ن

 اساسی خویش در رابطه با مبارزه طبقاتی، وقتی به کارزار سندیکاسازیهای بافی

ها، حتی شیرازه شاگرد و استادی  رسیدند، به رغم پاره ای ظاهرپردازیمی

به  موسومتند. ماجرای اتحادیه ریخنمی گذشته را بر همهای صنفی دورههای اتحادیه

در تبریز در این زمینه گویا است. اتحادیه مذکور در سالهای قبل و بعد « حزب کارگر»

های کرد. سوسیال دموکراتمی خورشیدی( در آذربایجان فعالیت 1299) 1920

 ایرانی بازگشته از قفقاز و باکو در تأسیس آن نقش داشتند و دستور کارش را تعیین

کرد، در حالی که اکثریت می فعالیت« حزب کارگر»دند. تشکل مزبور زیر نام نمومی

شرط عضویت در حزب یا  ،رکارانانددادند، دستمی غالب اعضایش را بازاریان تشکیل

دانستند، اما طنز ماجرا آن می ظاهرًا عدم شرکت افراد در استثمار کارگران سندیکا را

» برده مزدی را در  1700بازاری و حدود  1300ه بود که بر مبنای همین بند اساسنام

اتحادیه عمر دراز نداشت اما پر سر این خویش عضوگیری نموده بودند. « حزب کارگر

توان رهبری اعتراض همین بازاریان در جدال آنان می هایش را و صداترین پیروزی

 (51نام برد. )ها علیه صاحبان مستغالت با هدف کاهش اجاره بهای مغازه

کارگر نیز بهتر از این نبود و های به متشکل نمودن توده« حزب کمونیست»نوع نگاه 

این امر البته دالئل کافی داشت. سندیکا و اتحادیه در هیچ کجای دنیا و در هیچ 
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شرائطی قرار نیست جائی برای مبارزه کارگران علیه سرمایه داری باشد، و وقتی که 

جاز این امامزاده مذاکره اجماع آمیز و آشتی جو چنین است، وقتی که صدر و ذیل اع

میان کارگر و کارفرماست پس تبدیل شدنش به ظرفی برای اجماع سازمانی در شرائط 

خاص، نه فقط مباح که چه بسا واجب هم باشد. این اصل قضیه است اما تا جائی که 

ه علیه رفت. حزبیون جنگ خود را نمی گشت، مسأله از این فراترمی به حزب باز

 انگلیسی و شرکای داخلی آنهاهای سرمایه و سرمایه داران که علیه امپریالیست

« سرمایه داران وطندوست»دیدند. شالوده کمپین روزشان اتحاد کارگران، دهقانان، می

آن « تکیه گاه داخلی»و « امپریالیسم»برای مبارزه متحد علیه « مالکان لیبرال» و 

گونه که پیش تر تصریح شد بیش از هر چیز گذاشتن  بود، سندیکاسازی حزب همان

در معامله قدرت با نیروها و  ی حزبسنگی بر روی سنگ برای محکم کردن جای پا

 ،آمدندمی دیگر بورژوازی بود. سندیکاها باید از عهده ایفای این نقش برهای بخش

کارگر های دهکردند. تومی حزبهای باید قدرت مبارزه کارگران را نردبان چانه زنی

زیر فشار گرسنگی و فقر و مرگ و میر ناشی از نداری، آماده شرکت در وسیع ترین 

گرفت و می را در دستها اعتصابات بودند، حزب از طریق سندیکاها زمام این خیزش

 کشید. می بر موج مبارزات کارگران قدرت خود را به رخ حریفان

فقط اکثریت غالب فعالین عضو حزب که  یک نکته اساسی را باز هم تأکید کنیم. نه

بازاری اهل فریب کارگران های بیشترین شمار رهبران و سرکردگانش هم لزومًا انسان

و فروش سرنوشت استثمارشوندگان، به جاه و جبروت و قدرت فردی نبودند. حساب 

رویکرد طبقاتی مستولی بر پراتیک سیاسی یا جریان مبارزه احزاب و جمعیت ها، از 

محقر و زبونانه شخصی آدمها جداست. همه کسانی که راه خالصی از های عامله گریم

فاجعه استثمارشوندگی، حکومت شوندگی و دنیای مصیبتهای دامنگیر بشر معاصر را 

کنند، الزاماً افراد طبقه سرمایه می در راهبردها و راه حلهای سرمایه مدارانه جستجو

باشند. در غالب موارد این راهبردها و نسخه نمی دار یا نمایندگان فکری این طبقه

توسط کسان یا نیروها و جمعیت هائی از خود طبقه کارگر بر جنبش ها نویسی

شود، به این دلیل ساده که همه کارگران نیز در جامعه و جهان می کارگری تحمیل
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رهنگ، کنند، جامعه و جهانی که تار و پود افکار، باورها، فمی سرمایه داری زندگی

 اخالق، اعتقادات و همه چیز مسلط در آن از بطن رابطه خرید و فروش نیروی کار

زاید و به فضای فکر و آموزش و زندگی و بالیدن و تربیت و ساخت و ساز شخصیت می

شود. اکثریت غالب اعضای حزب بلشویک افراد طبقه بورژوازی می پمپاژها انسان

اروپائی هم، رگ و ریشه سرمایه های ال دموکراتکثیری از سوسیبسیار نبودند، شمار 

دار بودن نداشتند. این مسأله در مورد سران حزب کمونیست آن روز ایران و بعدها 

کند. مشکل اساسی این احزاب نه بورژوا بودن افراد و می حتی حزب توده هم صدق

وائی که ماهیت بورژ، نه لزوماً توطئه گری و حیلت این جلوداران جلودارانشان

و پراتیک سیاسی آنها بوده و هست. عوامفریبی، ها جهتگیریها، دورنماپردازی

گمراهسازی و سوق دادن جنبش کارگری به برهوت رفرم طلبی راست یا چپ بنمایه 

هر رویکرد سرمایه مدار و بورژوائی است اما همه راهروان یا حتی پرچمداران این 

کارگر نیستند، های گری روی سرنوشت تودهدنبال معامله های رویکردها لزوماً آدم

بالعکس عده زیادی از آنها چه بسا در زمره انسانهای آرمانخواه، بشردوست و آماده 

زیر فشار استثمار و های برای بهبود زندگی تودهها عالی ترین فداکاریها و ایثارگری

 ستم و بی حقوقی باشند. 

ل کرد. تأکید بر مبرمیت مرزکشی میان نکته باال را باید با یک واقعیت دیگر تکمی

ماهیت بورژوائی یک رویکرد اجتماعی و طبقاتی با سرمایه دار بودن افراد یا رهبرانش، 

به هیچ وجه متضمن نفی نقش کامالً تعیین کننده نمایندگان واقعی سیاسی و فکری 

 حزب» مختلف بورژوازی در گمراه بردن جنبش کارگری نیست. در همین های الیه

و بعدها حزب توده « نفر 53» گروه موسوم به کمی این طرف تر یا « کمونیست ایران

شویم که برخاستگان واقعی طبقه سرمایه دارند و در هستی می با افراد زیادی مواجه

با  یشدر بطن پراتیک طبقاتی خوها باشند. اینمی اجتماعی خود آگاهان بورژوازی

گفتند می به نیازهای انکشاف سرمایه داری پاسخافرادی که در ساختار قدرت سیاسی 

خاستند و میهمدم، همگن، همسنگ و دوست گرمابه و گلستان بودند. از یک جا بر

میهن آباء و »دغدغه آنها مشترک بود. همگی به توسعه صنعتی کاپیتالیستی 
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خواستند و در می بورژوائیدیشیدند، یک جامعه صنعتی و مدرن انمی «اجدادی

بودند. هیچ کدام هیچ ها ی بیشترین ایفای نقش برای حصول این هدفجستجو

های تجانسی هم با دردها و رنجها و فشار استثمار و سیه روزیهای کارگران و توده

زحمتکش نداشتند، بالعکس خون و رگ و پوست و فکر و همه چیزشان حاصل 

که بارگاه قدرت  با کسانیها استثمار این طبقه یا طبقات بود. تفاوت میان این

دادند می کردند، یا حلقه یاران اسداهلل علم را تشکیلمی را طوافها مستوفی الممالک

نه در هستی طبقاتی آنها که در رویکرد سیاسی و اجتماعیشان به چگونگی پیشبرد و 

به منزل رساندن پروسه بسط و تسلط مناسبات بردگی مزدی در جامعه بود. یکی 

دید و دیگری راه حل می غربی را بهترین چاره کارهای یستنسخه پیچی امپریال

از  حیاداد. اولی زمخت و بدون هیچ می اردوگاه سرمایه داری دولتی را ترجیح

د، نمونمی کرد، دومی این کار رامی سرمایه داری دفاعهای و بشرستیزیها سبعیت

 افراشت!!می بشرکشید و پرچم رهائی پرولتاریا و می بر چهره« کمونیسم»نقاب 

دادند اما اکثریت می عده ای از جلوداران و اعضای این احزاب را چنین کسانی تشکیل

غالب آنها چنین وضعی نداشتند، از شرائط کار، استثمار، زندگی و مبارزه طبقه کارگر 

حزب »خاستند. جمعیت قابل توجهی از فعالین همین می یا سایر استثمارشوندگان بر

کارگری بودند. مرتضی حجازی،  اصر مبارز، معترض و اثرگذار جنبشعن «کمونیست

محمد تنها )اسماعیلی(، حسین بنا، علی ژاله، شکراهلل مانی، علی بنا، حسین کیمرام و 

مشکل این کارگران نه رگ و  در این زمره قرار داشتند.صدها کارگر رزمنده دیگر 

بخشی از بورژوازی و های پیچیطبقاتی آنها که منحل بودنشان در نسخه های ریشه

گمراهساز رفرمیستی بر جنبش کارگری بین های تسلط فراگیر این راه حل پردازی

و افق آفرینی هائی که قرار بود مبارزه طبقاتی روز کارگران دنیا را ها المللی بود. نسخه

سنگر حراست از حریم هماوردی قطب نوپای سرمایه جهانی و استقرار سرمایه داری 

 ولتی اردوگاهی با اسم و رسم دروغین کمونیسم سازد. د
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را دنبال کرد و در سال ها حزب کمونیست با این جهتگیری کمک به ساختن اتحادیه

را به اجراء نهاد « شورای مرکزی اتحادیه ها»خورشیدی( طرح تشکیل 1302) 1922

 در آمدند. « شورا» اتحادیه، با اسامی زیر به عضویت  16و 

 کارگران داروساز نانوایان کفاشان چاپچیان

 کارگر ساختمانی کارگر شهرداری پستخانههای مقام آموزگاران

 فروشندگان کارگر بزازی کارگران حمام سیگارسازان

 جوراب بافان تافتونی پزان باراندازان انزلی کارگران بافنده

(52) 

و ها حزب در اتحادیهمحمد دهقان و عده ای دیگر، حضور راه حل پرداز و سیاستگذار 

شورای مرکزی »ارگان « حقیقت»کردند. نشریه می شورای مرکزی آنها را نمایندگی

به سر دبیری دهقان، ساز و کار این اثرگذاری و به صف نمودن توده « اتحادیه ها

و اهداف دور و نزدیک حزب بود. ها کارگر متشکل در سندیکاها در راستای سیاست

یان بر سر برخی مطالبات اولیه معیشتی و ایفای نقش تکیه گاه چانه زنی با کارفرما

اجتماعی حزب در مبارزه علیه امپریالیستهای انگلیسی و شرکای داخلی آنها دو محور 

محلی »نمود. آنچه در این میان می حیاتی موضوعیت کار جنبش اتحادیه ای را تعیین

الیتهائی بود که شالوده کار نمود، پیش کشیدن راهبردها و فعنمی پیدا« از اعراب

کمونیستها و پیشروان طبقه کارگر در هر شرائط است. هموارسازی راه رشد، بالندگی 

و بلوغ سرمایه ستیزی خودانگیخته جنبش کارگری به سرمایه ستیزی آگاه، شورائی، 

برای سران حزب و فعالین  ارزشیکمونیستی و لغو کار مزدی این جنبش هیچ 

 آنها نداشت. های ورالعملکارگری مجری دست

 ( اعتصابات چشمگیری در1302تا  1299) 1923تا  1920های در فاصله سال

تمامی کوشش الزم را رخ داد، حزب ها تهران و شهرستان و مراکز کار، درها کارخانه

تا این اعتصابات را به دار استراتژی روز خویش در رابطه با جنبش به عمل آورد 

صاحبان خواست که وارد چانه زنی با ها از اتحادیهمقدم بر هر چیز کارگری بیاویزد. 
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از کارگران را به حصول حداقل مطالبات معیشتی خود کاری کنند که و شوند سرمایه 

جلب  و به دنبال  همزمانطریق جنبش اتحادیه ای تحت رهبری حزب امیدوار سازند. 

جاری این طبقه را سکوی  جنبش ، کوشید تاتوده کارگر گسترده ترحمایت هر چه 

. حزب کندبورژوائی های قدرت خود برای کسب موقعیت بهتر در میان اپوزیسیون

کارگران متحزب  .زد الزم دست برنامه ریزیهمه دست به ها برای حصول این هدف

به این عده توصیه خود بسیج کرد. های ذی نفوذ در سندیکاها را برای پیشبرد سیاست

دخالت کنند و قابل پیگیری بودن آنها توسط  کارگرانهای خواست نمود که در تنظیم

  اتحادیه را مد نظر قرار دهند. این مطالبات به شرح زیر اعالم شد. 

 ساعت 8و در مواردی  9. کاهش روزانه کار به 1

 . تعیین رقمی به عنوان حداقل دستمزد2

 به کارگرانی که اخراج روز مزد، فقط یک بار، به عنوان غرامت 30تا  15. پرداخت 3

 .شدندمی

 . رفتار مؤدبانه مدیران با کارگران! 4

 . یک روز مرخصی در هفته5

. پرداخت خسارت به کارگر از کار افتاده بر پایه توافق میان مالکان کارگاهها با 6

 نمایندگان سندیکا

 (53ان ). اجرای اصل دو جانبه گرائی و اجماع در مناقشات میان کارگران و کارفرمای7

کارگران این مطالبات را مطرح کردند و حزب همین حد را برای جلب رضایت توده 

کارگر به عضویت در سندیکاها و نمایش قدرت خود در مقابل جریانات رسمی 

بورژوازی کافی دید. حزب با اتخاذ این سیاست، این موقعیت را نیز به دست آورد که 

امپریالیستهای انگلیسی و دولتمردان ایرانی فراخوان اعتراض علیه هر گاه الزم شد 

ها شریک آنها را صادر کند و جنبش اتحادیه ای کارگران را پشت سر این فراخوان

 بسیج نماید. 

جزء دیگر استراتژی حزب در این سال ها، خواه پیش از گزینش نام جدید یا قبل از 

هم در همه وجوه است. این جزء « جنبش جنگل»آن )حزب عدالت( حضور فراگیر در 
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کارگر و پروژه های مکمل جهتگیریها و فعالیت هائی بود که در رابطه با مبارزات توده

شد. پیش تر دیدیم که بخش قابل توجهی از بورژوازی ایران به می سندیکاسازی دنبال

رغم همه تقالها برای گرفتن سهم خود از دستاوردهای مشروطه طلبی، حصه دلخواه 

د و ناراضی ماندند. در میان این طیف نیروهای همه نوعی وجود به دست نیاوردن

داشتند. جمعیتی شیفته مبارزه قانونی بودند و دل در گرو اصالحات کاماًل مسالمت 

آمیز داشتند، عده ای چاره کار را در روزنامه نگاری و حزب سازی و رونق بازار انتقاد 

نیروهائی نیز در پیگیری این  دیدند.می علیه حاکمان روز و شرکای خارجی آنها

یافتند و سازماندهی مبارزه مسلحانه را تنها طریق نمی کار نور امیدیهای شکل

دادند. کوچک خان جنگلی و همراهانش در این زمره بودند می درست کارزار تشخیص

و جنبش جنگل نماد مقاومت آنها برای تعمیق مشروطه طلبی بورژوازی تا تضمین 

و ساختار ها این طبقه در مالکیت سرمایه تر پائین اقشار متوسط وشراکت مؤثرتر 

قدرت سیاسی سرمایه داری بود. سران جنگل علی العموم صاحبان کارگاه، کسبه، 

زمین دار، بازاری، افراد دستگاه اداری رژیم حاکم، روحانی، سیاستمدار و مانند اینها 

ازی برای سوار شدن بر موج اعتراض بودند. آنان نیز همسان هر اپوزیسیون دیگر بورژو

فراوانی در های کردند و برای این کار ساز و برگمی ناراضی و عاصی تالشهای توده

نمود و می را به گرد هم جمعها اختیار داشتند. اینکه کدام مسأله مهم طبقاتی آن

د، اما ساختند، همان بود که گفته شمی اینکه چرا مبارزه مسلحانه را دستور کار خود

 فراموش نکنیم که هیچ تعداد نمایندگان سیاسی هیچ الیه ای از طبقه استثمارگر راه

پاسدار حریم منافع و مالکیت و قدرت طبقه یا قشر فقط افتد و فریاد سر دهد که نمی

!! و داندمی دهمه دنیا را مایملک طلق خوزند که نمی بانگ!! استاجتماعی خویش 

 !! پیداست که آنها بالعکس، همه جا گرد و خاک به پاریزدمی نسل سایرین را به دریا

کنند که نمایندگان برحق و بدون هیچ چون و چرای کل بشریت هستند!! درد و می

کشند!! بیرق رهائی می دردها رنج و گرسنگی همگان را بیش از دردمندترین آدم

فراد هستند!! یک نکته بر دوش دارند و برای این کار نیازمند حمایت تمام اها انسان

بورژوازی از هر های ونیدیگر را هم به عنوان مکمل این واقعیت در نظر گیریم. اپوزیس
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اندیشند و با می باال را با سر آگاه طبقه خودهای دار و دسته و مسلک عوامفریبی

دهند. درست به همین خاطر آنچه که تار می ادبیات ویژه همین طبقه تحویل دیگران

واقعیت استثمارگری و ستمکاری  طبقاتی آنان است به  هستی اجتماعی آنها یاو پود 

خود را  آرد ومیسر برون منشورها و مانیفست هایشان  از درون بند، بندهر حال، 

تواند جریان عقل و ادبیات نمی فریبکاری همهکند. گفته هایشان به رغم می آفتابی

د را حتی در محدوده الفاظ و طبقه استثمارگر نباشد و سرشت طبقاتی خو

ون بورژوازی به هر حال یمخفی سازد. از این که بگذریم هر اپوزیسها فرمولبندی

خویش است و در اینجا دیگر متوهم های مجبور به بسط پراتیک و اجتماعی حرف

مفروضی های واقعیتها بینند. اینمی نیز دم خروس را از الی عبا بیرونها ترین توده

ه نیاز به گفتنشان نیست. سران جنگل هم از این قاعده مستثنا نبودند، آنان هستند ک

کردند و در نخستین نجواهای بیرونی خود با استثمارشوندگان عاصی می چنین هم

تصریح کردند که نه فقط هیچ رغبتی به شنیدن هیچ سخنی علیه استثمار دهقان 

ازه اند بهها از زمزمه این نوع حرف توسط فئودال یا کارگر توسط سرمایه دار ندارند که

 گفتند که:ها کافی نفرت هم دارند. آن

اخراج نیروهای بیگانه، برقراری امنیت و رفع بی عدالتی، مبارزه با خودکامگی و » 

ها یشیدن به هیچ چیز فراتر از ایناند و اهل« سازدمی استبداد، شالوده کارزارشان را

  (54)نیستند. 

قه یاران نخستینش جنبش خود برای تحقق رؤیاها و انتظارات اقشار کوچک خان و حل

آویختند می متوسط و پائینی بورژوازی را به معجون متحجری از ناسیونالیسم و مذهب

برای شستشوی مغزی توده کارگر و دهقان و جلب ها و از هر دوی این ساز و برگ

ه در مباحث پیشین این همان گونه ک« سردار جنگل»  جستند،می توهم آنها سود

داشت. « اتحاد اسالم»کتاب آمد، پیشینه عضویت در جریان ارتجاعی پان اسالمیستی 

نمود، از منافع فئودالها در مقابل می او از همه شکلهای مالکیت خصوصی دفاع

کرد، مدافع استثمار کارگران توسط بورژوازی بود، می جنبشهای دهقانی جانبداری

انگلیسی در باورهای عقب مانده پان اسالمیستی، غرب های یالیستاختالف وی با امپر
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ازی اندستیزانه و ناسیونالیستی او ریشه داشت. کوچک خان در پروسه تالش برای راه

گام و مقدم بر هر کاری آستانه اربابان زمیندار و فئودال را  اولینجنبش جنگل، در 

و مالکان استثمارگر  «گشتیمحمد خان »دق الباب کرد. بر روی نفوذ اجتماعی 

منفوری چون او حساب باز نمود و از آنان خواست تا نیروی سلسله جنبان جنبش 

به عنوان پرچمدار یک نهضت  «میرزا» ( 55و حفظ دین گردند. )« میهن»نجات 

خود را محتاج گرفتن ها و نقشهها ها، جهت گیری ناسیونال بورژوائی با این شاخص

دید. می امپریالیستهای انگلیسی وب و مخالف رژیم حاکم کمک از دولتهای رقی

( و بسیار مهم تر و بعدی )حزب کمونیست تحزب عدال ،سوسیال دموکراسی ایرانی

با « کمینترن» ها، دولت وقت اتحاد شوروی و به تبع آن  پیشگام تر از هر دوی این

یسم پرولتری کل این کردند. انترناسیونالمی چشمان باز گوشه، گوشه این نیاز را رصد

ناسیونالیستی های جماعت تنها مصداق عینی خود را در آمیختن با همین جنبش

کرد. حمایتی که البته شروط خاص خود را می بورژوائی و حمایت از آنها ردیابی

با قطب ها داشت. شرط و شروطی که سخت یا سهل در همپیوندی این جنبش

گردید. این همراهی و می ه سوسیالیسم خالصهسرمایه داری دولتی موسوم به اردوگا

امپریالیسم ستیزی . اتحاد برای هر دو طرف مرضی خاطر و منشاء خیر و برکت بود

نام دید. می را دورنمای مطلوب خوداین قطب دولتی الگوی سرمایه داری خلقی 

، کردمی به صففش دروغین کمونیسم قدرت سحرآمیز پرولتاریا را در خدمت اهدا

 بر داد. به این ترتیب، از این طرف همه چیزمی ش اردوگاه وعده فتوحات به ویارت

یافت. به هم می چرخید اما سوی دیگر میثاق هم خود را پیروز ماجرامی وفق مراد

جنگل در دنیا، حضور حزب کمونیست عضو کمینترن های آمیختن شمار زیاد جنبش

ها، موفق شدن احزاب مذکور در  این جنبشو وفادار به اردوگاه در همه اتاق فرمانهای 

کارگر پشت سر خود و جبهه واحد امپریالیسم ستیزی های به صف نمودن توده

ناسیونالیستی، همه و همه به ایستادگی هر چه نیرومندتر این قطب در مقابل تهاجم 

کرد. در فضای این نیازهای حیاتی متقابل، می طاعونی رقبای بین المللی کمک

ایرانی و سران حزب عدالت و بعدها حزب کمونیست راه گفتگو های دموکراتسوسیال 
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باال حصول توافق را تسریع کرد و صد های داده همهبا جنبش جنگل را پیش گرفتند. 

شد، جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر ایران بود. می البته آنچه اینجا ذبح کامل

حاد اردوگاه و امپریالیسم ستیزی خون حاصلش درخت اتهای ذبح عظیمی که فواره

همپیوندی چنان های کرد. زمینهمی ناسیونالیستی بخشی از بورژوازی ایران را آبیاری

سرشار بود که جنبش جنگل در همان مذاکرات اولیه برنامه روز سوسیال دموکراسی 

 اخت و آن را شالوده کار خویش اعالم کرد!!اندایرانی را به دیده احترام نظر

امه برای بورژوازی ساز و برگی در میان همه ساز و برگها برای بیشترین عوامفریبی برن

هاست. طبقه ای که تسلط سرمایه داری و حاکمیت خود را در گرو شستشوی مغزی 

بیند برنامه خود را می کارگر و دعوی فریبکارانه نمایندگی منافع همه طبقاتهای توده

 این سیاسی رویکرد هر –یابد. برای بورژوازی یم نیز ابزار مناسب همین فریبکاری

 چه خود برنامه در که نیست مهم هیچ آنهای پوش کمونیسم حتی - طبقه

 و سیاسی و اقتصادی نظم تأمین و سرمایه منویات واقعی مجریان آنها نویسند،می

 وها برای آنان جلب بیشترین توهم توده برنامه رسالت. هستند داری سرمایه اجتماعی

و ها القاء فریب نمایندگی مصالح عموم توسط خویش است. طرفین گفتگو از جنگلی

اجتماعیون و عدالتیون و دولت روز روسیه همگی از این منظر خود را محتاج داشتن 

چنین چیزی را حاضر و آماده در « عامیون - اجتماعیون»دیدند و می یک برنامه

 دست داشتند. 

ضدیت با »و « ملیت»حب برنامه شد. بورژوازی منادی جنبش جنگل به این ترتیب صا

، با سوسیال دموکراسی مؤمن به حرمت شعائر «اتحاد اسالم» و یار غار «!! امپریالیسم

جویای رهائی انسان در برهوت سرمایه داری دولتی با هم های دینی و کمونیست

بورژوازی، متحد شدند تا اتحاد خود را سرآغاز همرزمی و اتحاد بخش وسیعی از 

، دهقانان، کارگران و در یک کالم عظیم ترین بخش «وطندوست» های فئودال

استثمارشوندگان سازند!! تا بر روی وجود طبقات خط باطل همه استثمارگران و 

بکشند، مبارزه طبقاتی را تعطیل کنند، همه چیز را در تضاد منافع میان بورژوازی 
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کارگر را خدم و های صه نمایند و باالخره تودهانگلیسی خالهای ناراضی و امپریالیست

 ناسیونالیستی بورژوازی کنند. « امپریالیسم ستیزی»حشم 

شاید اعتراض کنند که روی نهادن کسانی که خود را فعال کمونیست طبقه ها خیلی

خواندند به نهضت جنگل با توجه به مرامنامه و مطالباتش به نفع جنبش می کارگر

ت. این حرف رایج و آشنای رفرمیسم چپ، احزاب کمینترن، حزب کارگری بوده اس

کمونیست آن زمان روسیه و بیشتر لنینیستهای امروزی است. اما حقیقت نه فقط 

چیزی دیگر که رویه کامالً متضاد این پندار است. مرامنامه جنبش جنگل نه فقط 

جهتگیری مطلوب  دهقان روز هم هیچ نشانی از هیچهای برای کارگران که برای توده

نداشت، اما بحث ما باز هم نه این که مسأله دیگری است. سخن اساسی این است که 

جنبش کارگری حتی در نطفه ای ترین حالت، حتی اگر کل صدر و ذیل روز این 

خالصه شود باز هم باید جنبشی با جهتگیری ارتقاء  گرجنبش در چند هزار کار

رمایه ستیزی آگاه طبقاتی باشد، باید مطالبات کارگران به س پویسرمایه ستیزی خود

روزش، ظرف سازمانیابی، جوهر رژیم ستیزی، پیش تاختن و عقب نشینی هایش، بده 

و بستانهایش با هر اپوزیسیون بورژوازی، همه و همه همگن و همساز و همپیوند این 

ی آگاه جهتگیری باشد. طبقه کارگر در غیاب این رویکرد و به محض تسامح از پیگیر

و هشیار این ریل مبارزه طبقاتی نیروئی سقوط کرده به دره شکست است. فرض کنیم 

شد و کارگران ایران عالی ترین سطح رفاه اجتماعی و می که جنبش جنگل پیروز

 آوردند. این یک فرض محال است اما حتی آگر این اتفاقمی حقوق مدنی را به چنگ

فروش استیصال آمیز کل دار و ندار قدرت طبقاتی در قبال  یافتاد آنها فقط دینارمی

آوردند و می ضد سرمایه داری خود و در قبال خاکسپاری جنبش رهائی خود به دست

این برای جنبش کارگری تیر خالص است. فاجعه ای که حزب کمونیست ایران و 

« کمونیسم» و کمینترن آن را میثاق تحقق « سوسیالیسم» اردوگاه در حال معماری 

کردند. این که سرنوشت اتحاد حزب کمونیست و سران نهضت جنگل چه می اعالم

شد، موضوعی نیست که در تاریخ جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی پرولتاریا جای 

 خیلی مهمی اشغال کند. اشاره ما به مسأله فقط به خاطر پرده برداشتن از چند و
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های مختلف و از جمله در بدفرجامی است که رفرمیسم در شکلهای چون گمراهه

لباس کمونیسم، انقالب، امپریالیسم ستیزی و ضدیت با سرمایه!! بر مبارزه طبقاتی 

پرولتاریا تحمیل کرده است. این مسأله اما به همین اعتبار، به عنوان گوشه ای از آنچه 

زیر نام کمونیسم، توسط اردوگاه، احزاب کمینترن و حزب کمونیست ایران بر جنبش 

وز طبقه کارگر بار شد، نیازمند بررسی نقادانه و درس آموزی است. موضوع را به آن ر

 اختصار مرور کنیم. 

ایرانی و حزب کمونیست شوروی در یک سوی و های در میثاق اتحاد میان کمونیست

حاضر به فروش جنبش ها اولی، در سوی دیگر بورژوازی صدرنشین جنبش جنگل

هیچ ر حالی که طرف مقابل حاضر به چشم پوشی از کارگری به هر بهائی بودند، د

همه چیز شریک شدن در قدرت ها شد. برای اولینمی طبقاتی خود افعمنمیزان 

 ،سیاسی به امید تسخیر ماشین دولتی و گرفتن زمام برنامه ریزی نظم اقتصادی

ها یبود، در حالی که دوم« پرولتاریا» و « سوسیالیسم»اجتماعی بردگی مزدی زیر نام 

الزم جهت تسلط بالمعارض الگوی خویش برای های رک و عریان تمامی آب بندی

دادند. میرزا می سرمایه داری شدن جامعه و به شکست کشاندن نسخه حریف را انجام

از زیادت خواهی حزب کمونیست ها کوچک خان به دنبال احساس برخی نگرانی

« سرگو ارژنیکیدزه » سرخ و  ایران، در اجالس مشترکی که با فرماندهان ارتش

داشت شروع به طرح صریح خط قرمزهای « کورسک» کمیسر عالی قفقاز در کشتی 

غیرقابل عبور طبقاتی، سیاسی و اعتقادی خود نمود. او پیش از هر چیز، بر ضرورت 

( 56از تبلیغ نظرات، اهداف، باورها و انتظارات خود اصرار ورزید. )ها امتناع کمونیست

گریگوری »ست که این خواست کوچک خان کمی این طرف تر با گفتنی ا

نفر دوم هیأت وزیران اتحاد شوروی در میان نهاده شد و ارژنیکیدزه بنا به « ارژنیکیدزه

گفته خودش پس از تعمق و کندوکاو کافی، نه فقط آن را از دل و جان پذیرفت که 

نی رهبر جنبش جنگل پیش کشیدنش را نشان کفایت و صداقت انقالبی بسیار ستود

 خواند!! 
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 من بی چون و چرا تصدیق ،گویدمی رفقا آنچه این مرد درست قول و با ایمان ....»

دارم. زیرا او در می اعالم ویهای کنم و موافقت خودم را با تمام اظهارات و تاکتیکمی

 ( 57« )... تحرک و جنبش کشورش مجرب است و پیشرفت انقالب را در نظر دارد

کوچک خان از این حد فراتر رفت و خواستار تنظیم توافقنامه ای مشعر بر پای  اما

بندی حتمی سران حزب کمونیست ایران و حکومت روز شوروی با شروط و مطالبات 

 بسیار بیشتر خویش گردید.او این شروط را به شرح زیر اعالم کرد. 

الکیت و ممنوع شدن . عدم اجرای اصول کمونیسم از حیث مصادره اموال و الغاء م1

 تبلیغات دینی

 . تأسیس حکومت جمهوری انقالبی موقت2

. پس از ورود به تهران و تأسیس مجلس مبعوثان هر نوع حکومتی که نمایندگان 3

 این مجلس قبول کنند، برقرار شود.

 . سپردن مقدرات انقالب به دست این حکومت و عدم مداخله شوروی در ایران4

نفر( از  21000جازه حکومت انقالبی زائد بر قوای موجود ). هیچ قوائی بدون ا5

 شوروی وارد ایران نشود.

 . کاالهای بازرگانان ایرانی که در بادکوبه ضبط شده است تحویل این حکومت گردد.6

 (58. واگذاری کلیه مؤسسات تجاری روسیه در ایران به این حکومت )7

گریگوری »و به ویژه از زبان  حزب کمونیست شوروی که پیش تر از مجاری مختلف

تمامی حرفهای کوچک خان در مورد تقدس مالکیت خصوصی و مبرمیت « ارژنیکیدزه

وطن » اجتناب از مصادره اراضی متعلق به مالکان بزرگ یا اموال سرمایه داران 

و ها را مورد ستایش قرار داده بود، این بار نیز سنگ تمام گذاشت و خواست« پرست

معاون وزارت امور « کاراخان»رد استقبال قرار داد. حزب از طریق نظراتش را مو

خارجه، نامه ای به شرح زیر برای راسکول فرمانده نیروی دریائی منطقه بحر خزر 

 ارسال داشت. 

تمایل کوچک خان به تأسیس دولت شوروی در ایران و کمیته مرکزی اشتراکی که »

احتیاط باید تحت نظر گرفته شود و از مایل است این قوه را در دست گیرد با کمال 
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توان احساسات تمام ایرانیان را نمی رشت و انزلی و آذربایجانهای احساسات ایرانی

فهمید. بایستی رنجبران را با دموکراسی بورژوازی متحد کرد و به اسم آزادی ایران به 

گ را باید ضد شوراند تا آنها را از خاک ایران بیرون کنند. طبعًا جنها ضد انگلیسی

هستند ادامه داد. الزم است ها و تجاوز مأمورین دولتی که طرفدار انگلیسها انگلیسی

ها کوچک خان و اشتراکیون ایران و دستجات دموکراسی دیگر را به ضد انگلیسی

 (59« )متحد کرد...

کنیم که صدر و ذیل استراتژی میراث داران انقالب کارگری اکتبر در می مشاهده

ه با جنبش کارگری ممالک مختلف دنیا در یک چیز خالصه شده است. اینکه رابط

کارگران بساط مبارزه طبقاتی و جنگ علیه سرمایه داری را جمع کنند، پیاده نظام 

یا احزاب و جریانات دیگر بورژوازی شوند و از این طریق خطر ها مطیع  کوچک خان

حاکم روسیه یا اتحادیه سرمایه داران  انگلیسی و غربی را از سر رژیمهای امپریالیست

برای بلشویسم، کمینترن و حزب  حفظ حریم اردوگاهدولتی این کشور رفع کنند. 

کمونیست ایران همه چیز و کمک به بسیج و سازمان یابی جنبش ضد سرمایه داری 

. کافی بود کوچک خان آدمی یا هر عنصر و هر عده ذینفوذ نبود طبقه کارگر هیچ چیز

الیه ارتجاع بورژوازی به هر دلیل ندای مخالفت با دولت انگلیس سر دهند تا  از هر

همه مدالهای انقالبی بودن، ضد امپریالیست، متحد وفادار پرولتاریا بودن به سوی آنها 

و  افرادسرازیر شود، تا حزب و کمینترن فرمان به صف شدن کارگران پشت سر این 

را؟ جواب ساده است. آنچه کمونیسم خلقی احزاب رسمی سرمایه را صادر کنند. چ

قدرت سرمایه داری دولتی در روسیه و های کرد نهایتاً تحکیم پایهمی لنینی دنبال

گسترش این شکل برنامه ریزی کار و تولید و نظم سرمایه در سراسر جهان بود. 

های حصول این هدف نه فقط هیچ نیازی به سازمانیابی شورائی سرمایه ستیز توده

 دید.می نداشت که پیگیری آن را نوعی نقض غرض ارگرک

به کارگران، جنبش ضعیف و سرمایه ستیزی خودانگیخته طبقاتی آنان در شروع قرن 

بیستم  باز گردیم. به فضای مسلط بر مبارزات آنها در این سالها و آنچه در باال گفتیم 

له سرمایه، با القاء باژگون به وسیها خیره شویم. فضائی که در آن تصویر وارونه واقعیت



 149   /  فصل سوم: بعد از مشروطیت تا سلطنت رضاخان

 

راه رهائی از مصیبت وجود سرمایه داری توسط نیروهائی که خود را پرچمدار این 

خوانند، یکجا بر هم تلنبار بود. جنبش کارگری ایران در این فضا راه بالیدن می رهائی

 خود را کاوید. نسل نخست توده کارگر ایران باید سرمایه ستیزی خودانگیخته اش را

، اما همه چیز در راستای سد کردمی داد و کمونیسم لغو کار مزدیمی ، ارتقاءپروردمی

و امکانات ها کردن و سوزاندن این جهت گیری ایفای نقش نمود. ظرفیت ها، توانائی

در مسیری سوای بستر مورد نیاز این شکوفائی و بالندگی به کار گرفته شد. انبوه 

را در سازمانیابی آگاه ها توانستند کارسازترین نقشیم فعاالن ذینفوذ طبقه کارگر که

های شورائی ضد سرمایه داری کارگران ایفاء کنند، عوامل تبدیل قدرت طبقاتی توده

کمونیسم رادیکال های کارگر به سوخت ماشین حزب و حراست اردوگاه شدند، جوانه

اردوگاهی را جان لغو کار مزدی را خشکاندند و رؤیای برپائی سرمایه داری دولتی 

رونی خویش وسیله سقوط اند دادند. اعتماد گرانبهای توده بردگان مزدی به فعاالن

آنها به ورطه رفرمیسم چپ گردید. جنگ برای متشکل ساختن قدرت خود علیه 

سرمایه جایش را به تقال برای کفن و دفن این قدرت در گورستان منافع بورژوازی داد. 

ژیم حاکم بذر استقرار دولت آتی سرمایه را آبیاری کرد. پیکار مبارزه برای سرنگونی ر

برای تحمیل خواستهای عاجل و روزمره بر سرمایه به جای آنکه پلکان تقویت قدرت و 

تدارک نابودی سرمایه داری گردد، بیل و کلنگ دفن مبارزه طبقاتی در رفرمیسم شد. 

گرفت و کار تشخیص راه از  قرار ها جنبش کارگری از چهارسو در محاصره بی راهه

بی راهه بیش از پیش دشوار و ناشفاف گردید. حساس ترین و تعیین کننده ترین 

ساخت و ساز جهتگیری طبقه کارگر ایران چنین وضعی داشت و عوارض این های سال

دوره تا به امروز هم بر سینه سرنوشت جنبش کارگری ایران سنگین است. 
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 فصل چهارم

 1320 تا 1304 سال های

 

سلطنت رضاخان راه حل بورژوازی انگلیس و الیه فوقانی طبقه سرمایه دار داخلی، 

برای رتق و فتق امور مربوط به پروسه انکشاف سرمایه داری ایران در یک سو و همگن 

انگلیسی در شبه قاره هند، آسیا و های سازی این پویه با نیازهای نقش مسلط سرمایه

دیگر بود. مسائلی مانند تشکیل و توسعه نهادهای نظامی، سراسر دنیای روز در سوی 

پلیسی و امنیتی، برپائی دولت متمرکز و نیرومند، معماری روبنای اجتماعی و سیاسی 

متناظر با پویه بسط سرمایه داری، تضعیف ملوک الطوایفی، کنترل مطمئن دایره نفوذ 

ت پایه ای مورد نیاز و تأسیساها فئودالها و سران عشایر، گسترش چشمگیر شبکه

چرخه انباشت و بازتولید سرمایه، سرکوب جامع االطراف و قهرآمیز جنبش نوپای 

کارگری، چالش فراگیر کمونیسم و مقابله با نفوذ احزاب چپ همگی در این راستا 

یافتند و دستور کار دولت و سلطنت ناشی از کودتای شوم سوم اسفند می موضوعیت

 شدند. می 1299

فکری، بی دانشی سیاسی و های در انجام وظائف باال با فشار عقب ماندگی رضاخان

 کارهایشتحجر فئودالی دست به گریبان بود. اما هیچ کدام اینها سد راه پیشبرد 

سرمایه داری تاریخًا بر گندزار خون روئیده است و با بلع زندگی شدند. نمی

های به همان میزان که تودهرضاخان، های استثمارشوندگان بالیده است. درندگی

 ساخت، به فراشد توسعه سرمایه داری جانمی کارگر و دهقان را از هستی ساقط

 16، در طول سرمایهداد. در عرصه انطباق روبنای حقوقی حاکم با نیازهای انباشت می

گذشت. قانون « لس شورای ملیمج»مصوبه از  150سال حکومت رضاخان حدود 

خارجی به صورت تکنولوژی و وسائل تولید از جمله های رمایهمجوز ورود س و معادن

بودند. در همین مدت سهم سرمایه گذاریهای صنعتی دولت نسبت به ها این مصوبه
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درصد افزایش یافت. جدول زیر چگونگی  25درصد به  8کل بودجه ساالنه از حدود 

 (60دهد. )می این افزایش در دوره مذکور را نشان

 ریال

 درصد بودجه عمومی یه گذاری صنعتیسرما سال

1304 21598471 247159070 74/8 

1305 32601309 256384738 72/12 

1306 173906670 231660111 29/40 

1307 27217120 276113917 86/9 

1308 51661390 349452601 78/14 

1309 58365760 352987776 53/16 

1310 50772450 373273458 60/13 

1311 30525040 421399870 24/7 

1312 48836592 506904460 63/9 

1313 62550630 621307860 07/10 

1314 128821563 750828790 16/17 

1315 307467000 1000008484 75/30 

1316 484575508 1248037377 83/38 

1317 557569316 1527518562 50/63 

1318 1411407500 2683385287 60/52 

1319 1936311483 3210973037 30/60 

1320 2208889140 4323911676 09/51 

 34/25   میانگین

(61) 
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کارگری و دهقانی، کشتار کمونیست ها، دستگیری و های رضاخان با سرکوب جنبش

به های و مقاومتها شکنجه و اعدام برخی منتقدین لیبرال، به خون کشیدن خیزش

و باالخره از میان برداشتن رقبای حکومتی، شرائط الزم «!! امپریالیسم ستیز»اصطالح 

انباشت را فراهم آورد. سرمایه داران های ایه گذاری و توسعه حوزهبرای امنیت سرم

خود را صرف خرید امالک های زیادی که پیش تر در غیاب ثبات کافی، سرمایه

کردند، اکنون به تدریج راه تأسیس کارخانه و انباشت در قلمروهای دیگر می فئودالی

سرمایه داران خارجی به ویژه  مهمتر انحصارات امپریالیستی و آنرا پیش گرفتند. از 

را وارد بازار داخلی ایران ساختند و در د خوهای انگلیسی با حرص و ولع سرمایه

مراکز صنعتی  ویژهبه  ،جدیدهای ها پیش ریز کردند. شمار کارخانهقلمروسودآورترین 

خورشیدی( رو به افزایش  1319تا  1309) 1940تا  1930بزرگ در فاصله سالهای 

دول زیر در این زمینه تا حدودی گویاست. صنایع نفت و گاز در این جدول نهاد. ج

 محاسبه نشده است.

 خورشیدی( 1319تا  1309)  1940تا  1930

 کل کارگران کارخانه ها کل کارگران کارخانه ها کارگران هر واحد

 11030 67 6400 17 کارگر 500تا  51

 14862 17 ----- ------ 1000تا  501

 15068 11 --------- --------- 2000ا ت 1001

 

بورژوازی انگلیس در آن سالها همه تالش خود را روی بازسازی اقتصاد جنگ زده آن 

کشور، ترمیم صنایع آسیب دیده، افزایش بارآوری کار در حوزه بازتولید سرمایه 

نموده انگلیسی در بازار جهانی متمرکز های اجتماعی و باال بردن قدرت رقابت سرمایه

نفت و با انگلیسی و دولت این کشور طرح جایگزینی ذغال سنگ های بود. امپریالیست

های گسترش هر چه بیشتر استفاده از انرژی اخیر را یک اهرم کارا برای نیل به هدف

دستیابی به ذخائر نفتی خاورمیانه را گام مقدم پیمودن این راه به  . آنهادیدندمی فوق
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نفتی و انرژی فسیلی ایران در آن روز برای بورژوازی انگلیس  ابعمنآوردند. می حساب

نیروی کار لِ از قِبَانگلیسی های از اهمیت حیاتی برخوردار بود، اما سودآوری سرمایه

انگلیسی را به پاره ای های چنان بود که امپریالیست جامعه ایرانشبه رایگان 

با پوشش عقب نشینی در مقابل فشار  در باز تنظیم قراردادهای نفتی پیشینها انعطاف

رفت، در وهله می نمود. انعطاف هائی که دو هدف را یکجا نشانهمی رضاخان  ترغیب

اول افزایش سهم عایدات نفتی ایران را ساز و برگ صدور سرشارتر و افزونتر  

ساخت میها انگلیسی به ایران و سودآوری هر چه غول آساتر این سرمایههای سرمایه

قدرت رضاخان و رژیم سلطنتی سکاندار هموارسازی راه های در وهله دوم پایهو 

کرد. برای روشن تر شدن موضوع باید تاریخ می انکشاف سرمایه داری را مستحکم تر

 را کمی به عقب ورق زنیم. 

نفتی میان ایران و سرمایه داران انگلیسی، به عهد های پیشینه انعقاد پروتکل

دید در آن زمان منعقد گر« رویتر»گشت. قرارداد معروف می جار بازناصرالدین شاه قا

ناراضی بورژوازی داخلی مواجه های و اعتراض الیه اما طرح مذکور با موج مخالفت

نرمش ها انگلیسی و دولتمردان بریتانیا در مقابل این مخالفتهای شد، صاحبان تراست

ردند. قرارداد مورد بحث زیر فشار و عقب نشینی مؤثری را جایز نشم نکردندچندانی 

طرف انگلیسی عمالً باطل شد و از حیطه های و نرمش ناپذیریها همین کشمکش

 اجرا خارج گردید. 

« ویلیام دارسی»چند سال بعد در زمان مظفرالدین شاه مقاوله نامه دیگری میان 

د. کمپانی صاحب یک بنگاه عظیم سرمایه گذاری انگلیسی با دولت روز ایران امضاء ش

دارسی به موجب قرارداد باال حقوق انحصاری مربوط به کاوش، استخراج، حمل و نقل 

آدربایجان، گیالن، گرگان، مازنداران های و فروش ذخائر نفت و گاز کشور سوای استان

داد. مدت قرارداد شصت سال بود، شرکت صاحب می و خراسان را به خود اختصاص

پرداخت. بعالوه در قبال واردات ماشین نمی مالیاتی امتیاز در طول این مدت هیچ

هم ها آالت یا وسائل مورد نیاز حفاری، استخراج، حمل و نقل و اسفالت سازی جاده

الزامی در پرداخت هیچ ریال حقوق گمرکی نداشت. سهم ایران در قبال تمامی آنچه 
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نه شرکت بعالوه سود خالص ساال %15داد به می کرد یا همه آنچه از دستمی واگذار

شد. قرارداد دارسی با این مشخصات تنظیم شد، اما این می دو هزار تومان محدود

درون طبقه سرمایه دار های طرح هم مثل پروتکل سلف خود موج نارضائی اپوزیسیون

ایران را به دنبال آورد. اختالف برحول محور تعیین سهم طرفین چرخ خورد و 

کشور باز هم به هیچ عقب نشینی رضایت ندادند. سود  بورژوازی انگلیس و دولت آن

« بحران جهانی»در کتاب « چرچیل»ساالنه شرکت دارسی چنان بود که بنا به گفته 

ادارات دولتی انگلیس با استفاده از نفت ارزان بهای  فقط در طول چهار سال جنگ، 

ردند. نفت لیره سود ب 7500000« شرکت نفت ایران و انگلیس  »خریداری شده از 

استخراج شده توسط کمپانی دارسی بیش از همه نیازهای انرژی نیروی دریائی آن 

کرد و سوخت مورد احتیاج ادارات دولتی اوالً در می کشور و مراکز اقتصادی را تأمین

مرتبه چندم اهمیت قرار داشت، ثانیاً بهای آن با همه تخفیفها باالتر از قیمت نفتی بود 

گرفت. بر این می وگانها، مراکز نیروی دریائی و صنایع انگلیس قرارکه در اختیاز نا

کنیم تا روشن شود که قرارد مورد گفتگو تا چه حد برای انگلیس مهم می موارد تأکید

 1901به همین دلیل در فاصله میان امضاء و اجرای پروتکل، سال و  بوده است

عتراضات محافل مختلف ( کلیه ا1307)  1929خورشیدی( تا سال 1280میالدی )

از سوی کمپانی صاحب  آنبورژوازی ایران اعم از دولتی یا اپوزیسیون علیه مفاد 

 (62هیچ نتیجه ای منتهی نگردید. )به شد و  اعالمانحصار مردود 

ماجرای باال و سرنوشت قرارداد اما با روی کار آمدن رضاخان و جایگاهی که رژیم 

مهم قدرت سرمایه های در استراتژی سراسری قطبسیاسی ایران از زمان وی به بعد 

نمود، وضعیتی کم و بیش متفاوت پیدا کرد. در سال می جهانی به ویژه انگلیس احراز

وقتی که او خواستار تغییر پاره ای مواد پروتکل شد، کمپانی دارسی به جای  1307

م داشت. در مخالفت و نکول اعتراض، آمادگی خود را برای انجام تغییرات الزم اعال

اما پیش از  یم کردخواهصحبت کمی پائین تر باز هم مورد دلیل این تغییر سیاست، 

 آن، خطوط کلی توافق این دوره را مرور کنیم. بندهای مهم آن عبارت بودند از:

 . الغاء امتیاز دارسی و تصویب قرارداد جدید1
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 . محدود کردن منطقه امتیاز به یکصد هزار مایل مربع2

 کند.می ذ دو شلینگ از هر تن نفت خام که شرکت استخراج. اخ3

 . الغای انحصار لوله نفت در جنوب4

 خواهد بود. 1991. مدت اعتبار قرارداد تا سال 5

 . بیست درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلیس در اختیار رژیم ایران قرار گیرد.6

های اران انگلیسی بر حوزهپروتکل جدید چند ویژگی داشت. اوالً زمان تسلط سرمایه د

داد. ثانیاً در قیاس با قرارداد می تولید و استخراج منابع نفتی ایران را سی سال افزایش

چگونگی  تر درظاهرالصالح های فرمولبندیبرخی ظاهری آراسته تر داشت و از  قبلی

صه نمود. ثالثًا در مجموع حمی تقسیم سودها میان بخشهای مختلف بورژوازی استفاده

کارگر را مقداری های نفتی حاصل استثمار تودههای رژیم ایران در کل اضافه ارزش

 برد. می باال

چرا سرمایه داران انگلیسی و دولت آن کشور از خواست رضاخان برای انجام تغییرات 

کردند، موضوعی است که نیازمند مقداری می باال در مفاد پروتکل مذکوراستقبال

روئیده از لجنزار کودتای سوم اسفند به عهد خویش برای توضیح است. سلطنت 

و استثمار نیروی کار شبه رایگان ها فراهمسازی شرائط مورد نیاز پیش ریز سرمایه

طبقه کارگر ایران توسط بورژوازی جهانی عمل نموده بود و اکنون نوبت به 

ر را در اختیار رسید که ساز و برگ تداوم این کامی انگلیسی و شرکاهای امپریالیست

اقتصادی، تشکیل ارتش و پلیس و تجهیز ماشین های وی گذارند. توسعه زیرساخت

الزم های داشت و بخشی از سرمایهها سرکوب نیاز به پیش ریز سرمایه در این زمینه

. شدمی نفتی تأمینهای باید از طریق باال رفتن سهم رژیم رضاخان در اضافه ارزش

ون احداث مؤسسات پایه ای مانند آب و برق و راه آهن و بندر سرمایه داری بد توسعه

نیست. ایجاد هر کدام اینها خود جزء الیتجزائی از پروسه انباشت  ممکنو جاده 

گرفت می سرمایه و شرط الزم رونق و شکوفائی این فرایند است. آنچه در اینجا صورت

ن بود که رژیم بخش قابل گردید آمی و برای طبقه سرمایه دار موهبتی عظیم قلمداد

نفتی حاصل استثمار های این تأسیسات پایه ای را از اضافه ارزشهای توجهی از هزینه
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کرد. میزان افزایش مذکور را از روی می کارگران ایران و جهان به نفع بورژوازی تقبل

 توان مشاهده نمود. می جدول زیر

 

 فاصله سال هایحق امتیاز دریافتی رژیم ایران از سود شرکت در 

 ) لیره انگلیس(  1330تا  1915 

 میزان سال  میزان سال 

 831000 1925 200000 1920تا  1915متوسط ساالنه از 

1920 496000 1926 1054000 

1921 585000 1927 1400000 

1922 593000 1928 1031000 

1823 533000 1929 1437000 

1924 411000 1930 1288000 

(63) 

ک اند کوشید تا افزایش هر چندمی باال،های ازی انگلیس سوای پیگیری هدفبورژو

شاخ و شانه  محصولدر سودهای نجومی شرکت را رژیم جنایتکار حاکم، سهم 

و از این طریق !! ناسیونالیستی رضاخان در مقابل کمپانی نفتی القاء کندهای کشی

انگلیسی با پذیرش خواست  نوعی حیثیت کاذب برای او جعل نماید، سرمایه داران

 آنکردند. چرا؟ این سؤالی است که پاسخ واقعی می رضاخان انجام این امور را پیگیری

را ناسیونال رمانتیسیستی محافل راست و چپ بورژوازی های رؤیابافیعکس 

. پمپاژ سیل تولیدات نفتی ارزان بهای ایران به چرخه ارزش افزائی سازدمی خاطرنشان

سهم بزرگی در افزایش قدرت رقابت سرمایه اجتماعی آن کشور  ،انگلیسی هایسرمایه

. در این کردمی بریتانیا ایفاءهای در بازار جهانی و سیر صعودی نرخ سود سرمایه

های روزافزون سرمایه داری ایران برای امپریالیست توسعهاما نقشی که  تردیدی نبود
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نمود بیشتر از سود حاصل نفت می انگلیسی در جهت تحقق همان هدف باال بازی

بود. ها نفتی این حوزههای نفتی ایران یا حتی کل ارقام اضافه ارزشهای ارزان حوزه

شد، مستقل از اینکه به لحاظ شکل حقوقی می هر کارخانه ای که در اینجا تأسیس

ی ، کدام مؤسسه سرمایه گذاربا کدام محل تولد!! کدام سرمایه دار ، متعلق بهمالکیت

آزاد و راکد انگلیسی را های یا کدام دولت سرمایه داری باشد، مقادیر زیادی از سرمایه

در مالکیت ها ( اینکه این سرمایه64کرد.)میبه سرمایه محبوس و ارزش افزا مبدل 

دولت یا سرمایه داران بریتانیا بودند یا در ملکیت سرمایه داران و دولت ایران قرار 

آورد. جای توضیح مارکسی این نمی له تفاوت چندانی پدیدداشتند، در اساس مسأ

 مسأله اینجا نیست، اما با توجه به اهمیت موضوع چند نکته را اشاره کنم. 

یا قلمروهای مختلف سرمایه ها سرمایه اجتماعی ممالک مختلف همسان سرمایهاول. 

ضافه اضافه کنند، عین همان امی اجتماعی یک کشور آنچه را به صورت سود دریافت

کارگر های ارزشی نیست که در حوزه مستقیم انباشت و ارزش افزائی آنها توسط توده

مورد استثمارشان تولید شده است. بالعکس آنها در چهارچوب قوانین نرخ سود، خواه 

در وسعت هر قلمرو تولیدی، خواه در سطح سرمایه اجتماعی هر کشور و خواه در 

سرمایه خود و مستقل از ترکیب ارگانیک خاصی که  مقیاس جهانی متناسب با حجم

دارند، سهمی از کل اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی را به خود 

دهند. به خاطر داشته باشیم که توزیع اضافه ارزشها در این چهارچوب و می اختصاص

ی برخی ویژه ای است که موقعیت انحصارهای مطابق این معیارها، سوای اثرگذاری

 سرمایه داری یا بخش هائی از سرمایه جهانی بر روی این روندهای سرمایه ها، تراست

 سازند. می گذارند و فوق سودهای انحصاری خاصی را نصیب خودمی

از ها دهد، انتقال مقداری اضافه ارزشمی که در این میان روی حادثه ای دوم.

دارای ترکیب های تر به عرصه ار نازلقلمروهای دارای ترکیب آلی کمتر و بارآوری ک

از  چگونه و ارگانیک باالتر و بارآوری کار افزونتر است. اینکه نقل و انتقال مورد گفتگو
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دست غیبی در کار نیست. سرمایه داری پیداست که گیرد، می کدام مجاری صورت

 (65)در درون خود داراست.  ازه کافیاندبه الزم این کار راهای خود مکانیسم

و انحصارات عظیم سرمایه داری به جوامع حوزه نیروی ها صدور سرمایه تراست سوم.

آخر قرن نوزدهم تا امروز یک راه مشارکت بسیار مؤثر این های کار شبه رایگان، از دهه

انبوه تولید شده های و سرمایه اجتماعی ممالک صاحب آنها، در اضافه ارزشها تراست

 آنکارای افزایش توان بسیار ه صدور و طبیعتًا یک اهرم حوزجوامع توسط کارگران 

 در چالش بحرانها بوده است. ،سرمایه ها

گیرد. وقتی غولهای عظیم صنعتی نمی صدور سرمایه فقط به شکل باال انجام چهارم.

دنیا بیشتر ماشین آالت و قطعات یدکی مورد نیاز تشکیل بخش ثابت سرمایه 

نوعی عمالً دست به  ،کنندمی سرمایه صادر -ر شکل کاالاجتماعی جامعه ای دیگر را د

از انباشت و اندچشمأ معموالً در جامعه مبدها زنند. این سرمایهمی صور سرمایه

سودآوری مطلوب ندارند. به همین خاطر صدورشان راه سودآور شدن آنها و در همان 

های ورطه است. سرمایه از غلتیدن به بحران یا خروج از این هاحال یک راه فرار تراست

مذکور با اینکه به لحاظ شکل ظاهری حقوقی در مالکیت سرمایه داران جامعه صادر 

کننده نیستند، اما صدور آنها به حوزه سرمایه گذاری دوم یک مجرای انتقال اضافه 

 مختلف سرمایه جهانی است. های میان بخشها ارزش

باال زمانی اهمیت های تمامی نقل و انتقالو باالخره، اما مهم تر از همه اینکه  پنجم

استثمار گسترده و بدون های حوزه ،سازند که جوامع نوع دوممی حیاتی خود را ظاهر

مرز و محدوده نیروی کار شبه رایگان باشند. جامعه ایران چنین بود و توسعه انباشت 

جزات باال را سرمایه در اینجا برای سرمایه داری انگلیس و دولت آن کشور تمامی مع

 در کوله بار اعجاز خود داشت.  

به نکات باال فقط به این دلیل اشاره شد که بگویم توسعه سرمایه داری در ایران بر 

امپریالیست ستیزان خلقی » یا « وطنی»خالف آنچه ناسیونال رمانتیسیستهای 

!! مورد انگلیسی پدیده ناخوشایندی نبودهای پندارند، برای امپریالیستمی «لنینی
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استقبال هم قرار داشت، یک نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی آن کشور به 

آمد و به همین دلیل بود که رضاخان به دنبال نشان دادن توانائی خود می حساب

برای برقراری ثبات سیاسی گورستانی مورد نیاز پروسه انکشاف کاپیتالیستی جامعه 

حاکمان بورژوازی انگلیس را به افزایش سهم قشری از و ها توانست نظر مساعد کمپانی

نفتی روز های طبقه سرمایه دار ایران و بیشتر از همه خانواده خودش در اضافه ارزش

جلب نماید. رضاخان و بورژوازی ایران این افزایش را که صد البته در قیاس با حاصل 

د، زادراه سرمایه شنمی کارگر و دهقان رقم چشمگیری محسوبهای استثمار توده

 گذاری بیش و بیشتر خود کردند. 

سال سلطنت وی شمار مؤسسات صنعتی که توسط دولت تأسیس شد به  16در طول 

تولید قند، شکر، چای، سیگار، سیمان، الوار، های . کارخانهگردیدواحد بالغ  300

جمله  باتری، برق، نساجی، آبجو سازی، پوست، شیشه، کبریت، صابون و گلیسیرین از

این صنایع بودند. در همین دوره راه آهن سراسری ایران احداث شد، هزاران کیلومتر 

پست و مخابرات و تلگراف و تلفن های راه شوسه مورد بهره برداری قرار گرفت. شبکه

توسعه یافت. صادرات و واردات کاالها وارد دوره ای جدید شد، تجارت خارجی به زیر 

زیادی در قلمرو تولید سالح پیش ریز گردید. های سرمایه چتر کنترل دولت در آمد.

متعددی به ویژه در حوزه نساجی و قند و شکر و کبریت و برق و مصالح های کارخانه

ساختمانی توسط سرمایه داران خصوصی شروع به کار نمود. در طول همین سالها 

نج، کبریت و حجم واردات برخی کاالها مانند پارچه نخی، قند و شکر، غالت، بر

سیمان به دلیل افزایش تولیدات داخلی ناشی از توسعه انباشت سرمایه در صنعت و 

کشاورزی به طور محسوس کاهش یافت. در عوض واردات ماشین آالت صنعتی و 

به گونه بسیار  بی سابقه ، ندشدمی پیش ریز اجزاء سرمایه ثابتکاالهائی که به صورت 

چیزی که  .رسیدبرابر  3 به سال 4فقط طی ن ازدیاد ای دچار افزایش شد. میزان ای

جدول زیر خطوط کلی این تغییرات را تا  داد.می خبر از انباشت بسیار گسترده سرمایه

 سازد. می حدودی منعکس
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میزان و نسبت واردات ماشین آالت صنعتی به کل واردات ساالنه کشور در 

 ) ریال(  1927تا  1924فاصله 

ارزش ماشین آالت وارد  دات ساالنه ارزش کل وار سال 

 شده 

 درصد 

1924 771445000 14420000 8/1 

1925 881025000 14727000 7/1 

1926 787391720 24000000 3 

1927 807000000 42200000 5/2 

(66) 

سرمایه داری ایران رشد کرد و با رشد خود شمار کثیر کارگران جدید را به اردوگاه 

تولید اضافه ارزشها را انبوه تر ساخت و  ،افزود. افزایش مدام کارگرانکار بردگان مزدی 

انگلیسی را پرخروش تر های مختلف سرمایه، از جمله سرمایههای شط سود بخش

پوشیم می ساخت. از بحث بیشتر در باره توسعه سرمایه داری در دوره رضاخان چشم

ن در دل این تحوالت و و به گفتگوی اصلی خود، به سرنوشت جنبش کارگری ایرا

 گردیم.می حوادث باز

متعاقب آن، حداقل تا روزهای پس از وقوع کودتای های و دورهها این سالهمه در 

پروسه مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری ی ، افت و خیزها1332بیست و هشتم مرداد 

ایران، و اثرگذاریهای حزب کمونیست ها توان از کارنامه دخالتگرینمی در ایران را

کمینترن و کل اردوگاه شوروی آن روز تفکیک کرد. این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نه 

بعد های دهه همهفقط وجود داشت که سرنوشت مبارزه طبقاتی توده کارگر ایران در 

قبل توضیح داده شد که حزب و های تا امروز را زیر فشار قرار داده است. در فصل

عد از وقوع انقالب اکتبر و به تبع آن احزاب کمینترن قدرت سیاسی روسیه سالهای ب

از جمله حزب کمونیست ایران، هیچ گاه و در هیچ نقطه ای به طبقه کارگر، به عنوان 

طبقه ای که باید با مبارزه و انقالب ضد سرمایه داری، خودش و بشریت را رها سازد 



 161   /   1320تا  1304های فصل چهارم: سال

 

چنین نگاهی به جنبش  کردند. بلشویسم پیش از پیروزی انقالب اکتبر نیزنمی نگاه

کارگری روسیه نداشت و احزاب کمینترن اساساً اهل این نگاه به نقش طبقه کارگر 

ایدئولوژیک جداست. بحث بر سر های و جار و جنجالها نبودند. حساب عبارت پردازی

پراکسیس واقعی و طبقاتی احزاب یا نیروهاست. در این قلمرو، در پهنه پراتیک، ما 

در  ن باور رهبران بلشویسم یا احزاب کمینترن به نقش توده کارگرشاهد هیچ میزا

یشیدن، اندتغییر جهان روز نبودیم. کارگران برای اینها موجودات گمراه، فاقد ظرفیت

یشی و تدبیر امور مبارزه و باالخره سخت  نیازمند میدان داری و اندناتوان از چاره

آحادی از ها در این منظر، کمونیست معجزه گری رهبران و منجیان اجتماعی بودند.

آمدند، بالعکس در نمی کارگران یا فعالین آگاه جنبش جاری طبقه کارگر به حساب

جایگاه مبعوثان و صاحبان رسالت رهائی بشر قرار داشتند. این مشکل در کنار مسائل 

ه دیگر مانند روایت بورژوائی و غیرمارکسی سرمایه داری، سوسیالیسم، انقالب، پوی

تحول سوسیالیستی اقتصاد، سازمان کار و تولید سوسیالیستی و غیره، قدرت سیاسی 

داشت تا جنبش کارگری را به شکل ابزاری می روز روسیه و احزاب کمینترن  را بر آن

نحوه به  رایج ترینبرای پیشبرد سیاستها و اهداف خود بینند. در دوره مذکور 

غربی به ویژه های بود. دولت باندر دفع خطر رقیباستفاده از آن « ابزار»کارگیری این 

 «کمونیسم»انگلیسی و به تدریج امریکائی، قطب اردوگاهی سرمایه را های امپریالیست

قدرتش در هر کجای های خواندند و برای درهم شکستن و متالشی نمودن شاخهمی

 جستند. می جهان، به هر لشکرکشی و توطئه ای توسل

، آنچه خود را ستاد قدرت کمونیستی پرولتاریا و پرچمدار رهائی در این سوی ماجرا

ش خواند!! کل دار و ندارش را برای ایستادگی در مقابل رقیب و غلبه بر تعرضاتمی بشر

 را کارسازترین سالح این جدال ارزیابی جهانیگرفت و جنبش کارگری می به کار

 ماندهی جنبش کارگری اهمیتکرد. احزاب کمینترن دقیقاً از این منظر به سازمی

شمردند. به این ترتیب بحث بر سر می دادند و برای این کار هر فرصتی را مغتنممی

جا سر آنبی توجهی احزاب یا اردوگاه به متشکل نمودن طبقه کارگر نبود. مشکل 

آورد که کل فکر آنها بر بهره گیری اپورتونیستی از جنبش کارگری جهانی می بیرون
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شد. این امر معضل پیچیده ای بود می ه حساب با رقبای طبقاتی متمرکزبرای تسوی

که در سراسر این دوره دامن جنبش کارگری کشورها از جمله ایران را گرفت. صفه 

نشینان ساختار قدرت سیاسی روسیه و حزب کمونیست ایران در وهله نخست 

شاید رضاخان را برای  کوشیدند تا از طریق همه بست و بندها و به کارگیری اهرم ها،

آنها حتی به پویه عروج انگلیسی با خود همراه سازند. های مقابله با خطر امپریالیست

شد، مسلماً متحد مطلوب می اگر رضاخان همراهوی به سلطنت سمپاتی نشان دادند. 

بورژوای »، «!!ضدامپریالیست» ،«!!ملی قهرمان»شد که می کارگر القاءهای تودهبه  بود.

و اعجوبه هاست و باید به ها و از این قبیل اسطوره«!! دموکرات آرمانگرا»، «!!قیخواهتر

جای مبارزه ضد سرمایه داری حتماً به حمایت از وی برخاست!! پیش تر دیدیم  که 

چنین شد. حزب کمونیست شوروی نخست خواستار آن بود « کوچک خان» در مورد 

توان دارد کارگران را پشت سر جنبش جنگل که حزب برادرش در ایران تا هر کجا که 

به صف کند، مبارزه علیه سرمایه را به هیچ گیرد و از دستور کار جنبش کارگری 

سردار »خارج سازد، رفع خطر رقبای انگلیسی را حرف اول و آخر کمونیسم گرداند و 

 نماینده بخشی از ارتجاع پان اسالمیستی بورژوازی را پیشاپیش، مقام صدر« جنگل

 جمهوری انقالبی زحمتکشان تفویض کند. 

قدرت سیاسی روز روسیه و تضمین بقای این رژیم در مقابل تعرضات های حفظ پایه

 اساس کار بود و تا زمانی که همگامی با جنبش جنگل نیاز این کار تلقیها انگلیسی

ی هاطبقاتی!! و نظریه آفرینیهای شد همه تحلیل ها، تئوری ها، کالبدشکافیمی

 فرمولبندی« کوچک خان» سیاسی در خدمت نثار افتخارآمیز ترین عناوین انقالبی به 

گردید. زمانی هم که نقش وی و جنگلیان از لیست ملزومات تضمین هدف مذکور می

عاریتی و افتخارات اعطائی را از دست های پاک شد، سران مرتجع جنگل تمامی مدال

 ر چهره خویش حک دیدند. هشتند و در عوض مهر مشتی راهزن را ب

دانستیم که برای آزادی کشور خود و می از آن جا که زمانی شما را انقالبیونی»

کنید، به شما کمک کردیم. اما یک سلسله می برقراری یک نظم دموکراتیک مبارزه

حوادث نشان داده که شما گروهی راهزن هستید. در این ارتباط به رفقای سرباز ما در 



 163   /   1320تا  1304های فصل چهارم: سال

 

د زدید و تجهیزات ما را در رشت مصادره کردید. شما از بازگرداندن منجیل دستبر

روز  5گوناگون سر باز زده اید. با این اولتیماتوم ما های وسایل به سرقت رفته به بهانه

دهیم تا همه سالح و تجهیزات نظامی خریداری یا دزدیده شده را می به شما مهلت

در غیر این صورت، شما را به عنوان جنایتکار  که به نظام روسیه تعلق دارد بازگردانید،

همکاری حزب کمونیست ایران و  ،(  با سیاست جدید67« )مجازات خواهیم کرد.

سفارت مختار روز « تئودور روتشتاین»کوچک خان و جنبش جنگل زیر سؤال رفت و 

روسیه در تهران با ارسال نامه ای برای نریمانف عضو حزب کمونیست شوروی و رئیس 

 ورای اتحاد جماهیر شوروی ماوراء قفقاز اعالم داشت: ش

خواهم که همه تدابیر الزم را برای پایان دادن به کارشکنی در راه سیاست می از شما»

روتشتاین در  «کومت شوروی در گیالن را برچینیدخارجی ما اتخاذ کنید و بالفاصله ح

یستهای ایرانی طبق قرار داد، پس از آنکه برای کمون» کند می ادامه همین نامه اضافه

بخشودگی گرفتیم، دستان خود را خواهیم شست و چنانچه از این فرصت بخشودگی 

استفاده نکنند و به میل و با قبول خطر از طرف خود علیه دولت شاه وارد عمل شوند، 

 ( 68) «آنان را به حال خود خواهیم گذاشت.

دیگرش های این مکاتبه و نامه نگاری نکته قابل تعمق دیگر این است که روتشتاین در

کند، می ایرانی شکایتهای با وزارتخانه متبوع خود در روسیه مرتباً از دست کمونیست

برد. چرا؟ فقط به این دلیل که گویا هنوز می شعور و قدرت تعقل آنها را زیر سؤال

برای  که اوامر صادره از بوروی سیاسی حزب در اتحاد شورویاند خوب درک نکرده

همه آنها مطاع محض است!! و کل احزاب و جنبش کارگری کشورها باید مطیع 

گوید: می نماید ومی بالاراده حاکمان روسیه باشند!! او عمیقاً احساس ناراحتی و تعجب

ایرانی که روشنائی را فقط در یک های بینیم هر زمان نفوذ کمونیستمی به روشنی» 

( 69«. )شودمی یابد، مانع سیاست درست مامی طرهبینند، سیمی چهارچوب ایرانی

حرف مارکس و جوهر کمونیسم پرولتاریا این بود که انسان از هر قید ماوراء خود رها 

مانیفست انحالل جنبش رهائی طبقه کارگر، در مصالح بقای « لنینیسم»شود  و اینک 
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ین مانیفست قدرت سیاسی یک حزب پرچمدار برپائی سرمایه داری دولتی را جایگز

 کرد.می کمونیسم مارکسی

ایرانی و ایران بدون های کمونیست» کند که می روتشتاین در همان نامه باال تصریح

روسیه شوروی وجود نخواهند داشت، زیرا در غیر این صورت ایران بالفاصله توسط 

» ( در جای دیگر تمامی تأکیدش بر این است که 70«. )انگلیس بلعیده خواهد شد

ایرانی حق ندارند در مورد آن چیزی داوری کنند که به عقیده کرملین های ونیستکم

 ( 71« )برای روسیه شوروی مفید است

داند و می وزیر مختار دولتی که خود را پرچمدار اولین انقالب کارگری و سوسیالیستی

 رهائی انسان از دولت، طبقات و جامعه طبقاتی یا هر قید»تا چشم کار کند شعار 

بسیاری » دارد: می اظهارها داد، در ال به الی همین مکاتبهمی سر« باالی سر خویش

و انقالبیون ایرانی از آن که ما دوستی دولت شاه به ریاست سید ضیاء را ها کمونیست

و بیم آن دارند که با این کار، دولت ایران به همراه آن، اند کنیم، شوکه شدهمی جلب

الی را تقویت کنند، اما این فکر کودکانه ای است، ما اخیرا رژیم ارتجاعی و فئود

قرارداد دوستی با رژیم به مراتب ارتجاعی تر و فئودالی افغانستان را به امضا رسانده 

کند که با این کار ارتجاع را آن جا تقویت کرده ایم. از نمی ایم و کسی ما را مالمت

ا ایران چنان وضعی ایجاد خواهد کرد دیدگاه تاکتیکی من یقین دارم که دوستی ما ب

که دیگر نیازی به صحبت از ارتجاع در آن جا نخواهد بود. ما انگلیسیان را از آنجا 

 ( 72«!!! ) بیرون خواهیم راند

« چهارچوب ایرانی بودن»ایرانی را به خاطر تعلق به های وقتی روتشتاین کمونیست

وهم شود که راستی، راستی وزیر دهد شاید کسی اسیر این تمی مورد سرزنش قرار

کشد!! اما می تمایالت ناسیونالیستی این جماعت را به نقد« شوراها»مختار کشور 

 مسأله کاماًل برعکس بود و رویه عمیقاً متضاد چنین چیزی را پیش چشم همگان قرار

کی دقت در فحوای مکاتبات روتشتاین مسائل بسیار زیادی را در مورد اندداد.می

رسمی دولت اتحاد شوروی در همان فردای انقالب های د ها، اهداف و سیاستراهبر

سازد. نسخه می و احزاب عضو کمینترن روشن جهانیدر رابطه با جنبش کارگری 
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و سیاست هائی که سرمایه مدار، منطبق بر نیازهای بازسازی کاپیتالیستی ها پیچی

داری طبقه کارگر جهانی و  روسیه، در ضدیت با منافع و اهداف جنبش ضد سرمایه

دولت نوپای  و بقای حول مصالح استقرارها . کل حرفبودعلیه کمونیسم این طبقه 

خورد. دولتی که با آتشفشان جنبش کارگری از عمق جامعه به عرش می روسیه چرخ

قدرت خود های را به حاشیه راند، پایه یشوراهای کارگر کمی بعد .قدرت پرتاب شد

هر و  ، اقتصاد سرمایه داری روسیه با مالکیت دولت را بازسازی کردرا تحکیم نمود

دولتی که نماینده و پاسدار  اعتراض کارگران علیه این کارها را سرکوب کرد.موج 

منافع بورژوازی روس بود، اما خود را دیکتاتوری پرولتاریا، پرچمدار کمونیسم و دست 

که عزم جزم داشت تا جنگ میان طبقه  .!! دولتینمودمی به کار رهائی انسان قلمداد

کارگر و نظام سرمایه داری را با جنگ بر سر دو الگوی متفاوت برنامه ریزی نظم 

اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و شکل مالکیت سرمایه اجتماعی جایگزین کند و کل 

جنبش کارگری جهانی را در آستانه دفاع از یک الگوی نظم سرمایه داری، در مقابل 

 صریح و بی نیاز از تفسیر، فریادها ی دیگر همین نظام قربانی سازد. نسخه پیچیالگو

زد که طبقه کارگر ایران باید بساط مبارزه طبقاتی خود را جمع کند و پیاده نظام می

سر به راه دولتی شود که مظهر تولد الگوی سرمایه داری دولتی و آماده گسترش این 

کارگری کشورها باید گوش به فرمان این دولت و  . جنبشباشدالگو به سراسر جهان 

  شد.می آناحزاب حامی 

فئودالها و سرمایه داران صاحب  ،همراهی با ارتجاع پان اسالمیستی کوچک خان وقتی

، بودنیاز رفع خطر انگلیسی ها، از سر این قطب سرمایه داری « جنبش جنگل»نفوذ 

توده کارگر را پشت  ،ایرانی «هایونیستکم»شدند!! و می «جنگلی»باید کارگران ایران 

زعم غلط  ! زمانی هم که حصول هدف باال بهسر سردار جنگل به صف کنند

 سران حزب کمونیست ایران، شدمی رضاخان نیازمند دوستی اردوگاهبنیانگذاران 

و « میهن پرستی» تا به کارگران بگویند که از سیمای رضاخان نور  یافتندمی وظیفه

بارد. دوستی با او دوستی با کمونیسم و دشمنی با می «امپریالیسم بریتانیاضدیت با » 

 وی ضدیت با منافع پرولتاریای جهانی است!! 
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بی پایه و گاه ابتذال آمیز حزب کمونیست شوروی در مورد نیروها، های سایه ارزیابی

ب و و جریانات سیاسی موجود در سطح بین المللی همه جا و بر سر هر جنها دولت

کرد. شالوده سیاست حزب برای دوست یا دشمن خواندن احزاب می جوشی سنگینی

کرد. به این دلیل می با دولت روز انگلیس تعیین آنهاو نیروها را فقط دوری و نزدیکی 

که هدف صرفاً رفع خطر این دولت و متحدانش از سر حکومت نوپای روسیه بود. 

 هیچزیان جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر  و معیارهای متناظر با نفع یاها مالک

موضوعیتی نداشتند. کمونیسم و طبقه کارگر و رهائی بشر و همه چیز در وجود 

های گردید. معیارهای استحکام پایهمی ماشین دولتی مستقر در اتحاد شوروی خالصه

قدرت این دولت به عالوه ملزومات تحقق الگوی خاص حزب کمونیست شوروی برای 

 نامه ریزی نظم سرمایه داری، مالک و میزان کار احزاب یا جنبش کارگری جهانیبر

 هیچشد.!! اینکه رضاخان درنده ترین نماینده باالترین بخش ارتجاع بورژوازی بود، می

در فشار دادن دست دوستی  کمونیست شورویدلیلی برای تردید باالنشینان حزب 

ای هموارسازی هر چه مؤثرتر راههای عروج . مهم این بود که برآمدنمی به حسابوی 

انگلیسی وانمود کند. های خود به تخت شاهی ولو چند روز خود را مخالف امپریالیست

خان افغان و همه افراد و جریانات دیگر  ،«سن سون یات»عین همین مسأله در مورد 

 کرد. می صدق

ی کشورها و آینده این نه فقط کل ظرفیت پیکار جنبش کارگرها این نوع معیارپردازی

کرد که حتی برای تحقق می جنبش را در آستانه منافع دولت روز روسیه قربانی

آورد. خان افغان نمی پدید یاهداف معامله گرانه و بازاری همین دولت هم هیچ تضمین

شد. کما اینکه در مورد می کرد و فردا چه بسا دشمنمی امروز عهدنامه اخوت امضاء

بود. با همه این ها، حزب همین شیوه داد و ستد با نیروهای ارتجاعی رضاخان چنین 

باال از زبان سفیر های کرد. نقل حرفمی ضد کارگری را تاکتیک انقالبی پرولتاریا القاء

مختار دولت روسیه چه بسا این شائبه را پیش آرد که آنچه وی گفته است سیاست 

ت. بحث بر سر آن نیست که در مغز رسمی حزب نبوده است.!! واقعیت خالف این اس

گذشته است، گفتگو از روایت سراسر باژگونه و می این یا آن رهبر حزب چه چیزی
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بورژوائی عریانی است که لنینیسم و بلشویسم نسبت به همه مسائل مبارزه طبقاتی 

پرولتاریا، در پهنه شناخت سرمایه داری، سوسیالیسم، جنبش کارگری، کمونیسم، 

کردند. از همه می کارگر دیکتههای تودهبرای بین المللی همه چیز در سطح انقالب و 

گوید مورد قبول می کند که آنچهمی که بگذریم روتشتاین در همان نامه تصریحها این

 (73لنین هم هست.)

حزبی اتحاد شوروی در باره های استراتژیستهای کشتی انتظارات و خواب و خیال

ل نشست، خون جگرها خورده شد اما گلی حاصل نگردید. رضاخان خیلی زود به گ

با همان عقل عقب مانده قزاقی خود، با فراغ بال بر «!! وطن پرست ضد انگلیسی»خان 

تیزهوش!! سفینه پیروزی راند، به کمک صفه « لنینیست های» دریای توهمات 

مشکل  خطر کوچک خانها و رقبای مشابه را رفع کرد، ،نشینان قدرت سیاسی روسیه

جنبش کارگری و فعالین این جنبش را هم از سر راه کنار زد. او پس از های تراشی

همه این کارها بود که بساط هر میزان ابراز تمایل تصنعی خود به همسایه شمالی را 

اخت اندشبیخون راهجمع نمود، علیه هر چه نشان از چپ و کارگر و کمونیسم داشت 

انگلیسی را که از پیش های رونی خود با امپریالیستدان ریشه داربسیار و همدستی 

ازه کافی روشن بود، برای اند برای همگان، سوای سران حزب کمونیست شوروی، به

 این جماعت متوهم نیز روشن ساخت.

 خود در مورد ارزیابی از ماهیت و نقش دولت و سپس سلطنت رضاخان تا جائی که به

دو پارگی و  ینوعنیز در همان شروع کار ، شدمی مربوط« حزب کمونیست ایران»

گفتند که حزب می همان را عیناخت. اکثریت رهبران اند جدال بر سر حزب سایه

آوردند و بر می به قلم حزب ذیربط آنهای یا ارگانها کمونیست شوروی و آکادمیسین

ع داشت!! راندند. از منظر اینان رضاخان همه فضائل را یکجا در وجود خود جممی زبان

بود. ناسیونالیست رادیکال بود، ضد امپریالیست بود، عزم جزم « ضد فئودالیسم» 

داشت تا از طریق رونق تجارت و ایجاد اشتغال و افزایش درآمدها مردم کارگر و 

اکثریت زد. می که در ادبیاتشان موجها دهقان را به نوائی برساند!! و نوع این ستایش

کردند. در کنار می شیدند و این حرفها را خورند کارگراناندیمی اعضاب حزب چنین
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نمودند و نظر کاماًل مخالف داشتند. اینان نمی افرادی نیز بودند که چنین فکرها این

ک بود. بعضًا به لحاظ توان تحلیل و متقاعدسازی دیگران در موقعیت اند شمارشان

تی یا نادرستی اش، مخالفت گفتند مستقل از درسمی بسیار بهتری بودند، اما آنچه

سرسختانه سران حزب کمونیست شوروی را در پی داشت و به همین دلیل نیز هیچ 

نمود. در این باره پائین تر نمی شانسی برای تأثیرگذاری بر رویکردهای روز حزب پیدا

 دیگری را یادآوری کنیم.  ث خواهیم نمود. پیش از آن نکته  بح

ای روسی تا جائی که از نقش رضاخان در هموارسازی راه پردازان و آکادمیکرهنظریه 

گفتند. نمی دادند، در مجموع دروغمی انکشاف کاپیتالیستی جامعه ایران داد سخن سر

شمردند و می مشکل آنها این بود که توسعه سرمایه داری را غنیمت عظمای تاریخ

عالی سطح زندگی طبیعتاً نقش رضاخان در تسریع این روند را معجزه گر ترقی و ت

نماینده فکری ها آوردند. آنمی همه انسانها از جمله استثمارشوندگان به حساب

معینی برای برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی آن های سرمایه با راه حل

در « ایرانسکی»انداختند. می بودند و باید هم به سردارسپه و کارهایش چنان نظر

در مناطقی که رضاخان مرکزیت به وجود آورد وضع طبیعی »همان روزها نوشت: 

شد. این مطلب خیلی زود در باالرفتن می زندگی اجتماعی بورژوائی به سرعت مستقر

بازده کار، افزایش درآمد دولت، شکوفا شدن پیشه وری، تجارت و ابتکار در صنایع 

ی سرمایه اجتماعی ( بورژوازی از جمله با رویکرد مالکیت دولت74«)گذاشتمی تأثیر

 الزاماً میان هر میزان رشد انباشت سرمایه و تعالی زندگی کارگران عالمت مساوی

گذارد!! این بخش بورژوازی حتی زمانی که سراسر دنیا را از دعوی کمونیست بودن می

آکند باز هم به حکم ماهیت طبقاتی خود عین کار رقبا و می و ضدیت خود با سرمایه

دهد. تفاوتها در آنست که سرمایه داران منادی بازار آزاد و می انجامشرکای دیگر را 

گویند و می رک و عریان به کارگران دروغها مخالف انحصار مالکیت دولتی سرمایه

است، « آش کشک خاله»کنند که نظام بردگی مزدی ایستگاه آخر تاریخ ومی القاء

 هاست!!! دومی آنچه را اولیرفاه  او در گرو نجومی تر شدن بیشتر سود سرمایه 

نماید، این می اضافهها دهد اما یک دروغ بزرگ را هم بر دروغ اولیمی گوید انجاممی
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کند. آنچه می که همان سرمایه داری را پوشش کمونیسم و ضدیت با سرمایه تن

در ذهن توده کارگر « لنین» قبل توسط ها کشید سالمی ایرانسکی در اینجا پیش

دو تاکتیک »اء و محتوای آموزش آنها شده بود. بخش قابل توجهی از کتاب روسیه الق

اختصاص داشت. او در آنجا  به همین کار« سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک

 نمود که طبقه کارگر روسیه رنج و محنتی که از کمی رشد سرمایه داریمی اصرار

سازد!! در همین می ر سر او آوارکشد به مراتب بیش از مصیبتی است که سرمایه بمی

دید که با جلب حمایت کارگران )بخوان دامن زدن توهم میها راستا وظیفه کمونیست

طبقه کارگر و سوار شدن بر موج مبارزه اش( توسعه نوع اروپائی سرمایه داری را 

و البته یک گام این طرف تر با کسب قدرت سیاسی و  کندجایگزین شکل یونکری آن 

همان مناسبات بردگی مزدی را عین سوسیالیسم ها ار مالکیت دولتی سرمایهاستقر

خواهند گفت که انسانی مانند مارکس، این ها خواند!! شاید گفته شود و حتماً خیلی

تأثیرات مترقی و حتی »عالی ترین نماد آگاهی و تیزبینی ضدیت با سرمایه هم از 

یک ها سخن گفته است. این« ی از تاریخ انقالبی غیرقابل انکار سرمایه داری در فاز

کنند و صد البته اصرار عامدانه بر فراموشی آن دارند. این حقیقت می چیز را فراموش

که مارکس در هیچ کجا، هیچ شرائطی و هیچ لحظه ای به کارگران نگفت که  روشن

ایشی جدید انقالب کنند تا نظام سرمایه داری را توسعه دهند!!! تا بردگی مزدی را با آر

کارگر های کمونیسم نام نهند!! بالعکس جوهر پیام و مانیفست کمونیسم وی برای توده

آن بود که انقالب کنند و سرمایه و کار مزدی و رابطه خرید و فروش نیروی کار را در 

هر شکل و قواره و آرایش آن برای همیشه نابود سازند. سران حزب بلشویک چنین 

خواستند که پرچمدار توسعه هر چه عظیم تر و می ارگراننبودند، آنها هم از ک

شتابناک تر سرمایه داری شوند و هم اینکه شکلی از همین نظام را سوسیالیسم 

در رابطه با دولت و سلطنت ها و ایراندوستها خوانند. در همین راستا آنچه ایرانسکی

داری در ایران به  رضاخان یا اقدامات وی در زمینه هموارسازی راه گسترش سرمایه

آوردند نه فقط تازگی نداشت که فقط بارقه هائی از سرچشمه تحلیل ها، می قلم

داد می راهبردها و باورهای دیرینه بلشویسم بود. به همین دلیل روتشتاین به خود حق
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« سازنده صاحب حقانیت تاریخ جدید مردم ایران» که بزرگ مالک دوزخ سرمایه را 

 گوید: یم نام گذارد!!! او

در نخستین برخورد به پیدایش و ارتقاء این مرد نیرومند که از استعدادی ... »

استثنائی برخوردار است ممکن است مسأله ای اتفاقی به نظر رسد. او که فرزند یک 

خانواده فقیر دهاتی و دارای تحصیالت بسیار ابتدائی است مدت زیادی در بریگاد قزاق 

ها و از میان افراد و افسران جزء قزاق به کمک انگلیسی ایرانی خدمت کرده - روسی

ارتقاء یافت. اما این که او توانسته است نه تنها خود را در مرتبه ای باال حفظ کند، 

 همهبلکه به مرتبه عالی تر دست یابد، دلیل بر استعداد استثنائی و اراده قوی اوست. 

 ت. آنچه به او حقانیت تاریخیآنچه گفته شد دلیل واقعی حقانیت تاریخی او نیس

بخشد این است که ارتقاء او تنها نتیجه استعداد و خودخواهی او نبوده، بلکه در می

عین حال نتیجه اعتماد مردم نیز هست که به طور غریزی سازنده تاریخ جدید خود را 

 (75« )انددر او یافته

رویکرد و نقش رژیم  از در ارزیابی« حزب کمونیست ایران»پیش تر از اختالفات درون 

اکثریت غالب رهبران و سیاستگذاران گفتیم. تیتروار اشاره شد که حرف  رضاخان

 نظریه پردازان روز روسیه و کمینترن اعالم یاهمان بود که توسط دولتمردان  حزب

 به هر حال راه پذیرش و تسلیم پیش، شد، اینها اگر مواضع متفاوتی هم داشتندمی

کردند. نظریات خاص نمی گروهی چنین نجا این نیز تصریح شد که. در آگرفتندمی

نمودند. در میان این می خود را داشتند و سیاست متمایزی را پیشنهاد و تبلیغ

از همه جسورتر « زاده آوتیس سلطان»قلیل یا فراکسیون اقلیت حزبی  نسبتاً جمعیت

 مینترن گام بریش تر بود. سلطان زاده در منتهی الیه سمت چپ کاندو ژرف

انتقادات زیادی به خط رسمی «  Roy»او و کمونیست معروف هندی  .داشتمی

و در برخی موارد حتی نظریات لنین داشتند، بحث ما در اینجا « انترناسیونال سوم»

مسلماً تشریح مناقشات نظری فیمابین سلطان زاده و رویکرد مسلط حزب کمونیست 

گیرد، می در حوصله گفتگوی خاص کنونی ما قراریا کمینترن نیست. آنچه اینجا و 

فقط بازبینی هسته تحلیل و جهتگیری سیاسی سلطان زاده یا کالً جریان موسوم به 
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حزب کمونیست در رابطه با موضوع مشخص باال است. همین مسأله « جناح چپ»

است که مثل همه حوادث و مسائل دیگر جنبش کارگری بین المللی توسط محافل 

چپ، به شکلهای متفاوت مورد تحریف و برداشتهای نادرست قرار گرفته است. مختلف 

در میان گروهها، به ویژه عناصر منفرد رفرمیسم چپ ایران، در دوره اخیر، گاه با 

 گذشته و حال چپهای شویم که خود را منتقد رفرمیسم ساالریمی افرادی مواجه

 را به گوش« امام جماعت»ط نوعی تغییر خود فقهای در ادعانامهها آن پندارند امامی

و هیچ رویکرد جدیدی را جایگزین  کنندنمی هیچ چیز را نقد ریشه ای ،رسانندمی

را که تا دیروز برایشان مقدس بوده « رهبر»، فقط یک سازندنمی گذشتههای برهوت

صر . عده ای از عنانمایندمی از الوهیت ساقط و رهبر دیگری را خدای روز خود ،است

درون حزب های مورد اشاره ما به طور مثال در آنچه خود آن را بررسی جناح بندی

به جناح ها نهند، ضمن نثار همه سب و لعنمی به بعد ایران نام 1920کمونیست سال 

حزب کمونیست شوروی، های راست و تقبیح تسلیم طلبی آنها در مقابل گمراهه بافی

دهند. می را مورد تأیید قرار« جناح چپ »  و نظرات سلطان زاده یاها کل حرف

سلطان زاده بدون تردید حتی در جناح چپ کمینترن، در زمره تیزبین ترین افراد بود، 

اما او به رغم رجوع گسترده به آثار مارکس، در جاهای مختلف، از جمله در 

نقد کالبدشکافی پروسه انکشاف کاپیتالیستی آن روز ایران از پای بندی واقعی به 

ها، حتا در جریان افشاء  ماند و زیر فشار همین کاستیمی مارکسی اقتصاد سیاسی فرو

آویخت که بعدها هیزم معرکه می رضاخانی به مسائلی جنایتکاربجا و رادیکال ارتجاع 

 . شدمی کارگرهای بخشی از بورژوازی و گرد و خاک انبوهی در چشم توده

دی روز جامعه، عظیم ترین بخش سرمایه موجود سلطان زاده در تشریح ساختار اقتصا

بیند. می تجاری و ربائیهای در بازار داخلی و متعلق به سرمایه داران ایرانی را سرمایه

سرمایه هائی که از طریق سوداگری، ربا، داد و ستد کاال و زمین داری تجاری سود 

ما پروسه انکشاف کند انمی کنند. او شروع انباشت صنعتی را انکارمی نجومی کسب

از همین آغاز ما »گوید: می یابد. اومی کاپیتالیستی جامعه را ناچیز و قابل چشم پوشی

 هر گونه کوته فکری را در باره عدم امکان انکشاف سرمایه داری در ایران جداً رد
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کنیم. در عصر امپریالیسم و فتوحات مستعمراتی انکشاف سرمایه داری حتی در می

نیز امکان پذیر است. ایران که جای خود دارد. اما برای یک حزب ها تکشور هوتن تو

 انقالبی مهمتر از همه آنست که این انکشاف سرمایه دارانه به چه طریقی انجام

گیرد. به کمک کشور امپریالیستی که مایل است ایران را به اسارت کشد یا به می

یه تا پیش از انقالب اکتبر داخلی؟ امپریالیسم انگلستان و روسهای کمک سرمایه

بزرگترین مانع انکشاف سرمایه داری ایران بودند. تمامی کارخانجات و فابریکهائی که 

 سیاست غارتگرانه فشار تحت شدند پا به ایران در 1914 – 1913پیش از سالهای 

 ( 76« )رفتند و یا در وضع اسفناکی قرار داشتند بینیا از  تزاری، روسیه و انگلستان

مشکل اساسی سلطان زاده آنست که از سرمایه به معنای عام، به صورت یک  یک

شیوه تولید، به عنوان رابطه تولید اضافه ارزش و زیربنای مادی جامعه سرمایه داری 

در ها آشناست اما بسان خیلی بر اقتصاد سیاسی کند. او با نقد مارکسنمی عزیمت

عین به جای عزیمت از سرمایه به مفهوم پهنه آناتومی اقتصاد کاپیتالیستی جامعه م

رابطه خرید و فروش نیروی کار و خصلت نمای اصلی تولید سرمایه داری وارد مقوله 

گردد. جای شکی نیست که در میان شکلهای متمایز می متفاوت و مجزاهای سرمایه

سرمایه، این فقط سرمایه صنعتی است که شاخص واقعی ظهور و وجود و توسعه تولید 

 رمایه داری است.س

سرمایه صنعتی تنها شیوه وجودی سرمایه است که در آن نه تنها تصاحب ارزش »

شود. بنا می اضافی یا محصول اضافی، بلکه همزمان ایجاد آن، کارکرد سرمایه شمرده

کند که تولید از لحاظ سرشت خود سرمایه داری می بر این سرمایه صنعتی ایجاب

تضاد طبقاتی بین سرمایه دارها  و کارگران مزدبگیر  باشد. هستی آن متضمن وجود

گیرد[ سازمان فنی و اجتماعی می است. به درجه ای که ]تولید اجتماعی را در اختیار

 دیگرهای گونه. شودمی دگرگون جامعه تاریخی –فرایند کار و همراه آن نوع اقتصادی

تولید اجتماعی پدیدار ل زوا به رو یا گذشته شرائط چهارچوب در پیشتر که سرمایه

شوند و در نتیجه ساز و کار کارکردشان در انطباق با می شده بودند، نه تنها تابع آن

 کنند، بر مبنای آن زندگیمی کند، بلکه اکنون فقط بر پایه آن حرکتمی آن تغییر
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افتند. سرمایه پولی و سرمایه می مانند و فرومی میرند. بر این پایهمی کنند ومی

ویژه کسب و کار در کنار سرمایه های ئی تا جائی که به عنوان حامالن شاخهکاال

کارکردی گوناگونی هستند های وجودی شکلهای کنند، فقط شیوهمی صنعتی عمل

 پذیرد و کنارمی که اکنون سرمایه صنعتی پیوسته در چهارچوب سپهر گردش

عی، مستقل شده و به وجودی که از طریق تقسیم کار اجتماهای گذارد. شیوهمی

 ( 77« )اندصورت یکجانبه تکامل یافته

مارکس بر نقش سرمایه صنعتی به عنوان تنها شکل وجودی شاخص تولید سرمایه 

، اما او کندمی توجهرا  سخن مارکس کند، سلطان زاده به درستی اینمی داری تأکید

 سپارد. از جمله:یم در همین رابطه خیلی مسائل بنیادی و مهم را به دست فراموشی

رابطه خرید و  یا. مارکس بنمایه این شاخص و نقش خصلت سازش را در کار مزدی 1

کاال شدن نیروی  از منظر وی نماید. تعیین کننده اصلیمی فروش نیروی کار جستجو

متضمن وجود  سرمایه صنعتیهستی  نماید کهمی تصریح کار و رابطه کار مزدی است.

. پس همه بحث بر سر رابطه ایه دارها  و کارگران مزدبگیر استتضاد طبقاتی بین سرم

تنها وجود و  کاال شدن نیروی کار و خرید و فروش این نیرو یا این کاالی ویژه است.

 را گواهی یسرمایه دار انکشاف واقعیاین رابطه است که ظهور و میزان بسط حدود 

 دهد. می

د اما داخلی و خارجی بودن، هویت نهمی . مارکس بر نقش سرمایه صنعتی انگشت2

آید یا به کدام قطب تعلق دارد و می یا بین المللی صاحبش، از کدام دیار« وطنی»

انبوه مسائل مشابه را مطلقاً فاکتور شناخت این نقش و تأثیرات یا عدم تأثیرات آن بر 

صفحه نماید. سلطان زاده لیست طوالنی چندین نمی روند انکشاف کاپیتالیستی جامعه

کشد که می و صنایع متوسط و بزرگ دوره مورد گفتگوی خود پیشها ای از کارخانه

انگلیسی و های و سرمایهها همه یا غالب آنها زیر فشار رقابت خرد کننده تراست

. پروسه ای که همان زمان در اندروسی یا هر کجای دیگر دچار ورشکستگی شده

کوچک های در مناسبات فیمابین سرمایه ،همفاصله مرزهای داخلی هر کشور اروپائی 

 داده است. او در همین جا چند مسأله اساسی را از نظر فرومی رخ آنجا و بزرگ
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برد که ورشکسته شدن سرمایه دار داخلی می و مقدم بر هر چیز از یاد اوالً اندازد. می

ر، پروسه و موفقیت تراست امپریالیستی خارجی در به شکست کشاندن این کارخانه دا

کاال شدن نیروی کار و گسترش رابطه خرید و فروش این کاال و الجرم روند انکشاف 

دهد. سرمایه ای که می کند که علی العموم بسطنمی سرمایه داری را نه فقط متوقف

کند و یا می راند، پیداست که یا جای آن را اشغالمی سرمایه دیگر را به ورشکستگی

سازد. این حادثه معنایش آن می جزء پیوسته خود مبدلسرمایه ورشکسته را به 

نیست که سرمایه دار چیره، حتماً سرمایه خود را در همان حوزه و برای تولید همان 

اندازد. چه بسا چنین نکند، اما بسیار روشن است که پیش ریز در می کاال به کار

سامان پذیری، برای  قلمروهای سودآور و استثمار نیروی کار شبه رایگان جامعه حوزه

او مهم ترین مائده زمینی است. اگر دست به کار انباشت در نساجی و ذوب آهن و 

اتوموبیل سازی و مواد غذائی نشود، به سراغ احداث راه شوسه و راه آهن و انواع معادن 

تولید و تولید مواد خام صنعتی در مزارع کشاورزی و کشتی رانی و حمل و نقل و 

این سرمایه خارجی و امپریالیستی ثانیًا رود. می صدها جای دیگرو سالح و تریاک 

مستقل از اینکه کشور صادر کننده اش کدام جای دنیاست سرمایه تجاری و پولی و 

کاالئی و سوداگر دوران ماقبل سرمایه داری نیست. اگر پوشش متعین سرمایه صنعتی 

گردد، بخشی از سرمایه یم تن ندارد، اگر در نقش سرمایه بانکی و تجاری ظاهر

اجتماعی یک جامعه سرمایه داری امپریالیستی با فونکسیون تجاری در چهارچوب 

تقسیم کار کاپیتالیستی است. نوعی سرمایه که مارکس در همین سطور نقل شده از 

جلد دوم کاپیتال با بیشترین صراحت و به درستی بر تمایز اساسی آن با سرمایه 

ورزد. به بیان دیگر سرمایه ای است که می سرمایه داری اصرارپیشاهای تجاری دوره

در گستره دورپیمائی سرمایه صنعتی و به عنوان حلقه ضروری پیوسته ای از پروسه 

 کند. می سامان پذیری این سرمایه عمل

تجاری داخلی کشورهای حوزه صدور سرمایه و کاال نیز ولو به تدریج های سرمایهثالثاً 

کنند، به میزانی که پویه انکشاف کاپیتالیستی می سرنوشت را پیداو کند همین 
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 نیز یا خود راهی پیش ریز در قلمروهای تولیدیها گیرد، اینمی جامعه شتاب

. در یک کالم با پیوندندمی دورپیمائی کل سرمایه ای ازحلقه به گردند و یا اینکه می

یابد، روند توسعه می واقعی جریانباال آنچه تاریخاً و به طور های نظرداشت مؤلفه

سرمایه داری جامعه معین در چهارچوب تقسیم کار سراسری سرمایه بین المللی 

صنعتی و تجاری و بانکی و مالی در کل های خواهد بود. اینکه تعادل میان بخش

کند نیز به صورت تابعی از می احراز خاصی سرمایه اجتماعی این جامعه چه ترکیب

  گردد.می قابل بررسیجهانی کار همین تقسیم 

در بحث مشخص ما، جامعه آن روز ایران و استنتاجات سلطان زاده، جای تردیدی 

انگلیسی یا روسی به طور مثال برخی صنایع داخلی ایران را به های نیست که سرمایه

شد نمی راندند، در پاره ای موارد کارخانه ای هم به جای آن تأسیسمی ورطه افالس

 ر عوض کاالهای ارزان بهای تولید شده در جوامع خودی را وارد بازار داخلیو د

داد اما حاصل این روند نه بستن سد بر سر راه انکشاف می کردند. این امر رخمی

سرمایه دارانه جامعه که باز هم بازگشائی و هموارسازی روزافزون راه این انکشاف بود. 

اواخر های ازه الزم توضیح دادیم که از دههاندهاول تا سوم همین کتاب بهای در فصل

انگلیسی و روسی و فرانسوی و های قرن نوزدهم به بعد چگونه به طور مستمر سرمایه

معادن گرفته تا راهسازی، صنایع چوب،  و مختلف از نفتهای جاهای دیگر در حوزه

رگانی، تولید شیالت، بازبرق، کشتیرانی، مزارع تولید مواد خام صنعتی، راه آهن، 

فرش، چرم و کفش، کبریت سازی، قند و شکر، سیمان، دخانیات، صنایع نظامی و 

دیگر شروع به سرمایه گذاری کردد. در همان جا با رجوع به اسناد و مدارک های رشته

خود را به های تاریخی گفته شد که چگونه سرمایه داران خارجی و داخلی سرمایه

مختلط سرمایه گذاری پدید آوردند. جامعه ایران کند های روی هم ریختند و شرکت

یا تند در حال سرمایه داری شدن بود. در شرائطی که شیوه تولید سرمایه داری 

 سراسر جهان را قلمرو صدور کاال و سرمایه و حوزه سامان پذیری تولیدات خود

شیوه سابق  توانست بهنمی کرد، فاز انباشت بدوی سرمایه در ایران و جوامع مشابهمی

و مطابق الگوی دلخواه سلطان زاده اتفاق افتد. سرمایه تجاری و پولی برخاسته از دل 
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از « مستقل»یافت که به صورت مجزا، نمی مناسبات فئودالی این کشورها توان آن را

سلسله جنبان کاال شدن نیروی کار و به «!!  ملی»سرمایه جهانی، با پوشیدن طیلسان 

گسترش سرمایه داری گردد. در همین راستا مانوفاکتورهای  فرجام بردن پروسه

خود در  18تا  14های صنعتی محلی قادر به ایفای نقش همتایان اروپای غربی سده

شدند، نمی عرصه انباشت گسترده و پیشبرد پروسه انکشاف کاپیتالیستی کشورها

بدوی سرمایه در  سرمایه این دوران را پشت سر خود داشت و انتظار وقوع فاز انباشت

ایران مطابق آنچه عینًا در انگلیس، اسپانیا یا ایتالیا رخ داده بود فقط به یک اتوپی 

ماند. مشکل کارگران ایران در این زمان حتی با همان ترکیب جمعیتی می ارتجاعی

روز طبقه خویش نه جا به جا سازی  نقش برتر و فروتر سرمایه داخلی و خارجی در 

مایه داری که فقط صف آرائی هر چه نیرومندتر طبقاتی علیه اساس روند توسعه سر

این شیوه تولید در بطن کارزار عظیم تاریخی برای امحاء کامل مناسبات فئودالی 

 حاکم بود.     

. سلطان زاده ضمن کمرنگ سازی پروسه انباشت و توسعه سرمایه داری در آن 3

صلی نه انکشاف یا عدم انکشاف سرمایه کند که مسأله امی سالها، بر این نکته درنگ

دهد که ایران ممکن است سرمایه داری می داری، بلکه چگونگی انجام آنست. او ادامه

داخلی و نه از طریق سرمایه امپریالیستی به های شود اما این روند باید توسط سرمایه

استقرار  ویژه انگلیسی جامه عمل پوشد!! به بیان دیگر او خواستار رشد و گسترش و

» با میدان داری و سرکردگی سرمایه داران « سرمایه داری مستقل و ملی» نوعی 

کنم که سلطان زاده حتی در میان جناح موسوم می است!! یک بار دیگر تأکید« وطنی

آن روزی وفادار به دولت روز روسیه، انسان های به چپ کمینترن و طیف کمونیست

اینجا به عنوان راه حل کمونیستی پیش پای کارگر و رادیکالی بوده است اما آنچه او 

گذارد، چیزی فراتر از همان می دهقان ایرانی برای خروج از جهنم گند و خون فئودالی

امپریالیسم ستیزی خلقی لنینی محافل رفرمیسم چپ نیست. رویکردی که زیر 

و دهقان پوشش کمونیسم و رهبری پرولتاریا عماًل  دست به کار گسیل توده کارگر 

برای بستن صف در پشت سر حزب با هدف جایگزینی نوعی از انکشاف کاپیتالیستی 
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جامعه با نوعی دیگر و سرانجام استقرار سرمایه داری دولتی اردوگاهی شد. سلطان 

زاده لبه تیز نقد خود بر جناح راست حزب، کمینترن، دولت شوروی و آکادمیکرهای 

گردد، روی پروسه می ئی که به این بحث معین او برروسی وفادار به این طیف را تا جا

چیزی که حتی در بهترین و ، عه کاپیتالیستی جامعه متمرکز کردخوب و بد توس

نمود. چگونگی نمی مطلوب ترین حالت قطره اشکی از چشم هیچ کارگری پاک

سرمایه داری شدن جامعه نه معضل پرولتاریا و توده وسیع دهقانان فقیر که فقط 

مختلف ارتجاع بورژوازی بود. آنچه طبقه کارگر های ل مورد اختالف بخشمشک

کرد، سازمان دادن شورائی هر چه آگاه تر، هر چه ضد می باید ایران نوظهور جامعه

طبقه خویش علیه سرمایه و گشایش های سرمایه داری تر و هر چه نیرومندتر توده

گان دهقان برای جنگ علیه همه افقی بسیار شفاف در پیش روی خود و استثمارشوند

آگاهان پرولتاریا باید ، بود کاپیتالیستی پویه تحوالت اقتصادی و اجتماعیهای راه حل

قدرت گیری هر  تشکیل وطرح کنکرت طبقاتی خود برای نابودی نظام کهنه فئودال، 

 چه عظیم تر شوراها، ایفای نقش دخالتگر خالق و فعال و آگاه این شوراها در برنامه

ریزی بدون هیچ کار مزدی پروسه صنعتی شدن و انکشاف اقتصادی و سیاسی و 

کارگر و دهقان های کشیدند و در پیش روی تودهمی را پیشاجتماعی جامعه حاضر 

 . دادندمی فقیر قرار

در اینجا حتمًا تمامی طیف رفرمیست اعم از چپ یا راست بساط سرزنش و استهزاء 

را مطابق معمول اتوپی بافی خواهند خواند!! ها ن حرفپهن خواهند کرد و گفتن ای

و سرنوشت جنبش کارگری جهانی را به ورطه تباه و اند آنها تاریخاً چنین کرده

. اگر چه قادر نیستند اما بهتر است بدانند که اندجهنمی و منحط کنونی سوق داده

بسیار  جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر هم در آن روز حتی در همان موقعیت

توانست راه حل واقعی خود را برای سیر رخدادهای تاریخی پی گیرد. می ضعیف خود

بر آن پای فشارد، بر بستر پیکار برای پیشبردش متحدتر، آگاه تر و سازمان یافته تر 

شد اما هر گام جلو رفتنش، حتی جلو می شود. بحث اصاًل بر سر آن نیست که پیروز

گامی در راه رقم زدن سرنوشت واقعی خویش و نرفتنش، حتی شکست خوردنش 
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 انزلی فریاد ماهیگیر شد. وقتی کارگرانمی بشریت، با پرچم رهائی واقعی انسان

زدند که از حاصل صید خود هیچ ریالی به سرمایه دار نخواهند داد. کارگران دیگر می

ین بیرق را رساندند هممی توانستند در هر کجا که نیروی کارشان را به فروشمی نیز

توانستند دست در دست دهقانان فقیر میها بر بام زندگی و جنبش خود بر افرازند. آن

را از دست مالکان فئودال و سرمایه دار تمامًا خارج سازند، هر نوع مالکیت ها زمین

خصوصی فئودالی و بورژوائی بر اراضی را ملغا کنند، همه چیز را به دست شوراها 

 ه سلطان زاده از پروسه خوب و بد توسعه کاپیتالیستی ایرانبسپارند. زمانی ک

سال از صدور مانیفست کمونیسم، چندین دهه از عروج انترناسیونال اول  60گوید، می

سال از قیام سرخ کموناردها در پاریس و چند سال از پیروزی شکست  40کارگری، 

سیه و امریکا کارگران کم آمیز انقالب کارگری اکتبر گذشته است. در سراسر اروپا، رو

عظیم طبقه کارگر روسیه اگر به های کردند. تودهمی یا بیش ضد سرمایه جنگ

آویختند، اگر نمی بلشویسم و سوسیال دموکراسی و بورژوازیهای گمراهه آفرینی

جنبش شورائی خویش علیه استثمار سرمایه داری و اساس موجودیت سرمایه را 

یه، جامعه سرمایه داری، طبقات، مبارزه طبقاتی، جنبش دادند، اگر سرمامی گسترش

کاویدند، می ضد سرمایه داری و دورنمای رهائی را با نگاهی مارکسی و سرمایه ستیز

  .کردندمی حاصل انقالب اکتبر پیدامسلماً سرنوشت دیگری سوای 

نبود طبقه کارگر آن روز ایران هم مسلماً پدیده نامتجانسی در جنبش کارگری جهانی 

توانست راهی سوای آنچه بر وی تحمیل شد پیش گیرد. برای دفعات مکرر و می و

متوالی بر گفتن یک نکته درنگ و پافشاری کنیم. منظور این نیست که توده کارگر 

شروع قرن بیستم در ایران یا جنبش کارگری روسیه یا طبقه کارگر هر کشور اروپائی 

رمایه داری و برای محو کار مزدی را پیش روی آن زمان اگر طریق واقعی پیکار ضد س

کشید، می داد، حتمًا یا حتی احتماالً در همان زمان شاهد پیروزی را در آغوشمی قرار

کردند، اگر به می منظور مسلماً این نیست. همه حرف آنست که اگر کارگران چنین

تش حزبی راست کاپیتالیستی، به جای تبدیل شدن به پیاده نظام ارهای جای راه حل

رفتند، گام به گام آگاه تر، می و چپ بورژوازی، راه جنبش شورائی سرمایه ستیز را
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 شدند، قدرت طبقاتی خود را گسترده تر وارد میدانمی نیرومندتر و سازمان یافته تر

بردند، در تمامی قلمروها و می ساختند، جنگ واقعی طبقاتی خود را پیشمی

نمودند. اگر بنا بود پیروز شوند می خود این جنگ را دنبال زندگی اجتماعیهای عرصه

 گردیدند. می فقط از این طریق به مقصود واصل

سیاست رسمی دولت روز  و . یک اختالف مهم سلطان زاده با جناح راست حزب4

بیش از بحث وی ، بود آکادمیکرهای روسی در مورد رژیم ارتجاعی رضاخان یاشوروی 

 توسعه فرایند رضاخان دربر روی ارزیابی از نقش رژیم  ه،سألهمین مروی  هر چیز

سرمایه داری متمرکز است. حزب کمونیست شوروی و کمونیستهای ایرانی اهل 

اطاعت از دستورات آن حزب، لحظه لحظه برای رضاخان پرونده افتخار قافله ساالری 

، «قهرمان ملی»، «وطن پرست»کردند، او را می کاپیتالیسم را تکمیلانکشاف موفق 

نامیدند!! می و نوع اینها« تبلور آرمانهای جمعی خلق ایران»و « نماد ترقیخواهی»

شورد، اما او این کار را نه از سنگر پیکار می سلطان زاده به درستی علیه این خزعبالت

پرولتاریا، نه علیه حل کاپیتالیستی خروج از وضع موجود که متأسفانه با عزیمت از 

سردار سپه در هموارسازی راه انکشاف سرمایه دارانه جامعه، همدستی  هایکاستی

 و نوع این مسائل پی ویانگلیسی، بیگانه پرستی های با امپریالیست اومزدورمنشانه 

است که اگر رضاخان بدون همپیوندی برده وار  آن سلطان زادهگیرد. معنای حرف می

پیمود کار می ه سرمایه داری شدن ایران رابا دولت بریتانیا و سرمایه داران آن کشور را

 گوید: می گرفت!!! اومی کرد و طبیعتاً باید مورد حمایت پرولتاریا نیز قرارمی درستی

انقالب اکتبر امکانات پیشرفت اقتصادی عظیمی را در برابر ایران گشود، اما سلطنت »

به جای پیش بردن پهلوی چگونه از این امکانات وسیع استفاده برد؟ سلطنت پهلوی 

اقتصاد و سیاست خارجی مستقل، ایران را به ارابه امپریالیسم انگستان بست. سلطنت 

پهلوی به جای آزاد ساختن ایران از اسارت اقتصادی انگلستان و جلب سرمایه از دیگر 

کشورهای سرمایه داری بر زمان امتیازات انگلستان افزود و امتیازات جدیدی به آن 

 ( 78«)داد
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جدال حول محور نقش رضاخان در چگونگی جنگ و کنیم که همه می اهدهمش

هیچ جای مهمی ها خورد و آنچه در این کشمکشمی سرمایه داری شدن جامعه چرخ

کند، راه حل رادیکال ضد سرمایه داری پرولتاریا برای مقابله با همه نمی اشغال

ضاخان به جای انگلیس، به راهبردهای کاپیتالیستی است. به زعم سلطان زاده، اگر ر

نهاد، اگر راه حل روسی توسعه اقتصادی جامعه را می قدرت سیاسی روز شوروی روی

شد البد برای مردم کارگر و دهقان ایران هم نقش می گرفت. اگر یاور اردوگاهمی پیش

کرد!!! داوری در باره صحت و سقم این حرف ها، اگر برای می یک منجی را بازی

بعدی طبقه کارگر که از زمین و های مشکل بود اما حداقل برای نسل سلطان زاده

چندان کار  ، مسلماًرا بر سر خود آوار دیدندها این تئوریزمان عوارض فاجعه بار 

 توانست باشد. نمی مشکلی

درونی، در چهارچوب رویکرد های حزب کمونیست ایران به رغم همه کشمکش

نینیستی مبارزه طبقاتی!! قادر به احراز هیچ کمونیسم خلقی روز و نسخه پیچی ل

میزان راهبرد رادیکال ضد سرمایه داری در مقابل سلطنت رضاخان و رخدادهای روز 

نبود، هیچ گامی در راستای سازماندهی شورائی سرمایه ستیز جنبش کارگری علیه 

روز  سوار بر موج توهم سکانداران قدرت ،این روند بر نداشت. رضاخان با فراغ بال

قدرت خود را های روسیه و با بهره گیری گسترده از میدان داری بی دریغ آنها پایه

همه مخالفان و  کارگری و دهقانی وهای جنبش استوار کرد و آماده حمام خون

انگلیسی درنده ترین های معترضان گردید. در عرض مدتی کوتاه به کمک امپریالیست

خاورمیانه را سازمان داد. نظام وظیفه اجباری  رسمی شاهنشاهی سرمایه درهای ارتش

زحمتکش تحمیل کرد و دهقان زادگان و کارگرزادگان را های را برای اولین بار بر توده

طبقه خود های از درون این نهاد قهر اختاپوسی مجبور به قتل عام مبارزات توده

 ساخت. 

