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

کارگر با همه توان برای شکوفائی، بالندگی و های ژرفنای درد و رنج و پویه پیکار توده

کنند. اینان، این همرزمان، می داری طبقه خود پیکارسازمانیابی نوین جنبش ضدسرمایه

ر این فعاالن آگاه جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر، در هر کجا که هستند، با دیدن ه

اینترنتی، آماده همراهی تعیین کننده و اثرگذار در تنظیم های فصل کتاب در سایت

محتوای آن شدند. با طرح نظرات، اصالحی و تکمیلی، با معرفی پاره ای مأخذ، با نقل 

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

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

دیگری نیز با مرور مطالب و طرح پیشنهادات خود، مرا یاری دادند. آنچه تا اینجا و در 

گیرد، به طور واقعی محصول می در معرض دید خوانندگان قرار و دوم اول هایقالب جلد

و همراهی ها خاطر این همدلیکار جمعی و شورائی همه این رفقا است. از تمامی آنان به 

 نمایم.می ها،  صمیمانه تشکر
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 7   /  1360تا  1357فصل نهم: از 

 فصل نهم  

 1360تا  1357از 

 

 جنبش شورا سازی و تصرف کارخانه ها

خیابانی کارگران، به ویژه در های روزافزون اعتصابات کارگری و تشدید خیزشگسترش 

، نیاز به برنامه ریزی و سازمان دهی این مبارزات 57ماههای پائیز و سپس زمستان سال 

پیشین به های را مشغله روز عده ای از کارگران کرد. برای این کار، تجارب و سنت

گرفتند. این کارگران می مقابل چشم افراد قرارصورت الگوهای حاضر و آماده ای در 

کردند و از درون آن، امور مربوط به می نامی برایش تعیین ،دادندمی کمیته ای تشکیل

ون به توده هم زنجیر، دادن مأموریت توزیع این اوراق یمحافل اپوزیسهای ابالغ فراخوان

دعوت به اعتصاب  های اطالعیهبه عده ای از کارگران و در بهترین حالت تهیه و انتشار 

در شرایط آن روز ها نمودند. این تشکلمی را رتق و فتقها و تظاهرات و نوع این فعالیت

 بر خود« اعتصابهای کمیته»جامعه، بر اساس آنچه در ادبیات چپ رایج بود نام 

را ها هگذاشتند. فعاالن کارگری آن ایام چنین کردند. در بیشتر مراکز کار، این کمیتمی

یا تظاهرات ها ل پیشبرد امور اعتصاب در کارخانهئووجود آوردند و زیر همین نام، مس به

دادند، حتی در بهترین می انجامها خیابانی ساختند. آنچه این کمیتههای و شورش

حالت فاقد هر میزان بار ضد سرمایه داری بود. هیچ گونه جهت گیری آگاهانه سرمایه 

کارگر برای اثرگذاری فعال ضد های اشت، نسبت به آماده سازی تودهستیز و طبقاتی ند

داد. اشاعه هر مقدار شناخت می سرمایه داری بر روند اوضاع روز بی تفاوتی کامل نشان

 آگاهانه مارکسی و طبقاتی رخدادهای جاری در میان کارگران را به دست فراموشی

ری توده کارگر هیچ موضوعیتی قائل سپرد. برای سازمانیابی شورائی ضد سرمایه دامی

 نبود. 
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چریکی، محافل کوچک و متعدد های نیروهای چپ اعم از کارگران طرفدار سازمان

یا حتی اعضاء و هواداران حزب توده، در راه اندازی این « کار آرام سیاسی»معتقد به 

خود را های کردند. هر کدام این جریانات حرفمی تشکلها و پیشبرد کارهایشان شرکت

نمودند. یک نکته روشن است. می کشیدند و انتظارات گروهی خویش را دنبالمی پیش

اینکه حتی رادیکال ترین آنها هیچ طرحی برای ارتقاء آگاهی و شناخت کارگران یا صف 

از کوزه همان برون تراود که در »آرائی مستقل ضد سرمایه داری توده کارگر نداشتند. 

امپریالیسم » از ناخن پا تا موی سر در  به اندازه کافی و دمحافلی که خو .«اوست

 غرق بودند چگونه« انقالب بورژوا دموکراتیک طراز کهنه و نو»خلقی و « ستیزی

کارگر برای تشکیل صف مستقل شورائی و های توانستند مشعلدار جهت گیری تودهمی

بیرق کمک به جنبش اعتصاب بعضاً زیر های طبقاتی ضد سرمایه داری گردند!! کمیته

کارگری برای طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی، برنامه کارشان را ادامه دادند. در دایره 

و فعالیت ها، اینجا و آنجا ابعاد اثرگذاری خود را وسعت بخشیدند. این ها همین خواست

کارگر اوالً بحران اقتصادی های گرفت که  موج پیکار تودهمی کارها در شرایطی انجام

کرد و ثانیاً چشم انداز بقای رژیم سلطنتی بورژوازی را لحظه می سرمایه داری را تشدید

و مراکز ها ساخت. آتش قهر و خشم کارگران علیه مالکان کارخانهمی به لحظه تیره تر

 گردید. می تولید و کل سرمایه داران شعله ورتر و سرکش تر

سرمایه داران بزرگ و صاحبان غولهای در دل این وضعیت، نه یکباره، اما به تدریج، 

خود از کشور افتادند. این روند های عظیم صنعتی و مالی به فکر خارج ساختن سرمایه

با گذشت زمان شتاب گرفت. باالترین الیه بورژوازی شمشیر قهر و نفرت کارگران را 

یافت  باالی سر خود در چرخش دید. دورنمای مالکیت و حاکمیت خود را در هاله ابهام

و احساس امنیت برای ادامه مالکیت و اداره کارخانه را از دست داد. اختالل فزاینده 

مبادالت اقتصادی میان سرمایه اجتماعی ایران و بازار جهانی سرمایه داری و تأثیر آن 

بر روی پروسه سامان پذیری و بازتولید بخش ثابت سرمایه نیز به همه اینها اضافه شد. 
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سرمایه ثابت خود را به  ماشین آالت، مواد خام، کمکی و اجزاء متشکلها هغالب کارخانه

اندازه الزم و به شکل روتین دریافت نکردند. در برخی موارد و به طور اخص سرمایه 

سترگ امپریالیستی، با رجوع به شرایط روز و های داران بزرگ و شرکای تراست

یه وسائل کار و مایحتاج پروسه سرنوشت نامعلوم خویش عامدانه و حساب شده از ته

کارگر شاغل های خودداری کردند. مجموعه این مؤلفه ها، تودهها بازتولید سرمایه

که دست به کار  به این فکر انداخترا مخصوصاً در ماههای دی و بهمن، ها کارخانه

اعتصاب اندک، های تشکیل شوراهای محل کار شوند. در همین زمان بود که کمیته

غییر نام داده و با نام جدید شورای کارخانه اعالم موجودیت کردند. در باره این اندک ت

شوراها که بعدها و در ماههای پیش و پس قیام بهمن در بسیاری از مراکز کار و تولید 

دستخوش کلی تغییرات گردیدند کمی آن طرف  1358تشکیل شدند و در طول سال 

اید به روایت روز فعاالن جنبش کارگری و تر گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از آن ب

نیروهای چپ از پدیده شورا و تعارض ریشه ای این روایت با شوراهای واقعی ضد سرمایه 

داری طبقه کارگر بپردازیم. این یکی از مهمترین مباحث مبارزه طبقاتی پرولتاریا است 

، ی همه احزابو پرداختن به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. شورا تاریخاً برا

و ها و گروههای لنینیست، از کمینترن گرفته تا مائوئیست ها، تروتسکیستها سازمان

کشیده است که سندیکا و اتحادیه می جریانات اردوگاهی عین همان نقشی را به دوش

 برای احزاب سوسیال دموکرات اروپای غربی داشته است. 

ل دوم، برای تسخیر قدرت سیاسی یا یعنی احزاب سوسیال دموکرات بین الملها دومی

« انتخابات آزاد»احراز نقش برتر در ساختار دولت سرمایه، به پارلمانتاریسم و سناریوی 

ضدیت »حتی در دوره هائی که به دروغ و با تحریف، از ها بندند. آنمی دخیل بسته و

باور نداشتند. انقالب راندند!!! باز هم به چیزی زیر نام انقالب می سخن« با سرمایه داری

دانستند و پارلمانتاریسم را ساز و کار اول و آخر حصول همه اهداف می را کالً مردود

کردند. این احزاب الگوی خود برای تشکل وسیع توده ای کارگران می طبقه کارگر اعالم
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ند دیدند. برای عروج به اریکه قدرت نیازممی را هم در همه شرایط سندیکاها و اتحادیه 

آراء توده کارگر غرق در توهم و جنبش کارگری منحل در ساختار قانون و حقوق و نظم 

کارگری دقیقاً چنین وضعی داشتند و انتظار احزاب های و مدنیت سرمایه بودند. اتحادیه

ساختند. پیام می این طیف یا همان جمع آوری آراء کارگران را به تمام و کمال برآورده

رگران آن بود که سندیکا سازند، اتحادیه تشکیل دهند، حزب بر پای این احزاب برای کا

برای مزد بیشتر و بهبود شرائط کار با سرمایه داران ها دارند. در سندیکاها و اتحادیه

به اجماع برسند. همزمان و به موازات این کار، به ها چانه بزنند و از ورای این چانه زنی

را ارج گذارند، پای « انتخابات آزاد»یوی موسوم به پارلمانتاریسم دخیل بندند، سنار

رأی بروند و سوسیال دموکراسی را حزب مسلط پارلمان و سکاندار قدرت های صندوق

 دولتی سرمایه کنند. اگر چنین نمایند همه چیز بر وفق مراد خواهد شد!! 

یا احزاب و گروههای لنینی، و بعدها جریانات بظاهر منتقد  اولمسأله در مورد طیف 

کرد. اینان به حداکثر بهره گیری از پارلمانتاریسم برای حضور می اردوگاه شوروی فرق

دارند، داشته و در ماشین دولتی سرمایه و هموارسازی راه تسخیر قدرت سیاسی باور 

بینند. احزاب نمی درت سیاسیاما این اهرم را سالح کارساز و مطمئنی برای کسب ق

لنینی برای نظم سیاسی و مدنی سرمایه، برای برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی 

و جریانات رسمی بورژوازی از جمله ها کار، نسخه ویژه ای متفاوت با نسخه رایج دولت

ند. آنها از همین منظر و به همین خاطر بر یدپیچمی احزاب سوسیال دموکرات غربی

. کردندمی ضرورت انقالب و در هم شکستن ماشین دولتی روز بورژوازی تأکید

فراگیر اجتماعی، های با این جهت گیری به گاه وقوع انفجارها و طغیان« لنینیست ها»

خود  گرفتمی کارگر قرارهای در شرایطی که رژیم حاکم زیر فشار قهر و عصیان توده

. دیدندها میی، در کنار سندیکاها و اتحادیهرا نیازمند نوعی تشکل توده ای کارگر

شد و عنوان سازمانیابی شورائی یا می تشکلی که در ادبیات رایج آنها شورا توصیف

این احزاب در بهترین  تمامی د. شوراها در منظررکمی جنبش شورائی کارگری احراز
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و تبدیل عاصی کارگر های حالت نقش یک حوزه سربازگیری برای به صف نمودن توده

آنها به پیاده نظام ارتش انتقال قدرت از رژیم حاکم به حزب مدعی نمایندگی پرولتاریا، 

د. این جریانات و محافل عمالً هیچ اعتبار، ظرفیت یا رکمی )حزب کمونیست( را بازی

باشند. نگاه همگن نمی موضوعیت دیگری برای وجود شوراهای کارگری قائل نبوده و

این است، اما در مورد اینکه شوراها چه زمانی تشکیل شوند یا نقش همه آنها به شورا 

خود را چگونه و طی کدام پروسه جامه عمل پوشانند، اینجا و آنجا اختالفاتی دارند. عده 

ای برای موضوعیت و حق حیات تشکل شورائی تقویم زمانی خاصی قائل هستند. طول 

بینند، سرنوشت می ونی رژیم حاکمو عرض این فاصله زمانی را روزهای قیام و سرنگ

موضوع را به گونه ها سپارند. برخیمی شوراها پس از وقوع انقالب را هم به دست حزب

اندازند. برای تأسیس، پروسه کار و ایفای نقش شوراها زمان محدود یا می دیگری نظر

شاخص  فاقدهای کارگران را در دوره« سازمانیابی شورائی» گردند. نمی معینی قائل

ها شمارند. وجودش را مکمل سندیکاها و اتحادیهمی اعتال و آستانه قیام هم جایز

پندارند و البته تمایز این شوراها با سندیکا را در مجرد قانونگرائی دومی و بی اعتنائی می

کنند. احزاب می اولی به قانون، رژیم ستیز بودن یکی و سیاسی نبودن دیگری خالصه

گویند که برای حصول می یان انترناسیونال دومی خود به توده کارگرلنینی مثل همتا

معیشتی و رفاهی روز، به اتحادیه و سندیکا بیاویزید، اما در همان حال به های خواسته

دست به کار ساختن « اعتالی انقالبی» و ظهور ها گویند که به گاه وقوع بحرانمی آنها

ر حزب صف بندند، حزب را به قدرت رسانند، شوراها گردند، از درون شوراها پشت س

قدرت حزب را دیکتاتوری طبقه خود پندارند. به حزب اجاره دهند تا مالکیت انفرادی 

را با مالکیت دولتی کل سرمایه اجتماعی جایگزین کند. رابطه خرید و فروش ها سرمایه

ری را برنامه نیروی کار و نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوقی سرمایه دا

 ریزی نماید و همین کارها را عین سوسیالیسم نامد. 
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آویزند و تعریف می در مورد اینکه احزاب و محافل لنینیست چرا به چنین الگوئی از شورا

کنند، سوای نکته می خود از این شکل سازمانیابی جنبش کارگری را از کجا استخراج

ارند. آنها کمونیسم را ایدئولوژی و اندیشه دیگری هم دخالت دهای باال، عوامل و داده

بینند!!! جنبش کارگری را در هستی طبقاتی می کشف شده توسط دانشوران طبقات دارا

انگارند!!! بر همین می خود، فاقد جوهر ضدیت با سرمایه و هر میزان سرمایه ستیزی

ه تفنگ، مرجع مبنا چیزی به نام حزب را راهبر، چراغ راه انقالب، رصد نمای سمت لول

کارگر، صادر های تعیین پیچ و خم پروسه کارزار، تشخیص دهنده شرائط خیزش توده

کننده فراخوان قیام، منجی فرجامین پرولتاریا و بشریت و در یک کالم نقطه شروع، 

دانند. در این روایت چیزی به نام شورا یا جنبش شورائی کارگران می رجوع و ختم امور

خود سوای همان سندیکای جذب نیرو برای حزب در شرائط عادی  در عالی ترین شکل

دوره »و حوزه سربازگیری توده کارگر برای صف بستن در رکاب رهبران حزبی در 

و نشاندن حزب بر کرسی قدرت سیاسی هیچ مکان و موضوعیت دیگری « اعتالی انقالبی

 ندارد.  

و چنین وظیفه ای برای  فکری و طبقاتی قبول چنان رسالتی برای حزبهای بنیان

شود. شناخت احزاب لنینی اعم از نمی شورا، قطعاً به آنچه تا اینجا گفتیم محدود

سرمایه داری شیوه تولید اردوگاهی، مائوئیستی، تروتسکیستی، اروکمونیستی و مابقی از 

فاقد بنمایه نقد مارکسی اقتصاد سیاسی است. اگر مارکس در کالبدشکافی شیوه تولید 

کرد، اینها عمالً و می معه کاپیتالیستی از رابطه خرید و فروش نیروی کار عزیمتو جا

خارج از دائره الفاظ، به مؤلفه هائی مانند مالکیت انفرادی سرمایه ها، آنارشیسم تولید، 

آویزند. روایت این طیف از سوسیالیسم نیز نه می رقابت و فقدان برنامه ریزی متمرکز

یسم مارکس ندارد که در تعارض فاحش با آن است. صدر و فقط سنخیتی با سوسیال

ذیل بدیل سوسیالیستی این جریانات هیچ گاه از محدوده برنامه ریزی رابطه خرید و 

فروش نیروی کار توسط یک حزب و قدرت سیاسی باالی سر کارگران فرا نرفته است. 
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رد شوراها و کاًل تفاوت میان این نیروها با رویکرد مارکسی ضد سرمایه داری در مو

سازمانیابی جنبش کارگری به همه اینها، بعالوه مسائل دیگر، از جمله روایت انقالب 

مختلف کارزار طبقاتی پرولتاریا، نوع سرنگونی های کارگری، دولت، رابطه میان حوزه

اساسی و تعیین کننده مبارزه طبقاتی مربوط است. های طلبی این طبقه و سایر مؤلفه

رکسی و لغو کار مزدی جنبش کارگری به همان دلیل که در کلیه مباحث رویکرد ما

فوق منتقد رادیکال احزاب باالست در حوزه شناخت از فلسفه وجود شورا، پراکسیس 

کارگر نیز تبیین های در استراتژی مبارزه طبقاتی توده شوراها کارزار و مکان و موقعیت

 خاص خود را دارد. 

کند، جنبش کارگری در هستی می ن گونه که مارکس تصریحاز منظر این رویکرد هما

کشف اجتماعی خود زهدان کمونیسم و ضدیت با سرمایه است. کمونیسم پرولتاریا 

ش در وجود طبقاتی او ریشه دارد. ضدیت کارگر با جدا شدندانشوران طبقات دارا نیست. 

که  زندگی خود استمحصول کار و پروسه تعیین سرنوشت کار و  و وسایل کار واز کار 

. رویکرد مارکسی و لغو کار مزدی طبقه کارگر سازدمی بنیاد ستیز او با سرمایه را

بیند. این می با سرمایه پرولتاریاهستی اجتماعی میان کمونیسم را در اینجا در ستیز 

تواند ببالد، می حالت نطفه ای دارد. نطفه ای که و در این سطح مسلماً ضدیت تا اینجا

بارور گردد، به بلوغ رسد و جنبش کمونیستی پرولتاریا شود، جنبشی متشکل از آحاد 

قادر به نابودی سرمایه داری و آماده برپائی جامعه عاری از کار  که کارگرهای توده

  گردد.مزدی، طبقات و دولت 

 چنان شود که در باال توصیف ببالد وتواند می کمونیسم نطفه ای و خودجوش پرولتاریا

تواند از هر میزان رشد باز ماند، تسلیم مرگ شود. به ورطه تباهی و مسخ و می ، اماشد

سندیکالیسم و سوسیال به تواند جای خود را به رفرمیسم راست، می انحطاط افتد.

. کمونیسم دهدتواند زیر همین نام و بیرق و ادعا، قلب ماهیت می دموکراسی بسپارد،

ر گمراهه دیگر گردد. این هر دو احتمال و چشم انداز در خلقی لنینی، اردوگاهی یا ه
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مقابل سرمایه ستیزی خودجوش طبقه کارگر یا کمونیسم نهفته در هستی اجتماعی و 

دارد. رویکرد لغو کار مزدی پرولتاریا بر وجود همین هسته زایا و آماده  قرارطبقاتی او 

اجتماعی کارگر و سرمایه، بالندگی کمونیسم یا همان آنتاگونیسم ذاتی میان هستی 

کاود تا می . زمین و زمان جامعه سرمایه داری و سپهر مبارزه طبقاتی رانمایدمی تمرکر

عالی ترین شرائط بالندگی، بلوغ، سرکشی و میدان داری را در مقابل این کمونیسم، این 

شورا و جنبش شورائی سرمایه ستیزی نطفه ای و خودپوی توده کارگر قرار دهد. 

 یقاً همین بستر، کیهان یا شرائطی است که به نیازهای رشد این نطفه پاسخدق

گوید. شورا به این اعتبار و در این تعریف، فقط نوعی سازمانیابی کارگری می

نیست. یک جنبش است. تنها جنبش واقعی پرولتاریا علیه سرمایه به مفهوم 

، میدان داری، دقیق طبقاتی و اجتماعی آن است. جنبش شکوفائی، بالندگی

شاخ و برگ کشیدن و صف آرائی نیرومند کمونیسم درون وجود اجتماعی طبقه 

او علیه « جنگ آخرین»جنبش وحدت میان پیکار روزمره این طبقه با  کارگر است.

بنیان وجود سرمایه داری است. جنبش همگن سازی و اتحاد کلیه اشکال اعتراض و 

 حیات اجتماعی علیه سرمایه است. های خیزش پرولتاریا در تمامی عرصه

این جنبش به همان دلیل که پویه واقعی رشد، ابراز وجود، بلوغ و سرکشی کمونیسم یا 

کارگر است، نه فقط ریشه استثمار طبقاتی که های همان سرمایه ستیزی خودپوی توده

بی حقوقی و سقوط کارگر از هستی خویش را در وجود سرمایه،  کلیه اشکالسرچشمه 

 از کار و محصول کار و پروسه تعیین سرنوشت کار و زندگی خودها ر جدائی انساند

 بیند. جنبش شورائی به این ترتیب، با نگاهی ماتریالیستی و مارکسی دست به ریشهمی

را در پیکار علیه هستی ها برد و راه مقابله و چالش کل این دردها و رنجها و بدبختیمی

ج شورائی سرمایه ستیز پرولتاریا با این تعریف، همان کند. عرومی سرمایه جستجو

کمونیسم این طبقه است که باید به صورت مستمر ببالد و راه بلوغ پیماید. در تمامی 

زندگی های مقاطع این رشد، تجلی صف مستقل کارگران در برابر سرمایه باشد. کل حوزه
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زش، مسکن، رفاه اجتماعی، اجتماعی از معیشت، مزد، شرایط کار، بهداشت، درمان، آمو

 تسهیالت زندگی سالمندان و معلوالن، امور کودکان، آزادیهای سیاسی، حقوق اجتماعی

محیط زیست، تبعیضات جنسی و نژادی و قومی و عقیدتی یا هر زمینه دیگر  گرفته تا

را میدان جنگ توده کارگر علیه موجودیت سرمایه داری سازد. این تنها شکل واقعی 

این طبقه علیه های تی، توسعه و بالندگی کمونیسم طبقه کارگر یا مبارزه تودهابراز هس

سرمایه است. موضوع را کمی شفاف تر توضیح دهیم. پرولتاریا در تمامی قلمروهای یاد 

ها شده به طور واقعی آماج شبیخون سرمایه است و مجبور به مبارزه علیه این شبیخون

مبارزه و تعیین فراز و فرودهای آن یک نسخه و یک  باشد. اما چگونگی پیشبرد اینمی

راهبرد واحد ندارد. بالعکس همواره و همه جا دو راه اساسًا متضاد و متعارض در مقابل 

 گیرد. می او قرار

راه نخست همان برهوت هائی است که تاریخاً احزاب سوسیال دموکرات بین الملل دوم 

و کمونیسم خلقی لنینی در سوی دیگر و رفرمیسم راست اتحادیه ای در یک سوی 

پیش پای کارگران پهن کرده اند. راه دوم، راه کمونیسم واقعی پرولتاریا، راه رویکرد 

های مارکسی و لغو کار مزدی طبقه کارگر، راه صف آرائی شورائی ضد سرمایه داری توده

حث برپائی حیات اجتماعی علیه سرمایه است. در اینجا بهای این طبقه در کلیه عرصه

پارلمانتاریسم و توسل به ساختارهای حقوقی یا مدنی سرمایه داری  یا حزب ،اتحادیه

. سخن از جستجوی ریشه کل معضالت در وجود سرمایه، در جدائی نیستدر میان 

و اعمال قدرت متحد  دو پروسه تعیین سرنوشت زندگی خو وسایل کار کارگر از کار و

تا چه  اینظام بردگی مزدی است. اینکه در هر زمینه ، علیه یتطبقاتی علیه این وضع

رسیم؟ پرسشی است که پاسخ آن صرفاً در توان پیکار می تازیم و به کجامی میزان پیش

ما قرار دارد. جنبش شورائی  سازمان یافتگی شورایی قدرت پیکار طبقاتیو درجه 

کارگر است. در های پهندشت دخالتگری آگاه، خالق و سرنوشت ساز همه آحاد توده

این جنبش ارتقاء حداکثر آگاهی و قدرت تأثیرگذاری کل آحاد کارگران در گرو بالندگی 
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و بلوغ دخالتگری هر کارگر است. درست همان گونه که هدف جنبش بر پائی جامعه 

ای است که در آن رشد آزاد همگان در گرو رشد آزاد هر انسان باشد. دقیق تر بگوئیم، 

ساً تجلی موجودیت، شاخ و برگ کشی، عروج و ابراز هستی جنبش شورائی اسا

سوسیالیسم در عمق جهنم سرمایه داری است. نطفه واقعی جامعه آتی در بطن مناسبات 

دهد. می بالد و موجودیت نظام مسلط را آماج ستیز خود قرارمی اجتماعی کهنه است که

سبات پیشین و تضاد غیر نیروی مولد مادی نوینی که مارکس از رشد آن در درون منا

 کند تا جائی که به عصر سرمایه داری مربوطمی قابل حلش با نظام موجود صحبت

شود، بیش از هر چیز و تعیین کننده تر از همه چیز همین پرولتاریائی است که خود می

را به صورت سراسری و ضد کار مزدی در درون یک جنبش نیرومند شورائی متحد و 

در اینجا، در دوران کاپیتالیسم، گسترش هر چه فزاینده تر ابزار تولید سازد. می متشکل

یا وسائل کار، صرفاً گستردگی، تراکم، تمرکز، فربه تر شدن، جهانی تر شدن و نیرومندتر 

شدن هر چه افزون تر و بیشتر سرمایه است. مجرد رشد و بالندگی این ابزار یا همان 

ی مورد نیاز برای عبور از مناسبات موجود و استقرار مادهای سرمایه در عین حال که پایه

سازد اما به خودی خود و در گستره هستی فی الحال خود هیچ می جامعه آتی را فراهم

بارقه یا نشانی از سوسیالیسم ندارد. آنچه در قعر جهنم سرمایه داری به عنوان نطفه 

شورائی سراسری  رویای سوسیالیسم در جنب و جوش و تکاپو و پیکار است جنبش

 ،طبقاتی معینی که در آن جنبشکارگر علیه سرمایه است. های عظیم ترین آحاد توده

زندگی اجتماعی، رهائی خویش و های جدال با سرمایه در همه حوزهفرایند  پرولتاریا

ابزار کار و وسائل تولید از جوهر سرمایه بودن را آموزش، آگاهی، شعور،  خارج ساختن

 کنند. می خود یکشناخت و پرات

این عبارت آخر نیازمند بیشترین درنگ است. اگر بناست سرمایه داری محو گردد باید 

رابطه خرید و فروش نیروی کار وجود تاریخی خود را به گورستان بسپارد. این کار بدون 

رشد، قوام، استحکام، سرکشی و قدرت گیری یک جنبش نیرومند آگاه ، استخوان بندی
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و بربریت  گندل از همه یا بیشترین آحاد توده کارگر در همین جهنم شورائی متشک

است. فقط چنین جنبشی قادر است رابطه  غیرقابل حصولسرمایه داری اساساً محال و 

جدائی وی  ، ریشهریشه جدائی کارگر از کارش را محو کند و خرید و فروش نیروی کار

ا از بیخ بر کند. تنها و تنها این پروسه تعیین سرنوشت زندگی خود ر وسایل کار و از

جنبش است که ظرفیت و شایستگی الزم برای تحقق اصل آزادی بشر از هر قید ماوراء 

خود و رهائی انسان از هر گونه اراده مسلط بر خویش را دارا است. پروژه حزب سازی و 

کاماًل  طی این طریق و حصول این هدف کههای و ساز و برگها اتحادیه آفرینی نه اهرم

ابزارها و ساز و کارهای ماندگارسازی سرمایه داری و در بهترین حالت تغییر  ،برعکس

. هستند نوع برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی رابطه خرید و فروش نیروی کار

واقعیتی که در سراسر قرن بیستم به فاجعه بارترین شکل ممکن شاهدش بوده و امروز 

 هستیم. هم 

لی عینی تدارک، آماده شدن و صف آرائی طبقه ای با مانیفست جنبش شورائی تج

رهائی انسان در مقابل شیوه تولید و مناسباتی است که سد تاریخی و اساسی این رهائی 

است. پرولتاریا در درون این جنبش، سرمایه را، ساختار مدنی و حقوقی و دولت و نظم 

یه اشکال ستم و بی حقوقی آوار بر سیاسی و اجتماعی سرمایه را، استثمار خویش را، کل

 زندگی اجتماعی را، همه و همه را با سر آگاه طبقاتیهای سر خود در تمامی حوزه

کند. در بطن همین می کاود. حاصل این کاویدن را شعور و شناخت طبقاتی خودمی

فرایند و همین کالبدشکافی همه راههای معماری جامعه آتی، جامعه فارغ از وجود 

کارگر در های نماید. تودهمی طبقات و دولت را تدبیر ،خرید و فروش نیروی کار رابطه

سرمایه این روند، در پروسه ارتقاء شناخت خود از سرمایه و آشنائی با معماری بدیل آتی 

شوند. آگاهان، کمتر آگاهان و بیشتر آگاهان در کنار هم، دست می شریک و سهیم داری

جنبش واحد، همه آگاهی ها، شناخت ها، شعورها، تجارب درون یک در در دست هم، 

 سازند. می ریزند و چراغ راه هر گام پیکارمی خود را روی همهای و آموخته
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جنبش شورائی سنگر جنگ است، دانشگاه است، پهنه کارزار برای بهبود معیشت و رفاه 

ار علیه تمامی و شرایط کار و زندگی و امکانات متعالی تر زیست انسانی است، کارز

و حقوق انسانی است. میدان باز پیکار علیه هر گونه ها اشکال تعرض سرمایه به آزادی

آحاد توده های و توانائیها نابرابری جنسی و قومی و نژادی است، بستر رشد خالقیت

کند، جامعه کهنه را می واقعی کمونیسم است که رشد ، نطفهاست. این جنبش کارگر

گردد. می گیرد. آماده تولد و استقرار بنای جامعه جدیدمی ه طبقاتیزیر شالق مبارز

اینجا، وجود این جنبش، مظهر و تجلیگاه پیکار دو طبقه متضاد و متخاصم اجتماعی در 

و همه وجوه زندگی انسانی است. مبارزه برای آزادی و حقوق اجتماعی و ها همه عرصه

از بیخ و بن متفاوت با تلقیات، انتظارات و  در درون این جنبش معنائیها رفع نابرابری

پیوسته های باورهای احزاب لنینی دارد. جنبش شورائی کل این مسائل را به عنوان حلقه

کشد و درست به همین دلیل می زنجیره سراسری جنگ طبقاتی علیه سرمایه پیش

ستی دستور همه آنها را از منظری سرمایه ستیز و با محتوا و مضمونی واقعاً سوسیالی

راند، مفهوم آزادی را نه سرمایه می سازد. وقتی از آزادی سیاسی سخنمی کار خود

مدار، نه همگن با نظم سرمایه و مورد پذیرش طبقه سرمایه دار یا دولتش که به معنای 

، آزادی همگن با اصل وحدت انسان و کار خویش بیندمی رهائی از نظام بردگی مزدی

. هنگامی که از حقوق سازدمی مطرحرا تعیین سرنوشت خود وحدت انسان و پروسه 

سرمایه ساخته موسوم به حقوق مدنی و سیاسی های گوید نه ناحقیمی اجتماعی انسانها

که حقوق انسانی متضمن پاکسازی زندگی بشر از وجود سرمایه به عنوان یک رابطه 

 کند. می اجتماعی را دنبال

کوبد، مصداق برابری می ریشه کنی نابرابری جنسی به همین سیاق هنگامی که بر طبل

مطمح ها را رهائی انسان از وجود شیوه تولید بانی و باعث وجود طبقات و همه نابرابری

نظر دارد. درست به همین دلیل است که جنبش شورائی ضد سرمایه دقیقًا نطفه در 

ان دو طبقه بر سر سوسیالیسم پرولتاریا است. جنگ می و عروج حال رشد، بلوغ، تولد



 19   /  1360تا  1357فصل نهم: از 

 ،مدنیت ،اخالق ،حقوق، بود و نبود سرمایه داری است. در یک سوی بورژوازی با دولت

و مهندسی عظیم سرکوب فکری و فیزیکی های روحانیت و کل زرادخانه ،سیاست

کند و در سوی دیگر پرولتاریای متشکل می جنگ برای ماندگاری سرمایه داری افکارش

در تمامی قلمروهای زندگی انسانی علیه استثمار شدن و  در جنبش شورائی است که

ش، علیه آنچه بورژوازی و وسایل کار بی حقوقی و ستمکشی، علیه جدائی خود از کار

نامد و علیه اساس هستی سرمایه می فرهنگو  آزادی حقوق و مدنیت و نظم و اخالق و

 نماید. می پیکار

این است که در باال  جنبش شورائیاز  رویکرد مارکسی و ضد کار مزدیتعریف فشرده 

آوردیم و شورا ظرف سازمانیابی و اتحاد این جنبش است. به این ترتیب و با توجه به 

همه آنچه به اختصار گفته شد، شورا بر خالف پندار همه احزاب و محافل بورژوایی از 

گر نیست. جمله احزاب لنینی مطلقاً یک شکل سازمانیابی کارگران در مقابل اشکال دی

چنین تعریفی به ابتذال کشاندن واقعیت جنبش شورائی است. شورا مسلماً یک تشکل 

طبقه کارگر های است. اما تنها شکل سازمانیابی جنبش واقعی ضد سرمایه داری توده

لزوماً شورای  نام اوالً هر تشکلی با این است. به بیان دیگر شورا یک تشکل است اما

دیگر نه فقط ساز و کار اعمال قدرت های اً تشکلیباشد. ثاننمی سرمایه ستیز پرولتاریا

جمعی پرولتاریا علیه سرمایه نیستند که بالعکس ابزار مسخ و مثله نمودن و تباهی کامل 

مختلف و در های باشند. تاریخ جنبش کارگری جهانی در دورهمی آن به نفع بورژوازی

تشکلهائی زیر نام شوراها بوده است.  جوامع متفاوت، به صور گوناگون شاهد پیدایش

مستقل از اینکه چگونه به وجود آمده باشند و چه پروسه ای را پشت سر ها این تشکل

نهاده باشند، هیچ گاه و در هیچ کجا، به جنبش شورائی ضد سرمایه داری طبقه کارگر 

کی است تبدیل نشده اند. کارنامه قطور مبارزه طبقاتی عصر سرمایه داری به وضوح حا

سازمانیابی کارگران علی العموم شکل شورائی داشته است. های که نخستین جوانه

های کارگر در اعتراض به شدت استثمار سرمایه و جنایات سرمایه داران یا رژیمهای توده
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گردیده اند، می شده اند، متشکلمی به دور هم جمع ،حاکم مدافع صاحبان سرمایه

ها زده اند. این تشکلمی محدود یا وسیعهای ت به شورشکرده اند و دسمی مبارزه

گذاشته اند در چند چیز با هم تشابه زیاد می مستقل از اینکه چه نامی بر روی خود

 داشته اند. 

های پیکار علیه بی حقوقی ازاول: مبارزه برای بهبود سطح معیشت و شرایط کار را 

نموده اند. در درون نمی جداها جنایات آنو ها سیاسی و اجتماعی و جنگ علیه دولت

ساخته اند و می تشکل خویش همه این شکلهای مبارزه و اعتراض را برنامه کار خود

 برده اند. می پیش

نموده اند. شالوده کارشان این می دوم: فقط به قدرت جمعی و متحد طبقاتی خود اتکاء

خود را بر سرمایه های د، خواستهبوده است که از طریق به میان آوردن این قدرت متح

  .تحمیل نمایندها داران و دولت

سوم: در همان مبارزه روزمره برای تحمیل مطالبات خویش بر صاحبان سرمایه، دنبال 

 نوعی افق رهائی، یا یک شکل جامعه گردانی کارگری بوده اند. 

تخیل های آالیش وها اولیه کارگری به رغم تمامی فروماندگی ها، بی دانشیهای تشکل

کارگر در آن دوره ها، اگر نه همه جا و در همه موارد، اما خیلی جاها، های گرایانه توده

سه گانه باال را با خود همراه داشته اند. به همین دلیل و به اعتبار همین های مؤلفه

 شاخص ها، سرمایه ستیزی و سوسیالیسم پوئی خودجوش طبقه کارگر را منعکس

ر آن روزها یا هیچ سخنی از حزب سازی و سندیکا آفرینی در میان نبود و کردند. دمی

بعد های تعبیرات زمینی متفاوتی با دورهآمدند، می پدیدها نهادهایی با این نامیا اگر 

کارگر روسیه از این های داشتند. در اواخر قرن نوزدهم و به ویژه اوایل سده بیستم توده

را در سطحی وسیع در جنبشی با اسم و رسم شورائی سازمان  خودها حد فراتر رفتند، آن

دادند. شوراهای کارگران روسیه قطعاً خودپوئی سرمایه ستیزانه سوسیالیستی را با خود 

نمودند اما این شوراها نه فقط بعدها که از همان آغاز، هر چند پاره وار و می حمل
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را بر سر خود سنگین دیدند. گسسته، فشار تحزب گرائی و سندیکا مداری بورژوائی 

محافل سیاسی لیبرال بورژوازی، کم یا بیش تأثیر  فعالین کارگری از نمایندگان فکری و

احساس قرابت کردند. این فعاالن به جای آنکه راه توسعه، تعمیق ها پذیرفتند و با آن

گیرند، طبقه خود در شوراها را پیش های دخالتگری تواناتر، آگاه تر و خالق تر توده

را ایفاء کردند.  ینقش تصمیم گیران و رهبران، به ویژه نقش رسوالن و پیام آوران حزب

رویکردی که طبیعتاً پتانسیل شوراها برای تبدیل شدن به جنبش شورائی ضد سرمایه 

کرد. شوراهای کارگری روسیه بعدها، می داد و دچار چالشمی داری پرولتاریا را تقلیل

شاخه روسی سوسیال سنگین تر شد. های خوش تالطمات و آسیبدست، در ادامه کار

شوراها را تسمه نقاله قدرت  تا کوشید« حزب سوسیال دموکرات روسیه»، دموکراسی

راست حزب یا منشویسم  اینکه جناح. در این میان خود سازد رویکردهای دروناحزاب و 

ائی که به بلشویسم و . تا جنداردو نیازی به توصیف  با شوراها چه نمود روشن است

مختلف به تفصیل گفته ام و در همین  جاهایگردد نیز همان گونه که در می لنینیسم بر

کتاب نیز تصریح شده است، شوراها سوای یک حوزه سربازگیری از کارگران برای پر 

ساختن صفوف پیاده نظام ارتش حزب نقش دیگری نداشتند. لنین بارها و به 

هستند که مطیع و نی مفید و الزم کرد که شوراها تا زمامی کیدمختلف تأهای مناسبت

نه فقط الزم نیست که زائد و باشند، در غیر این صورت وجودشان  حزبمجری اوامر 

وقتی شعار انتقال همه قدرت به شوراها را پیش  1917او حتی در آوریل  گردد!!می مضر

درت از مجلس مؤسسان بورژوازی کشید، معنی زمینی این شعار را صرفاً انتقال همه ق

همین راستا با وقوع انقالب اکتبر و طی پروسه تسخیر در  .دیدمی به حزب بلشویک

قدرت سیاسی توسط حزب، جمع کردن بساط شوراها هم آغاز شد و با شتاب کامل 

پیش رفت. بحث ما در اینجا مسلماً بازگوئی سرنوشت شوراها در ماهها و سالهای پس 

رایج شورا در طول تاریخ جنبش های مرور روایت فقط، کتبر نیست. هدفاز انقالب ا

است. شوراهای کارگران روسیه در آغاز و  از شورا کارگری از جمله روایت احزاب لنینی
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 تا مدت ها، در سطحی و به میزانی، سرمایه ستیزی خودجوش توده کارگر را نمایش

دادند، اما در هیچ دوره ای مظهر بالندگی و شکوفائی واقعی کمونیسم درون طبقه می

 کارگر نشدند و به جنبش شورائی آگاه ضد سرمایه داری این طبقه تبدیل نگردیدند. 

قبل و بعد از وقوع انقالب اکتبر، به ویژه پس از عروج بلشویسم و حزب های در سال

در جاهای مختلف دنیا و ها ای از کمونیست کمونیست شوروی به اریکه قدرت، عده

روز دولت شوروی های بیشتر از همه در اروپای غربی، نقد خود به لنینیسم و جهت گیری

را، کم یا بیش بر روی سرنوشت شوراها و جنبش شورایی در آنجا متمرکز ساختند. 

دیکال ترین آنها، انتقاد این طیف به لنینیسم و جانبداری آنها از شوراها، حتی انتقاد را

، به رغم داشتن عناصر درست، در مجموع فاقد «شورائیهای کمونیست»به طور مثال 

شالوده و بار الزم ضد سرمایه داری بود. اینها بنمایه نگرش بورژوائی لنینیسم به سرمایه 

داری و سوسیالیسم و جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی و انقالب کارگری و قدرت 

اساسی مشابه را مورد نقد قرار ندادند، نقطه عزیمت آنان در دفاع از  سیاسی و مسائل

شوراها و جنبش شورائی توده کارگر، مطرح نمودن این جنبش به عنوان یگانه بستر 

بالندگی قدرت پرولتاریا علیه سرمایه و تنها نیروی قادر به معماری جامعه آتی 

به نقد دموکراتیک تحزب لنینی و  بیش از هر چیزها سوسیالیستی نبود. این کمونیست

دولت روز شوروی پرداختند. در این میان افرادی نیز به درستی پروسه بازسازی اقتصاد 

سرمایه داری در روسیه بعد از انقالب و سوسیالیسم خواندن این پویه توسط لنین را به 

ی شورا، در به منظر لنینیستها باد انتقاد گرفتند. اما طول و عرض کمپین انتقادی آن

حصار نوعی نقد دموکراتیک پاره وار و نهایتاً رفرمیستی متوقف ماند. در فاصله میان آن 

بر سر شورا، تشکل شورائی، نقش جنبش شورائی و مسائل عدیده ها روز تا امروز، بحث

مربوط به این قلمرو، در درون محافل کارگری و گاه در سطح جنبش کارگری این یا 

اخیر بسیاری از های از و فرود جریان داشته است. در طول دههآن جامعه، با فر

، «ضد گلوبالیزاسیون»دانشگاهی خواه به عنوان بانیان جنبش هائی مانند های کمونیست
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و خواه در لباس نظریه « وال استریت»، «آنتی کاپیتالیسم»، «نود و نه درصدی ها» 

شدن شورائی کارگران پرداخته  پردازان فعال چپ، به مدح و منقبت شوراها و متشکل

در تشریح صریح یا ضمنی الگوی « مزاروش» و « مایکل آلبرت»اند. برخی از آنها مانند 

خود برای سوسیالیسم و جامعه فراسوی سرمایه داری، جایگاه معینی برای شوراها 

ها نیو الگو آفریها بعنوان ابزار اثرگذاری کارگران قائل شده اند. کل این نظریه پردازی

حداقل در دو مؤلفه اساسی با هم اشتراک دارند. اول: سوسیالیسم همه آنها نوعی از 

برنامه ریزی اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مدنی رابطه خرید و فروش نیروی کار است. 

رانند که می دوم آنکه همه آنها به این خاطر از شورا و جنبش شورائی کارگران سخن

گوی معین برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی کار را سوسیالیسم خود یا همان ال

سازند!! جنبش شورائی در منظر کل این طیف و نسلهای  دموکراتیکحتی المقدور 

متوالی آن، ابزار دموکراتیزه کردن سرمایه داری است و این درست در نقطه متضاد و 

ئی قرار دارد. مخالف نگاه مارکسی و لغو کار مزدی به مسأله شورا و جنبش شورا

از جمله آکادمیکرهائی است که در این پهنه، در قلمرو بستن ساز و برگ « مزاروش»

شورائی به شکلی از نظم تولید، سیاست، مدنیت و دولت سرمایه داری با هدف القاء آن 

 دست زده است. ها و برهوت آفرینیها به عنوان سوسیالیسم، به بیشترین فلسفه بافی

حزب کمونیست »و سپس « حزب عدالت»ریانات نخستین چپ مانند در جامعه ما، ج

( نه در ادبیات خود و نه در قلمرو فعالیتهای عملی و جنبشی خویش 1920« )ایران

بحث ویژه ای در مورد شورا یا جنبش شورائی پیش نکشیده اند. حزب، سندیکا و 

کارگران بوده است.  برای متشکل نمودنها آنهای اتحادیه، کل دار و ندار نسخه پیچی

کندوکاو نظر یا موضع حزب توده در مورد چیزی به نام شورای کارگری حتی ارتجاعی 

ترین نوع شورا، کاری بسیار سفیهانه و مضحک خواهد بود. فتوای سران حزب برای 

شیوای های قصاید مطول و چکامهتوده ای طبقه کارگر را باید در های ساختن تشکل

نقبت سندیکاهای ساواک ساخته رژیم سلطنتی بورژوازی و سپس آنان اندر نعت و م



 تاریخ جنبش کارگری/جلد دوم  /  24

که ها شوراهای اسالمی کار دولت جنایتکار جمهوری اسالمی جستجو نمود. از این

به این سوی پیرامون شورا یا  57آنچه طیف گروهها و احزاب لنینی از سال  ،بگذریم

در بهترین حالت سوای متشکل شدن شورائی کارگران در ادبیات خود مطرح نموده اند، 

نوعی سندیکالیسم دموکراتیک خاص شرائط استیالی دیکتاتوری هار بورژوازی هیچ 

سازد. شوراهای منصور حکمت، اقلیت فدائیان و سایر نمی متبادرها چیز دیگری به ذهن

 محافل چپ جملگی از این سنخ بوده اند و همچنان هستند.

شروع بحث خود در این فصل کتاب باز گردیم.  با این توضیحات نسبتاً طوالنی به نقطه

کارگر ایران در ماههای پیش و پس قیام های به بررسی این موضوع پردازیم که توده

بهمن از شوراها و جنبش شورائی چه شناختی داشتند و در این راستا چه کار کردند. 

آبان تا بهمن  زد که در دوره مذکور و فاصله میانمی کل مشاهدات عینی آن روزها بانگ

های شالوده کار برای فعالین چپ کارگر آن بود که اوالً شرکت هر چه وسیع تر توده 57

کارگر در جنبش سراسری روز را دامن زنند. ثانیاً پاره ای مطالبات معیشتی و سیاسی 

سرکوب شده سالیان دراز توده کارگر را پیش کشند و با خواست سرنگونی رژیم شاه به 

سوای این ها، تا جائی که به فعالین کارگری طیف کمونیسم خلقی میلیتانت،  هم آمیزند.

و مانند « جمهوری خلق» خلقی، « ضد امپریالیستی»شد، تبلیغ شعارهای می مربوط

اینها در میان توده کارگر نیز جا و مکان خاص خود را داشت. آنچه در این میان غائب 

ش در راستای گذاشتن سنگی بر روی سنگ نمود تالنمی بود و محلی از اعراب پیدا

برای نطفه بندی و برپائی جنبش شورائی ضد سرمایه داری طبقه کارگر بود. چنین 

چیزی در ذهن هیچ نیروی چپ یا فعال چپ جنبش کارگری پیشینه نداشت. الفاظی 

«!! » حزب است که باید دستور برپائی شوراها را بدهد»، «شورا ارگان قیام است»مثل 

آیند تا به می شوراها به وجود» ، «اها تشکل کارگری دوران اعتالی انقالبی هستندشور

مثل نقل و نبات بر سر زبان برخی ها و نوع این« دستور حزب رژیم حاکم را ساقط کنند

نیز به پر ها شد و دامنه کاربرد آنمی فعاالن هوادار نیروهای چپ غیراردوگاهی جاری
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گردید. در آن روزها می خالصهها یا خانهها الین در خیابانکردن اوقات دیدار این فع

ارتجاع هار پان اسالمیستی بورژوازی زمین و زمان جنبش سراسری جاری را زیر چتر 

کرد، مارپیچ رخدادهای سیاسی روز می سلطه خود داشت. برای همه چیز تعیین تکلیف

ها چارگر نیز در درون همین مارپیوسیع کهای نمود. تودهمی را به اندازه کافی جا به جا

چرخیدند. در دل این وضع فعالین کارگری فاقد هر افق و منحل در رفرمیسم چپ می

دیدند، سوق دادن کارگران به شرکت در می لنینی تنها رسالتی که پیش پای خود

تظاهرات خیابانی و سر دادن شعار سرنگونی بود. پروسه شوراسازی کارگران در 

 چنین سردرگمی و برهوت فرسائی را بر سینه خود حمل سنگینبار نیز  هاکارخانه

در اعتصاب های نمود. این پروسه همان گونه که در ابتدا گفتیم با تشکیل کمیتهمی

 آغاز گردید.روزهای پیش از وقوع قیام بهمن 

د. نکات باال بیان نوع رویکرد و زاویه نگاه نیروهای چپ به شوراها یا جنبش شورایی بو

زدند، می کردند و دست به چه کارهاییمی اینکه خود کارگران در این گذر چگونه فکر

مسأله دیگری است. نگاه کارگران متفاوت بود. خیلی از آنها که در پروسه اختالل داد و 

کار خود را از  ،ستدهای اقتصادی سرمایه اجتماعی کشور با بازار جهانی سرمایه داری

یل شورا یا حمایت از شوراهای موجود را راهی برای بازگشت دست داده بودند، تشک

بی تفاوت بودند و عده ای هم به میزان تأثیرپذیری ها برخی دیدند.می خود به کار

پرداختند. می به جانبداری از فعالیت شوراها ،از این یا آن گروه سیاسی یشسیاسی خو

بیشتری داشت. واقعیت این است اولی کم یا بیش بار طبقاتی ، در میان این رویکردها

که این بخش کارگران، همان کسانی که شوراها را ظرفی برای خالصی خود از مخمصه 

دیدند، ولو نه چندان آگاه، روی نهادن به این نوع تشکل یابی را می بیکاری و گرسنگی

راهی برای به صف کردن قدرت خود و اعمال این قدرت علیه بورژوازی و در واقع علیه 

قابل های نمونه شاهدجنبش کارگری ایران  58آوردند. در سال می سرمایه به حساب

 توجهی از این جهتگیری توده کارگر بود که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت. 
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 کارگران نفت، تشکیل کمیته اعتصاب و شورا

ت به کار تشکیل کارگران پاالیشگاه نفت تهران زودتر از سایر مراکز کار و تولید کشور دس

اعتصاب های بسان همه فعالین کارگری که بعدها کمیته ،این کمیته شدند. بنیانگذاران

و مراکز کار دیگر را در تهران یا شهرهای مختلف حتی روستاها تشکیل دادند، ها کارخانه

هیچ برنامه و ایده ای برای هیچ میزان بسترسازی، کار آگاهگرانه یا حتی تماس و گفت 

ود قبلی با توده کارگر نداشتند. چند نفر دست به دست هم دادند، کمیته را تأسیس و شن

نمودند و بالفاصله بر فراز آن شروع به رتق و فتق امور مربوط به شرکت کارگران در 

کردند. توده کارگر نیز بر پایه تمایل عمومی به ها اعتصاب و تظاهرات و سایر فعالیت

کمیته را این شفاهی یا کتبی اعضای های مات و فراخوانحضور در مبارزات روز، تصمی

گفت. همه آماده اعتصاب و مبارزه علیه رژیم شاه بودند، فعالین نیز آنها را به می لبیک

دادند. کمیته با می کردند و طبیعتاً فراز و فرود انجام آن را سازمانمی همین کار دعوت

مین ادامه کاری خود، باید به صورت توجه به شرایط حاد امنیتی روز و با هدف تض

نمود و عمالً چنین کرد. چند صباحی این طرف تر دامنه اعتصاب می مخفی فعالیت

پاالیشگاه آبادان و سایر  نفتگران شاغل درگسترده تر و همگانی تر شد. کارگران 

کارگر نفتی نیز چرخ تولید و کار را متوقف ساختند. با پیوستن چند ده هزار های حوزه

نفتگر به اعتصاب و سیر پرشتاب اوجگیری جنبش سرنگونی طلبانه، کمیته اعتصاب از 

خود شکل علنی داد. از ماه دی به بعد هر کدام های حالت مخفی خارج شد و به فعالیت

در هر نقطه کشور برای  ،پاالیشگاهها و مؤسسات و مراکز تولید یا بارگیری و صدور نفت

ب تشکیل دادند. آنچه پیش تر فقط در پاالیشگاه تهران وجود خود کمیته ویژه اعتصا

داشت از این تاریخ به بعد در همه این مراکز پدید آمد. کمیته اعتصاب پاالیشگاه آبادان 

به دنبال تشکیل خود، کارهائی را حتی در زمینه اطالع رسانی به همگان برای برگزاری 

های خوزستان آغاز کرد و در همین بهتر و منظم تر تظاهرات ضد رژیم در سطح شهر

راستا موفق گردید که از رادیوی داخلی شرکت نفت استفاده کند. با گذشت روزها، 
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اندک، اندک چگونگی همپیوندی و همرزمی کارگران کل این مؤسسات و مناطق در 

بطن جنبش سراسری به موضوع بحث تبدیل شد و حاصل کل گفتگوهای فعالین نفتگر 

اعتصاب کارگران نفت های سندیکا بر پای دارند!! و در رأس همه کمیته این بود که یک

در شهرهای مختلف قرار دهند!!! این امر شاید که به ظاهر عجیب آید. همان جماعتی 

که طبق تعاریف مرامی و مقدسات مسلکی خود سندیکا را امام زاده دوران رکود و 

دانستند اکنون دهها کمیته می اعتصاب را تشکل آستانه روزهای اعتالهای کمیته

ساختند و در میان خروش قهر سرنگونی طلبانه میلیونها کارگر زمام همه می اعتصاب

توده دادند!! چرا؟ پاسخ آن روشن است. می را به دست نهادی به نام سندیکاها آن

کردند زیر فشار شدت استثمار و بی حقوقی و سیه روزی و می کارگرانی که این کار را

ریختند. ها میاعتصابات و مبارزه درون مراکز کار، اینک به خیابانها به به دنبال سال

قهر ضد سرمایه داری بودند، اما اینکه سرمایه ستیزی خودجوش و های آنها شعله

به کمک کدام راهکارها، با کدام سازمانیابی، را چگونه، بر کدام بستر،  دمشتعل خو

تر رو به سوی کدام افق، به یک کارزار واقعی طبقاتی  کدامین شعارها و از همه مهم

دانستند. نمی هیچ چیز کنندعلیه وضعیت روز و علیه اساس موجودیت کار مزدی تبدیل 

شنیده بودند، همه وارونه و گمراهه بود و اینک در زمانی ها هر چه تاریخاً در این زمینه

تاریخ های از هارترین دیکتاتوری نظامی یکیهای و پادگانها که آماده فتح زرادخانه

بدون اینکه کنند و چه باید بکنند، می شدند، بدون اینکه بدانند چهمی سرمایه داری

نمایند و کدام اختاپوس بربریت را فرصت عروج می کدام بختک توحش را ساقطبدانند 

 پیچیدند. کمیتهمی دهند، فرومانده و سردرگم به دور خودمی به عرش قدرت

نهادند و خیلی کارهای می کردند، نام آنها را شورامی را سندیکاها ساختند، کمیتهمی

 دادند. می دیگر انجام

اعتصاب و سندیکای هماهنگ کننده آنها!! برای قوام و ادامه کاری بیشتر های کمیته

کوشیدند که ناگهان رژیم شاه دستور مصادره کامل دستمزدهای کارگران می اعتصاب
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آنان را صادر کرد. کارگران های جلوگیری از پرداخت تنها ممر معیشتی خانواده نفتگر و

زیر فشار سهمگین ترین یورش قرار گرفتند. خطر گرسنگی، فالکت، فروماندگی از 

و اجاره بهای مسکن و آواره شدن زن و فرزند در حاشیه خیابان ها، ها پرداخت بدهی

 میلیونها کارگر همزنجیر این جمعیت، در آن روزهارا لرزاند. ها شیرازه زندگی آن

توانستند و بسیار خوب از این آمادگی برخوردار بودند که آخرین قوت الیموت خود می

را با آنان و فرزندانشان تقسیم کنند. در شرائطی که هر کارگری برای نجات هر انسان 

را بسیار بی دریغ در دژخیمان آریامهری، جان خویش های مبارز زخمی و آماج گلوله

ها نهاد، تقسیم رفیقانه نان روزانه با نفتگران اعتصابی برای میلیونمی طبق اخالص

کارگر عاصی امری بسیار عادی و مورد استقبال بود. در همین زمینه مشخص، در مورد 

کمک به حل معضالت اقتصادی و معیشتی کارگران در حال اعتصاب نفت، دانشجویان 

ن زمامیلیون و نیم تومان پول آن رض فقط چند روز بالغ بر دوکارگری در عهای خانواده

جمع آوری کردند و در اختیار کمیته اعتصاب قرار دادند. فعالین گرداننده این  را

و سندیکای هماهنگی آنها اگر بارقه ای از شناخت و چاره اندیشی طبقاتی ضد ها کمیته

ها یه ستیزی خودپوی آنها زیر فشار وارونه پردازیسرماهای کار مزدی داشتند، اگر بارقه

و تحریفات کمونیسم خلقی و اردوگاهی تسلیم سیاهی و خاموشی نشده بود، مسلمًا 

گرفتند، همچنان می برای حل معضل روز مبارزه خویش راه خانه هم زنجیران را پیش

 کردند. یم دیگر هم باید کارهائی متفاوت با پراکسیس روز خودهای که در عرصه

کمیته نشینان و سندیکابانان آن ها، کسانی مانند  ،اما آنها چنین ننمودند. جلوداران

زنده یاد یداهلل خسروشاهی و دیگران به جای این کار راه خانه طالقانی را پیش گرفتند. 

از او کمک خواستند و طالقانی آنان را به سرمایه داران بازار تهران، به فاشیست ترین، 

ستیزترین و ضد کمونیست ترین حلقه ارتجاع پان اسالمیستی بورژوازی، به دار و کارگر

ارجاع داد. انسان هائی که خود را فعاالن کارگری پیشتاز و « مؤتلفه»دسته موسوم به 

در  و در این شرائط حساس تاریخی خواندندمی پیشاهنگ جنبش جاری طبقه خویش
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های به جای آنکه حل معضل معیشتی تودهپهنه کارزار گسترده و همه جا گیر روز، 

طبقه خود را یک سنگر نیرومند جنگ ضد سرمایه داری سازند، راه حل کامالً متضاد، 

کار بسیار زشت و فاجعه ها سرمایه مدار و نفرت انگیزی را پیش روی خود قرار دادند. آن

ینکه با رژیم شاه . کمیته نشینان، بیرق مبارزه پرولتاریا در دست!!! برای اباری کردند

مبارزه کنند دست توسل به آستان ارتجاع حمام خون ساالر پان اسالمیستی بورژوازی 

د. اقدام رعب انگیزی که مورد استقبال زعمای بازار تهران و دار و دسته نمودندراز 

« مهدی عراقی»اختاپوسی مؤتلفه قرار گرفت. جماعت مذکور وعده مساعد دادند و فوری 

مسؤل حل و فصل ماجرا تعیین کردند. عراقی با توافق سندیکای هماهنگ  را به عنوان

اعتصاب کارگران نفت به عضویت این سندیکا در آمد!!! و در های کننده فعالیت کمیته

 رأس مبارزات نفتگران قرار گرفت.!!! 

داد، حدیث می بیان حادثه در قالب الفاظ، خیلی دشوار نیست، اما آنچه در عمل رخ

عفونتی عظیم، در شریان حیات جنبش کارگری ایران و دنیا بود. عفونتی که  سرکشی

و مسمومیت هایش ها شد و سیالب تعفن، آلودگیمی تحت شرائط خاص آن روز منفجر

از مخوف ترین  ،کرد. عراقی یار غار سابق نواب صفویمی همه چیز را در خود غرق

« فدائیان اسالم» محافل ضد کمونیستی و درنده بورژوازی پان اسالمیست موسوم به 

در درون این گروه بر هر چه رنگ کارگر، انسانیت، حقوق انسانی یا حتی ها بود. او مدت

 کاپیتالیستی داشت شمشیر دیانت جعلیرنگ سکوالریسم، مدنیت، حق و حقوق 

و با امر و ها راوالدیگو عسها ائیان اسالم همراه با الجوردیکشید، پس از سقوط فدمی

» نهی بهشتی و رفسنجانی، زنجیره محافل اولترا ارتجاعی ضد کمونیستی و فاشیستی 

به دنبال انتشار اخبار مربوط به تحوالت ایدئولوژیک  54. در سال پدید آوردندرا « مؤتلفه

ثریت قریب به اتفاق افراد این درون سازمان مجاهدین خلق و کمونیست شدن اک

گذشته خود با رژیم شاه ابراز ندامت کرد، همراه، با سایر های سازمان، از مخالفت

به ساواک شاه تعهد داد که از جمله مهدی کروبی، اسالمی همدل خویش های فاشیست
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و ها در صورت خروج از زندان با همه ظرفیت و قوا دست به کار مبارزه علیه کمونیست

 الش برای نابودی آنها خواهد شد. ت

عراقی و باند سیاه فاشیستی وی با توبه و طلب عفو از شاه جنایتکار و با هدف سازماندهی 

زاد شدند و اینک او و باندش دو آفاشیستی علیه کمونیسم و جنبش کارگری از زندان 

ای اعتصاب و سندیکهای از سوی فعاالن کمیته 57ماه پیش از وقوع قیام بهمن 

هماهنگی این کمیته ها، نشان عضویت و مقام مسلط در ستاد رهبری جنبش روز 

نمود.!!! حادثه شومی که تصورش آسان نیست، اما با همه شوم می کارگران نفت را احراز

بودنش رخ داد. فاجعه ای که بذر وقوع آن از سالها پیش توسط توسط کمینترن و احزاب 

زندگی و فکر و اعتراض کارگران کشت شده بود. لنینی به اندازه کافی در زمین 

های از جمله متون مربوط به سال«ٍ کمینترن»مختلف های و مصوبات کنگرهها قطعنامه

مؤکد سران حزب کمونیست شوروی های کرد توصیهمی نخست تأسیس آن، تا چشم کار

خش صفحات و احزاب دیگر برای اتحاد با پان اسالمیسم، علیه امپریالیسم را زینت ب

خود داشت. در همین جا باید به شروع فصل سیاه تازه ای در سیر رخدادهای جاری و 

سرنوشت جنبش کارگری ایران در آن سال، از زمان وقوع همین حادثه به بعد اشاره 

 کنیم. 

اعتصاب های سندیکای سراسری کمیته»تا قبل از تماس مستقیم و سازمان یافته 

جنبش کارگری ، با اینکه سرمایه داران بازارطالقانی و سپس  با«!! کارگران شرکت نفت

ایران توسط ارتجاع فاشیستی اسالمی به گروگان گرفته شده بود، اما سرمایه داران پان 

علیه رژیم شاه، جا و مکانی ها کارگران کارخانهاسالمیست، در سازماندهی اعتصابات 

تظاهرات خیابانی و جنگ و ستیزهای  در توده کارگرنمودند. نمی نداشتند و نقشی بازی

این بخش های جاری سطح شهرها به دنبال فراخوان ها، شعارها و برهوت آفرینی

افتاد. این را پیش تر، در جلد اول کتاب به تفصیل توضیح دادیم. نکته می بورژوازی راه

کارگری مورد تأکید در اینجا حضور یا عدم دخالت این جماعت در برنامه ریزی اعتصابات 
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علیه رژیم در درون مراکز کار است. چنین چیزی وجود نداشت و شروع آن را باید از 

همین زمان، از روزهای عقد اخوت میان سندیکای نفتگران با فاشیسم اسالمی، با هدف 

 دریافت دستمزدهای کارگران در روزهای اعتصاب به حساب آورد. 

اعتصاب کارگران نفت و اعالم آمادگی های ورود عراقی به سندیکای هماهنگی کمیته

اعتصاب یا پرداخت مزدهای نفتگران، های بورژوازی پان اسالمیست برای تأمین هزینه

و امر و نهی ها طبقه سرمایه دار را برای بیشترین دخالت  بخشبیش از پیش دست این 

یر در جنبش کارگری و بهره گیری از این جنبش به عنوان ساز و برگ تسخها کردن

قدرت، باز کرد. چند صباحی بعد عناصری از بورژوازی عزم جزم نمودند که کل کارگران 

نفت طومار اعتصاب را در هم پیچند و به سر کار باز گردند. مهدی، بازرگان، رفسنجانی 

و صباغیان از سوی خمینی با نفتگران وارد گفتگو شدند. دستور پیر موبد دژخیم سرمایه 

نفتی به گونه ای ذلت بار، در اجرای های یان نهادند و توده کارگر حوزهرا با کارگران در م

 دستور خمینی به سر کار باز گشتند. 