نیاز پویه رضاخان که های و بربریتها سایه ترور، وحشت همه جا را فراگرفت. سبعیت

اینجا و آنجا با موج انفجار استثمارشوندگان  ، خیلی زود،انکشاف کاپیتالیستی بود

استثمارشونده و عاصی تهران و مشهد و جاهای  ،فرودست توده مواجه گردید، زنان
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نظام وظیفه او شوریدند و در تهران در ناحیه « قانون»دیگر در سطحی وسیع علیه 

آماده به زیر کشیدن مجسمه منفور او گردیدند. شورشی  «سبزه میدان» موسوم به 

ر شیعه توسط قوای سرکوب رضاخان در هم کوبیده شد. او مزدوکه با فتوای مراجع 

قدرت باالترین بخش بورژوازی نوپای داخلی، شرکای امپریالیستی و حمایت وسیع 

را پشت سر خود داشت. بخش هائی از روحانیت و ارتجاع جنایتکار پان اسالمیستی 

رضاخان همراه با سازماندهی ارتش، تمامی اقتدار سست شده و متزلزل روحانیت را 

کارگر و زحمتکش باز های نیز به این نهاد ارتجاعی و نیروی سرکوب فکری توده

نظارت مراجع اسالمی بر پروسه قانونگذاری های گرداند. تحکیم بیش از پیش پایه

مجتهد مرتجع  5روط ساختن تصویب هر طرحی به رأی موافق پارلمان سرمایه و مش

دینی، بازگذاری دست مراجع برای دخالت مؤثر در سیستم حقوقی و قضائی نظام 

سرمایه فقط بخشی از امتیازات اعطائی او به روحانیت و بورژوازی هار پان اسالمیست 

، با به صور متفاوت ،مختلفهای بود. نمایندگان دینی معمم و مکالی سرمایه در دوره

تا برای روحانیت آن روزها نقش اپوزیسیون رژیم اند تالش کردهبیشترین عوام فریبی 

غیرواقعی و بی پایه است. مراجع اسالمی اگر کامالً رضاخان جعل کنند. موضوعی که 

آنان در دفاع ماوراء ارتجاعی از های کردند، کل صدر و ذیل مخالف خوانیمی مخالفتی

 و خانه نشینی و حجاب زنان و احکام ماقبل قرون وسطائی شریعت خالصه زن ستیزی

نیاز روز را « کشف حجاب» انجام برخی از آنها مانند  شد. اقداماتی که رضاخانمی

 دید. می پروسه گسترش سرمایه داری

با استقرار دیکتاتوری هار رضاخانی، اعضای حزب کمونیست و فعالین کارگری عموماً 

کارگری از ادامه فعالیت باز ماندند. های شدند، اتحادیهها راهی سیاهچالدستگیر و 

فضای رعب و  وحشت و سرکوب جنبش کارگری را در خود غرق کرد و هر جنب و 

و ها کارگر آماج یورش عمله و اکره رژیم حاکم شد. این یورشهای جوش توده

اشتند، شیرازه تالش اما به رغم همه ضربات سهمگینی که به دنبال دها شبیخون

فعالین حزبی و سندیکائی در مراکز کار و تولید یا زندگی روزمره کارگران را متالشی 

نساختند. شاید یک تفاوت بارز میان سندیکالیسم لیبرال و طیف رفرمیسم راست با 
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طیف رفرمیسم چپ میلیتانت  وکارگری اقمار اردوگاه شوروی های سندیکاها و تشکل

هیچ نوع فعالیت خارج از مدار قانون و مدنیت و نظم نسخه ها اولی در همین باشد.

شمارند، همه چیز را به نمی شمردند ونمی پیچی شده رژیم حاکم بورژوازی را مجاز

آویزند و هست و نیست خواست ها، انتقادات و اعتراضات خود را در می دار این نظم

الگوی رقبا برای برنامه ریزی نظم بالعکس ها کنند. دومیمی گورستان تقدس آن دفن

سرمایه را قبول ندارند. در تدارک تغییر آن هستند. بدیل بورژوائی خاص خویش را 

گذارند و به همه می «کمونیسم»کنند، نامش را هم به دروغ می برای این الگو تبلیغ

سرکشی علیه قانون و مدنیت و قراردادهای مصوب کم یا بیش این دالئل هم 

داد که در می بینند. این امر تاریخاً به آنها توان آن رامی مخالف را مجازی هارژیم

دیکتاتوری و سرکوب هم از پای ننشینند و هر چه از دستشان های سیاه ترین دوره

ساخته است انجام دهند. حزب کمونیست ایران، نیروهای سیاسی دیگر متمایل به 

شده توسط وزارت امور خارجه  شوروی و در مواردی حتی نهادهای سازماندهی

به بعد در سازماندهی حزبی و سندیکائی  1920پیش، به ویژه از ها روسیه، از سال

کارگران، نه فقط در تهران، که در آذربایجان، گیالن، مازندران و اصفهان موفقیت 

هائی داشتند. حزب کوشش برای حفظ این دستاوردها را در دوره سیاه خفقان و 

و تجارب فعالیت مخفی ها نی ادامه داد و برای حصول این هدف، شیوهسرکوب رضاخا

 در دل این گونه شرائط را به کار بست. 

افرادی از اعضای حزب که در زمره گردانندگان سندیکاها بودند یا عناصر اثرگذار پویه 

دادند توانستند خطر دستگیری و زندان و می سندیکائی را تشکیلهای پیشبرد فعالیت

گ را به چالش بکشند و برای صیانت از موفقیت هائی که تا آن روز، در میان مر

مؤثری بردارند. در همین راستا دیکتاتوری های کارگر کسب کرده بودند، گامهای توده

رضاخانی قادر به توقف کامل فعالیت حزبی و سندیکائی این کارگران نشد. تشکیل  هار

همفکری و چاره جوئی فعالین برای مقابله با جلسات با رعایت همه مسائل امنیتی، 

و رفع خطر دستگیری از سر اعضای حزب و سندیکاها، کوشش برای ها شبیخون

و خطر فروریزی ها، در برخی موارد ها جلوگیری حتی المقدور از اشاعه سرخوردگی
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در سطحی کم و بیش نازل، اما  ه،و جذب افراد، همه و همها حتی ادامه عضوگیری

( در روزهای پیش از شروع ماه مه، 1306)  1927ده دنبال گردید. در سال سنجی

حزب فعالیتهائی را برای برگزاری مراسم روز کارگر آغاز کرد. بولتنی در این زمینه 

منتشر نمود و فعاالن سندیکائی عضو یا هوادار حزب بر آن شدند تا به هر میزان که 

ازند و بیم و اندرضاخانی را از آوازه فرو ممکن باشد، برج قدرت دیکتاتوری و خفقان

هراس ناشی از دیو دهشت کشتار و زندان را حتی االمکان به عقب رانند. آنها موفق 

تهران گرد آرند. پرچم اول ماه  حوالیکارگر را در باغی در  800تا  700شدند حدود 

سرود مه را در آنجا برافرازند، سخنرانی هائی ایراد کنند، دست در دست هم 

انترناسیونال بخوانند و صد البته که همه اینها را  در خدمت اهداف حزبی و آویزان 

سازی جنبش کارگری به دار قدرت حزب و قطب جدیدالوالده سرمایه داری جهانی به 

کار گیرند. این مراسم در آن روز، از چشم پلیس دژخیم بزرگ مالک دوزخ سرمایه 

اخبار مربوط به برگزاری آن، زمین زیر پای پنهان ماند، اما چند صباحی بعد 

 فرماندهان قوای قهر و سرکوب را تکان داد. 

اخت، بیش از صد کارگر را اندموج جدیدی از توحش راه رضاخانی شهربانی رژیم

و خرد کننده ضربات تازه  و شکنجه گاهها ساخت.ها و راهی سیاهچال دستگیر کرد

و این  نمودوارد ها ازسازی حزب و اتحادیهدر حال بهای بر پیکر جنب و جوش ای

سخت بسیار را کم یا بیش دچار اختالل نمود. اوضاع نسبت به روزهای پیش ها فعالیت

تر شد اما فعالین سندیکائی ابوابجمعی حزب نه فقط عقب ننشستند که بر دامنه 

خود افزودند. آنها در همین سال سندیکاهای جدیدی را در شهرهای های کوشش

دیگر با حفظ همه موازین امنیتی و کار مخفی پدید های ختلف گیالن و برخی استانم

کارگران حلبی ساز، انبار نفت، کالهدوزان، حماالن، کرجی بانان و های آوردند. اتحادیه

در جاهای دیگر نیز دنبال گردید. در ها شیالت در این زمره قرار داشتند. این کوشش

خود موج تازه فعالیت یافتن اعضای جدید و توسعه دایره  تهران برخی سندیکاها برای

را آغاز کردند. کارگران نساجی در این گذر از همه موفق تر ها ارتباط گیریای از 

همزنجیر جدید خویش را وارد سندیکاها کردند. کارگران  1000بیش از ها بودند. آن
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جلب اعضای جدید دستاوردهای نیز در ها ها، کفاشان و چاپخانه ها، نانوائی قالی بافی

 چشمگیری داشتند. 

خورشیدی( حزب کمونیست کمیته ویژه ای پدید آورد تا کار  1307) 1928در سال 

توسعه سندیکاها و گسترش فعالیت سندیکاسازی را برنامه ریزی نماید و نظارت کند. 

مرتضی و  اعضای کمیته را میرزاعلی بنا، عطاء اهلل عبداهلل زاده، اردشیر آوانسیان

 (79دادند. )می حجازی تشکیل

 سازماندهی کارگران نفتو  حزب  ،دولت شوروی، کمینترن

جنبش کارگری در بخش وسیعی از دنیا، تحت قیادت کمینترن، نقش پیاده نظام 

کرد. اردوگاه برای می قدرت این قطب را بازیهای ارتش جدال اردوگاه و حفظ پایه

غربی نیازمند این های خود در مقابل رقبا و امپریالیست افزایش روزافزون توان مقاومت

کار بود. پروسه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز ایران نیز در 

کارگر  11000انحصار سرمایه داران انگلیسی و دولت این کشور قرار داشت. حدود 

 استثمارل ممکن، ایرانی و صدها کارگر هندی در این حوزه به رقت بارترین شک

کارگر از همه لحاظ وخیم و مرگبار بود. دستمزد های . شرائط کار تودهشدندمی

نمود. فقر، نمی تومان در ماه تجاوز 6ریال در روز و  2اکثریت قریب به اتفاق آنها از 

بارید. در حالی که با نفت می گرسنگی و احساس حقارت و ذلت از سر و رویشان

روزانه خود، چرخ تولید سود عظیم ترین مراکز صنعتی انگلیس  استخراجی حاصل کار

های آوردند، خود حتی برای فتیله نفتی عمق آلونکمی و اروپا را به چرخش در

با نفت سیاه جمع ها خویش بضاعت خرید نفت از بازار را نداشتند. روشنائی این کومه

های با تحمل تمامی آلودگی شد و زنان و دختران بودند کهمی تأمینها شده در گودال

علی العموم در  کشیدند.می به دوش امی قیراندود وظیفه حمل آن رااندبیماریزا و

تاریک حصیری و بوریائی های نمور حوالی بهمنشیر، احمدآباد، در آلونکهای کومه

کردند، آب اشامیدنی آنها می زندگی و امکانات فاقد هر میزان بهداشتهای محله

از میکربهای مضر موجد امراض گوناگون بود، زن و مرد و بزرگ و کوچک قادر ماالمال 

های روی سنگبه تهیه پوشاک مناسب نبودند و زمستان و تابستان را با پای برهنه 
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و رفتند. تحمل تحقیر و توهین مستمر در محیط کار می راهداغ های سرد و شن

هنده تر و سهمگین تر بود. برخورد فاجعه بارتر، تکان د بالهااز کل این استثمار، 

و کارکنان انگلیسی شرکت با کارگران به ویژه کارگران ایرانی، به  نمدیران، کارفرمایا

گونه ای بسیار حساب شده و سیستماتیک در هم کوبیدن شخصیت و اعتبار انسانی 

کردند تا توان اعتراض، ستیز و می گرفت. آنها چنینمی کارگر را هدفهای توده

قاومت را در کارگران خرد کنند و آنها را در برهوت عجز و فروماندگی وهیچ پنداری م

خویش از دستیازی به هر جنب و جوش و خیزشی باز دارند. هیچ کارگری برای هیچ 

روز اشتغال از هیچ تضمینی برخوردار نبود. سرمایه داران به صورت برنامه ریزی شده 

 به این جنایت دست صاحبان سرمایهختند. سامی را بیکارها و سیستماتیک آن

زدند، تا نیروی کار کم بهاتر را آماج استثمار ددمنشانه تر قرار دهند، تا کارگران می

آماده تولید  و فرسوده و علیل را از ادامه کار باز دارند و بردگان مزدی تازه نفس تر

کندند و آخر می جانساعت  10انبوه تر را جایگزین آنها سازند. هر روز  اضافه ارزش

 از دستهم به صورت جریمه را تومان مبلغی  6هر ماه از همان مزد محقر ماهی 

. شمار سوانح محیط کار رعب آور بود و هیچ امکانات و وسائل ایمنی در دادندمی

سالنهای کار وجود نداشت. تلفات جانی و ضایعات عضوی روزمره کارگران همه را به 

های و اذیت و کتک، خوراک روزانه خیلی  از آنان بود. توده انداخت، آزارمی وحشت

های بردند و به حکم همین شرائط هم ذخیرهمی کارگر در چنین وضعی به سر

انگلیسی های آتشفشان عظیم قهر ضد سرمایه داری و در همان حال ضد امپریالیست

جود نداشت که راه رونی آگاهی واندافرادبودند. در اوضاع و احوال روز هیچ نیرو یا 

علیه سرمایه را پیش پای آنان قرار دهد، اما حفاران  آگاهانه سازمانیابی پیکار

امپریالیسم ستیزی خلقی اردوگاهی تا چشم کار کند وجود جوراجور های گمراهه

داشتند و از همه امکانات الزم برخوردار بودند. تا سالهای نخست سلطنت رضاخان، 

ه دستاوردهایش در حوزه سندیکاسازی و یافتن جای پای حزب کمونیست به رغم هم

، هنوز هیچ کار مؤثر و شاید هیچ کاری برای ایران چشمگیر در جنبش کارگری

کارگر مناطق نفتی انجام نداده بود و هیچ گزارشی از های اثرگذاری بر مبارزات توده
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اما برای حزب  گردید. موضوعنمی تالش برای ایفای این نقش در کارنامه اش مشاهده

مؤسسات بسیار ها کمونیست شوروی بسیار اهمیت داشت. حزب اخیر در همین سال

ها پرتحرک و نیرومندی را برای آموزش فعاالن کارگری کشورهای مختلف و اعزام آن

دانشگاه کمونیستی »تأسیس کرده بود. « خودی»کارگر جامعه های به میان توده

( از Communist university for workers of the east)کوتو( )« کارگران شرق

کرد. می در این مدرسه تحصیل« یوسف افتخاری» جمله این مراکز مهم بود و 

گردد تا فعالیت می عازم ایران« کوتو» افتخاری بنا به گفته خودش پس از اتمام دوره 

ارت امور خویش برای سازمان دادن توده کارگر را پی گیرد. اما نهادهای ذیربط در وز

این بنا به گفته خود افتخاری دارند. دلیل آنها می خارجه شوروی او را از این کار باز

مخالف «!! جمهوریخواه»؟!! «بورژوازی ملی»نماینده « رضاخان»بوده است که 

همرزم » و از همه مهم تر و تعیین کننده تر متحد دولت شوروی و البد ها انگلیسی

شود راه خود را به می افتخاری آنسان که ادعا دارد، مجبور!!! است« پرولتاریای انقالبی

سوی تاشکند کج کند و منتظر فرصت ماند تا جواز عبور وی از مرزها صادر گردد. این 

توانست اتفاق افتد؟ پاسخش دشوار نیست. باید دوران نیاز می زمانیچه در کار 

سید، بنا به میل و صالح حال رمی فریبکارانه به پایانهای رضاخان به مصلحت جوئی

گرفت. می نقاب از چهره برانگلیسی پشتیبانش، های و امپریالیستخویش و طبقه اش 

انگلیسی را سر هر کوی و برزن های میعاد آهنین همگنی و همپیوندی با امپریالیست

رساند، از می زد، خصومت با دولت روز شوروی را به اطالع سران کرملینمی جار

را ها ساخت، زندانمی ازه کافی جوی خون جاریاندبهها ارگران و کمونیستکشتار ک

کرد و باالخره بر دامنه وقوع همه می از فعالین جنبش کارگری و سران سندیکاها پر

شد و می «سردارسپه»اینها بود که حزب کمونیست شوروی راضی به بازنگری پرونده 

رخ داد، ها کرد. زمان گذشت، همه اینمی صادرهم احتماالً جواز عبور یوسف را 

افتخاری خود را به تهران رساند و از آنجا عازم خوزستان گردید. او درس خوانده 

بود، اما با کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و اعضایش در تهران ظاهراً « کوتو»

ا میانه خیلی خوبی نداشت. چرا؟ بد نیست توضیح کوتاهی آورده شود. نیروهائی که ب
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جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر همگنی ندارند، محافل یا افرادی که به این یا 

به دروغ پرچم رهائی  تعلق دارند اما آن رویکرد درون طبقه سرمایه دار

دهند، این نیروها با این خصوصیات می افرازند و کارگران را فریبمی استثمارشوندگان

خود، برای تضمین اطاعت بی قید و شرط و تناقضات مجبورند برای حداقل انسجام 

همگان از باالیان، همه جا شمشیر ایدئولوژی از نیام کشند. در این احزاب و جریانات 

هیچ کس حائز هیچ مصونیتی نیست. بازار مجادالت فرقه ای بیش از حد داغ است، 

ف مخالفرد جوید، هر می هر اختالف ساده فکری و سیاسی راه ابرازش را در انشعاب

جاسوس پلید »و « دشمن بزرگ خلق»تواند بر صندلی اتهام می سلیقه سرکردگان

بنشیند. ستیز و خصومت افراد با هم در این جریانات امر معمول است. « امپریالیسم

حزب کمونیست ایران و محافل دیگر پروروس نیز چنین وضعی داشتند. اختالف میان 

که او  آنستنیز از همین قماش بود. مهم افتخاری و کمیته مرکزی حزب یا همانندان 

و سیاستهای حزب، دقیقاً همان ها بر عدم تبعیت از دستورالعمل دبه رغم  تأکید خو

رفت که حزبیون می راهی را در رابطه با کارگران نفت یا جنبش کارگری به طور کلی

کارگر را از  رفتند. افتخاری درس کار در میان طبقهمی و مراکز کارها در همه کارخانه

حزب کمونیست شوروی و مدرسه حزبی آموخت. حزب و مدرسه ای که کارش نه 

کارگر برای متشکل شدن و جنگ علیه سرمایه، که کامالً بالعکس های کمک به توده

حفاری گمراهه بر سر راه این سازمانیابی و مبارزه بود. او به روایت یادداشت هایش 

بول زندان، شکنجه و مشکالتی است که پیش روی هر آدمی توانا، چاره گر و آماده ق

گیرد. با این خصال و روحیات وارد یکی از داغ ترین می کارگر معترض و مبارزی قرار

مراکز آماده طغیان جنبش کارگری ایران شد. در طول مدتی کوتاه با دوستانی مانند 

شود. آنان می آشناو چند نفر دیگر « حسینعلی ثابتی»، «شعبان کاوه»، «رحیم بهداد»

آن چنان  دهند.می دست در دست هم یک محفل اثرگذار و پرتحرک کارگری تشکیل

با مساعی پیگیر خود، به عمق زندگی شمار هر چه بیشتری از   که خودش ادعا دارد

گردند، سر سفره دل می کنند. همصدا و همکالم آنهامی همزنجیر راه پیداهای توده

نمایند. همه شرائط الزم برای می کارگری را جلبهای اد خانوادهنشینند. اعتممی آنان
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تأثیرگذاری بر فضای فکر و زندگی و نارضائی و انتظار و اعتراض توده وسیع 

 کنند. می استثمارشوندگان عاصی را احراز

و امکانات ها همه این فرصت ، باز هم بنا به نقل خودش،یوسف افتخاری و همراهانش

ساختند، اما اینکه برای پیگیری کدام هدف به کار گرفتند موضوعی است و  را پروردند

عریان است. افتخاری شخصاً آمیزه ای از  که در کارنامه همین دوره کوششهایشان

احساس آشنائی با فشار استثمار، ستمکشی و محرومیتهای دهقانان و کارگران بود، اما 

سوسیال دموکراتیک های در نسخه پیچیاو راه مبارزه با این مصائب و سیه روزیها را 

ترجیحی معماران ماهر های با چاشنی مالیم کمونیسم خلقی لنینی و چاره پردازی

بنای اردوگاه سرمایه داری دولتی کاوید. به حکم آنچه خودجوش از بطن شرائط کار و 

استثمار و زندگی استثمارشوندگان برگرفته بود، گرسنگی و بی خانمانی و فقر و 

بود. همزمان یک ها تایبد و آماده مبارزه علیه این مصیبتنمی کت توده کارگر را برفال

سوسیال دموکراسی تفسیر های با تندنس« کوتو»فعال چپ اردوگاهی درس آموخته 

انداخت و خود را و همانندانش را می انترناسیونال دوم بود. به کارگران از باال نظر

پنداشت. در همان حال برای برداشتن هر گام می شدهناجیان واقعی این توده نفرین 

چشم به باالئیها داشت و باز کردن راه در دل سخت تر از سنگ آنان را شرط ایفای 

و را تشکیل دادند حزب توده کسانی که بعدها دید. با می نقش و انجام رسالت خود

ا تا موی سر غرق گروههائی از اردوگاهیان میانه خوبی نداشت اما خود نیز از ناخن پ

توده حزبیون و سپس در گمراهه بافیهای اردوگاهی و غیراردوگاهی بود. اختالفاتش با 

از جمله بدترین ها و حامیان روسی آنها اینجا و آنجا وی را به آغوش خیلیها ای

انداخت. افتخاری عزم جزم کرد تا می نمایندگان فکری و سیاسی ارتجاع بورژوازی

ها و جوششها ران را چنان ادا کند که تجلی تلفیق همه این تندنسدین خود به کارگ

و باشد. او  چنین وضعی داشت، همراهان و همسنگران وی نیز بعضاً از جنس خود ا

، بالعکس سیه روزترین نفرین شدگان جهنم سرمایه و چنین نبودندها بودند اما خیلی

 پیشینه آموزش دردادند، می لهمزنجیر را تشکیهای پیشگام اعتراض و مبارزه توده

، اما در برهوت تفتیده دیکتاتوری هار را هم نداشتندهیچ حزبی  یتکوتو و عضو
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سوسیال دموکراسی و کمونیسم خلقی لنینی،  راهبردهایرضاخانی و در سیاهی زار 

کردند. به همین دلیل  کل می جستجو ،گفتندمیها راه مبارزه را در آنچه افتخاری

کارگر عاصی نفت  11000و دستاوردهای اینان در میان ها تأثیرگذاری فعالیت ها،

ضد های رایج سندیکاسازی و هیجان آفرینیهای جنوب از مرز جوش و خروش

 امپریالیسم بریتانیا آن طرف تر نرفت.

کارگران را در چند سندیکا متشکل کردند. این سندیکاها را به  افتخاری و همراهانش

همه تالش خود را به کار گرفتند تا پیشروان یک جنبش هم پیوند زدند و 

سندیکالیستی و اتحادیه ای باشند. در پیچ و خم این کارها و موقعیت سازی ها، کل 

حرفشان با کارگران این بود که باید علیه سطح نازل دستمردها و برای بهبود وضع 

بر سینه کش موج معیشت و مسکن و شرائط کار مبارزه نمود، در این همین راستا و 

نفتی انگلیسی را از منابع سرشار های همین پیکار باید دست دولت انگلیس و کمپانی

 نفت و گاز ایران کوتاه ساخت. 

فعالیت خود هیچ سخنی در ضدیت با رابطه های افتخاری و همسنگران وی در سال

ار کارگر خرید و فروش نیروی کار با هیچ کارگری در میان نگذاشتند. شالوده استثم

 راتوسط سرمایه را هیچ گاه و در هیچ کجا زیر سؤال نبردند. بالعکس هر چه 

( وجود 80نمودند.)می در چهارچوب بقای سرمایه داری دنبالصرفاً خواستند می

بردگی مزدی به هیچ وجه مورد اعتراض آنان نبود. شدت بیش از حد استثمار کارگران 

نمانی آنها را قبول نداشتند. همزمان حضور و دهقانان و گرسنگی و فقر و بی خا

تافتند و مبارزه علیه آن را شرط میهن پرستی و ادای نمی در ایران را برها انگلیسی

دیدند. افتخاری نه فقط علیه قانون و مدنیت و حقوق و نظم می دین ضمنی به اردوگاه

حقوق مدنی  نسخه پیچی شده سرمایه و حاکمیت سرمایه داری نبود که دموکراسی و

را کعبه آمال جنبش ها نهاد و تحقق آنمی و پارلمانتاریسم نظام بردگی مزدی را ارج

دید. ترجیع بند کالمش آن بود که مخالف دولت نیست، حتی با سید می کارگری

همه این مسائل را با همان  شباخت. او و همدالن و همرزمانمی ضیاء نیز نرد دوستی

کاویدند. تفاوتشان با می کمونیستد که فعالین حزب کاویدنمی مالک و منظری



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  190

 

حزبیون نه در شدت و ضعف پای بندی به رفرمیسم منحط سندیکالیستی یا مسائل 

مشابه دامنگیر جنبش کارگری که مربوط به چگونگی پیگیری این موضوعات بود. در 

جنبش  عامتا جائی که به افق پردازی، هدف و راهبردهای  ویهای کارنامه فعالیت

مربوط است، کفه تعلق به سوسیال دموکراسی سران انترناسیونال دوم تا کارگری 

. شخص افتخاری رغبت چندانی به اعمال مالکیت انحصاری استحدود زیادی سنگین 

دولت بر سرمایه اجتماعی، استقرار دیکتاتوری متمرکز حزبی سرمایه داران دولت 

رام نداشت. دستیابی کارگران به چند کرسی نشین زیر لوای این یا آن ایدئولوژی و م

پارلمانتاریستی با بورژوازی برای بهبود شرائط های مجلس و امکان چک و چانه زدن

دید. همه سکانداران رژیم حاکم روسیه را لزومًا می را کافی کارگرزندگی و کار توده 

داد، با اینکه می را مورد انتقاد قرارها آورد. خیلینمی مناسبی به حسابهای آدم

آبا و اجدادی خویش!! یا تسلط آنها بر منابع « میهن» در ها مخالف حضور انگلیسی

سرشار نفتی بود اما تالش برای یافتن راه در مؤسسات و نهادهای سندیکالیستی فعال 

کارگری درون های برد. هم به کنفدراسیون اتحادیهنمی غربی را از یاد کشورهایدر 

آویخت، هم می «کارگریهای بین الملل سرخ اتحادیه»موسوم به   منظومه اردوگاه

کرد، همزمان متقاضی همکاری می تقال« سازمان جهانی کار» برای یافتن جای پا در 

شد. افتخاری و شمار قابل می با اطرافیان شریف امامی در تهیه قانون کار رژیم حاکم

ند محافل فعال کارگری متعددی توجه همرزمانش در طی مدتی نسبتاً کوتاه توانست

تشکیل دهند، باشگاهی برای جمع شدن کارگران به دور هم دایر سازند، با فعالین 

کارگری ساکن شهرهای مختلف ارتباط برقرار نمایند و از طریق این محافل و 

ارتباطات سرانجام جمعیت نسبتاً وسیعی از کارگران را در درون یک سندیکا 

طول این مدت به رغم اختالفاتی که با کمیته مرکزی حزب سازماندهی کنند. در 

داشت، خواه در خوزستان و خواه در تهران عناصری از حزب او را در پیشبرد امور 

کوشید تا در چهارچوب می یاری دادند. هر کدام از دو طرف با محاسبات خاص خود

و ها ا انگلیسیمشترک برنده اصلی این همکاری باشد، اما ضدیت بهای مصالح و هدف
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های حوزهبه ویژه انگلیسی در ایران و های بسیج کارگران علیه تسلط امپریالیست

 زد. می به هم پیوندمحکم نفتی جنوب چیزی بود که طرفین را 

مهم ترین یا حداقل یکی از پر اهمیت ترین موضوعاتی که در مورد این دوره از تاریخ 

بررسی دلیل واقعی استقبال بسیار گسترده آید، می هستی طبقه کارگر ایران پیش

کارگر از اشکال مختلف مبارزه و سازمانیابی در یک سو و وسعت کاماًل های توده

رونی یا حتی بیرونی جنبش جاری خویش، حتی در اندچشمگیر اعتماد آنان به فعالین

این بعد حداقل در های است. پدیده ای که در دورهها زیر تیغ هارترین دیکتاتوری

میزان و قواره شاهدش نیستیم. نمونه بارزش وضعی است که جنبش کارگری ایران در 

پیدا کرده سال اخیر  30از آن بدتر در طول  مرداد یا 28بعد از کودتای سیاه های سال

 است و در همین شرائط موجود شاهد حادترین حالت آن هستیم. 

خویش در طول مدتی کوتاه  آشنایهای حزب کمونیست ایران با گمراهه  آفرینی

جمعیت کثیری از کارگران را در مناطق مختلف ایران سازمان داد. دستاورد فعالیتهای 

ازه کافی حیرت انگیز است. جای تردیدی اندافتخاری و همراهانش در این گذر نیز به

بافد اما می کند و حدیثمی نیست که او در بیان این دستاوردها بیش از حد اغراق

ماند بسیار می را هم از حجم ادعاها کسر کنیم، آنچه باقیها اگر مبالغه گوئیحتی 

پس از های چشمگیر است. نتایج کار اینان را با حاصل تقالی فعالین کارگری در دوره

از زمین تا آسمان است. چرا؟ پیش تر ها مقایسه کنیم. تفاوت 32سال  مرداد کودتای

به برخی از مهم ترین عوامل  دیگرهای آن، در نوشته و بسیار بیشتر ازدر همین مقاله 

این تغییر وضعیت اشاره کرده ایم. واقعیت این است که عروج سوسیال دموکراسی در 

عظیمی از دنیا، آوار شدن های غرب، کمونیسم خلقی لنینی در روسیه و سپس بخش

دراز طاعون اردوگاه شوروی بر سر جنبش کارگری جهانی، میدانداری سالیان 

امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی همامیز با کمونیسم خلقی بر این جنبش، اثرگذاری 

متوالی بدفرجام بر مبارزه طبقاتی های در تحمیل شکستها سرنوشت ساز همه این

امید را از پیش پای کارگران دنیا کور کرده است. های کارگر، تمامی روزنههای توده

دی را بر زندگی و فکرشان مستولی ساخته است و شور احساس عجز، استیصال و ناامی
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و رمق تکاپو برای متحد شدن، مبارزه کردن و حل و فصل معضالت سر راه پیکار را در 

وجودشان سوزانده است. این قطعًا مهم ترین دلیل است. نظام سرمایه داری با غنیمت 

مهلک بسیاری  شمردن این رخدادها جنبش کارگری را زمینگیر کرده است و ضربات

 را بر آن وارد ساخته است. 

کند. این ذات می سرمایه در هر دور بازتولیدش پروسه الیناسیون کار را عمیق تر

دارد، هر می بالد کارگر را کوبنده تر از رشد واقعی خود بازمی سرمایه است که هر چه

. هر چه کوه راندمی شود سهمگین تر او را به ورطه استیصال فرومی چه نیرومندتر

کند، هر چه بی می گردد، ژرفتر و سبعانه تر وی را در باتالق حقارت غرقمی آساتر

سازد. هر چه وسیعتر بساط می تازد زنجیر بردگی کارگر را آهنین ترمی مهارتر پیش

دوزد. هر چه آراسته تر لباس می کند سخت تر او را به کار مزدیمی قانون پهن

 سرمایه لحظه بقایسازد. هر می را زبان بریده تر و تسلیم تر پوشد، کارگرمی مدنیت

لحظه ای در تعمیق، گسترش، تشدید و سرطانی تر شدن بیگانگی کارگر با خود  داری

و کار خویش است. سرمایه داری در هر کدام از دم و بازدم هایش، سهمگین تر از قبل 

، مرگبارتر از پیش او را در زندمی به توان چاره گری واقعی طبقاتی کارگر شبیخون

گرداند. می منجالب آنچه مقتضای ماندگاری نظام بردگی مزدی است ساقط

 دهشتناک تر از گذشته روزنه رهائی از این جهنم گند و خون را بر روی چشم عقل او

سیاه برده وار و « زندگی»کند که بازتولید نیروی کار، می بندد، سرمایه کاریمی

ورده در قعر همین دوزخ سیاه بشرستیز صدر و ذیل تمنای کارگر هستی داغ لعنت خ

کارگر دنیا به سطحی از شرائط های شود. این مسأله با روند دستیابی بخشی از توده

زندگی و کار بهتر هیچ منافاتی ندارد. الیه هائی از طبقه کارگر در مناطقی از جهان در 

ها جتماعی باالتری دارند اما همین الیهپیش دستمزد بیشتر و رفاه اهای قیاس با دوره

بدون هیچ اگر و اما و تردید، شاهد آوار شدن هر چه مهلک تر کل رخدادهای فاجعه 

بار باال بر هست و نیست خویش هستند. جمعیت عظیم کارگران اسکاندیناوی و 

امروز در قیاس با سالهای ها ممالکی از اروپای غربی مصداق این حقیقتند. این

و موازین ها کنند و بر پایه مالکمی قرن نوزدهم مرفه تر زندگی 60تا  40های دهه
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و حقوق بیشتری دارند اما درجه انجماد، مسخ، انحالل و ها نظام بردگی مزدی آزادی

بیند می تحجر آنها در آنچه سرمایه صالح سودافزائی و نیاز بازتولید چرخه حیات خود

دثه اخیر البته خاص کارگر اروپای غربی و صدها بار بیشتر گردیده است. حا

اسکاندیناوی یا بخش هائی از امریکای شمالی نیست. بلکه به صور متفاوت در مورد 

کند. کارگر خوزستانی می کارگران جاهای دیگر از جمله ایران هم کم یا بیش صدق

 قرن نوزدهمی فرانسوی و انگلیسی و 40دهه چهل قرن بیستم همسان همزنجیر دهه 

آلمانی یا کارگر نروژی و سوئدی آخر همین قرن هنوز سرمایه داری را با سرمایه 

ضعیف کرد. نوعی نگاه که تا چشم کار کند می ستیزی خودانگیخته طبقاتی خود نگاه

سرمایه داری داشت. هنوز رفرمیسم سندیکالیستی، و نابالغ بود اما برندگی ضد

کمونیسم خلقی لنینی، آویختن به  سرمایه مدار سوسیال دموکراسی،های آموزش

 «افتخارآمیز»حقوق و قانون و مدنیت سرمایه، اعتماد ویرانگر به امکان زندگی مرفه 

نرم های خاک اره»در ها در باتالق بربریت سرمایه داری!!، غنیمت دانستن لولیدن

در کهنه رباط وحشت و دهشت « امن عیش» سرمایه دار، احساس « مطبخ اربابان

نیروی کار، فاجعه باور به آزادی و حقوق انسانی زیر چتر قدرت  و فروشخرید 

سرمایه، ناشنوائی صدای پای مرگ میلیون، میلیون توده همزنجیر در چنگال قهر این 

سرشتی های نظام، فاجعه کفن و دفن وجود اجتماعی وی در گورستان وارونه پردازی

 را اکسیده و فسیل نساخته بود. سرمایه و خیلی مسائل دیگر تار و پود هستی او 

در اینجا یک برداشت غلط ممکن است پیش آید. این برداشت بی اساس که اگر 

کند پس می سرمایه داری در لحظه، لحظه بقای خود با طبقه کارگر جهانی چنین

امری عادی و غیرقابل گریز بوده است!! این  جهانیجنبش کارگری  روززمینگیری 

است. نتیجه منطقی، ماتریالیستی و ها ل آمیزترین نتیجه گیریمسخره ترین و ابتذا

 مارکسی دقیقاً ضد این است. نتیجه درست مارکسی بسیار رسا و کوبنده به ما

اگر در هر زمان، هر کجا و ، طبقه کارگر و سرمایههای گوید که در جنگ میان تودهمی

ه خود با سرمایه را به هر شرائطی ضد سرمایه داری مبارزه نکنی، اگر کارگر رابط

شکلی از رفرمیسم اعم از میلیتانت یا مسالمت آمیز پیوند زند، اگر چهارچوب اعتراض 
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و جنگ و ستیز جاری خود را مهر قبول استیال و حاکمیت رابطه خرید و فروش 

نیروی کار کوبد، اگر این جدال و کشمکش را به دار حقوق و قانون و نظم سرمایه 

کارها را انجام دهد حتی اگر در کوتاه مدت و تاکتیکی مقداری رفاه و  بیاویزد، اگر این

به طور استراتژیک و درازمدت گور خود را کنده امنیت و زندگی بهتر به چنگ آرد، 

است و بر هست و نیست مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری خود چوب حراج فرود 

اختاپوس، یا باید با همه  آورده است. در اینجا، در سیطره حاکمیت و موجودیت این

و ها قوای موجود علیه سرمایه، علیه اساس هستی این نظام جنگید و کل خواست

انتظارات روز را به محور جنگ سرنوشت علیه بردگی مزدی گره زد، یا در غیر این 

صورت در گورستان عبودیت سرمایه دفن شد و قدرت پیکار ضد کار مزدی خود را 

هیچ راه  دیدشبیخون سرمایه داری علیه خویش و طبقه خود  سالح تهاجم و تعرض و

سومی وجود ندارد و تمامی احزاب و افراد و رویکردهائی که پرچم حفاری راه سوم 

را به روز جهانی ، نه کمتر از دستگاههای قدرت سرمایه، جنبش کارگری اندافراشته

در  زمان حاضر،زدهم تا آخر قرن نوهای . همان نیروهائی که از دههاندسیاه نشانده

هیأت سوسیال دموکراسی، کمونیسم خلقی لنینی، امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی، 

کارگر دنیا به های کمینترن، احزاب اردوگاهی یا هر جریان دیگر با سوق دادن توده

 . اندآوار کرده آنها، وضع فاجعه بار کنونی را بر پویه مبارزه طبقاتی ها این گمراهه

نقش بازی و قدرت ساحره سرمایه  محتومگیری روز جنبش کارگری نه پدیده زمین

در کار مسخ، متوهم نمودن، مستأصل کردن و شمع آجین سازی کارگران با بندهای 

ایدئولوژیک کار مزدی که دقیقًا مولود نفرت بار مبارزه نکردن علیه اساس موجودیت 

میسم راست و چپ و حاصل فاجعه سرمایه داری، منبعث از میدان داری ارتجاعی رفر

بار پویه خروج توده عظیم فروشندگان نیروی کار از ریل واقعی جنگ ضد کار مزدی 

است. سرمایه داری ظرفیت زیادی برای شستشوی مغزی کارگران، برای قفل نمودن 

کارگر به آنچه الزمه بازتولید و سودآوری حداکثر های فکر و ذهن و زندگی توده

برای کشیدن بردگان مزدی بر صلیب قانون و نظم و سیاست و مدنیت سرمایه است، 

خود دارد، اما سرمایه رابطه ای از بیخ و بن متناقض و اسیر سرکش ترین، کوبنده 
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است. عالی ترین مدار حقوق ساالری سرمایه ساقط ها ترین و مرگبارترین تناقض

ق مسلم انسانی خویش است. سازی تام و تمام کارگر از پایه ای ترین و حیاتی ترین ح

قانون سرمایه حتی زمانی که زیر فشار کوبنده ترین تعرضات انسانی، آزادیخواهانه و 

باز هم تا هست طوق بردگی دهشت زای کارگر  استحق طلبانه جنبش کارگری 

است. آزادی مورد تأیید سرمایه با فرض اینکه حداکثر دستکاری و فشار طبقه کارگر 

سنگین بیند باز هم اسارت بشرستیزانه و تمام عیار برای کارگر  را روی سینه خود

چند میلیون کارگر را در گوشه ای از دنیا به  حتی وقتیاست. از این هم بدتر، سرمایه 

کند، میلیاردها کارگر دیگر را در سایر می دار قانون و حقوق و نظم خود مغزآویز

های م و فروماندگی به همین امامزادهمناطق دنیا، در شرائطی که زیر بار سهمگین توه

. اگر کارگر ایرانی امروز سازدمی کند و قتل عاممی ، گلوله بارانهستند دروغو واهی 

دهد، نمی بر خالف نسل سلفش رغبت چندانی به سازمانیابی مبارزه متحد خود نشان

ش خویش جوراجور فعالین روز جنبهای اگر میلیونها کارگر ساکن این دیار برای حرف

سی ساله طیف نیروها و محافل و افراد های کنند، اگر جنجالنمی هیچ تره ای خرد

 «صف آرائی در مقابل بورژوازی»رفرمیسم چپ برای جلب کارگران به آنچه خود 

کم دامنه فعالین رویکرد لغو کار بسیار ماند، اگر آه گرم اما می نامند!! بدون پاسخمی

آسمان سای های المقدور جنبش کارگری از زیر خرابهمزدی برای خارج سازی حتی 

کند و باالخره اگر مشعل پیکار طبقاتی نمی رفرمیسم در دل سرد کارگران اثر

را باید در ها سوزد. آری دلیل همه اینمی کارگر جهان به گونه رقت باری بدهای توده

یل جنگ واقعی متمادی از رهای احساس فروماندگی و نومیدی ناشی از انفصال دهه

 ضد کار مزدی دید. 

 اولین اعتصاب بزرگ کارگران نفت

کارگر نفت جنوب در حالی که با کار روزانه  11000بیش از باالتر گفته شد که 

آوردند، می خویش، چرخ تولید سود عظیم ترین صنایع روز جهان را به چرخش در

خوردند و در آتش ذلت و یم و همزنجیرانشان در باتالق فقر غوطهها خودشان، خانواده

گشتند. این کارگران همه جا آماده انفجار بودند. اما نه می زبونی و تحقیر خاکستر
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قدرت سرمایه را ذوب کند. برای این کار، برای اینکه زلزله های چنان انفجاری که پایه

ی جنبشی ازند باید با سر آگاه طبقاتی، با شعور بالغ ضد سرمایه داراند ام سرمایهاندبر

دادند. امری که به نوبه خود نیازمند انجام کارهای می شورائی و سرمایه ستیز سازمان

دشوار مبارزه طبقاتی بود. پروسه ای که طی آن های سترگ و عبور موفق از پیچ و خم

رونی آزاد از فشار باورهای سرمایه مدار سوسیال اند دخالتگری و اثرگذاری فعالین

همه نوعی متصاعد از  گنداب رابطه های م خلقی و وارونه بافیدموکراسی و کمونیس

خواست. دخالتگری فعاالنی که مارکس وار با سالح می خرید و فروش نیروی کار را

هفت شهر زندگی و ، نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی و چراغ ماتریالیسم رادیکال پراتیک

راه درست جنگ علیه  ،کنند ، رفرمیسم را بی اعتبارازنداندنظرپیکار کارگران را 

رونی، عناصر درس اند سرمایه را بکاوند و پیش کشند. در غیاب چنین فعالین آگاه

رهروان ، حزب کمونیست ایران ،آموخته مدارس حزبی کمونیسم خلقی، کمینترن

گرفتند. می سوسیال دموکراسی ایرانی و همانندان بودند که زمام کارها را در دست

دادند و به راه افتادن می ویه انفجار قهر و خشم کارگران چاشنینیز به پها این

کردند، اما نه علیه اساس سرمایه، نه در راستای کندن سنگر پیکار می کمکها شورش

رادیکال شورائی علیه بردگی مزدی، نه با محاسبه تبدیل هر خیزش و اعتصاب به 

گر که فقط برای بهبود کارهای خشتی در معماری بنای جنبش سرمایه ستیز توده

شرائط بازتولید نیروی کار کارگران، آنسان که نای فروش شبه رایگان تنها مایملک 

سرمایه داران را بازتولید و رود سودهای آنان را های سرمایه ،خود را دارا باشند

به جای آرند!! منافع سرمایه « میهن پرستی»پرخروش سازند. از این گذشته، رسم 

را به فراموشی نسپارند!! و اگر این منافع در جائی توسط  «وطنی»داران 

کی حیف و میل شد، اند عظیم نفتی آن کشورهای انگلیسی و کمپانیهای امپریالیست

از منظر فع این مشکل جامه عمل پوشانند!! حتماً تمامی اقدامات الزم را برای ر

ند و پیاده نظام فداکار حزبیون سوای همه اینها، راه اقتدا به حزب را نیز پیش گیر

 استقرار سرمایه داری دولتی اردوگاهی گردند. 
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افتخاری و دیگران با چنین تندنسی فضای از همه لحاظ مساعد حاکم بر یوسف 

زندگی کارگران را برای آغاز خیزش و اعالم اعتصاب مساعد دیدند، این فضا نه آن روز 

عصیان و ابراز خشم و اعتراض  کارگر همواره آماده 11000که همیشه وجود داشت. 

جستند. این زمان می با معیارهای خویش مناسب ترین زمان راها بودند، اما افتخاری

بر اساس آنچه در « دارسی»یکی، دو سال پس از شروع کار تیم او فرا رسید. قرارداد 

سال پیش از این تاریخ،  30شد. می منقضی 1960متن پروتکل قید شده بود در سال 

از جانب دولت وقت انگلیس به « جان کدمن سر»نی در همین روزهای مورد گفتگو یع

ایران آمد تا برای تمدید زمان قرارداد گفتگو کند!!. او خواستار آن شد که مدت اعتبار 

« کدمن»احاله گردد.  1999سال بیشتر باشد و زمان انقضای آن به سال  39پروتکل 

ن نهاد و بر اساس دستور رضاخان مورد توافق واقع پیشنهاد خود را با دولتیان در میا

گردید، توده کارگر می اتحاد شوروی خط قرمز تلقی روز شد. موضوعی که برای دولت

بخشی از بورژوازی نیز ها و زحمتکش نیز آماده شورش علیه آن شدند. سوای همه این

نگلیسی، به رغم خارجی و یکه تازی امپریالیستهای اهای که زیر فشار رقابت سرمایه

حضور گسترده بر سر خوان یغمای استثمار کارگران، دستش از برخی غنائم کوتاه بود، 

 نارضائی خود از تمدید قرارداد را کتمان ننمود. 

افتخاری و یارانش همین فرصت را مغتنم دیدند، از منظر آنها کوه فقر و فالکت و 

 11آوار بر سر های ه روزیگرسنگی و برهنگی و بی مسکنی و توهین و تمامی سی

داد، حتماً باید زیادت خواهی نمی هزار کارگر، برای توفیدن موج انفجار آنها کفایت

این توده عظیم را آماده  ،بخشی از بورژوازی هار جهانی از رقبای کم توان تر خود

خیزش سازد!! اتحادیه کارگری حاصل تالش افتخاری و همراهان آماده صدور حکم 

کارگر همواره آماده انجام آن بودند. های د. اقدام و خیزشی که تودهاعتصاب ش

مخالفت با تمدید قرارداد دارسی برای افتخاری و حزبیون در صدر مسائل قرار داشت 

خود را داشتند و با رجوع به دنیای گرسنگی و ادبار و های اما کارگران نیز خواست

ز پیش از شروع اعتصاب اخبار تدارک خود آنها را لیست کردند. چند روهای بدبختی

آن لو رفت و به گوش قوای سرکوب رژیم رضاخان و سرمایه داران انگلیسی مالک 
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آتش خشم ها شرکت نفت رسید. عده ای از کارگران دستگیر شدند، اما این دستگیری

همزنجیران عاصی آنها را شعله ورتر ساخت. اعتصاب در صبح روز چهارم ماه مه سال 

خورشیدی( با شرکت اکثریت قریب به  1308اردیبهشت سال  13یالدی )م 1929

اتفاق کارگران در آبادان آغاز شد. در یک چشم به هم زدن حاکم آبادان و رئیس 

شهربانی این شهر و سایر دژخیمان پاسدار سود و قدرت و حاکمیت سرمایه خود را به 

خست توفان قهر انسانی کارگر رساندند و در همان دقایق نهای محل خیزش توده

را بر سر خود آوار دیدند. حاکم آبادان آماده ایراد نطق تهدید آمیز ها استثمارستیز آن

شد و کارگری بدون فوت وقت، با نواختن یک سیلی بر صورتش او را بر سر جای خود 

نشاند. رئیس شهربانی بر باالی چهارپایه ای رفت تا نقش همقطار جالد خود را ایفاء 

اعتصاب اخت. اند ید. کارگر دیگری چهارپایه را از زیر پای او کشید و بر زمینشنما

آغاز شد. نیروی پلیس و سرباز و ژاندارم در وسیع ترین سطح وارد میدان گردیدند، اما 

کارگران مصمم تر از آن بودند که به سادگی عقب بنشینند. بر شمار جمعیت مدام 

و خویشاوندان کارگران در صف اعتصاب و اعتراض  شد، همه زنان و کودکانمی افزوده

رو به اوج رفت و خشم کارگران بیش از پیش طغیان ها و آماده انفجار بودند. درگیری

شهربانی شهر را در ساختمان کرد. پلیس مجبور به عقب نشینی گردید. کارگران 

از ها کارگر در همین ساعات و پیش از شروع درگیریهای محاصره گرفتند. توده

 خویش گفتند و انتظارات فوری خود را به شرح زیر اعالم نمودند:های خواسته

 سر»ورود  اعتراض علیهکه به اتهام تشکیل اتحادیه و به جرم  زندانیان. آزادی کلیه 1

 بودند.یا مخالفت با مذاکره برای تمدید قرارداد دارسی توقیف شده « جان کدمن

 شود که تکاپوی حداقل معیشت آنها را بنماید. . به کارگران دستمزدی پرداخت 2

 . کارگران سالی یک ماه مرخصی با دستمزد داشته باشند.3

 .. کلیه جرائم نقدی ملغا گردد4

 . برای همه کارگران متأهل و مجرد، خانه تهیه شود.5

  ران از منزل به کارخانه و بالعکسکارگ برای ایاب و ذهاب وسیله. تهیه 6

 تصفیه شود و در دسترس عموم قرار گیرد. . آب آشامیدنی7
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  .دادندمی انجامها . ممنوعیت اخراج بدون علت کارگران که انگلیسی8

، کارگران اخراجی به کار باز برود . اخراج همیشگی از کار و وجود لیست سیاه از بین9

 گردند. 

 رکت . اصالح وضع بیمارستان شرکت و معالجه کلیه کارگران بیمار به حساب ش10

 . ممنوعیت کتک زدن، تعدی و بی احترامی به کارگران 11

 . آزادی فعالیت و به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی اتحادیه کارگری 12

، اندمعلولینی که بدون دریافت غرامت از کار برکنار شدههمه . پرداخت خسارت به 13

  .اندبه نسبت سنوات خدمت و میزان صدمه ای که دیده

 در مقابل سوانح کار و پیری بیمه شوند.  . کارگران14

 ساعت تقلیل یابد. 7ساعت به  8. در تابستان ساعات کار از 15

 . عائله کارگران در مریضخانه شرکت بستری و به طور مجانی مداوا گردند.16

. برای جلوگیری از اجحافات و گرانفروشی تجار و به منظور بهبود زندگی کارگران 17

با سرمایه کمپانی تأسیس شود و کارگران بر « عاونی مصرف کارگرانت»شرکتی به نام 

  (81)آن نظارت داشته باشند. 

انگلیسی بنا به درخواست های ساعاتی پس از آغاز اعتصاب کشتی جنگی امپریالیست

رؤسای شرکت نفت ایران و انگلیس و توافق فوری « فلچر»و « جیمز الکینگتن» 

استقرار خود در آبهای خلیج را به سوی آبادان ترک کرد و نیروی دریائی بریتانیا محل 

عاصی کارگر های در سریع ترین زمان ممکن در ساحل شط العرب و پیش چشم توده

پهلو گرفت. همزمان نیروهای پلیس و ارتش رضاخان که خود را مقهور خشم سرکش 

های ستانکارگر دیدند، تمامی اشرار و عمله سرکوب خود از شهرها و اهای توده

نزدیک را عازم آبادان ساختند تا همراه نظامیان دژخیم دولت انگلیس کارگران را قلع 

 قهر آنها را خاموش سازند. های و قمع کنند و شعله

« رکن الدین»استاندار خوزستان، فرماندار آبادان، « موقر»دربار،  وقت تیمورتاش وزیر

یت سرمایه از تهران تا بوشهر و ضامن امنهای رئیس پلیس دژخیم شهر و کل مهره

، وارد میدان شدند جالد ساحلی به دستور مستقیم رضاخانهای مناطق مختلف استان
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تا با اعالم آمادگی کامل برای در هم کوبیدن هر اعتراض کارگران خاطر مشوش 

حاکمان سرمایه در انگلیس را آسوده نمایند و عزم جزم رژیم برای رفع خطر پیکار 

 کارگر از سر کمپانی نفتی را به آنها اطالع دهند. های توده

دست به مقاومت زدند و یکی از پرشکوه ترین  نفتگر در این سوی ماجرا، اما کارگران

انگلیس و رضاخان به های پایداری را در مقابل تهاجمات سبعانه ارتشهای صحنه

. کارزار شدند هصحنخویش وارد های نمایش نهادند. چندین هزار کارگر با زن و بچه

زنان حماسه آفریدند، آنها در رتق و فتق امور اعتصاب و برقراری ارتباط میان 

کارگران واحدهای مختلف دوشادوش همسران خویش ایفای نقش کردند. در 

سبعانه دژخیمان رضاخانی و قداره بندان وحشی ارتش های مقابل یورش

صفوف کارگران را سد  بهها بریتانیا سینه سپر کردند و راه شبیخون آن

که آتشفشان قهر خودانگیخته ضد  زهرا به نامکارگر زنی شیر. ساختند

سرمایه داری بود با قدرت و صالبت تمام وارد شهربانی شد، عوامل رژیم را 

کنار زد و خواستار مالقات با کارگران اسیر شد. او فریاد زد که قصد گفتگو با 

ی پرسید که نسبت آشنائی وی با یوسف افتخاری را دارد. رئیس شهربان

افتخاری چیست و او پاسخ داد که خواهر و برادر هستند. فرمانده مزدور 

پلیس به نیشخند گفت که افتخاری ترک است و تو اهل لرستانی، شما چگونه 

ما از سنخ  باشید و پاسخ زهرا با صدای رسا این بود کهمی خواهر و برادر

 عرب کرد واهل تفکیک ترک و لر و فارس و خواهران و برادرانی هستیم که 

. شمار زهراها در این اعتصاب زیاد بود و هر کدام تالش داشتند تا دین باشندنمی

، به نحو هر چه اندخود را به جنگی که علیه سرمایه داران و دولتهای آنها آغاز کرده

ز چرخ تولید را کارگران مسجدسلیمان نی ،بهتر به جا آرند. در همان روز چهارم ماه مه

مشترک اعالم شده پای های اختند و همصدا با سایر همزنجیران بر خواستاند از کار

را « شرکت نفت ایران و انگلیس»فشردند. پایداری کارگران بر این مطالبات صاحبان 

یشیدند که اگر عقب بنشینند باید آماده سرریز موج اند اخت. به ایناندبه وحشت
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کارگران باشند. بساط محاسبه پهن کردند دیگر های طرح خواستبعدی و های خیزش

و مطابق رسم بورژوازی در این بخش جهان و جوامع مشابه، سرکوب و توحش و قهر 

را یگانه راه فرار از مهلکه یافتند. مزدوران دو ارتش بریتانیا و بورژوازی ایران و پلیس 

خبر حمله  کارگر افتادند. هایشاهشاهی با کارد و قمه و شمشیر به جان توده

های دژخیمان در سطح شهر پیچید، زنان با سرعت تمام از همه توده

زحمتکش مقیم شهر و شهرهای اطراف کمک خواستند. شورشی عظیم راه 

افتاد. تمامی اهالی آبادان دست از کار کشیدند. شمار شرکت کنندگان در 

هالی و بیش از همه زنان هزار نفر گذشت. کارگران و توده ا 20خیزش از مرز 

شهر آرایش قوای بورژوازی را با سرودهای سرخ رادیکال و حمله دژخیمان را 

با سنگ و چوب و مشت و نفرت پاسخ دادند. زنان عاصی به سوی شهر 

 محمره راه افتادند تا در آنجا مجسمه پلید رضاخان دژخیم را به زیر کشند.

ا فلج نمود. سرمایه داران و قوای سرکوب اعتصاب کل پروسه تولید و بارگیری نفت ر

کارگر را تنگ تر کردند. آنها با سبعیت تمام به های دولت هایشان حلقه محاصره توده

کارگر را دستگیر نمودند. جمعیت  300صفوف کارگران حمله ور شدند. بیش از 

روز به درازا کشید اما سرانجام توسط چکمه پوشان  3زیادی زخمی شدند، اعتصاب 

ندیدند مسلح مزدور سرمایه در هم کوبیده شد و کارگران در جنگی نابرابر چاره ای 

 پرغرور را پذیرا گردند. جز آنکه بار سهمگین شکست 

ترین و مهم ترین  توان و باید بزرگمی کارگران نفت جنوب را 1308اعتصاب سال 

این جنبش  نقش زنان در اعتراض طبقه کارگر ایران تا پیش از آن تاریخ دانست.

. اعتصاب در همان دقایق نخست شروع، مرزهای محیط کار را بسیار بی نظیر بود

شد و به خیزشی سراسری در سطح منطقه تبدیل گردید. ها پشت سر نهاد، وارد خانه

مشترک شرکت کردند، اعتصاب شیرازه های کارگران چند شهر در آن با خواست

لرزاند. درهمرفتگی اختاپوسی و بشرستیز  قدرت سرمایه از قلب اروپا تا تهران را

سرمایه جهانی و دولت هایش علیه کارگران را در معرض دید همه استثمارشوندگان و 
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زحمتکشان قرار داد. جنبش کارگران نفت در همان حال و با حمل همه این 

مهم، پوسیدگی و ابتذال تمامی راه حلهای سندیکالیستی و رفرمیستی را های ویژگی

کارگر خاطرنشان نمود. اعتصاب بانگ زد که جوش و های ر چه عریان تر به تودهنیز ه

و حزبیون همراه یا ناهمراه، در مورد اهمیت نقش سندیکا و  «افتخاری» خروش 

اتحادیه و نوع اینها تا چه حد توهم پرداز، گمراه کننده و شکست آفرین است. 

و حزبیون و کنفدراسیون کارگری دست ساخت تیم افتخاری های سندیکاها و اتحادیه

جهانی در این اعتصاب نه فقط هیچ شاخ ملخی را جا به جا نکردند که در همان شروع 

کار ذوب شدند و از هم پاشیدند. تمامی آنچه در خوزستان و در دل مبارزات کارگران 

زد که سیاست سندیکاسازی در ایران، با هر می رخ داد، با صدای هر چه رساتر فریاد

انگیزه، هدف یا توجیهی که انجام گیرد صرفاً نقش گستردن دامی مخوف از سوی 

بورژوازی جهت قلع و قمع جنبش کارگری و بدترین شکل سرکوب هر میزان 

نماید. در این گذر، در می سازمانیابی واقعی توده کارگر علیه سرمایه داری را ایفاء

های ، اما پیش از آن باید گوشهادامه همین بخش باز هم بیشتر توضیح خواهیم داد

 را مرور کنیم. ها کارگر در این سالهای دیگری از مبارزات توده

 اعتصاب کارگران کارخانه وطن اصفهان

دیکتاتوری هار رضاخانی با مشاهده مبارزات کارگران نفت، اعتصابات کارگران سایر 

اعتراضات، به ویژه با  وها کارخانه ها، ایفای نقش فعالین طبقه کارگر در این خیزش

احساس هراس از دامنه نفوذ و اثرگذاری حزب کمونیست ایران در میان کارگران، بر 

 1310شدت سبعیت و بربریت ضد کارگری خود افزود. رژیم در همین راستا در سال 

» را از مجلس گذراند. مطابق این مصوبه که بعدها « قانونی»خورشیدی به اصطالح 

قانون حمام خون نام گرفت و در واقع « د کارگری ی، ضقانون ضد کمونیست

بربرمنشانه هر جنب و جوش اعتراضی طبقه کارگرعلیه سرمایه بود. تمامی اختیارات 

و فعالین طبقه کارگر را به ها الزم برای قلع و قمع جنبش کارگری، کشتار کمونیست

کارگری یکی از  هایماشین قهر و سرکوب دولتی محول  ساخت. نابودی تمامی تشکل

کرد. موج دستگیری و کشتار و خفقان باز هم تشدید شد، می بندهای مصوبه را تعیین
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زندانها گورستان فعالین کارگری و از معترضین و مخالفان پر گردید، ها سیاهچال

نیروهای چپ و در مواردی شرکای منتقد رضاخان شد. سایه  وحشت و دهشت و قهر 

کارگر به مبارزات های ان را دنبال کرد. با همه اینها تودههمه جا کارگران و دهقان

خویش ادامه دادند و اعتصاب کارگران کارخانه وطن اصفهان در دل همین وضعیت، 

 اما چند روز پیش از تصویب طرح باال رخ داد. 

در همه جای ایران، از جمله کارخانه وطن از ها شرائط کار و استثمار کارگران نساجی

ضد انسانی، مرگبار و غیرقابل تحمل بود. مالکیت کارخانه را سرمایه دار  همه لحاظ

، چهره مورد تکریم و تقدیس روحانیت «ملی» پرآوازه پرچمدار توسعه صنایع 

علمیه، مستمری پرداز به علمای دین و مدارس دینی، قطب های صدرنشین حوزه

مدیر و رئیس صدها بنگاه بنیانگذار و « خیریه اسالمی»قدرت دهها مؤسسه و سازمان 

معروف در دست داشت. فردی  زرونیحاج محمدحسین کا تجاری و صنعتی یعنی

که بسان همه سرمایه داران دژخیم دیگر برای تشدید استثمار و سالخی و ساقط 

نمود. دستمزدها مثل همه نمی سازی کارگران از هستی به هیچ مرز توحش تمکین

داد. روزانه کار مرز نمی روشندگان نیروی کار راجا کفاف نازل ترین سطح معیشت ف

نهاد. اثری از شرائط بهداشتی در کارخانه می ساعت و گاهی بیشتر را پشت سر 11

وجود نداشت. حفظ جان کارگران در مقابل موج مخاطرات روزانه از سوی صاحبان 

سودگی شد. هر کارگری که به هر دلیل و لو بیماری و فرمی شرکت به تمسخر گرفته

شد محکوم به خوردن شالق نمی جسمی قادر به تولید مورد رضایت کارفرمایان

گردید. سیستم کار در کارگاهها یکسره می وتحمل آهن داغ بر گوشت و پوست خود

 کنتراتی و قطعه کاری بود. هر کارگر برای گرفتن حداقل مزد باید تمامی توان خود را

داد. می می از نخ و پارچه تحویل مالک کارخانهفرسود و وجود خود را در قالب حجمی

در اینجا نیز کارگران بسان همه همزنجیرانشان در سایر مراکز کار و تولید زیر فشار 

رنجها، دردها و جنایتها، سخت عاصی و آماده انفجار بودند. نخستین اعتصاب در ماه 

ارگر کارخانه، کهای خورشیدی روی داد. از میان جمعیت کثیر توده 1310مه سال 

عده ای با حزب کمونیست و شعارها و اهداف و سیاست هایش آشنائی داشتند. آنان 
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دیدند و چند و چون کمونیسم را بدبختانه نه با می کمونیسم را بیرق رهائی خود

حزب تار و پود شعور و آگاهی روز  تفسیرروایت مارکسی ضد کار مزدی که مطابق 

تا حتی االمکان در  کوشش داشتند ،ا هوادار حزبی عضو کردند. فعالینمی خود

نفوذ حزب های اعتصاب ایفای نقش کنند و از این طریق پایههای فرمولبندی خواست

از سوی کارگران ها را در میان کارگران بسط دهند. اعتصاب به دنبال پاره ای فعالیت

کارگری ذینقش و  بنا بر برخی نوشته ها، دو تن از فعالینمبارز شرکت آغاز گردید. 

مؤثر در مبارزات کارگران نفت خوزستان، سید محمد اسماعیلی )تنها( و نصراهلل 

های و شبیخونها اصالنی )کامران( به دنبال شکست اعتصاب نفتگران و دستگیری

گسترده آن روزها توانسته بودند از مهلکه قلع و قمع رضاخانی بگریزند و به اصفهان 

کردند. می کار -مستعارهای به احتمال با نام -کارخانه وطن  روی آرند. این دو، در

در « رحمتی حسین پور» ال چپ کارخانه به نام آنان همراه فرد سومی از کارگران فع

ازی اعتصاب کارخانه وطن اندتأسیس اتحادیه کارگران شهر اصفهان و سپس در راه

که  دادندکمیته ای تشکیل  پیش از هر چیز( کارگران  82کردند. )می نقش کارا بازی

دور از چشم کارفرمایان کار آماده ساختن عموم برای دست کشیدن از کار و خواباندن 

کارگر را در  70چرخ تولید را پیش برد. افراد کمیته توانستند در روز اول مه مه حدود 

نال باغی گرد آرند. کارگران در آنجا با افراشتن پرچم سرخ و سر دادن سرود انترناسیو

روز بعد، روز پانزدهم ماه مه،  15میثاق اتحاد برای برپائی اعتصاب را امضاء کردند. 

صبح همین ها دست از کار کشیدند. بر اساس گزارشها کارگران همه سالنها و قسمت

روز مدیران کارخانه یکی از کارگران را برای امضای مصوبه مربوط به تغییرا تی در 

 دهند. او را تهدید به اخراجمی کارگر زیر فشار قرارهای روزانه کار به زیان توده

شوند حکم به اخراج می سرسخت کارگر مواجه پرشور و کنند و چون با مقاومتمی

دهند. این رخداد در دل شرائطی که گفته شد و تدارک قبلی فعالین کارگری، می وی

وع شد و کارگران داد. اعتصاب شرمی قطعاً برای طغیان موج قهر کارگران کفایت

خویش را به شرح زیر در پیش چشم خیره صاحبان سرمایه باز های طومار خواست

 کردند.



 205   /   1320تا  1304های فصل چهارم: سال

 

 کارگریهای . آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه1

 قطعه کاری و کار کنتراتی و جایگزینی آنها با پرداخت مزد ماهانه  امحاء. 2

 ریال باشد.  5ه ساعت و حداقل دستمزد روزان 8. حداکثر روزانه کار 3

 . برچیدن بساط کنترل کارگران به گاه ورود به کارخانه 4

. لغو مجازات ضد انسانی شالق، چوب و فلک و آهن داغ، ممنوع شدن ناسزاگوئی، 5

 شرکت دژخیم فحاشی، جریمه پولی و اخراج جابرانه کارگران توسط رؤسای

 و بیمار . تأسیس صندوق کمک به کارگران مصدوم و معلول و بیکار6

 درمان کارگران از سوی کارفرمایان های . پرداخت هزینه7

 . پرداخت حقوق برای ساعات اضافه کاری به میزان دو برابر دستمزد8

 . روزهای جمعه هر هفته تعطیل باشد.9

 ساعت باالتر نرود. 10. حداکثر ساعات کار در روز از 10

مناسب، نظافت سالن ها، اختصاص  . بهبود وضعیت بهداشتی کارگاهها، ایجاد تهویه11

 جائی برای صرف غذا و چای

 . پرداخت دستمزدها به کارگران بدون هتاکی و اهانت به آنها12

کارگران مطالبات باال را پیش کشیدند و بر ادامه اعتصاب تا تحقق کامل آنها پای 

وب فشردند. چرخ تولید سود از کار باز ماند و صاحبان سرمایه و دستگاههای سرک

شروع شد، بساط رعب و تهدید ها رژیم برای غلبه بر اوضاع به تکاپو افتادند. دستگیری

همه جا پهن گردید. مدیر کارخانه عده ای از اعضای کمیته اعتصاب را دعوت به 

گفتگو نمود. او با وعده و وعید تالش کرد تا صفوف متحد کارگران را از هم پاشد. 

آگاه اعتصاب کنندگان نقش بر آب شد. در روزهای  نقشه ای که با مقاومت سرسخت و

مه کارگران با اجتماع در خیابان چهارباغ، اعتراض خویش را به میان توده  16و  15

اهالی بردند اما با تهاجم وحشیانه پلیس شاهنشاهی مواجه گردیدند. شمار 

سو مه نیروی پلیس کارخانه را از همه  17دستگیرشدگان افزایش یافت. صبح روز 

مورد محاصره قرار داد و باز هم عده ای از فعالین را دستگیر نمود. شمار کارگران 

گذشت و متعاقب این وضع بود که سرمایه داران اظهار داشتند  40زندانی از مرز 
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باشند. آنها مطالبات مورد قبول را می کارگرانهای حاضر به قبول شماری از خواست

 به شرح زیر اعالم کردند.

 و مقاطعه کاری و کار کنتراتی . لغ1

 ساعت 9ساعت به  11. کاهش روزانه کار از 2

 . ممنوعیت بازرسی بدنی کارگران به هنگام ورد به کارخانه3

 . تخصیص محلی برای صرف غذا و چای کارگران4

 درصد افزایش دستمزد 20. وعده 4

 کارگر های پولی و ناسزاگوئی به تودههای . تخفیف در جریمه6

 مختلف کارخانه های قرار دادن مخازن آب یخ در سالن . 7

 (83. افزایش زمان صرف ناهار از نیم ساعت به یک ساعت  )8

خود نرسید. در میان لیست مطالبات محقق شده، های اعتصاب به غالب خواست 

نسبتًا مهمی  هایدستاوردو تنبیه بدنی کارگران حذف کار کنتراتی و قطعه کاری 

با پایان اعتراض و بازگشت کارگران به کار، عده ای از فعالین  شد.می محسوب

همزنجیر آنها از بازگشت به سر کار محروم ماندند. یکی از این فعالین برای مدتی به 

شهر آباده تبعید گردید. مقاومت توده کارگر بسیار پرشور بود اما ختم اعتصاب، نقطه 

این مدت را به دنبال آورد. های همپیوندی وها مبارزات و همدلیو ها پایان کل فعالیت

کارگران نفت دیدیم، به وضوح  1929در اینجا نیز همه آنچه در پایان مبارزات سال 

را عماًل نوع نگاه توده کارگر به اعتصاب  رخ داد. دخالت حزبیون و سندیکاچیان

ان سرمایه که باید با صاحب نمودسندیکالیستی و سرمایه مدار کرد. به کارگران القاء 

آورد، سپس منتظر فرصت کی بهبودی در شرائط کار و معیشت خود پدید اند چانه زد،

در همین راستا سندیکا را  نیرومندتر ساخت،  !!و همین کارها را تکرار کردبعدی ماند 

قدرت حزب را هم در مقابل حاکمان به نمایش نهاد، آنها را به محاسبه جدی این 

و سرنوشت را باید به دست سران سندیکاها و نخبگان حزبی  قدرت هشدار داد. زندگی

شد، تلقی از اعتصاب به عنوان می آنچه در این گذر به طور کامل گور و گم !!سپرد

سرمایه نظام لحظه ای از پویه همیشه زنده و بالنده مبارزه طبقاتی کارگران علیه 
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خود در مورد نقش  داری بود. در توضیح همین نکته است که باید به ادامه بحث

جنبش اتحادیه ای  رفرمیسم سندیکالیستی به طور کلی و به ویژه در ایران باز گردیم.

ضد سرمایه داری طبقه بر سر راه متشکل شدن جنبش در هر کجای دنیا گمراهه ای 

کارگر است، اما کارکرد واقعی سندیکا و سندیکاسازی در ایران و جوامع مشابه با آنچه 

های اروپای غربی توسط سوسیال دموکراسی معماری شد و هنوز هم روزی در کشور

ویرانه هایش پابرجاست تفاوت دارد. رفرمیسم اتحادیه ای نسخه پیچی احزاب 

سوسیال دموکرات ابزار فروش جنبش ضد سرمایه داری در قبال سطحی از رفاه و 

ویه سندیکاسازی در امکانات اجتماعی برای الیه یا الیه هایی از طبقه کارگر بود اما پ

نیز نبود و نخواهد شد. رفرمیسم راست اتحادیه ای  همینایران و ممالک همانند حتا 

کشند، از این می ساالر در اینجا الگوی سازمانیابی سندیکالیستی را پیشو چپ حزب 

سازند. می خارج سرمایه داریکارگر را از ریل سازمانیابی شورائی ضد های طریق توده

نمایند و در قبال ضربه ای که بر پیکر می بزرگ را به نظام بردگی مزدی این خدمت

 سازند، یک شاهی هم وارد زندگی هیچ کارگریمی مبارزه طبقاتی کارگران وارد

گردد. دولت نمی ازه ختماندکنند. عوارض سندیکاسازی در این جا به همیننمی

زل مقصود رساندند، پس از سرمایه پس از آن که سندیکاسازان بار رسالت به سرمن

آنکه کل مبارزه و جنب و جوش کارگران برای سازمانیابی شورائی سرمایه ستیز را در 

هم کوبیدند و به شکست کشاندند، پس از آنکه کوه توهمات شکست بار ساخت و 

در یک پرداخت ارتجاع بورژوازی را بر سر توده کارگر خراب کردند، پس از همه اینها 

ها کند، آنها را راهی سیاهچالمی بساط سندیکاسازان را هم جمعدن چشم به هم ز

دهد. حاکمان سرمایه در پیچ و خم این می قرارها نماید و زیر بدترین شکنجهمی

سازند می پروسه و بر بلندای سکوی فتوحاتی که رفرمیسم سندیکاساز و احزاب برایش

آنها برای کارگر و فعالین آگاه های هزند. مبارزه تودمی چندین هدف مهم را به یک تیر

سازمانیابی جنبش شورائی ضد سرمایه داری را بدون نیاز به قوای قهر، با دست 

رانند. به متولیان می کشند و به ورطه شکستمی جماعت سندیکاساز به چالش

دهند تا خیل عظیم فروشندگان نیروی کار را در باتالق توهم به می سندیکا فرصت



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  208

 

از این امامزاده دروغ غرق کنند و پس آنگاه بر دیوار همین امامزاده فریبکار قدرت اعج

رانند تا خیال گرفتن نازل ترین بها در قبال از دست هشتن و کفن و می نیز بولدوزر

دفن پویه پیکار سازمان یافته ضد سرمایه داری را از سر کارگران خارج سازند. رویکرد 

یا بدون حزب در اینجا حتی دکه فروش جنبش ضد سندیکاسازی اعم از حزب ساالر 

کار مزدی در ازای سنار و سی شاهی هم نیست. امامزاده نیرنگ برای سالخی جنبش 

  شورائی بدون پرداخت هیچ دیناری است.

تاریخ مبارزات طبقه کارگر ایران به طور کلی، از جمله در همین دوره مورد گفتگوی 

ست. در هر برهه زمانی که کارگران به دلیل غلتیدن ما گواه بارز درستی حرفهای باال

سرمایه به ورطه بحران و تزلزل رژیم ها، امکان حداقل تالش برای متشکل نمودن 

خویش را یافتند، بالدرنگ فریاد سندیکاساالران از همه سو بلند شد که چه نشسته 

بازار  سندیکاهای جدید بر پای داریم. های کهنه را مرمت کنیم،اید، سندیکا

سندیکاسازی را رونق بخشیم. آنها شروع به کار نمودند. سنیدکا یا سندیکاهائی 

، با این کار راه سازمانیابی ضد سرمایه داری کارگران را سد کردند. تالش ساختند

نمودند تا از دکه سندیکا با بورژوازی وارد بده و بستان گردند، اما هیچ ریالی بر سر 

بساط خود ها د و متعاقب همه اینها و تمامی گمراهسازیسفره هیچ کارگری نیاوردن

جمع نمودند تا در مقطع زمانی دیگر، با پیش آمدن شرائط مساعد مشابه عین همین 

 را بر سر توده کارگر تلنبار سازند. ها مصیبت

سندیکاهای کارگری معماری شده توسط تیم افتخاری و حزبیون همراه یا ناهمراه 

کارگر نفت جنوب برای  11000. تمامی شور، ظرفیت و آمادگی همین کار را کردند

مبارزه علیه سرمایه داری را در برهوت رفرمیسم راست سندیکالیستی و امپریالیسم 

ستیزی ناسیونالیستی از بنمایه رادیکال طبقاتی خود تهی نمودند. از کارگران 

مبارزه منتظر دستور خواستند تا گوش به فرمان سران اتحادیه باشند، برای شروع هر 

رهبران مانند. خودشان هیچ چیز و متولیان سندیکا همه چیز باشند، لیست مطالبات 

را از زبان ناجیان استماع کنند، نقش پیاده نظام رفرمیسم و ضدامپریالیسم خلقی را به 

را چنین تنظیم نمودند. در لحظه موعود  ددوش کشند. سندیکاسازان منشور کار خو
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رهبران، اعتصاب آغاز شد، وقتی که کارگران وارد کارزار گردیدند، وقتی  بر پایه عزم

که لیست مطالبات خویش را در پیش روی صاحبان سرمایه باز کردند، خود را صاحب 

هیچ قدرت متشکل سازمان یافته چاره گر آماده پیکار ندیدند. دست از پای درازتر 

ادامه دهند، با کدام امکانات در مقابل واماندند که چه باید بکنند، چگونه اعتصاب را 

دیگر که همگی های شبیخون قوای سرکوب بورژوازی مقاومت نمایند و خیلی پرسش

 ماندند. می باقیبدون هیچ جواب 

همین ماجرا در کارخانه وطن اصفهان و مراکز دیگر کار نیز رخ داد. سندیکاها و 

ازه الزم به اندکه سرمایه از پیش به هستند اتحادیه ساالران فقط آنجا اهل ابراز وجود

و خرید و فروش پویه پیکار ضد سرمایه داری کارگران مهر توافق کوبیده ها چانه زنی

است. در غیر این صورت کشتی اعتبار سندیکا غرق در بحر بال و عمر جنگ توده 

کارگر سرنشین آن اسیر طوفان فناست. چیزی که جزء الیتجزائی از تاریخ جنبش 

گری در ایران و جوامع مشابه است. حتماً گفته خواهد شد که دیکتاتوری سرمایه کار

توانست بیاورد و می عین همین بال را به سر جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر هم

پیش تر آورده است. بحث ما مطلقاً این نیست که جنبش اخیر در مقابل هر طوفان 

در ها ماند. قصد چنین پنداربافیمی رتوحش و تعرض بورژوازی به دژی غیرقابل تسخی

 باشد. تفاوت ماجرا نه در اینجا که در جای بسیار مهم دیگری قرار دارد. نمی میان

 متکی به دخالتگری هر چه خالق تر، هر چه آگاه داری جنبش شورائی ضد سرمایه

در کارگر است. های تر، هر چه تواناتر، هر چه آزادتر و هر چه نافذتر تک تک توده

اینجا رشد آزاد همگان، تعمیق و تحکیم دخالتگری خالق و آگاه و آزاد و ضد کار 

مزدی همه کارگران عضو جنبش با رشد آزاد هر کارگر در همه این موارد و قلمروها 

در پیوند است. آناتومی مستمر عینیت حاضر سرمایه داری با چاقوی نقد مارکسی 

هنیت بیدار و آگاه همه کارگران سیستم اقتصاد سیاسی بورژوازی و بسط آن به ذ

تغذیه و گردش خون این سازمانیابی است. جنبش شورائی ضد سرمایه هر نوع تمکین 

زیست های داند، در کلیه حوزهمی به حقوق و قانون و مدنیت و نظم سرمایه را مطرود

بات جنگد، هر لحظه اعتراض و ستیز برای تحقق مطالمی اجتماعی انسانها با سرمایه
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بیند. این می روز را حلقه ای در زنجیره سراسری پیکار برای نابودی فرجامین سرمایه

جنبش با این خصوصیات تجلی همپیوندی آگاه، همه جا حاضر و شورائی شمار هر 

کارگر است، به هیچ نیروی باالی سر خود آویزان نیست و از هیچ های چه کثیرتر توده

ری، کمیته ای، حزبی، هیأت رئیسه ای، هیچ کالمی فردی، هیچ جمعیت نخبه و دانشو

ازه اندپذیرد. در این جنبش هر کارگر، سلول زنده اثرگذاری است که بهنمی امر یا نهی

هر کارگر دیگر در رشد، اعتال و افت و خیز و پیروزی و شکست و همه چیز مبارزه 

 نقش دارد. 

عی شکل گیرد و ببالد و ابراز چنین جنبش شورائی ضد سرمایه هر گاه که به طور واق

هم قرار گیرد، اگر غالب افرادش به سیاه ها هستی کند، اگر آماج وسیع ترین شبیخون

جوشد. در سیاه ترین شرائط، می افتند و تسلیم جوخه اعدام شوند باز همچنانها چال

از موج سراسری شور و توان خودانگیخته ضد ها به دنبال دهشتبارترین شکست

مورد های کشد. در سالمی کند و شاخ و برگمی توده بردگان مزدی تغذیه سرمایه

بحث، اگر جنبش کارگری به جای آویختن به رفرمیسم چپ و راست، با رویکرد 

را ها و سرکوبها شد، حتی اگر تمامی شکستمی شورائی و ضد سرمایه متشکل

یشی ضد کار اندهکرد، از دل هر شکست درس بالندگی، ایستادگی و چارمی تحمل

ساخت. بنای می آموخت. شکستها را پلکان صف آرائی آگاهتر ضد سرمایهمی مزدی

 خود بخشید، از ریل جنگ واقعیمی قدرت سرمایه ستیز طبقاتی خود را استحکام

گردید و سرگشتگی تاریخی در پیچ و خم رفرمیسم را جایگزین نمی علیه سرمایه جدا

 اخت. سنمی تاریخ مبارزه طبقاتی

هار سرمایه داری بدون شک هم جنبش شورائی های در جوامعی مانند ایران، دولت

کنند، می ضد سرمایه و هم رفرمیسم راست سندیکالیستی را با سبعیت تمام سرکوب

ها تفاوت این است که جنبش نخست در جریان تحمل شکست ضعف ها، پاشنه آشیل

 خیز برها کاود و برای رفع آنمی د راپیکار طبقاتی ضد کار مزدی خوهای و کاستی

دارد. در مورد دوم اما موضوع معکوس است. در اینجا درس اتحادیه سازان این می
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کارگر باز هم بیشتر مماشات کنند و بر دامنه عقب نشینی خود های است که توده

 بیافزایند.

کارگران  اعتصاب کارگران کارخانه وطن اصفهان اگر چه آخرین شورش وسیع و بزرگ

در این دوره بود اما به هیچ وجه آخرین اعتراض توده کارگر در برهه زمانی مذکور را 

خورشیدی( کارگران راه آهن شمال موج  1311) 1932در سال نمود. نمی تعیین

خفقان و قهر و وحشت سرمایه را عقب زدند و با طرح خواست افزایش 

ر قطارها را متوقف ساختند و دستمزد دست از کار کشیدند. آنها عبور و مرو

شدند. سرمایه داران دولتی و دیکتاتور هار  دخواستار حصول مطالبه خو

سرمایه در مقابل قدرت کارگران عقب نشست و با افزایش مزدها موافقت 

نمود. نکته قابل توجه این است که در این اعتصاب هیچ سندیکائی زمام امور 

 ل سیاستگذار مبارزه را بازیرا به دست نداشت و هیچ شبکه حزبی ر

علیه  1315در شیراز نیز در سال « برادران دهقان»کرد. کارگران کارخانه نمی

رفتار موهن و وخامت شرائط کار اعالم اعتصاب کردند و توانستند 

خویش را بر کارفرمایان تحمیل نمایند. در اینجا نیز های خواست

 .  سندیکاچیان و حزبیون حائز هیچ نقشی نبودند

با استقرار نظم گورستانی مورد نیاز پویه انکشاف و استیالی سرمایه داری در سراسر 

سندیکالیستی حزبیون ولو به های جامعه و در همه مراکز کار و تولید کشور فعالیت

طور کامل تعطیل نشد اما به شدت افت کرد و به سوی نقطه صفر شتافت. جنبش 

طالئی عظیمی را بدون های شت سر نهاد، فرصتکارگری ایران دوران پرتالطمی را پ

هیچ دستاورد از کف هشت. فعالین کثیری را از دست داد. هیچ پیروزی واقعی در 

های کارنامه خود ثبت نکرد. شکستی سرنوشت ساز را تحمل نمود که سرآغاز شکست

در طول این دوره نه فقط هیچ درس درست و فاحش بعدی شد. طبقه کارگر ایران 

نده مبارزه طبقاتی فرا نگرفت که آنچه آموخت ساز و کار گمراهی و انفصال از آموز

کارگر همه جا قهر خودانگیخته ضد سرمایه های پروسه واقعی مبارزه طبقاتی بود. توده
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 ریختند، علیه استثماری که فروها را بر سر سرمایه داران و دولت آن یشداری خو

های شوریدند. این خیزشها و شورش ارتبا جس کشیدندمی شدند و ستمی کهمی

توانست ببالد، رشد کند، نیرومند شود و به صورت سراسری در می سرمایه ستیز اولیه

 مقابل موجودیت سرمایه داری قد افرازد. برای این کار نیازمند آن بود که فعالین آگاه

بارزه جاری در پیوند ارگانیک با توده همزنجیر و در دل شط خروشان م ،رونیاند تر

اجباری طبقاتی، همه راههای این بالیدن و نیرومند گردیدن را تعمق، تدبیر و کشف 

پیش را مرور نمایند و جریان فکر های مبارزه طبقاتی حاصل نسلهای کنند. درس

همزنجیران سازند، تاریخ را نقب زنند، ذخائر آگاهی آن را بیرون کشند،  کارنامه تالش 

اقتصاد  یپیش روی همسنگران روز باز نمایند، نقد مارکس آگاهان طبقه خود را

، «کار مزدی»، «مزد، بها، سود» ، «گروندریسه»، «کاپیتال»سیاسی را از ال به الی 

و... برای توده طبقه خود « اقتصادیهای دستنوشته»  ،«ارزش اضافیهای تئوری»

ن کوشش یک همسنگر بازگو کنند، ماتریالیسم رادیکال و پراتیک مارکس را به عنوا

برای افروختن چراغ بر سر راه مبارزه طبقاتی موضوع آموزش آنها سازند، کل این 

. خیل نمایندرا سالح جنگ روز علیه عینیت حی و حاضر سرمایه داری های آموزش

زنده اثرگذار یک ارگانیسم در درون شوراها های کثیر همزنجیران را به مثابه سلول

نگر گردانند، از این طریق و به کمک تمامی این همدوش و همرزم و همس

و مبارزات، طبقه خویش را به مثابه یک قطب قدرت آگاه، مشرف به ها یشیاندچاره

شرائط روز، دارای دورنمای شفاف رهائی در مقابل طبقه سرمایه دار و نظام سرمایه 

همه وجوه زندگی اجتماعی علیه های داری قرار دهند. طبقه ای که در کلیه حوزه

هستی سرمایه پیکار کند و هر سنگر جنگ خود برای هر میزان زندگی بهتر را به ریل 

جنگ طبقاتی علیه سرمایه پیوند زند. چرخیدن جنبش کارگری ایران بر این ریل در 

 دوره مورد گفتگو یک خیال خام جاری در باور مشتی اتوپی پرداز نبود. بالعکس،

ائی که به کارگران مربوط است، به خوبی آمادگی الزم توانست اتفاق افتد و تا جمی

کردند، می دادند. آنها از رنجها و دردهایشان حرکتمی کار را نشان انجام اینبرای 

زائید می شد، فریادها  شورشمی نمودند، نجواها فریادمی دردها و رنجها را با هم نجوا
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ه جوشان ضد سرمایه داری گردید. این قدرت تا همین جا بنمایمی و قدرت مادی

 داشت، شورائی بود. دنبال مواد و تبصره و الحاقیه و متمم هیچ قانون اساسی راه

د. به خودش، به قدرت بودنش، به شورائی بودنش و به هستی اجتماعی اافتنمی

زد. هر عقل سلیم خفه نشده در باتالق شعور و می کارگری و طبقاتی خود تکیه

کند که این قدرت شورائی سرمایه ستیز نوزاد و نوپا می ولشناخت ساخت سرمایه قب

گرفت و یک قدرت می نیرو ،کردمی یافت، رشدمی اگر آنچه را که نیاز بالیدنش بود

گردید. اما چنین نشد، زیرا که بورژوازی از می شورائی ضد سرمایه داری متشکلآگاه 

مزدی بودن، قدرت هر دو سو احساس قدرت طبقه کارگر بودن، قدرت ضد کار 

 شورائی بردگان مزدی بودن را در وجود او خفه کرد. 

بورژوازی از درون ساختار قدرت سیاسی هر میزان ابراز وجود نطفه ای سرمایه 

ستیزش را در هم کوبید، به صورت افکار مسلط مدافع بردگی مزدی و مستحیل در 

طفه بندی وی را از همه شریان جامعه سرمایه داری شعور و شناخت طبقاتی در حال ن

لحاظ سوزاند و سرمایه مدار معماری کرد. و باالخره در نقش اپوزیسیون، زیر لوای 

به او آموخت که قدرتش باید  !!و ضدیت با امپریالیسم !!و استثمارستیزی «!!کمونیسم»

قدرت حزب باالی سر وی گردد و خودش هیچ شود، باید سندیکا سازد و 

اتوریته حزب بر جنبش او باشد، باید خیال شوراسازی و  سندیکاهایش ظرف اعمال

داشتن جنبش نیرومند شورائی ضد سرمایه داری را از سر به در کند و شورا را پاسخ 

. جنبش کارگری فهمد!!برده وار خویش به فراخوان حزب برای قیام و انتقال قدرت 

تاتوری هار رضاخانی با ایران به جای راه اول، اسیر راه دوم شد و با شروع طوفان دیک

و حمل کوله بار عظیم شکست ها، به گونه ای مصدوم ها از دست دادن تمامی فرصت

 پی در پی بعدی شد.  های و ناتوان و بی افق، آماده تحمل شکست
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 فصل پنجم
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از قدرت در تاریخ جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر بین المللی، پروسه ظهور و ابر

در شیرازه اثراتی حتی بدتر از احزاب سوسیال دموکرات پیشین  ،اردوگاه شوروی

. بر جای نهاد دنیاکارگر های هستی این جنبش و در سرنوشت مبارزه طبقاتی توده

باید  آن سرمایه داری بند بند این واقعیتی است که کالبدشکافی مارکسی و ضد

طبقه کارگر باشد. سوسیال دموکراسی  موضوع آموزش و درس آموزی نسلهای آتی

بود، اما  یمهلک بر پیکر جنبش کارگربسیار نسخه پیچی انترناسیونال دوم ضربه ای 

 این قطبهای ابعاد تأثیرش به پای کمونیسم خلقی، اردوگاه و اقمار و شاخه

علم و کتل  اروپا رسید. دایره نفوذ اولی محدودتر بود. احزاب سوسیال دموکراتنمی

زدند، نمی نداشتند، از محو کار مزدی حرف را راث داری نقد مارکسی سرمایه داریمی

 این نظام سخن« انسانی ساختن»بالعکس رک و عریان و بی شرم، از رفرمیسم و 

دانستند، سندیکالیسم، پارلمانتاریسم، مبارزه قانونی و می راندند!! انقالب را مردودمی

 قه کارگر در نظم سرمایه را علناً به رسمیتاشکال عدیده ذوب ظرفیت پیکار طب

صریح و عریان ضدیت با کمونیسم را  ،کردند!! خیلی زودمی شمردند و تقدیسمی

الوهی معجزه گر و آسمانی های هویت خود کردند، صاحبنظران و رهبرانش نیز چهره

یا دیگر که تکلیف طبقه کارگر بین المللی های شدند و فراوان مؤلفهنمی قلمداد

ساخت. مسأله در مورد کمونیسم می حداقل بخش آگاه تر این طبقه را با آنها روشن

خلقی لنینی و سپس اردوگاه به طور کامل متفاوت بود. در اینجا هر تاریکی زار و هر 

روزنه ای به هر برهوت پنداربافی سرمایه مدار، تأویل غیرقابل تردید روایت مارکس از 

کسی اقتصاد سیاسی القاء گردید!! استراتژی و تاکتیک تاریخ تلقی شد!! نقد مار

به حساب آمد!! آنچه مارکس و ها کمونیستی پرولتاریا در مبارزه طبقاتی و مانند این

کارگران همرزمش طرح یا پراتیک کرده بودند، به مسلخ فراموشی رفت و در عوض 
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نین موقعیت فقط نام وی وارد لیست قدیسین شد. همزمان و همگن این فرایند، ل

مارکس و های قطب عالم وجود را پیدا کرد، نکته، نکته حرفهایش که نقیض گفته

راهبرد جایگزینی نوعی از برنامه ریزی نظم سرمایه داری با نوعی دیگر از سازمان کار 

همین نظام بود، لباس وحی منزل پوشید. چنین گفت و چنان کردِ لنین، نقطه شروع 

لی، هر استنتاجی پیرامون هر نفس کشیدن طبقه کارگر و ختم هر بحثی، هر تحلی

 بین المللی گردید. 

همه اینها فقط مقدمات ماجرا بود. فصل نخست متن را جایگزینی کمونیسم لغو کار 

و بخشها و کل ها مزدی و مارکسی پرولتاریا با کمونیسم خلقی لنینی در همه رویه

سرمایه داری جایش را تولید رکسی مفصلبندی مبارزه طبقاتی تعیین کرد. شناخت ما

به اقتصاد سیاسی سران انترناسیونال دوم داد. گفتمان ماتریالیستی رادیکال مارکس 

سرمایه نهاد های پیرامون کارگر، نقش طبقه کارگر و جنبش کارگری با تئوری

کائوتسکی و همانندان جایگزین شد. سوسیالیسم با مالکیت سرمایه اجتماعی توسط 

سی متحزب باالی سر کارگران بازتعریف گردید. نابودی سرمایه داری عماًل قدرت سیا

از دستور کار پرولتاریا کنار رفت و اتمام کارهای بورژوازی در عرصه مدرنیزاسیون 

 سرمایه داری و استقرار الگوی ویژه ای از نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی و حقوقی نظام

کار معماری ساختمان سوسیالیسم خوانده همین  بردگی مزدی جایش را اشغال کرد و

 شد. 

 و وارونه سرمایه مدار تحلیل کارکرد کمونیسم خلقی لنینی بهدومین فصل کتاب 

در این بخش بستن طومار  داشت.شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری اختصاص 

 مبارزه ضد سرمایه داری با کوبیدن بر طبل امپریالیسم ستیزی خلقی تکمیل گردید،

« خلق»جای خود را به !! خورد و عماًل  بودن ذاتی «تریدیونیونیست»طبقه کارگر مهر 

انقالبی سپرد. طیف وسیع و نیروی عظیمی از بورژوازی جهانی مدال انقالبی بودن 

دولت و حزب بر سرمایه مالکیت  به شرطدریافت نمود. مناسبات بردگی مزدی!! 

بر جایگاه خصم خشمگین « پریالیسمام». اجتماعی عین سوسیالیسم قلمداد شد

رابطه شیفته انکشاف « ملی پوش»نشست!! و سرمایه داران « رشد آزاد سرمایه داری»
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گرفتند!!. حزب یگانه مالک « ضدامپریالیسم»نشان افتخار  خرید و فروش نیروی کار

تمیز تعلقات طبقاتی و تشخیص موقعیت نیروها در آرایش قوای طبقات اجتماعی به 

فشرد، در صف انقالب می آمد!! هر الیه، نیرو و جمعیتی که دست حزب راحساب 

و  ها، کشفیات جای گرفت!! دیگران اهل اردوی ضد انقالب شدند و باالخره این بدعت

مانیفست رهائی انسان و ، «مارکسیسم» ،سره« کمونیسم»به عنوان ها تئوری

زندگی و مبارزه و همه چیز  ایدئولوژی مقدس پرولتاریای انقالبی، به جریان ذهن و

کارگران کشورها تزریق گردید. در یک کالم کمونیسم خلقی لنینی بر متن شرائط روز 

قطار  ،جهان سرمایه داری و در راستای چشمداشت بخشی از بورژوازی بین المللی

مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه بردگی مزدی را به طور کامل از ریل خارج کرد. جدال و 

غربی در یک سوی و قطب های میان دو قطب سرمایه جهانی، قطب امپریالیستستیز 

در سوی دیگر را جایگزین جنگ «!! کمونیسم» اردوگاه سرمایه داری دولتی با بیرق 

طبقاتی پرولتاریا علیه بردگی مزدی ساخت. صف مستقل طبقاتی کارگران دنیا برای 

بهه جنگ دو قطب مذکور را زیر برچیدن مناسبات کار مزدی را از هم پاشاند و ج

 بر جای آن گشود.« مبارزه خلق علیه امپریالیسم»نامهای مختلف از جمله 

گسترش روزافزون شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری و وقوع جنگهای 

میدان داری کمونیسم خلقی و های به رشد زمینه ،جنایتکارانه امپریالیستی اول و دوم

، ها نمود. بازتقسیم اقتصادی و ارضی دنیا میان امپریالیستاردوگاه کمک چشمگیر 

را پیدا نوعی بازتقسیم جهان میان دو قطب غربی و اردوگاهی سرمایه داری شکل 

 . کرد

دوم آثار همین تقسیم را بگونه ای بارز، بر گرده امپریالیستی جامعه ایران بعد از جنگ 

خانی، اما شخص وی به ویژه با توجه به نه دیکتاتوری هار رضا. بار دیداوضاع روز خود 

کارنامه اش در سالهای آخر جنگ و همدلی با فاشیسم هیتلری قادر به کسب 

مقبولیت در محاسبات مشترک دو قطب سرمایه جهانی نشد. حاصل چون و چراها و 

متفقین این گردید که او بساط مأموریت جمع کند و جای خویش را های بده و بستان

سازند. گفتنی است که فروپاشی می رد که فاتحان جنگ مشخصبه کسی بسپا
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استیالی های دیکتاتوری هار رضاخانی به هر حال سست شدن موقتی پایه

نفوذ و قدرت های انگلیسی و غربی در اینجا و بالعکس تقویت پایههای امپریالیست

 ساخت. به این موضوع خواهیم پرداخت.می اردوگاه را عیان

بر خالف پادشاهی حاصل کودتای سوم اسفند، روزهای نخست  سلطنت شهریور

و حتی اردوگاه « کمونیسم»فرتوت وارد میدان شد. شاه از  بسیار عمرش با قیافه ای

عمیق  وحشتیشد!! می تلقی« کمونیسم»که به زعم وی و بخشی از بورژوازی جهانی 

 نه فقط تره ای برایش داشت. با این وجود امپریالیستهای انگلیسی و امریکائی عجالتاً

دادند. ماجرای کنفرانس تهران می اصرار نشان هم کردند که در تحقیرشنمی خرد

شاید مصداق مناسبی در این گذر باشد. شاه به گونه ای حساب شده و مطابق برنامه 

ریزی قبلی به این کنفرانس دعوت نشد، همه مصوبات و گفتگوهای سران سه دولت 

گلیس پیرامون وضع حاضر و آتی جامعه ایران نیز به طور کامل از روسیه، امریکا و ان

 وی مخفی ماند.

بورژوازی انگلیس با اینکه پیروز کارزار بود اما سرمایه داری این کشور زیر فشار 

سهمگین جنگ قادر به بازسازی موقعیت سابق خود نبود و در عرصه بین های خرابی

م دوران طالئی تسلط پیشین را به نفع رقیبان المللی چاره ای نداشت جز اینکه اختتا

شد و با وقوع می تازه نفس بپذیرد. طومار بسیاری از محاسبات سابق کم یا بیش بسته

تغییرات جدی در پهنه معادالت قبل از جنگ، مسائلی مانند هماوردی با روسیه در 

قاره هند آسیای وسطا و حوزه خلیج یا حفظ خندقهای بسیار طوالنی استحفاظی شبه 

شد. در همین رابطه، ایران نقش سابق می برای امپریالیستهای انگلیسی دچار تغییر

خود به عنوان یک حلقه کلیدی استراتژی استیالی امپریالیستی بریتانیا در منطقه را 

داد و موقعیت محوری آن برای بورژوازی آن کشور به صورت می تا حدودی از دست

گردید. در آن سوی ماجرا می یز سرمایه مقرر و تثبیتیک حوزه بسیار مؤثر پیش ر

امریکائی قرار داشتند که در رابطه با ایران به طور خاص، دنیائی از های امپریالیست

دیدند. نکته مهم این است که در مقطع می جدید را در مقابل خودهای و پدیدهها داده

ی دوم بورژوازی امریکا برای زمانی مورد گفتگو یعنی سالهای پایان جنگ امپریالیست
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استراتژی استیالجویانه امپریالیستی خویش هنوز در آغاز راه  معماری جایگاه ایران در

بود. مسائل ناشناخته انبوهی پیش روی داشت. کسر و کمبودهای زیادی در این 

تعیین کننده ای هر گام پیشروی او را های دید، سردرگمیمی معماری پیش پای خود

در کنار هم اوضاع سیاسی روز ایران، به ها گرفت. همه این عوامل و دادهمی رزیر فشا

 دادند.می ویژه موقعیت سلطنت شهریور و رژیم جدید را تحت تأثیر قرار

انگلیسی توان دخالتگری سابق را نداشتند، شرکای امریکائی آنها برای های امپریالیست

از اعمال سلطه بالمنازع امپریالیستی در دستیابی به اهرمها و ساز و کارهای مورد نی

اردوگاه با همه قوا و با داشتن برگهای  در چنین شرایطی، اینجا نیازمند زمان بودند.

. شیرازه اقتصاد کردمی برنده بسیار، بهره گیری از هر فرصتی را دستور کار روز خود

ودال، بحران جامعه به دالئل متعدد از جمله بن بست تاریخی سرنوشت ساز نظام فئ

جهانی سرمایه داری، عوارض ویرانگر جنگ امپریالیستی و سرشکن شدن بار همه 

 بر چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی روز ایران، با شتاب تمام راه فروپاشیها این

پیمود. بر سینه چنین شرائط متالطم فاقد کمترین ثبات، اردوگاه شوروی از یک می

ژوازی بزرگ ایران و رژیم متزلزل شاه بود و از سوی سوی قطب قدرت مورد تنفر بور

 خودهای مساعدی برای پیشبرد هدفبسیار اجتماعی های و زمینهها دیگر اهرم

 دید. می

 طبقه کارگر ایران در آتش فقر، گرسنگی، قحطی و فشار بی مهار استثمار سرمایه

د. هر دو طبقه سوخت، اکثریت قریب به اتفاق دهقانان نیز چنین وضعی داشتنمی

آماده استقبال از هر ندای مبارزه علیه سرمایه داران، فئودال ها، رژیم سیاسی حاکم و 

توده کارگر و حتی دهقانان فقیر غربی شریک و حامی آنها بودند. های امپریالیست

ایرانی مثل سایر همزنجیران خود در سراسر دنیا، به رغم تمامی فروماندگی و ناآگاهی، 

دیدند. با می ی خودجوش و طبقاتی، کمونیسم را بیرق رهائی خویشبه گونه ا

چند ساله حزب کمونیست ایران در روزهای های و کوششها تأثیرپذیری از آموزش

 پیش از استقرار دیکتاتوری هار رضاخانی، کمونیسم را با دولت روز روسیه تداعی

بگذریم جمعیت قابل  کهها دادند از همه اینمی کردند، به آن سمپاتی نشانمی
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توجهی از کارگران پیشینه عضویت و فعالیت در سندیکاهای هوادار و همپیوند با 

کل این فاکتورها بعالوه آنچه باالتر در رابطه با کمونیسم خلقی لنینی را داشتند. 

انگلیس و امریکا در ایران، در روزهای پس از های اوضاع جاری جامعه و موقعیت دولت

داد تا دست به کار تالش مؤثر برای گسترش می د، به اردوگاه امکانجنگ اشاره ش

نفوذ خود در جنبش کارگری و در فاصله مرزهای داخلی جامعه های بیش از پیش پایه

 ایران گردد. 

از دل وضعیت باال سر بیرون آورد. بورژوازی اردوگاهی ایران بود که با « حزب توده»

رت طبقاتی بین المللی خود در جنگ امپریالیستی تکیه بر موقعیت پیروزمند قطب قد

گردید و رسالت حداکثر اثرگذاری بر سیر رخدادهای روز جامعه در می دوم متحزب

حزب از گرفت. می قطب مذکور را بر دوشهای چهارچوب الگوها و سیاست پردازی

د. تا کارگر و دهقان برخوردار بوهای مساعد برای جلب توهم تودههای تمامی زمینه

انداخت!! می گفت!! علیه فاشیسم جنجال راهمی کرد از ضدیت با استثمارمی چشم کار

 کرد به کمونیسممی سرانش اقتضاءهای دید و کاسبکاریمی در هر کجا صالح

 خواند!!!می آویخت و خود را مشعلدار مبارزه علیه ستم و سرمایه دار و فئودالمی

ایفای نقش به عنوان و توهم ها، وظیفه ها و زمینه حزب توده سوار موج این امکانات

ایران در باتالق مطامع و  و دهقانی نیروی ذوب توان پیکار طبقاتی جنبش کارگری

. نمایندگان این بخش بورژوازی گرفتمی را به دوش انتظارات سرمایه داران اردوگاهی

قه خود وارد میدان دیگر طبهای بسیار سریع تر، فعال تر و نقشه مندتر از همه بخش

کنگره مؤسسان حزب را تشکیل دادند. سلیمان  1320شدند. آنها در روز هفتم مهر 

میرزا اسکندری، محمد بهرامی، مرتضی یزدی، ایرج اسکندری، نورالدین الموتی، 

عبدالحسین نوشین، علی کباری، نصرت اهلل اعزازی، ابراهیم محضری، رضا روستا، 

وانسیان، رضا رادمنش، علی امیرخیزی  و عده ای دیگر که فریدون کشاورز، اردشیر آ

 (84بودند در این اجالس شرکت داشتند. )« نفر 53»عموماً از اعضای گروه موسوم به 

مؤسسین حزب چند روز بعد اساسنامه و مرامنامه تشکیالت خود را تدوین و منتشر 

، از زبان متعارف و ساختند. آنها حتا برای معرفی امامزاده جدیدالتأسیس خویش هم
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رسمی بورژوازی استفاده کردند. بنمایه کار احزاب این طبقه است که با فریبکاری 

خوانند!! تشکیل می طبقات اجتماعی تمامیخود را نماینده منافع همگان و  ،تمام

دهندگان حزب عین همین ادبیات را به کار بردند. آنان در مرامنامه خود نوشتند که 

هستند و همزمان توضیح دادند که کارگران، دهقانان، « اتیغیرطبق»یک حزب 

در مورد دوتای اول، مسلمًا ها ( آن85کنند. )می روشنفکران و پیشه وران را نمایندگی

گفتند، می کشیدند اما موارد سوم و چهارم را راستمی دروغی شاخدار را پیش

ویکرد، دورنما و تعلقات مختلف بورژوازی ایران، منتهی با رهای مرادشان نیز الیه

و سیاستهای حزب تنها ربطی که به طبقه کارگر ایران ها اردوگاهی بود. اهداف، برنامه

این طبقه از ریل های کرد، گستردن دام برای جداسازی هر چه عمیق تر تودهمی پیدا

مبارزه طبقاتی و سازماندهی وسیع آنها به عنوان پیاده نظام ارتش بخشی از بورژوازی 

جهانی در مقابل بخشی دیگر بود. حزب رسماً و با صراحت کافی خود را نیروی حافظ 

 ( اصالحات در نحوه استفاده از زمین را86استقالل و تمامیت ارضی ایران خواند. )

خواست، خواهان بهبود وضعیت اقتصادی و بازرگانی کشور بود. آرزوی توسعه می

 خود نمود. در آخرین برد انتظاراتمی و نقلحمل های صنایع و معادن و بنادر و شبکه

انسان ستیزانه موجود و جایگزینی استبداد سیاه  «قانون اساسی» بحث اجرای  ،هم

. روزنامه حزب هدف انتشارش را مبارزه ساختمی مطرححاکم با سلطنت مشروطه را 

وزهای ک، راندک،اند کرد و در شرائطی که جنگ امپریالیستیمی علیه فاشیسم اعالم

یا در واقع دفاع از دولت روز « متفقین» نهاد، به دفاع از می آخر خود را پشت سر

 (87پرداخت. )می «اتحاد شوروی»

نظام کرد که هیچ مخالفتی با می أکیدهمه جا ت و صریح حزب به صورت رسمی

چهره قدیس کارگری!!، عضو کنگره « آرداشس آوانسیان» سرمایه داری ندارد و

 همه جا و برای همگان توضیح« افتخارآمیز»یته مرکزی حزب بسیار مؤسس و کم

پروگرام ما مطابق اصول  نه، ا حزب ما علیه سرمایه داری است؟آی»داد که: می

( حزب 88« )بی مورد است. ،شودمی گفتهکه مشروطیت است، در این صورت هر چه 

داد می تأکید قرار در حاشیه این مانیفست ها، برائت خود از کمونیسم را هم مورد
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دید و البته می (، هر نوع شائبه باور به حرفهای مارکس را تهمتی علیه خود89)

« مارکسیست لنینیست»و « کمونیست»همزمان هر جا که نیاز داشت، شال و قبای 

 ساخت. می اماندبودن را زیب

ئی منتهی با تشکیل حزب توده، جنبش کارگری ایران وارد دور تازه ای از برهوت پیما

حزب »تاریخی شد. پیش تر سوسیال دموکراسی ایرانی و های به بدترین شکست

جمعیت قابل توجهی از فعالین ذینفوذ این جنبش را با خود همراه کرده « کمونیست

سلطنت رضاخان جان دادند اما عده ای نیز از های بودند. افرادی که بعضاً در سیاهچال

پیوستند. این عده بعالوه خیل می اکنون به حزب مهلکه جان سالم به در بردند و

اردوگاه و خموشی هر  بین المللی نسبتاً کثیر فعالین دیگر در شرائط تاخت و تاز

کورسوی کمونیسم مارکسی ضد سرمایه داری، عمالً نقش فرماندهان حوزه 

وسیع کارگر به ستادهای قدرت بورژوازی های سربازگیری حزبی برای احضار توده

کردند. حزب توده تمامی می شدند و در این گذر ایفای نقشمی وگاهی را عهده دارارد

 الزم برای نفوذ گسترده در جنبش دهقانی را نیز با خود داشت. های اهرم

این نکته کامالً مهم است که وسیع ترین بخش بورژوازی ایران در روزهای پس از 

 ه احزاب دیگر که دقیقاً حزب تودهسقوط رضاخان ظرف ابراز وجود اجتماعی خود را ن

دید. در اینجا همه چیز با هم جمع بود وهر چه خوبان همه داشتند یکجا قابل می

آمد. سرمایه دار بودن، شانس صدرنشینی دولت سرمایه داری می حصول به نظر

داشتن، سهم مطلوب در استثمار پرولتاریای جهانی، برخورداری از عزت و جالل 

همان حال مباهی بودن به نشان کمونیسم!! فرماندهی انقالب کارگری!!  بورژوائی و در

رهبری جنبش رهائی انسان و نجات بشریت!! همه یکجا، دست در دست هم، خانه 

و کراماتش ها کرد. اردوگاه با چشم بندیمی بخت این بخش بورژوازی را دق الباب

نیمی از سرمایه  اماند رهمه این اضداد غیرقابل جمع را لباس وحدت تن کرد! و ب

شدند!! و به شریعت تازه می «کمونیست»عظیم بورژوازی های داران دنیا پوشاند. فوج

کل پرولتاریای جهانی را  دآوردند!! تا با این کار خومی روی« مارکسیسم لنینیسم»

لشکر کارزار برای تسویه حساب با رقبای طبقاتی سازند. حزب توده سوار معجزات 
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شد و به یمن این اعجازها بر شرائط بعد از سقوط رضاخان و پایان جنگ  اردوگاه

امپریالیستی دوم سفینه پیروزی راند. بنیانگذارانش در شروع کار وعده کرده بودند که 

قائم مقام واقعی همه طبقات باشند، عماًل نیز چنین نمودند و در عرض مدتی کوتاه در 

عی میدان نفوذ و مانور به دست آوردند. میان کل طبقات متضاد و متخاصم اجتما

اشرافیت فئودالی، نمایندگان فکری بورژوازی از سیاستمدار، اقتصاددان، فیلسوف و 

دانشمندان علوم مختلف عصر گرفته تا تاجر و کارخانه دار، اکثریت قریب به اتفاق 

ب دهقانی همگی در درون حزهای فعالین کارگری روز، شمار کثیر سرکردگان جنبش

و اهداف حزب ورد سحری همه ها همزانو و همصدا شدند. برنامه، استراتژی، تاکتیک

 این طبقات متخاصم گردید!! و حاجات تمامی آنها را بی دریغ برآورده ساخت!! 

صنعت »بورژوازی از خواندن خطوط طالئی توسعه طبقه اقشار متوسط و پائین 

خطر سهم بری عظیم  مقابله با« اجدادی حفظ تمامیت ارضی میهن»، «مستقل ملی

خویش، تجسم نقش های افزایش حصه متقابالً  وها تر انحصارات غربی در اضافه ارزش

پرشکوه تر و ها از تمامی این واالی خود در قدرت سیاسی سرمایه داری دولتی آتی و

افتادند و می به وجدکارگر، های دلپذیرتر کفن و دفن جنبش ضد سرمایه داری توده

و اشرافیت فئودالی از بشارت بزرگ ارتقاء « مالکان لیبرال»گردیدند. می ر خلسهدچا

موقعیت خود به سرمایه داران پرجالل صاحب جاه آینده، تبدیل مالکیت اربابی قرون 

و بنگاههای غول پیکر مالی، ها و بانکها وسطائی محتضر آنها به مالکیت کارخانه

و  ریزی نظم اقتصادی و اجتماعی سرمایه داریحصول سهام عظیم مشارکت در برنامه 

شدند. این می ازه کافی شاد و سرمستاندبه رفع خطر جنبش دهقانی از سر خویش

هر دو طبقه در وجود حزب توده و مرامنامه و برنامه و اهدافش، سوای تحقق این 

دیدند چکامه می نچهآکردند. هر می رصدها حصول موهبت عظیم دیگری را هم رؤیا

لیاقت تاریخی  در عوض توحش و و شیوای برائت خود از هر نوع استثمارگری

 سترگشان در کار رهائی استثمارشوندگان و ستمکشان تاریخ بود!! 

 در حزب چه ، )کارگران و دهقانان(باید جستجو کنیم و ببینیم که دو طبقه دیگر اما

 بورژوازی اردوگاهیکسب و کار های وسیع کارگر پادو حجرههای یافتند؟ تودهمی
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شدند، کوه توهمات گمراه کننده مولود کارگاههای شستشوی مغزی سرمایه، بر سر می

 خودپوی ضد سرمایه داری آگاهیهای گردید و جوانهمی شعور و شناخت آنها آوار

 پالسید. می ماند ومی بالیدن بازهر میزان از  ،زیر این آوارهادر ها آن

 به نقش عناصری از فعالین جنبش کارگری نیز نگاهیدیگر  یک باردر همین جا باید 

اخت. این نقش از همه لحاظ منفی بود. قشر جلودار طبقه کارگر ایران در این دوره اند

آگاهانه یا ناآگاهانه، وارد یک کاسبکاری رقت بار شد. جنبش ضد سرمایه داری توده 

لت کاذب حزبی کسب کرد. همزنجیر را فروخت و در عوض فقط برای خود مقام و منز

این واقعیت آزار دهنده ای است که باید آن را باور کرد. خیلی از فعالین سرشناس 

جنبش کارگری عضویت در نهادهای باالی حزب و همنشینی با نخبگان حزبی 

برایشان همه چیز و ایفای نقش واقعی ضد سرمایه داری در مبارزات طبقه خود، 

کی نیست که شمار زیادی و در واقع اکثریت غالب این جای ش شد. برایشان هیچ چیز

افراد نادانسته و غرق در توهم به حزب توده آویختند، اما این موضوع ذره ای از اهمیت 

 چراغ راهکاهد. آنان به جای آنکه نمی نقش سوء آنها در گمراهسازی جنبش کارگری

داری همزنجیران خود سازمانیابی و اعمال قدرت جنبش شورائی ضد سرمایه  یدن،بال

به ماشین حزبی بورژوازی اردوگاهی گردیدند و با همه  آنهاقدرت  لشوند، تسمه انتقا

درس  همین عناصرفعالیت قوا در این گذر ادای دین کردند!! حزب توده به یمن 

خوانده و فعال کارگری توانست مبارزات کارگران همه مناطق کشور را به مسیر دلخواه 

با سایر رویکردها و  دخوهای و جنبش کارگری را ابزار تسویه حساب خود هدایت کند

 بورژوازی سازد. طبقه های الیه

این را نیز نباید از یاد برد که حزب در عرصه تالش برای سوار شدن بر موج توهم و 

استثمار شونده هیچ گاه به میدانداری فعالین کارگری متوهم به های نارضائی توده

نمود. سران حزب در این گذر به هر فرد ذینفوذی از هر طبقه نمی خود بسنده

 دید و با توسل به هر ترفندیمی استثمارگر که به هر دلیل خود را مخالف رژیم

آوردند. این اقدام می توانست عده ای را به سوی حزب کشاند، با بیشترین ولع رویمی

نسیپ هایشان بود، به این حزب طبیعی ترین کار و همگن با کل پر باالنشینانبرای 
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دلیل که اواًل حزبشان، اردوگاهشان، استراتژی و اهدافشان از آن ارتجاع بورژوازی بود. 

ثانیًا خود نیز علی العموم از طبقات استثمارگر بودند. در زمینه توسل به عناصر ذینفوذ 

 نمونه بسیار گویایی است. « تقی فداکار»اقشار اجتماعی استثمارگر  داستان 

در سالهای سیاه حاکمیت رضاخان، بورژوازی کارخانه دار، ارتش، شهربانی و روحانیون 

هم نفع آنها در استان اصفهان، در یک سوی، اشرافیت فئودال و زمیندار و روحانیت 

همپیوند این جماعت در سوی دیگر، بر سر میزان سهم در استثمار توده کارگر و 

کردند. صاحبان صنایع به می م رقابت و جدالدهقان و طول و عرض حصه قدرت، با ه

زدند و جنبش کارگری به ویژه پس از تصویب می هر نوع بربریتی علیه کارگران دست

برد. در چنان شرائطی می در حالت رکود به سر 1310جنایتکارانه سال « قانون»

اه، راه کارگران کارخانه ها، با تشویق و هدایت فعالین کارگری وفادار به سنن اردوگ

عریضه نگاری را پیش گرفتند. آنها هر روز بیش به این روش آویختند و طولی نکشید 

ها اختند!!. چیزی که از همه لحاظ با سیاستاندراه« شکوائیه نویسی» که یک جنبش 

در آن زمان وکیل « تقی فداکار»و راهبردهای بورژوازی اردوگاهی خوانائی داشت. 

ن دارالوکاله حقوقی داشت. او از سالها قبل در چهارچوب دعاوی بود و در شهر اصفها

پیش گفته، از برخی عناصر و محافل طیف نخست دل های همان مشاجرات و رقابت

پرخونی داشت. در همین راستا فرصت را مغتنم شمرد و در چهارسوق رفرمیسم 

 هایشکوائیه نویسی سندیکالیستی کارگران شروع به فعالیت برای پیشبرد هدف

کارگر و های شخصی خویش کرد. همه جا جار زد که آماده پذیرش شکایات توده

قانونی، از های زحمتکش به شیوههای دهقان است!! و برای احقاق مطالبات این انسان

هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد!! کارگران و دهقانان که در شرائط روز دستشان از 

به  (90ارالوکاله وی صف کشیدند )بل دهمه جا کوتاه بود، خیلی سریع در مقا

وی دل بستند، پهن کردن بساط عریضه نگاری را چاره کار دیدند!! و این های وعده

کار از این طریق و به یمن این « تقی فداکار» کار را جایگزین مبارزه طبقاتی کردند!! 