در این میان بد نیست به حداکثر مطالبات و انتظارات کارگران نفت در روزهای قیام و 

حتی در ماههای نخست استقرار جمهوری اسالمی سرمایه داری هم نگاهی داشته 

از جانب خویش « نماینده» در داشتن یک ها ر و ذیل این تمناها و خواستباشیم. صد

خالصه شد!!! همان نهاد تا مغز استخوان ضد کارگر « شورای انقالب»در نهاد موسوم به 

و بشرستیزی که هسته اصلی برنامه ریزی، سازماندهی و تأسیس ساختار حاکمیت 

حساس های زار کارگر در یکی از حوزهجدید سرمایه داری بود!!! به بیان دیگر دهها ه

کلیدی و استراتژیک ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران، کل اعتصاب و قدرت پیکار 

طبقاتی خود را رایگان به ارتجاعی ترین و درنده ترین نمایندگان دینی فاشیست 

ه در ازای تسلیم تمامی این دار و ندار، تنها چیزی کها بورژوازی تقدیم کردند. آن

در هسته اصلی برنامه « نماینده کارگران نفت» خواستند، حضور فردی با اسم دروغین 

تاریخ سرمایه داری بود. کارگران نفتگر های ریزی و تأسیس یکی از مخوف ترین رژیم
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کمی این طرف تر حتی از همین هم عقب نشستند، آن را بسیار بلندپروازانه و رادیکال 

ردمندانه تری برایش پیدا و پیشنهاد نمودند!! زبون تر از پیش ارزیابی کردند!!! و بدیل خ

« محمدجواد تندگویان» اعالم داشتند که رضایت حاکمان جدید سرمایه به وزارت 

 دهد!!!می )کارمند شرکت نفت و وزیر نفت بعدی دولت رجائی( برایشان کفاف

اعتصابات پرشکوه  به بعد با 52به ویژه از سال خورشیدی  50جنبشی که از شروع دهه 

با خیزش قهرمانانه و  جنبشی که داری را لرزاند، و خروشان خود ارکان قدرت سرمایه

خونبارش در پهنه سرپناه سازی در حاشیه شهرهای بزرگ و بیشتر از همه جا تهران، 

در جنبشی که ابعاد میدان داری سرمایه ستیزانه خودجوش خود را وسعت بخشید، 

ها و روستاها، برای بهبود شرائط زندگی و حصول حداقل مسکونی شهرهای محله

علیه حاکمان روز سرمایه شورید، جنبشی که به دنبال وقوع بحران « رفاهی»امکانات 

شد، ها سرمایه داری آماده انفجار در سطح شهرها و کف خیابان 55اقتصادی سال 

جهانی را به قدرت قطب غربی سرمایه های جنبشی که با نمایش عظمت خود، کانون

چاره اندیشی برای نجات موجودیت سرمایه داری و بقای حاکمیت سرمایه در ایران به 

و ها و زرادخانهها تکاپو واداشت، جنبشی که اکنون روزهای تدارک یورش به پادگان

 را پشت سرداری شاهنشاهی سرمایه های دژهای قدرت یکی از بربرمنشانه ترین رژیم

بش در چنین موقعیتی، حین عبور از چنین گذرگاهی زیر فشار نهاد، آری این جنمی

سالیان دراز، قدم به قدم همه چیزش را های سردرگمی، فروماندگی و گمراهه رفتن

تسلیم دغلکارترین بخش ارتجاع بورژوازی کرد. درهای همه مراکز پنهانی تصمیم گیری 

سالمیستی بورژوازی باز خود را به روی فاشیسم پان اهای و چه باید کردن و نکردن

نمود!! ورود عمله و اکره جانی این بخش بورژوازی به سرای تعیین خطوط مبارزات خود 

 را گرامی شمرد و به همه چیز تن داد!!! 

در ها مختلف نفتی، نوع همین کمیتههای به موازات تشکیل کمیته اعتصاب در حوزه

دولتی و خصوصی، مقدم بر همه در و به تدریج در تمامی مراکز کار ها همه کارخانه
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مؤسسات مهم استراتژیک و تعیین کننده اقتصادی مانند آب و برق، مخابرات، راه آهن، 

و چاپخانه ها، اتوموبیل سازی ها، محالت گوناگون درون ها رادیو و تلویزیون، روزنامه

درون های همه شهرها و روستاها پدید آمدند و شروع به ایفای نقش کردند. کمیته

و مراکز کار، در آستانه قیام بهمن، به دنبال فرار صاحبان شرکت ها، تعطیلی ها کارخانه

های خیلی از واحدهای تولیدی، گسترش بیکاری و بالتکلیفی وضعیت اشتغال توده

کارگر، در پاره ای جاها، از جمله در صنعت نفت، اندک اندک خود را برای تأثیرگذاری 

 ین سرنوشت این مؤسسات آماده ساختند. فعال تر بر پروسه تعی

 پس از قیام بهمن« شوراهای کارگری»

و مراکز مختلف کار و ها اعتصاب در کارخانههای با وقوع قیام بهمن آنچه زیر نام کمیته

و مسائل کامالً تازه و متفاوتی ها کردند، عمالً در مقابل معضالت، چالشمی تولید فعالیت

را شاید بتوان به ها و نوع چاره پردازیها این شرایط، دشواری قرار گرفتند. خطوط کلی

 شرح زیر جمعبندی کرد.  

. سرمایه داران خارجی و شرکای آنها، بانکداران، مالکان مؤسسات مالی بزرگ و افراد 1

در ماهها و ها رده باالی الیه فوقانی بورژوازی، کم یا بیش، از کشور خارج گردیدند. آن

پولی خود را های ز فرار همه، یا بخشی از سرمایه ها، به ویژه سرمایهروزهای پیش ا

های بردند و به حسابهای بانکی در نقاط دیگر دنیا منتقل نمودند. بسیاری از کارخانه

زیادی به بانکهای داخلی داشتند. های متعلق به این سرمایه داران فراری معموالً بدهی

وسایل کمکی یا کاًل بخش ثابت سرمایه نیز بر  معضل تهیه ماشین آالت، مواد خام و

 کرد. این عوامل ادامه کار واحدهای مذکور را دستخوش مشکلمی گرده آنها سنگینی

 داد.  می قرارها ساخت و خطر تعطیل را در پیش روی آنمی

و دولت تازه تأسیس، به کمک « شورای انقالب». حاکمیت جدید سرمایه از درون 2

قدرت برای اعاده نظم تولیدی سرمایه، بازسازی اقتصاد متالشی سرمایه  اهرمهای موجود

داری، اعمال مالکیت هر چه مسلط تر بورژوازی بر کل مراکز کار و تولید و مقدم بر همه 
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کرد. می این ها، برای سازماندهی فاشیستی ماشین دولتی جدید سرمایه داری، تالش

 به هر کاری دستها حصول این هدف نهادهای جدید قدرت سیاسی بورژوازی برای

زدند، اما برای پیشبرد کارهای خود، به ویژه برای سالخی سراسری جنبش کارگری می

پیروز نوظهور در های نیاز به اندکی زمان داشتند. سرمایه داران فاتح و مالک الرقاب

ریض عهای بزرگ مالی و صنعتی جدیدی تشکیل دادند، بنگاههای نخستین گام، تراست

و نهادهای مشابه را « بنیاد امام»، «بنیاد شهید»، «بنیاد مستضعفان»و طویلی از نوع 

تأسیس نمودند و مالکیت عظیم ترین بخش سرمایه اجتماعی کشور را در انحصار این 

 قرار دادند.  بزرگمؤسسات اقتصادی 

کتاب به . جنبش کارگری به دلیل سردرگمی، بی افقی و دالیل دیگری که در این 3

، به رقت بار ترین وضع در گروگان ارتجاع فاشیستی ستاندازه کافی تشریح شده ا

اسالمی بورژوازی بود، اما این جنبش به هر حال و به رغم این وضعیت، باز هم در 

فشرد. اهم این مطالبات به می خود پایهای سطحی وسیع بر تحقق پاره ای خواسته

 شرح زیر بودند. 

 گ دستمزدهای به تعویق افتاده پرداخت بالدرن 

 افزایش مطلوب مزدها 

  غرامت ایام بیکاری 

  خدمات درمانی»بیمه» 

   باال بردن میزان مستمری بازنشستگی 

  ساعت 40ساعت به  48کاهش ساعات کار از 

 پائین آوردن مرز سنی بازنشستگی 

  حضور نمایندگان کارگران در امور مربوط به برنامه ریزی تولید و مدیریت

 کارخانه 

 دو روز تعطیل در هفته 
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 اخراج مدیران سابق یا شرکای سرمایه داران فراری 

 ممنوعیت اخراج کارگران 

  بازگشت به کار تمامی کسانی که به دالئل مختلف در ماههای اخیر اخراج

 شده بودند

 سیاسی  های کارگری و فعالیتهای آزاد ساختن تشکل 

مختلف طبقه کارگر در سراسر های این انتظارات عمومیت داشتند و از سوی بخش

شدند. این نکته نیازمند توضیح است می جامعه و در درون همه مراکز کار و تولید مطرح

که طرح مطالبات باال در شرایط خاص روز، نشان بلوغ یا سطح باالی آگاهی و احساس 

کارگر نبود، کامالً بالعکس فروماندگی و زبونی جنبش کارگری های قدرت طبقاتی توده

تالطمات چندین ساله در ساختار  نیروی سلسله جنبانکرد. جنبشی که می را حکایت

قدرت سرمایه، موجد زلزله در ارکان ثبات عظیم ترین قطب سرمایه جهانی و ارتش 

م بهمن و سقوط دیکتاتوری سلطنتی سرمایه بود، واقعی پروسه کارزارهای منتهی به قیا

اینک به دنبال ایفای همه این نقش ها، در کنار کاخهای پرجبروت قدرت، مالکیت و 

حاکمیت سرمایه داران درنده جدید، دست تکدی برای دریافت مزدهای معوقه چندین 

 کرد!! می ساعت کار در هفته و مثل اینها دراز 40 ،ماهه

و مجاری ها به عنوان قرارگاه 57اب در روزهای قبل و بعد قیام بهمن اعتصهای کمیته

مقهور، به گروگان گرفته شده، فاقد صف مستقل طبقاتی و بی  این جنبشابراز وجود 

. شوراها از ژرفنای چنین ندشروع به جستجوی راه برای پیگیری مطالبات باال کرد ،افق

به همین دلیل برخالف ادعای طیف رفرمیسم میلیتانت، حتی اگر  و وضعی بیرون آمدند

 بالدرنگ که –گرفتند!! نمی آماج قهر و سرکوب ارتجاع پان اسالمیستی بورژوازی قرار

الزم برای دمیدن در صور مبارزه واقعی ضد سرمایه  جهتگیری بالفعل هم باز – گرفتند

فاقد این پتانسیل هستند. آنچه رخ  زد کهمی بانگ روزشان داری را نداشتند. واقعیت

 داد نیز همین را حکایت کرد. 
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و بعدها حتی شوراها مظهر رادیکالیسم حی و حاضر خودپوی سرمایه ستیز ها کمیته

کارگران، به رغم همه آنچه در طول سالهای کامالً روشن است که کارگر نبودند. های توده

ه گروگان درآمدن و ساز و برگ تسویه بر سرشان آمد، به رغم فروماندگی، ب 57و  56

های درون بورژوازی شدن، باز هم برای مقاومت، مبارزه و تحمیل خواستههای حساب

دادند. آنها شرایط نادر، مناسب و مساعد می خود بر نظام سرمایه داری آمادگی نشان

 کردند. شرایطی که در آن، هیچ سنگی از چرخه نظم تولیدی،می تاریخی را نظاره

سیاسی و اجتماعی سرمایه، بر روی سنگ دیگرش بند نبود. اقتصاد سرمایه داری در 

برد، ساختار قدرت سیاسی متالشی بود. فاشیسم اسالمی می فروپاشیدگی به سر

ها نخست قرار داشت و انبوه دشواریهای بورژوازی برای بازسازی نظم سرمایه در گام

و کل دستگاه سرکوب بورژوازی در حالتی چند دید. ارتش و پلیس می را در برابر خود

 نیازمند زمان کافی بود. ها و ترمیم و بازسازی آن ندشقه قرار داشت

دیدند، به دنیای بدبختی ها، فقر و فاقه و فالکت خویش می کارگر این وضع راهای توده

انداختند. روزهای پشت سر و نقش خاص خود در کفن و دفن دیکتاتوری می هم نظر

زدند و نتیجه آن می را با هم جمعها آوردند. همه اینمی ار سلطنتی را به خاطره

 تصمیم به تالش برای فشار هر چه بیشتر بر سرمایه داران و دولت جدید سرمایه داری

اعتصاب بر فراز چنین وضعی شروع به استحاله خود در قالب های شد. کمیتهمی

نه ظرف رشد، بالندگی و ارتقاء سرمایه « شوراها»کردند. اما این به اصطالح « شوراها»

ستیزی حی و حاضر کارگران به یک جنبش آگاه ضد سرمایه داری که کامالً بالعکس 

 شد. می سردرگمی و بن بست مبارزات آنان تجسم

« شورای» االیشگاه نفت آبادان اولین گروه توده کارگر بودند که موجودیت کارگران پ

در پاالیشگاههای تهران، ها خود را اعالم داشتند. اقدامی که از سوی همزنجیران آن

تبریز و تمامی مؤسسات نفتی دیگر مورد استقبال قرار گرفت، همه آنها شوراهای محل 

به این صورت پیش رفت که هر قسمت از هر کدام  کار خود را به وجود آوردند. روند کار
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پاالیشگاهها، به طور مثال تعمیرات، پروسس، آمین، متحده، و دیگران جدا، جدا 

شوراهائی تشکیل دادند و سپس نمایندگان این شوراها با اجتماع خود موجودیت شورای 

مرکزی و نفر از ادارات  8300پاالیشگاه را اعالم کردند. کمی این طرف تر حدود 

زیر مجموعه وزارت نفت در تهران به دور هم گرد آمدند. این عده طرح های شرکت

تأسیس شورای سراسری شرکت نفت را پیشنهاد کردند و به مشورت گذاشتند. جمعیت 

حاضر در اجالس، مبانی و معیارهای تشکیل و حتی قواعد کار این شورا را نیز به بحث 

کارگر شرکت نفت در  1000بر پایه مصوبه مذکور، به هر  نهادند و به تصویب رساندند!!.

شد که یک نفر را به عنوان نماینده برای تشکیل شورای می هر کجای ایران اجازه داده

د!!!. اجالس با رجوع به همین تصمیم گیری و با محاسبه شمار نسراسری معرفی نمای

رسید، کل اعضای شورای می نفر 65000نفتی که به های کارگران نفتگر در تمامی حوزه

نفر اعالم نمود!! افراد حاضر در گردهمائی که بعضاً از مدیران و  70تا  65سراسری را 

نفر را به عنوان نماینده  8 دکارمندان عالی رتبه بودند، در پایان با توجه به تعداد خو

 انتخاب نمودند.  ی سراسریبرای شرکت در شورا

شروع به انجام کارهائی کرد.  58بال تأسیس در فروردین شورای پاالیشگاه آبادان به دن

ساعت کار و دو روز تعطیل در هفته را جامه عمل پوشاند. برخی مدیران  40خواست 

از وزارت « معین فر»منصوب رژیم سلطنتی سرمایه را از کار برکنار نمود و خواستار عزل 

همین جا به انتهای خود رسید و میدان داریهای شورا در ها نفت شد. کارنامه اثرگذاری

و نمایندگان و تشکیل دهندگانش در اردیبهشت این سال همه اختیارات خود را تقدیم 

 کردند!!!. « بازرگان» دولت 

وضع در پاالیشگاه تبریز نیز کم یا بیش به همین منوال پیش رفت. در اینجا شورا مدعی 

داد. سوای رتق و فتق امور بر گردید!! آما آنچه در عمل رخ « کنترل کارگری»اعمال 

نفت »قدرت سرمایه چیز دیگری نبود. های پایه معیارهای بردگی مزدی و تحکیم پایه

از مراکز و مؤسسات دیگر نفتی اما جدا از حوزه اداری و مدیریت شرکت نفت « پارس
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بود که در همان روزهای نخست پس از قیام بهمن صحنه تالش فعال کارگران برای 

کارگر به دور هم جمع شدند، تأسیس  7د. در اینجا نیز به روال معمول شرا تشکیل شو

و پشتیبانی این تشکل شورا را به اطالع همگان رساندند!! و خواستار عضویت سایرین در 

 آنان از اقدامات خویش شدند. تشکیل دهندگان شورا اعالم کردند که برای: 

 «لی نفت ایرانشرکت م»پاالیشگاه و الحاق آن به « ملی شدن » 

 اخراج کارشناسان خارجی 

 افزایش دستمزدها 

  کاهش ساعات کار 

 دریافت حق مسکن 

 پرداخت وام به همه کارگران متقاضی 

 گرفتن محلی برای استقرار و فعالیت شورا 

شورا با مخالفت شدید رژیم جدید های و نوع این مطالبات مبارزه خواهند کرد. خواست

برای مدتی بسیار ها دست به مبارزه و مقاومت زدند. آن سرمایه مواجه شد. کارگران

عمالً خروج،  58خرداد  31کوتاه کنترل فروش تولیدات نفتی را به دست گرفتند. در روز 

بارگیری و فروش نفت را متوقف ساختند و کل تولیدات را انبار کردند. شورای کارگران 

 ،ای فشرد و از جانب خودشدن و الحاق نفت پارس به شرکت نفت نیز پ« ملی»بر 

نمایندگانی برای شرکت در شورای سراسری کارگران صنعت نفت اعزام نمود. همزمان 

با اعالم موجودیت شوراهای کارگران نفت یا حتی پیش از این تاریخ، کارگران سایر 

تأسیس، های مراکز دیگر کار و تولید نیز شروع به تشکیل شوراهای خود کردند. زمینه

داد، عین هم می کار و بستر فعالیت این شوراها لزوماً با آنچه در شرکت نفت رخموضوع 

روی ریل مبارزه ها نبود. کل شوراها در یک چیز با هم اشتراک داشتند. هیچ کدام آن

دادند. نمی نشان در عمل گیری را جهت چنینرفتند و نمی آگاه ضد سرمایه داری پیش

دیدند و چاره جوئی می ها، مسائلی که در برابر خود با این وجود به لحاظ نوع مشغله
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ساختند، حتی ظرفیت حاضرشان برای عینیت بخشیدن به می هائی که دستور کار

سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی خود، با هم تفاوت چشمگیر داشتند. کارگران نفت 

، از دیگرهای همان گونه که پیش تر در همین کتاب تصریح شد، بیش از برخی حوزه

 شاه آلودگی به رفرمیسم راست سندیکالیستی، حتی سندیکالیسم نسخه پیچی ساواک

محافل چپ های با شروع جنبش سراسری نیز بر خالف گزافه گوئیآنها بردند. می رنج

اسیر محافظه کاری بودند، ثانیاً کمترین تحرک ضد ها خلقی یا اردوگاهی، اوالً تا مدت

دوره بیش از آنکه رادیکالیسم طبقاتی  آنر ساختند. آنها در سرمایه داری را از خود ظاه

اردوگاهی یا خود را به نمایش نهند، بازگوی همراهی با رژیم ستیزی اپوزیسیونهای 

بورژوازی شدند. از فشار رفرمیسم راست بر بخش قابل توجه کارگران نفتگر که دینی 

از سازمانهای چریکی داشتند.  بارزینسبتاً بگذریم، شمار قابل توجهی هم تأثیرپذیری 

بیش از هر چیز با رژیم ستیزی خلقی و فاقد هر مقدار بار  ،این اثرپذیری در آن روزها

 نمود. می ضد سرمایه داری ابراز وجود

ارگران نفت چنین وضعی داشتند اما این مسائل به این صورت در مورد کارگران ک

توده کارگر ها د. در خیلی از کارخانهنمونمی دیگر یا سایر مراکز کار صدقهای بخش

برای تضمین حتی المقدور قوت الیموت فرزندانشان چاره ای نداشتند، جز اینکه عماًل 

توان روز خود را علیه سرمایه و دولتش به کار گیرند. منظور این نیست که مثالً یک 

ست که برای انداختند. معلوم امی جنبش سازمان یافته شورائی و ضد سرمایه داری راه

تن ها مواجه بودند، اما به هر حال و به رغم همه پاشنه آشیلها این کار با کوه کاستی

 اوباشکردند. با یورش می اولیه خود را بیرق اعتراضهای دادند. خواستنمی به تسلیم

شدند. مصمم و استوار شروع می و اکره در حال سازمانیابی فاشیستی بورژوازی رو به رو

نمودند، ایستادگی و اراده راسخ خود را در نقشه عملهای رادیکال سرمایه می مقاومتبه 

کشیدند. این نقشه عملها را می مقدور ضد سرمایه داری پیشهای ستیزانه و چاره گری

نمودند. این کارگران با توجه به کل شرائط زندگی و می محتوای مبارزه طبقاتی جاری
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 ر بر سر خود تا پای جان با حاکمان جدید سرمایه گالویزکار و کوه فقر و فالکت آوا

شاخص کارشان هم آن بود که این ستیز را در مجرد طرح مطالبات و یک گردیدند. می

کردند و اساساً حصول نمی نمودند. شعار پردازینمی خالصهها فشار برای تحقق خواسته

ساختند. بالعکس نمی کولانتظارات را به موافقت یا روی خوش ارتجاع بورژوازی مو

که اجرای آنها متضمن نوعی  نمودندمی و اقدامات عملی معینی را دستور کارها نقشه

یورش، هر چند محدود و بی افق به سرمایه بود. به بیان دیگر با استفاده از وضعیت روز 

زدند می جدید فریادهای بر سر مالک الرقاب بورژوازی و ضعف ساختار قدرت سیاسی

تا خود برای سایه قهر و سرکوب را از سر آنان کوتاه سازند  گورشان را گم کنند، که

زنده ماندن خویش چاره ای اندیشند. برخی شوراهای کارگری و البته شمار اندکی از 

های و فروماندگیها آنها کم یا بیش وارد چنین روندی گردیدند و با همه ضعف

 ی قابل توجه و گاه درس آموزی صباحی کارهابرای چند اینجا و آنجا،  ،دامنگیرشان

انجام دادند. نیاز به توضیح نیست که عمر این شوراها با توجه به موقعیت روز کل جنبش 

کارگری و روند سریع استقرار فاشیسم اسالمی بورژوازی بسیار کوتاه بود. نکته مورد 

نفتگران گفتیم،   تأکید آنست که این شمار شوراها، بر خالف آنچه در مورد شوراهای

بسیار بیشتر از آنکه کانون متالطم رژیم ستیزی فراطبقاتی باشند، کانون قهر و تعرض 

خود های توده کارگر علیه سرمایه و سنگر اعمال قدرت کارگران برای تحمیل خواسته

بود. تعداد این نوع شوراها همان گونه که گفته شد، زیاد ها بر سرمایه داران و رژیم آن

 کنیم.می و از میان همان شمار معدود، ما به موارد معین زیر بسنده نبود

 تولید اسکلت فلزیکارخانه شورای کارگران 

جاده مخصوص کرج قرار داشت و در مالکیت سرمایه داران  9این کارخانه در کیلومتر 

از فشار و  کردندمی فرانسوی و شرکای ایرانی آنها بود. چند صد کارگر در آنجا کار

بردند. با گسترش روزافزون دامنه اعتصابات کارگری به همه می سهمگین استثمار رنج

نیز به  انو بسط جنبش توده کارگر به سطح شهرها و تظاهرات خیابانی اینها کارخانه



 41   /  1360تا  1357فصل نهم: از 

سراسری علیه رژیم سلطنتی سرمایه پیوستند. با وقوع قیام و سقوط رژیم  مبارزهصف 

خویش را از ایران های تا هر کجا که توانستند سرمایهشاه، سرمایه داران مالک شرکت 

خارج ساختند و خود نیز راهی خارج گردیدند. کارخانه در آستانه تعطیل قرار گرفت و 

چند صد کارگر خطر بیکاری و تیغ قهر گرسنگی ناشی از بیکار شدن را بر روی گلوی 

 شدند و چاره ایمی خود و فرزندانشان لمس کردند. کارگران باید دست به کار

اندیشیدند. آنها دور هم جمع شدند و به گفتگو پرداختند. فکرهای خویش را روی می

او های رسید پیش کشید و دیگران به گفتهمی هم ریختند. هر کسی هر چه به نظرش

خود به طور واقعی و بدون نیاز به هیچ بیانیه، اطالعیه، ها گوش دادند. اجتماع آن

ای پر جوش و خروش کارگری شد. شورائی که شایسته این نام بود. یک شوره، اساسنام

که زمین و آسمان زندگیشان را دردها  افرادیدادند. می کل آحادش را کارگران تشکیل

داد. همه در آستانه می مشترک و هم ریشه و همگن تشکیلهای و رنجها و سیه روزی

 به گرسنگی و فقر و فالکت از دست دادن کار بودند. همه در صورت بیکاری محکوم

اساسی تر و سرنوشت ساز ها جستند و از همه اینمی شدند. همه باید راه چاره ایمی

تر اینکه همه آنان فقط و فقط در همفکری و همرزمی با هم توان چاره گری و غلبه بر 

 کردند. می مخاطرات سهمگین دامنگیر خود را پیدا

ک شانس هم داشتند. اینکه هیچ باالنشین، منجی و آمر یها در میان انبوه بدبختیها آن

و ناهی در میانشان نبود. باید فقط به خود و فکر خود و قدرت تدبیر و راه حل جوئی 

نمودند. تمام عمر را برای صاحبان سرمایه کار کرده بودند. اینک بخش می خود اتکاء

به صورت ماشین آالت و وسائل کمکی  شانبسیار ناچیزی از حاصل استثمار سالیان دراز

و ابزار و آالتی که در قالب سرمایه ها و ابزار تولید در پیش رویشان قرار داشت. ماشین

نمود و با فرار سرمایه دار عجالتاً مثل توده کارگر خالق خود در انتظار می آنها را استثمار

کوتاه شورائی با همان بردند. کارگران در گفت و شنودهای می تعیین سرنوشت به سر

سطح شناخت و توان چاره اندیشی خود عزم جزم کردند که این سهم ناچیز از حاصل 
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، همان سرمایه در شکل ماشین آالت و ابزار کار را به داستثمار سالیان متمادی خو

تصرف در آورند. چرخ تولید را راه اندازند. مواد و مایحتاج پروسه تولید را از هر کجا که 

شان ممکن باشد تهیه نمایند. از درون شورای خود و با برنامه ریزی و دخالتگری برای

گامهای بعدی کار را هم بررسی ها فعال شورائی آحاد خود شروع به تولید نمایند. آن

کردند. به این نتیجه رسیدند که قادر به تهیه مواد خام و کمکی و وسائل مورد نیاز 

ید شده را به فروش رسانند. برای این کار خود را توانند محصوالت تولمی هستند و

نیازمند برنامه ریزی بیشتر دیدند. اما فقط نوعی برنامه ریزی که توسط شورای آنها 

 انجام گیرد و محصول مستقیم فکر، تدبیر و تصمیم متحد شورائی آنان باشد. 

برنامه ها بو حساب و کتاها کارگران به این ترتیب، پس از طی پروسه شور و مشورت

کار را آغاز کردند. کارخانه را در اختیار گرفتند. شروع به تولید نمودند، روانه جاهای 

مختلف برای تهیه مواد خام و مایحتاج چرخه تولید شدند، محصوالت تولید شده را به 

فروش رساندند. با بهای این تولیدات دستمزدهای خود را برداشتند و همان روال متعارف 

ایه داری را منتهی بدون وجود سرمایه دار ادامه دادند. در همین جا و پیش از کار سرم

پیگیری آنچه در کارخانه و در رابطه با توده کارگر رخ داد باید نکته مهمی را هر چند 

کارخانه تولید »کوتاه یادآوری نمود و مورد تأکید قرار داد. کل کارهای کارگران 

آنان  شدن هیچ وجه، هیچ تغییری در اساس استثمار تا اینجا، به «فلزیهای داربست

آورد. حتی فاکتور بسیار تعیین کننده برنامه ریزی و اداره نمی توسط سرمایه پدید

شورایی شرکت به وسیله شورای متشکل از آحاد آنان نیز در چهاردیواری تنگ یک 

 این جمعیتدن کارگاه، کمترین خراشی به رابطه سرمایه، استثمار شوندگی و کارگر بو

تعدادی های توان با رابینسون بازینمی ساخت. سوسیالیسم الغاء کار مزدی رانمی وارد

انسان در یک جزیره محقر درون هفت دریای حاکمیت و استیالی شیوه تولید سرمایه 

داری جامه عمل پوشاند. پیداست که این کارگران همچنان فروشنده نیروی کار بودند. 

کردند. حجم عظیم کار اضافی می شدند، اضافه ارزش تولیدمی تثماربا شدت تمام اس
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گردید و کل آنچه ذاتی سرمایه داری است بر هست و می آنان به سود سرمایه تبدیل

افتاد در می راند. حادثه ای که در این حد و تا این جای کار اتفاقمی حکمها نیست آن

اسی این بود که ابزار کار، مواد خام، ماشین عالم واقع و به زبان نقد مارکسی اقتصاد سی

آالت، وسایل کمکی، ساختمان کارگاه و سایر مصالح تولید، در عین حال که کماکان به 

شدند. می تمام و کمال سرمایه بودند، اما عجالتًا از ملکیت افراد سرمایه دار خارج

ند و به کمک آنها گرفتمی کارگران این وسایل و مایحتاج را از دست صاحبان سرمایه

انداختند. به جای سرمایه دار همه امور برنامه ریزی و مدیریت را می چرخه تولید را راه

نمودند، محصول کار را وارد پروسه سامان می دادند، به خود دستمزد پرداختمی انجام

 دادند. می کردند و این روند را ادامهمی پذیری سراسری سرمایه اجتماعی

و ها را با حرفها با دیدن عبارات فوق دچار حیرت گردند. شاید بیان آنا هشاید خیلی

فعالین رویکرد لغو کار مزدی در رابطه با جنبش شورائی، به عنوان تنها های پافشاری

ظرف مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه هستی سرمایه داری ناهمگون بینند!!! کامالً برعکس، 

ما پیرامون جنبش شورائی های کامل با حرفهمه این نکات در همگنی و انسجام 

سرمایه ستیز طبقه کارگر قرار دارد. در این زمینه پائین تر ولو کوتاه توضیح خواهم داد، 

اما پیش از آن ادامه بحث باال را پی گیریم. به این پردازیم که چرا اداره شورائی پروسه 

منطقه، در  ویک شهر های کل کارخانه یا خانه داربست فلزیکار در مورد معین کار

تجلی تنها شکل  با اینکهدهد، می عین حال که پاره ای مشکالت کارگران را کاهش

که کارگران باید  با قبول ایندرست و شکوهمند دوره ای از مبارزه طبقاتی آنها است، 

خرید و فروش نیروی کار و  چنین کنند، اما متضمن هیچ تغییر واقعی در رابطهحتماً 

تولید اضافه ارزش یا جدائی شرائط عینی کار از عامل ذهنی آن نیست. برای اینکه 

موضوع به درستی تشریح شود عجالتاً از موقتی بودن تصرف کارخانه و به قول معروف 

 دولت مستعجل بودن اداره شورائی یک شرکت یا انبوه شرکتها توسط کارگران چشم

کارگر یک کارخانه، چندین های گذاریم که مثالً تودهمی رض را بر اینپوشیم. فمی
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کارخانه، کل کارگران یک شهر یا یک منطقه وسیع جغرافیائی، از درون شورای خود، 

کنند و بدون وجود هیچ سرمایه دار یا مالک کمپانی، پروسه می کل کار را برنامه ریزی

همچنان ها ه کارگران با فرض انجام همه اینبرند. حرف ما این است کمی تولید را پیش

شوند، از وسایل کار خود جدا هستند و زیر سلطه می فروشنده نیروی کارند، استثمار

 تام و تمام سرمایه قرار دارند. چرا؟ 

پس از وقوع های شاید بهتر باشد اشاره ای به پیشینه تاریخی این بحث کنیم. در سال

مونیست شوروی به عنوان قدرت سیاسی مسلط روز انقالب کارگری اکتبر، حزب ک

این  این حجم سنگین. رو به رو گردیدها عظیمی از سردرگمیبا کوه جامعه، 

چیزی نبود جز اینکه اقتصاد فروپاشیده سرمایه داری هم ها یا گیج سریها سردرگمی

قتصادی، اتحاد شوروی را چگونه، طی چه پروسه ای، با کدام الگو و کدامین نسخه نظم ا

مالکیت  ،حزب و نظریه پردازان سیاسی، حقوقی و اجتماعی بازسازی کنند. باالنشینان

خواندند و پیداست که نظرات و می کل سرمایه اجتماعی توسط دولت را سوسیالیسم

خود برای بازسازی اقتصاد کاپیتالیستی شوروی را هم جستجوی های ییچاره جو

بسیار پیچ در پیچ، مفصل و ها نامیدند. بحثمی راههای تحول سوسیالیستی اقتصاد

ماالمال از جدال و اختالف بود، آنسان که بازگوئی آنها ولو تیتروار نه نیاز کار ما در اینجا 

و کندوکاوهای حزبی ها و نه در حوصله چنین نوشته ای است. در میان انبوه سردرگمی

گو، مگوها، بده و بستان ها، فرقه یک مسأله شاید بیشتر از سایر موضوعات محور ب ،روز

و تسویه حسابها شد. این که چرخه مختل ارزش افزائی سرمایه اجتماعی روز ها پردازی

خواند!! بدون وقوع انقالب در ممالک می روسیه، همان چیزی که حزب آن را سوسیالیسم

دست  دیگر و بدون آنکه مالکیت سرمایه اجتماعی جوامع پیشرفته تر کاپیتالیستی به

حزب کمونیست آن کشورها افتد، قابل بازسازی هست یا نیست؟ این گفتگو در آن روز، 

زیر بیرقی که رهبران حزبی بر دوش داشتند و در خروش ادعاهای غیرواقعی آنان 

پیرامون نمایندگی پرولتاریا و کمونیسم!! عنوان گفتمان امکان پذیری یا عدم امکان 
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به خود گرفت!! و نقل محافل چپ بین المللی شد.  تحقق سوسیالیسم در یک کشور را

موضوعی که مشغله هر حزب و جماعتی بود، به پرولتاریا و به کمونیسم طبقه کارگر 

نمود. هیچ چیز مسخره تر از این نیست که تصور کنیم عده ای کارگر نمی ربطی پیدا

به دور هم جمع  آگاه و مصمم دست اندر کار پیکار علیه سرمایه، در گوشه ای از دنیا

شده اند و خود را به ورطه این گرداب انداخته اند که برای محو مناسبات بردگی مزدی 

توانند کاری انجام دهند، یا حتماً باید منتظر می در جامعه محل زندگی و کار خویش،

 وقوع انقالب در سایر نقاط دنیا، مانند؟؟!! 

ی اوست که در نقطه، نقطه جهان دست پرولتاریا یک طبقه بین المللی است و جبر زندگ

به کار مبارزه علیه سرمایه داری باشد. مفروض ترین کار برای هر کارگر دارای شعور و 

شناخت واقعی مارکسی و ضد سرمایه داری این است که برای ارتقاء سرمایه ستیزی 

ل طبقاتی تقال کند، اخودپوی هم زنجیران خود به سرمایه ستیزی کمونیستی رادیک

سازمانیابی شورائی و ضد سرمایه داری  دست به کار توسعههمراه با هر همرزم دیگر 

در هر لحظه هر میزان قدرت متحد به سهم خود بکوشد تا . باشدجنبش طبقه اش 

شورائی موجود طبقه اش بر نظام بردگی مزدی اعمال گردد. در متن این مبارزه توان 

دیگر های امعه محل سکونتش با بخشج خود را برای همگامی متحد جنبش کارگری

به کار گیرد. شالوده کار پرولتاریا و جنبش ضد  چه مؤثرترهر  طبقه کارگر بین المللی،

سوسیالیسم در »سرمایه داری او این است. در این راستا پیش کشیدن مباحثی از نوع 

کار  نه کار کارگران آگاه و کمونیسم لغو« یک کشور یا منطقه مقدور است یا نیست

مزدی که فقط مشغله ذهن احزاب و آکادمیکرهائی است که سوسیالیسم و کمونیسم 

رود. این بحث تاریخاً ساز و برگ نمی سرمایه داری فراترنوعی آنها از داربست گندیده 

اصحاب استالین و تروتسکی و میراث داران آنها بوده های و تسویه حسابها صف بندی

 است. 
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کارگر در پروسه پیکار جاری خود هر کارخانه های یه داری تودهجنبش شورائی ضد سرما

 و مراکز کار و تولید را که بتواند از دست سرمایه داران خارجها ای، هر شمار کارخانه

سازد، در هر جامعه ای یا حتی در هر بخش یک جامعه اگر بتواند قدرت سیاسی می

از کنترل صاحبان سرمایه و دولت آنها  کوبد و چرخه کار و تولید رامی سرمایه را در هم

گرداند و می آورد. در هر کجا به هر میزان که بتواند قدرت خود را مستقرمی بیرون

گیرد. جنبش ضد سرمایه داری و برای می برنامه ریزی شورائی کار و تولید را به دست

 دچار توهملغو کار مزدی پرولتاریا در متن و بطن همه این کارها حتی سر سوزنی هم 

شود و این دستاوردها را مترادف با رهائی از استثمار سرمایه، پایان جدائی خود از نمی

کند. نمی کار یا گواه تسلط شورائی خویش بر محصول کار و سرنوشت زندگی خود تلقی

برای اینکه توده کارگر یک جامعه یا هر بخش از کارگران این و آن کشور از زیر تیغ 

ش سرمایه خارج گردند باید بنیاد کار مزدی محو شود، وجود دولت در استثمار و توح

هر شکل، قواره، نام یا هر نوع نهاد امر و نهی باالی سر کارگران راهی گورستان گردد. 

ساختار نظم سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، پلیسی، امنیتی و کل آنچه نیاز 

پاالیش گردد. دخالتگری ها انسان چرخه تولید اضافه ارزش است از ساحت زندگی

شورائی کارگران در برنامه ریزی و پیشبرد پروسه کار و تولید مبین وحدت واقعی انسان 

با کارش باشد. رهائی کارگر از سیطره وجود کار مزدی در گرو اینهاست و مثل روز 

ف روشن است که اداره شورائی یک، چند کارخانه یا حتی یک جامعه تا حصول این هد

 فاصله ای عظیم دارد. 

کل آنچه در اینجا آوردیم در مورد شورای کارگران کارخانه ساخت داربست فلزی، 

و مراکز کار دیگر یا کل جنبش شورائی روزهای پیش و ها شوراهای کارگری کارخانه

و ها مصداق دارد. اهمیت و جایگاه سترگ شوراها، تصرف کارخانه 57پس قیام بهمن 

هیچ مقدار دستکاری مناسبات کار  حائزاعمال قدرت شورائی کارگران در آن روزها 

تاریخی معینی از مبارزه طبقاتی های مزدی نبود. پیدایش و صف آرائی آنها لحظه
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کارگر از های نهاد. تودهمی کارگران علیه بورژوازی و تولید سرمایه داری را به نمایش

متعلق به سرمایه های کارخانه -کنیم فقط برخی شوراها می تأکید - درون برخی شوراها

گرفتند، برنامه ریزی می کردند، چرخه کار و تولید را به دستمی داران فراری را تصرف

 نمودند، در همان حال معضل بیکاری خود را حلمی شورائی تولید و کار را تمرین

ین کار بهترین فرصت را برای گسترش رفتند، اما با انمی نمودند، آنها از این حد فراترمی

آوردند. فرصتی که شرائط می مبارزه طبقاتی و معماری شالوده جنگ علیه سرمایه پدید

های فراهمسازی و بهره گیری رادیکال از آنها به صورت وسیع وجود داشت، اما توده

خ آن را کارگر قادر به پدید آوردن و استفاده از آنها نشدند. چرا؟ پرسشی است که پاس

به اندازه کافی بحث کرده ایم و قطعاً به مناسبتهای مختلف باز خواهیم گفت. عجالتاً به 

 فلزی برویم. های سراغ سرنوشت شورای کارگران کارخانه سازنده اسکلت

کارگران روزها به کار ادامه دادند. کارخانه را راه انداختند. تولید کردند، مشق برنامه 

ورائی کارگاه نمودند، محصول کار خود را فروختند. مزدهای خویش ریزی و اداره امور ش

را برداشتند. مابقی را به تهیه مواد و مصالح مورد احتیاج چرخه بازتولید اختصاص دادند. 

به همین اندازه بسنده نمودند. نقش شورا و ها موقتاً از چنگ بیکاری خالص شدند. آن

. به ساختن شورا و شورا سازی نه از منظر جنبش شورائی را به این سطح تنزل دادند

کارگران درگیر مبارزه علیه سرمایه که به عنوان مشتی کارگر عاصی از بیکاری، حاضر 

داری نظر انداختند. شورا را سنگر    به تحمل فشار استثمار و کل نکبت و ادبار سرمایه

توده همزنجیر را ها جنگ علیه سرمایه به حساب نیاوردند. راه خانه و محل کار میلیون

ها پیش نگرفتند تا جنبش شورائی سراسری طبقه خود را پدید آرند و سازمان دهند. آن

ندیشیدند که همین چند سال گذشته چه کرده اپشت سر خود را نگاه نکردند، به این نی

 56تا  53هم زنجیر از درون جنبش اعتصابی سالهای ها اند، چگونه در هیأت میلیون

انه ها، جنبش خونبار مسکن سازی در خارج محدوده شهرها، جنبش درون کارخ

و معضالت گسترده اجتماعی در محله ها، شهرها و روستاها، ها اعتراضی علیه نابسامانی
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زمین و زمان را بر سر بورژوازی و دولتش خراب نمودند. نگاه خود را به این مهم ندوختند 

سلسله مبارزات عظیم آن دوره را به  56که چگونه و در متن چه شرایطی، در سال 

توسعه دادند.  57سطح خیابانها کشاندند و به جنبش سراسری سرنگونی طلبانه سال 

کارگران این گذشته را تعمق ننمودند و به معضل روز خود یعنی شبیخون فاشیسم 

اسالمی بورژوازی و به گروگان گرفته شدن جنبش خویش توسط حاکمان نوظهور 

یره نشدند، آنها وضعیت حاضر خود را حلقه ای از زنجیره ممتد این سرمایه هم خ

رویدادها ندیدند. به شوراهای خود به عنوان سنگر تداوم پیکار نگاه نکردند، خود را 

دیدند و طبقه خود را از نظر انداختند. شورای خویش را به چشم آوردند اما صدها 

سر جامعه را فراموش کردند. به سراغ شورای دیگر بر پای شده توسط همزنجیران در سرا

آن شوراها نرفتند. برای پیوند این سنگرها در یک جبهه جنگ سراسری علیه سرمایه 

داری تالشی به عمل نیاوردند. کارگران هیچ کدام این کارها را پی نگرفتند، در خلوت 

بیکاری  خود باقی ماندند. صدر و ذیل انتظار خویش از شورا سازی را در نجات موقت از

خالصه کردند و درست در همین جا بود که عمله و اکره مسلح فاشیسم اسالمی 

را علیه شورا و اداره شورائی کارخانه ها بورژوازی سر رسیدند و فاشیستی ترین هجوم

 آغاز کردند. 

عمال سرمایه به کارگران اخطار دادند که باید بساط شورا را برچینند و کارخانه را ترک 

بینند. ریال، می رگران مقاومت کردند و گفتند که کارخانه را متعلق به خودکنند، کا

شوند، زنان و می ریال سرمایه آن را خود تولید کرده اند. با ترک کارخانه همگی بیکار

ادامه دادند که انقالب نموده اند و رژیم شاه را  سپس مانند. آنانمی فرزندانشان گرسنه

ندگی بهتری دست یابند، نه اینکه بسیار بدتر و دردناک تر از سرنگون ساخته اند تا به ز

پیش، به ورطه بیکاری، گرسنگی و آوارگی فرو غلطند. مزدوران رژیم جدید شروع به 

تهدید نمودند و گفتند که قطعاً متوسل به زور خواهند گردید. پاسخ توده کارگر نیز این 

کنند. کشمکش میان کارگران می فاعایستند و از زندگی خویش دمی شد که تا پای جان
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و قوای سرکوب تازه نفس و فاشیست سرمایه در روزهای بعد نیز ادامه یافت و تکرار 

توانست در سطح قدرت کل طبقه کارگر صف آراید و می که باید وها شد. قدرت اولی

زمین و زمان جهنم سرمایه داری را بر سر صاحبان و حاکمانش خراب کند در حصار 

جوش و خروش چند صد کارگر کارخانه تولید داربست فلزی محصور ماند. در این  تنگ

سوی ماجرا طبقه سرمایه دار و دولت نوظهورش بود که ثانیه، به ثانیه ماشین جدید 

کرد و دهها هزار لومپن پرولتاریای ماجراجوی می قهر و حاکمیت خود را بازسازی

به صورت یک ارتش فاشیست آماده قتل  شستشوی مغزی شده مولود جنایات سرمایه را

 ساخت. می عام جنبش کارگری

نهاد موسوم به شورای انقالب حکم اخراج کل کارگران در ازای پرداخت چند ماه مزد 

را صادر کرد و فردای صدور حکم موسوی اردبیلی عضو نهاد مذکور و رئیس بعدی قوه 

همراه با صدها عمله و اکره سرکوب سرمایه وارد  بورژوازیقضائیه فاشیسم اسالمی 

کارخانه شد. او کارگران را جمع نمود و به آنان اخطار کرد که دو راه بیشتر در پیش 

پای ندارند. راه نخست اینکه هر کدام مبلغ ناچیزی دریافت کنند و محل کارگاه را ترک 

ون دریافت هیچ ریالی گویند. حالت دوم آن است که مقاومت کنند و در این صورت بد

توسط قوای قهر حاضر در آنجا نابود خواهند گردید. اردبیلی همزمان شروع به وعظ 

و مشکالت روز ها نمود، اندر اوصاف انقالب به اندازه کافی لفظ بازی کرد و کل مصیبت

را میراث رژیم شاه خواند. در همین موقع، کارگری خشمگین و عاصی با کنار زدن 

آقای اردبیلی!، رژیم شاه »فریاد زد:  صدای بلندرا به نزدیکی وی رساند و با دیگران خود 

خود را بر سر ما کارگران آوار کرد. شاه و رژیم او بزرگترین خدمتگزار های کل جنایت

امثال شما و همه روحانیون بود. همان رژیم بود که هر نفس کشیدن ما را در هم کوبید 

ر شما قرار داد و شما به یمن همان امکانات امروز قدرت اما همه امکانات را در اختیا

آنچه این کارگر در آن روز بر زبان آورد، تجلی شفاف سرمایه « سیاسی حاکم هستید

ستیزی خودجوش انسانی بود که از تئوری، ایدئولوژی و سیاست پردازی رایج حزبی 
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اوضوع اجتماعی زی دانست، اما با چشم طبقه خود و نه چشم و شعور بورژوانمی چیزی

 یشمشاهده کرده و حاصل این مشاهده و تجربه را تار و پود آگاهی خوپیرامون خود را 

طیف های و سازمان زد که رادیکال ترین محافلمی ساخته بود. او زمانی این حرف را

و کل دار و دسته وی یا « خمینی»و « موسوی اردبیلی»کمونیسم خلقی لنینی هم، 

« انقالبی گری خرده بورژوایی»دینی بورژوازی را مدال نمایندگی هار این بخش ارتجاع 

 !! ندنمودمی تفویض« امپریالیسم ستیزی»و 

اعتصاب تبدیل به شورا های کمیته بهمنپیش تر گفتیم که با وقوع قیام بیست و دوم 

شدند، در جاهائی هم که کمیته ای از پیش وجود نداشت، کارگران تشکل هایی زیر نام 

ورا به وجود آوردند. ایران ناسیونال، جنرال موتورز، سیتروئن، بنز خاور، جیپ لندرور، ش

گروه صنعتی رنا و کل اتوموبیل سازی ها، راه آهن سراسری، تراکتورسازی تبریز، کشت 

و صنعت کارون، پوست و چرم لرستان، پارسیلون خرم آباد، کارخانه آژور، جنرال تهران، 

از جمله ها تهران و شهرستانهای وکلی، آجر ماشینی، کوره پزخانهایرفو، کبریت سازی ت

بیشتر از برخی جاهای دیگر خبرساز شدند. با این ها مراکزی بودند که شوراهای آن

بیش از هر ها همه، حوزه جدال این شوراها با سرمایه داران جدید، قدیم و دولت آن

چرخ خورد. پیداست که کارگران بر چیز حول محور پرداخت مزدها و بهبود شرائط کار 

شدند. کارخانه را از دست صاحبان یا می با عوامل رژیم درگیرها سر همین خواست

گرفتند و آنچه باالتر در می آوردند، اداره امور تولید را به دستمی عوامل سرمایه بیرون

د. به طور مثال دادنمی مورد شورای کارگران تولید اسکلت فلزی گفته شد، آنها نیز انجام

شورای کارگران جنرال موتورز برای مدتی همه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، راه اندازی 

خط تولید، فروش محصوالت تولید شده، پرداخت به موقع دستمزدها را به صورت روتین 

مبارزه برای حصول های برد. اساسنامه ای نیز متضمن اهداف، مبانی کار و شیوهمی پیش

 توزیع کرده بود. کارگران همه این کارها راها انتظاراتش تهیه و در سطح همه کارخانه

کل کردند، اما باز هم بسان همان هم زنجیران اسکلت ساز خود، هدف اول و آخر می
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دیدند. هیچ جهت گیری می را حصول پاره ای مطالبات معیشتی و رفاهیها کشمکش

به حلقه ای از زنجیره سراسری پیکار ضد سرمایه داری  رادیکال برای ارتقاء مبارزه روز،

 طبقه خود در دستور کارشان قرار نداشت.

 شوراهای کارگری سازمان صنایع گسترش و نوسازی

شرکت بزرگ و متوسط صنعتی را زیر  35مؤسسه موسوم به صنایع گسترش، بیش از 

سازی اراک، چتر مالکیت و اختیار خود داشت. ماشین سازی اراک، آلومینیوم 

تراک تبریز، چوب و کاغذ گیالن، کشتی زی، موتوژن، هاکسیران، دیزل، لیفتراکتورسا

سازی خلیج فارس، چیت سازی تهران، گونی بافی شاهی، سیمان ری، قند ورامین و 

دهها کارخانه دیگر از جمله واحدهای تابعه این شبکه بزرگ اقتصادی بودند. کارگران 

قیام بهمن شوراهای خویش را تأسیس و بنگاهها در روزهای  هاهر کدام این کارخانه

کنگره سراسری برگزار نمودند. در کنگره  3کردند و در فاصله میان قیام تا تیر سال بعد 

کارخانه حضور به هم  35نفر به نمایندگی از شوراهای کارگری  200سوم بیش از 

بات خود و انبوه مشکالت سر در این اجالس پیرامون اوضاع روز، مطالها رساندند. آن

ها شور و مشورت نمودند، راههای ادامه عمر شوراها و استمرار نقش آنها راه تحقق آن

در مؤسسات مختلف را با هم رایزنی کردند و باالخره تصمیماتی اتخاذ نمودند. کنگره 

تأسیس صندوق مشترک مصوبات خود را در چند نکته به اطالع همه کارگران رساند. 

تصاب، مبارزه برای تحمیل غرامت ایام بیکاری بر کارفرمایان و دولت یا آنچه اع

نام گرفته است. مبارزه متحد برای « حق بیمه بیکاری» که در عرف بورژوازی 

تضمین اشتغال کارگران و سرانجام تالش برای حق نظارت شوراها بر 

و سرمایه  هاقراردادهای اقتصادی فیمابین سازمان صنایع گسترش با شرکت

 دادند. می داران خارجی چهار بند اساسی این مصوبات را تشکیل

ها کارهائی انجام دادند اما عمر فعالیتها شوراها در روزهای بعد برای تحقق این خواسته

کوتاه بود و دستاورد چشمگیر بلند مدت یا حتی کوتاه مدتی به دنبال نداشت. مصوبات 
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نه فقط حامل هیچ نقش آگاهگرانه ضد سرمایه داری برای توده کارگر نبود که  شورا

توهم فرساینده بیش و بیشتر آنها به تفاوت میان سرمایه داران داخلی و خارجی را هم 

نمود که گویا استثمارگری و بربریت و جنایت فقط خاص می زد!! چنین القاءمی دامن

نه اهل استثمار است و نه « وطنی»رانی یا سرمایه سرمایه خارجی است و سرمایه دار ای

مسموم  باورهای کارگر دارد!!! کوههای هیچ نقشی در سیه روزی و فقر و فالکت توده

شوم های ساخت و خرافهمی را بر شعور و شناخت کارگران سرشکنناسیونالیستی 

تنظیم د. نمومی سرمایه داری خوب و بد!! را جایگزین جریان زالل آگاهی طبقاتی

به جای آنکه راه درست پیکار علیه سرمایه را جستجو کنند،  این مصوباتکنندگان 

نگران سهم بری متفاوت سرمایه خارجی و داخلی در حاصل استثمار خود بودند!!. 

به « شوراهای کارگری»نیازمند تأکید است که ما در اینجا با زنجیره ای از به اصطالح 

شرکت و کارخانه بزرگ که در  35وراهای تشکیل شده در هم پیوسته مواجه بودیم. ش

توانستند تأثیر تعیین کننده می مسلماً ضد سرمایه داری رادیکالصورت احراز رویکرد 

جنبش کارگری بگذارند. شوراها اما فاقد این  روز ای بر سیر رخدادها و کل وضعیت

 شورا را یدکماندند که نام می جهتگیری بودند. به مشتی سندیکای مستأصل

کشیدند، بدون آنکه از ظرفیت الزم برای حمل سرمایه ستیزی خودجوش توده کارگر می

 را دارا باشند.

 اتحاد شوراهای کارگری گیالن

کارگران کارخانه پوشش گیالن در زمره پیشروان تأسیس شورا در ناحیه شمال کشور 

قیام بهمن، فراخوانی خطاب بودند. نمایندگان شورای این کارخانه در روزهای پس از 

به همه کارگران و شوراهای آنها در شهرهای مختلف گیالن صادر کردند. فراخوان از 

خواست تا شرایط روز را به درستی درک کنند. ضرورت مبارزه متحد می همه مخاطبان

و سراسری در دل این وضعیت را مهم بشمارند و برای حصول این منظور آماده برگزاری 

 20کارخانه بزرگ و متوسط استان گیالن با  30س مشترک گردند. شورای یک اجال
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هزار عضو کارگر به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. اجالس نمایندگان شوراها تشکیل 

شد و شرکت کنندگان به دنبال همه گفتگوها و تبادل نظرها تصمیم گرفتند که دست 

طالبات مشترک شوند. آنها افزایش به کار سازماندهی مبارزه ای متحد برای حصول م

مختلف های و شرکتها هزار تومان در کارخانه 10سهم کارگران از سود ویژه به میزان 

را به عنوان نخستین خواست همگانی دستور کار مبارزه روز ساختند. نمایندگان شوراها 

ی آن رفتند. به دنبال همه این کارها به سراغ  دولت بورژوازی و نهادهای در حال بازساز

مذاکرات میان آنان و عوامل سرمایه چند روزی به طول انجامید و به هیچ نتیجه ای 

منتهی نگردید. کارگران و شوراهای آنان پس از دریافت پاسخ منفی رژیم آماده کارزار 

شدند. مقدم بر هر چیز فراخوان برگزاری یک میتینگ پرشکوه را صادر کردند. این 

از ها آنهای شگاه تختی برگزار شد و دهها هزار کارگر و خانوادهمیتینگ در زمین ورز

شهرهای مختلف در آن شرکت کردند. کار بعدی شوراها اعالم اعتصاب سراسری در 

و مراکز کار کل استان بود. پیشنهادی که با استقبال بسیار گسترده و همگانی ها کارخانه

م شده بود کارگران همه شرکتها و توده کارگر مواجه شد. در تاریخ معینی که اعال

چرخ تولید را از کار انداختند و پایان اعتصاب را به توافق دولت سرمایه با ها کارخانه

خواست خویش موکول نمودند. شورا تا اینجا پیش رفت اما مثل همه شوراهای دیگر 

قعی آن روز کارگران، هیچ برنامه، نقشه عمل و افقی برای تبدیل شدن به یک ظرف وا

اعمال قدرت علیه سرمایه و ایفای نقش به عنوان سلولی زنده در پیکره یک جنبش 

سراسری شورائی ضد سرمایه داری در پیش روی خود نداشت. در اینجا هم همه طول 

و عرض انتظار فعالین کارگری در به صف نمودن توده کارگر برای حل و فصل مشکالت 

د. محافل مختلف چپ همگی دنبال عضوگیری روز خود با دولت سرمایه داری خالصه ش

کارگران و رونق بازار سازمان یا گروه خود بودند. آنچه در این میان هیچ محلی از اعراب 

نمود، سازمانیابی شورائی جنبش کارگری علیه سرمایه داری و صف ارائی واقعی نمی پیدا

قدرت مستقل ن طبقاتی این جنبش علیه سرمایه بود. کارگران از ضرورت داشتن ای
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 خود بر بلندای این برج نیرومند قدرت عزیمت روزهای خواستهو پیگیری  طبقاتی

را نیز ها کشیدند و کل شانس خود برای حصول دومیمی کردند. بر روی اولی خطنمی

هزار کارگر به جای آن که قدرت متحد خود را علیه سرمایه به  20دادند. می از دست

کارخانه محل اشتغال خود را از دست صاحبان سرمایه  30که  کار گیرند، به جای آن

خارج سازند، به جای آن که شوراها را سنگر مبارزه ضد سرمایه داری، بستر بلوغ آگاهی 

و مشق قدرت و ظرف برنامه ریزی کار و تولید توسط خویش سازند، به جای آنکه بر 

راز وجود جنبش شورائی سراسری راه میدان داری و ابها پلکان صعود به ایفای این نقش

ضد سرمایه داری طبقه خویش را هموار کنند، به جای همه اینها سردرگم و دست از 

 دادند. می پا درازتر، بدون کسب هیچ نتیجه به مبارزه خود پایان

 کارخانه  تصرفشورای کارگران مینو، 

مرداد تا روزهای  28کودتای از دیرباز، به ویژه در سالهای بعد از « خسروشاهی» برادران 

، در زمره بزرگ کارتل داران، صاحبان صنایع غول پیکر و جزء تعیین 57قیام بهمن 

، «مینو» کننده ای از الیگارشی مالی کشور بودند. گروههای عظیم صنعتی موسوم به 

تولید دارو، تیدی، تولید مواد شوینده و پاک کننده )تولی پرس( تولید انواع بیسکویت 

شیرینی، پخش البرز، پایور، تکنوصنایع و کامپیوتر البرز همگی در مالکیت خانواده و 

قرار داشت. تراست مالی عظیم الجثه موسوم به گروه سرمایه گذاری البرز و متعلق ها آن

از ها نمود. تولیدات شرکتمی باال را ادارههای و شرکتها به خانواده مذکور کل کارخانه

متنوع داروئی، بهداشتی، دفع آفات نباتی، غذائی، های تلف در رشتهنوع کاالی مخ 600

 کرد. می تجاوزها پاک شوئی و مانند این

کارگر ها خسروشاهی در طول چند دهه از محل استثمار بربرمنشانه و سبعانه میلیون

مؤسسات و های ایرانی و مشارکت در استثمار کارگران دنیا، کوه عظیم سرمایه

و داشتن موقعیت ها اال را بر هم انباشته بود. او به رغم همه این ددمنشیبهای شرکت

باال در رژیم سلطنتی سرمایه، به دلیل مراودات حسنه خود با فاشیسم اسالمی بورژوازی، 
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حاصل های نه فقط قصد فرار نداشت که منتظر دستیابی به سهام عظیم تر اضافه ارزش

قوع قیام و استقرار جمهوری اسالمی بورژوازی بود. با استثمار کارگران در دوره بعد از و

همین محاسبات بر خالف بسیاری از شرکا و رقبای سابق به فکر خروج از ایران نیافتاد 

و عزم جزم کرد که به بهانه کمبود مواد خام و سایر مشکالت چرخه تولید، حتی از 

شیسم اسالمی هار پرداخت دستمزدهای محقر کارگران خودداری کند. خسروشاهی فا

دید. می بورژوازی را از خود، جزء الیتجزای پیکر طبقاتی خود و نماینده روز طبقه اش

فرستاد که با گروگان گرفتن کل قدرت پیکار می از ژرفنای دل به حاکمان جدید درود

طبقه کارگر، خطر جنبش سرمایه ستیز این طبقه را از سر سرمایه رفع کرده اند. او در 

گفت که فرصت بسیار مناسبی است تا به کمک می با خودها ین حساب و کتابتکمیل ا

همین خویشاوندان همخون طبقاتی تازه به حکومت رسیده، بساط پرداخت بهای شبه 

. میلیونها کارگر در دل اوضاع روز و به خاطر اینکه درایگان نیروی کار را هم جمع کن

بیکاران بی پایان است، هر روز جمعیتی از آنها را با کرده اند بیکارند!! شمار « انقالب»

نمائیم، وقتی اعتراض نمی کنیم، هیچ مزدی هم پرداختمی سبعیت افزون تر استثمار

انبوه تر را با هم زنجیران های ریزیم و تولید سودها و سرمایهمی کردند آنها را بیرون

 تازیم. می یشبر همین منوال پها دهیم و تا مدتمی دیگرشان ادامه

انگاشت و در مقابل اعتراض می سرمایه دار صاحب گروه عظیم صنعتی مینو چنین

کرد. می روزمره کارگرانی که خواستار پرداخت مزدهای معوقه خود بودند، امروز و فردا

ها خود را داشتند. آنهای و نقشهها نیز حرف اندر آن سوی ماجرا، توده وسیع کارگر

دیدند، به می یشسروشاهی را محصول مستقیم استثمار بربرمنشانه خوکل دار و ندار خ

نمودند و اینکه نهایتًا می طوالنی پیکار خود علیه شدت استثمار سرمایه فکرهای سال

روز سرمایه داری را ساقط های ریخته اند و یکی از درنده ترین دیکتاتوریها به خیابان

ور، فرودست و محکوم به مرگ ناشی از نداری و ساخته اند، با همه اینها بیکاران مقه

اندیشیدند که خود چنین وضعی دارند، اما خسروشاهی می گرسنگی هستند. به این
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همچنان بر سکوی قدرت و مالکیت سرمایه نشسته است و حاضر به پرداخت مزدهای 

 سنار و سی شاهی آنان هم نیست. کارگران با خوردن غوطه میان موج مشکالت و آنچه

دیدند، به فکر افتادند که حداقل برای خارج ساختن دستمزدها از حلقوم پلید سرمایه می

دار هم که شده است، آماده بهره گیری از قدرت شورای خود شوند. آنها چیزی به نام 

 شورا تأسیس کرده بودند، اما اکنون به صورت یک اهرم اعمال قدرت آن را به کار

رزار شورائی آگاه به عنوان لحظه ای از ابراز هستی یک گرفتند. بحث بر سر یک کامی

جنبش شورائی ضد سرمایه داری برای مجبور ساختن سرمایه دار و دولت سرمایه به 

نمودند تا می تاختند. آنها عزم جزمنمی پرداخت مزدها نبود. کارگران در این مدار پیش

ط با هدف گرفتن سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی خود را با نمایش قدرت و فق

 دستمزدها بر سر سرمایه دار آوار کنند. 

شورا آماده انجام این کار شد و در نخستین گام از تمامی کارگران خواست تا در محیط 

کارخانه اجتماع کنند. فراخوان شورا با استقبال همگان مواجه گردید. نه فقط کارگران 

و مراکز ها ر یا شاغل آنها در کارخانهمینو، بلکه جمعیت قابل توجهی از هم زنجیران بیکا

کارگر دیگر، بعالوه عده ای از فعالین سیاسی چپ نیز با شنیدن خبر روانه آنجا شدند 

و در محیط کارخانه به هم پیوستند. گام بعدی شورا به گروگان گرفتن خسروشاهی 

ارد. مدیرعامل شرکت بود. کارگران به وی اخطار کردند که حق خروج از شرکت را ند

این را نیز اضافه و تصریح نمودند که پیش شرط لغو این تصمیم فقط یک چیز ها آن

چند  کل دستمزدهای به تعویق افتاده ،است. اینکه او بالدرنگ و بدون هیچ قید و شرط

را جدی نگرفت. او اطمینان ها را پرداخت نماید. سرمایه دار متفرعن شرکت حرف ماهه

سرمایه داری به رغم موقعیت متالشی و فروپاشیده  خدوزداشت که حاکمان جدید 

کارگر در همه نقاط کشور، های ماشین قهر سرمایه و به رغم تداوم طوفان خشم توده

باالخره به نفع وی و علیه کارگران وارد میدان خواهند شد و هیستریک تر از رژیم 

سلطنتی سرمایه صدای اعتراض استثمارشوندگان را خاموش خواهند کرد. واقعیتی که 
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دانست و بر همین اساس به رغم مشاهده انفجار قهر کارگران و می خسروشاهی هم

از هم از پرداخت دستمزدهای معوقه، سر باز زد و حاضر به قبول اسارت خویش، ب

خواست توده کارگر نشد. کارگران وی را در اسارت نگه داشتند و همزمان کل کارخانه 

و اداره امور تولید کردند. این ها شروع به راه انداختن ماشینآنها را در اختیار گرفتند. 

را به اعالم آمادگی وی برای استرداد دستمزدها  کار را ادامه دادند و آزادی سرمایه دار

 تا آخرین ریال موکول نمودند. 

با تصرف کارخانه توسط صدها کارگر عاصی، به گروگان گرفته شدن خسروشاهی و 

و مؤسسات دیگر برای حمایت از مبارزات هم زنجیران خویش، ها هجوم کارگران کارخانه

از همه سو ها وارد میدان شد. کمیته چیفاشیسم اسالمی بورژوازی بدون فوت وقت 

هجوم آوردند تا توده کارگر را مجبور به خروج از کارخانه کنند، به تصرف شرکت توسط 

کارگران خاتمه دهند و همزمان خسروشاهی سرمایه دار را آزاد سازند. یورش قوای 

گردید. سرکوب رژیم جدید، با مقاومت مصمم خیل کثیر کارگران درون کارخانه مواجه 

توده کارگر با سر دادن فریاد، تصرف شرکت را حق مسلم خود دانستند و اعالم کردند 

تداوم یافت. ها خویش از پای نخواهند نشست. کشمکشهای که تا حصول خواست

کوشیدند تا از همه ها به کارخانه اعزام شدند. آن« شورای انقالب»عناصری از سوی 

سود ها زات کارگران و خارج ساختن شرکت از دست آنراهها برای پایان دادن به مبار

بودند که مطابق معمول پیروز کارزار شدند. توده کارگر به ها . سرانجام نیز آنجویند

رغم اراده استوار برای ادامه پیکار از حداقل آگاهی، آمادگی، توان و نقشه عمل الزم، 

ه پیکار سراسری و شورائی برای تبدیل اعتراض حی و حاضر خود به لحظه ای از پروس

طبقه خویش برخوردار نبود. حاکمان جدید سرمایه در قبال پرداخت بخشی از 

دستمزدهای معوقه، بدون تحمل هیچ هزینه دیگر و صد البته با توسل به زور و رعب و 

 وحشت، کارخانه را از دست کارگران بیرون آوردند و به مبارزه آنان پایان دادند. 

 آمل های کوره پزخانهخیزش کارگران 
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 و برنامه ریزی شورائی کار و تولیدها تصرف کوره

دیگر های آجرپزی آمل بسان همزنجیران آجرکار خود در کوره پزخانههای کارگران کوره

کردند. آنان هم در روزهای پس از قیام بهمن می بدترین شرائط کار و زندگی را تحمل

خود شروع به اعتراض کردند. خواستار با هدف تحقق تغییراتی در وضعیت روز 

را با کارفرمایان در ها دستمزدهای بیشتر و برخی مطالبات دیگر شدند. این خواسته

میان نهادند. پاسخ  سرمایه داران مقاومت و تهدید بود. کارگران راهی مراکز دولتی 

استند. رجوع کردند. از اداره کار و فرمانداری کمک خو« ذیربط»شدند و به نهادهای 

راهی تهران شدند و با مراجع باالی دولتی به گفتگو پرداختند. ظاهر ماجرا این بود که 

داد می دادند، اما آنچه در عمل رخمی موافقت نشانها همه این نهادها با تحقق خواسته

این بود که کارفرمایان حاضر به قبول هیچ ریال افزایش دستمزد یا هیچ تغییر دیگری 

و اداره ها شدند. در چنین شرایطی آجرپزان تصمیم به تصرف کورهنمی کارگرانبه نفع 

. آنان پیش از هر چیز بیانیه ای خطاب به کل هم ندآنها توسط شوراهای خود گرفت

 زنجیران خویش صادر و میان همه ساکنان شهر توزیع کردند. بیانیه در بخشی از خود

 گفت: می

 !مردم کارگر دوست و زحمتکش آمل

همچنان که اطالع دارید مدتی ما را سرگردان کردند. با اداره کار طرف شدیم، حق به 

 جانب ما دادند. به فرمانداری رفتیم آنجا نیز حق با ما بود. باالخره به تهرانمان بردند.

کند ولی حاصل هر چه بود آنجا نیز می دانیم مگر قانون کار تهران با آمل فرقنمی

 بر روی کاغذ ماند. ما کارگران عملها تأیید کردند. اما همه اینما را های خواسته

خواهیم. باید زندگی ما تأمین شود. خودتان هر روز شاهد هستید که چگونه می

رود  ولی مزد ما را تا جانمان را به لبمان می اجناس به طور سرسام آوری باالهای قیمت

جا است که به بهانه دروغین اضافه برند. جالب ایننمی نرسانند حتی یک شاهی باال

تومان باال بردند. ما به این  100تا  80دستمزد ما، یک باره قیمت آجر را هر هزار عدد 
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دهیم که با اضافه کردن قیمت آجر، دسترنج برادران کارگر و هم نمی آقایان اجازه

دی توسط آمل که مدت زیاهای ما را باال بکشند. ما کارگران کوره پزخانههای شهری

کارفرما سرگردان شده ایم و از هیچ طریقی موفق به گرفتن حقوق مسلم خود نشده ایم 

کارفرمایان و رسیدن به های داریم که با هدف در هم شکستن توطئهمی اعالم

 19خود، همچنین کاهش بهای آجر به قیمت عادالنه، از روز دوشنبه های خواست

گیریم و تا روشن شدن می اهای کارگری در دستخرداد، تولید را مستقیماً توسط شور

دهیم. ما خواهان حمایت  بی دریغ شما مردم غیور و آگاه آمل می اوضاع به تولید ادامه

هستیم. در ضمن از همشهریان شریف و خریداران زحمتکش آجر تقاضا داریم برای 

ه مستقیماً آجر خرید آجر، به دفترهای فروش در شهر و به کارفرمایان رجوع نکنند. بلک

 را در سر کوره از شوراهای کارگری خریداری نمایند.

برای آنکه حقوق پایمال شده خود را پس گیریم، برای انکه از زروگوئی کارفرماها 

پیش به سوی جلوگیری کنیم، برای آنکه از خریداران زحمتکش آجر حمایت کنیم، 

 آملهای به دست گرفتن تولید در کوره پزخانه

 آمل های نمایندگان منتخب کارگران کوره پزخانه

 (58بیست و هشتم خرداد  - 8)نشریه پیکار شماره 

 

 و اداره شورائی کارخانه« متوساک»کارگران 

کارگر را  10شرکت ساختمانی متوساک در مناطق اطراف کرج قرار داشت و حدود 

ارخانه را تعطیل و همه ، ک58فروردین  15نمود. سرمایه دار شرکت در روز می استثمار

کارگر اخراجی هم صدا و هم گام دست به اعتراض زدند.  10کارگران را بیکار نمود. 

سرمایه دار وقعی نگذاشت. کارگران از ترک کارگاه اجتناب نمودند. بر ادامه کار خویش 

و جلوگیری از تعطیل شرکت اصرار ورزیدند. آنها صاحب کارخانه را هم به گروگان 

د. کارفرما مطابق معمول از دولت سرمایه خواست شدنمانع خروج وی از شرکت  گرفته و
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فاشیست رژیم اسالمی سرمایه های تا اعتراض کارگران را سرکوب کند و کمیته چی

بالدرنگ به این تقاضای او پاسخ موافق دادند. مزدوران کمیته چی خود را به کارگاه 

کارگر اخراجی بدون هیچ نگرانی و  10اما  رساندند و شروع به تهدید کارگران کردند.

تردید آماده مقاومت شدند. کارگران گفتند که به هیچ وجه و زیر فشار هیچ قدرتی 

کنند. هر چه در آنجا هست محصول کار خودشان است، سرمایه نمی کارخانه را ترک

سرمایه خواهد برود، اما ماشین آالت، ساختمان و کل می دار مختار است که به هر کجا

خود را باال و پائین بردند، بر های تفنگها شرکت در اختیار آنان خواهد بود. کمیته چی

غلظت تهدیدهای خود افزودند. تأکید نمودند که شلیک خواهند کرد و دست به کشتار 

خواهند زد. پاسخ کارگران قاطع و شفاف بود. سرمایه دار حق تعطیل کارخانه را ندارد 

ورت شورائی شرکت را اداره خواهند کرد. مزدوران سرمایه با مشاهده و آنان خود به ص

را به شانه ها تفنگها مقاومت سرسخت کارگران چاره کار را در ترک کارگاه دیدند. آن

 آویختند و آماده بازگشت شدند.

فردای آن روز کارگران مشغول فراهم سازی مایحتاج راه اندازی کارگاه گردیدند. در 

کارگر با  10بسیار کوتاه همه چیز را مهیا کردند. چرخ تولید به کار افتاد. هر زمانی 

دخالت گری فعال و آزاد، در همه امور مربوط به برنامه ریزی تولید، تهیه مواد اولیه و 

و سایر امور ایفای نقش کردند. ها وسائل نیم ساخته، پروسه عملی تولید، فروش فراورده

ت را در قیاس با گذشته باال بردند. از بهای فروش خدمات و میزان تولید شرکها آن

محصوالت بخشی را به معیشت و رفع نیازهای زندگی خویش اختصاص دادند. بخشی 

را هم صرف خرید ملزومات ادامه تولید کردند. کارگران به این ترتیب و از طریق تصرف 

و فصل نمودند اما هیچ کارگاه مشکل بیکاری خود را عجالتاً و برای کوتاه مدت حل 

گامی برای تبدیل شورا و اقدام شورائی خود به لحظه ای از عروج و تقویت و رشد جنبش 

 علیه سرمایه بر نداشتند. یشسراسری شورائی طبقه خو

 «نواسا»شورای کارگران شرکت فنی 
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موجودیت خود را با صدور یک قطعنامه اعالم کرد. کارگران در « نواسا»شورای کارگران 

این قطعنامه لیست مطالبات خویش را مطرح ساختند. همزمان اعالم اعتصاب نمودند 

و چرخ کار و تولید را در سراسر کارخانه متوقف ساختند. آنان تأکید کردند که تا حصول 

 کارگران عبارت بود از: های کامل مطالبات به مبارزه خویش ادامه خواهند داد. خواست

و کل مطالبات معوقه سال ها پاداش، عیدی، اضافه کاری. پرداخت مزدهای معوقه، 1

1357 

 .. ممنوعیت بیکارسازی کارگران و باز گشت کلیه افرادی که از کار اخراج شده بودند2

 . پرداخت همه دستمزدهای ایام بالتکلیفی 3

 . هر شکل اخراج افراد باید به تصویب شورای کارگران برسد.4

 دادها و چگونگی اجرای آنها. نظارت شورا بر انعقاد قرا5

باال و شروع اعتصاب، در یک اقدام سنجیده های شورای کارگران به دنبال اعالم خواست

و آگاهانه، سرمایه دار شرکت را دستگیر و در محل کارخانه زندانی نمود. کارگران تصریح 

ود.  کردند که آزادی کارفرما و ختم اعتصاب در گرو تحقق حتمی مطالباتشان خواهد ب

 (58سوم فروردین  – 3شماره  -ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق  –) روزنامه کار 

 شورای کارگران کارخانه مالوی

سنگ بنای شورا در اینجا با گروگان گیری کارفرما، حسابدار و مهندس کارخانه توسط 

کارگر گذاشته شد. کارگران در یک یورش وسیع دستجمعی، سرمایه دار و های توده

عوامل او را بازداشت نمودند. موجودیت شواری خویش را اعالم کردند و خواستار تحقق 

 فوری مطالبات زیر شدند.

 . دریافت سه ماه مزدهای معوقه 1

 . پرداخت دستمزد روزهای جمعه2
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ساعت آن که تا آن روز بدون هیچ مزد و به صورت کاماًل  2ساعت کار روزانه  10. از 3

گرفت، به عنوان اضافه کاری محسوب شود و کارگران می کارفرما قراررایگان در اختیار 

 در قبال آن حق اضافه کاری کامل را دریافت دارند. 

 . پاداش، عیدی و حق مسکن کارگران پرداخت شود.4

. تمامی آنچه که به صورت حق بیمه و مالیات از دستمزد کارگران کسر شده است به 5

 آنان مسترد گردد.

 ایندگان شورای کارگری از صالحیت مذاکره با سرمایه دار برخوردار است. . فقط نم6

 . مصوبات و دستورات شورا برای همه کارگران الزم االجرا است. 7

 شورای کارگران کارخانه گلوکزان

شرکت تولیدی گلوکزان در منطقه صنعتی البرز قرار داشت و مواد غذائی، خوراک دام، 

نمود. صاحبان شرکت را ترکیب مختلطی از می را تولیدها ینگلوگز، نشاسته و مانند ا

دادند. کارگران کارخانه در فردای قیام، در روز می سرمایه داران ایرانی و خارجی تشکیل

، در درون مؤسسه به دور هم جمع شدند. آنان آن روز را جشن گرفتند و 57بهمن  23

ر، نفرت بر تمامی سرمایه داران، شروع به سر دادن شعار نمودند. مرگ بر سرمایه دا

در وجود سرمایه و سرمایه داران است به دفعات متوالی و در ها ریشه تمامی بدبختی

طول تمامی ساعات میتینگ، توسط توده کارگر تکرار گردید. کمی بعد همه کارگران 

ا هبا هم به گفتگو پرداختند و همه بحثها در سالن نهارخوری شرکت حضور یافتند. آن

 برای حفظ اشتغال خود چه چاره ای» و « چه باید کرد» حول ها و شور و مشورت

چرخ خورد. مذاکرات در روز بعد هم ادامه یافت و نتیجه نهائی اش « تواند اندیشیدمی

برای این کار باید شورا تشکیل «. باید اداره کامل کارخانه را به دست گرفت» آن شد که 

نفر به   9رون این فرایند پدید آمد و کار خود را آغاز کرد. دهیم. شورای کارگران از د

عنوان نمایندگان شورا انتخاب گردیدند. انتخاب شدگان با نظرخواهی از همه آحاد 

 کارگران، انجام وظائف زیر را بر عهده گرفتند.



 63   /  1360تا  1357فصل نهم: از 

 . تعیین و تعدیل دستمزد کلیه کارگران و کارکنان شرکت   1

 کت در شهر قزوینبانکی شرهای . تمرکز حساب2

 کارخانه باید به تأیید شورا برسد.های . کلیه اسناد و قراردادها و صورت حساب3

 . سهیم شدن کارگران در سرمایه شرکت به صورت دستجمعی4

 داخل و خارج کشور افرادهای و مأموریتها . نظارت شورا بر مرخصی5

قرارداد و نظایر اینها باید با . تمامی تصمیمات مهم در مورد خرید و فروش و عقد 6

 موافقت شورا باشد.

 . اختیار سرپرستان توسط شورا تعیین گردد.7

 . گزارش همه امور جاری شرکت در تابلوی اعالنات به اطالع تمامی کارگران برسد. 8

 . پرداخت حقوق کارکنان دفتر مرکزی کارخانه باید با نظر شورا صورت گیرد.9

برای وسایل بهداشتی، لباس کار، کفش، آمبوالنس و همه  . اختصاص بودجه الزم10

 امکانات الزم ایمنی 

 . حسابرسی دقیق میزان سود ویژه کارخانه و سهم کارگران از این سود11

 اسفند 15به همه کارگران، حداکثر تا تاریخ  57. پرداخت سود ویژه سال 12

 . پرداخت کلیه مزدها و مطالبات معوقه کارگران13

 کنند.می مین غذا برای همه کارگرانی که به صورت شیفتی کار. تض14

 مورد درخواست کارگرانهای . افزایش میزان وام15

 و سهام سرمایه داران فراری شرکتها . مصادره سرمایه16

 . افزایش مرخصی ساالنه کارگران تا سطح روزهای مرخصی کارمندان17

  %20. افزایش حق نوبت کاری به میزان 18

ای کارگران گلوکزان در همان لحظات نخست تأسیس بر دو نکته بسیار مهم انگشت شور

شورا های تأکید نهاد. اول اینکه کل آحاد توده کارگر باید در جریان همه تصمیم گیری

قرار گیرند و دوم آنکه جلسات مشترک نمایندگان شورا با کارفرما باید حتماً در حضور 
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شرکت های را در فردای روز تأسیس کلیه اموال و دارائیقاطبه کارگران تشکیل شود. شو

را مصادره نمود و آزاد سازی هر میزان آن را به تحقق کلیه مطالبات کارگران توسط 

 سرمایه داران موکول ساخت. 

 ( 6شماره  58فروردین  16پنج شنبه  –) روزنامه کار 

کارگران گلوکزان از برخی در میان شوراهای کارگری ماههای پس از قیام بهمن، شورای 

وجوه قوت بارز برخوردار بود. جهت گیری رادیکال هر چند محدود، اما کم یا بیش 

عملی شورا علیه سرمایه داری، تمرکز بر ضرورت اعمال قدرت علیه سرمایه داران به 

کارگر در پیشبرد امور های عنوان سالح کارساز مبارزه طبقاتی، تأکید بر نقش آحاد توده

دخالت هر چه وسیع تر کارگران در تمامی های لزام نمایندگان به فراهمسازی زمینهو ا

مسائل، از جمله موارد بسیار مهمی هستند که سایر شوراها یا فاقد آن بودند و یا نسبت 

دادند. با همه اینها شورای گلوکزان نیز به هیچ می به آن پای بندی بسیار ضعیفی نشان

ماده ایفای نقش به مثابه حلقه ای از زنجیره سراسری پیکار میزان و در هیچ سطحی آ

 شورایی ضد سرمایه داری طبقه کارگر نشد و در این گذر هیچ نقشی ایفاء ننمود. 

 «وزنه» شورای کارگران کارخانه 

شرکت وزنه تولید کننده آسانسور ساختمان، مثل  بسیاری از مراکز کار دیگر در روزهای 

تعطیل افتاد. صاحبان کارخانه با مشاهده بی ثباتی اوضاع، شرکت  پیش از قیام به ورطه

را تعطیل و کارگران را بیکار کردند. آنها در مقابل اصرار توده بیکارشدگان برای بازگشائی 

کارخانه مقاومت نمودند و گفتند که به دلیل فقدان وسائل یدکی و قطعات نیم ساخته، 

وع قیام، توده کارگر بر اصرار خویش افزود، اما سرمایه باشند. با وقنمی قادر به ادامه کار

دار هیچ تمایلی به شنیدن صدای آنان نشان نداد. کارگران در محل کارخانه اجتماع 

کردند. به مشورت و چاره گری پرداختند. چند نفر پیشنهاد نمودند که خودشان متحد 

طعات نیم ساخته به میان و مصمم شرکت را راه اندازی کنند. وقتی که سخن از فقدان ق

کنیم می آمد، همان کارگران به تکمیل پیشنهاد خویش پرداختند. آنها گفتند که تالش
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تا کارگاه را به تمام و کمال به شیوه سابق اما با قدرت و رأی جمعی خویش به کار 

اندازیم اما اگر موفق نشدیم آن را تبدیل به یک کارخانه تولید درب و پنجره و مانند 

کنیم. طرح این کارگران کلید حل مشکل شد. همه همصدا فریاد زدند که سد ها میینا

دانیم که چه باید بکنیم. می راه ما شکست. اکنون همه چیز روشن است. بسیار خوب

شرکت وزنه باید توسط ما تصرف گردد و ما قطعاً قادر به برنامه ریزی کارها و پیشبرد 

 آنها خواهیم شد. 

گران تشکیل شورا بود. صد کارگر کارخانه باالتفاق شورای خویش را تأسیس گام دوم کار

کردند و شورا دست به کار گشایش کارخانه و سازمان دادن خط تولید شد. سرمایه 

داران که تا آن لحظه در مقابل هر خواست و هر پیشنهاد توده کارگر سوای امتناع و 

ر کارگران مجبور به گفت و شنود مخالفت هیچ سخنی نداشتند، اینک زیر فشار قه

« انقالب اسالمی» گردیدند. وکیل کارفرما پای پیش نهاد و شروع به مدح و منقبت 

اسالم مظهر گذشت است و انقالب اسالمی هم باید مروج مالطفت و »کرد!! او گفت که 

 وکیل ادامه داد که کارگران باید عطوفت کنند و مسأله گشایش کارخانه«!!! رأفت باشد

و راه اندازی آن را که به صالح حال سرمایه دار نیست به دست فراموشی بسپارند. 

انزجارآمیز جناب وکیل سرمایه دار، سخت های کارگران با شنیدن خزعبالت و یاوه

عصبانی شدند و از دیدن این همه بی شرمی و وقاحت دچار حیرت گردیدند. یکی از 

خواهیم می چیست. ماها و سفسطه بازیها بیآنان خطاب به وکیل گفت که این عوامفری

کارگاه را راه اندازیم و این کار حق مسلم و غیرقابل هیچ تردید ما است. کل کارخانه و 

سرمایه و همه دار و ندار شما کارفرمایان محصول مستقیم استثمار و رنج ماست و حال 

زن و کودکان ما را تسلیم که شما به هوای سود افزونتر ما را بیکار ساخته اید و خود و 

گرسنگی نموده اید، اولین و واجب ترین کار پیش رویمان تصرف کارخانه، گرفتن آن از 

دست سرمایه دار و اداره تولید توسط خودمان است. وکیل کارفرما با مشاهده مقاومت 

و عزم راسخ کارگران شروع به تهدید نمود و توسل به قوای سرکوب دولت جمهوری 
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ا چاره کار دید. کارگران روانه سالن نهارخوری شدند. در آنجا اجتماع کردند و اسالمی ر

پیرامون چگونگی راه اندازی کارخانه شروع به گفتگو نمودند. در دل این گفتگوها بود 

که شورای کارگران متولد شد. همه بر تشکیل شورا تأکید نمودند و تصرف کارخانه و 

ه شورا قرار دادند. در همان روز عمله و اکره کمیته سازمان دادن خط تولید را بر عهد

چی رژیم اسالمی سرمایه همراه با یک روحانی بنا به خواست کارفرما وارد کارخانه 

شدند. مزدوران سرمایه شروع به تهدید نمودند اما کارگران یکدل و یک زبان فریاد زدند 

ت ادامه داد و توانست توطئه که کارخانه متعلق به آنها است. شورای کارگران به مقاوم

 سرمایه دار و عوامل سرمایه را خنثی سازد.

حالت نمونه اینجا اشاره شد به طور قطع فقط  که تاها مواردی از شوراها و شورا سازی

و مشتی از خروار دارند. کل مراکز کار و تولید در آن روزها میدان جنب و جوش کارگران 

تشکیل شورا، طرح مطالبات، مبارزه و مقاومت، سرکوب  بود. به گرون گرفتن کارفرمایان،

اعتراضات توسط عوامل سرمایه و فاشیسم اسالمی بورژوازی روند واقعی اوضاع روز را 

کرد. معضل اساسی در سراسر این فرایند همان چیزی بود که بارها بر آن می تعیین

رای سازمانیابی شورائی انگشت نهادیم. شوراها و جنبش شورائی روز فاقد بنمایه تالش ب

سراسری ضد سرمایه داری جنبش طبقه کارگر بود. در درون برخی شوراها تمایل 

شد می جهتگیری برای پاسخ به این نیاز به وضوح دیدههای کارگران به این کار و جوانه

فاقد استخوان بندی و توان الزم برای بالیدن، توسعه ها اما این تمایالت و جهتگیری

تاختن به سوی هدف بود. با تأکید بر این نکته از گفتگوی بیشتر پیرامون سایر  یافتن و

کنیم و فقط به ذکر نام عده ای از مراکز کار و تولید که در آنها می شوراها چشم پوشی

کنیم. می رادیکال کارگری چشمگیر بوده است بسندههای پروسه شوراسازی یا خیزش

 د از: به اجمال عبارت بودنها این نام

فرش  نساجی و 1

  گیالن

 ایران برکشرکت  3 پوپلینکارخانه  2
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 خاور 6 فومنات 5 پارس نیت 4

 ایران الکتریک 9 کنف کار 8 ایران کنف 7

 باتا 12 راف 11 توشیبا 10

 ایر پرسالن 15 کیسه گیالن 14 جوراب گیالن 13

 سیمکو اریکسون 18 کفش گنجه 17 چینی پارس 16

کشت و دام  19

 سفیدرود

 سیمان لوشان 21 ایران چیکا 20

 لوله شمال 24 پالستیک شمال 23 دخانیات 22

ماشین سازی پارس  26 ابر شمال  25

 اهواز

 شوفاژکار 27

پیستون سازی  28

 تبریز

 تراکتورسازی تبریز 30 کیسون اهواز 29

پارسیلون خرم  31

 اباد 

چرم و پوست خرم  33 فاما بتون 32

 آباد

الکتریک پارس  34

 رشت

   تهرانهای چاپخانه 33

   

 جنبش شورائی و طیف نیروهای کمونیسم خلقی

فرایند تکوین و ساخت و ساز شوراهای این دوره به گونه کم یا بیش تعیین کننده ای، 

محافل و نیروهای طیف کمونیسم خلقی بود. باید این های زیر فشار دخالت پردازی

« چپ». با وقوع قیام بهمن، سیمای ظاهری داد نظر قرار تأثیر را، آنچنان که بود مطمح

و گروههائی از ها در اینجا احزاب، سازمان« چپ»دچار برخی تغییرات شد. منظور از 

نیست. اینها اجزاء ها نوع حزب توده، اکثریت فدائی، حزب رنجیران یا این دار و دسته
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نس لیبرال ناسیونالیستی غیرقابل تفکیک ارتجاع بورژوازی در شکل اردوگاهی یا ج

پروچینی آن بودند. با این یا آن بخش رژیم اسالمی ارتباط تنگاتنگ داشتند. در کنار 

کارگر به پیاده نظام های ایستادند. برای تبدیل تودهمی قدرت سیاسی نوپای سرمایه

 خواستند تا برای تحکیممی دادند. از کارگرانمی فاشیسم اسالمی همه کارها را انجام

قدرت بورژوازی علیه همزنجیران خویش و علیه کل جنبش طبقه خود سنگر های پایه

جنگ های کارگر به میدانهای گیرند. عصای زیر بغل سپاه پاسداران برای گسیل توده

توده »شدند. عظیم ترین بخش آنها، می جنگ افروز ایران و عراقهای جنایتکارانه دولت

اختاپوسی امنیتی و پلیسی رژیم برای شکار و های زمانبا سا« اکثریتی ها» و « ای ها

نمودند. می کشتار فعالین کارگری یا چپ رژیم ستیز همکاری مستقیم مزدورمنشانه

تکلیف این جماعت روشن است و قرار نیست زیر نام چپ مورد گفتگو قرار گیرند. بحث 

باال های هت گیرینامیدند و در هیچ کدام جمی بر سر نیروهائی است که خود را چپ

این طیف به رغم تشتت وسیع صوری جمعیتهای فوق نداشتند.  تشابهی با احزاب و

میان نیروها و بخش هایش، به لحاظ بنمایه شناخت، استراتژی، افق، باورها و رویکردهای 

به اختصار ها خود، از نوعی همگنی و هم نهادی برخوردار بود. مبانی عام این همگنی

 از: عبارت بودند 

ستی سرمایه داری، ناسیونالی –. فرار از نقد مارکسی اقتصاد سیاسی، تبیین بورژوا 1

سرمایه »دستبافت نمایندگان ناسیونال چپ بورژوازی از نوع های غوطه وری در تئوری

سرمایه داری »، «!!نظام وابسته» ،«!!نیمه فئودال، نیمه مستعمره» ، «!!داری وابسته

 و .... «!! ه داری تحت سلطهسرمای» ، «!!پیرامونی

. آویختگی به روایت لنینی و انترناسیونال دومِی امپریالیسم، انحالل ایدئولوژیک در 2

کاریکاتوری نسخه پیچی اردوگاه شوروی، لیبرال چپ « امپریالیسم ستیزی»

 تروتسکیستی یا ناسیونال چپ خلقی و مائوئیستی
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برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی  . تلقی سوسیالیسم از سرمایه داری دولتی یا3

 «!!!دولت کارگری»کار توسط نوعی قدرت سیاسی باالی سر کارگران موسوم به 

در تبیین مناسبات اساسی طبقات اجتماعی « خلق». جایگزین سازی پرولتاریا با 4

 جامعه سرمایه داری!! 

های یه داری توده. رژیم ستیزی فراطبقاتی خارج از مدار مبارزه طبقاتی ضد سرما5

 کارگر

انقالب دموکراتیک » . پای بندی به نوعی رفرم پردازی میلیتانت پوپولیستی زیر نام 6

و «!! جمهوری دموکراتیک خلق» با هدف استقرار چیزی به نام «!!! ضد امپریالیستی

 «!! سرمایه داری مستقل و ملی»هموارسازی راه انکشاف 

طبقه کارگر های اصرار افراطی بر جایگزینی نقش توده. باور به تقدس حزب لنینی و 7

 ها توسط حزب باالی سر آن

. تأکید بر اهمیت ویژه سندیکاسازی و جنبش سندیکائی به عنوان اهرم کارساز تبدیل 8

 توده کارگر به پیاده نظام حزب

. فرار از فهم کمونیسم به عنوان جنبش ضد سرمایه داری آگاه پرولتاریا، تلقی آئین یا 9

 نوعی علم مبارزه از کمونیسم!! 

. جداسازی دیکتاتوری، خفقان، تبعیضات جنایتکارانه جنسی و قومی و نژادی و کل 10

میستی این سیه روزیهای دیگر جامعه موجود از ریشه سرمایه داری آنها، القاء روایت رفر

در شعور کارگران. تالش برای به صف نمودن توده کارگر در قلمروهای مختلف ها پدیده

 رفرم طلبی بورژوائی زیر نام مبارزه برای رفع فجایع محصول وجود سرمایه!!! 

هویتی مشابه مفصلبندی مشترک شناخت، فکر، آرمان، های باال و بنمایههای شاخص

محافل و نیروهای طیف چپ در روزهای قبل و بعد قیام بهمن افق و تار و پود استراتژی 

زدند که چپ روز، هر چه هست و میداندار هر می بانگها کرد. این شاخصمی را تعیین

داری طبقه   کارزاری که باشد، نیروی چاره گر، راه پرداز و اثرگذار جنبش ضد سرمایه
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ح برخاستگان شرائط کار و کارگر نیست. فعالین این چپ اگر چه در وسیع ترین سط

درون های استثمار و زندگی بردگان مزدی بودند، اما در پهنه مبارزه طبقاتی و کشمکش

کاویدند. سرمایه داری می جامعه سرمایه داری همه چیز را با سر بخشهائی از بورژوازی

انقالب را، سازمانیابی جنبش  ،را، سوسیالیسم را، جنبش کارگری را، کمونیسم را

رگری علیه سرمایه را، رابطه میان مبارزه روز کارگران و جنگ آنها برای رهائی از کا

های وجود طبقات، دولت و جامعه طبقاتی را، ارتباط بین سنگرهای مختلف مبارزه توده

متنوع زندگی اجتماعی را، تمامی اینها را، نه با سالح نقد مارکسی های کارگر در عرصه

ه رادیکال ماتریالیستی مارکس به تاریخ جوامع انسانی، که با اقتصاد سیاسی، نه با نگا

 انداختند. می دید و دریافتهای انترناسیونال دومی، لنینیستی و کائوتسکیستی نظر

طیف چپ با این مختصات در دل طوفان رخدادهای روز نه فقط کمکی به جنبش ضد 

ذاری و راهبردش سدی بر که با هر سخن، اثرگ نمودنمی کارگرهای سرمایه داری توده

افزود. تحلیل ها، شعارها، می سدهای سر راه جهتگیری سرمایه ستیز این جنبش

همگی ساز و کار این سد سازی  این طیف های دورنماپردازی ها، راهکارها و نقشه عمل

تئوریک های کردند. ادبیات و ارگانمی بودند و سد پشت سر سد در این مسیر را معماری

 گویاترین سند در این زمینه ،خورشیدی 1358یف چپ به ویژه در سال و نظری ط

اتحادیه کمونیست »نوع های باشند و من در میان آنها به هیچ وجه سراغ لیبرال چپمی

سازمان »روم. از نمی آنها« وحدت کمونیستی» یا رقبای هم سرشت « زحمت» و « ها

اوالً در منتهی الیه چپ این طیف قرار  آورم کهمی مثال« پیکار برای آزادی طبقه کارگر

نموده، با تفاوت هائی اندک، می گفته است و تبلیغ و ترویجمی داشته است و ثانیاً آنچه

 حدیث رویکرد و پراکسیس سیاسی آن روز همه ما است. 

» خواست تا به جای مبارزه علیه سرمایه داری کمر جنگ علیه می چپ از کارگران

« لنینیسم»بربندند!!! چیزی که یک شاخص بسیار مهم پای بندی چپ به « امپریالیسم

ماند که ماهیت و خاصیت می شد. امپریالیسم لنین و چپ معجون عجیبی رامی تلقی
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سرمایه داری خود را به تمام و کمال گم کرده بود!! با انکشاف رابطه خرید و فروش 

ورزید می شت!!! به فئودالیسم عشقنیروی کار و سرمایه داری شدن کشورها سر عناد دا

 زد!!! سد راه استقرار صنعت ملی!! و رشد آزاد سرمایه داری!!می و برای بقای آن شمشیر

داد و در عوض به تنزیل بگیری، نمی شد. هیچ رغبتی به استثمار کارگران نشانمی

چپ به ورزید. می رباخواری، غارت منابع طبیعی و محصول اضافی دهقانان بسیار عشق

کرد که االن مجال مبارزه علیه سرمایه نیست. باید تکلیف این می کارگران القاء

داری و مانع استقرار صنعت ملی را   امپریالیسم نزول خوار دشمن رشد آزاد سرمایه

روشن ساخت!!! باید از این طریق راه انکشاف نظام بردگی مزدی را هموار کرد و با این 

سم شتافت!!! چپ همه این حرفها را از لنین و کمینترن و کار به استقبال سوسیالی

احزاب لنینی یاد گرفته بود. کارگران را به شکلهای مختلف از مبارزه ضد سرمایه داری 

کرد. کل گند و تعفن و بشرستیزی ذاتی سرمایه را از وجود شیوه تولید می دور

ید اضافه ارزش، از پدیده کاپیتالیستی، از رابطه خرید و فروش نیروی کار، رابطه تول

نمود و همه را می جدائی کارگر از کارش، از رابطه تسلط کار مرده بر کار زنده، جراحی

های داد. به تکهمی ارجاع« سرمایه داری وابسته»به جرثومه مجهول الهویه ای به نام 

 آن روز ایران نگاه کنیم. « چپ ترین بخش طیف چپ»ارگان « پیکار»زیر از نشریه 

مهم امپریالیسم های بانکها یکی از وسائل استثمار نیروی کار کشور ما و یکی از اهرم» 

 جهانی برای چپاول ثروتهای ملی و یکی از مظاهر بارز وابستگی به امپریالیسم به شمار

در روند انقالب بوده است و این ملی ها ملی کردن بانکها خواست توده« ....... آید.می

یعنی قطع سلطه ها ملی کردن بانک»معنای کامالً معینی داشته است. کردن برای آنها 

امپریالیستی و دالالن های و نفوذ امپریالیسم در مؤسسات بانکی از طریق مصادره سرمایه

به بانک واحد و اعمال نظارت انقالبی بر آنها از طریق ها داخلی آنها، تبدیل کلیه بانک

با محتوای فوق مورد ها خواست توده»کند که می افهپیکار اض«. شورای کارکنان بانکها

تأکید همه نیروهای انقالبی، مارکسیست لنینیست، دموکرات و از جمله عناصر مردمی 
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 و بیست دوشنبه – 7نشریه پیکار شماره « ) درون حاکمیت جمهوری اسالمی است

. اند نشریه متن عین دوم و اولهای گیومه در شده نقل مطالب -1358 خرداد یکم

 (است مضمون به نقل سوم گیومه

کل عبارات باال نقش گمراه کردن و دور ساختن توده کارگر از میدان واقعی مبارزه علیه 

کند. ضد مارکسی ترین تحلیل از واقعیت سرمایه، شیوه می سرمایه داری را بازینظام 

ن جامعه، شرائط تولید سرمایه داری، جامعه کاپیتالیستی، صف بندی طبقاتی درون ای

فعاالن ئل مربوط به مبارزه طبقاتی را تحویل اامپریالیستی تولید سرمایه داری و کل مس

دهد. سرمایه را از دایره شناخت و تیررس پیکار طبقه کارگر می ی و توده کارگرکارگر

نشاند. سرمایه می را بر جای آن« سرمایه داری وابسته»معجونی به نام  نماید ومی خارج

اینجا از ماهیت خود به مثابه یک شیوه تولید، به مثابه رابطه جدائی کارگر از وسائل  در

کار و محصول کار و سرنوشت زندگی اجتماعی خود، رابطه بانی و باعث سقوط کامل 

گردد. کارگر در این تعریف می کارگر از هستی آزاد و هر گونه حقوق انسانی خویش، تهی

بیند که هیچ دلیلی برای داشتن هیچ تضاد و نمی ایهنه فقط خود را رویاروی سرم

گردد پدیده مجعولی می کند. بالعکس آنچه برایش هیوال و بختکنمی تعارضی با آن پیدا

های ثروت» است. پدیده ای که ساز و کار تعرض اجانب به منابع و « وابستگی»به نام 

  شود!!!می شمرده« ملی

شدن بانک ها، « ملی»گفت که خواستار می کارگران با چیدن مقدمات فوق، به« پیکار»

نهادهای مالی، صنایع، معادن، بنگاههای حمل و نقل و مراکز اقتصادی وابسته شوند!!! 

در همان نسخه پیچی باال، فراز و «!! وابسته»و طبیعتاً همه مؤسسات ها در مورد بانک

، این «یک بانک ادغام کنند را درها همه بانک» کرد. می فرود انجام کار را هم مشخص

توسط شورای « نظارت انقالبی» قرار گیرد و این « نظارت انقالبی»بانک واحد تحت 

و الجرم کل ها کارکنان بانکها اعمال گردد!!! صدر و ذیل کل بحث روشن است. بانک

سازد، باید دولتی شوند. می خصلت نما« وابستگی»را با ها سرمایه هائی که پیکار آن
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مشروعیت « نظارت انقالبی شورای کارکنان»با نام « محللی»تی شدنی که در پرتو دول

» کند!!! چرا این دولتی شدن، چنین قدرت اعجازی دارد و می شفاف کمونیستی پیدا

نماید!!! پاسخ روشن است. معضل از منظر می «تطهیر» را « حرام« » سرمایه وابسته

این سازمان در منتهی الیه سمت چپ آن  و طیف کمونیسم خلقی لنینی که« پیکار»

قرار داشت!!! سرمایه هر « وابستگی»ایستاده بود، نه وجود سرمایه که در بلیه ای به نام 

ایدئولوژیک سازمان مورد تنفر بود، اما در پهنه نسخه پیچی های چند در فرمولبندی

« وابستگی»از ها پراکسیس سیاسی و اجتماعی، عیبی به ذات خود نداشت، همه عیب

« خارجی»گردید و راه پاالیش این پلیدی هم آن بود که از دست مالکان می ناشی

گرفته شود و به دست مالکان وطنی افتد!!! این تغییر مالکیت به زعم کمونیسم خلقی 

کرد، وقتی که شورای کارکنان فرایند تحقق آن را می لنینی مشکل کارگران را هم حل

 نمود!!! می دیدبانی

محافل چپ خلقی عمالً دور ساختن هر چه بیشتر کارگران « ضد سرمایه داری»ارزه مب

توده کارگر برای اینکه « پیکار»کرد. مطابق توصیه می از پویه واقعی این کارزار را دنبال

رها شوند، باید مبارزه علیه سرمایه به « سرمایه وابسته»از دام پدیده مجهولی به نام 

زه علیه رابطه تولید اضافه ارزش، علیه جدائی خود از کار و وسایل معنای واقعی آن، مبار

کار و محصول کار، علیه همه آنچه که مظهر موجودیت و قدرت و حاکمیت سرمایه 

است را به دست فراموشی بسپارد!!! معنای حرف چپ در عین حال آن بود که کارگران 

ولی را بر دومی ترجیح دهند باید میان سرمایه داری دولتی و خصوصی فرق بگذارند، ا

و از مالکیت دولت بر سرمایه اجتماعی در مقابل مالکیت سرمایه داران خصوصی دفاع 

سرمایه داری دولتی »کرد که گویا می نمایند!!! چپ با این گفته خود حرف لنین را تکرار

قرار « حزب کمونیست»و اگر زیر چتر قدرت و حاکمیت «!!! آستانه سوسیالیسم است

رد عین سوسیالیسم خواهد بود!!! گمراهه بسیار فاجعه باری که چپ در پیش پای گی
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نمود و با حفاری آن راه هر میزان جهتگیری یا حتی آشنائی و نگاه می توده کارگر حفر

 ساخت. می کارگران به سوسیالیسم مارکسی لغو کار مزدی را سد

خرده »قدرت مرکب از گفت که ماشین دولتی روز، یک بلوک می چپ به کارگران

« مردمی»از وجود عناصر « پیکار»و بورژوازی لیبرال است. در همان شماره «!!! بورژوازی

 در ساختار دولت یا به بیان دیگر دولتمردان مردمی همسو با استثمار شوندگان صحبت

شد که رژیم جمهوری اسالمی نهاد می گردد!! معنای این سخن برای توده کارگر آنمی

برنامه ریزی، حراست، تحکیم و پاسدار رابطه تولید اضافه ارزش یا حتی دستگاه نظم، 

قهر سرمایه داری نیست!!! بلکه ترکیب نامتجانسی از دیکتاتوری و اختاپوسی اعمال 

نیروهای متنوع طبقاتی و اجتماعی است!! ترکیبی که باید بخشی از آن را نقد سازنده 

راه دموکراتیزه شدن و خلقی گردیدن  افشاء نمود تاو تقویت آمیز کرد!! عده ای را هم 

کل بلوک هموار شود!!! چپ در این دوره و به صورت اخص در ماههای نخست پس از 

قیام بهمن، حتی سنت همیشگی و دیرپای رژیم ستیزی فراطبقاتی فاقد بار ضد سرمایه 

ی کرد و این داری را هم کنار نهاد، برای فاشیسم دینی درنده بورژوازی حیثیت ساز

 کارگر تزریق نمود. های حیثیت پوشالی دروغین را به ذهن توده

گفت که مشکل آنها نداشتن حزب است!!! اگر پشت سر حزب راه می چپ به کارگران

افتند، اگر مطابق دستور حزب قیام کنند. اگر حاکمیت سیاسی سابق بورژوازی را با 

ها با این حرف «چپ»رود!!! می پیشحزب جایگزین نمایند، همه چیز بر وفق مراد 

ریشه رویکرد به سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری و اعمال قدرت علیه سرمایه را در 

 زد. بر کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی پرولتاریا شالقمی کارگر آتشه وجود تود

دولتی را کشید و پایه تبدیل جنبش کارگری به پیاده نظام استقرار سرمایه داری می

نمود. در قالب هر محفل و هیأت، نمی بخشید. چپ به این بسندهمی استحکام و قوام

دانست!!! همه فکر و ذکرش این بود که شمار هر چه می خود را قائم مقام طبقه کارگر

خود جاسازی کند. فعالین کارگری را از پیکر های کثیرتر کارگران را در درون فرقه



 75   /  1360تا  1357فصل نهم: از 

نمود. آنها را با هدف بازاریابی و رونق بازار می قاتی خود جراحیجنبش جاری و بدنه طب

نهاد. چپ در می حزبی و گروهی به نمایشهای فرقه، به صورت کاالهای الگو در ویترین

اندیشید سازمانیابی جنبش ضد سرمایه داری نمی این گذر به تنها چیزی که هیچ

کرد، فربه شدن و می زه اش را تعیینکارگر بود و آنچه که همه مشغله و مبارهای توده

 قطورتر شدن بیشتر گروه بود. 

جمهوری دموکراتیک » گفت که باید دولت فعلی را با می به کارگران خلقی لنینی چپ

ساخت، می کرد و کعبه آمال کارگرانمی جایگزین نمود!! آنچه را زیر این نام آرزو« خلق

یا بود. نوعی قدرت سیاسی که باید به نام شکلی از اعمال حاکمیت سرمایه بر پرولتار

سرمایه داری » کارگران و زحمتکشان در نبرد با امپریالیسم!! راه انکشاف چیزی به نام 

کارگر را آماج های ؟!!! برای حصول این هدف توده«را هموار سازد« مستقل و ملی

م و بی حقوقی فرساینده ترین و رقت بارترین شکل استثمار قرار دهد. تمامی اشکال ست

و سیه روزی را زیر بیرق حاکمیت خلق و سرکردگی پرولتاریا بر طبقه کارگر تحمیل 

داد که همین قدرت سیاسی بعدًا می کند. چپ خطاب به توده فروشنده نیروی کار ادامه

 پرولتاریا خواهد شد!!! « دولت سوسیالیستی»سنگ بنای 

تلف گفتمان یا کل رویکرد رادیکال ترین باال، وجوه مخهای و راه حل پردازیها آموزه

کارگر در روزهای پیش و بعد قیام های طیف چپ ایران در رابطه با جنبش جاری توده

داد. در همین راستا و برای داشتن تصویر روشن تری از می را تشکیل 60بهمن تا سال 

د که توسط چن 58قطعنامه راهپیمائی اول ماه مه سال این وضعیت بد نیست به 

کنفرانس »درون های و با توافق ضمنی تمامی گروه «3خط »سازمان و گروه طیف 

 تنظیم گردیده بود، نگاهی بیاندازیم.« وحدت

 خواهران و برادران کارگر!

شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه گرم ترین درودهای خود را در بهار آزادی به 

دارد. امیدواریم می زحمتکشان تقدیممناسبت روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و 
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این روز نقطه عطفی در جهت همبستگی و یگانگی صفوف کارگران و زحمتکشان ایران 

باشد، تا دست در دست یکدیگر با مبارزات یکپارچه کلیه عوامل و آثار امپریالیسم، 

دور از هر  ارتجاع و بهره کشی فرد از فرد را نابود ساخته، ایرانی آزاد، آباد و مستقل، به

گونه ستم و تبعیض به وجود آوریم. در هر نقطه از جهان که طبقه کارگر مورد ظلم و 

کند، اول می ستم قرار بگیرد، در هر جا که طبقه کارگر برای زندگی شرافتمندانه مبارزه

ماه مه روز جهانی کارگران در اعتراض نسبت به ظلم و بهر کشی و روز جشن برای 

باشد. در دوران طاغوت، دیکتاتوری شاه جالد و عوامل می سته جهانکارگران از بند ر

فرمایشی به اصطالح کارگری سعی های فاسدش، با ساختن سندیکاهای قالبی و سازمان

در تفرقه افکنی نمود و مانع تشکل واقعی و مبارزه یکپارچه طبقه کارگر ایران شد، ولی 

مبارز ایران و مبارزات سرسختانه آیت  این دیکتاتوری خونخوار به همت ملت قهرمان و

اهلل خمینی از میان برداشته شد. لذا در این لحظه تاریخی که امکان بیشتری در راه 

پیوند و همبستگی سراسری برای ما کارگران و زحمتکشان ایران فراهم است ضمن 

ا ذیل را بهای تأکید بر ضرورت وحدت کارگران ایران از دولت موقت انقالب خواسته

 قاطعیت تمام خواستاریم. 

های . هر چه زودتر کارخانه ها، بانک ها، مؤسسات بیمه، شرکت ها، معادن و زمین1

 ملی گردد. ها سرمایه داران خارجی و شرکای داخلی آن

. کلیه قراردادهای نابرابر سیاسی، اقتصادی و نظامی اسارت بار با کشورهای 2

 ی باید لغو شود. امپریالیستی به خصوص قراردادهای نفت

. اخراج کلیه کارشناسان کشورهای امپریالیستی و جایگزینی متخصصین ایرانی را 3

 خواستاریم.

 . صنعتی کردن کشور از طریق ایجاد و توسعه صنایع مادر باید عملی گردد.4

. ضمن محکوم کردن هر نوع تجزیه طلبی، از حقوق ملی خلقهای ایرانی حمایت کرده 5

 قوق را در قانون اساسی آینده خواستاریم. و تضمین این ح
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مالکان و سرمایه داران بزرگ وابسته به دربار مصادره و باید به شوراهای های . زمین6

 دهقانی سپرده شود. 

. ما ضمن پشتیبانی از مبارزات ضد امپریالیستی آیت اهلل خمینی و آیت اهلل طالقانی، 7

ی حمایت کرده، خواستار شرکت فعال تمام از طرح انقالبی شوراهای ایالتی و والیت

 باشیم.می طبقات و اقشار در این شوراها

. طبقه کارگر در انقالب نقشی اساسی و تعیین کننده داشته است، لذا مجلس مؤسسان 8

 از نمایندگان کلیه طبقات و اقشار بخصوص طبقه کارگر باید تشکیل شود. 

 متکشان باشد. . قانون اساسی جدید باید مدافع منافع زح9

. قوانین کار ضد کارگری فعلی لغو و قانون کار جدید با شرکت نمایندگان واقعی 10

 کارگران شامل موارد ذیل تهیه شود. 

حق کار مطابق تخصص و تأمین معاش زندگی در دوران بیکاری با ایجاد صندوق  الف.

 بیمه بیکاری

اجتماعات کارگری و عدم دخالت نیروهای نظامی و  ،. قانونی بودن حق اعتصابب

 پلیسی در امور کارگری 

 ساعت کار در هفته  40 ج.

افزایش آن متناسب با ازدیاد سرسام آور  ،حداقل حقوق برابر با مخارج زندگیتعیین  د.

 ها قیمت

ناشی های تأمین مسکن، بیمه، بهداشت رایگان و مصونیت در مقابل خطرات و بیماری ه.

 از کار 

 حقوق مساوی در مقابل کار مساوی برای زنان و مردان و.

 برابری مرخصی ساالنه کارگران با کارمندان ز.

 ها تعیین بازنشستگی متناسب با سختی کار و حقوق بازنشستگی با افزایش قیمت ط.

 کارگریهای اخراج کلیه نیروهای نظامی از محیط ظ.
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واقعی کارگری و انحالل رسمی های شوراها و اتحادیه به رسمیت شناختن سندیکاها، ی.

 سندیکاهای طاغوتی 

 و تأسیسات کارگری به دست خود کارگران ها اداره سالن ل.

 .کنیممی ما همبستگی خود را با تمام کارگران و زحمتکشان جهان اعالم

 زادیآدرود بر همه شهدای راه 

 (1358اردیبهشت  14) نقل از پیکار شماره دو، 

و محافل طیف به اصطالح رادیکال ها شاید تصور اینکه بیانیه فوق واقعاً توسط سازمان

ایران تهیه شده است، برای یک کارگر آگاه امروزی اعم از ایرانی یا غیر  58تر چپ سال 

ایرانی بسیار دشوار باشد. در هیچ جای بیانیه، با هیچ چشم مسلح، هیچ ردی از هیچ 

که کل «!! ایرانی آزاد، آباد و مستقل» ائی توان پیدا کرد. برپنمی بارقه ضد سرمایه داری

کارخانه ها، زمین ها، آب ها، معادن، بانک ها، بیمه ها، مؤسسات حمل و نقل و کاًل 

است!! قراردادهای متضمن « وطنی»آن در مالکیت دولت یا سرمایه داران های سرمایه

اقتصادی خارجی و داخلی در آن، به نفع ای همیان تراستها توزیع نابرابر اضافه ارزش

جای « وطن پرست»ملغی شده است!! متخصصان عالیجاه « میهن»سرمایه داران 

را گرفته اند!! صنایع آن سریع و پرشتاب در حال توسعه است!! « اجنبی»کارشناسان 

در « تجزیه طلبی»کند!! هر نوع می بازار استثمار نیروی کارش در اوج اعتال و رونق سیر

آن محکوم و مستحق سرکوب است!! دیکتاتوری عریان سلطنتی آن که پیش تر پاسدار 

بوده است!! به همت واالی آیت اهلل خمینی سرنگون شده « طاغوت»منافع چیزی به نام 

است!!! طبقات مختلف اجتماعی آن در شوراهای انقالبی نسخه پیچی ولی فقیه ضد 

نکات مشابه دیگر صدر و ذیل تضاد گردیده اند!!! و متحدالمنافع و فاقد  !!امپریالیست

 دهد!! می را تشکیل این قطعنامه طوالنیهای حرف

آرزوی دیرین و رؤیای هیجان زای سؤال مهم آنست که مفاد قطعنامه باال در عالم واقع، 

باشد!! ارتجاعی ترین بخش بورژوازی کشور،  ستتوانمی کدام طبقه و نیروی اجتماعی
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اران بنیان گذاری و سازماندهی رژیم درنده فاشیستی اسالمی بورژوازی یا دست اندرک

 «چپ». دادمی را تحویل کارگرانها طب و یابسهمین رَ نیزهمان جمهوری اسالمی 

را میان  آنهادل باز  دست و بسیار وگفت می راها ایران در روزهای پس از قیام، این

یک سؤال دیگر در همین جا این است که چرا ما بر ورق  کرد!!می تبلیغکارگر های توده

در آن روزها گفته و انجام داده ایم،  همه مازدن کارنامه چپ خلقی لنینی و مرور آنچه 

کنیم. به این دلیل ساده که در فضای سیاسی و اجتماعی آن روز می تا این حد تأکید

ها برهوت آفرینی اینشار خیزش شورائی کارگران زیر فبه ویژه در آغاز آن برهه، 

خواهد شد که چپ با دایره نفوذ بسیار حتماً گفته قرار داشت. ها راهبردها !! و توصیه

پروسه شوراسازی توانسته است نمی محدود یا حتی نامحسوس خود در جنبش کارگری

د دهد. واقعیت چنین نبود. در این گذر چند نکته را نیازمنطبقه کارگر را تحت تأثیر قرار 

 بینم.می توضیح

چپ مقبولیت قابل توجهی میان های شکی نیست که گروهها و سازمان در این .اول

اما نباید نداشتند، ها کارگران یا نقش تعیین کننده ای در جهت دادن مبارزات روز آن

 در ارتباط بودند.ها فعالین کارگری نسبتاً زیادی با این محافل و سازماناز یاد برد که 

 نهادند. می ی که به نوبه خود بر رخدادهای روز جنبش کارگری کم یا بیش تأثیرفعاالن

 قلمداد« انقالب»وسیع کارگر زیر آوار توهم، خود را فاتحان یک های ، تودهدوم

کردند!! و با همین ذهنیت متوهم و شستشو شده انتظار داشتند که پاره ای مطالبات می

، رژیم نه فقط سومابتدائی و محقر روزشان توسط جمهوری اسالمی جواب مثبت گیرد. 

 کرد. می داد که تمامی اعتراضاتشان را سرکوبنمی هیچ پاسخ مساعدی به این مطالبات

 نهادند و آماده سازمانیابی خودمی هراً روی به مبارزه. در چنین وضعی کارگران قچهارم

 شدند. می

کرد، می ، تنها جریان اپوزیسیون که خود را همسو و همراه توده کارگر معرفیپنجم

طیف چپ بود، به بیان دیگر یک سوی کارزار جاری، جمهوری اسالمی و حامیانش از 
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بودند که سوای طیف سازمانها و نوع حزب توده قرار داشتند و در سوی دیگر کارگران 

 دیدند. نمی محافل چپ نیروی دیگری را کنار خود

در چنین شرایطی اثرگذاری فعالین کارگری عضو یا هوادار گروههای چپ بر برخی 

شوراسازی کارگران پدیده شگفت های رویدادهای درون کارخانه ها، مانند جنب و جوش

نمود. نمی ن هم روند این تأثیر را منتفی و تعطیلآوری نبود. معدود بودن شمار این فعالی

نیز دقیقاً همین بود. این  58یک دلیل اساسی بی اعتباری و بی نقشی شوراهای سال 

خودپوی مبارزات جاری های شوراها سوای چند مورد معین و معدود حتی ارگان

د نقش مکانی کارگر علیه سرمایه داری هم نبودند. بیشتر از آنکه چنین باشنهای توده

آنها با هم های و رقابت جوئیها چپ خلقی و کشمکشهای برای تبلیغ گمراهه آفرینی

کردند. در همین راستا به جای آنکه نماد اعمال قدرت توده کارگر علیه می را بازی

کوبیدند. به جای ها میشدن و دولتی گردیدن کارخانه« ملی»سرمایه شوند بر طبل 

ختصاص کل محصول اجتماعی ساالنه به رفع نیازهای معیشتی پیش کشیدن مطالبه ا

و رفاهی و تعالی جسمی و فکری خویش، به جای سر دادن شعار آموزش و بهداشت و 

درمان و مهد کودک و مسکن تمام رایگان، به جای خواست امحاء کار کودک و برقراری 

نها، فریاد اعتراض علیه مجانی مورد احتیاج سالمندان و معلوالن، به جای ایهای مراقبت

دادند!! برهوت آفرینی فاجعه باری که چپ می سر خارجیهای سرمایهدولتی نشدن 

موسوم به شوراهای کارگری هم های کرد و تشکلمی لنینی برای کارگران نسخه پیچی

 زدند. می بر گرد آن سینه

، به فتندرمی خود راکارگر راه مبارزه روز های داد که هر کجا تودهمی همه شواهد نشان

و فشار کوه توهمات، باز هم بار سرمایه ستیزی ها رغم همه بی افقی ها، ناآگاهی

ند. فعالین یدگردمی که دنباله رو چپ خلقی بودخودجوش طبقاتی آنها بیشتر از جاهائی 

گذاشتند بنا به دستور تشکلهای متبوع و می کارگری درون سازمانهای چپ هر کجا پا

قطع » امپریالیستی و های سرمایه« ملی کردن» توانستند از می ود تارهبران خ
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رژیم در «!!! جناح خرده بورژوازی» و تقویت « جمهوری دموکراتیک خلق»و « وابستگی

های گفتند!! و محلی برای برجسته شدن خواستهمی مقابل جناح بورژوازی لیبرال

موضوع جدال واقعی کارگران علیه  بهها اساسی روز کارگران، تبدیل شدن این خواسته

سرمایه و عروج یک جنبش واقعی ضد سرمایه داری با مطالبات معیشتی، رفاهی و 

 نهادند. نمی سیاسی باقی

این دوره نیروهای مختلف چپ از سازمان چریکهای فدائی خلق های تأثیر نسخه پیچی

شد به گونه بسیار یم را بر روی بسیاری از اعتراضات روز کارگری« 3خط »گرفته تا 

اتحادیه کارگران بیکار و »تشکل موسوم به  58بارز مشاهده نمود. در نیمه اول خرداد 

با صدور یک فراخوان از همه کارگران و اهالی شهر خواست تا در یک « اخراجی تبریز

بایست فاجعه بیکاری گسترده می راهپیمائی شرکت نمایند. این راهپیمائی علی االصول

توده کارگر را محور اعتراض و جدال خود قرار دهد و ظاهراً با همین هدف هم  دامنگیر

گردید. در روز موعود جمعیت قابل توجهی از کارگران در محل اعالم شده، می برگزار

 و «دخالت امریکا نابود باید گردد»تظاهرات خویش را با شعارهای ها اجتماع کردند. آن

زیادی عبور کردند. در های آغاز نمودند!! از خیابان «داعدام انقالبی پیگیر باید گرد»

پیوستند و باالخره  شروع به خواندن ها طول راهپیمائی کارگران هر چه بیشتری به آن

 گفت: می قطعنامه خود نمودند. قطعنامه

ما کارگران سالها در زیر سلطه سرمایه داری وابسته به امپریالیسم از هستی ساقط »

اری و فقر و گرسنگی نصیب ما گردیده است. ریشه این بیکاری را در شده ایم و بیک

دانیم. امروز از برکت مبارزه می سیستم سرمایه داری وابسته و نفوذ امپریالیسم امریکا

بی امان مبارزین راستین و شهدای راه آزادی هم صدا با سایر نیروهای ضد امپریالیستی 

ها استه ایم، تنفر و انزجار خود از امپریالیستو ضد صهیونیستی و ضد ارتجاعی به پا خ

 نمائیم. آنها ادامه دادند که:می گره کرده اعالمهای با مشترا  و صهیونیستها



 تاریخ جنبش کارگری/جلد دوم  /  82

ضمن پشتیبانی از موضع ضد امپریالیستی رهبر انقالب، آیت اهلل خمینی خواهان  . ما1

 عمال رژیم سابق و مزدوران و جاسوسان امریکا و اسرائیل هستیم. های ادامه اعدام

 .نمائیممی . تجاوز و مداخله مذبوحانه سنای امریکا در امور کشورمان را شدیدا محکوم2

 هستیم.ها و صهیونیستها . خواهان نابودی و قطع هر گونه نفوذ و دخالت امپریالیست3

دانیم و خواستار ملی شدن می داری وابسته. ریشه بیکاری را در سیستم سرمایه 4

 وابسته هستیم.های سرمایه

 و امپریالیسم بار اسارت سیاسی – اقتصادی –نظامی های . خواهان لغو پیمان5

 «هستیم صهیونیسم

 (1358چهاردهم خرداد -6)پیکار شماره 

اخراج همان گونه که گفته شد این کارگران دست به راهپیمائی زده بودند تا علیه 

ها و بیکاری و گرسنگی و فالکت روز خود اعتراض کنند، مصیبتها خویش از کارخانه

و فجایعی که همه در وجود سرمایه داری ریشه داشتند و کارگران باید برای چالش آنها 

داند، باید قدرت عظیم طبقاتی خود را می شیرازه هستی سرمایه را آماج تعرض قرار

 و مراکز کار و تولید را از دست صاحبان سرمایه خارج دادندمی شورائی سازمان

لبه کامل دارد، جار و جنجال غآنان آنچه که های ساختند. اما در شعارها و قطعنامهمی

رسد، حتی می است و آنچه تقریباً غائب به نظر« ضد امپریالیسم و سرمایه داری وابسته»

مجبور ساختن بورژوازی به اعتراض ضد بیکاری و جستجوی راه اعمال قدرت برای 

تضمین اشتغال بیکاران است. شکی نیست که شعارها و قطعنامه راهپیمائی هیچ ربطی 

اینکه هر کجا خود  به یک تظاهرات اعتراضی متعارف کارگری در آن روز نداشت. کما

 کردند، پیچ و خم پروسه رخدادها به گونه دیگریمی کارگران نقش مؤثر و دخالتگر ایفا

توان اشاره کرد که در اینجا فقط به چند می زیادی در این گذرهای . به نمونهشدمی

 کنیم.می مورد اکتفاء

 راهپیمائی کارگران اصفهان
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شهر اصفهان به دور هم « خانه کارگر»کارگر در  300حدود  1358فروردین  16روز 

ایه، سرمایه بیکار بودند، به وضعیت روز خویش اعتراض داشتند. سرمها جمع شدند. آن

زدند که دولت می دانستند و فریادمی داران و رژیم جدید را بانی و باعث بیکاری خود

سرمایه داری موظف به حل معضل اشتغال آنان است. اجتماع کارگران به سرعت مورد 

از سران  «مصحفمجید »جمهوری اسالمی قرار گرفت. همزمان های یورش کمیته چی

« خانه کارگر»معاون وقت استانداری اصفهان خود را به و « هانجمن حجتی»پیشینه دار 

رساند و اعتراض کنندگان را تهدید به قتل عام کرد. کارگران با اراده استوار راه مقاومت 

پیش گرفتند و بر خواست خویش اصرار ورزیدند. مصحف مجبور به عقب نشینی شد و 

 ا فردا صبر کنند. با هدف دست به سر نمودن توده کارگر از آنها خواست که ت

کارگر وارد خانه کارگر شدند تا تکلیف اشتغال خویش  10000صبح روز بعد نزدیک به 

را از زبان معاون استاندار دولت سرمایه بشنوند. آنها ساعتی منتظر ماندند و زمانی که 

باشگاه »از آمدن مصحف و دریافت جواب مأیوس شدند همگی، همدل به سوی 

ند. مصحف در آنجا بود. وی با مشاهده موج جمعیت چندین هزار راه افتاد« کارگران

و توسل به نفری کارگران دچار وحشت گردید و از آنجا که هیچ سخنی سوای تهدید 

الزم های برای راهپیمایان نداشت تصمیم گرفت که با پیش کشیدن بهانهسرکوب، 

هزاری نفری  10یم محوطه باشگاه را ترک گوید. او راهی استانداری شد و جمعیت عظ

کارگران نیز به سوی استانداری راه افتاد. راهپیمائی توده وسیع کارگر در بین راه آماج 

تهاجم فاشیستی قوای قهر و سرکوب سرمایه قرار گرفت. فاشیسم مسلح رژیم به صفوف 

و دستجات ها معترضین حمله ور شد. کارگران مقاومت کردند. کمیته چیفشرده 

اشیستی بورژوازی شروع به تیراندازی نمودند و کارگران را به رگبار سازمان یافته ف

کارگر « ناصر توفیقیان»بستند. عده ای زخمی شدند، شمار کثیری به اسارت در آمدند و 

و کشته شد.  واقع گردیدوی دانشگاه اصفهان هدف گلوله دژخیمان جکمونیست و دانش

میان آنها و قوای سرکوب به شاهین شهر کارگران مبارزه را ادامه دادند. جنگ و گریز 
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، از کمیته چیان دژخیم شرع در آنجا یکی از عوامل رژیم اسالمیکشیده شد. 

کمی دور از چشم  سرمایه و مزدوران کثیف والیت فقیه ارتجاع هار بورژوازی،

توده کارگر با بیشرمی و سبعیت کامل، خواهر یکی از کارگران را به باد کتک 

به او تجاوز نماید. جنایت وصف ناپذیری که در لحظه وقوع گرفت و خواست 

نگاه خیره عده ای کارگر را به سوی خود کشاند. کارگران به سوی مزدور کثیف 

دولت اسالمی سرمایه هجوم بردند و خواهر همرزم خویش را از مهلکه خارج 

 ساختند.  

عزم استوار خواستار بازگشت  هزار کارگر بیکار با 10جنبش بیکاران به راه خود ادامه داد. 

استانداری اصفهان از طاهری امام به کار و تعیین تکلیف وضع اشتغال خود بودند. 

برای غلبه بر موج خشم کارگران کمک خواست.  جمعه شهر و نماینده خمینی جالد،

طاهری به محل اجتماع کارگران آمد و مثل همه حاکمان دینی دژخیم  سرمایه شروع 

او گفت که راهپیمایان همه کمونیست، مخل نظم، کارگر کرد. های دهبه تهدید تو

و اگر متفرق نشوند، باز هم  و دشمن جمهوری اسالمی هستند« ضد انقالب»

در این هنگام یکی از کارگران خود را به طاهری  گلوله باران خواهند شد.