ز این رقیبان پیدا کرد. او برای ادامه بهره گیری ا سالح مؤثری برای باج خواهی از

دست از پای « فداکار» سالح به حزب توده نیاز داشت و حزب با احساس این نیاز 
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کنار هم ردیف گردید. ها نشناخته آماده هر نوع معامله گری با وی شد. همه محمل

جنگ روابط حسنه ای با عمال نازیسم داشتند و های ی در سالنکارخانه داران اصفها

با آنها را دستاویز صدور کارنامه « فداکار» ویانه حزب توده مناقشات شخصی و نفع ج

فاشیسم ستیزی برای وی ساخت. طولی نکشید که فداکار از سوی سران حزب به 

سمت رئیس کمیته ایالتی اصفهان منصوب شد و کمی این طرف تر نماینده حزب در 

داد که فداکار حتی می مجلس شورای ملی گردید. کل این حوادث در شرائطی رخ

حامی رژیم های وقت، امپریالیستهای لق سیاسی خود به حزب توده را هم از دولتتع

نمود. نکته قابل توجه آن است که این می لیبرال این رژیم انکارهای ونیشاه و اپوزیس

کرد. زیرا او به عنوان فردی از طبقه سرمایه دار، می انکار مقبولیت الزم را هم پیدا

 نمود، همزمان با عوامل دولت انگلیس هم بهنمی ی معاملهفقط با بورژوازی اردوگاه

 ازه نیاز در بده و بستان بود. اند

در تمامی ها ، اکثریت قریب به اتفاق کارخانه1322و  1321های در فاصله سال

شهرهای بزرگ دارای سندیکا شدند. سندیکاهائی که همگی دکه تجارت حزب توده 

وان طبقاتی این جنبش را باروت سالح چانه زنی در جنبش کارگری بودند. توش و ت

 1321کردند. حزب چند ماه پس از تأسیس، در سال می بورژوازی اردوگاهی

« کارگری ایرانهای شورای مرکزی اتحادیه»خورشیدی بازسازی تشکیالت موسوم به 

را دستور کار فعالین کارگری متشکل در صفوف خود نمود. در آن هنگام بر امتداد 

اوردهای جنبش سندیکاسازی حزب کمونیست ایران در دوره پیشین، چهار مرکز دست

در شهر تهران وجود داشت. اتحادیه هائی که دیکتاتوری هار ها متمایز استقرار اتحادیه

احیاء  دوباره رضاخانی آنها را زمینگیر کرده بود اما اینک با فعالیت اعضای کارگر حزب

هزار کارگر، خود  10ش ها، در این چهار مرکز بیش از شدند. بر اساس گزارمی و فعال

از زعمای  خود دانستند و برای طی پیچ و خم مبارزات روزمرهمی را عضو سندیکاها

نمودند. در یازدهم اردیبهشت سال می کسب دستور و تکلیفها حزب و اتحادیه

شینان نباالمیالدی( چهار مرکز اتحادیه ای باال بر اساس خواست  1944) 1323

های شورای متحده مرکزی اتحادیه»حزب، سازمان متمرکز واحدی پدید آوردند و نام 
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بر  را برای تشکل جدید انتخاب کردند. این سازمان در همین سال« کارگران ایران

فدراسیون » موسوم به به عضویت نهاد کارگری بین المللی  اساس تصمیم حزب

( یا The leftist world fedration of trade union« )کارگریهای جهانی اتحادیه

(WFTU در آمد. همزمان فعالیت وسیعی را برای سندیکاسازی و انجماد جنبش )

به کمک « شورای متحده»کارگری ایران در رفرمیسم سندیکالیستی به عمل آورد. 

( یا به بیان 91) ار کارگر را زیر نفوذ خود در آردهز 300این تالشها توانست حدود 

کارگر را ساز و برگ رقابت و توده عی تر سندیکاهای متشکل از این جمعیت عظیم واق

رضا »بورژوازی سازد. حزب، سپس  روز تسویه حساب حزب توده با سایر احزاب

کلیدی شورای متحده های از اعضای سرشناس کمیته مرکزی خود را در پست «روستا

ن سیاسی تشکل مذکور در را به عنوان ارگا« ظفر»مرکزی منصوب کرد و نشریه 

 طبقه کارگر هر چه فاحش تر از میدان جنگ واقعی (92دست انتشار قرار داد. )

 علیه سرمایه دور شد و آلت دست بورژوازی اردوگاهی گردید. خویش

متعاقب این رویدادها، دولت قوام السلطنه با هدف مهار نقش مسلط حزب توده در 

 ایادی خود را مأموریت داد تا هر کجا کهجنبش کارگری، عده ای از مزدوران و 

توانند، برای تأسیس سندیکاهای دست نشانده ضد کمونیستی، پلیسی و کاماًل می

پس از مدتی « شمس الدین صدری»دولتی تالش کنند. این عده از جمله فردی با نام 

مظفر بقائی، کارگران اولترا « حزب زحمتکشان»کوشش با کمک گیری از دار و دسته 

گماتیک وابسته به محافل اسالمی و باالخره کشاورزان سرمایه دار شریک تاجران د

به وجود آوردند. این سندیکاها را به هم پیوند  بازار و مرید روحانیت، تعدادی سندیکا

« اتحادیه سندیکاهای کارگران و کشاورزان ایران»را ها آن زدند و حاصل جمع

 (93)اسکای( نامگذاری کردند. )

کرد، می کارگر احساس هراسهای در میان توده ،قوام که از نفوذ حزب تودهدولت 

سوای کارهای باال و به عنوان راهکاری برای مقابله با یکه تازی حزب، در روز اول ماه 

( به تشکیالت دولتی اخیر اجازه 1327) یازدهم ماه اردیبهشت سال 1948مه سال 

پایتخت راهپیمائی کند و های در خیابان داد تا زیر نام جعلی جنبش کارگری ایران
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مراسم روز کارگر بر پای دارد!! همین نهاد در سال بعد باز هم با دسیسه سران رژیم 

های در آمد. نهادی که اتحادیه« کنفدراسیون سندیکاهای آزاد جهان»شاه به عضویت 

روپائی و اهای کارگری منحل در برنامه ریزیها و سیاستهای ضد کارگری امپریالیست

. تشکلی که به وجود آمده بود تا رقیبی بردمی و پیش کردمی امریکائی را نمایندگی

کارگری منحل در قطب اردوگاهی سرمایه داری باشد. کابینه های در مقابل اتحادیه

تشبث جست اما به موفقیت قابل توجهی دست نیافت و حزب ها قوام به این دسیسه

زد. کمی این طرف تر و به می جنبش کارگری ایران توده همچنان حرف اول را در

های یا همان تشکل دولتی موسوم به )اتحادیه« اسکای»دنبال سقوط دولت قوام 

کارگران و کشاورزان ایران( شروع به پاشیدن کرد. در درون آن اختالف افتاد، عده ای 

امکا( اعالم « ) اتحادیه مرکزی کارگران و کشاورزان ایران»انشعاب کردند و زیر نام 

موجودیت نمودند. یک سال بعد چراغ عمر امامزاده اخیر نیز رو به خاموشی رفت و 

پروژه اتحادیه سازی دولتی عمالً بی سرانجام ماند. با این وجود ایادی رژیم کل 

و محافل « امکا» و « اسکای»کوشیدند تا از طریق وصله، پینه تعدادی از بازماندگان 

سرهم بندی کنند و « کنگره اتحادیه کارگران ایران»فریبی به نام  مشابه، کاریکاتور

را ادامه دهند. کارنامه « کنفدراسیون سندیکاهای کارگری آزاد جهان»عضویت در 

 چنین تقریر و تنظیم شد.ها جنبش کارگری ایران در این سال

 جنبش کارگری، بورژوازی اردوگاهی و رژیم شاه

ان جنگ امپریالیستی دوم و سقوط رضاخان کفه توازن باالتر گفته شد که روند پای

را به زیان دولت انگلیس و به نفع بورژوازی اردوگاهی تغییر داد. این تغییر ها موقعیت

اما در شرائط روز دنیا و در چهارراه وقوع مستمر رخدادها، قابل دوام نبود. 

خالی شرکای  امریکائی با بیشترین تاخت برای پر ساختن جایهای امپریالیست

الزم را در اختیار های کردند. آنها برای حصول این هدف تمامی اهرممی انگلیسی تقال

و همراه و « اسب افتاده بود اما از اصل نه از »داشتند. بورژوازی انگلیس نیز با اینکه 

نمود. رژیم شاه با وحشت و هراسی می همدوش امریکا برای حفظ منافع خود تالش

آویخت می خواند، به ایاالت متحدهمی «کمونیسم»ف از اردوگاه و آنچه غیرقابل توصی
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کرد. می اختن خود به آغوش این قطب از پرداختن هر بهائی استقبالاند و برای

و کل بورژوازی در عظیم ها ستیزی، مالک همگنی و اتحاد کل دولت« کمونیسم»

کمونیسم را در نفرت ترین بخش جهان روز بود. بخشی که به هر دلیل ستیز با 

 افراطی نسبت به انقالب اکتبر و جامعه روز شوروی و احزاب متمایل به اردوگاه معنا

 نمود! می

یازید. همه تالش خود می بورژوازی اردوگاهی برای چالش این روند به هر کاری دست

ز افزون تری از طبقه سرمایه دار اعم ا چه محافل هرافراد و گرفت تا می را به کار

حزب توده برای سنگین سازی کفه قدرت  خود همراه سازد. بارا  یا حاکم ونیاپوزیس

دیگر بورژوازی، یک سالح بیشتر نداشت و البته های خود و اردوگاه در مقابل بخش

 ازه کافی برایش کارا و کارساز بود. حزب سرمایه دار تاجری رااندهمین سالح به

فروش جنبش کارگری و دهقانی داشت. قدرت ماند که در سراسر جامعه بنگاه می

 کارگر و دهقان را با فراغ بال و به کمک فعالین کارگری سندیکاساز یاهای پیکار توده

یدات انبوه این تجارت را دستمایه حضور در قدرت فروخت و عامی سرمایه داران عضو

ر با کرد. جایگزینی جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگمی سیاسی سرمایه داری

نخست های از محموله« متفقین»فاشیسم ستیزی سرمایه ساالر نسخه پیچی شده 

این سوداگری بسیار شنیع شرم آور بود. حزب رسماً به کارگران اخطار داد که برای 

عظیم امپریالیستی از هر گونه اعتصاب و های حفظ منافع مشترک اردوگاه و دولت

ند و نام این کار خود را مبارزه ضد فاشیستی مبارزه در مراکز کار کشور خودداری ورز

 نهاد!!!

حزب توده ایران به منظور حفظ آرامش پشت جبهه شوروی در زمان جنگ از »

اعتصاب کارگران کارخانجات اسلحه سازی و کارگران نفت آبادان برای افزایش 

اد دستمزد و امتیازات صنفی جلوگیری کرد زیرا تضاد اصلی جهانی را در آن زمان تض

  (94« )دادمی بین فاشیسم و دموکراسی تشخیص

حزب با فروش جنبش کارگری به بورژوازی، سرمایه گذاری حاصل از این فروش، در 

های بورس حاکمیت سیاسی سرمایه و بهره گیری از این امکانات برای تحکیم پایه
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را در صفحات قدرت بورژوازی اردوگاهی آغاز کرد و ادامه داد. اوراق قطور این کارنامه 

 بعد مشاهده خواهیم کرد.

 قیام کارگران اصفهان

حدیث هیچ چیز نبود. هیچ  مبارزه طبقاتیسقوط رضاخان در پروسه رخدادهای روز 

افتاد. هیچ طبقه نمی تغییری در هیچ گوشه مناسبات اجتماعی حاکم اتفاق

بقاتی و بود و هیچ جنبش طهیچ طبقه استثمارگر قیام نکرده  استثمارشونده علیه

نمود. بالعکس، به جای همه نمی داد، هیچ نقشی بازیمی اجتماعی واقعی در آنچه رخ

این ها، عظیم ترین بخش بورژوازی جهانی و دولتهای فاتح جنگ امپریالیستی بودند 

که قدرت سیاسی متولی پیشبرد پروسه انکشاف کاپیتالیستی ایران را بر پایه مصالح، 

کردند. یک دیکتاتور هار مجری فرایند می خود دستکاریتوافقات و منافع مشترک 

بر کرسی ساختند و دیکتاتور جنایتکار دیگری را به جای او می مذکور را مستعفی

رضاخان در روایت مبارزه طبقاتی روز پرولتاریا چیزی فراتر نشاندند. سقوط می صدارت

م که سلطنت شهریور بر از این نبود، اما با همه این ها، اهمیت داشت. پیش تر گفتی

فاقد توان الزم برای مهار ها ، تا سالاسفندخالف پادشاهی محصول کودتای سوم 

کارگر مجال پیکار، های کارگری و دهقانی بود و همین امر به تودههای کامل جنبش

ان برده مزدی در اصفهان حلقه ای از داد. قیام پرشور هزارمی خیزش و طغیان

داد. کارگران از سالها پیش عاصی بودند. می را تشکیلها شورش طالیگان پرشکوه این

کار، نازل ترین دستمزدها، فقر، های مشکل در طوالنی ترین و مرگبارترین روزانه

گردید. در تمامی دوران نمی گرسنگی، حبس بودن نفسها و  تحمل سرکوبها خالصه

اربابان جنایتکار سرمایه هر روز بدون هیچ دلیل توسط ها حاکمیت سیاه رضاخانی آن

 شدند. آنها به کرات علیه این وضع عصیانمی خوردند و تنبیه بدنیمی دار شالق

شدند. سقوط رضاخان می کردند اما هر بار به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوبمی

نقش شکستن سدی را داشت که سیل قهر مهار شده سالیان متمادی را مجال 
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داد. کارگران به پا خاستند و با صدور بیانیه ای اعالم میها پرشکوه ترین طغیان

 داشتند که: 

کارگران حاضر نیستند دوباره در کارخانه تفتیش بدنی شوند، در کارخانه فلک شوند، »

در کارخانه مورد اهانت چاقوکشان صاحب کارخانه قرار گیرند، در کارخانه به وسیله 

بل چشمان همکارانشان مورد ضرب و شتم و مأموران لشکر اصفهان در مقاها پاسبان

(  پیش از صدور 95« )قرار بگیرند، کارگران حاضرند بمیرند ولی دیگر تحقیر نشوند

کارگر، همه کارخانه داران، صارم های این بیانیه و شعله ور شدن آتشفشان قهر توده

ی مقابله الدوله استاندار، فرماندهی لشکر اصفهان، پلیس و سایر نهادهای سرکوب، برا

سیاه های دانستند، آنها در تمامی سالمی با قیام، آماده باش دادند. کارگران این را

پس از استقرار سلطنت رضاخان با کشتارها و حمام خونهای همین جبهه متحد 

ارتجاعی رژیم رویارو بودند. جبهه بربرمنشانی که در چهارچوب رویکرد سالهای آخر 

باختند و سبعیت سرشتی می یسم هیتلری نرد همدلیعمر حاکمیت رضاخان، با فاش

 تکمیل« محور»ستی دول فاشی –طبقاتی خود را با مزدورمنشی برای ائتالف نازیستی 

کارگران ظرفیت توحش و درندگی اینان را بسیار خوب در حافظه روز خود کردند. می

ا اعزام افرادی به الزم  زدند. آنان بهای یشیاندداشتند و به همین خاطر دست به چاره

دهقانی های ششهرهای مختلف استان، از همزنجیران خویش، حتی از فعالین جنب

تقاضای کارگران با استقبال وسیع استثمارشوندگان استان و منطقه کمک خواستند. 

 حتی جاهای دیگر مواجه گردید. 

ارتش و پلیس و اوباش سازماندهی شده توسط  1323فروردین سال  22صبح روز 

های استانداری اصفهان به کارخانه ریسباف به عنوان یک سنگر مبارزه و مقاومت توده

کارگر یورش بردند. خبر شبیخون نیروهای هار بورژوازی  به کارخانه بسیار سریع در 

سطح شهر پیچید. کارگران همه مراکز کار و تولید دست از کار کشیدند و به حمایت 

یت نسبتاً کثیر کارگران و دهقانان نواحی اطراف از همرزمان خویش برخاستند. جمع

که از پیش و به دنبال صدور فراخوان کارگران اصفهان آماده پشتیابی از همرزمان 

بودند نیز در همان روز به صف قیام پیوستند. یک جنگ واقعی آغاز شد. در یک سوی 
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قانان فقیر مناطق کارگران کارخانه ها، فروشگاهها، کارگاهها، مزارع، مراکز دولتی، ده

مختلف استان و در سوی دیگر بورژوازی درنده شهر و کل نیروهای سرکوب و قهر 

 سلطنت سیاه شهریور وارد صحنه خونین کارزار شدند. 

حزب توده از طریق اتحادیه کارگری شهر جریان ماجرا را دنبال کرد، اما فقط از این 

در جریان این فروش موقعیت  منظر که چگونه و به چه قیمتی قیام را بفروشد و

بهتری در ساختار قدرت سیاسی روز سرمایه برای خود دست و پا کند. کارگران در 

مقابل تهاجم ارتش، پلیس، اراذل مسلح کارخانه داران و استانداری دست به مقاومت 

شهر ریختند، همه جا به زد و خورد های زدند. در وسیع ترین سطح به خیابان

( فردای آن روز دولت 96ی سرکوب بورژوازی را عقب راندند. )پرداختند و قوا

با اطالع از ماجرای قیام، هراسناک دست به دامان مجلس بورژوازی شد.  «ساعد»

انگلیسی های ساعد از آن دسته نمایندگان اصفهان که همپیوند همیشگی امپریالیست

 نه داران شهر چاره ایبودند خواست که برای دفاع از منافع و مالکیت و اموال کارخا

یشند. مجلس سرمایه دست به کار شد و افرادی را برای حصول این هدف شوم و اند

سرکوب نقشه مندتر قیام راهی اصفهان نمود. ارتش، استانداری، پلیس و کل قوای 

کارگر و استثمارشوندگان دهقان حامی های رژیم محاصره سراسری معیشتی توده

ر دیدند. راه رسیدن هر میزان خورد و خوراک و آذوقه را بر را یگانه چاره کاها آن

با چشم باز ناظر این وضعیت بود. « حزب توده»آنها بستند. های کارگران و خانواده

معترض کارگر توسط نیروهای های دسیسه بربرمنشانه محاصره معیشتی و غذائی توده

کرد، اما حاضر به می سرکوب دولت ساعد و صاحبان سرمایه را از نزدیک تماشا

گردید. حزب، بر اساس نمی برداشتن هیچ گامی برای هیچ میزان همراهی با کارگران

کرد و در پاسخ به نیازهای روز این می تعیینه کمیته مرکزی حزب مسلط اردوگاه آنچ

قطب قدرت سرمایه جهانی بار رسالت گمراهسازی توده کارگر در برهوت مبارزه ضد 

کشید و باید خطر جنبش کارگری را از سر سرمایه داران می شفاشیستی را به دو

صاحب کارخانه رفع کند. سران حزب چنین کردند. از هر اقدامی برای بسیج حمایت 

کارگران استانها و شهرهای دیگر، از همزنجیران اصفهانی خود نه فقط دریغ نمودند 
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در چنبره کاسبکاری که سد راه وقوع همبستگی طبقاتی آنها شدند. قیام کارگران 

 شوم حزب و زیر فشار سرکوب رژیم از ادامه راه عاجز ماند.

 آذربایجان« جنبش خودمختاری طلبی»بورژوازی اردوگاهی و 

سرمایه داری ایاالت متحده نیرومندترین و رو به رشدترین قطب سرمایه جهانی را 

رچمدار کمونیسم کرد و همزمان بورژوازی امریکا هارترین و مصمم ترین پمی تعیین

ستیزی در سطح دنیا بود. تقسیم ارضی و اقتصادی جهان بین امپریالیستها یا 

نمود و می غول پیکر سرمایه، معنای زمینی خود را در تقسیم اقتصادی پیداهای قطب

بورژوازی ایاالت متحده در این تقسیم بندی موقعیتی از همه لحاظ فائقه و برتر 

 مامی جوامعی که پروسه انکشاف کاپیتالیستی را طیداشت. رژیمهای حاکم در ت

نمودند یا این پروسه را به فرجام برده بودند، راه شتاب توسعه انباشت و تحکیم می

قدرت و سهم مطلوب در استثمار پرولتاریای جهانی را در آویختن به این های پایه

 استقبال آنامریکائی نه فقط به های دیدند. رویکردی که امپریالیستمی قطب

شتافتند که با تمامی ساز و کارهای الزم و متداول تر از همه، با حمام خون، کودتا می

کردند. شرائط جهانی چنین بود و می زیر پایش فرش قرمز پهنها ازی جنگاندو راه

جامعه روز ایران در کانون داغ این تالطمات قرار داشت. در چنین وضعی، موقعیت 

اردوگاهی در توازن قوای سالهای آخر جنگ در درون جامعه ایران، مساعدتر بورژوازی 

ماند. اردوگاه پاسخگوی نیازهای چرخه می به پدیده ای محتضر و چراغ دم باد

متوسط و های بازتولید، انکشاف و تسلط یابی سرمایه داری روز ایران، آنگونه که الیه

و ها ن که بگذریم برای همه این الیهخواستند نبود. از ایمی باالی بورژوازی و رژیم شاه

کردند، عین می قدرت سیاسی مسلط نماینده آنها، آنچه شوروی و اقمارش دنبال

کردند. در دل می شد!! که باید با آخرین سرعت از آن دوریمی کمونیسم محسوب

برای اردوگاه، جستجوی جای مؤثرتری در  هبرگ برندیک این محاسبات و منظرها، 

پارلمانتاریستی احزاب و نیروهای  فعالیتتی بورژوازی ایران از طریق ماشین دول

اردوگاهی بود. استالین و کل حکومت وقت شوروی برای دستیابی به همین حربه، 

را به عمل آوردند. چرا فقط گزینه پارلمانتاریستی؟ به این دلیل ها حداکثر کوشش
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کودتاگری موفقیت آمیز در  از مناسبی برایاندروشن که بورژوازی اردوگاهی چشم

پیش روی نداشت. در کنار راهبرد باال، اهرم دیگری که توجه حزب کمونیست شوروی 

ساخت. استفاده از موقعیت ویژه آذربایجان و تبدیل سرنوشت می را به خود مشغول

و قمار ها کارگر و دهقان این دیار به یک برگ بازی مؤثر در معامله گریهای توده

کارگیری این کارت از یک سوی قربانی نمودن ه رژیم جنایتکار شاه بود. بسیاسی با 

طبقاتی آنها را نیاز داشت و از های انبوه استثمارشوندگان کارگر و دهقان و جنبش

توانست باال باشد. با همه اینها بورژوازی حاکم روس و نمی سوی دیگر احتمال بردش

ت و منافع خاص خویش آزمودن این کارت را هر کدام از سر انتظارا او ایرانیمتحدان 

و  1325کردند. حزب کمونیست شوروی در فاصله میان سقوط رضاخان تا سال شروع 

قوام، ساعد، بیات و صدراالشراف به صور مختلف وارد معامله های حتا بعدتر با دولت

ود اما بهب بود،شد. حصول توافق بر سر انتظارات اقتصادی روسیه در صدر گفتگوها 

موقعیت حزب توده و هموارسازی راه حضور مؤثر این حزب در پارلمان و دولت نیز 

نمود. آن می مکتوب و نامکتوب را تعیینهای و مقاوله نامه معامالتبخش مهمی از 

یا کاًل رژیم شاه در طول ها سوی ماجرا اما حوادثی دیگر جریان داشت. همه این دولت

غربی پروسه چالش دوران بی ثباتی و تشتت های یستدوره مذکور با همراهی امپریال

نهادند. چگونگی کاهش، افول و پاالیش موقعیت دست می قدرت سیاسی را پشت سر

مختلف، از توقعات اقتصادی های باالی بورژوازی اردوگاهی در جامعه ایران، در حوزه

فع خطر آنچه گرفته تا خروج ارتش سرخ، تا پایان دادن به میدانداری حزب توده و ر

داد. سیر می شد، اجزاء ویژه و حساس این پروسه را تشکیلمی تلقی« چپ»که 

کرد و بورژوازی اردوگاهی با همه می رخدادهای روز از آرایش قوای طرفین تبعیت

کوشید تا شاید توازن موجود را حتی االمکان به سود خود می توان حی و حاضرش

ها آذربایجان از جمله این کوشش« مختارخود»حفظ کند. کمک به تأسیس دولت 

 بود. 

پیش از هر چیز تصریح کنیم که کمونیسم خلقی لنینی و بورژوازی اردوگاهی بحث 

اجتماعی و مبارزه های را مثل تمامی مسائل دیگر مربوط به جنبش« حقوق ملت ها»
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این کرد و در می بورژوازیمختلف های ساز و کار مفاصا حساب میان بخش ،طبقاتی

گفتگو فقط گردید. می بود که قربانیجنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر قلمرو نیز 

بر سر شیوه نگاه اردوگاه به مسأله آذربایجان در ایران نیست، کل مقوله شناخت و 

بسان همه  حوزهو حزب کمونیست شوروی در این « لنینیسم»استراتژی بلشویسم و 

ایه داری و مارکسی بود. با این وجود، آنچه در دیگر فاقد بنمایه ضد سرمهای حوزه

گنجد، صرفاً اشاره ای کوتاه به واقعه آذربایجان ایران است. می حوصله بحث حاضر ما

داغ، ملتهب و کاماًل پرشور های جنبش کارگری ایاالت ترک نشین از جمله کانون

ایر شهرها از د. کارگران تبریز و سآممی به حسابکارگر های مبارزه طبقاتی توده

سیاسی و طبقاتی روز جامعه های پیش از آن تاریخ نقش پررنگی در صف آرائیها سال

 دهقانی منطقه نیز صدقهای داشتند. این مسأله به گونه ای دیگر در مورد جنبش

داد یا در حال رخ دادن بود. در خیلی می نمود. شورشهای ضد فئودالی زیادی رویمی

رسماً از پرداخت بهره مالکانه سر باز زده و بر الغاء مناسبات دهقان های جاها توده

های فشردند. هر دو جنبش کارگری و دهقانی آذربایجان آمادگیمی فئودالی پای

بسیاری برای جهتگیری به سوی ایفای نقش در ابعاد سراسری و شورائی، تسویه 

تی با تشکیل حساب با بقایای فئودالیسم، جایگزینی پروسه انکشاف کاپیتالیس

فئودالی، برنامه ریزی کار و تولید توسط شوراهای های شوراهای طبقاتی، الغاء مالکیت

های کارگری یا شوراهای متشکل از کارگران و دهقانان با راهبرد نفی راه حل

کاپیتالیستی انکشاف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه داشتند. سوء تعبیر نشود، 

که کارگران و دهقانان فقیر آذری تمامی آگاهی و تدارک الزم  منظور مطلقاً این نیست

این کار را دارا بودند، قطعًا چنین نبود، نکته مورد تأکید فقط این است که آنها برای 

. ساختندمی از خود ظاهر چشمگیریاتخاذ این رویکرد و تاختن در این جهت آمادگی 

یسم لغو کار مزدی طبقه کارگر و از میدانداری کمون وضع آنها چنین بود، اما در خأل

 آویختند. می به حزب توده ،سر استیصال و اضطرار

در چنین وضعی کوبیدن بر طبل خودمختاری ناسیونالیستی، عماًل بستن سد بر سر 

کارگر، حلق آویزی هر طبقه های راه هر جهتگیری رادیکال و ضد سرمایه داری توده
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سداد مجاری مبارزه طبقاتی و به شکست کشاندن دو جنبش به دار قدرت بورژوازی، ان

ایران بود. اعالم  روز و در سراسر جامعه ایالت مذکورمبارزات کارگران و دهقانان در 

مانست که بورژوازی می موجودیت حکومت خود مختار آذربایجان عمالً به ضربه ای

بین المللی بر اردوگاهی در پروسه تسویه حساب خود با رقبای درون طبقاتی ایرانی و 

کرد. در گستره این طرح، آنچنان که سیره و سنت می پیکر جنبش کارگری وارد

گردیدند، می اردوگاه بود، توده کارگر آذربایجان خدم و حشم بورژوازی ترک زبان

 طبقه سرمایه دار و فئودال آذربایجان در اتحاد با اردوگاه، حکومت خودمختار تشکیل

پرداخت، مثل همه دولتهای بورژوازی از می گران و دهقانانداد، به استثمار کارمی

در ازای تمامی اینها،  نشاند،می جمله نوع اردوگاهی، طبقه کارگر را به روز سیاه

گردید و برج قدرت حضور و نفوذ این قطب سرمایه در ایران می شریک قدرت اردوگاه

فرقه دموکرات »م به بخشید. تا پیش از تشکیل جریان موسومی و منطقه را قوام

حزب توده به عنوان سازمان قدرت و ابراز وجود بورژوازی اردوگاهی، « آذربایجان

ازه کافی مبارزات کارگران و دهقانان این منطقه را مثل همه جاهای دیگر به اندبه

 باتالق سازش با استثمارگران سوق داده بود. در سراسر آذربایجان دهقانان فریاد

ر به پرداخت بهره مالکانه فئودالی نیستند، فقط در یک منطقه بیش زدند که حاضمی

هزار استثمارشونده دهقان، بر سینه اربابان فئودال دست رد کوبیدند، آنها اعالم  60از 

داشتند که هیچ مقدار از محصول کار ساالنه خود را تحویل خان ها، مباشران و اربابان 

خویش را لباس های قیر آذری شعارها و گفتهدژخیم فئودال نخواهند داد. دهقانان ف

( و درست در همین جا بود که حزب توده وارد میدان شد. 97واقعیت پوشاندند )

سران و فعاالن حزب با ترفند و عوامفریبی از دهقانان خواستند تا حتماً با فئودالها 

ند و بخش مماشات کنند، یوغ استثمارگری آنان را گردن نهند، مطیع فرامین آنان باش

عظیم حاصل رنج و مشقت شبانه روزی خود را به جای اینکه نان سفره فرزندانشان 

 واریز نمایند!! ها شود، زیر نام بهره مالکانه به حساب دارائی فئودال

کارگر به های حزب در رابطه با جنبش کارگری نیز همه جا، خواستار تن دادن توده

ود و پیشنهادش به کارگران در گرفتن حق استثمارگری وحشیانه صاحبان سرمایه ب
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 زنی بورژوازی اردوگاهی با طیف رقبا خالصهسندیکاسازی به عنوان دکه چانه

گردید. حزب توده در آذربایجان، مثل سایر نواحی چنین کارنامه ای داشت و حال می

خواست و در آستانه دمیدن می  اردوگاه که فرقه دموکرات آذربایجان بر اساس آنچه

از موضعی ارتجاعی تر و سرمایه ساالرتر به « تشکیل حکومت خودمختار»در شیپور 

پرداخت!! اواًل این دستگاه فریب بورژوازی اردوگاهی را حزب طبقه می این حزبنقد 

نهاد!! و از همین منظر می کارگر و مدافع یکدست و سازش ناپذیر منافع کارگران نام

دید!! منطقی که اگر چه نمی الت آذربایجانراهبرد و سیاست هایش را حالل مشک

 «منصفانه»تا پیش از دریافت دستور حاکمان روز روسیه، آن را  توده سران حزب

ورزیدند، اما به محض اطالع از خواست سران آن می دانستند و با آن مخالفتنمی

جی یکی از مسائل بغرن»دولت، با آب و تاب تمام به شرح صحت و اعتبارش پرداختند. 

که حزب ما در موقع تشکیل یافتن با آن مواجه گردید، موضوع ارباب و مالک بود. عده 

کثیری از نمایندگان احزاب سیاسی که در اطراف تشریف داشتند، از موقعیت خود 

سوء استفاده کرده، در میان دهقانان ساده لوح به تبلیغاتی دست زدند که هم منافع 

شد، در می مایه بدنامی تشکیالت و خسارت کلی اربابان برد و هممی دهقانان را از بین

نتیجه از اطراف و اکناف آذربایجان فریاد ملت بلند شده، متوالیاً به مقامات حزبی و 

کردند. رسیدگی به می دولتی، ارباب از دست رعیت و رعیت از دست ارباب شکایت

وجود داشته است. دهد که در میان هر دو طرف خاطی و گناهکار می شکایات نشان

، دهقانانان هم اندمالکین هر چه اجحاف و تعدی بوده است سر دهقانان بیچاره آورده

غیرقانونی خودداری کنند، از دادن حقوق های به نوبه خود به جای این که از بدعت

 (98« )اندمالکانه هم شانه خالی نموده

کند که می و فرقه تصریح قابل توجه است که نویسنده مطلب باال به عنوان عضو حزب

، به بیان دیگر مالکان اندآوردهمی شکایت دهقانان را پیش مسؤالن حزبیها فئودال

فئودال عزم رهبران حزبی در مجبور ساختن دهقانان به پرداخت بهره مالکانه فئودالی 

 قوام و صدراالشراف و حکیمی هم جزم تر و مصمم ترهای را حتی از دولت

پای بندی سران فرقه دموکرات به تضمین منافع سرمایه داران، زمین  !!انددیدهمی
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کارگر و های داران و اشرافیت فئودالی ترک زبان در یک سوی و تشدید استثمار توده

دهقان ترک در سوی دیگر، تا آنجا بود که حتا تشکیالت سابق خود، یعنی حزب 

و خواستار جایگزینی نقش آن  نامیدند!!می ارتجاعی توده را بسیار کارگرپرست و چپ

در استان با تشکلی جدید شدند. تشکیالتی که استمارشوندگان را به اطاعت باز هم 

از استثمارگران متقاعد سازد. سرمایه دار، فئودال، کارگر و دهقان را زیر سقف بیشتر 

و گرداند و سرانجام ها را طعمه بدون اعتراض اولیها منافع مشترک جمع کند!!، دومی

در همین راستا بورژوازی آذری را با بهره گیری از قدرت اردوگاه بر اریکه زمامداری 

عضو ذینفوذ کمیته مرکزی حزب توده و رهبر فرقه دموکرات « پیشه وری»بنشاند. 

آذربایجان چند روز پس از اعالم موجودیت حکومت خودمختار و احراز پست نخست 

 ه اطالع توده کارگر و دهقان رساند.وزیری، برنامه دولتش را به شرح زیر ب

والیتی، آبادی های شناساندن مختاریت داخلی آذربایجان به دنیا، انتخاب انجمن»

آذربایجان، طرد مأموران خائن و انتخاب افراد درستکار، تنظیم بودجه ملی، ایجاد 

قشون ملی با سالحهای معاصر، تعلیمات اجباری به زبان ترکی، تأسیس دانشگاه، 

سعه صنعت و تجارت، احداث و تعمیر راهها، تنظیم الیه قانونی برای رفع اختالف تو

مالک و رعیت با رضایت طرفین، تقسیم اراضی خالصه و امالک مالکان فراری بین 

م قانون کار، قبول مالکیت دهقانان، تقویت بانک کشاورزی، مبارزه با بیکاری، تنظی

اقتصاد کشور شود، تأمین بهداشت،  و کمک به اقداماتی که موجب ترقیخصوصی 

مختلف مقیم آذربایجان و باالخره به های بیمه کارگران، حقوق متساوی برای ملیت

 (99«  )رسمیت شناسی حکومت مرکزی ایران

بورژوازی اردوگاهی که از دیرباز پویه سرمایه ستیزی خودجوش جنبش کارگری ایران 

تأمین » ه حریق ساخته بود، اینک زیر نام ازه کافی طعماند را به جای رشد دادن، به

ساخت و در آذربایجان در آستانه استقرار می ، آن را بیش از پیش مثله«حقوق خلق ها

برید. کل این ترفندها جامه می به بدترین شکلی سرها حکومت سرمایه داران و فئودال

وای میان پوشید تا در عین حال و مقدم بر آنچه گفته شد، کفه توازن قمی عمل

هار بورژوازی جهانی در ایران  به سود اردوگاه سنگین ماند. مطابق نقشه های بخش
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حزبی خود در های تنظیم شده از سوی دولت روز روسیه، حزب توده سازمان

ادغام کرد. کل « فرقه دموکرات»آذربایجان را منحل و در نهاد جدید موسوم به 

پشت سر دولت خودمختار سرمایه به صف  نیروهای کارگری و دهقانی متوهم به حزب

 شدند. 

یک به یک لباس اجرا تن کردند. در روزها و ماههای نخست، اردوگاه خود را ها نقشه

که پس از سقوط صدراالشراف زمام کارها را به « حکیمی»دید، کابینه می فاتح کارزار

تاه مجبور به دست گرفته بود، عجالتًا مات و سردرگم باقی ماند و پس از مدتی کو

قوام السلطنه( با حمایت خاص )استعفا گردید. با سقوط وی، احمد قوام 

امریکائی برای بار دوم نخست وزیر شد. قوام با کوله باری عظیم از های امپریالیست

توطئه و طرحهای متنوع داد و ستد، راهی مسکو گردید. برای خام ساختن و فریب 

به دادن وعده و وعید کرد. باج داد و باج  صدرنشینان حزب و دولت روسیه شروع

گرفت و در این معامالت سه وزیر توده ای ) کشاورز، اسکندری و یزدی( را وارد کابینه 

خود ساخت. حزب توده به دنبال این اقدام قوام، به صورت بسیار چندش آور و 

حافل فعال کارگری، سازمانهای حزبی و مهای و اتحادیه هابیشرمانه ای از همه سندیکا

دهقانی خواست که حتی از طرح مطالبات اولیه و انتظارات نازل روز های در جنبش

خود دست بردارند و حافظ استحکام و ثبات دولت جنایتکار احمد قوام و رژیم دژخیم 

شاه گردند. سران حزب پس از  پایان ماه عسل همکاری و در پی معزول شدن از مقام 

  :ندخدمتگزاری، بیشرمانه نوشت

دهند تا خود را می ملت نسبت به هر دولتی که سکوت کنند، به او فرصتهای توده» 

 تقویت کند و به هر که مساعدت نمایند او را در راه تقویت خود به سرعت پیش

آذر نبود که  17برند. پس قدرت شخصی آقای قوام و محبوبیت نخست وزیر زمان می

رد، بلکه در حقیقت قدرت ما و سکوت ماست که او را بر سر کار نگه داشت و تقویت ک

 (100« )به نام قدرت کابینه تجلی کرد و از آقای قوام نگهداری نمود

به « توده ای»شاید بتوان تشکیل دولت خودمختار در آذربایجان و ورود سه وزیر 

های کابینه قوام را نقطه اوج موقعیت بورژوازی اردوگاهی در آرایش قوای میان بخش
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ف این طبقه در شرائط آن روز جامعه ایران دانست. حوادث بعد از این تاریخ سیر مختل

کند. اردوگاه فقط در فریب کارگران دنیا پیروزمند می رو به افت این موقعیت را تصویر

آن  مورد حمایتهای با رقبای امپریالیست و دولت خود تاخت. در داد و ستدمی پیش

آمد. نمی م شاه از عهده شاگرد پادویی مثل قوام هم بردر معامله گری با رژی یها، حت

استالین و شرکا در پی عقد قرارداد با رژیم، خود را برنده سیر حوادث دیدند اما عمر 

بسیار کوتاه بود. مماشات قوام با دولت روسیه زیر فشار نیاز به ختم ها این پیمان

وده در میان کارگران و رخداد آذربایجان و وحشت رژیم از اوجگیری نفود حزب ت

 دهقانان و بخش قابل توجهی از بورژوازی اتفاق افتاد. 

در همین سال وقتی حزب فراخوان تظاهرات صادر کرد، فقط در تهران، یکصد هزار 

نفر به صف راهپیمائی پیوستند. این وضع بود که  قوام را واداشت تا بسیار کاسبکارانه 

گفتگو شود. فرصت بخرد و با این فرصت کفه و نقشه مند با همسایه شمالی وارد 

توازن قوا را به سود رژیم و شرکا و حامیان امپریالیستش و به زیان بورژوازی اردوگاهی 

را بر سر جنبش کارگری آوار  ها تغییر دهد. حزب توده و فرقه دموکرات، همه گمراهه

امریکائی و های مپریالیستکردند، اما نه آنها و نه اردوگاه هیچ خیری از ماجرا ندیدند. ا

کوشیدند تا کفه توازن می انگلیسی که از همان روزهای آخر جنگ، بدون هیچ وقفه

، رخداد آذربایجان را فرصت بسیار مناسبی برای وارد نفع خود سنگین سازندقوا را به 

را  دیدند. رژیم شاه ارتش و ژاندارمری و نیروی پلیسبر رقیب ساختن ضربه کاری 

آماده باش دادند اما فقط به این بسنده نکرد. اجرای ها رای بدترین شبیخونبرای اج

و ترفندهای دیگری را هم دستور کار ساخت. به سراغ سران منفور عشایر و ها دسیسه

رؤسای جیره خوار ایالت رفت، خسرو و ناصر و سایر برادران قشقائی، سران ایلهای 

سویه حساب با دی و دیگران را برای تبویراحمشاهسون، دی، وحیات داو بختیاری،

 بورژوازی اردوگاهی به مثابه مشتی مزدور پشت سر خود به صف نمود. 

غربی و با هدف رفع خطر  حامیانتوسط رژیم و  «نهضت جنوب» موسوم به  توطئه

اردوگاه طراحی شد. رژیم از خان ها، روحانیون، سران ایالت و عشایر خواست تا به 

های مختلف نواحی بوشهر و فارس حمله کنند، کل دار و ندار توده شهرها و روستاهای
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حاکمان و فرمانداران و  به صورت ظاهر،کارگر و دهقان این مناطق را تاراج نمایند، 

مأموران دولتی این مناطق را معزول کنند و خود زمام امور همه این شهرها و روستاها 

و روحانیون همدست ها یلخانان و فئودالرا به دست گیرند. دربار و کابینه قوام از ا

با انجام این کارها، اعالم دارند که فقط در صورتی به غائله خاتمه  تاخود خواستند 

خواهند داد که ارتش مزدور شاه برای سرکوب حکومت خودمختار آذربایجان اعالم 

شوم از غربی و بهره گیری های آمادگی نماید. رژیم در پرتو حمایت وسیع امپریالیست

نیروهای سرسپرده عشایر، جنگ با نیروهای محلی آذربایجان را آغاز نمود و با 

ازی حمام خون بساط خودمختاری طلبی بورژوازی اردوگاهی را در هم پیچید. اندراه

کردند که می سران فرقه و حزب و اردوگاه باختند و این باخت را در شرائطی تحمل

بارترین شکلی در آستانه اهداف سیاه کاپیتالیستی جنبش کارگری ایران را به فاجعه 

 خود سر بریده بودند. 

 اعتصاب عظیم کارگران نفت و کشتار گسترده نفتگران

کارگران نفت کرمانشاه که از سطح بسیار پائین دستمزدها و  1324ماه خرداد سال 

وخامت شرائط معیشتی خویش به ستوه آمده بودند، قفل سکوت را شکستند و به 

ورت یکپارچه دست از کار کشیدند. نفتگران معترض لیستی از مطالبات روز را آماده ص

و تسلیم کارفرمایان انگلیسی شرکت کردند. افزایش مزدها، روزانه کار هشت ساعتی، 

یک روز تعطیلی در هفته، مرخصی ساالنه با دریافت مزد، به رسمیت شناختن اتحادیه 

لی و خارجی در شرائط همسان کاری، از جمله این کارگری و برابری مزد کارگران داخ

بود. حزب توده هنوز توفیق حصول کرسی وزارت در رژیم شاه و دولت ها خواسته

متزلزل سکاندار سفینه انکشاف و تسلط یابی سرمایه داری را به چنگ نیاورده بود و 

نمود. در یم در انتظار تحقق این آرمان چندش بار حزبی و اردوگاهی!! قند در دل آب

 همین راستا فشار بر کابینه قوام برای تسریع پروسه پیروزی در این زمینه را جایز

و شبکه کارگری دست به کار « شورای متحده»شمرد. حزب از طریق فعاالن می

به شدن سندیکا و اتحادیه به لیست مطالبات کارگران شد. « قانونی»تزریق خواست 

رابطه خود با جنبش کارگری را از منظر سندیکاسازی با که آنها اساساً  کرات گفته ایم
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کارگر و بهره گیری های نفوذ حزب در میان تودههای هدف بسط هر چه بیشتر پایه

کردند. می کاسبکارانه از این اهرم برای بهبود موقعیت بورژوازی اردوگاهی دنبال

یشتر و دریافت اعمال فشار برای چانه زنی بهای کاراترین اهرماز سندیکاسازی 

امتیازات بود. به همین خاطر آنان در هر کجا به محض استماع صدای اعتراض 

استثمارشوندگان، با استمداد از نفوذ فعالین کارگری متوهم به حزب، یکراست منشور 

 کردند!! می کارگرانهای آفرینش سندیکا را سرلوحه خواست

زها یعنی در زمان وقوع اعتصاب در همین جا یادآوری کنیم که حزب توده در آن رو

نفتگران کرمانشاه، هر نوع  اقدام کارگران به اعتصاب در مراکز نفتی یا صنایع مهم 

کرد. سران حزب تأکید داشتند که کارگران برای مبارزه با می کلیدی را محکوم

فاشیسم باید از هر گونه اعتصاب و اعتراض در این مراکز دست شویند!! این نکته را در 

دهیم. هدف از اشاره به موضوع در اینجا فقط آن است که می جای دیگر توضیح

نه فقط هیچ نقشی در ...« شورای متحده » صدرنشینان حزب و بر اساس اراده آنان 

جداگانه خواستار توقف و پایان های شروع اعتصاب نداشتند که هر کدام در نامه

ا هنوز از چگونگی این اعتصاب اطالع م»مسالمت آمیز آن گردیدند!! حزبیون نوشتند: 

صحیحی در دست نداریم ولی امیدواریم در این موقع که جنگ هنوز علیه ژاپن ادامه 

 (101« )دارد، اعتصاب هر چه زودتر به طور مناسبی با مسالمت پایان یابد

 گردانندگان شورای متحده هم گفتند: 

موقع که باید جنگ علیه ژاپن با اعتصاب بدون اطالع قبلی مرکز بوده است. در این » 

« هر چه زودتر به طرز مناسبی خاتمه پذیرداعتصاب ادامه یابد، بهتر است  تمام شدت

(102 ) 

مخالف آغاز اعتصاب بودند  )حزب و شورای متحده( به این ترتیب هر دو تشکل مذکور

 هر دوی آنها اختند.اند اما زمانی که کارگران بدون رجوع به آنها چرخ تولید را از کار

ضمن تالش برای توقف مبارزات کارگران خواست سندیکاسازی و تقویت سندیکا را 

کارگر کردند. کارفرمایان ورژیم شاه با سبعیت در مقابل های وارد لیست مطالبات توده

از همه راهها برای به شکست  موج اعتراض کارگران نفتگر کرمانشاه ایستادند و
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ند، رؤسای شرکت نفت کرمانشاه با صدور اطالعیه ای کشاندن اعتصاب تالش نمود

تهدید کردند که اعتصاب کنندگان را در صورت عدم بازگشت به کار اخراج خواهند 

کرد. آنها  برای اجرای تصمیم خود دست به تعیین ضرب االجل زدند. اعتصاب 

 نفر اخراج شدند.  400کارگر شرکت، بیش از  900شکست خورد و از مجموع 

کارگران اما چند ماهی این طرف تر در منطقه ای کمی جنوبی تر زبانه کشید، خشم 

نفتی خوزستان میدان جنگ توده کارگر با سرمایه های سراسر حوزه 1325در تیرماه 

داران شد. اعتصاب از آغاجاری آغاز گردید. کارگران ضمن طرح مطالبات اقتصادی و 

شرکت نفت ایران و انگلیس در  رفاهی خویش خواستار ممنوعیت هر نوع دخالت

اوضاع سیاسی کشور، عزل مصباح فاطمی استاندار خوزستان و پایان توطنه مشترک 

انگلیسی و سران عشایر در بسیج نیروهای مزدور علیه های رژیم شاه، امپریالیست

جنبش کارگری در جنوب گردیدند. همه کارگران دست از کار کشیدند و بر تحقق 

هزار کارگر پاالیشگاه نفت  10ی فشردند. یک روز بعد، بیش از خواستهای فوق پا

 آبادان به حمایت از توده همزنجیر نفتگر خویش در آغاجاری چرخ تولید را از کار

اختند. دامنه اعتصاب به این دو شهر ختم نشد. کارگران سایر مناطق نفتخیز دست اند

دی ترین و حساس ترین کارگر در یکی از کلیهای از کار کشیدند. خیزش توده

مجاری اقتصادی کشور، در حوزه ای که هر روز خونمایه حیات هزاران کارگر را به 

نمود، بورژوازی انگلیس و ایران و امریکا و می شریان سود سرمایه جهانی پمپاژ

این کشورها را اسیر وحشت ساخت. در این میان چه جای تعجب که خوف های رژیم

گاهی و سران حزب توده ایران نیز طغیان کرد. اینان در این و هراس بورژوازی اردو

زمان بخشی از قدرت سیاسی منفور و ضد کارگری روز بودند. بخشی که بیش از 

گرفت و هر میزان می دیگر باید بار آرام سازی جنبش کارگری را به دوشهای بخش

آورد. می ینتعلل و قصورش در این کار، شانس حضور حزب در ماشین دولتی را پائ

برای احراز  اشرقبا تساهل سران حزب در مهار مبارزات کارگران را سند بی کفایتی 

 نقش بر زمینشان اعضایش کردند و با کشیدن کرسی از زیر پایمی سهام قدرت تلقی

ازی اعتصاب بزرگ کارگران اند ساختند. عده ای از فعاالن کارگری دخیل در راهمی



 243   /   1332تا  1320های فصل پنجم: سال

 

ی حزبی بودند، اما به باور خیلی ها، نقش خود در مبارزات نفت، از اعضا و کادرها

از حزب به خاطر ها آنکردند. می پنهان توده کارگر را از سران حزبهای جاری توده

کل راهبرد، سیاست، سیره و پراکسیس طبقاتی اش به عنوان یک حزب ارتجاع 

های ین کاسبکاریاما نسبت به زشت ترکردند، نمی بورژوازی ابراز نفرت و نارضائی

کارگر فروشانه اش انتقاد داشتند. به هر حال آنان برخالف دستور حزب همراه 

ایفای نقش  اعتصاب شدند و در تنظیم لیست مطالبات و حک کردن خواست سندیکا

دانستند!! در می زیر آوار توهم، حزب توده را سازمان سیاسی طبقه خود اینان. نمودند

حفیظ اهلل »کردند. می ر کابینه قوام را مماشات قلمداداین میان فقط مشارکتش د

از کارگران « حسینعلی للری»کارگر با تجربه و مبارز منطقه نفت آغاجاری، « کیانی

فعال سرشناس کارگری « علی امید» هم شایدپیشرو حوزه نفتی مسجد سلیمان و 

 (103پاالیشگاه آبادان، چنین وضعی داشتند. )

ار نفری کارگران، با تعطیل چرخه تولید، صدور و پاالیش جمعیت عظیم چندین هز

عظیم نفتکش و انسداد مجاری حمل و نقل محصوالت نفتی، های نفت، با توقف کشتی

را به مصاف کشیدند. رژیم و ها عمالً ماشین قدرت بورژوازی و شرکای امپریالیست آن

در خوزستان اعالم  شرکت نفت ایران و انگلیس نیز با همه قوا دست به کار شدند.

حکومت نظامی کردند. همزمان سه ناو مهم نظامی انگلیس راهی شط العرب گردیدند 

و در کنار پاالیشگاه آبادان شروع به دادن مانور نمود. مظفر فیروز وزیر کار دولت قوام 

بدون هیچ فوت وقت ستاد خاص مقابله با مبارزات نفتگران را در محل ساختمان 

اعضای کمیته مرکزی « رادمنش»و « جودت»ادان تشکیل داد. شرکت نفت در آب

راهی  حزب توده نیز به دستور حزب و در اجرای فرمان نخست وزیر و دربار پهلوی،

کارگر در همه های خوزستان گردیدند. محاسبات سران حزب این بود که توده

کمیته مرکزی نفتی حتماً  سر تسلیم فرود خواهند آورد و در مقابل دستور های حوزه

زانو خواهند زد، اما سیر رخدادها خالف این را به نمایش نهاد. کارگران درخواست 

سفرای حزب را بر سینه دیوار کوبیدند، اعالم داشتند که تا حصول همه مطالبات خود 

دهند. آنها به این نیز بسنده نکردند و زمانی که با پرخاش و می به اعتصاب ادامه
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رو به رو شدند، به سوی وی هجوم آوردند، به « دکتر جودت»جناب های گستاخی

سرزنش و شماتت او پرداختند و با اراده ای آهنین به او هشدار دادند که هر چه زودتر 

را ترک گوید. جودت با بی شرمی زایدالوصفی که خاص ارتجاع بورژوازی از  خوزستان

نمود. او گفت که این کار رز اند جمله سرمایه داران اردوگاهی است شروع به دادن

لرزاند. می اتحاد حزب توده و دولت قوام و قطب قدرت اردوگاه راهای توده کارگر، پایه

)چه وحشتناک(!! شمار زیادی از کارگران با شنیدن این حرفهای ماالمال از وقاحت، از 

ا کوره به در شدند و بسیار خشمگین به سرزنش وی پرداختند. در این میان افرادی پ

درمیانی کردند و از ترس اینکه کارگران عاصی به وی حمله ور شوند او را از معرکه 

 بیرون نمودند و به جای دیگری منتقل ساختند. 

کارگر به اعتصاب ادامه دادند و رژیم شاه و حزب توده و شرکت نفت ایران و های توده

کار تالش برای  انگلیس که از حل مسالمت آمیز ماجرا مأیوس شده بودند، دست به

یافتن راههای دیگر گردیدند. توسل به قهر و اعمال سرکوب نظامی راهکار متعارفی 

های . آنها اجرای دسیسههمیشه حاضر داشتندبود که رژیم و شرکای امپریالیستش 

شوم دیگر را هم پیش رو قرار دادند. با رجوع به سران عشایر، جمعیت وسیعی از 

های ا را برای سرکوب کارگران بسیج نمودند. در هفتهمزدوران تحت سرکردگی آنه

شرکت  گرآخر تیرماه چکمه پوشان مسلح رژیم، مزدوران عشایر و نیروهای سرکوب

نفت ایران و انگلیس متحداً به صفوف کارگران یورش بردند. دهها هزار کارگر با اراده 

ازی رفتند. ارتش استوار تصمیم به مقاومت گرفتند و با دستان خالی به جنگ بورژو

مزدور شاه صفوف متحد کارگران را به گلوله بست. حمام خون راه افتاد و در نخستین 

تن از  150کارگر با ضرب گلوله مزدوران از پای درآمدند. بیش از  47شبیخونها 

منازل مسکونی  همه جا راه افتاد.ها همزنجیران آنها نیز زخمی شدند، موج دستگیری

 در جاهای مختلف رد هجوم وحشیانه واقع شد. شمار دستگیرشدگانمو کارگران نفتگر

رفت. اعتصاب شکست خورد و بورژوازی ارتجاعی اردوگاهی آتش  از هزاران نفر باالتر

 کارگر گردید.های بیار سفله تحمیل این شکست بر توده

 کشتار کارگران ریسندگی سمنان
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وسط رژیم شاه، کل جنبش شکست اعتصاب کارگران نفت و کشتار وسیع نفتگران ت

کارگری ایران را تکان داد. در ماههای بعد، صدها کارگر کارخانه ریسندگی سمنان در 

اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها و علیه تصمیم صاحبان سرمایه دائر بر تعطیل 

شرکت، به صورت متحد دست از کار کشیدند. آنها اعالم نمودند که نقشه بیکارسازی 

یل کارخانه را نقش بر آب خواهند ساخت. پلیس بورژوازی با تدارک خویش و تعط

کافی وارد صحنه کارزار شد. با بربریت و توحش زایدالوصفی به ضرب و شتم آنها 

پرداخت. کارگران مقاومت کردند و به اعتصاب ادامه دادند. پلیس شروع به تیراندازی 

در جنگ میان چند اب گفتند. پلیس را با پرتاب سنگ جوهای کرد و کارگران گلوله

کارگر کشته شدند و شمار زیادی کارگر زخمی  5صد کارگر و قوای سرکوب، 

خود نشدند اما جنبش کارگری هر های کارگران قادر به تحمیل خواست گردیدند.

پیش بر شمار اعتصابات و خروش مبارزات و دامنه  هایروز در قیاس با روز

      خود افزود.های خیزش

خورشیدی، شاه جالد، به گاه شرکت در مراسم سالگرد  1327بهمن سال  15در 

هدف گلوله قرار « ناصر فخرآرائی»تأسیس دانشگاه تهران، از سوی فردی به نام 

داد که ماجرا از می زیادی نشان نسبتا گرفت، او از معرکه جان سالم به در برد. شواهد

است. طراحان کارت عضویت سوی محافلی خاص علیه حزب توده طراحی گردیده 

حزب را در لباس ضارب جاسازی کرده بودند و عوامل شهربانی کل کشور بیرون 

برای سازماندهی را مدرک کافی « فخرآرائی»از جیب کشیدن همین کارت 

 گسترده علیه مراکز فعالیت حزب و جنبش کارگری قلمداد نمودند. های شبیخون

کارگری در یک چشم به هم زدن های دیهحزب توده و شورای متحده مرکزی اتحا

اعالم شدند و موج تهاجمات آغاز شد. شمار زیادی از اعضای حزب و « غیرقانونی»

و ها دستگیر و راهی زندان شدند. هر نوع فعالیت علنی کمیتهها فعالین اتحادیه

کارگر ممنوع اعالم گردید. این های حزب یا هر جنب و جوش اعتراضی تودههای حوزه

رخدادها با همه تأثیری که داشتند از وسعت فعالیت بورژوازی اردوگاهی نکاست. 
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شبکه کارگری حزب توده تقالی خود برای بسط نفوذ هر چه وسیع تر در میان 

 (104زیادی هم به چنگ آورد. )های کارگران را ادامه داد و در این گذر موفقیت

 اعتصاب کارگران معدن مس گاجره

ه معادن دنیای سرمایه داری تاریخاً طاقت فرسا، زجرآور و مرگبار شرایط کار در هم

بوده است. این شرایط تا همین امروز هم در غالب کشورها دستخوش هیچ بهبودی 

نشده است و هر هفته و هر روز جان شمار کثیر کارگران این قلمرو انباشت و 

بدترین وضعیتها را داشته گیرد. معادن ایران از آغاز تا حال می سودافزائی سرمایه را

گاجره فاجعه بارترین میزان فشار  و معدنهای مس شمشکدر این میان است و 

کار  روزانهآمیخت. می کارگر را با جهنمی ترین شرایط کاری به همهای استثمار توده

نهاد. فحاشی، تحقیر و می ساعت را پشت سر 18تا  12مرگ، مرز های در این بیغوله

 هر کارگری را به ورطه انفجارها گران توسط کارفرمایان یا عمله و اکره آناهانت به کار

ذغال سنگ، گازگرفتگی، از دست دادن های انداخت. له شدن و مردن در واگنمی

کامل بینائی، ابتالء به امراض گوناگون ریوی و کبدی بلیه هائی بود که مدام بر سر 

تشو، کمترین امکانات بهداشتی، شسمواد  شد. از وسائل ایمنی، حقمی معدنچیان نازل

 از لباس کار هیچ خبری در میان نبود. سرمایه داران فقط فشار استثمار را باال یحت

ساختند. وضع می بردند و زندگی و زنده بودن توده کارگر را مایه و مالط این کارمی

فقر و فاقه  چنان مرگبار بود که کارگران نواحی نزدیک به رغم تحمل فشار گرسنگی و

دادند و صاحبان معادن برای تأمین می با مشاهده این قتلگاه کمتر به کار در آن تن

نیروی کار به سراغ مناطق دورتر، سراغ بردگان مزدی بیکار و نفرین شده خراسانی و 

رفتند. شورای متحده مرکزی و حزب توده در سالهای پس از می گاه حتا آذربایجانی

رضاخان، در این مراکز نیز دست به کار سندیکاسازی گردیدند. و سقوط  20شهریور 

در هر کدام این معادن سندیکائی بر پا شد، سندیکاها به هم مرتبط شدند و تشکیل 

داد. می کرد که در همه جاهای دیگر انجاممی اتحادیه دادند. حزب در اینجا نیز همان

به عنوان ساز و ها از این دکهو بهره گیری  ئیسندیکاهای آویختن کارگران به دکه
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به این امید که کفه قدرت خود  ،کارهای چانه زنی با احزاب و نیروهای دیگر بورژوازی

 را هر چه سنگین تر سازد.

در اعتراض به سطح « گاجره»کارگران معدن مس  1330اردیبهشت سال  30در 

هر چرخ کار و بسیار نازل مزدهایشان دست به اعتصاب زدند. معدنچیان با خشم و ق

تولید را متوقف ساختند. رژیم شاه به همه ترفندها توسل جست تا شاید آنها را به سر 

کار باز گرداند. از جمله کوشید تا از وجود عده ای سرسپرده و فریب خورده به عنوان 

کارگر را بیش از پیش به های رژیم تودههای نیروی اعتصاب شکن سود جوید. دسیسه

ن با سرسختی و درایت ایستادگی کردند. یکی از کارگران، کودک خشم آورد. آنا

خردسال خود را بر سر دست بلند نمود. او خطاب به همزنجیرانش فریاد سر داد که 

بچه مرا بکشید و غذای خود کنید اما اعتصاب را نشکنید، اعتصاب شکنان خائنان »

جنب و جوش افتاد و  با شروع مبارزه کارگران، شورای متحده مرکزی به« منفورند

تومان جمع آوری نمودند تا  6000فعالین سندیکائی عضو شورا در طول مدتی کوتاه 

از اعضای  یدر اختیار اعتصاب کنندگان قرار گیرد. این پول به دلیل دزدصفتی یک

حزبی های حزب توده به دست کارگران نرسید اما نفس ماجرا نشان از تحرک سازمان

ان به حزب در رابطه با مبارزات توده کارگر داشت. تحت تأثیر آویزهای و اتحادیه

حمایت خود از اعتصاب را اعالم  دیگرهای فعاالن حزبی بود که بسیاری از اتحادیه

روز طول کشید و با استمداد  6کردند. از آمادگی خود برای پشتیبانی گفتند. اعتصاب 

 (105)ی رسید. زبه پیروها و پشتیبانیها از این همراهی

 اعتصاب نساجی شاهی و قتل عام کارگران

نه فقط ریالی بر دستمزد ها سرمایه داران و رژیم سلطنتی سرمایه در این سال

 افزودند و نه فقط هیچ بهبودی در شرایط کار و استثمار آنان پدیدنمی کارگران

را باز کاستند و شرایط وخیم کارشان می آوردند که مدام از بهای نیروی کارشاننمی

رژیم شاه به عنوان سرمایه دار صاحب نساجی  1328کردند. در سال می هم وخیم تر

شاهی به طور همزمان از یک سوی روزانه کار کارگران را طوالنی تر ساخت و از سوی 

دیگر دستمزد آنها را پائین آورد. اقدام کارفرمایان با مخالفت و عصیان توده کارگر 
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ه اعتصاب زدند. آنان تظاهرات با شکوهی را در اعتراض به مواجه شد. کارگران دست ب

تصمیم سرمایه داران دولتی کارخانه سازمان دادند. تظاهراتی که حمایت و همدلی 

اهالی کارگر شهر را به دنبال آورد. رؤسای شرکت از اعتصاب کنندگان خواستند تا به 

گرو الغاء تصمیمات مدیران  سر کار باز گردند و کارگران هر نوع بازگشت به کار را در

اعالم کردند. کشمکش ادامه یافت، مطابق معمول نیروی انتظامی و قوای سرکوب 

را به سینه کارگران نشانه رفتند و در همان ها رژیم وارد میدان شد. سرکوبگران تفنگ

دیگر را کارگر  53ی در آوردند و کشتند و کارگر مبارز را از پا 5لحظات نخست 

د. کشتار توده کارگر با موج تنفر و اعتراض نیرومند همزنجیران آنها در زخمی کردن

در  ،شهر شاهی و سایر شهرهای ایران مواجه شد. فاجعه به خون کشیدن اعتراض

مجلس سرمایه مورد گفتگو قرار گرفت. ساعد نخست وزیر وقت به وقوع این جنایت، 

رد. او بسیار عوامفریبانه نفر دیگر اعتراف ک 53کارگر و زخمی شدن  5کشته شدن 

سخن از تعقیب قاتالن و عوامل کشتار بر زبان آورد، اما آنچه در عمل رخ داد، مثل 

همیشه خالف این حرفها بود. کمیسیون دولتی که ظاهراً وظیفه بررسی ماجرا را به 

نفر از فعاالن جنبش کارگری را  15دوش گرفت!! به محض ورود به شهر شاهی 

سیاهچال نمود. افراد کمیسیون به جای تعقیب عوامل کشتار دست  دستگیر و تسلیم

به کار سرکوب مبارزه کارگران شدند و کوشیدند تا کل رویداد را مستمسکی برای 

 (106خفه کردن صدای اعتراض کارگران کنند. )

 جنبش کارگری و دولت مصدق

اصرار  در پوشش چپ همواره ینه نمای محافل سیاسی بورژوازی حتادبیات وارو

تا وانمود کنند که گویا در دوره دو ساله زمامداری مصدق در پهنه جدال اند داشته

کفه حمایت از طبقات ها میان کارگران و سرمایه داران یا حتی دهقانان و فئودال

قبل و بعد مقداری سبک تر بوده است!! این حرف های استثمارگر در قیاس با دوره

ربطی به سیاست ها یشتر مبارزات کارگران در این سالعوامفریبانه است. توفندگی ب

متفاوت دولت مصدق نداشت. در طول این دو سال هیچ اعتصاب کارگری در هیچ 

کجای جامعه رخ نداد که مورد هجوم فوری قوای سرکوب رژیم و نیروهای ارتش و 
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 پلیس و ژاندارم تحت فرماندهی کابینه مصدق قرار نگیرد. دلیل یا ادله واقعی

اوجگیری اعتصابات و اعتراضات کارگران در این سالها بسیار روشن است. در این میان 

دو عامل تأثیر زیاد داشتند. اول اینکه قدرت سیاسی حاکم در تشتت و فروماندگی 

جریان داشت و در دوره  1332تا  1320برد. وضعیتی که در کل دوره می کامل به سر

وماندگی در این سطح به خودی خود توان رژیم مصدق بیشتر هم شد. این تشتت و فر

تا روزهای وقوع  20داد. سلطنت بعد از شهریور می را کاهشها برای مقابله با جنبش

اساسًا در موقعیتی نبود که بتواند فضای سیاسی جامعه را  32مرداد  28کودتای سیاه 

«. را بی پرس و جو اجازه رفتن ندهدنسیم »مین گذاری کند و به شیوه سلف خود 

زیادتری هم مواجه بود زیرا خودش در های دولت مصدق از این لحاظ با دشواری

قدرت را در دست داشت بسان چراغ دم باد شانس بقا برای های همان حال که اهرم

تکیه  ،عاصی استثمارشوندههای دید، کوه توهم بخش وسیعی از تودهنمی فردای خود

آمد، اما نه قادر و نه خواهان باز کردن هیچ شاخ ملخی به می تش به حسابگاه قدر

گردید. در اردوی شرکای طبقاتی نیز از داخلی گرفته تا می نفع کارگران و دهقانان

ماند که دنیای ایمان می شد. امامزاده گمراهسازی رامی بین المللی مغضوب تلقی

آفرید و منکران و نمی در وجودش خرافی مریدانش هیچ میزان توان معجزه گری

گذاشتند. اهل هیچ نوع گشایشی در هیچ قلمرو زندگی نمی مخالفانش هم او را آسوده

های کارگر و دهقان متوهم به خود نبود و زیر فشار فرساینده مماشات طلبیهای توده

آمد. اگر دولت مصدق نوع نمی منفعالنه از عهده دفع هیچ حمله رقیبانش هم بر

قان و سرکوب یا اعمال قهر مشابه قوام السلطنه و عال و صدراالشراف را بر مبارزات خف

نمود نه به خاطر تمکین وی به حداقل مطالبات معیشتی یا نمی روز کارگران اعمال

انتظارات سیاسی و رفاهی و اجتماعی طبقه کارگر که از فتور و فروماندگی دولتش در 

گردید و ربط چندانی به مدارا طلبی بیشتر او با می سرکوب ناشیهای پیشبرد برنامه

جنبش طبقات استثمارشونده نداشت. مؤلفه دومی که فشار اختناق و سرکوب را 

کارگر و دهقان در پهنه کارزار بود. سرکوب های داد حضور گسترده تودهمی تقلیل

 ب به خونافتاد. کارگران فراوانی به جرم اعتصامی گرفت، کشتارها اتفاقمی صورت
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غلتیدند، اما موج مبارزات استثمارشوندگان همه جا در حال طغیان بود و با می

نشست. در دل این اوضاع البته حزب توده نیز فرصت نمی و کشتارها عقبها سرکوب

کرد می شمرد، این حزب در هر کجا که منافع بورژوازی اردوگاهی اقتضامی را مغتنم

ق دغربی شریک آنها از دولت مصهای قبا و امپریالیستبا هدف کاستن از کفه قدرت ر

نمود و در خیلی جاها برعکس، از نفوذ وسیع خود میان کارگران برای می جانبداری

گرفت. می فشار بر دولت و تسویه حساب بااحزاب لیبرال ناسیونالیست حامی آن بهره

گذاری فضای اقدام اخیر به نوبه خود از توان دولت مصدق برای سرکوب و مین 

کاست. کل ابتدا تا انتهای رسالت جبهه ملی و مصدق در اصالحاتی ابتر، می سیاسی

میانی طبقه بورژوازی در اضافه های عجزآلود و شکست آمیز برای افزایش سهم الیه

حاصل استثمار طبقه کارگر ایران و جهان، حصه وسیع تر این بخش های ارزش

سرمایه و متقاعد نمودن سرمایه داران بزرگ تر و بورژوازی در ساختار قدرت سیاسی 

گردید. اقداماتی از نوع می شرکای امپریالیست آنها به قبول این تغییرات خالصه

ک بودجه نظامی، انتقال عده ای از ارتشیان به ژاندارمری، اخراج شماری از اندکاهش

ه و دربار، چک و بی عنان شاهای ژنرالهای درباری، محدود ساختن برخی از یکه تازی

علم و روز،  امریکا و انگلیس، تضعیف برخی نهادهای اطالعاتیهای چانه زدن با دولت

و باالخره  و مهم  کتلهای فریبکارانه رفراندوم پردازی و رجوع به آراء مستقیم توده ها!!

دیگر صرفًا های جار و جنجال یا، «ملی کردن نفت» کل کمپین  موسوم به تر از همه 

نقش، برای  اینبودند. دولت مصدق برای ایفای  باال هدف همینو برگ پیشبرد ساز 

انجام تغییراتی به نفع بخشی از بورژوازی و تعدیل زیادت خواهی بخش دیگر این 

طبقه، تمامی زمین و زمان زندگی توده کارگر و دهقان آن روز را آکنده از گرد و غبار 

جنگ و جدال او برای برخی تغییرات در که  نمودتوهم و فریب کرد. چنین القاء 

انگلیسی، گویا های نفتی میان بورژوازی ایران و امپریالیستهای توزیع اضافه ارزش

بناست لقمه نانی هم به شکم گرسنه این کارگر و آن دهقان برساند!! گویا کشمکش او 

شرایط با جناح نیرومندتر بورژوازی راستی، راستی کمترین بهبود در وضع معیشت و 

های زندگی اجتماعی استثمارشوندگان هم پدید خواهد آورد!! گویا مناقشات و مخالفت
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وی با شاه و دربار قرار است سر موئی هم از فشار دیکتاتوری و خفقان علیه کارگران و 

 دهقانان بکاهد. 

کابینه مصدق و احزاب لیبرال ناسیونالیست حامی او در پهنه القاء و تزریق این 

ناراضی و عاصی استثمار شونده عمالً دست همه های به ذهن و مغز توده توهمات

ها،  دیگر بورژوازی را از پشت بستند و به اعتبار همین توهم آفرینیهای دولت

بیشترین حمایت کارگران و دهقانان را جلب نمودند. حمایتی که نهایتًا فقط کفه 

داخلی و جهانی به نفع بخش  قدرت دولت وی برای چانه زنی با بخشی از بورژوازی

ساخت. کابینه مصدق و شرکا، جنبش کارگری ایران می دیگر همین طبقه را سنگین

آماج یورش گرفت. اعتصاب ها را نه از یک سو و یک جبهه که از همه جهات و جبهه

–کارگر کفاش تهران، اعتصابات کارگران نفت آبادان، آغاجاری، راه آهن تهران  2000

های توده مبارزات و کرمانشاه شاهی، تبریز، تهران، درها نساجی کارگران یمشک،اند

اما به طور همزمان با اغتنام فرصت از  (107)ر جاهای دیگر را سرکوب کرد د کارگر

فاجعه توهم دامنگیر کارگران و به ویژه با کمک حزب توده و بورژوازی اردوگاهی، 

ی در تسویه حساب با رقبای طبقاتی همین اعتراضات و مبارزات را به صورت سالح

، خویش مورد بهره برداری قرار داد. مصدق زیر فشار مبارزات بسیار گسترده کارگران

قانون بیمه اجتماعی، بیکاری، »خود را مجبور دید که الیحه ای را تحت عنوان 

هیچ  کارگرهای توده. اما تسلیم پارلمان بورژوازی بنماید« کار حوادث ناشی از ،بیماری

در زندگی خویش مشاهده  زچی هیچها گاه از آثار و عوارض این به اصطالح قانون

 ننمودند. 

کارنامه جبهه ملی در مورد جنبش دهقانی روز نیز هیچ درون کابینه مصدق و احزاب 

. در طول نداشتدر رابطه با طبقه کارگر و جنبش کارگری  خودبهتر از پرونده ای 

زات دهقانان علی العموم توسط قوای قهر دولتی سرکوب دوره زمامداری آنها مبار

به پارلمان  تهیه نمود و «قانون اصالحات ارضی »زیر نام  را . مصدق چیزیگردید

بود. در این طرح ها در زمره ارتجاعی ترین راه حل ویبورژوازی داد. راه حل ارضی 

بان زمین دار مورد و ارباها دهقان توسط فئودالهای تداوم استثمار وحشیانه توده
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 10گردید که می شد. همزمان به گونه ای عوامفریبانه خواستار آنمی قبول واقع

 کسر و به سهم دهقانان اضافه شود!! متن مذکور ادامه هافئودال همالکان بهرهدرصد از 

، همه اینها درصد از حصه مالکان هم به کارهای عمرانی اختصاص یابد 10داد که می

دهقان های درصد بهره مالکانه از سوی توده 20به الزم االجرا بودن پرداخت هم نهایتًا 

مصدق هیچ گاه و « اصالحات ارضی» ( طرح 108!!. )گردیدمی به اربابان فئودال قفل

در هیچ نقطه ای لباس اجرا تن ننمود، این امر چند دلیل اساسی داشت. اوالً دهقانان 

مناسبات فئودالی بودند و در هر کجا که  در سراسر کشور خواستار برچیدن کامل

دیدند، حاضر به پرداخت هیچ دیناری می یارای مقابله با قوای سرکوب رژیم را در خود

شدند. ثانیاً سخن از کاستن و افزایش سهم مالک و زارع یا فئودال و نمی بهره مالکانه

بش دهقانی و دفاع دهقان در عمل فقط نوعی تقالی کور فریبکارانه برای مقابله با جن

کرد. بهره مالکانه و سیورسات فئودالی در ایران هیچ می از بقایای فئودالیسم را حکایت

متناسب با قدرت و طول ها سطح و سقف و محدوده و میزان ویژه ای نداشت. فئودال

و عرض حمایت دولت از خود در یک سوی و درجه رکود یا اعتالی جنبش دهقانی در 

دهقان های حاصل کار توده %80یا  70و گاهی  60، 50، 40، 30 بر ، بالغسوی دیگر

 ساختند. آنان سوای این استثمار جنایتکارانه، تا چشم کارمی را از چنگ آنها خارج

کردند. شمار می کرد انواع و اقسام سیورسات بشرستیزانه را بر دوش دهقانان بارمی

نهاد. جار و جنجال می ا پشت سرر 300این سیورسات در پاره ای مناطق حتی مرز 

 درصد بهره مالکانه عمالً هیچ تقلیلی در فشار استثمار دهقانان پدید 10کاستن 

 آورد زیرا مالکان با حمایت ماشین دولتی از دهها طریق دیگر آن را جبراننمی

 وننفئودالی باال لباس قاهای کردند، در عوض این طرح بر تمامی درندگیمی

مجوز قتل عام مبارزات دهقانان توسط ژاندارمری و ارتش شاهنشاهی به پوشاند و می

 نمود. می را صادر« قانون شکنی»جرم واهی 

اله زمامداری مصدق و سرکوب جنبش کارگری و دهقانی که بگذریم دوران دو ساز 

عنان گسیخته اجتماعی های با هیچ میزان جرح و تعدیل بی حقوقی یجبهه ملی حت

حق » ه روز هم همراه نگردید. زنان کماکان از آنچه ارتجاع بورژوازی مسلط در جامع
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نامد محروم ماندند. نه فقط هیچ قدمی در راه کاهش تبعیضات فاجعه بار می «رأی

ی این تبعیضات جنسی برداشته نشد که عماًل با روحانیت ارتجاعی منادی بقا

ری همه جا آماج تمام عیار رفرمیستی کارگهای تشکل یهمصدائی گردید. حت

ها شبیخون و یورش قرار گرفتند. دستگاه سرکوب فکری و تحمیق و مسخ افکار انسان

یا شبکه اختاپوسی روحانیت اسالمی نه فقط هیچ تضعیف نشد که نقش ویژه مراجع 

دینی در نهادهای ناظر بر به اصطالح انتخابات پارلمان مورد تأیید و حمایت واقع 

د به این نکته نیز اشاره کرد که حزب توده به رغم پاره ای گردید. در همین جا بای

توهم های اختالفات با دولت مصدق در دامن زدن و بارور ساختن هر چه بیشتر نطفه

کارگر و دهقان به این دولت نقش مؤثر بازی کرد. در تمامی مواردی که های توده

و مصدق وجوه وحدتی منافع بورژوازی اردوگاهی و لیبرال ناسیونالیسم جبهه ملی 

یافتند، عمالً حزب رسالت بسیج دهقانان و کارگران می برای مقابله با رقبای مشترک

گرفت. کمپین شستشوی مغزی می در پشت سر احزاب عضو جبهه را به دوش

های بخشید، کارزار جداسازی تودهمی کارگران به نفع ارتجاع بورژوازی را وسعت

داد و فشار گرد و خاک می ضد سرمایه داری را شدت کارگر از ریل مبارزه طبقاتی

 توهم و وارونه پردازی ویرانگر بر شعور و شناخت و مغز توده کارگر را سهمگین تر

 کرد.می
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 اعتصاب کارگران ریسندگی سمنان

 کارگر و زخمی شدن دهها نفر از اعتصاب کنندگان 5قتل 

جمله اعتصابات پرشکوه دوره توان از می خیزش متحد کارگران ریسندگی سمنان را

زمامداری مصدق به حساب آورد. سرمایه داران صاحب کارخانه در تابستان سال 

در شرائط وخیم اقتصادی روز با مشاهده کاهش حجم سودهای کالن خویش  1331

کارگر زدند. آنان در وحشت از اعتراض کارگران و برای های دست به اخراج وسیع توده

آنها از قوای نظامی دولت مصدق استمداد کردند. ارتش رژیم عده  مقابله با موج خشم

کارگر های زیادی سرباز را به محل کارخانه اعزام کرد تا در صورت طغیان قهر توده

دست به کار سرکوب و بیرون راندن آنها شوند. کارگران علیه بیکاری جمعی خود 

که کارخانه را از  کردندم . آنها عزم جزشدندشوریدند و خواستار ادامه کار شرکت 

خارج سازند، تمامی ماشین آالت و همه آنچه که محصول کار  صاحبان سرمایهدست 

خودشان یا همزنجیرانشان بود تصرف نمایند، چرخه تولید را به دست گیرند و همه 

امور را خود سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملی گردانند. کارگران آماده انجام این 

ما با مقاومت وحشیانه ارتش شاهنشاهی و عوامل دولت مصدق مواجه کار شدند ا

کارخانه را به تصرف خود در آوردند. اقدام  گردیدند. آنان سد سرکوب را شکستند و

کارگران مورد پشتیبانی بسیار گسترده توده اهالی شهر واقع شد. تمام شهر به حمایت 

و زحمتکش سمنان به این بسنده  و مبارزات آنها برخاست. سکنه کارگرها از خواست

دادند، زن و مرد و پیر و پرشکوهی ترتیب بسیار نکردند. آنان راهپیمائی و میتینگ 

کودکان خردسال در این تظاهرات شرکت نمودند، با صدای رسا بر  یجوان حت

جانبداری خویش از مطالبات کارگران پای فشردند و خواستار تحقق انتظارات آنها 

اندار شهر و مراکز قدرت پلیسی رژیم شاه از مشاهده موج طغیان توده گردیدند. فرم

سراسیمه و دستپاچه در محل کارخانه حاضر شدند و ها اهالی به وحشت افتادند. آن

کارگران را اعالم داشتند. دولتیان تأکید نمودند های ریاکارانه موافقت خود با خواست

هیچ کارگری بیکار نخواهد شد و تمامی  که شرکت ریسندگی به کار ادامه خواهد داد.
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دستمزدهای کارگران در ایام تعطیل کارخانه نیز پرداخت خواهد گردید. پس از این 

خود های کارگر و اهالی شهر عجالتًا به اعتصاب و راهپیمائیهای وقایع بود که توده

 حاکمان سرمایه شدند. های پایان دادند و پیروزمندانه منتظر اجرای وعده

خبری نشد، ها پنج روز گذشت و کارخانه همچنان تعطیل باقی ماند. از وعده

تلقی « کان لم یکن»پیش را های کارفرمایان راه تمرد پیش گرفتند و همه حرف

کردند. این کار آتش خشم کارگران را بیش از پیش برافروخت. آنها دو باره بر پای 

ئی بزرگ خواستار تحقق در یک گردهما 1331شهریور سال  13خاستند و در 

وحشیانه های خود گردیدند. اجتماع اعتراضی کارگران این بار آماج یورشهای خواسته

نیروهای سرکوب رژیم و دولت مصدق قرار گرفت. چکمه پوشان مسلح مزدور به 

کارگر را کشتند و  5معترض کارگر حمله کردند، با سبعیت تمام های صفوف توده

وم و مجروح ساختند. خبر کشتار کارگران بسیار سریع در نفر را مصد 20بیش از 

سطح شهر سمنان و همه شهرهای ایران پیچید. موجی از قهر و نفرت علیه سرمایه 

شهریور  14راه افتاد. ساعاتی بعد در روز ها داران و دولتمردان و کل رژیم در دل

ان جلسه ای همزنجیران مبارز کارگران مقتول در کارخانه بزرگ چیت سازی تهر

تشکیل دادند. آنها با نثار بیشترین نفرت به عامالن حمام خون توده کارگر این کشتار 

کارخانه بزرگ دعوت کردند تا دست  43سبعانه را محکوم نمودند. همزمان از کارگران 

در دست هم کمیته ای برای حمایت از مبارزات همزنجیران خود در سمنان تشکیل 

و مراکز کار و تولید در ها سیل جانبداریها از بسیاری کارخانهدهند. در روزهای بعد 

سراسر ایران ارمغان راه مبارزه کارگران سمنان شد. طولی نکشید که اعتراض این 

کارگران به بارنشست. سرمایه داران تسلیم شدند و توده کارگر به سر کار خویش باز 

 (109گشتند. )

همین سال رخ داد. زمینه وقوع اعتصاب  نیز در اعتصاب کارگران دخانیات تهران

ماجرای بازدید دو مستشار امریکائی سازمان ملل از کارخانه بود. کارگران با اطالع از 

خبر ورود مستشاران بدون فوت وقت در اعتراض به دخالتگریهای دولت امریکا در امور 

ه شرکت و داخلی ایران دست از کار کشیدند، کارگاهها را تعطیل نمودند، در محوط
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امریکائی و انگلیسی های مجاور شروع به سر دادن شعار علیه امپریالیستهای خیابان

کردند. خبر تظاهرات کارگران به گوش  نمایندگان امریکائی اعزامی سازمان ملل 

 رسید و آنان مجبور به لغو برنامه دیدار خود گردیدند.

 بسیار پرشکوه کفاشان اعتصابروز بیستم ماه دی این سال، شهر تهران شاهد 

بود. در روزهای پیش از آن، یک کارگر کفاش به دست یکی از گروههای فاشیستی 

ضد کارگر و ضد چپ به قتل رسید. کشته شدن این کارگر سیل خشم و اعتراض 

تمامی همزنجیران کفاش وی را در سطح شهر جاری ساخت. کارگران فراخوان 

یتینگ خویش را مزار کارگر مقتول تعیین برگزاری تظاهرات صادر کردند و محل م

نفر در این نمایش بزرگ حضور یافتند. کارگران  3000نمودند. در روز موعود بیش از 

کفاش، نمایندگان توده کارگر شاغل در راه آهن تهران، نمایندگانی از جانب کارگران 

مان و سیلوها، چاپخانه ها، دخانیات، چیت سازی، سیمان، کوره پزخانه ها، ساخت

گل بر مزار کارگر همزنجیر در این مراسم شرکت های جاهای دیگر با نثار حلقهبرخی 

 ( 110جستند. )

کارخانه کبریت سازی ممتاز سرمایه داران صاحب  1331در روز نهم بهمن سال 

سه کارگر معترض این مؤسسه را اخراج و بیکار کردند. تصمیم کارفرمایان با  تبریز

روز بعد  3مت کارگران شرکت و چند کارخانه دیگر مواجه گردید. موج اعتراض و مقاو

و کلکته چی شهر تبریز دست از کار کشیدند. آنها  ممتاز، ظفرهای کارگران کارخانه

اعالم داشتند که تا بازگشت اخراج شدگان به سر کار، اعتصاب را ادامه خواهند داد. 

کلهای کارگری و خودداری دولت آنان همزمان خواستار افزایش دستمزدها، آزادی تش

 امریکا از دخالت در رخدادهای روز جامعه ایران شدند. 

سوای آنچه گفته شد اعتصابات کارگری بزرگ دیگری نیز در این دو سال به وقوع 

مختلف های پیوست که علی العموم با همبستگی و ابراز حمایت مؤثر کارگران کارخانه

با طرح  31در اسفند سال  نایع پشم اصفهانکارگران صاز همدیگر همراه بود. 

مطالبات خود دست به اعتصاب زدند. سرمایه داران با مطالبات کارگران مخالفت 
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کردند، اما این اقدام کارفرمایان بالدرنگ با اعتصابات گسترده و زنجیروار کارگران 

. پاسخ گرفت وطن وریسباف، زاینده رود، شهناز، شاهرضا، نختاب های کارخانه

تقریباً تمامی مراکز مهم کار و تولید شهر تعطیل شد. کارگران یکی از پرشکوه ترین 

در همین کارزار متحد همبستگی و اتحاد و همرزمی را به نمایش نهادند. های صحنه

بود که آنها به صورت برنامه ریزی شده، به طور یکپارچه و سیل آسا چرخ کار 

اختند. اند شیه جنوبی زاینده رود از کارحاهای و تولید را در کلیه خارخانه

خارج ها همگی همصدا و همدوش وسائل کار خویش به دست، از کارخانه

شدند، از سی و سه پل گذشتند و در کرانه شمالی رودخانه در میدان معروف 

به مجسمه اجتماع کردند. جمعیت چندین هزار نفری کارگران در اینجا ضمن 

رزمان خویش در کارخانه ممتاز، مجسمه شاه همهای پافشاری بر خواست

جنایتکار را به زیر کشیدند و دریای خشم و قهر طبقاتی خود را بر سر 

 تندیس این جالد سرمایه فرو باریدند. 

خیزش متحد کارگران ، 1331مهرماه  روز یازدهدر  اعتصاب کارگران راه آهن

تصاب کارگران شرکت اع، 1332در تیرماه  اطراف شهر تهرانهای کوره پزخانه

ماه  17در  ددر اعتراض به بیکار شدن همکاران همرزم خو کنسروسازی شاهی

همین  اردیبهشت 14کارگر دخانیات تهران در  2700اعتصاب ، 1331فروردین 

کارگر در های سال که محاصره وسیع کارخانه توسط ارتش مزدور رژیم و مقاومت توده

در یزد در  اعتصاب کارگران کارخانه هراتیشت، مقابل قوای سرکوب را به دنبال دا

اعتصاب کارگران ، 1331اعتراض به سطح نازل دستمزدها، در روز نهم خرداد سال 

این شهر در روز دهم خرداد، با همین مطالبه و در اعالم همبستگی و  کارخانه اقبال

در  اعتصاب کارگران شرکت نساجی درخشان یزدهمرزمی با کارگران هراتی، 

ک روز بعد و در همصدائی و همبستگی با همزنجیران خویش در دو کارخانه پیشین ی

 1331اعتصاب بزرگ کارگران نفت مسجد سلیمان در مردادماه سال و باالخره 
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را باید از جمله کارزارهای دیگر طبقه کارگر ایران در طول این دو سال به 

ای نظامی رژیم شاه حساب آورد. اعتصاب اخیر با شبیخون بربرمنشانه نیروه

و دولت مصدق رو به رو شد. کارگران مطابق معمول دست به مقاومت زدند. 

ارتش جنایتکار سرمایه با درندگی و قساوت تمام بر روی کارگران معترض 

کارگر به ضرب گلوله مزدوران رژیم از پای درآمدند و جان  10آتش گشود. 

 متجاوز گردید.    نفر 50دادند. شمار کارگران زخمی و مصدوم از 

  جمعبندی

حاوی تلخ ترین، دردناک ترین و به  1332تا  1320های فاصله تاریخی میان سال

کارگر ایران است. های مبارزه طبقاتی برای تودههای طور قطع آموزنده ترین درس

سال همسان دوره پیش از استقرار دیکتاتوری سیاه رضاخانی،  12جامعه ایران در این 

سقف حاکمیت، از بحران اقتصادی و اجتماعی دامنگیر نظام فئودال و پویه از شکاف 

قدرت سرمایه جهانی، از های انکشاف کاپیتالیستی، از تعارضات و مناقشات میان قطب

فروماندگی و استیصال حکومت کنندگان در مهار مبارزات استثمارشوندگان و 

ازه کامل ماالمال بود. همه اینها اندبهها ستمکشان، از شرایط آمیخته با کل این مؤلفه

در سطحی طغیان آمیز وجود داشتند اما جنبش کارگری ایران نه فقط هیچ بهره ای 

از این فرصت تاریخی برای تشکیل صف مستقل طبقاتی و ضد سرمایه داری خود 

های و گمراهه پردازیها نگرفت که هر چه موحش تر در باتالق توهم آفرینی

ارتجاع بورژوازی، به ویژه بورژوازی اردوگاهی غرق شد. کارگران تا مختلف های بخش

کرد در حال کارزار بودند اما عنان کارزارها به طور کامل در اختیار می چشم کار

مختلف این طبقه قرار داشت. شمار های بورژوازی و در خدمت مفاصا حساب بخش

نبار بود، اما این اعتصابات به اعتصابات بسیار کثیر و خیره کننده و بیش از همیشه خو

جای آنکه میدان مشق قدرت مستقل طبقاتی، مدرسه شناخت و آگاهی ضد سرمایه 

داری و سنگر تعرض به شیرازه موجودیت نظام بردگی مزدی باشند، بیش از هر چیز 

کارگری فراوانی های شدند. تشکلمی سکوی نمایش قدرت این یا آن بخش بورژوازی
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گردیدند تا خاکریز تعرض بخشی از می د کردند، اما بیشتر آنها متولدزاده شدند و رش

 بورژوازی علیه بخشی دیگر باشند. 

کارگر، اگر در دوره پیش از کودتای سیاه سوم های سرمایه ستیزی خودانگیخته توده

( 32تا  20اسفند یکراست پای نهال کمونیسم خلقی لنینی قربانی شد، در این دوره )

جعه بارتری شکار دیو قدرت و سود ارتجاع بورژوازی اردوگاهی گردید و هر به گونه فا

چه سهمگین تر از هر میزان رشد و بالندگی رادیکال ضد سرمایه داری باز ماند. شاید 

موجزترین و ساده ترین بیان برای داوری کارنامه این دوره حیات جنبش کارگری و به 

گی مزدی این جنبش آن باشد که بگوئیم طور خاص کارزار واقعی طبقاتی و ضد برد

هموارسازی راه تشکیل صف مستقل ضد کار با آنچه باید برای هر چه کارگران کردند، 

مزدی خود، سازمانیابی آگاه سرمایه ستیز خود، ارتقاء سطح شناخت طبقاتی و 

 مارکسی و ضد سرمایه داری خود، تدارک اعمال قدرت رادیکال طبقاتی خود

. در طول این دوره کارگران در نقطه، نقطه بی ربط بودها ی با همه اینآر کردند،می

کشور با رساترین صدا فریاد آزادی سر دادند، اما همه جا آزادی را با سر حزب توده و 

اردوگاه معنی کردند، در درون هر محفل، هر جمع، هر محله، هر تظاهرات، شور و 

د اما مبارزه با استثمار و استثمار شدن احساس و هیجان استثمارستیزی را یله ساختن

اختند. اهمیت متشکل شدن را در هر اند را با چشم سران اردوگاه و حزب توده نظر

کوی و برزن فریاد زدند و بر سینه هر دیوار حک کردند، اما آنچه را زیر این نام به 

گفت. می ذهن و پراتیک جنبشی خود راه دادند همان بود که اردوگاه و حزب توده

شعارهای آسمانکوب ضد فاشیسم سر دادند، اما فاشیسم را فقط در هیأت نیروهای 

اختند. زیر مهمیز آموزشهای گمراهساز اند دشمن اردوگاه بر مردمک چشم خویش

حزب توده شب و روز از حقوق، قانون، مدنیت، نظم، امنیت، تأمین اجتماعی، رفاه، 

نوعی گفتند اما کل اینها را با چشم و مغز و برابری و فراوان مفاهیم اجتماعی این 

قاموس و مالک ارتجاع بورژوازی کاویدند و به آرشیو ذهن و پروسه کارزار روز خود 

پمپاژ نمودند. کارگران در این دوره، در دل این فرایند، در متن آنچه انجام دادند و 

رزه واقعی آموختند و جنبش روز خود کردند، نه فقط هیچ میلیمتری به سمت مبا



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  260

 

علیه سرمایه داری پیش نرفتند که بالعکس از مسیر سرمایه ستیزی و مبارزه واقعی 

شدند. استثمار شدن توسط سرمایه در شکل برنامه ریزی  ترو مهجور ترطبقاتی دور

اسارت و سقوط از هستی آزاد را رهائی از استثمار پنداشتند!!  سرمایه داری اردوگاهی

و قدرت سرمایه داری دولتی را رهائی واقعی انسانی به  انسانی در سیطره حاکمیت

حساب آوردند!! فاشیسم را ضد فاشیسم تلقی کردند، انحالل هستی اجتماعی و انسانی 

خود در ساختار نظم بردگی مزدی را بهشت سوسیالیسم و دورنمائی رهائی بشر 

 نی حصول حقوقانگاشتند. کشتار حقوق اولیه انسانی توسط سرمایه را معیارها و مبا

متعالی خویش ارزیابی نمودند. کارگران در این سالها هر چه آموختند تعبیر باژگونه 

بود و درست به همین دلیل با هر گام خویش گامها از مبارزه طبقاتی ضد ها واقعیت

 سرمایه داری فاصله گرفتند. 

فضای کارگر به درستی، کمترین میزان کاهش های نیاز به گفتن نیست که توده

تاریخی معینی مانند پیش از کودتای سوم اسفند یا فاصله زمانی های اختناق و دوره

برای سرازیری سیل وار خودانگیختگی ضد سرمایه  فرصتی را 32تا  20های میان سال

داری خود دیدند. آنها بسیار درست، بسان سیالب سرکش مهار شده در پشت سدهای 

سد را منفذی برای طغیان نارضائی و قهر خود  اختناق و سرکوب، هر روزنه ای در

آنچه آنان به سپهر این نیز کاماًل درست است که علیه استثمار، ستم و نابرابری کردند. 

توانست جنبش آگاه می نمودند، ضدیت با سرمایه بود. ضدیتی کهمی کارزار پمپاژ

بپوسد، در توانست منجمد شود، می شورائی ضد کار مزدی آحاد کارگران گردد و

ضدیت با خود قرار گیرد، هیزم خشک مطبخ اربابان سرمایه و سود و قدرت گردد. 

طبقه آنان های توده چماق دست دشمنان برای قلع و قمع رویکرد ضد کار مزدی

 شود. 

نیز مثل دوره قبل،  1332تا  1320های جنبش کارگری ایران در فاصله سال

اردوگاهی با آن چنین نمود. یک بار دیگر تأکید سرنوشت دوم را پیدا کرد و بورژوازی 

کنیم که عناصر موسوم به فعالین سرشناس کارگری چه در این دوره و چه در دوره 

پیش از دیکتاتوری هار رضاخانی در تحمیل این سرنوشت بر طبقه کارگر نقش مؤثر 
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مانندان به و هها بازی نمودند. افتخاری ها، حجازی ها، امیدها، دهگان ها، آوانسیان

آگاهانه یا ناآگاهانه، در طول این دو دوره، رغم همه تفاوت هائی که با هم داشتند، 

نه فقط کمکی به بالندگی جنبش منفعت طلبانه یا فداکارانه و ایثارگرانه، در مجموع، 

را سکوی چانه زنی ضد سرمایه داری طبقه خویش نکردند که ظرفیت این جنبش 

. در دورساختن بیش و بیشتر این ساختندرژوازی با هم بخشهای مختلف ارتجاع بو

جنبش از ریل مبارزه ضد سرمایه داری تأثیر جدی گذاشتند و سرمایه ستیزی 

خودجوش طبیعی اش را طعمه حریق حرص و آز احزاب بورژوازی نمودند. بحث فقط 

 بر سر آموزشهای غلط و راهبردهای گمراهساز نیست. مطالعه هر ورق تاریخ حوادث

غم انگیز است. حدیث زندگی و مبارزه چند های حدیث وقوع تراژدیها این سال

میلیون کارگر است که همه چیزشان را، کل قدرت پیکار و اثرگذاری و میدان داری 

 . کردندخود را در اختیار بورژوازی قرار دادند و از مبارزه واقعی طبقاتی دور 

ها رها و متضاد با آنچه در مقابل چشمدر طول این دوازده سال برخالف غالب پندا

شود، تنها چیزی که وجود نداشت و کورسوئی از آن ساطع نبود، پرتوی، می ظاهر

اثری، اخگری از جدال واقعی سازمان یافته و آگاه طبقه کارگر با نظام بردگی مزدی 

سیل نیرومند سرمایه ستیزی  و به این مقدار، بود. در هیچ دوره ای تا این حد

و تسویه حسابهای احزاب و ها کارگران راهی برهوت خشک کاسبکاری پویدخو

رویکردهای درون طبقه بورژوازی نشد. حزب توده وجب به وجب اعتراضات روز 

کارگر را وسیله کسب و کار خود کرد. اگر در زیر چتر هارترین دیکتاتوری های توده

آن خواست نازل معیشتی را بر این کارگران در پویه کارزار روزمره خود این یا  ،ها

سال حتی همین سطح  12کردند، در این می سرمایه داران و دولت آنها تحمیل

نامحسوس اعمال قدرت و رویاروئی با سرمایه را در جنگ و دعوای میان بلوک 

 بورژوازی گم کردند. کارگران خواستار افزایش دستمزد و کاهش ساعات کارهای بندی

انداختند، به جای می ای که برای تحقق همین انتظارات نازل راه شدند اما مبارزهمی

پوشید، می آنکه قدرت جمعی آحاد طبقه آنان را به نمایش گذارد، لباس شوکت حزب

آوردند، بورژوازی نمی گردید، آنها خود چیزی به دستمی دکه فروش کاالهای حزب
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 حتی کارگرهای توده کشید. از این بدترمی بود که قدرت خود را به رخ حریف

اندیشیدند که حزب توده را و می د، به ایننمودننمی هماحساس اعمال قدرت 

. اندبورژوازی متحزب اردوگاهی را تا چه میزان توان و ظرفیت چانه زنی تقدیم کرده

پشت سر حزبی صف بستند که به هر چه ربط داشت و هر نیرو یا طبقه کارگران 

استثمار و آینده آنان هیچ  ،کار ،کرد، به آنان و به زندگیمی اجتماعی را نمایندگی

ربطی نداشت و هیچ گوشه ای از مصالح و خواستهای معیشتی، رفاهی یا اجتماعی 

نمود. حزبی که یگانه تفاوتش با ماشین دولتی سرمایه داران و نمی آنها را نمایندگی

ارگری در گورستان احزاب رقیب در این بود که راه و رسم منحل ساختن جنبش ک

نظم سرمایه، فروش قدرت پیکار طبقه کارگر به رژیم و حریفان و نردبان نمودن این 

دانست و محیالنه تر می قدرت برای ورود به ماشین دولتی سرمایه را از همه بهتر

پوشاند. رخدادهای این سالها در بخش غالب خود حدیث سرنوشت می جامه عمل

را در کوله بار رسالت  یشاز هر قید ماوراء خو انسان یجنبشی بود که آرمان رهائ

داشت اما بدون هیچ دریغ به هر جرثومه فریب بورژوازی اقتدا  دتاریخی و طبقاتی خو

در آذربایجان سنگهای هرم اعتبار و توان رقابت بورژوازی اردوگاهی  !!کردمی و تمکین

ژوازی خدم و حشم برپائی خود حمل نمود، به فرمان همین بخش بورهای را بر گرده

رقیب را سنگین های حکومت خودمختار شد، کفه توازن اردوگاه در مقابل امپریالیست

د. فقط نیروی کردیگر دنبال های و شیوهها نمود، این کار را در سراسر ایران به شکل

د. از آن بدتر، تمامی توان پیکار نمونمی کارش را شبه رایگان تسلیم صاحبان سرمایه

بقه اش را به جای آنکه علیه موجودیت سرمایه داری به صف نماید ساز و کار قدرت ط

 ساخت.می بورژوازی علیه خویش

جلوداران واقعی این برهوت فرسائی، توده وسیع بی سواد و عامی و درس ناخوانده 

کارگر نبود. اینان مسلمًا غوطه ور دریای توهم و بی دانشی طبقاتی بودند اما برای 

ن راه، چشم در چشم همزنجیران مجرب تر و داعیه دار خود داشتند، به حرف یافت

آدرس بورژوازی  بی دریغ دادند و بدبختانه همین جماعت دوم بود کهمی اینان گوش

آگاهی نداشتند، ها نمود. اولیمی پهن یشاردوگاهی را پیش روی توده کثیر طبقه خو
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رمایه داری که آنچه سرمایه به مثابه داشتند اما نه شعور و شناخت ضد سها دومی

 پمپاژ به ذهن آنها تبخیر و ،افکار، باورها و اعتقادات پاسدار حریم ارزش افزائی خود

نمود. طبقه کارگر ایران از این لحاظ بار مصیبتی عظیم را به دوش کشید. الیه می

شت. نباید منکر سر بورژوازی بر تن داها ظاهراً آگاه تر و پیشروترش بیش از سایر الیه

داشت تا می وارا عظیم اجتماعی برخی عناصر این الیه های شد که فشار حقارت

آویختن به رجال حزبی و نخبگان سیاسی بورژوازی را سکوی اعتبار خود کنند و به 

جای تالش برای بالیدن و پرورش و بلوغ سرمایه ستیزی خودانگیخته طبقاتی خود و 

دن و پوئیدن و پیکار را سد سازند، به حزب باالی سر خود همرزمانشان، راه این بالی

 آویزند و میل لنگ اتصال جنبش کارگری به این یا آن حزب بورژوازی گردند.

راهبردها، تحلیل ها، سیاست  همهتشخیص اینکه حزب توده یا کل چپ اردوگاهی در 

جاع و کل پراتیک اجتماعی و سیاسی خود بخشی از ارتها گذاری ها، تاکتیک

بورژوازی و ضد پویه پیکار ضد سرمایه داری کارگران بود، شعور متعالی عجیب و 

و خیلی از کارگران حزب نشین « آوانسیان ها»و « حجازی ها»غریبی نیاز نداشت. 

توانستند با منحل شدن می توانستند این حقیقت را دریابند،می الزم ک تعمقاندبا

کشید به سهم خود مقابله می ردوگاهی پیشجنبش طبقه خود در آنچه بورژوازی ا

کنند، این را نیز فراموش نکنیم که جنبش کارگری ایران در این دوره فقط به حزب 

ازه کافی به احزاب دیگر بورژوازی، به لیبرال اندتوده و اردوگاه نیاویخت. به

میان  هااو برای توزیع متوازن تر اضافه ارزشهای و مصدق و کمپینها ناسیونالیست

تیر و وقایع  30قشرهای مختلف بورژوازی داخلی و جهانی نیز دخیل بست!! قیام 

نمود با می وردی با رقبای طبقاتی تفویضان دیگری که این احزاب را توان همگوناگو

 29نشست. تقریباً همه می شد و به بارمی کارگر آبیاریهای توهم توده پرخروش سیل

 در تهران کارگر بودند.  تیر 30نفر کشته شدگان قیام 

مرداد به نقطه پایان خود رسید.  28با کودتای سیاه  1332تا  1320فاصله زمانی 

طوفان دهشت و کشتار و سرکوب بعد از کودتا طومار عمر دوره مذکور را در هم 

 ،ساله 12پیچید و این در شرایطی رخ  داد که طبقه کارگر ایران از این فرصت طالئی 



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  264

 

را نیز بر دوش ها که پرداخت سهمگین ترین غرامت ،رفی نبسته بودنه فقط هیچ ط

بنای صف مستقل پیکار  زمینه. جنبش کارگری در دیدمی نسلهای آتی خود بار

، هیچ توشه نهادخود، هیچ سنگی بر روی سنگ نهای سازمان یافته شورائی آحاد توده

شیرینی برای آیندگان که زادراه مبارزه فرزندان خود سازد. هیچ حدیث نگرفت ای 

نداشت و هیچ درس و تجربه ای از هیچ پیروزی تسلیم نسل بعدی کارگران ننمود. 

سرنوشت های ضرورت و مبرمیت کالبدشکافی ژرف مارکسی و ضد کار مزدی شکست

 کرد.  می سازش تنها میراث مفیدی بود که پیش پای این نسل پهن
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 فصل ششم

 ا رفرم ارضی بورژوازیت 32مرداد  28پس از کودتای 

 

فقط سقوط یک دولت متزلزل بورژوازی و روی کار  1332 مرداد 28کودتای سیاه 

ب جنبش کارگری، اریستی این طبقه نبود. مجرد سرکوآمدن یک دولت هار میلیت

از فعالین ها کشتار نیروهای اپوزیسیون، استقرار فضای رعب و وحشت، آکندن زندان

نمود. نمی برای توصیف همه وجوه و عوارض کودتا کفایت سیاسی و حوادث مشابه هم

شریک و حامی این طیف های بخشی از بورژوازی جهانی، چه داخلی و چه امپریالیست

کودتا کردند تا پویه انکشاف و تسلط سرمایه داری در ایران را مطابق الگوی مقبول 

ین جا را بر پایه نسخه قدرت سیاسی سرمایه در اهای خود برنامه ریزی کنند، تا پایه

حمام خون جنبش کارگری را آنسان که  پیچی دلخواه خویش مستقر سازند. تا مهار و

مقتضای چرخه ارزش افزائی سرمایه در حوزه استثمار نیروی کار شبه رایگان است 

تضمین نمایند. تا تأثیرگذاری حداکثر بر تقریر و تعیین مکان سرمایه داری کشور در 

انی سرمایه و تنظیم هر چه مطلوب تر موقعیت ژئوپولتیک جامعه ایران تقسیم کار جه

در استراتژی سراسری قطب غربی سرمایه داری را لباس اجرا پوشانند. کودتاگران 

اقارب طبقاتی حاکم روز خود، مصدق و جبهه ملی را فاقد توان کافی برای مفاصا 

ها نه فقط مصدق نبود که دیدند، اما مشکل آنمی حساب قطعی با رقبای اردوگاهی

توانست باشد. هدف واقعی کودتا حصول همه اهداف باال بود، اما نمی حتی اردوگاه نیز

هر گام پیشروی در نیل به این هدف ها، در گرو تسویه حساب جدی با جنبش 

ازه الزم توضیح دادیم اندگرفت. پیش تر بهمی کارگری و کمونیسم طبقه کارگر قرار

امپریالیستی دوم تغییر بارز کفه توازن قوا به نفع بورژوازی اردوگاهی که پایان جنگ 

در سطح جهان را همراه داشت. فاصله زمانی میان سقوط رضاخان تا وقوع کودتا 

چگونگی فراز و فرود همین تغییر را در جامعه ایران در معرض دید همگان قرار داد. 

مؤثر نداشت اما در پهنه حوادث حزب توده در ساختار قدرت سیاسی این دوره حضور 
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کرد. وضعیتی که برای رژیم شاه و می را بازیها جاری جامعه اثرگذارترین نقش

توانست قابل تحمل باشد. دست باالی بورژوازی اردوگاهی در پیچ و خم نمی حامیانش

رویدادها اگر در عالم واقع شیرازه وجود جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر را به 

غربی های پاشید، اما از منظر رژیم شاه و امپریالیستمی ای فاجعه بار از همگونه 

فرصتی برای اوجگیری انتظارات و مبارزات کارگران و پرواز شبح کمونیسم در سپهر 

شد!! بورژوازی ایاالت متحده با شتاب تمام، پیچ و خم می زندگی این طبقه محسوب

نهاد. می ریالیستی روز دنیا را پشت سرظهور خود به مثابه عظیم ترین قدرت امپ

خود در حوزه های سرمایه داران امریکائی و دولتهای آنها موقعیت مسلط سرمایه

بازتولید سرمایه اجتماعی ایران و نقش قاهر و مستولی خود در ساختار قدرت سیاسی 

 دیدند. می این کشور را نیاز حتمی تضمین این هدف

را به طور کامل در  1332تا  1320حوادث جاری سالهای داد تا طومار می کودتا رخ

هم بندد، هموارساز راه تبدیل ایران به یک جامعه سرمایه داری حوزه پیش ریز بی 

رژوازی امریکا در غربی به ویژه امریکائی و دژ محکم میدانداری بوهای مهار سرمایه

 امریکائیهای مایهجهان شود. یک سال پس از وقوع کودتا سیل سر یخاورمیانه و حت

ک به حوزه انباشت داخلی ایران سرازیر شد و در این گذر مطابق معمول اندک،اند

نفتی و عزیمت از ذخائر سرشار و پرسود انرژی را پل های شکار بیشترین اضافه ارزش

مناسبی برای ورود به قلمروهای دیگر دیدند. بر اساس توافق میان رژیم کودتا در یک 

ایاالت متحده و بریتانیا در سوی دیگر، کنسرسیومی مرکب از چند های سوی و دولت

درصد  40کمپانی غول پیکر امریکائی  5تراست عظیم الجثه نفتی تأسیس گردید. 

بزرگ انگلیسی نیز مالک های سهام این کنسرسیوم را به خود اختصاص دادند، کمپانی

ارای ایران به عنوان یک همین حدود سهام شدند. ظهور موفق و دلخواه سرمایه د

حلقه مهم زنجیره استراتژی سراسری قطب غربی سرمایه جهانی، در گرو برنامه ریزی، 

مختلف بود. تضمین مطمئن ثبات های تدارک و ساز و کارهای زیادی در زمینه

سیاسی و استقرار یک آرامش گورستانی جامع االطراف و حتی المقدور با دوام، برای 

 زی ایران و شرکای امپریالیستی اش بیشترین اولویت را احرازبخش مسلط بورژوا
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مقاومت های کرد. رژیم شاه کل توان خود را به کار گرفت تا آخرین بازماندهمی

ارتباط جنبشی میان های جنبش کارگری را در هم کوبد، مهمتر از هر چیز رشته

سهمگین ترین فضای  کارگر را قیچی نماید. در همین راستا متراکم ترین وهای توده

رعب و دهشت را بر زندگی کارگران مستولی کرد، تا از این طریق خیال از سرگیری 

مبارزات یا معماری بنای تازه کارزار علیه سرمایه و سرمایه داران و دولت بورژوازی را 

کارگر خارج  سازد!! محیط کار و استثمار کارگران یکسره پادگانی های از سر  توده

و شدند تسلیم چوبه دار  ایی فعالین کارگری راهی سیاهچال گردیدند، عده شد. تمام

 دیگر سر به نیست شدند.  ،های به شکلها خیلی

دیکتاتوری هار های گام همزمان این سرکوب ها، تحکیم و توسعه روزافزون پایه

پلیسی و امنیتی در یک سوی و افزایش ظرفیت نظامی گری و ابراز قدرت 

 (1961تا  1953رژیم در سوی دیگر بود. در فاصله میان سال کودتا ) میلیتاریستی 

میلیارد ریال صرف خرید انواع سالحها و ساز و  65( بیش از 1340تا  1332)

نظامی گردید. رژیم برای تأمین هزینه خرید این تسلیحات فقط در یک فقره های برگ

« پیمان بغداد»( عضویت در 111میلیون دالر وام از دولت امریکا دریافت نمود. ) 200

اقدام دیگری بود که رژیم انجام داد تا موقعیت خود به مثابه یک باروی نظامی کارآمد 

در زنجیره تسلط جوئی بورژوازی ایاالت متحده و شرکا را به اثبات رساند. این پروتکل 

» نام  که بعدها با وقوع کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و خروج این کشور از آن، به

ایران، ترکیه و پاکستان را در جرگه متحدان نظامی های دولت گردید،معروف « سنتو

)ناتو( را به اتحادیه « آتالنتیک شمالی»داد. سازمان می امریکا و انگلیس قرار

ساخت و آسیای می متصل« سیتو»در شرق آسیا موسوم به  امریکامیلیتاریستی اقمار 

و حضور نظامی بورژوازی امریکا و ها استقرار زرادخانه میانه و خاورمیانه را منطقه

« ساواک»قدرت های همزمان دست به کار تحکیم پایهشاه کرد. رژیم می متحدانش

شد و این دستگاه اختاپوسی قهر پلیسی را به تمامی امکانات الزم برای شکار هر 

و کل دنیا  تالش مخالف خود، نه فقط در فاصله مرزهای داخلی که در خاورمیانه

نظامی و های تجهیز نمود. سرمایه گذاری وسیع دولتهای میراث دار کودتا در عرصه
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غربی را به های پلیسی از یک سوی موقعیت طبقه سرمایه دار ایران و امپریالیست

لحاظ زمینگیرسازی جنبش کارگری، چالش کمونیسم طبقه کارگر، رفع خطر 

ه ثبات گورستانی الزم برای پیش ریز هر چه بورژوازی اردوگاهی و الجرم دستیابی ب

بیشتر سرمایه استحکام بخشید و از سوی دیگر بر دامنه فقر، فالکت و بی خانمانی 

 کارگر و سایر استثمارشوندگان روز به گونه ای فاحش افزود. های توده

فوق، خواه به صورت مستقیم و خواه از طریق های بورژوازی امریکا با پرداخت وام

دهای عظیم مالی بین المللی، فقط حجم زیادی از تولیدات ساالنه سالح خود را در نها

این وامها، سرمایه هائی بودند  بخش مهمی ازرساند، نمی بازار داخلی ایران به فروش

خود را هم  سودهایشدند و ارقام ایدآل می که به حوزه انباشت داخلی کشور سرازیر

ر فروشندگان نیروی کار و الیه دهقانان فقیر در از تشدید هر چه موحش تر استثما

کسری بودجه ساالنه کردند. در طول این مدت می حال خلع ید و زوال ایران تأمین

خورشیدی به  30رژیم شاه هر سال بیش از سال پیش شد و میزان آن در پایان دهه 

بانک »این دوره به های دولتهای ( حجم بدهی112میلیارد ریال رسید. ) 3سالی 

( در همین 113میلیارد ریال گذشت. ) 27برابر باال رفت و از رقم  3نیز تا حدود « ملی

های راستا میزان وامهای دریافتی رژیم از مؤسسات مالی بین المللی و دولت

امپریالیستی سال به سال رکورد شکست و مرز یک میلیارد دالر را پشت سر نهاد. 

 ان باید از سفره بی نان کودکان خویش پرداخت( ارقامی که طبقه کارگر ایر114)

معادل بهره و سود های کرد و همزمان با تحمل استثمار هولناک تر، اضافه ارزشمی

نمود. قحطی، فقر، گرسنگی، بیماری و بی خانمانی سراسر جامعه می را نیز تولیدها آن

د شده زیر بار این را در کام خود فرو کشید. صدها هزار کارگر بیکار یا دهقان خلع ی

خانه و کاشانه خود را ترک گفتند و برای فروش نیروی کارشان راهی شیخ ها مصیبت

، با 1334جنوب خلیج و سایر جاهای دیگر دنیا گردیدند. رژیم در سال های نشین

به تصویب رساند. « برنامه هفت ساله دوم»همدلی شرکای امریکائی طرحی را زیر نام 

برآورد گردید. رقمی که سه و نیم برابر  میلیارد ریال 84جرای طرح بودجه مورد نیاز ا

در که و آنچه ها ( بر اساس پیش بینی115کل بودجه برنامه هفت ساله اول بود. )
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کرد. می نفتی تضمینهای طرح را اضافه ارزشهای % هزینه 75 حدود عمل رخ داد

 8/39( از کل رقم مذکور 116شد. )می مابقی نیز از محل دریافت وام تأمین 25%

فرودگاه و سایر تأسیسات پایه ای مشابه اختصاص ، به احداث راه آهن، بنادر درصد

عمران »در حوزه سد سازی، آبیاری، تهیه ماشین آالت کشاورزی و  %1/31یافت 

هم برای گسترش صنایع نساجی، قند،  %8/11پیش ریز گردید و باالخره  «! دهات

 (117صنعتی منظور شد. ) هایسیمان و سایر بخش

مهم ترین مکان را در بخش کشاورزی پروژه « دز» ازی سد معروف اندتأسیس و راه

در « سازمان برنامه و بودجه کل کشور»داد. نهاد موسوم به می هفت ساله تشکیل

 میلیارد و سیصد میلیون ریال 3طول اجرای طرح رقم بسیار سهمگینی وام به میزان 

« دز»( سد 118و بنگاههای عظیم مالی بین المللی دریافت نمود. ) هااز دولت روز،

مختلف کشاورزی و های توسعه انباشت سرمایه در حوزههای یکی از مؤثرترین اهرم

همجوار بود. رژیم از این طریق، های صنعت و دامداری در منطقه خوزستان و استان

ان ترین بهای ممکن در اختیار سرشارترین منابع آب و برق و امکانات الزم را با ارز

داد. می بزرگ سرمایه گذاری اعم از داخلی، خارجی و مختلط قرارهای کمپانی

سراسری آب و برق ناشی از آن، در های متعاقب تأسیس این سد و راه افتادن شبکه

پس از رفرم ارضی بورژوازی، دهها مجتمع بزرگ کشت و های و سال 40طول دهه 

در نواحی دزفول و هفت ها مایه داران ایرانی و شرکای خارجی آنصنعت متعلق به سر

تپه و شهرهای دیگر شروع به کار کردند. عظیم ترین مراکز تولید فوالد و نورد لوله در 

مهم استثمار نیروی کار های دست احداث قرار گرفت و خوزستان به یکی از قطب

بر سر  40مرداد تا شروع دهه  28دولت هائی که در فاصله میان کودتای  تبدیل شد.

مللی برای اجرای برنامه کار آمدند، همگی دریافت وام از مؤسسات مالی بین ال

کاًل نقش صدور سرمایه به ها سوم را سرلوحه کار خود قرار دادند. این واماقتصادی 

کرد. سرمایه هائی که بر حسب مقدار خود و در می بازار داخلی کشور را ایفاء

مختلف سرمایه، سهم خود را از اضافه های انین توزیع سودها میان بخشچهارچوب قو

 نمودند. می کارگر ایران تصاحبهای ارزشهای ساالنه تولید شده توسط توده
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 40پیش بینی شده، های میلیارد ریال هزینه 140در برنامه اقتصادی مذکور از کل 

به توسعه ها ارقام هزینه میلیارد ریال از منبع اخذ وام تعیین گردید. بیشترین

اختصاص یافت. در طول این ها استراتژیک مورد نیاز سرمایه گذاریهای زیرساخت

مدت رژیم سه پروتکل مهم دیگر برای استخراج، تولید و صادرات نفت خارج از حوزه 

بزرگ نفتی دنیا امضاء کرد. قرارداد با کمپانی های تحت تسلط کنسرسیوم با تراست

یکی از این سه تا بود. به موجب این پیمان نامه کمپانی « آنی آجیپ» ایتالیائی 

مذکور از تمامی حقوق و امتیازات الزم برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در 

منابع  (119)گردید. می هزار کیلومتر مربع برخوردار 23سرزمین وسیعی به مساحت 

فارس و نواحی مشرق کوههای خلیج های نفتی بلوچستان، ذخائر نفت و گاز زیر آب

پان » زاگرس در این قلمرو قرار داشتند. دومین قرارداد، میان رژیم و کمپانی نفتی 

 19منعقد گردید. سطح اراضی تحت شمول پروتکل  «آمریکن پترولیوم کورپریشن

سپ »هزار کیلومتر مربع بود. قرارداد سوم با شرکت نفتی کانادائی موسوم به 

 100امضاء رسید و کشف و استخراج نفت در منطقه ای به مساحت  به« فایرپترولیوم

و ها داد. معاهدات، برنامهمی کیلومتر مربع در حوالی دریای عمان را زیر پوشش قرار

. شدندمی باال در شکلهای مختلف لکوموتیو توسعه انباشت سرمایههای سرمایه گذاری

به  المللی همان گونه که گفته شد بین و بنگاههای عظیم مالیها حصول وام از دولت

کرد. همزمان و می پیش ریز سرمایه ایفای نقشهای مثابه یک اهرم گسترش حوزه

تولید شده توسط طبقه کارگر، از جمله اضافه های مهم تر از آن، اضافه ارزش

پیمود و نقش آنها در گسترش دامنه انباشت می نفتی با شتاب روند افزایشهای ارزش

تا سال وقوع  1333زمانی میان گردید. در فاصله می بیشتر و تعیین کننده ترسرمایه 

 34رفرم ارضی امپریالیستی فقط سهم بورژوازی ایران در ارزش اضافی بخش نفت از 

 13( افزایشی حدود 120میلیون دالر رسید. ) 437میلیون دالر در سال به رقم ساالنه 

دولتی و های ا در توسعه میزان سرمایه گذاریبرابر که به نوبه خود بیشترین تأثیر ر

خارجی تحت مالکیت های نهاد. از اینها که بگذریم حجم سرمایهمی خصوصی بر جای
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عظیم صنعتی و مالی بین المللی که به های و تراستها مستقیم بنگاهها، شرکت

 انباشت داخلی سرازیر بود هر روز از روز پیش فزون تر گردید. های حوزه

» ، در دوره نخست وزیری حسین عالء طرحی زیر نام ی سیاهسال پس از کودتادو 

از تصویب مجلس گذشت. « خصوصی خارجی در ایرانهای قانون سرمایه گذاری

توانست به می خارجی مالی و صنعتی مطابق این مصوبه هر سرمایه دار یا تراست

ان سرمایه را که بخواهد صورت مستقل یا در مشارکت با سرمایه داران ایرانی هر میز

در هر عرصه ای پیش ریز نماید. صاحبان سرمایه مجاز بودند که هر گاه اراده کنند 

کل سرمایه و سود خود را از کشور خارج سازند. به دنبال تصویب این الیحه و صد 

البته تمامی تسهیالت، شرائط و امکاناتی که به یمن تشدید دهشتبار استثمار 

به ایران به صورت انفجاری ها فراهم آمده بود، میزان ورود سرمایهکارگر های توده

کمپانی خارجی با  1084سال بیش از  3افزایش یافت. آنسان که در طول کمتر از 

مقادیر کالن سرمایه  در صنعت، کشاورزی ، راهسازی، معادن و بخشهای دیگر به پارو 

شرکت تابعیت امریکائی و  500از پرداختند. از این تعداد بیش ها نمودن اضافه ارزش

 یسی تشکیلئآلمانی، فرانسوی، ژاپنی و سوهای انگلیسی داشتند و مابقی را کمپانی

هائی که این مؤسسات فقط در طول  دادند. گفتنی است که میزان اضافه ارزشمی

خورشیدی( نصیب خود ساختند از رقم یک میلیارد دالر امریکا  1337) 1958سال 

 برنامه هفت ساله اقتصادی رژیم شاه برابریهای رقمی که با کل هزینهتجاوز کرد. 

( تصویب این نوع لوایح در سالهای بعد نیز متناسب با نیازهای گام به 121نمود. )می

مجلس بورژوازی  1338گام پویه گسترش روزافزون سرمایه داری ادامه یافت. در سال 

ت بانکی ایران را به کلی ملغی خارجی در مؤسساهای محدودیت مشارکت سرمایه

امریکائی و اروپائی برای تأسیس های هجوم سرمایهبه نوبه خود نمود. این امر 

ایران و » و « صنایع و معادن» مختلف در کشور را به دنبال آورد. دو بانک های بانک

در همین سال با سرمایه مشترک داخلی و خارجی ایجاد شدند. در بانک « فرانسه

سهام به سرمایه داران امریکائی تعلق داشت و در بانک دوم درصد  40ش از نخست بی

. سومین بانک نیز که آمدمی به حسابدولت فرانسه یکی از دو سرمایه گذار اصلی 
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یک سال بعد تأسیس گردید با سرمایه مشترک ایران و انگلیس شروع به کار نمود. 

(122 ) 

تسلط خود بر تار و پود کل های تاب پایهپرشهای شیوه تولید سرمایه داری با گام

اقتصاد و فراساختارهای اجتماعی  کشور را استوار کرد. بقایای نظام فئودال زیر مهمیز 

آخر نمود. سرمایه داری در هر گام های الزامات این روند شروع به کشیدن نفس

روز  خودگستری خود هزاران دهقان تهیدست خلع ید شده را از پروسه کار و زندگی

خود کند و با هویت نوین برده مزدی، روانه بازار کار ساخت. جمعیت کثیر کارگران 

مزدی راهی شهرها از ظرفیت مراکز کار و تولید و مؤسسات تازه تأسیس سرمایه داری 

بسیار بیشتر بودند. بیکاری رو به اوج رفت. گرسنگی بر پیکر عریان بیکاران، خلع ید 

زیانه مرگ فرود آورد، حواشی شهرهای بزرگ از حلبی شدگان و دهقانان فقیر تا

، یافت آبادها، خاک سفیدها و «دولت آبادها»آبادها، حصیرآبادها، زورآبادها، کپرآبادها، 

بالید و سرمایه داری تار و پود می فراوان محالت مشابه دیگر پر شد. سرمایه در اینجا

مثل همه جاهای دیگر دنیا و  نمود، امامی شکلهای تولیدی پیشین را در خود ذوب

 ،کارگر فقط گرسنگی، آوارگیهای همسان تمامی مقاطع تاریخ توسعه خود، برای توده

 به ارمغان فقر، بی بهداشتی و کل سیه روزی دیگر رابی مسکنی، فالکت، برهنگی، 

شد، اما جمعیت کثیری از می پهندشت پیش ریز سرمایهاز همه سو آورد. جامعه می

 16کردند، در قبال می قادر به یافتن کار نبودند و آنها که کاری دست و پاکارگران 

 گرفتند. می ریال مزد 45تا  15ساعت فرسودن روزانه، 

غالب کارگران از تعطیالت یک روز در هفته محروم بودند و برای تأمین نان خالی 

 کردند ومی کار جانهای خویش باید تمامی روزهای سال را با طوالنی ترین روزانه

کارگر های و بیمه درمان برای این بخش توده« خدمات اجتماعی»فرسودند. واژه می

بسیار نامأنوس بود. آنان از هیچ پوشش ایمنی در مقابل هیچ نوع حادثه و خطری، از 

گردیدند. شمار کل پزشکان در نمی جمله  مخاطرات مهلک منتهی به مرگ برخوردار

رسید. از این تعداد حدود نمی نفر 3400روز کشور به  میلیونی 20سراسر جامعه 

 900میلیون ساکنان سایر مناطق از  15کردند و سهم می نفر در تهران طبابت 2500
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و ها ( جمعیت نخست علی العموم در بیمارستانها، کلینیک123پزشک کمتر بود. )

و اشرافیت  باالی شهر تهران در خدمت طبقه سرمایه دارهای مراکز درمانی محله

کارگر ساکن نواحی جنوبی شهر یا حلبی آبادهای اطراف، ها زمین دار بودند و میلیون

حتی به حداقل دارو و درمان دسترسی نداشتند. در یک برآورد کلی تا جائی که به 

 توده وسیع فروشندگان نیروی کار و استثمارشوندگان دهقان ساکن روستاها مربوط

درصد  95شد. نمی در بهترین حالت بیشتر از یک پزشکنفر  9000شد، سهم هر می

درصد جمعیت سواد خواندن و نوشتن  85روستاها فاقد هر نوع مدرسه بودند و 

انسان را به صورت لحظه، لحظه ها نداشتند. شرایط وخیم بهداشتی جان میلیون

لت خود حتی فاقد تواهای درصد روستانشینان در کومه 90نمود. بیش از می تهدید

بودند، در هیچ دهی از آب آشامیدنی سالم خبری نبود. در غالب شهرها امکان 

عفونی های ماند. بیماریمی دسترسی به آب لوله کشی، بیشتر به خواب و خیال

های مسری از نوع وبا، حصبه، طاعون، سل و ماالریا میهمانان همیشه حاضر آلونک

روستاها بودند و هر کدام در طول سال  کارگران و سایر استثمارشوندگان روز شهرها و

های گرفتند. شمار نوزادان خانوادهمی جان صدها هزار کودک و پیر و جوان جامعه را

 فقیر رو به زوال دهقانی که در همان چند روز نخست والدت جانهای کارگری یا الیه

د بیشتر بود. ماندنمی برابر آنان که زنده 3دادند در بسیاری موارد از دو یا حتی می

 یاد« امید به زندگی»از آن به نام ها میانگین طول عمر یا آنچه که در ادبیات دولت

. متوسط درآمد خانوارهای کارگری و توده شدمی سال برآورد 17حدود  گردد،می

رسید و این در شرایطی بود که توده وسیع نمی تومان در سال 300دهقانان فقیر به 

اقصا نقاط روستائی کشور،تمامی  یفقط در شهرها که حتشوندگان نه استثمار 

مایحتاج معیشتی خویش و یا الاقل بخش اعظم این احتیاجات را باید حتماً از بازار 

 کردند. می سرمایه داری تهیه
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 کارگریهای اعتصابات و خیزش

را کارگر های کودتا با وقوع خود و برای مدتی کوتاه، سراسر محیط زندگی و کار توده

بود در سال  79به برهوت سکوت تبدیل کرد. شمار اعتصابات که سال پیش از آن 

( اما مبارزه طبقاتی تعطیل بردار نیست. هنوز رعد و 124مورد پائین آمد. ) 7تا  1333

برق حکومت نظامی، کشتارو شبیخون موج وار بورژوازی کودتاگر داخلی و شرکای 

کارگری و نیروهای سیاسی های به ویژه تشکلامپریالیستش بر سر زندگی انسان ها، 

اپوزیسیون آوار بود که تندر اعتراض و تندباد خشم کارگران اینجا و آنجا شروع به 

 عبارت بودند از: ها شماری از اعتصابات و خیزشغریدن کرد. 

 1334سال 

کارگران پاالیشگاه آبادان در اعتراض به سطح نازل  1334در شهریور 

. سرمایه داران مالک مناطق نفتی کنسرسیوم، با از کار کشیدنددستمزدها دست 

در هراس  پیش،های بزرگ کارگری سالهای و شورشها تداعی مخاطرات جنبش

اوجگیری مجدد مبارزات نفتگران و از دست دادن ثبات گورستانی حاصل حمام خون 

فقت کردند. اعتصاب مواهای ها، راه عقب نشینی پیش گرفتند و با بخشی از خواست

رسد که آنچه این جا رخ داد، نخستین اعتصاب مهم کارگری پس از می چنین به نظر

 را در سینه بندها کودتا باشد. بختک خفقان و دیکتاتوری هار پلیسی همه نفس

در های کردند قادر به کشیدن همین نفسنمی اگر مبارزه کارگرهای تودهآورد، اما می

چاره ای نداشتند جز آنکه پیشگام در هم شکستن دیوارهای شدند. آنها نمی بند هم

پرمهابت تسلیم و رعب گردند و بر فراز دوزخ دهشت، بیرق اعتراض و کارزار افرازند. 

(125) 

 1336سال 

نیز خیل کثیر کارگران نفت  1336در روزهای داغ و دم کرده تابستان سال 

و تولید را از در مسجدسلیمان و آغاجاری چند بار پیاپی چرخ کار 

بودند و همزمان بر حق  خود . آنها خواستار افزایش بهای نیروی کاراختنداندچرخش
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 مثل همیشهورزیدند. کارفرمایان می اعتصاب و مبارزه و متشکل شدن خویش اصرار

پاسخ کارگران را به عتراض ایستادند و نشدند، در برابر موج اها حاضر به قبول خواست

( سرمایه داران به این اکتفاء 126کوب رژیم واگذار کردند. )نیروهای قهر و سر

و ها ننمودند. سران کنسرسیوم از دولت سرمایه خواستند که برای مقابله با خیزش

مؤثر زنند. درخواستی که بدون فوت های یشیانداعتصابات کارگری دست به چاره

مجلس بورژوازی را دریافت کرد. وحوش صاحب کرسی در ها وقت مساعدترین پاسخ

الیحه ای را به تصویب رساندند که به موجب آن هر نوع اعتصاب یا تالش کارگران 

گرفت و می برای توقف چرخ کار و تولید در زمره سنگین ترین جرائم سیاسی قرار

گردید!! دستگاههای قهر پلیسی و امنیتی رژیم با حصول می مستوجب مجازات مرگ

رگری مناطق مختلف نفتی افتادند. عده ای را دستگیر و مجوز الزم به جان فعالین کا

روانه زندان ساختند. آنان را تهدید به اعدام نمودند و از همه راهها برای بقای آرامش 

 قبرستانی سرمایه تقال کردند. 

را تا جائی که به ها زندان و شکنجه و اعدام اما، مشکل صاحبان سرمایه و دولت آن

شد، نه فقط حل ننمود که تخفیف و تقلیل هم نداد. می کارگر مربوطهای توده

 تاریخ چنین بوده است. با خفقان و کشتار و توحشهای همیشه و در همه دوره

توان تمامی اپوزیسیونهای معزول طبقه استثمارگر را ساکت کرد و بساط  مطالبات، می

اما بانگ اعتراض  سهم خواهی یا سرنگونی طلبی پر از شداد و غالظ آنها را جمع کرد،

توان برای روزهای زیادی نمی همها کارگران گرسنه عاصی را با سهمگین ترین سالح

راند، می خاموش ساخت. در این جا مرز میان زنده ماندن و نماندن است که حکم

بیان عامیانه همین « باالتر از سیاهی رنگ دگر نباشد»هائی از جنس  ضرب المثل

در چنگال قهر  دی که قرار است شاهد مرگ زن و کودک خوهستند. کارگرها وضعیت

گرسنگی ناشی از سودافزائی بی مهار سرمایه باشد، فرار از مرگ برایش بی معناست. او 

اگر از چوبه دار و میدان تیر دشمن سرمایه دار بگریزد، شکار پنچه دژخیم بی نانی و 

به همین دلیل است که  بیماری و فقر منبعث از شدت استثمار سرمایه خواهد شد.

» خزند و کل می امنهای پرهیاهوی جنگاور به درون خانههای اپوزیسیون همه وقتی
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کارگر های ، صدای رعدگون توده«گردندمی آسمانکوب قوی یک به یک واهای مشت

رساند. می زند و طلوع فجر اعتراض را به گوش همگانمی شب دیجور سکوت را شکاف

 کرد. می پس از وقوع کودتا نیز چنینهای جنبش کارگری سال

آجرپزی اطراف شهر های ، جمعیت عظیم کارگران کوره1336در همان سال 

دور از هم، های . آجرپزان در مراکز مختلف کار و کورهتهران اعالم اعتصاب کردند

به طور یکپارچه و یکصدا خواستار افزایش دستمزد شدند. آنان بازگشت خود به کار را 

خواستند قفل زدند. صاحبان مراکز تولید مصالح ساختمانی با می قبول حتمی آنچه با

مشاهده سرسختی کارگران به بخشی از مطالبات آنان جواب مساعد دادند و توده 

 (127کارگر خود را پیروزمند اعتصاب احساس کرد. )

ن . ایناکارگران سنگ معدن رباط کریم نیز در همین سال دست از کار کشیدند

بیشتری را مطرح ساختند و بر افزایش مزدها، کمک هزینه مسکن، بهبود های خواست

با مبارزات  1336پای فشردند. سال ها غذای کارخانه، بهتر شدن شرایط کار و نوع این

کارگران در شهرها و مراکز تولیدی باال به فرجام خود رسید. شرایط روز جامعه در 

کارگر خود را برای مبارزات گسترده تر های زد که تودهمی تمامی تار و پود خود فریاد

با هدف تحمیل مطالبات روز خویش بر سرمایه داران و دولت آنها آماده خواهند کرد. 

(128) 

 1337سال 

راننده تاکسی  12000. این سال با اعتصاب کارگران تاکسی ران تهران آغاز شد

رایگان نیروی کارشان دست از کار  در بیست و سوم فروردین در اعتراض به بهای شبه

کشیدند. کارگران خطوط حمل و نقل شهری و انتقال مسافر در مناطق مختلف تهران 

را مختل ساختند. دست به راهپیمائی زدند و در میدان بهارستان با برپائی میتینگی 

پرشور خواستار تحقق مطالبات خود گردیدند. تجمع بزرگ رانندگان به دستور 

نخست وزیر وقت آماج هجوم قوای قهر بورژوازی واقع شد. شمار « اقبالمنوچهر »

 (129گردیدند. )ها نفر آنها راهی سیاهچال 25زیادی کارگر دستگیر و 
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های دومین اعتصاب مهم سال را کارگران معترض بافنده و ریسنده نساجی

ودند، لباس . آنها نیز خواستار افزایش بهای نیروی کار خود باصفهان سازمان دادند

خواستند. می کار، افزایش سهمیه نان و بهبود شرایط هولناک استثمار خویش را

صاحبان سرمایه مطابق معمول اعتراض کارگران را به قوای قهر سرمایه حوالت دادند 

 اما نهایتاً مجبور شدند در مقابل بخشی از مطالبات آنها سر تسلیم فرود آرند. 

، مرکز استقرار یکی از وله کش، در جزیره خارککارگر ل 500اعتصاب سوم را 

بارگیری و صادرات نفت جهان با طرح خواست افزایش های عظیم ترین اسکله

کارگران، با مشاهده های دستمزد آغاز کردند. کارفرمایان ضمن تالش برای رد خواست

مقاومت و سرسختی خشم آلود آنان، ره تسلیم پیش گرفتند و با مطالبه افزایش 

 ستمزد موافقت کردند. د

در  مختلف کشتیرانی بوشهرهای تعطیل کار توسط هزار کارگر بندر در شرکت

اعتراض به سطح نازل مزدها چهارمین خیزش کارگری این سال بود. اعتصاب با 

 کارگر پایان یافت.های پیروزی نسبی توده

بیست و  در با خیزش نفتگران بندر شاهپور 1337اعتصاب پنجم سال  و باالخره

 8را تعطیل کردند. ها سوم ماه مهر آغاز شد. کارگران در این روز، کار بارگیری کشتی

اختند اما هیچ نفتگری اند برای حمل نفت لنگرها کشتی بزرگ نفتکش در کنار اسکله

حاضر به کار نشد. سرمایه داران و دولت آنها شروع به تهدید نمودند، مطابق معمول 

دیگر دست یازیدند. پاسخ های نه بندر ساختند و به تمامی دسیسهقوای سرکوب را روا

کارگران اما بسیار ساده بود. بدون افزایش مزدها به سر کار باز نخواهند گشت. 

کارفرمایان، رؤسای کنسرسیوم و دولتمردان سرمایه در مقابل فشار خشم کارگران تا 

کوب را اعمال یا مشورت سرهای روز مقاومت کردند. در این چند روز همه شکل 5

ریال افزایش  20نمودند و سرانجام چاره کار را در تسلیم دیدند. کارگران توانستند 

 دستمزد روزانه را بر صاحبان سرمایه تحمیل کنند.  
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 1338سال 

. نیز تداوم یافت 1338نساجی اصفهان در سال های مبارزات کارگران کارخانه

داد. گسترش پرشتاب نمی کفافها خالی خانوادهبرای نان  یمزدها در هیچ کجا حت

نظام فئودال در چرخه بازتولید سرمایه، های سرمایه داری، انحالل پرشتاب قراء و واحه

به نوسانات بازار سرمایه داری، افزایش ها قفل شدن کل مایحتاج زندگی روزمره انسان

ر و دهقانان فقیر آواره کارگهای مدام قیمت کاالها، همه و همه بر گرده معیشت توده

های ریال، در قبال روزانه 45و در بهترین حالت  30تا  15زد. با مزدهای می شالق

ساعته و فقدان ابتدائی ترین امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی و اجتماعی  16کار 

ادامه آنچه زندگی نام داشت به کلی ناممکن بود. مالکان، حاکمان و عمله سالخی 

یازیدند، اما می برای ناممکن سازی مبارزات طبقه کارگر به هر جنایتی دست سرمایه

کردند. اعتراض و طغیان، حکم می یکی را ممکن« ناممکن»کارگران در میان این دو 

 شد و موج عصیان و مبارزه در همه جا راهمی قطعی زندگی تیرباران شده آنان

ز همین حکم را اجرا کردند. آنها هم نی ریسباف اصفهانافتاد. کارگران کارخانه می

اختند، بر افزایش دستمزدها و پرداخت به اند چرخ تولید را از کار 38در فروردین 

موقع آنها پای کوبیدند و کلید مبارزات کارگری این سال را در قفل قدرت اختاپوسی 

و قبول  سرمایه چرخ دادند. کارگران توانستند صاحبان سرمایه را وادار به عقب نشینی

 خود کنند. های خواست

یک ماه پس از مبارزات نسبتاً موفق کارگران ریسباف  :اعتراض کارگران چاپ

مختلف تهران به وضعیت رقت های اصفهان جمعیت چند هزار نفری کارگران چاپخانه

درصد  50بار معیشتی و میزان نازل مزدهایشان اعتراض کردند. چاپچیان خواهان 

شدند!! آنان در عین حال تهدید « قانون کار»اجرای چیزی به نام افزایش دستمزد و 

نمودند که در صورت تمرد صاحبان سرمایه حتمًا دست به اعتصاب خواهند زد. 

خواست کارگران با مقاومت سخت کارفرمایان مواجه شد. جدال میان استثمارگران و 

نین وضعی استثمارشوندگان حدت یافت و خطر وقوع اعتصاب شدت گرفت. در چ
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سرمایه داران آمادگی خود را برای گفتگو اعالم داشتند. رفرمیسم سندیکالیستی 

میراث دار حزب توده که به رغم تحمل ضربات سهمگین پلیسی استخوانبندی پیشین 

ها ت جویانه و قانونساالر کشمکشبیش حفظ کرده بود، از حل مماشا خود را کم یا

کارگر سرانجام به حکم رهبران های ستند!! و تودهاستقبال کرد. طرفین به مذاکره نش

درصد رضایت  50درصد افزایش مزدها به جای  25سندیکالیست سرمایه ساالر به 

 دادند. 

در روزهای آخر خرداد  اعتصاب در کارخانه وطن اصفهان و قتل عام توده کارگر:

ده وسیع کارگر این کارخانه بزرگ نساجی همصدا با تو 1700، بیش از 1338سال 

همزنجیر در سایر مراکز کار و تولید کشور و با طرح مطالبات خود، از جمله بهبود 

اختند. کارگران متحد و مصمم بر اند شرائط کار و باالرفتن مزدها، چرخ تولید را از کار

خود پای فشردند، اما اعتصاب به خون کشیده شد. چکمه پوشان های حصول خواست

کارگر یورش های تقاضای سرمایه داران به صف متحد تودهرژیم شاهنشاهی بنا به 

بردند. آنها بسیار سبعانه و با توسل به زور خواهان متفرق شدن کارگران معترض 

شدند اما اعتصاب کنندگان مقاومت کردند. عمله و اکره کشتار، ایستادگی و خشم 

بر خاک  کارگر در همان دقایق نخست 10بافندگان را با رگبار پاسخ گفتند. 

افتادند و جان دادند. عده قابل توجهی از همزنجیران آنها زخمی و راهی 

سیاه های رژیم هار سلطنتنی بورژوازی یکی دیگر از برگ بیمارستان شدند.

ددمنشی خود را ورق زد و نشان داد که پهندشت دوزخ بردگی مزدی را تنها با راندن 

 وان مرزبانی کرد.تمی کارگرهای سفینه قدرت بر شط خون توده

 1338خرداد  تهران و کشتار گسترده کارگران:های قیام دوم در کوره پزخانه

خورشیدی، در نقطه ای دیگر از ایران نیز شاهد یکی از جنایتکارانه ترین و 

 30کارگر بود. متجاوز از های دولت بورژوازی به مبارزات تودههای خونبارترین یورش

اطراف شهر تهران در این ماه با سر دادن صدای اعتراض های هزار کارگر کوره پزخانه

شان دست به اعتصاب بار خود و زنان و کودکان خردسال علیه گرسنگی و زندگی ذلت
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خشم خود علیه های سرمایه را خاموش ساختند تا شعلههای زدند. آنان آتش کوره

ن هنوز در حال برداشتن ازند. کارگرااند شدت استثمار سرمایه را به جان سرمایه داران

نخست خیزش بودند که از چهار طرف در محاصره قوای قهر بورژوازی قرار های گام

گرفتند. سازمان اختاپوسی ساواک، صدها پلیس و ژاندارم و ارتشی از همه سو به 

صفوف کارگران گرسنه حمله ور شدند. شاه جالد شخصاً دستور قتل عام اعتصاب 

هزار کارگر علیه گرسنگی، بی مسکنی،  30  جسورانه او قیامکنندگان را صادر کرد. 

را، شکستن حریم ثبات سرمایه داری و مایه نارضائی ها بی بهداشتی و سایر سیه روزی

دید و سرکوب سبعانه می سرمایه داران داخلی و خارجی و حامیان امپریالیست خود

هده دژخیمان مسلسل به کارگر با مشاهای آن را دستور فوری کار رژیم کرد. توده

درصد  25دست بورژوازی آماده ایستادگی شدند. آنان اعالم داشتند که خواستار 

گردند. پاسخ قوای نمی افزایش دستمزد هستند و تا حصول این هدف به سر کار باز

با بربریت ها سرکوب از پیش روشن بود. آنها آماده کشتار بودند، دقایقی بعد مسلسل

 50در یک چشم به هم زدن به سوی سینه کارگران نشانه رفت.  غیرقابل توصیفی

کارگر به خون غلتیدند و جان دادند. شمار کثیری از همزنجیران آنها نیز 

ارتجاع هار بورژوازی باز هم شط خون جاری  سنگین برداشتند.های جراحت

فظ ساخت و عربده سر داد که قتل عام توده کارگر را شرط بقای سرمایه داری و ح

 بیند. می کیان این نظام

به بعد،  1337گسترش مبارزات کارگران و افزایش چشمگیر شمار اعتصابات از سال 

برنامه  و رژیم شاه و دولتمردان ایاالت متحده را که همیشه و همه جا با حداکثر دقت

کردند، یک بار می ریزی و تمرکز، تمامی افت و خیزهای جنبش کارگری ایران را رصد

بیش از پیش دلواپس سیر رویدادهای درون این جنبش کرد. این زمزمه در میان  دیگر

محافلی از بورژوازی حاکم هر چند نحیف پیچید که مجرد کشتار و سرکوب برای مهار 

دهد. باید از ساز و کارهای نمی مطلوب اعتراضات و کارزار رو به اوج کارگران کفاف

ل جوانب کار بهره گرفت. توسل به دیگر هم به صورت سنجیده و با رعایت ک
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رهای مهم سندیکالیسم و ایجاد سندیکاهای سیاه وفادار به رژیم یکی از این ساز و کا

پس از آن که به سمت « جمشید آموزگار» 37در شهریور مکمل سرکوب پلیسی بود. 

طرح تأسیس نهاد ضد کارگری موسوم به زارت کار دولت سرمایه منصوب شد، و

را به اجراء گذاشت. او همزمان تشکیل سندیکاها در برخی از مراکز « ارشورایعالی ک»

کار و تولید را به صاحبان سرمایه پیشنهاد داد. در طول نیمه دوم همین سال حدود 

سندیکا با همکاری میان وزارت کار و سرمایه داران صاحب کارخانه اعالم  25

ریف امامی نیز دنبال شد و موجودیت کردند. پروژه ای که در دوره نخست وزیری ش

عبور نمود. این طرح به رغم کوششی  50از مرز  1339شمار سندیکاها تا اواخر سال 

که نهادهای دولتی، به ویژه ساواک برای اجرا و به ثمر رساندن آن از خود نشان دادند، 

مال نهایتًا گرهی از مشکالت رژیم و سرمایه داران باز نکرد. انتظار بانیان طرح به احت

که سندیکاهای دست ساخت آنان در کنترل یا سرکوب مدنی مبارزه  نبودزیاد آن 

کارگری ممالک غربی های طبقاتی توده کارگر، همان نقشی را ایفاء نمایند که اتحادیه

 کردند. آنها با همه تحجر تاریخی و طبقاتی خود این را خوبمی طی سالیان دراز بازی

در اروپا و امریکا در عرصه سرکوب مدنی جنبش ها یهدانستند که موفقیت اتحادمی

کارگری، هزینه هائی داشته است. هزینه هائی که بورژوازی غرب برای دور زدن خطر 

 داد. می جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر به پرداخت آن تن

کردند که سرمایه می محافل مورد بحث و در رأس آنها شخص شاه همواره تصریح

ن به قبول چنین هزینه ای ولو بسیار ناچیز تن نخواهد داد. شاه در این گذر داری ایرا

 از همه نمایندگان فکری سرمایه سرراست تر و زمخت تر به این حقیقت اذعان

کرد. او به کرات در مصاحبه با خبرنگاران خارجی به ویژه در جریان مسافرت به می

ایه دار ایران اهل بازی با کارت گفت که رژیم وی و طبقه سرممی اروپا و امریکا

آزادی تشکل و مطبوعات و »یا « آزادی بیان»، «حقوق مدنی»، «دموکراسی»

غربی را به خاطر تن های رفت و دولتمی نیست. شاه از این هم فراتر« راهپیمائی

داد. در یک کالم بورژوازی ایران و رژیم می دادن به این سناریوها مورد سرزنش قرار

بدون هیچ هزینه بود. اتحادیه های سرمایه طرفدار جدی تأسیس اتحادیه شاهنشاهی
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هائی که کار سرکوب پلیسی و میلیتاریستی مبارزات کارگران را تکمیل کنند و در 

هزینه ای از نوع بهبود شرائط کار و بهای افزون تر نوع عین حال منشأ و موجد هیچ 

کارگر نباشد. های رپناه برای تودهنیروی کار یا حداقلِ دارو درمان و آموزش و س

پیداست که امامزاده هائی از این جنس هر قدر هم که قدرت قهر ساواک و 

کردند، به هر حال هیچ می دستگاههای امنیتی رژیم را پشتوانه تنفیذ حکم خود

دادند و سندیکا می نمودند، بالعکس کارگران را رمنمی کارگری را به سوی خود جلب

بورژوازی با دستورالعمل مؤکد ساواک به ساختن ها آوردند. با همه اینیم گریزی بار

که اند آوردهها این سندیکاها ادامه داد و اتفاقًا مشتریانی هم پیدا کرد!! در افسانه

کسری، پادشاه پرآوازه ساسانی سالها از بام تیسفون آویزان بود!! تا هر « طناب عدل»

عدالت بدون فوت وقت به سوی های هد و فرشتهکه ظلمی دیده است آن را تکان د

وی بشتابند!! ظاهراً هیچ بنی نوع بشر نه طناب را باور کرد و نه یارای نزدیک شدن به 

آن را در هستی خود موجود یافت. تا اینکه االغی راه گم کرده گذارش به تیسفون 

نبنده ای بود افتاد و برای آرامش خارش شدید پوستش به سراغ طناب رفت. او تنها ج

 داد!! می که به خود اجازه ایمان به اعجاز طناب کسری را

خورشیدی هم  30انتهای دهه های در جامعه ما، در جنبش کارگری ایران و در سال

و بسیار بدبختانه کارگران وفادار به این حزب تنها کسانی بودند « حزب توده ایران»

را باور کردند. سران حزب به فعالین که آوازه سندیکاهای رژیم شاهنشاهی سرمایه 

کارگری به ویژه اعضای کارگر خود توصیه مؤکد نمودند که وجود سندیکاهای دست 

ساخت ساواک شاه را مغتنم شمارند، وارد این سندیکاها گردند و در درون آنها به نفع 

 که رژیم البته حق داشتند!! مگر نه این بود« توده ای ها» کارگر کار کنند!!! های توده

خواست با سندیکاهایش خطر هر جنب و جوش و تشکل پوئی ضد کار مزدی را از می

خاص خود های پیش با شیوهها سر سرمایه رفع کند. حزب توده و کل اردوگاه از دهه

 آوردند. می بدترین نوع این بال را بر سر جنبش کارگری ایران و جهان

شمار قابل توجهی از کارگران این  اعتصاب کارگران کارخانه شهناز اصفهان:

دادند. آنان از زمین و آسمان شالق استثمار سرمایه و کل می شرکت را زنان تشکیل
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کشیدند. در کارخانه بیشتر و ژرف می مظالم نظام بردگی مزدی را بر گرده خود درد

یم ترین کار طوالنی در وخهای فرسودند. بسیاری از آنها باید به روزانهمی تر از دیگران

دادند. همزمان و در قعر این جهنم کشنده نسل آتی بردگان مزدی را می شرائط تن

ساختند. در خانه باید با می کردند و آماده فروش نیروی کارمی زادند و تربیتمی هم

بخش عظیمی از نیازهای بازتولید سرمایه اجتماعی را  دکار خانگی طوالنی مدت خو

ین طریق نقش سرنوشت سازی در باال بردن حجم اضافه گرفتند و از امی به دوش

دادند، می نمودند. کارگران زن همه این کارها را انجاممی ایفاءها و نرخ سودها ارزش

مزید هم قیود و رسوم و سنن مردساالری بشرستیزانه قرون وسطائی را  آنها

ارخانه بار همه کردند. همراه با کار شاق درون کمی روز بورژوازی تحملهای توحش

ن مرد خریدند اما باز هم مزد روزانه آنها از مزد همزنجیرامی این ستم ها، را به جان

بهای شبه رایگان تحقیرآمیز تعیین شده توسط دولت  یکمتر بود. سرمایه داران حت

پرداختند. در نمی شد به زنان کارگرمی بورژوازی را که زیر نام حداقل مزد اعالم

ریال  3ساعته خویش  10ز وضع چنین بود، زنان در قبال روزانه کار کارخانه شهنا

گرفتند. جنایتی که همواره مورد اعتراض کارگران زن قرار می کمتر از مردان مزد

 داشت. 

مواد »کل کارگران کارخانه در اعتراض به عدم اجرای آنچه  1338آبان  15در روز 

شدند و زنان در صف مقدم این خیزش،  نامیدند آماده اعتصابمی «دهگانه قانون کار

خواست برابری دستمزد با مردان را به لیست مطالبات همگانی توده کارگر افزودند. 

خود پافشاری های کل کارخانه به ورطه تعطیل فرو رفت. کارگران بر تحقق خواسته

کردند. صاحبان سرمایه به فکر چاره افتادند و مطابق معمول یکراست از سازمان 

تاپوسی ساواک و نیروهای انتظامی دولت بورژوازی کمک خواستند. ماشین قهر اخ

پلیسی رژیم وارد میدان شد. آنها بسیار سریع همه فعالین کارگری را دستگیر کردند. 

کارگر را از اصفهان به رفسنجان تبعید نمودند. عده ای را به سیاهچالها فرستادند.  18

کارخانه اخراج کردند. برخی فعالین کارگری را در نفر را برای همیشه از  80بیش از 

بسیار وحشیانه و ماقبل قرون وسطائی به چوب بستند و های محیط کارخانه به شکل
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های تنبیه بدنی نمودند. فضای رعب و وحشت را همه جا مستقر ساختند و خواست

 کارگران را اینسان، با منطق سالح و توحش پاسخ گفتند. 

دیگری نیز شاهد اعتراضات های اعتصابات مهم باال، کارخانهسوای  38در سال 

توان به اعتصاب کارگران می کارگری و تعطیل کار توسط کارگران بودند. از میان آنها

طوالنی در کارخانه شهرضای اصفهان اشاره نمود. جنبش های و کم کاری «پشمباف»

متعدد توأم های ی و شکستبسیار جزئهای را با برخی موفقیت 38کارگری ایران سال 

با کشتارها و تلفات بسیار سنگین به پایان آورد اما مبارزات کارگران در ابعاد وسیع تر 

به راه خود ادامه داد. چند ماه پس از سرکوب خیزش کارگران شهناز اصفهان، موج 

مختلف شهر برای های اعتراض همین جمعیت و هزاران همزنجیر دیگر آنها در نساجی

جمعیت وسیع فروشنده نیروی  کارخانه شهنازین بار زبانه کشید. در همان چندم

کار دست به اعتصاب کم کاری زدند. سطح تولید را به گونه ای فاحش پائین آوردند، 

روز مرخصی در سال، افزایش مزدها و بهبود شرائط کار شدند. آنها اعالم  12خواستار 

 6گردند. اعتصاب نمی به سر کار بازخویش های کردند که بدون رسیدن به خواست

روز ادامه یافت و سرانجام با پیروزی کارگران پایان یافت. در همین سال چند صد 

نیز با مطالبات مشابه همرزمان خویش در  بافندگی اصفهانکارگر کارخانه 

کل کارگاهها را تعطیل کردند و اعالم اعتصاب نمودند. کارفرمایان برای « شهناز»

کار خواهان دخالت نیروی های ارزات و برگرداندن کارگران به پشت ماشینسرکوب مب

انتظامی شدند. کارخانه در محاصره پلیس و قوای انتظامی قرار گرفت اما اعتصاب 

کنندگان تسلیم نگردیدند. کشمکشها حادتر شد و سرانجام سرمایه داران به قبول 

 (130برخی مطالبات کارگران تن دادند. )

 1339سال 

یکی از مهم ترین و کلیدی « دز»مجتمع عظیم صنعتی  اعتصاب کارگران سد دز:

پیش از وقوع رفرم ارضی های اقتصاد سرمایه داری کشور در سالهای ترین زیرساخت

کیلومتر و  65متر ارتفاع داشت و دریاچه پشت آن با طول  203بورژوازی بود. سد 
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لیارد و سیصد میلیون متر مکعب آب می 3توانست تا می کیلومتر مربع 225مساحت 

 مگاوات برق تولید 520ژنراتور بزرگ نصب شده در پیکر سد حدود  8را ذخیره کند. 

خوزستان یا هکتار زمین  125000برای آبیاری  نمود و ذخیره آب دریاچهمی

صنعتی و مالی بزرگ بین المللی و داخلی های داد. تراستمی استانهای مجاور کفاف

کردند و در همین می عظیم محاسبههای ین امکانات برای سرمایه گذاریبر روی ا

راستا آرامش و ثبات حوزه استحفاظی سد برای رژیم شاه حداکثر اهمیت را داشت. 

یک سال پیش از شروع بهره برداری ها، در  1339کارگران مجتمع در آبان ماه 

ان افزایش بهای نیروی و خواه دستمزدشان کارها را تعطیل کردند اعتراض به کمی

کار خود شدند. آنها همزمان مطالبه کاهش ساعات کار را پیش کشیدند. عوامل رژیم 

کوشیدند تا کارگران را به خاتمه اعتصاب متقاعد سازند اما این تالش به جائی نرسید 

و صدها کارگر عاصی مجتمع بر ادامه مطالباتشان اصرار ورزیدند. سرانجام کارفرمایان 

 (131کارگران تن دادند. )های م به قبول بخشی از خواستو رژی

اعتصاب وسیع کارگران نساجی اصفهان در اعتراض به دستگیری 

مرداد، شیرازه قدرت سیاسی رژیم، زیر  28سال پس از کودتای سیاه  7دانشجویان: 

و راهبردهای ها اقتصادی، تشتت درونی بورژوازی بر سر گزینههای فشار موج بحران

تلف تعیین تکلیف با بقایای نظام فئودال و باالخره ضربات مؤثر اعتصابات پی در مخ

پی کارگران، شروع به لرزیدن کرد. رژیم زیر مهمیز همه این تنگناها، تعارضات و 

نابسامانی ها، ظرفیت پیشین خود برای مهار بالمنازع و قاهرانه اوضاع را از دست داد. 

ن گونه که باالتر دیدیم سیل خشم و قهر و سقف حاکمیت شکاف برداشت و هما

کارگر از همه سو شروع به طغیان کرد. خروش اعتراض کارگران کم، های مبارزه توده

کم محافل دانشجوئی نارضائی را نیز روانه میدان کارزار ساخت. خیزشهای ضد رژیمی 

ان و دموکراسی جویانه شروع به بالیدن کرد. دانشجویان در اعتراض به فشار خفق

مختلف رژیم شاه دست به اعتصاب زدند. این مبارزات و های دیکتاتوری و سیاست

در قیاس با دو سال پیش بیشتر و گسترده تر شد. سناریوی  39اعتراضات در سال 
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انتخابات دوره بیستم مجلس سرمایه از جمله مسائلی بود که موج مبارزات دانشجوئی 

راضات و کارزارها شمار زیادی از دانشجویان را به دنبال آورد. در جریان این اعت

دستگیر و راهی زندان گردیدند. در ماه اسفند همین سال هزاران هزار کارگر 

رژیم شاه و جنایات های مختلف نساجی شهر اصفهان با مشاهده سبعیتهای کارخانه

ساواک علیه دانشجویان، مهر سکوت را شکستند، به حمایت از دانشجویان معترض 

 (132استند و در اعتراض علیه دستگیری و زندان آنان دست به اعتصاب زدند. )برخ

این معدن مثل همه حمام خون معدنچیان و اعتصاب کارگران معدن شمشک: 

معادن دیگر ایران و معادن عظیم ترین بخش دنیای سرمایه داری حکم قتلگاه داشت 

کارگر بود، معدن های هو فاقد هر نوع امکانات اولیه ایمنی برای حفظ جان تود

کارگر زیر آوار جان  21دچار ریزش بسیار سهمگین شد.  39شمشک در آذر سال 

باختند. عده ای زخمی شدند. دهها زن و کودک، نان آوران خود را از دست دادند و 

مسکونی کل کارگران معدن را در خود غرق کرد. صدها کارگر های غم و شیون کومه

عتراض به این شکل کشتار همزنجیران خویش دست به اعتصاب عزادار بالفاصله در ا

زدند. آنها صاحبان سرمایه را قاتل مستقیم کشته شدگان دانستند و تصریح کردند که 

مورد نیاز برای های دلیل وقوع فاجعه قتل عام صرفاً فرار کارفرمایان از قبول هزینه

خویش و تعطیل کار معدن  بهبود شرائط کار معدن بوده است. معدنچیان به اعتراض

و معادن و مراکز کار دیگر نیز از تهران ها ادامه دادند. شمار زیادی از کارگران کارخانه

و شهرهای دیگر راهی شمشک شدند تا ضمن شرکت در مراسم خاکسپاری جان 

 دادگان، با معترضین همزنجیر خود همصدا شده و اعالم همرزمی کنند. 

 1340پرورش )معلمان( اردیبهشت اعتصاب کارگران آموزش و 

پیش از آنکه در باره این اعتصاب و پروسه شروع تا فرجام آن توضیح دهیم، بسیار 

 ضروری است به بررسی این نکته پردازیم که چرا از معلمان به عنوان کارگران یاد

ه کنیم و چرا معلم، پرستار یا خیل نیروی کار مشابه آنها حتماً کارگر هستند. بعالومی

این را نیز هر چند مختصر اشاره کنیم که چرا در جامعه ما یا کاًل در دنیای سرمایه 
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شود تا مشاغلی مانند معلمی، می است و گردیدهداری، اوالً به صور مختلف تالش 

پرستاری، کودکیاری، مترجمی، خبرنگاری و نوع اینها حتماً کارهای غیرکارگری 

ههای کارگری نیز عمومًا کارگر بودن خود را انکار معرفی گردند و ثانیًا خود این گرو

احساس شرم نمایند!! ما به این بحث در  عضًا از اینکه کارگر خوانده شوندکنند و ب

جای دیگر پرداخته ایم اما اهمیت موضوع چنان زیاد است که باید به هر مناسبتی 

 نیسم خلقیحتی در پهنه نگارش تاریخ جنبش کارگری، در باره اش سخن گفت. کمو

شناخت یا مقوالت و مسائل مربوط به جنبش کارگری، های برای کل حوزه لنینی

بدیلها و پندارهای گمراهساز بورژوائی ابداع کرد و به شریان شعور این جنبش تزریق 

را ساز ی فاقد جهت گیری ضد سرمایه داری نمود. انقالبیگری و سرنگونی طلبی توخال

سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم کرد و با همین  ائیو میلیتانت نم و کار آرایش

مبارزه طبقاتی پرولتاریا را سرمایه مدار و غیرمارکسی ساخت.  مسائلپوشش، همه 

روایت سوسیالیسم، شناخت هستی اجتماعی  ،تولید سرمایه داریکالبدشکافی 

ابی طبقات، معنای زمینی شعور و هستی آگاه طبقه کارگر، پویه واقعی سازمانی

کارگر، تحلیل شرائط امپریالیستی تولید سرمایه های طبقاتی و ضد سرمایه داری توده

داری، فهم سرنگونی طلبی سوسیالیستی کارگران، روایت قدرت سیاسی پرولتاریا و 

 همه چیز را از بنمایه ضد کار مزدی و نقد مارکسی سرمایه داری تهی نمود. 

و  کردواقعی طبقه کارگر را هم باژگونه کمونیسم خلقی در همین راستا، تعریف 

ماهیت بورژوائی داد. باژگونه سازی سرمایه نهادی که نیاز بخشی از طبقه سرمایه دار 

بین المللی برای شقه شقه ساختن جنبش کارگری، قرار دادن هر شقه در الی جرس 

قدرت خویش برای تسویه حساب با های اپوزیسیون ساالری خود و تحکیم پایه

سرمایه داری رابطه خرید  شالوده وجود شیوه تولیددیگر همین طبقه بود. های بخش

را به مثابه تنها  ر خودو فروش نیروی کار است و کارگر کسی است که نیروی کا

تواند مولد یا غیرمولد باشد و بر همین می فروشد. نیروی کارمی کاالی مایملک خود

لد یا غیرمولد بون نیروی کارش، کارگر مولد یا تواند به اعتبار مومی پایه، کارگر نیز

غیر مولد قلمداد گردد. روند مبادله میان کار و سرمایه متشکل از دو مرحله متمایز و 
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همپیوند است. در چرخه نخست نیروی کار فقط به صورت غیرارگانیک زیر تسلط 

رساند، اما می گیرد. کارگر این نیرو را در شکل یک کاال به فروشمی سرمایه قرار

کند. در نمی به صرف انجام این فاز، حالت مجسم پیدا خرید و فروشکاالی مورد 

مرحله دوم صاحب سرمایه نیروی کاری را که خریده است بدون اینکه هیچ داد و ستد 

در اینجا نیروی کار به کاالئی  کند.می نوینی صورت گیرد، در پروسه تولید مصرف

که بهای آن بسیار بیشتر از بهای خرید آن است. در  شود. کاالئیمی مجسم تبدیل

گردد. یک ویژگی هویتی و از می جریان وقوع این مرحله است که اضافه ارزش تولید

همه لحاظ سرنوشت ساز همان چرخه اول آن است که کارگر با انجامش از هر نوع 

ه طور حق تسلط بر نیروی کار فروخته شده خویش و هر شکل حق مصرف این کاال ب

گردد. در آن سوی ماجرا صاحب سرمایه تسلط مطلق بر کاال یا نیروی می کامل ساقط

آورد و چگونگی مصرف و کاربرد این کاال را می شده را به چنگ خرید و فروشکار 

ازه اندگرداند. ویژگی دوم و به همانمی حق انحصاری بدون هیچ قید و شرط خود

آن است که این داد و  بودن ادله کار و سرمایههویتی و اساسی مرحله اول روند مب

گیرد که نیروی کار خریداری شده مستقل از اینکه می ستد اساساً به این دلیل انجام

به طور مستقیم برای تولید اضافه ارزش به کار گرفته شود یا در این رابطه خاص 

 ش افزائیارز پروسهحیاتی و غیرقابل گریز کامالً مصرف نشود، به هر حال نیاز 

سرمایه است. سومین شاخص مهم مرحله نخست این است که اگر چه در اینجا نیروی 

 پول را به سرمایه تبدیل ،همین داد و ستدانجام گردد، اما مجرد می کار با پول مبادله

مبادله کار و سرمایه را شخصیت  نفس وقوع همین چرخه اول از مارکسکند. می

 خواند. مى خصیافتن شیئ و مادیت یافتن ش

به آنچه تا اینجا گفتیم، چند نکته مهم دیگر را هم اضافه کنیم. اول اینکه توده 

فروشنده نیروی کار با فروش کاالی خویش فقط تسلط خود بر نیروی کارش یا هر 

دهند، او همزمان از هر نوع و هر میزان نمی شکل حق مصرف این کاال را از دست

گردند. می زندگی خود هم به صورت کامل ساقط دخالت در حق تعیین سرنوشت

طبقه ای که فاقد هر گونه حق تسلط یا دخالت در مصرف نیروی کار و حاصل کار 
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خویش است، این طبقه به نحو اولی و بدون اگر و اما از هر میزان حق و حقوق 

شود. نکته بعدی می دخالتگری در تعیین سرنوشت زندگی خود هم محروم و منفصل

شود، به طور نمی که نیروی کار کارگر همیشه و در همه موارد با سرمایه مبادلهاین 

از کرده است برای خود خانه اندگیرد با پولی که پسمی یک نفر تصمیم هنگامیمثال 

 گیرد. او در اینجا نیروی کار کارگران رامی ای بسازد، عده ای کارگر مزدی را به کار

شود. کارگرانی که نیروی نمی ن خویش سرمایه دارخرد اما با این اقدام معیمی

کنند. در این مورد یا نمی پول صاحبخانه را به سرمایه مبدلاند کارشان را فروخته

 موارد مشابه دیگر، نیروی کار کارگران نه با سرمایه بلکه با درآمد افراد مبادله

و باژگونه پردازی گردد. آخرین نکته مهم در همین رابطه، لزوم یادآوری تحریف می

در دنیای « خدمات»گمراه کننده و در عین حال بسیار شایعی است که از اصطالح 

گیرد. بورژوازی از دیرباز تا امروز بخش گسترده می سرمایه داری صورت گرفته است و

ای از مبادله میان کار و سرمایه و پروسه تولید اضافه ارزش در سطح جهان را لباس 

ن کرده و کوشیده است تا واقعیت آن به مثابه مبادله نیروی کار با ت« خدمات»تقلبی 

کارگر پنهان سازد. این بخش که امروز در بسیاری از های سرمایه را از انظار توده

درصد چرخه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه  45تا  40ممالک سرمایه داری بیش از 

مرو دیگر انباشت سرمایه، محل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، مثل هر قل

استثمار ددمنشانه طبقه کارگر جهانی است. حوزه هائی مانند بهداشت و درمان، 

آموزش و پرورش، نگهداری از سالمندان، مهد کودک ها، مراکز بازپروری روانی و 

 استثمار نیروی کار در این زمره قرار دارند. های جسمی افراد یا خیلی دیگر از عرصه

ات باال را پیش کشیدیم تا نشان دهیم که شاخص واقعی کارگر بودن یا عضوی همه نک

از طبقه کارگر دنیا بودن نه نوع کار، نه شکل مشخص کار، نه چگونگی مصرف نیروی 

کار، نه مولد یا غیر مولد بودن کار، نه شرکت مستقیم در تولید اضافه ارزش، حتی نه 

ه، بلکه نفس فروشنده نیروی کار بودن است. مبادله شدن و نشدن نیروی کار با سرمای

به بیان دیگر از دو فاز مبادله میان سرمایه و کار که نام بردیم مجرد وقوع فاز نخست 

کند. انسانی که نیروی کار خود را به مثابه تنها می است که انسان را به کارگر تبدیل
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دارد، این نیرو یا یم که دریافت آن فروشد و از طریق بهایمی کاالی مایملک خویش

شود نه یک کاالی عینیت می کند. آنچه فروختهمی کاال را برای فروش مجدد بازتولید

 یافته و مشخص بلکه نیروی کار به صورت مجرد آن است. سرمایه دار است که تعیین

به کار گرفته  ،کند کاالی خریداری شده چگونه، در چه رابطه یا برای تولید چهمی

ست این نیرو را پس از خرید در تولید اتوموبیل مصرف نماید، برای شود. ممکن ا

فروش مواد مخدر به کار گیرد، شاید صرف آموزش و پرورش کودکان و نگهداری 

پیران کند یا در هزاران قلمرو دیگر مورد استفاده قرار دهد. آنچه مهم است این است 

روسه تولید ارزش اضافی و قیم یا غیرمستقیم در پتخرد تا مسمی که این نیرو را

خودافزائی الینقطع سرمایه اش مصرف نماید. بر اساس این تعریف که عصاره درک 

مادی و مارکسی تاریخ در باره طبقات است بخش بسیار چشمگیری از کارگران دنیا 

لزوماً فروشنده نیروی کار مولد نیستند، کارگرانی که نیروی کارشان با سرمایه تجاری 

. بعالوه گفتیم که درصد قابل توجهی از توده طبقه اندشود از این جملهمی مبادله

کند. به همه این می درآمد مبادله کارگر نیروی کارش را حتی نه با سرمایه که با

دالئل و بر اساس همه این توضیحات جمعیت انبوه معلمان یا پرستاران و کودکیاران و 

بقه کارگر هر کشور یا دنیا هستند. اینان دارندگان مشاغل این نوعی جزء الیتجزای ط

کنند، با فروش این یگانه کاالی خویش از هر می از طریق فروش نیروی کارشان ارتزاق

شکل دخالت در کار و محصول اجتماعی کار خود و در همین راستا از هر میزان 

از  شمار بسیار کثیری شوند.می اثرگذاری آزاد در تعیین سرنوشت زندگی خود محروم

 همین کارگران یا همین بخش طبقه کارگر نه فقط نیروی کارشان با سرمایه مبادله

 گردد که به صورت نیروی کار مولد مستقیماً و بالواسطه اضافه ارزش تولیدمی

نمایند. معلمی که در یک مرکز آموزشی با سرمایه گذاری سرمایه داران خصوصی می

هیار و تکنیسینی که در یک مرکز درمانی تحت شود، پرستار و بمی یا دولتی استخدام

مالکیت سرمایه گذاران خصوصی یا دولتی شاغل است. مترجم و نویسنده و تایپیستی 

کند، آوازه خوانی که در استخدام یک کاباره است، می که در یک بنگاه نشر کتاب کار

مار آنها همه و همه فروشندگان نیروی کار مولدند و صاحبان سرمایه از طریق استث
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آورند. جمعیتی از دارندگان همین نوع مشاغل نیز می مستقیماً اضافه ارزش به چنگ

گردد اما این نیرو به صورت می در عین حال که نیروی کارشان با سرمایه داد و ستد

کند، در حالی که نیاز محتوم پروسه تولید اضافه نمی مستقیم اضافه ارزشی خلق

زنیم باید این می ه وقتی از تولید ارزش اضافی حرفارزش است. فراموش نکنیم ک

تولید را به صورت یک پروسه و نه یک لحظه یا حلقه منفصل در نظر آریم. کار معلم و 

اگر هم مولد نباشد ها پرستار و  بهیار و کارگر فروش و انبارداری و کودکیار و نوع این

غیرقابل گریز چرخه  و در حلقه خاص تولید اضافه ارزش مصرف نگردد، احتیاج

 بازتولید سرمایه و نیاز حتمی پویه تولید سود است. 

حال به دنبال طرح این نکات به سراغ یک پرسش مهم رویم. این سؤال که اگر چنین 

است، اگر دارندگان مشاغلی مانند تدریس و درمان و نگهداری از کودکان و پیران یا 

چپ بین المللی از جمله ایران علی العموم ترجمه و نویسندگی واقعًا کارگرند پس چرا 

طبقه »، «خرده بورژوا» به عنوان ها در طول قرن بیستم یا همین امروز از تمامی این

کند؟ پاسخ این سؤال ساده است. کمونیسم خلقی در می و امثال اینها یاد« متوسط

رگر با کاهای پویه کارزار برای جایگزینی مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری توده

های امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی و جنبش استقرار سرمایه داری دولتی، به توده

صف بندی آنها در پشت سر رفرمیسم میلیتانت بورژوائی نیاز مبرم  کارگر متوهم و

های میدانداری الیه محتاجازه خود را اند داشت. اما این روایت کمونیسم به همین

 دید. در چهارگوشه دنیا دنبال این بخش بورژوازیمی سرنگونی طلب بورژوازی هم

کرد، وجود افسانه ای نیرومندش می گشت، برایش شناسنامه متحد پرولتاریا صادرمی

نمود!! و این روایت انقالب را در می «انقالب دموکراتیک»را ابزار توجیه چیزی به نام 

خواند!! این می طلب سرنگونیگرو عظمت نمائی و قدرت غول آسای همین بورژوازی 

 آنرشته سر دراز دارد اما نقطه شروع تا ختم سخن کمونیسم خلقی در این عرصه 

رادیکال و رژیم ستیز و های یا الیه« خرده بورژوازی»شد که باید چیزی زیر نام می

قرار ها و راه حل جوئیها سرنگونی طلب بورژوا در مرکز گفتگوها، استراتژی پردازی

و محافل لنینیست بتوان ها رسد در ادبیات احزاب و سازمانمی به نظرگیرد. بعید 
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 ،یا منفی به صورت مثبت «خرده بورژوازی»صفحه ای پیدا کرد که نام و نشان و نقش 

اما به هر حال بسیار تعیین کننده و صاحب نقش چند بار تکرار نشده باشد. کمونیسم 

نمود. به صور گوناگون نمی اکتفاءالیه  تا به مجرد وجود واقعی اینخلقی در همین راس

را خلع هستی  شد. نیمی از طبقه کارگرمی «خرده بورژوازی»دست به کار خلق 

نمود. جمعیت می جعل ؟!«طبقه متوسط»کرد و برایش شناسنامه می اجتماعی

از قبح سرمایه دار  خود، سرمایه داران جوامع را هم با دید پرسخاوتچشمگیری از 

کرد. آناتومی لنینی می تن «خرده بورژوازی انقالبی» و خلعت  ساختمی بودن معاف

سرمایه داری همه این کارها را جزء الیتجزائی از نیازهای بالندگی و قدرت گیری 

دید. حزب می متحد و همسنگر اردوگاه«!! دموکراتیک ضد امپریالیستی جنبش»

شد می ی که این گونه تشکیلخرده بورژوازی عریض و طویلبود، جایگزین پرولتاریا 

 رفت و به این ترتیب همه چیز تکمیلمی نیز زیر فرمان حزب به جنگ امپریالیسم

. دانشوران طبقات دارا با همدستی بورژوازی متوسط و کوچک و به صف کردن شدمی

گرفتند. سرمایه می کردند، قدرت سیاسی را به دستمی توده کارگر متوهم انقالب

در گام بعد ماشین حزبی و مالکیت دولتی سرمایه  ،ساختندمی مستقر داری دولتی را

 نمودند. می اجتماعی را پیروزی تام و تمام سوسیالیسم اعالم

 تا اینجا کم یا بیش روشن شد که چرا کمونیسم خلقی لنینی طبقه کارگر را شقه شقه

ن امر در سراسر نامید. ایمی نمود و یک شقه عظیم آن را خرده بورژوازی انقالبیمی

قرن بیستم توسط احزاب لنینی در همه جا به ویژه در سه قاره آسیا، امریکای التین و 

وسیعی از پرولتاریا مانند های و بخشها افریقا انجام گرفت و چنین شد که الیه

 و نوع اینها نویسندگان و تکنیسین، مترجمان ،کودکیاران ،بهیاران ،پرستاران ،معلمان

اصل ماجرا این !! نام گرفتند« طبقه متوسط»و « خرده بورژوا»یرکارگر و غ همه ،ها

بوده است اما عوامل  مهم دیگری نیز در این زمینه دست داشته است. در جامعه ایران 

و جوامع مشابه، کارگر موجودی به تمام و کمال نفرین شده، اسیر فقر مطلق، آماج 

فاقد هر نوع حق و حقوق اولیه انسانی همه نوع سرکوب، مفلوک، زیر شالق تحقیر و 

کند و پویه بازتولید، خودگستری و بقای می بوده است. سرمایه اساسًا با کارگر چنین
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نظام سرمایه داری به تشدید هر چه حادتر و بی حقوقی هر چه دهشتبارتر کارگر 

ی کنیم که برای دوره امی منوط و موکول است. اگر در تاریخ سرمایه داری مشاهده

یا الیه هائی از طبقه کارگر و خاص، در چند کشور معین، از میزان شدت استثمار الیه 

کی کاسته شده است، اوالً محصول اندفرساینده کارگرانهای ت فشار بی حقوقیدّح

کارگر بوده است و ثانیاً سرمایه فقط به این های مبارزات مستمر و اعمال قدرت توده

عظیم تری از های گردیده است که در بخشک اند نیدلیل حاضر به چنین عقب نشی

کارگران را تا های و سیه روزیها محرومیت ها،ستمکشی  ،ابعاد فشار استثمار ،جهان

 حداکثر ممکن تاخت داده است و به اوج برده است. 

استثمار نیروی کار شبه رایگان و های حوزه یادر جامعه ایران و جوامع مشابه 

های وضعیت توده ،ر دیکتاتوری و قهر و سرکوب بی مهار سرمایهبرهوتهای رعب آو

کارگر همواره همان بوده است که چند سطر باالتر توصیف شد. در اینجا کارگر با 

تحمل فقر و فالکت و تازیانه توهین و گرسنگی و نفرین شدگی و دوزخ نشینی تداعی 

ور موجودی مفلوک، شده است و همین امر موجب گردیده است تا اسم کارگر یادآ

کوشند تا داغ می فاقد اعتبار، اسیر ذلت و شایسته تحقیر باشد. در چنین شرائطی همه

خود پاک کنند!! برای این کار به ویژه در پیشانی ننگ کارگر بودن را حتی المقدور از 

شرائط فقدان یک جنبش نیرومند سرمایه ستیز طبقاتی راه انکار کارگر بودن خود را 

کوشد تا خود را غیرکارگر معرفی کند. داغ لعنت می گیرند. معلممی ته وگرفپیش 

، بهیار و مربی مهد کودک و مترجم و نویسنده و بزداید دخو چهرهکارگر بودن را از 

که ادبیات، فرهنگ  سنتیدهند. رفتار و می دیگران نیز به نحو اولی همین کار را انجام

کند. معلم و پرستار می یش از حد ترغیب و تنفیذو افکار مسلط بورژوازی نیز آن را ب

نورد لوله، کارگری از یک همزنجیر تازه استخدام های سهل است. در یکی از کارخانه

کرد، در می پرسید، آیا از کار خود راضی است!! کارگر مخاطب در بدترین شرائط کار

 ریخت ومی عرقشد. از بام تا شام می آهن گدازان استثمارهای قسمت کالف ورقه

آره راضی هستم!! باالخره » فرسود. با همه اینها در پاسخ کارگر بغل دستی گفت، می

این طنز نیست. بیان بدون هیچ دستکاری یک !! «بهتر از کارگری نمودن است
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کوشید داغ کارگر بودن بر چهره او حک می مشاهده عینی است. کارگر جواب دهنده

داند که مثالً در می وی معلوم شد کارگر را فقط کسی نشود. در کمی صحبت بیشتر با

شهر شیراز، میدان  شیراز شهر اصفهان، دروازه کازرونمیدان فوزیه تهران، دروازه 

نشیند تا شاید می منتظر تا ساعتها از سپیده دم هر روزها کمپلو اهواز و نوع این مکان

نماید!! آنانکه چنین نیستند،  بنائی یا صاحبکاری برای فعلگی او را به نقطه ای حمل

باشند و مهر ننگ کارگر بودن می «آدمهای درست و حسابی»به زعم این رفیق کارگر 

را بر جبین خویش ندارند!!! خالصه کنیم. در جهنم سرمایه داری ایران ارتجاع هار 

گفت که نه کارگر بلکه کارمند هستند، احزاب می بورژوازی به بخشی از طبقه کارگر

کنند و خلعت خرده می کردند ومی نیست این بخش را از پیکره طبقه اش جدالنی

شدند و نمی پوشانند، خود این کارگران حاضر به قبول ننگ کارگر بودنمی بورژوا

به تمامی این . دانستندنمی کارگر هم اینها را کارگرهای شوند، سایر تودهنمی هنوز هم

دیگر، های و بهیاران و مربیان کودک و خیلیدالئل مبارزات معلمین و پرستاران 

 آید. نمی آمده است و تا امروز هم به حسابنمی هیچگاه مبارزه طبقه کارگر به حساب

که  1340باز گریم. به اعتصاب بزرگ و سراسری معلمان در اردیبهشت اصلی  به بحث

کارنامه پیکار و اعتراضات دیگر کارگران همانند آنها نه فقط وارد ها مثل همه خیزش

طبقه کارگر نشد که به بدترین شکلی ساز و کار مفاصا حساب میان بخشهای مختلف 

ارتجاع بورژوازی گردید. اعتصاب در اعتراض به سطح نازل دستمزدها آغاز شد. چند 

ده هزار معلم در سراسر کشور، در سطوح مختلف آموزشی، در بدترین شرایط، بدون 

های مکانات آموزشی، بدون هیچ امکان آشنائی با شیوهدسترسی به ابتدائی ترین ا

 60تا  50درس های مدرن تدریس، با متون آموزشی متحجر قرون وسطائی، در کالس

کردند و در پایان هر ماه می نفری و درگیر همه تنگناها و تضییقات مخرب دیگر کار

شرایط کار این  نمودند.می تومان و گاهی هم کمتر دریافت 400تا   150مبلغی بین 

دیگر از همه لحاظ وخیم و رقت بار بود. های بخش طبقه کارگر مثل همه بخش

کردند. اینان نه یک کالس که غالباً تمامی امور یک می بسیاری از آنها در روستاها کار

معلم و ناظم و رفتگر بودند. باید به مدیر و نمودند. می مدرسه را باید رتق و فتق
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دادند و همه این کارها را به تنهائی، به صورت می د کالس درستمامی محصالن چن

کردند که تهیه خورد و می گرفتند. در جاهائی کارمی روزمره و مستمر به دوش

نمودند می ی زندگیئحتی آب آشامیدنی سالم بسیار دشوار بود. در خانه ها ،خوراک

نده آنها بودند. در مدرسه که مار و عقرب و جانوران موذی مهمانان همیشه حاضر ناخوا

د که بعضاً نیمکت نداشت، میز و صندلی نداشت، تابلوی سیاه دادنمی درسهائی 

ازه الزم نداشت. با هر جنب و جوش دانش آموزان فضای کالس اندنداشت، اطاق به

معلمانی که در شهرهای کوچک  شد. وضعمی درس یا مدرسه ماالمال از گرد و خاک

دادند، نیز خیلی می درسها آنان که در دبیرستان یکردند، حتمی بزرگ کار یو حت

بهتر از همزنجیران آنها در روستاها نبود. در این جاها نیز باید هر یک نفر به تنهائی 

کشید. می کل وظائف مربوط به آموزش و تدریس شمار کثیر دانش آموزان را به دوش

های به سل و سایر بیماری که ابتال اری زا بود، به گونه ایفضای کالسها به شدت بیم

آمد. از همه اینها که بگذریم از زمین می آنها به حساب ریوی امر رایج زندگی خیلی از

و زمان زیر ذره بین کنترل نیروهای امنیتی و پلیسی رژیم قرار داشتند. با تشکیل 

ز جوئی احضار و با، 50هور سازمانهای چریکی در دهه ساواک، مخصوصاً تا پیش از ظ

و اخطار و تعقیب و مراقبت مدام از معلمان بخش مهمی از وظائف کار این سازمان 

کرد. معلمان چنین وضعی داشتند و با تحمل همه این می اختاپوسی را تعیین

کردند به هیچ کجای می دشواریها و مصیبت ها، آنچه زیر نام دستمزد دریافت

آنها در طول چند داد. نمی کارشان را رسید و کفاف بازتولید نیروینمی زندگیشان

موفق شدند  40سال متوالی به کرات دست به اعتراض زدند اما باالخره در بهار سال 

به صورت سراسری و یکپارچه کل مدارس کشور اعم از دبستان و دبیرستان و 

شت زنگ هاردیب 12دیگر متوسطه را تعطیل کنند. صبح روز های هنرستان و دوره

ای در هیچ نقطه ایران به صدا در نیامد. هیچ معلمی در سر کالس درس  هیچ مدرسه

ماندند. نهاد ها حاضر نشد و کل چند صد هزار دانش آموز کشور در خانه

از پیش، چند روز مانده به شروع اعتصاب، « باشگاه مهرگان»سندیکالیستی موسوم به 

معلم سنگین ساخت. سران  به شکلی بختک وار سایه خود را بر سر کارزار توده کارگر
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و عوامل باشگاه کنترل کامل مبارزات معلمان را در دست گرفتند و تمامی پیچ و خم 

های و تصمیم گیریها خود پایاب سیاستگذاری« باشگاه»را رصد کردند. ها فعالیت

جبهه ملی و احزاب اپوزیسیون رسماً راست بورژوازی بود. جبهه ملی وسیعاً تالش 

صاب را وسیله ابراز وجود و ابزار نمایش قدرت خود کند و در این کار تا داشت تا اعت

حدودی هم موفق بود. در روز شروع خیزش، جمعیت عظیم معلمان تهران راهی 

میدان بهارستان شدند تا در مقابل مجلس سرمایه خواستار تحقق مطالبات خود 

 «ر اراده مردممظه»گردند!! همان جائی که احزاب ارتجاعی بورژوازی آن را 

خواندند!!! دقایقی پس از ورود جمعیت پلیس بورژوازی وارد کارزار شد و کوشید تا می

معلمان را متفرق سازد. کارگران معلم ایستادگی کردند و پلیس راه حل همیشگی 

« ابوالحسن خانعلی» شلیک شد و ها به سمت سینهها خود را دستور کار نمود. گلوله

به خاک  پایتخت و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تهرانهای تاندبیر یکی از دبیرس

ز همه لحاظ نیرومندتر و موج خشم و اعتراض معلمان ا« خانعلی»افتاد. با مرگ 

« خانعلی»مهارتر شد. تمامی شهرها میدان برگزاری مراسم بزرگداشت غیرقابل 

ه افتاد. موج اعتصاب اعتراضی در سراسر کشور به راهای گردید. عظیم ترین راهپیمائی

کل جامعه را در درون خود فرو پیچید. بورژوازی در شرائطی بسیار متشتت، متزلزل و 

نامساعدتر از پیش  بس سردرگم قرار داشت. دولت شریف امامی خود را در وضعیتی

راست لیبرال، فرصت مغتنم تری برای کاسبکاری و های احساس کرد. اپوزیسیون

و کار باج خواهی و اعمال فشار بر رقبای حاکم پیدا کردند. تبدیل اعتصاب به ساز 

علی »اعتصاب چند روز به طول کشید. کابینه شریف امامی مجبور به استعفا شد، 

نخست وزیر بعدی سرمایه با سران باشگاه بساط بده و بستان پهن کرد، « امینی

و اعتصاب  به وزارت رسید مهرگان نماینده سابق مجلس و رئیس باشگاه« درخشش»

 را در قبال تحقق کمترین مطالبات روز معلمان به شکست کشاند. 

معلمان را گوشه ای از جنبش جاری طبقه خود به  1340هیچ کارگری خیزش سال 

حساب نیاورد. اعتصاب در فضای زندگی و فکر بیشترین بخش توده کارگر ایران، در 

 ر و تولید و حضور کارگران بهکارگری، در همه مراکز کاهای و کومهها غالب خانه
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ازه کافی چرخ خورد، اکثریت قریب به اتفاق آنها حداقل از طریق کودکان و جوانان اند

خویش در جریان اعتراض قرار گرفتند، اما افکار، باورها و معیارهای مسلط  های خانواده

ون، راست شد و بورژوازی اعم از حاکم یا اپوزیسیمی که توسط سرمایه تولید و تبخیر

کارگر های به توده، دادمی ، آن را نشر«کمونیسم» تقلبی یا چپ از جمله در لباس

 معلمان مطالبات طبقه آنانهای که اعتصاب مال آنها نیست. خواست کردالقاء 

باشد و خیزش همزنجیران آنها در حوزه آموزش هیچ ربطی به  جنبش آنها ندارد!! نمی

کارگر عمل کردند. گیریم که طبقه از سایر بخشهای  معلمان خود هزاران بار بدتر

 شستند و فریاد سرمی راندند ومی شدند، غبار اوهام را عقبمی چندتا کارگر پیدا

دادند که این اعتصاب حوزه ای از کارزار طبقه ماست. سخت است قبول کنیم که می

گردیدند. به نمی خشم بسیاری از همزنجیران معلم خود مواجه یراض یا حتبا اعت

احتمال زیاد معلمان فریاد این کارگران را که از سراچه پرشکوه آگاهی طبقاتی، درک 

خاست فقط نوعی توهین می مادی آگاهانه تاریخ و شناخت آنها از راز رهائی انسان بر

کنیم تا ابعاد فاجعه می کردند!!! همه اینها را تأکیدمی به شأن و شوکت خود تلقی

کارگری نه فقط در آن روز که همین امروز را باز گوئیم و اهمیت غلبه دامنگیر جنبش 

بر این مشکالت فرساینده ویرانگر را یادآور گردیم. طبقه کارگر ایران اعتصاب معلمان 

اموار کارزار طبقاتی خود ندید و معلمان مبارزات روزشان را جویباری از اند را جزء

فتند، اما  در عوض ارتجاع بورژوازی از چشمه همیشه جوشان پیکار طبقه خود نیا

زمین و آسمان این اعتصاب را قاپید، آن را برگ برنده ای برای نمایش قدرت و 

 اپوزیسیون مداری خود ساخت. زمام آن را از همه سو به دست گرفت، آن گونه که

خواست و نیاز کارش بود آن را به این سوی و آن سو برد. اپوزیسیون لیبرال می

ازی با این کارها به رخ رقبای حاکم خویش کشاند که کوه توهم این جمعیت بورژو

 عظیم را پشتوانه کسب و کار خود دارد. 

 جنبش کارگری و رفرم ارضی بورژوازی

توسعه روزافزون سرمایه داری و قلمروهای انباشت سرمایه، روی آوری فزاینده 

ن جامعه، پویه گسترش بین المللی به حوزه نیروی کار شبه رایگاهای سرمایه
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فراساختارهای سیاسی و اجتماعی شیوه تولید جدید، از دستگاههای سرکوب فیزیکی 

و فکری طبقه کارگر گرفته تا کل نهادهای متناظر با سازمان کار و نظم تولیدی، 

سیاسی و اجتماعی سرمایه داری، همه با هم سالهای پایانی دهه شصت سده بیستم 

خورشیدی( را به دوره تسویه حساب با بقایای نظام فئودال سده چهاردهم  30)دهه 

از سر راه  برای همیشه تبدیل نمود. فئودالیسم هیچ مفری برای بقا نداشت و باید

مختلف های رفت. بخشمی تسلط سراسری و بالمنازع مناسبات بردگی مزدی کنار

تر از آن بر سر بورژوازی داخلی و بین المللی بر سر چگونگی تحقق این روند و بیش

نقش حتی المقدور کلیدی یا کلیدی تر خود در این گذر دچار اختالف بودند. محافلی 

از طبقه سرمایه دار و هیئت حاکمه ایاالت متحده راست ترین جناح بورژوازی 

دانستند. به زعم آنها این طیف واجد می اپوزیسیون ایران را برای این کار مناسب تر

ط فئودالی اند، تمایل افزونتری به برچیدن بسنجام این کار بودکفایت بیشتری برای ا

داشتند، پیچ  و خم برنامه ریزی نظم تولیدی سرمایه داری را سنجیده تر و آگاه تر 

 بسیار ناراضی اما متوهم را با خود حملهای ک تودهاند نمودند. حمایت ولومی تدبیر

، شاید دوراندیش تر گام داری مایهکردند. در نسخه پیچی نظم سیاسی و دولتی سرمی

داشتند، توانائی آنها در تبدیل توهم استثمارشوندگان عاصی به پشتوانه پیشبرد می بر

امریکائی های پروژه رفرم و استقرار تمام و کمال سرمایه داری بیشتر بود. امپریالیست

رای اجرای را آلترنایتو مناسبی ب« امینی» با رجوع به این محاسبات، دار و دسته 

قرن بیستم، بورژوازی شریک  60دیدند و در آستانه شروع دهه می اصالحات ارضی

 خود و به ویژه شخص شاه را برای قبول نخست وزیری او زیر فشار قرار دادند. 

امینی در کابینه مصدق پست وزارت اقتصاد را داشت و امید بورژوازی امریکا و دولت 

و احزاب « جبهه ملی»بتواند  نخست وزیریز نقش آن بود که او با احرا« کندی »

در « کندی»لیبرال ناسیونالیست را در پیشبرد برنامه رفرم با خود همراه سازد. طرح 

نطفه، فشار یک مشکل سترگ شکست زا را روی سینه خود سنگین دید. تصور اینکه 

رو پمپاژ اقالم در ایران به عنوان یک حوزه طالئی استثمار نیروی کار شبه رایگان و قلم

به چرخه ارزش افزائی سرمایه بین المللی، بتوان با دولتی ها نجومی اضافه ارزش
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بدون دیکتاتوری درنده حمام خون ساالر،  ،«لیبرال»متشکل از نیروهای موسوم به 

جنبش کارگری و مبارزات ضد سرمایه داری طبقه کارگر را مهار نمود، مسلماً به 

ماند. استنباطی که محافلی از هیأت حاکمه روز ایاالت می استنباطی توهم آمیز

متحده اسیر آن بودند. بر خالف آنها، شاه و بخش حاکم بورژوازی ایران این موضوع را 

کردند و اگر چه یارای مقاومت در برابر دولت کندی را نداشتند، اما از همه می درک

یست خویش به نادرستی راههای ممکن برای متقاعد ساختن شرکا و حامیان امپریال

کوشیدند. در همین راستا باند امینی بنا به خواست حامیان زمام می آلترناتیو مذکور

کار را به دست گرفت، اما شاه و شرکا نیز ضمن تمکین به خواست حاکمان امریکا از 

آنها دریغ ننمودند. دولتی که به این ترتیب  طرحتقالهای الزم برای اثبات سترونی 

کردند. هیچ نوع می مانست که همه آن را تکفیرمی را« کفر ابلیسی»د پدید آم

به دست « جبهه ملی»موفقیتی در جلب همراهی اپوزیسیون لیبرال و احزاب عضو 

برای شروع  اهمین مبن دادند، برنمی ازی رضایتنیاورد زیرا شاه و بخش مسلط بورژو

د. این امر ورشکستگی کامل رفرم ارضی نیز حمایت هیچ طیف بورژوازی را کسب نکر

و ها وی در چالش بحران اقتصادی را هم در پی داشت. در پهنه سیه روزی

کارگر و دهقان هم نه فقط قادر به گشودن هیچ های آوار بر سر تودههای مصیبت

گرهی نشد که همه چیز وخیم تر و فاجعه بارتر گردید. کل این عوامل سبب شد که 

را « اصالحات» مدی باند امینی در اجرای آامریکائی ناکار هایسرانجام امپریالیست

اذعان نمایند و به پایان دوره زمامداری وی رضایت دهند. معنای زمینی عزل امینی 

این بود که بخش حاکم بورژوازی ایران و رژیم شاه و شرکای امریکائی در تشخیص 

. این اندجامع رسیده گزینه مناسب برای سرکردگی رفرم ارضی امپریالیستی به توافق

گفت که همین بخش بورژوازی عهده دار ایفای چنین نقشی خواهد شد. می توافق

کابینه علم مأموریت اجرای رفرم را به دوش گرفت. بقایای مناسبات ارباب و رعیتی از 

سر راه توسعه بی مهار و تسلط سراسری سرمایه داری کنار رفت. جمعیت نسبتاً وسیع 

بازماندگان نیروهای  یا روستا و الیه نازکی از پیشه وران خرد شهریدهقانان فقیر 

علی مولد خرد، پروانه ختم هستی اجتماعی غیرکارگری خود را دریافت کردند و 
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گشت و در طول « چراغ قریه خاموش» راهی بازار فروش نیروی کار شدند.العموم 

 ور محو گردید. هزار روستا از جغرافیای سیاسی کش 80مدتی کوتاه بالغ بر 

اصالحات »جبهه ملی تا حزب توده با طرح شعار طیف احزاب رسمی بورژوازی از 

از حل امپریالیستی مسأله ارضی  استقبال کردند و همزمان حاشیه نشینی یا « آری

انزوای خود از حضور مؤثر در ساختار قدرت سیاسی سرمایه را با پیش کشیدن شعار 

عقب مانده ترین، متحجرترین و در این میان قرار دادند.  مورد انتقاد« دیکتاتوری نه»

بربرمنش ترین بخش طبقه سرمایه دار نیز از موضعی عمیقًا قرون وسطائی و مذهب 

ساالر و مدافع حجاب و قصاص و سنگسار و زن کشی، زمزمه مخالفت ساز کرد. رژیم 

ن نمائی را اعالم شاه ماهها پیش از شروع رفرم، پایان دوره تحمل هر نوع اپوزیسیو

پان اسالمیست  زیکرده بود و اینک در قعر شبان تیره استقرار دیکتاتوری هار، بورژوا

های کوشش داشت تا دجال وار ندای مخالف خود را ساز و کار به صف نمودن توده

 عاصی ناراضی و ناآگاه  پشت سر خود سازد. 

ن نیرو در پهنه این رویدادها، زمینگیرترین، سردرگم ترین، بدون صف ترین و ناپیداتری

طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران بود. این طبقه همه جا، در تمامی گمراهه ها، در 

بورژوازی، در صف اقتدا به هر دجال های حوزه سربازگیری کل احزاب و الیه

ازه کافی حضور داشت و در تنها جائی که اندعوامفریب اپوزیسیون نمای کاسبکار به

دار و تمامی بود.  یشیبت داشت سنگر مستقل مبارزه ضد سرمایه داری خوکاماًل غ

زدند، در ستایش راه حل امپریالیستی ارضی می و مافیاهای بورژوازی حرفها دسته

 کردند، انتقادات ماقبل قرون وسطائی به هممی سرودند، نقد و تأییدمیها چکامه

 الاز نقد، اعتراض یا راه حل رادیکی بافتند، اما در سراسر سپهر جامعه هیچ کالممی

خاموش تر، ها همه دورهرسید. این جنبش از نمی جنبش کارگری به گوش هیچ کس

ازه کافی در اند تسلیم تر، ناپیداتر و سردرگم تر بود. دلیل این وضع رقت بار را به

همین کتاب و در خیلی جاهای دیگر توضیح داده ایم. جنبشی که تا چشم باز کرد 

ود را در محاصره رفرمیسم میلیتانت بورژوازی دید. تا خواست هستی اجتماعی خود خ

دیونیونیست است!! تا خیز گرفت که یتر« بالذات»را بشناسد در گوشش خواندند که 
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ضد سرمایه بر شورد، از زمین و آسمان به او گفتند که نیازمند دانشوران طبقات باال 

عویذ دوتشکیالتی سندیکا و حزب بر بازوانش است!! تا عزم کرد که متشکل شود، ت

بستند، تا خواست قدرت طبقاتی خود را به صف کند، راه انحالل این قدرت در نظم 

سرمایه، آویختن به اتحادیه سرمایه ساالر و حزب ابزار برپائی سرمایه داری دولتی را 

ر طرف پیش رویش قرار دادند، اگر سخن از شورای ضد سرمایه داری گفت، از چها

مالمتش کردند و بر سرش فریاد زدند که شورا تشکل کارگران برای عزل و نصب 

روزش های و به قدرت رساندن حزب است!! اگر از همگنی پیکار برای خواستهها دولت

نثارش ساختند، اگر ها با جنگ سراسری علیه کار مزدی گفت، نکوهشش کردند و انگ

زندگی اجتماعی و علیه هر نوع ستم و های از تسری جنگ طبقاتی خود به کل عرصه

سمان بر سرش آوار گردید. آاز زمین و ها و سرزنشها بی حقوقی حرف زد آوار مالمت

جنبشی با این کارنامه و تاریخ کارزار، در دل چنین شرائط حساس و تعیین کننده، 

توانست می سوای سردرگمی، بی افقی، سکوت و زمینگیری چه سرنوشت دیگری

شته باشد؟!! وضعیت بسیار فاجعه باری که نه فقط دامنگیر طبقه کارگر ایران که دا

متمادی جنبش کارگری در سراسر های حدیث غم انگیز وضع روز و سرگذشت دهه

 جهان است. 

کارگر ایران وضعیتی متفاوت داشتند، اگر های یک سؤال اساسی این است که اگر توده

امه غمبار باال، گذشته ای متمایز را پشت سر خود جنبش کارگری ایران به جای کارن

 کرد و چه راهی را پیش پای خودمی داشت، در آستانه رفرم ارضی بورژوازی چه کار

شد می یافت؟ جواب بسیار ساده و شفاف است. سخن پرولتاریا بسیار خالصه اینمی

بقای سرمایه  که امحاء کامل بقایای فئودالیسم حتماً آری، اما هر شکل و هر میزان

داری و هر لحظه عمر دولت بورژوازی مطلقاً نه، برچیدن بساط ارباب و رعیتی قطعًا 

آری، اما هر لحظه تداوم رابطه خرید و فروش نیروی کار یا هر مقدار موجودیت نظم 

سیاسی و اجتماعی حافظ این رابطه بشرستیز مسلماً نه، نابودی تام و تمام شیوه 

حقوق و فرهنگ و مذهب و افکار و سنن و باورهای قرون های استثمار و بازمانده

زشت بورژوازی که های وسطائی بدون هیچ تردید آری، اما نه با علم و کتل عوامفریبی
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فقط با دست پرولتاریای آگاه ضد سرمایه داری و آماده الغاء کار مزدی، اگر طبقه 

زمان یافته شورائی سطح پائینی از صف مستقل سا یکارگر ایران در آن روز حت

شد و بر سکوی قدرت می سرمایه ستیز خود را داشت با این شعارها وارد میدان کارزار

این صف شروع به قرائت راه حلهای خود و بسط این راه حلها به پراتیک مبارزه 

. سؤال بعدی طبیعتاً چند و چون این راه حلهاست. در اینجا نیز کردمی طبقاتی روز

ل و بی ابهام است. باید در مقابل حل امپریالیستی مسأله ارضی، حل پاسخ بسیار زال

گردید. می مشغله روز کارزار طبقاتی پرولتاریا رادیکال ضد سرمایه داری این رخداد،

طبقه کارگر باید تمامی قوایش را بر سازمانیابی شورائی سرمایه ستیز خویش در همه 

ساخت. همزمان از درون این می وز متمرکزمراکز کار و تولید و در نقطه نقطه جامعه ر

رفت. همه توانش را برای می دهقان فقیر در حال خلع یدها شوراها به سراغ میلیون

متشکل ساختن این سیه روزان در شوراهای ضد سرمایه داری و ضد حل کاپیتالیستی 

دو گرفت. جنبش کارگری ایران اگر از بمی مسأله ارضی، در پهنه روستاها به کار

خلقی لنینی، امپریالیسم ستیزی « کمونیسم»پیدایش اسیر راهبردهای گمراه کننده 

ناسیونالیستی، احساس همجواری و منافع مشترک با اپوزیسیونهای ارتجاعی فریبکار 

 شد، اگر از آغاز راه سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری را پیشنمی بورژوازی

 حل ارتجاعی سرمایه برای حل مسأله ارضی همگرفت، در آن روز، در مقابل راه می

توانست طرح برنامه ریزی سراسری کار و تولید و زندگی اجتماعی توسط شوراهای می

دهقان فقیر در حال خلع ید را مطرح ها ضد کار مزدی خویش و شوراهای میلیون

متعلق  توانست شعار الغاء کامل روابط فئودالی، مصادره کلیه امالک و اراضیمی سازد.

و زمین داران سرمایه دار، ممنوعیت برقراری هر نوع رابطه خرید و فروش ها به فئودال

و امالک مصادره شده و اداره کل اینها توسط شوراها را بر سر ها نیروی کار در زمین

استثمارگران و حاکمان روز فرو کوبد. سوء تفاهم نشود یا به بیان دقیق تر آنان که در 

سوء گمراه کننده هستند یکراست خیز نگیرند که گویا منظور ما های کمین برداشت

از این حرف آن است که اگر فعالین کمونیست جنبش کارگری در آستانه وقوع رفرم 

کشیدند، تأثیر چندانی بر روند اوضاع و پروسه می را پیشها ارضی بورژوازی این حرف
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اواًل  شد،نمی ی نیست که چنیند!! تردیدنهادنمی ایفای نقش طبقه کارگر بر جای

جامعه از وجود چنین کمونیست هائی یکسره خالی بود، ثانیًا و از آن مهمتر طبقه 

کارگر ایران برای اتخاذ چنین راهبردی نیازمند کارنامه ای از بیخ و بن متفاوت با 

گذشته روزش بود. پیش شرط میدانداری رادیکال وی در آن بزنگاه این بود که از روز 

جمهوری »، برپائی «!!استقرار صنعت مستقل ملی»خواب و خیال پیدایش به ورطه 

، امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی!!، تشکیل جبهه واحد با بورژوازی برای «!!خلق 

تحقق این رؤیاهای سوسیال رمانتیسیستی و ارتجاعی، سندیکا سازی، حزب بازی و 

کمونیسم خلقی یا هر رویکرد دیگر فرساینده نسخه پیچی های انبوه این کجراهه

گرفت، خود را می افتاد. در طریق مبارزه ضد سرمایه داری آگاهانه قرارنمی بورژوائی

داشتن یک جنبش های داد و همه پیچ و خممی شورائی و ضد سرمایه سازمان

ین پیمود. طبقه کارگر ایران فاقد این کارنامه بود و به هممی طبقاتی نیرومند و آگاه را

دلیل در روزهای رفرم امپریالیستی ارضی قادر به هیچ تأثیری گذاری رادیکال بر روند 

 گردید. نمی رخدادهای جاری

کارگر های اصالحات ارضی بدون هیچ میدانداری رادیکال و ضد سرمایه داری توده

مطابق نسخه پیچی بورژوازی حاکم و شرکای امپریالیستش جامه عمل پوشید، اما 

داد بر وضعیت روز جنبش کارگری ایران تأثیرات زیادی بر جای نهاد. سرمایه  آنچه رخ

داری شیوه تولید مسلط گردید و بر همه منافذ حیات جامعه مستولی شد. بورژوازی 

پیش سکاندار قدرت سیاسی بود موقعیت طبقه مسلط اقتصادی و ها که از دهه

ادی مبارزه طبقاتی و ایفای نقش سیاسی را احراز کرد. پرولتاریا که چندین دهه متم

را در کارنامه خود داشت به یکی از دو طبقه اساسی جامعه مبدل گردید. تضاد میان 

کار و سرمایه سلسله جنبان تاریخ و هر رخداد جاری جامعه شد. شمار پرولتاریا و 

نفوس جمعیتی طبقه کارگر، تا دو برابر و بعدها چند برابر افزایش یافت و باالخره 

 نبش کارگری وارد فاز تازه ای از حیات اجتماعی و تاریخی خود گردید.ج
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 فصل هفتم

 خورشیدی 1350از اصالحات ارضی تا سال 

 

این بنمایه تولید سرمایه داری است که به موازات بالندگی و گسترش خود، از یک 

، سوی جامعه، جهان، تاریخ و شیرازه زندگی بشر را دستخوش عظیم ترین تحوالت

به ساز ها کند و از سوی دیگر با تبدیل تمامی اینمیها و نوآوریها کشفیات، شکوفائی

کارگر را در فقر های و کار سود افزون تر و سرمایه انبوه تر، زمین و زمان زندگی توده

سازد. رفرم ارضی بورژوازی آغاز می و نیاز و ذلت و اسارت و انواع سیه روزیها، غوطه ور

شیدی در جامعه ایران هم جبراً و اجتناب ناپذیر از همین جنس بود، اما خور 40دهه 

به دالئل بسیار بارز از نوع بدترین هایش بود. در پی وقوع اصالحات ارضی، فصل تازه 

در مناطق شمار کارگاههای صنعتی کشور فقط  ای در توسعه انباشت سرمایه آغاز شد.

واحد در سال بعد افزایش پیدا  112380، به 1341واحد در سال  97499شهری، از 

میلیون  47در حوزه صنعت نیز از رقم ساالنه کرد. میزان سرمایه ثابت پیش ریز شده 

میلیارد ریال در  7و حدود  43میلیارد ریال در سال  5به بیش از  41ریال در سال 

رسید. حجم اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران کارگاههای صنعتی  1344سال 

شد، می میلیارد ریال گزارش 67کمتر از  1340حی شهری و روستائی که تا سال نوا

 99میلیارد ریال گذشت. رقمی که در سال بعد به حدود  85از مرز  1341در سال 

میلیارد و  181نزدیک به  1344میلیارد، در  122حدود  1343میلیارد، در سال 

در ها ل آن روز گردید. سرمایه گذاریمیلیارد ریا 230باالتر از  1346باالخره در سال 

با شتابی نسبتاً خیره کننده سیر صعودی پیمود و میزان آن در دو ها همه این سال

میلیارد در  30به حدود  1342میلیارد ریال در سال  16حوزه صنعت و کشاورزی از 

افزایش پیدا کرد. این رقم فقط  1346میلیارد در سال 48و سپس بیش از  44سال 

 (133میلیارد ریال در سال باالتر رفت. ) 62سال بعد از مرز  دو
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در سطح سراسری، در رابطه با کل چرخه اقتصاد کشور، میزان محصول اجتماعی 

 «درآمد ناخالص داخلی»ساالنه کار و تولید استثمارشوندگان یا آنچه بورژوازی آن را 

وسط ساالنه ده و شش با رشد مت 1341میلیارد ریال در سال  342نامد از رقم می

فزونی پیدا کرد. حجم سرمایه  40میلیارد ریال در آخر دهه  922دهم درصد به 

گذاری ساالنه فقط در بخش صنعت در طول همین دوره از شش میلیارد و دویست 

میلیارد ریال فوران نمود و باالخره میزان اضافه ارزش حاصل  67میلیون به حدود 

 36ط در همین بخش صنعت و در همین فاصله زمانی از استثمار کارگران باز هم فق

( انباشت سرمایه به ویژه در 134میلیارد ریال رسید. ) 164میلیارد ریال به حدود 

قلمروهائی مانند اتوموبیل سازی، تولید الستیک، نساجی، پوشاک، صنایع شیمیائی و 

ائی، گسترش داروئی، پتروشیمی، تولید وسائل خانگی، صنایع فلزی، محصوالت غذ

انبوه تر بود. میزان تولید نخ و پارچه در ها بنادر، ساختمان و مانند اینها از سایر حوزه

برای  1347و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال  برابر افزایش یافت 7این مدت تا 

 درصد باال رفت. 17نخستین بار تا رقم 

های و گسترش حوزهرفرم ارضی بورژوازی تا جائی که به پروسه انباشت سرمایه 

چشمگیر باال را به های شد، نرخمی استثمار نیروی کار شبه رایگان طبقه کارگر مربوط

کارگر و های دست آورد، اما در پهنه پی آوردهای سیاسی، تأثیر بر وضع معیشتی توده

 حداقل امکانات مورد نیاز آنان، فقط به مکمل ارگانیک کودتای بیست و هشتم مرداد

کودتا با سرکوب قهرآمیز جنبش کارگری، اردوگاه زدائی و استقرار مجدد  ماند.می

دیکتاتوری هار بورژوازی، به نیازهای روز تداوم توسعه سرمایه داری در چهارچوب 

را  امریکائی و غربی پاسخ گفت. رفرم ارضی همان کارهاهای نسخه پیچی امپریالیست

سلط سراسری و جامع االطراف نظام تهای به مثابه احتیاجات حتمی استقرار پایه

 داد.می بردگی مزدی انجام

حکومت رعب و وحشت و زندان و اعدام پیش شرط اجرای رفرم شد، تا امکان هیچ 

باقی نماند.  بورژوازیرونی اند اعتراضی برای هیچ کارگری، حتی برای هیچ منتقد

اطالعاتی دنیا  به آخرین دستاوردهای تکنیک مدرنها دیوارها همه پرموش و موش
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تجهیز شدند تا نه فقط خفیف ترین زمزمه نارضایتی، که حتی هر ارتعاش ساده مغز 

عکسبرداری کنند، در اختیار سازمان ها را از هفت پستوهای تاریک زندگی آنها انسان

 اختاپوسی ساواک قرار دهند و از این طریق امنیت و ثبات سرمایه داری تضمین گردد. 

کارگر به امکانات و مایحتاج اولیه های و چگونگی دسترسی توده در عرصه معیشت

زندگی نیز، وضعیت فاجعه بار پیشین با تمامی عمق، شدت و وسعت خود تداوم یافت. 

هزار نفر نرسید  10به  40شمار کل پزشکان کشور ) عمومی و متخصص( تا آخر دهه 

نفر پائین تر باقی ماند.  3000و نسبت آنها به جمعیت روز جامعه از یک پزشک برای 

 10نسبت اخیر صد البته که بسیار گمراه کننده و بیش از حد عوامفریبانه است. از 

میلیون نفوس جمعیتی روز طبقه  20نفر هم سهم  4000هزار پزشک مذکور حتی 

کارگر در بهترین حالت های گردید. به بیان دیگر درصد پزشکان برای تودهنمی کارگر

 نفر بود. این نسبت در مناطق روستائی از این هم فاجعه بارتر 5000یک نفر برای 

اکثریت قریب به اتفاق روستاهای کشور فاقد هر نوع  50شد. حتی تا شروع دهه می

امکانات دکتر، دارو و درمان بودند. در بسیاری از مناطق، کل امور پزشکی دهها روستا 

ک تا دوتا بهیار تجربی فاقد حداقل هزار نفر را ی 20تا  10با جمعیتی متجاوز از 

بیمارستانی برای سراسر کشور تا های . شمار کل تختنددادمی آموزش بهیاری انجام

میلیون نفری  20نمود و سهم جمعیت نمی هزار تجاوز  40، از رقم 50شروع دهه 

شد. در همین دوره می هزار عدد 20کارگر از این تعداد به طور تقریب زیر های توده

جمعیت زیادی از کارگران حتی با نام بیمه اجتماعی و درمان آشنائی  مورد گفتگو،

درصد کارگرانی که در روستاها، شهرهای کوچک یا حتی حلبی  80نداشتند، بالغ بر 

کردند، از آب لوله کشی سالم محروم بودند. می زندگیها آبادهای اطراف مراکز استان

کرد، از هر می ر پاره ای استانها همچنان بیدادعفونی مسری به ویژه دهای بیماری

شدند و شمار می سالگی تسلیم مرگ 5تن تا پیش از  25کودک خردسال  100

درصد کل متولدین هر سال را  15دادند بیش از می نوزادانی که به هنگام والدت جان

دارانه داد. آمارهای بین المللی حتی با همان معیارها و موازین سرمایه ممی تشکیل

میلیون نفر از کل جمعیت ایران، یا در واقع بیش  16کردند که می ضد انسانی تصریح
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 60برند و باالتر از می کارگر در سطحی از گرسنگی به سرهای درصد توده 80از 

 (135درصد اسیر سوء تغذیه مرگبار بودند. )

یت بهداشت و دسترسی کارگران به امکانات آموزشی نیز هیچ تفاوت چندانی با وضع

درمان آنها نداشت. به رغم جار و جنجال گسترده در باره سناریوی سپاه دانش تا 

خیلی از روستاهای باقی مانده کشور حتی یک دبستان چهارکالسه  40اواخر دهه 

 %70ابتدائی نداشتند، آمار جمعیت فاقد حداقل سواد خواندن و نوشتن حول محور 

کارگری که موفق به اتمام دوره های خانواده شمار دانش آموزان .خوردمی چرخ

 شدند زیاد نبود و از این عده فقط درصد کمی به دبیرستان راه پیدامی ابتدائی

کردند. دسترسی فرزندان کارگران به مدارس عالی بسیار معدود بود و جزء حوادث می

ه کارگر به آمد. عین همین حکم در رابطه با راهیابی خردساالن طبقمی نادر به حساب

نمود. کودکان متولد زمین زندگی کارگران کمتر حق ورود می مهد کودکها هم صدق

 کردند. می به این مراکز را پیدا

 درکار دو شیفتی و گاه بیشتر های نیمی از نفوس طبقه کارگر یعنی زنان با روزانه

سرمایه روز سال، برای صاحبان سرمایه و دولت  365سراسر  در )کار خانگی( خانه

 داری یا کالً نظام بردگی مزدی، کار سراسر رایگان، بدون هیچ ریال دستمزد انجام

از بام تا شام با کار شاق خویش در خدمت بازتولید شرایطی بودند که ها دادند. اینمی

داد تا برای پرورش ارتش ذخیره کار و نیروی کار شبه می به سرمایه داران امکان

ی یک شاهی هزینه نکنند. شرایطی که به صاحبان سرمایه رایگان سالهای آتی حت

داد تا از پرداخت مستمری بازنشستگان فرسوده و لت و پار شده و عاجز از می مجال

داد تا از پرداخت می ادامه فروش نیروی کار سر باز زنند، به سرمایه داران فرصت

، به استثمارگران نندکارافتادگان اباء کربوط به هزینه معاش معلوالن و ازغرامت م

خردسال جامعه از ها برخورداری میلیونهای داد تا هزینهمی دژخیم سرمایه دار امکان

و باالخره به کرکسان مردار مهد کودک را به اقالم نجومی سود ساالنه خود بیفزایند 

داد تا کارگران شاغل را هر روز دو شیفت تمام، در بدترین می خوار سرمایه دار امکان
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رایط و با نازل ترین بهای ممکن نیروی کار مورد وحشیانه ترین شکل استثمار قرار ش

دادند تمامی می دهند. کار خانگی زنان که نیمی از جمعیت طبقه کارگر را تشکیل

عظیم زمینی را برای طبقه بورژوازی به همراه داشت. این طبقه از های این مائده

وی کار رایگان همه جا حاضر در پروسه طریق به کارگیری غیرمستقیم همین نیر

گردید، سهمگین ترین نرخهای اضافه می بازتولید کل سرمایه اجتماعی کشور، موفق

 سود را نصیب خود سازد.      های ارزش و طالئی ترین نرخ

نخست وقوع خود جمعیت فروشندگان نیروی های رفرم ارضی بورژوازی در همان سال

کرد، نسل جدیدی از طبقه کارگر با کوله بار عظیم روحیات، کار را بیش از دو برابر 

خلقیات، سنن، فرهنگ، افکار و قناعت پیشگی توأم با خشم و قهر دهقانی اما با 

قبلی این طبقه پیوستند. تقریباً همه های هستی اجتماعی نوین کارگری به نسل

که ورود این ند اتاریخنویسان و تحلیلگران چپ به صورت متفق القول تأکید نموده

نسل کارگران به جنبش کارگری، با توجه به خصال اجتماعی باال در یک سوی و بی 

یشی آنها در سوی دیگر، قوام، تحرک و توان پیکار روز طبقه کارگر اندتجربگی و ساده

ایران را تنزل داد. این ادعا در شکل عام خود ظاهری آراسته و موجه دارد، بعالوه رکود 

نیز کم یا بیش آن  40ات و کاهش چشمگیر شمار اعتصابات کارگری دهه نسبی مبارز

بیشتر به درد  کرد، با همه اینها به زعم من حقیقت چندانی نداشت ومی را تأیید

خورد. اولین سؤال در مقابل می توجیهات اپورتونیستی محافل راست و چپ رفرمیسم

نسل سلف طبقه کارگر های و آموختهها که مگر تجارب، دانشآنست مذکور  ادعای

فقدان آن بیخت که جمعیت کثیرالعده بعدی با می چه خاکی به سر جنبش کارگری

ادوار گذشته های !! دستاوردها و آموزشتجارب دچار زمینگیری و رکود مبارزه گردند

کارگر دنیا به طور قطع برای نسل یا نسلهای بعدی آنها های کارزار طبقاتی توده

و پر ارج است. سالحی که بورژوازی از همه راههای ممکن و بیش از  سالحی کارساز

کند. اینها می هر چیز با اعمال قهر و سرکوب برای گرفتنش از دست کارگران تالش

همه حقایق غیرقابل انکارند اما تمامی اینها در عین حال به محتوا و چند و چون این 

های و دانستهها که کوله بار آموخته تجارب یا دستاوردها بستگی دارد. فراموش نکنیم
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کارگرانی که تا آن روز، بیش از سه دهه مبارزه و اعتراض را پشت سر خویش داشتند، 

نسخه پیچی حزب توده، اردوگاه، کمونیسم خلقی و های در مشتی گمراهه رفتن

ر سندیکا و حزب، پهای باالخره احزاب رسماً راست بورژوازی، در آویختن به امامزاده

کردن صفوف ارتش این یا آن اپوزیسیون طبقه سرمایه دار، دل بستن به انسانی شدن 

نظم استثمار و حاکمیت سرمایه، بردن یک دولت و آوردن دولت دیگر بورژوازی 

با داربست حی و حاضر خود، هیچ عصای دستی ها گردید. هیچ کدام اینمی خالصه

انست سالح کارزار شود، نقد مارکسی و ضد تومی برای ادامه مبارزه روز نبودند. آنچه

بود، چیزی که میراث داران نسل سلف جنبش ها کار مزدی آن تجارب و دانسته

 دادند. نمی کارگری با آن هیچ میانه خوبی نشان

جمعیت کثیر کارگران جدید، مسلماً هیچ تجربه ای از پروسه پیکار پیشین جنبش 

دهقانی نیز بر های و سازشکاریها ناعت پیشگیبی دانشی ها، ق انبوهخویش نداشتند، 

سرشان تلنبار بود اما در عوض رفرمیسم متلون ریخته گری شده، استخواندار و سخت 

. این بخش کردندنمی حملجان کمونیسم خلقی یا احزاب اردوگاهی را هم با خود 

به انبار  .داشتطبقه کارگر ایران در کنار نقاط ضعف و قوت باال، یک ویژگی دیگر هم 

ماند که آماده احتراق بود. از دورترین روستاها خود را به حواشی شهرهای می باروتی

به تحمل دو شیفت کار  رساند. زیر فشار گرسنگی، تنگدستی و احتیاج،می بزرگ

گردید. سواد خواندن و نوشتن می روزانه در بدترین و فرساینده ترین شرایط مجبور

کرد و در می خود کوهی از محصوالت مدرن صنعتی تولید نداشت اما با کار روزانه

داد. موضوعی که باالجبار می تحویلها و شرکتها هیأت سرمایه به صاحبان کارخانه

 ساخت. به خود و فرزندانش نظرمی سپهر فکر و هوش و حواسش را متالطم

ویر ساعت کار و اضافه کاری روزانه، در حالی که تص 16انداخت. به دنبال می

باید برای بیتوته با ، آزردمی حاصل کارش سلول، سلول مغزش راعظیم های سرمایه

شد. با کارش انبار محصول غذائی سرمایه دار را می شکم گرسنه راهی حلبی آبادها

آکنده بود اما خود و فرزندانش در بهترین حالت نان خالی داشتند، در مسیر میان 

دید که تا یک سال پیش می آسمانخراش هائی راکودکانش،  محقر محل کار و آلونک
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گنجید، اما اکنون با چشم باز نمی حتی احتمال امکان برپائی آنها در مخیله اش

کرد و هم زمان همان همزنجیران را می ساختن آنها را توسط همزنجیرانش رؤیت

 نمورهای نمود که همسان خودش و در کنار خودش در عمق کومهمی مشاهده

هوش ربائی را بسیار بند. در ایاب و ذهاب روزمره خود فروشگاههای عظیم و خوامی

کرد که ماالمال از مواد غذائی، البسه شیک و مدرن و وسوسه گر، وسائل می تماشا

خانگی حسرت انگیز و دنیای محصوالت دیگر بودند. کاالهائی که با دست خودش یا 

دیک محل استثمارش تولید، بارگیری دور و نزهای دست توده وسیع کارگران کارخانه

 و حمل شده بودند اما خالقان واقعی کاالهای مذکور، حتی آرزوی داشتن آنها را هم

 راها توانستند در سر بپرورند. در همان مسیر آمد و رفت روزانه، شکوه چراغانینمی

 درها گردید به محاصره تاریکیمی دید و خود زمانی که وارد کومه محقرشمی

آمد. همه وجوه زندگی برایش تازگی داشت، نوعی تازگی دل آزار که در تمامی تار یم

تناقض باران بود. تناقض هائی که پیش از مهاجرت هم وجود داشتند، اما او  شو پود

در حصار تنگ روستا، آنها را تا این حد زمخت و بیشرم و سرکش و تکان دهنده در 

ه کارگران نسل نو، حاصل کل این شهود را یافت. جمعیت انبونمی پیش روی خویش

 رفت، قادر به هضم آنمی چرخاند، به فکر فرومی در شیارهای مغز و ذهن خود

دید و زیر می افتاد، نیروئی برای عصیان و انفجار در خودمی گردید، به ورطه دردنمی

از این گردید. می آماده اعتراض، شرکت در اعتصاب و تدارک خیزشها فشار همه این

رسد، پیوستن این نفرین شدگان به توده نسبتاً وسیع پیشکسوت نمی لحاظ به نظر

خویش، بتواند به مثابه عاملی چندان اثرگذار و مهم در افت و تضعیف جنبش کارگری 

های این دوره به حساب آید. ریشه اصلی رکود نسبی مبارزات کارگران در فاصله سال

میالدی( را باید در عوامل دیگری جستجو  1972تا  1952خورشیدی ) 50تا  40

 نمود. در این میان شاید بتوان بر نکات زیر انگشت نهاد.