گویند که می »نزدیک کرد، تریبون را به دست گرفت و با صدای رسا فریاد زد: 

کنیم می است ما اعالمها خواستن حق و اعتراض علیه بیکاری، کار کمونیست

سخنان این کارگر با کف زدن عموم استقبال شد  «که همگی کمونیست هستیم

 سرافکنده وضعیتی در را خود اسالمی، –و طاهری به رغم همه سبعیت بورژوا 

د، آما آنچه بر زبان آورد، بنا به خویش را تغییر دههای او خواست گفته .نمود احساس

سرشت طبقاتی وی بدتر از حرفهای قبلی شد. کارگران فریاد اعتراض را تکرار کردند و 

قطعنامه ای با  ،تأکید نمودند که به مبارزه خود ادامه خواهند داد. آنان در انتهای روز

 محتوای زیر تنظیم و در همان جا قرائت کردند. 
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فروردین در حضور کارگران  18. محاکمه و مجازات فوری عاملین کشتار روز شنبه 1

 انجام گیرد. 

 . آزادی همه دوستان ما بدون هیچ قید و شرط همراه با معذرت خواهی از آنان 2

 کنیم که دولت باید امنیت اجتماعات کارگران را فراهم سازد.می . تأکید3

 ی کارگرانرفاههای . انجام تمامی خواسته4

کارگر « قباد پذیرش». اشخاصی که در روز یکشنبه جلوی باشگاه کارگران آمده و 5

جوشکار را به بهانه استخدام بیرون برده و آماج ضرب و شتم قرار داده اند، محاکمه و 

 مجازات گردند. 

کارگرانی که مبارزات ما بیکاران اصفهان و حومه را  تمامی را از یش. پشتیبانی خو6

 داریم.می قرار داده اند، اعالمخود  رد حمایت مو

تواند به شناخت ما از ماهیت و دامنه تأثیر نقش نیروهای می مقایسه دو راهپیمائی باال

چپ در رخدادهای روز جنبش کارگری بعد از قیام بهمن تا حدودی کمک رساند. بحث 

همه کاره بودند و در بر سر این نیست که در تظاهرات کارگران بیکار تبریز محافل چپ 

زدند، شعارها می را توده کارگرها مبارزات کارگران اخراجی و بیکار اصفهان، کل حرف

نمودند. مسلماً چنین می کردند یا همه تصمیمات را خودشان اتخاذمی را آنان تنظیم

حضور فعال داشتند  یاد شده، نبوده است. فعالین سازمانهای چپ در هر دو اعتراض

و ها بیدن مهر مواضع و دیدگاههای خویش، بر روند رویدادها، جهت گیریبرای کو

کردند. اما کامالً مشهود است که شعارها و قطعنامه تظاهرات می تالشها تنظیم قطعنامه

سازد. می دوم در قیاس با اولی، مسائل واقعی و بالفعل مبارزات کارگران را بیشتر منعکس

قریباً گسترده و قابل توجه توده کارگر در راهپیمائی یک دلیل مهم این تفاوت حضور ت

 10 حدود شهر اصفهان و جمعیت نسبتاً کم راهپیمایان بیکار تبریز است. در اصفهان

زدند که معضل بیکاری را سرمایه پدید آورده است می هزار کارگر راه افتاده بودند. فریاد

رامت بیکاری یا حل معضل سرمایه داری باید عهده دار پرداخت غ اسالمی و دولت
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 لنینی فعال چپها اشتغال آنان باشد. در میان این ده هزار نفر قطعًا دهها یا حتی صد

 حضور داشتند اما به هر حال توده وسیع کارگر بود که در مقابل رژیم سرمایه صفنیز 

ساخت. در تبریز ها میروزش را محتوای شعارها و قطعنامههای کشید و خواستمی

 زد که آنچه فریادمی نفر در تظاهرات شرکت داشتند، همه چیز بانگ 300ن نبود. چنی

بیش از ها شود ربط چندانی به معضل حاد و بالفعل زندگی کارگران ندارد. خواستهمی

محافل منحل در و ها سازمانآنکه بازتاب مشکالت بیکاران باشد آرزوها و انتظارات 

 امپریالیسم ستیزی خلقی و ناسیونالیستی بود. 

جهتگیری برای مبارزه حداقل و گروههای چپ قبل و بعد قیام بهمن، فاقد ها سازمان

کارگران طبقاتی ضد سرمایه داری بودند. جدال آنها با رژیم سیاسی نشانی از مبارزه 

اهها، روایت سازمانیابی، مطالبات و نمود. حرفها، دیدگنمی با خود حملعلیه سرمایه را 

نهادند، نه فقط ربطی به جنبش این طبقه نداشت می هر آنچه که با طبقه کارگر در میان

بدفرجامی در پیش روی آن بود. نقطه آغاز تا پایان فکر و عمل آنان های که گمراهه

داد. فرض می آمیزه ای از رژیم ستیزی فراطبقاتی و رفرمیسم سندیکالیستی را نمایش

پیوستند، به طور قطع این سازمانها و محافل می کنیم که کارگران ایران موج وار به آنها

شدند، بالعکس توده وسیع کارگر بود که از می چپ نبودند که ظرف مبارزات کارگران

شد و پیشمرگ، شعارنویس و آلت می بستر مبارزه ضد سرمایه داری طبقه خود خارج

ردید. حادثه ای که در سطحی هر چند محدود شاهدش بودیم. گمی فعل جنبش خلقی

یا « حزب کمونیست ایران»در کردستان جمعیت عظیمی از کارگران به کومله و بعدها 

احزاب پسر و دختر و نوه و نبیره و نتیجه آن پیوستند. در سراسر جامعه نیز شمار 

کارگری های وز خانوادهکثیری از کارگران بعالوه صدها هزار جوان دانشجو و دانش آم

« پیکار»و بیشتر از همه « 3خط » مختلفهای فدائی خلق و سازمانهای روی به چریک

ملحق شدند، « حزب»دانند. کل کارگرانی که به کومله و می نهادند. نتیجه اش را همگان

را پر کردند. روی نهادگان « حق تعیین سرنوشت ملی»همگی یکراست صفوف جبهه 
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نیز سرنوشت بهتری را تجربه ننمودند. آنها نیز یا به شعارنویسان  3خط  به چریکها و

روی دیوارها و تبلیغ کنندگان نام سازمان تبدیل شدند و یا به حکم تشکیالت نیروی 

پشت جبهه امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی و دموکراسی طلبی خلقی گردیدند. به 

ضد « خرده بورژوازی»سر دهند!! « ملی شدن صنایع وابسته»آنها گفتند که فریاد 

پایه نفوذ امپریالیسم را های را تقویت کنند!! لیبرالاسالمی امپریالیست!! درون رژیم 

تضعیف نمایند، خواستار برقراری جمهوری دموکراتیک خلق شوند و لیستی از این 

 مطالبات و شعارها که تکرارشان مالل انگیز و چندش بار است. 

ضمن تبلیغ و ترویج شعارهای باال، از کارگران خواستند که به  سازمانهای طیف چپ

های جای مبارزه ضد سرمایه داری شعارهای گروه را بر در و دیوارها بنویسند، اعالمیه

تشکیالت را توزیع کنند، مواضع گروه را به خاطر بسپارند و چگونگی دفاع از آنها در 

به تقسیم بورژوامأبانه کارگران میان مقابل گروههای دیگر را تمرین کنند. طیف چپ 

خود بسنده ننمود، بخش وسیعی از طبقه کارگر را خلعت خرده بورژوا بودن پوشاند و 

از آنها خواست تا تشکلهای دموکراتیک هوادار گروه، سازمان و حزب پدید آرند، تشکل 

ای دیگر دموکراتیک زنان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، دانش آموزان و خیلی نهاده

که هر کدام شمار کثیری کارگر را پشت جبهه دموکراسی طلبی خلقی و امپریالیسم 

ساختند. در یک کالم تکه پاره کردن جنبش کارگری، گسیل می ستیزی ناسیونالیستی

بخشی از کارگران برای سازماندهی جنبش دموکراتیک، شکار فعالین کارگری و 

ملی کردن »کارگر برای بسیج قوای خود در کار عضوگیری آنها در گروه، دعوت از طبقه 

های ، تعطیل مبارزه ضد سرمایه داری توده!!«حکومت خلق»و استقرار  !!«صنایع وابسته

 کارگر و افراشتن پرچم گروهها کل کارنامه چپ در این روزها را پر کرد. 

جا نقل خاطره ای را از یک رفیق کارگر که هنوز هم خوشبختانه زنده است، در همین 

با یکی  50یک خانواده سیاسی بود، در سالهای دهه  کنم. او کارگری مبارز و پرشور از

های در آن زمان رفیق رابط وی که از چهره .ز دو سازمان چپ چریکی تماس داشتا
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رسد که آه گرم چریکی می سرشناس تشکیالت بود با معیارهای حاکم روز به این نتیجه

 کند و به همین دلیل ارتباط او را قطعنمی کارگر اثراش در آهن سرد این رفیق 

در یک واحد بزرگ صنعتی در یکی از استانهای  58نماید. همین رفیق کارگر در سال می

کرد. نماینده شورای کارگران بود و کارگران وسیعاً به او اعتماد می جنوبی کشور کار

یل شدن قرار گرفت و بنیاد داشتند، کارخانه به روال معمول آن روزها در معرض تعط

 کارگر ابا ورزید. های مستضعفان تراست نوپای مالک کارخانه از پرداخت حقوق توده

رفیق کارگر با کمک فعالین همراهش تالش وسیعی را برای متحد نمودن و آماده 

ساختن کارگران جهت یک حرکت تعرضی ادامه دار آغاز کرد. آنان در نخستین گام 

صادره و اعالم کردند که اگر دستمزدشان پرداخت نشود کل امور تولید دفتر شرکت را م

را به دست خواهند گرفت. مقامات باالی کارخانه و مدیران شرکت برای متقاعد نمودن 

کارگران به خروج از کارگاه شروع به دسیسه پردازی نمودند. نمایندگان کارگران یک 

ردند و سرانجام ایادی سرمایه دو روز گفتگوی جدی را با مدیران و مسؤالن به پیش ب

الزم های لتیماتوموفرجه خواستند تا به آنها پاسخ دهند. کارگران نیز با طرح همه ا

تصمیم گرفتند تا روز موعود از مصادره دفتر کارگاه دست نگهدارند. بقیه ماجرا را از 

ان به اداره کار کشمکش ما ادامه یافت. سر و کارم..... .»رفیق بشنوید: این زبان خود 

کارگر  500افتاد. چند بار در محوطه آن اداره اجتماع کردیم و من به نمایندگی از 

شرکت با عوامل سرمایه در آنجا بگو مگو نمودم. تصریح کردم که کارگران حتماً تهدید 

کنیم و خود برنامه ریزی می خویش را لباس اجرا خواهند پوشاند. ما کارخانه را تصرف

گیریم. یک روز به دنبال خروج از اداره کار و متفرق شدن کارگران می در دست تولید را

نماید. ابتدا آن را می مرا دنبال ،اداره همانمشاهده کردم که یکی از کارکنان عالیرتبه 

به حساب تعقیب پلیسی گذاشتم، اما بعد از کمی فکر کردن تصمیم گرفتم ته و توی 

شدم و چند دقیقه ها ر وارد قهوه خانه ای در آن نزدیکیماجرا را در آرم. به همین خاط

بعد دیدم که همان کارمند عالی رتبه هم وارد قهوه خانه شد. او در کنار من نشست و 
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گفت! مرا به ادامه مبارزه ها خیلی زود در گفتگو باز نمود. از رشادت و شجاعت من سخن

. کارمند عالی رتبه اداره !اهد بود!تشویق کرد و تأکید نمود که حتماً پیروزی با ما خو

بود که ها کار سپس پیشنهاد نمود که تماس ما ادامه یابد!! و در جریان همین تماس

باالخره راز سر به مهر خود را افشاء کرد و حرف دل در میان  نهاد. گفت که بسیار حیف 

اثرگذاری است من با داشتن چنین نفوذی در میان کارگران و این همه توانائی برای 

نباشم و از « کمونیست»کارگرعضو یک سازمان سیاسی های روی مبارزات روز توده

این مباحثات مرا  !کارساز این سازمان بهره نگیرم!های رهبریها و مشکل گشائی

کنجکاوتر نمود. گفتگوها را ادامه دادیم، سخن از این شد که من در صورت قبول عضویت 

سازمان آنها چه کار خواهم کرد؟ کارمند عالی رتبه اداره کار و صدرنشین سازمان 

در پاسخ گفت که کارهای بسیار مهمی است که انجام آنها نیازمند وجود « کمونیستی»

ست!! در دیدار بعدی او با یک سطل پر از رنگ، قلم مو و مقداری اعالمیه کسانی چون تو

نام سازمان و ها را پخش کنم و شبها تشکیالت به سر قرارم آمد. گفت که اعالمیه

 بنویسم!! ها شعارهایش را بر روی در و دیوار خانه

قلم با دیدن این وضعیت برای دقایقی چشم در چشمش انداختم و سپس سطل رنگ و 

کارنامه طیف کمونیسم خلقی «. را به او برگرداندم و از وی جدا شدمها مو و اطالعیه

لنینی در روزها، ماهها و حتی سالهای اول و دوم پس از قیام چنین بود و کمپین آنها 

 برای شورا سازی در جنبش کارگری نیز برگ یا برگ هائی از همین کارنامه را تعیین

 کرد.می

بعد از قیام بهمن، جنبش کارگری به طور روزمره در حال طغیان،  در سه سال اول

 25کارگران بیش از  58اعتصاب، اعتراض و مبارزه بود. فقط در سه ماهه نخست سال 

کارخانه و مؤسسه، تنها در مراکز استانها و شهرهای بزرگ کشور، دست به اعتصاب، 

یا اعتراضات خیابانی عبارت ها تحصن و تعطیل چرخه تولید زدند. مهم ترین این اعتصاب

 بودند از:
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 . اعتصاب کارگران کارخانه پارچه بافی مقدم1

 . تحصن کارگران شرکت بهمنشیر2

 . اجتماع اعتراضی کارگران ساختمانی شرکت مهک3

 کارگر نفت مسجد سلیمان با خواست اشتغال رسمی 800. کمپین 4

 . اعتصاب کارگران صنایع فوالد،5

 کارگران شرکت گیالرد سیستان. تحصن 6

 . اجتماع اعتراضی کارگران اخراجی فنوج7

 . تظاهرات ضد بیکاری کارگران واحدهای مختلف شرکت ایرانشهر8

 . اجتماع اعتراضی کارگران مس سرچشمه9

 . راه پیمائی کارگران پیمانی شرکت نفت در آبادان10

 . تحصن کارگران شرکت آرمه تسا11

 کارگران اخراجی سد کارون . کمپین اعتراضی 12

 تایلوز تریوف –. از کار انداختن چرخ تولید توسط کارگران تسا 13

 .  اعتصاب کارگران ایران ترمینال خرمشهر 14

 . تحصن کارگران آکام و خواست ملی نمودن کارخانه15

 . اعتصاب کارگران ویلیام برادرز16

 کارگر جنگلداری کرمان  450. کمپین اعتراضی 17

 اعتصاب کارگران آذر الکتریک تبریز .18

 . اشغال دفتر مرکزی بنز خاور توسط کارگران 19

 . اعتصاب کارگران اکروساز اهواز 20

 . اعتصاب کارگران جنرال استیل21

اعتصابات باال در بهترین حالت تحقق این یا آن خواست بسیار محقر روزمره کارگران را 

ت حتی همین دستاورد ناچیز را هم نداشتند. آوردند و در بیشتر اوقامی به دنبال
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 رفت. هر چه زمانمی انتظارات توده کارگر هر روز بیش از روز پیش به ورطه افول

گذشت کفه توازن قوا به زیان جنبش کارگری و به سود سرمایه داران و رژیم سیاسی می

ر همه مراکز از جمله دها کرد. جمهوری اسالمی در همه زمینهمی جدید سرمایه تغییر

کرد. کارگاههای مصادره شده را از دست می قدرت خود را مستقر و محکمهای کار پایه

انداخت. اعتصابات می و به زندان نمودمی گرفت. فعالین کارگری را دستگیرمی کارگران

ی مختلف را به اکارگر بیکار در شهرههای و تظاهرات خیابانی تودهها درون کارخانه

سردرگم و فاقد جهت گیری « شوراهای کارگری»بست. در چنین شرایطی می گلوله

دادند. کارگران می استخواندار ضد سرمایه داری نیز اندک، اندک اعتبار خود را از دست

را ها شدند و جانبداری از شعارها یا ادعاهای اداره کنندگان آنمی از کارائی آنها مأیوس

دیگر اوضاع روز، به دولت اسالمی های الوه همه مؤلفهیافتند. این وضع بعمی بدون نتیجه

بورژوازی مجال داد تا تالش جاری خود برای سازماندهی فاشیستی عقب مانده ترین 

کارگران و لومپن پرولتاریای متحجر ماجراجوی درون و بیرون مراکز کار علیه جنبش 

کیل شوراهای کارگری را باز هم گسترش دهد. رژیم کمی این طرف تر شروع به تش

اسالمی کار نمود. آماده حمله درنده تر به اجتماعات کارگری و تعطیل اماکن محل 

یا باشگاههای کارگری در « خانه کارگر»برگزاری این اجتماعات شد. جاهائی مانند 

را با توسل به قهر از دست کارگران خارج ساخت یا در آستانه ها تهران و شهرستان

اندک، اندک جنبش  1359و اوایل  58ماههای آخر سال  خارج شدن قرار داد. در

کارگری ایران موقعیت نیمه تهاجمی یا حداقل مقاومت جویانه روزهای پس از قیام را 

به بعد خود را  56کارگر عمالً شکست جنبش سراسری سال های هم از دست داد. توده

یخی نتوانسته بود سهمگین تارهای کردند. جنبشی که زیر فشار پاشنه آشیلمی باور

هیچ گامی در راستای برپائی سنگر مستقل پیکار طبقاتی خود علیه سرمایه بر دارد، 

 نمود و از سر اجبار به آن تنمی فاشیستی بورژوازی فاتح را نظارههای اینک یکه تازی

گرفت که از دو سال پیش خود بسیار می داد. طبقه کارگر ایران در وضعیتی قرارمی
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دردناک تر بود. اجبار به پرداخت غرامت سهمگین شکست چیزی بود که  مخوف تر و

 ساخت. می وضع روز وی را از سالهای پیش از شروع جنبش سراسری متفاوت

 جنبش علیه بیکاری

بیکاری حادترین و در عین حال گسترده ترین معضل دامنگیر طبقه کارگر ایران در 

میلیون نفر در  5/3بر اساس آمارها حدود   ماههای قبل و بعد از وقوع قیام بهمن بود.

بردند. درصد باالئی از این افراد کار خویش را از دست داده  می حالت بیکاری به سر

شدند. کل سکنه نمی دادند که موفق به یافتن کارمی بودند. مابقی را نیز جوانانی تشکیل

 11شتغال کشور به نمود و جمعیت در سن انمی میلیون تجاوز 40آن روز ایران از 

توان دریافت که چه جمعیت عظیمی می رسید. با در نظر گرفتن این ارقامنمی میلیون

کرد. تمرکز وسیع مبارزات می بیکار بودند و بیکاری چه معضل اساسی و مهمی را تعیین

، به اندازه کافی از اهمیت مسأله 59و حتی  58کارگران بر روی پدیده اشتغال در سال 

دهد. بیکاران به صورت فاجعه باری زیر فشار بودند. درصد وسیعی می دوره خبردر این 

از آنان ماهها بود که کار نداشتند و در تمامی طول این مدت از طریق فروش وسائل 

 خانه و زندگی خویش یا قرض گرفتن از این و آن، نان خالی فرزندان خود را تهیه

دامنگیر این جمعیت عظیم و گرسنه هم، همان نمودند. برخورد رژیم جدید با فاجعه می

 و اعتراضات این دوره کارگران دیدیم. ها گونه بود که در رابطه با راهپیمائی

، «کار حق ماست»، «حقوق کارگر پرداخت باید گردد»مبارزه علیه بیکاری با شعارهای 

از همان  اینها،و مانند « بیمه ایام بیکاری»، «خواهیم، به ما کار دهیدنمی صدقه» 

روزهای نخست بعد از قیام آغاز شد. رژیم نه فقط هیچ برنامه ای برای تعدیل حتی 

المقدور و متعارف این معضل نداشت که مطابق همه شواهد، جستجوی چنین پروژه ای 

آورد. از دید دولتمردان درنده جدید، در جامعه انقالب شده نمی را هم الزم به حساب

ها زاید و هم انبوه بدبختیمی راها یل ارمغانها، نعمت ها، غنائم و قدرتبود، انقالب هم س

شد و می باید نصیب بورژوازی هار فاتحها را همراه دارد. اولیها و ضایعات و فالکت
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گردید. می نیز در وسیع ترین ابعاد بر سر کارگرانی که انقالب کرده بودند آوارها دومی

 ب عین همین حرف را به زبان بی زبانی به توده کارگرمصادره کنندگان غدار انقال

انقالب کرده اید، انقالب »زدند که می گفتند. آنها مدام خطاب به کارگران نعرهمی

خمینی «!!! را بر دوش کشیدها مشکالت خاص خود را دارد و شما باید بار تمامی مصیبت

ت بازرگان، به مجرد تحویل و دول« شورای انقالب»پیرموبد کاخ قدرت سرمایه،  ،دژخیم

کردند. آنها از بام تا شام در رادیو، نمی این خزعبالت وقیح فاشیستی به کارگران بسنده

جمعی سرمایه از حرام بودن راهپیمائی و اعتصاب، از باغی بودن های تلویزیون و رسانه

ن سوای راندند!! اما کارگرامی و محارب بودن کارگر گرسنه معترض به بیکاری هم سخن

مبارزه راه دیگری نداشتند. فشار اعتراض آنها در حدی بود که رژیم خود را مجبور به 

تهیه طرحی برای دادن وام به بیکاران کرد. این طرح ظاهراً تهیه و ابالغ شد، اما پیچ و 

درصد کارگران بیکار را هم در دائره شمول  10خم شروط آن در حدی بود که حتی 

بر همین مبنی هیچ تأثیری بر روند اعتراضات نداشت. در روز هشتم داد. نمی خود قرار

اجتماع کردند. آنان اعالم « خانه کارگر»کارگر در مقابل  5000حدود  58فروردین 

داشتند که شروط مقرر از سوی صندوق وام رژیم را قبول ندارند و خود باالتفاق شروط 

 متفاوتی را پیشنهاد نمودند. 

ه به لحاظ رقم وام و چگونگی بازپرداخت آن، با مصوبات دولتمردان طرح کارگران اگر چ

تفاوت داشت اما به نوبه خود فاجعه بار بود و موقعیت بیش از حد زبون و مستأصل 

کرد. سه و نیم میلیون کارگر بیکار در شرایطی که از می جنبش کارگری را حکایت

تاریخ های ترین دولتدرنده ز درون پروسه طوالنی و پر پیچ و خم پیکار خویش یکی ا

سرمایه داری را سرنگون ساخته بودند، زیر فشار ضعف و توهم حتی برخورداری از 

دیدند!!! راستی، راستی قبول داشتند که باید نمی را حق خود« غرامت ایام بیکاری»

یا برای نان بخور و نمیر کودکانشان وام بگیرند و از طریق وام زندگی کنند!!! همه اینها 

های آنها بودند و یا انسانهای سالیان دراز برای سرمایه داران کار کرده و خالق سرمایه
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به جای اصرار بر ، با این وجود دادندمی را تشکیلمتقاضی اشتغال و استثمار شدن 

بدون وام و بهره و بدهکاری  ،دریافت یک مبلغ ماهانه مناسب برای معاش روزانه خود

!!! کارگران کردندمی محور مبارزه خود را گرفتن وام تعیین ،به سرمایه داران یا دولت آنها

نفری خود در مقابل خانه کارگر نتیجه ای نگرفتند. هیچ عامل سرمایه  5000از تظاهرات 

ی نسبتاً کمتر خود را ملزم به هیچ پاسخی ندید، به همین خاطر فردای آن روز با جمعیت

وزیر کار دولت بورژوازی در « فروهر»راهی وزارت کار شدند و در آنجا اجتماع کردند. 

مقال اجتماع کنندگان ظاهر شد. همزمان تمامی راهروهای وزارتخانه ماالمال از مزدوران 

 مسلح کمیته چی و قوای سرکوب گردید. 

به طرح مشکالت خود نمودند.  در اجتماع آن روز چند تن از نمایندگان کارگران شروع

زندگی گفتند. به توضیح نقش های همه از بیکاری و گرسنگی و بدهکاری و مصیبت

پرداختند. تصریح کردند که نیروی واقعی  57طبقه خود در جنبش سراسری سال 

سلسله جنبان قیام و سرنگونی رژیم سلطنتی سرمایه داری بوده اند و حال نتیجه همه 

آنان بیکاری و تحمل گرسنگی و فقر برای خودشان و های ها و خیزشمبارزات و شورش

حکومت و نعمت و ثروت و سرمایه برای کرکسان مردارخوار سرمایه دار شده است. 

خواستار بازگشت به کار و تعیین تکلیف وضعیت اشتغال ها کارگران در ادامه سخنرانی

خواهیم و رژیم باید به می ربه صورت جمعی فریاد زدند که ما کاها خود شدند. آن

خواست ما پاسخ گوید. پس از آنکه کارگران حرفهای خود را مطرح کردند، فروهر پشت 

به ناسیونال فاشیسم هار و متعفن  دیرینه میکروفن قرار گرفت. او که پای بندی آهنین

  :دانست، سخنانش را با این جمله آغاز کرد کهمی ایرانی را مباهات زندگی خود

ل خلیج فارس تا کرانه بحر خزر هیچ کس را یارای آن نیست تا به او ] باید [ حسا از»

» داد که گفته بودند می وزیر کار دولت سرمایه این عبارت را تحویل کارگرانی«!!! گوید

او سپس شروع به کشیدن خط و نشان «!! دولت باید تکلیف اشتغال آنان را تعیین کند

اعضای گروههای سیاسی چپ، کارگران را فریب داده  کرد. گفت که مشتی دانشجو و
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فروهر حرف بیشتری برای گفتن نداشت. به همین خاطر صدای اعتراض شمار  !!!اند

مختلف سالن بلند شد. ترجیع بند مشترک اعتراضات های زیادی از کارگران، از گوشه

است. این نکته  کردهمی کند که رژیم شاهمی این بود که جمهوری اسالمی با آنان همان

نقل بیشتر محافل چپ و اجتماعات کارگری بود. سخنی که به نوبه خود  ادر آن روزه

سازمانهای داد. می را نشانها ابعاد توهم و فروماندگی فکری همه این نیروها و جمعیت

ی درنده پان اسالمیستی و بخش زچپ خلقی لنینی در زیج انتظار خویش، میان بورژوا

دید می غربی فرق اساسیهای ین طبقه یا بورژوازی شریک امپریالیستپیش تر مسلط ا

ها کرد. دامنه تأثیر این وارونه بینیمی و همین باور را میان کارگران هم نشر و پخش

در میان چپ خلقی تا آنجا بود که شالوده افشاگریهای ضد رژیمی روز خود را مقایسه 

کوشید تا مثالً به کارگران نشان دهد که می وداد می جدید و قدیم قرارهای میان رژیم

کنند!! گوئی که نباید چنین باشد و می دان جدید هم کارهای پیشینیان را تکرارردولتم

مستضعف » و « عدالت گستر»و « مردمی» انگار که این بخش بورژوازی قرار است سخت 

 !!! قدم بردارد« دوست

هیچ نتیجه ای هم « فروهر» کارگران از اجتماع در وزارت کار دولت سرمایه و دیدار با 

نفر در خانه کارگر به دور هم جمع  2000نگرفتند. هفته بعد مجدداً با جمعیتی حدود 

کرد. تنها چیزی که به می اددشدند. سردرگمی و بی افقی و غوطه وری در رفرمیسم بی

 طبقه و کل چپ لنینی مدعی نمایندگی این طبقه خطورکل  ،شاغالن ،ذهن بیکاران

نمود، این بود که کارگران یک طبقه اند. طبقه ای که قیچی عمر و شیشه حیات نمی

د و با سر آگاه ضد کار مزدی خیز نخورد. اگر متشکل شومی سرمایه در دستانش چرخ

د. نه چپ لنینی سرمایه داری را جاروب خواهد کر« طویله اوژیاس»د، سیل آسا نبردار

نقش خویش به مثابه نیروی قادر به  توده کارگر اندیشیدند،نمی و نه کارگران به این

رهائی خود و بشریت و راههای به صف کردن و اعمال این قدرت علیه سرمایه داری را 

راه  ،داد. آنها  در غیاب چنین برداشتی از قدرت عظیم تاریخساز خودنمی مد نظر قرار
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گرفتند. وقتی از فروهر مأیوس شدند به یاد می از ارتجاع بورژوازی را پیشدادخواهی 

طالقانی و بازرگان افتادند. یک راهپیمائی چند هزار نفری از خانه کارگر به سوی خانه 

طالقانی سازمان دادند. در طول مسیر همان شعارهای همیشگی تکرار شد و در انتهای 

انی گردیدند. این خواست نکول شد و طالقانی به راهپیمائی خواستار مالقات با طالق

 بهانه کسالت از پذیرش و دیدار نمایندگان کارگران سر باز زد. 

همزمان با تظاهرات و اعتراضات باال، جمعیت قابل توجهی از کارگران بیکار در کاخ 

ا و دانشگاههها دادگستری تهران دست  به تحصن زدند. فارغ التحصیالن بیکار دبیرستان

دادند. محافل چپ این تحصن را مثل می بخش قابل توجهی از این جمعیت را تشکیل

همه اجتماعات دیگر مکانی، برای تبلیغ نام و نشان سازمان، شکار کارگران و دعوت آنها 

تشکیالتی داغ های به پذیرش پاکاری و خدمتگزاری امام زاده خود یافتند. بازار رقابت

کرد تا سهم بیشتری از هواداری بیکاران را نصیب می تالشبود و هر گروه و سازمان 

یک روز حدود دو هزار کارگر بیکار در  58خود سازد. در اواخر هفته سوم فروردین 

محلی جمع شدند و آماده راهپیمائی به سوی این تحصن گردیدند. آنها به اجتماع 

تحصن رهایی سر دادند. همزنجیران خود در آنجا پیوستند. نطق هائی ایراد کردند و شعا

تظاهرات و به درازا کشید. ها بیکاران در کاخ دادگستری رژیم اسالمی بورژوازی هفته

تداوم  59و نیمه اول  58در سراسر سال یی علیه بیکاری در کشور نیز راهپیمائی ها

یافت. در تمام طول این مدت رادیو تلویزیون دولت اسالمی به طور بی وقفه از رونق 

راند!!! داریوش می بازار اشتغال و ایجاد هزاران شغل در هر هفته و هر روز سخن گسترده

بافت و می را به همها فروهر در همین رسانه فریب و نیرنگ سرمایه، بزرگترین دروغ

گفت و انتظارات بیکاران را می داد. از پرداخت وام به غالب بیکارانمی تحویل جامعه

 خواند!!! می غیرقابل دسترسبسیار بلندپروازانه و 

شهر رشت پس از ماهها اعتراض و دیپلمه کارگران بیکار  1359در اردیبهشت سال 

اقدام به گروگان راهپیمائی علیه بیکاری خویش و بدون نتیجه ماندن این مبارزات، 
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گیالن کردند. آنها وارد ساختمان استانداری شده و چند نفر از جمله گیری استاندار 

تاندار را به گروگان گرفتند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود شخص اس

شدند. متعاقب این رخداد، عمله و اکره کمیته چی فاشیسم اسالمی سرمایه وارد میدان 

شد. اینان پس از ورود به ساختمان شروع به ضرب و شتم بیکاران و تیراندازی به سوی 

با شنیدن صدای نیز رشت شهر از اهالی  آنها کردند. همزمان جمعیت قابل توجهی

و به حمایت از همزنجیران بیکار خویش  تیراندازی خود را به استانداری رساندند

سوی  درکشمکش میان بیکاران و اهالی شهر در یک سوی و عوامل رژیم  برخاستند.

باقی  کارگرانبرای مدتی متوالی در محاصره ساختمان استانداری دیگر طوالنی شد. 

کارگری ساکن شهر دامنه حمایت های د. بیکاران به مبارزه ادامه دادند و خانوادهمان

خود از آنان را وسعت بخشیدند. قوای قهر دولت اسالمی بورژوازی شروع به تاخت و تاز 

 به سوی کرد و یکی از نمایندگان کارگران به نام بهزاد را دستگیر نمود. توده کارگر

و در آنجا دست به اجتماع و اعتراض زدند. توده کارگران  هجوم بردندزندان سپاه رشت 

بیکار اعالم کردند که تا حصول هدف به مبارزه ادامه خواهند داد، اما سازشکاری و 

تسلیم طلبی یکی از نمایندگان بیکاران روند اوضاع را بر هم زد و سرنوشت کارزار را به 

 زیان کارگران و به نفع دولت سرمایه تغییر داد.  

توانست بستر مساعدی برای کمک به پروسه سازمانیابی شورائی می جنبش علیه بیکاری

و  مؤثرشود، اما این کار در گرو وجود  هاضد سرمایه داری کل طبقه کارگر در آن روز

دخالتگری خالق یک رویکرد آگاه سرمایه ستیز در درون جنبش کارگری بود. چیزی 

شد. بیکاران درصد چشمگیری از کل نمی دیده که هیچ بارقه ای از آن در هیچ کجا

توانستند خود را به مبارزات شاغلین درون مراکز کار پیوند ها میطبقه خویش بودند. آن

همزنجیر را جلب کنند. به جای تجمع های زنند. این امکان را داشتند که حمایت توده

و مراکز کار آرند. درد ها در خانه کارگر و دادگستری و وزارت کار رژیم، روی به کارخانه

بخواهند تا به حمایت از اعتراض و خواست ها خود را با سایر کارگران در میان نهند. از آن
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راه ها روزشان برخیزند و چرخ کار و تولید را ار چرخش باز دارند. در بطن این تالش

قه خود تشکیل شوراها را پیش گیرند. نیروی فعال سازمانیابی وسیع شورائی جنبش طب

و تبدیل این جنبش شورائی به یک قدرت سرنوشت ساز ضد سرمایه داری گردند. 

توانستند پیمودن این راه را در مقابل خود قرار دهند و به موازات می کارگران بیکار

برداشتن هر گام در این طریق با نیروی پیکار عظیم تر بر دولت سرمایه فشار آورند و 

. به بیان دیگر مبارزه علیه بیکاری را خاکریز گردندال خود خواستار تعیین تکلیف اشتغ

پیوسته ای از جبهه جنگ سراسری علیه سرمایه کنند. آنها این کار را نکردند، به جای 

آن به وزارت کار، دفتر طالقانی، نخست وزیری و نهادهای دولتی و مراجع قدرت سرمایه 

وه کارگران نفتگر دست یاری پیش تحصن به شیهای آویختند. حتی برای تأمین هزینه

بورژوازی دراز نمودند. از متین دفتری و همراهان  درنده این و آن محفل فرصت طلب

کمک مالی دریافت کردند. کوشیدند تا به دولتمردان اسالمی سرمایه هشدار دهند که 

 باشد!!! نمی و این کار حیف است و شایسته آنان بروندراه رژیم سابق را نباید 

خلقی لنینی نیز به اقتضای هویت سیاسی خود، همان گونه که اشاره رفت، به آنچه  چپ

نمود. مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری و سازمانیابی شورائی این نمی هیچ فکر

ساخت می ود. در مقابل، آنچه تمامی فضای زندگی و ذهن و ابراز وجودش را پربجنبش 

ساختن تشکیالت و نمایش عظمت سازمان با هدف یارگیری از کارگران برای فربه 

تاختن به سوی تسخیر قدرت بود. راه حلهای سترون، فرساینده و گمراه کننده 

داد. می اران را تشکیلکبرای بی ، ارمغان همه ما،رفرمیستی تنها ارمغان این نیروها

محافل پیش کارهائی از نوع بستن دخیل به وزارت کار و دفتر طالقانی را فعالین همین 

دادند. این نکته نیز واقعی و مهم است که چپ لنینی نه فقط بر می پای کارگران قرار

اقتضای هویت سیاسی اش اهل اثرگذاری رادیکال و سرمایه ستیز بر جنبش بیکاران 

 نبود که حتی اهمیتی به شکست یا پیروزی کارگران در حصول مطالبات روز خود هم

کارگران بیکار زیر فشار گرسنگی، فالکت و نداشتن نان روز داد. دقیق تر بگویم، نمی
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کردند و موفق شدن در این مبارزه برایشان جنبه حیاتی داشت. می خود، مبارزههای بچه

 خود حتی این مهم را نیز در نظرهای چپ لنینی در محاسبات و راه حل پردازی

رست به ثمر رسیدن گرفت و کمترین جوشش و شایستگی برای جستجوی راههای دنمی

داد. تبلیغ نام سازمان و عضوگیری از کارگران برایش همه نمی نشان داعتراضات از خو

 چیز بود.

 خالیهای جنبش تصرف خانه

محقر فاقد حداقل های نداشتن سرپناه، اجاره بهای گزاف اماکن مسکونی حتی خانه

یک مشکل فراگیر و ها استانشرائط بهداشتی و امکانات زیستی در تهران و سایر مراکز 

زمینه ساز  50داد. این معضل در دهه می کارگری را تشکیلهای حاد اکثریت خانواده

شد. جنبشی که عرصه ها جنبش خونبار و بسیار گسترده کارگران در خارج محدوده

مهمی از پیکار میان طبقه کارگر و رژیم شاه را خاص خود ساخت و در جلد نخست 

 رداختیم.کتاب به آن پ

، به ویژه از اوایل زمستان منتهی به قیام 57و  56های با عروج جنبش سراسری سال

متعلق به سرمایه داران بزرگ، مخصوصاً های تصرف زمینرادیکال ، طرح 57بهمن 

درباریان و عناصر خانواده پهلوی در داخل یا حاشیه شهرهای بزرگ با هدف اختصاص 

جنوب مسکونی، مورد توجه توده کارگر قرار گرفت. در  هایاین اراضی به ایجاد خانه

های خزانه علی آباد، گروهی از کارگران طبق برنامه ریزی قبلی زمینشهر تهران، در 

تحت مالکیت غالمرضا پهلوی را به تصرف خویش در آوردند. آنها هر کدام قطعه زمین 

شدند. اقدام ها نهکوچکی را مرزکشی نمودند و به صورت دستجمعی آماده احداث خا

فاصله داشت، با لشکرکشی ها با اینکه هنوز تا وقوع قیام بهمن هفته کارگران در آن روز،

روحانی در آنجا  چنداشرار سازماندهی شده فاشیسم دینی بورژوازی مواجه گردید. 

حاضر شدند. شروع به خواندن احکام شریعت در باره تقدس مالکیت خصوصی کردند، 

و  !!انواده پهلوی را در صالحیت ولی فقیه و مرجع دین اعالم داشتندتصرف امالک خ
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ها هر اقدام هر انسان دیگر در این زمینه را خالف شرع و مستوجب بدترین عقوبت

 دانستند. 

در ماههای پس از قیام بهمن مبارزات توده کارگر برای مسکن وارد فاز تازه ای شد. در 

مسکونی های تهران، شهرکها، مستغالت و مجتمعشهرهای بزرگ و بیشتر از همه، در 

سرمایه داران و صاحبان  خالی و فاقد سرنشین بودند. فراوانی وجود داشت که کامالً

دف فروش و اندوختن سودهای غول پیکر ساختمانی، این مجتمعات را با ههای شرکت

راهی سوای  ،احداث کرده بودند اما با اوجگیری جنبش سراسری و وقوع قیامنجومی 

رها کردن آنها در پیش روی خود نداشتند. گروههائی از کارگران آماده مصادره و تصرف 

شدند. برای این کار برنامه ریزی کردند. فعالین کارگری عضو یا هودار ها این خانه

چپ نیز پای پیش گذاشتند و در اجرای این طرح توده کارگر را یاری دادند. های سازمان

خالی به این ترتیب کار خود را شروع نمود. هزاران کارگر به های انهجنبش تصرف خ

دفعات مختلف در گروههای متحد صد نفری یا بیشتر، در نقطه ای از شهر اجتماع 

افتادند و دست به می مسکونی خالی راههای کردند. آنها سپس به سوی یکی از مجتمع

کارگران بالدرنگ و در همان لحظات  گردیدند. اقداممی کار ورود به مجتمع و تصرف آن

 شد. توده کارگر مقاومتمی مواجهها نخست، با شبیخون وحشیانه مزدوران کمیته

یافت. در پاره ای موارد می و کارگران ادامه رژیم کرد. جدال میان قوای سرکوبمی

آنها  شدند، اما در مواردی نیزمی کارگران مجبور به عقب نشینی و انصراف از ادامه کار

کردند، مجتمع را در می سرمایه را مجبور به عقب نشینیهای کمیته چیبودند که 

 نمود و در آنجا اقامتمی گرفتند. هر خانواده کارگری خانه ای را تصرفمی اختیار

 کرد. می

دستاوردهائی  59و حتی تا نیمه اول  58خالی در طول سال های جنبش تصرف خانه

چند طبقه واقع در ضلع شمالی خیابان آزادی تهران یا ی هاداشت. برخی ساختمان

مناطق دیگر برای چند ماهی در اختیار کارگران بود. عوامل رژیم با محاسبه تدارک 
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 از اینها ساکنان این اماکن برای مقاومت و احتمال حمایت وسیع همزنجیران آن

به  60وضع تا اوایل سال دید. این ها نمیخود را قادر به باز پس گیری خانه ایستادگی،

طول انجامید. در ماههای نخست این سال فاشیسم اسالمی سرمایه همان گونه که 

تمامی ساز و کارهای الزم برای قتل عام سراسری نیروهای چپ و جنبش کارگری را 

مسکونی و در هم شکستن مقاومت کارگران های ساخت، باز پس گیری مجتمعمی فراهم

ز خود نمود. در فاصله زمانی کوتاهی نیروهای اهریمنی سپاه را هم دستور کار رو

هجوم بردند. کارگران قادر به مقاومت نبودند و مجبور ها پاسداران، به همه این ساختمان

خالی مانند همه جنب های به تخلیه منازل و تحمل آوارگی شدند. جنبش تصرف خانه

قوام ضد سرمایه داری برخوردار  و جوشهای کارگری این دوره از هیچ استخوان بندی و

نبود. نفس ابتکار، قاطعیت و جسارت توده کارگر برای خارج ساختن قطرات ناپیدائی از 

از حلقوم سرمایه داران و دولت اسالمی  د،هفت دریای عظیم حاصل کار و استثمار خو

ها در محدوده تسخیر خانه ،اما این اقدام در همین حدرارج بود، مسلماً بسیار پُبورژوازی، 

متوقف باقی ماند. به جزء پیوسته ای از یک جنبش سراسری ضد سرمایه داری تبدیل 

نگردید، زیرا چنین جنبشی اساساً در سطح جامعه و در پهنه کارزار میان دو طبقه 

اساسی جامعه توان میدان داری و ابراز وجود پیدا ننمود. باالتر گفته شد که نیروهای 

قی لنینی در برنامه ریزی و سازماندهی کارگران برای تصرف اماکن خالی نقش چپ خل

مؤثر داشتند، نقش آنها در این جنبش نیز بسان همه جاهای دیگر فاقد بار سرمایه 

های ستیزی بود. مجرد نوعی مقابله با رژیم سیاسی و سرمایه داران فراری شریک تراست

یا های میان کارگران و جذب آنها به سازمان بزرگ امپریالیستی، تالش برای نفوذ در

 کرد. می گروههای سیاسی خود همه طول و عرض این نقش بازی را تعیین

 شوراها در کردستانجنبش کارگری و 

مناطق کشور سرنوشتی  غالب نخست پس از قیام بهمن، درهای جنبش کارگری سال

رد، این سرنوشت را به ارگر کُکهای مشترک و تقریباً مشابه داشت. با این وجود توده
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گونه ای حدودًا متمایز با هم زنجیران دیگر خویش در سایر مناطق تجربه کردند. آنچه 

، در شهرها و روستاهای کردستان تشکیل شد، نه 57در ماههای منتهی به قیام بهمن 

فقط تجانسی با شوراهای ضد سرمایه داری طبقه کارگر نداشت که هیچ سطحی از 

نهاد. از وجود احزاب و گروههای نمی یان کارگران و سرمایه داران را هم به نمایشتقابل م

« جمعیت دفاع از آزادی و انقالب»سیاسی راست یا چپ سالهای قبل که بگذریم، 

نخستین تشکیالتی بود که در روزهای پیش از قیام بهمن در جامعه کردستان پدید 

موجودیت کرد و سپس به سایر شهرها شاخ ابتدا در سنندج اعالم « جمعیت»آمد. این 

 نیمه کارگر تشکیلیا کارگران و دهقانان تهیدست  آن راو برگ کشید. ترکیب غالب 

( در سازمانیابی آن، کردستان ایران)سازمان انقالبی زحمتکشان « کومله»دادند و می

بیکاران و  نقشی فعال داشت. معلمان، توده کارگر شاغل در کارگاهها و کوره پزخانه ها،

عملی آن به های کارگری بیشترین سهم را در در پیشبرد فعالیتهای جوانان خانواده

  داشتند.دوش 

نیز به همین ها سندیکاهای کارگری موجود از جمله سندیکای خبازان و کوره پزخانه

نمودند. این تشکل با همه این ها، هیچ می جمعیت ملحق گردیدند و با آن همکاری

معین طبقاتی نداشت. سخنی از ضدیت با سرمایه دار و زمین دار و مالک جهتگیری 

. حل و فصل نمودنمی در آن جایی احرازها فئودال یا الغاء مالکیت و این گونه حرف

رژیم ها، برپائی تظاهرات ضد  مشکالت معیشتی ساکنان شهرها، تأمین امنیت جانی آدم

سبعانه عوامل ساواک و سایر های ورشدر مقابل یها سلطنتی، دفاع از راهپیمائی

نیروهای سرکوب. تالش برای جلوگیری از اختالل پروسه توزیع مایحتاج اولیه زندگی و 

کرد. این امر بدیهی را هم می مختلف فعالیت هایش را تعیینهای ها، عرصه مانند این

یاده نظام و جمعیت هائی، کارگران بالفاصله صف پها از یاد نبریم که در چنین تشکل

تصمیم گیری و فرماندهی و امر و نهی را های سازند و عناصر بورژوازی پستمی را پر

 کنند. می میان خود تقسیم
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به عنوان « انقالبهای کمیته» با استقرار جمهوری اسالمی، نهادهای موسوم به 

 اعمال قهر فاشیستی رژیم علیه کارگران و توده زحتمکش شکل گرفتند وهای ارگان

مکتب »شروع به میدانداری کردند. همزمان تعدادی انجمنهای فوق ارتجاعی از جمله 

، «مفتی زاده»و محافل دینی مشابه نیز اعالم موجودیت کردند. افرادی مانند « قرآن

که پیشینه طوالنی در شستشوی مغزی، تحمیق و « صفدری»یک روحانی شیعه با نام 

و نوع اینها « عثمان نقشبندی»داشت، ایادی  کارگر و زحمتکشهای گمراه سازی توده

دست به کار راه اندازی این انجمنها بودند. دولت اسالمی سرمایه در همان دقایق نخست 

استقرارش، شروع به مسلح نمودن این تجمعات ارتجاعی دینی کرد و آنها را در کنار 

کارگری و نیروهای و سایر نهادهای قهر فاشیستی خود، مسؤل مقابله با جنبش ها کمیته

حزب دموکرات »و « کومله»سیاسی مخالف ساخت. متعاقب این رخدادها، هر دو جریان 

خود برای سازماندهی نوعی مقاومت خلقی و های بر دامنه فعالیت« کردستان

ها ناسیونالیستی در میان توده کارگر و زحمتکش کرد افزودند. کمیته ها، شوراها، کانون

تشکیل شدند. کومله در برپائی شوراها بیشترین نقش را ایفاء کرد، زیادی های و انجمن

را خنثی نمود و عثمان « مفتی زاده»دار و دسته های به کمک همین شوراها توطئه

نقشبندی و مزدورانش را خلع سالح کرد. سنندج نخستین شهری بود که شاهد تأسیس 

مه شهرها سرایت کرد. این شورا گردید، اما جنب و جوش شوراسازی بسیار سریع به ه

تشکلها علی العموم پدید آمدند تا ظرف کارزار حق تعیین سرنوشت گردند، در مقابل 

رژیم ایستادگی کنند و مانع سقوط شهرها شوند. شورای سنندج عمالً کنترل های حمله

و اداره شهر را به دست گرفت. جمهوری اسالمی با تمامی امکاناتش کوشید تا باند 

مفتی زاده را وارد شورا سازد. کوششی که شکست خورد و کارگران بر سینه  ارتجاعی

ارتش جمهوری اسالمی با بربریت  1358در فروردین  باند مذکور دست رد کوبیدند.

تمام، از زمین و هوا، به جامعه کردستان حمله ور گردید. رژیم مناطق زیادی را بمباران 

اخت. گروه، گروه، کارگران و زحمتکشان را تسلیم را راه اندها کرد. فجیع ترین قتل عام
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و ها دیگر دست زد، اما همه این درندگیهای جوخه اعدام نمود و به تمامی سبعیت

تهاجمات ناکام ماند. توده استثمار شوندگان منطقه مثل همه مناطق دیگر، دنیایی 

بود. آنها وسیع داشتند که در طول سالیان متمادی سرکوب شده ها انتظارات و خواست

را سازمان دادند و رژیم را مجبور به عقب نشینی کردند. شکست ها ترین مقاومت

موجب شد تا به برگزاری چیزی  58جمهوری اسالمی در جنگ جنایتکارانه فروردین 

به نام مذاکرات تن دهد و حاضر به نشستن در پشت میز مذاکره شود. از اقدامات بعدی 

« دهقانیهای اتحادیه»دهی جنبش توده ای کوشش برای برپائی کومله در زمینه سازمان

در برخی موارد به « اتحادیه ها»بود. طرحی که با استقبال دهقانان کرد مواجه شد. این 

مقابله با زمینداران فئودال یا سرمایه دار پرداختند و اقداماتی به نفع توده دهقان 

یم اسالمی به کردستان در ماه مرداد تهیدست انجام دادند. حمله فاشیستی سراسری رژ

روند رویدادها را دچار تغییرات جدی ساخت. ارتش درنده بورژوازی شهرها را یکی  58

پس از دیگری تصرف نمود و از دست شوراها و نیروهای سیاسی کرد خارج ساخت. در 

 کوشید تا حتی االمکان شوراهای شهرها را به صورت« کومله» دل این شرایط بود که 

شوراهای محالت بازسازی کند، از طریق همین شوراها زمام برخی کارها را به دست 

 گیرد و به مقابله با جریانات ارتجاعی و عوامل جمهوری اسالمی پردازد. 

و شوراهای فرا رسته در کردستان، نقش تعیین ها نکته محوری ماجرا در رابطه با کمیته

ستان سازمان انقالبی زحمتکشان کرد»یا « لهکوم»کننده نیروهای چپ و بیشتر از همه 

است. کومله یک جریان مائوئیستی و در منتهی الیه راست طیف چپ خلقی « ایران

تاریخاً ناسیونالیسم ارتجاعی بورژوازی کرد  کردستان لنینی قرار داشت. حزب دموکرات

حمایت  کرد. حضور کومله در خیزش سراسری و فعالیت دامنه دارش درمی را نمایندگی

از استثمارشوندگان کارگر و دهقان، برای نخستین بار، شیرازه استیالی بالمنازع احزاب 

اجتماعی و ضد رژیمی درون کردستان را های رسمی ارتجاع بورژوازی کرد بر جنبش

به ورطه فروپاشی راند. جمعیت عظیمی از کارگران و دهقانان منطقه به کومله پیوستند 
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دموکرات جدا ساختند. این امر یا صف آرائی گسترده و چشمگیر و صف خود را از حزب 

نامید، ظرفیت عظیم و می توده کارگر کرد، در پشت سر نیروئی که خود را کمونیست

داد، اما پاسخ متقابل می جوشان این جمعیت برای مبارزه علیه سرمایه داری را نشان

ن جهت گیری کارگران، فاقد کومله و بعدها حزب کمونیست ایران و کل چپ روز به ای

هر میزان بنمایه کمونیستی و ضد سرمایه داری، سخت زیانبار و بدفرجام بود. کمونیسم 

نه فقط کمکی به بالندگی و صف آرائی مستقل توده کارگر علیه بردگی مزدی « کومله»

جنبش حق تعیین »را چاشنی احتراق ها ننمود که باروت سرمایه ستیزی خودجوش آن

کرد. کارگران را از سنگر واقعی جدال با سرمایه داران و نظام سرمایه « ملی سرنوشت

داری دور نمود و نیروی پیشمرگ جنگ و ستیزهای ناسیونالیستی ساخت. روی این 

کارگر و های نکته کمی درنگ باید کرد. با قیام بهمن و سپس خیزش سراسری توده

از بایگانی تاریخ بیرون « سأله ملیو مها کمونیست»زحمتکش کرد، گفتمان موسوم به 

داغ طیف کمونیسم خلقی شد. جریانات مختلف های آورده شد و یکی از دلمشغولی

شروع به نسخه نویسی و نظریه پردازی کردند. آنها برای کشف، فرمولبندی و توجیه 

حرف ها، یا سرراست تر بگوئیم، برای اعتبار بخشیدن به مواضع خود، به سراغ منتخبات 

 جنبش کارگری کردستانثار لنین رفتند. اینکه کومله یا کل چپ لنینی، نهایتاً با آ

کنیم،. اما قبل از آن به مرور فشرده موضوع به طور می چه نمود. کمی پائین تر بحث

عام و در پیشینه تاریخی آن پردازیم. اگر مارکس زمانی از جنبش مردم ایرلند در مقابل 

اری کرد، یا به اشغال لهستان توسط تزار روس اعتراض نمود، تعرض دولت بریتانیا جانبد

بودن و نبودن ساکنان این جوامع یا شیفتگی خاص  ملتاین کار او، هیچ ربطی به 

حق »و « مسأله ملی»نداشت.!! « حق ملل در تعیین سرنوشت خود»مارکس به مقوله 

ل دوم وارد ادبیات مباحثی هستند که توسط متولیان بین المل« تعیین سرنوشت ملت ها

این موضوع را هم مثل خیلی مباحث دیگر از کائوتسکی گرفت و در « لنین» چپ شد. 
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بود که به طرح نظرات خود « ملی بودن و بین المللی بودن»دفاع از مقاله معروف وی، 

 پرداخت. او گفت: 

ملی های در تمام جهان، دوران پیروزی نهائی سرمایه داری بر فئودالیسم با جنبش»

دهد که برای می را این مسأله تشکیلها توأم بوده است. پایه اقتصادی این جنبش

پیروزی کامل تولید کاالئی، باید بازار داخلی به دست بورژوازی تسخیر گردد و باید 

« نمایند عملی گرددمی اتحاد دولتی بر سرزمینهائی که اهالی آنها به زبان واحدی تکلم

  :وشت خود( لنین ادامه داد) حق ملل در تعیین سرن

ملی که بتوانند این های تمایل هر نوع جنبش ملی عبارت است از تشکیل دولت» 

سرمایه داری معاصر را به بهترین وجهی برآورده نمایند. محرک این قضیه های خواست

عمیق ترین عوامل اقتصادی است و به این جهت برای تمام اروپای غربی و حتی برای 

متمدن تشکیل دولت ملی برای دوران سرمایه داری جنبه عمومی و عادی  تمام جهان

 « دارد

پروسه تسلط بورژوازی بر بازار داخلی، پروسه عروج این طبقه به موقعیت مسلط 

اقتصادی است و دولت ملی مورد اشاره لنین نیز دولت بورژوازی است. سؤال اساسی 

آنست که چرا در پیچ و خم این دوره توده بردگان مزدی سرمایه باید خود را بخشی از 

!!!. چرا باید استقالل خود از بورژوازی و به حساب آرند «ملت» پدیده ای به نام 

آنتاگونیسم عینی خود با صاحبان سرمایه یا کالً سرمایه را در گورستان مقوله ملت کفن 

و دفن کند؟! چرا باید مشتاق و سر به راه، پیاده نظام ارتش استقرار دولت سرمایه شود. 

ز ناپذیر تلقی شود و حکم کارگر به کل این مصیبت ها، باید گریهای چرا تن دادن توده

پروسه تکامل تاریخ جوامع انسانی به حساب آید؟!! نقطه عزیمت مارکس در تمامی 

اظهار نظرهایش پیرامون رخدادهای جوامعی مانند ایرلند و لهستان بسیار شفاف بود. 

تمرکز بر روی شرایط و مؤلفه هائی که بیشترین کمک را به صف آرائی هر چه مستقل 

کرد. می دتر و سرمایه ستیزتر کارگران بنماید بنیاد محاسبات وی را تعیینتر، نیرومن
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این مسأله در مورد لنین تفاوت اساسی داشت. هیچ میزان ورود به کالبدشکافی نظرات، 

و راهبردهای وی موضوع بحث ما در اینجا نیست. این کار را در جای دیگر به ها تحلیل

ها، تشریح دقیق تر گفتگوی حاضر نیازمند بازگوئی  تفصیل انجام داده ایم. با همه این

 شفاف یک نکته تعیین کننده در همین زمینه است. 

سوسیالیسم برای مارکس با الغاء کار مزدی و برچیده شدن رابطه خرید و فروش نیروی 

شود. استقرار چنین جامعه ای در گرو عروج یک جنبش کارگری می کار خصلت نما

مایه ستیز است. عروج توده وسیع کارگرانی که خود را در یک ساختار نیرومند، آگاه و سر

سراسری شورائی سازمان داده و جنبش آگاه طبقاتی خود را قادر به سرنگونی بورژوازی 

و آغاز برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی کار و تولید کرده باشند. سوسیالیسم لنین از 

 «سوسیالیسم» . آنچه وی نمودنمی پیدااین سنخ نبود و به چنین جنبشی نیاز 

خواند، سطح کامالً توسعه یافته ای از شیوه تولید و مناسبات اجتماعی سرمایه داری می

بود که در آن یک دولت باالی سر کارگران، زیر نام کمونیسم و دولت کارگری، مالکیت 

کرد می ه ریزیآورد. کار و تولید را برناممی کل سرمایه اجتماعی را به انحصار خود در

رقابت و بازار را با کنترل های د مکانیسمنمومی سعی و در جریان این برنامه ریزی

 متمرکز دولتی جایگزین سازد. 

سوسیالیسم به جنبش سازمان یافته شورائی سراسری ضد سرمایه داری  نوع این

 ر حزبکارگر نیاز نداشت در عوض محتاج میدان داری و اعمال قدرت بی مهاهای توده

کارگر را پشت سر خود به صف کند و قدرت الیزال پیکار های گردید. حزبی که تودهمی

آنها را نردبان عروج به عرش قدرت سازد. نیاز دوم و تعیین کننده برپائی این نوع 

سوسیالیسم، رشد بسیار باال و مطلوب سرمایه داری به لحاظ صنعت، تکنیک و درجه 

نگاه لنین به پروسه تدارک و استقرار سوسیالیسم همه جا به  بارآوری کار اجتماعی بود.

در مقابل آلترناتیو  1917تا  1902شد. او در فاصله سالهای می این دو عامل دوخته

منشویستی توسعه سرمایه داری روسیه، راه حل دیگری را برای تحقق همان هدف پیش 
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ک جنبش سراسری شورائی کشید. به جای آنکه بر سازمانیابی پرولتاریای روس در ی

علیه کار مزدی، علیه استثمار، حاکمیت و موجودیت سرمایه داری و علیه سلطنت تزار 

را پیش « انقالب دموکراتیک کارگران، دهقانان»و بقایای فئودالیسم تأکید کند، الگوی 

 کشید. الگوئی که راه انکشاف هر چه گسترده تر سرمایه داری در روسیه را هموار

آویخت. در روزهای می و آینده جنبش کارگری را به دار چگونگی این انکشاف نمودمی

بعد از پیروزی انقالب اکتبر هم، نقطه آغاز تا پایان همه حرفهایش آن بود که 

 یفیکاسیون و حاکمیت حزب است. الکترسوسیالیسم فقط صنعت بزرگ، 

لنینی در باره مقوالتی از نکات باال را آوردم تا سرچشمه واقعی بحثهای طوالنی احزاب 

پرولتاریا و » ، «حق ملل در تعیین سرنوشت خود»، «و مسأله ملیها کمونیست»نوع 

کم یا بیش مشخص گردد. لنین به تبعیت از « جنبش حق تعیین سرنوشت ملی

را بر سر جنبش کارگری ها کائوتسکی و سران انترناسیونال دوم انبوهی از این تئوری

را تقدس بخشید. اتحاد نفرین شدگان کارگر « ملت» پدیده ای به نام جهانی آوار کرد، 

و سرمایه داران برای پاسخ به نیازهای انباشت عظیم سرمایه، توسعه بازار داخلی سرمایه 

را امر گریزناپذیر پرولتاریای کمونیست خواند!! تنها به « دولت ملی» داری و تشکیل 

از سرمایه داری تحت سیادت، کنترل و برنامه  این دلیل که سوسیالیسم را چیزی فراتر

خواست راه گسترش و تسلط می دید. اونمی ریزی یک دولت باالی سر طبقه کارگر

زیر سیطره مناسبات پیشاسرمایه داری های کامل سرمایه داری را در جوامع و بخش

 هموار سازد تا به زعم خودش راه استقرار سوسیالیسم را تسطیح کند. 

از « در قبال مسأله ملیها وظائف کمونیست» شروح و مبسوط لنین پیرامون تزهای م

کند، اما می جوشید. او در پروسه طرح این دیدگاهها به مارکس نیز استنادمی اینجا

حاصل این استناد، نه بازکاوی مارکسی ماجرا که خالف آن است. مارکس حتی آنجا که 

دهد، به هیچ وجه از حقانیت می مورد حمله قرارطرفداران پرودن را « الغاء ملت» نظریه 

نماید، او ملت ستیزی فراطبقاتی متناظر با سوسیالیسم نمی دفاع« ملت» به اسم  چیزی
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گیرد. آنچه لنین فرموله کرد و وارد جنبش می را به باد حمله و امثال او بورژوائی پرودن

به مجوزی برای انحالل  کارگری روسیه نمود، بعدها به دنبال شکست انقالب اکتبر

مشترک اردوگاه و بخشی از بورژوازی های جنبش کارگری کشورها در اهداف و سیاست

 آسیا، افریقا و امریکای التین تبدیل شد. 

 اشغال لهستان توسط دولت تزاری را محکوم ،مارکس ضمن انتقاد شدید از ناسیونالیسم

گفت که لهستان به لحاظ سطح می ،کرد. او در تشریح رویکرد رادیکال و درست خودمی

بالندگی جنبش کارگری در قیاس با روسیه از موقعیت های تکامل اقتصادی و پیش شرط

تواند پروسه عروج طبقه کارگر می پیشرفته تری برخوردار است و جدائی این کشور

تواند می داد که وقوع انقالب ارضی در روسیهمی جامعه را شتاب بخشد. مارکس ادامه

این وضع را تغییر دهد و جنبش جدائی طلبانه مردم لهستان را غیرقابل دفاع سازد. چرا 

گفت، پاسخ روشن است زیرا با وقوع این تغییرات پرولتاریای دو کشور در می چنین

گرفتند و جدائی آنها از همدیگر ضربه ای بر می شرائط مشابهی برای پیکار طبقاتی قرار

اب لنینی موضوع را به ضد خود تبدیل کردند. هر نقطه پیکر این پیکار بود. احز

جامعه یا کل جهان سرمایه داری را که به لحاظ درجه انکشاف  جغرافیائی از هر

حق ملل در تعیین »کاپیتالیستی در موقعیتی عقب مانده تر قرار داشت، مشمول ماده 

بورژوازی »ه ساختند!! به کارگران این مناطق اخطار دادند که همرا« سرنوشت خود

یک ملت هستند!! مبارزه علیه سرمایه را به تعویق اندازند و همدوش سرمایه «!! خودی

 مبارزه نمایند!! « دولت ملی»برای تعیین حق سرنوشت ملی و تشکیل « وطنی» داران 

انجام قیام بهمن در کردستان  پس ازو کل محافل لنینی در روزهای « کومله» آنچه

را بر  نادرست ناسیونالیستی و سرمایه مدار لنینی کم یا بیش، آثار همین رویکرد دادند،

نمود. رشد ناهمگون قلمروهای گوناگون اقتصادی و توسعه نامتوازن می گرده خود حمل

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخشهای مختلف جامعه، پدیده طبیعی تولید سرمایه داری 

سرمایه داری در ایران، استان مرکزی به نظام تسلط توسعه و های است. در تمامی دوره
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لحاظ میزان انباشت سرمایه با هیچ منطقه دیگر قابل قیاس نبود حتی به تنهائی از 

و چند خورشیدی با اینکه یک قرن  40اواسط دهه بخش اعظم جامعه جلوتر بود. تا 

پاره ای مناطق  گذشت، هنوز درمی از شروع پروسه انکشاف سرمایه داری در ایراندهه 

مهمی در دستور کار سرمایه داران یا دولت چندان کشور سرمایه گذاری صنعتی 

بورژوازی قرار نداشت. برای این نظام تحمل کمترین میزان هزینه تولید و حصول 

بیشترین ارقام سود تنها معیار تعیین نوع تولیدات، قلمرو انباشت و حوزه جغرافیائی 

تان مرکزی بر پایه همین مالک در صدر جدول ترجیحات پیش ریز سرمایه است. اس

قرار داشت و پاره ای نواحی در عین انحالل کامل اقتصادی در روند کار سرمایه داری 

برای انباشت بزرگ صنعتی نبودند. استانهای سیستان و ها عرصه هجوم سرمایه

ن در عداد این بلوچستان، بویراحمد و کهکیلویه؛ چهارمحال بختیاری، ایالم و لرستا

ایالت مبتنی بر تقسیمات جغرافیائی کشور،  22مناطق بودند. استان کردستان در میان 

 نمود. می مقام سیزدهم را احراز

 فروش نیروی کار بنیاد معاش بیشترین بخش جمعیت را در همه این استانها تعیین

در نواحی باال برای فروشنده نیروی کار های نمود. با همه اینها بخش وسیعی از تودهمی

فروش نیروی کار خود با دشوارترین شرائط رو به رو بودند. اگر در کل جامعه، دیکتاتوری 

کرد، در اینجا می درنده پلیسی سرمایه امکان هر گونه اعتراض را از توده کارگر سلب

اجبار اشتغال در مراکز تولیدی کوچک و بسیار کوچک هم پروسه شکل گیری اعتراضات 

داد. این امر به نوبه خود وضع معیشت کارگران را بدتر و شرائط ابراز می یر فشار قراررا ز

های کرد. در زمانی که متوسط دستمزدها در کارخانهمی وجود اجتماعی آنان را دشوارتر

نهاد، انبوه کارگران می تومان را پشت سر 10جاده کرج زیر مهمیز موج اعتصابات، مرز 

ساعته در  12تومان برای روزانه کار  2، کهکیلویه و یاسوج به بلوچستان، کردستان

دادند. در این مناطق محرومیت کارگران از می مرگبارترین شرایط استثمار رضایت

درمان و آموزش و آب آشامیدنی و برق و سایر امکانات زیستی نیز ابعاد هولناک تری 
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کودکان یک راه متداول ادامه فروش  ،داشت. در سیستان و بلوچستان و خراسان و گنبد

آمد. در کردستان، به ویژه در مناطق می کارگری به حسابهای خانواده« حیات»

روستائی، بیمارستان و دکتر و مدرسه و نازل ترین امکانات رفاهی از دسترس توده کارگر 

 خارج بود. غالب شهرها فاقد آب لوله کشی و برق بودند. 

کارگر های برگردیم. توده« حق تعیین سرنوشت ملی» به جنبش کارگری کرد و مسأله

این دیار، به نفرین شده ترین بخش طبقه کارگر تعلق داشتند. آنها در ماههای پیش از 

سقوط رژیم شاه به طور سراسری وارد میدان مبارزه شدند. استقرار دولت اسالمی 

ز تازه ای برای تشدید بورژوازی وقفه ای در این مبارزات پدید نیاورد، بالعکس آغاز فا

آن و تعمیق انتظارات شد. این امر دو علت داشت. شدت مضاعف استثمار و فقر و 

کرد. توهم به راه حلهای ارتجاعی بورژوازی کرد می محرومیت عامل نخست را تعیین

نمود. باالتر گفته شد می برای بهبود زندگی خویش هم نقش یک فاکتور مهم را بازی

کارگر و فرودست کردستان در روزهای های ش بسیار بزرگی از تودهکه رویگردانی بخ

پیش و پس انقالب بهمن از حزب دموکرات کردستان و استقبال آنان از یک نیروی 

سیاسی دارای اسم و رسم چپ و کمونیسم )کومله( گواه آمادگی کارگران برای استقبال 

زد که جنبش می چیز بانگاز یک خیزش نوین با رویکرد رادیکال طبقاتی بود. همه 

ت کارگری کردستان همسان کل جنبش کارگری روز ایران بر سر یک دوراهی سرنوش

راه ضد کار مزدی پیش گیرد و یا در غیر این صورت،  ساز تاریخی قرار دارد. یا باید

  .ارتجاعی بورژوائی گرددهای تسلیم راه حل

کارخانه ها، کارگاهها، کوره پزخانه جنبش کارگری کردستان این فرصت را داشت که در 

و مراکز درمانی، مؤسسات حمل و نقل، شهرداری ها، ها ها، مزارع، مدارس، بیمارستان

 کردند، استثمارمی ادارات دولتی، محالت و در یک کالم، هر کجا که کارگران کار

شدند یا مشغول زندگی بودند، شوراهای ضد سرمایه داری خود را تشکیل دهد. می

شوراها همه مراکز کار را تصرف کنند و برنامه ریزی کار و تولید واحدها را در دست 
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توانست توده دهقان فقیر و نیمه می در همین راستا کردستان گیرند. جنبش کارگری

و سرمایه داران ها مالکیت تمامی فئودالها پرولتر را همدوش خود سازد، با همراهی آن

را لغو کند و همه این اراضی و امالک را در سیطره ها نعتبر مزارع، باغات و کشت و ص

نفوذ شوراهای کارگران و زحمتکشان در آورد. شوراها را در سراسر کردستان مسلح 

سازد. این تسلیح انقالبی را ساز و برگ دفاع از برنامه ریزی شورائی مراکز کار و تولید و 

المی بنماید. با پیگیری این فرایند در برابر ارتش متجاوز جمهوری اسها زندگی انسان

کل توده کارگر و استثمار شونده کردستان را در مقابل سرمایه داران، مالکان زمین، 

رفع هر نوع تبعیض  توانستندمی فئودالها و دولت بورژوازی اسالمی به صف کند. شوراها

کان، ممنوع ساختن کار کود ،جنسی و قومی، مبارزه علیه هر شکل بی حقوقی زنان

بهداشت و آموزش رایگان، مصادره اماکن دولتی و مجتمعات متعلق به سرمایه داران و 

واگذاری آنها به افراد فاقد مسکن و مانند اینها را دستور کار فوری خود سازند. دست به 

کار، پیوند هر چه مستحکمتر با جنبش کارگری در سراسر ایران گردند. از همه راههای 

و بسیاری  بستگی انترناسیونالیستی کارگران جهان تالش نمایندممکن برای جلب هم

  کارهای دیگر انجام دهند.

گویند که در کردستان می خوانند. آنانمی را خیال پردازیباال گفتن نکات ها خیلی

جنبش کارگری وجود نداشت!! تا چه رسد به اینکه چنین رسالتی به دوش گیرد. تازه 

حزب نداشتند و پرولتاریای فاقد حزب قرار نیست میداندار اگر هم کارگرانی بودند، 

های ایفای چنان نقش شگرف تاریخی گردد!!. پاسخ این نوع ایرادات را من به مناسبت

مختلف در جاهای دیگر به تفصیل توضیح داده ام. در کردستان مثل همه نقاط ایران 

سرمایه دار دو طبقه اساسی  مناسبات کار مزدی مستولی بود. در آنجا نیز طبقه کارگر و

کاپیتالیستی احزاب راست های کردند. کارگران کرد اگر اسیر راه حلمی جامعه را تعیین

و چپ بورژوازی و کمونیسم خلقی مائوئیستی و لنینی نبودند، ممکن و البته فقط ممکن 

ارتش  بود که بیشتر اهداف باال را جامه عمل پوشانند، همه ما شاهد بودیم که با ورود
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متجاوز جمهوری اسالمی به کردستان، همین کارگران همراه و همدوش سایر استثمار 

مبارزه و مقاومت را پدید آوردند. آنها به پا خاستند های شوندگان، حماسی ترین صحنه

اما نه با صف مستقل طبقاتی ضد سرمایه داری، بلکه به فرمان بورژوازی و کمونیسم 

حق تعیین سرنوشت ملی »یا « خودمختاری طلبی»تا بیرق خلقی مائوئیستی که هر دو

کشیدند. کارگران و استثمارشوندگان غیرکارگر همرزم آنها می را بر دوش«!! خلق کرد

صف آراستند اما نه در شوراهای سرمایه ستیز، نه علیه استثمار و ستم و سبعیت سرمایه 

رغم تمایزات پر زرق و برق داری، بلکه پشت سر ناسیونالیسم راست و چپ کرد که به 

نمودند. دهها هزار کارگر با می صوری خود، رؤیاهای دیرینه بورژوازی کرد را دنبال

پیشمرگ رژیم ستیزی خلقی و جنبش حق « کمونیسم»زیر بیرق « کومله» فراخوان 

تعیین سرنوشت ملی شدند. به جای سازمانیابی شورائی خود علیه سرمایه، به جای 

، مزارع و اراضی سرمایه داران یا فئودال ها، به جای مشق برنامه ریزی تصرف کارگاهها

کار و تولید اجتماعی توسط شوراها، به جای استمداد از جنبش بین المللی طبقه کارگر 

سراسر ایران، به جای آنکه بر فراز چنین صف آرائی و پرولتاریای و اتحاد آهنین با 

وازی بشتابند، به جای همه این ها، در کویر سنگربندی به جنگ با دولت اسالمی بورژ

خشک یک جنگ فراطبقاتی ناسیونالیستی با دولت دینی سرمایه درگیر گردیدند. این 

نکته قابل تأکید و درس آموز است که در فراز و فرود کارزارهای ناسیونالیستی میان 

در « ملهکو»احزاب راست و چپ بورژوازی کرد با رژیم جمهوری اسالمی، هر کجا که 

چهارچوب همان راه حل خلق گرایانه مسأله ارضی، طرح الغاء مالکیت فئودالی زمین 

کارگران و های داران را پیش کشید، این راهبرد او با وسیع ترین و پرشورترین حمایت

دهقانان مواجه شد. عین همین حمایت به شکل بسیار گسترده تر، پر عظمت تر و 

تصرف مراکز کار و تولید توسط شوراهای کارگری هم توانست از می سرنوشت سازتر

را ها صورت گیرد. اما کمونیسم خلقی کومله به هیچ وجه ظرفیت این نوع جهتگیری

 نبود. ها آزموناین نوع تدارک پیگیری و نداشت و اهل 
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جنبشی که در کردستان جریان داشت از همه لحاظ باردار شکست بود. این جنبش 

پوسیده خلقی های خود را از توهمات ناسیونالیستی و آرمان پرستیتمامی توش و توان 

رفتند و نیروی نمی در اینجا راه مبارزه طبقاتی خود راکارگر های تودهآورد. می به دست

جنگ و ستیزشان را از سرچشمه جوشان تضاد سرشتی طبقه خویش با نظام اجتماعی 

 گان دیگر از کارزار روز استقبالکردند. آنها و همه استثمار شوندنمی مسلط کسب

شدند که نه فقط هیچ نویدی از تحقق هیچ خواست می نمودند، اما پیاده نظام جنگیمی

آنها بر جبین نداشت که قربانگاه آنان در آستان خودمختاری طلبی و قدرت جوئی این 

یا آن حزب باالی سرشان بود. جنبش جاری در کردستان زیر فشار همین تناقض نه 

فرسود و بیش تر از روز پیش می قط قادر به تاختن و جلو رفتن نبود که با هر گامف

گردید. تسخیر شهرها توسط جمهوری اسالمی نقطه عطفی در تشدید می آماده شکست

کرد. می روند این شکست بود. رخدادی که به طور خاص کومله را دچار سردرگمی عمیق

بار بن بست جنبش ناسیونالیستی را بر سینه کومله در تفاوت با حزب دموکرات، فقط 

نمود، حاصلضرب فشار این بار و تناقضات سهمگین درونی سازمان را نمی خود حس

دید. افرادی که از سالها پیش خشت بنای سازمان انقالبی می یکجا بر وجود خود سنگین

ط از خودمختاری چیده بودند، فقرا با این نام یا بدون این نام  ستان ایرانزحمتکشان کرد

زدند. با همان تعبیر رایج مائوئیستی و خلقی نمی یا حق تعیین سرنوشت ملی حرف

و صاحب لیستی از  مدافع جنبش دهقانی! ،روزشان، خود را نماینده جنبش کارگری

آویختند که بر اساس آن می دیدند. به ایدئولوژی و نحله فکری معینیمی ادعاهای دیگر

 انفسای حاکم تکلیف کارگران و زحمتکشان و آنچه را که خلقباید در دل شرایط و

 خواندند روشن سازند. باید همراه با رژیم ستیزی ناسیونالیستی، به مسائل باال هممی

 پرداختند. می

و سرگردانی ها، میزبان میهمانانی شد ها کومله در جستجوی راه فرار از این بن بست

جستند. می رایش دامنگیر خوهای خالصی از مخمصهنیز به شکل دیگری، راه ها که آن



 115   /  1360تا  1357فصل نهم: از 

)سهند( یک جمع کوچک چند نفری بود « اتحاد مبارزان کمونیست»محفل موسوم به 

عمیقًا  مسائل روز جنبش کارگری تمایل داشتند، بهکه تشکیل دهندگان اصلی آن 

های دازیاز فشار تحریفات و وارونه پر سایر محافل لنینیلنینیست بودند اما کمتر از 

آشنایی با مفاهیم عام نقد مارکسی اقتصاد سیاسی  بردند.می مائوئیستی و خلقی رنج

و راهبردهای چپ ها تحلیل ،و به میزان همین آشنائی خود را منتقد نظریات داشتند

دیدند. آنها پس از قیام و آمدن به ایران با استفاده از شرایط روز می خلقی مائوئیستی

وشتن حرفهای خویش کرده بودند. هیچ نقد رادیکال مارکسی و سرمایه جامعه شروع به ن

ستیز بر نیروهای خلقی لنینی نداشتند، همان گونه که گفته شد خود تا مغز استخوان 

در  »لنینیست بودند، اما اوضاع روز به نفع گسترش ارتباطات محفلی آنان پیش رفت. 

ه اعتبار آشنائی با مفاهیم عام این جماعت هم ب« شهر کوران یک چشم پادشاه است

ناسیونال  های نقد مارکسی اقتصاد سیاسی و بکارگیری این مفاهیم در نقد وارونه پردازی

و این « خلق و ضد خلق»یا صف بندی « سرمایه داری وابسته»چپ مائوئیستی از نوع 

چند  چپ شروع به یارگیری کنند. از هر سازمانهای توانستند در درون سازمانها حرف

د. یورش فاشیستی دادنو محفل خویش را گسترش  دندنفری را به سوی خود کشان

جمهوری اسالمی به طیف نیروهای چپ پس از خردادماه سال شصت و فروپاشی و زوال 

اثرگذاری  در موردباز هم بر شمار مراجعین این محفل افزود. بحث مطلقاً ها این سازمان

تقویت استخوان بندی ضد سرمایه داری آن نبود، این بر روند روز مبارزات کارگران و 

افزایش طول و ها !! همه علم و کتلمی کردننمی کار هیچ ربطی به چپ لنینی پیدا

و رونق « شرایط اعتال»از این لحاظ و محفل سهند آن ایام  نمودمی عرض گروه را دنبال

 دید.  می بازار را پیش رو

چه کار کند. موج توحش خود رشد کرد اما حاال مانده بود که با این رشد  «سهند»

 دید طعمه تهاجم خودمی ، هر چه راشناختنمی فاشیسم اسالمی سرمایه  تر و خشک

کرد. کثرت افراد محفل یک دستاورد بود اما غصه اشتغال سیاسی و ایمنی جان این می



 تاریخ جنبش کارگری/جلد دوم  /  116

ست همان مشکل حادی که کومله هم آمد. درمی شمار کثیرتر هم یک درد به حساب

سازمان »کرد. سفینه بانان می در کردستان به شکل دیگری با آن دست و پنجه نرم

نیز به اندازه کافی نیروی پیشمرگ داشتند، اما « ایران انقالبی زحمتکشان کردستان

 گرفت، تقابل نظامی به سوی بن بستمی تاخت، شهرها رامی جمهوری اسالمی پیش

حزب »چه کند. تشکیل جریان موسوم به ها و کومله حیران که با این پیشمرگه رفتمی

خورشیدی در کردستان محصول مستقیم این  1362در سال « کمونیست ایران

بود. ها و محفلها مشترک طیف تشکلهای و چاره پردازیها سرگردانی ها، بالتکلیفی

سهند دامنه تأثیرگذاری خود بر خت. بر ساحل ایجاد تشکیالت لنگر انداها کل راه چاره

چپ لنینی، را به کومله هم بسط داده بود. در این مورد های افرادی از گروهها و سازمان

دیگر هواداران و اعضاء بودند که زیر فشار های البته تفاوتی وجود داشت. اگر در سازمان

مایه مارکسی و ضد سردرگمی رهبران و فروپاشی روز تشکیالت به نقد پاره وار فاقد بن

آویختند، می سرمایه داری سهند بر امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی، مائوئیستی چپ

 در کومله جماعت رهبران و باالنشینان، راه نجات سازمان خویش را در این گزینه

 یافتند. می

ی کنگره دوم کومله شاهد این تأثیرپذیری و دلباختگی بود. عده ای از افراد کمیته مرکز

 محفل سهند را راه چاره ای برای ادامه کارهای کردند که بحثمی تشکیالت تصریح

شد که سوسیال رفرمیسم سرنگونی طلبانه می بینند. معنای زمینی حرف آنان اینمی

اتحاد » مارکس و فرمولبندی شده توسط های گفتههای لنینی ملبس به تکه پاره

کمک نماید تا خود را از اتهام سردرگمی و بی  تواند به کوملهمی « مبارزان کمونیست

های برنامگی برهاند، دعوی داشتن برنامه کند!! در همین راستا گم گشتگان سازمان

چپ را به سوی خود جذب کند، اعالم نماید که حزب کمونیست ایران است و با توسل 

حال مشترک به همه اینها خطر فروپاشی را از سر خود رفع سازد!!. این اوراد زبان 

وضعیت روز کومله و محفل سهند و پیوستگان به گروه اخیر شد. بازار حزب سازی داغ 
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نوشداوری  ،نفوذنظریه سازان، رهبران و اوتاد ذی تأسیس حزبی مرکب از منجیان،ید. گرد

. جماعت، دست به کار نوشتن برنامه شدند، اساسنامه شدبسیار به وقت همه دردها تلقی 

آماده ساختند. آیین نامه تدوین نمودند. کنگره بر پای داشتند، ها طعنامهتنظیم کردند، ق

پرشمار رهبری  و اجرائی و ایالتی و های همه چیز را به تصویب کنگره رساندند، کمیته

رؤسا و دبیران و اعضای کمیته مرکزی و دفتر  والیتی و شهری و روستایی پدید آوردند،

دهای صدارت و زعامت خود جلوس نمودند. در مختلف بر مسنهای سیاسی و کمیته

این میان نام یک کمیته را هم احتماالً کمیته کارگری نهادند!!! با این هدف که 

دکوراسیون حزب فاقد نقص و عیب گردد. بعد از همه اینها نوبت عمل رسید. قرار شد 

نند و توامی تا جائی که« زحمتکشان خلق» کل کارگران و توده دهقان فقیر و همه 

کمونیسم » شمرگ جنبش حق تعیین سرنوشت خلق کرد شوند. یرمق دارند نیروی پ

در نام حزب خالصه شود و حتی همین سهم هم از سرش زیاد باشد. همزمان کردستان  «

به تمامی کارگران خبر رسد که  !!به یمن ظهور حزب، ام القرای سوسیالیسم اعالم شود

. به آنها قول قطعی و !!پذیرش عضویت آنان است حزبشان تشکیل گردیده است و آماده

مورد بیشترین وثوق و ها موثق دهند که حزب بهترین رهبران را دارد و کشتی بانی آن

. آنچه در وجب به وجب دنیا بارها و به کرات رخ داده بود، در اینجا نیز !!اطمینان است

د. موضوعی که اتفاق افتبه صورت یک سناریوی پوشالی بدفرجام، فرساینده و دردآور ا

 بعد به آن خواهیم پرداخت. های در فصل

 سرکوب جنبش کارگری تشدیدایران و عراق و های جنگ جنایتکارانه رژیم

با لشکرکشی دولت بورژوازی عراق علیه رژیم سرمایه داری جمهوری  1359پائیز سال 

داری، صحنه ای اسالمی ایران آغاز شد. این جنگ مثل هر جنگ دیگر دوران سرمایه 

از جدال سبعانه طبقه سرمایه دار کشورها برای دستیابی به سهم افزون تر در میزان 

حاصل استثمار کارگران دنیا و حصه عظیم تر در ساختار قدرت سیاسی های اضافه ارزش

دیرینه با رژیم های و جهانی سرمایه داری بود. سران حزب بعث عراق در ادامه کشمکش
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و جمع و تفریق ها وری اسالمی، با ردیف کردن بسیاری پیش فرضشاه و سپس جمه

پاره ای مؤلفه ها، اوضاع روز ایران، خاورمیانه و جهان را فرصت مناسبی برای گسترش 

قدرت خود به درون مرزهای ایران و از این طریق منطقه خلیج دیدند. شالوده های پایه

زیر ضربات کوبنده جنبش سراسری محاسباتشان آن بود که نیروهای مسلح رژیم شاه 

سخت فرسوده و متالشی شده است، فاشیسم نوپای اسالمی بورژوازی  57و  56های سال

عاصی عقب های قادر به بازسازی و ترمیم این نیروها نگردیده است. موج انقالب توده

اجتماعی های نشسته است و جنبش آنها شکست خورده است. رژیم جدید فاقد پشتوانه

امریکائی از آنچه در ایران رخ داده های وان بسیج نیروهای حامی است. امپریالیستو ت

منطقه های است ناراضی هستند و حاضر به حمایت از جمهوری اسالمی نیستند، دولت

نه فقط رابطه خوبی با حاکمان نوپای بورژوازی ایران ندارند که شمشیر زیادت طلبی 

بینند. تشتت درونی جمهوری اسالمی هم می هایش را بر فراز سر خود در گردش

کند. دلیل بارزی برای اینکه اردوگاه شوروی آن روز، می موقعیت ضعیف آن را تشدید

 با وقوع جنگ، میان رژیم ایران و دولت بعث، اولی را انتخاب کند نیز وجود نداشت. 

و سران حاکمان بورژوازی عراق با تکیه بر این محاسبات شعله جنگ را افروختند 

های جمهوری اسالمی، شروع جنگ را غنیمتی سترگ و فرصتی طالئی برای تحکیم پایه

ساز و کار غلبه بر همه جنگ را کاراترین و کارسازترین ها قدرت خود ساختند. آن

بی همتای زمینی از « مائده»مشکالت حال و آتی خود دیدند و برای بهره گیری از این 

ردند. مقدم بر هر چیز زمین و زمان شرائط را برای تحقق هیچ ترفند و کوششی دریغ نک

ایده خود، یعنی تشکیل یک ارتش نیرومند فاشیستی فراگیر و دارای بیشترین قدرت 

سرکوب به کار گرفتند. تبدیل کل جامعه به یک پادگان قدرت فاشیستی، چیزی بود 

ایتکار شاه در که معماران بنای جمهوری اسالمی حتی ماهها پیش از سقوط رژیم جن

سرلوحه کار خود داشتند. آنها در راستای پیگیری همین هدف، به محض شروع جنگ 

آماده سازماندهی سراسری میلیتاریستی و پلیسی شمار هر چه کثیرتر و عظیم تر 
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. جمهوری شدند نیروهای شستشوی مغزی شده و لومپن پرولتاریای بیکار آماده مزدوری

و بسیج قوا، در کنار جنگ با رژیم عراق، گسترده ها اندهیاسالمی به موازات این سازم

و سایر نیروهای ها ترین و مشتعل ترین جبهه را علیه جنبش کارگری، کمونیست

باز نمود. بیشترین نیرو را در این جبهه « سازمان مجاهدین خلق» اپوزیسیون، مخصوصاً 

روسیه به توصیه لنین  کارگرهای متمرکز کرد. اگر در شروع جنگ جهانی اول، توده

جنگ جنایتکارانه امپریالیستی را به جنگ داخلی برای سرنگونی تزار تبدیل کردند، در 

اینجا ارتجاع فاشیستی اسالمی بورژوازی جنگ خود با رژیم عراق را به جنگ برای 

 و هر ندای مخالف مبدل ساخت. ها نابودی جنبش کارگری و کمونیست

به بعد چنان فضای وحشت و  59به ویژه از اواخر سال  جمهوری اسالمی به یمن جنگ

دهشتی را بر سراسر جامعه مستولی ساخت که در تاریخ ایران و حتی در تاریخ دنیای 

بود. این وضعیت فاجعه بار خفقان و بگیر و به بند و فشار و کم سابقه  سرمایه داری

انفجاری به خود گرفت و ابعاد کامالً   60خرداد  30حمام خون کمی این طرف تر و از 

غیرقابل شمارش گردید. در کوچک ترین شهرها ها سونامی فاشیسم و دهشت شد. زندان

شکنجه گاههای بزرگ بر پا شد. شبیخون به اماکن مسکونی با هدف دستگیری و کشتار 

مخالفان برنامه کار شبانه روزی بدون هیچ وقفه سپاه پاسداران و همه نهادهای پلیسی 

تا آنجا باال رفت که نفرین ها رژیم گردید. تراکم زندانیان در بندهای زندان و امنیتی

متعدد های شدگان اسیر، به گاه شب، برای چند ساعت چشم بر هم نهادن به شیفت

درصد ساعات شب را  70درصد افراد درون یک سلول مجبور بودند  70تقسیم شدند. 

رای چند ساعت، چشم بر هم گذارند و درصد ب 30بیدار بر روی دو پا به ایستند تا 

سپس جای خود را به ایستادگان محکوم به بی خوابی و شب زنده داری بسپارند!!! شمار 

و گاه بسیار بیشتر رسید. کل جامعه به جهنم گند و  200، 150در هر روز به ها اعدام

ها خون و دستگیری و اعدام و شکنجه و حمام خون بدل شد. همه خیابانها و کوچه

محل تاخت و تاز عمله و اکره فاشیست سرمایه شد. هر عابری بدون هیچ دلیل مورد 
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بازخواست و تفتیش بدنی قرار گرفت. دولت درنده اسالمی کل آنچه را که متحجرترین، 

مسخ ترین و مرتجع ترین مراجع خرافه پرور و خرافه باف دینی از زمان پیدایش اسالم 

به هم بافته بودند، همه را ها ارهای شستشوی مغزی انسانتا آن روز به عنوان ساز و ک

سطر به سطر نبش قبر نمود و تمامی آنها را سالح قهر و سرکوب و هولوکاست آفرینی 

 و سایر نیروهای اپوزیسیون کرد. ها سرمایه علیه کارگران و کمونیست

شرع خواند و  راه رفتن هر زن و مرد و پسر و دختر با هم در کوچه و خیابان را خالف

این مخالفت با شریعت را توپخانه قهر سرمایه علیه بشریت ساخت. هر روز صبح حدود 

با خشونت بارترین ها میلیون کودک دبستانی را به گاه پای نهادن به صحن مدرسه 20

فاشیستی و انسان ستیزانه آماج تفتیش بدنی و توهین و تحقیر قرار دادند. از های شیوه

ان با تهدید و با فتوای پیرموبد دغلکار معبد جنایت و سبعیت سرمایه همه این کودک

علیه پدران و مادران و برادران و ها خواستند که در درون خانه ،یعنی خمینی دژخیم

علیه همه همسایگان خود جاسوسی کنند!!! رژیم تا مغز ها خواهران خویش و در محله

رباران هر نوع یسرمایه داری دست به ت استخوان فاشیست اسالمی بورژوازی برای بقای

وی بشری زد. بر هر چه انسانی و انسانیت بود شمشیر خاحساس و عاطفه و خلق و 

را و اسالم به مثابه سالح  نظام بردگی مزدیتوحش کشید. همه چیز را نابود ساخت تا 

رها سرکوب و ابزار شستشوی مغزی وحشیانه سرمایه را ماندگار کند. از کل ساکنان شه

و روستاها خواست که جاسوس و پلیس و خبرچین فاشیسم وحشی اسالمی در میان 

و همزنجیران باشند. زنان را با اعمال ها محلی مهمه همسایه ها، همشهری ها، ه

قهر مجبور به قبول پوشش اسالمی کرد. های جنایتکارانه ترین و بربرمنشانه ترین شیوه

شرم آور ماقبل قرون وسطائی دینی های افهکتب درسی همه سطوح آموزش را از خر

آکند. ابعاد مسخ سازی و شستشوی مغزی کودکان و جوانان را به ماوراء تمامی مرزها 

دستاوردهای علمی بشر در تاریخ را از متون درسی دبستان ها،  گسترش دادند. بیشتر

محروم ساخت  و دانشگاهها حذف کرد. هر انسان دگراندیش را از داشتن کارها دبیرستان
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تاریخ های و روانه برهوت بیکاری و فقر و گرسنگی نمود. تمامی سنن کهنه ترین دوره

قدرت نظم سرمایه ساخت. قصاص، سنگسار، های زندگی بشر را نبش قبر کرد و استوانه

دیه، بریدن دست و پا و بینی، بیرون آوردن چشم از حدقه، شلیک به رحم زنان و هر 

عالی سبعیت و درندگی بود همه را برای سرکوب جنبش کارگری آنچه که نشان حد ا

در مورد آنچه رژیم با اغتنام فرصت از و هر شکل اعتراض درون جامعه به کار گرفت. 

کارگر بار کرد در فصل بعد به های شرایط جنگ ارتجاعی ایران و عراق بر سر توده

 پردازیم. می بطهتفصیل بحث خواهد شد. عجالتاً به نکته دیگری در همین را

های در بررسی کارنامه جنایات و بشرستیزی« تحلیل گران» اکثریت قریب به اتفاق 

جمهوری اسالمی بر روی مؤلفه پای بندی این رژیم به شریعت و مبرمیت جاری کردن 

 شکستو حاکم ساختن قوانین اسالمی اصرار ورزیده اند. شکی نیست که رژیم حاصل 

کارگر و زحمتکش، یک دولت دینی بود اما از یاد های توده 57جنبش سراسری سال 

دینی ماقبل سرمایه داری و های نبریم که تفاوت بسیار فاحشی است میان دولت

مذهبی مانند جمهوری اسالمی که در تمامی تار و پود خود، نهاد برنامه ریزی های رژیم

های گی و اجتماعی سرمایه داری هستند. دولتنظم اقتصادی و سیاسی و حقوقی و فرهن

یا نوع تکامل نیافته قدرت سیاسی طبقات « نادولت»شکل نخست به تعبیر مارکس 

نمود. می ل دولت دوران برده داری و فئودالی صدقابودند. چیزی که در مورد کلیه اشک

تمامی شود و می فقط در عصر سرمایه داری است که دولت به معنای واقعی آن کامل

 مورد نیاز اعمال قدرت و حاکمیت و استیالی طبقه بورژوازی را احرازهای فونکسیون

کند. در همه آن دوره ها، دولت مجبور بود به کلیسا و دین و نهادهای قدرت مذهبی می

بسیار مهم خود را جبران نماید. در جامعه سوئد های توسل جوید تا از این طریق کاستی

سعه یافته ترین فرم سیاسی و مدنی و حقوقی سرمایه داری حتی تا به عنوان الگوی تو

بعد از دستیابی جامع االطراف طبقه بورژوازی به قدرت سیاسی باز هم برخی ها سال

وظائف دولت مانند امور سجل احوال و ثبت ازدواج و طالق را کلیساها به عهده داشتند. 
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نیز حتی در پیشرفته ترین  نیاز به گفتن نیست که مذهب تا همین لحظه حاضر

کشورهای اروپائی، بخش قابل توجهی از وظیفه شستشوی مغزی سکنه جامعه را برای 

طبیعتاً تا پیش از عروج بورژوازی ها دهد. حجم و ابعاد این فونکسیونمی سرمایه انجام

به اریکه قدرت سیاسی بسیار عظیم و گسترده بوده است. در هر حال در سراسر آن 

 . نقش مکمل آن را بازیبودمذهب با قدرت سیاسی به طور کامل در هم تنیده ا هدوره

. به همان بودندد و مراجع دینی عالی ترین مقامات را در ساختار قدرت دولتی دارا رکمی

حاصل کار و زحمت توده های سیاق که سهم بسیار عظیمی در مالکیت اراضی و ثروت

 داشتنداستثمارشونده عصر خویش 

یه داری این وضع را دچار تغییر جدی ساخت. بورژوازی در پروسه دستیابی به سرما

تسلط اقتصادی و سپس سیاسی خود دولت را به پیچیده ترین، کامل ترین و مستولی 

ترین نهاد قدرت طبقاتی توسعه داد. دولت در اینجا به معنای دقیق کلمه سرمایه است 

یده برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، که به مثابه یک نهاد هزارالی کامالً پیچ

حقوقی، فرهنگی، پلیسی، نظامی، امنیتی، مهندسی افکار، زیست محیطی و اجتماعی 

سرمایه حلول یافته  ، به طور واقعی،گردد. دولت موجودمی طبقه سرمایه دار وارد میدان

دها، قدرت خود است. همه این نهاها و ساری و جاری در درون این دستگاهها و سیستم

. دامنه هستندگیرند و در خدمت ماندگارسازی نظام بردگی مزدی می را از سرمایه

اثرگذاری مبارزه پرولتاریا بر این ارگانها مادام که شیوه تولید کاپیتالیستی پا برجاست 

تواند می دهد. این اثرگذاری به دو شکل متضادنمی ماهیت و خصلت نقش آنها را تغییر

 رد. شکلی که فشار سهمگین نظم سرمایه بر زندگی توده کارگر را تعدیلانجام گی

کند، اما هم زمان ظرفیت نظام سرمایه داری برای چالش مبارزه طبقاتی و سرمایه می

برد. شکل دوم مختل ساختن و از کار انداختن می ستیزی جنبش کارگری را عمیقاً باال

اختاپوسی نظم مذکور بدون تحمل عوارض شیوه نخست است. این دو شیوه های شبکه

 و ضد سرمایه داریدر یک سوی  اثرگذاری که به صورت دو راه حل متضاد رفرمیستی 
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باشند. گفتگوی نمی گیرند موضوع بحث ما در اینجامی در مقابل هم قرار در سوی دیگر،

گی مزدی است. سرمایه داری دولت را در نظام برد و مذهب دولت رابطه حاضر پیرامون

دهد. با استیالی این سیستم و دستیابی می به کامل ترین شکل ممکن خود بسط

بورژوازی به قدرت مسلط سیاسی، دیگر همه چیز نقش ساز و کار موجودیت و قدرت 

کند و سرمایه برای تکمیل وجوه مختلف تسلط خود بر شرائط کار و می سرمایه را پیدا

سازد. دین می کارگر همه چیز را جزء پیوسته اندام خودهای ر و زندگی تودهاستثما

قبل نیست. دولت دینی شکلی از دولت کاماًل های یگر مکمل دولت به شیوه دورهد

تکامل یافته سرمایه داری است که از دین به مثابله سالح سرکوب فکری و فیزیکی 

د. به همان گونه که در شکل و قواره ای کنمی راها طبقه کارگر حداکثر بهره برداری

همین « کمونیسم» نام دیگر از ناسیونالیسم، فاشیسم، دموکراسی، لیبرالیسم یا حتی

در استراتژی مبارزه طبقاتی خود  ی رادیکال سرمایه ستیزکند. پرولتاریامی استفاده را

گردد. به  نیخواستار جایگزینی این دولت با یک دولت غیردیتواند نمی در این دوره

تعویض دیکتاتوری سرمایه با دموکراسی، کنار نهادن  تواند خواهاننمی همان سیاق که

و استقرار دولتی بدون این پرچم، به زیر « کمونیسم» دولت سرمایه داری با بیرق 

کشیدن قدرت سیاسی لیبرالی سرمایه و روی کار آوردن بدیل سوسیال دموکراتیک یا 

سرنگونی تام  پرولتاریا مجبور است. شودیبکارانه سرمایه مدارانه نوع این سناریوهای فر

و تمام قدرت سیاسی سرمایه را جزء الیتجزای پیکار خود برای نابودی کامل سرمایه 

. از نظر این طبقه جنگ علیه سرمایه جنگ علیه همه وجوه هستی نظام کندداری 

وق و فرهنگ و قانون و بردگی مزدی از جمله دولت و دین و سیاست و مدنیت و حق

ا هکه سرمایه داری کل این ابزار و ساز و برگ همان گونهباشد. درست می همه چیزش

 بیند. می را برای تضمین امنیت و ثبات و بقای چرخه تولید اضافه ارزش

به جمهوری اسالمی و دین به مثابه سالح مهم کشتار جمعی اش باز گردیم. اسالم برای 

نمود. نمی پیشاسرمایه داری را بازیهای «نادولت»قش مذهب برای این رژیم مطلقاً ن
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یک دولت  57و  56محصول شکست جنبش کارگری سالهای  مسلط قدرت سیاسی

انداموار از بیخ و بن ارتجاعی تمام عیار کاپیتالیستی بود که در جامعه ای با پیشینه 

و خود را  کردهمتمادی سرمایه داری، انقالب کارگران را مصادره های تسلط دهه

. این رژیم )جمهوری اسالمی( برای ساخته بودجایگزین رژیم سلطنتی سرمایه داری 

تکمیل سرکوب و قتل عام جنبش کارگری و برای تسویه حساب با تمامی نیروهای 

وحشت آفرین  وکشتار جست و در این میان از سالح می مخالف خود از هر سالحی سود

کرد. این را نیز اضافه کنیم که اسالم بسان هر می راها دین هم بیشترین بهره برداری

آنها، تمامی گنجایش الزم برای ایفای نقش این سالح های مذهب دیگر و بیشتر از خیلی

 دوران برده داری،های و بربریتها سبعیت کل را در خود ذخیره داشت. شریعتی که

رسوم فرا رسته از بطن زندگی قبائلی آن دوران در یکی از عقب مانده ترین  سنن و

انبوه، زن کشی ها، زنده به گور های قومی، قتل عامهای مناطق دنیا، جنگ افروزی

بشرستیزانه، سنگسارها، چشم کور کردن های سازی ها، کودک آزاری ها،  قهر و خشونت

دینی، منحط ترین شکل استبداد مطلقه فردی،  هایها، دست و پا بریدن ها، امپراطوری

را حکم مشاع قرون وسطائی، همه و همه های مالکیت جداولتقدس مالکیت خصوصی، 

را ساز و کار قدرت سرمایه علیه ها ساخت و اینک تمامی اینمی آسمانی

 کرد. می استثمارشوندگان و مخالفان

و جهل و سبعیت و بشرستیزی جمهوری اسالمی از بند بند این منشور شوم خرافه 

را کرد اما تصور بسیار بی پایه و وهم آلودی است اگر مبنای کار ها بیشترین استفاده

بدانیم. ها رژیم را چیزی به نام اجرای شریعت و مستولی ساختن اسالم بر زندگی انسان

ماز به خواندن نها موضوع کامالً معکوس بود. جمهوری اسالمی برای مجبور ساختن آدم

 و گرفتن روزه و اجرای فرایض دینی و جاری شدن احکام شریعت، حمام خون راه

کشید. این رژیم برای اعاده نظم نمی انسان را به آتشها انداخت و زندگی میلیوننمی

تولیدی و سیاسی و سرمایه داری، برای در هم کوبیدن جنبش کارگری و برای 
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دید و در همین می ملزم به قتل عام آفرینی ماندگارسازی سرمایه داری بود که خود را

آورد. می راستا از اسالم به عنوان یک سالح بسیار کارامد حداکثر بهره برداری را به عمل

داد، می کارگران را به بهانه عدم پای بندی به احکام دینی زیر وحشیانه ترین فشارها قرار

ی پوشند، بلکه فقط به این خاطر نه با این هدف که آنها اهل شریعت گردند و جامه تقو

که اوالً تیغ قدرت سرمایه را بر گردن خود حس کنند و این قدرت را جدی گیرند و 

ثانیاً هر سطح توهم و باور خرافی آنها به اسالم را ساز و برگ ماندگاری سرمایه داری 

 سازد. 

بیرون آورد. ها را از تمامی زرادخانهها دولت اسالمی بورژوازی با شروع جنگ همه سالح

قدرت خود سود نبرد. حربه بشرکش های فقط از دین و شریعت برای تحکیم پایه

ناسیونالیسم را نیز به خدمت گرفت. رژیمی که در پیشینه تاریخی مسلکی خود، 

نمود، می بورژوائی را تقبیح« وطن پرستی»باورساالری فاشیستی اسالمی را تقدیس و 

زهرآگین را با تمامی قدرت و صالبت و  تیرخورد، هر دو می اینک از آخور و توبره یکجا

نمود تا سرمایه داری را و رژیم گند و می غدارمنشی به قلب هر مخالف خود، شلیک

خون و وحشت سرمایه را از خطر کمونیسم و جنبش کارگری مصون نگه دارد. تلویزیون 

های مخدر دینی را با عربدهای هرژیم مناجات و استغاثه سرائیدیگر های رسانه تمامی و 

به هم آمیختند و در مغز انسانها « حب الوطن من االیمان»و « میهن پرستی»زشت 

بود که ها و ترفند بازیها و شستشوی مغزیها تزریق کردند. در پرتو کل این درندگی

رژیم قادر به حفظ خود شد، مبارزات روز توده کارگر را به گونه ای چشمگیر به عقب 

اند. موج اعتصابات و اعتراضات کارگری را از خروش انداخت. اعتصاب برای افزایش ر

خواند!! جمهوری اسالمی با بهره گیری « هتک حرمت خون شهیدان جنگ»دستمزد را 

از موقعیت ضعیف و فرومانده جنبش کارگری توانست از این حد نیز بیشتر پیش تازد. 

اسالمی را به نهادهای کارساز جاسوسی و  در میان کارگران شکاف انداخت. شوراهای
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پلیسی و تفتیش عقاید درون توده کارگر مبدل ساخت و آنها را علیه کارگران مبارز 

 بسیج کرد. 

به انتهای این فصل باید نکات مهم دیگری را افزود. نیروهائی که بعدها خود را اصالح 

و همه ها چی طلبان حکومتی خواندند، دار و دسته دوم خردادی ها، خاتمی

فاشیستی های اندرونی جمهوری اسالمی در سازماندهی کل بربریتهای اپوزیسیون

قدرت سرمایه و رژیم های دینی علیه جنبش کارگری، علیه مخالفان و برای دوام پایه

جنایت پیشه بورژوازی نداشتند که استخوان های نه فقط هیچ دست کمی از سایر جناح

دادند. اینان در سراسر این دوره فرماندهان و می را تشکیل هابندی اصلی این توحش

گردانندگان عالیمقام سپاه پاسداران، دولت، کمیته ها، بسیج، همه نیروهای نظامی و 

امنیتی، اداره کنندگان زندان ها، صدرنشینان قوه قضائیه، حاکمان شرع، صادر کنندگان 

و قتل عام ها، کوبندگان ها ضر شبیخوناحکام اعدام، برنامه ریزان و مجریان همه جا حا

ایران و عراق، آمران و عامالن اعزام اجباری های بر طبل ادامه جنگ جنایتکارانه دولت

پلیسی موسوم به جنگ، تشکیل دهندگان نهادهای های کارگر به جبهههای توده

اهای و سرکوب روزمره هر اعتراض کارگری یا کل ماجرها شوراهای اسالمی در کارخانه

دیگر بودند. نیروی اصلی و سرنوشت ساز بقای حاکمیت جمهوری اسالمی در آن روزهای 

همین بخش ارتجاع هار  57پرتالطم توفانی و در کل دوره بعد از وقوع قیام بهمن 

بورژوازی بود. این جماعت بودند که در لشکرکشی رژیم به کردستان و قتل عام گسترده 

. جریان فاشیستی معروف به ندشترین نقش را ایفاء کردتوده کارگر و زحمتکش کرد بی

در سازماندهی کل عملیات جمهوری اسالمی علیه نیروهای « مجاهدین انقالب اسالمی»

عظیم ترین سهم را داشت و سرکردگان  60خرداد  30اپوزیسیون در روزهای بعد از 

می قوای همین سازمان بودند که از ماهها پیش برای بسیج کل حاکمیت، با تما

مجاهدین »موجودش، علیه کمونیست ها، علیه جنبش کارگری، علیه اپوزیسیونهای نوع 

نمودند. نکته قابل تأکید بعدی، می کردند و بیانیه پشت سر بیانیه صادرمی تالش« خلق
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در سراسر « اکثریت فدائی» این فصل نقش حزب توده و گروه موسوم به های در بحث

ریان تا سطح کثیف ترین و بی شرم ترین مزدوران پلیسی و این دوره است. هر دو ج

امنیتی رژیم علیه طبقه کارگر و نیروهای اپوزیسیون سقوط نمودند. هر دوتا، جمهوری 

 اسالمی را به تبعیت از اردوگاه شوروی، مظهر امپریالیسم ستیزی رادیکال خلق

ستی دینی بورژوازی بر خواندند!!! با وقاحت بسیار حیرت آوری، مالکیت دولت فاشیمی

هر های قتل عام . آنهازدند!!می جار« سوسیالیسم کارگران و زحمتکشان»را ها سرمایه

معترض به بریریت حاکمان سرمایه را مورد ستایش و های کارگر و انسانهای روزه توده

دادند. هر دو جریان سخت امیدوار بودند که جمهوری اسالمی به خاطر می تقدیس قرار

خواب و خیال چشم خواهد پوشید. ها نیاز به حمایت اردوگاه از سالخی و قلع و قمع آن

برای کشتار و سرکوب جنبش  آنهااز وجود  بسیار بی شرمانه ای که تعبیر نشد. رژیم

الزم را نمود. افراد و هواداران هر دو تشکیالت های کارگری و کل مخالفان تمامی استفاده

و مبارزین مخالف و تسلیم ها سیج رژیم برای شکار کمونیستدوش به دوش نیروهای ب

ننگ آلود به های در همه این جنایتها آنها به جوخه اعدام بورژوازی تقال کردند. آن

دیگر بیشترین بهره های اندازه کافی شریک شدند. رژیم در این زمینه مثل تمامی زمینه

همه اینها و اطمینان کامل به بی نیازی  به عمل آورد و پس از هر دو جریانبرداری را از 

از خدمتشان بود که حکم تار و مارشان را صادر کرد. بسیار قابل تعمق است که سران 

 حزب حتی پس از این تاریخ و در شرائطی که بخش عظیم نیروهایشان در زندان به سر

 همه جنایاتاز جمله حقانیت  جمهوری اسالمی!!بر حقانیت  بردند، باز هم فداکارانهمی

کوبیدند. آنها دستگیری خود و یورش به تشکیالت می مهر تأییدعلیه خودشان  رژیم

های و بزرگ سرمایه دار هاکه نتیجه نفوذ بزرگ فئودال رژیمرا نه کار  دحزبی خو

را قربانیان « خط امام» و خود و  !!سرسپرده انحصارات امپریالیستی در رژیم خواندند

  این توطئه دانستند!!!
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 فصل دهم

 خورشیدی نیمه اول دهه شصت
 

تمامی سرمایه داری ایران و عراق، چگونه های در فصل پیش گفته شد که جنگ دولت

شرایط را برای سرکوب سراسری جنبش کارگری توسط رژیم اسالمی فراهم آورد. اما 

بر سر طبقه کارگر رفت و ها ارائه یک تصویر کم یا بیش روشن، از آنچه در این سال

کارگر تحمل کرد، نیازمند واکاوی ها، های ضربات کوبنده ای که پیکار جاری توده

. جنگ چند شهر مهم صنعتی و پرجمعیت خوزستان و توضیحات بیشتر استها بررسی

را ویران و غیرمسکونی کرد. عظیم ترین بندر تجاری یا دروازه واقعی بیشترین داد و 

ز انتفاع انداخت. غولهای ستد سرمایه اجتماعی ایران با بازار جهانی سرمایه داری را از حی  

د لوله را به کلی تعطیل صنعتی مهمی مانند صنایع تولید فوالد و چندین مرکز تولی

ساخت. فقط در عرصه ساختمان و تأسیسات بالغ بر یک تریلیون و چهارصد و هجده 

میلیارد دالر خسارت بار آورد. این رقم در مورد ماشین آالت و تجهیزات و اجزاء سرمایه 

میلیارد دالر باالتر رفت. خسارت مالی جنگ در حوزه نابود شدن مواد خام  136ثابت از 

میلیارد دالر رسید.  440میلیارد و در سایر قلمروها به باالتر از  162کاالهای کمکی به و 

در ها طبقه کارگر سرریز گردید. اما اینهای کل این خسارتها یکراست بر زندگی توده

دیگر مولود جنگ هیچ چشمگیر نبودند. های و فاجعهها قیاس با بدبختی ها، شکست

ن زای جنگ و آتش و خون همه جا گستر، بیش از یک سال طوفان طاعو 8در طول 

هزار نفر آنها  700میلیون کارگر هر دو کشور جان خویش را از دست دادند که بیش از 

داد. شمار مجروحان، معلوالن، می را نفرین شدگان دوزخ سرمایه داری ایران تشکیل

رسید. می به چند برابرا همفقودان و از کارافتادگان بسیار بیشتر و بر اساس برخی گزارش

کمتر خانواده کارگری بود که یک یا چند نفر از افرادش زیر فشار اجبار و ترس از مرگ 
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برای قتل عام همزنجیران و حمام خون   محتوم، مجبور به قبول مرگ احتمالی در جبهه

شدن توسط آنها نشده باشد. همه چیز در خدمت جنگ قرار گرفت. طبقه کارگر ایران 

از تمامی جهات در محاصره شرایط فرساینده، ویرانی آفرین و تباه کننده جنگ 

دو دولت بورژوازی واقع شد. خطر قحطی و فالکت همه جا را در خود های افروزی

رژیم طرح جیره بندی خورد و خوراک و پوشاک، سوخت و کل احتیاجات اولیه پیچید، 

ها زندگی را به اجرا نهاد. روند اعزام اجباری کارگران به جبهه ها، تعطیل شدن کارخانه

کارگر روز به روز شدیدتر و وخیم تر شد. موج خفقان، های و بیکارسازی وسیع توده

ام ماقبل قرون وسطایی شریعت به عنوان دستگیری، قصاص، سنگسار و اجرای احک

بند آورد. ها را در سینهها سالح قدرت سرمایه علیه هر صدای مخالف و معترض نفس

آنها به جرم هواداری های قتل عام روز به روز فعالین کارگر و غیرکارگر و اعضای خانواده

الق زد. درد تهیه و احزاب اپوزیسیون، همچنان بر فضای زندگی کارگران شها از سازمان

سبعانه نیروهای قهر سرمایه همراه با های مایحتاج روزمره معیشتی و فشار یکه تازی

جنگ، جنبش کارگری را اگر نه کامل اما تا حدود بسیار زیادی در های همه مصیبت

کالف خود قفل کرد. فاشیسم دینی بورژوازی که تا پیش از شروع جنگ هیچ چشم 

دید، کل توان خود را به کار نمی ای قدرت و حاکمیت خویشانداز مطمئنی برای بق

گرفت تا عمال جنگ را سنگر و سالح ماندگاری خود، فرصت مساعد اعمال الگوی خاص 

خود، برای برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، ایدئولوژیک، فرهنگی و حتی 

آتی خویش های آفرینی و بحرانها االمکان، ظرفی برای پایه ریزی تمامی توسعه طلبی

در منطقه و جهان سازد. هر مطالبه اولیه معیشتی کارگران را با مستمسک شرایط 

جنگی نکول کرد و در هم کوبید. هر بارقه اعتراض و مبارزه طبقاتی را عین همکاری با 

حامی رژیم بعث تلقی نمود و خفه ساخت. تمامی های بورژوازی عراق و امپریالیست

ارتجاعی درون طبقه سرمایه دار کشورهای عربی را به سپاه و ارتش و ی هااپوزیسیون

پلیس و نیروهای قهر خود پیوند زد و تکیه گاه قدرت آتی و شریک روز جنگ 
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خویش کرد. جنگ به رژیم اسالمی فرصت داد تا سازماندهی فاشیستی خود های افروزی

طفه اتحاد و تشکل ضد برای سرکوب مبارزات جاری کارگران و در هم کوبیدن هر ن

سرمایه داری فعالین کارگری را بیش از پیش توسعه دهد و مستقر گرداند. تمامی مراکز 

را محل یکه تازی نهادهای شکار، سرکوب و کشتار فعاالن سیاسی ها کار حتی قبرستان

اسالمی، شوراهای اسالمی کار، خانه کارگر، های و کارگر کرد. نام این نهادها را انجمن

نهاد. جنبش کارگری در تمامی تار و پود ها صنفی، حراست و مانند اینهای نجمنا

خود، در کارخانه، مدرسه، بیمارستان، دانشگاه، راه و جاده، مزرعه، معدن و جنگل، در 

و آلونکها، خیابانها و محله ها، در اتوبوس و تاکسی ها هر مرکز کار و تولید، در عمق خانه

ب و ذهاب، همه جا  به صورت فاجعه باری زیر نظارت، نفوذ، ایاهای و همه سرویس

واقع شد. ها و سازمانها بازرسی و میدان داری یکه تاز و سراسر فاشیستی این انجمن

را در اختیار جمهوری اسالمی ها و درندگیها جنگ شرایط اعمال کل این بربریت

آیا تمامی این فتوحات و بورژوازی قرار داد اما سؤال اساسی در همین جا آنست که 

رژیم صرفا حاصل بهره برداری از شرایط جنگی بود؟ آیا مجرد وقوع جنگ های موفقیت

ارتجاعی میان دو دولت هار سرمایه داری برای دستیابی دولت اسالمی به تمامی این 

تواند مثبت باشد یا حداقل یک فعال نمی کرد؟!! پاسخ این سؤال قطعامی کفایتها هدف

ضد سرمایه داری طبقه کارگر مجاز به دادن پاسخ مثبت در قبال این پرسش  جنبش

نیست. واقعیت این است که سوای سبعیت جمهوری اسالمی و بهره گیری اش از شرایط 

جنگی برای در هم کوبیدن جنبش کارگری و تضمین استقرار خود، عوامل مهم دیگری 

توان به سه عامل می در این رابطهکردند. می نیز در موفقیت رژیم نقش کلیدی بازی

 مهم زیر اشاره نمود. 

 ظرفیت دفاع و آرایش قوای روز طبقه کارگر -1

وقتی که بحث مبارزه طبقاتی در میان است، پیروزی و شکست، مقاومت و عقب نشینی 

توان با رجوع به یک طرف ماجرا یا تأکید بر نمی یا چگونگی توازن قوای روز را
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و قدرت جنگی یکی از طرفین توضیح داد. جمهوری اسالمی در ها یئاستحکامات، توانا

فاشیستی تاریخ سرمایه داری، برای بقای خود همه های مقام یکی از درنده ترین رژیم

ساخت. این رویه ماجرا از ها کار کرد و زمین و زمان را کوره تفتان و مشتعل بربریت

رژیم، چه بر های مام خون آفرینیو حها همه لحاظ روشن است، اما این که وحشیگری

سر جنبش کارگری آورد و این جنبش را تا کجا، به چه میزان و در کدام ابعاد زمینگیر 

ساخت و فرسود، موضوعی است که به گونه ای بارز به ظرفیت دفاع و آرایش قوای روز 

 شد. یک محور اساسی بحث این کتاب تشریح رخدادها و مؤلفهمی طبقه کارگر مربوط

هایی است که وقوع و تأثیر آن ها، در طول تاریخ سد راه صف آرایی مستقل طبقاتی و 

کارگر شده است. همان معضل بنیادی که جنبش کارگری های ضد سرمایه داری توده

ایران زیر فشار آن، هیچ گاه، در هیچ بزنگاه تعیین سرنوشت یا هیچ تندپیچ مهم تاریخی، 

مقاومت در مقابل یورش گسترده بورژوازی نشد. در اینجا قادر به حداقل نقش آفرینی و 

هم مجبوریم یک بار دیگر بر روی همین مسأله حیاتی درنگ کنیم. به این موضوع 

پردازیم که طبقه کارگر در اینجا مثل همه جاهای دیگر دنیا، آنچه از از در و دیوار و 

احزاب چپ نمای پرچمدار  زمین و آسمان جامعه سرمایه داری، منجمله از همه نیروها و

رهایی خویش شنیده بود و در روزهای پس از قیام بهمن بیش از پیش شنید فقط یک 

چیز بود. اینکه خودش، به عنوان کارگر، به عنوان طبقه کارگر، به عنوان توده فروشنده 

نیروی کار هیچ چیز نیست و هیچگاه هیچ چیز نخواهد شد!!. سرمایه در همه شکل ها، 

ی اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، ایدئولوژیک، پلیسی، نظامی، در هست

« سوسیالیسم»، «!!انقالبیگری»، «!!برابری جوئی»، «!!آزادیخواهی» اپوزیسیون گرایی،

سرایی خود!! این آژیر را در پهنه شعور، شناخت، « انسانیت»آرائی!! و « کمونیسم»بافی!!، 

کرد که خودشان، به می موده بود و همواره پرطنیناندیشه و حواس کارگران پرطنین ن

عنوان کارگر و طبقه کارگر قرار نیست دارای هیچ قدرت یا منشأ هیچ تغییری در تعیین 

سرنوشت زندگی خود باشند. کارگران این را فقط از زبان سرمایه داران حاکم یا 
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فرهنگ و اخالق و رسمی بورژوازی نشنیدند، فقط از افکار و سیاست و های اپوزیسیون

مدنیت و ایدئولوژی فراجوشیده از شیوه تولید مسلط دریافت نکردند، فقط از آموزش و 

گوناگون دولتی و غیردولتی طبقه های و تریبونها پرورش و کلیسا و مسجد و روزنامه

سرمایه دار آماج تزریق و بمباران این باور خرافی مسموم قرار نگرفتند. تمامی احزاب 

کارگری های ایران و دنیا، کل اتحادیه« کمونیست»ست، سوسیال دموکرات و سوسیالی

جهان و اتحادیه سازان ایران، تمامی پرچمداران رهایی پرولتاریا و بشریت نیز در بنمایه 

کالم خود، همین حرف را خورند شعور و فکر آنها کرده بودند. ترجیع بند مشترک نظریه 

کارگر برای تحقق هر گونه تغییر در های که تودههر دو طیف این بود های پردازی

زندگی خود از ساده ترین شکل آن گرفته تا عالی ترین فراز مقدور باید به نیروهای 

باالی سر خود بیاویزند. این بنیادی ترین و مخوف ترین یورش بورژوازی به طبقه کارگر 

 تر باز کنیم. جهانی از روز پیدایش به بعد بوده است. موضوع را مقداری بیش

سرمایه رابطه خرید و فروش نیروی کار یا رابطه جدائی کارگر از کار و محصول کار 

خویش است. اما جدایی کارگر از کارش فقط یک مقوله اقتصادی نیست، فقط بنیاد 

استثمار و تقسیم کار او به کار اضافی و الزم، سرمایه شدن حاصل کار و استثمار وی، 

 دیگر اوهای و گرسنگی و نداری و کارتن خوابی یا دنیای بدبختی شالوده فقر و فالکت

باشد. انفصال کارگر از پروسه تعیین سرنوشت کار خود فقط زمینه تحمیل شدن نمی

بورژوازی علیه طبقه او نیست. فقط سرچشمه های و هولوکاست آفرینیها جنگ افروزی

حشاء و تبعیضات خرد کننده مرگبار زیست محیطی، اعتیاد و فهای تباهی و آلودگی

ها جنسی یا کودک آزاری و میلیونها نکبت و ادبار دیگر نیست. این جدایی سوای کل این

ها نقطه آغاز و مرکز پمپاژ یک مصیبت بسیار عظیم دیگر، به عظمت کل این مصیبت

هم هست و آن فاجعه ای است که بر سر شعور، شناخت، احساس و قوای دماغی کارگر 

 شود. می آوار
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کارگر با رجوع به هستی اجتماعی و زندگی مادی روزمره اش باید به صورت طبیعی 

بیند که سرمایه محصول می احساس کند که موجود مهمی است. زیرا با چشم خود

کند، قدرت خواباندن چرخ تولید می مستقیم کار اوست، دار و ندار سرمایه دار را او تولید

افتد. می دهد سرمایه دار به وحشتمی این کار را انجام سرمایه را دارا است و وقتی

دولت سرمایه با شنیدن صدای آژیر اعتصاب، قوای قهر خود را علیه وی و به نفع صاحبان 

بیند که کل ساختار نظم و دولت، ارتش، پلیس و می کند. اومی سرمایه وارد میدان

چرخند اما همه آنها قوای می دستگاههای سرکوب سرمایه داری با حاصل استثمار وی

یابد که یک می کند. در همان حالمی را درکها قهر سرمایه علیه اویند. کارگر این

تواند چرخ تولید را متوقف کند، نمی دست بی صدا است. به تنهایی هیچ قدرتی نیست،

چاره گر و سرنوشت  طبقه خود گذارد، یک قدرتهای باید دست در دست سایر توده

گردد، این قدرت را علیه سرمایه به کار گیرد. فهم تمامی اینها، روال طبیعی آفرین 

هستند ها زندگی، کار، استثمار، چالش، چاره جوئی و بقای هستی کارگر است و همین

سازند. پرسش حیاتی و بنیادی می که هسته اولیه آگاهی و کمونیسم سرمایه ستیز او را

ر، هیچ گاه آن گونه که باید نبالیده است، رشد آنست که چرا این نطفه تا لحظه حاض

 نکرده است و قدرت نشده است. 