 مضاعف روز بورژوازی های . توهم آفرینی1

و مرکز ها رابطه سرمایه در هستی خود کارگاه عظیم وارونه سازی ها، جعل واقعیت

بر ها و وارونه سازیها وهم بافیاست. اما فشار این تها پمپاژ بدون انقطاع سیل توهم
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رفرم ارضی بورژوازی  بسی بیشتر شد.« اصالحات»ذهن کارگران در روزهای وقوع 

مجموعه ای از طرحها، وعده آفرینی ها، تحوالت توأمان اقتصادی و فراساختاری 

سرمایه داری را با خود همراه داشت. تولید منطبق با نیازهای فاز فرجامین تسلط 

ازهائی که در بند بند خود، ساز و کار تحکیم طوق بردگی مزدی و اندو چشمها پروژه

کارگر بودند، اما جنبش کارگری ایران با های تشدید بدون هیچ مهار استثمار توده

دیرپای اهدائی احزاب کمونیسم های یشی و وارونه بینیاندکوله بار سترگ توهم، رفرم

کی زمان و تعمیق شناخت اند داد، نیازمندمی خلقی و اردوگاه، برای آزمون آنچه رخ

ازی نهادهائی مانند سپاه دانش، سپاه بهداشت یا ترویج و اندبود. رژیم دست به کار راه

سهیم نمودن همه به کارگران!! و ها آبادانی شد، جار و جنجال فروش سهام کارخانه

 مؤسساتی مانند !!اختاند کارگر در سود ویژه واحدهای صنعتی را راههای توده

، را پدید آورد. اقدامات و پروژه هائی که الیه ای از طبقه «شرکتهای سهامی زراعی»

کارگر و از قضا گروههائی از قشرهای قدیمی تر این طبقه را بیش از پیش به ورطه 

روتین درون سندیکاها و های ب آموزشاراند. کارگرانی که سیرمی توهم فرو

وده بودند، به رغم جوشش ذاتی سرمایه ستیز طبقاتی تشکیالتی حزب تهای سلول

توانستند پاره ای از این سناریوها را به فال نیک نگیرند. خوب در نظر آریم نمی خود،

امیدها و رؤیاهای خود را از که جنبش کارگری ایران از آغاز تا آن روز همه انتظارات، 

ردوگاهی و غیراردوگاهی ا زاباحهای از تراشیاندالی دورنما آفرینی  و چشم به ال

، در طول سالیان «حزب توده» و بیشتر از همه ها بورژوازی تلمذ نموده بود. آنچه این

کشوری »، «صنعت ملی»، از محدوده رشد ندکاشتمی ذهن کارگراندراز در پهندشت 

همدلی صنعتی بسیار، پر از راه و جاده و بندر، ماالمال از های با کارخانه« آباد و آبادان

رفت. رفرم ارضی شاه نمی هیچ فراترها و همپیوندی کارگر با سرمایه دار!! و نوع این

های نیز دقیقًا همین بساط را بدون بورژوازی اردوگاهی و در عوض با جادو و جنبل

داد. اگر حزب توده در آخرین تاخت و تاز دهقان می تحویل کارگران ،بس افسونگرتر

کشید، حاال همان می را پیش« ح رابطه میان مالک و زارعاصال»! شعار دپرستی خو

مستانه های از بانگ سحر تا شام به عربده شدهقان در هستی اجتماعی کارگری روز
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داد، اگر همین کارگر با می گوش« فرمان ملوکانه»در « الغاء رژیم ارباب و رعیتی»

وده در بهترین فرض داشتن سواد خواندن و نوشتن و ورق زدن کل ادبیات حزب ت

 حالت نگاهش به ضرورت توجه سرمایه داران و دولت به بهبود معیشت کارگران

از داد و قال شریک  را گوناگون کشورهای و رسانهها افتاد، حاال او تمامی روزنامهمی

دید. می به توده کارگر پرها شدن کارگر در سود ویژه کارگاهها و فروش سهام کارخانه

ز حق تشکیل سندیکای وفادار به نظم و قدرت و سود سرشار سرمایه اگر حزب توده ا

منتها ها گفت، رژیم شاه نیز ساختن همین نوع امامزادهمی و آویزان به اردوگاه سخن

کرد. این نیز می نوع خاص وفادار آن به سلطنت و الگوی غربی سرمایه داری را جنجال

پیچید می ژوازی را در زرورق رؤیامهم است که حزب توده همین سناریوهای زشت بور

 داد اما نظام شاهنشاهی سرمایه کل آنچه را که حزب وعدهمی و تحویل کارگران

آورد. تنها تفاوتی که شاید می کرد، در عالم زمین به صورت حی و حاضر به جامی

ماند همان غائله آشنای دموکراسی بود. در این زمینه نیز پرونده بورژوازی می باقی

آمد. همه اینها نمی دوگاهی از رقیب غربی اش اگر خیلی بدتر نبود هیچ بهتر به نظرار

شد تا الیه ای از طبقه کارگر ایران که پیشینه تعلق سیاسی و اعتقادی به می سبب

هر چه بیشتر به  دحزب توده داشت، در تعیین تکلیف و بازشناسی وضعیت روز خو

گیر بیند. عناصر این الیه بعضاً، در پاره ای ورطه سردرگمی فرو رود و خود را زمین

موارد باورهای رفرمیستی حزب توده ای پیشین خود را با بستن دخیل به علم و کتل 

رخدادی که بر فراز و فرود روز  کردند،می نوین شاهشاهی بورژوازی به شکلی بازسازی

یغاتی رژیم شاه نیز زرادخانه تبل نهاد.می کارگر تأثیر مخرب بر جایهای مبارزات توده

 که طی چند سال، در تمامی شبانه روز، زمین و زمان مغز کارگران را بمباران

ساخت، به افزایش توهم بخش هائی از طبقه کارگر و امیدواری وهم آلود آنها می

 رساند.می کمک

 . ورشکستگی زوال آمیز بورژوازی اردوگاهی 2

با همان « حزب توده»تا « تحزب کمونیس»طیف نیروهای دارای پوشش چپ از 

میدانداری خود، از های رویکردهای کاماًل راست سرمایه مدار، در تمامی طول سال
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خورشیدی، در درون  40زمان پیدایش طبقه کارگر ایران تا پیش از شروع دهه 

جنبش کارگری بسیار فعال بودند. هر دو حزب و هر کدام در دوره خاص خود به ویژه 

کارگر داشتند. هر دوتا های ر وسیع و تعیین کننده ای در میان تودهدومی، نفوذ بسیا

کمک به شکل گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری را معماری باروی قدرت خود 

برای تاختن به عرش قدرت، نشستن در صفه برنامه ریزی نظم سیاسی و اقتصادی و 

 ری دولتی اردوگاهیکل ساختار حاکمیت سرمایه و استقرار تام و تمام سرمایه دا

کردند. حزب توده از این لحاظ حتی با می دیدند و برای این کار با همه توان تقالمی

اخالف میلیتانت رادیکال نمای خود که پرچم کمونیسم خلقی لنینی و نقد صوری و 

کشیدند، تفاوت بسیار جدی داشت. حزب با برنامه می رفرمیستی اردوگاه را به دوش

ایران را با  1332تا  1320های جیده ای جنبش کارگری سالریزی بسیار سن

راست اردوگاهی و بورژوا پوپولیستی خود همسو ساخت. همه جا روال های سیاست

آموزشی های عادی  زندگی و کار و استثمار و ابراز وجود کارگران را زیر پوشش حوزه

رتجاعی و سرمایه نهاد اهای و تشکیالتی قرار داد. کارگران فعال متوهم به جهتگیری

خود را در همه سطوح تشکیالت از باال تا پائین دخیل و کارگزار نمود. دهها هزار 

کارگر کارخانه، فروشگاه، راننده، کفاش، خیاط، نظافتچی، معلم، پرستار، روزنامه نگار، 

پستچی، شاعر، نویسنده، کارگران بازار، بهیار، تکنیسین،  دانش آموز، دانشجو،

های ، راه، بندر، معدن، کشاورزی، شیالت، نفت، کشتی، راه آهن و بخشساختمان

دیگر طبقه کارگر را در محافل آموزشی و تشکیالتی خود گرد آورد. تدریس همه 

مسائل مبارزه طبقاتی با روایت متحجر و ارتجاعی اردوگاهی را محتوای یادگیری و 

رکب از این محافل را ابزار شستشوی مغزی این کارگران کرد. شبکه سراسری م

ماشین قدرت و دخالتگری خود در اوضاع روز جامعه نمود و به این ترتیب نقش 

مؤثرترین نیرو در معادالت جاری و افت و خیز جنبش کارگری را به چنگ آورد. حزب 

مرداد، در همه جای زندگی و  28قبل از کودتای سیاه های با این توصیف، در سال

کرد. می حضور اثرگذار پیداها و عصیانها مه اعتصابات، خیزشمبارزه کارگران، در ه

کارگر کافی است به گزارشی که وابسته های در مورد نفوذ دامنه حزب در میا ن توده
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در جریان اعتصاب کارگران شرکت نفت در همین  1326نظامی انگلیس در سال 

 یم:رابطه برای وزارت امور خارجه بریتانیا فرستاده است توجه کن

وضعیت کنونی آبادان و آغاجاری علی رغم آرامش ظاهری بسیار پرمخاطره است. »

نفتی هم های حزب توده اداره کامل کارگران پاالیشگاه را در دست دارد و در حوزه

کند. مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس تنها با رضایت ضمنی می جای پائی پیدا

در هر لحظه و به هر دلیلی اعتصاب به تواند می کند. حزبمی حزب ایفای نقش

اخته، تولید را متوقف کند ولی رهبران حزب توده قدرتشان را تا کنون برای اندراه

. گرچه آنها از لحاظ نظری به اعمال خشونت معتقدند، بر اندحفظ نظم به کار برده

ارگران . حزب توده خود را به صورت نماینده بالفعل کاندخالف این اعتقاد عمل کرده

مورد نظر های ایران در آورده است و مدیران و کارفرمایان موضوع سازمان اتحادیه

تواند می گذارند. شرکت نفت با چنین رفتاریمی قانون جدید کار را با حزب در میان

کی باور اند نفتی را حفظ کند ولی افرادهای روابط خود با نمایندگان کارگران حوزه

دادها و اختن رویاند این شیوه عمل چیزی بیش از به تأخیر خواهند کرد که نتیجه

 (136« )دگرگونی هائی است که برای شرکت ناگوار خواهد بود 

بریتانیا در ایران پیرامون نقش حزب اً بدون اغراق نیست. عوامل دولت گزارش باال قطع

وز، به کارگر یا حتی ساختار قدرت سیاسی رهای توده و وسعت نفوذش در میان توده

داشتند زیرا از این نیاز زدند. آنها به این کار می صورت بسیار آگاهانه دست به مبالغه

روتین دولت خود علیه جنبش کارگری به های توجیهات الزم برای دسیسه پردازی راه

ساختند، خوراک تبلیغاتی الزم علیه می ویژه در خوزستان و مناطق نفتی را فراهم

گذاشتند و باالخره در می نامیدند در اختیار آن دولتیم «کمونیسم»آنچه را 

انگلیسی و بورژوازی اردوگاهی در ایران های جاری میان امپریالیستهای کشمکش

اشاره کنم به این نیز همین جا بد نیست در دادند. می مأموریت خاص خویش را انجام

فقط این متون ماالمال از نه « یرواند آبراهامیان»مانند روز که برخی از تاریخنویسان 

قرار  دو تفسیر و تاریخنگاری خو« پژوهش»نقشه مند را اساس های اغراق پردازی

، به مصداق مثل اندافزودهها بر این مبالغه گوئیاند ، که خود نیز تا توانستهاندداده
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و در باره روی نهادن همه کارگران به حزب اند نموده« یک کالغ چهل کالغ»معروف، 

جای ها !! در غلوآمیز بودن این گزارشات یا تاریخ نویسیاندده داستانسرائی کردهتو

شکی نیست. ما پیش تر در همین کتاب نشان دادیم که در رابطه با اعتصاب عظیم 

ها و سالوس صفتیها کارگران نفت، چگونه فعالین کارگری حتی در مقابل سازشکاری

گی زدند. بنا بر این بحث اصالً بر سر این کریه و کاسبکارانه حزب دست به ایستاد

 کارگر ایران به اراده رهبران حزب، چپ و راستهای نیست که گویا کل توده

توانست باشد اما در این نیز تردیدی نیست که نمی ، مسلماً چنین نبود واندشدهمی

آمیز بیان اغراق « آبراهامیان»گزارش وابسته نظامی انگلیس یا تاریخ نگاری امثال 

واقعیتی هستند که وجود داشته است. واقعیتی با ابعاد کوچکتر که در عین حال و 

ساخته است. حزب توده با همان می بدون تردید، جنبش کارگری ایران را متأثر

و  رویکرد ارتجاعی اردوگاهی خود، به کمک نفوذ و موقعیت اثرگذاری که داشت

وی قدرت پیکار طبقه کارگر در مراودات رها طبیعتاً با هدف زشت ترین معامله گری

 ، در رکود و رونق مبارزات کارگران نقشدیگر ارتجاع بورژوازیهای خود با بخش

وضع واقعًا چنین بود، اما  1332تا  1320های سال . در فاصله میانکردمی بازی جدی

 28اکنون، در دوره مشخص مورد بحث ما دیگر چنین چیزی وجود نداشت. کودتای 

ایفای چنان نقشی را فرسود و از بین  برایداد حزب را متالشی ساخت و توانش مر

برد. بورژوازی اردوگاهی از ظرفیت خود برای هر میزان بسیج و موج آفرینی در 

ساقط گردید و این به نفع خود،  و معامله روی قدرت این جنبش جنبش کارگری

و  اعم از ضد سرمایه داری نیز داد که هیچ رویکرد دیگریمی حادثه در وضعی رخ

یا متعلق به طیف رفرمیسم چپ و راست، حتی نوع سندیکالیستی و از همه  رادیکال

لحاظ سازشکارش هم راهی برای حداقل تأثیرگذاری به درون این جنبش باز نکرده 

توانست به افت نمی عوامل دیگرهمه در کنار ها بود. پیداست که این جا به جائی

 ی در این دوره کمک ننماید. اعتصابات کارگر
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 کارگرهای . بیکاری بسیار وسیع توده3

رفرم ارضی بورژوازی همان گونه که تأکید شد در کوتاه ترین زمان، جمعیت طبقه 

اول های کارگر را به گونه ای کاماًل انفجاری افزایش داد. سرمایه داری ایران تا سال

انباشت، های سرمایه و توسعه سریع حوزه ، به رغم نرخ باالی پیش ریز ساالنه50دهه 

قادر به جذب شمار کثیر کارگران جدید نبود. بیکاری در همه شهرها از کوچک تا 

کرد. مشکلی عظیم که دولت سرمایه می بزرگ نقش یک معضل مهم اجتماعی را بازی

مطابق معمول، به ویژه در چنین شرائط خاصی توان چالش آن را نداشت. دامنه 

گرفت. زنان بعنوان نیمی از جمعیت می طبقه کارگر را در برهای همه بخش بیکاری

کارگری که موفق به اتمام های این طبقه علی العموم بیکار بودند. افرادی از خانواده

» کردند و گفتگوی می شدند به زحمت کاری دست و پامی دوره دبیرستان

ل توجهی از کارگران راهی نقل همه مجالس بود. درصد قاب« بیکارهای دیپلمه

کردند. آمارهای رسمی می باید از هفت خوان عبور ،شهرهای بزرگ برای یافتن کار

رژیم شاه در این دهه مطابق معمول با عوامفریبی از نرخ بیکاری سه و نیم درصدی 

زمینی تفاوتی فاحش وجود های راند اما میان این ارقام مریخی تا واقعیتمی سخن

وج فزاینده بیکاری روند افت و خیز اعتراضات روز کارگران شاغل را داشت. این م

یافت، می داد. هر کارگری که جائی برای فروش نیروی کارمی عمیقاً زیر فشار قرار

 نیروی کار را نوعی غنیمت به حساب بسیار نفس همین اشتغال حتی با بهای ناچیز

کردند و برای تحمل می تمکین استثمارکار و به بدترین شرایط ها آورد. خیلیمی

دیگر آمادگی کمتری های مبارزه و خطر از دست دادن کار و گرفتاریهای هزینه

دادند. یک دلیل تعیین کننده افت مبارزات کارگران در این دوره را شاید می نشان

وضعیتی که تقریباً تا بتوان همین فشار بیکاری و وحشت از دست دادن کار دانست. 

 ادامه داشت. 40ه اواخر ده
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 . فشار بیش از پیش دیکتاتوری هار پلیسی رژیم شاه4

امریکائی برای های باالتر گفته شد که رژیم شاه به دنبال حصول توافق امپریالیست

به بعد  1338سرکردگی رفرم ارضی به تشتت درونی خود و فضای سیاسی سالهای 

قوع کودتا را در ابعادی سهمگین تر پایان داد، دیکتاتوری هار پلیسی روزهای پس از و

بورژوازی های بازسازی کرد. آخرین روزنه بگومگوهای انتقادی راست ترین اپوزیسیون

و مراکز ها کارخانه همهرا سیمان نمود. بساط رعب و وحشت را در سراسر جامعه، در 

 کار، مدارس و دانشگاهها، در هر محله مسکونی مستولی ساخت. اختاپوس ساواک با

پیچیده کنترل، سایه خود را همه جا، حتی در هفت های عظیم و سیستمهای بودجه

پستوهای زندگی روزمره بر سر کارگران سنگین ساخت. این شرایط نیز ولو نه چندان 

 به ورطه رکود دهه  روز ایران تعیین کننده، به هر حال در غلتیدن جنبش کارگری

 تأثیر داشت. چهل خورشیدی

 میراث کمونیسم خلقی و اردوگاهی بر سر جنبش کارگری  . آوار بودن5

نخست بعد از اجرای های همه عوامل باال قطعًا در افت نسبی مبارزات کارگران در سال

رفرم ارضی تأثیر داشتند اما نباید از یاد برد که نقش اصلی و تعیین کننده را نه 

زنده، آگاه و اثرگذار فوق، بلکه فقدان کامل حداقل یک استخوانبندی های مؤلفه

یک بار دیگر باید تأکید نمود کرد. می سرمایه ستیز مارکسی در جنبش کارگری ایفاء

طبقه کارگر ایران تا آن روز دوره ای طوالنی از مبارزه با سرمایه داران، جنگ با که 

سیاسی حاکم، استثمارستیزی، جدال خودپوی ضد سرمایه داری، ضدیت با های رژیم

را در کارنامه خود داشت. اما این ها مپریالیسم ستیزی خلقی و مانند اینفاشیسم، ا

بر دار آموزشها، راهبردها و  ،فراز و فرود و پر از النیوطجنبش در تمامی این دوره 

کارگری در کمونیسم خلقی و اردوگاهی میخکوب بود. جنبش های نسخه نویسی

یا  مسالمت جوعزای رفرمیسم  خروس قربانی عیش و همین دلیل به همین راستا و 

. با سرکوب شدن احزاب باالی سرش کل شیرازه میدان داری و ابراز گردیدمی قهرآمیز

یکراست پاشید. شکست اپوزیسیونهای پرچمدار دروغین رهائی وی می قدرتش از هم
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گردیدند، جنبش او می متالشیها شد، وقتی که احزاب این اپوزیسیونمی شکست او

کودتای سیاه رفت. می فرو و استیصال  به ورطه سردرگمی شد ومی گیرزمین  نیز

سوم اسفند و بعدها استقرار دیکتاتوری هار رضاخانی با آن چنین نمود و سه دهه بعد 

 آورد.بر سرش به شکلی بدتر مرداد نیز همین بلیه را  28کودتای سیاه 

 اعتراضات و اعتصابات مهم کارگری در این دوره

فت مبارزات کارگران در یک دوره یا تحت یک شرائط سیاسی و اجتماعی وقتی از ا

کنیم، تداعی این رکود با توقف کامل چرخه اعتراضات یا در هم می معین صحبت

توده کارگر محاسبه ای کامالً نادرست است. بارها های شکسته شدن فاحش مقاومت

هم حتی در ها ین سرکوبو وسیع ترها تصریح نموده ایم که درنده ترین دیکتاتوری

باشد. انسان هائی نمی اعتراضی کارگرانهای کوتاه مدت قادر به مهار جنب و جوش

که باید شاهد مرگ و میر فرزندان یا والدین خود زیر فشار گرسنگی باشند، مسلمًا 

میان مرگ این عزیزان و خطر زندان و شکنجه و احتماالً مرگ خود، علی العموم 

کنند. از فشار قهر و کشتار بورژوازی که بگذریم عوامل دیگر و از می دومی را انتخاب

توانست روند مبارزات می جمله مواردی که باالتر اشاره نیز فقط در حد معینی

کارگران را کند سازد. در این رابطه باید وضعیت خاص طبقه کارگر ایران و جوامع 

، در هیچ برهه زمانی، حتی در مشابه را هم مطمح نظر داشت. کارگر ایرانی تاریخاً

شاهد هیچ نوع عقب نشینی صاحبان سرمایه و  رونق اقتصادیهای طالئی ترین دوره

و چنین چیزی را  و طبقه اش نبوده است اودولت آنها در هیچ زمینه ای به نفع 

سرمایه داری ایران و مکان آن  وجودحافظه تاریخی خود ثبت نکرده است. این جبر 

مجبور است بخشی از اضافه  در اینجار جهانی سرمایه است. سرمایه در تقسیم کا

ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگر را به چرخه ارزش افزائی تراستهای عظیم 

پمپاژ کند. سرمایه داران ایران اعم از دولتی یا خصوصی برای  جهانیصنعتی و مالی 

که حصه سودهایشان در از دست هشته و برای اینهای جبران این بخش اضافه ارزش

بینند. می کارگر را تنها راههای اوج سیر کند، فشار بدون هیچ مرز و مهار استثمار توده

سازد. می آورد و گریزناپذیرمی پدیده ای که دیکتاتوری درنده سرمایه را هم به دنبال
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در چنین جامعه ای و در دل چنین شرایطی قرار نیست تا نظام بردگی مزدی باقی 

ت کارگر شاهد هیچ نوع عقب نشینی مسالمت آمیز صاحبان سرمایه یا دولت در اس

راستای بهبود وضع معیشت و رفاه اجتماعی و فضای سیاسی زندگی خویش گردد. 

ایران است و عمر اثرگذاری احتمالی  این رابطه همیشه جاری میان کار و سرمایه در

کارگران  شراکت، با علم و کتل خورشیدی 40رژیم شاه در شروع دهه های عوامفریبی

خصوصی به کارگران بیش از حد کوتاه های یا فروش سهام شرکتها در سود کارخانه

نه  هماین قبیل موضوعات  یا و توسعه اقتصادی« ملی»بود. موضوعاتی مانند صنعت 

مسأله کارگران و نه گرهگشای مشکالت آنها که بالعکس رؤیاهای شیرین طبقه 

بود. به همه این  کارگرانحدیث تحکیم هر چه بیشتر بندهای بردگی سرمایه دار و 

، به فرجام رساندن یدالئل رفرم ارضی بورژوازی به رغم پایان دادن به مناسبات فئودال

به یکی از دو طبقه اساسی جامعه و  ،پروسه تسلط سرمایه داری و ارتقاء طبقه کارگر

رژیم شاه، نتوانست موج های نیباز به رغم گرد و خاک بسیار عظیم توهم آفری

کارگر را برای مدتی طوالنی مهار کند. اعتراضات کارگران در های مبارزات توده

قبل و بعد رفرم، ولو با دامنه و شمار کمتر تداوم پیدا کرد. اعتصابات و های سال

 :رویدادهای مهم این دوره به اختصار عبارت بودند از

 ی رفرم ارضیاول: اعتصابات سال پیش از اجرا

)معلمان( توضیح دادیم. سایر  پیش تر در مورد اعتصاب کارگران بخش آموزش

 اعتصابات این فاصله زمانی عبارت بودند از: 

 شهناز اصفهان نخ تاب وهای کارگران کارخانه، 1340سال  . در اردیبهشت1

رز در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و اخراج همزنجیران مبا برای چندمین بار

 وان افزایش مزد، بهبود وضع معیشت خویش دست از کار کشیدند. کارگران خواه

باال مورد حمایت های مبارزه کارگران کارخانه بازگشت رفقای اخراجی به کار شدند.

قرار گرفت و کارگران چند کارخانه دیگر نیز ها وسیع توده کارگر در سایر نساجی

 دست از کار کشیدند.  
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 کارگران حوزه نفتی مسجد سلیمانشت همین سال شاهد اعتصاب . ماه اردیبه2

اختند و خواستار افزایش بهای اند بود. در اینجا نیز نفتگران چرخه تولید را از کار

نیروی کار خود گردیدند. این اعتراض ابراز حمایت عملی کارگران راننده شرکت نفت 

ت همکاران خویش راهپیمائی با را به دنبال آورد. رانندگان در پشتیبانی از مبارزا

شکوهی ترتیب دادند و به تظاهرات پرداختند. آنان در پایان راهپیمائی، قطعنامه ای 

 صادر نمودند و افزایش دستمزدها را حق مسلم تمامی کارگران اعالم کردند. 

، در ادامه مبارزات پیشین و در در شیراز« پارس» کارگران شرکت. در همین ماه 3

تعطیلی کارخانه توسط سرمایه داران صاحب شرکت، مقابل استانداری شهر  اعتراض به

اجتماع کردند. آنها با افراشتن پالکاردهائی خواهان بازگشائی کارخانه، اشتغال مجدد 

 خویش و دریافت دستمزد تمامی روزهای تعطیل شرکت گردیدند.

این سال  در مرکز این شهر از جمله رخدادهای کارگران نساجی رشت. تحصن 4

برای بازگشت به کار بودند. آنان  شده بود. کارگران به دلیل تعطیلی شرکت بیکار

 به دنبال داشت. هم حمایت نسبی اهالی شهر را  ،کردند، تحصن کارگرانمی مبارزه

مختلف بافندگی و های چندین هزار کارگر کارخانه 1340. در خردادماه سال 5

های مطالبات محقق نشده و جبران شکست با هدف حصول ریسندگی شهر اصفهان

باز هم بر افزایش دستمزدها و بازگشت ها را تعطیل کردند. آنها پیشین، کارخانه

 خود به کار اصرار ورزیدند.  یهمزنجیران اخراجتمامی 

. سه ما پس از اعتصاب ریسندگان و بافندگان اصفهان در شهریور همان سال، 6

، دست از کار کشیدند. کارگران ی شهر لنگرودکارگران آتش نشانی و نظافتچ

مزدها، کاهش دستدادند و خواستار افزایش  روزانه طوالنی کار را مورد اعتراض قرار

 ساعات کار روزانه و بهبود شرائط کار و معیشت خود شدند. 

در مهرماه سال  اعتصاب کارگران شهر منجیلبه  این دوره. در گزارشات کارگری 7

اعتصاب، شمار کارگران، محل  برگزاری ه است.. اما از کم و کیفاشاره شد 1340

 اطالعات روشنی وجود ندارد.    ،اعتصاب، مطالبات اعتصاب کنندگان و سایر مسائل
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های جمعیت وسیعی از توده 40. پیش تر گفته شد که فشار بیکاری در شروع دهه 8

نجا و آنجا دست به اعتراض و و گرسنه ای کارگران بیکارکارگر را به ستوه آورده بود. 

زدند. شمار انبوهی از این کارگران در شهر تهران در ماه می تحصن و تشکیل اجتماع

در مقابل دفتر نخست وزیری اجتماعی نمودند. آنان با حمل پالکاردهائی  40دی سال 

 خواستار اشتغال و پایان دادن به گرسنگی و فالکت دامنگیر خویش شدند. 

 3000و بیش از  خراجی و بیکار کنسرسیوم نفت ایران و انگلیسکارگران ا. 9

در همان ماه دی و همزمان با جمعیت  کارگر بیکار بندر معشور )ماهشهر بعدی(

کارگران بیکار شهر تهران، با اجتماع در مقابل محل کار پیشین، در شهر محل سکونت 

هائی، خطاب به سایر خود تظاهرات کردند. کارگران بیکار ماهشهر با حمل پالکارد

سر « مردم به ما ملحق شوید»همزنجیران خود درخواست پشتیبانی کردند. شعار 

 دادند و خواستار بازگشت فوری به کار و رهائی از فالکت ناشی از بیکاری گردیدند. 

را آخرین  1340. شاید بتوان اعتصاب کارگران ساختمانی تهران در ماه آبان سال 10

کارگری در ماههای پیش از وقوع رفرم ارضی بورژوازی دانست.  اعتراض درون جنبش

این کارگران در تجمع خود بیش از هر چیز بر وضعیت فالکتبار خویش به عنوان 

آسیب پذیرترین و سیه روزترین بخش طبقه کارگر تأکید داشتند. محرومیت خود از 

شرایط کار خویش را  هر نوع بیمه، سطح بسیار نازل دستمزد، هالکتبار و قتلگاه بودن

نیز کم یا « توده ای» راه دور حزب توده یا کارگران های زدند. رد پای توصیهمی فریاد

رژیم « اجرای قانون کار» بیش در اعتصاب قابل رؤیت بود. اصرار بیش از حد بر 

های شاهنشاهی سرمایه، حق داشتن سندیکا و احیاء حقوق سندیکائی بیش از حرف

 پوشاند. اما ایراد کار اعتصاب کنندگان در این خالصهمی راض رادیگر سیمای اعت

شد. شاید برای اولین بود که در یک تجمع اعتراضی کارگری عده ای کارگر با نمی

شدند و دلیل می تندنسی فاشیستی خواستار جلوگیری از اشتغال کارگران غیرایرانی

دادند. می هندی ارجاع بیکاری خود را به حضور کارگران پاکستانی و کره ای و

فراموش نکنیم که حزب توده کارگران کشورهای خارج از قلمرو اردوگاه را به ویژه اگر 
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 احیاناً سواد و تخصصی داشتند علی العموم جاسوس ممالک امپریالیستی قلمداد

 کرد و در همین راستا حضورشان را مضر و همزمان عامل بیکاری کارگران ایرانمی

 خواند.    می

تعطیل ، تهرانهای اعتصاب کارگران نانوانی. به اعتصابات و اعتراضات باال باید 11

خیزش سراسری معلمان کشور  کارگاههای حریربافی توسط کارگران در اصفهان،

دست از کار  اعتصاب کارگران سازمان آب تهران،که پیش تر توضیح داده شد، 

و  کارگران نفت، اعتصاب کارگران پست و تلگراف و تلفن شهر تهرانکشیدن 

ها رانندگان اتوبوساختن کل سیستم ایاب و ذهاب شهری توسط اند باالخره از کار

را اضافه نمود. موضوع محوری اعتراض و مبارزات کارگران در همه موارد  در تهران

باال سطح نازل دستمزدها، روزانه کار طوالنی و وخامت روزافزون وضعیت معیشت و 

و و درمان بود. همه اعتصاباتی که تا اینجا مورد اشاره قرار گرفت در بهداشت و دار

غالباً در دوره نخست وزیری امینی و  و 41، به ندرت در نیمه اول سال 40طول سال 

پیش از اجرای رفرم ارضی بورژوازی به وقوع پیوستند. این اعتصابات استمرار بدون 

دهند. روندی که می ارگر را نشانکهای توده 30آخر دهه های افت مبارزات سال

نمود و نیاز قهری بورژوازی به تحکیم هر چه بیشتر نمی سناریوی رفرم آن را تحمل

آورد. با همه این ها، همان نمی دیکتاتوری هار پلیسی سرمایه تداومش را تابهای پایه

حدودتر و گونه که در باال گفتیم مبارزات کارگران باز هم با خروشی کمتر، دامنه ای م

 (137آهنگی کندتر راه خود را ادامه داد. )

 1349تا  1341های اعتصابات بزرگ سالدوم: 

 41کارگر در فاصله میان های قوای سرکوب سرمایه، تودههای به رغم تمامی یکه تازی

نیز در چند مورد دست به اعتصابات گسترده و اثرگذار زدند، برای تحمیل  50تا 

طبقه سرمایه دار و رژیم شاه مخاطرات سهمگینی را به جان خود بر های خواسته

خریدند. افکار عمومی را در سطحی بسیار وسیع و حتی سراسری متوجه اعتراضات 

 خود ساختند. ازجمله: 
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هزار کارگر کوره  25برای بار دوم در طول کمتر از دو سال،  1341. در تیرماه سال 1

اختند. آنان خیزشی اند لید را از گردش فرواطراف تهران چرخ کار و توهای پزخانه

عظیم را در سطح سراسر کارگاههای تولید آجر و مصالح ساختمانی سازمان دادند. 

کارگران سوای افزایش دستمزد خواهان بهبود شرایط کار و به ویژه برخورداری از 

 اجتماعی شدند. های بیمه

تولید را های همه سالن ودکارگران ریسندگی زاینده ر 42. در آبان ماه سال 2

تعطیل کردند، کارخانه را به اشغال خویش در آوردند، انبارهای پارچه را از دست 

خویش به تصرف های کارفرمایان خارج ساختند و اعالم داشتند که تا حصول خواست

کارخانه و انبارها ادامه خواهند داد. کارگران خواستار افزایش دستمزد و بیمه درمان و 

 د معیشت خود شدند. بهبو

در اعتراض به عدم  1343در خردادماه سال  کارگران شرکت پشمباف اصفهان. 3

خویش از سوی سرمایه داران دست به اعتصاب زدند. جار و « سود ویژه» پرداخت 

سناریوئی بود که رژیم از همان « شرکت کارگران در سود ویژه کارخانه » جنجال 

قرار داد، هدف سناریو آن بود که بخشی از بهای  خود شروع رفرم ارضی در دستور کار

بار توهم توده کارگر را بیش از اوالً نیروی کار کارگران زیر این نام پرداخت شود تا 

پیش سازد، چنین القاء کند که گویا آنها راستی، راستی شریک سود کارخانه هستند!!! 

و ها و بنگاهها و تراستا هگویا کل سود کارخانه ها، کل سرمایه صاحبان کارخانه

موجود ایران و دنیا محصول کار و های شرکتها و تاجران، در یک کالم کل سرمایه

استثمار توان فرسای آنان و طبقه جهانی آنان نیست، گویا این سودها از جای دیگری 

هر زمانی که  ثانیاًزاید، می سوای چشمه سار همیشه پرخروش استثمار طبقه آنها

ران به هر دلیل آهنگ کاهش بهای ناچیز نیروی کار توده کارگر را کردند، سرمایه دا

به دلیل واهی و دروغین « سود ویژه» تهاجم وحشیانه خود را زیر نام قطع یا کاهش 

کم شدن سود کارخانه!! پنهان سازند و از این طریق فشار نارضائی کارگران را بکاهند. 

کارگر کمی این طرف تر های شت اما تودهاین سناریو در فریب کارگران تأثیر دا
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فریبکاری بورژوازی را دستاویزی برای اعتراضات جاری خود ساختند. از همین سال 

 به بعد کارگران علی العموم و در خیلی جاها پرداخت یا افزایش سود ویژه را در 43

    .خود قرار دادندهر مبارزه و اعتصاب لیست مطالبات 

راننده  16000ال برای بار دوم در یک فاصله زمانی کوتاه، . در آذرماه همین س4

علیه سطح نازل بهای نیروی کارشان دست از کار کشیدند.  تاکسی در تهران

رانندگان کل شبکه حمل و نقل شهری را مختل ساختند و خواستار باال رفتن نرخ 

گیری از به صورت برنامه ریزی شده، با هدف جلو شاهکرایه تاکسی گردیدند. رژیم 

کوشید تا حتی االمکان هزینه ایاب و می افزایش بهای نیروی کار کل طبقه کارگر

ذهاب، بهای کاالهای تشکیل دهنده مایحتاج اولیه معیشتی از قبیل نان، حبوبات، 

خواست از این طریق سطح می روغن، حتی گوشت را پائین نگه دارد. دولت بورژوازی

و مبارزه آنان برای دستمزد بیشتر  زیر فشار قرار دهد انتظار کارگران را حتی المقدور

ازد. این سیاست در آن سال ها، در شرایطی که جنبش کارگری یک اند را به تعویق

گذراند کم یا بیش مؤثر بود. بورژوازی سوای سرکوب و می دوره نسبی رکود را از سر

سد کردن راه تدارک آنان  اعمال قهر، از این راهکار نیز برای چالش مبارزات کارگران و

گرفت. رژیم شاه می برای طرح مستمر خواست افزایش دستمزد تا حدود زیادی بهره

در همین راستا در مقابل خواست کارگران راننده تاکسی دست به مقاومت زد. نیروی 

اعتصاب شکن را از مجاری مختلف وارد شبکه حمل و نقل نمود. شمار زیادی از 

رتش و نهادهای دولتی را به اعتصاب شکنان ملحق ساخت. خودروهای پلیس و ا

و ترفندهای سرمایه مقاومت نمودند و سرانجام ها رانندگان در مقابل همه این دسیسه

 پس از سه روز موفق به تحمیل خواست خویش بر رژیم شدند. 

به طور دستجمعی کار کارگران معدن سرب در حوالی شهر قم  1344. در سال 5

کردند. آنها در اداره تلگراف دلیجان اجتماع نموده و دست به تحصن زدند. را تعطیل 

کارگران با طرح درخواست افزایش دستمزد اعالم داشتند که تا حصول حتمی این 

خواست از شروع کار سر باز خواهند زد. رژیم شاه سراسیمه و نگران انتشار خبر 
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ول دست به کار سرکوب اعتصاب در سطح شهر و سایر مناطق کشور، مطابق معم

اجتماع کارگران شد. نیروهای ژاندارم از همه سو راهی اداره تلگراف شدند و با توسل 

 به قهر، مقاومت توده کارگر را شکستند و به تحصن آنان پایان دادند. 

 در شهرهای مختلف به ویژه تهران و اصفهانها . مبارزات کارگران نساجی6

وقوع برخی اعتصابات در این واحدها  1347افت. در سال در طول این دهه نیز ادامه ی

گزارش گردیده است اما از چند و چون آنها، خواست کارگران و شکست یا پیروزی 

 آنان اطالعات دقیقی بر جای نمانده است. 

 1349. اعتصاب کارگران راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در سال 7

کارگر در این دوره است. در های خیزش و مبارزات تودهی هایکی از مهم ترین نمونه

سیستم حمل و نقل درون شهری را در سطحی بسیار  شرکت، اینجا نیز رانندگان

 (138گردیدند. )ی خویش وسیع مختل ساختند و خواهان افزایش دستمزدها

سرکوب فکری کارگران و حفر گمراهه برای جنبش  ارتجاع دینی بورژوازی،

 کارگری

اصالحات ارضی، تسلط جامع االطراف سرمایه داری و استقرار دیکتاتوری هار  با

پلیسی سرمایه بساط اپوزیسیون نمائی احزاب رسمی و پیشینه دار بورژوازی جمع 

مرداد، با  28شد. تکلیف حزب توده از پیش روشن بود. این حزب پس از کودتای سیاه 

ود را حفظ کرد اما حداقل در داخل اینکه بسیاری از محافل و ارتباطات کارگری خ

 38قادر به شروع هیچ میزان فعالیت علنی نگردید. احزاب جبهه ملی نیز که در فاصله 

کردند با سرکشی می کسب و کار سیاسی خود تالشهای برای بازگشائی دکه 40تا 

موج سرکوب دست به عقب نشینی کامل زدند و از صحنه کارزار سیاسی کنار رفتند. 

یاد شده چنین سرنوشتی پیدا کردند، اما پویه تحوالت اقتصادی و های یسیوناپوز

اجتماعی بعد از اصالحات ارضی یا دوره تسلط کامل سرمایه داری، الیه ها، جناحها و 

دیگر ابراز های محافل بورژوازی متوسط و پائین را به طرف آرایشها، راهبردها و حوزه

طبقه  40ن دوره و از همان سالهای نخست دهه وجود اجتماعی سوق داد. در طول ای
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سرمایه دار کالً، از جمله قشرهای میانی و کوچکش وسیعًا شروع به بالیدن کرد. این 

کند، قشرهای زیرین بورژوازی توسط قشرهای می حرف که هر چه سرمایه داری رشد

درستی آن شوند جزء تجزیه ناپذیر واقعیت این نظام است و در می باالئی آن بلعیده

باشد، اما پروسه وقوع این رخداد نه یک الگوی ثابت و مقدر نمی جای هیچ شبهه ای

که تابعی از شرائط روز سرمایه داری در فاصله مرزهای داخلی و در سطح جهانی 

 است. 

در پروسه اجرای رفرم ارضی اکثریت دهقانان و مقدم بر همه کل الیه فقیر این طبقه 

اما با د و فروشنده نیروی کار گردید، مشابه همین وضع اسیر طوفان خلع ید ش

جمعیت  در مورد توده وسیع پیشه ور،موجی بسیار خفیف تر و ابعادی محدودتر 

عظیم تر کسبه خرده پای شهری و روستائی و الیه بسیار نازکی از بازار، به ویژه و 

اد خلع ید بیش از همه پیشه وران صاحب مانوفاکتورهای کوچک هم رخ داد. تندب

را روانه بازار فروش نیروی کار کرد اما در کنار این روند و از میان الیه ها همه این

باالئی این دهقانان، کسبه و پیشه ور شهری، جمعیت کثیرالعده ای هم، با سرعت زیاد 

تبدیل شدند. بورژوازی بزرگ ایران و  رو به رشدیا کم به سرمایه داران متوسط 

را در انحصار ها ی اش، سودآورترین قلمروهای سرمایه گذاریشرکای امپریالیست

کردند و نمی خود را پیش ریزهای گرفتند، آنها در هر عرصه ای سرمایهمی خویش

زیادی را برای انباشت کنندگان دارای سرمایه کمتر، تکنیک نازل تر، های حوزه

گذاشتند. از این که یم بارآوری کار اجتماعی کمتر و ترکیب ارگانیک پائین تر باقی

بگذریم، این سرشت شیوه تولید سرمایه داری است که در هر گام انکشاف، همراه با 

بزرگ، مجاری و میادین های کوچک توسط سرمایههای تمرکز و بلع سرمایه ،ادغام

 دهد و همزمان شمار کثیرمی تازه فراوانی را پیش روی سرمایه گذاران نوپا قرار

غول آسای تولید سرمایه داری و ظهور نسبتًا کند. رشد می پا را متولدسرمایه داران نو

به بعد، پیش ریز سرمایه در حوزه  40تراستهای بزرگ صنعتی به ویژه از اواسط دهه 

هائی مانند هتلداری، رستوران، تأسیس بیمارستانها و مدارس خصوصی، شرکتهای 
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نقل شهری و جاده ای،  وسیع حمل وهای مقاطعه کاری راه و ساختمان، شبکه

فروشگاهها و مراکز بزرگ زنجیره ای توزیع مواد غذائی، کارگاههای عظیم الجثه تولید 

یا فروش لباس و کفش، تعمیرگاههای بزرگ، کارگاههای تولید وسائل یدکی مورد نیاز 

و صنایع ها صنایع، مستغالت و بساز و بفروشی مسکن و محل کار، کشت و صنعت

کتاب و روزنامه و فراوان  و فروش عظیم فرش ماشینی، چاپ و نشرغذائی، تولید 

قلمروهای دیگر را وسیعاً رونق داد. سرمایه داری به موازات گشایش این عرصه ها، در 

زیادی را تأسیس نمود، حجم بسیار سهمگین و غول آسائی های کنار هر خیابان بانک

متمرکز ها هره آور در این بانکاز کل سرمایه اجتماعی را در شکل سرمایه مالی و ب

الزم برای سرمایه گذاری انبوه تر را در اختیار سرمایه داران های وام ساخت. این بانکها

دادند تا از طریق استثمار شمار می کوچکتر قرارهای مختلف از جمله صاحبان سرمایه

ام و لحظه به هر چه کثیرتر کارگران به سرمایه داران بزرگتر تبدیل گردند. سرمایه مد

 کند و کار اضافی آنها را سرمایه الحاقی جدیدمی لحظه میلیاردها کارگر را استثمار

مختلف وارد چرخه تولید سود یا های تازه را به شکلهای نماید و این سرمایهمی

 روند عده ای از صاحبان سرمایه بلعیده همینگرداند. در دل می بازتولید خود

درونی تولید سرمایه های و مکانیسمها دی هم با استفاده ار اهرمشوند اما شمار زیامی

یا «!! خدمات»مختلف صنعت و تجارت و های داری، از سرمایه دار خرد حوزه

 تبدیلها کشاورزی و معدن و غیره به سرمایه داران متوسط و بزرگ این رشته

تمام و کمال نظام و به دنبال استیالی  40دهه های . حادثه ای که در سالگردندمی

باید در  حتماً نکته دیگری را هم پیوست.می سرمایه داری در ایران مستمراً به وقوع

سرمایه دار فقط کسی نیست که پیش تر به مناسبت توضیح داده ایم که نظر آورد. 

صاحب کارخانه، مزرعه، تجارتخانه، رستوران، بانک، هتل یا بیمارستان و مدرسه 

ابل توجهی از سرمایه داران هر جامعه لزوماً مالکان این نوع خصوصی باشد. بخش ق

باشند. آنها از طریق موقعیت خود در سازمان کار جامعه سرمایه داری و نمی مؤسسات

 کارگر ایفاءهای نقشی که در برنامه ریزی و اداره و تحمیل نظام بردگی مزدی بر توده

مشابه های سازند یا مؤلفهمی یب خودکنند، به عالوه سهمی که از اضافه ارزشها نصمی
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شوند. به بیان دیگر اینها در مالکیت کل سرمایه اجتماعی، در می به سرمایه دار تبدیل

کل و در برنامه ریزی کار و تولید های ساختار قدرت سیاسی سرمایه، در اضافه ارزش

از بورژوازی افرادی ها اجتماعی سرمایه شریک و نافذ هستند و به اعتبار همین شاخص

وزیر، وکیل، دولتمرد، مشاور، صاحب منصب، مجتهد، مراجع عالی مقام دینی، هستند. 

مستشار، کارمندان عالی رتبه دولتی، صدرنشینان ماشین قهر و سرکوب پلیسی، امرای 

اختاپوسی سرکوب فکری و های ارتش و سپاه و بسیج، روحانیون صدر شبکه

 ها از این جماعت هستند. و نوع اینها شستشوی مغزی انسان

گروهها و دستجات باال بعضًا در وجوه مختلف هستی اجتماعی خود ابوابجمعی 

بورژوازی حاکم و باالترین قشر طبقه سرمایه دار بودند اما در وسیع ترین سطح به 

متوسط این طبقه تعلق داشتند. بحث حاضر ما نیز دقیقاً در مورد همین های الیه

ثیر سرمایه دارانی که به لحاظ سهم خویش در مالکیت سرمایه بخش است. جمعیت ک

ها، میزان سودها و به ویژه نقش در ساختار قدرت دولتی جزء قشر باالی طبقه خود 

نبودند و داغ این نبودن را بر دل داشتند. دهه چهل خورشیدی شروع دوره رشد 

مثل گذشتگان  دیگر بود. بخشی کههای سرطانی این بخش بورژوازی در کنار بخش

عظیم صنعتی و مالی و شرکای امپریالیست آنها احساس های خود، با صاحبان تراست

کرد. در همین رابطه با رژیم شاه میانه خیلی خوبی نداشت. هر چند که می اختالف

های اهل اعتراض، جدال و کشمکش علیه آن نیز نبود. این بخش در این زمان و سال

داد. جماعتی از آن بازماندگان احزاب می را تشکیلبعد طیف بسیار ناهمگونی 

ناسیونال لیبرال و به طور مشخص تر جبهه ملی و نهضت آزادی بودند، سرمایه داران 

روحانی و غیرروحانی تشکیل دهنده ارتجاع درنده اسالمی طرفدار خمینی، قشر دیگر 

کدام این دو گروه  کرد. جمعیت انبوه  و بسیار وسیع تری نیز به هیچمی آن را تعیین

تعلق سیاسی نداشتند، اساساً اهل جهتگیری سیاسی نبودند، حتی اصرار داشتند که از 

سیاست دوری جویند، اما به هر حال در شیرازه وجود طبقاتی و اجتماعی خود با هر 

همپیوند بودند. نکته مورد تأکید در اینجا نقش خاصی است که کل  باال دو جمعیت

ی در این دوره تاریخی در سیر حوادث جاری جامعه سرمایه داری این بخش بورژواز
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کند و تأثیر معینی است که به اعتبار ایفای همین نقش، بر روی جنبش می ایران بازی

گذارد. آویختن به می بعد این جنبش بر جایهای کارگری روز ایران و سرنوشت دوره

تی اسالمی و معماری این عقیدهای مذهب، جعل حیثیت برای ارتجاعی ترین فسیل

مسموم دینی به شریان های به عنوان ایدئولوژی روز خویش، تزریق خرافهها سنگواره

توان یک می این طبقه راهای فکر و شعور طبقه کارگر به ویژه جوانان و درس خوانده

جهتگیری هدفمند گروههای مختلف این بخش بورژوازی در این برهه تاریخی به 

 ین کار توسط گرایشات متفاوت درون این طیف به صور مختلف انجامحساب آورد. ا

گرفت. جماعت لیبرال، کسانی مانند مهدی بازرگان، یداهلل سحابی، حبیب اهلل می

پیش از آنها محمد نخشب، کاروانی برای مدرنیزاسیون  ،پیمان، بعدها علی شریعتی

کشفیات علمی روز در کتاب اسالم!! برائت مذهب از علم ستیزی!! نشان دادن پیشینه 

مبارزه جوئی و » و معارف دینی!! اثبات همگنی اسالم با علوم زمان!! « وحی»

اختند. اینان و اندراه«!! و حاکمان جوراتوری گریزی و ضدیت مذهب با ظلم دیکت

عزم جزم نمودند که برای خود و برای طیف بورژوازی مورد  مالزمان حاضر یا بعدی

ایدئولوژیک بر پای دارند. نیازهای اقتصادی، سیاسی و « معمور»یک بنای  ،گفتگو

متوسط و های اجتماعی خود را مالط و مصالح معماری این بنا کنند. انتظارات الیه

در دستیابی به سود انبوهتر و قطاع وسیع تر قدرت سیاسی را  ایران پائینی بورژوازی

 زره و جوشن ایدولوژی پیراسته اسالمی پوشانند. 

دین مدار، شرکای طبقاتی ماوراء ارتجاعی آنها در درون های موازات کمپین لیبرال به

همپیوند با علم و کتل قرون وسطائی اپوزیسیون  نیز« علمیههای حوزه»و بیرون 

نمایانه خمینی یا بدون پیوند سیاسی با این جریان و بعضاً حتی مخالف رسمی و 

گری را آغاز کردند. اینان اهل غیررسمی آن، جنب و جوش فوق ارتجاعی دی

مذهب نبودند، بالعکس کل اهتمام خود را در اثبات « انسانی»مدرنیزاسیون و پیرایش 

 همهام اند کردند. برمی اسالمی خالصهپوسیده بربرمنشانه همان قالبهای  حقانیت

پوشاندند. از همه اینها می شریعت، لباس زربفت تقدسهای انسان ستیزی وها سبعیت

 دادند. می پاسخها کردند و هر نگاه منتقد را با بدترین شبیخونمی دفاع
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سومین وجودنمائی عمیقاً مرتجعانه بورژوازی متوسط ایران در این دوره جنب و جوش 

های و عناصر مختلف آن برای انواع و اقسام تشکل آفرینیها بسیار وسیعی بود که الیه

دوتای نخست با شاخص ابراز تمایل یا بالعکس اختند. اگر اند دینی غیرسیاسی راه

شدند، سومی این خط می ضدیت نسبت به مدرن نمائی مذهب، از همدیگر قابل تمیز

اصرارآمیز به هر شکل مبارزه سیاسی و بسیار ممیز را با سیاست گریزی، بی اعتنائی 

در قیاس کرد. این جماعت می تأکید بر بنمایه اسالمی فعالیت هایش بر گرد خود رسم

با شرکا حوزه ابراز وجود بسیار گسترده تری داشت. در هر مدرسه ای، شهری، مؤسسه 

اسالمی دانش آموزان، معلمان، پزشکان، دانشجویان، های ای یا دانشگاهی، انجمن

تبلیغات  متنوعهای ساخت، کانونمی مهندسان و فراوان اسامی و عناوین دیگر

آورد. بنگاههای خیریه می صی گوناگون پدیدداد، مدارس خصومی اسالمی تشکیل

داشت، جمعیت حمایت از زنان بی می عزاداری بر پاهای کرد، هیأتمی تأسیس

انداخت، گروه آموزشی می سرپرست و در واقع سوء استفاده جنسی از این زنان راه

رزه با سراسری مباهای نمود، شبکهمی کرد. مدرسه کر و اللها ایجادمی نابینایان دایر

 آورد. گروههای امداد پزشکی تشکیلمی مسیحیت، بهائیت و بی دینی به وجود

آفرید و ساز و می داد. دارالمساکین، داراالیتام و فراوان نهادهای این نوعی دیگرمی

 کرد. می برگ ابراز حیات اجتماعی خود

ن بخش کردند که بیشتریمی ارتجاعی باال نقش سه ضلع مثلثی را بازی جریانسه 

بورژوازی متوسط ایران در درون آن جای داشت. در نقطه، نقطه مساحت این مثلث 

سرمایه داران مختلف از شمار فراوان مالکان صنایع و تاجران کثیرالعده بازار یا 

دارندگان کارگاهها و فروشگاههای بزرگ و متوسط گرفته تا کارمندان عالیرتبه دولتی، 

عدیده ی، افسران ارتش و پلیس، صاحبان مؤسسات صنعت مزرعه دارانروحانیون، 

 مالی، مقامات باالی دانشگاهی یا هر سرمایه دار مشابه دیگر دست به دست هم

سه گانه باال، های با جهتگیری. تشکیل دهندگان این طیف گسترده دادندمی

 خورشیدی با توجه به 50و  40های تفاوتهائی با هم داشتند، اما حداقل در طول دهه

ساختند، از همه می مشترکات بسیار پایه ای خود، در مجموع استخوانبندی واحدی را
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و کاهش ها لحاظ مکمل همدیگر بودند، حتی تمایزاتشان در راستای تکمیل کارائی

کرد. به بیان دیگر مناسبات می عمل دیگرکسر و کمبودهای طبقاتی و اجتماعی هم

یج درون ارتجاع بورژوازی بود. تفاوتهایشان در میان آنها حکایت شکلی از تقسیم کار را

شاخصهائی مانند نوع روایت از اسالم، چگونگی انطباق شریعت با مصالح و ملزومات 

برخورد با رژیم شاه و جناح حاکم طبقه خود، آشتی های روز نظام بردگی مزدی، شیوه

م  شکل برنامه با امپریالیستهای غربی و در یک کال گریز و تعارضجوئی و تعامل یا 

ریزی نظم سیاسی، تولیدی، حقوقی، مدنی و فرهنگی جامعه و جهان سرمایه داری 

 . گردیدمی خالصه

 دستهسوم، جهت گیری لیبرالی  گروهدر این میان مؤلفه هائی مانند سیاست گریزی 

اول، دگماتیسم افراطی مافیای دوم و فراخوان فاشیستی بشرستیزانه اش در دفاع از 

قیه، آپارتاید وحشیانه جنسی، حمام خون مخالفان عقیدتی، حکومت قصاص و والیت ف

گشت، هیچ اخاللی می سنگسار و نوع اینها تا جائی که به برهه زمانی مورد گفتگو بر

آورد. همگی یار غار هم بودند، نمی در همپیوندی و آرایش مشترک اجتماعی آنها پدید

کردند، در ستایش همدیگر می سخود را کالبدهای مجزای روحی واحد احسا

وحدت های دادند. پایهمی نمودند و همه چیز یکدیگر را مورد تأیید قرارمی قلمفرسائی

و شیرازه انسجام طبقاتی آنها بسیار فراتر از آن بود که تمایزات موجود مایه اختالف یا 

ندنس حتی نقد و انتقادهای حریرگون مسالمت جویانه آنها به هم گردد. هر سه ت

بدون نیاز به تنظیم هیچ منشور مشترک، حتی بدون هیچ احتیاج به آشنائی و ارتباط 

خود نیازی به گفتگو بینند کارهای کم یا های با همدیگر، بدون اینکه در مورد تفاوت

 دادند. خطوط عام این کارها عبارت بود از:می بیش واحدی را انجام

سم طبقه کارگر، حتی روایت اردوگاهی . تبلیغات خصمانه هیستریک علیه کمونی1

جهت ایفای این نقش، ها و وارونه پردازیها کمونیسم، توسل به تمامی ترفندها، دروغ

کارگری، تشکیل گروههای های تالش گسترده برای شستشوی مغزی جوانان خانواده

ویژه جوراجور برای مقابله با الئیسم، سکوالریسم یا هر نگرش عقیدتی و رویکرد 

جتماعی که با باورهای ارتجاعی اسالمی آنها تفاوت داشت. هر سه جماعت در ا
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سد  د، برایخوهای برای نیل به هدفکردن حقایق، اغواگری، فریبکاری و باژگونه 

جهتگیری انسانهای برخاسته از شرائط کار و استثمار طبقه کارگر  ه هرسازی بر سر را

ستیزی کمونیستی، دست رژیم جنایتکار سرمایه کمونیسم و یا هر انسان دیگر، به 

 بستند. می شاه و نهادهای سرکوب فکری آن را از پشت

 سیاسی، رویکردکدام همه آنها مثل کل طبقه بورژوازی جهانی به اینکه کدام جنبش، 

هیچ ، کمونیست است یا نیست بلوک بندی موجود جهانی یاجامعه ، دولتکدامین 

بر خود کمونیسم نام  فقطدیگری نسبت به هر چه کاری نداشتند. هر کدام بیش از 

 دادند و برای چالش آن به هر تالش خصمانه ای دستمی داشت نفرت نشان

دیدند، وسعت می را آیینه عبرت 1332تا  1320یازیدند. همگی حوادث سالهای می

کارگر در آن زمان را های میدانداری حزب توده و دامنه نفوذ این حزب در میان توده

شدند و می راندند، با یادآوری آنروزها دچار وحشتمی از عمق حافظه خود به سطح

 زدند. می برای جلوگیری از تکرار دوباره آن رخدادها به هر کاری دست

کارگر را از منظری ارتجاعی تر و بشرستیزانه تر از شرکاء و رقبای های . توده2

روحانیت فته از رؤسای قبائل و دوراندیش درون طبقاتی خود و با عینک عاریه گر

کردند. با اینکه به حداکثر توهم کارگران می العرب، نگاه هشیاد عصر برده داری جزیر

خود، سوار شدن روی موج توهم های نیاز داشتند، با آنکه از کل فعالیتها و ترفند بازی

دادند یم کردند، اما آینده ای که پیش روی کارگران قرارمی توده کارگر را دنبال

« آریامهری»جهنمی بسیار موحش تر از جهنم روز سرمایه داری و دیکتاتوری هار 

بود. اگر نه کل طیف اما حداقل، رویکردهای دوم و سوم، برهوتی آکنده از زن ستیزی، 

قصاص، سنگسار، قطع دست و پا، اعدام، شکنجه، تعزیر و حمام خون را به عنوان 

 دیگر بازهای ش روی کارگران و همه انسانمدینه فاضله زیست آتی انسان پی

ماالمال از خواستند تا برای استقرار همین جهنم می از کارگرانها کردند. آنمی

و مراکز کار و تولید ها زنند. همگی در کارخانه« جهاد فی سبیل اهلل»دست به وحشت 

تی و عظیم صنعهای تحت مالکیت خویش با سبعیت و بربریتی افزون تر از تراست

کردند، می و شرکای داخلی آنها توده کارگر را استثمارها مالی متعلق به امپریالیست
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در همان حال خود را منتقد تعدیات صاحبان شرکتهای بزرگ صنعتی یا بنگاههای 

نمودند. اگر می عظیم مالی امپریالیستی، شرکای داخلی آنها و رژیم شاه وانمود

ای از تاریخ برای رهائی از خطر پیکار ضد سرمایه  بورژوازی کشورهای غربی در دوره

داری طبقه کارگر مجبور به قبول حد نازلی از افزایش بهای نیروی کار و آویختن به 

مدنیت، حقوق، قانون و دموکراسی پاسدار نظم سرمایه شد، اینان پاالیش کامل این 

دیدند، در همین می انتظارات از ساختار فکر کارگران را راه واقعی حفظ بردگی مزدی

 راستا اگر رژیم شاه برای رفع خطر باال، سرکوب فکری و فیزیکی کارگران را به هم

آمیخت، اینان حتی وقتی اپوزیسیون بودند، تکمیل هر دو شکل این سرکوب با می

 دادند. می عهد برده داری را وعدههای جنایات و بربریت

پرسش که جماعت مورد گفتگو با طرح آید. این می یک سؤال اساسی در اینجا پیش

خواستند در میان می چگونه هسبعانه قرون وسطائی و بشرستیزانهای این ایده

انگاشتند که به رغم می کارگران برای خود جای پا باز کنند، چرا انتظار داشتند و

وحشت آور بودن حرفهایشان باز هم قادر به جلب توهم و حمایت توده کارگر خواهند 

از همه اینها مهم تر اینکه چرا خیل وسیعی از کارگران به جای رمیدن و  شد و

احساس وحشت از این دورنماپردازی ها، باز هم به ارتجاع بورژوازی طراح و مبلغ آنها 

پیچیده های دوختند!!! پاسخ سؤال نیازمند ورود به بحثمی دادند و چشم امیدمی دل

کارگر وقتی های در چند جمله خالصه کرد. تودهتوان آن را می و تو در توی است اما

که اسیر طوفان سهمگین فشار استثمار و دیکتاتوری و فقر و گرسنگی و فالکت 

زندگی و پیکارشان هیچ روزنه ای به ، جای فضای کارکهیچ در ، وقتی که اندسرمایه

سوی هیچ نوعی رهائی باز نیست، وقتی که در برهوت مسلط بر هست و نیست 

تابد، وقتی نمی مبارزه ضد سرمایه واقعیهیچ نوری به سوی هیچ راه ها اعی آناجتم

گیرند، آن گاه به هر آلترناتیو می که در قعر چنین جهنمی با چنین شرایطی قرار

بندند، می فاشیستی، به هر فریبکاری سبعانه هر دار و دسته دژخیم بورژوازی دل

رفسنجانی طالبان ها، بغدادی ها، لوپن ها،  دنبال هیتلرها، موسولینی ها، خمینی ها،

افتند. نظام می غدار مشابه راههای و خیل دجال ، بوش ها، اوباماهاها، روحانی ها
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کارگر را زندانی های توده 50و  40های دهه طول سرمایه داری و رژیم شاه در

ز طبقه جهنمی ماالمال از فقر و محرومیت و دهشت نموده بود و رمز باور جمعیتی ا

بورژوازی در همین جا قرار داشت. با همه اینها نباید از یاد مورد بحث  بخش  کارگر به

برد که حوزه اثرگذاری این نیروها در جنبش کارگری ایران به عقب مانده ترین و 

 شد.می متوهم ترین بخش کارگران محدود

اش، برای الیه باالئی . مثلث بوژوازی دینمدار با کارهای فوق یا کل کارنامه اجتماعی 3

داشت. به رژیم شاه و سرکردگان می طبقه اش و رژیم سیاسی حاکم پیامهائی ارسال

گفت که سالح ایدئولوژیک خاص خود را دارد. سالحی که در شرایط می الیه مذکور

سبعیت آفرینی به مراتب از جادو و  ، فریبکاری وبرای شستشوی مغزی، روز جامعه

برنده تر و سهمگین تر  ،ها ونالیستی، میتراپرستی و آریاباوری آنناسیهای جنبل بافی

تواند به زیر پرچم این ایدئولوژی ماوراء ارتجاعی می داد کهمی هشدارها است. به آن

بشرستیزانه، جمعیت کثیری از استثمارشوندگان عاصی در حال انفجار را به دور خود 

ماعی کم یا بیش نیرومندی برخوردار داد که از توان بسیج اجتمی جمع کند، پیام

ها و شرکای امپریالیست آن خویش، الیه باالئی طبقه شاه است. همزمان به یاد رژیم

آورد که در کمونیسم ستیزی، در آمادگی برای قتل عام معیشت توده کارگر و می

کند. مثلث می را با خود حملها حمام خون جنبش کارگری، سرشارترین ظرفیت

و انذارها، به شرکای طبقاتی ها اسالم ساالر، با پیش کشیدن همه این بشارت بورژوازی

نمود که باید می خود و به ماشین دولتی حاکم، بسیار دوستانه و تواضع آمیز توصیه

و شمار سهام او در بورس قدرت ها طول و عرض مالکیت ،سودها ،سرمایه هاحصه 

 ش گردد. سیاسی سرمایه بسیار بیشتر از وضعیت موجود

همه نکات باال را به این خاطر آوردیم تا نقش ارتجاع بورژوازی دین ساالر در طول 

در پیش روی طبقه کارگررا ها خورشیدی در حفاری انواع گمراهه 50و  40های دهه

باز گفته باشیم. این بخش بورژوازی اگر چه در اپوزیسیون بود، اما نقش آن در 

فکری و به بن بست راندن جنبش کارگری، از  فرسودن، زمینگیرسازی، سرکوب

کوبید و برای تحمیل می بورژوازی حاکم کمتر نبود. دومی مبارزات کارگران را در هم
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 بردگی مزدی بر طبقه کارگر به تمامی اشکال سرکوب فیزیکی و فکری دست

ه یازید، اما همه این کارها را به طور آشکار در مقام دولت سرمایه داری، سرمایمی

راند می کند و بر آنها حکومتمی تشخص یافته، در هیأت دشمنی که آنها را استثمار

و بربریت هایش را زیر نام اپوزیسیون، ها داد. اولی بالعکس همه سبعیتمی انجام

کند!! و خواهان نجات کارگران از این وضع، جامه می ضدیت با آنچه بورژوازی حاکم

گفتنی است که از میان همین بخش طبقه سرمایه دار،  پوشاند!! این نکته نیزمی عمل

کارخانه داران زیادی به محض مشاهده موج اعتراض توده کارگر زیر فشار استثمار 

عظیم های خویش، بدون هیچ درنگ و شاید بسیار سریع تر از صاحبان تراست

 شدند، اما در همان لحظه هممی صنعتی، دست به دامن نیروی قهر دولت سرمایه

صدای شوم کرکس گون آکنده از دروغ و ترفندشان بلند بود که گویا سود نامکفی 

سرمایه هایشان سبب بروز این مجادالت است!! گویا اصاًل برای سود و تولید 

، برای بیکار نماندن «محض رضای خدا»بلکه اند افزونتر کارخانه نساختههای سرمایه

کنند!! و گویا می دار بودن را تحمل مصیبت سنگین سرمایه« مستضعفان فی االرض»

در هراس از اینکه کارگران بر اثر نفهمی باعث تعطیلی کارخانه شوند قوای قهر و 

 نمایند!! می سرکوب رژیم را دعوت به اعمال قهر

های مذهب، سالح مشترک و مؤثر کل این مثلث ارتجاع بورژوازی، برای تحمیق توده

علیه کمونیسم، برای جلب همراهی عناصر یا الیه ای کارگر، برای عوامفریبی و دروغ 

وزی، زیر فشار رسوبات متراکم انداز طبقه کارگر که به رغم درس خواندگی و دانش

باورهای ارتجاعی دینی وجودی فسیل گون داشتند، برای نوعی آرایش ایدئولوژیک در 

یاد برد. کارائی و ادامه  بود. اما یک چیز را نباید ازها مقابل رقبا، برای همه این جنایت

تاریخ مصرف این سالح زشت را در وهله اول کل نظام سرمایه داری و در وهله دوم 

کرد. رژیم جنایتکار شاه با می تسلط یکه تاز دیکتاتوری هار و درنده سرمایه تضمین

بستن هر گونه روزنه اعتراض بر روی استثمارشوندگان عاصی در حال انفجار، با فراهم 

همه شرایط الزم برای سبعانه ترین و ددمنشانه ترین میزان تشدید فشار  سازی

استثمار کارگران، با تحمیل بدترین و مصیبت بارترین اشکال فقر و گرسنگی و 
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محرومیت و بی بهداشتی و بی آبی و بی آموزشی بر طبقه کارگر، با اعمال همه این 

ی ترین و بشرستیزانه ترین شکل برای هر نوع اپوزیسیون نمائی حتی ارتجاع ،جنایات

آفرید. بورژوازی حاکم سپهر زندگی کارگران را می آن دنیائی آبرو، اعتبار و مشروعیت

به چنان جهنم وحشت و دهشتی مبدل ساخته بود که در درون آن نفس اپوزیسیون 

بودن یا حتی مجرد سیاسی بودن معنای رادیکالیسم انقالبی و خواست تغییر ریشه ای 

نمود!! کاربرد لفظ سیاست در محاورات جاری میان می ضع موجود را افادهکل و

شد و اگر می پرولتاریا نوعی خط قرمز محسوبهای ناراضی و درس خواندههای توده

خواست این کلمه را بر زبان راند باید شش جهت پیرامونش را به دقت می کارگری

اخلی هر تعداد اجتماع آدمها را انداخت. اختاپوس ساواک هر پستوی حریم دمی نظر

ساخت و سایه رعب و وحشت خود را بر هر پچ و پچ دو نفری می آماج شبیخون ناامنی

 کرد. می سنگین ایدر هر زاویه متروکه 

در چنان برهوت سیاه هولناکی هر درنده ای حتی وحوش بدتر از بورژوازی حاکم نیز 

را تالش برای احقاق مطالبات و  یافت که مخالفت سرائی خویشمی فرصت و امکان

و حقوق عموم القاء کند، ارتجاعی ترین انتقادات خود را مشروع جلوه دهد، ها آزادی

حول مشروعیت آن توهم جلب نماید و این توهمات را مالط، مصالح و ساروج برج 

 شد. فاجعه بسیار عمیق تر از اینها بود.نمی قدرت گرداند. اما مسأله به همین جا ختم

مستمر متعاقب آن، های مرداد و شبیخون 28رژیم شاه از یک سوی با کودتای سیاه 

هر رد پای هر نوع فعالیت نیروهای چپ و کمونیست و هر نطفه هر جنب و جوش ضد 

سرمایه داری طبقه کارگر را به خاک و خون کشیده بود و از سوی دیگر کل شرایط و 

و به همه اقشار متوسط و پائین طبقه سرمایه امکانات فوق را به مثلث دینی بورژوازی 

نمود. شرایط و امکاناتی که این بخش بورژوازی بیشترین بهره برداری می دار تفویض

کرد نه فقط خود را می آورد. در پرتو این وضعیت تا چشم کارمی را از آن به عمل

ی از کارگران داد که حمایت ماالمال از توهم و آکنده از بی دانشی اقشارمی سازمان

نمود. شبکه بسیار گسترده ای از انجمنها، می نسبت به خویش را نیز سازماندهی

هیأت ها، کانون ها، مساجد، حسینیه ها، جمعیت ها، سازمانها به طول و عرض سراسر 
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کشور، در همه شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها ظرف این سازماندهی ارتجاعی را 

متمایز دین ساالر درون بورژوازی  جریانشد که سه  کرد. پیش تر گفتهمی تعیین

نمودند و با فعالیتهای خود عمالً می همدیگر را تکمیلها متوسط در همه زمینه

نهادند. در اینجا می را به نمایش تقسیم کار نامکتوب درون بورژوازیتصویری از 

مراه با رژیم شاه . واقعیت این است که کل این نیروها هکنیممی نکته مذکور را تکمیل

حاکم  و مسلط تر طبقه خود در رابطه با سرکوب فیزیکی و فکری و های و الیه یا الیه

کردند که مصداق واقعی می زمینگیرسازی جنبش کارگری و جنگ با کمونیسم همان

چنان تقسیم کاری بود. رژیم شاه در حالی که جا به جا شدن واژه کمونیسم در 

زد، مستقیم می بایگانی مغز هر کارگر را فوری کشف و به تیرهای تحتانی ترین قفسه

کارگر و توهم های الزم برای شستشوی مغزی تودههای و غیرمستقیم تمامی تریبون

 داد. می و جماعتها قرارها پراکنی در میان کارگران را در اختیار این شبکه

جدی که در هر روستای کوچک چند ده نفری حتماً مسجدی وجود داشت. مس

حاصل استثمار وحشیانه کارگران بود. آخوند های خشت، خشت بنایش اضافه ارزش

خورد. آخوندی که می نشست کار پرداخت نشده کارگر رامی زراقی که بر منبرش

 در معیت رژیم شاه خرافهعمالً و در فضای واقعی مناسبات اساسی میان طبقات، 

سرمایه بذر توهم و تحمیق و جهل و فروخت و در سلولهای مغز بردگان مزدی می

و آن هم نه مهم ترین آنها بود. ها مساجد فقط یکی از تریبونرویاند. می تخدیر

همیشه باز فعالیت های دبیرستان ها، دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور عرصه

کارگری توسط های اسالمی و بازار شستشوی مغزی جوانان خانوادههای انجمن

تشکیل انواع اجتماعات برای گردید. می ع مبلغان و مروجان این طیفمرتجهای شبکه

اینان از همه لحاظ آزاد بود. قوای قهر و کشتار رژیم برای سرکوب هر اعتراض 

برد. هر چه می کارگران در مراکز کار و تولید تحت مالکیت آنها در آماده باش به سر

ا آزادی کامل، در مجهزترین بافتند، بمی خرافه و جهل و دروغ و ترهات به هم

رسید و توسط می و باالترین تیراژها به چاپها بنگاههای چاپ، با بیشترین زرق و برق

شد. اگر افرادی می ترین سطح توزیع و ارتباطاتشان در وسیعها شبکه سراسری انجمن



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  340

 

افتادند، علی االصول دو می چند صباحی به زندانبرای از ابوابجمعی این جماعت، 

الت داشت. یا عناصری بیرون از داربست طبقاتی آنها و با هستی اجتماعی متفاوت ح

کردند. اما عماًل می بودند که زیر فشار باورهای دینی با آنها احساس همراهی

با استفاده از  آنکه اینان جهتگیری کم یا بیش متمایزی داشتند. رژیم شاه در هراس از

دیگر زنند، آنها را کنترل و بعضًا های فعالیتامکانات دار و دسته مذکور دست به 

کرد. در غیر این صورت عناصر روحانی یا غیرروحانی بودند که بازداشت می دستگیر

آورد، می چند روزه توأم با تکریم و ضیافت آنها برایشان اعتبار سیاسی ساختگی به بار

و ایفای نقش در  رگرکاهای برای گمراهسازی تودهها موضوعی که توان تأثیرگذاری آن

برد. رژیم از دستگیری این عده، به می چهارچوب تقسیم کار درونی بورژوازی را باال

داد که موازین نظم می کرد. به آنها اخطارمی طور همزمان هدف دیگری را هم دنبال

حاکم سرمایه را پاس دارند و خیال کمترین تخطی را از سر بیرون سازند. در شروع 

گفتیم بر مؤلفه  40نجا که از عوامل واقعی افت مبارزات کارگران در دهه آ بحث حاضر

بعد از رفرم ارضی، افول نقش های هائی مانند توهم آفرینی رژیم شاه در سال

بورژوازی اردوگاهی، تأثیر موج فزاینده بیکاری و توسعه دامنه سرکوب پلیسی انگشت 

عوامل مذکور و به عنوان یکی از  نهادیم. نقش ارتجاع دینی بورژوازی هم باید به

افزوده شود. آخرین نکته بسیار مهم و در واقع مهمترین نکته در این ها مؤثرترین آن

گذر، آنکه همین بخش بورژوازی با بهره گیری از همین موقعیت و امکانات با شروع 

 کل و بربرمنشانه جنایتکارانهفرصت طلبانه، ، توانست بسیار 57جنبش سراسری سال 

قدرت پیکار طبقه کارگر را به نفع خود مصادره کند، بختک وار بر موج مبارزات 

و بدترین،  از این طریق راهی عرش قدرت و حاکمیت گردد ،کارگر افتدهای توده

بشرستیزانه ترین و فاجعه بارترین اشکال بربریت سرمایه داری را بر طبقه کارگر ایران 

 اعمال نماید. 

 ی و جنبش کارگریرفرمیسم مسلح چریک 

کارگر به صورت یک طبقه با جنبش ضد سرمایه داری، سازمانیابی های وقتی که توده

شورائی سراسری و بیرق تدارک آمادگی برای برنامه ریزی شورائی کار و تولید و 
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زندگی کمونیستی ابراز وجود نکنند، وقتی جنبش کارگری این ظرفیت و توان را از 

 گردند، درفش رهائی او را بر دوشمی نگاه همه قائم مقام ویخود به نمایش نگذارد آ

 حزبو به نامش ، برایش شوندمی گیرند. فرمانده سرخپوش پرغرور انقالب ویمی

کنند!! و او را می مستقر« سوسیالیسم کار مزدی»دارند، می سازند، دولت بر پایمی

گردانند. مقدمه این کتاب را با می و الگوهاها آلت فعل بدون اراده این نقشه ها، ایده

از جمله همین فصل چگونگی ها تأکید روی همین نکته آغاز کردیم و در همه فصل

در شروع سده « حزب کمونیست ایران »وقوع همین فاجعه را نشان دادیم. آنچه 

» بیستم با جنبش کارگری ایران نمود و تمامی بالهائی که بورژوازی اردوگاهی و 

به بعد بر سر این جنبش آورد همه تبلور اجتماعی و  1320مهرماه از « حزب توده

 عینی این رخداد بودند. 

» جنبش متفاوت دیگری که در همین دوره، با رویکردی ستیزآمیز و با ظاهری 

با افراشتن پرچم یک  حزب توده« منتقد»بورژوازی اردوگاهی، یا حداقل  به «منتقد

ری پرولتاریا شروع به نضج، تکوین و بالیدن کرد، آلترناتیو برای جنبش ضد سرمایه دا

از احزاب « لنینیستی»رفرمیسم مسلح چریکی بود. تقریباً همه جریانات دارای تعلقات 

کمینترن و بعدها اردوگاهی تا مائوئیستها، تروتسکیستها و دیگران در سخن از 

زی عاصی در خاستگاه طبقاتی نیروهای چپ چریک دنیا یکراست به سراغ خرده بورژوا

. قشر یا اقشار اجتماعی معینی که از فشار سرمایه بزرگ به ویژه اندحال انقراض رفته

و به گونه ای جنون آمیز اند در شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری به ستوه آمده

آماده عصیان هستند. این آناتومی به اصطالح طبقاتی بیش از آنکه مارکسی باشد، 

از حرفهای مارکس است. سلسله جنبان واقعی جنبش رفاً مکتبی صکلیشه پردازی 

چریکی در جامعه ایران خرده بورژوازی محکوم به نابودی و افالس نبود. مارکس در 

گفتگو پیرامون نیروهای مدعی پرچمداری سوسیالیسم پای نوعی خرده بورژوازی 

ثانیًا زمینه به کشد که اواًل بخش مکمل جامعه بورژوائی است و می جدید را پیش

نماید که این قشر، میان می کند. او سپس اضافهمی وجود آمدن خود را مدام تجدید

 پرولتاریا و بورژوازی در نوسان است و زیر فشار رقابت به صفوف پرولتاریا رانده
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شود. این سخن مارکس بدون شک درست است اما باید آن را در متن تحوالت می

قبل از مارکسی کاوش کرد. با شناخت ایه داری و صد البته سرمنظام جاری و تاریخی 

هر چیز باید به این نکته پرداخت که چپ لنینی در تمامی طیف بندیهای خود وقتی 

گوید، عمالً و در کل محاسبات خود، بر روی می از چیزی به نام خرده بورژوازی سخن

 چنین تلقیکشد. می خط بخش بورژوازی در این کلمه مرکب دو بخشیوجود 

کند که از نیروی سوم کامالً متمایزی در جامعه سرمایه داری و در میان پرولتاریا و می

زند!!. نیروی سومی که راستی، راستی لنگردار و تعیین کننده می بورژوازی حرف

تمامی فراز و فرودهای مبارزه طبقاتی جاری در جامعه است و حتی بیش از دو طبقه 

نماید می کند!! چپ لنینی فراموشمی ود سیر حوادث را تعییناساسی روز فراز و فر

که خرده بورژوازی به هر حال بخشی از ارتجاع بورژوازی و الیه تحتانی آن است. این 

آنها های یک مشکل مهم کل این طیف است، به سراغ مابقی کژانگاریها و وارونه بینی

 در همین زمینه رویم.    

یا و در درون هر جامعه معین در پروسه انکشاف تاریخی خود اینکه سرمایه داری در دن

فازی را طی کرده است که در آن پیشه وران خرد، دهقانان، کسبه جزء و کالً نوعی 

پیموده است، معنایش آن می و پویه انقراض خود را است خرده بورژوازی وجود داشته

مین پدیده، همین خرده نیست که این نظام تا آخرین روز بقای خود در همه جا با ه

بورژوازی و فرایند زوالش دست به گریبان خواهد بود. قشرهای میانی و در حال نوسان 

مذکور باالخره و اتفاقاً با همان شاخص معین انقراض پذیری خود در هر جامعه ای 

 گیرند. یا شناسنامه سرمایه دار بودن دریافتمی دیر یا زود آماج تعیین تکلیف قرار

شوند. این نیز مفروض است که حتی می گردند و کارگرمی راهی بازار کارو یا د کننمی

همواره عده ای سرمایه دار در معرض  جوامع سرمایه داری جهاندر پیشرفته ترین 

 ورشکستگی و افالس هستند، اما این مسأله هیچ ربطی به خرده بورژوا بودن آنها پیدا

خورشیدی ایران هم کم یا  40نیمه دوم دهه  کند. این حکم در رابطه با شرایطنمی

 ایران در آن روزها، علی العموم و سوای موارد ترنمود. بورژوازی کوچکمی بیش صدق

گردید، بالعکس از زمین و آسمان امکانات و لوازم بزرگ نمی تهدید به نابودیک، اند
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 مه اینهاکرد. این بخش بورژوازی اما، با همی خود را دروهای نمودن سرمایه

توانست به سهم طالئی سود و حصه دلخواه قدرت سیاسی دست یابد، نه فقط نمی

 چنین شانسی نداشت که اتفاقاً فشار دیکتاتوری هار حاکمان طبقه خود را هم تحمل

کرد، دیکتاتوری موحشی که اساساً علیه بردگان مزدی سرمایه و جنبش کارگری می

قای موجودیت طبقاتی کل بورژوازی، از جمله شد، ساز و کار صیانت و بمی اعمال

همین بخش پائینی آن بود، اما در عین حال سهام سود و قطاع قدرت سیاسی این 

 ساخت. می باالئی طبقه اش و شرکای امپریالیست آنها محدودهای الیه را به نفع الیه

 رفرمیسم مسلح چریکی در جامعه ایران واکنش خرده بورژوازی محتضر عاصی به

کنیم، بدون هیچ می صحبتها شرایط دامنگیر خود نبود. تا جائی که از اشخاص و آدم

پائین بورژوازی در سازمان دادن این خیزش نقش داشتند، های تردید افرادی از الیه

کارگر یا برخاسته از شرائط کار و استثمار های اما نادیده نگیریم که سهم انسان

ه از گروه اول نه کمتر که بسیار بیشتر بود. بحث پرولتاریا در حفاری این گمراه

اساسی و مارکسی مسلمًا این نیست که دنبال اصل و نسب یا رگ و ریشه خانوادگی 

راه افتیم. موضوع را باید به شکل دیگری کاوید. پیش از هر ها افراد و ژن طبقاتی آن

عد ایران خورشیدی به ب 40چیز تأکید کنم که وقتی از جنبش چریکی آخر دهه 

مورد  ،هر جماعت شیفته تفنگ بازی و کار چریکی زنیم هر جست و خیزمی حرف

کنیم که به رغم همه کج انگاری و می نیروهائی صحبت محافل و باشد. ازنمی ما نظر

امپریالیسم و مدافعان آرمان  ،خود را پرچمداران مبارزه علیه سرمایه داری، وارونه بینی

کردند. سازمان مجاهدین خلق )حتی در دوره پای بندی به می درهائی پرولتاریا قلمدا

باورهای دینی( و سازمان چریکهای فدائی خلق ایران یا گروههای چریکی دیگری که 

بعدها به یکی از این دو سازمان پیوستند، این گونه بودند. رفرمیسم مسلح چریکی در 

متافیزیکی های همه خیالبافی ایران به رغم غیراجتماعی و ماوراء طبقاتی بودنش و با

 40خود، مانیفست سیاسی معینی داشت. افراد و محافلی که از اواخر نیمه اول دهه 

ک و بدون داشتن تصویر روشنی از فراز و فرودهای بعدی کار، اندکاند خورشیدی

سنگ بنای تشکیل و توسعه دو سازمان بزرگ چریکی را استوار کردند، افراد واقعی 
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جاری درون جامعه بودند. خیلی از آنها پیشینه فعالیت مؤثر در احزاب های جنبش

سیاسی بورژوازی اپوزیسیون داشتند. این عضویت یا تعلقات حزبی، در پاره ای موارد 

نه فقط با منافع، اهداف و انتظارات آگاهانه طبقه اجتماعی آنها انطباق نداشت که در 

ثریت اعضای هر دو سازمان برخاستگان تضاد فاحش و آشتی ناپذیر با آن بود. اک

شرائط کار، استثمار و مبارزه طبقه کارگر بودند. اقلیت قابل توجه و اثرگذاری را هم 

در « خلق سازمان مجاهدین»دادند. اینکه بنیانگذاران می عناصر بورژوازی تشکیل

ان سازم» رکاران تأسیس اندخواندند و دستمی را مذهبی شانخود ،نقطه شروع کار

اصرار داشتند، هیچ شاخص  دبودن خو« مارکسیست»بر « چریکهای فدائی خلق

کار چندانی  ، هیچتعیین کننده ای برای تمایز آنها از هم نبود. نه اولی در رویکرد خود

مارکس بر اقتصاد نقد روایت مارکسی مبارزه طبقاتی، با اسالم داشت و نه دومی از 

دانست. بعالوه کمی این طرف تر اولی نیز می دیاو چیز زیاهای یا سایر حرف سیاسی

، زیر فشار واقعیتهای سرکش مناسبات اساسی میان طبقات در جامعه، طی پروسه ای

سیر رخدادهای مبارزه طبقاتی و بیشتر، مؤثرتر و تعیین کننده تر از همه چیز، 

 اثرپذیری مستقیم اعضایش از پراکسیس روز جنبش کارگری و طوفان اعتصابات و

 را قیچی کرد و بر تعلق خود بهدینی رشته پیوند خود از باورهای مبارزات کارگران، 

 (139)پای فشرد.  دانستمی «مارکسیسم» آنچه

مادی زندگی یا های سازند، زمینهنمی راها جنبش ،ها از همه اینها مهم تر، ایدئولوژی

یان خالصه تر هستی و انتظارات طبقاتی افراد و به بها موقعیت و منافع و آرمان

اجتماعی آنها است که از یک سوی تار و پود ایدئولوژی، چشمداشت و فکرشان و از 

دهد. آویختن به احزاب نیز در می سوی دیگر جنبش و پراتیک اجتماعی آنها را شکل

غالب اوقات نه حدیث رویکرد آگاه طبقاتی که بالعکس حکایت توهم و تأثیرپذیری از 

ی طبقه مسلط اجتماعی است. رفرمیسم مسلح چریکی خروش قهر و افکار و راهبردها

پائینی های اعتراض نیروهائی از دو طبقه متخاصم و متضاد اجتماعی، پرولتاریا و الیه

مانند حزب توده، نهضت آزادی و جبهه  محافلیبورژوازی بود که پیش تر در وجود 

این افراد در احزاب مذکور  کردند. حضورمی ملی مطالبات و رؤیاهای خویش را دنبال
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شد از تبعیت توهم آمیز و می تا جائی که به افراد درس خوانده طبقه کارگر مربوط

 در منظومه معینی از راهبردها و راه حلهای طبقه مسلط سرچشمهها انحالل فکری آن

رفتند. شرائط بعد از می طبعاً راه واقعی طبقه خود رانیز گرفت. عناصر بورژوازی می

متوهم های مادی و اجتماعی توهم درس خواندههای ، زمینهفرم ارضی امپریالیستیر

پرولتاریا به احزاب باال را دستخوش تغییر کرد. جریانات مذکور با وقوع این حوادث 

پائین تر بورژوازی هم جاذبه پیشین را های حتی برای شمار کثیری از افراد الیه

 قط به دو مؤلفه زیر اشاره کنیم. نداشتند. در این رابطه کافی است ف

بود. بورژوازی متوسط ایران باال،  احزاب ی اجتماعی و طبقاتی اصلی تکیه گاهنیرو. 1

علی العموم به بخش وسیعی از این الیه از طبقه سرمایه دار با اجرای رفرم ارضی 

های صه. رونق بازار انباشت سرمایه در عرندانتظارات و رؤیاهای دیرینه خود دست یافت

هیجان زای اضافه ارزش ها، نرخ سودهای طالئی، بهره گیری بدون  گوناگون، سهم 

هیچ هزینه از همه تأسیسات و زیرساختهای اقتصادی مورد نیاز گسترش پیش ریز 

نفتی، برخورداری از حمایت بی دریغ های سرمایه، تصرف سهم مطلوب اضافه ارزش

ارگری، همه و همه مواهبی بودند که این قوای قهر دولتی برای سرکوب اعتراضات ک

در همین راستا احزاب پاسدار منافع و دید.  دبورژوازی نصیب خوارتجاع بخش 

این الیه نیز دلیلی برای تداوم جدال با حاکمان طبقه خویش و های چشمداشت

 دیدند.نمی این جدالهای تحمل هزینه

این احزاب اعم از اردوگاهی یا  بن بست و ورشکستگی الگوهائی بود که . مؤلفه دوم2

اجتماعی سرمایه داری  سیاسی و و اقتصادیغربی برای نظم های شیفته راه حل

داشتند. طشت رسوائی اردوگاه از مدتها پیش بر زمین افتاده بود و همه جوامع 

مخوف جهنم های پرچمدار سوسیالیسم اردوگاهی سرشت واقعی خود به صورت حفره

کردند. حزب توده می برابر چشمان بهت زده کارگران دنیا برمال سرمایه داری را در

توانست موج توهم توده عاصی کارگر را مرکب راهوار قدرت نمی حداقل به شیوه سابق

، سرمایه داری ایران همخویش سازد. در مورد احزاب جبهه ملی و نهضت آزادی 

، «حقوق بشر»موکراسی، تفهیم کرده بود که جادو و جنبل متعارف د هتاریخاً به هم
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بیند و نمی و مانند اینها را ساز و کارهای مناسب حاکمیت خود« آزادی احزاب»

عظیم تیر، وفور های شمار دار، میدانبیهای دیکتاتوری هار پلیسی با چوبه

و انبارهای بی پایان ابزار شکنجه را یگانه ساز و برگهای مؤثر پاسخگو ها سیاهچال

 تشخیص داده است.

احزاب سنتی بورژوازی اعم از اردوگاهی یا غرب گرا، بر متن چنین شرایطی و در 

تر کل سرمایه  حالی که رژیم شاه زمین و زمان را برای سودآوری هر چه انبوه

کارگر خراب کرده های قدرت سرمایه داری بر سر تودههای اجتماعی و تحکیم پایه

اندن خود نداشتند. مضافًا اینکه جناح م ونیاپوزیس بود، توجیه تاریخی چندانی برای

را قابل ها ون نمایانه آنینیز بگو مگوهای رایج اپوزیسمسلط قدرت سیاسی سرمایه 

از پهنه مجادالت سیاسی جاری  حداقل در داخل، این احزاب دید.نمی توجیه و تحمل

 خواستند همنمی در همین گذر نیروها و عناصری در درون آنها کهشدند، می دور

کردند. در باره می سرنوشت چنین جریاناتی باشند بایستی تکلیف خویش را تعیین

معین، به طور های همراه شدن و همپیوندی جمعیت اخیر، با این احزاب، در دوره

 کمی بیشتر توضیح دهیم. ها مشخص عناصر با خاستگاه اجتماعی کارگری همراه آن

خود همه جا بیرق نمایندگی منافع عام و بورژوازی ذاتاً و به حکم بنمایه اجتماعی 

افرازد، دولت، قانون، حقوق، فرهنگ، مدنیت، نظم و همه می مصالح کل جامعه بر

یز کند. بورژوازی در مورد حزب نمی چیزش را ساختارهای پاسدار منافع عموم القاء

 خود را حزب خواستار تضمین مصالح همگان بِدهد. حزمی همین کار را انجام

زند و هر بند برنامه و خط می واند. مرامنامه حزبش را منشور رهائی بشر جارخمی

 مشی و راهکارهایش را سند رفاه، آزادی، برابری و حقوق حقه آدم و عالم تلقی

کند. هیچ حزب بورژوازی در ادبیات خود به ستایش استثمار و جنایت و سبعیت و می

اپوزیسیون این طبقه از همین طریق  پردازد. اربابان احزابنمی جنگ و هولوکاست

کنند. درصد می ناراضی از جمله طبقه کارگر را هم شکارهای دنیای توهم توده

به ویژه حزب توده را کارگران یا فعالین  چشمگیری از اعضای هر کدام احزاب مذکور

دادند. اینها اگر نه همه اما می سیاسی دارای خاستگاه طبقاتی کارگری تشکیل
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رین و چپ ترین آنها وقتی که طبل رسوائی اردوگاه و حزب توده گوشهایشان پرشورت

آزرد، یا وقتی که پایان اپوزیسیون نمائی جبهه ملی و نهضت آزادی را به چشم می را

 کردند، به فکر چاره گری و جستجوی راه جدیدی برای ادامه پیکارمی مشاهده

پائین های ه کارگر که بگذریم عناصر الیهافتادند. از فعاالن و افراد ابوابجمعی طبقمی

بورژوازی متشکل در آن احزاب نیز با احساس شرائط جدید، لزوماً همگی همدل و 

شدند. بالعکس عده ای نمی همسو خواستار گوشه نشینی و ترک میدان مبارزه سیاسی

 ن راهیاز اینان هم برای بروز نارضائی خویش از فشار دیکتاتوری هار رژیم شاه به یافت

 اندیشیدند.می

استخوانبندی اولیه رفرمیسم مسلح چریکی را ترکیب طبقاتی بسیار ناهمگون و 

متضادی از نیروها و افراد یاد شده پدید آورد. همه اینها در جستجوی کشف بستر تازه 

شد و سرانجام می ای برای تداوم اعتراض و مبارزه خود بودند. این بستر باید یافت

سیاسی، طبقاتی، اجتماعی و تاریخی تعیین کننده های عوامل و مؤلفه چنین گردید.

دادند. این عوامل و چگونگی می ای مسیر این جستجو و یافتن را تحت تأثیر خود قرار

طبقاتی نامتجانس و های در رابطه با افراد و جریانات دارای ریشه اثرگذاری آنها،

برای انسانهای دارای تعلقات کارگری و  متضاد، طبیعتًا مختلف و کامالً متفاوت بود.

سمت و سوی ضد سرمایه داری، اساسی ترین و دخیل ترین عامل را باید در استیالی 

همه جا گیر، زمخت، بسیار مقاوم و پیشینه دار رفرمیسم به ویژه روایت رادیکال نمای 

ی توان بر این واقعیت تاریک چشم پوشید که تمامنمی میلیتانتش جستجو نمود.

نقطه، نقطه راه واقعی جنگ طبقاتی پرولتاریا علیه سرمایه اسیر بدترین مین گذاریها 

بود. سالها از تاخت و تاز سوسیال دموکراسی و رفرمیسم راست اتحادیه ای در جنبش 

امپریالیسم ستیزی خلقی لنینی و  کارگری اروپا، استیالی رفرمیسم چپ میلیتانت،

هی در سپهر مبارزه طبقاتی کارگران آسیا، امریکای سپس سوسیالیسم ارتجاعی اردوگا

گذشت. کمونیسم لغو کار مزدی مارکسی زمینگیر بود می التین، افریقا و جاهای دیگر

و هیچ بارقه پیکار آگاه و سازمان یافته و رادیکال ضد کار مزدی در هیچ گوشه جنبش 

رفتگی و گرد و خاک زد. در قعر این برهوت آکنده از مه گنمی کارگری جهانی سوسو
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وارونه بافی ها، یافتن مسیر درست مبارزه ضد سرمایه داری و پیدا کردن تصویر 

واقعی، مارکسی و لغو کار مزدی سوسیالیسم یا کل مسائل پیچیده مبارزه طبقاتی کار 

توانست باشد. معضل جریانات دارای خاستگاه کارگری و سمت و سوی نمی ساده ای

بود اما عناصر بورژوازی بالعکس با مشکالت ویژه ای مواجه ضد سرمایه داری این 

دادند، حال که می را به شیوه ای دیگر ادامه دنبودند. آنها همان راه سابق خو

 دیکتاتوری درنده سرمایه مجال رفرم طلبی راست مسالمت آمیز را از آنها سلب

لترناتیوی که به دادند. آمی نمود، راه رفرمیسم چپ میلیتانت را پیش رو قرارمی

شد. الگو، می صورت ضدامپریالیسم خلقی و دیکتاتوری ستیزی قهرآمیز نسخه پیچی

راه و بدیلی که عناصر پرولتری ناتوان از یافتن میدان جنگ واقعی ضد سرمایه داری 

 دادند. می هم به قبول آن رضایت

بردگی مزدی  جنبش چریکی از درون این فرایند تولد یافت اما رخدادهای روز جهان

کرد. حوادث مهمی مانند می هم در سوق دادن نیروها به سوی آن نقش جدی بازی

علیه امپریالیستهای  مارشونده و جهنم نشین الجزایر،ثاستهای جنگ طوالنی توده

درنده فرانسوی در زیر بیرق محافل ناسیونالیست بورژوازی!!، جنگ پرشکوه کارگران و 

یالیستهای هولوکاست آفرین امریکائی، شورش مسلحانه دهقانان ویتنام علیه امپر

و نفرین  دهقانان و کارگران کوبا علیه رژیم باتیستا، ظهور جنبش مقاومت توده آواره

بنیانگذار این دولت، یا های فلسطین علیه دولت اشغالگر اسرائیل و امپریالیست شده

ه به گزینه جنگ چریکی موارد مشابه، نیز مسلماً در روی نهادن دو سازمان یاد شد

بدون تأثیر نبودند!! در شرائط تاریک و نفس گیری که غلبه سالیان دراز راهبردهای 

کمونیسم خلقی لنینی یا اردوگاه شوروی سابق راه هر منفذ عبور کارگران به شناخت 

درست مارکسی از سرمایه داری، سوسیالیسم و مسیر کارزار علیه اولی برای رسیدن به 

الک و مهر کرده بود، در روزگاری که هیچ دریچه ای برای هیچ شکل دومی را 

اعتراض و مبارزه علیه وضعیت موجود بر روی هیچ اپوزیسیونی باز نبود و در اوضاع و 

سرمایه بر هر چیزی حتی بر تضادهای ریشه  احوالی که اجبار مقابله با دیکتاتوری هار

در چنین وضعی چشم دوزی توهمبار  انداخت، آریمی ای طبقاتی پرده سیاه گمراهی
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به معجزه گری جایگزینی رفرم جوئی مسالمت آمیز با تغییر طلبی رفرمیستی 

توانست باشد. چرا در اینجا و در این جهتگیری درس نمی یکار عجیب هیچمیلیتانت 

کردند که بورژوازی مخالف دیکتاتوری می پرولتاریا همان راهی را انتخابهای خوانده

گرفت و چرا این دو به رغم می امپریالیستی پیشهای تراستهای ت طلبیو زیاد

جستند، سؤالی است که پاسخ آن می تمامی تضادهای بنیادی طبقاتی، سنگر واحدی

ازه الزم توضیح داده ایم. در همین جا هم اند را در سراسر این کتاب و جاهای دیگر به

ته مهم آن است که بخش مورد بحث ولو در چند جمله به آن اشاره کردیم. یک نک

یاست، مدنیت، بورژوازی در سطح جهانی نوع برنامه ریزی خویش برای نظم تولید، س

خواند، افکار و می «سوسیالیسم»چیز سرمایه داری را حقوق، فرهنگ و همه 

انبوه های پردازی را با مکتب سازی و تحریفها ایدئولوژی تکیه گاه این برنامه ریزی

 تن« کمونیسم»نهاد و در عرصه کارزارهای اجتماعی زره می نام« ارکسیسمم»خود، 

کرد!! برخاستگان شرایط کار و استثمار پرولتاریا نیز زیر فشار فروماندگی از نقد می

کمونیستی و طبقاتی سرمایه داری همه چیز مبارزه طبقاتی خود را با سر همین 

ت غبارآلود امپریالیسم ستیزی خلقی و انداختند. همه در برهومی بخش بورژوازی نظر

 بستند. می کردند و عهد مبارزه مشترکمی مبارزه ضد دیکتاتوری همدیگر را پیدا

خورشیدی در ایران نطفه  40در انتقاد از مبارزه چریکی و آنچه در نیمه دوم دهه 

 جاریها افتاده است یا بر قلم هازیادی سر زبانهای بست و میدان داری کرد حرف

متصل زنجیره بی پایان های حلقهها و نوشتهها گردیده است. بخش زیادی از این گفته

جهل آفرینی و دروغ پردازی جمهوری اسالمی برای سرکوب بیشتر فکری و 

شستشوی مغزی طبقه کارگر بوده است. نهادهای مختلف رژیم از بنیادهای مافیائی 

های تحمیق و مسخ افکار، مثل نفرت تا تریبون«!! پژوهشی»و «!! فرهنگی»موسوم به 

سهم عظیمی از حاصل استثمار طبقه کارگر ایران را هزینه  ،«مهرنامه» ،نامه قوچانی

بشرستیزانه خود را بر های تا اواًل همه چیز را تحریف کنند و ثانیًا کوه عقدهاند کرده

 آوار سازند. ها سر کارگران و کمونیست
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و عوامل رسانه ای آنها از اصولگرای امثال یک بخش مهم انگیزه سران رژیم 

شریعتمداری تا اصالح طلب نوع قوچانی و حجاریان و گنجی، القاء باژگونه تاریخ 

کارگر است. بورژوازی ماوراء ارتجاعی اسالمی های رخدادهای پیشین در ذهن توده

 ، به هر ترفندی دست57ایران در جریان مصادره و سرکوب اختاپوسی انقالب سال 

حاکمیت دیکتاتوری شاهنشاهی سرمایه های یازید تا وانمود کند که گویا در سال

دستی در کار مبارزه علیه آن رژیم داشته است. اینکه عناصری از این جماعت در 

سالهای مذکور از موضعی به غایت ضد انسانی و ماقبل قرون وسطائی، به طور مثال 

بینی یا بی حقوقی مطلق زنان و مسائل  دفاع از قصاص، سنگسار، بریدن دست و پا و

با اینکه بعضاً اپوزیسیون ها مشابه، با رژیم شاه اختالف داشتند، جای حرفی نیست، آن

ها کردند، در رابطه با مسائل مربوط به تشدید استثمارکارگران یا سلب آزادیمی نمائی

بودند. مشکل  و حقوق اجتماعی انسان ها، حتی از رژیم ددمنش شاه هم جنایتکارتر

شد، واقعیت آنست که اینها در آن زمان به لحاظ ایفای نقش نمی اما به همین جا ختم

امواره اند اختاپوسی در سرکوب فکری کارگران و ستیز با کمونیسم جزء الیتجزائی از

عمومی نظم روز سرمایه داری بودند. حاکمان فردای قیام بهمن در دوره مذکور چنین 

اختن پرده بر گذشته اندعاصی، برایهای به دنبال مصادره انقالب تودهنقشی داشتند و 

سیاه خود راه چاره را این دیدند که اوالً برای خود کارنامه مبارز بودن جعل کنند. ثانیًا 

و آرمان خواهی انسانی کارگران و نیروهای ها دنیای مبارزات، فداکاری ها، جانفشانی

جراحی بنمایند!! سران جمهوری اسالمی و عوامل ها ی انسانچپ را از حافظه تاریخ

معماری رژیم، در ماههای پس از قیام بیست و دوم بهمن، همراه با تدارک شبیخونها و 

برای خفه ساختن هر صدای معترض و مقدم بر همه کارگران و ها هولوکاست

در این کمونیست ها، یورش به پیشینه پیکار نیروهای چپ را نیز دستور کار کردند، 

راستا هم به همه چیز هجوم بردند، از جمله کارنامه هر دو سازمان چپ چریکی آن 

دوران را دستخوش بیشرمانه ترین تحریفها نمودند. باندها و شبکه هائی از ساختار 

ایران و عراق در عین های دولت اسالمی کمی این طرف تر و پس از پایان جنگ رژیم

علیه کمونیسم، از منظر دیگری هم دست به کار سابق شبیخون های تداوم شیوه
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به بعد شدند. اصالح طلبان  40کوبیدن و تخطئه جنبش چپ چریکی نیمه دوم دهه 

دادند. اینان که در طول می حکومتی استخوان بندی واقعی این شبکه را تشکیل

پیش، نیروی اصلی معماری جمهوری اسالمی، ارتش فاشیستی رژیم، های سال

والیت فقیه، سلسله جنبان تمامی دستگاههای اطالعاتی و قهر حاکمیت و پاسداران 

کارگر و کمونیستها بودند پس از انجام های بانیان و عامالن کشتارهای پی در پی توده

تمامی این کارها به فکر جراحی هر نوع خیال قهر یا هر شکل باور به خیزش مسلحانه 

افتادند. آنان درست هنگامی که کشتی  علیه خویش و جمهوری اسالمی خودها توده

 کارگر و کمونیست به ساحل پوشالی استقرارها قدرت خود را بر دریای خون میلیون

یشه اندبردند، شروع به نبش قبر فیلسوفان صلح جو، ضد خشونت و مخالف هرمی

سرنگونی طلبانه کردند و در همین راستا باز هم بیش از هر چیز به تخطئه سازمانهای 

 چپ چریکی دوران رژیم سابق پرداختند. 

از جمهوری اسالمی که بگذریم و بسیار پیش تر از پیدایش این رژیم، حزب توده یا 

یاد شده علم و کتل نقد مشی چریکی های کل بورژوازی اردوگاهی نیز در سال

اخت!!. نقطه عزیمت احزاب پروروس در انتقاد از سازمانهای چریکی چپ، تأکید اندراه

ر اهمیت کار آرام سیاسی در میان کارگران، متحزب شدن طبقه کارگر، مبارزه ب

مسالمت های پارلمانی، تالش برای راه یافتن به ماشین دولتی بورژوازی به شیوه

جویانه و باالخره تسخیر قدرت سیاسی از این طریق بود. از منظر آنان مبارزه مسلحانه 

کرد و راه می ود، قهر را جایگزین پارلمانتاریسمنممی پیشتاز این پروسه را دچار آشوب

کشاند. حزب توده به ویژه این دوتای می تسخیر مسالمت آمیز قدرت را به بن بست

نمود. محافل می کرد و علیه مرتکبین آن کیفرخواست صادرمی آخر را جرم محسوب

. اینها از دیگری نیز در زمره منتقدین مبارزه چریکی نیروهای چپ بودندهای و جمع

 پارلمانتاریسم و گذار مسالمت جویانه، حداقل به شیوه بورژوازی اردوگاهی دفاع

بسیار کردند، اما عدول جنبش چریکی از تمکین به پروسه حزب سازی و اصول نمی

و « صف بندی خلق»بر « سرکردگی حزب طبقه کارگر»مقدس لنینی از جمله 

گرفتند. می را شدیداً زیر شالق انتقاد !!«رائمج»و نوع این « انقالب بورژوا دموکراتیک»
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حاوی ها طوالنی است و بازگویی آن ازه کافیاندبهمگوها،  حدیث آشفته بازار این بگو

 دستاورد و آموزش چندانی هم نیست. به همین خاطر فقط به نکته اصلی ماجرا

 پردازیم.می

کسی و ضد کار مزدی بسیار کوتاه و فشرده، در حد حوصله چند سطر، از نقد مار

رویکرد سازمانهای مسلح چریکی چپ، بیگانگی ریشه ای کار آنها با مبارزه طبقاتی 

کارگر و ماهیت تمام رفرمیستی و عمیقاً گمراه کننده نقدهای متعارف های توده

محافل چپ بر رویکرد مذکور بگوئیم. رادیکال ترین نقد طیف چپ به سازمانهای 

چریکی حول محور آوانتوریستی بودن، خود را جایگزین چریک یا پیکار مسلحانه 

خورد!! مسائلی که می کردن، نفی پروسه حزب سازی و مانند اینها چرخها مبارزه توده

هر چه بودند به نقد رادیکال مارکسی و ضد سرمایه داری جنبش چریکی هیچ ربطی 

نخ با همه نداشتند. مبارزه مسلحانه پیشتاز را باید گمراهه ای همگن و همس

های دیگری دید که از زمان پیدایش طبقه کارگر ایران تا آن روز با رویههای گمراهه

مختلف و ساز و برگهای متفاوت پیش روی این طبقه قرار گرفته بود. مقدم بر هیز 

چیز نقطه عزیمت این رویکرد، مطلقاً طبقه کارگر و جنبش کارگری نبود به بیان 

گرفت، از پرولتاریا و مبارزه طبقاتی می هر کجا که سرچشمه داد ازمی دیگر، آنچه رخ

گردید. جنبش کارگری و فعاالنش نبودند که مثاًل به غلط، از روی نمی اش ناشی

یشی و زیر فشار سردرگمی، روال متعارف جنگ و ستیز جاری خود را رها کنند اندکج

نیست که آغازگران  و آن را با شیوه کار چریکی جایگزین سازند. بحث بر سر این

خورشیدی کارگر بودند،  50یا اول دهه  40جنگ چریک شهری سال آخر دهه 

نبودند، کارگرانی میان آنها وجود داشت یا نداشت. صحبت سر هیچکدام اینها نیست، 

فرض کنیم که حتی همگی کارگر بودند! و همگی هم کارگران درس خوانده و آشنا به 

ه اساسی این است که حتی در این صورت و با قبول این مسائل روز دنیا بودند! مسأل

شدیم که به هر می کاماًل غیرواقعی باز هم فقط با عده ای کارگر مواجههای فرض

. انددلیل، تحت شرائط اجتماعی معینی دست به دامن طریق و شکلی از مبارزه شده

و بورژوازی نداشت. مبارزه ای که هیچ ربطی به فرایند واقعی پیکار میان طبقه کارگر 
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اما این فقط رویه عام ماجرا است. بیگانگی ریشه ای خط مشی سازمانهای مسلح 

گرفت که مثالً چریکها به نمی چریکی چپ با مبارزه طبقاتی کارگران از اینجا نشأت

کارگر، روی به عملیات مسلحانه جدا از های جای حضور در متن مبارزات جاری توده

آویختن به نکاتی از قبیل اینکه مشی چریکی پویه تحزب طبقه  !اندکارگران نهاده

کرد، می کارگر را نفیهای رانه سیاسی میان تودهگبرد، کار آگاهمی گر را زیر سؤالکار

گرفت و نوع اینها نیز نه فقط هیچ نشانی از می سطح جنبش جاری کارگران را نادیده

هه هائی مخوف تر و مهلک تر را بر نقد مارکسی مشی چریکی ندارند که اتفاقًا گمرا

افزایند. محافل و عناصر زیادی می رویکرد چریکیهای و برهوت آفرینیها گمراهه

» بودند که در میان کارگران حضور داشتند، به تعبیر خودشان کار آگاهگرانه 

گرفتند!! می کردند!! شرایط حی و حاضر جنبش کارگری را در نظرمی «کمونیستی

 کوشیدند و حزب پشت سر حزب تحویل کارگرانمی برای حزب سازیشب و روز 

دادند. اما طول و می را انجام این نوع منتقدین نظردادند و همه کارهای مورد می

عرض کوبندگی مخاطرات و ضربات کارهایشان برای جنبش کارگری اگر از سازمانهای 

کالم مشکل واقعی  مسلح چریکی بیشتر نبود مسلماً هیچ کمتر هم نبود. در یک

که اند رویکرد نیروهای چپ چریک، نه آنچه منتقدین رفرمیست راست و چپ گفته

 مسائل بسیار ریشه ای تر و سرنوشت سازتر بود.

میان مشی چریکی با مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه  اتواقعیت این است که اختالف

، احزاب «یست ایرانحزب کمون»سرمایه همان اختالفاتی بود که میان استراتژی 

، همه احزاب لنینی و اردوگاهی و مائوئیست، تروتسکیست و «حزب توده» کمینترن،

طیف نیروهای مشابه، با جنبش واقعی ضد سرمایه داری طبقه کارگر هم وجود داشت. 

و ضد کار مزدی پرولتاریا  کل اینها در بیگانگی با رویکرد رادیکال مارکسی

 ،ی داشتند. هیچ کدام بر ریشه واقعی استثماراستخوانبندی مشترک و همگن

نهادند، به سرمایه داری نمی بی حقوقی و سیه روزی انسان عصر انگشت ،ستمکشی

کردند، اما سرمایه را و مناسبات بردگی مزدی را با نگاه مارکس و با چاقوی می اشاره

طه خرید و شکافتند. برای شناخت این نظام از کار مزدی و رابنمی کالبدشکافی او
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نمودند، هیچ کدام راه رهائی انسان عصر را در استقرار نمی فروش نیروی کار عزیمت

کل کردند، سوسیالیسم همه آنها در پس نمی جستجو وریجامعه ای بدون کار مزد

نهایتاً شکلی از برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی کار بود. ها لفظ پرداری

هیچ یک از این رویکردها، جنبش سازمان یافته  جنبش سوسیالیستی مورد قبول

علیه بردگی مزدی نبود، هیچ کدام به نقش دخالتگر و اثرگذار  کارگرهای شورائی توده

آحاد کارگران دنیا در پیشبرد مبارزه طبقاتی جاری طبقه خود و برنامه ریزی کار و 

رژیم ستیزی هیچ دادند. نمی تولید و نظم زندگی آتی خویش هیچ اعتقاد عینی نشان

یک هیچ شباهتی به سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری پرولتاریا نداشت. هیچ کدام 

سیاسی و حقوق اجتماعی و انسانی و رفاه همگانی های مبارزه روز کارگران برای آزادی

و کار کودک و ی و نژادی و فقر و گرسنگی و جنگ یا علیه آپارتاید جنسی و قوم

ابه اینها را به پویه پیکار طبقه کارگر علیه اساس رابطه آلودگی محیط زیست و مش

خرید و فروش نیروی کار، علیه اساس جدائی انسان از کار و محصول کار و تعیین 

زدند، همگی به جای مبارزه برای نابودی سرمایه نمی سرنوشت زندگی خود پیوند

ای پیکار برای به جها دادند، همه اینمی داری فریاد جنگ علیه امپریالیسم سر

کردند. نیروهای می نالهها سرنگونی حاکمیت سرمایه از وجود دیکتاتوری هار دولت

چریکی چپ در تمامی شاخصهای باال با کمونیسم خلقی و بورژوایی همگنی داشتند، 

 همه اوالً باید شود،اگر بناست مشی چریکی از منظری مارکسی و ضد کار مزدی نقد 

عیار بورژوائی باال موضوع تمرکز این نقد قرار گیرند و ثانیًا شاخصها و تعینات تمام 

مسلح چریکی چپ که نقد کل های چنین نقدی، دیگر نه فقط نقد رویکرد سازمان

 کمونیسم خلقی لنینی و همه جریانات و احزاب این طیف خواهد بود. 

رگری توانست پرچمدار نقد کانمی سخن کوتاه هیچ رویکرد، حزب و محفل لنینیستی

های و مارکسی مشی چریکی باشد، به این دلیل روشن که هر دوتا به رغم تفاوت

صوری فیمابین، در حفاری گمراهه پیش روی جنبش کارگری و خارج سازی این 

جنبش از ریل کارزار طبقاتی و ضد سرمایه داری شیرازه کاماًل واحدی داشتند. 

وی نهادن دیگری به تأسیس آویختن یکی به کار آرام سیاسی و تشکیل حزب و ر
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نظامی، به هیچ وجه مؤلفه هائی نبودند که پای بندی  یاتسازمان مسلح و انجام عمل

پرولتاریا و فرار دومی از  سرمایه ستیزو استراتژی مبارزه طبقاتی  هدفها به اصول، اولی

ح و راهبردها را مشخص سازد. کاماًل روشن است که دو سازمان مسلها این مبانی، افق

به حکم بیگانگی ریشه ای با همه آنچه که به جنبش  50چریکی چپ آغاز دهه 

شد، اسیر این باژگونه بینی هم بودند که گویا می سرمایه ستیز طبقه کارگر مربوط

مشکل روز جنبش کارگری صرفًا احساس ناامیدی به امکان غلبه بر رژیم هار شاه 

س از دل بزدایند، بجنگند و رژیم حاکم را است!! گویا اگر کارگران راه افتند، غبار یأ

ها آنر تمامی مشکالت بسته خواهد شد!! سرنگون کنند، همه چیز تمام است و طوما

بنای کار را بر بی اعتبار سازی افسانه شکست ناپذیری  در اسارت همین پندار واهی

وایت ماشین قهر و قدرت رژیم شاه گذاشتند. هر دو سازمان زیر فشار بیگانگی با ر

مارکسی تاریخ، جامعه و کل مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاریا، زیر مهمیز 

بر  مختلف متافیزیکی،های تعلقات هویتی به کمونیسم خلقی لنینی و انگاره پردازی

طبقه کارگر خط کشیدند. اعتصابات، اعتراضات و های روی مبارزه جاری توده

یا جنبش گسترده دهها هزار ها رون کارخانهخیزشهای وسیع کارگری همه جا جاری د

کارگر برای ساختن سرپناه در خارج محدوده شهرهای بزرگ را فقط به خاطر اینکه 

مبارزه قابل اهمیتی به حساب نیاوردند!!. قابل تعمق است  بیرق ضد رژیمی نداشتند،

ژیم را به بعد، مستمرآً افسانه قدر قدرتی ر 50که کارگران به ویژه از شروع دهه 

نیروهای مسلح رژیم سلطنتی  نظامی های و زرادخانه کردند، توپ و تانکمی جاروب

 گرفتند، گسترده ترین و طوالنی ترین اعتصابات را سازمانمی سرمایه را به هیچ

دادند، آنان بدون هیچ توسل به قانون و حقوق و نظم سرمایه و فقط با اتکاء به می

ای مطالبات معیشتی خویش را بر سرمایه داران قدرت جمعی طبقاتی خود پاره 

افتاد اما از منظر خیزش چپ چریکی نه می تحمیل کردند. همه این رخدادها اتفاق

اعتصابات عظیم چند هفته ای هزاران کارگر در این و آن کارخانه اهمیت چندانی 

هی به داشت، نه اتکاء کارگران به قدرت خود در مصاف با بورژوازی مسأله قابل توج

این مبارزات در مراکز سازماندهی آمد و نه اهتمام میلیونها کارگر به می حساب
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مختلف کار و تولید به رغم همه شبیخونها و لشکرکشیهای قوای قهر رژیم، نشان غلبه 

شد. هر می جنبش کارگری بر اسطوره شکست ناپذیری ماشین سرکوب دولتی تلقی

دیدند و در همان حال بر رسالت خود می  راباالهای دو سازمان چریکی چپ واقعیت

معجونی به نام  هبه عنوان نیروی پرچمدار شکستن فضای وحشت و بازسازی راه مبارز

آمد؟ می یشه از کجااند اندیشیدند و اینمی ورزیدند. چرا چنینمی اصرار «خلق» 

خلقی کالً، از  ازه کافی توضیح دادیم. در زیج رصد کمونیسماند پاسخ آن را پیش تر به

جمله دو سازمان چپ چریکی، سرنگونی طلبی فاقد هر نوع بار طبقاتی ضد سرمایه 

کارگر جنب و های داری و کارگری همه چیز و سرمایه ستیزی خودپوی طبقاتی توده

 زمانی جوشی از همه لحاظ بی اهمیت و قابل چشم پوشی بود. پندار و نگاهی که

ی و احزاب کمینترن فرموله شد و بیشترین توسط لنین و حزب کمونیست شورو

تقدس ایدئولوژیک را پیدا کرد. نگرشی که زمین و زمان را از کارگر، کارگر گفتن 

و اعتباری  سازد اما آنچه در محاسباتش واجد ارزش، مکانمی ساخت ومی آکنده

نیست فقط کارگر، طبقه کارگر و جنبش کارگری است. در بنمایه طبقاتی خود هر 

در فردای زندگی آنان ان بهبود وضع معیشت روز کارگران و هر نوع تغییر و تحول میز

 محفل خویش گره یا از دستورات حزب و سازمان یا حتپذیری آهنین آنهرا به اطاعت

بندد. کل موضوعیت وجود کارگران و جنبش آنها را در ایفای نقش پیاده نظام می

 دن، توانائی یافتن، تشکیل صف مستقلکند. آگاه شمی تشکیالت خود بودن خالصه

، با سرمایه داری جنگیدن، دورنمای جامعه گردانی سوسیالیستی داشتن را طبقاتی

داند. نه در لفظ نمی بیند و در ظرفیت جنبش کارگرینمی کارگرهای اساساً کار توده

اما در رویکرد پراکسیس خود به هیچ وجه و هیچ میزان، خودش را کارگر، از سنخ 

کارگر، جزء ارگانیک مفصلبندی طبقاتی و اجتماعی جنبش کارگری های توده

کند و واقعًا هم نیست، به جای همه اینها بر طبل رسالت مداری، والیت و نمی احساس

 کوبد. در همین راستا وقتی از آگاهی یا آگاه شدن پرولتاریامی سفینه نجات بودن خود

اری و طبقاتی جنبش جاری طبقه کارگر گوید منظورش بالندگی ضد سرمایه دمی

نیست، بالعکس صدر و ذیل منظورش آماده باش این جنبش برای بیعت به حزب یا 
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راند، می سازمان و تشکیالت است. زمانی که از صف مستقل طبقاتی توده کارگر سخن

ششدانگ محاسباتش صف بستن کارگران در پشت سر حزب و سازمان است و آنچه 

ئز هیچ جائی نیست، سازمانیابی آگاه، رادیکال، سرمایه ستیز و برای در کارکردش حا

گوید، دیکتاتوری می لغو کار مزدی طبقه کارگر است. هنگامی که از حکومت پرولتاریا

تشکیالت خود را مطمح نظر دارد، با سخن از سوسیالیسم، برنامه ریزی نظم اقتصادی، 

فروش نیروی کار توسط حزب و  سیاسی، حقوقی، مدنی و فرهنگی رابطه خرید و

 اینکه نقش کارگران به عنوان یک طبقه چه نماید.می سازمان خود را اراده و القاء

شود؟ تکلیف دخالتگری فعال و ایفای نقش آحاد کارگران در مبارزه طبقاتی و می

گردد؟ اینکه توده عظیم کارگر از چه طریق و از درون می بعدها برپائی جامعه آتی چه

م فرایند قرار است توانائی پایان دادن به جدائی خود از کار و محصول کار و کدا

سرنوشت زندگی خویش را احراز کنند؟ یا فراوان موارد مهم مشابه، همه و همه 

تکلیف خواهند خلقی لنینی توسط حزب تعیین  مسائلی هستند که از دید کمونیسم

کارگری هم آن است که  شد!! شرط اول و آخر سوسیالیستی شدن و بودن جنبش

توده کارگر پشت سر رهبران حزبی آماده قیام شود و حزب را به قدرت رساند، هر 

مبارزه و جنب و جوش و قیام و شورش دیگر کارگران که فاقد این ویژگی باشد، فاقد 

 است!!!« کمونیستی»و « سوسیالیستی»اعتبار الزم برای ورود به جرگه محاسبات 

احزاب لنینی در کشیدن خط بر روی  بی مایهرغم پندارهای جنبش چپ چریکی به 

نداشت. « لنینیسم»نقش طبقه کارگر هیچ تفاوت چندانی با خود آن احزاب یا کالً 

پیش تر گفتیم که در شناخت باژگونه سرمایه داری، روایت عمیقاً بورژوائی 

ودانگیخته سوسیالیسم، تحریف درک مادی تاریخ، ارزیابی سرمایه ساالر از جنبش خ

کارگران و پروسه ارتقاء آن به پیکار کمونیستی لغو کار مزدی، رژیم ستیزی 

فراطبقاتی، تحلیل بورژوائی از آگاهی جنبش کارگری، تعریف غلط و سرمایه بنیاد از 

مختلف جنبش ضد سرمایه داری طبقه های کارگر، نوع نگاه و تبیین مفصلبندی حوزه

از انقالب کارگری و سایر مسائل مربوط به مبارزه  کارگر، روایت عمیقاً بورژوائی

کردند که می گفتند ومی هر دو سازمان چریکی چپ همان را طبقاتی پرولتاریا،
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دادند، آنها نیز بسیار درست خود را می راندند و انجاممی احزاب لنینی بر زبان

نجا همگی شاخ و دانستند. تا ایمی خواندند و حتی وارثان واقعی لنینیسممی لنینیست

یک بن بودند. اما ادعای احزاب لنینی مشعر بر اینکه چپ چریکی نقش های برگ

!! نیز از بیخ و اندنهادهمی این نقش را ارجها کرد و گویا آنمی کارگر را انکارهای توده

گفت، می «بزرگ موتور کوچک و»  از مسعود احمد زادهزنده یاد، بن دروغ است. اگر 

 لنین پیدا «حزب انقالبیون حرفه ای»مولبندی تازه ای برای نظریه آشنای او فقط فر

کارگر از های کرد. اگر احمد زاده و پویان از لومپن شدن پرولتاریا یا دور بودن تودهمی

راندند، حرف لنین نیز از آغاز آن بود که کارگران به اعتبار می مبارزه طبقاتی سخن

خود  ایران چپ چریکهای نیست هستند. اگر سازمانکارگر بودنشان مشتی تریدیونیو

دیدند، هر حزب لنینی نیز همین نقش را می «خلق»را نیروی سلسله جنبان جنبش 

ازه هم آلت فعل، اند برای خود قائل بود. توده کارگر در منطق هر دو سوی ماجرا به

رای اوامر حزب یا مسلوب االراده و فاقد نقش اثرگذار بود و حداکثر برد اعتبارش در اج

گردید. در این میان و تا جائی که به این موضوع خاص مربوط می سازمان خالصه

است شاید یک تفاوت را نتوان پنهان کرد. جریانات چپ چریک از اینکه کارگران باید 

، آنها حداقل ولو شعارگونه نزدند یحرفهیچ گاه هیچ سازمان آنها را به قدرت برسانند 

کردند!! در حالی که لنین با می تعریفها ود را به قدرت رساندن تودهو مریخی نقش خ

زد که نه فقط قدرت سیاسی حزب، که حتی قدرت دفتر سیاسی می صراحت بانگ

 حزب هم نماد راستین حاکمیت طبقه کارگر است!!