تواند بمیرد، از می است. کمونیسم نطفه ای پرولتاریا« سهل و ممتنع»پاسخ، ساده اما 

تواند رشد کند، شکوفا شود، سرکش می رشد باز ماند، سقط گردد، خفه شود و بالعکس

ضد سرمایه داری شود. شرائط وقوع این هر دو گردد و یک جنبش نیرومند شورایی 

  حالت موجود است. تضاد سرشتی میان زندگی پرولتاریا و سرمایه، زمینه مادی و محرک 

واقعی بالیدن این کمونیسم است. تاریخ سرمایه داری مثل هر دوره دیگر، تاریخ مبارزه 

ورژوازی است. این دو طبقاتی، تاریخ پیکار همه جا و همیشه جاری میان پرولتاریا و ب

حیات اجتماعی از اقتصاد و رابطه خرید و فروش نیروی کار های طبقه در کلیه عرصه

اجتماعی، نظم مدنی یا های گرفته تا سیاست، فرهنگ، افکار، اعتقادات، اخالق، ارزش
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هر پهنه دیگر با هم در تعارض و تقابل هستند. پرولتاریا با همه وجود زیر آوار استثمار، 

 منبعث از هستی سرمایه دفن است اما در این جامعه زندگیهای تم و بی حقوقیس

کند و علیه همه چیزش در حال اعتراض و کارزار است. بالیدن کمونیسم اندرونی می

طبقه کارگر در این جامعه و در متن این مبارزه طبقاتی نه امر خارق العاده و غیرعادی 

ین روند است. پیداست که کارگران نیز مانند آحاد که بالعکس، واقعی ترین و طبیعی تر

مختلف های همه طبقات دیگر افراد قالب ریزی شده، عین هم و یک جور نیستند. الیه

درون هر کدام این الیه ها، به لحاظ میزان شعور، سطح شناخت های طبقه آنها و انسان

و ها مانده ترین آدمو قدرت چاره گری با هم تفاوت دارند. در میان آن ها، هم عقب 

کنیم. صریح تر و محکم تر می را مشاهدهها بینیم و هم وجود مارکسمی گروهها را

بگوئیم، آنچه غیرطبیعی و کامال ناحق و باژگونه است نه بالیدن، سرکشی، بلوغ و میدان 

داری کمونیسم اندرونی پرولتاریا، نه ظهور وعروج نیرومند یک جنبش سراسری شورایی 

مایه داری و کمونیستی که عکس آن یعنی سقط شدن، خفه شدن و زمینگیری ضد سر

بسیار های این کمونیسم و این جنبش است. جای هیچ تردیدی نیست که بی حقوقی

فراگیر و کوبنده آوار بر سر کارگران سد کامال اساسی بالندگی فکری و در همین راستا 

آنهاست. اما این توضیح واضحات آفت مرگ آفرین شکوفائی آگاهی اولیه کمونیستی 

کند. واقعیت این است که طیف بین المللی نمی است و طرح آن هیچ مشکلی را حل

برای ها را ساز و کار حفاری مخوف ترین گمراهه مسأله واقعیکمونیسم بورژوائی این 

پیشبرد جنگ ارتجاعی خود علیه کمونیسم مارکسی طبقه کارگر کرده است. به این 

کند و توجیه ارتجاعی خود را سکوی  عقالنیویخته است تا آن را توجیه آ واقعیت

مقبولیت بخشی به دموکراسی طلبی منحط بورژوایی و دورنمای سرمایه داری دولتی با 

بیرق سوسیالیسم سازد. ماحصل حرفشان این بوده است که پرولتاریا زیر فشار 

بسیار گسترده پلیسی،  اقتصادی، بی حقوقی مفرط سیاسی و سرکوبهای محرومیت

قادر به مبارزه علیه سرمایه داری نیست!! باید درفش دموکراسی و سندیکالیسم افرازد، 
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از این طریق به نان و نوا و رفاهی برسد، وقتی مرفه شد و از نعمت دموکراسی برخوردار 

پیدا کند!! برای همه اینها هم پشت « انقالب کمونیستی»گردید، آن وقت شور و شوق 

ر احزاب به صف شود و همان کند که تا امروز کرده است!! پروسه ای که فرجامش س

شویم، سخن آنست نمی نیز همین وضع روز طبقه کارگر جهانی است. وارد این بحث

مرگبار سیاسی و سرکوب های فاجعه بار اقتصادی، بی حقوقیهای که تأثیر محرومیت

ه کارگر یک امر واقعی است اما مجرد این وحشیانه پلیسی و نظامی بر بالندگی فکر تود

شکوفائی آن را سم درون جوش جنبش کارگری و توقف واقعیت، سقط شدن کمونی

باید سدهای دیگر مهم و بنیادی دیگر نظر انداخت.  دهد. باید به عامل بسیارنمی توضیح

عروج آن به افراشته بر سر راه رشد، شکوفائی و بالیدن کمونیسم اندرونی طبقه کارگر و 

سطح یک جنبش شورائی نیرومند، آگاه، سراسری،  سرمایه ستیز و کمونیستی را کاوید 

و دید. نکته گرهی در این گذر آنست که سرمایه فقط از طریق فشار سهمگین بر معیشت 

سیاسی و حقوق اجتماعی، مانع بالندگی شعور های کارگران و سلب تمامی آزادی

شود، بلکه همگن و نمی ون جنبش جاری طبقه کارگرطبقاتی و عروج کمونیسم در

خواند می این طبقههای همزمان از کلیه مجاری و منافذ جامعه موجود در گوش توده

که شما به عنوان انسانهای کارگر هیچ کاره اید، هیچ نقشی در تاریخ و تعیین سرنوشت 

وهای ماوراء خود زندگی خود ندارید. محتاج زعامت و رهبری و سیادت و حاکمیت نیر

هستید. هر میزان تغییر در زندگی شما و هر اندازه احقاق حق و بهبود معیشت شما در 

گرو میدان داری، ایفای نقش و رسالت باالنشینان و نخبگان و منجیان است. اینکه 

رسمی این طبقه در طول تاریخ در این راستا چه گفته های بورژوازی حاکم یا اپوزیسیون

رده اند، موضوعی است که نیازمند هیچ توضیحی نیست. به این دلیل ساده اند و چه ک

که قرار نیست جز این باشد. بحث ما در اینجا اشاره ای کوتاه به کارنامه رفرمیسم درون 

در « کمونیسم»و « سوسیالیسم»طبقه کارگر و نیروهای چپ نما یا جریانات پرچمدار 

این اشاره، به هیچ وجه قصد الگو کردن و فصل این پهنه معین است. تأکید کنیم که در 
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الخطاب نمودن نگاه مارکس به مسائل را نداریم. هدف فقط نهادن انگشت بر دردی 

است که جنبش کارگری را در خود پیچیده است. به سراغ تاریخ رویم. مارکس فقط 

ن کسی اولین انسان پرده بردار از صفات دوگانه کار نهفته در کاال نیست، فقط نخستی

نبود که راز تفاوت میان کار مجرد و مجسم را آفتابی ساخت. فقط اولین یابنده سرچشمه 

واقعی کار اضافی متبلور در کاالها نشد، فقط بانی و پیشگام نقد ریشه ای اقتصاد سیاسی 

بورژوازی و کالبدشکافی رادیکال سرمایه ستیز شیوه تولید سرمایه داری هم نبود. او در 

برای اولین بار به تشریح رادیکال این راز مهم حیاتی هم پرداخت که ها ینکنار همه ا

نطفه واقعی کمونیسم ضد سرمایه داری در بطن هستی اجتماعی و طبقاتی پرولتاریا 

قرار دارد. مارکس این کار را در دنیای فلسفه انجام نداد، برای توضیح این حقیقت بساط 

پیش نگرفت. هستی اجتماعی طبقه کارگر و فلسفه پهن ننمود و راه سلوک فلسفی 

شالوده کارزار جاری این طبقه را کاوید. به ظرفیت عظیم تاریخی طوفان زای موجودش 

برای رهائی خود و بشریت نظر انداخت، خود را فردی از آن دید، با جنبش جاری روزش 

ه احساس همگنی و هم سنخی کرد. از این جنبش وسیعا آموخت و دست به کار آگا

ساختن هر چه وسیع تر آن شد. برایش حزب سازی نکرد و هر شکل آویختن به هر 

حزب و نیروی باالی سر را کفن و دفن کامل ظرفیت و قدرت رهایی آفرینی اش در 

بورژوازی دید. مارکس چنین نمود، اما همه انسانهائی که در تاریخ های باتالق خواسته

زمان یا ادامه دهندگان راه مارکس خواندند، ناب، همدالن و همر« مارکسیست»خود را 

نه فقط چنین نکردند که ضد آن عمل نمودند. همه آنها در نظریه پردازیها، فلسفه بافیها، 

ها خود، نه لفظا که عمال، نه در فرمولبندیهای تحلیلها، راه حل پردازیها و دورنماآفرینی

دانید!! نمی یستید!!، هیچ چیزکه در پراکسیس، به کارگران گفتند که شما هیچ چیز ن

با سرمایه ستیزی بیگانه اید!! کمونیسم را باید از متفکران بورژوازی بیاموزید!! بدون 

 برید!! نمی و منجیان راه به هیچ کجاها حزب نخبگان، نظرداران، ایدئولوگ
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مارکس در انگشت نهادن بر اندرونی بودن کمونیسم در هستی اجتماعی و جنبش جاری 

ه کارگر، انسانی کم همتا بود وسترگی این کشف وی از کارهای دیگرش اصال کمتر طبق

نیست. برای اینکه تصویر روشنی از واقعیت ماجرا داشته باشیم فقط به توضیحی کوتاه 

پیرامون تفاوت عظیم میان نوع نگاه وی با همرازترین و همراه ترین یارش انگلس به 

در ایدئولوژی آلمانی در حلقه ای از کالبدشکافی  کنیم. مارکسمی همین مسأله بسنده

کشد. انگلس نیز سوای همه مباحثات دیگر دراثر معروف می ها، بحث کمونیسم را پیش

 پردازد. مارکس از انسان شروعمی به این پدیده« سوسیالیسم از تخیل تا علم»خود 

 به تولید معیشت شود.می کند، انسانی که با کارش از گذشته حیوانی خود متمایزمی

پردازد و همگن با تولید وسایل معاش، اندیشه، باور و نیازهای معنوی خود را هم می

یابد، می مادی و معنوی زندگی تکاملهای کند. پروسه تولید همگن جنبهمی تولید

آورد. اشکال مختلف می یابد، مالکیت را به دنبالمی رسد و گسترشمی تقسیم کار فرا

شوند. با هر شکل تولید و در هر کدام می متفاوت تاریخی جایگزین همهای هتولید و دور

 کنند، در ستیز با هم قرارمی آیند، رشدمی این دوره ها، طبقات اجتماعی معین پدید

شود. در همه این مراحل می گیرند. جنگ جاری طبقات محتوای تاریخ زندگی انسانمی

ن، ارزشها، انتظارات، دورنماها و ایدئولوژی طبقه اندیشه ها، فرهنگ، اخالق، عادات، سن

شیوه تولید مسلط و در همان حال افکار، باورها، راه حلها و های استثمارگر فرا جوشیده

طبقه استثمار شونده، فرودست ها ایدئولوژی مستولی در جامعه است. در همه این دوره

گی اجتماعی به پیکار برخیزد. و معترض چاره ای ندارد جز اینکه در کلیه قلمروهای زند

نماید تا به  دوره سرمایه داری و تقابل میان بورژوازی می مارکس تاریخ را این گونه دنبال

گوید و می رسد. او با این شناخت و در ادامه این بررسی، از کمونیسممی و پرولتاریا

اشته باشیم که: خواند. اگر قبول دمی پرولتاریا را سرچشمه این کمونیسم و باردار آن

نقطه عزیمت، عبارت از انسانهای فعال واقعی و نشان دادن تکامل واکنشها »... 

، باید این «ایدئولوژیک آنها بر اساس جریان واقعی زندگی آنان خواهد بودهای وبازتاب
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واقعیت را هم گردن نهیم که سرمایه ستیزی یا نطفه واقعی کمونیسم ضد سرمایه داری 

انسانهای واقعی فعالی است که جریان مادی زندگیشان سرچشمه ضدیت در وجود همان 

با سرمایه و قهر ضد کار مزدی است. در همین راستا اگر مؤید این حقیقت باشیم که: 

اخالق، مذهب، متافیزیک، ایدئولوژی و همچنین اشکال آگاهی متناظر با آنها صورت »

ندارند، تکاملی ندارند، بلکه انسان هایی دهند، تاریخی می استقالل ظاهر خود را از دست

دهند، همراه با آن دنیای واقعی می مادی خود را توسعههای که تولید مادی و مراوده

، پس چاره ای «دهند...می خود و نیز تفکر خود و محصوالت این تفکر را هم تغییر

ها تاریخی ایدئولوژیو پویه تکامل ها نداریم جز آنکه کمونیسم را نیز نه در تاریخ اندیشه

بلکه در بطن زندگی، کار و پیکار انسان هایی جستجو کنیم که سوای جنگ علیه سرمایه 

 راه دیگری ندارند. درست با این استدالل است که مارکس کمونیسم را تخیلی و علمی

کند. در مورد بورژوایی بودن، فئودالی بودن، خرده بورژوایی بودن و باالخره شکل نمی

 زند. او پیوستن غیرکارگران به این کمونیسم را نفیمی ه ستیز کارگری آن حرفسرمای

نماید که نطفه و استخوان بندی و همه چیزش در هستی اجتماعی می کند اما تأکیدنمی

 و طبقاتی پرولتاریا است. 

کمونیسم انگلس از این دست نیست. مشتی اندیشه و اعتقاد است، تاریخ دارد، تکامل 

پیش به دلیل سطح نازل انکشاف مادی جوامع انسانی های ندیشه ای که در دورهدارد، ا

انسانی آمیخته با تخیل را های عمیقا آلوده با اوهام و خیاالت بوده است. حالت آرمان

داشته است، اما در تاریخ متناسب با رشد نیروهای مولده اجتماعی بالیده است. بعدها 

کند، عصیان کارگران علیه صاحبان می ارگر را متولدانقالب صنعتی کارخانه دار و ک

نماید!! می گیرد و سوسیالیسم در میان کارگران عاصی شروع به رشدمی باالها فابریک

افزاید که سوسیالیسم جدید از یک سو بر پایه تضاد میان می او کمی این طرف تر

تولید شکل گرفته  سرمایه داران و مزدبگیران و از سوی دیگر بر اساس هرج و مرج

کند، اینکه سوسیالیسم جدید در می است!! وی بالفاصله این جمله خود را تکمیل هم
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صورت بندی تئوریک و منطقی خود ادامه تکامل یافته اصولی است که روشنگران قرن 

هجده پیش کشیدند!! انگلس سپس به بررسی نقش اندیشمندانی مانند سن سیمون، 

 پردازد تا باالخره به مارکسمی اختن روایت سوسیالیسمفوریه و اون در متحول س

بیند که سوسیالیسم تا آن زمان می رسد. تمامی عظمت نقش مارکس را هم در اینمی

خیالبافانه خارج و بر چرخ دنده علم استوار کرده های تخیلی را از دنیای آرمان پردازی

کنیم که انگلس اگر نه بیشتر از است!!. انصاف را از دست ندهیم و این مهم را فراموش ن

مارکس اما مسلما نه کمتر از او، همه جا و در تمامی بحث خود بر مفصلبندی بسیار 

سوسیالیستی هر دوره و فرایند تکامل مادی تاریخ یا های محکم و آهنین میان اندیشه

ورزد. تأکید و تصریحی که می درجه رشد نیروهای مولده اجتماعی تأکید بسیار جدی

با تمامی غلظتش، در فاصله ژرف و ماهوی میان کمونیسم او و کمونیسم مارکس، هیچ 

 آورد. نمی کاهشی پدید

مارکس های هدف من در اینجا مطلقا بررسی یا حتی اشاره گذرا به تفاوت میان روایت

و انگلس یا دیگران از کمونیسم نبود. نکات باال در ادامه بحثی معین و در توضیح یکی 

جعه بارترین معضالت دامنگیر جنبش کارگری جهانی آمد. کمونیسم آشنای از فا

روزهای آخر قرن نوزده و سراسر قرن بیستم تا حاال در بهترین و رادیکال ترین حالت 

باشد. در این کمونیسم همه برای طبقه کارگر می از جنس کمونیسم انگلس بوده است و

کنند اما طبقه می خ آفرینی این طبقه پردهند و دنیا را از جنجال تاریمی یقه چاک

کارگر در این کمونیسم موجودی از همه لحاظ هیچ و پوچ است و چاره ای ندارد سوای 

آنکه آلت فعل نیروهای باالی سر خویش باشد. با اینکه استثمار، ستم، بربریت و جنایات 

مایه ستیزی سرمایه تمامی سلولهای وجودش را شمع آجین کرده است اما نشانی از سر

باشد!!، نمی و نطفه کمونیسم ضد سرمایه داری در هیچ کجای وجودش قابل رؤیت

دانشوران بورژوازی هستند که باید کمونیسم را به او نشان دهند!! سرمایه ستیزی را به 

وی بیاموزند!! حول محور ضدیت با سرمایه برایش حزب درست کنند و او کارش باید 



 141   /  فصل دهم: نیمه اول دهه شصت خورشیدی

حزاب و نخبگان و منجیان و انتقال این جماعت به صفه فقط کشیدن ارابه قدرت ا

حاکمیت و برنامه ریزی این یا آن شکل سرمایه داری باشد. این کمونیسم هیچ تجانسی 

با سرمایه ستیزی خودجوش اندرونی جنبش کارگری ندارد، از سنخ کمونیسم مارکس 

کارگر، کارگرش و طبقه کارگر نیست. فاقد سرچشمه کارگری است. با اینکه شعارهای 

اندازد اما یگانه پیام واقعی و هویتی اش برای کارگران دنیا می را به لرزهها کهکشان

آنست که شما در هستی طبقاتی خود هیچ چیز نیستید، به اعتبار نقش، مکان و موقعیت 

طبقاتی خویش هیچ چیز نخواهید شد، هیچ گرهی را باز نخواهید کرد. شما منشأ 

ر جنبش کمونیستی نیستید، کمونیسم یک اندیشه متعالی است، یک کمونیسم و باردا

دیگر است، کشف اندیشمندان و پژوهشگران است و های علم مثل همه علوم و دانش

درگیر جنگ و جدال برای نان و لباس و سرپناه و معیشت که ظرفیت های شما انسان

وزی و اندیشه ورزی نیستید، دانید، اهل دانش اندنمی اندیشیدن ندارید، از علم هیچ چیز

در درون زندگی، هستی اجتماعی  و سیر و سلوک فکری خود هم با این اندیشه سترگ 

و علم ویژه رهایی بشر بیگانه اید!! برای فهم کمونیسم باید به نخبگان و نیروهای سیاسی 

 نخبه بیاویزید. اگر بناست از شر سرمایه رها شوید در پشت سر احزاب به صف گردید.

شأن و رسالت واقعی شما همین به صف شدن و جنگیدن تحت امر فرماندهان عالی

در یک کالم شما به اعتبار «. کندمی لوله تفنگ شما را حزب تعیین»مافوق حزبی است. 

باشید و هیچ نور رهایی بر جبین ندارید. باز نمی کارگر و طبقه کارگر بودن هیچ چیز

آمد ها میا، کتاب ها، برنامه ها، منشورها و مرامنامههم تکرار کنم، آنچه در تریبون ه

فقط توصیف تاریخ آفرینی، کرامات و معجزات عظیم تاریخی پرولتاریا بود، اما آنچه 

شد سوای این القائات می عمالً زمینی، جنبشی و واقعی در شیار فکر کارگران کشت

 هیچ چیز دیگر نبود.   

ویش باز گردیم. از وضعیت دامنگیر جنبش کارگری با این توضیح به محور واقعی بحث خ

درنده محصول های گفتیم. اینکه رژیممی 60ایران در دوره پیش و پس خرداد سیاه سال 
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، یا کل 1332و بیست و هشتم مرداد سال  1299کودتاهای جنایتکارانه سوم اسفند 

این جنبش  رسمی این طبقه تا آن روز چه بر سرهای بورژوازی حاکم و اپوزیسیون

نوع نگاه احزاب، ها آورده بودند، بماند. فاجعه اینجا است که در طول همه این سال

سازمانها و محافل موسوم به چپ و کمونیست نیز به جنبش کارگری چنین بود که 

با هم و در یک برایند کامال مشترک سبب شدند که طبقه ها باالتر توصیف شد. همه این

اریخی مورد گفتگو، قادر به چالش تعیین کننده تهاجمات سیل کارگر ایران در دوره ت

آسای فاشیسم اسالمی سرمایه داری نشود. نکته اساسی این بود اما به عوامل اثرگذار 

 دیگر پردازیم.

 آرایش جدید طبقه سرمایه دار ایران  -2

پس از قیام بهمن دستخوش تغییرات وسیعی شد. های ترکیب بورژوازی ایران در سال

الجوردی، خرم، برخوردار، های ه کارگر ایران، دیگر شاه، دربار پهلوی، خانوادهطبق

خسروشاهی، خیامی، فرمانفرمائیان، ثابت پاسال، ایروانی، همدانیان، میراشرافی یا الیه 

 را به عنوان صاحبان سرمایه در مقابل خود مشاهده« هزار فامیل»سرمایه دار موسوم به 

ان مستشار عالی رتبه امریکائی در رأس ارتش شاهنشاهی هم نمود. از وجود هزارنمی

خبری نبود. به جای همه اینها یک جمعیت کثیر و میلیونی سرمایه دار آزمند، سیری 

 کرد که از بام تا شام سرمایه داری را سب و لعنمی ناپذیر و نوکیسه را مشاهده

 ساط آتش بازی راهکردند!! با ریختن نفت و کشیدن کبریت بر پرچم امریکا بمی

 را شکافها انداختند!!، شعارهای مرگ بر استکبار و امپریالیسم آنها سقف کهکشانمی

داد!! و نازل ترین ادعایشان برقراری حکومت عدل مستضعفان در سراسر جهان بود!! می

دنیا و احزاب داخلی « سوسیالیستی»و بلوک بندیهای دیگر « اردوگاه سوسیالیسم»

نیز شب و روز در ستایش امپریالیسم ستیزی این سرمایه داران، حتی طرفدار آنها 

انداختند!! می سرودند و بلوا راهمی معجزاتشان برای سوسیالیستی کردن جامعه چکامه

زنیم. فاشیسم اساسا بر می از اینها که بگذریم، ما از فاشیسم اسالمی بورژوازی حرف
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یا و اقشار عقب مانده کارگری علیه مبارزه سازماندهی هر چه سراسری تر لومپن پرولتار

طبقاتی توده کارگر تکیه دارد. سپاه و بسیج چندین میلیونی، صاحبان جدید سرمایه، 

کارگری را در درون خود به صف داشت. کل این های در سطحی وسیع جوانان خانواده

و جمهوری  فاکتورها بر روی وضعیت روز صف آرائی طبقه کارگر در مقابل سرمایه داران

گذاشت. رژیم با درندگی و بربریت فاشیستی خود، هیچ جائی برای می اسالمی تأثیر

تمام عیار فاشیستی های نهاد، اما اثرات سهمگین ویژگینمی تداوم توهم کارگران باقی

رژیم اسالمی و ترکیب جدید طبقه سرمایه دار بر موقعیت آن روز جنبش کارگری را 

 نباید دست کم گرفت. 

 موقعیت فاجعه بار جنبش کارگری جهانی  -3

در کنار دو عامل باال باید تأثیرات مخرب و مضر جنبش کارگری جهانی بر روند روز 

مبارزات کارگران ایران را هم در نظر آورد. درهیچ کجای جهان، با هیچ چشم مسلحی 

کارگر ای ههیچ بارقه ای از یک جهتگیری واقعا رادیکال ضد سرمایه داری در میان توده

شد. دنیا از کمونیسم بورژوائی و خلقی، رفرمیسم اتحادیه ای، سوسیال نمی مشاهده

دموکراسی، امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی دم کرده بود و مبارزه طبقاتی کارگران 

برد. می ارتجاعی در حال خفگی به سرهای همه جا زیر آوار این رویکردها و جنبش

ب کرده بود، در حالی که نه در کارنامه خود، هیچ نشانی از هیچ طبقه کارگر ایران انقال

میزان رشد دادن و سازمانیابی کمونیسم درون خویش داشت و نه هیچ پرتوی از چنین 

نمود. در چنین وضعی توقع چاره می جهتگیری در جنبش جهانی طبقه اش مشاهده

در دوره مورد ها . با همه اینکارگر پایه مادی نداشتهای گری و کارزار آگاه تر از توده

گفتگو، ایستادگی کرد. در مقابل تهاجمات جمهوری اسالمی مقاومت نمود. به گونه ای 

بر سرش آورد، در قیاس با  60که آنچه رژیم در فاصله میان شروع جنگ تا خرداد سال 

حشیانه و تهاجمات وها دوره بعد از این تاریخ بسیار ناچیز و غیرقابل قیاس بود. شبیخون

تا اوایل  59کارگر در برهه زمانی بین شهریور های دولت اسالمی به پویه پیکار توده
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، به رغم همه حدت و شدت، جنبش کارگری را از ادامه تاخت و تازهای 60خرداد 

پیشین و مبارزه برای مطالبات روز خود باز نداشت. شمار نسبتا وسیعی از کارگران، 

ان رخدادهای چند ساله و نیروی سرنگونی کننده رژیم همچنان خود را سلسله جنبان

کردند که با نقاب می دیدند، حاکمان جدید را مشتی راهزن تلقیمی سلطنتی سرمایه

دوستی!! و سالح فریب اسالم، از درون طبقه سرمایه دار سر « مستضعف»کامال دروغین 

های جان انقالبیون و توده بیرون آورده اند، انقالب را به تمام و کمال چپاول کرده و به

بانی انقالب افتاده اند. بخش بسیار عظیمی از کارگران رابطه خود با رژیم جدید دینی 

فشردند، می دیدند و بر همین مبنا بر تداوم مبارزات جاری پایمی بورژوازی را چنین

سرمایه کشیدند. در مقابل تهاجمات کارفرمایان و دولت می روز را پیشهای خواسته

یا مبارزات بر همبستگی مؤثر طبقاتی ها زدند و در این مقاومتمی دست به مقاومت

 نمودند. به چند نمونه در این گذر اشاره کنیم.می میان خود اتکاء

، سرمایه داران صاحب پشمبافی ری با سوء استفاده 59آخر آذر های . در یکی از هفته1

پتوهای تولید کارخانه گرفتند. کارگران دست از شرایط جنگ تصمیم به افزایش قیمت 

به جدال میان آنها و کارفرمایان در  مستقیمیبه اعتراض زدند و با اینکه ماجرا ربط 

نداشت، تهدید کردند که دست به اعتصاب ها مورد دستمزد یا شرایط کار و مانند این

وده کارگر آن بود خواهند زد و چرخ تولید را از کار باز خواهند داشت. نقطه عزیمت ت

که فروش گرانتر این کاال فشار بر سطح معیشت همزنجیرانشان را باال خواهد برد. آنهایند 

که باید بخشی از کار پرداخت شده خود را وثیقه افزایش سود انبوهتر سرمایه دارسازند. 

ش کارگران بر سر تهدید خود ایستادند و سرانجام کارفرما را مجبور به قبول خواست خوی

 کردند. 

 . در همین نیمه دوم آذرماه، سرمدی مدیرعامل منفور شرکت باطری سازی وقتی2

 کند و فریادمی بیند که چند کارگر مشغول گفتگو با هم هستند، به آنها اعتراضمی

زند که من مسؤل اجرای نظم شرکت هستم. اجتماع شما در اینجا مخل نظم تولید می
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مدیرعامل سخت های وید. کارگران با شنیدن حرفاست و هر چه زودتر پراکنده ش

دهند که هیچ می شوند. با اراده ای محکم و لحنی خشماگین به او پاسخمی غضبناک

برای برنامه ها نیازی به وجود منفور او در کارخانه نیست. کارگران خود از همه آمادگی

ران دیوانه وار از اخراج کارگهای ریزی و اداره تولید برخوردارند. سرمدی با شنیدن حرف

کشد که کل کارگران به حمایت از همزنجیران خویش نمی گوید، اما طولیمی آنها سخن

زنند و مدیرعامل شرکت مجبور به عقب نشینی و می خیزند، دست به اعتصابمی بر

 شود. می انصراف از تصمیم خود

ای از کارگران روزمزد  . در روز اول دیماه این سال، صاحبان صنایع هواپیمائی عده3

شرکت را اخراج نمودند. همه کارگران در اعتراض به این بیکارسازی دست از کار 

کشیدند، آنها قاطع و استوار به حمایت از بیکار شدگان برخاستند. سرمایه داران به 

توسل جستند اما عزم معترضان راسخ تر از آن بود که زیر فشار این ها تمامی دسیسه

کنند که می دچار تزلزل گردد. رؤسای شرکت با مشاهده این وضعیت اعالمها توطئه

 کنند، اما برای چند روزی روانه کارخانه ذوب مسنمی کارگران روزمرد را اخراج

 شوند اما در همان دقایق اولیه ورود خود متوجهمی سازند. کارگران روزمزد راهی آنجامی

در جریان است. کارگران شرکت ذوب مس در  شوند که توطئه ای بسیار بشرستیزانهمی

خواستند از وجود همزنجیران اعزامی آنها به می حال اعتصاب بودند و سرمایه داران

عنوان اعتصاب شکن بهره گیرند!! اعزام شدگان با دیدن این وضع یکراست و بالدرنگ 

دهند. می حگردند و کل توطئه را برای همه کارگران توضیمی به صنایع هواپیمایی باز

در همان روز توده کارگر شاغل در شرکت کمپین وسیع اعتراض علیه هر نوع اخراج راه 

انداختند. آنها لحظه به لحظه بر شدت مبارزات خود افزودند تا سرانجام کارفرمایان را 

 مجبور به عقب نشینی کردند. 

، توده کارگر و مراکز دیگرها . شرکت حمل و نقل کنتینانتال جنوب مثل همه شرکت4

 کرد و نسبت به اعتراضات کارگران ناراضی هیچ توجهیمی را وحشیانه استثمار
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شوند که مدیر عامل شرکت سود حاصل از می نمود. پس از چندی کارگران متوجهنمی

کند و به حساب سرمایه داری فراری مؤسسه می استثمار بربرمنشانه آنها را جمع آوری

گردد و خواستار توقف می کارگران علیه این وضعیت وارد میدانکند. شورای می واریز

شود. کارفرمایان با استمداد از عوامل رژیم می کامل انتقال پول به حساب مالک شرکت

گیرند اما با مقاومت بسیار مصمم و استوار می و قوای سرکوب تصمیم به انحالل شورا

 شوند.می توده کارگر مواجه و مجبور به پسگرد

، دستمزد ماهانه کارگران را مصادره «دی». بنیاد مستضعفان مالک شرکت ساختمانی 5

کرد. کارگران در همین رابطه می و به رغم تمامی اعتراضات، از پرداخت آن خودداری

به صورت شورایی متشکل شدند. چرخ کار را متوقف ساختند و به سوی دفتر مرکزی 

واستار پرداخت فوری همه دستمزدهای معوقه خود هجوم بردند. آنها در آنجا خ« بنیاد» 

شدند، اما مدیران شرکت مقاومت نموده و از قبول خواست کارگران خودداری ورزیدند. 

در همین موقع کارگران با جسارت و اتحاد الزم مدیران را به گروگان گرفتند و اعالم 

وامل بنیاد مصتضعفان را آزاد نخواهند کرد. عها داشتند که تا پرداخت کامل مزدها آن

با سراسیمگی، از قوای سرکوب کمک خواستند و چکمه پوشان مسلح دولت اسالمی 

سرمایه بالدرنگ در محل محاضر گردیدند. کارگران با عزم راسخ ایستادگی نمودند. آنها 

با قوای قهر سرمایه درگیر شدند و سرانجام سرمایه داران را مجبور به پرداخت کل چهار 

 زد معوقه خویش ساختند. ماه دستم

کارگر بخش خدمات  500. مدیران سازمان بنادر و کشتیرانی دستور اخراج بیش از 6

کارگر شاغل در در بندرعباس  320شرکت در بندرعباس و ماهشهر را صادر کردند. 

علیه این اقدام جنایتکارانه کارفرمایان وارد پیکار شدند. آنها مقدم بر هر چیز از کارگران 

ر درخواست پشتیبانی و همرزمی نمودند. کارگران بخش تخلیه و بارگیری شرکت دیگ

بالدرنگ به این تقاضا پاسخ مساعد دادند. آنها با صدور اعالمیه ای مهیج و تکان دهنده، 

کارگر پای فشردند، همزمان های بر اهمیت و مبرمیت همبستگی استوار طبقاتی توده
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مایه داران اخطار نمودند که تا بازگشت قطعی همه اعالم اعتصاب کردند و خطاب به سر

اخراج شدگان اعتصاب را ادامه خواهند داد. صاحبان سرمایه و عوامل رژیم در مقابل 

 موج قدرت متحد کارگران تسلیم شدند و کل طرح بیکارسازی را متوقف ساختند. 

 سرمایه دار قرار. در کارخانه سیانا، در شهر صنعتی ساوه، یکی از کارگران مورد غضب 7

پیچد و با موج اعتراض می شود. خبر اخراج وی در  کارخانهمی گیرد و از کار اخراجمی

کشند و در کنار می گردد. کارگران دست از کارمی گسترده هم زنجیرانش مواجه

سازند. رئیس می خواست بازگشت کارگر اخراجی چند مطالبه دیگر خویش را هم مطرح

کند تا شاید اعتصاب کنندگان به سر کار باز گردند، اما تمامی می کارخانه تالش

دارد که اعتصاب تا می ماند. توده کارگر اعالممی وی بدون نتیجه باقیهای کوشش

ادامه خواهد یافت. رئیس کارخانه در مقابل اراده مصمم کارگران ها حصول همه خواست

گردد و مطالبات دیگر کارگران از می آید، کارگر اخراجی به سر کار بازمی به زانو در

 جمله تشکیل شورای کارگری و ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرمایان محقق

 شود. می

. کارخانه برق فارابی شماری از کارگران را به صورت موقت در اختیار شرکت واحد 8

ایان آمد اما اتوبوس رانی تهران قرار داده بود. پس از چند ماه زمان مأموریت آنها به پ

کرد. می مختلف از بازگشت آنها جلوگیریهای سرمایه دار مالک شرکت فارابی به بهانه

کارگران دست به اعتراض زدند و در جریان یک جدال با سرمایه دار به وی حمله نموده 

و مورد کتک کاری قرار دادند. خشم و قهر توده کارگر عاصی مورد حمایت گسترده 

حد قرار گرفت. آنها همراه با هم زنجیران برقکار خود یک صدا و رانندگان شرکت وا

متحد خواستار بازگشت به کار برقکاران شدند. عزم مصمم کارگران، سرمایه دار را مجبور 

 به عقب نشینی و پذیرش خواست کارگران نمود.

. شرکت اف آی سی ) توسعه تلفنی تهران( از پرداخت دستمزدهای ماهانه کارگران 9

کارگر شرکت در اعتراض به این اقدام جنایتکارانه سرمایه دار دست از  900باز زد. سر 
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کار کشیدند و فریاد اعتراض سر دادند. کارگران محل شرکت را به محاصره خود در 

آوردند و خواستار صحبت مستقیم با کارفرما شدند. رئیس مؤسسه از حضور در میان 

ای قهر و سرکوب سرمایه یورش وحشیانه ای را توده کارگر امتناع نمود و در عوض قو

به صفوف معترضان آغاز کرد. کارگران دست به مقاومت زدند و با دژخیمان مسلح دولت 

بورژوازی وارد کارزار شدند. سرکوبگران ادامه توحش و اعمال قهر را بدون نتیجه یافتند 

اینکه به خواست و شروع به عقب نشینی کردند. سرمایه داران چاره ای ندیدند جز 

 کارگران گردن نهند و همه دستمزدهای معوقه را پرداخت کنند. 

کارگر شاغل در واحدهای صنعتی مختلف کارخانه  6000بیش از  59اسفند  16. در 10

کفش ملی دست از کار کشیدند و خواهان پرداخت فوری سود ویژه خویش گردیدند. 

که به سر کار باز گردند. اما کارگران دولت سرمایه داری از اعتصاب کنندگان خواست 

اعالم داشتند که ختم اعتصاب در گرو تحقق کامل خواست آنها است. کشمکش حادتر 

شد، کارگران چند تن از رؤسای شرکت را به گروگان گرفتند و بر ادامه مقاومت پای 

ز کارگر آغاهای فشردند. پاسداران درنده رژیم یورش گسترده خود را به تجمع توده

اران دکردند. کارگران فریاد مقاومت سر دادند و از بازگشت به کار خودداری نمودند. پاس

شروع به تیراندازی کردند. شمار زیادی زخمی شدند و عده کثیری راهی سیاهچال 

 گردیدند اما مبارزه کارگران ادامه یافت. 

زدند. همزمان  . کارگران پارس الکتریک برای گرفتن سود ویژه خود دست به اعتصاب11

اطالع یافتند که انصاری مدیر عامل مؤسسه به کارخانه نخواهد آمد و عازم سفر به یکی 

از کشورهای اروپایی است. کارگران به محض دریافت این خبر، به صورت دستجمعی 

خود را به فرودگاه مهراباد رساندند. در آنجا استوار و مصمم دست به کار جستجو برای 

با عبور متحد از همه مراکز کنترل تا محل پرواز هواپیما ها گردیدند. آنیافتن انصاری 

پیش رفتند و در آخرین لحظه مدیرعامل شرکت را از هواپیما پائین آوردند. کارگران 

 پس از همه این کارها مجددا به کارخانه برگشتند و به اعتصاب خود ادامه دادند. 
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. در کارخانه ایران خودرو، مدیرعامل وقت شرکت، با هدف افزایش سود سرمایه، 12

حکم به قطع ناهار گرم کارگران داد. این اقدام موج اعتراض توده کارگر را به دنبال 

آورد، کارگران عاصی به سوی کارفرما هجوم بردند و او را که حاضر به انصراف از تصمیم 

شم و اعتراض کارگران به نتیجه دلخواه منتهی نشد اما خود نبود، مضروب ساختند. خ

 مدیر سرمایه مجبور به قبول سرو ساندویچ به جای غذای پیشین شد. 

. در همین شرکت ایران خودرو، کارگزاران سرمایه تصمیم گرفتند که حق تخفیف 13

در  کارگران برای خرید اتوموبیل پیکان را قطع کنند. به پیشینه موضوع اشاره کنیم.

شد که می پیش از سقوط رژیم سلطنتی بورژوازی، به کارگران حواله ای دادههای سال

توانستند یک خودرو پیکان با قیمتی نازل تر از بهای بازار خریداری می بر اساس آن

مدیران بنگاه اعالم داشتند که ادامه این کار مقدور نیست. آنها  60بنمایند. در سال 

ای تصمیم خود شروع به زمینه سازی و دسیسه چینی کردند. مطابق معمول برای اجر

در تلویزیون مصاحبه ای راه انداختند و جنجال کردند که اگر صدور ساالنه این حواله 

برای کارگران ایران خودرو مجاز باشد باید هر کارگر کارخانه تولید تانک هم از حق 

این نیز بسنده نکردند. عده ای از  خرید توام با تخفیف یک تانک برخوردار شود!! آنها به

مزدوران انجمن اسالمی را بسیج نمودند تا علیه حق برخورداری کارگران از این تخفیف 

وارد ماجرا شوند. از آنها خواستند که در محیط شرکت دست به راهپیمائی زنند و شعار 

امریکائی  حواله»یا «!! حواله حق ما نیست»و « گیردنمی میرد، حوالهمی حزب اهلل»

و دسیسه چینی دستور ها سردهند. صاحبان و عوامل سرمایه با این زمینه سازی«!! است

را صادر کردند. دستور کارفرمایان با مخالفت و اعتراض وسیع ها تعطیل صدور حواله

توده کارگر مواجه شد. کارگران دست به اعتصاب زدند و خواستار الغاء مصوبه جدید 

بر خواست خویش پای فشردند اما پافشاری آنان با یورش سبعانه  شرکت گردیدند. آنان

نیروهای قهر و سرکوب دولت اسالمی بورژوازی مواجه گردید. عده ای دستگیر و راهی 

زندان شدند. کارگران معترض در نگرانی عمیق از سرنوشت رفقای اسیر خود و زیر فشار 
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باز گشتند اما آزادی فوری اسیران  سرکوب مجبور به ختم اعتصاب شدند. آنان به سر کار

را پیش شرط حتمی این بازگشت کردند. یک روز بعد کارگران زندانی به محل کار خود 

                                                                                                                                                                       باز گشتند.                                                                                                                   

های اعتصابات و مبارزات باال فقط نمونه هایی از اشکال جاری مقاومت و تعرض توده

و ها اشند. رخدادهایی که در کنار سایر فعالیتبمی کارگر در فاصله زمانی مورد گفتگو

اقدامات کارگران در این دوره، تداوم احساس قدرت و استمرار انتظارات روزهای بعد از 

ماه افت  9کند. یک ویژگی بارز جنبش کارگری در این می را حکایت 57قیام بهمن 

های دینی توده روزافزون و کامال چشمگیر توهمات ناسیونالیستی، شووینیستی و حتا

کارگر بود. توهمات بسیار زهرآگینی که جمهوری اسالمی با بهره گیری از شرایط جنگی 

و حمله ارتش بورژوازی عراق به خوزستان و مناطق غربی ایران در میان کارگران ترویج 

داد. رژیم با شروع جنگ از هیچ تالش و به می کرده و هر روز بیش از روز پیش اشاعه

یچ حربه ای برای حصول این هدف شوم دریغ نکرد. زمین و زمان را از کارگیری ه

اسالم » و « میهن اجدادی»تبلیغات مسموم کننده ناسیونالیستی و جنجال دفاع از 

آکند. کوشید تا جمعیت هر چه وسیع تر کارگران را متقاعد کند که باید همه « الهی

ازند!!. کارزار فریبکارانه نفرت باری قربانی س« میهن»چیز را در آستانه جنگ و دفاع از 

ارتجاع بورژوازی از نبش قبرشدگان سلطنت طلب های که حمایت گسترده تمامی بخش

و هواداران بازگشت رژیم هار شاهنشاهی سرمایه گرفته تا احزاب جبهه ملی، نهضت 

، حزب توده و اکثریت فدایی، سازمان «ملی، مذهبی»آزادی، نیروهای موسوم به 

ین خلق، طیف محافل لیبرال چپ و ناسیونال چپ مائوئیستی را هم به دنبال مجاهد

سردادند و در دامن زدن توهمات « وطن آریائی»فریاد دفاع از ها آورد. همه این

مشترک   شووینیستی کارگران با جمهوری اسالمی همصدا و همراه شدند. سناریوی

نخست جنگ به های ا و هفتهمتحد و نامتحد بورژوازی در روزههای فریب کل بخش

میزان چشمگیری اثرگذار شد و توده کارگر را در کالف خود پیچید. کارگران زیادی چه 
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شدند یا در پیگیری ها بسا بدون احساس فشار قهر و تهدید رژیم نیز آماده اعزام به جبهه

و خیلی  مطالبات روز خود به ورطه تردید افتادند. این وضع اما به هیچ وجه دیر نپائید

های خود نمود و بههای سریع دچار تغییر شد. جنبش کارگری شروع به طرح خواست

چنین  59و هوی جنگ، جنگ بورژوازی توجه چندانی نشان نداد. سه ماه آخر سال 

وضعی داشت و همین روند در فصل نخست سال بعد نیز ادامه پیدا کرد. در طول این 

ن شروع به گرفتن سنگر و پیشبرد کارزار دوره جنبش کارگری حول چند محور معی

 کرد. این محورها به صورت بسیارمختصر عبارت بودند از: 

کارگران در همه جا به دفاع از موجودیت تشکل  :«شوراها». دفاع از ادامه کار و بقای 1

ها خواندند. پیش تر توضیح دادیم که این تجمعمی هایی پرداختند که خود، آنها را شورا

هتگیری رادیکال برای هموارسازی راه دخالتگری وسیع و نافذ آحاد کارگران در فاقد ج

مبارزه جاری علیه سرمایه و نظام سرمایه داری بودند. بیشتر، نقش جمعی از نمایندگان 

کردند که در مبارزه با بیکارسازی ها، افزایش دستمزد یا پاره ای می منتخب را بازی

نمودند، می داشتند، به راه اندازی اعتصابات کمکمی رمطالبات روز توده کارگر گام ب

کردند و نوع این می کارگران بر صاحبان سرمایه تالشهای برای تحمیل برخی خواسته

در همین سطح از تالش و ایفای نقش، آماج خشم و « شوراها»دادند. می کارها را انجام

می بودند. کارفرمایان و قهر سرمایه داران و مورد غضب نهادهای قدرت جمهوری اسال

کردند و سیاست جایگزین سازی کامل می رژیم به طور متحد برای برچیدن آنها تالش

های این تشکلها با نهادهای فاشیستی، پلیسی و سرکوبگر ساخته و پرداخته بخش

مختلف بورژوازی حاکم، از نوع انجمن اسالمی، شوراهای اسالمی کار، خانه کارگر و 

کارگر در مقابل این تهاجم های نمودند. تودهمی صنفی را، با سبعیت دنبالهای انجمن

خاستند و برای می زدند، به دفاع مصمم و متحد از شوراها برمی رژیم دست به مقاومت

کوشیدند. در حاشیه همین حوادث، انجمنهای اسالمی به می رادیکال تر نمودن آنها

خود را به صورت عناصر نفوذی وارد شوراها  کردند تا اعضایمی طور نقشه مند تالش
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در موارد متعددی این ها سازند و این تشکلها را از درون تسخیر و متالشی کنند. انجمن

را به منجالب سازش با صاحبان سرمایه فرو « شوراها»کار را انجام دادند و توانستند 

نسبت به ترکیب کارگر را های غلطانند، حادثه ای که حساسیت نسبتا زیاد توده 

در پی آورد. کارگران با درایت الزم شروع به تجسس و پیگیری پیشینه اعضاء « شوراها»

کردند، در موارد زیادی این افراد را شناسائی و از شورا اخراج نمودند. به ها این تشکل

این ترتیب دفاع از ادامه کار شوراها، تالش برای جلوگیری از نفوذ عناصر انجمن اسالمی 

نامیدند به یک دستور می ر درون آنها و مبارزه برای رویکرد رادیکال تر آنچه خود شوراد

 و مراکز کار بدل گردید.        ها کار جاری و مستمر کارگران در غالب کارخانه

. در رژیم سلطنتی سرمایه داری، مالکان خصوصی و دولتی سرمایه بخشی از مزد  2

کردند!! سیاستی که بورژوازی ایران به ویژه می پرداخت« سود ویژه»کارگران را زیر نام 

کرد، اساس کار توجیه و فراهم سازی می خورشیدی دنبال 40از نیمه نخست دهه 

الزم برای سالخی بدون هیچ مهار بهای شبه رایگان نیروی کار توده کارگر های زمینه

شد، عناوین متعددی نمی بود. دامنه آن به تقسیم دستمزد زیر دو یا سه نام هم خالصه

، حق سختی کار دگردید. پاداش، عیدی، حق تأهل، کمک هزینه اوالمی کنار هم لیست

تیترها متعدد و متنوع در «!! قاشق، چنگال، صد دست و غذا هیچی»و در یک کالم 

رسید و از فشار گرسنگی نمی حالی که کل آنها به هیچ کجای حداقل معیشتی کارگران

کاست. خاصیت این تقسیم بندی فقط آن بود که نمی خانواده هایشانمستمر آنها و 

صاحبان سرمایه یا دولت هر وقت که تصمیم به کاهش افزون تر مزدها و سالخی بیشتر 

گرفتند، شروع به حذف و قطع یک یا چندتا از اجزاء تشکیل می بهای نیروی کار کارگران

دادند بدون اینکه از کاهش مزد می انجاماین کار را ها کردند. آنمی دهنده دستمزدها

هیچ نامی به میان آرند. ظاهر ماجرا این بود که مثال زیر فشار وخامت اوضاع اقتصادی 

قادر به پرداخت کمک هزینه اوالد یا پاداش نیستند، اما دستمزد توده کارگر را به تمام 

 ها را وسیعا پائینمزدها پردازند!!. چیزی که مطلقا واقعیت نداشت. آنمی و کمال
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ها نمودند و بر سرمایهمی آوردند و بخش قابل توجهی از آن را به طور کامل مصادرهمی

شد. هر کدام از اجزاء متشکله بخش مصادره نمی افزودند. مسأله به اینجا نیز ختممی

شده دستمزدها، به عنوان اهرمی بسیار کارساز برای تشدید هر چه رعب آورتر و کشنده 

گرفت. به می شرایط کار و تشدید فزاینده استثمار کارگران مورد بهره برداری قرارتر 

طور مثال پرداخت آنچه پاداش نام داشت به افزایش سرسام آور میزان تولید و سیر 

شد. در غیر این صورت به طور کامل می موکولها صعودی بی سابقه نرخ اضافه ارزش

دیگر سهم تجزیه شده دستمزد های امی تکه پارهگردد. همین حکم در مورد تممی قطع

شاهنشاهی و اسالمی سرمایه های آمد. بورژوازی درنده ایران و رژیممی هم به اجرا در

 با این کار به طور واقعی پرداخت دستمزد را حتا از شکل متعارف روز آن هم خارج

طول مدت فروش این  ساختند. کارگران در اینجا بهای نیروی کار خود را با رجوع بهمی

کردند، برای دریافت هر ریال آن باید مرگبارترین نمی کاال، مثال روز، هفته یا ماه دریافت

کردند. شیوه ای از تشدید وحشیانه استثمار که می شدت کار و استثمار را هم تحمل

حتا از قطعه کاری و کار کنتراتی هم خرد کننده تر و سبعانه تر بود. در قطعه کاری 

گرفت اما در اینجا آنچه نهایتا عاید توده می ارگر با تولید قطعات افزون تر مزد بیشتریک

 ساعته پرداخت 8شد باز هم همان کمترین بهایی بود که در ازای روزانه کار می کارگر

پوشیم، روند واقعی بحث این بود می از توضیح بیشتر موضوع در اینجا چشمگردید. می

 ی از عناوین تشکیل دهنده لیست طوالنی دستمزدها را تشکیلکه سود ویژه نیز یک

نمودند که گویا راستی، راستی می عوام فریبانه القاءها داد. سرمایه داران و دولت آنمی

دهند!! و می کنند، درصدی را به توده کارگر اختصاصمی سود ساالنه بنگاه را محاسبه

کنند!! می ن مبلغ را به کارگران پرداختدر پایان هر سال یا هر چند ماه یک بار، ای

ایران و های واقعیت اما همان بود که توضیح دادیم. با شروع جنگ جنایتکارانه دولت

کارگر شد. های عراق، جمهوری اسالمی آماده قطع این بخش از بهای نیروی کار توده

عاقب آن، مصوبه ای در این گذر تنظیم نمود و مت«!! شورای انقالب»نهاد موسوم به 
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است، مغایر « طاغوتی»دستگاههای تبلیغاتی رژیم جنجال راه انداختند که سود ویژه  

اصول شریعت است، کارگران باید فداکاری کنند و به خاطر پیروز شدن جنگ هزینه 

رژیم کارائی چندانی پیدا ننمود و طولی نکشید که های پردازند!!. ترفندها و فریبکاری

جزء دستمزد، به یکی از محورهای مهم مبارزات روز بدل شد.  جدال بر سر حصول این

مختلف علیه قطع آن شوریدند و برای حصول هر چه افزون تر های کارگران در کارخانه

آن دست به اعتصاب زدند. در کارخانه جنرال موتورز، کارفرمایان و انجمن اسالمی با 

ت به طور داوطلبانه و با احساس توطئه ای نقشه مند اعالم داشتند که همه شاغالن شرک

مسؤلیت در شرایط خاص جنگی خواستار قطع سود ویژه خویش شده اند!!. کارگران به 

ها محض دریافت این خبر دست از کار کشیدند، اعالم اعتصاب کردند، دسیسه پردازی

و ترفندهای سرمایه داران و دولت سرمایه را وسیعا افشاء نمودند و سرانجام سود ویژه 

خود را از چنگال صاحبان سرمایه خارج ساختند. نمونه این اعتراضات گسترده 

خشماگین در کارخانه ماشین سازی تبریز و بسیاری از مراکز دیگر کار و تولید نیز اتفاق 

 کارگران بودند.   ها افتاد و فاتح غالب کشمکش

ران به رغم همه . نظارت بر پروسه کار و تولید و کنترل امور مالی شرکت ها: کارگ3

کماکان نظارت بر دخل و خرج بنگاهها و پویه کار و تولید را ها شکستها و عقب نشینی

کردند. نیازمند توضیح است که رویکرد آنان به می دیدند و برای آن مبارزهمی حق خود

ماجرا مطلقا از جنس  پیکار برای دخالتگری در سرنوشت کار و تولید نبود. آنها به چنین 

کردند و در موقعیت کارزار برای احراز و ایفای چنین نقشی نبودند. پیکار نمی ی فکرچیز

در این سطح و با این هدف قطعا محتاج میدانداری یک جنبش سازمان یافته شورایی 

ضد سرمایه داری، هر چند در مراحل آغازین استخوان بندی و بالیدن خود است. 

نه فقط در چنین موقعیت  57راسری سال کارگر شکست خورده در جنبش سهای توده

نشستند و خاکریزهای مقاومت می و ظرفیتی نبودند که هر روز بیش از روز پیش عقب

راندند، می زمانی که از حق نظارت بر چرخه تولید سخنها دادند. آنمی خود را از دست



 155   /  فصل دهم: نیمه اول دهه شصت خورشیدی

ف و بیش از هر چیز کنترل دخل و خرج مؤسسه را در نظر داشتند، اینکه جلوی حی

را بگیرند. سرمایه داران به بهانه وضعیت بد مالی از پرداخت دستمزدها ها و دزدیها میل

خوددداری نکنند، حاصل  کار و تولیدشان توسط این رئیس و آن مدیرعامل یا پیمانکار 

دچار ها و نوع اینها و پاداشها به یغما نرود. مطالبات روز آنها پرداخت شود، مساعده

د. اوج انتظارات کارگران در مبارزه خود برای نظارت بر چرخه کار و تولید تأخیر نگرد

 رفت، اما همین سطح انتظار نیز مستمرا روند افت و افولنمی از این حد فراترها کارخانه

 پیمود. می

فزون جنبش کارگری که اها: روند عقب نشینی و تضعیف روز . برپایی مجمع عمومی4

بعد از قیام بهمن آغاز شده بود، در تمامی طول این چند سال از همان ماههای نخست 

رفت و می با شتابی کم و بیش تند به راه خود ادامه داد. زمان به زیان جنبش پیش

کارگران به رغم حضور وسیع در صحنه مبارزه قادر به حفظ خاکریزهای باقی مانده 

 های جدیدی را تحملمقاومت خویش نبودند. هر ماه در قیاس با ماه پیش، پسگرد

ساختند، چشم انداز موفقیت در می کردند، انتظارات کامال نازل خود را، باز هم نازلترمی

دیدند، به جنگ و ستیز خویش نمی و مبارزات را حتا به اندازه گذشته روشنها مقاومت

و کرد. دفاع از آنچه شورا می دادند اما همه چیز حکایت از عقب نشستنمی قطعا ادامه

اتحاد شورایی نام داشت نیز منفصل از این روند نبود و سرنوشت متفاوتی پیدا ننمود. 

را ناممکن و غیرمقدور یافتند، شوراها از بیرون آماج « شوراها»کارگران کم کم ادامه کار 

و شوراهای اسالمی ها هجوم رژیم بودند و از درون فشار سنگین عوامل نفوذی انجمن

شدند، روز نمی و منافع توده کارگرها ند، قادر به دفاع از خواستشدمی کار را متحمل

ها گردیدند. در چنین وضعی کارگران در غالب کارخانهمی به روز فرسوده تر و بی اثرتر

راه چاره را این دیدند که هر چند گاه یک بار به دور هم جمع شوند، مشکالت محیط 

طالبات روز خود به شور و مشورت پردازند، کار را مورد گفتگو قرار دارند. پیرامون م

را به طور دستجمعی بررسی نمایند، برای مبارزه، ها راههای مبارزه برای حصول خواسته
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اعتصاب و تحمیل انتظارات خود بر سرمایه داران و دولت آنها برنامه ریزی کنند و در 

دادند، در این می یک کالم تمامی فعالیت هایی را پیش تر در درون شوراها انجام

به این ترتیب و با این جهتگیری ها و اجتماعات دنبال نمایند. مجمع عمومیها نشست

شروع به روئیدن، رشد و جا افتادن کرد. باالنشینان برخی احزاب و گروههای طیف چپ، 

با شنیدن اخبار ماجرا و اطالع از ابتکار و ابداع نوین کارگران، بالدرنگ شروع به نگارش 

ها برای هواداران حزب و محفل خود کردند. آنچه را که توده کارگر از مدت« کارسبک »

پیش در پروسه پیکار جاری، با هدف هموارسازی راه اعمال قدرت جمعی علیه سرمایه 

ابداع و لباس اجرا پوشانده بود به حساب کشفیات سترگ خود در حوزه راهکار نهادند 

در واقع ادامه رویکرد ها ختند. مجمع عمومیو نشان افتخارش را بر سینه حزب آوی

 بود. « شوراها»شورائی کارگران در پویه پیکار پس از افول تدریجی 

 ، فاز جدید سرکشی فاشیسم دینی بورژوازی60خرداد سال  30

توان دوران واقعی استقرار نمی را 60ماهه میان قیام بهمن تا خرداد  28فاصله زمانی 

این دوره را شاید بتوان با دو ویژگی مهم از ماههای قبل و بعد جمهوری اسالمی نامید. 

آن متمایز ساخت. اول اینکه جنبش کارگری ایران با اینکه خود را حتا در سطح همان 

 دید، امامی چشم اندازها و انتظارات نازل بهبودی جویانه پیش از قیام، شکست خورده

را ها ائین آرد. شتاب عقب نشینیشکست را حتی االمکان پهای کوشید تا هزینهمی

کاهش دهد، تا جایی که توان دارد مقاومت نماید و هر کجا که قادر به ایستادگی نیست 

از اسب افتاده است، از اصل » راه پسگرد افتخارآمیز پیش گیرد. نشان دهد که اگر

خویش و انتظارات عاجل ها پرچمدار سرفراز جنگ برای پاره ای خواسته«. نیافتاده است

نشیند از سر بی تسلیحاتی، می جنگد، اگر عقبمی است و در این مسیر تا آخرین گلوله

، 58کمبود قوا و کوه مشکالت است. سیمای عام کارزار جاری توده کارگر تا اواخر اول 

را باید برای جنبشی در نظر گیریم که از ها چنین بود و صد البته که همه این شاخص

اساس و در اوج تاخت و تاز خود، باز هم فاقد حداقل سازمان یابی و استخوان بندی 
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روند پسگردها کامال شتاب آمیزتر و  59آگاه طبقاتی و ضد سرمایه داری بود. در سال 

تر شد. ظرفیت اعمال قدرت کارگران به گونه ای فاحش از سال پیش فرسوده تر و کم

و در شکل اعتصابات رو به ها در کارخانه 50با این وجود آتش جنگی که از شروع دهه 

، رژیم سلطنتی سرمایه 57و  56فزون این دهه مشتعل و در جنبش سراسری سالهای 

کشید و کورسوهای می خود خاکستر نموده بود، همچنان زبانههای داری را میان شعله

. ویژگی دوم این دوره را باید در تدارک و تجهیز کشمکش ساختمی تداوم خود را ظاهر

فرینی نظم آایران و ساختار قدرت جمهوری اسالمی، برای باز آلود طبقه سرمایه دار

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری در یک سوی و سرکوب هر چه گسترده تر 

بر سر میزان  مختلف بورژوازیهای جنبش کارگری در سوی دیگر جستجو نمود. بخش

سهم در مالکیت، قدرت و حاکمیت اختالفات سرکش و مشتعل داشتند. هر الیه و هر 

پیچیدند. می جناح برای برنامه ریزی نظم تولید و سیاست سرمایه داری نسخه ویژه ای

تنها نقطه داغ الفت و وحدت آنها سرکوب جنبش کارگری بود، در اینجا همه چیز بر 

در میان خود آنها بسیار نفس گیر ها رفت، اما جنگ و جدلمی وفق مرداد سرمایه پیش

ساختند. پیش تر می بود. آنسان که عده ای باید حتما عده دیگر را از صحنه خارج

اشتند، سلسله راف« اصالح طلبی»م لَ گفتیم که در طول این دوره  نیروهائی که بعدها عَ

دادند. اینان بودند که می تشکیل جنبانان واقعی سیر حوادث در درون ساختار قدرت را

رساندند و برای همه چیز از جمله می پروسه استقرار کامل جمهوری اسالمی را به فرجام

ها کدام باند بماند، کدام حزب آماج غضب قرار گیرد، کدام نیرو قتل عام شود، حمام خون

بحث بر سر  گرفتند.می را طی کند تصمیمها از کجا آغاز گردد و کدامین پیچ و خم

کفه سنگین تر آنها در حاکمیت به لحاظ تعداد یا حتا جایگاه صوری برتر نبود، از 

ظرفیت سیاسی، توان برنامه ریزی و قدرت چاره گری بیشتری برخوردار بودند. دار و 

یا شاید بسیار بیشتر فاشیست، ها و همانندان هم به اندازه اینها دسته مؤتلفه، حجتیه ای

قتل عام و انسان ستیز بودند، اما توانایی تنظیم خط مشی و تعیین درنده، اهل 



 تاریخ جنبش کارگری/جلد دوم  /  158

راهکارهای الزم برای اجرای دقیق تسویه حساب ها، کشتار وحشیانه نیروهای چپ، 

سرکوب بسیار حساب شده  و سیستماتیک جنبش کارگری، طرد رقبا و فراهم سازی 

در ها تمامی این سبعیت اجتماعی و سیاسی مورد نیاز برای به ثمر رساندنهای زمینه

راستای پیشبرد پروسه استقرار فرجامین فاشیسم اسالمی بورژوازی را نداشتند. این 

نکته بسیار مهمی است که همه تحلیل گران سیاسی زیر فشار توهمات و کج 

ژرف طبقاتی و سرمایه محور خود از آن غافل مانده اند. سناریوی تسخیر های اندیشی

به مو توسط این جماعت برنامه ریزی و اجرا شد. سناریوی ماالمال سفارت امریکا، مو 

نمود، در وهله می از ترفند، فریب و شیادی که چند هدف را یکجا و همزمان دنبال

رادیکال نمایانه « ضدامپریالیسم»نخست تولید یک بدیل منحط ارتجاعی برای 

گرفت. فاشیسم می فناسیونالیستی سازمانها و گروههای طیف کمونیسم خلقی را هد

توسل ها اسالمی روز بورژوازی یا اصالح طلبان بعدی به شیادانه ترین توطئه پردازی

جستند تا اعتبار سرمایه ستیزی و ضد امپریالیسم خلقی نیروهای یاد شده را در ذهن 

ماوراء ارتجاعی و « غرب ستیزی»کارگر خنثی سازند. شعارهای آنها را معادل های توده

رون وسطائی روز خویش جلوه دهند، برای خود و برای درنده ترین مرتجعان ماقبل ق

« کمونیست ها»تاریخ، شناسنامه ضد امپریالیستی صادر کنند و به کارگران بگویند که 

رانند ما و کل می گویند اما آنچه آنها بر زبانمی از ضدیت با سرمایه و امپریالیسم سخن

آریم!! بگویند که جمهوری اسالمی هم مخالف می جا فاشیسم اسالمی بورژوازی عمال به

توسعه طلبی امپریالیستی قدرتهای بزرگ سرمایه داری است!!! آنها با این نیرنگ کثیف 

را تا هر کجا که ممکن است در اذهان توده کارگر بی ها «کمونیست»تالش کردند که 

دسیسه در عین حال نقش و فاقد موضوعیت سازند. این بخش رژیم با آویختن به این 

کرد، از همه بدتر و جنایتکارانه تر، سرمایه می برای فاشیسم دینی بورژوازی آبرو جعل

داد، می کارگر را آماج وحشیانه ترین بمبارانها قرارهای ستیزی درونی خودپوی توده

پوساند می کرد، آن رامی طاعون وار در درون این سرمایه ستیزی خودجوش تخمگذاری



 159   /  فصل دهم: نیمه اول دهه شصت خورشیدی

ه هایش را خاکریز تقالهای خود برای جلب اعتماد آکنده از توهم الیه هایی از و خراب

کرد که گویا حاکمان جدید سرمایه داری می ساخت. به توده کارگر القاءمی کارگران

هم مخالف سرمایه و امپریالیسم هستند و برای مبارزه با عظیم ترین قطب قدرت سرمایه 

ها که بعدها باز هم برای حل مشکالت سرمایه و جهانی با آنها همصدا شوید!!! آن

زمینگیرسازی فاجعه بار جنبش کارگری بساط اصالح طلبی پهن کردند به تمامی این 

جبهه ملی و نهضت آزادی های دست یازیدند. تسویه حساب با طیف لیبرالها بربریت

اجرا شد.  در درون ساختار قدرت سیاسی سرمایه نیز توسط همین مافیا برنامه ریزی و

 ساخت. می نقشه ای که به نوبه خود توطئه تسخیر سفارت امریکا را الزم

به محور بحث باز گردیم. از دو ویژگی مهم رخدادهای جاری فاصله میان قیام بهمن 

گفتیم. این دوره در همه مقاطع زمانی خود با این می 60تا فاجعه سیاه خرداد سال  57

عین تحمل شکست در هر پیچ و خم عقب  گری دردو شاخص همراه بود. جنبش کار

کوشید. فاشیسم می پرداخت و برای پایین آوردن هزینه شکستمی نشینی به مقاومت

هار اسالمی بورژوازی نیز دست به کار سرکوب مبارزات کارگران، کشتار نیروهای طیف 

رت و خواستار سهم در مالکیت، قدهای کمونیسم خلقی، رفع خطر تمامی اپوزیسیون

حاکمیت سرمایه و تسویه حساب با شرکا و رقبای اندرونی خود بود. سی خرداد رژیم، 

کرد. پروسه استقرار و می ماهه را بازی 28نقش نقطه پایان در سیر حوادث این دوره 

 رساند و شروع دور تازه ای را به نمایشمی تسلط کامل جمهوری اسالمی را به فرجام

 نهاد.می

سازمان »م اوال خطر تمامی نیروهای چپ را از سر خود کوتاه کرد، دوره ای که رژی

بزرگ ترین و نیرومندترین اپوزیسیون میلیتانت موجود بورژوازی را از « مجاهدین خلق

سر راه خود برداشت، ساختار قدرت سیاسی خود را ولو گذرا و محدود از مجادالت 

ا با تشکیل شوراهای اسالمی کار و درونی پاالیش کرد و باالخره و مهم تر از همه اینه

نام داشت، عمال استیالی تمام عیار « خانه کارگر»مصادره و بازسازی آنچه پیش تر 
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کارگر های فاشیستی سرمایه بر شرایط زندگی و کار و اعتراض و مبارزه و همه چیز توده

و یگانه ظرف را لباس اجرا پوشاند. مقدم بر هر چیز این نهادها را تنها شکل سازمانیابی 

ابراز وجود کارگران اعالم نمود و هر گونه اجتماع، همراهی، اعتراض یا خیال متشکل 

شدن کارگران در خارج از قلمرو اراده، تصمیم گیری و اعمال قدرت آنها را جرم و 

مستحق کیفر خواند. معنای زمینی و واقعی این اقدام رژیم آن بود که کارگران هر 

ارند، حتا برای پیش کشیدن آنها باید به فاشسیم سازمان یافته مطالبه یا اعتراضی د

سرمایه بیعت کنند، به ماشین هار پلیسی و فاشیستی دولت بورژوازی توسل جویند و 

این دستگاه اختاپوسی امنیتی و هراس آفرین شروع به گفت های بر اساس نسخه پیچی

خانه کارگر فقط سازمانهای و شنود یا چانه زنی بنمایند!! شوراهای اسالمی کار و 

جاسوسی و سرکوب نبودند، فقط موجودیت خود را مترادف با مرگ هر جهتگیری 

دانستند. فقط به کنترل، بازرسی و محاصره نمی کارگران برای سازمان یابی و مبارزه

پرداختند. این نهادها سوای ایفای همه این نمی کارگرهای همه زوایای زندگی توده

سیستی عمال در مدیریت مراکز کار، برنامه ریزی تولید و اعمال کل شروط فاشهای نقش

جنایت بار ارزش افزایی چرخه تولید سرمایه داری بر کارگران هم نقش تعیین کننده و 

مؤثر داشتند. فاشیسم اسالمی بورژوازی در این جا، درنده ترین و کوبنده ترین شکل 

این نهادها، مالکیت، حاکمیت، دولت، همه  نهاد. از ورای وجودمی خود را به نمایش

اشکال نظم تولیدی، پلیسی، حقوقی و ایدئولوژیک سرمایه را یکجا علیه طبقه کارگر به 

کرد. شوراهای اسالمی کار با این نقش و مأموریت در فضای می نمود و اعمالمی صف

ل برپایی هر ماالمال از رعب و هراس مستولی در مراکز کار و در شرایطی که حتا خیا

خواستند تا طوق می شد، از کارگرانمی نوع تشکل کارگری غیردولتی جرم محسوب

عضویت آنها را به گردن اندازند. اساسنامه شوراها اهداف، برنامه کار و مسؤلیت کارگران 

 داد.می عضو را این گونه توضیح

 وظایف و اختیارات شورای اسالمی کار عبارتند از:
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 اری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امورایجاد روحیه همک .1

فرهنگی، های همکاری با انجمن اسالمی در باال بردن آگاهی کارکنان در زمینه .2

 اجتماعی و سیاسی

 ها اقتصادی، فنی، حرفه ای و نظایر اینهای باال بردن آگاهی کارکنان در زمینه .3

صحیح کار و ارائه پیشنهاد نظارت بر امور واحد به منظور اطالع از انجام  .4

 سازنده به مسؤلین مربوطه

 به منظور پیشبرد امور واحد ها همکاری با مدیریت در تهیه برنامه .5

 واحد و پیگیری امور های بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی .6

 تالش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد .7

واحد و ارائه اطالعات به مدیر یا های و نارسایی بررسی و شناخت کمبودها .8

 هیأت مدیره   

مرور دقیق تر ولو بسیار مختصر هر کدام از بندهای باال برای شناخت ماهیت و استخوان 

سرکوب دولت اسالمی سرمایه داری، های بندی عمیقا فاشیستی این بخش از دستگاه

 به باال، شاید بی مناسبت نباشد. در اینکارگر  35و کل مراکز کار دارای ها در کارخانه

کنیم. شبکه فاشیستی شوراهای اسالمی، بند اول می به چند نکته اشارهمورد فقط 

ایجاد روحیه همکاری بین کارگران هر واحد با هدف پیشرفت سریع »وظایف خود را 

ا صرفا کارگر رهای اعالم کرد. سرمایه ذاتا و در سراسر جهان همکاری میان توده« امور

خواهد، اما برای نیل به این مقصود راههای مختلفی را به می برای تولید سود انبوه تر

کند. طبقه سرمایه دار زمانی که با می گیرد و راهکارهای متفاوتی را اتخاذمی کار

بندد، نیز قطعا حصول همین هدف را دستور می رفرمیسم راست اتحادیه ای عقد اخوت

نان شرایطی حتا بسیار موفق تر و مطمئن تر تمامی خلقیات، هوش، کار خود دارد، در چ

همین  سازد و درمی کارگر را در چرخه تولید سود منحلهای حواس و شخصیت توده

های راستا همراهی، همجوشی و همکاری میان آنها را ساز و برگ تولید اضافه ارزش
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در هر شرایطی قادر به انجام  کند. این سرشت سرمایه است، اما بورژوازیمی غول آساتر

بیند که رویکردهای دیگر پیش گیرد. فاشیسم یکی می این کار نیست و خود را مجبور

است. رویکردی که به ویژه در شرایط شدت بحرانها، راه حل معجزه ها از این جهت گیری

ی هاگردد. انحالل همپیوندی، عالئق و رشتهمی آسا و چه بسا تنها راه حل بورژوازی

ارتباط طبقاتی توده کارگر در مرداب منافع منحط سرمایه، با سالح رعب و وحشت و 

یک شیوه کار فاشیسم و  مذهب، ناسیونالیسم یا قومیت ارعاب و با استمداد از مخدر

مادی و های فاشیستی بورژوازی است. زمینههای مهم نقشه چینیهای یکی از موفقیت

فقر، فالکت و فروماندگی بیش از پیش الیه هایی از  تکیه گاه واقعی این موفقیت نیز،

طبقه کارگر زیر فشار موج بحران و قهر اقتصادی سرمایه است. شکست جنبش سراسری 

، تکمیل هر چه بیشتر این شکست در پروسه جدال میان کارگران و دولت 57سال 

جنگ بعالوه عوارض فاجعه آفرین  50اسالمی بورژوازی در طول دو سال آخر دهه 

ارتجاعی، همه و همه بر روند جاری فکر، شناخت، شعور و پویه چاره اندیشی کارگران 

تأثیر جدی گذاشت. در پیچ و خم این رخدادها یا اوضاع جاری این سال ها، اولین چیزی 

روحیه اتکاء به قدرت طبقاتی شد، می که ضربه بسیار فرساینده و خرد کننده متحمل

ر مقابله آنها با تهاجمات بورژوازی بود. همه آنچه در این دوره در میان کارگران و د خود

رخ داد شیرازه واقعی همین شاخص هویتی طبقه کارگر را آماج بمباران کرد. توده وسیع 

خورشیدی، اتکاء به قدرت متحد و جمعی را، در  50کارگرانی که در نیمه اول دهه 

 پی در پی اعتصابات انبوهای ههمان سطح نازل و ابتدائی روز، پشتوانه پیروزی

 ساختند، اکنون حال و هوای آن روز را نداشتند و خود را در چنان وضعیتی احساسمی

کردند، این می نمودند. شکست پشت سر شکست را در کارنامه جنبش خود ثبتنمی

به هیچ وجه و در هیچ سطحی مورد واکاوی رادیکال، ماتریالیستی، مارکسی ها شکست

گرفت. بالعکس اگر اینجا و آنجا سخنی در این گذر به گوش نمی ستیز قرارو سرمایه 

افزود. در دل چنین ها میرسید، تنها گمراهه ای بر گمراههمی این یا آن فعال کارگری
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وضعی شالوده کار و بنیاد هویت جنبش کارگری یعنی اتکاء به قدرت طبقاتی جای خود 

داد. قطعا نه همه، نه اکثریت، نه یک درصد می ریرا به وادادگی، احساس عجز و بی تأثی

چشمگیر، اما به هر حال الیه ای از طبقه کارگر، به جای کوبیدن بر طبل اعتصابات 

پرخروش، به جای جستجوی راه تعرض، به جای تالش برای بازسازی قدرت متحد 

ود را در برد. راه چالش مشکالت خمی پیکار، به نهادهای فاشیستی قدرت سرمایه پناه

خزید می سرمایه  دید، به درون شبکه اختاپوسی پاسدار نظم و دولت و حاکمیتمی آنجا

وقتی از ایجاد « شوراهای اسالمی کار» تا شاید گرهی از مشکالت زندگی خود باز کند. 