ها جنبش چریکی با این اوصاف تالش نمود تا آنچه را که خود و همه لنینیست

در ادبیات احزاب « خلق»دند وارد پهنه کارزار علیه رژیم شاه سازد. نامیمی «خلق»

لنینی، اردوگاهی، پروچینی و میراث داران کمینترن اسم رمزی برای وحدت 

وسیعی از بورژوازی یا به زعم خود این احزاب، های استثمارشوندگان کارگر با بخش

ی عریان حاکم بود. خلق در در مبارزه علیه امپریالیسم و دیکتاتور« خرده بورژوازی»

انقالب بورژوا »تا به فرمان رهبری حزب دست به  شدمی این روایت باید متحد

بزند، انقالب را به پیروزی برساند، حزب را بر کرسی « دموکراتیک ضد امپریالیستی
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چریکی چپ های قدرت بنشاند، نسخه پیچی احزاب لنینی اینسان بود و سازمان

ایران هم همین راه را با جاگزینی کار آرام سیاسی حزبی و  در 50و  40های دهه

سندیکائی توسط مبارزه مسلحانه پیشتاز و تعویض نقش حزب با سازمان مسلح پیشرو 

دنبال نمودند. این رویکرد اما در همان نطفه محکوم به شکست حتمی بود. جنبش 

ز دنیا، به طور مثال چریکی جدا از گمراهه بودنش برای طبقه کارگر، اگر در نقاطی ا

توانست توده وسیعی از استثمار شوندگان را با خود همراه سازد، در می ویتنام و کوبا

( در اینجا پای جامعه ای در میان بود 140ایران به هیچ وجه چنین شانسی نداشت. )

که دورافتاده ترین نقاطش هم بار انحالل کامل در رابطه خرید و فروش نیروی کار را 

کشید. سرمایه داری شیوه تولید مسلط بود، طبقه کارگر یکی از دو طبقه می شبر دو

کارگر در سیطره این وضعیت با همه های کرد و تودهمی اساسی جامعه را تعیین

فروماندگی روز خود یگانه نیروی درگیر با سرمایه و مناسبات مسلط اجتماعی بودند. 

ه این پیکار گریزناپذیر طبقاتی، نیروهای کردند و در عرصمی کارگران همه جا مبارزه

احساس هیچ طلبیدند. آنها به تنها چیزی که می قهر و سرکوب سرمایه را به هماوردی

واقعاً فداکار و های انسانکردند وجود یک سازمان مسلح متشکل از مشتی نمی نیاز

گذشت و جوراجور پیرامون جنبش آنان بود. زمان های جان برکف با گمراهه پردازی

 گفتند ومیها کارگر رابطه ای میان رشته پیکار جاری خود با آنچه چریکهای توده

مسلح پیوستند اما نه از سر پاسخ به های کردند، پیدا ننمودند، کارگرانی به سازمانمی

مسائل واقعی مبارزه طبقاتی خود که علی العموم با سر بورژوازی این کار را انجام 

یاق که هنگام پیوستن به حزب توده و پیش از آن حزب کمونیست دادند، به همان س

 کردند.می ایران نیز همین کار را
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   فصل هشتم

 57تا قیام بهمن  1350از 

 

آخر این دهه و های دامنه بسیار بیشتری در سال با 40رشد پرشتاب اقتصادی دهه 

( 1352 – 1347م شاه )ادامه پیدا کرد. در برنامه توسعه چهارم رژی 50نیمه اول دهه 

نعتی به گونه بسیار بیسابقه ای افزایش یافت. ارزش ص بزرگ کارگاههای شمار

میلیون ریال در سال  900میلیارد و  182تولیدات ساالنه فقط در حوزه صنعت از 

 438میلیارد و چهارصد میلیون ریال در نخستین سال دهه پنجاه و به  334به  1347

رسید. در طول همین فاصله، میزان ارزش اضافی تولید  1352میلیارد ریال در سال 

 101میلیارد ریال به بیش از  64کارگر فقط در بخش صنعت از های شده توسط توده

میلیارد ریال در سال انتهای آن جهش  167میلیارد ریال در سال سوم اجرای برنامه و 

خ حیرت انگیز ساالنه نر 1352تا  1347نمود. متوسط رشد تولیدات صنعتی در فاصله 

 250این حوزه در طول همین مدت های را پشت سر نهاد و میزان اضافه ارزش 21%

درصد رشد کرد. سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در قلمروهای گوناگون 

پیشین را شکست و حجم سرمایه ثابت پیش ریز در های اقتصادی رکورد همه دوره

میلیارد ریال در  54به  1347میلیون ریال در سال  500میلیارد و  36از ها کل بخش

افزایش پیدا کرد.  1352میلیون ریال در سال  500میلیارد و  73و به  1350سال 

 600میلیارد و  5سهم سرمایه ثابت پیش ریز در حوزه صنعت نیز طی همین دوره از 

میلیارد ریال  12و حدود  49میلیون ریال در سال  700میلیارد و  8میلیون ریال به 

کارگر به باال رشدی غول آسا  50رسید. تعداد مراکز صنعتی دارای  1352در سال 

 ( 141گذشت.)واحد  6625یافت و از مرز 

 کارگر را استثمار 3000در میان این واحدها، شمار بنگاههای تولیدی که بیش از 

، «جنرال موتورز»، «ایران ناسیونال» باال بود. غولهای صنعتی عظیمی مانند ، کردندمی

 10000تا  8000و مراکز مشابه بعضاً « کفش ملی»، «گروه صنعتی بهشهر»، «ایرانا» 
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نیز  40مختلف صنعت برای کل دهه های کارگر داشتند. میزان رشد تولید در حوزه

میلیون  88حالتی خیره کننده به خود گرفت و رقم آن در صنایع فلزات اساسی از 

میلیون و نهصد  16میلیون ریال، در صنایع مواد غذائی از  529و  میلیارد 40ریال به 

 50میلیون ریال و در کل حوزه صنعت از حدود  779میلیارد و  41هزار ریال به 

( فقط گروه صنعتی شهریار 142میلیارد ریال باال رفت.) 243میلیارد ریال به نزدیک 

لید نمود و کفش ملی و هزار تن آهن آالت تو 600بیش از  50شروع دهه سال در 

ایران ناسیونال شروع به صادرات محصوالت ساخت خود نمودند. متوسط نرخ رشد 

 5درصد شد، زوال روستاها ادامه یافت و  8/11اقتصادی دوره پنج ساله برنامه چهارم 

میلیون برده مزدی جدید به فروشندگان نیروی کار در حاشیه شهرهای بزرگ اضافه 

 (143گردیدند.)

طبقه کارگر در این های ام باال در عین حال، افزایش برق آسای شمار نفوس تودهارق

کنند. جمعیت کثیر چندین میلیونی که می برهه زمانی چند ساله را به روشنی تصویر

در مراکز مختلف کار و تولید، در مناطق گوناگون کشور به ویژه  50در شروع دهه 

، تبریز، قزوین، اصفهان، اهواز، آبادان، مشهد بزرگ صنعتی مانند تهران، کرجهای قطب

کردند و زیر فشار وحشیانه ترین میزان استثمار، محرومیت و اشکال می و شیراز کار

درصد جمعیت  70قرار داشتند. همراه با افراد خانواده خود بالغ بر ها عدیده سیه روزی

تر به اختصار توضیح . در باره وضع زندگی آنها، پیش دادندمی روز کشور را تشکیل

دادیم، اما آنچه از آغاز این دهه بیش از هر چیز و مهم تر از همه چیز مهر قدرت خود 

کرد رشد روزافزون و از پاره ای می را بر سیر رخدادهای تاریخی روز جامعه حک

جهات بدون سابقه مبارزات کارگران بود. جنبش کارگری ایران تا آن روز دو دوره 

ل از اعتصاب، اعتراض و میدانداری را در کارنامه خود داشت، اما آنچه متالطم ماالما

فاحش های داد، در قیاس با هر دو دوره مذکور، از برخی تفاوتمی در این دهه رخ

در ها داد. چگونگی وقوع اعتصابات، مبارزات و ابعاد مستمراً رو به افزایش آنمی خبر

اما تمایزاتی که اشاره شد، در جای خود بسیار  این سالها را پائین تر مرور خواهیم کرد
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ی مهم و درس آموز هستند. به همین خاطر باید بر روی آنها درنگ نمود. این تفاوتها

 عبارت بودند از:   مهم

، فاصله زمانی میان سالهای ایران منظور از دو دوره اعتالی پیشین جنبش کارگری .1

 1920ش تر از آن دوره چند ساله بین و پی 1332مرداد  28تا کودتای سیاه  1320

خورشیدی( تا استقرار دیکتاتوری آکنده از وحشت و دهشت رضاخانی است.  1299)

کارگران های در هر دوتای این فواصل تاریخی اعتصابات، جنب و جوشها و خیزش

کارگر علیه های آنکه جریان زالل قهر خودانگیخته طبقاتی توده بسیار بیشتر از

سرمایه داران باشد، میدان دخالت احزاب برای استحاله این مبارزات و سرمایه و 

شورش ها، به ساز و کار تسویه حسابهای جاری با رقبای حاکم یا اپوزیسیون بود. 

موضوعی که در جاهای دیگر این کتاب به تفصیل در باره اش بحث کرده ایم و 

 نیمه اولجمی و پردامنه چه بسا مالل آور باشد. جنبش کارگری تهاها بازگوئی آن

مذکور نداشت. های خورشیدی در این گذر هیچ تشابهی با هیچ کدام دوره 1350دهه 

هیچ رویکرد  در همین نیمه نخست این دههدر این چند سال و به طور مشخص 

جنبش آنان، های باالی سر کارگران هیچ نقشی در سازماندهی اعتصابات یا سایر شکل

نمود. حزب توده دوران کمای چند دهساله ناشی از ضربات نمی به هیچ میزان ایفاء

در چهارچوب رفرمیسم ارتجاعی خود هیچ  یکرد!! و حتمی روزهای کودتا را طی

داد. فعالین کارگری طرفدار یا عضو حزب، اگر هم نمی کاری در میان کارگران انجام

مجزا و بدون ارتباط تشکیالتی احیاناً فعالیتی داشتند، این کار را صرفاً به مثابه افراد 

از هیزم بیاری سندیکاهای ماوراء فعاالن واقعاً حزبی   دادند. دامنه تالشمی انجام

رفت. هیچ یک از دو سازمان چریکی روز نه نمی ارتجاعی دست ساخت ساواک فراتر

فقط هیچ تأثیری بر جنبش کارگری نداشتند که اساساً از هیچ شانسی برای هیچ  

کارگر برخوردار نبودند. های ذاری بر فراز و فرود مبارزات جاری تودهشکل اثرگ

آویخت، چه در می چه در شرائطی که هنوز به مذهب« سازمان مجاهدین خلق»

پروسه گسست از ارتجاع اسالمی و چه به ویژه بعد از پایان این پروسه، درصد باالئی از 
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این عده در میان کارگران هیچ کرد اما حضور میها اعضای خود را راهی کارخانه

ربطی به هیچ نوع تالش یا برنامه ریزی برای شرکت در مبارزات روز کارگران و تأثیر 

نداشت. سازمان چریکهای فدائی خلق حتا به همین ها بر سیر حوادث درون کارخانه

 داد و هیچ کاری در این زمینهنمی حضور فیزیکی بدون هیچ نقش نیز رغبتی نشان

کار آرام »د. در طول این سالها گروههای بسیار کوچکی که هویت خود را با کرنمی

رفتند، از میان میها نمودند اینجا و آنجا به کارخانهمی تعریف« سیاسی میان کارگران

و مشابه « گاما»، «یکا»، «ساکا»، «پروسه، تاکتیک»توان به محافلی مانند، می آنها

در دایره همان  یافل نیز در موقعیتی نبودند که حتمحاینها اشاره کرد. هیچ کدام این 

کمکی برای  هیچ عمیقًا رفرمیستی و واپسگرای خود قادر بههای جهت گیری

 50ازی کمترین اعتراض کارگری باشند. ماحصل کالم اینکه در نیمه اول دهه اندراه

سر  خورشیدی جنبش کارگری ایران پهنه دخالت هیچ حزب، محفل یا سازمان باالی

خود و مدعی رهبری و مشکل گشایی امور روزمره خود نبود. این جنبش در همین 

نقش ساز و کار قدرت یا اسب تروای این نیروها برای تسویه  ،راستا، در هیچ سطح

نمود. پیداست که در این دوره نمی حساب با بورژوازی حاکم یا اپوزیسیون را هم بازی

زی به طور قطع برای حداکثر شستشوی مغزی نیز هر دار و دسته ارتجاعی بورژوا

کرد، اما این نوع جریانات می کارگران و تبدیل جنبش آنها به مرکب قدرت خود تقال

کردند که نمی نفس کشیدنی تشویق یچ کارگری را به هیچ اعتراض یا حتنه فقط هی

شتند. ازه رژیم حاکم از شنیدن نام مبارزه و جنب و جوش توده کارگر وحشت دااندبه

پیش از ادامه سخن باید باز هم تأکید کنم که در اینجا همه بحث ما حول وضع 

چرخد، اینکه یک سال پس از آن می 50سال اول دهه  5جنبش کارگری ایران در 

اسالمی بر دامنه فعالیتهای سازمان یافته  بورژوازیهار اختاپوس  1356تاریخ درسال 

بلعد، موضوع دیگری است که ما می بش راچندین ساله خود بخش عظیمی از این جن

ازه الزم در باره اش توضیح داده ایم. عجالتًا همه انددر فصل قبلی همین کتاب به

جنبش کارگری در چند سال های حرف بر سر پروسه مبارزات کارگران و میدانداری

ه هر ابتدای این دهه است. در این دوره کوتاه هر چه بود خود کارگران بودند، شالود
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شد، هر شورش و خیزشی از سوی توده کارگر می ریخته آناناعتصابی توسط خود 

پوشید. نیروی سازمانده هر اعتراض و اعتصابی می گردید و جامه عملمی برنامه ریزی

مجموعه هماهنگی از فعالین کارگری و سایر همزنجیران آنها بودند. هیچ صدر و ذیل 

اشت، فعاالن جنبش و آحاد توده طبقه کارگر دست و باالنشین و سرکرده ای وجود ند

در دست هم داشتند، آنها برای مبارزه متحد روزمره گوش به زنگ دستورات صادره 

هیچ قدرت ماوراء خود نبودند، بلکه از درون مجاری واقعی زندگی، کار، 

 پیونددیگر استثمارشوندگی، ستمکشی یا کالً مشترکات عینی طبقاتی به هم

 آموختند. آنان که بیشترمی . تجربه داران به کسانی که فاقد تجربه بودندخوردندمی

دادند. دانشها و تجارب موجود تار و می دانستند یادمی دانستند به افرادی که کمترمی

شد و آموزشهای حاصل هر اعتصاب زادراه سازماندهی بهتر می پود جنبش جاری

 گردید. می مبارزات بعدی

کارگر به هیچ وجه قابل های طول مدت اعتصابات و همپیوندی توده وسعت، کثرت، .2

کارگاه نه چندان  یحتقیاس با دو دوره پیش نبود. بسیار بعید است بتوان کارخانه یا 

بزرگی را در شهرهای مختلف، به ویژه در مراکز مهم صنعتی پیدا کرد که کارگران آن 

کار و تولید را از کار باز نداشته  چند یا حداقل یک بار چرخ 50در نیمه اول دهه 

« وزارت کار» 53باشند. منحنی وقوع اعتصابات مستمراً سیر صعودی داشت. در سال 

تصاب بار دست به اع 3رژیم شاه تصریح کرد که هر کارگر ایرانی در طول این سال 

ماند. می در مقیاس بین المللی به یک رکورد یزده است. رقمی که آن روز حت

کشید، کارگران مقاومت صاحبان سرمایه در می ت در پاره ای موارد به درازااعتصابا

دادند، می خود را با طوالنی کردن هر چه بیشتر مبارزات پاسخهای مقابل خواسته

بیشتر در واحدهای صنعتی دارای چند هزار کارگر  یحت هفته ای یادوشمار اعتصابات 

 ریان مبارزه توجه همگان را به خود جلبکم نبود. یکپارچگی و اتحاد کارگران در ج

کردند و به طور معمول، همدل و می کارگران در اعتصاب شرکت تمامی آحادنمود. می

 دادند. می ادامه ،خویشهای همراه تا تعیین تکلیف نهائی خواسته
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یک تفاوت بسیار فاحش دیگر این دوره با دو دوره قبل، ابعاد خفقان و سرکوب  .3

و نیز  1332تا  1320رگران توسط رژیم شاه بود. در هر دو برهه تاریخی مبارزات کا

گردید می قبل و بعد کودتای سیاه سوم اسفند جنبش کارگری قطعاً سرکوبهای سال

در یک ها اما فراموش نکنیم که در آن دوره ها، تشتت حاد درون ساختار قدرت رژیم

پهنه معادالت اجتماعی روز، کم  میلیونی معترض درهای سوی و حضور گسترده توده

وضع اساسًا  50زد، در نیمه نخست دهه می یا بیش بر ماشین قهر نظامی سرمایه لگام

دید، از حمایت همه جانبه می چنین نبود. رژیم شاه خود را در ستیغ اقتدار و ثبات

امریکائی و کاًل غربی برخوردار بود. با اردوگاه شوروی و همه های امپریالیست

هیچ خطری از  اروپای شرقی رابطه اقتصادی و سیاسی تنگاتنگ داشت. شورهایک

نمود. به رغم درهمرفتگی بسیار عمیقی که با بورژوازی نمی هیچ کجای دنیا تهدیدش

نظریه پردازان روسی و بسیاری از  ایاالت متحده و حاکمان این کشور داشت، برای 

 تحول سوسیالیستی ایران قلمداد سیاستگذاران این قطب نیز نیروی دست به کار

زد و نقش ژاندارم یکه تاز منطقه می شد!! در خاورمیانه و حوزه خلیج، حرف اول رامی

کرد. در فاصله مرزهای داخلی، هر روز بیش از روز پیش، خطر احتمالی یا می را ایفاء

ی نمود. هیچ صدامی خیالی توسعه نفوذ دو سازمان چریکی چپ را از سر خود رفع

 مخالفی از هیچ اپوزیسیون رسمی و پیشینه دار بورژوازی به هیچ میزان آزارش

مالمت جویانه سرمایه داران زیادت خواه پان اسالمیست های داد و نوحه و زارینمی

آورد که به حل و فصل مشکالت مهم نمی نه فقط هیچ دردسری برایش پدید

کرد. رژیم می گری  کمک همدامنگیرش از جمله چالش کمونیسم و خطر جنبش کار

نمود و بر همین اساس از تمامی توان الزم برای می در چنین موقعیت مساعدی سیر

کارگر برخوردار بود. قتل عام وسیع کارگران جهان چیت های سرکوب مبارزات توده

فقط نمونه  1354و توده کارگر عاصی کارخانه نساجی شاهی در سال  1350در سال 

 را به نمایشها رژیم شاه علیه جنبش کارگری در این سالهای هائی از سبعیت

 نهاد.  می



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  366

 

دامنه مطالبات، ظرفیت پیکار و عزم دسته جمعی کارگران برای اعمال فشار بر  .4

دوره پیشین بود. افزایش دو بورژوازی، یکی دیگر از تمایزات بارز این دوره در قیاس با 

کرد، مسائلی مانند، سهم بیشتر می تعیین دستمزدها محور اساسی جنگ و ستیزها را

کارخانه ها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، غرامت سختی شرائط « سود ویژه»در 

کار، کمک هزینه تأهل و اوالد و باال بردن میزان آنها، همگی اجزاء متشکله همین 

ر تا خواست بودند. صاحبان سرمایه و رژیم شاه برای تنزل بهای نیروی کار طبقه کارگ

. آنها مزد محقر روزانه زدندمی سطح شبه رایگان، به هر دسیسه و جنایتی دست

نمودند. می کردند و برای هر شقه آن پرونده ویژه ای تنظیممی کارگران را شقه شقه

در یک سوی و سالخی هر چه ددمنشانه تر ها این کار مجال همه عوامفریبی

. درحالی که حاصل جمع کل این کردمی دستمزدها در سوی دیگر را برایشان فراهم

رسید و توده کارگر در نمی به هیچ کجای معاش روزانه فروشندگان نیروی کارها شقه

شد که گویا آنها از حق و حقوق فراوانی می خورد، این چنین القاءمی فقر غوطه

! طرح پاره دارند!می نه فقط دستمزد که انواع حقوق و مزایاها را دریافتو !! ندبرخوردار

داد تا جبهه مقاومت می به بورژوازی امکان ،پاره کردن مزدها سوای القاء این فریبها

گرداند، آنسان که به طویل خود در مقابل خواست افزایش دستمزد را هر چه بیشتر 

جای یک خاکریز در سنگرهای متعددی به مقابله با این خواست بپردازد. به طور مثال 

زات کارگران مجبور به قبول چند ریال افزایش بر میزان اعالم شده اگر زیر فشار مبار

و « پاداش ماهانه»و « سود ویژه»مزدها گردد، در رابطه با کمک هزینه تأهل و اوالد یا 

مانند این ها، از قبول هر گونه افزایشی اباء ورزد. طرح مذکور همین مشکل را از جهت 

کارگر برای اینکه چند ریالی بر بهای های ودهکرد، تمی دیگری نیز بر کارگران تحمیل

یک اعتصاب های هزینه تحملشدند، به جای می مجبور ،بیافزایند یشنیروی کار خو

تمامی عواقب و خسارات احتمالی و گاه حتمی چندین دور مبارزه و اعتراض را پذیرا 

 گردند. 

رفندها برای مقابله با سرمایه داران و رژیم سلطنتی سرمایه از همه این راهکارها و ت

زدند، اما سطح انتظار کارگران به طور می خواست افزایش دستمزد توده کارگر دست
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پیمود. رونق بازار انباشت، وضعیت اشتغال کامل و نیاز گسترده می مستمر روند رشد

فروشنده ها کرد. با اینکه میلیونمی بورژوازی به نیروی کار نیز این روند را تقویت

نیروی کار بر جمعیت پیشین طبقه کارگر اضافه شده بود اما سرمایه داران به جدید 

دزدیدند. می ویژه در مراکز بزرگ صنعتی، انسانهای در جستجوی کار را از هم

صاحبان شرکت هائی مانند ایران ناسیونال، ایرانا، گروه صنعتی بهشهر و رنا، با 

راههای کرج یا  اتوبانو  خصوص، مقدیمهای در جاده ازی گروههای خاصاندراه

مهاجرین تازه وارد روستاها را سوار مینی بوس نموده و به مواصالتی ساوه و تهران 

 ساختند. می خویش منتقلهای کارگزینی کارخانه

کارگر های سرمایه داری در وسیع ترین سطح به نیروی کار احتیاج داشت و توده

ها اقتصادی خود و در رأس آنهای استشاغل بدون هراس زیاد از خطر بیکاری، خو

کردند. زیر فشار همین مبارزات می افزایش دستمزد را طرح و برای تحقق آن مبارزه

به صورت غیررسمی تا حدود قابل  1353بود که میزان مزدها مخصوصاً از سال 

توجهی باال رفت. وزارت کار رژیم شاه بر روی نازل ماندن سطح دستمزدها حداکثر 

 ن کنترلداد. افزایش ساالنه بهای نیروی کار را با تمامی توامی ی را نشانسرسخت

نمود. صاحبان می از نرخ تورم جاری پائین تر اعالم یکرد و میزان آن را حتمی

از بسیار وسوسه انگیز انباشت و حصول سودهای نجومی اندسرمایه اما با مشاهده چشم

و سرکشی مبارزات کارگران در سوی دیگر در یک سوی و زیر فشار احتیاج به کارگر 

 1354دادند. به طور مثال در سال می به مزدهای باالتر از مصوبه وزارت کار رژیم تن

ریال در  160در حالی که حداقل دستمزد مصوبه دولت هویدا برای کارگران ساده به 

ال بیشتر ری 200جاده کرج از های رسید، مزد رسمی روزانه در غالب کارخانهنمی روز

 بود.

نکات باال به عنوان شاخصهای وضعیت مبارزات کارگران در این دوره، فاز بسیار 

کارگر را در معرض انظار های نیرومندی از سرمایه ستیزی خودپو و خودانگیخته توده

مراکز کار و تولید میدان جدال خودجوش دو طبقه اساسی جامعه  همهداد. می قرار

 ران علی الظاهر و به زعم رایج چپ لنینی، مبارزه سیاسیسرمایه داری بود. کارگ
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اما آنها درگیر مبارزه طبقاتی بودند و هر سطح مبارزه طبقاتی در عین  کردند!!نمی

حال یک مبارزه سیاسی است. چپ لنینی کل دار و ندار مبارزه سیاسی را در رژیم 

طح مبارزه طبقاتی کند و هر شکل یا هر سمی ستیزی دموکراتیک فراطبقاتی خالصه

کارگران را به خاطر اینکه تحت رهبری یک حزب سیاسی نیست، یا با هدف مستقیم 

فاقد هر نوع بار  ،گیردنمی سرنگونی یک دولت و آوردن دولت دیگر بورژوازی صورت

دادند نه فرار از مبارزه می انجام 50.!! اما آنچه کارگران ایران در دهه خواندمی سیاسی

و همه اجتناب از رژیم ستیزی رادیکال نمایانه بورژوائی بود. آنها مستمراً  سیاسی بلکه

تاریخ سرمایه داری دست و پنجه های با قوای سرکوب یکی از درنده ترین رژیمروزه 

برای  کردند و این کار را در بطن مبارزه علیه شدت استثمار و توحش سرمایه،می نرم

جزء الیتجزای پروسه جدال خود با طبقه سرمایه کاهش فشار این استثمار و به عنوان 

بردند. سرمایه ستیزی توده کارگر در اینجا می دار و مناسبات بردگی مزدی به پیش

قطعاً ابتدائی، فاقد بلوغ و عمیقاً آسیب پذیر بود، با همه اینها یک چیز را فراموش 

یه داری به مراتب طبقاتی ضد سرماهای نکنیم. مبارزات کارگران در این دوره بارقه

بیشتری در قیاس با مبارزات سیاسی بسیار پر سر و صدای آنها در پشت سر حزب 

دارا بود. جمعیت عظیم کارگری که صفوف  1332تا  1320توده در فاصله سالهای 

بخشیدند، کل می ساختند و عظمتمی سیاسی حزب توده را پرهای طوالنی میتینگ

 مختلف ارتجاع بورژوازی با همهای یه حساب بخشقدرت پیکار خود را ارمغان تسو

نمود. این قدرت را ولو نمی چنین 50کردند، اما جنبش کارگری نیمه نخست دهه می

در سطحی بسیار نازل تار و پود ترمیم و بهبود موقعیت بسیار فرسوده خود در مقابل 

مشابه و زاویه نگاه  کرد. در اینجا شاید اشاره به یک واقعه تاریخیمی طبقه سرمایه دار

میالدی چند هزار کارگر  1844مارکس به این حادثه، حاوی درسهائی باشد. در سال 

در شیلیسیای آلمان با طرح خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند، سرمایه 

کارگر مقاومت کردند، قوای سرکوب سرمایه مطابق های داران در مقابل مطالبه توده

ان وارد میدان شد و با توسل به قهر و سرکوب، اعتصاب را در هم معمول علیه کارگر

سالنامه » نشریه معروف « روگه»شکست. در آن زمان مارکس همراه با دوستش 
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 کارگران اعتصاب و نوشت ای مقاله روگه. ساختندمی منتشر را «آلمانی –فرانسوی 

 این که داشت اصرار وی. خواند اهمیت کم آن سیاسی بار فقدان خاطر به را شیلیسیا

تأثیری نخواهد هیچ سیاسی نبودن بر اوضاع جاری آلمان  دلیل به اعتصابات گونه

همین دلیل یا هر دلیل دیگر، به  گذاشت!! مارکس با خواندن مقاله روگه اوالً به

 همکاری خود با وی پایان داد و ثانیاً اساس نظرات روگه را به باد انتقاد گرفت. 

به مقایسه میان اعتصاب کارگران شیلیسیا با  به مقاله روگه، یشدر نقد خو مارکس

پرداخت و خیزش نخست را مهم تر، ها مبارزات سیاسی همزنجیران انگلیسی آن

تعیین کننده تر و اثرگذارتر از اعتراضات سیاسی کارگران انگلیسی ارزیابی کرد. 

گاهی سیاسی نیست. ماحصل کالم مارکس این بود که بحث بر سر داشتن یا نداشتن آ

آگاهی کارگر باید طبقاتی و سالح جنگ وی برای تغییر ریشه ای عینیت موجود 

باشد. مارکس اضافه کرد که اعتصاب اقتصادی کارگران شیلیسیا تا آنجا که به رشد و 

اثرگذار و ارزنده است، در حالی که  به سهم خود  کندمی پرورش این آگاهی کمک

گر انگلیس به دلیل فقدان بنمایه طبقاتی الزم قادر به هیچ مبارزات سیاسی توده کار

 (144جا به جائی اساسی در اوضاع روز آن کشور نیست. )

حرفهای دیگرش کلید درک یکی از آشوب زده ترین  کلاین سخن مارکس مثل 

توانند غواصان می مسائل مورد کشمکش درون جنبش کارگری جهانی است. کارگران

ان سیاست باشند، با بیشترین آگاهی سیاسی نیرومندترین چیره دست بحر بیکر

ازند و سرانجام پس از همه اند را سرنگون سازند، انقالب پشت سر انقالب راهها رژیم

این تاخت و تازها ورشکستگان به تقصیر، مفلوک، سردرگم و از همه لحاظ مات کارزار 

در  جهانیبقه کارگر طبقاتی گردند. این سرنوشتی است که بخشهای عظیمی از ط

طول قرن بیستم در آسیا، آمریکای التین، آفریقا و اروپای شرقی تجربه کرده است. 

توانند می کارگرهای درس آموز است. توده بسیار رویه دیگر ماجرا نیز

را برای تحمیل مطالبات اقتصادی، رفاهی و اجتماعی ها گسترده ترین جنبش

را در ها توانند خیره کننده ترین پیروزییم خود بر بورژوازی سازمان دهند،
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این قلمروها به دست آرند اما باز هم بازندگان سرگردان، زبون و مستأصل 

مبارزه طبقاتی باشند. در این زمینه نیز سرنوشت طبقه کارگر اروپای شمالی 

و بسیار  آنچه مارکس به درستی و غربی و کل آمریکا بهترین مصداق است.

تصریح داشت جوهر سرمایه ستیزی مبارزه کارگران در تمامی حالتهای بر آن  آگاهانه

اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی و کل قلمروهای زندگی اجتماعی بود. 

شد زیرا شعارهای می پدیده بی اهمیتی تلقی« روگه»خیزش کارگران شیلیسیا برای 

کوبید، اما مارکس نمی تغییر قدرت سیاسی حاکم را بر سپهر وضعیت روز آلمان

صف آرائی خودپوی طبقاتی های بالعکس در پیچ و خم همان جنبش اقتصادی بارقه

حمله کارگران کارخانه به  یکرد، او حتمی سرمایه را مشاهده توده کارگر در مقابل

 دید. چرا چنینمی در اعتراض به بیکار شدن خویش را حمله آنها به سرمایهها ماشین

آورد؟ پرسشی است که پاسخش می ثه مذکور را این گونه به نظراندیشید و حادمی

 روز مهم است و به ویژه در بحث حاضر ما حائز اهمیت بسیار است. شورشکامالً 

اسیر رفرمیسم راست سندیکالیستی نبود و برای دموکراسی  «شیلیسیا»کارگران 

ی بدون بنمایه نمود. رژیم ستیزنمی طلبی میلیتانت بورژوائی هم هیچ تره ای خرد

داد، دنبال عریضه نویسی و بستن دخیل به شرع و نمی ضدیت با سرمایه را اهمیت

و  عرف و حقوق و مقررات و دولت بورژوازی هم نبود. هزاران کارگر علیه آنچه سرمایه

در تالش برای باال  صاحبان سرمایهشوریدند، می آوردمی بر سرشان سرمایه داران

وحشیانه تر نیروی کار هر چه رآوری کار اجتماعی و استثمار بردن هر چه بیشتر با

، به ندشدمی کارگر بیکارهای ساختند، تودهمی ماشین آالت مدرن را وارد پروسه تولید

، بانی و باعث این بیکاری و خواری هیچ چیز سوای ندافتادمی ورطه گرسنگی و فقر

 و در شخصیت سرمایه دار ظاهرسرمایه نبود اما سرمایه لباس ماشین آالت تن داشت 

کارگران بدون هیچ توسل به قانون و قرار و مدنیت و مذهب و وعظ شد. می

 رز و حقوق سرمایه و صرفًا با اتکاء به قدرت تعیین کننده طبقاتی خویشاندو

کردند و مارکس همین حمله را می به ماشین آالت و از این طریق به سرمایه حمله



 371   /   57تا قیام  1350فصل هشتم: از 

 

دید و بر روی بالیدن و شاخ و برگ می یزی خودجوش کارگرانجلوه شفاف سرمایه ست

کرد. چیزی که قطعاً نیازمند دخالتگری خالق، آگاه، می کشیدن و بلوغ آن محاسبه

رونی جنبش کارگری و انسان هائی مانند خود مارکس اند افق دار و نقشه مند فعالین

 بود. 

طبقه کارگر ایران، در نیمه  تمامی ماجرا و مباحث باال در مورد وضعیت مبارزات

 نمود. در اینجا هم کارگران عریضه نگاریمی خورشیدی هم صدق 50نخست دهه 

جستند. بالعکس نمی کردند. به قانون، ناموس نظم، شریعت و حقوق سرمایه توسلنمی

ساختند. در می نمودند. این قدرت را وارد میدانمی دقیقاً از قدرت طبقاتی خود آغاز

گرفتند، مثالً می بسیار مسخره ای را هم به کارهای تاکتیکها تا، برخی وقتاین راس

وقتی از زمین و آسمان آماج شبیخون قوای قهر و سرکوب رژیم سلطنتی بورژوازی 

کردند!! کارگران می شدند، ناگهان اینجا و آنجا عکس شاه را بر دست بلندمی واقع

اما تصور بسیار نادرستی است اگر فکر کنیم  دادند،می انجام مسلماً کار بسیار غلطی

نهادند، آنها به می که آنان با این کار، روی به دولت و قدرت و قرار و سلطنت سرمایه

زدند، بالعکس تمثال کریه خدای قهر و کشتار و نمی طور واقعی دست به چنین عملی

ارتش درنده  سبعیت سرمایه را خشت و خاشاک معماری خاکریز مقاومت خود در برابر

 ساختند. آنها به عمله و اکره دژخیم یا شستشوی مغزی شده سرمایهمی سرمایه

دانید، هر چه خوی و خلق انسانی است از نمی گفتند که شما از بشریت چیزیمی

باشید و ما می وجودتان رخت بر بسته است، آلت فعل و مطیع بدون اراده شاه سرمایه

از عکس همین اختاپوس، برای دفع تهاجم شما و برای با وقوف کامل به همه اینها، 

کنیم. جنبش کارگری ایران در این دوره می اثبات سرسپردگی وقیح شما استفاده

کامالً بی افق، پراکنده، ضعیف و آسیب پذیر بود. در عرصه ارتقاء سرمایه ستیزی 

ل اتکائی به وخته قاباند خودانگیخته طبقاتی خود به هستی آگاه ضد کار مزدی، هیچ

کارگران سواد خواندن و نوشتن نداشتند. دیدن روزنامه  %80نهاد. حدود نمی نمایش

ماند. جهل و خرافه در میان می در دست یک کارگر بیشتر به عجایب باور نکردنی

اجتماعی توده کارگر پائین  یدانش سیاسی و حتکرد. می کارگری بیدادهای خانواده
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ت پیشگی، سیاست گریزی، وحشت از رژیم و ساواک بسان بود. محافظه کاری، قناع

و ها خورد. همه این معضالت، کاستیمی خوره تار و پود هستی اجتماعی آنها را

وجود داشت، اما همزمان جنبش کارگران در همه مراکز کار و تولید، ها فروماندگی

این یا  پیاده نظامبدون اینکه دنباله رو هیچ نیروی ماوراء خود باشد، بدون آنکه نقش 

آن اپوزیسیون بورژوازی را ایفاء نماید و بدون اینکه در منجالب رفرمیسم منحط 

تاخت. مطالباتش را می کرد و پیشمی راست سندیکالیستی غوطه خورد سرکشی

 کرد، بزرگترین تراستهای صنعتی را از چرخش بازمی نمود، اعتصابمی مطرح

 انداخت، قدرت خود را اعمالمی را از جریان فروا هداشت. رود عظیم اضافه ارزشمی

خود را بر درنده ترین سرمایه های نمود و به ضرب همین قدرت بسیاری خواستمی

 نمود.می سرمایه تحمیلهای داران و دژخیم ترین رژیم

خورشیدی در ایران، با این مختصات از ظرفیت  50جنبش کارگری نیمه اول دهه 

بالیدن و ارتقاء به یک جنبش آگاه طبقاتی و سوسیالیستی بسیار مساعدی برای 

خواست که هیچ کدام می فراوانیهای برخوردار بود. اما وقوع این رخداد ساز و برگ

رونی اثرگذاری اند وجود نداشت. پیش از هر چیز و مهم تر از همه چیز به فعالین آگاه

باشند، فعالینی نه در باالی  نیاز داشت که شناوران ماهر شط خروشان مبارزه طبقاتی

سر کارگران بلکه به عنوان آحادی از آنان، نه در لباس دانشوران طبقات دارا که در 

سلک توده فروشنده نیروی کار، نه حزب نشین مأمور سربازگیری که عضوی ارگانیک 

از جنبش جاری، نه با سر اردوگاه که اهل پیکار ضد کار مزدی، نه نمازگزار قبله 

ه داری دولتی که آشنا به افق الغاء بردگی مزدی، نه سندیکالیست که پرچمدار سرمای

سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری، نه لنینیست که ادامه دهنده راه مارکس، نه 

رژیم ستیز خلقی که سرنگونی طلب ضد سرمایه، نه دست به کار شقه شقه کردن 

و دموکراسی جوئی فریبکارانه  جنبش کارگری و آویختن هر جزء آن به رفرم طلبی

شورائی توده  متشکل نمودنبخشی از ارتجاع بورژوازی که صاحب عزم جزم برای 

وسیع طبقه کارگر علیه تمامی اشکال ستم و دیکتاتوری و سبعیت سرمایه داری و 

باالخره نه مشتاق تعویض و تبدیل  نوع دولت و نظم و برنامه ریزی سرمایه که فعال 



 373   /   57تا قیام  1350فصل هشتم: از 

 

حاء رابطه خرید و فروش نیروی کار، جنبش کارگری نیمه نخست دهه آگاه جنبش ام

برای اینکه ببالد و برای اینکه بر متن و در بطن رویدادهای لحظه، به لحظه روزش  50

فاصله پر از پیچ و خم و سنگالخ میان سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی تا ضد 

یت مصمم و فداکاری از سرمایه داری آگاه مارکسی و کمونیستی را طی کند به جمع

 رونی احتیاج داشت. اند این فعالین

نیاز دوم بسیار حیاتی جنبش برای طی این مسیر گسست کامل آن از همه 

حفاری شده های کارگر بود. گمراهههای سر راه مبارزه طبقاتی تودههای گمراهه

 توسط هر دو طیف رفرمیسم راست سوسیال دموکراتیک و اشکال بسیار پرتنوع

رفرمیسم چپ نمای لنینی که کل جنبش کارگری جهانی روز را در مصادره خود 

داشتند و نقش سد مهم سر راه هر جهتگیری واقعی کمونیستی لغو کار مزدی 

در ایران  50کردند. جنبش کارگری نیمه اول دهه می پرولتاریای بین المللی را بازی

ضد سرمایه داری هیچ  بدون گسست باال و بدون چرخیدن بر ریل واقعی جنگ

توانست داشته باشد. هنوز که هنوز است نمی سرنوشتی سوای آنچه برایش رخ داد

به  56هیچ جزء کوچک یا بزرگ چپ ایران یا دنیا قبول ندارد که آنچه از اواخر سال 

کل شهرهای ایران های بعد در شکل جنبش گسترده، سراسری و توده ای وارد خیابان

 50رژیم شاه را پیش گرفت، همین جنبش کارگری نیمه اول دهه  شد و راه سرنگونی

بود. جنبشی وسیع و نیرومند که همه جا، در تمامی کارخانه ها، مناطق خارج 

محدوده شهرها و مراکز مختلف کار و تولید حضور داشت. جنبشی که با این تنه بسیار 

زدی بود. جنبشی که در نیرومند، فاقد شعور آگاه ضد سرمایه داری و برای لغو کار م

پر توان و پرشکوه علیه سرمایه جنگید اما این کار را نه با هستی آگاه  ،طول چند سال

طبقاتی و نه با سر بیدار کمونیستی که به حکم تضاد سرشتی خودجوش، سرکش  و 

داد. چنین جنبشی با چنین وضعیتی چند گام می طاغی در هستی طبقاتی خود انجام

شرائطی که سرمایه داری ایران به ورطه بحران کوبنده اقتصادی افتاد این طرف تر در 

شد. باید نمی قادر به یافتن هیچ راهی به سوی هیچ افقی برای غلبه بر وضع موجود

 جست و وقتی که خود غرق در فروماندگی مفرط از عهده این کار برمی راهی
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د که با بیشترین آمادگی الزم به آمد، ارتجاع هار بورژوازی سازمان یافته اسالمی بونمی

 شد و به عرش قدرتمی قاپید، سوار موج آنمی رفت. عنان اختیارش رامی سراغش

تاخت. در این باره بعداً به تفصیل صحبت خواهیم کرد. عجالتاً کارنامه پیکار این می

 مرور کنیم.  و دقیق تر دوره کارگران را بیشتر

 کارگران و طوفان پرموج اعتصابات

 شورش کارگران جهان چیت

کارخانه جهان چیت در شهر کرج قرار دارد. سرمایه دار صاحب شرکت محمدصادق 

صنعتی فراوانی را در مالکیت خود های فاتح یزدی بود که سوای این مؤسسه، غول

داشت. چای جهان، روغن نباتی جهان، نخ سازی جهان، سردخانه جهان، روغن موتور 

مه، شرکت آبادانی جهان، بافندگی جهان، بنگاههای متعدد جهان، الستیک سازی آر

همگی به او ها کشاورزی و دامداری جهان و لیست بلند باالئی از این صنایع و کارخانه

کرد. فقط شمار کارگران جهان چیت می تعلق داشتند. فاتح هزاران کارگر را استثمار

تحت مالکیت وی های و شرکتباالتر بود. شدت استثمار در تمامی بنگاهها  2000از 

 سود. او برای تشدید باز هم افزونتر این استثمار دست به هر توحشیمی سر به مرگ

بیکار و گرسنه را از یزد، شهر زادگاه خود به سوی تهران های زد. خیل کثیر انسانمی

ز داد تا نیروی کار این نفرین شدگان جهنم سرمایه را به بهائی حتا نازل تر امی کوچ

تهران بخرد و آماج استثمار وحشیانه خود قرار های بهای شبه رایگان کارگران حومه

دهد. با سالح فریب دین به جان مفلوک ترین، گرسنه ترین و مستأصل ترین کارگران 

افتاد و آنها را در سوزان ترین و کشنده ترین شرائط کاری، با طوالنی ترین می زن

ساخت. سطح دستمزد کارگران در همه می هستی ساقط فرسود و ازمی کارهای روزانه

 2000وی، از جمله در جهان چیت بسیار پائین بود. در چنین وضعی، های کارخانه

اردیبهشت سال  6در ها کارگر این کارخانه تصمیم به اعتراض و اعتصاب گرفتند. آن

مالک شرکت روز به سرمایه دار جنایتکار  3خواستار افزایش دستمزد شدند و  1350

فرصت دادند تا خواست آنها را محقق سازد. فاتح با بی تفاوتی متفرعنانه چندش باری 
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که خاص همه کارفرمایان به ویژه اسالم ساالران آنهاست نه فقط هیچ تمایلی به هیچ 

میزان افزایش مزدها نشان نداد که دنیائی تهدید و تحقیر و قهر ضد بشری را هم بر 

اردیبهشت پایان موعد اولتیماتوم بود و کارگران با دیدن  8رد. روز سر کارگران آوار ک

وع اعتصاب را به صدا در واکنش ماالمال از نخوت و نفرت سرمایه دار، شیپور شر

صاحب کارخانه مطابق معمول از قوای سرکوب رژیم سلطنتی سرمایه استمداد آوردند. 

رای خفه کردن صدای کارگران نمود و در یک چشم به هم زدن شمار کثیری ژاندارم ب

با توسل به زور و قهر و تهدید به کشتار کوشیدند ها وارد محیط کارخانه شدند. ژاندارم

تا اعتصاب کنندگان را به سر کار باز گردانند اما کارگران ولو نه همیشه، ولی تاریخًا، 

مردن زیر ن که میااند در غالب رخدادها، به ویژه بر سر بزنگاههای مهم، ثابت نموده

، پیکار طبقاتی در سوی دیگر در پروسهگرسنگی در یک سوی و مرگ  فشار استثمار و

کنند. توده کارگر جهان چیت نیز دقیقًا چنین کردند. آنان می دومی را انتخاب

ایستادند و با مقاومت خود صحنه ای بسیار پرشکوه  از نبرد نابرابر میان سرمایه و کار 

. قوای سرکوب بر تهدید و توحش خود افزود و متقابالً کارگران را به نمایش گذاشتند

 وزارت» سوی به تهران –کارگر در طول جاده کرج  2000آماده راهپیمائی گردیدند. 

روند تا از دست می راه افتادند. ظاهر ماجرا این بود که آنان سرمایه داری دولت «کار

ده سرمایه شکایت کنند!! در اینکه سرمایه دار جنایتکار صاحب کارخانه به دولت درن

کارگران اسیر این توهم بودند جای حرفی نیست، اما یک چیز را نباید از یاد برد. اگر 

پرسیدی که واقعًا از این می همان موقع از جمعیت انبوه کارگران عازم وزارت کار رژیم

 آری» ند: گفتمی درصد آنها قطعًا به طنز 80امامزاده انتظار معجزه ای دارند؟! 

رفتند و می با همه اینها کارگران«!! رویم تا شکایت دزد را پیش رئیس دزدان بریممی

دادند!! چرا؟ پاسخ دشوار نیست. آنها علیه سرمایه می همین کار نادرست را انجام

 عاصی بودند، فشار قهر سرمایه زن و کودکانشان را به گرسنگی و مرگ تهدید

کردند و چه جای تعجب که راه و رسم درست مبارزه علیه می نمود، باید مبارزهمی

های دانستند. جنبش آنها از لحظه پیدایش تا آن روز توسط رژیمنمی سرمایه داری را
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بورژوازی سرکوب و توسط احزاب باالی سر آنها و داعیه دار رهائی های حاکم و دولت

 . بشر، از گمراهه ای به گمراهه دیگر رحل اقامت افکنده بود

کارگر راهپیمائی اعتراضی خویش را به سمت شهر تهران ادامه دادند.  2000بیش از 

رفتند کارخانه پشت سر کارخانه قرار داشت. می در هر دو سوی جاده ای که پیش

واحدهای صنعتی بسیار بزرگی که در هر کدام صدها و هزاران کارگر مشغول تولید 

داد که از می بعدی نشانهای ن بودند. گزارشاضافه ارزش و سرمایه برای سرمایه دارا

میان این کارگران عده ای با شنیدن صدای همزنجیران معترض خود از پشت دیوارها، 

گردیدند. بعضًا می با احساس درد مشترک و رنج همگانی آماده پیوستن به صف آنها

دستور ها کردند و درست به همین دلیل کارفرمایان و حراست کارخانهمی این کار را

س بر اساها دادند. با همه اینها به بستن تمامی درهای ورودی و خروجی کارخانه

راهپیمائی، کارگران نسبتاً زیادی به صورت تک تک خبرهای آن روزها در طول دقایق 

و پراکنده به صف اعتراض کنندگان ملحق گردیدند. شمار این عده باز هم مطابق 

نفر بالغ شد. قوای سرکوب با مشاهده این وضع  1000گزارشات همان روزها به 

احساس فروماندگی نمود و ضمن تماس با مراکز قدرت نظامی رژیم تقاضای اعزام 

نیروی بیشتر کرد. کارگران در ادامه راهپیمائی به منطقه موسوم به کاروانسراسنگی 

ن سرباز، تحت فرماندهی صاحب منصبا 1000رسیدند و در همین جا بود که حدود 

ارتش منفور شاهنشاهی راه را بر توده معترض کارگر های مزدور، سوار بر کامیون

به سینه بردگان مزدی سرمایه نشانه رفت و راهپیمایان با اراده ها بستند. مسلسل

شتافتند و ها استوار آماده مقاومت شدند. کارگران با سنگ و کلوخ به جنگ مسلسل

ران را به عقب رانند. جنگ مغلوبه شد، در لحظات نخست توانستند صفوف مزدو

فرماندهان آدمکش ارتش با کسب جواز از مقامات باال دستور قتل عام صادر کردند. 

مزدوران پلید و جانی سرمایه به این صف بسیار طوالنی کارگران گلوله باران گردید. 

ودند. نیز اکتفاء نکردند. آنها مقادیری نارنجک به سوی توده کارگر عاصی شلیک نم

سنگین برداشتند. آمار های عده زیادی کشته شدند و شمار بسیار زیادتری زخم

نفر باالتر رفت. وجیه اهلل حشم فیروز، حسن نیکوکار و علی  20کشتگان آن روز از 
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کارگر از جمله کشته شدگان بودند. کارگران از ادامه راهپیمائی باز ماندند، آنها قهراً و 

شدند، شکست خوردند و اگر چه ظاهراً چند ریالی به  به زور سرنیزه پراکنده

 دستمزدهای آنان اضافه گردید اما به خواست خود نرسیدند. 

گوناگونی های شورش کارگران جهان چیت و کشتار آنها در روزهای وقوع رویداد بحث

وسیع طبقه کارگر، در سطح جامعه به طور های را در درون رژیم شاه، در میان توده

در درون سازمانهای چریکی مسلح دامن زد. فردای روز کشتار، عباس هویدا  کلی و

نخست وزیر وقت رژیم درنده سلطنتی سرمایه، به طور ضمنی اعالم داشت که برای 

یشید. او همان روز از طرح راه اند مقابله با موج مبارزات کارگران باید چاره ای دیگر

وازی هار حاکم دریغ نکرد. ماحصل حرف حل خویش یا راه حل بخشی از ارتجاع بورژ

از هر جنس و در ها هویدا این بود که کارگران باید صاحب سندیکا گردند و کشمکش

حل و فصل گردد. تعبیر زمینی ها هر سطح خفته و آرام در درون سندیکاها و اتحادیه

آیند، سد این سخن بسیار صریح و آشنا بود. اینکه باید سندیکاها و اتحادیه هائی پدید 

راه شکل گیری مبارزات کارگران شوند و کار سرکوب جنبش کارگری از این طریق 

 نیز سوای اعمال قهر نظامی دنبال گردد. 

طبقه کارگر ایران از کشتار همزنجیران جهان چیتی خود نه فقط هیچ وحشتی به دل 

ود. آنها از راه نداد که از فردای همان روز بر دامنه و عمق و شدت مبارزات خود افز

آنچه روی داده بود نه هراس و واهمه که مبرمیت مبارزه و شکوه جان دادن در پروسه 

جبری پیکار علیه استثمار را آموختند و به هم یاد دادند. سازمانهای چریکی در تحلیل 

را از بایگانی منطق ارسطوئی بیرون آوردند و « مصادره به مطلوب»واقعه، پرونده 

ماست. همه های کارگر فریاد زدند که همه چیز گواه درستی حرفی هاخطاب به توده

راهها بسته است و توسل به مبارزه قهرآمیز چریکی تنها راه است!! آنها بعدها 

کوشیدند تا با انجام عملیاتی، کارگران را متوجه وجود خویش و درستی راه خود 

 1353دادماه سال سازند. سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در روز بیستم مر

محمدصادق فاتح یزدی سرمایه دار منفور و سفاک کارخانه را به جرم کشتار کارگران 

هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند. سازمان مجاهدین خلق نیز در بهار همین سال 
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آن کاروانسراسنگی را که از جمله مراکز نظامی شریک در کشتار ژاندارمری پاسگاه 

ناراضی های گر بود با بمب منفجر ساخت. در سطح جامعه تودهکارهای تودهروز 

عاصی نسبت به قتل عام کارگران ابراز نفرت کردند و باالخره بورژوازی هار دینی 

اپوزیسیون مثل همیشه کرکس وار بند بند حادثه را ساز و برگ ارتزاق بسیار کثیف و 

گفت و می «شست ناز »شوم خود ساخت. در عمق وجود خود به رژیم جنایتکار شاه 

دید، در همان می داغ حاکمان طبقه خود را حق مسلم هر کارگر معترضهای گلوله

کوشید تا خون کارگران قربانی را سرخاب چهره کاسبکار خود سازد و با می حال

 سرزندگی بیشتر به باج خواهی از رقیبان طبقاتی پردازد.

 51و  50های در فاصله سالدر ماههای بعد از خیزش کارگران جهان چیت و 

 24کارگران اعتصابات مهم دیگری در برخی از مراکز بزرگ صنعتی کشور رخ داد. 

در همین فاصله زمانی « پارک ملی»کارخانه مجمتع کفش ملی موسوم به 

کارگر در  9000حدود  خود را آغاز کردند. 50نخستین اعتصاب بزرگ دهه 

معیشتی و اقتصادی خود دست از های استهاعتراض به کمی دستمزدها و با طرح خو

سرمایه دار صاحب شرکت و شرکای ژاپنی وی کوشیدند تا در « ایروانی»کار کشیدند. 

آنان سر باز زنند. های مقابل اعتراض کارگران مقاومت کنند و از قبول خواست

ه صاحبان سرمایه از ژاندارمری و قوای سرکوب رژیم، برای بازگرداندن توده کارگر ب

سر کار، کمک خواستند. نیروی انتظامی در وسیع ترین سطح وارد میدان شد. 

کارگران دست به مقاومت زدند و با یکپارچگی الزم بر حصول مطالباتشان پای 

فشردند. اعتراض چند روز به طول انجامید و سرانجام صاحبان سرمایه به سطح نازلی 

زه ای که کارگران در داخل هر از مطالبات اعتصاب کنندگان تن دادند. هر مبار

کارخانه شروع کردند، حتا مستقل از حدود دستاوردهایش، بر گسترش شور اعتراض 

تأثیر جدی به جای گذاشت. بورژوازی با هدف بهره گیری ها میان سایر همزنجیران آن

های و برنامه ریزی بیشترین کاهش هزینه اقتصادی موجودهای حداکثر از زیر ساخت

کرد، عظیم ترین می ه راهکار الزم دستیابی به باالترین ارقام سود را تعیینتولید ک
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مقادیر سرمایه را، در محدوده جغرافیائی معینی، در فاصله میان تهران و کرج در 

حواشی سه جاده مهم مواصالتی این دو شهر پیش ریز کرده بود. در سراسر این 

کارگر، دیوار به دیوار  ارای چند هزاردهای بزرگ صنعتی و کارخانههای منطقه تراست

دادند. اخبار آنچه در می یک زنجیره سراسری مراکز کار و تولید را تشکیلهمدیگر، 

پیچید و کارگران از می داد، به سرعت در واحدهای تولیدی دیگرمی هر فابریک رخ

وی یافتند. سوای این، کثیرترین بخش جمعیت فروشنده نیرمی چند و چون آن اطالع

کار شاغل این کمپانی ها، عصرها بعد از یک یا دو شیفت متوالی کار روزانه، راهی 

های حلبی آبادها، زورآبادها، یافت آباد ها، خاک سفیدها، شمیران نوها و کومه نشین

شلوغ و متراکم کارگری در دیدارهای رایج های گردیدند، در آن محلهمی مشابه دیگر

، به گاه انتظار در کنار شیرهای عمومی آب برای حمل آب روزمره، در صف نانوائی ها

و جاهای دیگر سفره دل ها شرب مصرفی، در ایستگاه وسائط ایاب و ذهاب کارخانه

کردند. درد و رنج، استثمار، حقارت، ستم و فالکت مشترک را برای می پیش هم باز

ش، در محیط کار، در نمودند و هر کدام هر آنچه را که خود و همزنجیرانمی هم بازگو

کردند. می بی انتهای دامنگیرشان انجام داده بودند با هم نجواهای اعتراض به مصیبت

همگی آحاد هستی اجتماعی واحدی بودند، ریشه ستمکشی، فقر، محرومیت،  

جوشید. می واحدی، از قعر وجود سرمایهکاماًل و سیه روزیهای آنان از نقطه ها بدبختی

آورد را داشتند. تمامی می شان خشم علیه آنچه سرمایه بر سرشانهمگی حالت آتشف

مصالح انتقال اخبار شرائط کار، استثمار و مبارزات آنها بود. ها تار و پود زندگی آن

گزارشات مربوط به اعتصابات و رویدادهای جاری هر کارخانه از همه این راهها، نسبتًا 

این خبرها به همان دلیل که  پیچید.می سریع در گوش کارگران مراکز کار دیگر

 پژواک اعتراض متحد علیه استثمار و درد و رنج همگن بود، به هر کجا که درز

ساخت. اعتصابات در می برد و مشتعلمی کرد، شور مبارزه و خیزش را هم با خودمی

تهران، شروع به افزایش کرد اما  -محور کرجهای این دو سال، به ویژه در کارخانه

 ار سریع به سایر نقاط کشور نیز شاخ و برگ کشید.بسی
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در استان خوزستان کارخانه بزرگ دیگری بود که در همان  «گروه صنعتی شهریار»

، بخش هائی از آن با موج مبارزات کارگران دچار تعطیلی گردید. این 1351سال 

 » شرکت به سرمایه داران بسیار ذینفوذ خارجی و داخلی تعلق داشت. کمپانیهای

Filip Brothers »( امریکائی وDemac آلمانی دو سهامدار خارجی آن بودند. علی )

رضائی، الجوردی، ناصرالدین گنجه ای، علی زاده و فرمانفرمائیان مالکان ایرانی آن را 

بخش بزرگ شرکت با نامهای شهریار،  5کارگر در  2000دادند. بیش از می تشکیل

شدند. کل می صورت بسیار وحشیانه ای استثمارشهداد، شهپر، شهاب و شهباز به 

مجتمع به عنوان حلقه مهمی از صنعت فوالد کشور، در زمره مراکز استراتژیک 

صنعتی قرار داشت و رژیم شاه بر روی نقش آن در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی، 

ن هزار تن آه 600از مرز  51کرد. تولید ساالنه اش در سال می محاسبات جدی باز

هزار تن شمش آهن فراتر رفت. سهم قابل توجهی از فوالد مصرفی کشور  40آالت و 

نمود و علی رضائی می شد. شاه هر سال یک بار از شرکت دیدارمی در همین جا تولید

افزود. محیط کار کارخانه می در آستانه هر سفر آن جالد، بخش تازه ای به مجتمع

امنیتی و آکنده از خفقان و هراس و رعب بود.  تحت تأثیر این شرائط ویژه، به شدت

 کارگران مثل همه جاهای دیگر ایران، نازل ترین میزان دستمزدها را دریافت

میزان مزد رسمی جوشکاران، فرزکاران و آنان که کار  1351نمودند. حتی در سال می

 متخصصدستمزد روزانه کارگران  باالترینتومان در روز بود.  12کردند فقط می فنی

کردند. می تومان در روز دریافت 8رسید. کارگران ساده فقط نمی تومان 30، به شرکت

طوالنی و عریض آهن گداخته با های شرائط کار از همه لحاظ مرگ آور بود. ورقه

ها خارج و روی ریلها درجه سانتی گراد، از کوره 1200بیشترین سرعت با حرارت 

کردند و می را از طریق دستگاهها کنترلها مششد. عده ای کارگر شمی سرازیر

نمودند. می همزنجیران دیگر آنها بدون هیچ فوت وقت با انبر و ابزار اولیه دستی کالف

ابتال به کوری و امراض کبدی و انواع بیماریهای العالج، سرنوشت محتوم بسیاری از 

دلیل فقدان هر گونه نیز به ها خیلی آنها در همان سالهای نخست کار در شرکت بود.

دادند. می جان خویش را از دست ،وسائل ایمنی الزم و وقوع مکرر سوانح محیط کار
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شاه از ترکیب قومی  سرمایه داران امریکائی و آلمانی شریک وی و رژیم رضائی،

. آوردندمی به عمل سودجویانه و جنایتکارانهبسیار های بهره برداری ،کارگرهای توده

برای جلوگیری از مبارزات متحدشان  کارگرانو عرب و لر و کرد بودن  از فارس آنها

جستند. سرمایه داران برای ایجاد تفرقه میان کارگران به این حد می علیه سرمایه سود

بردند تا بردگان مزدی ایرانی و می کردند. همه تالش خود را به کارنمی بسنده

الزم های حتی با داشتن تخصصها ه اولیغیرایرانی را نیز در مقابل هم قرار دهند. ب

با همان سطح ها نمودند، دومیمی تومان پرداخت 600دستمزد ماهیانه ای معادل 

 (145نمودند.)می مزدهای بسیار بیشتری دریافت سواد و توانائی فنی،

کرد. در می همه مسائل باال برای توده کارگر شاغل کارخانه نقش باروت انفجار را بازی

کاسه صبرها لبریز شد. کارگران فنی آماده اعتراض شدند. اینان علی العموم  51سال 

کسانی بودند که یک دوره آموزشی فشرده چند ماهه را در رابطه با پروسه تولید 

شرکت، در کشور آلمان در پیشینه خود داشتند. از سطح پائین دستمزدها و تحمل 

خویش دست از کار های استعاصی بودند. صبح یک روز با طرح خوها حقارت

کشید. مقدم بر هر می بسیار مهمی رنجهای از پاشنه آشیلها کشیدند، اعتصاب آن

را به جای آنکه  یشچیز اسیر ناآگاهی ویرانگر بودند، نیاز کارفرمایان به تخصص خو

سالح کارزار جمعی بینند، وسیله ای برای متمایز نمودن خود از همزنجیران بی 

ن امتیاز از صاحبان سرمایه پنداشتند. آنها به عنوان فعالین جنبش تخصص و گرفت

های طبقه خود وارد پروسه کارزار نشدند، به منافع سکتی و گروهی خویش و تفاوت

 2000برای همراه ساختن  با همین کج انگاریموهوم خود با همزنجیران دل بستند. 

یدند، به سراغ استثمار و درد و یشی نگرداندکارگر کارخانه دست به کار کوشش و چاره

رنج مشترک طبقاتی و آتش قهر مشتعل از آن نرفتند، بر روی همه اینها خط کشیدند 

و با این کار کل قدرت پیکار خود را در ورطه توهمات بی پایه از دست هشتند و بدون 

تًا پشتوانه الزم اعتصاب را آغاز کردند. در آن روزها طبقه کارگر ایران در سطحی نسب

 بسیار زیانبار، فرساینده و شکست ساز رنج گرایشقابل توجه از وجود و کارکرد این 

شد و به عنوان می که حساب شده از سوی سرمایه داران تقویت گرایشی برد.می
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عده ها گرفت. مالکان کارخانهمی سالحی علیه جنبش کارگری مورد سودجوئی قرار

کردند. در پاره می داشتند از صف همزنجیران جداای از کارگران را که سواد و مهارتی 

کارگر های نمودند، مدال تمایز با تودهمی ای موارد اسم و رسم کارمندی برایشان جعل

آویختند و از همین طریق بر پیکر یکپارچگی و اتحاد طبقاتی آنها می به گردنشان

سالنهای مختلف  خواستند تا درمی کشیدند. در خیلی جاها حتی از آنهامی شمشیر

کار، نقش عمله و اکره هار سرمایه را ایفاء کنند. با سختگیری، کنترل و نظارت 

هیستریک موجب سرعت، شدت و سختی کار کارگران شوند و در خدمت تشدید هر 

های چه وحشیانه تر استثمار آنان قرار گیرند. سرمایه داران به همه این شیوه

 ودن ضربات کاری بر جنبش کارگری توسلبشرستیزانه طبقاتی برای وارد نم

در مبارزه  ،نبودندها جستند. کارگران فنی گروه صنعتی شهریار در زمره دومیمی

عزمی جزم داشتند. معضل مهم آنها بی توجهی به  استثمار خویش تشدعلیه 

طبقه خویش برای اعتصاب و کارزار و تأکید بر های ضرورت بسیج جمعی و متحد توده

مشترک بود. آنان بدون این تدارک و انجام کارهای الزم دست از کار  خواستهای

کشیدند. کارفرمایان مطابق معمول در مقابل خواست کارگران ایستادند و همزمان باز 

هم به رسم و سنت دیرین کل بورژوازی، از قوای همه جا حاضر سرکوب سرمایه 

دن وارد میدان شد. کمک طلبیدند. سازمان جهنمی ساواک در یک چشم به هم ز

لیستی طوالنی از اتهامات را ساز و برگ شبیخون و تهاجم نفرت بار خود نمود. به 

کارگران اخطار داد که اینجا حاشیه خلیج و کنار حساس ترین مرزها است!! اعتصاب 

کار دشمنان است!! به سر کار باز گردید، در غیر این صورت نابود خواهید شد!! 

پیش گرفتند و بر مطالبات خود پای فشردند اما نیروی مبارزه  کارگران راه مقاومت

ک و قدرت سرمایه عظیم و اختاپوسی بود. عده ای اند آنان به گونه ای که دیدیم،

و تهدیدها قرار گرفتند. سرمایه داران و رژیم ها دستگیر شدند و آماج بدترین شکنجه

ض متوسل گردیدند، تالش همه راههای دیگر هم برای به شکست کشاندن اعترا به

نمودند تا از تعطیلی کار جلوگیری کنند و در این راستا از هیچ سبعیتی دریغ 

ننمودند. قابل توجه است که به رغم تساهل فاحش اعتصاب کنندگان در تدارک 
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مبارزه جمعی و بسیج همراهان، اعتراض آنان با حمایت قابل توجه همزنجیران آنها در 

خود های انه برخوردار شد. با این همه اعتصاب به خواستهکارخهای تمامی بخش

نرسید و کارگران زیر فشار شبیخون نیروهای دژخیم رژیم شاه مجبور به عقب نشینی 

 گردیدند.و شروع کار 

 «ایرانا»اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه 

ار کارگر را مورد استثم 5000ایرانا از جمله واحدهای عظیم صنعتی بود که بیش از 

شد. بخش چینی دو شیفت در می داد. کارخانه از دو بخش تشکیلمی وحشیانه قرار

نمود. بخش تولیدی نیز به می کارگر را سالخی 1500کرد و هر شیفت می روز کار

ها همین وضعیت را داشت. در هر کدام از شیفتها شمار شیفت لحاظ روزانه کار و

شدند. هر دو بخش برای هر شیفت، حداقل می کردند و استثمارمی کارگر کار 1000

نمود. به این ترتیب روزانه کار به می ساعت اضافه کاری اجباری بر گرده کارگران بار 4

اشی تن کها ساعت بود. ایرانا هر سال میلیون 12طور واقعی و به صورت اجباری 

مود و نمی ، پشم سنگ و خیلی چیزهای دیگر تولیدچینی، موکت، مالمین، پالستیک

زد. شرائط امنیتی و پلیسی بسیار فرساینده ای بر می سود ساالنه آن سر به فلک

شد تا حتی ارتباط متعارف می فضای کارخانه مستولی بود. تمامی تدابیر الزم اتخاذ

کارگران در محیط کار به حداقل ممکن تقلیل یابد. در همین راستا حتی درهای 

دور از هم تعبیه و نصب کرده های به فاصلهمختلف را های ورودی و خروجی بخش

نام داشت. با دولت اسرائیل، سرمایه داران « اریه»بودند. سرمایه دار صاحب شرکت 

باخت، تمامی کارگران با نفرت تمام به وی، به می امریکائی و دربار پهلوی نرد عشق

 انداختند.می فرزندانش و به ناصر ساسانی مدیرعامل شرکت  نظر

 4تومان در روز دستمزد داشتند که با محاسبه  11ن ساده در شروع کار فقط کارگرا

کارگر  5000رسید. کل می ریال 164ساعت اضافه کاری اجباری در بهترین حالت به 

کارخانه از این وضع، به ویژه از سطح نازل مزدها ناراضی بودند و همگی برای دست 

بردند. در خرداد سال می شده به سرزدن به اعتراض، در نوعی آماده باش اعالم ن

عاصی دردهای کهنه های نجوای نارضائیها شروع به بالیدن و طغیان کرد. توده 1352
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کردند می را فریاد زدند و به جستجوی راه چاره افتادند. نتیجه روشن بود. باید اعتصاب

شروع کارزار، و آماده انجام همین کار شدند. کارفرمایان و عوامل رژیم خیلی زودتر از 

ماجرا را استراق سمع کردند و با همه قوا مترصد ممانعت از وقوع اعتصاب گردیدند. 

روز دوشنبه ششم خرداد کارت چند تن از کارگران فعال تر را باطل کردند و با هدف 

ایجاد رعب و وحشت حکم اخراج آنان را بر در و دیوارهای شرکت نصب نمودند. تأثیر 

و فردای  ، قهر شدبیش ار پیش به جوش آمدها بر عکس شد. خشمتوطئه اما کامالً 

 صاحبان سرمایه نقش بر آب گردید. های آن روز تمامی نقشه

که خروش  به کار نیافتاده بودها هنوز ماشین 1352بامداد روز هفتم خرداد  7ساعت 

 3000در فضا پیچید. در یک چشم به هم زدن قریب ها قهر کارگران از تمامی سالن

کارگر شیفت روز دست از کار کشیدند، چرخ تولید سود عجالتاً از چرخش باز ماند و 

سرمایه داران بسیار هاج و واج شاهد صحنه ای شدند که حتی تا دقایقی پیش 

مدیر فنی بخش چینی کوشید تا مثل همیشه راه « هدایت»کردند. نمی تصورش را هم

مفصلی نثار وی کردند. آنها عاصی  لفظ بازی پیش گیرد، کارگران در پاسخ کتک

بودند و پس از طرح مطالبات خود در محیط کار منتظر پاسخ ماندند، همزمان چند 

، صاحب شرکت و مدیر عامل او را «ساسانی»و « اریه» نفر هم، همه جا راه افتادند تا 

 پیدا کنند و به سرنوشت هدایت مبتال سازند. 

کامیون بزرگ ارتشی با یک گردان متشکل از  17کمتر از نیم ساعت نگذشته بود که  

وارد فضای کارخانه شدند. فرمانده قوای  3-سرباز مسلح به مسلسل و تفنگهای ژ  500

سرکوب بدون فوت وقت شروع به تدارک حمله کرد. قبل از هر چیز عده ای از عمله و 

کنند. شمار را مأموریت داد تا از محل کار اریه و عوامل وی پاسداری  سرکوباکره 

کثیری سرباز را نیز در فاصله میان دو بخش چینی و تولیدی مسؤل قطع ارتباط کامل 

پیچید دو تیمسار ارتش با ها این دو بخش ساخت. بر اساس اخباری که در سالن

درجات سرتیپی و سرلشکری فرماندهی سرکوب اعتصاب را به عهده داشتند. ارتش 

ه نکرد. در همان دقایق نخست به خاطر ایجاد رعب بسندها جنایتکار شاهشاهی به این
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و وحشت و نشان دادن آمادگی کامل برای حمام خون، به کارگیری توپخانه را نیز 

 دستور کار کردند و شمار زیادی توپ در پس دیوار کارخانه مستقر نمودند. 

فاز دوم عملیات ارتش بورژوازی با دستگیری، ضرب و شتم و شکنجه توده کارگر 

عترض آغاز شد. عده زیادی کارگر را تا سرحد مرگ کتک زدند، آنان را به گروههای م

متعدد تقسیم نمودند و هر گروه را به صورت جداگانه آماج بیشترین تهدیدها قرار 

دادند. فرماندهان قوای سرکوب، کل تالش خود را به کار گرفتند تا کارگران را از ادامه 

لنهای کار سازند. کارگران سرسختانه مقاومت نمودند اعتصاب منصرف کنند و راهی سا

و از بازگشت به کار امتناع جستند. سرکوبگران دچار احساس فروماندگی و عجز شدند 

و توسل به درندگی و قهر بشرستیزانه افزون تر را تنها چاره کار خود دیدند. به این 

را ها د و با ضرب و جرح آنفکر افتادند که عده ای کارگر مردد و متزلزل را پیدا نماین

کنند، شاید از این طریق در اراده مصمم ها ماشینشماری از ازی اندمجبور به راه

کارگر خلل پدید آید و همین خلل پاشنه آشیل مناسبی برای شکست های توده

اعتصاب گردد. تاکتیک توطئه و سبعیت نیروهای سرکوب سرمایه، اما با راهکار چاره 

در هم شکسته شد. کارگران در یک چشم  رگر مبارز در حال اعتصاب،ساز هزاران کا

به هم زدن تصمیم گرفتند مانع بازگشت به کار همزنجیران از پای افتاده خود شوند. 

آنها راه برگشت این کارگران را مسدود کردند و برای جلوگیری از تحقق این بخش 

ر شدند. قوای سرکوب مجدداً نقشه دشمن، با نیروهای نظامی حاضر در کارخانه درگی

دگر افتاد. عصر آن روز با یک های خود را مستأصل دید و به فکر اجرای دسیسه

کارگر را دستگیر کردند و آنها را با  35یورش وحشیانه به صف کارگران حدود 

ارتشی به زندان قزل قلعه منتقل نمودند. با این های بسته سوار بر کامیونهای چشم

شد، به پایان می ست اعتصاب تا جائی که به شیفت روز کارخانه مربوطاقدام روز نخ

آمد و نوبت شیفت شب رسید. با ورود کارگران این شیفت اعتصاب دست به دست شد 

کارگر شب کار با تشکیل اجتماع و طرح مطالبات خود اعالم داشتند که تا  2000و 

سراسر شب نیز بربرمنشی قوای  به مبارزه ادامه خواهند داد. درها حصول همه خواسته

هر چه توانستند تهدید کردند، ها سرکوب و مقاومت مصمم کارگران ادامه یافت. اولی
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را دستگیر و راهی شکنجه گاه ساختند.  قابل توجهیمجروح و مضروب نمودند. عده 

نیز بر سر عزم خویش ایستادند، از هر گونه شروع کار خودداری کردند، ها دومی

ا به پایداری و ایستادگی تشویق نمودند و حمله نیروهای نظامی را با همدیگر ر

مقاومت پاسخ گفتند. روز چهارشنبه اعتصاب با همان شور و خروش روز قبل ادامه 

کارگر عاصی باز  5000پیدا کرد. عوامل رژیم با مشاهده ایستادگی خشمگین و مصمم 

دیگر شدند. ارزیابی های رای نقشههم به فکر فرو رفتند و برای چالش ماجرا مترصد اج

فرماندهان مزدور ارتش در این روز ظاهراً آن بود که مجرد سرکوب و قهر چاره ساز 

نیست. باید کمی عقب نشینی کرد. آنها در صبح همین روز زیر نام پاسخ موافق به 

خواست کارگران تقریباً همه دستگیرشدگان را آزاد کردند. کوشیدند تا شاید با 

ران گفتگو کنند و آنچه را از طریق تهدید و ارعاب و کتک کاری به دست نیاورده کارگ

 باالخره مؤثر افتاد.  که یفریبکارنه به دست آرند. تاکتیکهای بودند، از راه مماشات

کارگران آماده مقاومت و ادامه اعتصاب بودند اما مبارزه روز آنها فقط زیر فشار هجوم 

فراوانی از درون آن را تهدید به های اشت. پاشنه آشیلنیروهای انتظامی قرار ند

کرد. اعتصاب از هیچ میزان سازماندهی و انسجام درونی برخوردار نبود. می شکست

 که چه باید اما این ،خوردمی پیش میان کارگران چرخروزها زمزمه شروع آن از 

این معضالت و  کردند، چه مشکالتی بر سر راه قرار داشت، چگونگی رویاروئی بامی

برای اکثریت قریب به اتفاق  پیکار،تمامی مسائل دیگر مربوط به پیچ و خم این 

آمد. در روز سوم، تردید می مبهم و نامعلوم به نظر شرکت کننده در اعتصاب کارگران

تیغ ها ، بیشترین شمار کارگران را در خود پیچید. خیلیمبارزهبه احتمال پیروزی 

ود حس کردند و از خطر گرسنه ماندن فرزندانشان به وحشت اخراج را بر گلوی خ

و دولت آنها رد کامل مطالبات کارگران را شالوده کار قرار صاحبان سرمایه افتادند. 

خواستند هر گونه که شده است اعتصاب را بدون پرداخت هیچ ریالی می داده بودند و

، اکثریت قریب به اتفاق افزایش دستمزد به شکست کشانند. از عصر روز سوم به بعد

کارگران خود را در پشت یک بن بست با کوله بار سنگینی از یأس و تردید مشاهده 

کردند. دنیای شور و امیدواری و احساس قدرت نخستین خیلی سریع جای خود را به 
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سردرگمی و نومیدی و فروماندگی داد. آنها بسیار خوش درخشیده بودند اما تالش 

 راههای غلبه بر این مشکالت، دقیق تر مشکالت سر راه مبارزه،الزم برای شناخت 

ادامه پیکار را با هم گفتگو و شور و مشورت نکرده های چگونگی عبور از موانع و شیوه

پیشین خویش و طبقه خود را مالط های بودند. تجارب اعتصابات، اعتراضات و شورش

به  یش، به اعتصاب روز خوو مصالح تعمیق این شناخت و چاره گری نساخته بودند

کردند، در نمی عنوان حلقه ای از زنجیره سراسری مبارزه طبقاتی کل طبقه خود نگاه

فقدان این نگاه به فکر پهن کردن بساط درد دل، همپیوندی، همصدائی و پیکار متحد 

طبقه خود نبودند، در چنین وضعی مثل همه کارگران دیگر های و مشترک کل توده

به قدرت شمار  آنها کز دیگر کار و تولید، کل ظرفیت و توان پیکاردر همه مرا

اساسی های حلقهها ماند. همه اینمی کارخانه محدود در فاصله مرزهایشان آحاد

کارفرمایان با  کردند.می ضعف بودند و به عنوان عوامل مهم شکست ایفای نقش

رگر را صادر کردند و کا 150همدستی قوای سرکوب رژیم جنایتکار شاه حکم اخراج 

همین امر تیر خالصی بود که به قلب اعتصاب شلیک شد. روزهای دهم تا صبح 

کارخانه تعطیل گردید و همزمان به های تمامی بخش سرمایه داراندوازدهم به دستور 

همه کارگران اخطار شد که روز اخیر زمان شروع کار یا تسویه حساب خواهد بود. 

کارگر  5000های خود رسید بدون اینکه هیچ یک از خواستاعتصاب به انتهای راه 

ایرانا را محقق سازد. چند روز پس از شکست مبارزات، در حالی که احساس 

کرد یکی از کارگران کارخانه با نام روح اهلل مهاجر زیر می فروماندگی و نومیدی بیداد

 (146) ن داد.به زندگی خود پایادست به خودکشی زد و  ،فشار گرسنگی فرزندانش

 « ایران یاسا»اعتصاب کارگران 

 1347تولید الستیک خودرو بود. در سال های ایران یاسا در زمره نخستین کارخانه

تن  100کرد. حدود می کارگر را استثمار 300تأسیس شد و در همان نخستین سال 

ن ایرانی دادند که به تدریج باید با کارگرامی از این عده را کارگران ژاپنی تشکیل

شدند. سطح مزدها مطابق معمول بسیار پائین بود. آن قدر پائین که به می جایگزین

تومان  8رسید. غالب کارگران چیزی معادل نمی وزارت کار رژیم شاهمصوب حداقل 
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ناراضی و آماده اعتراض بودند. اوایل ماه  نمودند. همه از این وضعمی در روز دریافت

ارک اعتصاب در میان کارگران پیچید. برای این کار همگی زمزمه تد 1352آذر سال 

 در آن روزها صاحبان سرمایه با توصیه ساواک از کارگران شدند.با هم متفق القول 

نقشه بسیار خواستند که سندیکا سازند. دولت هویدا به صورت برنامه ریزی شده و می

سندیکاها  و به نفع آنها استمند به سرمایه داران تفهیم کرده بود که این کار مسلمًا 

کارگر را از سر آنها رفع های به گونه ای مطمئن تر و کم هزینه تر خطر مبارزات توده

مختلف و پیش از همه های خواهند کرد. سیاست ساواک به تدریج در کارخانه

کرد و در هر کجا که هنوز سندیکائی وجود می واحدهای صنعتی بزرگ لباس اجرا تن

شدند که از می و مراکز کار کوچک، کارگران موظفها جمله در کارخانهنداشت، از 

جانب خود نماینده ای تعیین کنند. نماینده به طور معمول منصوب سرمایه دار بود، 

کوشید تا فرد دست چین وی حتی االمکان توهم توده کارگر را هم می اما کارفرما

ازه کافی مورد اند به« نماینده»شد و نمی همراه داشته باشد. خیلی وقتها البته چنین

. در کارخانه ایران یاسا وضع چنین نبود و کسی که گرفتمی تنفر عموم کارگران قرار

سمت نمایندگی کارگران را داشت تا حدود زیادی مورد اعتماد و قبول آنان بود. به 

ف همین خاطر چند روز پیش از آغاز اعتصاب از وی خواستند تا استعفا دهد. هد

پیشنهاد آن بود که کارفرما و عوامل رژیم او را محرک اعتراض قلمداد نکنند و به این 

بهانه وی را از کار بیکار نسازند. اقدام دوم کارگران طرح مطالبات خود و تعیین مهلت 

مقرر برای دریافت جواب کارفرما بود. آنان روز هفتم خرداد را به عنوان زمان پایان 

تصریح نمودند که اگر تا این روز با مطالبه افزایش دستمرد آنان  فرصت اعالم کردند.

موافقت نشود حتماً کل پروسه تولید را متوقف خواهند کرد. روند وقوع حوادث اما به 

گونه دیگری پیش رفت. کارگران این مهلت را کوتاه نمودند و صبح روز سوم خرداد 

بردند. همه دست از کار کشیدند  کار را در تعطیلی کامل فروهای تمامی سالن 1352

و بر خواست افزایش دستمزد پای فشردند. آنان همزمان پالکاردهایی تهیه و در جای 

 معینی از کارخانه نصب نمودند. بر روی این پالکاردها نوشته بود:

 «کارگر زیربنای اقتصاد جامعه است.»   --
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 «پیشرفت اقتصادی به کار کارگر بستگی دارد.»   --

 «کارگر مادر صنعت است و فرزند بدون مادر هیچ مفهومی ندارد.»   --

ها مکتبی و با خیره شدن به صورت ظاهر فرمولبندی عبارات باال را اگر با مالکهای

کندوکاو کنیم، مسلماً بسیار آشفته، بی سر و ته و فاقد حداقل بار طبقاتی هستند. 

 ه ستیز یک جنبش در آنها دیدههیچ نشانه ای از هستی آگاه و شعور بالغ و سرمای

نوشتند و می باشند. اما کارگرانی که آنها رامی شود، از این لحاظ محل ایراد فراواننمی

را ها کردند، در دنیای واقعی و روی زمین مبارزه طبقاتی همین عبارتمی تنظیم

بنای گفتند کارگر زیرمی دیدند. وقتیمی مناسبی برای بیان رازهای مهمیهای قالب

اقتصاد جامعه است حرف دلشان این بود که هر چه سرمایه و ثروت و امکانات در 

ها گردد و حاصل مستقیم استثمار ددمنشانه آنمی دنیاست یکراست توسط آنان تهیه

توسط سرمایه است. منظورشان از گره خوردگی هر میزان پیشرفت اقتصادی به کار 

واقعیت نخست بود. با زبان الکن بدون اینکه  کارگر نیز شکل دیگری از بازگوئی همان

 راه و رسم واقعی فرمولبندی سیاسی جریان ذهن و فکر خویش را بدانند، فریاد

گردد، هر سرمایه ای که به می شود، هر ارزشی که خلقمی زدند که هر چه تولیدمی

اه آهنی که افتد، هر کارخانه ای که احداث شده است، هر راه و بندر و جاده و رمی کار

آید و در یک کالم هر چه دنیا را از وجود خود آکنده است، همه و همه می پدید

مخلوق کار آنها است. در جمله آخر نیز بر همین نقش خویش و آفریننده همه 

است اگر انتظار داشته خیالبافی ورزیدند. می و ثروتها بودن، تأکیدها و سرمایهها ارزش

قط شده از کمترین میزان آموزش و دانش و امکانات ارتقاء شیم که توده کارگر سابا

فکری، سرمایه ستیزی رادیکال خودجوش طبقاتی خود را بسیار شسته و رفته و آب 

های بندی شده و با انسجام کافی در قالب الفاظ بپیچند و تحویل ما دهند. رفرمیست

ذهب ساالر ضد چپ نمای ملبس به کمونیسم اسیر همین انگاره گرائی دگماتیک م

فروماندگی سیاسی توده کارگر از چالش افکار و نظرات مسلط  مارکسی هستند، آنان

یشوار و دانشورانه ضدیت طبقاتی خود با بردگی مزدی اند از بیان آنهاعجز  بورژوائی و

را معادل فقدان این ضدیت سرکش خودانگیخته و متضمن تهی بودن کارگر از ستیزه 
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کنند و همین تلقی بی می ی طبقاتی علیه وجود سرمایه تلقیجوئی رادیکال خودپو

 اساس را شالوده وارونه بافی در مورد تمامی مسائل اساسی و حیاتی جنبش کارگری

برای افزایش دستمزدهایشان اعتصاب  1352سازند. کارگران ایران یاسا در خرداد می

زه برای مزد بیشتر، کردند، زیبائی ماجرا اینجاست که آنان همراه با همین مبار

و هست و نیست ها توسعه ،ها ثروت ،سودها ،در تولید سرمایه ها دیکراست نقش خو

نمودند. می جامعه سرمایه داری را به صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری گوشزد

این مسأله مهم و معناداری بود. موضوعی که در طول تاریخ فقط مارکس آن را با 

الیستی رادیکال پراکسیسش درک کرد و مطرح ساخت. او بود که تمامی ژرفنای ماتری

از رژیم ستیزی فاقد بار ضد سرمایه داری کارگران انگلیس را « روگه»مدح و منقبت 

آماج نقد جدی قرار داد و ضمن تأکید بر سطح نازل شعور و آگاهی روز کارگران 

د سرمایه خواند، او را حمله به وجوها به ماشینها نواحی جنوب آلمان، یورش آن

گوید، بر خالف لفظ بازی حزبیون طیف رفرمیسم می دانست که چهمی بسیار خوب

میلیتانت، مطلقًا شیفته جنبش خود به خودی توده کارگر نبود، نه فقط این شیفتگی 

سرمایه داری کارگران بود.  شعور و شناخت ضد ،را نداشت که عالی ترین نماد آگاهی

حزب بازان رفرمیست رادیکال نما داشت آن بود که نه در فرمول  تفاوت عظیمی که با

تراشی و عبارت پردازی مریخی، بلکه در عالم واقع، در بطن کارزار طبقاتی، در پروسه 

کرد که آتشفشان می تغییر ماتریالیستی ریشه ای جهان با حداکثر تیزبینی مشاهده

رون اند ن ضدیت آشتی ناپذیرواقعی ستیز با سرمایه در همین جا قرار دارد. همی

هستی اجتماعی این طبقه است که باید شعله ور و آگاه گردد، جنبش شود، به تمامی 

حیات اجتماعی انسان عصر شاخ و برگ کشد، آتشفشان شود و کل وجود های عرصه

 گفت و توضیحمی دید ومی خوب تاریخی سرمایه داری را نابود سازد. مارکس این را

 داد.  می

وسیال دموکراسی و لنینیسم ضد آن را به کارگران القاء کردند. آنها صد البته از س

اینجا شروع ننمودند. قبل از هر چیز نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی را 

ساختند، سرمایه داری را با سر بورژوازی شکافتند، ها دستخوش بدترین تحریف
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دند، رژیم ستیزی اپوزیسیون مدار سوسیالیسم را شکلی از سرمایه داری القاء کر

بورژوائی را بر جای سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری طبقه کارگر نشاندند. به جای 

آنکه ریشه زن ستیزی، تبعیضات جنسی و دیکتاتوری هار یا امحاء هر حقوق اولیه 

 سرمایه داری جستند!! پیکار توسعهانسانی کارگران را در سرمایه بکاوند، در کمبود 

پیوسته جنگ ضد کار مزدی کنند، های اینها را به جای آنکه حوزههمه  یهعل

ها دموکراسی خواهی مشترک بورژواها و کارگران دیدند!!، از همه اینهای عرصه

مهمتر رهائی پرولتاریا و بشریت را به جای آنکه امر جنبش سازمان یافته شورائی آگاه 

نند به احزاب باالی سر این طبقه، احزاب وسیع طبقه کارگر بیهای سرمایه ستیز توده

ساز و کار جایگزینی نوعی از برنامه ریزی کار و تولید سرمایه با نوعی دیگر حوالت 

و کمونیسم خلقی لنینی با این کارها  روایت بین الملل دوم دادند. سوسیال دموکراسی

ه ستیزی بر روی هر میزان سرمای ،به عنوان حلقه ای از زنجیره سراسری تحریفها

خودجوش طبقاتی و ماتریالیستی موجود در هستی اجتماعی توده کارگر خط کشیدند 

و آن را آماج بدترین انکارها قرار دادند. چیزی که نیاز سایر تحریفات و باژگونه 

پردازیهای آنها بود. اما کارگران در طول تاریخ، همه جا، در بدترین شرائط، زیر فشار 

رفرمیستی  هایهر کجا و به هر میزان که از فشار راه حلهارترین دیکتاتوریها، 

اشکال دیگر  یاخلق گرایانه لنینیستی های سوسیال دموکراسی، نسخه پیچی

قهر خودجوش ضد سرمایه داری خود های خلقی رها بودند، شعلهبورژوائی و کمونیسم 

 اختند. اند را ظاهر ساختند و آتش این قهر خودپوی را به جان سرمایه

به اعتصاب کارگران ایران یاسا باز گردیم. آنها خواست افزایش دستمزد را با ادعانامه 

به د آب بندی دانشورانه، اما با تأکید بر نقش خو بسیار دست و پا شکسته و بدون هیچ

در فضای کارخانه یله ها و امکانات و توسعهها و ثروتها عنوان خالق کل سرمایه

منتظر جواب کارفرما هستند. درست نیم ساعت بعد پاسخ  کردند و اعالم داشتند که

سرمایه از راه رسید. شمار کثیری ژاندارم  مسلسل به دست سوار بر یک کامیون که 

اجتماع کارگران معترض را از چهار طرف در محاصره گرفتند.  ،در همان لحظه ورود

آنها کل  خویش شدند.های کارگران بدون هیچ هراس آماده پافشاری بر خواست
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تهدید قوای سرکوب را به هیچ گرفتند، ماندند و بر مطالبات خود تأکید کردند، گفتند 

 کنیم از مامی که خالق کارخانه و سرمایه آن ما هستیم، اگر کل آنچه را تولید

گیرید، حداقل درهم و دیناری از آن را برای معاش روزانه خود و فرزندانمان می

 ان آمد و کارگران شیفت شب وارد محیط کارخانه شدند. اینانبپردازید. آن روز به پای

ازی ماشینها نرفتند، بالعکس ادامه اعتصاب همزنجیران شیفت اندنیز به سراغ کار و راه

هم ادامه پیدا کرد. سرمایه داران و  اعتصاب فردای آن روز را پی گرفتند.خویش روز 

اختند. زیان روزهای اعتصاب را پردها به محاسبه خسارتها قوای سرکوب دولت آن

باالتر از دو میلیون تومان برآورد کردند و به دنبال این محاسبه بود که راه عقب 

درصد باال خواهند برد.  60تا  45نشینی پیش گرفتند. اعالم نمودند که دستمزدها را 

آذر، همان ماه  14اعتصاب پیروز شد و کارگران به سر کار باز گشتند. چند روز بعد در 

حاج علی فوالدی صاحب و سهامدار اصلی شرکت با هدف خالصی از خطر اعتصاب 

را در لیست سیاه قرار  فعال و صاحب نقش در مبارزات اخیربعدی، تعدادی از کارگران 

داده و حکم به اخراج آنها داد. توده کارگر پیروز در اعتصاب به محض اطالع از توطئه 

تیرش این بار نیز اخت. حاج فوالدی اند ر کارخانه از کارکارفرما چرخ تولید را در سراس

را بر سنگ دید و دست از پای درازتر از کار خویش ابراز ندامت کرد. به این امید که 

  (147کشد و به جان کارگران افتد. )بردر فرصتی دیگر شمشیر از نیام 

د دیگری نیز در در فاصله دو اعتصاب کارگران ایرانا و ایران یاسا اعتصابات متعد

پیرامون سه جاده مواصالتی تهران کرج رخ داد که همگی پر اهمیت های کارخانه

بودند. گفتنی است که کارگران دستگیر شده ایرانا به دنبال خالصی از زندان و 

بازگشت به محل کار، برای همرزمان خود، از هم بندیشان با کارگران اسیر 

گفتند. آنان در سیاهچال رژیم سلطنتی می صاردیگر در زندان قزل حهای کارخانه

 نفریشان در 5000سرمایه متوجه شده بودند که درست همزمان با روزهای مبارزه 

واحد صنعتی بزرگ دیگر از جمله دنیای فلز،  8جمعیت کثیر کارگران ایرانا، 

سیتروئن، جیپ لندرور، جهان چیت، زه و شماری دیگر در حال اعتصاب و 
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. تعداد کل کارگران اعتصابی فقط در طول همان چند روز و اندکارزار بوده

 . شدمی متجاوز نفر 12000 مرز از کرج –فقط در محور تهران 

نیز در اعتراض  «نورد و لوله اهواز» کارگر  1500حدود  1352بهمن سال  4در روز 

 ضربه سطح پائین دستمزدها بیرق اعتصاب افراشتند. آنها روزها در محل شرکت حا

ورزیدند اما هیچ می کردند، بر مطالبات خود اصرارمی شدند، در همان جا اجتماعمی

روز دوم دی ماه همین نمودند. نمی انداختند و هیچ تولیدینمی ماشینی را به کار

کارگر چرخ  800سال کارخانه ماشین سازی تبریز دستخوش اعتصاب شد. 

ش مزدها شدند. مبارزات این کارگران چند و خواهان افزای اختنداند تولید را از کار

دانشجویان ها روز پس از شورش دانشجویان دانشگاه تبریز اتفاق افتاد. در آن سال

کردند تا اعتراضات ضد رژیمی خود می تالشفعاالنه کارگری این دانشگاه های خانواده

کارگری های محله بهخارج سازند و ها را حتی االمکان از فضای محصور دانشکده

، عده ای از این دانشجویان که علی العموم از دو سازمان مسلح چریکی روز بکشانند

دادند. آنها می کردند، در پیشبرد این هدف تالش زیادی از خود نشانمی هواداری

اعتصاب را به فرصتی برای بردن شعارها و افشاگریهای رژیم ستیزانه به میان کارگران 

وشیدند تا میان خود و مبارزات کارگران حول همین محور کمی نمودند ومی تبدیل

کارگر اعتصابی  800پل بندند. شاید به تأثیر از همین جهتگیری دانشجویان بود که 

ماشین سازی تبریز نیز خواست آزادی دانشجویان زندانی را در لیست مطالبات 

نشد. سرمایه داران با اعتصاب قرار دادند. مبارزه کارگران در اینجا به نتیجه ای منتهی 

کارگر را به زور روانه  25کارگر را اخراج نمودند و  100سبعیت تمام مقاومت کردند. 

کارگر اما هر روز از روز پیش های خدمت نظام اجباری ساختند. دامنه اعتراض توده

 (148گردید. )می وسیع تر و متالطم تر

نیز در یکی از  شورلت(شاهین و ) « جیپ سازی آریا»کارگر کارخانه   2000

تومان  500تا  300دست به اعتصاب زدند. کارگران میان  1352ماههای همین سال 

داد. آنها با نمی گرفتند، دستمزد بسیار ناچیزی که کفاف هیچ چیزشان رامی در ماه
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آنان چند روز طول کشید  طرح خواست افزایش مزدها وارد اعتصاب شدند، مبارزات

کارگر اخراج شدند. قوای سرکوب با بیشترین توحش  25ار نیاورد. اما موفقیتی به ب

 (149وارد میدان گردید و از جهات مختلف راه را بر ادامه اعتصاب مسدود ساخت. )

 اعتصاب بزرگ کارگران سیتروئن 

خودروسازی سیتروئن در مالکیت سرمایه داران فرانسوی بود و سهامدار اصلی و مدیر 

کرد، تا سال می کارگر را استثمار 1000نام داشت. این شرکت  «آلفرد آیسه»عامل آن 

گرفتند. در سال می ریال دستمزد 85اکثریت قریب به اتفاق کارگران روزانه  1350

کارگر هر بام تا های تومان در روز رسید. محصول کار توده 11این رقم به حدود  52

هزار تومان  900حدود  ،بازار درها بود که فروش آن« ژیان» خودرو  50شام بیش از 

هزار  550ساخت. بر اساس گزارشات آن روزها از این مبلغ می نصیب صاحب کارخانه

هزار تومانش زیر نام  150داد که می تومان را سود خالص روزانه شرکت تشکیل

گردید. دستمزد کل کارگران در روز با محاسبه می مالیات عاید دولت بورژوازی ایران

نمود که از یک نرخ استثمار نمی هزار تومان تجاوز 17ساالنه، از  سود ویژه

 کرد!!می درصدی حکایت 3200تقریبی

ک دستمزدها را اند کارگران نارضائی عمیق خود از میزان 1352در شروع بهمن سال 

با هم گفتگو کردند، گفتگوها جدی تر و جدی تر شد و در فاصله زمانی کوتاهی به 

برای شروع اعتصاب تبدیل گردید. کارگران خواست افزایش  اراده جمعی مصمم

فرمولبندی کردند. صاحبان سرمایه « سود ویژه» دستمزد را در قالب باال بردن میزان 

کارگر نموده بود های بر اساس آنچه رژیم شاه زیر همین نام، ساز و برگ فریب توده

کردند. اعتصاب می اختهر سال معادل دو ماه مزد، سود ویژه به توده کارگر پرد

ماه  4ماه در سال شد. کارفرما به  5خواستار افزایش این بخش دستمزد به میزان 

داد، به این دلیل بسیار روشن که حتی در این صورت هم نرخ استثمار می رضایت

روز به درازا  5ساخت. اعتصاب می درصد را بر گرده کارگران بار 2700تقریبی باالتر از 

ماه سود ویژه پافشاری کردند. آنان همزمان  5کارگر متحد و یکصدا بر  1000کشید و 
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خواستار اخراج رئیس کارگزینی شرکت گردیدند. دلیل این امر اخاذی وی از کارگران 

 ک ماهانه آنان بود. اند و سرقت بخشی از دستمزد

ب ساواک و قوای سرکوب سرمایه و وزارت کار رژیم شاه از همان روز نخست اعتصا

وارد میدان شدند. مأموران وزارتخانه کوشیدند تا در تشدید فضای تهدید و رعب و 

بسیار مزورانه همزمانی ها وحشت، کار نهادهای اختاپوسی همراه را تکمیل نمایند. آن

ضد بشری ایران و عراق را حوزه های اعتصاب با بروز کشمکشهای مرزی میان رژیم

ن کارگران معترض پای فشردند. از کارفرما مانور خود ساختند و بر جریمه شد

خواستند که نه فقط خواست کارگران را پاسخ منفی دهد که میزان سود ویژه ساالنه 

را حتی تا یک ماه پائین آرد. وزیر کار شخصاً پای در ماجرا نهاد، نمایندگان کارگران را 

نفر  12تا  10ر روز با اینکه بسیار هم سازشکار بودند مجبور به استعفا کرد. ساواک ه

قرار داد. عوامل رژیم ها را زیر شالق فرساینده ترین و آزار دهنده ترین بازجوئی

کارگر  1000نمایندگان مستعفی را موظف ساختند که به هر شکلی شده است 

معترض را به ختم اعتصاب راضی سازند. این به اصطالح نمایندگان زیر فشار ساواک 

از آنها  انهوقیح و بی شرم به گونه ایجیر خود شدند و دست به دامان توده همزن

اعتصاب را پایان «!! هورا برای شاه»ماه سود ویژه را قبول کنند و با  4خواستند تا 

دهند. پاسخ کارگران بسیار دندان شکن، محکم و ماالمال از شجاعت و روحیه مقاومت 

ای انتظامی و عوامل وزارت و نیروهها بود. آنان به طور جمعی در مقابل چشم ساواکی

 پذیریم، نه هیچ هورائی برای شاه بر سر زبانمی ماه را 4کار فریاد سر دادند که نه 

پس از این بود که قوای قهر رژیم بر شدت تهاجم  گردیم.می آریم و نه به کار بازمی

شروع شد، ضرب و جرح کارگران دستور کار گردید، تهدیدها ها خود افزود. دستگیری

به اوج رفت. فضای رعب و وحشت بیش از پیش مستولی شد و در چنین وضعی 

 (150ماه رضایت دادند و اعتصاب پایان یافت. ) 4کارگران به همان 

 ا و جماعتصاب کارگران کفش بلّ

کفش یک کرد. این کارخانه همراه با می ا حدود چند صد کارگر را استثمارکفش بلّ 

ها کیت دو برادر سرمایه دار بود. صاحبان کارخانهدر مال« جم»سازی دیگر به نام 
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زنان و جوانان داشتند. زنان به این  مشدد و مضاعفعالقه بسیار وافری به استثمار 

فشارهای فرساینده و کوبنده سرمایه داری به نازل ترین دستمزدها کل دلیل که زیر 

تعطیل باید برای امرار  دادند. جوانان نیز بعضًا محصل بودند و در تمامی ماههایمی تن

رفتند و روزها توسط می کردند، بیشترین شمارشان شبها به مدرسهمی معاش کار

در هر دو حال به دلیل سن پائین هم ها گردیدند. اینمی صاحبان سرمایه سالخی

محکوم به قبول پائین ترین دستمزدها بودند. پیش تر گفتیم که بورژوازی ایران و 

را شقه شقه  کارگرهای تودهسرمایه بهای شبه رایگان نیروی کار رژیم هار سلطنتی 

متعددش اسم و عنوان و آدرسی تعیین نموده بودند. های کرده و برای هر کدام از شقه

که حاصل جمع کل آنها بیحقوقی مطلق کارگر یا مزد «!! حقوق»لیستی طویل از 

ستثمار مشدد آنها مورد محقر سنار و سی شاهی او بود. جوانان در سن تحصیل که ا

کردند. حق نمی عالقه افراطی کارخانه داران بود چندین قلم از این لیست را دریافت

گرفتند. در همان حال به نمی راها اوالد و تأهل و کمک هزینه مسکن و مانند این

کردند و می دلیل جوانی و قوای جسمی سالم تر بیشتر از همزنجیران مسن خود تولید

وین و سایر و ملی و  ا و جمدادند. کفش بلّمیها رمایه تحویل صاحبان شرکتسود و س

بیش از برخی مراکز کارگران،  به دلیل همین فشار مضاعف استثمار کفشهای کارخانه

دیگر کار آماج اعتراض و میدان اعتصاب کارگران بودند. یکی از این اعتصابات در بهار 

پیش آنها زنان و جوانان کارگر تمامی روی داد. کارگران و پیشا 1354سال 

اختند. در محوطه کفش بال اجتماع کردند و مطالبات اند تولید را از کارهای ماشین

 خود را به شرح زیر مطرح ساختند.

 . تهیه غذای رایگان توسط سرمایه داران برای همه در سالن غذاخوری کارخانه1

 ال در هر روز  ری 20. افزایش مزد تمامی کارگران به میزان 2

به دست و پا افتادند تا اعتصاب را هر چه زودتر پایان دهند. یکی ها صاحبان کارخانه

از آنها پشت تریبون رفت و شروع به ورق زدن کارنامه کارگر دوستی خود کرد!! او با 

مرزهای وقاحت گفت که اصالً مادرزاد سوای تأمین سعادت و رفاه و  همهعبور از 

ان هیچ آرزوئی نداشته است!! و در طول عمر خود هم هیچ کار خوشبختی کارگر
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دیگری جز این انجام نداده است!! او ادامه داد که شما به سر کار باز گردید و من هم 

شما را جامه عمل خواهم پوشاند!! در همین موقع جوانان کارگر که با شم های خواسته

مفهوم وعده هر سرمایه دار را  شناختند و معنا ومی تیز طبقاتی خویش او را خوب

کردند، پا جلو گذاشتند و گفتند بنویس، تعهد نامه ای تنظیم نما و زیرش را می درک

امضاء کن! گفتگو جریان داشت که اردوی وعده و وعیدهای سرمایه دار، از درب 

ورودی کارخانه ظاهر گردید. او پیش از اینکه طومار طویل کارگر دوستی و عشق 

ماجرای اعتصاب را به را قرائت بنماید، از طریق تلقن  ی خویش به کارگرانورزی الوه

قوای قهر و کشتار دولت بورژوازی گزارش نموده بود و در حین مرور سطور آن طومار، 

رسیدند و ها چشم به راه داشت که آن جانیان هر چه زودتر از راه برسند. ژاندارم

فریاد  همگی ب گر نشان دادند. کارگرانخود را به چند صد کارگر اعتصاهای تفنگ

 دهند، بدون تحقق مطالباتشان به کار بازنمی زدند که هیچ ترسی به دل راه

شروع به تهدید کردند و ها گردند و حتماً اعتصاب را ادامه خواهند داد. ژاندارمنمی

یا در کارگران بر مقاومت خود افزودند. عمله و اکره قهر سرمایه وانمود کردند که گو

باز هم  صدد جلب توافق کارفرمایان هستند. آنها پس از راز و نیاز با صاحبان سرمایه

دهند که هر دو خواست می به سراغ کارگران آمدند و گفتند که صاحبان شرکت قول

بسیار خوب ها شما را محقق سازند. یکی از کارگران فریاد سر داد که ما با این قول

گویند بنویسند و یک سند کتبی به دست ما می ، اگر راستآشنائیم. اینها دروغ است

ما خود را نشان دادند و بر طبل تهدید کوبیدند، اهای باز سالحها دهند. ژاندارم

شینند. قوای سرکوب دو باره با صاحبان سرمایه کارگران مصمم بودند که عقب نن

هد کتبی کردند. مجلس مشورت دائر کرد و سرانجام کارفرمایان شروع به تنظیم تع

کار شدند، فردای آن روز شماری از جوانان های پس از این ماجرا کارگران راهی سالن

کارگر خطاب به همزنجیران خویش گفتند باید اعتراف کنیم که گول خوردیم. باور 

نمودن کالم مشتی استثمارگر جنایتکار حماقت محض است. سرمایه داران مسلماً به 

که حتماً خواهد شد  -شان نخواهند داد و آنگاه که چنین شود وعده خود پای بندی ن

خواهیم رفت!! همان مزدورانی که ها به کجا شکایت خواهیم برد!! آیا سراغ ژاندارم -
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 مسلماً درست کارشان کشتار ما با هدف دفاع از منافع صاحبان سرمایه است. آنان

 ( 151گفتند. )می

 مبارزات کارگران نفت

مختلف شرکت نفت، اعم از مراکز مهم های به بعد حوزه 50وع دهه از سالهای شر

نفتی استان خوزستان یا پاالیشگاهها و مؤسسات مستقر در سایر شهرهای ایران بر 

پیش با جنب و جوشهای سرکش اعتراضی کارگران نفتگر رو به رو های خالف دوره

سنجیده و طبیعتاً بسیار های با برنامه ریزیها نبود. رژیم در طول این سال

بشرستیزانه راههای زیادی را برای زمینگیر سازی این بخش جنبش کارگری پیش رو 

نسبتاً زیادی نیز دست یافت. مقدم بر های قرار داد و با پیمودن این راهها به موفقیت

هر چیز توده کارگر را به لحاظ میزان بهای نیروی کار، سطح معیشت و امکانات 

چند شقه کرد، قشر نازکی از کارگران به ویژه عناصر با تجربه و  اجتماعی یا رفاهی

اخت، آنها را اند دارای پیشینه طوالنی کار را با دادن برخی امکانات به ورطه رفرمیسم

نیروی ذخیره سندیکا سازی و اتحادیه گرائی کرد و از این طریق مأمور علی العموم 

البته رؤیای  داری ساخت. چنین چیزی چالش مبارزه و اعتراض کارگران علیه سرمایه

بود که رژیم شاه و ساواک به عنوان نیروی متمرکز برنامه  ممنوعه غیرقابل حصولی

 ریزی نظم سیاسی و اجتماعی سرمایه، در رابطه با کل جنبش کارگری دنبال

 حامی و پشتیبانش خیلی خوبهای کردند. رژیم، نهادهایش و امپریالیستمی

رمایه داری ایران با موقعیت و مکان خاص خود در تقسیم کار دانستند که سمی

به شریان حیات ها جهانی سرمایه و به عنوان حوزه پمپاژ عظیم ترین اضافه ارزش

دانستند و به می آید. آنها این رانمی سرمایه بین المللی، از عهده انجام این کار بر

طه با کارگران شرکت نفت دنبال فقط در راب همین دلیل مسأله را عجالتاً و ضرورتاً

نمودند. اکثریت غالب کارگران را در همان وضعیت پیشین خود، در برهوت فقر و 

تومان  500نگه داشتند، دستمزد ماهانه آنها را حول محور ها نداری و انبوه محرومیت

های آنها کومههای و کمتر کنترل کردند. زیر نام مسکن به پر نفوس ترین خانواده

ر دو اتاقه بدون هیچ امکانات دادند، مستمری بازنشستگی آنها را پس از سالیان محق
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تومان در ماه باالتر نبردند، در عرصه دارو و درمان و  400و  300دراز استثمار شدن از 

قرار دادند. عده کثیری را از ها آموزش و امکانات دیگر آماج بیشترین فشارها و سختی

با پرداخت دو ماه « بازخرید»بسیار وسیع تری را زیر نام  کار اخراج نمودند، جمعیت

دستمزد در سال روانه جهنم بیکاری کردند. شمار کارگران اخیر در حدی بود که 

را به مثابه یک نشان « شرکت نفتهای بازخریدی»اصطالح  همه جا اهالی خوزستان،

ند. با بیکارسازی بردمی هویت برای اسم بردن از آنها در محاورات روزمره به کار

و کمبود نیروی کار را بر گرده ها گسترده این کارگران کل فشار کار ناشی از نبود آن

 همزنجیران  دیگرشان سنگین ساختند. 

بر اکثریت وسیع ها رژیم شاه و کارفرمایان شرکت نفت به موازات اعمال این بربریت

کردند. این بخش را با پرداخت نفتگران، عده ای را نشان کارمندی و عناوین دیگر عطا 

و محالت « بوارده»و « بریم»دادن اقامتگاههای مدرن در بعضًا مزدهای نسبتاً باال، 

شمشیر سندیکاسازی به ، در این میان عده ای را هم  خود ساختند  مشابه مطیع

هر جهتگیری خودجوش سرمایه ستیز توده کارگر  بالندگیمأمور جلوگیری از  دست

ه اتحادیه آفرینی ساواک در شرکت نفت بیش از هر کجای دیگر جنبش کردند. پروژ

های کارگری ایران به ثمر نشست. در اینجا سندیکاهائی تشکیل شد که متمایز با دکه

توانست جماعتی از می داشت و برخی امکانات ،دیگر سندیکائی مخلوق ساواک

سرمایه داران داخلی، کارگران را دور خود جمع کند. این سندیکاها توانست خیال 

شریک را  از خطر عروج رادیکال جنبش کارگری های خارجی، رژیم شاه و امپریالیست

آسوده  در این بخش حساس سرمایه اجتماعی آسوده نماید و عمال هم برای چند سال

جنایتکارانه رژیم شاه و های واقعیت بسیار تلخ آن است که برنامه ریزی نمود.

این گذر و در رابطه با کارگران نفت حداقل تا شروع نیمه دوم دهه بورژوازی ایران در 

مؤثر افتاد. درست در سالهائی که جنبش کارگری ایران همه جا در خورشیدی  50

حال اعتراض، اعتصاب، خیزش و تعرض بود، در دوره ای که کارخانه ها، هشت تا، 

افتادند، سالهائی که می هشت تا و بیشتر، با خروش مبارزه کارگران به ورطه تعطیلی

کرد، آری درست در چنین دوره می اعتصاب از کارخانه ای به کارخانه دیگر سرایت
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کم یا بیش  ای، تمامی مراکز عظیم کشف و استخراج و تولید و پاالیش و صدور نفت

به ورطه سکوت غلتیدند و در هیچ کجای آنها،  صدای هیچ اعتراض کوبنده و پردامنه 

سید. رژیم توانست کارگران را شقه شقه کند، دچار تفرقه نماید، ای به گوش نر

و  یکپارچگی آنها را تا حدود زیادی مختل سازد، قشری را به تسلیم طلبی

ازد. الیه ای را به رفرمیسم سندیکالیستی آویزد و به کمک همه این کارها، اندمماشات

ر کند. در طول تمامی نفتگران را، این بخش بزرگ جنبش کارگری ایران را زمینگی

 اعتصاب در مراکز نفتی رخ داد.  3این مدت 

نگهبان شرکت نفت آبادان در اعتراض به سطح بسیار پائین  کارگران 52در اسفند 

های به حداقلی از خواستها دستمزدها و روزانه کار طوالنی، دست از کار کشیدند. آن

 خویش رسیدند و به اعتصاب پایان دادند. 

رخ داد. در  1352باز هم در خوزستان و باز هم در همان ماه اسفند  تصابدومین اع

به نازل دستمزدها بسیار فشار فقر و میزان  زیرکه  انکارگراز  این ماه عده ای  23روز 

ه ریزی قبلی و در دایره نسبتاً محدود مراودات کاری مبودند، بدون برنا ستوه آمده

همه این افراد را که حکم اخراج خیلی زود ایان خود، شروع به اعتراض کردند. کارفرم

دست با مشاهده این وضع شد، صادر نمودند، اما کارگران می نفر بالغ 40شمارشان به 

دیگر شدند و خواستار حمایت مؤثر آنها های در قسمت یشبه دامن همرزمان خو

ن بود که کارگر به این خواست پاسخ مثبت دادند و در این زما 5000گردیدند. حدود 

 کارگران لیست مطالبات خویش را به شرح زیر اعالم داشتند.

 درصد افزایش دستمزد 30 -

های تأمین سرویس ایاب و ذهاب برای همه کارگران در همه نقاط حتی حومه -

 دوردست

 متر به باال کار کنند.  5در ارتفاع  مجبورند پرداخت حق سختی کار برای کارگرانی که -

 مامی کارگران پاداش ماهانه برای ت -
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کنند نمی به هر دلیل کارها کارگرانی که پنجشنبههمه دستمزد روز جمعه به  -

پرداخت شود. این نکته گفتنی است که سرمایه داران پیش تر مزد این روز را در 

صورت تعطیلی پنجشنبه ها، یا عدم حضور کارگران در روزهای پنجشنبه به هر دلیل 

 نمودند!!   نمی داختاز جمله بیماری حاد اصالً پر

روز به درازا کشید. نیروهای امنیتی رژیم در محل تجمع کارگران حاضر  5اعتصاب 

شدند و بساط تهدید و رعب و ارعاب پهن کردند. ساواک مطابق معمول مالزم قوای 

اسفند یکی از  26نمود. در روز می سرکوب بود و چند و چون کارش را تعیین

اع کارگران معترض شروع به موعظه تهدیدآمیز کرد اما مزدورانش در مقابل اجتم

کارگر اعتصاب کننده او را هو کردند و حرفهایش را به باد سخره گرفتند.  5000

خود نشدند، اما در روزهای های تا روز ادامه اعتصاب موفق به حصول خواسته کارگران

 (152آنها موافقت گردید. )های با بیشتر خواسته بعد

و جوش زودگذر نفتگران در این مدت، اعتصاب کارگران پاالیشگاه  سومین جنب

بود. ساواک و نیروهای سرکوب به محض اطالع از رخداد با  1353تهران در بهار سال 

بیشترین شتاب خود را به پاالیشگاه رساندند و شروع به تهدید و کشیدن خط و نشان 

 (153نتیجه پایان یافت. )کردند. این اعتصاب با دخالت سندیکا بدون اخذ هیچ 

 اعتصاب کارگران کارخانه شهاب 

ساخت این های تراست صنعتی هیتاچی ژاپن در ایران بود. تلویزیوننماینده « شهاب»

 کارگر زن 120کارگر از جمله  300ساخت. در اینجا می شرکت را مونتاژ و روانه بازار

جبور بودند به مرگبارترین شدند و ممی دردناک استثمار بسیار فرساینده و طوربه 

مدار مونتاژ را انجام  120شرائط کار تن دهند. هر کارگر در روز باید کارهای مربوط به 

های داد. فضای سربازخانه ای در سراسر سالنمی و تحویل همزنجیر بغل دستی خود

کار حاکم بود. هیچ کس حتی اجازه چند قدم راه رفتن در زیر سقف کارگاهها نداشت 

او نیاز حتمی چرخه تولید سود باشد. میزان مزد کارگران های اینکه تمامی گام مگر

مثل همه سرمایه داران  چرخید. سرمایه دار صاحب شرکتمی ریال 95حول محور 

دانست که این بخش می اصرار ویژه ای بر تشدید مرگبار استثمار زنان کارگر داشت. او
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د خود موفق به یافتن کار و فروش نیروی کارگران بسیار سخت تر از همزنجیران مر

کند و همزمان آن می شوند. مصیبت مضاعفی که سرمایه بر زنان تحمیلمی کار خود

 شرکتمالک « خرم آبادی»سازد. می را ساز و برگ استثمار هر چه موحش تر آنها

فتد. او ز هیچ حریف و شریک و رقیب عقب نیکوشید تا در به کارگیری این اهرم امی

 با وقاحت غیرقابل توصیفی دستور داد تا درب عمومی توالت قسمت زنان را بر دارند!!