راندند، دقیقا احساس هم پیوندی و علقه می روحیه همکاری میان کارگران سخن

دادند. کشش اندرونی می اد توده کارگر را هدف بمباران قرارخودجوش طبقاتی میان آح

کارگران به همدیگر یک پیوند عمیق انسانی استثمار ستیز، ضد سرمایه داری و رهایی 

جویانه است. نوع شکوهمندی از همپیوندی که تار و پود انسجام و استخوانبندی قدرت 

اون و همنوعی انسانی که در طول سازد. روحیه تعمی متحد طبقه کارگر علیه سرمایه را

« خیراندیش»های تاریخ بحث اخالق موعظه پردازان اومانیست یا توصیه و درس آدم

پیوند مادی و طبقاتی های کارگر به صورت رشتههای بوده است در هستی اجتماعی توده

 گردد. کارگران دست در دست هممی یک قدرت تاریخساز رهایی آفرین ظاهر

شوند نمی تا فقط گره از مشکالت روزمره زندگی همدیگر بگشایند، آنها متحدگذارند نمی

تا شکلی از استثمار، بی حقوقی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی سراسر ضد انسانی را 

با شکلی دیگر جایگزین سازند. همدلی، تعاون و همجوشی آنها، سنگ بنای یک جنبش 

استثمار، وجود طبقات، دولت و جامعه نیرومند با ظرفیت پایان بخشی به هر شکل 

طبقاتی است. بورژوازی با هر ایدئولوژی و مسلک همین نقطه، همین جهتگیری 

دهد، مسخ و می گیرد، مورد تهاجم وحشیانه قرارمی خودجوش سرمایه ستیز را هدف

آورد. می نماید، به خدمت ماندگارسازی سرمایه درمی کند، به ضد خود مبدلمی متحجر

 دهد. بورژوازی زمانی که به فاشیسم رویمی مختلف انجامهای کار را به شکل این
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از جمله مذهب، ها و انسان ستیزانه ترین ساز و برگها سبعانه ترین شیوه آورد،می

ناسیونالیسم، قوم پرستی را همراه با فشار رعب انگیز اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و 

گرداند. نیروهای فاشیست بانی شوراهای اسالمی می اجتماعی پشتوانه حصول این هدف

کار نیز برای ویران سازی و در هم کوبیدن مفصل بندی خودپوی اتحاد طبقاتی توده 

کردند. آنچه را که باید سنگ بنای قدرت متشکل ضد سرمایه شود، در می کارگر چنین

توانست می کهدادند، مراودات، پیوندها و جهت گیری هایی را می خدمت سرمایه قرار

تجلی عالی ترین رویکردهای رهایی جویانه انسانی باشد، به ضد انسانی ترین پدیده 

استثمار شونده هم های انداخت. انسانمی کرد. کارگران را به جان کارگرانمی تبدیل

زنجیر و در همه شؤن همگن و همپیوند را به نفع افزایش سود سرمایه و بقای حاکمیت 

 زد.می دستها شوراند و به همه این جنایتمی یه همسرمایه داری عل

اسالمی تشکیل شده و مستقر در های همکاری با انجمن« شوراها»بند دوم اساسنامه 

وجود داشتند تا به بدترین شکل شستشوی ها مراکز مختلف کار و تولید بود. این انجمن

این نقش به وجود آمده کارگر دست زنند. از روز نخست با هدف ایفای های مغزی توده

 بودند. بخش تعیین کننده ای از سیستم امنیتی، پلیسی دولت دینی سرمایه را تشکیل

دادند و روال معمول فعالیت آنها این بود که شمار هر چه بیشتر کارگران را عضو می

خود سازند، کارگران عضو را ملزم به شرکت در انواع و اقسام مراسم تخدیرآفرین اسالمی 

مهندسی شعور و فکر را در مورد اعضا به اجرا بگذارند. با کارگران های د. تمامی برنامهکنن

اختاپوسی شستشوی مغزی ایاالت متحده در طول های همان نمایند که سازمان

 کردند. آنها از سربازان، وحوشیمی طوالنی جنگ ویتنام با سربازان امریکاییهای سال

موجودات تاریخ و قتل عام آنها را مقدس « خوف ترینم»را ها ساختند که ویتکنگمی

اسالمی فعال در مرکز کار و های ترین و حیاتی ترین نیاز زندگی بشر پندارند!!! انجمن

ها نمودند. تنها تفاوت کارشان نوع اهرممی تولید سرمایه داری ایران نیز با کارگران چنین

یزانه نفرت انگیز امریکایی و مقداری هم و ساز و برگها بود، در آنجا ناسیونالیسم بشرست
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های داد و در اینجا خرافهمی باورهای خرافی ساخت و پرداخت کلیسا ابزار کار را تشکیل

به موازات انجام این ها گردید. انجمنمی متحجرساز اسالمی وسیله حصول هدف

جا حاضر و مأموریت، نقش ساواک رژیم سابق را نیز به گونه ای سراسر فاشیستی، همه 

کردند. روال فکر و نوع نگاه توده کارگر می مستولی بر زوایای کار و زندگی کارگران بازی

کردند، همسان می نمودند، خود را الگوپرداز اندیشه و اعتقادات کارگران تصورمی را رصد

 سازی و همگن نمودن شعور هر کارگر با موازین شریعت را یک بخش رسالت خود

یازیدند. می برای انجام این کار به هر دسیسه پردازی و شقاوتی دستدانستند و می

یافتند، موجودات محارب، قابل سب و لعن، نمی کارگرانی را که هم سلک و همکیش

نمودند. برای اخراج آنها از محیط کار می غیرقابل تحمل و مهدورالدم ارزیابی

زدند. بخش دیگر کار انجمنها می کردند یا به هر توطئه ای دستمی دستورالعمل صادر

به طور ها رونق بازار عبادتگاهها و مساجد تأسیس شده در مراکز کار بود. در کارخانه

شد، اما نمی اولیه بهداشتی و درمانی مشاهدههای معمول هیچ اثری از چند قلم کمک

ارگران هزینه احداث و گرمی بازار مسجدها بسیار بی دریغ بود. فعاالن انجمن اسالمی، ک

کارخانه نماز بگزارند و بخشی « امام»کردند که هر روز ظهر در پشت سر می را مجبور

از حاصل کار و تولید خود را هزینه شستشوی مغزی خود توسط روحانی مسجد سازند!! 

جنگ از طریق فریب تشویق آمیز یا توسل به زور و تهدید های اعزام کارگران به جبهه

ریت و وظایف این نهادها بود. شوراهای اسالمی کار مطابق نیز بخش دیگری از مآمو

 کردند. می همکاریها مفاد اساسنامه خود باید در همه این امور با انجمن

به تالش فعال برای انجماد و انحالل همه «!! شوراها»بندهای چهارم و پنجم اساسنامه 

چه عظیم تر چرخه  کارگر در ملزومات ارزش افزایی و سودآوری هرهای جانبه توده

و فریبکاری ها، ها از طریق توسل به همه حیلت« شوراها»شد. می تولید سرمایه مربوط

ساختند. آنها برای رسیدن به می راه رشد و سرکشی مبارزه طبقاتی در مراکز کار را سد

جستند. روایت فاشیستی بسیار می این هدف نیز از انسان ستیزانه ترین ترفندها بهره
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نه، دین ساالرانه و خرافه آمیزی از کارگر، سرمایه دار و نظام سرمایه داری به سفیها

کردند که سرمایه بسیار خوب و می نمودند. به کارگران القامی شعور توده کارگر تزریق

مقدس است!!، سرمایه دار مسلمان حبیب خدا و مقرب درگاه الهی است!!، دولت سرمایه 

باشد، فقط سرمایه می دالت، قدرت و قهر خدا بر روز زمینداری اسالمی هم مظهر زنده ع

داران مخالف اسالم، طاغوت و نماد کفرند. دولتهای منتقد و مخالف جمهوری اسالمی 

دهند!! شوراهای اسالمی کار با این خزعبالت پوسیده می نیز استکبار جهانی را تشکیل

هر که به رژیم دینی سرمایه  نمودند.می متافیزیکی کارگران را هم به دو بخش تقسیم

ساخت و کل کارگران می داد، در کنار سرمایه داران، اردوگاه حق رامی دست بیعت

صف باطل را ها معترض و ضد سرمایه داری ایادی کفر و اجنبی بودند و همراه طاغوت

متحجر نبش قبر شده از گورهای « کارگران»آوردند!!! بر اساس آنچه که این می پدید

خواندند، هر می خ و نشسته بر کرسی شوراهای اسالمی کار، در گوش توده کارگرتاری

نوع اعتصاب و از کار انداختن چرخه تولید سود، به ویژه در شرایط جنگی، اقدامی 

کفرآمیز، طغیان علیه دولت اسالمی سرمایه و محاربه با خدا بود!!! کارگران موظف بودند 

ر ناشی از گرسنگی را تحمل کنند تا سرمایه داری که تمامی فقر، مسکنت و مرگ و می

های اسالمی مستقر ماند و نیرومندتر و جنایتکارانه تر به استثمار آنها و به توسعه طلبی

 منطقه ای و جهانی خود ادامه دهد. 

 «قانون کار»جمهوری اسالمی و 

جنبش کارگری دهه شصت خورشیدی همه جا و در تمامی وجوه هستی خود بار 

سهمگین و خرد کننده فشارهای باال را تحمل کرد. فاشیسم هار اسالمی کوشید تا از 

همه زوایای ممکن وارد سلول، سلول فکر، شعور و زندگی روزمره کارگران شود. تمامی 

و نیازهای سرمایه ها را نه فقط کنترل کند که بر اساس خواستها آنهای نفس کشیدن

ها اسالمی کارخانههای شوراهای اسالمی کار و انجمن شکل دهد و معماری نماید. آنچه

بود. کل رژیم در هر مواجهه ها و بربریتها کردند فقط عرصه ای از این به بند کشیدنمی
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کرد. در شروع این دهه، می خود با شرایط کار و زندگی و موجودیت طبقه کارگر چنین

یرحسین موسوی، نخستین وزیر کار جمهوری اسالمی، در کابینه م« احمد توکلی»

رژیم را تهیه نمود. در مورد پدیده ای با این « قانون کار»نویس سند موسوم به پیش

اسم و عنوان و نگاه جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر به آن، قبالً در جاهای مختلف، 

ز از جمله در جلد اول همین کتاب بحث کرده ایم و پائین تر نیز به مناسبت، نکاتی را با

خواهیم گفت، اما  گفتگوی حاضر ما بیش از هر چیز بر روی تشریح رویکرد فاشیستی 

کارگر از جمله های رژیم اسالمی سرمایه به هر مسأله مربوط به مبارزه طبقاتی توده

نامید، متمرکز است. توکلی برای تهیه پیش نویس مذکور، می «قانون کار»آنچه آن را 

ای از مراجع تقلید، صدرنشینان حوزه علیمه قم و فسیلهای قبل از هر چیز به سراغ عده 

پیش تاریخ و البته نشسته بر تخت حکمرانی سرمایه داری پایان های مخوف یادگار دوره

قانون »شروع به گفتگو نمود و قرار نهاد که برای تهیه بند، بند ها قرن بیستم رفت!! با آن

!!. به بیان دیگر قانون کاری بنویسد که واژه از آنها و فقط از آنها نظر خواهی کند« کار

به واژه آن در انطباق کامل با آیات قرآن، احادیث پیامبر و فتاوی علمای دین سرمایه 

داری باشد!! توحشی که نماد انسان ستیزانه ترین شکل تهاجمات فاشیستی سرمایه به 

به الزامات بقای  زندگی طبقه کارگر بود و پاسخ هارترین رویکردهای درون بورژوازی

ساخت. سخن بر سر این نیست که مثالً چرا در تهیه و می سرمایه داری را منعکس

کارگر رجوع نکردند؟! چنین انتظار و های به توده« قانون کار»تنظیم چیزی به نام 

معلوم الحال است. بحث اینجاست که حفاری احکام های انتقادی فقط شایسته رفرمیست

قبل قرون وسطایی و تبدیل آن به ساز و کارهای ایدئولوژیک برای فسیل شده دینی ما

قتل عام زندگی طبقه کارگر کاری است که به طور معمول بورژوازی فاشیست با هدف 

دهد. وزیر کار وقت جمهوری اسالمی می رفع خطر جنبش کارگری از سر سرمایه انجام

کرد و درست به سیاق هر را این گونه ترسیم « قانون کار»نقشه خود برای نوشتن 

رویکرد فاشیستی دیگر بورژوازی کوشید تا حتا راه اثرگذاری هر عنصر مزاحم احتمالی 
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درون طبقه خود بر سر پیشبرد کار را هم سد سازد. از این هم فراتر، تالش کرد تا حتا 

شرکای درون ساختار قدرت روز سرمایه را مرعوب نقش فائقه و قاهر خود در چالش 

دامنگیر نظام سرمایه داری کند و از هر مقدار دخالت ناموافق باز دارد. وزیر  معضالت

کار دولت موسوی، پس از برنامه ریزی مشترک با باالنشینان حوزه علمیه قم به سراغ 

خمینی رفت و ولی فقیه سرمایه خطاب به او تأکید نمود که درست ترین راه تهیه 

خاب کرده است. احمد توکلی چند ماهی در همین راهی است که وی انت« قانون کار»

پروسه گفت و شنود و نظرخواهی از عالمان شریعت بورژوازی در قم متنی را تهیه نمود. 

او به این نیز بسنده نکرد، بر اساس پیشنهاد خمینی به جای آنکه متن را در اختیار 

فسیل های مهنمود. در آنجا نیز جرثو« شورای نگهبان»دولت سرمایه قرار دهد تسلیم 

رسوبی اعصار گذشته تاریخ، برای مدت ها، پیش نویس های شده سر بیرون آورده از الیه

باالخره در اختیار دولت ها را آسمانی و اسالمی کردند و پس از همه این طول و تفصیل

با این پویه و پیشینه، موضوعی برای « قانون کار»موسوی قرار دادند!! ماجرای تهیه 

درون قدرت سیاسی سرمایه شد. تسویه حساب های و بده و بستانها تسویه حساب

هایی که مطابق معمول در گام به گام خود، هر میزان نطفه بندی سرمایه ستیزی درون 

گردیم اما ببینیم می جوش طبقه کارگر را خفه کرد و قربانی ساخت. به این بحث باز

یعت ساالر و شورای نگهبان سرمایه که وزیر کار فاشیست بورژوازی، سرمایه داران شر

 کردند. می با چه بربریتی به توده کارگر نگاه

توکلی از تقدس الهی و کبریایی مالکیت خصوصی سرمایه داری و بالمنازع « قانون کار»

کرد و در همین جا تکلیف همه چیز را می عزیمت« حق»بودن و غیرمحدود بودن این 

های موهبت الهی است و هر گونه انتقاد به جنایت ساخت. مالکیت سرمایه یکمی روشن

سرمایه دار، هر اعتراض به شدت فرساینده و کشنده استثمار سرمایه داری، هر گونه 

مولود موجودیت سرمایه، های ابراز نارضائی از گرسنگی و فقر و بی خانمانی و کل مصیبت

سیار روشن است و چیزی عمالً صف آرائی در مقابل خداوند است. کاری که مجازات آن ب
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نویس توکلی و علمای دین و شرکا که عظیم ترین باشد. پیشنمی کمتر از اعدام

حاکمیت سرمایه را در دست داشتند، رابطه کار و سرمایه را بسیار ساده و های اهرم

صریح، رابطه وحدت، الفت، اشتراک منافع کامل و خالی از هر گونه تضاد، مناقشه و 

کرد!! فرمولبندی بسیار ویژه ای که پیشینه آن به حزب ناسیونال یم تصادم تعریف

رسید. تهیه کنندگان پیشنویس، هر می سوسیالیست آلمان و فاشیسم سرکش هیتلری

مارکسیست »نوع سخن از تضاد کار و سرمایه یا اختالف کارگر و سرمایه دار را ابداع 

نمودند که میان این دو می صریحو کفر محض خواندند. بسیار وقیح و بی شرمانه ت« ها

اشتراک منافع جامع االطراف برقرار است!! و هر شکل تالش برای تضعیف این اشتراک 

بنیادی!! محاربه با تقدس آسمانی مالکیت خصوصی سرمایه داری و الجرم مستوجب 

است!!. فاشیسم هیتلری نیز با کوبیدن بر طبل همین اعتقاد ها بدترین مجازات

داد و هر نوع اعتراض و مبارزه می ه، حکم به تعطیل تام و تمام مبارزه طبقاتیبشرستیزان

خواند. در همین راستا، وجود می کارگران را اخالل غیرقابل بخشایش در نظم اجتماعی

 میان دو طبقه!! اعالم« وحدت منافع»هر گونه تشکل توده کارگر را توطئه علیه شیرازه 

« قانون کار»نمود. می و به خون کشیدن آن را صادرکرد و فرمان درهم کوبیدن می

رفت می دست پخت توکلی و فاشیسم اسالمی بورژوازی طابق النعل بالنعل، همین راه را

ساخت. تهیه می خودهای و تبصرهها را محتوای ماده ها، بندها و کل این جنایت آفرینی

بدعت کفرآمیز کمونیستها نویس، واژه کارگر را هم، لفظ خالف شرع و کنندگان پیش

دانستند. نقطه عزیمت آنها در این مورد معین آن بود که سرمایه و ثروت و همه آنچه 

گیرد، ناشی از اراده الهی است!!. کار نقشی در می آید یا هر عملی که انجاممی که پدید

 آن ندارد!! و طبیعتًا وجود کسی به عنوان شخصیت حقوقی انجام دهنده کار هم مورد

از سران حزب نازی فراتر تاخت ها قبول نیست!!. جمهوری اسالمی در این گذر فرسنگ

و تا نفی کامل نقش و موجودیت کارگر پیش رفت. توکلی، شرکا و سران رژیم با این 

و پس از مشاهده سیل اعتراضات کارگران، « اجیر»رصد بغایت فاشیستی، ابتدا واژه 
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رگر کردند. اصطالحی که باز هم ریشه در را جایگزین لفظ کا« کارپذیر»کلمه 

داشت. هر چند که بعدها نه فقط طبقه سرمایه دار اروپا بلکه ها نازی« فرهنگستان»

کارگر های کارگری این قاره نیز، آن را مثل نقل و نبات، خورند تودههای عموم اتحادیه

ریائی آلمانی و هم آهای هم ناسیونال آریائی -کردند. هر دو طیف فاشیسم 

نمودند. آنها سرمایه می با کاربرد این لفظ، هدف واحدی را دنبال -ایرانی های اسالمیست

دانستند و بر همین مبنا کارگر فقط موجودی می را خالق همه چیز از جمله آفریننده کار

 شد!! و یا کار ایجاد شده توسط سرمایه را پذیرامی بود که توسط آفریده سرمایه اجیر

فلسفی و ایدئولوژیک نبود. محتوای های !! نقطه گرهی کار در اینجا فرمولبندیگردیدمی

آفرید می راها زمینی، طبقاتی و مادی مناسباتی بود که این عبارت ها، الفاظ یا فرمول

شد می در این خالصهها پوشاند. صدر و ذیل قانون نویسیمی و لباس اندیشه و اعتقاد

د موجودی از همه لحاظ و در جمیع جهات مسلوب الحقوق و که کارگر باید و حتماً بای

کند تا آخرین نفس انجام دهد و می مخلوع االراده باشد. باید هر چه سرمایه دار اراده

 تحت هیچ شرایطی از هیچ حقی برای هیچ سطح و هیچ نوع اعتراض برخوردار نباشد. 

 خرید و فروش نیروی کارتوکلی به تعریف موضوعیت و مفهوم « قانون کار»بند دیگر 

« پایاپای»افتد یک معامله می گفت که آنچه در این جا اتفاقمی پرداخت. پیشنویسمی

« اجیر»نویسان « قانون»بدون هیچ حواشی و عوارض و عواقب است. کارگر یا به گفته 

دهد و در قبال می پذیرد، آن را انجاممی ، انجام کار در یک مدت معین را«کارپذیر»و 

دارد!! همین و بس!! این معامله برای کارگر سوای مزد مورد توافق، می ن مزدی دریافتآ

آن هم به شرط رضایت کامل سرمایه دار از کار وی، هیچ نوع حق و حقوق دیگری در 

هیچ زمینه ای به دنبال نخواهد داشت. کارگر در صورت مواجهه با وخامت و مرگ آور 

را محق به اعتراض بیند و هر گونه حق ابراز نارضایی از تواند خود نمی بودن شرایط کار

 10او سلب خواهد بود!! در صورت طوالنی بودن زمان قرارداد، حتا اگر این مدت مثال 

 سال یا حتا مادام العمر باشد هم کارگر مطلقا حق مطالبه هیچ سنار افزایش دستمزد
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ی بورژوازی دست فاشیسم تواند داشته باشد!! در این مورد نیز فاشیسم اسالمنمی

 بست و روی اسالف نازی خود را از همه لحاظ سفیدمی هیتلری را به تمام و کمال

گفتند که معامله میان صاحب سرمایه و کارگر هم می کرد. تهیه کنندگان پیشنویسمی

مثل هر معامله دیگر میان فروشندگان و خریداران در هر کجای بازار است. با داد و ستد 

ماند و آنکه نیروی کار نمی دیگر جای هیچ گفتگو و حق و حقوقی پیرامون آن باقیکاال 

خود را اجاره داده است، در طول زمان اجاره، صاحب هیچ نوع حقی برای هیچ گونه 

تغییر در مسائل مربوط به بیع و شرا نیست. عکس ماجرا البته صادق نبود. سرمایه دار 

حق داشت که او را حتا در شرایطی که مدت  در صورت احساس عدم نیاز به کارگر

قرارداد باقی است، اخراج و بیکار سازد. نکته قابل توجه در اینجا آنست که تیم توکلی 

کردند می و علمای شریعت سرمایه حتا وقتی از داد و ستد در بازار سرمایه داری صحبت

وخون بردگی مزدی  هم قواعد و قوانین این بازار را فقط بر پایه آنچه در جهنم گند

فهمیدند!! آنها نه شعور و نه اطالعات این را نداشتند که در همین می ایران دیده بودند

بازار سرمایه داری هم، کارگران خیلی از جاهای دنیا با مبارزات سالیان دراز خود 

صاحبان سرمایه را مجبور کرده اند که در صورت ندامت مشتری از خرید کاال، حتماً به 

 ست او تمکین کنند، کاالی فروخته شده را پس بگیرند و بهای آن را پرداخت کنند.  خوا

رفت. در توضیح و تشریح می مافیای فاشیست اسالمی از آنچه باالتر گفتیم نیز  فراتر

مفاد پیشنویس و دفاع سرسختانه از نظریه وحدت یا اشتراک منافع بنیادی میان کارگر 

داشت که اساسا طبقات وجود ندارد!!، بحث استثمار یک می و سرمایه دار!!، اعالم

و بی پایه!! است، هیچ طبقه ای، طبقه دیگر را « مارکسیستی»گفتگوی من در آوردی 

دهد!!، سرمایه دار و کارگر بر پایه توافق قلبی و بدون هیچ اکراه!! نمی مورد استثمار قرار

نافع در این داد و ستد هستند!! شوند، آنها افراد مشترک الممی با هم وارد معامله

استثماری صورت نگرفته است!! صاحب سرمایه عنایت کرده است!! کار را آفریده است!!، 

افرادی را کارپذیر و برای همیشه مدیون و وامدار خود ساخته است!! سخن از استثمار 
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ر همین اتهام اهانت آمیز به مقام، حرمت و اعتبار سرمایه دار است. احمد توکلی حتا د

« قانون کار»رژیم در دفاع از محتوای های سالهای اخیر در مصاحبه با یکی از روزنامه

) منظور کمونیست ها( مبنایشان بر تضاد ها آن»گوید می یاد شده در منتهای بی شرمی

گیرد تا هر دو طرف می منافع بود، اما اسالم، بر مبنای اشتراک منافع، قرارداد را در نظر

گفت که صاحب سرمایه استثمارگر است، در می قد منفعت ببرند. اصل تضاداز این ع

نتیجه دولت باید به جای کارگر تصمیم بگیرد. از نظر من مبنای عقد در اسالم رضایت 

است، یعنی طرفین باید به عقد راضی باشند، ولی مبنای مارکسیستی این است که 

و دولت باید به نمایندگی از طبقه طبقه کارگر تحت استثمار طبقه سرمایه دار است 

کارگر با سرمایه دار طرف شود و عقد قرارداد کند. آخر قضیه این اختالف نظر ماهوی 

 گذاشتیم، ولی آنها مبنا را بر تضادمی و مبنایی را داشتیم که ما مبنا را بر تفاهم

میزتر از ( مضحکه آ139، شماره 1392اقتصاد، بهار های فصلنامه تازه« ) گذاشتندمی

زند فکر نکنید که می حرفها اینکه وقتی توکلی از مارکسیستها تمامی این حرف

بلکه اعضای همان دولت و « مارکسیستی»موسوم به های منظور او احزاب و سازمان

 کابینه ای است که او خودش فردی از آن بوده است!!!

ران در آن روزها بسیار فشار موجهای سرکش بحران بر چرخه بازتولید سرمایه داری ای

کوبنده تر از آن بود که فاشیسم اسالمی بورژوازی را به این میزان تهاجم و تطاول، علیه 

نسخه پیچی رژیم نه فقط به « قانون کار»کارگر راضی سازد. های هست و نیست توده

اخت. سمی را صرفاً دیباچه کالم خودها نمود که همه ایننمی آنچه تا اینجا گفتیم بسنده

نویسندگان در ادامه توضیحات خود پیرامون اشتراک منافع میان کارگر و سرمایه دار، 

رسیدند که اساساً سرمایه داری در ایران از بین رفته است!!، در رژیم گذشته می به اینجا

غربی های وجود داشته است زیرا شاه و شماری از سرمایه داران دست در دست دولت

ط شاه و استقرار جمهوری اسالمی نابود گردیده است!! آنچه هست داشتند، اما با سقو

اقتصاد اسالمی است که در آن تفاوت میان اغنیا و ثروتمندان به صورت امری بسیار 
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باید باشند تا مورد تفقد و استعانت « مستضعفان»منطقی و معقول پذیرفته شده است. 

غنیا از طریق ترحم و دادن صدقه و صاحبان ثروت قرار گیرند. وجود آنها الزم است تا ا

خمس و زکات به آنها رستگار شوند و راهی بهشت گردند. همان گونه که نوع بشر اساساً 

آفریده شده است تا سوژه ای برای رسالت انبیاء الهی باشد!!! سران فاشیسم اسالمی 

ت آنها و البته در شریع -تاریخاً بی سابقه های بورژوازی در همین خزعبالت آفرینی

کردند که کارگران هیچ نوع منافع مشترکی با هم ندارند!! و می اصرار -بسیار پرسابقه 

یا اینکه دارای نمایندگانی ها به همین خاطر هیچ دلیلی هم برای متشکل شدن آن

دادند که می باشد!! بسیار صریح و در نهایت بی شرمی توضیحنمی باشند قابل قبول

جوداتی به تمام و کمال مشترک المنافع و فاقد هر نوع تضاد سرمایه دار و کارگر مو

هستند!!!، اما منافع کارگران فاقد سنخیت و آکنده از تضاد است!!! مشکل هیچ کارگری 

مشکل کارگر دیگر نیست!!، فقط صاحب سرمایه و کارگر اجیر او موجوداتی همزیست و 

تا رضایت کارفرمای خود را به دارای تفاهم و وحدت هستند!!. هر کارگری باید بکوشد 

دست آورد و از این طریق مشکل خود را حل سازد!!، این کار را تک، تک کارگران باید 

جداگانه انجام دهند و بر همین اساس هر نوع نیاز توده کارگر به حق سازمانیابی منتفی، 

 غیرقانونی و ضد اسالمی است!!! 

اقتصادی، بر جدا ساختن مطلق کارگر از  شالوده هستی سرمایه داری بر زورگوئی و قهر

هر گونه حق دخالت در سرنوشت کار و تولید و زندگی خود استوار است، اما سرمایه و 

سرمایه داران و نمایندگان فکری و سیاسی سرمایه در تمامی طول تاریخ کوشیده اند تا 

از معرض این واقعیت کریه انسان ستیزانه را از دسترس شعور توده کارگر خارج و 

دیدشان پنهان سازند. آنها برای این کار دنیاها تحریف آفرینی، مسخ سازی، وارونه 

پردازی فلسفی جامعه شناسانه، دینی، تاریخنگارانه و اقتصاد سیاسی به هم بافته و 

و جعل حقایق است. ها زنجیر کرده اند. تاریخ سرمایه داری، تاریخ این باژگونه آفرینی

و تحریف ها یسم آنست که به طور معمول نیازی به این فلسفه بافیاما یک ویژگی فاش
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کند، می بیند. خیلی سرراست و بدون تعارف بساط بربریت پهنها نمیپردازی

اندازد و از قتل عام کل بشریت هم به هیچ میزان و برای هیچ لحظه می هولوکاست راه

آویزد و هر می و مذهب کند. همه چیز را به قداست نژاد و ملیتنمی احساس شرم

کند. این یک شاخص فاشیسم بورژوازی است و در همین راستا می سبعیتی را تطهیر

 خویش احساس شرمهای و درندگیها بود که فاشیسم اسالمی نه فقط از دنیای سبعیت

برای استقرار « جهاد اکبر»را ها و بربریتها نمود، بلکه همین توحش ها، جنایتنمی

 خواند!!! می فاضله اسالمی و عروج بشر به عرش اعالمدینه 

در همان روزهایی که احمد توکلی، علی الریجانی و معتضد رضایی همراه با مراجع فقه 

شیعه در حوزه علمیه، شورای نگهبان و بیت والیت فقیه یا جاهای دیگر مشغول نگارش 

ی راه تکمیل استخوانبندی جدید سرمایه داری بودند، رژیم اسالم« قانون کار»و تنظیم 

پیمود. می مختلف نظم اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اجتماعی راهای خود در عرصه

راهی که پرفراز و نشیب بود. جناحها و باندهای مختلف بورژوازی حاکم با اینکه یک 

دور طوالنی تصفیه سازی، تسویه حساب و دفع شر همدیگر را پشت سر نهاده بودند، با 

یل وسیع شرکا و رقبا را بیرون ریخته بودند، باز هم برای تضمین بقای سرمایه اینکه خ

متفاوت های داری و ماندگارسازی جمهوری اسالمی برنامه ها، الگوها و نسخه پیچی

در آن دوره معین حول محور خصوصی یا دولتی بودن سرمایه ها داشتند، بنیاد تفاوت

ن زمینه نسبتاً حاد بود، در حدی که نوعی در ایها خورد، کشمکشمی اجتماعی چرخ

نمود. هر بخش حاکمان می بالتکلیفی و سردرگمی را بر کل ساختار روز قدرت تحمیل

رفت و الگوهای ویژه خویش را می متناسب با سهم خود در بورس حاکمیت، راه خود را

نده و نیروهای تشکیل دهها پوشانید پیشینه ماجرا به ترکیب الیهمی جامه عمل

به لحاظ بنمایه طبقاتی کامالً همگن ها گشت. این قشرها و طیفمی بورژوازی مسلط بر

دادند اما از می ایران را تشکیل  مختلف طبقه سرمایه دار روزهای بودند، همگی بخش

نظر میزان سهم در مالکیت سرمایه ها، سودها و قدرت ها، گذشته و حال کم یا بیش 
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متوسط یا های ز آنها در سالهای پیش از سقوط رژیم شاه الیهمتفاوتی داشتند. بخشی ا

دادند. نباید انکار کرد که در میان این طیف نسبتاً می حتا پائین بورژوازی را تشکیل

 وسیع حتا افرادی منجمد، شستشوی مغزی شده و شعور باخته از طبقه کارگر هم دیده

وی الگوها، بر ساحل رجحان و و جستجها شد. این جماعت در پهنه راه حل یابیمی

انداخت. می مزایای سرمایه داری دولتی یا مالکیت دولت بر کل سرمایه اجتماعی لنگر

فراموش نکنیم و این یادآوری بسیار مهم است که ما از پویه تحوالت درونی جمهوری 

 اسالمی در دهه شصت خورشیدی و در سالهای پیش از فروپاشی اردوگاه شوروی صحبت

یم. در روزهایی که هنوز سرمایه داری دولتی نوعی دورنما، راه حل و الگوی کنمی

آمد. در سطح بین می انکشاف، استقرار و ماندگاری مناسبات بردگی مزدی به حساب

المللی برای خود ابهت، قدرت و قطبی داشت و به طور اخص طیف گسترده ای از 

 انش را متمایل به راهبردهای خودامریکایی و متحدهای بورژوازی منتقد امپریالیست

ساخت. جریانات، احزاب و جمعیت هایی از بورژوازی حاکم روز ایران به این طیف می

تعلق داشتند، اینان به لحاظ باورهای ماقبل قرون وسطایی اسالمی با شرکا همکیش 

روابط دانستند، اما حتا در طول و عرض می بودند و اردوگاه شوروی را از مظاهر بارز کفر

یک طبقه و در اینجا طبقه هار بورژوازی هم حرف اول و آخر را نه های میان بخش

گوید. جماعت می و معتقدات که حد و حدود سهام سرمایه و سود و قدرتها ایدئولوژی

وسیع طرفدار سرمایه داری دولتی و شریک مستقیم و مسلط سکانداران سفینه حاکمیت 

اسالم  کنیم که در آن روزها،می روزها و تأکید در آنجمهوری اسالمی سرمایه، 

خواست. آیات، ها میخود را نیز اسالم حامی مالکیت هر چه بیشتر دولت بر سرمایه

احادیث، احکام، اصول و درس خارج و داخل فقه این اسالم را نیز همه در توجیه و 

دید. می مزدیقدرت همین شکل سرمایه داری و همین نوع نظم بردگی های تحکیم پایه

کوبید و هر میزان دولتی ها میبر طبل مالکیت انفرادی سرمایه بخش دیگر بورژوازی

 و افتادن به ورطه الحاد کمونیستی« کمونیسم»شدن مالکیت سرمایه اجتماعی را 
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توان سجل احوال نمی خواند!! برای افراد و طرفداران هیچ کدام این دو طیف قطعاً می

ا آدرس دقیق مکان در این یا آن الیه معین طبقه سرمایه دار نوشت خانوادگی ویژه ای ب

اما طیف دوم علی العموم به باالترین الیه بورژوازی حاکم روز تعلق داشتند. این بحث 

را کوتاه کنیم، جدال میان این دو رویکرد یک محور مهم مناقشات جاری درون ساختار 

یب دولت موسوی نیز به اندازه کافی ترککرد و می حاکمیت سرمایه داری را تعیین

توسط جناح « قانون کار»نمود. پیشنویس می همین مجادالت را در درون خود حمل

دوم تنظیم شد و همان گونه که باالتر اشاره شد، نویسندگان، شارحین و مدافعان آن، 

ی با توجه به موقعیت خود در بورس سرمایه و سود و قدرت، برای تدوین، تصویب و اجرا

خواندند، احساس ننمودند. می «قانون اساسی»آن، هیچ نیازی به رعایت آنچه همگی 

آنان همه کارها را درحوزه علمیه، بیت خمینی، محضرعالمان دین سرمایه انجام دادند، 

یکراست به شورای نگهبان سرمایه داری بردند و از طریق این نهاد، برای دولت بورژوازی 

ویب و سپس راهی مجلس اسالمی سرمایه شود!!! ماجرا تا اینجا فرستادند تا در آنجا تص

پیش رفت اما درست در همین جا بود که جناح دیگر بورژوازی حاکم وارد میدان شد. 

کنیم، می فراموش نکنیم که وقتی از فاشیسم هار دینی بورژوازی در دهه شصت صحبت

با همه ها . این جناحکل جمهوری اسالمی با تمامی جناحهایش را مطمح نظر داریم

ساختند که در مقابل طبقه کارگر و جنبش می مشاجرات درونی خود، کل واحدی را

رقیب های کارگری ایران، حتا در سرکوب نیروهای مخالف غیرکارگری و اپوزیسیون

 درون طبقه خود، وحدت بی چون و چرا داشتند. یک لژ واحد فراماسیونری را پدید

صرفاً بر سر نوع برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی و  آوردند و اختالفاتمی

اجتماعی سرمایه داری بود. هر دار و دسته یا جناح، الگو و شکلی از سیاستگذاری و 

و ها کرد که متضمن سهم افزونترش در مالکیت سرمایهمی برنامه پردازی را دنبال

سرمایه، قتل عام معیشت « رقانون کا»ساختار حاکمیت سیاسی باشد. تا جایی که به 

شد، هیچ نوع منازعه ای میان می یا هر نفس کشیدن اعتراض آمیز توده کارگر مربوط
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برادر « موسی و فرعون ها»طرفین وجود نداشت، در اینجا کل رنگها بی رنگ و تمامی 

بودند. هر چند که هر دو بخش، حتا در همین عرصه صلح و صفا و وحدت نیز هر کدام 

 قدرت خویش بهره برداریهای برای تقویت پایهها و عوام فریبیها وارونه بافیاز همه 

کوشیدند تا از طریق نهادهای پلیسی و سرکوب و نیروهای می کردند. هر کداممی

حامی »فاشیستی سازمان یافته خاص خود در درون جنبش کارگری، جناح خویش را 

ایت معرفی کنند. مجادالت باندها در و طرف مقابل را مخل این حم«!!! حقوق کارگران

قانون »کرد، اما در رابطه با محتوای می این قلمرو نیز به طور معمول چنین آرایشی احراز

حتا چنین نشد. مدافعان ها تهیه شده توسط مافیای مخالف مالکیت دولتی سرمایه« کار

آنچه که مقتضای الگوی سرمایه داری دولتی در کابینه موسوی از جمله خود او، مطابق 

هویت طبقاتی آنان و نیاز سرمایه بود، هیچ کلمه ای در انتقاد از متن پیشنویس بر زبان 

نیاوردند، همه چیز را از همه لحاظ تأیید و تکریم کردند اما شیوه کار رقبا را فرصتی 

برای گشایش یک دکه بسیار پرفروش دو نبش، در حساس ترین منطقه تجاری بازار 

توسط رقیب، بدون رجوع « قانون اساسی»ند. موسوی به بهانه نقض حریم سرمایه دید

و مجلس سرمایه، حتا بدون « جمهوری»به خامنه ای و رفسنجانی رؤسای وقت 

از خمینی دست به کار استعفا از سمت نخست وزیری شد و متن استعفا را « استفتاء»

اعتراض موسوی برای  به صورت مستقیم تسلیم صدا و سیمای دولت اسالمی کرد. ژست

طیف وسیع نیروهای درون جناح وی که در آن روزها، طرفدار جدی الگوی سرمایه 

تسویه حساب با رقیبان را فراهم های داری دولتی بودند مساعدترین و مؤثرترین زمینه

ساخت. جمهوری اسالمی در دل آن شرایط خاص به نقش بازی و میدانداری فعال این 

ایران و عراق هر های دی داشت. جنگ ارتجاعی جنایتکارانه دولتدار و دسته نیاز ج

کرد. جنگ همه چیز رژیم بود و نکته ای کاماًل می روز وسعت، عمق و اوج تازه ای پیدا

داد. ادامه جنگ به هر میزان و هر شکل می گرهی در تعیین سرنوشت روزش را تشکیل

داری و رتق و فتق نظم چرخه تولید  در گرو جلوگیری از فروپاشی بیشتر اقتصاد سرمایه
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مدافعان سخت جان مالکیت انفرادی سرمایه ها، در آن های سرمایه بود. نسخه پیچی

وضعیت متالطم جنگی، نه فقط پاسخ چاره سازی به نیازهای پویه بازتولید و سامان 

 افزود. دولت موسوی ازمی داد که به شدت بر اختالل آننمی پذیری سرمایه اجتماعی

کوبید و از سوی می یک سو به اندازه شرکا یا حتا بیشتر از آنها بر طبل تداوم جنگ

دیگر با مهار کامل تجارت خارجی و داخلی و کل فرایند دورپیمایی سرمایه، با کنترل 

کوپنی، امکان های حسابشده انباشت، گردش، توزیع، مصرف و اعمال گسترده سیاست

 جنگ را فراهمهای تولید شده به هزینههای ارزشاختصاص هر چه افزون تر اضافه 

اقتصادی بود و های ساخت. حیات جمهوری اسالمی در گرو اجرای این سیاستمی

رقبای این جناح، به رغم تمامی اختالفات و انتقادات خویش سوای قبول این برنامه 

آشیل مهم دیدند. موسوی و بورژوازی دار و دسته وی پاشنه نمی چاره دیگریها ریزی

دادند و از نقش تسکین بخش راهکارهای اقتصادی روز می حریفان را خوب تشخیص

 جنگ، به عنوان یک اهرم تعیین کننده پیشبرد رقابت، بهرههای خود برای تأمین هزینه

گرفتند. استعفای موسوی با مخالفت پر سر و صدای خمینی مواجه شد و او در پست می

با بازی را عجالتاً و برای چند صباحی باختند. در این نقطه نخست وزیری باقی ماند. رق

معین کشمکش ها، راه عقب نشینی پیش گرفتند و پسگرد آن ها، بایگانی شدن موقت 

دار و دسته توکلی را هم به دنبال آورد. این ماجرا به نوبه خود « قانون کار»پیشنویس

گوی مالکیت دولتی سرمایه ال آن روزطرفداران  فرصت بسیار مناسبی را در اختیار

اجتماعی از درون تا بیرون استخوانبندی قدرت جمهوری اسالمی قرار داد. نیاز به تأکید 

های کذائی، توده« قانون کار» است که در طول دوره گفتگو بر سر مفاد پیشنویش 

کارگر نیز در سطحی چشمگیر دست به اعتراض زدند و خواهان به دور انداختن این 

یت آمیز ضد کارگری شدند. اعتراضی که با همه ارج و اعتبار روز خود، بدبختانه سند جنا

هیچ سرچشمه رادیکال و سرمایه ستیز نداشت. مسأله کاماًل روشن است. هیچ خیزش 

کارگری آگاه ضد سرمایه داری، در هیچ کجای دنیا خود را به خوبی و بدی محتوای 



 179   /  فصل دهم: نیمه اول دهه شصت خورشیدی

قانون »رگر قانون مند کردن بردگی مزدی، نیاویخته است. مشکل طبقه کا« قانون کار»

جاودانه سازی سرمایه داری و سقوط کامل خود از هر گونه دخالت در پروسه « بهتر

تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خویش نیست!!! هیچ کارگر آگاه و آشنا به رابطه 

العکس به کند. بنمی هدف، انتظار یا مطالبه ای را دنبال میان خود با سرمایه چنین

اندازد، برای متشکل ساختن می طبقه خود نظرهای قدرت پیکار ضد سرمایه داری توده

کوشد. هر نوع بهبود در شرایط روز می این قدرت و به صف شدن آن در مقابل سرمایه

زندگی خود را هم از ورای اعمال هر چه مؤثرتر این قدرت علیه بورژوازی و نه انحالل و 

کنند و در همین می گیرد. کارگران آگاه چنینمی و قانون سرمایه پی انجماد آن در نظم

، نه «قانون کار»راستا  روی نهادن به تالش برای اصالح این یا آن بند چیزی به نام 

حفاری شده های رویکرد طبیعی طبقاتی آنها که فقط نشان غلطیدن آنان به گمراهه

تاریخ جنبش کارگری ایران هم کامال  توسط بورژوازی است. این واقعیت در بند، بند

عریان است. در هیچ لحظه حیات این جنبش ما با خیزش درون زاد و خودجوش توده 

که در ایم، همواره بورژوازی بوده است  کارگر برای اصالح قانون کار مواجه نبوده

 ییا حت« سوسیالیسم»و « چپ نمایی»گوناگون از جمله زیر بیرق های شکل

کارگران را راهی این گمراهه ساخته است. در دوره مورد گفتگو نیز آنچه ! «!!کمونیسم»

رخ داد دقیقًا چنین وضعی داشت. بورژوازی حاضر و نافذ در ساختار حاکمیت وقت 

کرد تا می سرمایه داری و مدافع مالکیت دولت بر سرمایه اجتماعی همه سعی خود را

با رقبا پشت سر خود به صف کند. این  شمار هر چه بیشتر کارگران متوهم را در جدال

جناح طبقه سرمایه دار این کار را از طریق نهادهای فاشیستی سازمان یافته خود در 

برد. اما آنچه اپوزیسیون ها، از حزب توده پیشمرگ جمهوری می درون طبقه کارگر پیش

ر مبارزه اسالمی گرفته تا احزاب و محافل کمونیست نمای رژیم ستیز ولی خارج از مدا

مطابق ها دادند نیز همین سنخ را داشت. همه اینمی طبقاتی ضد سرمایه داری انجام

که راهبرد بورژوازی مدافع « توده ای ها»معمول کمپین اصالح قانون کار راه انداختند. 
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دانستند!!، می را، چراغ راه تحول سوسیالیستی اقتصادها گسترش مالکیت دولتی سرمایه

تر از آش بازی کردند و کارزار دفاع از جناح موسوی در مقابل رقبا  نقش کاسه داغ

ترتیب دادند. گروههای طیف رفرمیسم چپ نیز تا مدتها انتقاد از پیشنویس فاشیستی 

را وثیقه رونق بازار اپوزیسیون نمایی رفرمیستی خود ساختند. آنچه در این « قانون کار»

راسری برای انحالل جنبش کارگری در قانون میان اتفاق افتاد، باز هم یک سناریوی س

پردازی کاپیتالیستی بود. سناریویی که مطابق معمول خواسته یا ناخواسته، آگاه یا 

 کرد.می درون بورژوازیهای سفیهانه، قدرت پیکار توده کارگر را پشتوانه  تسویه حساب

 جنبش کارگریهای و سنگرگیریها ادامه مقاومت

جمهوری اسالمی برای استقرار ثبات پادگانی و گورستانی در مراکز لشکرکشی سراسری 

ضربه بسیار سنگینی را بر جنبش  60خرداد سال  30کار و تولید، در روزهای پس از 

کارگر است که در های کارگری ایران وارد ساخت، اما این سرشت مبارزه طبقاتی توده

صلح و تسلیم بنشیند. سرمایه  تواند دچار تعطیل شود یا پای میزنمی هیچ شرایطی

ن مقاومت و مبارزه کارگران را در هم کوبید، شوراها را منحل و نابود ساخت. فعاال

کرد، کارگران بسیار زیادی را در شهرهای مختلف ها کارگری را فوج، فوج روانه سیاهچال

و به جرم شرکت در فعالیتهای سیاسی تسلیم جوخه اعدام نمود. هر گونه حشر و نشر 

در مورد کارخانه هایی رگر با هم را به زیر شالق گرفت. نجوا و احساس همدردی توده کا

دستگیر، زندانی یا ها که مورد یورش نیروهای قهر سرمایه قرار گرفتند و کارگران آن

 توان اشاره کرد.می تیرباران شدند لیست دقیقی نداریم اما به چند مورد زیر

کارگر دستگیر و به سیاهچال افتادند. تمامی  300تهران  . در کارخانه پارس الکتریک1

این کارگران از هر شکل اشتغال در این شرکت برای همیشه محروم گردیدند. از میان 

کارگر در همان روزهای نخست پس از دستگیری توسط قوای قهر دولت  6این جمعیت 

 اسالمی تیرباران شدند. 
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ید دارو در جاده قدیم کرج رخ داد. قوای سرکوب . مشابه شبیخون باال در کارخانه تول2

رژیم برای دستگیری کارگران دست به لشکرکشی زدند. شمار کثیری از چکمه پوشان 

مسلح وارد شرکت گردیدند و شروع به شکار فعالین کارگری نمودند. آنها عده زیادی را 

یکی از کارگران  در سیاهچال نگه داشتند و سرانجام،ها گرفتند و با خود بردند، مدت

دستگیر شده را هم مدتی پس از پایان دوره زندان در خانه یکی از همرزمانش در شهر 

 کرج به گلوله بستند و کشتند. 

به سر بردند. همه ها کارگر دستگیر و برای مدتی در سیاهچال 12. در شرکت مینو 3

 روم شدند.این کارگران برای همیشه اخراج و از استخدام مجدد در کارخانه مح

نیز آماج یورش سپاه پاسداران و نیروهای قهر « دن باکستر» . شرکت موسوم به 4

 سرمایه شد. در اینجا هم دو کارگر دستگیر و روانه زندان گردیدند. 

دستگیر « سازمان مجاهدین خلق»نفر را به جرم هواداری از  6. در کارخانه درخشان 5

 ی اسالمی نمودند.کردند و تسلیم بیدادگاههای مرگ جمهور

نفر  16. کارخانه صنایع فلز از مراکز دیگر مورد تهاجم قوای سرکوب بود. در اینجا نیز 6

به اتهام ارتباط با گروههای سیاسی دستگیری و تحویل شکنجه گاههای فاشیسم 

 اسالمی بورژوازی شدند. 

به سالن « چینپار». در صنایع دفاع نظامی، نیروهای مسلح سپاه پاسداران با محاصره 7

 کار توده کارگر حمله ورشدند. 

کارگر را دستگیر و روانه سیاهچال  8فضای کارگاهها را غرق وحشت ساختند و حداقل 

 کردند.

. کارخانه جنرال موتورز پس از هفتم تیر و انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی، مورد 8

اسالمی پس از  حمله وحشیانه قوای سرکوب واقع شد. چکمه پوشان مسلح جمهوری

کارگر را دستگیر کردند و روانه سیاهچال ساختند.  100حدود ها تاخت و تاز در سالن
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پیش توسط انجمن اسالمی و شورای اسالمی کارخانه در ها اسامی این کارگران مدت

 اختیار مزدوران وحشت آفرین رژیم اسالمی سرمایه قرار گرفته بود. 

. در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران تمامی اعضای شورای تشکیل شده توسط 9

 کارگران را دستگیر نمودند و روانه زندان کردند.   

ها موارد باال حکم قطره ای در مقابل دریا را داشت. جنبش کارگری آماج تمامی بربریت

زیر فشار رعب قرار گرفت، عقب نشست، اما از پای در نیامد. کارگران ها و جنایت

، در طوفان بگیر 60به مبارزات خود ادامه دادند. در مرداد سال ها انگیزترین حمام خون

و ببندها، شبیخونها و کشتارها، در روزهائی که گزارش اعدام صد، صد و دویست، دویست 

های کارگران یا سایر انسانهای معترض و فعاالن سیاسی عنوان اول اخبار شبکه

کارگر روزمرد راه آهن علیه وضعیت فاجعه بار  400کرد، می م را تعیینتلویزیونی رژی

اشتغال خود شورش کردند و دست به اعتصاب زدند. مبارزه این کارگران بالدرنگ 

حمایت دستجمعی توده کارگر راه آهن را در پی آورد. همه دست از کار کشیدند، 

خود را بر فاشیسم اسالمی  خواستار استخدام دائم روزمزدان گردیدند و این خواست

بورژوازی تحمیل کردند. همین کارگران راه آهن سراسری در همین ماه مرداد کمپینی 

رژیم سابق راه انداختند و دست به مقاومت « قانون کار» 33را هم علیه بازتصویب ماده 

گاه داد که هر می زدند. جمهوری اسالمی با این مصوبه به تمامی آحاد کارفرمایان اجازه

خواستند، بدون نیاز به هیچ سند و مدرک و بدون هیچ قید و شرط شروع به اخراج 

گذاشت تا هر جنایتی می کارگران کنند. سند مذکور دست سرمایه داران را کامالً باز

را راه اندازند، هر کارگر ها علیه توده کارگر مرتکب شوند. وسیع ترین بیکارسازی

قانون »چال نمایند. مجلس سرمایه به ویژه این بخش معترضی را اخراج و راهی سیاه

دست سرمایه « قانونی»نمود تا آن را سالح می رژیم سلطنتی سرمایه را بازتصویب« کار

داران برای اخراج و زندانی کردن همه فعالین روز جنبش کارگری سازد. مصوبه مجلس 

به ها ر بر متن عقب نشینیکارگهای موجی از اعتراضات کارگران را به دنبال آورد. توده
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مقاومت و رویاروئی ادامه دادند. در شهریور این سال سرمایه داران صاحب کارخانه فلور 

با هدف تضعیف، تحقیر و به سخره گرفتن قدرت کارگران دستمزد سه روز از کل مزد 

 ماهانه آنان را توقیف و از پرداخت آن سر باز زدند. کارگران در آن فضای دم کرده از

فشار اختناق و کشتار، خشمگین و عاصی دست به اعتراض زدند. صاحبان سرمایه نتیجه 

معکوس گرفتند زیرا مجبور شدند توان پیکار معترضان را به حساب آرند و دست به 

وزیر مزدور سرمایه با صدور « محمد غرضی»عقب نشینی بزنند. در شرکت نفت نیز 

حق »نجشنبه ملغا و جزیی از دستمزدها با نام بیانیه ای اعالم داشت که تعطیلی روز پ

قطع خواهد شد. تصمیم غرضی با مقاومت نفتگران مواجه شد. مقاومتی که « کارگاهی

به نتیجه نرسید اما نشان از ادامه اشتعال خشم کارگران علیه صاحبان سرمایه و رژیم 

 اسالمی داشت.

افزود و هر روز حمله تازه یم فاشیسم دینی بورژوازی لحظه، به لحظه بر تعرضات خود

داد. پیش تر می کارگر سازمانهای ای را علیه خورد و خوراک و حداقل معیشت توده

گفته شد که جمهوری اسالمی آن بخش از بهای نیروی کار توده کارگر را که صاحبان 

پرداختند قطع کرد و از می «سود ویژه»سرمایه در رژیم سلطنتی سرمایه داری زیر نام 

 60خرداد  30خبر داد. در ماههای پس از « پاداش»یگزینی آن با چیزی به اسم جا

وزارت کار دولت اسالمی، بخشنامه ای پیرامون چگونگی پرداخت این جزء دستمزدها 

تنظیم و در اختیار سرمایه داران خصوصی و دولتی نهاد. مفاد این دستورالعمل، اعالم 

م موحش تر دستمزد کارگران و معیشت روز صریح نوعی جنگ تازه برای سالخی باز ه

شود و می بر اساس افزایش تولید تعیین« پاداش»گفت که مبلغ می آنها بود. بخشنامه

خواهد بود!!! معنای زمینی فرمول ها معیار محاسبه آن باالترین سقف استاندارد بازدهی

گیرد که از می شد که پاداش فقط به آن بخشی از تولیدات تعلقمی وزارت کار این

داد که می باالترین استانداردهای بازدهی تعیین شده باالتر باشد، مصوبه دولتی ادامه

در ازای هر یک درصد افزایش ماوراء این سقف معادل یک درصد دستمزد روز کارگر به 



 تاریخ جنبش کارگری/جلد دوم  /  184

مشخص ریاضی توضیح دهیم. فرض های او پاداش داده خواهد شد!! موضوع را با داده

د سقف مونتاژ، تکمیل و آماده سازی اتوموبیل در یک تراست بزرگ کنیم که استاندار

دستگاه در یک ماه بود. هر کدام کارگران ماهی  100کارگر، برابر  20خودروسازی برای 

کردند. در می خودرو تولید 105گرفتند و در طول یک ماه معین، می تومان مزد 1200

شد که پنج درصد می اتوموبیل 5ط این حالت میزان تولید مشمول پاداش کارگران فق

آمد. بر اساس مصوبه وزارت کار هر کدام این کارگران در می سقف استاندارد به حساب

ضرب در  5در آخر هر ماه  فقط ها و هالک شدنها ازای کل فرسودن ها، جان کندن

د!!! نمودنمی تومان( پاداش دریافت 60تومان، )  12ضرب در  5یکصدم دستمزد ماهانه یا 

شد. اکثریت غالب کارگاهها زیر سقف نمی اما معضل فقط این نبود و به همین جا ختم

کرد که برای کارگران این بخش از می کردند. تصویب نامه وزارت کار ادعامی تولید کار

گفت که در مؤسسات با می صنایع و مراکز کار هم چاره ای اندیشیده است!! مصوبه

 درصد 65درصد ظرفیت، هر کارگر در ازای هر درصد ماوراء  65سطح تولید باالتر از 

تواند دو دهم درصد پاداش دریافت کند!! رقمی که در مورد مثال باال این گونه می

 20اتوموبیل برای  100شد. سقف استاندارد بازدهی همچنان می محاسبه و مشخص 

اگر کارگران به جای  خودرو است. 65درصد این سقف طبیعتا  65کارگر در یک ماه بود. 

گرفت که می قرار« حق پاداش»دستگاه مشمول  5کردند می دستگاه تولید 70این رقم 

 5ضرب در یک درصد مزدها یا  5درصد سقف استاندارد بود. اما کارگران به جای  5

تومان و چهار  2ضرب در  5ضرب در دو دهم درصد یا  5تومان  فقط   12ضرب در 

شد!!! چیزی می تومان در هر ماه بالغ 12که در بهترین حالت به رقم گرفتند می ریال را

که سوای توحش، درندگی و بربریت سرمایه داران و دولت سرمایه هیچ چیز دیگر را 

نمود. جوع، ولع و عطش سرمایه داران اسالم مدار اعم از پیشینه داران نمی خاطرنشان

خود و رفتن ره صد ساله های سرمایهیا نوپایان، برای کهکشانی ساختن طول و عرض 

العین در این وادی، آنچنان سیری ناپذیر بود که شب تا صبح خواب ذوب  هیک طرفبه  
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 گوشت و پوست و استخوان توده کارگر در کارگاه سرمایه سازی و سود آفرینی را

ا هو غول آسا ساختن ساختن حجم سرمایهها دیدند. آنها برای گسترش ابعاد مالکیتمی

نمودند و ماندگارسازی جمهوری اسالمی را شرط اساسی نمی به هیچ مرزی تمکین

به مایحتاج اولیه معیشتی و خورد و خوراک ها دیدند. شبیخون آنمی حصول این هدف

و پوشاک و دارو و درمان و همه چیز کارگران هر روز ابعاد تازه ای یافت. آنها در ادامه 

عیشت کارگران در شرایطی که گرانی ارزاق، مواد غذائی یکه تازی خود برای قتل عام م

کرد، در روزهایی که تورم با سرعت باد دستمزد نازل می و اجاره بهای سرپناه بیداد

بلعید، با صدور مصوبه ای راه هر نوع و هر میزان افزایش بهای نیروی کار می کارگران را

را باالتر گفتیم و متعاقب آن « پاداش»را هم سد ساختند. مزدها ثابت ماند. سرنوشت 

شد هم، یا می پرداخت« حق مسکن»جزء دیگری از دستمزد که در رژیم شاه تحت نام 

نیز بسنده نشد. از ها قرار گرفت. به اینها کالً قطع گردید و یا مورد بیشترین سالخی

ساعت  نیز امتناع نمودند، همزمان روزانه کار کارگران را نیمها پرداخت اضافه کاری

جزء موسوم به ها طوالنی تر کردند. در خیلی از مراکز کار و تولید، به ویژه کارخانه

از دستمزدها را هم غیرقابل پرداخت اعالم نمودند. فشارها بر زنان کارگر به « مزایا»

مراتب سهمگین تر و کوبنده تر از هم زنجیران مرد آنها گردید. زنان سوای تحمل 

سالخی پی در پی دستمزدها ، باید شالق بی رحمانه ا، اعدام ها، ستگیری ها، شکنجه هد

آوردند. می و روان آزار حجاب اجباری یا سایر احکام قرون وسطائی اسالمی را هم تاب

در کارخانه استارالیت تهران چند زن را به خاطر نداشتن چادر شرعی از کار بیکار 

گر در محیط کار مورد مجازات قرار دادند ساختند. زنان را به جرم راه رفتن با مردان کار

 و تهدید به اخراج نمودند. 

مختلف شهرها را هم های مسکونی خیلی از کارگران در محلههای رژیم اسالمی کومه

زیر فشار پیگرد جاسوسان و قوای قهر خود قرار داد. سرمایه داران دین ساالر دولتی 

سلح مخالف جمهوری اسالمی در ارتباط مشکوک بودند که فعالین کارگری با نیروهای م
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و همکاری هستند. بر همین اساس شمار زیادی از کارگران را در روزهای تعطیل، ایام 

گرفتند. در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می تعقیب نموده و زیر نظرها مرخصی و شب

چ مسافر داد تا هیمی نهادهای دولتی بخشنامه ای صادر کردند که به رانندگان دستور

حمل های مظنون به ارتباط با نیروهای اپوزیسیون در حال ستیز با رژیم را سوار سرویس

 و نقل ننمایند!! 