شاید در آنجا با دیدن همدیگر ولو برای چند ثانیه ها پایه استداللش این بود که زن

 !! گرددوارد گفتگو شوند و زمان بازگشت آنان به میز مونتاژ دچار تأخیر 

کرد می . او از راههای مختلف تقالشدنمی محدودبه همین جا بیشرمی سرمایه دار اما 

تا همه کارگران را جاسوس هم کند، تا ادامه کار هر کارگر را به همراهی او در تهیه 

گزارش از همه حرکات و سکنات همزنجیرانش موکول سازد!! از باورهای خرافی دینی 

کرد و همین تشتت می کارگران برای ایجاد تشتت میان آنها بیشترین بهره برداری را

کارگر کارخانه همگی  300ساخت. می را ساز و کار تشدید سهمگین تر استثمار آنان

از این وضع و از سطح بسیار نازل دستمزدها به شدت عاصی بودند. آنها نخست شروع 

به نامه نگاری کردند و خواستند بساط توسل به وزارت کار دولت سرمایه پهن کنند، 

این کار پشیمان گردیدند. در گفت و شنود با هم نتیجه گرفتند که  اما بسیار سریع از

شکایت از سرمایه دار پیش دولت سرمایه داران به تمسخر کشیدن خویش است. باید 

از قدرت جمعی خود عزیمت کنند. نماینده خود را پیش سرپرست کارخانه فرستادند 

ست بدون اینکه حرف و خواستار افزایش مزدها و بهبود شرائط کار شدند. سرپر

نماینده را گوش دهد او را با توهین و تهدید از اتاق کار خود بیرون کرد. وقوع این 

حادثه، دریای خشم کارگران را به تالطم آورد، همه خشمگین و عاصی آماده اعتراض 

و تعطیل کار شدند. کارگری وارد اتاق سرپرست شد، کوله بار خشم خود را بر سر او 

زیادی که به کارگران کرده بود او را مورد مالمت قرار های به خاطر اهانت آوار نمود و

داد. سرپرست با قهر و غضب او را نیز نه فقط از دفتر کار بیرون کرد که حکم به 

بیکارسازی و اخراج وی از شرکت داد. همین جا بود که کارگران قسمت قالب سازی 

آغاز شد، کارفرمایان به امید غلبه بر متحد و یک صدا دست از کار کشیدند. اعتصاب 
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اعالم انصراف  شانهمرزم از اخراج کارگر خشم کارگران و بازگرداندن آنها به کار

خود پای فشرد. کارگر های توده کارگر کارخانه بسیار مصمم بر خواست نمودند، اما

همه  گردد کهمی مبارز اخراج شده نیز اعالم نمود که فقط در صورتی به سر کار باز

اعتصاب محقق شود. فردای آن روز صاحبان سرمایه با خواست افزایش های خواست

دستمزد کارگران قالب سازی موافقت کردند، اما سایر کارگران هیچ چیز به دست 

نیاوردند. دلیل مسأله روشن بود. کارگران فاقد حداقل انسجام، همسوئی و همدلی 

ند. افزایش مزدها و بهبود شرائط کار حرف تثبیت یافته برای آغاز اعتراض جمعی بود

دل همه آنها بود. اما اینکه مبارزه را از کجا آغاز کنند، چگونه پیش برند، با چه موانعی 

مواجه خواهند شد، سرمایه داران چه خواهند کرد، قوای سرکوب دست به چه 

چه  روزیپی کارهائی خواهد زد و در همه این حاالت و برای چالش همه موانع سر راه

مسائلی که فهم و هضم آنها نیاز پیشبرد یا کل و باید انجام داد،  توانمی کارهائی

در حرکت روز آنها جای الزم را احراز نکرده و سالح حاضر  موفق هر مبارزه است

. یک اعتراض متحد حتی در ساده ترین نوع خود نیازمند آن است پیکارشان نشده بود

شود. چیزی  توده کارگرطبیعی مراودات مشترک روزمره  باال مالط و مصالح نکاتکه 

فتاده بود. کارگران قالب سازی کار را تعطیل کرده بودند اما یکه در اینجا اتفاق ن

و ها ضعفاین تردید داشتند، کارفرمایان انبوه هنوز دیگران حتی در شروع اعتصاب 

و  جنبیدندبسیار سریع  کردند، کارگرانرا سالح تعرض خود به مبارزه ها پاشنه آشیل

 (154اعتصاب را پیش از آنکه همه کارخانه را فرا گیرد عماًل به ورطه شکست راندند. )

 

 کارگر 8شورش کارگران کارخانه شاهی، کشتار 

و مراکز کار، در ها شاهد گسترش روزافزون موج اعتصاب در کارخانه 53سراسر سال 

از همین کتاب گفتیم که شمار شهرهای مختلف ایران بود. پیش تر در جائی 

اعتصابات این سال تمامی نهادهای نظم سرمایه و بیش از همه ساواک را دچار وحشت 

اعتصاب خبر داد، این رخداد را  3ساخت. وزارت کار رژیم از شرکت هر کارگر در 

هراس انگیز خواند و یافتن راه چاره برای متوقف نمودن چنین روندی را امر حیاتی 
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رمایه و دولت اعالم داشت. کاماًل طبیعی بود که کثرت اعتصابات خواب صاحبان س

بورژوازی و سکانداران سفینه قدرت سرمایه داری را سخت مشوش سازد و به چاره 

تمامی راههای الزم برای  50جوئی وادارد. ساواک و کل رژیم از همان اوایل سال 

نی و اتحادیه سازی مهم ترین و کردند، سندیکا آفریمی چالش این وضعیت را زیر و رو

در ها دیدند. آنمی قابل پیچیدنها چاره سازترین نسخه ای بود که در کنار قتل عام

های وسیعی دست یازیدند. سندیکاهای زیادی در کارخانههای این گذر به تالش

آنان تعبیر نشد، سندیکاهای های مختلف بر پای داشتند، اما واقعیت این بود که خواب

ست ساخت ساواک اگر چه در برخی جاها از جمله شرکت نفت انتظارات صاحبان د

گفت، اما در اکثریت قریب به اتفاق مراکز کار می سرمایه و رژیم را کم یا بیش پاسخ

قادر به مهار مبارزات کارگران نگردید، اعتصابات همچنان روند گسترش پیمود. در 

ته نشد، که بیشتر و در برخی موارد هیچ کاسها نه فقط از شمار آن 1354سال 

های از جمله خیزش در شمال طوفانی تر گردید. اعتصاب کارگران کارخانه شاهی

 خونبار و پرتالطم این سال بود.

کارگر در اعتراض  به کمی دستمزدها دست  80در یکی از روزهای ماه مرداد، حدود 

به تدریج کارگران دیگر نیز از کار کشیدند و در محوطه داخلی شرکت اجتماع کردند. 

پیوستند. صاحبان سرمایه و قوای سرکوب ها اختند و به آناند را از کارها ماشین

شروع به تهدید نمودند، اما کارگران به اعتصاب ادامه دادند. فردای آن روز آنان 

تصمیم گرفتند که اعتصاب را از فاصله محدود مرزهای کارخانه خارج سازند، بسیار 

ه و منظم مارش باشکوهی را به سوی مرکز شهر آغاز نمودند. چند گام آن سنجید

را خواباندند و با ها کل ماشین هم« گونی بافی» طرف تر همزنجیران معترض آنها در 

خود به صفوف فشرده کارگران شاهی ملحق گردیدند. اعتصاب های سر دادن خواسته

صرف کارگران در آمد. پلیس تقریبًا و نواحی مرکزی شهر عمالً به ت راه خیزش پیمود

را برای مقابله با شورش به ناحیه محل اجتماع ها تمامی نیروهای مستقر در کالنتری

کارگر با شور و هیجان همدیگر را به پایداری و ادامه های کارگران گسیل نمود. توده

ارگران و کهای ک زنان و بچهاندکاند مبارزه توصیه کردند. در طول تداوم اعتراض،
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گروههائی از اهالی شهر وارد اجتماع کارگران شدند و برای حمایت از آنان اعالم 

آمادگی نمودند. فعالین آگاه تر جنبش کارگری کوشیدند تا از بروز ترس و یأس در 

حادتر و باز هم حادتر شد. پلیس ها میان همزنجیران خویش جلوگیری کنند. رویاروئی

مرکز شهر  خواست. رژیم نیروهای بیشتری اعزام کرد.از سایر قوای سرکوب کمک 

شاهی میدان جدال کارگران و دولت سرمایه شد، پلیس شروع به تیراندازی نمود و با 

کارگر مبارز جان باختند و  8سبعیت تمام سینه کارگران را نشانه رفت. در این روز 

بربریت و  رژیم درنده شاه برگ بسیار سیاه دیگری بر کارنامه سراسر توحش،

 (155هولوکاست آفرینی ضد کارگری خود افزود. )

 اعتصاب کارگران جیپ لندرور 

کرد. میزان تولید روزانه شرکت تا می کارگر را استثمار 350کارخانه جیپ لندرور 

دستگاه جیپ  14و پیش از اجرای طرح موسوم به  طبقه بندی مشاغل،  1352سال 

یخ و به دنبال اجرای طرح مذکور و تشدید هر چه در روز بود. این رقم پس از آن تار

دستگاه در روز رسید. در این کارخانه نیز سندیکائی  20فزون تر استثمار کارگران به 

کشید. حادثه می وجود داشت که وظیفه کنترل و مهار مبارزات کارگران را به دوش

فه وجودی قابل تعمق در دل این محاسبات آن بود که کارگران با اطالع از فلس

سندیکا و رل سندیکاچیان، نقشه ای کشیدند و با درایت خاصی به فکر چالش 

سیاست سندیکا آفرینی صاحبان سرمایه و ساواک افتادند. آنها اعضای سندیکا را جمع 

به آنها گفتند:  نمودند و به عنوان آحادی از همزنجیران، با آنها وارد گفتگو شدند.

نیم که نفع واقعی همه کارگران باشد، نه آنچه شما مطابق بیائید پیمان بندیم تا آن ک

راه و رسم سندیکا باید به نفع صاحبان جانی سرمایه، مطابق خواست ساواک و علیه 

توانید بر سر عهد خود وفادار نمی که اگر توده کارگر انجام دهید. کارگران ادامه دادند

زنجیران خود خیانت نکنید. باشید، حداقل از نمایندگی ما استعفا دهید و به هم

گوش دادند و سپس نه در لباس سندیکاچی، که به ها اعضای سندیکا به تمامی حرف

عنوان چند فعال کارگری با رفیقان کارگر خود پیمان بستند. آنها عهد کردند که که 

هیچ گاه و تحت هیچ شرائطی نقش عضو سندیکا را آنسان که راه و رسم این نهاد 
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پس  طبقه خویش پشت ننمایند.های تودهاست بازی نکنند و به منافع  سرمایه ساالر

از این قول و قرارها بود که نمایندگان کارگران پروسه ای از تصادمات جدی با 

مطالبات  کارگر آغاز کردند. ماجرای 350کارفرمایان را با هدف حصول مطالبات معوقه 

رای طرح طبقه بندی مشاغل، پس از اج 1352تعویق افتاده چنین بود که در سال 

تومان به مزد هر کارگر اضافه کنند و  500تا  300صاحبان سرمایه تعهد نمودند مبلغ 

به بعد پرداخت کنند. سرمایه  50این مبلغ را بر اساس مفاد همان طرح، از آغاز سال 

داران وعده دادند اما مثل هر وعده دیگر مربوط به تحقق مطالبات کارگران این گفته 

اختند. کارگران در این مدت به کرات اعتراض اند خود را نیز یکراست به زباله دانی

کردند، اما باز هم وعده و وعید تنها چیزی بود که دریافت نمودند. این کشمکش میان 

کارگر جیپ لندرور و صاحبان سرمایه وجود داشت تا اینکه نمایندگان کارگران  350

به کارفرمایان هشدار و کنار نهادن نقش سندیکاچی،  االبه دنبال عهد و پیمانهای ب

چند ساله دستمزدها را پرداخت کنند. همزمان های دادند که باید مابه التفاوت

کارگران نقشه مند و متحد، دست به اعتصاب نامحدود کم کاری زدند. آنان اعتصاب را 

پائین آوردند.  چهار ماه و چند روز ادامه دادند و تولید کارخانه را تا سطح نصف

صاحبان شرکت احساس عجز کردند و به فکر چاره جوئی افتادند. مقدم بر هر چیز 

تالش نمودند تا از طریق پرداخت رشوه نمایندگان کارگران را بخرند و همراهی آنها را 

سالح شکست اعتصاب کنند. بر پایه اطالعات آن ایام حتی حاضر شدند مبلغی بالغ بر 

جمع چند نماینده کارگران بپردازند، ترفندی که با مخالفت قاطع  هزار تومان به 50

کارگران نماینده مواجه گردید. کارفرمایان در گام بعد به ساواک توسل جستند و 

متقاضی پرونده سازی و دستگیری جمع مذکور شدند. ساواک انجام این جنایت را 

اف سیاسی معین متهم نمود برنامه کار خود کرد، چند تن از این عده را به داشتن اهد

و حکم نمایندگی آنها را باطل ساخت. این اقدام ساواک آتش خشم کارگران را شعله 

ورتر کرد، آنها در همان روز دست از کار کشیدند. همزمان یک کارگر فنی پای جلو 

گذاشت و کلیه خطوط تلفنی کارخانه را قطع نمود تا کارفرمایان از تماس با ساواک یا 

یروهای سرکوب و گزارش شروع اعتصاب باز مانند. کارگر دوم خود را به درب سایر ن
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محکم مفتول درب را از داخل بست. سومین های ورودی شرکت رساند و با بسته

همه و خطر نمودن و بی پروائی را از همه ربود. او در برابر چشم  کارگر گوی شجاعت

بسیار با یک خیز  ،رمایه دارعوامل س همزنجیران، حتی در مقابل دیدگان مبهوت

عکس شاه جنایتکار سرمایه را از روی دیوار کند و با  و شجاعانه جسورانه

کارگر چهارم خطاب  خشم مشتعل طبقاتی خود ریز، ریز نمود و بر زمین ریخت.

 کرد. او گفت:  سخنرانیبه یاران همرزم شروع به ایراد 

دهند تا چه رسد به نمی ولیه ما راکنیم مطالبات امی حتی وقتی اعتراض و اعتصاب»

اینکه حرف نزنیم. حق گرفتنی است نه دادنی و باید آن را از حلقوم کارفرما بیرون 

خرد می آورد. کارخانه دار پول کم ندارد، او با پول خویش مدام ساواک و ژاندارمری را

ای کند. مثل روز روشن است که برمی را برای سرکوب اعتراض ما بسیجها و آن

پرداخت مطالبات ما دچار هیچ کسر و کمبودی نیست. در گذشته با اتحاد خویش جلو 

فروش تولیدات شرکت را گرفتیم و رئیس کارخانه را به شرکت راه ندادیم. این بار از 

این نیز فراتر خواهیم رفت. راه هر میزان تولید را سد خواهیم ساخت تا به همه 

بود که کامیون حامل  بسیار پرشور سخنرانیاین ن در پایا« مطالبات خود دست یابیم

مأموران ژاندارم از پاسگاه کاروانسراسنگی خود را به کارخانه رساندند. همزمان 

ها دژخیمان ساواک سرمایه از راه رسیدند. آنها آماده اعمال هر نوع بربریت بودند. گفته

اراده مصمم آنها برای و کارهای ساعات اخیر کارگران را بسیار خوب اطالع داشتند. 

تعطیل چرخ تولید، پاره نمودن عکس شاه جنایتکار، قطع کابلهای تلفن و بستن راه 

دانستند. آمادگی آنها برای توحش هیچ مرزی می ورود قوای سرکوب به کارخانه را

کارگر مبارز را دستگیر و آنها را با زور سرنیزه  20نداشت. در یک چشم به هم زدن 

ارتشی راهی سیاهچال قزل قلعه کردند. ساواک و نیروی ژاندارم های سوار کامیون

مبارزه کارگران را در هم کوبیدند و اعتصاب را به ، سبعیت ها همهسرمایه با توسل به 

شکست کشاندند. چند روز بعد بیشترین شمار کارگران را از کار اخراج نمودند و به 
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کردند. ها ین استثمارها و سالخیجای آنها کارگران ساده جدید را آماج شدیدتر

(156) 

 اعتصاب کارگران شرکت آژور ) فروزان(

 کارخانه آژور در کنار جاده قدیم کرج قرار داشت و چند صد کارگر را استثمار

نمود. سرمایه دار صاحب شرکت از جمله سهامداران بزرگ بنز خاور نیز بود و می

گردید. نمی یک یا دو کارخانه محدودقلمرو استثمار و سالخی کارگران توسط وی به 

آورد. دستمزد می کرد و سودها نجومی به چنگمی گازی تولیدهای شرکت، اجاق

کارگران مثل همه جا نازل بود و بخشی از این دستمزد نازل زیر نام سود ویژه 

شد. میزان این بخش معادل دو ماه مزد در سال بود که کارگران بسیار می پرداخت

ماه و نیم به جای دو ماه بودند  4ن اعتراض داشتند. آنان خواهان دریافت سخت به آ

ادامه یافت تا ها نهاد. کشمکشنمی اما صاحب شرکت به این خواست کارگران وقعی

آنان  53اینکه کارگران تصمیم به اعتصاب گرفتند. در روز هشتم شهریور سال 

گاههای تولید نشستند، بدون اینکه اختند. همگی در کنار دستاند را از کارها ماشین

هیچ ماشینی را روشن سازند. کارفرما شروع به کشیدن خط و نشان نمود. تهدید کرد 

و از آینده بسیار بدی که در انتظار اعتصاب کنندگان است سخن راند. تهدیدهای 

ضرورت ادامه  کارفرما هیچ کارگری را دچار هراس نساخت، و هیچ کس را در مورد

نداخت. سرمایه دار بر سبعیت خود افزود، او نماینده کارگران را ابه تردید نیمبارزه 

احضار نمود و از کارخانه اخراج کرد. پس از آن گروه، گروه توده کارگر را به دفتر خود 

آورد و جدی بودن خطر اخراج را به آنها یادآور شد. اقداماتی که خشم کارگران را 

کرد. ساعتی بعد ها آنها را آماده مقابله با این بربریتبیش از پیش مشتعل نمود و همه 

جمعیت چشمگیری از کارگران به دفتر رئیس کارخانه حمله ور شدند، کارفرما شروع 

به لرزیدن کرد، به وحشت افتاد و کوشید تا خود را از آتش قهر بردگان مزدی عاصی 

موعظه باز کرد، نصیحت سرمایه خالص کند. این بار او به شیوه واعظان دین زبان به 

را جایگزین تهدید ساخت و نشان داد که حمله کارگران کار خود را کرده است. 

پای  دخوهای و همصدا بر حصول خواسته متحدکشید. همگی  طول روز 7 اعتصاب
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ماه و نیم سود ویژه را یگانه راه پایان اعتصاب اعالم نمودند.  4فشردند و پرداخت 

را حفظ کردند،  یشتردیدی نشان ندادند، همرزمی و اتحاد خوکارگران هیچ تزلزل و 

کارهائی که بیش از هر چیز دیگر به پیروزی آنها کمک نمود. در روز هفتم سرمایه دار 

راه تسلیم را  ،فکر کردهشرکت مجدداً در مقابل اجتماع کارگران ظاهر شد، او گفت که 

ماه و نیم  4آماده به پرداخت  ،تربرای جلوگیری از زیانهای انبوه  .ترجیح داده است

سرمایه های سود ویژه به تمامی کارگران است. در روزهای پس از پایان اعتصاب توطئه

دار علیه کارگران ادامه یافت. حادثه ای که متأسفانه این بار واکنش به موقع توده 

کارگر  20کارگر را به دنبال نیاورد. سرمایه دار با اغتنام فرصت و سفاکی تمام حدود 

را اخراج کرد. این کارگران بیکار شدند اما با غرور زایدالوصفی فریاد سر دادند که در 

های قطعاً در کارخانه یم،اینجا مطالبات خود را از حلقوم صاحبان سرمایه بیرون کشید

 (157دیگر نیز همین کار را خواهیم کرد. )

 تبریزهای اعتصاب کارگران کوره پزخانه

تبریز علی العموم در دو نقطه اطراف شهر و بیش از همه در محله ای های کوره پزخانه

در شرائطی مرگبار و ها مستقر بودند. کارگران همه این کوره« کجاآباد»به نام 

 آتشهای کندند، کنار شعلهمی کردند، از بام تا شام جانمی ضدانسانی کار

 سود صاحبان سرمایه شدند و تار و پود وجود خود رامی سوختند و ذوبمی

نیز نفرین شدگان دوزخ توحش سرمایه و قربانیان ها ساختند. کودکان خردسال آنمی

آستان سودهای هر چه انبوه تر سرمایه داران بودند. قربانیان ساقط از مدرسه و درس 

داد، نفرین شدگانی که می و معلم و بهداشت و دارو و درمان یا هر چه بوی زندگی

ک هزینه معاش خانواده را تأمین کنند بسیاری از این کارگران اند سنین باید در این

استان هیچ سرپناهی نداشتند. از مناطق دور دست و به طور مثال نواحی شمال 

کردند تا ساعاتی از شب را در آن می زدند، آلونک بر پامی آمدند، چادرمی خراسان

رمایه را بچرخانند. مزدها بسیار پائین بیتوته کنند و مابقی شبانه روز، چرخه تولید س

شد، می بود و با اینکه قیمت آجر تولید شده توسط آنها هر ماه از ماه پیش بیشتر

باز ها صاحبان کوره 1354ماند. در شروع سال می بهای نیروی کارشان الیتغیر باقی
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ند. کارگران ریال در ازاء هر هزار آجر رساند 2500هم قیمت آجر را افزایش دادند و به 

خواستار افزایش دستمزد شدند و کارفرمایان مثل همیشه جواب رد دادند. کاسه صبر 

« کجاآباد» آجرپزان اما این بار از همه لحاظ لبریز بود. کارگران چند کوره در محله 

دست از کار کشیدند. خبر به سرعت باد در همه منطقه و متعاقب آن در کوره 

تمامی های پیچید. آتش اعتصاب شعله کشید و شعلههمه جای شهر های پزخانه

خاموش شد. سرمایه داران به رسم معمول از قوای سرکوب سرمایه و ساواک ها کوره

شاه طلب یاری کردند. همه این نیروهای دژخیم در سریع ترین زمان خود را به 

ر و کشتار، رساندند. آنها تصمیم گرفتند که با توسل به زوها و سایر کوره« کجاآباد»

توده وسیع کارگر معترض را به سر کار باز گردانند. سمبه کارگران اما پرزورتر از 

دیگر بود. همه در هر کجا که بودند با صدای واحد فریاد سر دادند که قهر های وقت

 سرمایه را با مقاومت استوار پاسخ خواهند داد. گفتند که تحت هیچ شرائطی به کار باز

ایش مطلوب مزدها تنها دریچه ممکن به ختم اعتصاب است. کارگران گردند، افزنمی

نشان دادند که  عمالً در برخی جاها به پلیس و نیروهای سرکوب حمله ور شدند و

روز به طول انجامید و سرانجام سرمایه  5باشند. اعتصاب می بسیار قاطع آماده مبارزه

کارگران اعالم های بول خواستآمادگی خود را برای قها داران صاحب کوره پزخانه

باال رفت و کارگران با احساس پیروزی سر کار خود باز  %50داشتند. دستمزدها 

در روزهای مبارزه حادثه ای هم رخ داد که گفتنش خیلی نامربوط گشتند. 

کشمکش یک مأمور پلیس با درندگی نفرت های نیست. در یکی از صحنه

یک کارگر را به باد ناسزا گرفت و با نثار  باری که خاص قوای قهر سرمایه بود،

بر سر او داد زد که چه کسی وی را برای اعتصاب تحریک ها بیشترین فحاشی

هیچ »کرده است!! کارگر در قبال سبعیت پلیس بسیار جسورانه فریاد زد که 

 (158)  «!خواهیممی کس، ما همه جمهوری

و اعتصابات این ها بل شمار عظیم خیزشاعتصاباتی که در باال به آنها اشاره شد در مقا

حتی مصداق مشتی از خروار نیز نیستند. بحث اصالً این نبود که کدام ها سال
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 و مراکز کار در طول این چند سال دستخوش اعتصاب شدند. بالعکس سؤالها کارخانه

توانست این باشد که آیا کارخانه ای وجود داشت که کارگرانش یک یا چند بار می

به مبارزه و اعتصاب نزده باشند. پرسشی که پاسخ آن واقعًا منفی بود. وقوع  دست

نیز ادامه پیدا کرد. در پاره  55اعتصابات با همین تاخت و حتی بیشتر در سراسر سال 

در تابستان این سال، بسیار بیشتر شد. ها ای موارد کثرت روزهای تعطیل کارخانه

از کار افتادند. چندین هزار ها ی هفتهری و تهران و بافکار براهای نساجی

کارگر روزها در بیرون کارخانه و در مقابل درب ورودی محل کار اجتماع 

خواستار افزایش دستمزد و سایر مطالبات ها کردند و با نصب دست نوشته

کارگران بافندگی تهران تجمع چند هزار نفری خود را به حاشیه  خود گردیدند.

ها تقل نمودند، در آنجا در برابر چشم هزاران و شاید میلیونبزرگراه جنوب شهر من

مسافر از دستمزد نازل خویش گفتند، از همگان خواستند تا تریبون حرفها و انتظارات 

آنان باشند. در برابر یورش قوای سرکوب ایستادگی نمودند و مبارزه را ادامه دادند. در 

ار از آنها پشتیبانی کردند و گاه برای طول اعتصاب بسیاری از کارگران مراکز دیگر ک

کارگری نیز های ساعاتی به اجتماع آنان پیوستند. عده زیادی از دانشجویان خانواده

تک تک و در مواردی به صورت گروهی به سراغ آنها رفتند، جانبداری خویش را از 

  مبارزات آنها اعالم نمودند و در انتشار خبر اعتصاب با آنها همکاری کردند.

مختلف شهر اصفهان نیز های و بافندگیها مبارزات گسترده کارگران نساجی

در اینجا هم چندین هزار کارگر تمامی دستگاهای تولید را  در همین مدت رخ داد.

متوقف ساختند، خواهان افزایش مزدها و بهبود شرائط کار شدند، در جریان مبارزه از 

ی نظامی دولت سرمایه درگیر شدند و سکنه کارگر شهر کمک خواستند، با نیروها

خود ادامه های خواستهتمامی حمله آنها را دفع نمودند. آنها اعتصاب را تا حصول 

 دادند.

در تهران سوای کارخانه هائی که اسم بردیم بسیاری از صنایع مهم دارای چند هزار 

ر روی گلوی خود ا و غیرقابل گریز بکارگر برای روزها تیغ اعتصاب کارگران را بسیار برّ



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  412

 

واحدهائی مانند گروه عظیم صنعتی بهشهر، جنرال موتورز، شیر لمس کردند. 

) ولو، زامیاد و کارخانه  3مرکب از « رنا»پاستوریزه، مینو، مجتمع صنعتی 

، شرکت «بی اف گودریچ» الستیک سازیبنز خاور، لیالندموتورز، ، نیسان(

الکتریکی، ارج، تولید دارو، در کوکاکوال، ایران ناسیونال، آزمایش، صنایع 

کارگر چرخ تولید را از  600در کارخانه آزمایش، وقتی که  زمره این واحدها بودند.

اختند، نماینده مزدور وزارت کار در معیت قوای سرکوب شروع به نطق کرد. او اندکار

تهدید نمود که اعتصاب کنندگان را مجازات خواهد نمود و درست همین جا بود که 

 تو از وزارت کاری یا نوکر سرمایه»، کشیدارگری با صدای رعد آسا بر سر وی فریاد ک

دانست که این دوتا، نمایندگی وزارت کار و می این کارگر بسیار خوب (159« )؟داری

 مزدوری سرمایه از بیخ و بن مترادف هستند و الفاظ متفاوتی برای بیان مفهوم واحدی

آورد تا خشم و می بر زبانمخصوصاً داشت. این عبارت را باشند. او در این تردید نمی

نفرت خود را علیه سرمایه و دولتش و عمله و اکره کشتارش عیان سازد. شهرهای 

و مراکز عظیم کار ها صنعتی قزوین و اراک نیز مرتبًا شاهد وقوع اعتصاب در کارخانه

حد مهم صنعتی دیگر بودند. در خوزستان سوای اعتصاب گروه صنعتی شهریار، چند وا

متعلق به شرکت نفت و  «لوله سازی کارون» ، «نورد لوله اهواز»کارخانه از جمله 

 کاترپیالر هر کدام برای چند روز با اعتصاب کارگران به ورطه خاموشی فرو افتادند. 

 عروج جنبش خونبار مسکن 

 «خارج محدوده ها»و ها کارگری محلههای شورش

یشه، دانش، ایدئولوژی، سیاست، اند وازی حدیث آفرینشتاریخنویسی رسمی بورژ

فرهنگ، صنعت، هنر، ادبیات، توسعه، تمدن و همه چیز توسط دانشوران عالیجاه 

 است!! کسانی که دار و ندار فکری خود را از سرچشمه پرتالطم شیوه تولید مسلط

 زمین رهاگیرند و به عنوان ساز و برگ بقای آن، در سپهر زندگی روز ساکنان می

نه طبقات معنا دارند و نه طبعًا از مبارزه طبقاتی سخنی  ،کنند. در این روایت تاریخمی

پوشند، بسیار کاریکاتوری، دروغین می در میان است. مورخان بورژوا وقتی لباس چپ
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یک خط در میان  معموالًها آنآویزند، می مارکسهای و طوطی وار خود را به گفته

همین اما « تاریخ تمامی جوامع انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی است»ه کنند کمی تکرار

گویند و تنها چیزی که هیچ گاه و به هیچ می در تاریخنویسی خود، همه چیزجماعت 

طبقه ای است که به حکم هستی های گویند نقش راستین تودهنمی میزان از آن

ریشه ای عینیت مسلط اجتماعی خود سکاندار کارزار واقعی طبقاتی برای تغییر 

یشه پردازان، ایئولوگ ها، افاضل، سیاستمردان، اند تاریخها موجود است. اگر اولی

ها نویسند، دومیمی فرهنگ آفرینان، مکتشفان کبیر و قافله ساالران علم و توسعه را

نیز تاریخ رهبران، صدرها، سفینه بانان قدرت احزاب و منجیان صاحب جاه بشریت را 

کنند. آنان که در لباس چپ به بررسی سیر می الالئیها ا کشت و در گوشدر مغزه

نیز همگی از همین بیماری رنج اند پرداخته 57رویدادهای منتهی به قیام بهمن 

به زعم خود حتی در مورد اند . طنز تلخ تاریخ است که اینان وقتی خواستهاندبرده

مذکور خیلی اغراق کنند کل وسعت کارگر در سلسله جنبانی فرایند های نقش توده

دیدشان از بستن چند شیر نفت توسط عده ای کارگر پاالیشگاه آبادان یک مو هم آن 

طرف تر نرفته است!! و اگر رفته است شاید حداکثر چند اعتصاب کارگری پیش و پس 

همین رخداد را دیده باشد. ما به این بحث و به این گوشه بسیار مهم تاریخ مبارزه 

اتی در ایران خواهیم پرداخت. حتماً نشان خواهیم داد که دو طبقه اساسی طبق

ارتجاعی و ماوراء ارتجاعی های جامعه، پرولتاریا و بورژوازی، پرولتاریا و اپوزیسیون

بورژوازی در آن دوره، در دل آن فرایند و در پهنه کارزار طبقاتی چه کردند. عجالتًا 

ره گفتگو داریم. عروج جنبش خونبار کارگران فقط حول حلقه معینی از این زنجی

» برای مسکن در حاشیه شهرهای بزرگ که در ادبیات چپ هیچ گاه عنوانی سوای 

 به خود اختصاص نداد. « مبارزات مردم خارج محدوده

و مراکز ها همان چند میلیون کارگری که سراسر کارخانه 56تا  50در فاصله سالهای 

کردند، آری دقیقاً و عیناً ها ان وقوع عظیم ترین اعتصابکار و تولید کشور را مید

بخش بسیار چشمگیری از همان کارگران جنبش پرشکوه و خونین دستیابی به 

اختند، سازمان دادند، پرتوان اند مسکن را علیه بورژوازی ایران و رژیم درنده شاه راه
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ه شهرها جزء الیتجزا و ساختند و به پیش بردند. مبارزات اینان برای سرپناه در حاشی

بود. اینها همزمان در چند ها بدون هیچ تفکیکی از اعتصابات جاری آنها در کارخانه

کردند، در یکجا می جبهه با دشمن طبقاتی خود و قوای قهر و سرکوب سرمایه جنگ

انداختند و حمله می برای افزایش مزدها و کاهش فشار فقر، چرخ تولید را از کار

کردند. در می ش و ژاندارم و پلیس بورژوازی را از سر اعتصاب خود رفعنیروهای ارت

جای دیگر باز هم به این دلیل که زیر فشار پائین بودن مزدها و کل استثمار 

شدند. جنبش نمی بربرمنشانه خود توسط سرمایه قادر به پرداخت اجاره بهای مسکن

ست در دست هم شبیخونها و آوردند و دمی نیرومندی را برای ساختن سرپناه پدید

 کردند.می تهاجمات خونبار دولت سرمایه را دفع

در ها جبهه سوم پیکار این توده وسیع فروشنده نیروی کار، سازماندهی شورش

روستاها علیه بی آبی، خیلی از و مناطق مسکونی شهرهای بزرگ و کوچک و ها محله

یاز محله، گرانی بهای ارزاق بی برقی، وضعیت رقت بار بهداشت و امکانات مورد ن

کنیم. به دنبال رفرم ارضی می بود. از خیزش مسکن آغازها عمومی و مانند این

میلیونها انسان  50و  40های ارتجاعی بورژوازی داخلی و امپریالیست ها، در طول دهه

خلع ید شده و بیکار در جستجوی جائی برای فروش نیروی کار و امرار معاش خویش 

به کار ها ک در کارخانهاندکاند ق روستاها راهی شهرهای بزرگ شدند. ایناناز اعما

پرداختند، اما با بهای شبه رایگان و بیش از حد نازل نیروی کار خود قادر به تأمین 

شدند. جمعیت کثیری از نمی سطح معیشت و مسکن و دارو و درمان خود پائین ترین

بهای یک اتاق محقر، حتی در محروم ترین و آنها به هیچ وجه یارای پرداخت اجاره 

شهر را نداشتند. به همین خاطر همراه با زنان و فرزندان های مخروبه ترین محله

بایر و موات بدون سکنه و دور از های خردسال خود، در مناطق دوردست، در زمین

 آبادی پیرامون شهرها آلونک هائی از حلبی و خس و خاشاک یا الستیک و حصیر بر

کردند. بیغوله هائی که فاقد همه چیز بود، آب می پای نمودند و شبها در آن بیتوته

نمود، از توالت و دستشوئی در می بیدادبسیار ها نداشت، برق نداشت، رطوبت در آن

گردید، هیچ وسیله نمی خبری نبود، هیچ درمانگاهی در نزدیکی آنها پیداهیچ آنها 
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نمود. جمعیت کثیر کارگران نمی ه سمت آنجا کجحمل و نقل شهری راه خود را ب

جانفرسا باید خود را های عصرها پس از یک یا دو شیفت کار روزانه بعالوه اضافه کاری

رساندند و بامدادان وقتی که هنوز فلق آهنگ دمیدن به سر می نمورهای به این کومه

اتوبوس شوند و خود را به راه را طی کنند تا در جائی سوار ها نداشت راه افتند. مسافت

از شیرهای عمومی آب در ها ساکن این کومهکارگران سر کار رسانند. آب شرب 

شد که کارگران یا زنان و کودکان آنها باید با صرف وقت و می دور تأمینهای فاصله

کشیدند می بزرگ یا کوچک، بر دوش پالستیکیهای نشستن در نوبت، از طریق گالن

نمودند. هیچ مدرسه ای در آن نواحی وجود نداشت و پای هیچ می و به خانه حمل

شد. برهوت بدون هیچ امکاناتی بود که بردگان نمی دکتر و پرستاری هم به آنجا باز

خوابیدند، خود را آماده دو شیفت کار می لولیدند،می مزدی نفرین شده سرمایه در آن

کردند. می بقه جنایتکار سرمایه دارطهای و سرمایهها و تولید کوهساران اضافه ارزش

شد، سرمایه نمی سیه روزی این کارگران حتی در همین قلمرو به این جا محدود

داران زمین دار و رژیم بشرستیز سلطنتی بورژوازی حتا دقیقه ای این نفرین شدگان 

تاختند، زنان و می گذاشتند، مدام بر آنهانمی را در همین جهنم مرگ آلود هم آرام

کردند و آماج بدترین می ریختند، آنان را وادار به کوچمی بیرونها کودکان را از کومه

 دادند. می قرارها شرارت

به هنگام برگزاری بازیهای آسیائی در مجتمع ورزشی آریامهر،  1353در شهریور سال 

طوالنی، هر شبانه روز یک های پلیس وحشی و درنده شاهنشاهی سرمایه برای مدت

محل سکونت این کارگران در نواحی شمالی اتوبان های و گاه چندین بار، کومه بار

استتار جنایات سالیان  به منظورقرار داد. رژیم شاه ها شبیخون هدف تهران کرج را

ازی بر آنچه بورژوازی دژخیم و هار ایران بر سر این دوزخ نشینان انددراز خود و پرده

شهر دانسته و راه « بی قوارگی» ر این مسیر را مایه کارگر آورده بود، سکونت آنها د

را آواره ساختن باز هم بیشتر و وحشیانه تر  هایشبربریت  جنایات و پاک کردن ننگ

 دید.می کارگرهای این شمار کثیر توده
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وضع مسکن این جمعیت عظیم کارگران چنین بود و الجرم یافتن راه چاره ای برای 

کرد. می ال از درد و رنج و حقارت مشغله مدام آنان را تعیینغلبه بر این وضعیت ماالم

بود که کومه نشینان کارگر یک جنگ واقعی علیه ها در دل همین چاره پردازی

بورژوازی و رژیم سطلنتی سرمایه را آغاز کردند و قدم به قدم دشمن طبقاتی تا بن 

و قرارها و میثاقهای  دندان مسلح را مجبور به عقب نشینی ساختند. کارگران در قول

محل استقرار موقت های نا نوشته و شوراگونه خویش عزم جزم نمودند که در زمین

تصمیم گرفتند که استوار و محکم به حریم ها خویش شروع به ساختن خانه کنند. آن

مالکیت خصوصی بورژوازی یورش برند و تقدس این پدیده متعفن نامقدس را حداقل 

رپناهی برای زن و فرزند خویش در هم ریزند. سوء تفاهم نشود، در رابطه با تهیه س

آنها بحثهای آکادمیک حزبی و مکتبی در باره نجاست و پاکی مالکیت راه نیانداختند، 

عمالً و به عنوان شراره ای تابنده از هستی طبقاتی خود بساط مالکیت سرمایه داران 

را در زمانی اتخاذ کردند و در  صاحب زمین را در هم پیچیدند، کارگران این تصمیم

شرائطی به عمل در آوردند که معامالت زمین و احداث مستغالت و بساز و بفروشی 

ی طبقه رسرمایه گذاهای م دلرباترین حوزهیکی از داغ ترین، پرسودترین و الجر

کرد. درست به همین خاطر هم سرمایه داران صاحب می سرمایه دار ایران را تعیین

و رژیم جنایتکار شاه برای بیرون ریختن هزاران و میلیونها زن و ها زیر کومههای زمین

کارگران کمپین خویش را  یازیدند.می به هر جنایتی دست کودک کارگر کومه نشین،

آغاز کردند. آنها دست به دست هم دادند و با همیاری و کمک و همپیوندی هم شروع 

د. این کار را روزها، ماهها و سالها ادامه دادند نمودنها به تهیه مصالح و معماری خانه 

و در پروسه انجامش هر روز و گاه در طول روز چندین بار در مناطق مختلف اطراف 

های شهر تهران مورد شبیخون قوای سرکوب رژیم قرار گرفتند. جنبش مسکن توده

در آن کل  کارگر عمالً به جنگی میان آنها و بورژوازی و دولتش تبدیل شد. جنگی که

کارگری درگیر شدند. جنگی که های زنان و کودکان و پیران و جوانان خانواده

چگونگی پیشبردش مشغله روزمره کارگران شد. جنگی که به طور واقعی یک بخش 

طبقه کارگر با تمامی آحاد خانواده و نزدیکان مستمراً در آن شرکت داشت. کارگران 



 417   /   57تا قیام  1350فصل هشتم: از 

 

نمودند، در برپائی هر خانه کنار هم بودند، می راهیدر تهیه ماتریال و مصالح با هم هم

زدند. می شد، همگی یکدل دست به مقاومتمی وقتی که قوای کشتار رژیم حمله ور

کردند، زنان به عمله و اکره سالخی می کودکان نیروهای نظامی سرمایه را سنگباران

دی داشت. عده زیاهای بردند. این جنگ در طول چند سال کشتهمی بورژوازی یورش

ای از کارگران جان خود را از دست دادند، اما این بسیار مهم است که برنده کارزار 

کارگر بودند. ارتش و پلیس و ژاندارم رژیم سلطنتی سرمایه تمامی های همه جا توده

تخریب شده های کرد، اما تمامی این خانهمی ساخته شده کارگران را ویرانهای خانه

 چند روز بعدتر مجدداً به دست کومه نشینان کارگر بازسازی و بر پای تا روز بعد یا

ها کردند و کارگران شبمی عوامل سرکوب روزها خراب شد. به بیان دیگرمی

 ساختند. می

 ،ایران در چند جبهه متمایز باالتر گفته شد که در همه سالهای مذکور، طبقه کارگر

و مراکز تولید، چرخه بازتولید ها در کارخانهجنگید، روزها می هم پهلو و متصل، اما

و صبحگاهان برای ها انداخت، عصرها، شبمی کشاند و از کارمی سرمایه را به اختالل

پیچید و با پاسداران می یافتن سرپناه، طومار تقدس مالکیت منحط بورژوازی را در هم

 کرد. می حریم این تملک بشرستیز، بسیار قهرمانانه مبارزه

مسکونی، برای های به طور همزمان در رابطه بامشکالت دامنگیر محلهکارگر های دهتو

دسترسی به آب آشامیدنی، برق مورد نیاز روشنائی خانه ها، حداقل بهداشت و نظافت 

و ها معابر عمومی، علیه گرانی بهای اتوبوس و حمل و نقل شهری، علیه زورگوئی

یا خیلی معضالت داشتند می اهالی محل روااجحافات مستمری که مزدوران رژیم بر 

ساخت دست به اعتراض و می و دولت سرمایه بر سرشان آوارداری دیگر که سرمایه 

 زدند. می شورش

و ها جنگ و ستیز همیشه جاری و روزمره صدها هزار کارگر دستفروش حاشیه خیابان

ابی به شکلی از فروش و درون محله ها، با عوامل شهرداری سرمایه برای دستیها کوچه

نیروی کار شبه رایگان خویش و یافتن قوت الیموت روزانه نیز حوزه دیگری از مبارزه 

ها و جبههها داد. کارگران در همه این میدانمی کارگر را تشکیلهای طبقاتی توده
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رویاروئی استثمارشوندگان و  شاهدها جنگیدند. تمامی این عرصهمی علیه سرمایه

ارگر با نیروهای اعمال قهر دولت سرمایه داری بود. مبارزه طبقاتی، مبارزه ستمکشان ک

ای میان دو طبقه اساسی جامعه و در جهان موجود، میان طبقه کارگر و بورژوازی در 

زن، مرد، بزرگسال و  کلیه قلمروهای زندگی اجتماعی است. توده عظیم بردگان مزدیِ

نگی و فقر و فالکت راه دستفروشی کنار خردسال بیکاری که زیر شالق مرگبار گرس

، گرفت، در زمره مفلوک ترین بخش طبقه کارگر بود. بیکاریمی را پیشها خیابان

این جمعیت کثیر چند صد هزار نفری و شاید  ،و فشار خرد کننده فقر گرسنگی

ساخت تا رقت بارترین و نفرین شده ترین شکل فروش نیروی می میلیونی را مجبور

انتخاب کند. هر صبح مقادیری کاال را از سرمایه داران تاجر به عاریه گیرد، در کار را 

معاش  رو شیفت کار چند تومانی برای امراحاشیه خیابان به فروش رساند و در ازاء د

روزانه خود و افراد خانواده به چنگ آرد. شکل صوری رابطه وی با سرمایه داران 

چه بود، او در نقش کارگر فروشنده برای سرمایه هر ها صاحب فروشگاهها و تجارتخانه

گرفت، می کرد. توسط سرمایه به جنایتکارانه ترین شکلی مورد استثمار قرارمی کار

همزمان از زمین و آسمان آماج شبیخون قوای قهر سرمایه بود و برای هیچ دقیقه 

شرائط  کارش هیچ امنیتی نداشت. این توده کثیر نفرین شده کارگر در متن همین

بشرستیزانه مخلوق سرمایه و دولت بورژوازی، لحظه به لحظه در حالت جنگ و گریز 

برد. مزدوران سرمایه برای اینکه هیچ ریالی از سودهای کهکشانی صاحبان می به سر

، و به نشودبنگاههای مستقر در خیابانهای منطقه کار این کارگران فروشنده کسر 

بی رحمی تمام بر سر توده بردگان مزدی مجبور به  با دستور مالکان همین بنگاهها

کردند. خودشان را مورد آزار و می را غارتها ریختند. کل دار و ندار آنمی دستفروشی

ساختند. در آن سوی می نمودند و راهی زندانمی دادند. دستگیرشانمی اذیت قرار

 شهرداری رژیم درگیر نمودند، با پلیس سرمایه و مزدورانمی ماجرا کارگران مقاومت

دادند. پشت به پشت هم می شدند. در جریان همین کارزار دست به دست هممی

روزانه خود را از دستیرد  قوت الیموتکردند و حتی االمکان می حمله پلیس را دفع

ها، در همه  کارگر در این سالهای دادند. در یک کالم تودهمی این جانیان نجات
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و ها استثمار، در جنبش مسکن، در درون خانه و کاشانه، در محلهجاها، در محل کار و 

کردند. به میزان می سرمایه مبارزه جنایتعلیه استثمار و ستم و ها حاشیه خیابان

مالیند، از تهدیدها و می خاکبه توان خویش پوزه قوای قهر و سرکوب سرمایه را 

بزرگ اطراف شهر تهران های کدادند. نقطه نقطه شهرنمی کشتارها هراسی به دل راه

که امروز هر کدام شهر بزرگی هستند و میلیونها کارگر در آنجا سکونت دارند گواه 

 چند ساله است. های زنده لحظات پر شور بخشی از آن جنگ

این نکته را هم یک بار دیگر در اینجا تکرار کنم که طیف رفرمیسم چپ و بسیار بدتر 

هی اگر احیاناً برای رونق بازار حزبی یا کسب و کار از این طیف، محققان دانشگا

، بسیار به ندرت چیزی به نام اندآکادمیک خویش سراغ این بخش طبقه کارگر رفته

. آنها در هر سطر نوشته خود پیرامون اندکارگر در مقابل مردمک چشم خویش یافته

 کلماتز این توده عظیم استثمار شوندگان کارگر، تا چشم کار کند ا موقعیت

زحمتکشان، محرومان، حاشیه نشینان، تهیدستان، گرسنگان، دستفروشان، آلونک 

. در اینکه این نفرین شدگان، انداستفاده کردهها نشین ها، فاقد امتیازها و نوع این

محروم و حاشیه نشین و گرسنه و فاقد امتیاز و تهیدست هستند جای هیچ حرفی 

باشند و می ارگر و جنبش کارگری جامعه بوده وبخشی از طبقه کها نیست اما این

نمایند. مطابق می را هم به خاطر کارگر بودنشان تحمل نموده وها تمامی این مصیبت

به ویژه محققان عالیمقام دانشگاهی زحمتکش ها استدالل صاحبان این گزارش

شد، فاقد کارگر اگر کار داشته باشد فردی از طبقه متوسط است و اگر بیکار با، پرست

هر نوع تعلق طبقاتی است!! اگر بهای نیروی کارش کفاف معیشت روزمره اش را بدهد 

اگر قادر به تهیه نان فرزندش نباشد  و کند!!می افتخار عضویت طبقه متوسط را پیدا

 فاقد هر گونه هویت طبقاتی و اجتماعی است!!!   آدمیک 

 1355و بحران اقتصادی سال  سرمایه داری ایران

توان طالئی ترین دوره رونق و توسعه انباشت می را 1356تا آغاز  1352صله میان فا

سرمایه در تاریخ سرمایه داری ایران به حساب آورد. بحران بزرگ اقتصادی نیمه دوم 

از دل این دوره رونق بیرون آمد. سرچشمه واقعی بحران آنچنان که ذات  50دهه 
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ش و عینی نرخ سود از حالت یک گرایش به شیوه تولید سرمایه داری است تنزل فاح

امری مطلق در چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران بود. تا لحظه حاضر هیچ 

فرد یا جریان سیاسی، هیچ بحث مشخصی در این زمینه پیش نکشیده است و به 

بازکاوی زوایای واقعی ماجرا نپرداخته است. یک دلیل این تسامح، حداقل در مورد 

ائی که نظریه مارکسی بحران را قبول دارند، شاید دشواری توضیح کنکرت و نیروه

 آماری دقایق مؤثر در مارپیچ فراز و فرود پروسه مذکور تا زمان وقوع بحران بوده است.

که آنچه در ایران رخ داد، ادامه مستقیم پویه  حرف درستعده ای با گفتن این 

اپذیر آن بود، خیال خود را راحت کردند، بحران جهانی سرمایه داری و جزء اجتناب ن

مشتی عام گوئی، ابهام آفرینی و حتی گمراه سازی پیش پای دیگران نهادند و پرونده 

ایران در بخش  50گفتگوها را بستند. جای تردیدی نیست که بحران اقتصادی دهه 

اما بزرگی از خود حاصل سرریز بحران دامنگیر سرمایه اجتماعی کشورهای غربی بود، 

کند. وقتی از بحران سرمایه داری نمی طرح موضوع در این سطح هیچ چیز را روشن

گوئیم، آنچه بیش از هر چیز می یک جامعه معین در یک دوره زمانی خاص سخن

یابد کالبدشکافی چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی همان جامعه و بازکاوی می اهمیت

ست که این کار بدون توجه به تمامی دقایق عوامل وقوع بحران در آن حوزه است. پیدا

و زوایای درهمرفتگی ارگانیک شیرازه تولید سرمایه داری در اینجا با سرمایه جهانی 

بسیار غلط و عمیقاً گمراه کننده خواهد بود. پروسه بروز بحران اقتصادی نیمه دوم 

میزان تشکیل  1352در ایران را نیز باید اینسان دید و توضیح داد. در سال  50دهه 

سرمایه ثابت در کل سرمایه اجتماعی ایران به ویژه در حوزه صنعت به نرخ رشدی 

گزارش گردید در  %6/33که  رشد خیره کننده و کم سابقه دست یافت. میزان این

یز مرز بهت انگ 1354سال بعد دچار کاهش شد اما فقط یک سال این طرف تر در 

را در طول نیمه اول  رشدی فراز و فرود این جدول زیر منحن .را پشت سر نهاد %91

 دهد. می دهه مورد بحث پیش روی ما قرار
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)میلیارد  1356تا  1351تشکیل سرمایه ثابت در فاصله سالهای   - 1جدول 

 (44 سال ثابت قیمت به –ریال 

میزان تشکیل سرمایه  سال

 ثابت

درصد رشد  گروه صنعت سهم

 ساالنه 

1351 55 4/13 9/1 

1352 5/73 9/15 6/33 

1353 6/82 6/15 4/12 

1354 158 1/18 3/91 

1355 1/167 2/14 8/5 

1356 1/168 5/15 6/ . 

(160) 

طبیعتاً محصول ها افزایش بی سابقه حجم و میزان ارزشی سرمایه ثابت در این سال

عظیمی بود که در بخش صنعت رخ داد. در فاصله زمانی های مستقیم سرمایه گذاری

فراتر رفت و میزان  2426تازه تأسیس صنعتی از رقم های ور شمار شرکتمذک

میلیارد ریال روز  120تریلیون و  204به ها پیش ریز شده برای احداث آنهای سرمایه

کشور بالغ گردید. سرمایه گذاری در صنایع سنگین به یک محور مهم تمرکز انباشت 

شیمیائی، ماشین آالت و فلزات بزرگ تولید کننده مواد های تبدیل شد. شرکت

را به ها اساسی، صنایع ذوب و تولید فوالد و صنایع مکانیکی و برق بیشترین سرمایه

 4سوی خود سرازیر ساختند. میزان سرمایه ای که در فاصله زمانی باال در همین 

درصد مجموع سرمایه  75میلیارد ریال رسید. این رقم  162حوزه انباشت شد به رقم 

اختیار  در ،تازه تأسیس و به ثبت رسیده این دورههای هائی بود که کل شرکتگذاری

چهارگانه فوق همگی در زمره صنایع سنگین بودند، عظیم های داشتند. حوزهخود 

گرفتند و ترکیب ارگانیک سرمایه آنها کم یا می ترین حجم سرمایه ثابت را به کار

 را دید.ها خصتوان این شامی بیش باال بود. در جدول زیر
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افزایش ساالنه سرمایه ثابت و شمار کارکنان در چند حوزه مهم   - 2جدول 

 1355و  1351صنعتی در سالهای 

 نفر 1000   میلیون ریال

  1355  1351 حوزه صنعتی

 کارکنان سرمایه ثابت  کارکنان سرمایه ثابت 

 68 8295 46 4735 صنایع غذائی

 116 13487 91 6500 پوشاک

 44 19957 20 2272 میائیشی

 18 1645 4 406 فلزات اساسی

 79 10571 53 2115 صنایع فلزی

(161) 

به جای تعداد کارگران از شمار کارکنان صحبت گردیده است. مراکز  2در جدول 

آمارگیری بورژوازی به طور معمول توده فروشنده نیروی کار و جماعت کارگزاران، 

کنند. می اسی سرمایه را زیر نام کارکنان یکجا جمعکارمندان و خدم و حشم بوروکر

مورد بررسی ما بر اساس برآوردهای حاصل مشاهدات مستقیم، از های در طول سال

روشن است که در  .انددادهمی درصد را کارگران تشکیل 75کل این جمعیت حدود 

ند نرخ گزارشات و محاسبات مراکز آماری دنیای سرمایه داری، نه فقط مسائلی مان

دهند، بلکه حتی داده می استثمار و ارزش اضافی که خط قرمز بورژوازی را تشکیل

گیرند. برای یافتن این نمی هائی مانند ترکیب ارگانیک سرمایه هم مورد اشاره قرار

 2باید از اطالعات آماری دیگر این اسناد و گزارشات بهره گرفت. آنچه در ها شاخص

دادن تصویری حتی المقدور روشن از تغییرات ترکیب  ( برای4و  3جدول پائین )

آید نیز به همین سیاق می 55تا  51ارگانیک سرمایه اجتماعی ایران در فاصله سالهای 

استخراج شده است. در این رابطه تمامی کوشش به عمل آمده است که استنتاجات تا 
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یت داشته باشند. جائی که ممکن است دقیق یا حداقل نزدیک ترین فاصله را با واقع

که در گزارش مرکز آمار رژیم شاه آمده « کل مزدها و حقوق» ستون  3در جدول 

درصد این ارقام را مزد کارگران حساب کرده ایم. در  75است را مبنا قرار داده و 

پایه محاسبه واقع شده  ،مندرج در گزارش مرکز آمار« کل کارکنان» ستون  ،4جدول 

 55روزانه و ساالنه را با توجه به آنچه که در سال  است و متوسط دستمزدهای

 عمومیت داشته است منظور نموده ایم.

سرمایه اجتماعی های سرمایه ثابت و متغیر در مهمترین حوزه  - 3جدول 

 )میلیون ریال(     1351ایران در سال 

کل مزد و  سرمایه ثابت  رشته صنعتی

 حقوق

کل مزد 

 کارگران 

ترکیب 

 ارگانیک

 26/10 4464 5952 45833 د غذائی موا

 33/4 7704 10272 33438 پوشاک

 3/7 584 779 4261 صنایع چوبی

 5/20 234 312 4845 مقوا، چوب کاغذ،

 6/19 1487 1983 29131 شیمیائی

 6/7 1919 2559 14676 معادن غیرفلزی

 58 664 949 38884 فلزات اساسی

ماشین آالت و 

 محصوالت فلزی 

4140 1596 1197 4/3 

 6/9 18253 24402 175208 جمع

(162) 

ایه برای شود متوسط ترکیب ارگانیک سرممی همان گونه که مشاهده

، بر اساس تقسیم کل سرمایه ثابت به کل سرمایه 1351بخشهای باال در سال 

 بوده است. 6/9متغیر همین سال حدود 
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در  سرمایه نباشتاهای سرمایه ثابت و متغیر در مهمترین حوزه  - 4جدول 

 ریال 1000000      - 1355سال  

کل  سرمایه ثابت  رشته صنعتی

 کارکنان

کل 

 کارگران

کل مزد 

 کارگران

ترکیب 

 ارگانیک 

 18.4 4654 51000 68000 86000 مواد غذائی 

 8.7 7983 8000 116000 70000 نساجی و پوشاک

چوب و محصوالت 

 چوبی

13652 9000 7000 639 21.3 

 23 548 6000 11000 12600 مقوا و چوب کاغذ،

 31 3011 33000 44000 93483 شیمیائی

محصوالت کانی 

 غیرفلزی

69888 63000 48000 4380 16 

 97.1 1278 14000 18000 124118 فلزات اساسی

ماشین آالت و 

 صنایع فلزی 

71184 79000 60000 5475 13 

 19.3 27968 306000 408000 540925 جمع

 

 .ریال بوده است 250ط دستمزد روزانه کارگران در این سال معادل متوس .1

نرخ رشد انباشت هر حوزه در هر سال در فاصله ها برای محاسبه سرمایه ثابت حوزه .2

 مالک قرار گرفته است.   55تا  51

صنعت چوب ملحوظ نبوده  3در مورد رشته کاغذ و مقوا و چوب از آنجا که در جدول  .3

کل کارکنان را  %75نسبتی کمتر از  55آمار واقعی کارگران سال است، برای محاسبه 

   .در نظر گرفته ایم
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تقسیم کنیم با یک سرمایه متغیر سال را به کل سرمایه ثابت در اینجا اگر کل 

رقمی که بیش از دو برابر سال  گردیم.می مواجه 19باالتر از رقم  ترکیب ارگانیک

تأثیر آنها بر پروسه افت نرخ سودها و سپس  است. به بررسی این تفاوتها و 1351

آماری درون های ظهور بحران باز خواهیم گشت، اما پیش از آن باید در باره داده

مقداری توضیح دهیم. تمامی گزارشات اقتصادی این دوره از سرمایه ها جدول

عظیم داخلی و خارجی در قلمرو صنایع سنگین و بخش هائی مانند آب و های گذاری

دهند. صنایعی که علی می رق، فلزات اساسی، فوالد و ذوب آهن یا موارد مشابه خبرب

العموم برای تکمیل بخش استوار خود نیازمند مقادیر ارزشی بسیار کالن سرمایه 

خوانیم که در فاصله میان سالهای می هستند. در گوشه دیگری از سرشماری باال

میلیون  179میلیون ریال به  4/13اه از میانگین کل سرمایه هر کارگ 1355تا  1345

ها هزار نفر افزایش یافته است. داده 78هزار نفر به  23ریال و میانگین کارکنان آنها از 

 .برابر بوده است 14سال حدود  10گویند که نسبت افزایش سرمایه ثابت در این می

 به سایر ارقام همین گزارش نگاه کنیم.
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نفر( در  1000ثابت ) میلیون ریال( و شمار کارکنان )نسبت سرمایه   - 5جدول 

 بزرگهای کارگاه

  1355 1345 سال 

 ریال 179 4/13 میانگین سرمایه هر کارگاه

میانگین ارزش ماشین آالت، زمین، ساختمان 

 )سرمایه ثابت(

 ریال 147 1/9

 ریال  32  2/4 میانگین بخش گردشی سرمایه ثابت 

 نفر  78 23 میانگین کارکنان 

(163) 

 

آنچنان که طبیعت سرمایه داری است در بخش استوار سرمایه ها باالترین افزایش

برابر جهش کرده است. سیر صعودی میزان ارزشی  16ثابت رخ داده است که تا حدود 

های نکات دیگری نیز در گزارش .است 8بخش گردشی این سرمایه )ثابت( کمتر از 

 شند از جمله:بامی حائز اهمیت خاص باال

. درجه باالی تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه در صنایع شیمیائی. این تغییر در همان 1

 اعالم شده  است.  18به  4از  1355تا  1351گزارش برای فاصله 

. فاصله زمانی مورد گفتگو با اجرای برنامه اقتصادی پنجم رژیم شاه همزمان بوده 2

تاریخ سرمایه داری ایران را به ویژه های یه گذاریاست. برنامه ای که عظیم ترین سرما

نفتی، همراه داشت. میزان کل اعتبارات های بر اثر افزایش انفجارآمیز اضافه ارزش

شد. از این رقم حدود یک تریلیون و نیم می میلیارد ریال بالغ 7/3368به  مذکور طرح

در صنایع سنگین ( سرمایه گذاری 164آن به توسعه صنعت بزرگ اختصاص یافت. )

گروه صنعتی مشتمل بر فلزات  4نقش مهم ترین رکن انباشت را احراز کرد. فقط 

 162اساسی، ماشین آالت، تولیدات معدنی و محصوالت شیمیائی، شاهد پیش ریز 

( این نکته کامالً مهم است که حجم سرمایه 165. )اندسرمایه بوده ،میلیارد ریال
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به های درصد کل انباشت سرمایه در تمامی شرکت 75حوزه، حدود  4این های گذاری

داده است. چهار حوزه ای که بیشترین ارقام می ثبت رسیده این دوره را تشکیل

و به لحاظ ترکیب ارگانیک بیش از اند سرمایه ثابت به ویژه استوار را احتیاج داشته

شخص بحران . به بحث ماندنهادهمی دیگر، پلکان صعود را پشت سرهای همه بخش

سرمایه داری ایران باز گردیم. دلیل تأکید بر  50اقتصادی آغاز نیمه دوم دهه 

آماری باال این بود که نشان دهیم برای جستجوی علل واقعی بروز بحران های داده

مجرد غوطه خوردن در نوسانات قیمت نفت یا تأثیر یک سویه و مطلق سرریز بحران 

ی نادرست و گمراه کننده است. عوامل واقعی بروز سرمایه داری کشورهای دیگر کار

بحران را پیش از هر چیز باید در بطن چرخه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه اجتماعی 

منتهی به وقوع حادثه بازکاوی کرد. هدف های ایران و در پیچ و خم روند انباشت سال

جود، جای هیچ از این تأکید آن نیست که چنین حکمی برای هیچ نقطه دنیای مو

 گونه اگر و اما ندارد، در اینجا به طور مشخص پیرامون سرمایه داری ایران صحبت

کنیم. واقعیت این است که در فاصله تاریخی مورد گفتگو نرخ رشدهای بهت آور می

اقتصادی، فوران بی سابقه ارزش تولیدات، شتاب خیره کننده افزایش میزان اضافه 

یا به عنوان یک نتیجه مهم همه اینها، انباشت هر چه عظیم  و در همین راستاها ارزش

تر و باز هم عظیم تر، استفاده از تکنولوژی مدرن تر و بهتر و دستیابی به بارآوری کار 

سیر صعودی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی  ،همگی مرتبط با همافزون تر، 

آماری ارقام باال چشم پوشی کنیم و های را به دنبال آوردند. حتی اگر از تمامی کاستی

آماری رژیم شاه آمده است مالک قرار های را به همان گونه که در سالنامهها آن

در مقیاس کل سرمایه  19به رقم  9باز هم شاهد فوران ترکیب آلی سرمایه از ، دهیم

 اجتماعی آن روز ایران هستیم. 

به نقطه اوج خود  1354سال در  50منحنی باال رونده نرخ سود نیمه نخست دهه 

. میزان اضافه کندمی روند معکوس پیدا است که رسید و دقیقاً از همین تاریخ به بعد

در قیاس با ارزش تولیدات ساالنه به گونه ای بسیار بارز شروع به افت  نمود. ها ارزش

میلیارد و دومی ) ارزش  279حدود ها اضافه ارزش کل، میزان 1354اگر در سال 
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میلیارد  216اولی تا سطح ، بالعکس 1356میلیارد ریال بود، در سال  718لیدات( تو

، به عبارت دیگر ریال رسیدمیلیارد  1059 ریال سقوط کرد، در حالی که دومی به رقم

برابر رشد  1.5نزدیک به  1354نسبت به  1356در حالی که ارزش تولیدات در سال 

در  6. جدول شماره بود 54یک سوم سال میزان ارزش اضافی این سال حدود داشت 

 این زمینه بسیار گویا است.

 

 1351های اضافه ارزش و ارزش تولیدات )میلیون ریال( بین سال  -6جدول 

 1356تا 

 درصد رشد ارزش تولیدات درصد رشد اضافه ارزش سال 

1351 3/124 7/22 4/334 1/21 

1352 6/167 8/34 438 31 

1353 2/223 2/33 581 6/32 

1354 7/278 9/24 4/718 7/23 

1355 9/231 17- 6/845 7/17 

1356 8/215 13- 3/1059 3/25 

(166) 

رونی بحران بود. تولید افراطی سرمایه اند داخلی وهای تا اینجا همه تأکید ما بر زمینه

در طول رونق بی سابقه چند ساله سرمایه داری ایران، باال رفتن متوسط ترکیب 

سرمایه در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران، سیر رو به کاهش میزان  ارگانیک

در قیاس با ارزش کل تولیدات ساالنه، افت نرخ سود از آخر سال ها نسبی اضافه ارزش

را از دامان خود متولد ساختند. این   50به بعد باالخره بحران نیمه دوم دهه  1354

در این چهارچوب بحث شد صرفاً بخشی، آن هم شد اما همه آنچه می نکته باید روشن

دهد. برای رونمائی شفاف کل می بخش کمرنگ تری از پروسه وقوع بحران را توضیح

پروسه باید مکان سرمایه داری ایران و جوامع مشابه در تقسیم کار جهانی نظام 
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ی بردگی مزدی را با نگاهی مارکسی کاوید. سرمایه یک رابطه اجتماعی و بین الملل

است. تقسیم کار سرمایه داری نیز پدیده ای از همه لحاظ پیچیده، مرکب و 

فراگسترده در تمامی ساختار هستی دنیای روز است. سرمایه پایه مادی تقسیم 

به طبقات اجتماعی متضاد، دو طبقه سرمایه دار و کارگر است. سلسله جنبان ها انسان

باشد، کل می داریکار سرمایه تقسیم کار فکری و بدنی است. شالوده سازمان 

نظم سیاسی، مدنی، فرهنگی، حقوقی، فکری و ایدئولوژیک حاکم را همسان های حوزه

و اقمار در حال طواف پویه ارزش افزائی سرمایه، در درون منظومه ای واحد با ها سیاره

کند. جانمایه ظهور قلمروهای گوناگون پیش ریز و اشکال متنوع می هم همگن

سرمایه است. تقسیم کار سرمایه داری جزء الیتجزای این شیوه تولید و  موجودیت

مناسبات اجتماعی فرارسته از آن است اما آنچه در اینجا مورد توجه ماست صرفًا 

در درون چرخه  جهان مختلف کشورهایمناسبات ارگانیک فیمابین سرمایه اجتماعی 

ن المللی است. واقعیت این واحد ارزش افزائی و سامان پذیری سراسری سرمایه بی

های است که مسائل سرمایه داری هر کشور و در رأس آن ظهور، چالش و رفع بحران

 هایپیوستگیتمامی توان بدون رجوع به نمی اقتصادی سرمایه اجتماعی آن جامعه را

 قرار داد.  دقیق رونی ارگانیک آن، با شیرازه تولید سرمایه جهانی مورد کالبدشکافیاند

مختلف سرمایه های مایه رابطه تولید اضافه ارزش است، در مناسبات میان بخشسر

ها جهانی نیز آنچه شاخص حیاتی و هویتی است تأثیرات متقابلی است که این بخش

ازه سهم هر بخش در اند چرخه ارزش افزائی، سامان پذیری وهای به لحاظ  ویژگی

سازند. آنچه در این میان نقش مهمی یم تولید شده، بر هم واردهای کل اضافه ارزش

کند، هویت سرمایه دار، بنگاه یا دولت سرمایه داری مالک این یا آن بخش نمی ایفا

کند به مالکیت می سرمایه است. کل اضافه ارزش هائی که طبقه کارگر جهانی تولید

عی هر آید. اینکه هر سرمایه دار یا سرمایه اجتمامی کل طبقه سرمایه دار جهانی در

سازد، موضوعی است که می را نصیب خودها کشور چه بخشی از این اضافه ارزش

توسط عواملی مانند شرائط تولیدی هر قلمرو انباشت یا هر جزء سرمایه جهانی، 

قوانین رقابت و تشکیل نرخ سود عمومی در چرخه سامان پذیری سرمایه داری یک 
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و درجه بارآوری کار اجتماعی قلمروها و کشور و در سطح بین المللی، ترکیب ارگانیک 

گردد. در این میان یک چیز بدون تردید می مختلف سرمایه در دنیا تعیینهای بخش

مالکیت خصوصی بورژوائی اگر هم در نقل و های است. مرزهای جغرافیائی یا حریم

ی و مالهای سرمایه داران، تراستانبوه میان ها و توزیع آنها انتقال اضافه ارزش

مختلف نقشی داشته باشند، این نقش محصول اثرگذاری های صنعتی یا سرمایه داری

مسأله سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی است. « حقوقی»و « قانونی» دولتی و 

تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی های این است که کل اضافه ارزشی اساس بسیار

گردد. سرمایه داران، بنگاههای صنعتی یا می میان کل طبقه سرمایه دار دنیا توزیع

کنند که نمی دولتهای سرمایه داری دنیا عین همان میزان اضافه ارزشی را تصاحب

. انددر قلمرو خاص انباشت یا در جامعه معین تولید کردهها کارگران مورد استثمار آن

و جاهای ها حوزهتوانند در میها بخش کم، زیاد یا حتا بسیار زیادی از اضافه ارزش

دیگر تولید شده باشند اما یک چیز روشن است. اینکه بستر توزیع و انتقال آنها پهنه 

سامان پذیری سرمایه اجتماعی کشورها یا کل سرمایه جهانی و مبادالت میان قلمروها 

مختلف سرمایه است. این کار چگونه و تحت تأثیر کدام قوانین درونی های و بخش

گیرد، موضوعی می اقتصادی صورتهای اری یا کدامین عوامل و دادهتولید سرمایه د

( و بازگوئی 167است که مارکس به تفصیل در جلد سوم کاپیتال تشریح نموده است )

 کند. نمی آن در اینجا مناسبت خاصی احراز

آنچه مورد تأکید و مرتبط با بحث حاضر ماست، بازپردازی مارکسی بسیار اشاره وار 

تبعات و عوارض آن بر روند مبارزه با هدف توضیح  50وع بحران دهه وقپروسه 

طبقاتی جاری آن روز جامعه است. بحران به همان شکل که از عوامل اثرگذار بانی و 

 ایرانباعث سیر رو به افت نرخ سود، در درون چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی 

وسیعًا  ،بازتولید سرمایه جهانی هم شد، از فشار این عوامل در پروسه تولید ومی ناشی

ارزش واردات ایران از امریکا، اروپا،  1355گرفت. در سال می پذیرفت و نشأتمی تأثیر

میلیون ریال بالغ گردید. این رقم  760میلیارد و  901ژاپن و ممالک دیگر به رقم 
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برابر  برابر آغاز دهه چهل یا سال اجرای رفرم ارتجاعی ارضی و قریب شش 18حدود 

 بود.  1350سال 

 

  1355تا  1350وزن و بهای واردات کاال در فاصله   - 7جدول 

 قیمت    ) ریال( وزن    ) تن( سال

1350 4830000 157660000000 

1351 5880000 193650000000 

1352 6720000 253190000000 

1353 9350000 448070000000 

1354 13330000 800820000000 

1355 13830000 901760000000 

 

نکته بسیار مهم در اینجا بررسی ترکیب کاالها به لحاظ میزان مصرفی یا سرمایه ای 

« رشد ناکافی»بودن آنهاست. اپوزیسیون ناسیونالیستی بورژوازی و داغداران خیالباف 

اند سرمایه داری وطن آباء و اجدادی!! تاریخًا باورهای عمومی را چنین معماری نموده

یافته است، علی العموم مشتی امتعه مصرفی و در غیر می گویا آنچه به داخل راه که

این صورت انبوهی کاالی بنجل به دردنخور و اسباب سوداگری مشتی مونتاژکار 

درصد کل این واردات را کاالهای سرمایه ای  85کمپرادوریست بوده است!! اما بیش از 

ت به مثابه اجزاء استوار و گردشی سرمایه داده است. کاالهائی که یکراسمی تشکیل

. این کاالها همگی توسط اندشدهمی ثابت وارد پروسه تولید سرمایه اجتماعی ایران

سرمایه داران خصوصی یا نهادهای مختلف دولت سرمایه داری با پول و در واقع با 

می . تمااندشدهاضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقه کارگر ایران داد و ستد 

انتقال بحران نیز در همین جا و از درون همین مجاری و های و اهرمها مکانیسم

و از ها از همین کانالها کنند، زیرا که نقل و انتقال اضافه ارزشمی معبرها ایفای نقش
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های گیرد. مقادیر عظیمی از اضافه ارزشمی ورای همین مبادالت مستمر صورت

ن به حوزه بازتولید بخش هائی از سرمایه جهانی حاصل استثمار طبقه کارگر ایرا

های محصول استثمار تودههای و توده نسبتاً چشمگیری از اضافه ارزشیابد می انتقال

شود. به می کارگر ممالک دیگر، به حوزه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران سرریز

 جدول زیر نگاه کنیم. 

  1355تا  1350ترکیب کاالهای وارداتی سال   - 8جدول 

 بر حسب درصد قیمت

 1355 1354 1353 1352 1351 1350 ترکیب کاال

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 جمع

 5/54 5/54 4/66 8/64 58 5/58 واسطه ای

 15 15 14 2/12 12 5/10 مصرفی

 5/30 5/30 6/19 23 30 31 سرمایه ای

 0 0 0 0 0 0 سایر 

(168) 

ن نکته بسیار اساسی، یا به بیان دیگر، بر جوهر شناخت یک بار دیگر باید بر ای

بحران مارکسی سرمایه و بنمایه نظریه مارکسی بحران سرمایه داری تأکید کنیم که 

 پدیده ذاتی شیوه تولید سرمایه داری است و از بنمایه تولید این نظام نشأت

در حلقه نیز ریال، به ریال در حوزه تولید، یعنی ها اضافه ارزش. گیردمی

بحث ما اینجا  گردد.می مصرف نیروی کار مولد توسط سرمایه ایجاد و تولید

در سطح سرمایه ها و بحرانها صرفًا بر سر مجاری نقل و انتقال اضافه ارزش

به جدول  اجتماعی یک کشور یا در مدار سامان پذیری سرمایه جهانی است.

 50نیمه نخست دهه های می سالباال باز گردیم. این نمودار حاکی است که در تما

 15درصد کل واردات کشور ایران کاالهای سرمایه ای بوده است و فقط  85حدود 

داده است. میزان این بخش می سکنه جامعه تشکیلکل درصد را محصوالت مصرفی 
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 میلیارد 766 از بیش چیزی 55 سال همان در مثال طور به( سرمایه –واردات ) کاال 

 گردش در سرمایه کل از باالئی بسیار درصد که رقمی. است بوده یالر میلیون 400 و

مختلف اقتصاد سرمایه داری های کرده است. در میان بخشمی را تعیین کشور روز آن

های ایران، حوزه نفت و گاز از ظرفیت بسیار باالئی برای سرازیر ساختن اضافه ارزش

یه جهانی به مدار بازتولید سرمایه ارزش افزائی سرماهای تولید شده در سایر حوزه

اجتماعی ایران برخوردار است. نفت و گاز به دلیل موقعیت انحصاری خودویژه ای که 

دارند، نرخ سودی به مراتب باالتر از نرخ سودهای عمومی کاالهای فاقد این موقعیت، 

این کنند، تفاوت میان قیمت تمام شده محصوالت می در بازارهای بین المللی احراز

بیش از حد، باال است. بر همین اساس و با توجه ها حوزه با قیمت تولیدی یا بازار آن

کاماًل انبوهی از حاصل استثمار طبقه کارگر در های به همین تمایز، اضافه ارزش

کنند. این مسأله در مورد سایر بخشهای می دیگر را به طرف خود سرازیرهای عرصه

کند که در غالب موارد حتی حالت نمی نه فقط صدقاقتصاد سرمایه داری ایران 

 معکوس دارد. در این مورد چند سطر پائین تر، به صورت کوتاه و اشاره وار توضیح

 ازیم. انددهیم اما پیش از آن باید به چند و چون این مبادالت نگاهیمی

خورشیدی( هر سال حجم  50در فاصله زمانی مورد گفتگوی ما ) نیمه اول دهه 

سرمایه وارد بازار داخلی ایران شده است و در ازای آنها مقادیر بسیار  -ظیمی کاال ع

 اجتماعی سرمایه به مجدد، انباشت آماده پولی سرمایه یا سرمایه –کالنی ارزش 

 در نمونه عنوان به فقط مبادله این میزان. است گردیده تحویل کننده صادر کشورهای

 میلیارد 902 مقابل در سرمایه - کاال تن ونمیلی 14 به نزدیک 1355 سال همان

ایه داری ایران با آنچه به دست آورده، بخش سرم. است بوده سرمایه – ارزش ریال

ثابت سرمایه اجتماعی خود اعم از استوار و گردشی را تأمین نموده و بازتولید این 

 بخش سرمایه را ممکن ساخته است. در طرف مقابل، سرمایه اجتماعی کشورهای

صادر کننده  قرار دارد که با انجام مبادله مذکور چند هدف اساسی را جامه عمل 

 پوشانده است.
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 - میلیون تن کاال 14اوالً به میزان حجم، مکان و برد تأثیر پولی که در قبال فروش 

به دست آورده است به نیازهای حیاتی و گریزناپذیر بازتولید خود و همزمان  سرمایه

به سرمایه الحاقی پاسخ مساعد داده است. ثانیاً از ها ل اضافه ارزشبه الزامات تبدی

دریافتی از سرمایه های همین طریق و باز هم متناسب با میزان نقش و جایگاه پول

 –نهفته در کاال های یا به بیان درست تر، محقق شدن اضافه ارزش اجتماعی ایران

ه افت نرخ سود و غلتیدن به ورطه خطر بالفعل شدن پوی به فروش رسیده،های سرمایه

در رابطه با مسأله محوری به طور خاص بحران را از سر خود رفع ساخته است. ثالثًا و 

 –بحث حاضر، مقادیر کالنی اضافه ارزش، بیش از اضافه ارزشهای موجود در کاال 

 به چنگ آورده است. چرا؟حوزه مبدأ( های خود، )اضافه ارزش شده صادر های سرمایه

پاسخ را باید مقداری باز کرد. سرمایه داری ایران یا هر جامعه مشابه دیگر، با خرید 

مورد نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی خود به عالوه تمامی های کاال سرمایه

احتیاجات افزایش ممکن و مقدور سرمایه الحاقی ساالنه خود، دایره فروش تولیدات 

م ترین بخش سرمایه اجتماعی ممالک صادر کننده را و انحصارات یا مهها تراست

وسعت بخشیده است. حجم زیادی تقاضای مضاعف در اختیار آنها قرار داده است. 

و افزایش نرخ ها رویدادی که نتیجه بالفصل آن تغییر فاحش در شیرازه تعیین قیمت

 سرمایه کل از ای گسترده بخش حتا وها سرمایه –سودها به نفع صادر کنندگان کاال 

 . این رااست ای سرمایه کاالهای این فروشنده و کننده تولید جوامع اجتماعی

دانیم که ارزش هر کاال بهای کار اجتماعًا الزمی است که در آن نهفته است. این می

نیز روشن است که قیمت یک کاال مگر در موارد معین و تحت شرائط خاص با ارزش 

تواند باالتر یا پائین تر از ارزش کاال باشد. این امر در می باشد. قیمتنمی آن در تطابق

گردد و نقش پدیده ای به نام رقابت در نظام می تعیینها جریان رقابت میان سرمایه

سرمایه داری، در عالم واقع سوای همین کار چیز دیگری هم نیست. کاالهای تولید 

کنند. می جهانی با هم رقابتشده خواه در بازار داخلی یک کشور و خواه در مقیاس 

شود، اما فاکتور مهم اثرگذار و تعیین می در جریان این رقابت است که قیمت پدیدار
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فرایند رقابت، میزان عرضه کاالها در یک سو و طول و عرض تقاضا برای کننده در 

 است.   در سوی دیگرها خرید آن

 به سه بخش متمایز تقسیم مارکس در توضیح این فرایند کل کاالهای تولید شده را

کند. اول آنهائی که در بهترین شرائط، با استفاده از باالترین میزان بارآوری کار می

و الجرم از اند و نازل ترین هزینه ها، تولید شدهها اجتماعی، پیشرفته ترین تکنولوژی

تهیه  بیشترین توان رقابت هم برخوردارند. دوم کاالهائی که در شرائط متوسط تولیدی

نیز طبیعتًا ها و توان رقابت آناند ، عوامل باال را در سطحی  پائین تر دارا بودهاندشده

باشد. و باالخره آن دسته از کاالها که حاصل می چشمگیر کمترکامالً به گونه ای 

جه مرغوبیت و امکان رقابت، در فرومانده بدترین شرائط هستند و به لحاظ درتولید در 

قرار دارند. در پهنه رقابت میان کاالهای تولید شده در این سه بخش ترین وضعیت 

سه به صورت متعارف کند. در این جا می است که فاکتور عرضه و تقاضا ایفای نقش

 تواند اتفاق افتد. می حالت متفاوت

در  دامنه تقاضا محدود یا بسیار محدود باشد، به گونه ای که کاالهای تولید شده :اول

بیشترین میزان نیاز مشتریان حاضر در بازار را تأمین  خست یا برترین شرائط،شرائط ن

کنند. در این صورت ارزش نهفته در همین محصوالت محور تعیین قیمت برای تمامی 

گردد. وضعیتی که به تبع آن کاالهای تولید شده در شرائط متوسط و بد می تولیدات

د را از دست بدهند و یا در بهترین چه بسا بخش قابل توجهی از میدان فروش خو

حالت، چنانکه همگی به فروش رسند، باز هم به قیمتهائی پائین تر یا بسیار پائین تر 

 نهفته در خود مورد داد و ستد قرار گیرند.  های از ارزش

دامنه نیاز بازار چنان باشد که کاالهای تولید شده در شرائط متوسط : حالت دوم

ه بیشترین تقاضای موجود بازار گردند. در چنین وضعی همین تولیدی، تأمین کنند

کنند. حالتی که با می را بازیها محصوالت هستند که نقش کلیدی در تعیین قیمت

واقعی های وقوع آن کاالهای تهیه شده در بدترین شرائط به قیمتی پائین تر از ارزش

رائط برتری تولیدی، فروش خواهند رفت و بالعکس همه آنچه در شنهفته در خود، 
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 واقعی خود به فروشهای تهیه و راهی بازار شده است به قیمتی باالتر از ارزش

 روند. می

آنسان که محصوالت تولید  شود،دامنه تقاضا وسیعتر از دو حالت باال  :سومین حالت

شده در بدترین شرائط نیز نیاز بازار باشند. در چنین وضعی ارزش نهفته در این بخش 

ها است که بیشترین نقش را در تشکیل قیمتهای بازار بازی خواهند کرد. حالتی کاال

شرائط متوسط های که فراوردهها که با بروز آن، هر دو گروه کاالهای دیگر، چه آن

تولیدی هستند و چه به نحو اولی محصوالتی که در  شرائط برتر و مساعدتر اقتصادی 

 واقعی خود داد و ستدهای یا بسیار باالتر از ارزش ، به قیمتی باالتراندتولید گردیده

 (169گردند. )می

با این توضیح بسیار فشرده به سرنوشت مبادالت میان سرمایه داری ایران و جوامع 

و بنگاههای عظیم صنعتی و مالی دنیا یا سرمایه اجتماعی جوامع ها مشابه با تراست

 سال در کاالها این واردات میزان که گفتیم. گردیم باز سرمایه –صادر کننده کاال 

میلیارد  902ن تن و از نظر ارزش نزدیک به میلیو 14 بر بالغ وزن لحاظ به 1355

ریال رایج روز کشور بود. معنای صریح این ارقام آنست که سرمایه داری ایران آن سال 

یا سرمایه اجتماعی تولیدی ازه برای مؤسسات غول پیکر اندتقاضائی به همین

نمود. این حجم عظیم تقاضا به نوبه می ایجاد سرمایه ها،  -کاال شورهای فروشندهک

بین با توجه به وسعت دایره تأثیرش، مرزهای تشکیل قیمت تولیدی در بازار  و خود

و بنگاههای تولید کننده کاالها ها تراستبه  کرد.می سرمایه داری را جا به جاالمللی 

تأثیر  انحصاری خودهای موقعیته به ویژه با توجه به اد کمی سرمایه ها، امکان -

روز به نفع خود بگذارند. های کاماًل تعیین کننده تری بر روی پروسه تعیین قیمت

سرمایه داری و آنچه باالتر به اختصار گفته  نتیجه این کار، بر اساس قوانین درونی

 –ان فروش کاال شد، دستیابی انحصارات غول پیکر صنعتی و مالی دنیا به امک

است. حادثه ای ها باالتر از ارزش واقعی نهفته در آنکاماًل  قیمتی به خود،های سرمایه

اضافه ارزشهای تولید کل در  و انحصاراتها تراستسهم این خود، وقوع  در جریانکه 
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های از جمله اضافه ارزشجوامع حوزه صدور سرمایه، کارگر های تودهشده توسط 

موضوع را باز هم سازد. می طبقه کارگر ایران را افزون و افزون ترحاصل استثمار 

 سرمایه سیاسی اقتصاد واقعی دنیای در سرمایه، –صدور کاال شفاف تر بیان کنیم، 

، صدور سرمایه نوعی صدور سرمایه است. آنچه این شکل را از اشکال دیگر داری، عمالً 

نیروی کار شبه رایگان، یا های وزهمانند سرمایه گذاری مستقیم در ممالک دیگر و ح

سازد صرفاً سیمای ظاهری و شکل می و اعتبارات به این ممالک متمایزها دادن وام

در اینجا حقوقی مالکیت سرمایه است که در عالم واقع حائز هیچ نقش چندانی نیست. 

سرمایه به طور مستمر و در  –سرمایه اجتماعی کشور یا کشورهای صادر کننده کاال

هر دور بازتولید سرمایه اجتماعی جوامع وارد کننده، عظیم ترین بخش کل سرمایه 

الک اخیر را تهیه و در قالب داد و ستد به یدی ممثابت واحدهای صنعتی و تول

در این مراکز نیروی کار ها دهند. این سرمایهمی مؤسسات تولیدی این جوامع تحویل

حاصل این استثمار را نصیب های اضافه ارزش کنند و کوهمی ماوراء ارزان را استثمار

سترگ  صنعتی و مالی صادر کننده های سازند. اما سرمایه اجتماعی و تراستمی خود

که اینک سرمایه ثابت پیش ریز شده در جوامع وارد کننده است، با ها سرمایه –کاال 

سودها،  و تشکیل نرخها بهره گیری از موقعیت مسلط خود در پروسه تعیین قیمت

کنند. یک نکته می مذکور را به سوی خود جذبهای سهم چشمگیری از اضافه ارزش

بسیار اساسی را فراموش نکنیم. کل سودی که به کل تراستها و بنگاههای عظیم مالی 

سرمایه در یک سوی و  –و صنعتی یا کالً سرمایه اجتماعی جوامع صادر کننده کاال 

 یران یا هر جامعه مشابه در سوی دیگر تعلقسرمایه داران خصوصی و دولتی ا

این های کارگر آماج استثمار سرمایههای گیرد. با کل اضافه ارزش هائی که تودهمی

از همه لحاظ برابر است. نفس داد و ستدها مطلقًا هیچ اند مؤسسات و افراد تولید کرده

و اهرم انحصار و  ریالی سود نیافریده است و قرار نیست بیافریند، موقعیت انحصاری

و کل آنچه به بخش ثابت سرمایه مربوط است نیز منشأ خلق ها نقش مسلط تراست

تواند نمی هیچ ریال اضافه ارزش یا کم و زیاد کردن تولید هیچ دیناری سود نبوده و

 باشد.  
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مناطق یا زیاد توسط کارگران کشورها در یکسره و بدون هیچ کم ها اضافه ارزش

لید شده است. مبادالت مورد گفتگو صرفاً بستر نقل و انتقال اضافه مختلف جهان تو

و به وجود آمدن نرخ ها ارزشهای تولید شده هستند. کاری که در پویه تشکیل قیمت

 گیرد.  می سود عمومی سرمایه داری صورت

 جوامع بهها سرمایه –از حوزه دریافت کننده کاالها مجاری واقعی انتقال اضافه ارزش

همین  در اولی به دومی ازها بحران سرریز و سوی یک درها سرمایه این کننده رصاد

و کشورها قرار دارد. بخشی از جهان ها جا، در بطن همین مبادالت فیمابین این حوزه

غول پیکر صنعتی و مالی است، متوسط ترکیب های سرمایه داری که صاحب تراست 

ست، تولید کننده و صادر کننده توده عظیم ارگانیک سرمایه اجتماعی آن بسیار باال

بازار و های االخره کلیدی ترین نقش را در تعیین قیمتب و باشدمیها سرمایه –کاال 

 ی گفته شده،و داد و ستدهاها کند، از درون همین کانالمی تشکیل نرخ سودها بازی

همزمان عوارض  نماید.می را شکارها مقادیر بسیار عظیم تر و سرشارتر اضافه ارزش

اقتصادی دامنگیر خود را کم یا بیش به های گرایش رو به افت نرخ سود و بحران

یا به بیان ها سرمایه -وارد کننده کاال ممالکچرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی 

را از یاد نبریم. بحث صدور  دیگر یک چیزسازد. می درست تر سرمایه، سرشکن

اما این نکته  تقیم آن جایگاه خاص خود را دارد،سرمایه به شکل متعارف و مس

را نیز باید مورد تأکید قرار داد که اهمیت داد و ستدهای سرمایه ای نوع باال، برای 

نظام سرمایه داری، اگر بیشتر از شکل متعارف صدور سرمایه نباشد، به هیچ وجه از 

 آن کمتر نیست.  

ه صورت کاماًل طبیعی بر فراز سیر خورشیدی در ایران ب 1356بحران اقتصادی سال 

صعودی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی ایران در یک سوی و سرریز کاماًل 

معمول بار بحران اقتصادی سرمایه جهانی در سوی دیگر مارپیچ وقوع خود را پشت 

سر نهاد، از اواسط این سال خود را ظاهر ساخت، بسیار سریع بالید و شاخ و برگ 

داربست هستی سرمایه داری ایران را به کام خود فرو برد.  56تا اوایل کشید و 
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آسمان،  ،در مورد علل و چگونگی ظهور این بحراناند اقتصاددانان بورژوا تا توانسته

سیاست » ، «وابستگی اقتصادی»از اند تا هر کجا که خواسته. اندریسمان به هم بافته

خریدهای » ، «ب پذیری مفرط صنایع ایرانآسی» ، «غلط و سوء مدیریت دولت هویدا

، «الزم اقتصادیهای در زیرساخت فراوانهای کاستی» ، «کالن تسلیحات نظامی

 و لیست طویلی از این علل« مونتاژ بودن غالب صنایع کشور» ، «واردات بی رویه کاال»

 که همگی تا جائی که به بررسی ریشه واقعی بحران بر . موضوعاتیاندسخن گفته

بحران پدیده ذاتی سرمایه  و نادرست و گمراهسازند. گردند، از بیخ و بن بی ربطمی

است و نظام سرمایه داری تحت هیچ شرائطی قادر به فاصله گیری از سرشت بحران 

 زائی خود نخواهد بود. 

 بحران، موج طغیان جنبش کارگری و اپوزیسیون هار بورژوازی

« اشتغال کامل» آفتاب الئی رونق انباشت سرمایه، ، با پایان دوره ط55از اواسط سال  

خودروهای شکار کارگر در  ،به گونه ای شتابناک افول کرد. سرمایه داراننیروی کار 

 آوارگان سیل. کردند جمع را کشور دیگر نواحی و کرج –سه جاده مواصالتی تهران 

 شهرهای و روستاها از کار نیروی فروش برای جائی یافتن و اشتغال جستجوی در

صنعتی کشور سرازیر  مهمهای کانون یا تهران ویژه بهها استان مراکز سوی به کوچک

نمودند. گاراژهای محل اتراق مسافران شرکتهای نمی بود، اما دیگر به سادگی کار پیدا

شمس » و «ترانسپورت»، «گیتی نورد»، «تور میهن»اتوبوسرانی حدوداً ارزان از قبیل 

ز انسانهائی شد که روزها برای پیدا نمودن کار به این سوی و آن آکنده ا« العماره

اطراف به های یا خرابهها را کنار دیوار توقفگاههای اتوبوسها رفتند و شبمی سوی

ماندند و می بیکارها آوردند. شمار قابل توجهی از این متقاضیان کار برای مدتمی سر

خیابانها، نشستن ساعات طوالنی از طلوع  زیر فشار فقر و گرسنگی به دستفروشی کنار

مقاطعه کاری های فجر به بعد، در حاشیه میدان ها، به امید سر رسیدن عوامل شرکت

ها و تن دادن به شاق ترین و طاقت فرساترین کارهای روزانه ساختمانی یا مانند این

اری، بهای ارزاق دادند. به موازات افت چشمگیر بازار اشتغال یا رواج فزاینده بیکمی تن

عمومی و مایحتاج اولیه معیشتی کارگران هم به شکلی غیرمترقبه و سرسام آور شروع 
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سال با هدف جلوگیری از افزایش بهای  13به باال رفتن کرد. دولت هویدا در طول 

نیروی کار، توانسته بود قیمت کاالهائی مانند نان، سیب زمینی، لبنیات، حتا گوشت و 

کارگر را تا حدی پائین نگه دارد. آستانه وقوع بحران های ولیه تودهخورد و خوراک ا

این وضع را کامالً بر هم زد. قیمت مواد غذائی، پوشاک، آب و برق، به ویژه و مهم تر از 

کار اجاره بهای مسکن روز به روز افزایش یافت و در عوض شرائط زندگی و ها این همه

 و رقت بارتر گردید. سطح معاش کارگران بسیار وخیم تر و 

باز هم روند اوج پیمود. همزمان خیزش  55شمار اعتصابات کارگری در طول سال 

های کارگر در مناطق خارج از محدوده شهرهای بزرگ برای برپائی کومههای توده

گردید. جنبش اخیر به ویژه در  تر مسکونی بیش از پیش گسترش یافت و خونین

های ین دو شهر بخش وسیعی از کارگران و افراد خانوادهتهران، کرج و نواحی اطراف ا

آنها را در مقابل قوای سرکوب رژیم به صف نمود. قباًل گفتیم که آنچه جریان داشت 

عده ای کارگر با ارتش و نیروی ژاندارم، بلکه یک های نه کشمکشها و زد و خورد

دی از جنبش کارگری منجنبش پرتوان واقعی یا حوزه کامالً متالطم، خونبار و نیرو

 خیزش را تشکیلاین فقط کارگران فاقد مسکن نبودند که بدنه  یروز بود. حت

دادند. شمار زیادی از همزنجیران دیگر آنها نیز با هدف تغییر کفه توازن قوای میان می

پیوستند. در یک می کارگران و رژیم، به نفع اولی و به زیان دومی به صف رفقای خود

، در عرصه سازماندهی اعتصابات های روزشبستر تمامیکارگران در  کالم مبارزات

در  بر سر مسکن سازی، حاکم در پهنه جدال با رژیم، و مراکز کارها درون کارخانه

خیابانها و میادین  ول امکانات اولیه زندگی، در کنارشهرها و روستا حهای محله

در به همه این اشکال شهرهای بزرگ و کوچک بعنوان کارگران دستفروش، آری، 

گسترده تر و شدیدتر گردید، اما همزمان نه فقط ادامه یافت که  55سراسر سال 

مقاومت سرمایه داران و رژیم در مقابل این مبارزات و پافشاری آنها بر نکول مطالبات 

شد. صاحبان سرمایه  هیستریک ترکارگر نیز از همه لحاظ سرسخت تر و های توده

 یک سال پیش بسیار دشوارتر و دیرتر، حاضر به حداقل عقب نشینیدر قیاس با  یحت

 گردیدند، آنها برای به شکست کشاندن مبارزات کارگران، تا آخرین توان تالشمی
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جستند. این مسأله بر روی طول اعتصابات این می توسلها کردند و به تمامی سالحمی

جنوب تهران و های نساجی سال تأثیر آشکار داشت، به طور مثال اعتصاب کارگران

شهر ری برای چند هفته به دراز کشید و کارفرمایان به رغم مشاهده عزم استوار 

گردیدند. در این سال تعداد نمی آنانهای هزاران کارگر، حاضر به قبول خواسته

کثیری از مراکز بزرگ و متوسط صنعتی، برای روزهای متوالی شاهد پیکار مصمم 

نکته گفتنی و قابل تأکید این که از کار افتادن چرخ تولید بودند.کارگر و های توده

اعتصاب کنندگان، به های مقاومت سرمایه داران برای احتراز از قبول خواسته

تدریج و در امتداد زمان ولو نه چندان محسوس و آشکار، نوع نگاه کارگران 

ریخ جنبش به درجه تأثیر و کارائی این شکل مبارزه در این دوره معین تا

. این مسأله بسیار مهمی بود و در سیر تحوالت کارگری ایران را زیر فشار قرار داد

ها، از جمله در شروع فرایند رشد و اوجگیری جنبش سراسری منتهی به  این سال

جدی و تعیین کننده بازی کرد. به همین دلیل باید بسیار نقشی  57 سال قیام بهمن

 دقیق تر آن پرداخت.  االمکانحتی  به توضیح بیشتر وحتماً 

، صاحبان سرمایه، ساواک و کل 55تا اوایل  1352در فاصله زمانی میان اواخر سال 

 ازه کافی مقاومتاند رژیم حاکم در برابر موج رو به گسترش مبارزات کارگران به

 کشیدند، به پاره ای از مطالبات کارگران جواب ردمی کردند، اعتصابات را به خونمی

نمودند، توده می دادند، فعالین هر اعتراض کارگری را دستگیر و بازداشت و شکنجهمی

بستند و انواع این کارها می وسیع اعتصاب کننده را به رگبار تهدید و رعب و وحشت

و جنگ ها دادند. با همه اینها در یک برآورد عام و اجمالی، روند کشمکشمی را انجام

مدام سرمایه داران های شتر جنبش کارگری و عقب نشینیبیهای و ستیزها از پیروزی

و دولت آنها حکایت داشت. در نظر بیاوریم که به یمن همین اعتراض ها، اعتصابات و 

 10سال، از زیر  3خیزش ها، متوسط دستمزد روزانه کارگران ساده، در طول فقط 

تومان  به  4 یحت تومان و 5از زیر ها شهرستان وها تومان و در بسیاری از استان

تومان و شاید هم بیشتر رسید. جامعه در حال  30و در خیلی جاها  20باالی 
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 برد. نیاز سرمایه داران به نیروی کار در مدار اوج سیرمی به سر« اشتغال کامل»

کرد. در نقطه ای از دنیا که هیچ نوع و هیچ مقدار امنیت یا حتا احساس ایمنی در می

له در قلمرو فروش رفتن و نرفتن نیروی کار، برای هیچ کارگری هیچ زمینه ای از جم

وجود نداشت، مؤلفه فوق یعنی احتمال یافتن فوری کار و فرار از بیکاری، ولو به طور 

آورد، فاکتوری که با می توهم آمیز، برای کارگران نوعی احساس امنیت اشتغال!! پدید

نش، به هر حال، موقعیت توده کارگر تمامی پاشنه آشیل ها، توهم زائی و دروغین بود

و در دل ها در آن سالکرد. می مایه را تا حدودی تقویتدر مبارزه علیه صاحبان سر

شرائط باال، عوامل دیگری نیز تقریباً همین نقش را بازی یا میزان تأثیر عامل فوق را 

ق روزافزون از روناندزا و چشمچهاررقمی حیرتهای کردند. نرخ اضافه ارزشمی تقویت

بودند. نگاه خیره سرمایه داران به این عوامل، ها انباشت سرمایه از جمله این داده

داشت که شاید بهتر می ساختار مغز و شعور و شناخت آنها را به صدور این حکم وا

باشد در قبال خواست چند ریال اضافه دستمزد کارگران عقب نشست و در عوض به 

 مولود هر دقیقه و هر ساعت کار اضافی آنان دل بست. ی هارودخروشان اضافه ارزش

طبقه کارگر ایران در طول دوره سه ساله باال، به رغم همه کسر و کمبودهای های توده

بنیادی، مانند فقدان هر میزان سازمان یافتگی آگاه طبقاتی و ضد سرمایه داری، 

ی و فشار راه حلهای رفرمیستهای سال گمراهه رفتن 50مرگبار حاصل های فرسودگی

و کشتارهای دولت ها کمونیسم خلقی یا اردوگاهی، تحمل روز به روز سرکوب

بورژوازی و سایر مصائب دیگر، در مجموع توانسته بود برخی مطالبات اولیه زندگی 

خود را بر سرمایه داران و رژیم شاه تحمیل کند و از این لحاظ خود را پیروز 

کرد. جنبش کارگری در این دوره به می ه ارزیابیو جنگ جاری روزانها کشمکش

ک خود را با اندک،اند 1355صورت خودپو چنین محاسباتی داشت اما در سال 

شرائطی متفاوت مواجه یافت. شرائطی که تار و پود مفروضات خودجوش، حاصل 

ریخت و ذهنش را به سمت بازنگری محاسبات می مبارزات چند سال اخیر را بر هم

داد. ذهنیت جدید مسلماً از سراچه شعور بالغ ضد کار مزدی و آگاهی می سوق موجود

خاست. باز هم خودانگیخته و خودرو بود و بیش از هر چیز به نمی سرکش طبقاتی بر
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شد. می شکل واکنشی در مقابل مواضع و کنشهای حی و حاضر صاحبان سرمایه ظاهر

تلف سرمایه داری در مقابل مطالبات رو و بنگاههای مخها شرکتو ها مالکان کارخانه

هراسیدند نمی ازه سابق از طوالنی شدن اعتصاباتاندکردند، بهمی به رشد او ایستادگی

سهمگین ناشی از هر ساعت خوابیدن چرخ تولید در یک سوی های و قیاس میان زیان

ای و سنار و سی شاهی افزایش دستمزدها در سوی دیگر را شالوده تصمیم خویش بر

کارگر این تغییر رفتار و نگاه های تودهساختند. نمی احتراز از اولی و پذیرش دومی

کردند و از می سرمایه داران و دولت سرمایه داری را با چشم خویش مشاهده

نمودند که اعتصابات روزشان در قد و قواره می درون این مشاهدات استنتاج

. استنتاجی که به تدریج بر هم تازه سالهای پیش کارا نیساندکنونی خود به

باور به ضرورت پاره ای تغییرات در پروسه های گردید، زمینهمی انباشت

آورد، اما می را فراهمها پیکار جاری علیه سرمایه و سرمایه داران و دولت آن

 در غیاب یک جنبش آگاه سازمان یافته شورائی و طبقاتی فقط به گرد خود

چرا چنین بود و چرا  رفت.می شد و به سمت احتراقیم پیچید، انفجارآمیزمی

توده کارگر با مشاهده مقاومت سرسختانه صاحبان سرمایه، به جای چرخیدن به سوی 

 ریل طغیان و انفجار و قهر، راه عقبگرد و تمکین به وضع موجود، در پیش

تن گرفتند؟ این نیز پرسشی است که در جای خود مهم است. حالت دوم یعنی رفنمی

توانست اتفاق می جنبش کارگری به سمت رضایت و تسلیم در برابر وضعیت جدید

سال،  3آموخت. در آن می سال گذشته درسهای دیگری به او 3افتد، اما تجارب 

مبارزه، مبارزه و باز هم مبارزه نموده بود. با این مبارزات و از طریق اتکاء به قدرت 

ر این و آن حزب یا اتحادیه باالی سرش باشد، طبقاتی خود، بدون اینکه مرکب راهوا

بدون آنکه توان پیکارش را در برهوت امپریالیسم ستیزی بورژوائی و رژیم ستیزی 

خلقی بفرساید، بدون اینها و با تکیه بر قدرت موجود طبقاتی خود که هنوز کمترین 

ورژوازی و میزان انسجام، آگاهی و سازمانیافتگی ضد کار مزدی را هم نداشت، طبقه ب

ها عقب نشینیبرخی رژیم درنده شاه را گام به گام عقب رانده و مجبور به قبول 
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ساخته بود. از این گذشته به یمن همین مبارزات، همین اتکاء به قدرت طبقاتی خود 

و همین میزان پیروزی حاصل این پیکارها و اتکاء به خودها، سطح انتظار و مدار 

چند سال پیش، تغییر داده و اینک نه کمتر که بسیار  خواسته هایش را در قیاس با

کارگر در این روزها یک های توده دید.می بیشتر را دستور کار مبارزه روزش

در باالی  و حزبیشانس دیگر هم داشتند. اینکه هیچ سندیکا و اتحادیه 

بگوید: بحران است، هستی سرمایه در خطر است، ها سرشان نبود که به آن

ل سرمایه داران را فهمید، دست از اعتراض کشید و به یاری باید مشک

 سرمایه شتافت!!!    

جنبش کارگری ایران با این مختصات در دل شرائط مورد گفتگو با مشاهده مقاومت 

ها گردید، اما همه ایننمی سبعانه تر سرمایه داران، به سادگی آماده پسگرد و تسلیم

دیگرش در جهت خنثی سازی این ظرفیت و  هایفقط یک رویه منشور بود. رویه

دیدیم که تاریخًا در می کرد. در وجوه دیگر این منشور، جنبشی رامی رویکرد عمل

راه حل پردازی ها، دورنما  خیل چنبره تسلط رفرمیسم قرار داشته است. اسیر

ور احزابی بوده است که همه چیز را با سر سرمایه و شعهای و راهکار تراشیها آفرینی

. از روز ظهور به بعد برای اینکه اندنمودهمییشه، کندوکاو و پراتیک اندبورژوازی

سوسیالیسم را بشناسد، آدرس سرمایه داری دولتی اردوگاهی را دریافت کرده است، 

الفبای آموزش سیاسی وی این بوده است که هر میزان اتکاء به قدرت طبقاتی خود را 

ن پا تا موی سر پیاده نظام ارتش حزب شود، آگاهی از یاد ببرد و در عوض از ناخ

طبقاتی را ایمان قلبی متافیزیکی به عجز سرشتی خود از شناخت آگاهانه سرمایه 

داری و اعتقاد خالص مذهبی به حقانیت و توان و کفایت حزب تلمذ کرده است. 

لت سازمانیابی طبقه خود را در آویختن به حزب و سندیکا، مبارزه علیه وجود دو

سرمایه داری را در رژیم ستیزی دموکراتیک فراطبقاتی، سایر مسائل مبارزه طبقاتی را 

به بعد با  55دیگر آموزش دیده است. جنبش کارگری سال های در وارونه پنداری

سه ساله خود در یک سوی و سطح انتظارات بالیده و های رجوع به کارنامه موفقیت
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دادن به عقب نشینی در مقابل سرمایه داران و  رشد یافته اش در سوی دیگر، از تن

یشی ها، غلط اندکرد، اما در همان حال کوله بار عظیم کجمی دولت سرمایه استنکاف

 کشید. می فاجعه بار را هم بر دوشهای و کل کاستیها پنداری ها، آسیب پذیری

قض و خورشیدی اسیر این موقعیت ماالمال از تنا 1356این جنبش در شروع سال 

گردیم. می بازکارگری ضعف و قوت بود. به این مسأله و به سرنوشت روز جنبش 

سرآغاز سقوط جامعه ایران  55بحران اقتصادی سال ازیم. اند وقعیت بورژوازی را نظرم

سال نخست وزیری مجبور  13به ورطه تالطمی سهمگین و تاریخی شد، هویدا پس از 

اد یا مؤسسه ای اجازه کاربرد لفظ بحران را به استعفا گردید. هیچ کس و هیچ نه

نداشت. در زیر چتر حاکمیت دیکتاتوری هار سرمایه، حتا سخن از وقوع بحران 

گردید و مستوجب مجازات بود. می اقتصادی، گواه باور به آسیب پذیر بودن نظام تلقی

ترین رکاران اگر حرفی بر زبان آوردند، در بهاندبه همین دلیل دولتمردان و دست

را تصدیق کردند!! در همین  «ها و نارسائیها برخی ناکارآمدی» حالت فقط وجود 

جزئی!! شاه به دنبال عزل هویدا، های راستا و برای ترمیم همین به اصطالح کاستی

را با  56جمشید آموزگار را مأمور تشکیل کابینه نمود. آموزگار و تیم او سراسر سال 

نامیدند به سر می سر آنچه مشکالت دامنگیر اقتصادمتمرکز بر  مستمر و گفتگوی

آوردند، اما هر چه بیشتر گفتند و ارائه طریق کردند و دورنمای امید را نورانی تر 

خواندند!! بحران سرمایه داری بیشتر توفید و سرکوبگرتر شد. در طول این سال نرخ 

ورشکستگی  بیکاری رو به افزایش رفت. شرکتهای کوچک و متوسط زیادی اعالم

نمودند و بنگاههای هر چه بیشتری در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. در شرائطی 

نهاد موضوع می نام« برخی تنگناهای اقتصادی»که رژیم شاه، تندباد مهیب بحران را 

غول پیکر صنعتی و مالی ایاالت متحده و دولت آن کشور، این های برای تراست

مایه اجتماعی ایران و شریک مسلط در ساختار صاحبان بخش قابل توجهی از سر

رشد شتابان انباشت سرمایه در طول ها . آنروایتی دیگر داشتقدرت سیاسی حاکم، 

به بعد را مطمح نظر داشتند. به آرایش قوای  51به ویژه از  50و  40های دهه

طبقه کردند، کارزارهای گسترده، فزاینده و در حال پیشروی می اجتماعی موجود نگاه
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های زیر ذره بین رصدخانه زیاد، را با دقتها کارگر ایران در طول این سال

و انتظار حی و حاضر ها نمودند، سطح خواستهمی امپریالیستی خود نظاره و دنبال

بورژوازی ایران  طبقه کردند. مناقشات آشکار و نهان درونمی کارگر را رؤیتهای توده

گرفتند. بورژوازی امریکا به ویژه پس از روی کار آمدن می هازاند را میلیمتر به میلیمتر

گسترده توده های را نه فقط پس از شروع شورشها دولت کارتر، یک، یک این واقعیت

نگران خود های کاویدند، همزمان با دلهره و دلواپسی، چشممی ای که پیش از آن نیز

داری ایران در استراتژی  را به رژیم شاه، به مکان ویژه و بسیار حساس سرمایه

و ژئوپولتیک بین المللی خود و به خیلی سی سراسری تسلط جوئی اقتصادی و سیا

 ساختند. می مسائل دیگر خیره

تواند می این بود که بحران اقتصادی روز ایرانها دلهره آلود نخست آنهای ارزیابی

اقبی که منافع و عواقب غیرقابل مهار سیاسی، اجتماعی و جهانی به بار آرد، عو

موقعیت بورژوازی امریکا را نه فقط در فاصله مرزهای داخلی ایران که چه بسا در کل 

خاورمیانه و از این طریق در سطح جهان تحت تأثیر قرار دهد. بحران چه بسا به 

کارگر انجامد، موج اعتراض و مبارزه آنان های گسترده تودههای و طغیانها شورش

کالً سیاسی و های آزادی ، حقوق اولیه انسانی،کار و زندگی برای بهبود شرائط

مطالبات سرکوب شده سالیان دراز را به صورت سراسری دامن زند. حادثه ای که اگر 

 اتفاق افتد، چگونگی مهار آن از همه لحاظ در پرده ابهام خواهد بود. 

سیب پذیر و شد که رژیم شاه از همه لحاظ شکننده، آمی نگرانی بعدی امریکا آن

آماده فروپاشی است. این واقعیتی بود که دولتمردان ایاالت متحده عمیق تر و دقیق 

کردند. می نمودند و همواره به آخر و عاقبت آن فکرمی تر از شخص شاه آن را درک

پنداشتند می همزمان در همین زمینه معین، اسیر یک توهم فاحش نیز بودند. چنین

رمایه داری ایران، با باالترین فشار استثمار نیروی کار، با که گویا گندزار دهشت س

میلیونها کارگر نفرین شده محروم از ابتدائی ترین امکانات معیشتی یا کمترین میزان 

توان به صرف دادن حق تحزب و می انسانی را ابتدائی سیاسی و حقوقهای آزادی

به بهشت امن و ثبات سرمایه  امتیاز چند روزنامه به این یا آن اپوزیسیون بورژوازی
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کس مسأله اول، شاه بسیار بهتر تبدیل کرد!! این تناقض یا ناممکنی این موضوع را بالع

فهمید. او از یک سو دچار این عقب می امریکائیهای واقعی تر از امپریالیستو 

ماندگی و انگاره پردازی قرون وسطائی بود که مجرد توسل به حمام خون و کشتار را 

دید و کاخ دیکتاتوری هار می کافیدر هر شرائطی ای بقای سرمایه داری ایران بر

ها چیزی که امریکائی -پنداشت!! می شاهشاهی سرمایه را بنای گزندناپذیر آفرینش

 از سوی دیگر واقعبینانه تر از حامیان امپریالیست خود -باور چندانی به آن نداشتند 

ها ر استثمار و بی حقوقی و ستمکشی میلیونفهمید که جهنم دم کرده از فشامی

 سرمایه آرایش داد!!«  حقوق بشر»دموکراسی و  جنجالتوان با نمی کارگر را

با آغاز تندباد بحران اقتصادی، دولت روز امریکا غرق در محاسبات و در عین حال 

گسترده کارگری از شاه خواست تا های توهمات باال، با جدی گرفتن احتمال خیزش

نسخه پیچی  ست به کار اقداماتی مؤثر برای مقابله با مخاطرات قریب الوقوع گردد.د

این بود که انحصارمطلق اعمال دیکتاتوری سبعانه سرمایه توسط شاه یا یک زشان رو

جناح خاص طبقه سرمایه دار علیه جنبش کارگری و اپوزیسیون چپ ایران، جای خود 

ن طیف نسبتًا وسیع تری از بورژوازی بسپارد. را به دیکتاتوری هار، سرکوبگر و عریا

وارونه مورد نقل و های این موضوعی است که همواره توسط محافل مختلف به صورت

« کارتر»تفسیر قرار گرفته است. به طور معمول چنین القاء شده است که گویا دولت 

بورژوازی  کوبیده است!! او و طیفی ازمی «فضای باز سیاسی در جامعه ایران»بر طبل 

امپریالیست امریکا مسلماً خواستار تغییراتی در ساختار قدرت سیاسی روز ایران بودند 

و انجام این کار را تنها طریق تضمین بقای رژیم شاه به عنوان مطلوب ترین شکل 

تغییرات مورد تأکید دولت کارتر واقعیت این است که دیدند، اما می حاکمیت سرمایه

ی حضور برخی احزاب پیشینه دار بورژوازی ایران مانند جبهه ملی از آنچه گفتیم، یعن

و نهضت آزادی در گوشه هائی از ماشین دولتی روز سرمایه، با هدف بهره گیری مؤثر 

توده ای های از نقش آنها برای جلوگیری از انفجارهای گسترده اجتماعی و طغیان

به نیز چند نکته ضروری دیگر  ، در همین جا باید بهرفتنمی سرنگونی طلبانه، فراتر

 اختصار اشاره نمود. از جمله: 
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امریکائی و شرکای غربی آنها از دیرباز تا آن روز، در رابطه با های . امپریالیست1

جامعه ایران، مثل همه جوامع دیگر، اما مسلماً بسیار بیشتر از برخی کشورها، خطر 

ین طبقه و در همان حال عظیم پیش روی خود را فقط طبقه کارگر، کمونیسم ا

دیدند. این امر که پرولتاریای ایران فاقد یک جنبش نیرومند می بورژوازی اردوگاهی

کاست، اما از می سازمان یافته بود از یک سوی هراس و وحشت آنها از این جنبش را

کاست، می برد. ابعاد خطر رامی سوی دیگر بالعکس میزان این دهشت و هراس را باال

را قادر به ایفای تحولی  کارگر فاقد یک جنبش سازمان یافتههای لحاظ که توده از این

برد، به این خاطر که تشکل اتحادیه ای کارسازی می دیدند و در عوض باالنمی سترگ

برای کنترل جنبش کارگری و کفن و دفن قدرت پیکار ضد سرمایه داری طبقه کارگر 

دولت سرمایه داری ایران از سالها پیش  وجود نداشت. نسخه پیچی کاخ سفید برای

آن بود که دست به کار سازمانیابی اتحادیه ای کارگران شود، تا از این طریق خطر 

مبارزه طبقاتی آنها را از سر سرمایه رفع کند. نسخه ای که ساواک و دولت هویدا برای 

ین کتاب پیچیدن و به ثمر رساندنش تالش کردند اما به دالئلی که در جای دیگر ا

و  آمده است نتیجه دلخواه بورژوازی را به بار نیاورد. عقیم ماندن این نسخه نگرانی

امریکائی به عالوه همه متحدان غربی آنها، در مورد احتمال های امپریالیست ترس

 داد.می طغیان جنبش کارگری و غیرقابل مهار شدن آن را به شدت افزایش

اسبات دولتمردان امریکائی، شرکای غربی آنها، آنچه در مح 1356. تا اواسط سال 2

های شاه، اردوگاه شوروی سابق، دو سازمان مسلح چریکی و اپوزیسیون جنایتکار رژیم

 کردنمی اعراب پیدا هیچ محلی از ،طبقه کارگر ایرانهای چپ ایران و باالخره توده

ت برای مصادره فاشیستی بورژوازی پان اسالمیسکامالً خیزگیری یکه تاز و  احتمال

جنبش کارگری و بهره کشی از این جنبش برای تاختن به عرش قدرت سیاسی بود. تا 

گشت، قبل از هر چیز نفس می جائی که به بورژوازی امریکا، غرب و رژیم شاه بر

کارگر ایران علیه وضعیت موجود یا های از طغیان و انفجار خودانگیخته تودهاندچشم

 اساسیو جدی ایه داری و قدرت سیاسی سرمایه خطری در عالم واقع علیه سرم

که دورنمای  وقتیگردید می جدی تر، ها شد. ابعاد این خطر برای آنمی برآورد
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مهم ها عاصی کارگر از حزب توده و بورژوازی اردوگاهی یا از آنهای تأثیرپذیری توده

ورژوازی امریکا دادند. بمی مسلح چریکی چپ را به ذهن خویش خطورهای تر سازمان

یگانه تصویری که از روحانیت و کل  32مرداد  28بعد از های و رژیم شاه در طول سال

کردند، می ارتجاع پان اسالمیستی در مخیله خود داشتند و عمیقاً روی آن حساب

بورژوازی در کمونیسم ستیزی و دفع و رفع خطر جنبش  ارتجاع نقش این بخش

اری بود. آنها این رویه ماجرا را به درستی و بسیار کارگری از سر نظام سرمایه د

 قشرساختند، اما اینکه این می آوردند و در محاسبات خود واردمی حساب شده به نظر

طبقه سرمایه دار ایران دفتر و دستکی در سطح تدارک تسخیر قدرت سیاسی برای 

ازی را در سر خود باز کند و سودای تبدیل شدن به رقیب و بدیل سلطنت روز بورژو

 نیز نشد.  56گردید و تا ماههای آخر سال نمیها پرورد، هیچ گاه مشغله آن

مسلح چریکی چپ باید های . در مورد احتمال اثرپذیری جنبش کارگری از سازمان3

و دوره پیش از شروع بحران اقتصادی، ضریب  55این را افزود که وقوع حوادث سال 

رد و تقریباً از دایره حساب و کتابهای رژیم شاه و حامیان این احتمال را بسیار پائین آو

ایران و های و دولت« سیاسازمان »امپریالیستش خط زد. برآورد عمومی ساواک و 

مذکور، خطر های امریکا آن بود که ضربات بسیار سهمگین وارد شده بر پیکر سازمان

کارگر را های نها بر تودهعروج مجدد آنها به ویژه احتمال تأثیرگذاری تعیین کننده آ

منتفی ساخته است. این محاسبه در مورد حزب توده و بورژوازی اردوگاهی اما کامالً 

و ها را از آرشیو ارزیابی 1332تا  1320فرق داشت. امریکا هیچ گاه حوادث سالهای 

زدود. دامنه نفوذ حزب توده در جنبش کارگری آن نمی برآوردهای بین المللی خود

آنچه در دوره کودتا بر سر بورژوازی اردوگاهی رفته تمامی آورد. از می ا به خاطرایام ر

دانست که حزب به دنبال ضربات می بود هم بیش از خود اردوگاه خبر داشت. خوب

و از میدان در رفتن ها تار و مار شدن به دلیلسهمگین آن زمان متالشی شده است. 

به خاطر کارنامه  ن را از دست داده است، ها، خاکریزهای نفوذ خود میان کارگرا

از نفوذ دوباره اش میان اندسیاسی، چشمهای و ورشکستگیها ماالمال از رسوائی

دانست می راها ازه سابق وجود ندارد. بورژوازی امریکا همه ایناند کارگر بههای توده
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نبش اما باز هم خطر بهره گیری حزب و اردوگاه در صورت وسیع و سراسری ج

 کرد. می را بسیار مهم تلقیایران کارگری 

به  56امریکائی و دولت کارتر با رجوع به محاسبات باال از شروع  سال های امپریالیست

بعد شاه را به خاطر دادن برخی امتیازات به اپوزیسیون لیبرال بورژوازی، زیر فشار قرار 

اسی سرمایه داری ایران، از کردند، در ساختار قدرت سیمی دادند. آنچه آنان توصیه

جمله در مراکز مهم و تعیین کننده رژیم نیز مسلمًا همراهانی داشت، در حالی که شاه 

و بخش هائی از حاکمیت، متشکل از نیروهائی در ارتش، ساواک، دولت و سایر 

دادند. گروه نخست دار و دسته ای نمی اصلی قدرت تمایلی به آن نشانهای هسته

چند سال پیش در باره وجود معضالت و تنگناهای سر راه برنامه ریزیها یا بودند که از 

دادند و ضرورت توجه به انجام می اقتصادی  و اجتماعی رژیم هشدارهای جهت گیری

در روستاها یا « عمرانیهای فعالیت» برخی کارها از جمله امور موسوم به 

دادند. برخی از می کز کار را تذکرو مراها سندیکاسازی و اتحادیه آفرینی در کارخانه

عناصر این جماعت مانند هوشنگ نهاوندی در زمره مشاوران نزدیک شاه بودند و تیم 

احسان » ، «پرویز نیکخواه»، «محمود جعفریان» کسانی مانند همکار وی مرکب از 

در تعیین دیگر، دانشگاهی  چندو « فرهت قائم مقامی»، «کاظم ودیعی»، «نراقی

 کردند. می تراتژیک کار دولت هویدا و سلطنت بورژوازی ایفای نقشخطوط اس

شاه و جناح همراهش در مقابل توصیه دولت کارتر سیاست تردید و انتظار پیشه 

کردند، اما اپوزیسیونهای مختلف بورژوازی از لیبرال گرفته تا اردوگاهی و سپس پان 

ای روز جامعه و تأکید دولت تیز طبقاتی خود، سیر رخدادههای اسالمیستی با شاخک

ازه کافی جدی گرفتند. محافل موسوم به لیبرال از عناصر منفرد گرفته تا اندکارتر را به

کانون نویسندگان  حزب توده وبعالوه  نهضت آزادی و افرادی در درون جبهه ملی

از ها شعر کردند. همه اینهای یا برگزاری شب طومارتهیه شروع به عریضه نگاری، 

ار خفقان، سانسور، فقدان آزادی بیان و مطبوعات گفتند و همگی کل صدر و ذیل فش

ردیف نمودند و « قانون اساسی مشروطیت»خود را حول محور اجرای های خواسته

محتوای عریضه نویسی خویش ساختند. تا اینجا همه این اپوزیسیونها، از دردهای 
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کشیدند. می مطالبات واحدی را پیشدادند و انتظارات و می کاماًل مشترکی ناله سر

هم اجازه سخنوری عطا ها درج شود، به آنها آنان هم در روزنامههای اینکه نوشته

سرایند سانسور نشود. در هیچ می گردد. اگر کتابی دارند حق انتشار یابد، اگر شعری

ه آنان هیچ کالمی، حتی هیچ اشارهای و بحث و حدیثها گوشه ای از لیست خواسته

عظیم کارگر و زحمتکش بود، یافت های زندگی توده رمزآمیزی به آنچه دامنگیر

نگردید. گرسنگی و فقر و بی آبی و بی بهداشتی و بی دکتری و بی داروئی و آوارگی و 

درصد سکنه روز جامعه برای کل این  70مرگ و میر ناشی از نداری و محرومیت 

که در عریضه بی معنا و بی ارزش بود  برایشانجماعت، از راست تا چپ!! تا آنجا 

داد به یک می ارزش سوژه شدن ترفندآمیز هم پیدا ننمود. آنچه رخ حتی هایشان

ماند. اشتباه نشود، بحث بر سر این نیست که از می غم انگیزو شرم آور  بسیار کمدی

ه انتظار پای بندی ب یا عضو کانون نویسندگان اردوگاهی ،مشتی سرمایه دار لیبرال

کارگر را داشته باشیم. های نازل ترین میزان حق و حقوق معیشتی و اجتماعی توده

نه، مسلمًا سخن از چنین چشمداشت توهم آمیزی نیست. کل بحث آن است که 

لیبرال و اردوگاهی بورژوازی در تاریکی زار گند و خون و دهشت های اپوزیسیون

ریت و فقر و فالکت بر زندگی دهها اشکال بشرستیزی، برب کلسرمایه داری ایران که 

میلیون زن و کودک و پیر و جوان آوار بود، وقتی که خواستند زبان به انتقاد بگشایند، 

سوای نبود آزادی مطبوعات، بیان و تحزب برای خویش هیچ چیز دیگر را قابل 

 اعتراض نیافتند!! 

یچ دریچه امیدی بر و تمنیات سکوت اختیار کرد. هها رژیم شاه در مقابل این گالیه

سم معمول بگیر و روی شاکیان باز نکرد و حداقل در روزهای نخست بر خالف ر

شد اولین می نداخت. حتی تا جائی که به این جماعت مربوطاببندی هم راه نی

را به طور غیررسمی، زیر نامهای واهی و دروغین، توأم با فریبکارانه ترین ها یورش

، وقتی که عده ای از 56ال ی از روزهای آخر تابستان سانکارها آغاز نمود. در یک

، پس از سالها سکوت در هفت پستوهای امن خود، با اغتنام «جبهه ملی»اعضای 

کارتر در یکی از باغهای نزدیک « حقوق بشر»فرصت از شرائط روز و شنیدن آوای 



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  452

 

دون ب«!! افراد مقیم آن منطقه»کرج دور هم جمع شدند، عوامل ساواک در پوشش 

اختند اند فوت وقت به محل تجمع حمله ور شدند و همزمان دنیائی عوامفریبی نیز راه

 که گویا رژیم هیچ نقشی در این یورش نداشته است!!

در ایران بورژوازی  و اردوگاهی محافل لیبرالهای و شکوائیه نگاریها تظلم جوئی

 ،صالحات خواهی آنانادامه یافت و در شرائطی که بر جبین کشتی ا 56سراسر سال 

 و درنده گردید، ناگهان بخش دیگری از ارتجاع هارنمی هیچ بارقه رستگاری رؤیت

بورژوازی ایران با تمامی تدارک و ساز و برگ و امکانات، به هوای بهره گیری از اوضاع 

روز، طرد کامل همگان از میدان و آخرین تسویه حساب ممکن و مقدور با همه رقبای 

. در باره این طیف بورژوازی، موقعیت اقتصادی، شدرد گود کشمکش طبقاتی، وا

چگونگی ابراز وجود اجتماعی، دامنه و نوع فعالیت محافل مختلفش از پان 

معمم و مکالی اپوزیسیون نمای طرفدار خمینی، تا محافظه کار های اسالمیست

در فصل هفتم  مخالف هر نوع رژیم ستیزی و در یک کالم بورژوازی دین ساالر، قبالً

ازه الزم توضیح دادیم. در آنجا گفتیم که این بخش طبقه سرمایه اندهمین کتاب به

 ،دار متشکل از کارخانه داران، تاجران بازار، روحانیون، کارگزاران بوروکراسی سرمایه

پیمانکاری های دارندگان مشاغل باالی دولتی، تکنوکراتها، دانشگاهیان، مالکان شرکت

نظامیان « خیریه»شاور، صاحبان مدارس خصوصی یا مؤسسات موسوم به و مهندسی م

بعد از رفرم ارضی، به ویژه های و باالخره گروههائی از دانشجویان، چگونه طی سال

، فعال و پرشتاب، شروع به نوعی میدانداری خاموش و 50و اوایل دهه  40اواخر دهه 

هستی این بخش ارتجاع  خجوالنه اجتماعی کردند. در فصل پیش به همه وجوه

را  بنا به مناسبت الزم است که برخی نکات مهم اما ،اشاره کردیمتا حدی بورژوازی 

 این نکات عبارتند از:   یادآور گردیم. یک بار دیگر

کارگر به های . کمونیسم ستیزی یا مقابله جنون آمیز با هر میزان تأثیرپذیری توده1

کارگری از کمونیسم، بارزترین شاخص یا های وادهویژه دانشجویان و دانش آموزان خان

نمود. در می بسیار بارز هویتی این طیف وسیع طبقاتی را تعیینهای یکی از شاخص
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این زمینه نه فقط از رژیم شاه هیچ کم نداشتند که متناسب با توان، امکانات و 

 تاختند.می ظرفیت اپوزیسیونی خود حتی بسیار هیستریک تر و خصمانه تر به پیش

سرمایه گذاری و در درون سازمان کار سرمایه حائز های . اگر چه در همه عرصه2

مالکیت و ها اضافه ارزشمؤثر بودند، اما به لحاظ میزان سهم در نسبتاً حضور 

 ساختار قدرت سیاسی موقعیت کامالً نازل تری داشتند. سوای اینها، درها سرمایه

از رژیم شاه و شرکا و حامیان ها کاستی خاطر همین، به نقش و نفوذ چندانی نداشتند

  اش نیز ناراضی بودند. غربی 

مواجه وضعی کم یا بیش، ناهمگون، بدون انسجام و متشتت با . در درون طیف خود 3

. تعلقات پان اسالمیستی، لیبرالی، غرب گریزی و ضدیت آنها با رژیم شدت و بودند

به کمونیسم ستیزی و تقال برای احراز سهام ضعف داشت. با همه اینها تا جائی که 

شد، روحی واحد در می بیشتر در بورس مالکیت ها، سودها و قدرت سیاسی مربوط

 دادند. می درون پیکرهای گوناگون را نمایش

بسیار مختلف ظرف های . اعتقادات اسالمی و باورهای دینی، با تعبیرات و روایت4

داد. هر کدام با قرائت و تفسیر می ف را تشکیلطیهای ایدئولوژیک مشترک کل حلقه

پوسیده دینی را سالح های و کلیشهها کوشید تا خرافهمی خاص خود از اسالم،

استثمار شونده سازد. آنها در های تحمیق و شستشوی مغزی هر چه شریرانه تر توده

دادند می مقدم بر همه، نسل جوان و درس خوانده طبقه کارگر را هدف قرار ،این گذر

کردند. آرایش و پیرایش اسالم به عنوان می برنامه ریزی جمعیتو برای شکار این 

زنجیره ای از اعتقادات، مبانی و احکام آسمانی که گویا از ظرفیت الزم برای رتق و 

فتق زندگی اجتماعی انسان عصر و جامعه ایدآل انسانی برخوردار است!!! یک محور 

های ها برای مهندسی افکار عمومی بود. مضمون عوامفریبیمسموم آنهای مهم فعالیت

 کردند.می آنان با هم تفاوت زیاد داشت اما همگی در این گذر تقال

 بورژوازی بر طبل گریز از سیاستارتجاع . بخش وسیعی از این قشر ضخیم 5

 ورزید، به تمامی مماشاتمی کوبید، از ابراز مخالفت علنی با رژیم شاه استنکافمی

یازید. از اینکه می دستطبقه خود در مقابل حاکمان روز ها و مداراجوئیها طلبی
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یا اینکه  بود،کمتر  اشطول و عرض مالکیتش و حجم سودهایش از قشر فوقانی طبقه 

اما راه تغییر موقعیتش در همه  کشیدمی رنج برد،می به سرحاشیه قدرت سیاسی در 

زیسیون پردازی سیاسی بلکه بهره گیری قانونی از ساز و قلمروها را نه اپوها این زمینه

و کارهای موجود برای هموارسازی هر چه بیشتر راه ورود خود به درون ماشین دولتی 

دید. این جماعت در چینش بنای ایدئولوژیک می سرمایه و کسب امتیازات افزون تر

رفدار خمینی، بقایای اسالمی خود هم به رغم احتراز از هر گونه جدال با دار و دسته ط

آنها ، حساب خود را کم یا بیش از همه نهضت آزادی، هواداران شریعتی یا نوع این ها

ساخت تا از این طریق هر گونه شائبه تمایل به جهتگیری سیاسی را از دامن می جدا

وسیعی بسیار که نیروی « حجتیه ای ها»موسوم به  منحط خود پاک کند!! دار و دسته

 دادند، نمونه بارز همین جماعت بودند. می ر کشور تشکیلرا در سراس

یشه تغییر رژیم به ویژه در شکل قهرآمیز و اند خورشیدی 50. تا شروع دهه 6

ایادی و مریدان خمینی  مسلحانه آن، به مغز هیچ بخش این قشر بورژوازی ایران، از

. سهیم شدن بیشتر نمودنمی و به نحو اولی گروه اخیر خطور همها نهضتیگرفته تا 

و سودها، یافتن سهمی هر چند نازل در ساختار قدرت سیاسی، ها در مالکیت سرمایه

برخی اصالحات ماوراء ارتجاعی فرهنگی مانند آمیختن بیشتر آموزش و پرورش با 

علمیه بر های مسموم دینی، تسلط تام و تمام روحانیون و سران حوزههای خرافه

یده اسالمی، پای بندی رژیم به سنن و قوانین و فقه و موقوفات، حفظ شعائر پوس

احکام جزای دینی، اجرای حدود و ثغور ضد بشری اسالمی مانند قصاص و سنگسار و 

، حق دخالت مراجع «مقدسات مذهبی» پرداخت دیه و حجاب اجباری زنان، حفظ 

بودند که  شیعه در سیستم حقوقی و قضائی و قانونگذاری و نوع اینها از جمله مسائلی

کرد. می این طیف متشتت را تعیینهای تحقق آنها خواست مشترک وسیع ترین حلقه

مختلف طیف در رابطه با برخی از این مسائل های باز هم باید تأکید نمود که حلقه

 موضعگیری همسانی نداشتند. 

 . تمامی نیروهای ابوابجمعی این بخش ارتجاع بورژوازی، تقویت روزافزون موقعیت7

اجتماعی خویش در میان اقشار مختلف اجتماعی را تنها طریق تأثیرگذاری فعال بر 
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و هموارسازی راه زیادت خواهی بیش و بیشتر از  شاه رژیم حاکم، باج خواهی از رژیم

دانستند. همگی متفق القول بودند که با گسترش دائره نفوذ اجتماعی می رقبای حاکم

کارگر و فرودست، های یرگذاری خویش بر تودهخود و بسط هر چه ممکن دامنه تأث

در مقابل انتظارات و تمنیات خود ها خواهند توانست رژیم را به پاره ای عقب نشینی

 متقاعد سازند.  

و پیگیری اهداف ها و منابع الزم برای پیشبرد فعالیتها . از تمامی امکانات، آزادی8

ران و تاجران و صاحبان بنگاههای خود برخوردار بودند. سرمایه عظیم کارخانه دا

بزرگ اقتصادی و کوه اضافه ارزش هائی که اینان از محل استثمار وحشیانه طبقه 

کردند، سهم بسیار سترگ دیگری از ارزش اضافی حاصل استثمار می کارگر تصاحب

وجوهات » کارگر که زیر نام خمس و زکات و سهم امام و عواید اوقاف و کالً های توده

شد، درآمدهای می از جوانب مختلف به حساب روحانیت درون این قشر واریز «شرعی

که جماعتی از این طیف مانند ها کالن یا در واقع باز هم سهمی از اضافه ارزش

« حقوق»و عناصر رده باالی بوروکراسی دولتی به عنوان ها کارمندان، تکنوکرات

 آنان بود. های تکردند. همه و همه پشتوانه مالی فعالیمیدریافت 

و سرکوب فکری توده کارگر از ها . در کار خرافه فروشی، شستشوی مغزی انسان9

ر الزم برخوردار بودند. دهای و ساز و برگها اجتماعی و از همه اهرمهای تمامی آزادی

توانست می به زبان آوردن کلمه کمونیسم یجامعه ای و در دل شرائطی که حت

و امکانات را برای انتشار اعتقادات و ها ال آرد، اینها انواع تریبونمجازات سنگین به دنب

حله و نظرات یا متشکل نمودن خود زیر نامهای مختلف در اختیار داشتند. در هر م

هر روستائی صاحب مسجد بودند، شمار حسینیه ها،  یخیابان و کوچه هر شهری، حت

کشید. در هر می بکاری آنها سر به فلکو مراکز تجمع، تبلیغ و فریها تکیه ها، امامزاده

وجود متعدد دینی، ادبی، فرهنگی های دبیرستانی در هر نقطه کشور با برپائی انجمن

از ها کردند، در تمامی شهرها و شهرستانمی خود را بر سر دانش آموزان سنگین

ضد طریق مراکزی مانند انجمن بازاریان، گروه مبارزه با مسیحیت، انجمن حجتیه یا 

قرائت قرآن، کانون جهان اسالم، انجمنهای اسالمی معلمان، های بهائیت، جمعیت
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مهندسان، پزشکان، پرستاران، مدارس کر و الل ها، سازمان آموزشی نابینایان، 

مؤسسات گوناگون امداد و خیریه، جمعیت حمایت از زنان بیوه، انجمن دوستداران 

 ر برای گسترش دامنه نفوذشان تقالاین امام و آن امامزاده و خیل مراکز دیگ

و مؤسسات به صورت یک شبکه سراسری به هم ها نمودند. از درون همین انجمنمی

و نشر افکار  دخوردند و کل جامعه را میدان حضور اجتماعی گمراهساز خومی پیوند

 ساختند. می مسموم و خرافی

را از پشت آهنین ترین . سازمان اختاپوسی ساواک که هر نجوای مخالف رژیم شاه 10

کرد نه فقط هیچ مانعی بر سر راه می دیوارها، کشف و یکراست در گلو خفه

نمود که مستقیم و غیرمستقیم راه نمی این بخش ارتجاع بورژوازی ایجادهای فعالیت

نمود. ساواک از می قدرتش را تحکیمهای کرد و پایهمی را هموار شانجام فعالیت های

و مساجد و مدارس و مؤسسات خیریه یا سایر ها و کانونها چه در انجمنسیر تا پیاز آن

 کافی اطالع داشت و آنچه اینان انجامازه اندگذشت، بهمی نهادها و مؤسسات آنها

دادند را بخش بسیار الزمی از کار دولت سرمایه داری یا فراساختارهای اجتماعی می

گروهها، رویکردها و محافل مختلف  سرمایه در چهارچوب تقسیم کار نانوشته میان

دید. از منظر ساواک یا کل رژیم شاه و شرکا و حامیان می طبقه سرمایه دار

امپریالیستش، جزء، جزء کارهای این طیف بورژوازی در خدمت سرکوب فکری 

کارگر، شستشوی مغزی جوانان این طبقه، ساز و کار زمینگیرسازی و به بن های توده

کارگری و از این لحاظ نیاز بقای سرمایه داری و مکمل ایفای بست کشیدن جنبش 

نقش دولت بورژوازی بود. بسیاری از رؤسا و اداره کنندگان این مؤسسات با ساواک 

 رابطه حسنه داشتند و ساواک در غالب آنها عناصر نفوذی داشت.

اخص . رابطه میان طیف مورد بحث بورژوازی با رژیم شاه سوای آنچه گفتیم یک ش11

ماند تا نمی و فراز و فرود کارهایشان غافلها دیگر هم داشت. ساواک از کنترل فعالیت

اگر احیاناً در جائی و به مناسبتی دست از پا خطا کنند، با بیشترین شتاب الزم، آنها را 

خاص خود جاسازی مجدد بنماید. در همین راستا، گاهگاه عناصری از های در داربست

 اد شهره طیف، از جمله روحانیون سرشناس را برای مدتی بازداشتجلوداران یا افر
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نمود. اول اینکه می دو هدف متمایز اما مکمل هم را دنبالها کرد. این بازداشتمی

خرید، قرب و منزلتشان را می حیثیت و اعتبار سیاسیدستگیر شده های برای چهره

و از همین طریق دایره  بردمی متوهم ناراضی و عاصی باالهای در میان توده

تأثیرگذاری آنها برای کمونیسم ستیزی بیشتر و توهم آفرینی افزون تر به نفع 

داد. دوم آنکه به عناصر مذکور و کل این می استحکام و بقای بردگی مزدی را گسترش

 کرد که حواسشان جمع باشد و دست از پا خطا ننمایند. می بخش بورژوازی یادآوری

، سالهائی که 50و نیمه نخست دهه  40سالهای نیمه دوم دهه در تمامی طول 

کارگر ایران بدون هیچ انقطاع، در نقطه، نقطه کشور علیه استثمار وحشیانه های توده

منبعث از وجود سرمایه و های و محرومیتها سرمایه، علیه دنیای تیره بی حقوقی

 اعتصاب و شورشسرمایه داری با سالح های علیه همه جنایات و بشرستیزی

طبقه کارگر، در دو سازمان های درس خوانده ی ازجنگیدند، در سالهائی که شمارمی

 «ضد امپریالیسم»بزرگ مسلح چریکی چپ، با نثار خون و هستی خویش، در سنگر 

 کردند، آری درست در طول همین سالمی خلقی و رژیم ستیزی فراطبقاتی، جنگ

ازی، از یک سوی طول و عرض مالکیت خود در ها، بخش مورد بحث ارتجاع  بورژو

حاصل استثمار های سرمایه اجتماعی و میزان سهمش در کیک عظیم اضافه ارزش

بخشید و از سوی دیگر ظرفیت و میزان توان خود برای سوار می طبقه کارگر را وسعت

اد. دمی شدن بر موج نارضائی توده متوهم ناآگاه در شرائط مساعد احتمالی را افزایش

 در شرائطی که:  1356این جماعت اکنون در سال 

 طوفان بحران با تمامی کوبندگی و قدرت، در شیرازه حیات سرمایه داری ایران .الف

  .شدمی پیچید و هر روز توفنده تر و غیرقابل مهارترمی

سال تمام زمین و زمان جامعه را در موج اعتصاب و خیزش و  6جنبش کارگری   .ب

 ساخته بود.پیکار غرق 
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درنده بورژوازی در یک سو و های این جنبش زیر فشار سرکوب سالیان دراز دولت .ج

کاری ناشی از میدان داریهای رفرمیسم راست و چپ فاقد هر میزان های حمل زخم

 سازمان یافتگی طبقاتی آگاه ضد سرمایه داری بود. 

مختلف از کارخانه تا ساله در میادین  6همین جنبش به دنبال یک جنگ مستمر   .د

 کاوید.می ورود به خیابانها راانفجار و خارج محدوده و جاهای دیگر راه 

سرگرم عریضه نگاری و جستجوی  دینی و الئیک بورژوازیلیبرال های اپوزیسیون .ه

  .دکه ای برای کسب و کار سیاسی بودند

ربات پلیسی و مسلح چریکی چپ با تحمل کوبنده ترین ضهای و باالخره سازمان .و

فشار فرساینده تناقضات درونی کمونیسم خلقی و ضد امپریالیسم پوپولیستی حاکم بر 

 ازه کافی سردرگم و تضعیف شده بودند. اندخود، به

آری در این شرائط و بر سینه سای این وضعیت، با وسیع ترین امکانات آماده اجرای 

بورژوازی دین ساالر در ان شد. یکی از فاجعه بارترین سناریوهای تاریخ جامعه ایر

پیچ و خم این اوضاع همه چیز را به کام خود یافت. کبکش خروس خواند، 

آماده شد تا از نردبان حوادث و تپه اجساد قربانیان رخدادها باال رود و چنین 

سفینه و زحمتکش کارگر های نمود، همه باختند و او برد، بر دریای خون توده

امعه را شکنجه گاه و میدان تیر ساخت. بر هر چه پیروزی راند، سراسر ج

انسانی بود، تازیانه قهر فرود آورد و فراوان های انسان و انسانیت و ارزش

 کارهای شوم دیگر کرد. کارها و رویدادهائی که به آنها خواهیم پرداخت. 

 

 کارگر و عروج فاشیستی بورژوازی دین ساالرهای خیزش سراسری توده

شریعت ساالر پان اسالمیست، بر خالف شرکای لیبرال دینمدار یا الئیک  سرمایه داران

خویش، نه در غم فقدان آزادی تحزب، تجمع و مطبوعات بودند و نه برای حصول این 

میدان ها دیدند. اینمی تمایلی به نوشتن شکوائیه و عرضحالهیچ ها نوع خواسته

و در همان حال ها ن داد و قالداری فاشیستی را جایگزین مناسبی برای تمامی ای
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کاراترین طریق تاختن به سوی اهداف خویش ارزیابی کردند. فاشیسم برای بورژوازی 

مثل هر رویکرد دیگر یک پدیده وراثتی و ثابت این یا آن جناح خاص نیست. هر 

توانند می بخش این طبقه، مثالً لیبرال یا سوسیال دموکرات هم در شرائطی متفاوت

تمامی مبدل گردند. بورژوازی دین ساالر ایران بسان ها ین فاشیستبه هارتر

 و سودها و قدرت راها دیگر طبقه سرمایه دار عظیم ترین سهم سرمایههای بخش

همه چیز را اوالً خواست. شاید تفاوتش با برخی شرکا، حریفان یا رقبا آن بود که می

با هیچ طیف  یشراکتی حت یچدید و همی بدون هیچ چون و چرا حق مسلم الهی خود

عاصی های ثانیًا برای سازماندهی فاشیستی تودهتابید. نمی دیگر طبقه خویش را هم بر

 ،ناآگاه، به ویژه لومپین پرولتاریای فاقد حداقل شناخت طبقاتی و شعور اجتماعی

 را دارا بود و دست کل شرکا و رقیبان طبقاتی خود را از پشتها بیشترین ظرفیت

 ت. بسمی

و این ظرفیت بسیار باالی  سرمایه داران دینمدار در کنار این آزمندی عظیم

در شرائط خاص تاریخی مورد گفتگو، شانس سوار شدن خود بر موج « آسمانی»

 بیشتر دیگرهای را از خیلی اپوزیسیون عاصیهای مبارزات رو به گسترش توده

آنها راه حلی برای خروج از وضعیت از آن نبود که اندیافتند. دلیل داشتن این چشممی

بالعکس  ! کامالًدادند!!می قرار ناراضیاستثمار شونده های موجود در پیش پای انسان

تنها جماعتی بودند که سوای وحشت، کشتار، زن ستیزی، قصاص، سنگسار، تعمیق 

 جنسیتی و قومی و قتلهای نابرابری و بسیار رعب انگیز فقر و فالکت، تشدید هولناک

عام هر مخالف یا هر انسان دارای عقیده متفاوت، هیچ چیز دیگری برای ارائه در چنته 

خود نداشتند. بورژوازی با هر ادعانامه و ایدئولوژی، آنچه را که نیاز ارزش افزائی، 

کند و خود را قائم مقام و می قلمداد«!! منافع عام» خودگستری و بقای سرمایه است 

خواند. یک فرق فاشیسم با برخی گرایشات دیگر درون می «منافع عام»مدافع این 

عوامفریبانه خویش یا آنچه زیر های برای وارونه پردازیها بورژوازی آن است که دومی

حقوقی، مدنی، قانونی و اجتماعی ریخته های زنند، قالبمی جار«« منافع عام»نام 

سازند، می کارگرهای دگی تودهکنند و انقیاد و اطاعت از این قوالب را جبر زنمی گری
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بیند، به این دلیل که نمی کند و نیازی به این کارنمی اولی یعنی فاشیسم چنین

بی مهار های طوفانی بحران سرمایه داری و میداندار چالش طغیانهای بازیگر دوره

کارگر است. بورژوازی با رویکرد فاشیستی خود در های نارضائی، خشم و قهر توده

سای این شرائط بر هر چه مدنیت و حقوق و نظم متعارف سرمایه است چماق سینه 

 تفتانهای کوره شوونیسم، سالح مذهب، ناسیونالیسم،ها کوبد و به جای آنمی تکفیر

اینها، از همه  تربیشبه ویژه و آدم سوزی و حمام خون مخالفین، پیشواپرستی و 

. طیف بورژوازی دینمدار ایران گیردمی کمونیسم ستیزی و کمونیست کشی به دست

و با قتاله ترین و خونریزترین آنها وارد ها با همین سالح 56نیز از ماههای آخر سال 

از سوارکاری بر موج قهر و اندمیدان گردیدند، اما اینکه چرا در قیاس با رقبا چشم

ه پاسخ دیدند، پرسشی است کمی را برای خود بیشتر در حال انفجارهای نارضائی توده

آن را باید در آنچه پیش تر در این کتاب، از جمله همین چند صفحه قبل، در باره این 

جماعت گفتیم جستجو نمود. بورژوازی دینمدار تنها بخش طبقه سرمایه دار ایران بود 

و گروههای اجتماعی آن در درون دهها میلیون انجمن، کانون، ها که کل شاخه

ها نیه، سازمان، جمعیت، نهاد، هیئت و مانند اینمؤسسه، مسجد، امامزاده، حسی

اختاپوس وار در سراسر جامعه و در ها متشکل بودند و از طریق این مجامع و تشکل

درون اقشار و طبقات و اجتماعات گوناگون نفوذ سرطانی کافی داشتند. برای روشن 

اضر خود را شدن این موضوع که ارتجاع اسالمی بورژوازی اهرمها و امکانات حی و ح

با ها چگونه به کار گرفت، از کدام راهها به سوی قدرت تاخت و در همه این پیچ و خم

و آستانه سال  56طبقه کارگر چه نمود، باید به شرائط خاص پایان سال های توده

باز گردیم. پیش تر توضیح دادیم که جنبش کارگری ایران در آن روزها بر سر  1357

تاریخ حیات و کارزار طبقاتی و اجتماعی خود قرار گرفت. پس یکی از نقاط عطف مهم 

و توسل مستمر به سالح اعتصاب، وارد ها سال پیکار مشتعل در درون کارخانه 4از 

و انتظارات معیشتی، رفاهی، اجتماعی بیشتری ها فازی گردید که از یک سوی خواسته

رائی و چاره سازی سابق دید و از سوی دیگر سالح تا آن روزش، کامی پیش روی خود

برای تحقق این خواستها را نداشت. طوفان سهمگین بحران در شیرازه وجود سرمایه 
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خورد، سرمایه داران قادر به قبول مطالبات کارگران نبودند، اعتصابات بسان می تاب

آوردند. بیکاری هر نمی دادند، اما نتیجه دلخواه به بارمی سابق یکی پس از دیگری رخ

لرزاند. جنبش می شد و کیان زندگی بخش هائی از طبقه کارگر رامی گسترده تر روز،

به  مدام وها کارگران در خارج محدوده شهرها برای مسکن به رغم پاره ای پیروزی

زد که جنبش می داد. زمین و زمان جامعه بانگمی گردید و قربانیمی سرکوب شدت

و طغیان در سطح ها ها، ریختن به خیابان کارگری آماده خروج از دیوارهای کارخانه

 شهرها است. اما دو چیز مهم را نباید از یاد برد. 

وسیع کارگر به هیچ وجه متضمن این معنا های اول اینکه خیابانی شدن مبارزات توده

توانست باشد که آنان سنگرهای روتین پیکار تا آن روز خود را رها کنند و نمی نبود و

پهن سازند!! به بیان دیگر ها ار و توان جنگی خود را در کف خیابانتمامی دار و ند

قصد جایگزینی یکراست جنبش اعتصابی خود با یک شورش پارتیزانی شهری را ها آن

 کردند. می آمیختند و مکمل هممی پروراندند، بالعکس اینها را به همنمی در سر

کارگری، به ویژه نسل های خانواده دوم آنکه گام نخست این طغیان و انفجار را جوانان

داشتند. جنبش کارگری ایران در ماههای آخر می دانش آموز و دانشجوی این طبقه بر

به آزمون این موقعیت ایستاد و وارد این فاز از تداوم کار خود شد، در حالی  56سال 

غلط  که هیچ افقی برای تغییر وضع موجود در پیش روی نداشت، کوه وارونه بینی ها،

و توهمات مخلوق رابطه سرمایه و مهندسی شده توسط بورژوازی اعم از ها انگاری

حاکم یا اپوزیسیون بر سرش آوار بود. در باتالق افکار و ایدئولوژی و فرهنگ و راه حل 

خورد، همه چیز را با سر بورژوازی می و راهبردهای طبقه سرمایه دار غوطهها پردازی

برد، کمترین میزان می ان شناخت و آگاهی کارساز طبقاتی رنجانداخت. از فقدمی نظر

های سازمانیابی و انسجام ضد سرمایه داری نداشت. حجم سهمگین گمراهه پردازی

رفرمیستی راست و چپ احزاب اردوگاهی بر سرش سنگین بود و دنیائی از این 

کتاب به مختلف و از جمله در همین های که در نوشتهها مشکالت و آسیب پذری

تفصیل در باره آنها بحث شده است. جنبش کارگری در ادامه پیکارهای طوفانی چند 

فزاینده، در شرایط غرش های ساله، زیر فشار شدت استثمار و بی حقوقی و سیه روزی



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  462

 

بحران سرمایه با آتشفشان مشتعل سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی خود آماده هم 

ورشهای وسیع خیابانی شد و درست در همین جا و آمیزی مبارزه درون کارخانه با ش

از همین لحظه بود که چنگال تجاوز فاشیسم اسالمی بورژوازی را در سلول، سلول 

وجود خود درد کشید. این بخش بورژوازی با تمامی تدارک و امکانات بر هم انباشته 

ها، هیئت ها،  سالیان دراز، با انجمن ها، کانونها، مساجد، تکایا، سازمان ها، حسینیه

جمعیت ها، سرمایه ها، توانائی ها، شعاع گسترده نفوذ توده ای و با سالح قتاله باورها، 

را ها و اعتقادات اسالمی خود، بر سر راه این جنبش چنبر زد، مصادره سازیها خرافه

یکی پس از دیگری آغاز کرد و با هم همگن ساخت. جنبش سراسری سرنگونی طلبانه 

این سرنوشت شد. موضوع را باز خواهیم کرد اما پیش از آن فقط در  دچار 57سال 

چند سطر به تحریف رایجی پردازیم که در باره چگونگی آغاز حوادث آن روزها وجود 

این تحریف بسیار زشت که گویا جنبش است و شاید هنوز هم موجود است.  داشته

و جوش لیبرال ها، کارتر، نامه نگاری و جنب « حقوق بشر»با هیاهوی  57سال 

 مسخره تر از همه اینها، با شعر انجمن گوته و کانون نویسندگان یا بسیارهای شب

به مقاله روزنامه اطالعات علیه خمینی و رویدادهای قم و تبریز شروع ها اعتراض طلبه

از خیزش سراسری منتهی به  و زشتی به بالیدن کرد!!! این روایت ارتجاعی بسیار آشنا

گردید.  برخی گروههای دیگر یکه نقل محافل رسمی بورژوازی حتبود  57ن قیام بهم

ابتذال آمیز و چندش بار است  کریه، اجتماعی به حدیهای نگاهی این گونه به جنبش

کند. مطابق این پندار می که سخن گفتن در باره آن هم انسان را دچار احساس ابتذال

ازی جنبش و اندعوامفریب دیگر هوس راههر وقت چهارتا آخوند، دوتا لیبرال یا هر 

ند یا عربده ای قیام و انقالب کنند، کافی است عریضه ای بنویسند، روضه ای بخوان

گردد. دهها میلیون زن و « کن فیکون»العینی سراسر جامعه  هسرکشند تا به طرف

کودک و پیر و جوان از همه طبقات مختلف اجتماعی بدون احساس هیچ اختالف به 

ریزند، قیام کنند، انقالب را به فرجام رسانند، رژیمی را ساقط نمایند و ها انخیاب

زیر فشار شستشوی مغزی  «صاحبنظران»رژیمی دیگر را مستقر سازند!!! این 

پرسند که اگر چنین بود، پس چرا نمی دهشتناک دامنگیرشان برای لحظه ای از خود
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بافتند، هیچ می طب و یابس به همدر طول سالیان متمادی هر چه این نوع شیادان ر

خورد. نمی نمود و هیچ آبی هم در هیچ کجا تکاننمی کس هیچ تره ای برای آنها خرد

رویم. جنبش مورد گفتگوی ما، ها طومار این توهمات را ببندیم و به سراغ واقعیت

به خیابان ریخت، سراسری شد و شعار سرنگونی سر داد، از  57جنبشی که در سال 

و مراکز کار بر ها سال پیش وجود داشت. از چهار سال قبل در درون کارخانهچند 

ها بالید، در همین سالمی اختن چرخ تولید سود و سرمایهاندبستر اعتصاب و از کار

کارگری در نواحی خارج محدوده شهرهای بزرگ را بر های پهنه پرتالطم برپائی کومه

 دیگری که پیش تر گفتیم خود را ظاهری هادر عرصهحوزه پیشین کارزار افزود. 

سنگرها رشد کرد و بر فراز همین و ها میدانو ها در همه این زمینهساخت. می

آماده  ،روزشهای با وزش طوفان بحران اقتصادی و نکول پی در پی خواستها بالیدن

 خیابانی شد. های میدان داری

و متقاضیان فضای باز سیاسی در ها کارتر، شکوائیه نویسی لیبرال« حقوق بشر»عربده 

سیطره دهشت و وحشت سرمایه داری و باالخره عروج تمام عیار فاشیستی بورژوازی 

دینمدار همه و همه جنب و جوش کرکسان مردارخوار طبقه سرمایه دار ایران و دنیا 

بعضاً برای آنکه جنبش را  .پس از مشاهده سرکشی طغیان آلود این جنبش بود

و رژیم شاهشاهی سرمایه را از خطر سقوط نجات دهند و بعضاً برای  سرکوب کنند

 با رژیم ،توفنده اش پیکار و با مصادره تمامی قدرت گردندآنکه بر موج قهر آن سوار 

 پردازند.تسویه حساب  به و رقبای طبقاتی خویش حاکم

توسل  بورژوازی فاشیست دینمدار آماده ترین و مجهزترین نیروی بخش دوم بود که با

به تمامی راهکارهای فاشیستی دست به کار مصادره جنبش گردید. اینان بودند که به 

یمن تدارک گسترده سالها پیش خود، با بهره گیری از همپیوندی فعال میان 

گروههای مختلف درون خویش از تاجر بازار گرفته تا صاحب کارخانه، تا روحانی و 

مایه یا دانش آموز و دانشجو از مجاری همان کراسی سربورودانشگاهی و عناصر باالی 

حادثه ای ها، حادثه قم را سازمان دادند.  انجمن ها، کانونها، حوزه ها، مساجد و هیئت

که از یک سوی دست و پا زدن عریضه نگارانه محافل لیبرال بورژوازی برای سوار 
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موجود ان کشید و با تومی شدن بر موج جنبش جاری کارگری را زیر بال و پر خود

 کارگری نمود و از سوی دیگر بهره برداری از قدرت پیکار روز جنبشمی خود همکاسه

ازی علم و کتل اندبا راهبورژوازی  مدارساخت. فاشیسم دینمی را حق انحصاری خود

قم به صورت فعال و با همه امکاناتش وارد گود های در خیابان 56دیماه سال  19

. درست به سیاق یک هواپیماربای چیره دست که مصادره جنبش کارگری گردید

زند هواپیما در اختیار اوست، این جماعت نیز به جنبش می خطاب به خلبان فریاد

کارگری اخطار دادند که کنترل همه چیز در دستان آنها خواهد بود و باید از آنچه 

کارگر هشدار های شود پیروی گردد. این شروع ماجرا بود، اما تا اینجا تودهمی گفته

فاشیسم دینی سرمایه را به سخره گرفتند، نه فقط میان جنبش خود و جار و جنجال 

مشتی شیاد کمترین تجانسی نیافتند، نه تنها هیچ حساسیتی به آنچه روی داده بود، 

نشان ندادند که بسیار ساده از کنارش عبور کردند و آن را هیچ انگاشتند. شاید عقب 

رین کارگران اینجا و آنچه خبر حادثه را با هم نجوا کردند، اما مانده ترین و متحجرت

 قاطبه کارگران کل ماجرا را نادیده تلقی کردند. 

بهمن شهر تبریز حال و هوای کامالً متفاوتی به خود گرفت. در اینجا  29شورش 

مشتی طلبه و عمامه به سر و عده ای بازاری به خیابان نریختند. اکثریت عظیم 

کارگری، دانش آموزان و دانشجویان های ترض را کارگران، افراد خانوادهجمعیت مع

را جویبار خون ها دادند. اینان بودند که سنگفرش خیابانمی طبقه کارگر تشکیل

خویش و میدان کارزار با رژیم جنایتکار شاه ساختند. به همین دلیل شاید بتوان رد 

عد دید و دنبال کرد. چند روز پیش از را از همین نقطه به ب ماجراپای واقعی آغاز 

وقوع شورش، عده ای از روحانیون شهر زیر نام برگزاری مراسم چهلم کشته شدگان 

قم اطالعیه ای صادر کردند و یکی از مساجد تبریز را به عنوان محل برگزاری مراسم 

تعیین نمودند. صدور این اطالعیه در فضای خاص آن روز و بر متن شرائطی که پیش 

ازه الزم تشریح شد، برای خیل وسیع جوانان دانشجو، دانش آموز و نفوس اند تر به

کارگری فرصتی پدید آورد تا دست به کار آماده باش خود برای طغیان های خانواده

گردند. روز موعود، شهربانی تبریز درب مسجد را بر روی مدعوین قفل کرد و سینه 
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این کار بود، به رگبار بست. توده وسیع زن و  جوانی را که خواستار انصراف پلیس از

بردند، مهلت را مغتنم شمردند و به خیابانها می مرد کارگر که در آماده باش به سر

ریختند. کارگران یکراست به بنگاههای اقتصادی و مؤسسات مهم دولتی هجوم بردند، 

ستند، مراکز را شکها بانکهای پلیس را به آتش کشیدند، شیشه مزدوران خودروهای

قدرت نظامی و پلیسی دولت سرمایه را طعمه حریق ساختند. کارهائی که مسلمًا 

 خالف خواست صادر کنندگان اطالعیه، شرکا یا طیف طبقاتی آنها بود. همه چیز

شاهد یک خیزش خیابانی توده کارگر  56بهمن سال  29داد که تبریز روز می گواهی

مامی کاستیها، برهوت فرسائیها، گمراهه رفتن است، اما خیزشی که فشار سهمگین ت

را بر سینه خود سنگین دارد. این خیزش با این اوصاف، ها و سردرگمیها ها، بی افقی

بیش از پیش به فاشیسم اسالمی بورژوازی امید بخشید. به سرکردگان و باالنشینانش 

لحاظ آشفته، بی  نوید داد که راه راندن سفینه قدرت بر موجهای نیرومند اما از همه

هدف و بدون هیچ سر و سامان جنبش کارگری بر روی او باز است. شورش تبریز در 

عین حال در صفوف همین بخش ارتجاع بورژوازی شکافی هم پدید آورد. بخش 

سیاست گریز این طیف را به ورطه تردید فرو راند، در حالی که بخش دیگر یا سرمایه 

یر قدرت سیاسی را بسیار مصمم تر از سابق آماده داران پان اسالمیست شیفته تسخ

ریسک و آزمون اقبال کرد. فاشیسم اسالمی بورژوازی در شورش کارگران تبریز 

کوشید تا حتی االمکان برخی نجواها، شعارها و اقدامات نفرت بار ماوراء ارتجاعی خود 

ریعتا، تهییج را هم به پیکر اعتراض روز تزریق کند. بت سازی از خمینی، فریاد واش

دینی از جمله بهائیان و نوع این های افراد بسیار عقب مانده برای هجوم علیه اقلیت

و مصادره ها کارها را با احتیاط الزم تحمیل کرد و در مجموع راه را برای اثرگذاری

نفر به قتل  13فاجعه بار بعدی خود هموار ساخت. در این روز حداقل های پردازی

کارگری بودند. طبقه های کارگر و عناصر معترض خانوادهها ی آنرسیدند که تمام

کارگر ایران در ترکیب وسیع جمعیتی خود از شاغل تا بیکار، از کارگر کارخانه و 

ساختمان تا معلم و پرستار و روزنامه نگار، از زنان خانه دار تا کارگرزادگان دانشجو و 

مدام ر دل شرائطی که فشار زندگی دانش آموز در روزهای پس از رویداد تبریز، د
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داشت، به طور می شد و سقف حاکمیت بورژوازی بیش از پیش ترک برمی سخت تر

 پرشتاب آماده حضور در سیر رخدادهای سیاسی روز گردید. 

همزمان با این روند و رویدادها، فاشیسم اسالمی بورژوازی نیز از ناخن پا تا موی سر 

کارگر شد. بخت با این طیف یار بود. های ر جنبش تودهآماده مصادره هر چه کامل ت

و امکانات ها لیبرال بورژوازی از الئیک گرفته تا دینی، ساز و برگهای اپوزیسیون

که  فقط از این شانس برخوردار بودند معجزه گر این جماعت را نداشتند، اینها

ست تشنه تصاحب وجودشان برای مدتی معین و معلوم مورد نیاز مافیای پان اسالمی

و تسخیر بالمنازع قدرت بود. از اپوزیسیون لیبرال که ها انحصاری مالکیت سرمایه

بگذریم، هر دو سازمان مسلح چریکی چپ همان گونه که قبالً توضیح داده شد، در 

بردند. سازمان می فاجعه بارترین دوره عمر خود از زمان پیدایش تا آن روز به سر

و کمال در پروسه تالش برای تعیین تکلیف با گذشته چریکی  مجاهدین م. ل به تمام

خورد، آنسان که طومار هر مقدار ابراز می خود و آوار تناقضات کمونیسم خلقی غوطه

پیچیده بود. هم  رابطه با جنبش کارگری را در وجود بیرونی در سطح جامعه و در

اپوسی رژیم شاه و فدائی خلق نیز زیر فشار تهاجمات هار اختهای سازمان چریک

مناقشات درونی قادر به انجام هیچ کاری نبود، مشکل دو سازمان صد البته بسیار فراتر 

بود. موضوعی که پرداختن به آن نیازمند بازگوئی کل مباحثی است که ها از این حرف

مختلف از جمله همین کتاب حاضر، پیرامون های اخیر در نوشتههای ما در طول دهه

قی لنینی، امپریالیسم ستیزی بورژائی و نگاه این رویکردها به جنبش کمونیسم خل

کارگری پیش کشیده ایم و به میزان وسع خود شرح داده ایم. فرض کنیم که این 

در آن روز از حداکثر توان تأثیرگذاری برخوردار بودند، در چنان وضعی ها سازمان

ه فعاالن کارگری به آنها شد کمی قطعاً صدر و ذیل حرفشان با طبقه کارگر این

بپیوندند، سازمانهای آنان را حزب کنند، حزبشان را بر اریکه قدرت بنشانند، همه این 

کارها را انجام دهند و سپس منتظر هنرنمائی و مشکل گشائی و اعجاز و رهائی بخشی 

پراکسیس و همه آنچه که از  افقحزب آنان باشند!! آنها در آن روز بر اساس رویکرد، 

دادند هم فراتر از می کردند. نتیجه آنچه انجامنمی آمد کار دیگریمی بر اضرشانح
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تولد یک اروپای شرقی دیگر آن روز یا چین، ویتنام و شاید کره شمالی امروز چیز 

 گردید. دلیل موضوع روشن است و ما در جاهای دیگر توضیح داده ایم. نمی دیگری

ضد سرمایه  و یک جنبش سازمان یافته شورائی داشتن بدون ،کارگرهای رهائی توده

کارگر، بدون اینکه توده عظیم های داری متشکل از همه یا اکثریت غالب آحاد توده

حیات اجتماعی با های کارگران از درون این جنبش سراسری شورائی در کلیه عرصه

وسه این سر آگاه طبقاتی علیه همه وجوه هستی سرمایه پیکار کنند، بدون اینکه در پر

پیکار شمار هر چه عظیم تر و کثیرتر کارگران، ظرفیت، توان، آگاهی، شعور و شناخت 

پایان دادن به وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار را هستی طبقاتی خود سازند، 

پوشد. با حزب سازی، سازمان آفرینی باالی سر کارگران و نمی بدون اینها جامه عمل

آید. دو سازمان نمی سوای اردوگاه شوروی سابق پدید پرچم رهائی افراشتن چیزی

چریکی آن روز هم در تمامی تار و پود هستی خود اسیر کمونیسم خلقی لنینی آن 

هم با ساز و برگ و آرایش چریکی بودند و به همین دلیل اثرگذاری آنها بر جنبش 

ها که بگذریم از دیگری نداشت. اما از همه ایناندکارگری سوای آنچه اشاره شد چشم

واقعیت این بود که هر دو تشکل در شرائط مشخص آن ایام زیر آوار تناقضات درونی 

رژیم شاه در سوی  55سال ایدئولوژیک و سیاسی در یک سوی و ضربات بسیار مرگبار 

 حداقل توان دخالتگری الزم در روند رخدادها را هم نداشتند.  یدیگر، حت

سوای گمراهه  حزباین ژوازی اردوگاهی بنمائیم. به حزب توده و بور هم اشاره ای

آفرینی، تبدیل جنبش کارگری به پیاده نظام یک قطب سرمایه جهانی، القاء باژگونه و 

مسائل مبارزه طبقاتی پرولتاریا، تسلیم طلبی و خلق رسوائی تمامی تمام عیار بورژوائی 

اطر قادر به به همین خ پشت سر رسوائی چیز دیگری در کارنامه خود نداشت.

دیرینه  با توجه به اهداف، افق و سیره اثرگذاری چندان ملموسی نبود. سوای اینها

 طبقاتی خود دفاع بدون قید و شرط از بورژوازی پان اسالمیست را وظیفه مسلم خود

را مایه تضعیف موقعیت فاشیست جماعت این دید. به حکومت رسیدن می

کرد. می اقتدار اردوگاه ارزیابیهای و تحکیم پایه غربی به ویژه امریکاهای امپریالیست

خواست تا به حمایت از ارتجاع دینی می در همین راستا مثل همیشه از کارگران
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بورژوازی برخیزند. از هر نوع جهت گیری یا طرح هر مطالبه ای که موجب تضعیف 

 موقعیت این طیف شود خودداری ورزند. 

نبال عروج بورژوازی پان اسالمیست به عرش سران حزب کمی این طرف تر و به د

قدرت، همه امکانات و توان خود را وقف جانبداری بی چون و چرا از دولت اسالمی 

سرمایه کردند. در کنار نیروهای امنیتی و اطالعاتی منفور رژیم، علیه جنبش کارگری 

نگین تر ساله خود را باز هم ن 37و فعالین چپ وارد میدان شدند و کارنامه ننگین 

این کار یا اتخاذ چنین رویکرد بسیار ننگین و ذلت باری در میان نیروهائی  ساختند.

خواندند، البته به حزب توده محدود نماند. بخشی از سازمان می «چپ» که خود را 

گروه بیگوند( که به  –منشعبین چریکهای فدائی »چریکهای فدائی خلق موسوم به 

سازمان » ستند، از همان روزهای پیش از قیام بهمن و حزب توده پیو« سازمان نوید»

پس از استقرار جمهوری اسالمی نیز همان کردند که حزب توده « فدائیان اکثریت

شانه برای حکام جدید جنایتکار و جاسوسی بربرمن جام داد. اینها نیز در مزدورمنشیان

 دند. سرمایه و علیه جنبش کارگری یا نیروهای چپ بر هر جنایتی دست ز

بورژوازی اردوگاهی به صورت  جماعتحال و روزگار طیف کمونیسم خلقی میلیتانت و 

اجمال چنین بود اما طرح این نکات بدون اشاره به واقعیتی دیگر گمراه کننده خواهد 

بود. هر دو رویکرد کمونیسم خلقی میلیتانت و بورژوازی رسوای اردوگاهی، جدا از 

کارگر و های خود در سطح جامعه، در میان تودههای چند و چون موقعیت روز تشکل

و پایگاههائی داشتند. هر کدام سهم  در صفوف الیه یا الیه هائی از بورژوازی هواداران

کارگر متوهم را به سوی های چشمگیری از سرمایه ستیزی خودپو و خودانگیخته توده

دانشجویان و دانش  ساختند. کارگران ومی کشیدند و پشتوانه موقعیت خودمی خود

کردند یا می کارگری بودند که خود را با یکی از دو طیف تداعیهای آموزانی از خانواده

دانش آموزان در شرایط مورد و دانشجویان  ،نمودند. این کارگرانمی از آنها طرفداری

گفتگو و به موازات رشد جنبش سراسری به سوی سازمانها، گروهها و احزاب این دو 

دیدند. به این ترتیب و با می کردند و خود را حامی و هوادار آنهامی ت گیریطیف جه

توجه به همه این داده ها، در روزهائی که جنبش کارگری گام به گام صف آرائی 
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و مناطق خارج ها متعارف پیکار خود در کارخانههای گسترده خیابانی را به عرصه

در یک سوی و ابوابجمعی حزب توده  افزود، نیروهای چپ سرنگونی طلبمی محدوده

گردیدند. این می در سوی دیگر، هر کدام با رویکرد و نوع نگاه خود، وارد معادالت روز

نکات در کنار هم متضمن این معنی هستند که فاشیسم اسالمی بورژوازی در همان 

رفت تا یکه تاز بالمنازع مصادره جنبش کارگری شود، سایه دخالتگری می حال که

دید و می در روند رخدادها را هم هر چند خاموش و بدون تأثیر بارز ین نوع نیروهاا

کرد. در این میان حزب توده و کل بورژوازی اردوگاهی از همان لحظه می دنبال

نخست خود را در ارتجاع هار اسالمی منحل ساخت و به عمله و اکره مزدور، زبون و 

 منحط فاشیسم دینی سرمایه تبدیل شد. 

بیشتر کرد، موج نارضائی  57هر چه عقربه زمان فاصله خود را با نقطه شروع سال 

خیابانی با های کارگر نیرومندتر و آمادگی آنها برای آمیختن خیزشهای توده

دامنه و مراکز کار افزونتر شد. اما همزمان ها روتین مبارزات درون کارخانههای شکل

ازی به مبارزات کارگران و اندرژوازی برای دستسازماندهی و بسیج فاشیسم اسالمی بو

در روزهای نهم هیستریک تر و وسیع تر گردید. بسیار مصادره قدرت پیکار آنان نیز 

و دهم فروردین این سال اهالی سه شهر در سه استان مختلف کشور  یزد، 

بهمن  29در اعتراض به جنایات رژیم شاه و گلوله باران تظاهرات  جهرم و اهواز،

خرید و فروش را تعطیل کردند. اکثریت قریب به اتفاق های تبریز مراکز کار و محل

کل دادند، ارتجاع پان اسالمیستی می توده معترض هر سه شهر را کارگران تشکیل

امکاناتش را بسیج نمود تا زمام کارها را به دست گیرد و خیزش سکنه کارگر و 

کوششی که حداقل در یزد و جهرم تا زحمتکش شهرها را زیر چتر قدرت خود آرد. 

 حدود زیادی موفق هم بود. 

به دنبال وقوع این حوادث، فاشیسم اسالمی عزم جزم نمود که سازمان یافته تر و 

برنامه ریزی شده تر از پیش پای به میدان نهد. در تهران دار و دسته ماوراء ارتجاعی 

، «حسن آیت»و  مظفر بقائی« زحمتکشان»بقایای حزب  ، مافیای پیرامون«مؤتلفه»
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شبکه وسیع روحانیون آویزان به خمینی و نیروهای دیگر مرتبط با آنها، رشته جدیدی 

و ها ها، جمعیت را آغاز نمودند. به سراغ انجمن ها، کانونها و توطئهها از تماس گیری

 محافل مذهبی از قبل موجود یا همان شبکه پیشینه دار بورژوازی دین ساالر رفتند،

مذکور را متناسب با اقتضای های همه توان خود را به کار گرفتند تا محافل و جمعیت

شرائط جدید در یک سازماندهی سراسری به هم مرتبط سازند. در هر شهر افرادی را 

تعیین نمایند و خیلی کارهای دیگر را انجام ها برای رتق و فتق امور و اجرای نقشه

عاصی های عد در نوزدهم اردیبهشت، وقتی که تودهروز ب 40دهند. در همین راستا 

کارگری در تهران و تبریز و شیراز و مشهد و اصفهان و های کارگر و جوانان خانواده

شهر بزرگ و کوچک ایران آماده اعتراض و ریختن به خیابانها شدند، دار و  21کالً 

و کنترل ها ه شورشدسته فوق در قیاس با واقعه تبریز، از موقعیت بهتری برای مصادر

اردیبهشت البته به رغم  19خیابانی روز های آنها به نفع خود برخوردار بود. خیزش

تقالهای فاشیسم اسالمی بورژوازی، شاهد ایفای نقش چشمگیر کارگران و 

، به امپریالیسم ستیزی «کمونیسم»کارگرزادگان دانشجو ودانش آموزی شد که به 

دادند. این عده با می یک فراطبقاتی پای بندی نشانخلقی و سرنگونی طلبی دموکرات

را ها مشاهده هجوم ارتجاع دینی سرمایه کوشیدند تا حتی االمکان فشار بختک وار آن

قرون های هائی متفاوت با عربده حرفتا هر کجا که امکان داشت کاهش دهند و 

سی آزاد باید زندانی سیا»کارگر برند. شعارهای های وسطائی آنها، به میان توده

مرگ »، «دولت سرمایه دشمن نوع بشر، درود بر کارگر، متحدش برزگر»، «گردد

و مانند اینها را « درود بر مجاهد، درود بر فدائی»، «کارگر علیه امپریالیسم» ، «برشاه

خیابانی پای فشردند. اقدامی های مطرح کردند و بر اشاعه آنها در اجتماعات و خیزش

را به همراه آورد. فاشیسم اسالمی سوای ها پان اسالمیست که خشونت وحشیانه

هیستریک خمینی، خمینی هیچ چیز برای گفتن نداشت، حتا کلمه ای از های نعره

راند. پیش کشیدن هر مطالبه اقتصادی، نمی آزادی زندانیان سیاسی هم بر زبان

درنده شاه را  حتی طرح شعار سرنگونی رژیم، سیاسی، اجتماعی و انسانی توده کارگر

خواند و سر دادن آنها را به عنوان نشان حضور می «توطئه کمونیستی»یکراست 
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از همه لحاظ ها داد. این کار آنمی در صفوف معترضین آماج یورش قرارها کمونیست

 حساب شده بود و در سپهر سیاه محاسبات فاشیستی سرکردگانشان ادله کافی داشت.

خشمگین کارگر، یا های ی اگر بنا بود در پیش روی تودهسفینه بانان فاشیسم اسالم

و رؤیاهای خود بگویند، علی االصول باید ها هر نیروی اجتماعی معترض دیگر از نقشه

راندند که بعدها، به دنبال می و بشرستیزی هائی را بر زبانها همان جهنم آفرینی

هها میلیون انسان آوار وقوع قیام بهمن و شکست فاجعه بار جنبش کارگری، بر سر د

نمودند. باید از قطع دست و پا، کور کردن چشم، بریدن زبان، قصاص، سنگسار، 

مرگ، انفجار فقر و گرسنگی و فالکت و فحشاء و اعتیاد، خانه نشینی قرون های تازیانه

وسطائی زنان، حجاب اجباری، کار کودکان خردسال، دیکتاتوری بربرمنشانه فقاهتی 

جنگ افروزی، فرستادن کودکان به روی مین، هولوکاست پرستی و  ،داری سرمایه

تیر، صدور های و میدانها کشتارهای ده هزار، ده هزار آدمها، آکندن جامعه از زندان

گفتند و وعده انجام این جنایات و میها توحش و بربریت به سراسر جهان و مانند این

دادند. اگر بنا بود می وضعیت روز از خشمگینمعترض های را به تودهها بشرستیزی

هیچ چیز ها و دورنمای پیش روی خویش حرف بزنند، سوای اینها آنان از خواسته

 دیگری برای گفتن در کوله بار خود نداشتند. 

دهشت زا و وحشت  سیاه  به همین دلیل در باره رؤیاهای بورژوازی فاشیسم اسالمی

جای هر اشاره ای به آینده، عربده خمینی، کرد و به می آفرین عهد عتیق خود سکوت

داد. این راهکار برای این جماعت سودهای سرشار داشت. بر روی می خمینی سر

کارگر های انداخت، از فروریزی کوه توهم تودهمی ضد انسانی آنها پرده شومهای نقشه

وهای داد تا رگ خواب طیف نیرمی کرد. به آنها امکانمی جلوگیریها نسبت به آن

چپ هوادار کمونیسم خلقی را به دست گیرند، نیروهائی که در جامعه ما و در سراسر 

ازه کافی آماده همزیستی مسالمت آمیز با ارتجاع انددنیا همواره و در همه دوره ها، به

. کمینترن اندبورژوازی دین ساالر و باج دهی بدون هیچ دریغ به این دار و دسته بوده

نمود، احزاب کمینترن می خود، اتحاد با پان اسالمیسم را توصیهی هادر غالب کنگره

همه جا ارتجاع پان اسالمیستی را در لیست خود برای تشکیل جبهه متحد ضد 
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دادند. در ایران صرفنظر از حزب توده که با هر بخش بورژوازی می امپریالیستی قرار

داشت، طیف  مخالف قطب غربی سرمایه جهانی وحدت طبقاتی و استراتژیک

کمونیسم خلقی میلیتانت هم هیچ گاه در باره ماهیت ضد کارگری و ماوراء ارتجاعی 

بورژوازی دینمدار روحانی و غیرروحانی یا علیه کمپین همیشه جاری این جماعت 

کارگر هیچ کالمی به قلم نیاورد و بر های برای شستشوی مغزی و سرکوب فکری توده

اسالم »و باورهای مسموم تحجر آفرین ها ، همه اش خرافهبه جای این کارزبان نراند. 

را «!! علی اسالم رادیکال حسینی و موال» ، !!«امپریالیسم ستیزی اسالمی»، «!!انقالبی

مستثنا  کمیرا  «ل –مجاهدین م » در این رابطه شاید بتوان داد. می تحویل کارگران

اگر بارقه ای از نقد مارکسی و ضد  این سازمان« بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک»کرد. 

از سنگر کمونیسم خلقی میلیتانت  حداقل سرمایه داری مذهب بر جبین نداشت اما

ازه نقد اندشورید. در سایر موارد حتی شاهد همینمی علیه ارتجاع دینی بورژوازی

 نبودیم.هم دینی نمایندگان معمم و مکالی سرمایه های خرافه پردازی

بورژوازی با سکوت در باره رؤیاهای بشرستیزانه خود رگ خواب طیف فاشیسم اسالمی 

هواداران کمونیسم خلقی را در دست گرفت. نیروهائی که پیشینه کار آگاهگرانه 

نداشتند، با مشاهده سکوت این ها کمونیستی علیه عامالن شستشوی مغزی انسان

ازی به افشاء این و دورنماهای آتی خود هیچ نیها بخش بورژوازی در باره نقشه

جماعت احساس نکردند و در باره مخاطرات موحش مصادره جنبش کارگری توسط 

 ند. فاجعه کامالً دردناکی که معموالً در باره اش صحبتدآنها دست به هیچ کاری نز

شود. لکه بسیار سیاهی بر دامن تمامی نیروهای طیف کمونیسم خلقی لنینی آن نمی

 همه ما .جمله ما فعاالن رویکرد لغو کار مزدی امروز استاز  ، گذشته دیروز چپ،روز

در کلیه فراز و فرودهای جنبش سرنگونی طلبانه توده ای این  57در تمامی طول سال 

سال با چشم باز شاهد عوامفریبی و توطئه فاشیسم هار اسالمی بورژوازی برای 

می در این زمینه با کارگر بودیم اما هیچ کجا هیچ کالهای مصادره قدرت پیکار توده

کارگران در میان نگذاشتیم و بساط هیچ نقد آگاهگرانه ای را پیش روی آنها پهن 

خویش، نیروهای پای بند کمونیسم های نکردیم. فاشیسم اسالمی سرمایه با فریبکاری
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اخت، همزمان بورژوازی اردوگاهی، لیبرال و اند خلقی را به چنین ورطه ای

یب اعم از الئیک، دینی، راست یا چپ را مطیع محض خود دیگر رقهای اپوزیسیون

عمالً تا حد خدم و حشم منقاد حمل کجاوه قدرتش تنزل داد. تظاهرات  ساخت و

شهر بزرگ و  21کارگر و اقشار اجتماعی ناراضی در خشمگین های خیابانی توده

 تکان داد. شبیه اینسخت ، رژیم شاه را 57اردیبهشت  19کوچک کشور در روز 

خرداد این سال هم تکرار شد. در این  15حوادث و البته حادتر و گسترده تر از آن در 

خیابانی های کارگری به برگزاری برخی آکسیونهای دهاروز کارگران و جوانان خانو

ضد رژیمی اکتفاء ننمودند، بلکه در پاره ای از مراکز کار و مؤسسات دولتی یا 

ناراضی بورژوازی دست از کار کشیدند و اعالم های خصوصی، همراه با افرادی از الیه

به گونه ای استیصال  اعتصاب کردند. چند روز این طرف تر شاه با مشاهده وضع روز

تیر  12کرد. به عنوان مثال در روز ها آمیز و مضحک شروع به برخی عقب نشینی

او !! شودبه جای یک جناحی بودن چند جناحی « حزب رستاخیز»دستور داد تا 

های دید، تأثیر حاد آن بر زندگی تودهمی فزاینده بحران اقتصادی رامستمر و تشدید 

کرد، صدای گسترش روزافزون تظاهرات می کارگر و طغیان اعتراض آنان را مشاهده

شنید، اوجگیری مبارزات دانشجویان و دانش آموزان طبقه می خیابانی کارگران را

جوش سراسری و برنامه ریزی شده ارتجاع دینی نمود، جنب و می کارگر را نظاره

بورژوازی و اپوزیسیونهای لیبرال برای سوار شدن روی موج این مبارزات و نارضائیها را 

نوع  و شدمی ، دستپاچهگفتمی افتاد، هذیانمی کرد. به وحشتمی رصد

 لحاظاز همه  و سرمایه داری یشباال را نسخه عالج دردهای روز خوهای یشیاندچاره

 دید!!!می بحران زده ایران

سرکوب و کشتار یا این و آن عقب شدید تاخت و موج می جنبش سراسری به پیش

های تیر توده 30گرفت. در روز می نشینی عوامفریبانه استیصال آمیز رژیم را به سخره

کارگر، به ویژه نسل جوان طبقه آنها در بسیاری از شهرها از جمله شیراز و کرمانشاه 

به خیابانها ریختند، آنان با سر دادن شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، رژیم 

شاهنشاهی نابود باید گردد، مرگ بر امپریالیسم و حمل تصاویر برخی از کشته 
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چریکی به زد و خورد با نیروهای ساواک و پلیس رژیم پرداختند. های شدگان سازمان

کارگر در بسیاری از های د تکرار گردید. تودهنمونه این وقایع در سراسر ماه مردا

شهرها با نیروهای سرکوب بورژوازی درگیر شدند، شمار زیادی از کارگران آماج 

و ها ارتش مزدور سرمایه قرار گرفتند و به قتل رسیدند. در اصفهان تحصنهای گلوله

صحنه جنگ شهر به های روز متوالی ادامه پیدا کرد، خیابان 10بیش از ها درگیری

نابرابر میان قوای سرکوب رژیم و توده عاصی کارگر تبدیل شد، شمار زیادی از بانکها، 

مؤسسات اقتصادی و مراکز قدرت رژیم در آتش قهر کارگران سوختند و ویران 

کارگری به قتل رسیدند. رژیم در مقابل موج های گردیدند. دهها کارگر یا افراد خانواده

و اقشار ناراضی شهر به ستوه آمد و سرانجام در روز بیستم مقاومت ساکنان کارگر 

بادان و قتل عام آ« سینما رکس» مرداد اعالم حکومت نظامی کرد. فاجعه هولناک 

ساواک یا  عواملانسان حاضر در سالنهای نمایش فیلم این سینما توسط  400حدود 

م همین ماه و در اسالمی بورژوازی نیز در روز بیست و هشتهای به روایتی فاشیست

رخ داد. همه اینها بر شدت مبارزات توده  1332مرداد سال  28سالگرد کودتای سیاه  

کارگر افزود. همزمان در دل این افت و خیزها، فاشیسم اسالمی بورژوازی گام به گام، 

قدرت خود برای کنترل جنبش رو به اوج کارگران و مصادره جنایتکارانه های پایه

 کارگر را مستحکم تر ساخت. های دهقدرت پیکار تو

در روز پنجم شهریور دولت جمشید آموزگار پس از یکسال برنامه ریزی و تالش، برای 

مهار موج بحران اقتصادی و چالش اعتراضات توده ای، با احساس زبونی کامل 

کرد و در همان روز جعفر شریف امامی با علم و  جالد استعفای خود را تسلیم شاه

به جای وی منصوب شد. ساختار قدرت « دولت آشتی ملی»ار کمیک کتل بسی

رفت. مناقشات می سیاسی با شتاب به سمت تشتت افزون تر و فروپاشی بیشتر پیش

درون بورژوازی اعم از حاکمان روز یا شرکا و حامیان امپریالیستی و بین المللی آنها بر 

حادتر و  ،ادهای روز گام به گامبه ویژه سیر رخد ،سر چگونگی مواجهه با بحران جاری

گردید. شاه و بخشی از ارتش و ساواک و سایر نیروهای مسلح می فرساینده تر

دیدند، راه حلی!! که بخشی می را تنها چاره کارها گسترش بدون قید و شرط سرکوب
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کرد و حتی دولت روز امریکا امید چندانی به می دیگر کارساز بودنش را با تردید نگاه

ائی آن نداشت. شریف امامی با کوله بار سنگینی از عوامفریبی و افسانه سرائی پای کار

و تظاهرات خیابانی ها مطرح شده در خیزشهای به میدان نهاد. او لیستی از خواسته

دولت و از آمادگی  نمودکارگر و نیروهای ناراضی را در برابر انظار مرور های توده

ت. آزادی زندانیان سیاسی، مطبوعات آزاد، برداشتن برای اجرای آنها سخن گف خویش

دیگر، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و مانند های موانع سر راه تأسیس حزب و تشکل

وعده داد که همه این انتظارات را محقق خواهد  شریف امامیرا در شیپور کرد. ها این

تهای حامی آنها اصاًل ساخت اما آنچه وی، کل بورژوازی حاکم، رژیم شاه و امپریالیس

کارگر تا همان لحظه پاره ای از این های کردند این بود که جنبش تودهنمی درک

را با اتکاء به قدرت پیکار خود بر بورژوازی و دولتش تحمیل کرده بود. ها خواست

نمودند که جنبش سراسری کارگران و نمی شریف امامی و کل رژیم این را نیز باور

باشد و قرار نیست با حصول این یا آن نمی آماده بازگشت ،ی اجتماعیناراضهای الیه

 مهم و تعیین کننده راه عقب نشینی پیش گیرد. هم هر چند  ،خواست

کارگر حاضر در جنبش سراسری تا جائی که به عزم راسخ برای ادامه پیکار های توده

شدند، اما در می دانشد، هر روز کثیرتر و وسیع تر وارد میمی علیه رژیم شاه مربوط

تر و فاجعه بارتر تحت تسلط فاشیسم  ، گام به گام، ژرففزایندهمتن همین مشارکت 

در فاصله میان رویدادهای  پان اسالمیستگرفتند. بورژوازی می اسالمی سرمایه قرار

ها، کانون ها، مساجد، حسینیه ها،  کل انجمن 57قم و تبریز تا اواسط شهریور 

ات خود را که طی سالها فعالیت سازمان یافته برای شستشوی و مؤسسها مدرسه

تأسیس کرده بود، در درون یک شبکه سراسری ها و انجماد افکار تودهها مغزی انسان

برای به بند کشیدن جنبش اعتراضی روز کارگران و زحمتکشان بسیج کرده بود. 

کاخ های گر پایهفاشیسم دینی به یمن این امکانات در همان لحظاتی که توده کار

لرزاندند، سایه دیکتاتوری فاشیستی نوین سرمایه می دیکتاتوری سلطنتی سرمایه را

اع ساخت. نیروهای سازمان یافته این بخش ارتجمی داری را بر سر آنها سنگین

هر  فیکردند و سوای خزعبالت نامی دیگران سلب زبورژوازی مجال نفس کشیدن را ا
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کرامت انسانی هیچ سخن و شعار و پیشنهادی را مجال ورود  میزان شرافت و آزادگی و

شهریور به بعد بدتر شد.  13دادند. این وضع ار روز نمی به فضای جنبش جاری

کارگر و مردم ناراضی های در این روز با صدور فراخوانی تمامی توده اسالمیفاشیسم 

یتی حدود یک را دعوت به برگزاری مراسم عید فطر در مصالی تهران کرد. جمع

میلیون نفر در محل مذکور اجتماع کردند، اکثریت غالب این توده عظیم به فراخوان 

جواب مثبت دادند، صرفاً به این خاطر که در جنبش اعتراضی علیه وضعیت موجود و 

در محاسبات  توهمبار این استقبالاما رژیم شاهنشاهی سرمایه داری شرکت جویند. 

برای به  دیگرهای رت بازی معینی در کنار تمامی کارتصادر کنندگان فراخوان کا

 .بودفرجام بردن پروسه مصادره و تسخیر جنبش رو به گسترش طبقه کارگر 

قطب نما، لیدر نقش عادی شد که فاشیسم شریعتمدار بورژوازی  همه جا کاندک،اند

انی، ساقط از کارگر پیاده نظام قربهای و توده را ایفاء کندو فراخوان نویس رخدادها 

یشه یا انتظار و دورنما باشند. تقسیم کار فاشیستی دهشتناکی اند حق اختیار و

داد. پان اسالمیستها در می جنبش سراسری جاری را در کالف خود به تباهی سوق

مسکونی هر شهر، ستاد صدارت و مصادره جنبش های همه شهرها، روستاها و محل

دانشجویان و  ،دانش آموزان ،مان داشتند. کارگرانکارگری را معماری کرده و زیر فر

کارگری نیز بدون اینکه بخواهند و در همان حال بدون اینکه به های زنان خانواده

های مقاومت آگاهانه مؤثری دست یازند یا علیه این وضع بشورند راهی خیابان

ژوازی دادند و درخت شوم قدرت فاشیسم بورمی شدند، خونمی گردیدند، کشتهمی

بالید و شاخ و می داد فاجعه جدیدی بود کهمی کردند. آنچه رویمی دینی را آبیاری

کشید. فاجعه ای که حاصل استیالی دیکتاتوری هار سرمایه اما نه کمتر از می برگ

بود. طبقه کارگر سالیان دراز رفرمیسم های و راه حل پردازیها آن، گمراهه آفرینی

ن روز این را شنیده و آموخته بود که باید به خیابان ریزد، با ایران از روز ظهور تا آ

زنجیره عظیم اعتصابات، مبارزات و خیزش هایش ارکان قدرت طبقات حاکم را به 

خود، نه رو به ضد سرمایه داری ازد، این کارها را نه با صف مستقل طبقاتی اندلرزه

با راهکارها و ساز و سوی دورنمای رهائی خویش از قید وجود بردگی مزدی، نه 
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پشت سر  بدون همه این ها،که  علیه سرمایه واقعی جنگ طبقاتی خویشهای برگ

مختلف های این یا آن اپوزیسیون انجام دهد. مرکب راهوار تسویه حساب میان بخش

طبقه سرمایه دار شود، نردبان عروج این یا آن حزب به عرش قدرت گردد، پیروزی یا 

ر هر دو حال، شکست سهمگین و مهلک او شود و باالخره شکست احزاب جلودار د

باشد. این صدر و ذیل درسهای نوشته ها آماده  تحمل عواقب دهشت آور این شکست

که طبقه کارگر از کمونیسم  بودو نانوشته، رسمی یا غیر رسمی، صریح یا پنهانی 

ا چنین . این طبقه بدر سینه و ذهن خود منقوش داشتخلقی و بعدها اردوگاهی 

وخته و ساز و برگی برای اند هیچ زادراه و 57پیشینه و کارنامه ای در شرائط سال 

فاشیسم دینی سرمایه نداشت. به ویژه های مقابله با نقشه ها، ترفندها و مصادره سازی

که باز هم حزب رسوای توده و بورژوازی اردوگاهی یا مائوئیستی او را به اطاعت بی 

کردند و می پان اسالمیستی غرب ستیز، دعوت هار رتجاعهیچ چون و چرا از ا

 کمونیسم خلقی میلیتانت لنینی نیز هیچ دورنمای متفاوتی پیش روی وی قرار

 داد.  نمی

به همان سیاق و با فراخوان فاشیسم اسالمی سرمایه  نیز شهریور 16تظاهرات روز 

از مرز یک میلیون  برگزار گردید. شمار شرکت کنندگان این نمایش وسیع خیابانی

درصد راهپیمایان را کارگران و جوانان طبقه کارگر  80گذشت. مطابق معمول بیش از 

درصد فرصت و یارای طرح هیچ شعار و مطالبه مربوط به  80تشکیل دادند، اما این 

زندگی و آینده توده خویش را پیدا ننمودند. مشابه همین تظاهرات در سایر شهرها نیز 

تداوم برای هم فردای آن روز را اسالمی  فاشیستر تهران بورژوازی برگزار شد. د

 و به اطالع همگان رساند. کرد اعتراض تعیین 

شهریور، دولت شریف امامی دستور برقراری حکومت  17صبح روز جمعه  6ساعت 

مشهد، قم، تبریز، اهواز، شهر دیگر شامل کرج، قزوین،  11تهران و شهر نظامی در 

کارگر در سراسر کشور های ان، شیراز، کازرون و جهرم را صادر کرد. تودهاصفه آبادان،

این اقدام رژیم را به سخره گرفتند و از همان ساعات نخست روز آماده برگزاری 

تظاهرات و اعتراض شدند. در تهران، ارتش و پلیس و ساواک همه تالش خود را به کار 
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یدن کارگران به میدان ژاله، محل تعیین راه رسها گرفتند تا از طریق انسداد خیابان

شده تظاهرات را سد سازند، با این وجود جمعیت کثیری خود را به آنجا رساندند و 

از زمین و هوا صفوف توده  ،شروع به سر دادن شعار کردند. ارتش جنایتکار رژیم

انسانهای معترض را به گلوله بست، صدها کارگر را کشت و هزاران کارگر را زخمی 

ساخت. در آن روز تهران و شهرهای دیگر میدان جنگ میان کارگران و قوای کشتار 

دولت درنده بورژوازی شد، اما جنگی که نه فقط هیچ بارقه ای از هیچ میزان آگاهی، 

ضد سرمایه داری بر جبین نداشت، که کاماًل  و مطالبه انتظار ،شعور، جهتگیری، افق

جایگزینی دیکتاتوری هار های ی مزدی و پایهبالعکس، سنگ بنای دوام بیشتر بردگ

را  داری با دیکتاتوری فاشیستی درنده دینی سرمایهسرمایه بوروکراتیک سلطنتی 

شهریور در شهرهای مختلف انجام دادند،  17استوار نمود. آنچه کارگران ایران در روز 

آنها  بدون کم و کاست رویه متضاد و متقابل خیزش شکوهمند همزنجیران فرانسوی

سال پیش از آن تاریخ بود. کارگران پاریس در  131یعنی  1848در انقالب ژوئن سال 

آن سال، در پویه پیشبرد انقالب، به گفته مارکس شهر را دو شقه کردند. پاریس 

کارگر ایران نیز در های کارگران در مقابل پاریس بورژوازی صف آراست و جنگید. توده

مهم های تلف بساط حکومت نظامی یکی از حلقهدر شهرهای مخ 57شهریور  17

اختند اند زنجیره قدرت سرمایه جهانی و یک رژیم تا بن دندان مسلح را به زباله دان

اما در متن این شورش تمامی دار و ندار قدرت پیکار خود را ساز و کار استقرار 

ر فرانسه و کارگر در هر دو جا، دهای فاشیسم هار اسالمی بورژوازی ساختند. توده

قیام  ،ایران شکست خوردند، اما شکست کارگران پاریس در ژوئن، چند دهه بعد

پرشکوه، با عظمت و تاریخی کموناردها را زائید، شکست کارگران ایران دنیای سیاه 

متوالی بعدی را زاد و های ناامیدی ها، سرخوردگی ها، زبونی ها، پسگردها و شکست

 ولد نمود. 

ه در دنیای محاسبات پوشالی خویش، در شرائطی که کودکان روز سوم مهر، شا

کردند، او به عنوان می خردسال طبقه کارگر با شعار مرگ بر شاه تمرین یادگیری زبان



 479   /   57تا قیام  1350فصل هشتم: از 

 

یک راه چالش موج خیزش ها، دستور انحالل حزب رستاخیز را صادر کرد!! اقدامی که 

 تمسخر همگان را برانگیخت. 

ناراضی و عاصی های ای در روند جنبش سراسری تودهفاز تازه  57 حوادث ماه مهر

سرنوشت ساز بسیار پدید آورد. در طول این ماه و ماههای بعد اعتصابات عظیم و 

کارگران در تمامی مراکز کلیدی و استراتژیک سرمایه داری از دولتی تا خصوصی  

گزارش  شعله کشید و جنبش را در موقعیتی کامالً متفاوت با دوره پیش قرار داد.

 حیرت آسای آنها در حوصله این کتابکامالً مشروح این اعتصابات با توجه به کثرت 

ایران، جنبشی که رژیم سلطنتی  57گنجد اما تاریخ واقعی جنبش سراسری سال نمی

های و مبارزات تودهها سرمایه داری را ساقط ساخت تاریخ همین اعتصابات، خیزش

حتماً فشرده ای از نقش، تأثیر و روند آغاز و پایان کارگر است. به همین خاطر باید 

 آنها را باز گفت.

دست از کار کشیدند و ضمن طرح  مهر کارگران مخابرات و رادیوتلویزیون 13

طبقه کارگر های مطالبات اقتصادی و سیاسی خویش همراهی و همدلی با سایر بخش

کارگران بیمارستانها و وز و مبارزات جاری درون جامعه را تأکید نمودند. در همین ر

نیز اعالم اعتصاب نمودند و ضمن اعالم همبستگی با مبارزات  مراکز درمانی تهران

 جاری، خواستار افزایش دستمزد و بهبود مؤثر شرائط کار خویش شدند. 

، در اعتراض به سانسور و مطبوعات در سراسر کشورها کارگران روزنامه مهر 19

یان اعالم اعتصاب کردند. آنها همزمان لیستی طوالنی از و خفقان و فقدان آزادی ب

رفاهی، سیاسی و اجتماعی خود را تسلیم دولت شریف امامی نمودند و های خواسته

 اعالم داشتند که تا تحقق کامل این مطالبات به مبارزه و تعطیل مطبوعات ادامه

و تولید را از  چرخ کارها چندین هزار کارگر چاپخانهدهند. کمی این طرف تر می

 چرخش باز داشتند. 

ماده منتشر ساختند. آنان از  15چاپچیان در شروع اعتصاب خود بیانیه ای در 

مطالبات معوق مانده سالیان دراز خود سخن راندند، خواستار آزادی کلیه زندانیان 
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سیاسی، رفع سانسور، آزادی کامل بیان و مطبوعات، حق مسکن، کاهش ساعات کار، 

خواست مهم دیگر شدند. کارگران چاپ  10چشمگیر دستمزدها و حدود افزایش 

کارگر و زحمتکش های همزمان بر همبستگی خود با جنبش اعتراضی سراسری توده

 پای فشردند و تصریح کردند که تا حصول همه مطالبات اعتصاب را ادامه خواهند داد. 

با شتاب به سراسر جامعه آتش اعتصاب درون مراکز کار روز به روز مشتعل تر شد و 

هزاران کارگر گروه صنعتی زبانه کشید. هنوز ماه مهر به پایان نرسیده بود که 

و واحدهای تولیدی مختلف این تراست عظیم دست به ها بهشهر در کارخانه

. در اینجا نیز کارگران خواستار تحقق مطالبات اقتصادی و اجتماعی اعتصاب زدند

 راسری اعالم همپیوندی کردند. خود گردیدند و با جنبش س

ذوب آهن اصفهان کارخانه عظیم دیگری بود که در همین فاصله زمانی با 

. خیزش وسیع چندین هزار کارگر شاغل شرکت به ورطه تعطیل فروغلتید

زادی آمعیشتی و سیاسی را پیش کشیدند و بر های کارگران لیستی از خواست

 انگشت تأکید نهادند. ها ات آزاد و مانند اینزندانیان سیاسی و رفع سانسور و مطبوع

اعتصاب از کارخانه ای به کارخانه دیگر و از بنگاهی به بنگاه بعدی شعله کشید. 

و جاهای دیگر  وزارت کشاورزی، وزارت بهزیستی، راه آهن سراسریکارگران 

 یکی پس از دیگری روند کار و تولید را متوقف ساختند و چرخه هستی سرمایه داری

 را زیر شالق قهر و پیکار دستخوش اختالل نمودند. 

مهر، دهها هزار کارگر نفت، در شهرهای مختلف استان خوزستان  29در روز 

و پاالیشگاههای سراسر کشور، به ارتش عظیم کارزار اعتصابی همزنجیران 

و با خیزش نیرومند خود فشار بر رژیم درنده شاه و روند ارزش  خویش پیوستند

در طول ماههای آبان، آذر، دی و بهمن به تدریج کل  سرمایه را افزون ساختند.افزائی 

و اعتصابات عظیم کارگران شد. به ندرت کارخانه، ها جامعه میدان خروش خیزش

مدرسه، بیمارستان، روزنامه، چاپخانه، مؤسسه دولتی و در یک کالم مرکز کار و تولید 

ه اعتصاب نزده و نقش خویش را در پروسه در جامعه  باقی ماند که کارگرانش دست ب
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کارگران کانون پرورش فکری کودکان و پیشبرد جنبش جاری ایفاء نکرده باشند. 

بنز خاور، وزارت جهانگردی،  ،نرال استیل، وزارت صنایع و معادننوجوانان، ج

سازمان صنایع  له و قند و شکر، گروه صنعتی رنا،صنایع کفش، سازمان غ

ر، بیمارستان جرجانی، ایران ناسیونال، بی اف گودریچ، کوچک، جنرال تای

شاوب لورنس، کاخ جوانان، یخچال سازی آزمایش، پزشکی قانونی، الستیک 

جنرال، کارگران نیروگاه اتمی دارخون، کارگران وزارت آب و برق، بانک 

غیرالکلی، معلمان شهرهای مختلف، های داریوش، شوفاژکار، تولید نوشابه

جهان چیت، سازمان بهزیستی، کارخانه قند شیروان،  اد،گمرک مهراب

کارگران شهرداری تهران، اورژانس تهران، گمرک زمینی تهران، کارگران 

شهرداری آمل، کارگران پست مناطق مختلف کشور، بیمارستانها و مؤسسات 

درمانی تهران، انستیتو مربیان هنری، مرکز پزشکی فیروزگر، بنادر و گمرکات 

 و مؤسسات دیگر از این جمله بودند. ها راوان بنگاهها، کارخانهو ف کشور

ک بساط اندک،اند کارگران،های رژیم شاه با مشاهده امواج پیاپی اعتصابات و خیزش

پسگردهای کاریکاتوری، تصنعی و مضحک را جمع کرد و شروع به پاره ای عقب 

زد که رژیم سلطنتی می یاداضطراری نمود. سیر رخدادها از همان آغاز  فرهای نشینی

اپوزیسیون نمایانه مشتی های سرمایه و دستگاههای اختاپوسی سرکوبش برای عربده

کند، نمی روحانی صاحب مسجد و بورژوازی فاشیست اسالم ساالر هیچ تره ای خرد

 درست همان گونه که برای عریضه نگاری لیبرالهای ناراضی حساب و کتابی باز

 و قال این محافل رقیب طبقاتی را خطری برای بقای خود نمود. رژیم دادنمی

های و چالش باج خواهی یافتمی دید، توان سرکوب بدون هزینه آنها را در خودنمی

شریک و های پنداشت. آنچه بورژوازی حاکم و امپریالیستمی بازاری آنها را آسان

عصر یعنی طبقه  انداخت، خطر غول عظیم اجتماعی و طبقاتیمی حامی را به وحشت

و بی افقی  عمیق کارگر بود. این مسأله که جنبش کارگری با توجه به فروماندگی

آمد، مسلمًا موهبتی برای کل نمی روزش خطری بالفعل برای سرمایه داری به حساب
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حاکم بود، اما این موهبت  بورژوازی از جمله سرمایه داران مسلط و قدرت سیاسی

نمود. جنبش کارگری نمی ، مشکل رژیم شاه را حلاهدائی رفرمیسم راست و چپ

 گذاشت اما ماشین دولتی روز را راهی دیار نیستیمی نظام سرمایه داری را باقی

کرد و این درست همان خطری بود که بخش مسلط بورژوازی و رژیم شاه، در پائیز می

سرمایه با وزیدن طوفان اعتصابات کارگری در مراکز کلیدی و استراتژیک  57سال 

آن را  ،و مراکز کارها داری و گسترش روزافزون و کوبنده این طوفان به تمامی کارخانه

. در طول ماه مهر صدها هزار کارگر چرخ هستی سرمایه را با ندبا همه وجود لمس کرد

همزنجیر آنها آماده شدند ها اعتصابات خود فلج کردند و چند روز این طرف تر میلیون

کنند. رژیم ها تولید سرمایه اجتماعی را دچار پرمخاطره ترین اختاللتا کل پروسه باز

با رؤیت آثار قدرت این غول نیرومند بود که اضطراراً، لرزان و محتاط راه عقب نشینی 

پیش گرفت. در فاصله میان سوم تا هشتم آبان عده ای از زندانیان سیاسی را آزاد 

ا مدتی بعدتر، سخنی از احتمال آزادی هیچ کرد. قابل تأکید است که در این روزها و ت

عضو زندانی دو سازمان مسلح چریکی به گوش هیچ کس نرسید، هیچ فعال اسیر 

جنبش کارگری نیز در هیچ کجا از زندان آزاد نگردید. کسانی که حکم آزادی دریافت 

د کردند، چند روحانی از جمله طالقانی و منتظری بودند. عده ای از روحانیون و افرا

پیش از ها مذهبی مانند عسکراوالدی و کروبی و دار و دسته موسوم به مؤتلفه مدت

عفو »آن با تسلیم ندامت نامه و دادن وعده جنگ علیه کمونیست ها، مشمول 

شغول قرار گرفته و در خارج زندان، در ستاد فاشیسم اسالمی بورژوازی م« ملوکانه

اما گرهی از کار رژیم باز نکرد. در روز ها عقب نشینیخویش بودند. های ادای وعده

همراه با میلیونها دانش  ،«معلمان» ،آبان صدها هزار کارگر بخش آموزش و پرورش 13

آموز، مدارس سراسر کشور را تعطیل کردند. این جمعیت چندین میلیونی به خیابان 

هرها ریختند و با قوای سرکوب رژیم درگیر شدند. تظاهرات دانش آموزان در برخی ش

های ن خانوادهعده کثیری از محصال ،تهران به خون کشیده شد و بیشتر از همه

 سنگین برداشتند.های و شمار زیادتری جراحت یدندتکارگری به خون غل
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شریف امامی سقوط کرد و ارتش سرمایه با تمامی زرادخانه جعفر دو روز بعد کابینه 

فاز برنامه ریزی قتصادی، سیاسی و خود زمام امور اهای ها، تسلیحات و ساز و برگ

تازه سرکوب جنبش را به دست گرفت. ارتشبد ازهاری، فرماندار نظامی تهران مأمور 

شهرها و روستاها به جان  همهتشکیل دولت گردید. کشتارها شدت گرفت، ارتش در 

کرد گسترش یافت. می و بگیر و ببندها تا چشم کارها کارگر افتاد. دستگیریهای توده

ماالمال از زندانیان جدید شد. فضای تهدید و رعب و ارعاب انفجارآمیز گردید. ها زندان

همزمان، به موازات اقدامات ارتش و دستیازی رژیم به بدترین شکل سرکوب، موج 

تندباد اعتصاب و تعطیل کارخانه این کارگر نیز ده چندان شد. های مقاومت توده

مستقر در دو سوی های د. غالب کارخانهبار سراسر جامعه را در خود پیچان

اختند. کارگران نفت اند تهران چرخ تولید را از کار -سه جاده مواصالتی کرج 

شیر صدور نفت به بازار جهانی سرمایه را بستند. کارگران برق اعالم داشتند 

اخت و اند که کلیه مراکز قدرت دولت بورژوازی را در خاموشی مطلق خواهند

کار را انجام دادند، کارگران آب نیز عین این نقش را ایفاء کردند.  عمالً همین

شمار کثیر کارگران رادیو و تلویزیون گفتند که به جای حرفها، اطالعیه ها، 

و هر چیز دیگر  دولت سرمایه، اخبار و گزارشات جنبش جاری را ها اخطاریه

ماههای آذر و  پخش خواهند نمود و اولتیماتوم خود را جامه عمل پوشاندند.

توسط کارگران تعطیل شد و چرخه بازتولید سرمایه  باز هم بیشتریهای کارخانهدی 

عاصی عماًل حکومت نظامی و کل های اجتماعی کشور به ورطه فلج افتاد. جنبش توده

ماه آذر، کارگران و سایر  20و  19سرکوب و کشتارها را به هیچ گرفت. در روزهای 

همه شهرها و روستاها در های و پس کوچهها ها، کوچه اناقشار ناراضی کل خیاب

پرشکوه خویش به هم وصل کردند و عزم های سراسر کشور را با تظاهرات و راهپیمائی

مصمم خود برای ادامه کارزار را به نمایش نهادند. فاشیسم اسالمی بورژوازی در این 

وئی خود را بر سر این دو روز از زمین و آسمان بختک وار سایه تسلط و مصادره ج

در گلویشان خفه ساخت. پالکاردهای سنگین کرد. هر شعار کارگران را  تظاهرات
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فاشیستی هر  بسیار بشرستیزانه حاوی انتظارات آنها را زیر پا له کرد. با قلدرمنشی

حبس نمود. ارتجاع فاشیستی اسالمی ها سخنی سوای خمینی، خمینی را در سینه

ز )تاسوعا و عاشورا( عمالً سایه روشنی از دورنمای حاکمیت آتی سرمایه در این دو رو

 آکنده از یربریت و توحش و هولوکاست آفرینی خود را به همگان نشان داد.    

سرمایه داران، دولت، نیروهای نظامی و انتظامی و کل رژیم سیاسی حاکم در مقابل 

اما مسأله به همین جا کارگر احساس زبونی و استیصال کردند. های موج قهر توده

امپریالیستی شریک بورژوازی ایران و حامی رژیم شاه های شد. تمامی دولتنمی ختم

نیز دچار همین حالت گردیدند. همه آنها بسیار سراسیمه به دست و پا افتادند که از 

خیر نگهداری شاه و قدرت سیاسی روز ایران چشم پوشند تا از این طریق خطر 

 مونیسم را از سر سرمایه داری رفع کنند. آنها البته به این نیزجنبش کارگری و ک

یشیدند که تا سرحد امکان راه بهره گیری بخش اردوگاهی بورژوازی ایران از شرائط اند

ماه آذر جیمی کارتر، جیمز کاالهان، والری  13در روز موجود را سد کنند، 

ن چهار قدرت ژیسکاردستن و هلموت اشمیت رؤسای جمهور و نخست وزیرا

بزرگ قطب غربی سرمایه جهانی، امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان غربی در 

این شد که رژیم شاه ها حاصل گفتگوی آن به دور هم جمع شدند.« گوادولوپ»

را بر روی نجات بدون کم و کاست سرمایه داری ها رفتنی است. باید همه تالشقطعاً 

ونگی ترکیب نیروها و ساختار قدرت سیاسی متمرکز ساخت. برای این کار باید چگ

جایگزین را تا سرحد امکان، آماج دخالت و زیر فشار قرار داد. تالش برای روی کار 

 آمدن نیروئی مرکب از فاشیسم اسالمی بورژوازی و نمایندگان لیبرال سرمایه به عنوان

 مطلوب ترین جایگزین رژیم شاه دستور کار دخالتگری، اثرگذاری و دسیسه

آنان شد. از نظر اینان فاشیسم اسالمی بورژوازی از تمامی ظرفیت الزم های آفرینی

برای حمام خون جنبش کارگری و کمونیسم طبقه کارگر برخوردار بود. خطر این 

کرد و بقای مناسبات بردگی مزدی می جنبش و کمونیسم را از سر سرمایه داری رفع

و همپیوند فاشیسم اسالمی  رژوازی نیز همراهبو نمود. نمایندگان لیبرالمی را تضمین
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کل امور مربوط به برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی و حقوقی سرمایه را 

قدرت بزرگ امپریالیستی غرب با این جمعبست کنفرانس  4کردند.!! سران می تقبل

با محافل گوادولوپ را پایان دادند و دولت روز امریکا که پیش تر، از همه مجاری الزم 

لیبرال بورژوازی در ارتباط بود دست به کار تماس مستقیم و فعال با حلقه یاران 

» مأموریت انجام این کار را  شد.« محمدحسین بهشتی»خمینی و در رأس آنها 

همان فردی که بعدها در ( 170)( به عهده گرفت. CIAعضو سابق )« ریچارد کاتم

 ت و به گفتگو با او پرداخت. رف دژخیم به دیدار خمینی« نوفل شاتو»

ماه دی، حکومت ارتشبدان بورژوازی در ایران به انتهای راه خود رسید.  16در روز 

دست به دامن شاپور بختیار چهره کهنه کار و  این بارازهاری استعفا نمود و شاه 

استخواندار جبهه ملی شد تا شاید با جلب توافق گروههائی از مصادره کنندگان 

گری و سوار شدگان بر موج قهر طبقه کارگر، برای انتقال مسالمت آمیز جنبش کار

این طبقه، و از های قدرت سیاسی سرمایه داری از یک بخش بورژوازی به همه بخش

ها آن مهم تر چگونگی تقسیم سهام مالکیت و حکومت سرمایه میان همه این بخش

راه افتاد اما بار یشی کند. نخست وزیر جدید برای حصول این هدف اندچاره

شریف امامی به مراتب سنگین تر بود، اصاًل ازهاری و وی از دولتهای های مصیبت

معلوم نبود که او چه حربه ای در دست و چه جادو و جنبلی در آستین خویش دارد. 

عاصی مسائلی مانند آزادی بیان، مطبوعات، های جنبش کارگری و مبارزات توده

ز قبل با قدرت قهر خود بر رژیم تحمیل کرده و سالح وعده و تظاهرات و تشکیالت را ا

وعید آنها را از دست بختیار یا هر مهره دیگر بورژوازی گرفته بود. کشتار و حمام خون 

ام نداشت. بقای اندقدرت عرض« توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد» نیز زیر بمباران 

کارگر در های ی تضمین بود، زیرا تودهازه کافاند جامع االطراف سرمایه داری نیز به

پیچیدند فاقد هر میزان آمادگی، افق، می حالی که طومار هستی رژیم شاه را در هم

شد که می سازماندهی و آگاهی برای نابودی این نظام بودند. کل رسالت بختیار آن

ن بیشتر ایهای هموارساز راه انتقال قدرت از یک طیف ارتجاع  بورژوازی به طیف

شریک های طبقه شود، اما فاشیسم اسالمی سرمایه در یک سوی و امپریالیست
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ازه کافی اندپیش او و دار و دسته اش را بهها بورژوازی ایران در سوی دیگر از مدت

دیماه،  26دور زده بودند. بختیار کوشید تا از طریق برنامه ریزی خروج شاه در 

ندانیان سیاسی، وعده انحالل ساواک و مانند گشودن در زندانها و آزادی عده ای از ز

به کوبیدن آب در ها اینها در راستای آنچه انتظار داشت کاری انجام دهد. اما همه این

ماند. طولی نکشید. که فاشیسم اسالمی سرمایه با همراهی نمایندگان لیبرال می هاون

 د، اختاپوسبورژوازی استخوانبندی قدرت سیاسی فاشیستی جدید را پدید آوردن

برای در هم کوبیدن انقالب کارگران بر پا « شورای انقالب» با نام جعلی دهشتناکی

کردند. مهدی بازرگان را نخست وزیر نمودند، سراسر جامعه را میدان سازماندهی 

فاشیستی هارترین، دغلکارترین و عقب مانده ترین نیروها برای سالخی جنبش 

 پی گرفتند. کارگری کردند و مابقی کارها را 

پیش، به رقت بارترین و فاجعه های دوره تمامیطبقه کارگر ایران بسیار بدتر از 

شد. جنبش کارگری جهانی در ها بارترین شکل ممکن بازنده کل ماجرای این سال

فراوان بوده است. های تاریخ کارزارهای عظیم و شکوهمند طبقاتی خود شاهد شکست

بسیار فاحش و پایه ای های و تفاوتاند نس نبودهشکست هائی که لزوماً از یک ج

میان آنها وجود داشته است. کموناردها از پای در آمدند و انقالبشان را باختند، در این 

شکست قطعاً فقدان تدارک و آمادگی کافی نقش جدی داشت اما، دلیل شکست 

شدند!! کامالً کمون پاریس مطلقًا این نبود که کارگران پیاده نظام ارتش بورژوازی 

بالعکس آنها تاریخ زندگانی انسان را با پرشکوه ترین و جاودانه ترین صحنه جنگ علیه 

و به تمامی کارگران جهان نشان دادند. ی و مناسبات بردگی مزدی آراستند بورژواز

آنها تا نفس آخر با طبقه سرمایه دار و نظام سرمایه داری جنگ کردند، آگاهانه و 

جنگند و برای تحقق کدامین می دانستند که علیه چهمی د،شجاعانه جنگیدن

رزمند. کموناردها این جنگ را با گوشت و پوست خود می سترگ انسانیهای آرمان

به خاک افتادند، با « رالشزپ» خرین آحاد باقی مانده آنها در ادامه دادند و زمانی که آ

 ند. شعار پرطنین مرگ بر سرمایه و زنده باد کمون جان داد
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پیکار در پشت سر بلشویسم و زیر ها در انقالب اکتبر، کارگران روسیه به دنبال سال

سترگ انسانی های بیرق سوسیالیسم، خود را پیروز انقالب و در آستانه تحقق آرمان

دیدند. اما شکست خوردند زیرا در طول سالیان دراز پیکار، به جای سازماندهی 

طبقه خود علیه سرمایه و برای محو سرمایه های دهسراسری شورائی قدرت الیزال تو

داری، کل این قدرت را به دار حزب مدعی ضدیت با سرمایه اما راهی استقرار سرمایه 

متوالی مرگبار و های داری دولتی آویخته بودند. شکست اکتبر سرآغاز شکست

 57دهشتناک جنبش کارگری در تاریخ شد اما شکست جنبش کارگری ایران در سال 

از همه کوبنده تر و دردآورتر ها در میان زنجیره طویل این شکست یخورشیدی حت

 بود. 

این  57طبقه کارگر ایران چند سال پیش از شروع شورش منتهی به قیام بهمن 

جنبش را آغاز کرد. در کارخانه ها، با موج نیرومند اعتصاباتش، در خارج محدوده 

ابرش علیه بورژوازی برای حل مشکل مسکن، شهرهای بزرگ با جنگ و ستیزهای نابر

ب و برق، گرانی مایحتاج معیشتی، بیکاری، زندان، آدر سطح شهرها علیه نداشتن 

شورید و جنگ ها شکنجه و اعدام و مصائب دیگر دامنگیرش، در تمامی این میدان

ا و محیط کار و نواحی خارج محدوده شهرها رها پیکار درون کارخانه 56کرد. در سال 

اخت. این جنگ را گام به گام تشدید اند به خیابان کشاند و ارتش پیکار خیابانی راه

و مراکز کار را تعطیل نمود و چرخه ها کرد و توسعه داد، در ماههای بعد کارخانه

بازتولید سرمایه اجتماعی را از چرخش باز داشت. کمی این طرف تر کل نهادهای 

این  همه خراب کرد. طبقه کارگر ایران در ادامه دولتی سرمایه را بر سر رژیم شاه

بهمن در سراسر کشور به زرادخانه ها، دژها و  22سرانجام در روز ها خیزش

روز سرمایه داری دنیا یورش برد و های نظامی یکی از درنده ترین رژیمهای پادگان

ظه ای که این رژیم را ساقط کرد. جنبش کارگری تمامی این کارها را کرد، اما در لح

رسید از همیشه مفلوک تر، سردرگم تر می به پایان راه این دوره از تاریخ مبارزات خود

شد، یک دولت می و شکست خورده تر بود. حاصل کل کارش در یک جمله خالصه

هار و قتل عام ساالر سرمایه داری را ساقط کرده است و دولت سرمایه داری درنده و 
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ی کار آورده است. آنچه انجام داده است، نه فقط هیچ هولوکاست آفرین دیگر را رو

لقمه نانی سر سفره فرزندش نیاورده است، نه فقط هیچ دریچه ای به سوی تنفس 

آزادتر بر رویش نگشوده است که بالعکس او را راهی هولناک ترین نقطه جهنم گند و 

فاجعه بار خون سرمایه داری ساخته است. چرا طبقه کارگر ایران اسیر این شکست 

موضوعی است که به تفصیل در این کتاب و جاهای دیگر پیرامون آن بحث کرده  شد،

کارگر در روزهای پیش و پس قیام بهمن با مشاهده دورنمای های ایم. اینکه توده

های وضع موجود چه کردند، ماجرای تسخیر کارخانه ها، تشکیل شوراها، مقاومت

اسالمی بورژوازی و مسائل دیگر را به  فاشیستیگسترده کارگران در مقابل ارتجاع 

های مثل همه شکست 57شکست جنبش کارگری سال  کنیم.می فصل بعد موکول

بسیار گرانبهای مبارزه های و آموزشها دیگر طبقه کارگر ایران و جهان حاوی درس

 بعدی کتاب خواهیم پرداخت.     های نیز در فصلها طبقاتی بود. به این درس



 489   /   57تا قیام  1350فصل هشتم: از 

 

 ضیحات فصل اول : تو

 41میانه، ترجمه سیروس ایزدی، ص های پطروشفسکی، ایران در سده .1

 محمدعلی جمال زاده، گنج شایگان .2

   61احمد اشرف، موانع رشد سرمایه داری در ایران، ص .3

    19الضرب، ص هما ناطق، آرشیو امین .4

  48احمد اشرف، موانع رشد سرمایه داری در ایران، ص  .5

    49، ص منبع باال .6

   9باقر مؤمنی، دین و دولت، ص  .7

    9منبع باال، ص   .8

   21منبع باال ، ص  .9

   21هما ناطق، رژی تنباکو و بانک شاهی، ص  .10

  55احمد اشرف، موانع رشد سرمایه داری در ایران، ص  .11

         را سرمایه رابطه کار مزدی و سرمایه در اقتصاد یک جامعه مارکس کل  .12

  .نامدمی آن جامعهاجتماعی 

  27و  26الضرب، صفحات  هما ناطق، آرشیو امین  .13

   14ص ترجمه ابوالقاسم سری، قانون کار، کارگری و های ویلهلم فلور، اتحادیه  .14

 میرزا آقاخان کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان  .15

  سید جعفر پیشه وری، تاریخچه حزب عدالت  .16

 مارکس، ایدئولوژی آلمانی  .17

 24زب عدالت، ص پیشه وری، تاریخچه حسید جعفر  .18

 15ص ترجمه ابوالقاسم سری، قانون کار، کارگری و های ویلهلم فلور، اتحادیه  .19

    همان صفحهمنبع فوق،   .20

  16منبع فوق، ص  .21

 



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  490

 

 :توضیحات فصل دوم

 29ص  ،ابراهیم فخرائی، سردار جنگل .22

 85احمد کسروی، تاریخ مشروطیت، ص  .23

های خسرو شاکری، پیشینه جاستین پرکینز، مبلغ مسیحی امریکائی، به نقل از .24

 77اقتصادی، اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی، ص 

 39ص  ،یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن .25

اجتماعی جنبش  اقتصادی،های جاستین پرکینز، به نقل از خسرو شاکری، پیشینه .26

 78ص  ،سوسیال دموکراسیمشروطیت و انکشاف 

 خلق، بررسی ساخت اقتصادی روستاهای ایران سازمان چریکهای فدائی .27

 21باقر مؤمنی، دین و دولت در عصر مشروطیت، ص  .28

میانه، ترجمه سیروس ایزدی و حسین های پ پتروشفسکی، ایران در سده -ای .29

 26و  25تحویلی، صفحات 

 67و  66منبع باال، صفحات  .30

 همان مأخذ .31

 مارکس، ایدئولوژی آلمانی .32

 110ص  ،خسرو شاکری، میالد زخم .33

، ص 1خسروشاکری، تاریخ جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی، ج  .34

48 

 همان جا .35

 18ایوانف، تاریخ نوین ایران، ص  .36

 100ص  ،احمد اشرف، موانع رشد سرمایه داری در ایران .37

 101منبع باال، ص  .38

 108و  107احمد اشرف، موانع رشد سرمایه داری در ایران، صفحات  .39

 107ص  ،منبع باال .40

 کس و انگلس، انقالب و ضد انقالب در آلمان )مقدمه( مار .41



 491   /   57تا قیام  1350فصل هشتم: از 

 

 توضیحات فصل سوم:

شاکری، اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و  خسرو .42

 59ص  ،کمونیستی ایران، جلد اول

 59ص  ،منبع باال .43

 همان منبع و همان جا  .44

 همان منبع .45

 مارکس، مانیفست کمونیسم .46

، جلد ...گری، سوسیال دموکراسی خسرو شاکری، اسناد تاریخی جنبش کار .47

 56ص  ،اول

 57ص  ،منبع باال .48

 همان جا .49

 کارگری و قانون کار در ایران، ترجمه  ابوالقاسم سری های ویلهلم فلور، اتحادیه .50

 ،سلطان زاده، جنبش سندیکائی در ایران، نقل از اسناد تاریخی .... جلد چهارم .51

  108ص 

 ون کار در ایران، ترجمه ابوالقاسم سریکارگری و قانهای ویلهلم فلور، اتحادیه .52

 منبع باال .53

 ابراهیم فخرائی، سردار جنگل .54

 30منبع باال ، ص  .55

 243ص  ،منبع باال  .56

 243ص  ،منبع باال .57

 244ص  ،منبع باال  .58

 260ص  ،منبع باال  .59



 جلد اول/تاریخ جنبش کارگری  /  492

 

 توضیحات فصل چهارم: 

 صنعتی دوران رضاشاه، انتشارات خجستههای زهراصادقی، سیاست .60

تاریخ اجتماعی مردم ایران، ترجمه ابوالقاسم سری،  رهائی ازویلهلم فلور، جستا .61

 81ص 

 37گذشته چراغ راه آینده، گروه جامی، ص  .62

  38شرکت نفت به نقل ازکتاب باال، ص  1931گزارش سال  .63

ویژه درآستانه وقوع بحرانها، به ی ازکل سرمایه اجتماعی را که به مارکس بخش .64

 انباشت و بازتولید خود نیست، سرمایه آزاددلیل اشباع بازار از سرمایه، قادر به 

 نامد. عکس این حالت درمورد سرمایه محبوس صادق است. می

برای شناخت دقیق موضوع به جلد سوم کتاب کاپیتال مارکس، بخش دوم،  .65

 رجوع شود. « تبدیل سود به سود متوسط»

ریخی دارانه ایران، اسناد تا انکشاف سرمایه آوتیس سلطانزاده، رژیم جدید و .66

 110جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی وکمونیستی، خسروشاکری، ص 

 126شاکری، میالد زخم، ص  خسرو .67

 514همان کتاب، ص  .68

 513منبع باال، ص  .69

 همان صفحه همان منبع و .70

 514شاکری، ص  میالد زخم، خسرو .71

  514منبع باال، ص  .72

 ادامه همان نامه همان صفحه. روتشتاین در شاکری، همان منبع و خسرو .73

رفیق لنین که این نامه را برای شما تلفنگرام خواهد کرد، » کند: می تصریح

این حرف  "داند و بی تردید صحه خواهد گذاشت.می دقیقا نظرات مرا

 روتشتاین هیچ وقت و در هیچ کجا مورد انکار لنین قرار نگرفت.

 تاب نقل از ک رژیم جدید و انکشاف سرمایه دارانه ایران، مقاله سلطان زاده، .74

، جلد اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران

 78ص  ،خسرو شاکری دوم، 

 81منبع باال، ص  .75

 100همان مأخذ، ص  .76
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 164مارکس، کاپیتال، جلد دوم، ترجمه حسن مرتضوی، ص  .77

سلطان زاده، رژیم جدید و انکشاف سرمایه دارانه ایران، اسناد تاریخی جنبش  .78

 100یال دموکراسی و کمونیستی ایران، خسرو شاکری، ص کارگری و سوس

ویلهلم فلور، جستارهائی از تاریخ اجتماعی مردم ایران، ترجمه ابوالقاسم سری،  .79

 53ص 

از لحاظ سیاسی یک  خواست ما»  71ص یوسف افتخاری، کتاب خاطرات،  .80

این رژیم هرکس اکثریت را برد حکومت تشکیل  رژیم دموکراسی بود. در

دهیم و اگر طبقه دیگر برد می گر ما کارگران بردیم ما حکومت تشکیلبدهد. ا

حکومت تشکیل بدهد. البته هر کسی مطابق منافع طبقاتی خودش کشور را 

موفق بشویم باید طوری بکنیم که بیکاری از بین برود.  اداره خواهد کرد. ما اگر

 است کار قادر وقت تولد تأمین داشته باشد، تا آید ازمی و کسی که به دنیا

تبلیغات خود صحبت از رژیم  میرد بیمه باشد. ما درمی کند و تا زمانی که

 حکومت و دولت دموکراسی برقرار شود و در کردیم که اگرمی سوسیالیستی

دادیم، درآن نه یک می آن ما اکثریت را ببریم و دولت سوسیالیستی تشکیل

چه و خیابان بخوابد. عدالت کو نفر در قصر بخوابد و نه یک نفر زمستان در

 « اجتماعی و یک تعادلی در زندگی بشر باشد

  138 و 137  فحات، صمنبع باال .81

 30بزرگ و قیام کارگران اصفهان، ص های اکبر آذربایجانی، نبرد قدرت .82

کارگری، های اتحادیه ،تاریخ اجتماعی مردم ایران جستارهائی ازویلهلم فلور،  .83

 79ترجمه ابوالقاسم سری، ص 
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ی بزرگ سازمان برنامه و بودجه، سالنامه آماری، نتایج سرشماری کارگاهها .161

 ، به نقل از سوداگر، رشد روابط سرمایه داری در ایران 1359در سال  صنعتی

 منبع فوق، جلد دوم .162

 429ص  منبع فوق، .163

 182ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، ص  .164

 416محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایه داری در ایران، جلد دوم صفحه  .165

 176، ص 1356تا  1338ملی های بانک مرکزی، حساب .166

نهم و دهم، تشکیل نرخ سود عمومی ) های ارکس، کاپیتال، جلد سوم، فصلم .167

هم تراز شدن   -تولید های نرخ سود متوسط( و تبدیل ارزش کاالها به قیمت

 اضافی سود -بازار های بازار و ارزشهای نرخ متوسط سود از راه رقابت، قیمت

 ،1358ه آماری سال به نقل از سالنام 597ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، ص  .168

 996ص 

کاپیتال، جلد سوم، فصل دهم، هم تراز شدن نرخ متوسط سود از راه  ،مارکس .169

 رقابت، قیمتهای بازار و ارزشهای بازار

، سایت اینترنتی بی بی سی فارسی به نقل از اسناد «کامبیز فتاحی» گزارش  .170

 طبقه بندی شده وزارت امور خارجه امریکا

اخیر به همت رفقای اداره های اهد و قیام کارگر در سالنشریات جنگل، مج توضیح:

یشه و پیکار از بایگانی سازمان مجاهدین پیش از تحوالت ایدئولوژیک اند کننده سایت

 درج سایت این در آنها اسکن نسخه و استخراج ل –و سپس مجاهدین م  54سال 

کی اند صددر تنشریا این مختلفهای شماره در موجود کارگری گزارشات. است شده

توسط رفقای ها از انبوه گزارشهای مبسوط، آموزنده و مهمی هستند که در آن سال

مفصل شرائط کار و استثمار  عضو سازمان تهیه و تنظیم شد. گزارشاتی که حاوی شرح

های مختلف کشور، بررسی سطح آگاهی و شناخت تودههای کارگران در کارخانه

مبارزاتی آنان، ابعاد شدت استثمار و بی های وختهکارگر، آشنائی با تجارب و آم

حقوقی کارگران، شمار کثیر اعتصابات بزرگ کارگری، جمعبندی وجوه ضعف و قوت 
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این اعتصابات، مطالب ارزنده و آموزنده دیگر و باالخره تجارب پربار کار و زندگی رفقا 

گزارشات فشار تردیدی نیست که این  طبقه کارگر ایران بود.های در میان توده

غیرقابل اجتناب نوع نگاه و رویکرد کمونیسم خلقی را بر تار و پود خود سنگین داشت 

اما هر کدام آنها به رغم حمل این مشکل اساسی دریچه ای به سوی شناخت ژرف تر 

بخش مهم این گزارشات متأسفانه زیر  .بود از وضعیت آن روز جنبش کارگری ایران

درنده شاه و جمهوری اسالمی در های و لحظه به لحظه رژیمفشار شبیخونهای سبعانه 

   سالهای پیش و پس قیام بهمن به طور کامل از بین رفته است.

 



  