بعدی، « اصالح طلبان»فاشیسم اسالمی بورژوازی با میدان داری و نقش آفرینی ویژه 

و جنایات را لباس عمل پوشاند. برای در هم کوبیدن جنبش کارگری ها کل این درندگی

کرد. اما کارگران همچنان اینجا و آنجا در پروسه « زمین را شش و آسمان را هشت»

صادق » وقتی « نتینگ» دست به مقاومت زدند. در کارخانه موسوم به ها عقب نشینی

کارگر های جالد خون آشام سرمایه و مأمور ویژه خمینی در قتل عام توده« خلخالی

د کارخانه شد تا به سخنرانی پردازد، کارگران تا کرد، با خیل کثیر آدمکشان پاسدار وار

توانستند کوه نفرت و خشم خود را بر سر او آوار نمودند. نمایش قهر کارگران علیه 

سرمایه و دولت اسالمی سرمایه داری در شهر صنعتی البرز از این هم بسیار پرشورتر و 

دیماه سال شصت  30روز هیجان آورتر بود. در اینجا شمار کثیر کارگران واشرسازی در 

کارگر همزنجیر خویش در شکنجه گاههای  11در اعتراض به اعدام جنایتکارانه 

جمهوری اسالمی چرخ کار را از چرخش فرو انداختند. آنها به دور هم جمع شدند و 

دقیقه سکوت مطلق اعالم کردند.  15کارگر مبارز اعدام شده  11برای بزرگداشت این 

رالیت کارگران به دفاع از همرزمان زن خویش و مخالفت با در شرکت صنعتی استا

شهریور سال  24حجاب اجباری کمپینی نیمه مخفی، نیمه علنی تشکیل دادند. در روز 

زنان کارگر جسور و شجاع کارخانه، در اعتراض به اخراج دو تن از همرزمان بی  60

رد وارد سالن حجاب خود،  دست از کار کشیدند و برای جلب حمایت همکاران م

نهارخوری مردان شدند. ورود زنان با استقبال پرشور کارگران مرد مواجه شد. کل 

کارگران شرکت در همان سالن اعالم اعتصاب کردند. چرخ کار و تولید را از کار انداختند 
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به اعتصاب خود ادامه  و خواستار بازگشت فوری اخراج شدگان گردیدند. کارگران دو روز

بان سرمایه را مجبور به عقب نشینی کردند. نظیر همین حادثه در ماه مهر حدادند و صا

کارگر زن را اخراج کرد. اقدامی که باز هم مقاومت  6نیز رخ داد. این بار کارفرما، 

دستجمعی و پرشور توده کارگر را به دنبال آورد. همه کارگران زن بدون فوت وقت 

به ها ن اخراجی خود برخاستند. کشمکشدست از کار کشیدند و به حمایت از همکارا

صورت مستمر تداوم یافت. چند ماه بعد مدیر عامل شرکت که در عین حال از معاونان 

خونریز و دژخیم شکنجه گاه اوین بود، بخشنامه ای صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، 

 27 کل کارگران زن شاغل در بخش بافندگی باید میزان تولید روزانه جوراب را از

دوجین  150دوجین به  100از ها دوجین و کارگران شاغل در سایر بخش 50دوجین به 

افزایش دهند، بدون اینکه هیچ ریالی بر دستمزد آنها اضافه گردد!! طرحی که نهایت 

نهاد. کارگران یک صدا زبان به اعتراض می سبعیت فاشیستی سرمایه دار را به نمایش

اعالم داشتند که نه فقط زیر بار توحش مدیرعامل سرمایه  متحد و همرزمها گشودند. آن

روند که حتا سطح تولید را از گذشته هم پائین تر نمی دار و زندانبان و شکنجه گر

خواهند آورد. توده کارگر استارالیت از فردای آن روز اعتصاب کم کاری را در تمامی 

رساندند  15به  27تولید را از شرکت دستور کار ساختند. زنان کارگر میزان های بخش

 و خنجری جالد مجبور به ابطال بخشنامه خود گردید.

 افت مقاومت کارگران و گسترش تهاجم سرمایه

به بعد را دوران افت بارز مقاومت جنبش کارگری و یکه  61شاید بتوان نیمه دوم سال 

ها ارگر از مدتکهای تازی بیش از پیش فاشیسم اسالمی بورژوازی به حساب آورد. توده

قبل شکست را با گوشت و پوست و شعور خود به خوبی لمس کرده بودند. از همان 

با شناخت خودجوش طبقاتی، تشخیص خودپوی اجتماعی و رجوع  59و  58سالهای 

تاریخ را های به زندگی روز خود دریافتند که کوه موش زائیده و طاعون زا ترین موش

ش عظیم سراسری طبقه آنها، جا به جایی نقش سرمایه به دنیا آورده است. حاصل جنب
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داران در بورس سهام مالکیت و حاکمیت سرمایه در یک سوی و تشدید انفجارآمیز فشار 

استثمار، گرسنگی، فقر، حجاب اجباری، جنگ زدگی، قصاص، حمام خون و سیه 

تا چشمگیر دیگر برای آنان شده است. کارگران اگر نه همه اما در سطحی نسبهای روزی

از همان آغاز این را باور کردند و بر همین مبنا کارزار آنها در فاصله میان قیام بهمن تا 

خورشیدی، بسیار بیشتر از آنکه تداوم پیکارهای  61خرداد شصت و سپس تا نیمه سال 

سراسری پیشین باشد، نوعی  عقب نشینی توأم با مقاومت در درون خاکریزهای باقی 

بیش  61کرد. این مقاومت در انتهای نیمه نخست سال می را حکایت مانده آن خیزش

بی یال و کوپال و « شوراهای»از پیش دشوار و شکست آمیز شد. مبارزه برای دفاع از 

به پایان راه خود رسید و سنگر به سنگر مقهور قوای قهر و  57معجزه متولد جنبش 

توده « نظارت شورایی»گفتگوی طوفان تهاجم سراسری فاشیسم هار بورژوازی گردید. 

کارگر بر چرخه تولید سرمایه و حساب دخل و خرج مراکز کار، امکان تداوم خود را 

عجالتا به طور کامل از دست داد زیرا وحوش فاتح بورژوازی هر میزان پافشاری کارگران 

بر این خواست را با سرکوب، بیکارسازی و اعدام پاسخ دادند. کارزار حفظ بخشی از 

اگر تا اواخر سال شصت دستاوردهایی داشت، در سال بعد « سود ویژه» ستمزد با نام د

نیز وضع چنین شد و ها سوای تحمل شکست سرنوشت دیگری نیافت. در سایر عرصه

کل این رخدادها توان مقاومت جنبش کارگری در مقابل موجهای پی در پی و لحظه، 

ه ورطه افت انداخت. اندک، اندک احساس به لحظه تهاجم فاشیسم اسالمی را فرسود و ب

شکست همه جا مستولی گردید. جنبش کارگری شمار کثیری از فعاالن و افراد مبارز و 

بردند. عده ای که تا می به سرها اثرگذار خود را از دست داده بود. عده زیادی در زندان

دیدند. می یریآن زمان از مهلکه جان سالم به در برده بودند خود را در معرض دستگ

کردند، نمی جمعیت قابل توجهی حتی اگر چنین خطری را به صورت جدی احساس

دیدند. از میان گروههای اخیر نمی باز هم چشم اندازی برای ادامه پیکار و فعالیت

ترجیح دادند از خیر اشتغال بگذرند. خود را بازخرید کنند و راه دیگری برای ها خیلی
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ظرفیت جنبش روز ها ند یا حتی راهی خارج کشور گردند. کل اینامرار معاش پیدا نمای

آورد. معنای می طبقه کارگر برای مقاومت در مقابل موج تعرضات مستمر رژیم را پائین

این سخن به هیچ وجه آن نیست که توده کارگر بساط اعتراض و مبارزه جمع کردند. 

تاریخی ممکن نیست. حرف چیزی که در هیچ جامعه سرمایه داری و در هیچ شرایط 

بر سر تعطیل اعتصابات و مبارزات نیست، سخن از یک افت اجباری و قهری است که 

عقب نشینی، فرسایش قوای پیکار و شکست بعد از ها جنبش کارگری به دنبال مدت

شد. فاشیسم اسالمی بورژوازی، همه جا پیروز بود، هر مطالبه ای می شکست متحمل

کوبید، هر می راند، هر اعتراض را در هممی گونه انتظار را عقب کرد، هرمی را نکول

نمود. هر چشم می ساخت، هر تماس میان کارگران را آماج شبیخونمی نجوایی را خفه

 کرد. هر فریاد را به گلولهمی برد، هر روزنه امید را مسدودمی انداز را در تیرگی فرو

داد. در چنین وضعی جنبش می ی را تنزلبست، اعتبار مبارزه، همبستگی و همرزممی

کارگری کالف افت به گردن پیچید و کارگران راه تمرین مماشات پیش گرفتند. مبارزه 

نامیدند، صف آرائی می «شورا»پرشور برای مطالبات روزمره، دفاع متحد از آنچه خود 

یزی چرخه برای تصرف کارخانه و اداره شورایی آن، کوبیدن بر طبل حضور در برنامه ر

اندک، اندک جای خود را به جنگ و ستیز بر سر سهم خرید ها تولید و نوع این خواست

یا چگونگی شرایط گرفتن وام از این و آن صندوق سرمایه داران داد. « تعاونی ها»از 

برید، مماشات با انجمن اسالمی و نمی وقتی که شمشیر مبارزه روز به شدت کند بود و

صنفی یک راه تالش برای های ای اسالمی کار یا خانه کارگر و انجمنچانه زنی با شوراه

فرار از قبول بیکاری و تن دادن به اخراج  حتمی گردید. عریضه نگاری، طومار نویسی، 

بست نشینی و دخیل بستن به نهادهای قدرت سرمایه نیز از دل این وضع بیرون آمد. 

طبقه ما های چندانی نداشتند. تودهپدیده هایی که در جنبش کارگری ایران پیشینه 

در اینجا، در هیچ دوره ای از انجام این نوع کارها خیری ندیده و نتیجه ای نگرفته بودند. 

درسشان از زندگی، از رابطه میان خود و سرمایه و سرمایه داران و دولت سرمایه داری، 
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اشین دولتی آموخته هایشان از سالیان متمادی کارزار با نظام بردگی مزدی و م

، به طومار نویسی و بست نشینی هبورژوازی، این بود که آویختن به نوع کارهای یاد شد

گفتند می کرد که با صدای رسامی بسیار بیهوده است. حافظه آنها کوه تجاربی را حمل

کشیدند که در پهنه مصاف میان طبقه کارگر و سرمایه دار، فقط قدرت می و آژیر

 کننده همه چیز است. فقط این قدرت است که تکلیف جدالها را مشخصطبقاتی تعیین 

سازد. کارگران ایران این درس را از کتابها بیرون نکشیده و از احزاب نیاموخته بودند، می

بیشتر از همه، صاحبان سرمایه و دولت درنده سرمایه داری، به آنان فهمانده بودند که 

بستن پل برای » ضه نگاری و بست نشینی در طول و عرض جهنم بردگی مزدی، عری

و در اینجا آبروی موجودیت، اعتبار و قدرت اثرگذاری طبقاتی « عبور از آبروی خویش

بود. ها و درسها خود است. ساختار شعور و شناخت توده کارگر ماالمال از این تجربه

هیچ رغبتی  32مرداد  28توده کارگر ایران حتا در سالهای بعد از کودتای جنایتکارانه 

به طومارنویسی و بست نشینی نشان نداد. شکست خورد، تضعیف شد، از ابراز قدرت به 

سیاق سابق باز ماند اما عریضه نگار و بست نشین نشد. اگر توانست اعتصاب نمود و اگر 

زیر فشار سرکوب یارای اعتصاب در خود نیافت، دانست که عریضه نگاری هم گرهی از 

نخواهد کرد. با همه اینها آنچه شکست قیام بهمن به بار آورد، به  کوه مشکالتش باز

به بعد  چنان سهمگین و سنگین بود که کارگران را به  60های ویژه حوادث سال

سوق داد. چرا توده کارگر ها استیصال آمیزترین و خفت بارترین شیوه پیگیری خواسته

دهه شصت راه این های ما در سالدر دوره بعد از کودتا به چنین ورطه ای نغلطید، ا

آن شاید کمکی به تعمیق های سقوط را پیمود، پرسشی است که یافتن پاسخ یا پاسخ

شناخت ما از مسائل مبارزه طبقاتی باشد. در این گذر به برخی تمایزات میان این دو 

 دوره و تأثیرات آنها بر زندگی و پروسه پیکار کارگران نظر اندازیم.

 طبقه کارگر ایران، کودتاگران و شرکای امپریالیست آنها را بسیار خوب 1332در سال 

شناخت. سلطنت سرمایه و رژیم کودتا را مظهر تمامی قهر، بربریت و جنایت ضد می
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دانست که رخ داده است تا بر می دید، کودتا را حادثه ای سیاهمی کارگری، ضد انسانی

و است تندباد سیاه قهر و نابودی توفد. تا هر چه امید، انتظار، خواست و چشم انداز ا

قدرت عظیم طبقاتی او را در هم بشکند، آحاد توده هایش را به جرم هر نفس کشیدن 

اعتراض آمیز راهی سیاهچال کند و تسلیم جوخه اعدام نماید. کارگران در آن زمان به 

مین اساس هیچ کردند و بر همی درستی و با درایت به رخداد سیاه کودتا این گونه نظر

دلیلی برای بستن دخیل به هیچ نهاد دولتی یا بست نشینی در مقابل این و آن دستگاه 

دیدند.  تصویر جمهوری اسالمی در ذهن کارگران، به ویژه در چند نمی قدرت سرمایه

سال نخست، بدبختانه چنین نبود. این رژیم کوهی از اغراض ماوراء ارتجاعی ارضا نشده 

مندترین و هارترین بخش بورژوازی بود که توسط آتشفشان عظیم و فسیل شده آز

کوشید تا می جنبش سراسری طبقه کارگر از عمق به سطح منتقل و در پروسه پرتاب،

کل آتشفشان را مهار کند و بر زمین و زمان زندگی زلزله آفرینان کارگر مستولی گردد. 

کارگر، آن را های سیعی از تودهنماد تمام عیار فاشیسم هار بورژوازی بود اما بخش و

انگاشتند که می و به غلط، زیر مهمیز توهم و ناآگاهی !!دیدندمی خود« انقالب»ثمره 

باید با وارد ساختن فشار، فریاد دردها و سر دادن شکایتها بر سر عقلش آورد!! توده 

م حاکمیت فاشیسهای داد تا پایهمی سترگ توهماتی که به جمهوری اسالمی مجال

دینی سرمایه را هر لحظه از لحظه پیش مستحکم تر، کارگران را از هستی ساقط تر و 

 جنبش کارگری را زمین گیرتر و مقهورتر و منکوب تر سازد. 

تمایز باال تنها یا حتا مهم ترین تمایز میان محتوای تلقی طبقه کارگر ایران از رژیم 

ری نبود. تفاوت مهم تر و مرداد و دولت اسالمی سرمایه دا 28محصول کودتای 

اثرگذارتری هم وجود داشت. سلطنت حاصل کودتا یک دیکتاتوری متمرکز، 

بوروکراتیک، بدون هیچ تشتت درونی و نماد کامل تبعیت بدون هیچ چون و چرای کل 

امریکایی بود. های بورژوازی حاکم از یک جناح و در راُس آن شخص شاه و امپریالیست

ی صاحب سهام حاکمیت، این تبعیت محض بدون هیچ قید و بورژوازهای همه بخش
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یافت. نقش مافیای نمی مجال بروزها شرط را قبول داشتند. رقابت چندانی میان جناح

مسلط حاکم در برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی و همه چیز سرمایه داری بالمعارض 

و تبلیغ نظرات یا  آمد. هیچ بخش یا جناحی هیچ زمینه ای برای طرحمی به حساب

دید. هیچ دار و دسته درون ساختار حاکمیت سرمایه داری نمی راهبردهای متفاوت خود

و راه حلهای خود در مقابل شرکای دیگر ها دلیلی برای جلب توهم کارگران به سیاست

نمود. دستجات رقیب بورژوازی به هیچ وجه توان اپوزیسیون نمائی و تسویه نمی مشاهده

درونی نداشتند و تالش برای به صف کردن کارگران در پشت سر جناح خود  هایحساب

همه آواز ها، از شه، ولو از » شد. در آنجا قرار بود که: می نیز اوال محال و ثانیا بی معنی

در جمهوری اسالمی چنین نبود و ساختار قدرت چنین وضعیتی « حلقوم عبداهلل باشد

مافیائی قدرت سرمایه پدید های ترکیبی از کانون نداشت. این رژیم از آغاز به صورت

آمد. مراکزی که هر کدام مالکیت شمار بیشتر یا کمتر بنگاههای مالی، صنعتی، تجاری 

یا در یک کالم مالکیت بخشی از سرمایه اجتماعی را در دست داشتند. هر کدام این 

خود در ساختار و نقش ها باندها برای گسترش نامحدود سهم خود در تصاحب سرمایه

زدند. هر مافیا و باند برای داشتن می حاکمیت به هر جنایت، سبعیت و بربریتی دست

بیشترین سهم در دولت، بیدادگاهها، محاکم قضائی، اداره زندان ها، سازماندهی ارتش، 

کنترل و مراقبت یا سایر قوای سرکوب، های سپاه، بسیج، پلیس، لباس شخصی، گشت

در شروع کار به جرگه سهامداران ها خیلی یازید.می ترفندی دستبه هر دسیسه و 

کوچک بورس مالکیت و حاکمیت تعلق داشتند یا شاید سهام چندانی نداشتند، اما با 

کردند تا از طریق تحکیم و توسعه جایگاه خود در ماشین می همه توان تقال و توطئه

در اینجا اجماعی از آزمندترین،  عظیم دست یابند. ساختار قدرتهای دولتی به سرمایه

گروههای بورژوازی بود که در پاسداری از نظام  فاشیست ترین و سیری ناپذیرترین

بردند. اما می کارگر در اخوت کامل به سرهای بردگی مزدی و تحمیل این نظام بر توده

در درون مرزهای این وحدت، همه در حال طرد و تصفیه همدیگر و مصادره سهام 
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یت و قدرت سایرین به نفع خویش بودند. این گروهها برای در هم کوبیدن جنبش مالک

داشتند و ضمن توسل به همه می کارگری، یکصدا، متحد و با وحدت کامل قدم بر

قهر ضد انسانی، در سازماندهی فاشیستی عقب مانده ترین کارگران علیه هر های شیوه

جستند، اما همزمان تمامی می هم پیشی جهتگیری ضد سرمایه داری توده کارگر نیز از

امکانات خود از جمله همین سازماندهی توده ای فاشیستی  را برای تسویه حساب علیه 

جمهوری اسالمی چنین ترکیبی داشت و همین امر یعنی گرفتند. می همدیگر هم به کار

ایه جدال همیشه جاری و همه جا ساری مافیاهای درون و حاشیه ساختار حاکمیت سرم

به این یا آن باند بورژوازی حاکم ها کارگر و متوهم ماندن آنهای به دوام توهم توده

مستمرا رقبا را باعث و بانی مشکالت اقتصادی و اجتماعی های کرد. جناحمی کمک

دامنگیر کارگران، به طور مثال بیکاری، فقر، وضع نابسامان بیمه و درمان و سایر 

کردند و در این میان توده کارگر اسیر این توهم می فیزندگی آنان معرهای مصیبت

ماند که گویا ریشه معضل نه در وجود سرمایه و نه در کل رژیم حاکم سرمایه می باقی

یا کسر و کمبودهای مدیریتی این و آن جناح است. وضعیتی ها داری بلکه در ندانم کاری

به   یز و فاجعه بار کارگرانتوهم آمهای که بست نشینی، عریضه نگاری و دخیل بستن

 زد. می امید بهبود وضع زندگی خویش را دامن

عوامل باال در متن احساس شکست، عقب نشینی ها، سرکوب شدن ها، ناامیدی، بی 

، در 57و  56های ناشی از بدفرجامی جنبش سراسری سالهای و سرخوردگیها افقی

و بعد، به ورطه یکی از بدترین  60 هایسوق دادن جنبش کارگری ایران به ویژه در سال

کرد. تأثیر کل این عوامل یا به زبان دقیق می زمینگیری و استیصال نقش بازیهای دوره

بر جنبش کارگری را، البته فقط  57مربوط به شکست خیزش سال های تر،  کل مؤلفه

سطح  توان به درستی درک کرد که آنها را در کنار آنچه در همین دوره، درمی وقتی

، کندوکاو کنیم. دوره داشتجهانی میان دو طبقه اساسی دنیای سرمایه داری جریان 

ای که بورژوازی بین المللی خود را برای یک تهاجم سراسری انفجارآمیز جهت بازتقسیم 
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های مجدد کار اضافی و الزم به زیان طبقه کارگر و سالخی پی در پی معیشت روز توده

 «اردوگاه سوسیالیسم»سرمایه داری دولتی دنیا با بیرق  قطبساخت. می کارگر مجهز

نشست می عقبها کوبید. جنبش کارگری جهانی تا دورترین نقطهمی آستانه فروپاشی را

تاخت. کارگران ایران آوار کل این حوادث را بر می و بورژوازی با تمامی قدرت به پیش

 یافتند.می سینه زندگی و جنبش خویش آوار
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 فصل یازدهم

 نیمه دوم دهه شصت، تبعات و آثار شوم شکست
 

بالعکس، نقطه ها شوند و در خیلی وقتمی آتیهای در مواردی پلکان پیروزیها شکست

گردند. اینکه شکست، کدامیک می در پی بعدیفاحش و پی های آغازی برای شکست

از دو فرایند باال را بار آرد، بستگی تنگاتنگی به نوع رویکرد، ویژگی آرایش قوا، درجه 

قوام، استخوانبندی طبقاتی و باالخره محتوای کسر و کمبودهای جنبش کارگری در 

ه بارترین توان فاجعمی پروسه وقوع و تحمل شکست دارد. شکست انقالب اکتبر را

کارگر دنیا به حساب آورد. نه از این لحاظ که های رخداد، در تاریخ مبارزه طبقاتی توده

کارگران جامعه ای معین پس از سالها پیکار پردرخشش، شکست خوردند و در مقابل 

قدرت سرمایه از پای در آمدند، بلکه به این خاطر که شکست خوردگان و همراه آنها، 

 انی همان شکست را عین پیروزی تلقی کردند!! کل طبقه کارگر جه

 کارگر تعیین تکلیفهای رویکردی که از شروع قرن بیستم برای مبارزه طبقاتی توده

کرد بر طبل این تحریف کوبید که گویا پرولتاریا پیروز و بورژوازی سقوط کرده است!! می

ری و تکمیل است!! گویا نظام سرمایه داری راهی گورستان و سوسیالیسم در حال معما

دهها میلیون کارگر روس سناریو را باور کردند، این باور را شعور خود ساختند و هستی 

فشار استثمار و حاکمیت   اجتماعی خویش را به این شعور وارونه آویختند. در حالی که

فرسود، خود را از زنجیر اسارت سرمایه رها پنداشتند!! مثل می بردگی مزدی آنها را

گذشته، حتی ژرف تر و کوبنده تر، از کار خود جدا بودند، نیروی کارشان را با نازل ترین 

فروختند، هیچ دخالتی در تعیین سرنوشت تولید، حاصل کار و زندگی خود می بها

دیدند و جنجال حاکمان می نداشتند، کماکان برده مزدی بودند، اما همه چیز را باژگونه

کردند. غائله به می سیالیسم و سقوط سرمایه داری را باورجدید پیرامون برقراری سو
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شد. صدها میلیون کارگر جهان یا عظیم ترین بخش طبقه کارگر آن روز نمی اینجا ختم

شدند. آرایش نوظهور سرمایه داری در ها دنیا نیز شریک منفعل یا فعال این خیالپردازی

دخیل بستند، الگوی رهائی خویش را قبله حاجات خود یافتند، به آن « شوراها»کشور 

و بشریت به حساب آوردند. در پشت سر احزاب آویزان به آن امامزاده صف بستند. 

قدرتش را تضمین خالصی بشر از شر استثمار و فقر و گرسنگی و های تحکیم پایه

و ها ها، بیانیه ها، فراخوان آوارگی و وجود جامعه طبقاتی انگاشتند!! تحلیل

یش را چراغ راه پیکارهای روز و فصل الخطاب مطمئن پیچ و خم مبارزه دستورالعملها

 طبقاتی شناختند. 

سکانداران قدرت محصول انقالب اکتبر، از توهم توده کارگر، به نفع ماندگارسازی 

حاکمیت جدید، جایگزینی شکلی از سرمایه داری با شکل دیگر، سوسیالیسم خواندن 

را کردند. با بخشی از طبقه سرمایه ها بهره برداریسرمایه داری متمرکز دولتی، همه 

دار جهانی عقد اخوت بستند، بخشی که شریعت، اقتصاد سیاسی و نسخه آنها پیرامون 

سرمایه داری!! را ساز و کاری موفق برای « انکشاف غیرامپریالیستی»یا «!! رشد آزاد»

بخش بورژوازی دیدند. این می تسویه حساب با رقبای طبقاتی درون جوامع خود

راهبردهای حاکمان قطب جدید سرمایه را با ولع بلعید. با شتاب و سینه چاک از بورژوا 

شد، حزب پشت سر « مارکسیسم»و « کمونیسم»بودن تبری جست!!، مؤمن متقی 

نام نهاد. « مارکسیست لنینیست»و« کمونیست»حزب تشکیل داد و کل این احزاب را 

انترناسیونال »را آفریدند، « اردوگاه سوسیالیسم»ادراین احزاب دست در دست حزب بر

بر پای کردند، بیرق رهائی پرولتاریا و بشریت افراشتند!! جدال خود با « کمونیستی

و ساختار ها رقیبان بر سر چگونگی توسعه سرمایه داری و میزان سهم در مالکیت سرمایه

م خواندند!! با همین شعارها علیه امپریالیس «خلق»قدرت سرمایه را جنگ طبقه کارگر و 

جنبش کارگری کشورها را از سنگر جنگ علیه سرمایه خارج و لشکر رزمنده تحقق 

انتظارات ارتجاعی و ضد کارگری خود نمودند. ماجرا به اینجا ختم نشد. بورژوازی 
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اردوگاهی اهداف، افکار، انتظارات، باورها، رقابت جوئیها، سهم خواهیها، اقتصاد سیاسی، 

وی سوسیالیسم و کمونیسم خود، روایتش از تاریخ، جامعه، دولت، طبقات و مبارزه الگ

طبقاتی را به نام مارکس آویزان کرد!! این کار عمال به معنای کفن و دفن تمامی 

دستاوردهای تا آن روز طبقه کارگر جهانی در پهنه کارزار طبقاتی و ارتقاء شعور و 

یا مسخ نقد ها ث بر سر تحریف نظرات، تحلیلشناخت  ضد سرمایه داری خود بود. بح

مارکسی اقتصاد سیاسی نیست. چنین استنباطی به نوبه خود مکتبی است. آنچه 

بورژوازی اردوگاهی و احزاب لنینی کردند، مسخ و باژگونه پردازی نظریات یا رویکرد و 

ربوط به شیوه شناخت مارکس از سرمایه داری، سوسیالیسم، پرولتاریا و سایر مسائل م

مبارزه طبقاتی نبود. آنها کل آثار و دستاوردهای پراکسیس چندین قرن جنبش کارگری 

بین المللی در کارزار ضد بردگی مزدی را که توسط آگاه ترین و تیزبین ترین نماینده 

این جنبش تشریح شده بود، منجمد و خاکسپاری کردند. همه آنچه را که طبقه کارگر 

د ساله خود به ویژه قرن نوزدهم، به عنوان راهبرد، راهکار، افق، در پروسه پیکار چند ص

نوع نگاه به تاریخ و جامعه و جهان یا استراتژی مبارزه رادیکال طبقاتی بر سینه تاریخ 

رفرمیستی ساختند. رابطه خرید و فروش نیروی کار های حک نموده بود آماج شبیخون

ستی کردند و تحمیل قهرآمیز آن بر طبقه یا بنمایه سرمایه داری را غسل تعمید کمونی

کارگر را عین سوسیالیسم و کمونیسم خواندند!!، دولت ایدئولوژیک سرمایه را ساختار 

قدرت سیاسی کارگران جار زدند!!. فاز روز تکامل تولید سرمایه داری را امپریالیسم 

را با امپریالیسم  تنزیل بگیر و استیالی مشتی فینانیست نامیدند!! پیکار ضد سرمایه داری

ستیزی سهم خواهانه بخشهائی از بورژوازی جایگزین نمودند، سرچشمه کمونیسم را در 

مغز دانشوران طبقه سرمایه دار آدرس دادند و پرولتاریا را موجود بی شعور محصور در 

اندیشه خورد و خوراک روز و مجبور به اطاعت از اندیشمندان منجی به حساب آوردند. 

زی سرمایه داری را سوسیالیسم فریاد زدند و اتحاد احزاب یک بخش از برنامه ری
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بورژوازی جهانی علیه بخش دیگر را بین الملل کمونیسم طبقه کارگر جهانی نامیدند و 

 دنیا کارهای دیگر از این سنخ که انجام دادند.

پیش  سال 46شکست اکتبر سونامی باال را راه انداخت. به نوع دیگر شکست نگاه کنیم. 

از اکتبر، کارگران پاریس به دنبال سالها مبارزه علیه سرمایه داری، انقالبات فوریه و 

، برپائی انترناسیونال اول، به وحشت انداختن بورژوازی قاره از شبح 1848ژوئن 

کمونیسم، به دنبال همه اینها آهنگ به زیر کشیدن سرمایه داران از اریکه قدرت و به 

ر و تولید و زندگی خود کردند. آنها سرمایه ستیزی خودپوی دست گرفتن سرنوشت کا

طبقاتی خویش را در سطح معینی از بالندگی و بلوغ، چاشنی یک انفجار رادیکال ضد 

سرمایه داری نمودند. ماشین دولتی سرمایه در پاریس را خرد کردند و سرنوشت کار و 

تیار گرفتند. این کارگران تولید و حیات اجتماعی خویش را به گونه ای شورائی در اخ

هم پس از هفتاد روز شکست خوردند و در مقابل ماشین قهر نظامی بورژوازی از پای 

باال همراه نبود، های در آمدند. قیام آنان، با هیچ کدام از تحریفات و گمراهه آفرینی

کموناردها به هیچ نیروی  باالی سر خود آویختگی نداشتند، هیچ حزب ماوراء خود را 

به قدرت نرساندند، از نقطه شروع تا پایان، ضدیت با سرمایه و استثمار سرمایه داری را 

فریاد زدند، هیچ رویکرد سرمایه محور را جایگزین این ستیز نساختند. به جهان اعالم 

ها در وجود سرمایه است و راه پیکار علیه همه مصیبتها کردند که ریشه کل بدبختی

بینند. قدرت آنها قدرت جمعی آحاد همزنجیران بود و با همین یم را در جنگ با سرمایه

قدرت شورائی به برنامه ریزی کار و تولید پرداختند. در طول هفتاد روز میدانداری هر 

چه توانستند برای برچیدن بردگی مزدی انجام دادند و همزمان در برابر ارتش بورژوازی 

رگری شورائی با رویکرد گسست از نظام مقاومت نمودند. هفتاد روز جامعه گردانی کا

سرمایه داری را پیش بردند، برای بقای این جامعه گردانی، لحظه، به لحظه، تهاجم 

پلیس و ارتش سرمایه را دفع نمودند. در ادامه کارزار، وجب به وجب خاک پاریس را 

دند. تا سنگر مقاومت و دفاع از قیام خود و دستاوردهای ضد سرمایه داری این قیام نمو
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دانستند که می نفس آخر جنگیدند، تن به تن بر خاک افتادند، در همه آنات این جنگ

جنگند، جنگی از همه لحاظ نابرابر که میان می علیه استثمار و حاکمیت بردگی مزدی

آنها و سرمایه جاری است. کموناردها هم شکست خوردند اما این شکست هیچ سنخیتی 

ه و انقالب اکتبر نداشت. شکست اکتبر حاصل استیالی با شکست طبقه کارگر روسی

اندرونی سوسیال دموکراسی لنینی بر جنبش کارگری روسیه بود. رویکردی که این 

کرد، می زندگی اجتماعی، از محور پیکار ضد سرمایه جداهای جنبش را در تمامی عرصه

ر صدر رسالت داد که توسعه هر چه عظیم تر سرمایه داری دمی به کارگران آموزش

گفت می تاریخی طبقه آنها!! و شرط حتمی استقرار سوسیالیسم است!! به توده کارگر

که رهائی خود را در آویختن به حزب باالی سر خود بینند و دورنمای این رهائی را در 

عروج حزب به عرش قدرت سیاسی و مالکیت دولت بر سرمایه اجتماعی جستجو کنند. 

این رویکرد، به ورطه شکست افتاد، در های ر فشار آموزشجنبش کارگری روسیه زی

 پنداشت!! فاجعه بارترین شکست را فتح عظیم تاریخمی حالتی که خود را پیروز

ها خواند و با همین توهم، پرولتاریای جهان را راهی فرساینده ترین گمراههمی

را پیش پای همزنجیران خود در ها ساخت. کموناردها بالعکس درخشان ترین درسمی

جنگ علیه سرمایه قرار دادند و به همه کارگران دنیا راه و رسم پیکار ضد سرمایه داری 

 آموختتند. 

 با رجوع به بنمایه طبقاتی رویکرد شکست خوردگان، نتایج و عواقب متضادها شکست

هول انگیزترین ایران نیز متحمل  57و  56های و سال 50زایند. جنبش کارگری دهه می

شد و عوارض دهشتناکی به دنبال آورد. در اینجا هم درصد وسیعی از توده ها شکست

کارگر با کوله بار عظیم توهم، خود را پیروز پنداشتند!! و درصدی که شکست را احساس 

نمودند قادر به هیچ ریشه یابی آگاهانه و سرمایه ستیز این شکست نشدند. در مورد 

ه و اکره فاشیسم اسالمی بورژوازی بود قرار نیست صحبت کنیم. حزب توده که عمل

طیف غیراردوگاهی و غیرپروچینی چپ هم در تحلیل شکست، از توده کارگر عقب تر 
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و متوهم تر ظاهر شد. کارگران اگر شکست را احساس کردند، این احساس را از اعماق 

با تار و پودی از سرمایه  شرایط کار، استثمار، مبارزه و زندگی خود گرفتند و آن را

ها ستیزی خودجوش طبقاتی اظهار نمودند. در مورد چپ چنین نشد، ترجیع بند گفته

و حاصل تحلیل های!! این طیف فقط آن بود که کارگران حزب نداشتند و ریشه همه 

شکستها در بی حزبی طبقه کارگر قرار داشته است!!! جنبش کارگری با این پاشنه آشیل 

ر سردرگمی ها، قادر به اتخاذ هیچ رویکرد رادیکال و سازنده ای در مقابل و زیر فشا

عواقب شکست نشد. از جهتگیری طبقاتی سرمایه ستیز، در مقابل ارتجاع بورژوازی 

 50مصادره کننده انقالب عاجز ماند و این عجز همراه با آنچه در سالهای پایانی دهه 

ست جنبش کارگری ایران را یکی از بدترین خورشیدی در جامعه ایران اتفاق افتاد، شک

 کرد. ها شکست

 57عوارض مستقیم و غیرمستقیم شکست کارگران در بهمن 

 عروج جهانی فاشیسم هار اسالمی بورژوازی  -1

طغیان فاشیسم دینی بورژوازی در خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای مرکزی و سراسر 

یستم به بعد، واقعیتی غیرقابل انکار است. قرن ب 80جهان سرمایه داری از سالهای دهه 

برای ظهور و طوفان آسا شدن این پدیده، مثل هر حادثه دیگر تاریخی، عوامل مختلفی 

توان نام برد، اما در یک کندوکاو ریشه ای و کارگری، سه عامل، از همه اساسی تر می را

شیسم دینی بورژوازی آمد. این سه عامل یا مثلث واقعی زاینده فامی و مهم تر به نظر

 عبارت بودند از: 

 . حالت انفجارآمیز پویه انحطاط تاریخی سرمایه داری1 

 . موقعیت مستأصل و فرسوده جنبش کارگری بین المللی2

  57. شکست کوبنده طبقه کارگر ایران در رخدادهای منتهی به قیام بهمن 3

موضوع بحث حاضر تشریح پویه انحطاط سرمایه داری یا موقعیت جنبش کارگری 

هم در جاهای  57جهانی نیست. پیرامون پروسه شکست جنبش کارگری ایران در سال 
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مختلف از جمله همین کتاب بحث کرده ایم. آنچه اینجا مطمح نظر است صرفا بررسی 

ی فاشیسم اسالمی بورژوازی طبقه کارگر بر روی عروج جهان 57تأثیر شکست سال 

عوارض این شکست برای مبارزه طبقاتی توده کارگر با  است. مضحک خواهد بود اگر

شکست انقالب اکتبر قیاس شود!! چنین قیاسی ابتذال آمیز است زیرا اولی در قیاس با 

نیست، اما آیا این بدان معنی ها دومی حتی پر کاهی در مقابل عظیم ترین سلسله جبال

شکست بهمن برای جنبش کارگری دنیا قابل چشم پوشی است؟!! های که پس لرزهاست 

هر که چنین پندارد، رویکرد لغو کار مزدی اسیر این پندار نیست. شکست اکتبر جنبش 

کارگری بین المللی را از ریل مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری خارج و به وحشت زار 

ری با شکلی دیگر، امپریالیسم ستیزی جدال برای جایگزینی شکلی از سرمایه دا

طبقه کارگر ایران وقتی رخ داد  57ناسیونالیستی و مانند اینها پرتاب کرد. شکست سال 

 که سالها پیش از آن، تناقضات سرشتی و بحران خیزی ذاتی سرمایه داری مدار اوج

م پیمود، نظام بردگی مزدی ماندگاری هر صبح تا شب خود را به تشدید قتل عامی

میلیارد نفوس کارگری دنیا قفل کرده  4خانمانی مرگزای معیشت، گرسنه سازی و بی

بود. میلیاردها کارگر در آسیا، افریقا، امریکای التین و جاهای دیگر با سر دادن هر صدای 

کردند. هیچ چیز نداشتند، شبانه روز برای سرمایه می اعتراض فقط گلوله داغ دریافت

نمودند، با حاصل استثمار خویش، می ترین فشار استثمار را تحمل کردند، کشندهمی کار

انباشتند، با همه اینها فاقد قوت الیموت می سراسر آفاق سرمایه داری را از سرمایه و سود

درصدشان  70بودند. آب قابل شرب، دکتر، دارو و درمان برایشان حکم کیمیا داشت. 

 بردند، تازیانه تحقیر و مالمتمی به سرا هسواد خواندن و نوشتن نداشتند. در زاغه

خوردند، از همه موحش تر و رعب آورتر آنکه هیچ روزنه امیدی به آینده و هیچ می

در ها و فاجعهها دریچه شناختی به راه درست پیکار طبقاتی علیه اساس این مصیبت

وضعی  پیش دیدگانشان باز نبود. توده کارگر یک بخش دنیای سرمایه داری در چنین

برد. در همین بخش جهان الیه ای از بورژوازی وجود داشت که از میزان سهم می به سر
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خود در مالکیت سرمایه ها، تصاحب سودها و حصه قدرت رضایت کافی نداشت و برای 

به صف نمودن توده عاصی کارگر در پشت سر خود، برای تبدیل نارضائی این کارگران 

و رقبای طبقاتی، از کل ساز و برگهای توحش بهره به سکوی تسویه حساب با شرکا 

آویخت. کارائی اولی در پی ورشکستگی می کرد. به ناسیونالیسم و مذهبمی برداری

ضد امپریالیسم »، «استقالل طلبی» ،«استعمارستیزی»سوسیالیسم بورژوائی و اردوگاه، 

د. لومومباها، پیمومی و مانند اینها، روند افول« جنبش رهائی بخش ملی»، «خلقی

ها، فانونها، ناصرها، بن بالها، وارثان سیمون دوبولیوار، امه سزرها، کاستروها، نکرومه

رفتند و در این میان شریعت و به می ها و سوکارنوها به بایگانی تاریخنهروها، مصدق

کرد. فاشیسم می طورخاص اسالم بود که مشکل بخش مورد بحث بورژوازی را حل

ری برای مصادره موج قهر استثمار شوندگان عاصی سردرگم و بی افق بود. اسالمی راهکا

و  50فروماندگی جنبش کارگری ایران از جهتگیری رادیکال ضد سرمایه داری در دهه 

، شرایط الزم برای به کارگیری این راهکار توسط یکی از درنده ترین 57و  56سالهای 

بگوئیم، فاشیسم اسالمی وجود داشت، سرمایه  بورژوازی را فراهم آورد. دقیق ترهای الیه

داری جهانی زیر فشار عوامل بحران زای اندرونی و اوجگیری بی سابقه انحطاط پوئی 

ذاتی خود باردار این جنین دهشت زا بود، کمونیسم اردوگاهی و لنینی آن را به اندازه 

قرن بیستم،  80نمود، اما شکست جنبش کارگری ایران در شروع دهه می کافی تغدیه

قابله تولد و عروج آن به صورت یک سونامی ویرانگر دولتی گردید. برای نخستین بار در 

تاریخ سرمایه داری، ساختار قدرت سیاسی و ماشین برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، 

حقوقی، فرهنگی، اخالقی و ایدئولوژیک سرمایه شد، از حالت اپوزیسیون بیرون آمد، 

دولت متعارف بورژوازی بسیار فراتر رفت. بختک وار راه افتاد تا بخش حتی از حد یک 

هر چه عظیم تری از دنیای روز را حوزه سیادت و قیادت خود کند، راه تبدیل شدن به 

بورژوازی جهانی را پیمود. متعاقب آنچه در بهمن سال  یک قطب ایدئولوژیک میدان دار

مایه دار در خاورمیانه، افریقای شمالی، در ایران رخ داد، هارترین بخش طبقه سر 57
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برای تحقق ها مرکز و جنوب شرقی آسیا، شروع به کشیدن انسان ستیزانه ترین نقشه

رؤیاهای ارضاء نشده سالیان دراز خود کرد. به فکر تسخیر ماشین دولتی سرمایه در 

یک جوامع محل حضور خود افتاد، دست به کار سازماندهی میلیتاریستی و ایدئولوژ

فسیل شده ترین، عقب مانده ترین، مفلوک ترین الیه کارگران یا لومپن پرولتاری این 

کشورها شد. در ترکیه، افغانستان، لبنان، عراق، مصر، اندونزی، پاکستان، مالزی، سودان، 

سومالی، لیبی، تونس، عربستان سعودی، آذربایجان، تاجیکستان، بحرین، نیجریه و 

ظرف ابراز وجود طبقاتی و درفش سهم خواهی در مالکیت، سود جاهای دیگر، اسالم را 

 و ساختار قدرت سرمایه جهانی کرد. 

«!! اسالم سیاسی»افتاد بر خالف پندار خیلی ها، ظهور پدیده ای به نام می آنچه اتفاق

نبود. مسلمان بودن و نبودن، سیاست گرا یا سیاست گریز بودن هیچ کدام هویت نمای 

اجتماعی نیستند. بحث بر سر هستی طبقاتی نیروها یا اقشار است. عبارت یک رویکرد 

کند، هیچ توضیحی در باره واقعیت یک نیروی نمی هیچ چیز را روشن« اسالم سیاسی»

دهد. هم عده ای کارگر زیر فشار ناآگاهی و شالق کوبنده توهم ممکن نمی اجتماعی

در واقع گورستان مبارزه طبقاتی خود است این یا آن نحله دینی را تابوت اعتراض یا 

بورژوازی، مذهب به ویژه اسالم را ساز و کار مناسبی های کنند و هم درنده ترین الیه

برای شستشوی مغزی کارگران، به صف نمودن آنها در پشت سر خود و تبدیل قدرت 

 پیکارشان به سکوی تسخیر قدرت سیاسی نمایند. کاری که فاشیسم دینی بورژوازی در

به لحاظ بار تحریف و باژگونه نمائی، « اسالم سیاسی»ایران با موفقیت انجام داد. مقوله 

بسیار آشنای کمینترن و «!! پان اسالمیسم ضد امپریالیست»شکل دیگری از همان 

احزاب لنینی یا اردوگاهی پیشین است. آنها نیز به سراغ صفت امپریالیسم ستیزی رفتند 

کدام نیروی طبقاتی است، روایتش از امپریالیسم چیست و  اما در مورد اینکه موصوف

کند، سکوت کامل می چرا علیه این امپریالیسم یا به قول خودش استکبار جهانی مبارزه

 اختیار نمودند. 
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، فاشیسم اسالمی فقط در ایران بر 57با شکست طبقه کارگر در جنبش سراسری سال 

، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه داری اریکه سکانداری نظم ایدئولوژیک، اقتصادی

مؤثر یا مؤثرتر قدرت و های ننشست، در منطقه وسیعی از جهان برای دستیابی به اهرم

سهم افزونتر در مالکیت سرمایه جهانی به تکاپو افتاد. تکاپو و خیزشی که خیلی زود، 

و قطبهای ها ماوراء ارتجاعی، رقابتگری دولتهای رشته ای طویل از رخدادها، شورش

مختلف بورژوازی بین المللی در منطقه و جهان را به دنبال آورد. شاید بتوان ظهور 

به سرکردگی سرمایه داران صاحب قبیله افغانستان « مجاهدین افغان»محافل موسوم به 

را اولین حلقه در زنجیره « کی نورمحمد تره»و دولت « حزب دموکراتیک خلق»علیه 

همگن بورژوازی حاکم ایران در های . ظهور جمهوری اسالمی الیهاین رخدادها دانست

توانند اسالم را نبش قبر کنند، می جامعه همجوار را به این فکر انداخت که آنها نیز

پرچم ایدئولوژیک خود سازند، زیر این پرچم بساط ملیت، وطن پرستی و دفاع از شریعت 

قشون به جنگ کمونیسم روسی مستولی  پهن کنند، به جمع آوری قشون پردازند، با این

را از چنگال کمونیستهای کافر خارج گردانند. « میهن آبا و اجدادی»روند و « وطن»در 

 60آگر بورژوازی همگن آنها در ایران با علم و کتل امریکاستیزی، یک جنبش کارگری 

چرا آنها  ساله را گروگان گرفته و با زور و تحمیق، پیاده نظام قدرت خود ساخته بود،

همین بال را بر سر توده مفلوک کارگر و دهقان افغانستانی نیاورند؟!! اگر فاشیسم دینی 

سرمایه در ایران سهم خواهی از مالکیت و حاکمیت سرمایه جهانی را مبارزه با 

نامید چرا آنها نام این سهم خواهی را جنگ با استکبار روسی و می امریکائی« استکبار»

رند. مجاهدین افغان با درس آموزی از شرکای طبقاتی ایرانی شروع به نگذا« کمونیسم»

امریکائی، دولت های نطفه بندی کردند. نطفه ای که به طرفة العینی توسط امپریالیست

کارتر و شرکای منطقه ای آنها آماده زایش و یکه تازی شد. پنتاگون، سیا و حاکمان 

های چاپ نمودند و از طریق شبکه« نقرآ»میلیون 14سعودی در یک چشم به هم زدن 

میان کارگران شهری، روستائی و دهقانان تهیدست افغان توزیع « مجاهد»مختلف 
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قدرت های کردند. کاخ سفید پرچمدار دفاع از حریم اسالم شد و جنگ سرد میان قطب

سرمایه جهانی لباس جنگ گرم میان کفر و اسالم پوشید!!. جنگی که کمی این طرف 

النصره و سپس صدها شعبه فاشیسم اسالمی  ن، القاعده، داعش، بوکوحرام، جبههاتر طالب

 دنیا آورد و همچنان در حال به دنیا آوردن است. 

 قانون گرائی، اپوزیسیون آویزی و انقالب گریزی  -2

رویش مبارزه قانونی و آویختن  کارگر کال کشتزارهای شرایط کار، استثمار و زندگی توده

به اپوزیسیون مداری متعارف این یا آن الیه بورژوازی نیست. اینجا هر چه هست تضاد، 

تخاصم و جنگ است. شالوده مناسبات بر استثمار و انفصال فزاینده و نامتناهی یک 

طبقه از ابتدائی ترین دخالت در سرنوشت کار، تولید و زندگی خود توسط طبقه دیگر 

ستوار است. هیچ دلیلی برای هیچ نوع و هیچ میزان همزیستی آزادانه و اختیارآمیز ا

وجود ندارد، هر چه هست اجبار، قهر، مماشات مبتنی بر نیاز، اجبار، فروماندگی و جهل 

در یک سوی و سوداندوزی، قهر، قدرت و فریب از سوی دیگر است. در بطن این مناسبات 

لبی یا اپوزیسیون مداری اصالحات جویانه، صرفا ساز و هر شکل قانون گرائی، رفرم ط

کار بورژوازی برای تحمیل ماندگاری سرمایه داری بر طبقه کارگر است. بر همین اساس 

تن دادن کارگران به آنچه که صرفا ساز و برگ و سالح دشمن برای جاودانه سازی 

خویش است یا باید استثمار و ساقط ساختن آنان از حق تعیین سرنوشت کار و زندگی 

با قهر پلیسی، زندان، شکنجه و قتل عام صورت گیرد یا از طریق قهر فاجعه بارتر فکری 

و شستشوی مغزی جامه عمل پوشد. دومی در پویه تحقق خود با هر درجه از مدیریت، 

برنامه ریزی و چیره دستی که همراه باشد، به هرحال نیازمند سطحی از هزینه است. 

یم که کفن و دفن جنبش کارگری در سندیکالیسم و رفرمیسم راست همیشه گفته ا

نیازمند تقبل نازل ترین مایحتاج معیشتی و رفاهی توده کارگر از سوی سرمایه داران و 

دولت آنها است. چیزی که بورژوازی ایران تاریخا حاضر به تحمل آن نشده و نخواهد 

دارد که در پروسه توزیع کل اضافه  شد. زیرا به بخشی از طبقه سرمایه دار دنیا تعلق
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حاصل استثمار های میان کل صاحبان سرمایه درصدی از اضافه ارزشها ارزش

کند. بورژوازی ایران برای جبران این میزان می پرولتاریای ایران را به شرکا واگذار

، سالخی مستمر، فزاینده و بدون هیچ وقفه بهای نیروی کار، کل معیشت و در «مافات»

 مین راستا قتل عام هر نوع حق اعتراض و نفس کشیدن اعتراض آمیز را یگانه راهه

کنیم صرفا از این لحاظ است که می بیند. این نکته را به کرات گفته ایم، اگر تکرارمی

سرکوب فکری که دراختیار دارد خالف آن را های بورژوازی مدام به کمک زرادخانه

قه سرمایه دار ایران و دولتش بر خالف انگاره سازد. طبمی کارگران خوراک شعور

راست و چپ، حتی اهل تحمل هزینه خاکسپاری های مسموم رفرمیستهای پردازی

جنبش کارگری در گورستان رفرمیسم نیست. کارگران غرق در باتالق گرسنگی، فقر، 

هم  مولود سرمایه داریهای بیماری، بی داروئی، آوارگی، گورخوابی و سایر سیه روزی

 یابند. نمی دلیلی برای قانون پرستی و بستن دخیل به امامزاده نظم سرمایه ندیده و

مبارزه طبقاتی و  مادی مستولی در جهنم سرمایه داری ایران است اماهای اینها واقعیت

کند. نمی پروسه تحوالت مادی تاریخ از هیچ الگوی مقدر مکتبی و مرامی تبعیت

و آرایش قوای طبقاتی قرار ها ر فشار چند و چون صف آرائیزیها بالعکس، همه واقعیت

دارند. در درون همین جهنم نیز، در شرایطی بورژوازی راه سندیکاسازی پیش گرفته 

کارگر مجبور به بستن طناب قانون بر گلوی خویش شده اند. سرمایه های است، توده

ی از جنس سید ضیاء، داران سکاندار سفینه انکشاف، استیال و حاکمیت سرمایه دار

رضاخان، شاه، ساواک، اصالح طلبان جمهوری اسالمی سالح سندیکاسازی دست گرفته 

اند، احزاب عدالت، کمونیست، توده، چپ خلقی، زنجیره طویل محافل میراث دار آنها، 

متشکل کردن کارگران در سندیکا را نیاز خیز خود، برای پریدن به اریکه قدرت سیاسی 

بخش هایی از طبقه کارگر به ها باالخره در میان این گرد و خاک آفرینییافته اند و 

دور رخ داده بود، اما های فراخوان سندیکاسازی جواب مثبت داده اند. اینها در گذشته

قانون گرائی، سندیکالیسم و رفرم طلبی بنا بر تمامی دالیلی که پیش تر گفته شد، 



 207   /  فصل یازدهم: نیمه دوم دهه شصت، تبعات و آثار شوم شکست

طبقه  57ماند. شکست سال می نامتجانسیهمچنان در جنبش کارگری ایران به وصله 

بعد، اما شرایطی کامال متفاوت با های کارگر و تکمیل فاجعه بار این شکست در سال

گذشته در پی آورد. این شکست به لحاظ دامنه اثرگذاری با هیچ یک از حوادث پیشین، 

هها و سالهای قابل قیاس نبود. در ما 32مرداد  28حتی با آثار و عوارض کودتای ویرانگر 

 آمد، کارگراننمی داد برای هیچ کارگری عجیب و غریب به نظرمی پس از کودتا آنچه رخ

دانستند که جنگ را باخته اند. رژیم شاه، یک بخش درنده بورژوازی و امپریالیستهای می

شریک، دست در دست هم کودتا نموده اند، بر همه اهرمهای قدرت چنگ انداخته اند. 

میدان تاخت و تاز ماشین قهر، سرکوب و قتل عام کرده اند. کارگران در آن جامعه را 

دانستند، مشکل چندانی در تشخیص وضع دامنگیر خود نداشتند. راه می راها زمان این

 نمودند تا هزینه شکست را پائین آرند. می گرفتند و تالشمی عقب نشینی پیش

مه دوم آن چنین نبود. در این دوره ماجرا در مورد دهه شصت خورشیدی از جمله نی

 سرکوب و هولوکاست آفرینی ارتجاع هار بورژوازی فقط یک جزء معضل را تشکیل

 داد. وخیم تر و کوبنده تر از آن، زلزله ای بود که در شیرازه باورهای کارگرانمی

نمائی،  آفرید. زلزله در بنیاد باورها، باور به سرنگونی طلبی، قدرتمی پیچید و ویرانیمی

دچار ها قهر، قیام، انقالب، باور به امکان تغییر اساسی و چشم انداز رهائی. کل این ارزش

دور و نزدیک، بدون های پیش، در گذشته های طوفان شده بود. ارزش هایی که در دوره

 آنکه بنمایه ضد سرمایه داری داشته باشند، با ظاهر رادیکال، توده کارگر را جلب

بخشیدند. رژیم ستیزی توخالی، سرنگونی طلبی می ه آنها شور و امیدکردند و بمی

فراطبقاتی، قیام، انقالب، آرمان خواهی و رهائی جوئیهایی که بار طبقاتی کارگری و 

جوشیدند. نمی سرمایه ستیز نداشتند، از هستی آگاه و شعور بیدار طبقاتی کارگران

دادند، همه می طبقه کارگر را تشکیلعاریتی بودند، بدیل دروغین باورهای رادیکال 

اینها اینک مهر ورشکستگی و ابطال خورده بودند. اما فاجعه بزرگ آن بود که کل این 

های و فروریزی ها، نه فروپاشی و بی اعتباری خود این بدیلها بطالن ها، ورشکستگی
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طبقاتی ی هادروغین که بالعکس فروپاشی باورها، دورنماها، راهبردها و آرمان خواهی

شد!!!  طشت رسوائی رژیم ستیزی فراطبقاتی بورژوایی بود می کارگر قلمدادهای توده

افتاد، اما نه این، که سرنگونی طلبی رادیکال ضد سرمایه داری طبقه می که بر زمین

 داد. روایت پوپولیستی انقالب نبود که بی حیثیتمی کارگر کل اعتبار خود را از دست

گردید. افق می لیه بنیاد وجود سرمایه داری بود که ورشکسته تلقیشد، انقالب عمی

کرد. می دروغین و پوشالی رهائی نبود که بساط خود را در پیش چشم کارگران جمع

افتد، آرمان زمینی، طبقاتی و رادیکال رهائی از بردگی مزدی و وجود می عکس آن اتفاق

کرد. مشکل فقط خاص می تحملرا ها طبقات و دولت بود که سهمگین ترین ضربه

نبود، آنچه اینجا شاهدش بودیم حلقه ای از  57شکست های جامعه ایران و پس لرزه

در مناطق مختلف دنیای روز بود. فقط طبقه کارگر ایران بار ها زنجیره طوالنی شکست

کشید. کارگران وسیع ترین بخش دنیا عوارض آن را نمی سنگین شکست را بر دوش

 ردند. کمی تحمل

کانون واقعی شکست در عمق تضادهای فاحش جنبشی قرار داشت که درصد عظیمی 

از کارگران دنیا به آن آویزان بودند اما ربطی به طبقه کارگر و پروسه پیکار ضد سرمایه 

داری اش نداشت. جنبش، قیام، انقالب، سرنگونی یک رژیم و جایگزینی آن با رژیم 

است. اگر نوع ها نشأ کل مشکالت در وجود رژیمدیگر، با این خیال باطل که م

استقرار « حاکمیت خلق»، غربی یا شرقی و دیکتاتورش ساقط گردد، اگر «سرسپرده»

پایان گیرد!! اگر این حوادث رخ دهد، همه معضالت حل ها یابد!! اگر سلطه امپریالیست

قیام و  پوشالی خاص خود ازهای خواهد شد!! این جنبش عقیم دروغین با روایت

سرنگونی و انقالب و افق رهایی بود که به طور کامل شکست خورده و طشت رسوایی 

و بی اعتبار شدنهایش یکراست به ها آن بر زمین افتاده بود، اما کل بدنامی ها، رسوائی

گردید؟ می شد. چرا چنینمی حساب مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری پرولتاریا نوشته

دیگر به اندازه کافی در باره اش بحث کرده ایم. سرچشمه های در این کتاب و کتاب
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اصلی ماجرا در شکست انقالب اکتبر قرار داشت. شکستی که جنبش مورد گفتگو، 

روایتها و ارزشهایش را متولد ساخت و اینک با شکست پی در پی آن در کشورها و در 

گردید. ها مینامی فاجعهل به سوزائید و تبدیمی چهارگوشه دنیا، فاجعه پشت سر فاجعه

و ها توده عظیم کارگری که تا دیروز متوهم معجزه گری این نوع جنبش، ارزش

الگوهایش بودند اینک به جای کوبیدن مهر باطل بر خلق گرائی و ضد امپریالیسم 

تی، نسبت به اساس مبارزه طبقاکل تحول طلبی دروغین بورژوائی،  ناسیونالیستی و

انقالب و آرمانخواهی انسانی ضد سرمایه داری بدبین ونی طلبی، استثمارستیزی، سرنگ

حماسه زای دیروز، های و جاذبهها گردیدند! تمامی ارزش ها، زرق و برقمی و منزجر

شدند، همه آنها زیر مهمیز نکوهش و پرسش می اکنون موتور مولد انفعال و سرخوردگی

« امپریالیسم ستیزی»شور، پرحرارت و پرهای گفتن« خلق، خلق»قرار داشتند، 

آکنده از مباهات و « سرنگونی طلبی»سرفرازانه!، « مبارزه ضد دیکتاتوری»افتخارآمیز!، 

سرمایه داری با شکل دیگر بودند،  غرور! که همگی ارمغان جنبش جایگزینی شکلی از

و منزلت ها دادند، اما کل این رسوائیمی قرب، عزت، ارج و اعتبار خود را از دست

 به حساب جنگ طبقاتی ضد بردگی مزدی پرولتاریا نهادهها و بی حیثیت شدنها ائیزد

 شد. می

پیچید، انقالب کردن دیگر نه فقط هیچ می تاریکی همه جا و همه چیز را در کالف خود

آورد. در چنین می نمود که بیشتر سونامی وحشت را به خاطرنمی عظمتی را تداعی

کویرآگین حاصل چنان زلزله سترگ تاریخی و بین المللی، های وضعی و از دل بیابان

تنها گیاهی که برای روئیدن عظیم ترین سدها را سر راه داشت، جایگزینی گمراهه 

رادیکال و سرمایه ستیز طبقاتی بود. هر نوع برهوت آفرینی، های با جهتگیریها رفتن

یافت که می مقبولیتهر شکل دجال گری، هر سناریوی فریب و بربریت نه فقط شانس 

شد. شکست این بار جنبش کارگری ایران حلقه می با هزاران هلهله و جنجال استقبال

ای از زنجیره ممتد شکستی سراسری و بین المللی بود. شکستی که طبقه کارگر به 
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دنبال یک سده انحالل خود در امپریالیسم ستیزی خلقی، سوسیالیسم اردوگاهی، 

لیستی، سرنگونی طلبی فاقد هویت طبقاتی، دیکتاتوری گریزی استقالل طلبی ناسیونا

ارتجاعی رنگارنگ های بدون بنمایه ضد سرمایه داری یا دخیل بندی به اپوزیسیون

شد. توده کارگر در چنبره عواقب شوم این شکست بدون آنکه قادر می بورژوازی متحمل

آماده پرداخت عظیم ترین صد ساله خویش باشد، های به نقد ریشه ای گمراهه رفتن

شد. باور به قانون گرائی می جدیدهای و باتالقها در شکل غلطیدن به کجراههها تاوان

و مبارزه قانونی، دخیل بستن به سناریوی سیاه انتخابات و معجزه صندوق رأی، آویختن 

به نهادهای قدرت سرمایه داری، گره زدن سرنوشت کار و زندگی خویش به رفرم 

ماوراء ارتجاعی بورژوازی، چشم دوختن به کشف و کرامات این یا آن مافیای های یپرداز

طبقه سرمایه دار برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری ایران، فضای فکر و زندگی و 

 نمود. می کارگر را در خود قفلهای کار و استثمار و مبارزه توده

، آویختن به تئوری خوب و بد کردن چشم دوختن به سناریوی انتخابات و نتیجه آراء

بخشهای مختلف ارتجاع بورژوازی!!، و پناه بردن به آغوش یک جناح رژیم از وحشت 

جناح دیگر برای اولین بار به گونه ای اثرگذار وارد زندگی توده کارگر شد. چیزی که 

ه پیش تر وجود نداشت. اسناد گواهند که به طور مثال مشروطیت هیچ کارگری را شیفت

قانون و مشتاق شنیدن نتیجه آراء ننمود. اگر کارگرانی پای صندوق رفتند، حتی 

برد، بالعکس بدون هیچ توهم، بدون آنکه منتظر می چهارچرخ توهم نبود که آنها را

باشند، زیر فشار قهر سیاسی و اجبار اقتصادی « انتخابات»تغییر ناشی از سناریوی فریب 

مشروطیت با تمام دجال بازی بورژوازی هیچ شکل تعلق دادند. می این کار را انجام

 32تا  20خاطر به پارلمانتاریسم در وجود هیچ الیه کارگران پدید نیاورد. در فاصله 

اپوزیسیونهای اردوگاهی و لیبرال بورژوازی کشاندن کارگران، دهقانان پای صندوق رأی 

در این ها ش کردند، آنرا یک بخش تالش خود برای تبدیل آنها به سیاهی لشکر خوی

کارگر به های گذر تا حدودی موفق هم بودند، اما هیچ گاه قادر به متوهم سازی توده
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قانون و پارلمان و نظم سرمایه نشدند. اگر در مقاطعی از این دوره قشری از کارگران به 

 کمروی آوردند این کار را ولو توهم آمیز بخشی از مبارزه خود با رژیم حا« انتخابات»

دیدند. فریب قانون، مدنیت و حقوق سرمایه داری را نخورده بودند. در گرداب رژیم می

چرخیدند. آنچه در می بورژوازیهای ستیزی فراطبقاتی نسخه پیچی اپوزیسیون

روی داد و از دهه شصت به بعد هر چه بیشتر خود را  57بعد از قیام بهمن های سال

ی داشت. در این دوره رفرم طلبی و آویختن به عریان ساخت با آن سالها تفاوت جد

از طبقه کارگر های قانون و دخیل بندی به بورژوازی مدعی اصالحات اندک، اندک الیه

 را در خود منحل و منجمد نمود. 

 تشتت و بلوک بندی در ساختار قدرت سیاسی -3

داری بساط چندپارچگی و جدال در حاکمیت سیاسی سرمایه  1332مرداد  28کودتای 

ایران را جمع کرد. فردای کودتا هر نوع جناج بندی، صف آرائی و اپوزیسیون مداری به 

همان گونه که در سطح جامعه و بیرون از ماشین دولتی سرمایه آماج شبیخون شد در 

همه »اندرون ساختار حاکمیت نیز مهر ممنوعیت کامل خورد. اساس بر آن گردید که 

ه از حلقوم این و آن سرمایه دار یا دولتمرد سرمایه داری ولو آنک« آوازها از شه باشد

هیچ به اصطالح نماینده مجلس، سناتور، نخست  54تا  32خارج گردد. در فاصله میان 

وزیر، وزیر، استاندار، مدیر، مشاور، نهاد دولتی، صاحب کارخانه، بانک و مؤسسه حتی 

ویات مقرر از پیش مشخص خیال گفتن حرفی خارج از حیطه انطباق صد در صد با من

و مین گذاری شده را در سر نپروراند. از وجود عروسکهای دست ساخت و از همه لحاظ 

و حضور « کانون مترقی»یا « ایران نوین»، «ملیون»، «مردم»بی اراده ای مانند حزب 

شد، اما کل اینها با امر و نهی می آنها در پارلمان و دولت و ساختار قدرت صحبت

 کردند، رسم مأموریت به جامی شدند، ایفای نقشمی تأسیس« جهان مطاع»مستقیم 

از نوع اسداهلل علم، منوچهر اقبال، « اعلیحضرت»آوردند، توسط بندگان خانه زاد می

 حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا و جعفر شریف امامی به چپ، چپ و به راست، راست
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زمانی که سرمایه داری ایران ستیغ  1354گردیدند. در می شدند و سرانجام منحلمی

کرد و شهردار پایتخت هر روز جعبه ای ماالمال از کلیدهای طالئی می توسعه را فتح

صنعتی، مالی و بانکی دنیا یا دولتمردان های برای استقبال از مالکان بزرگترین تراست

مه شب نمود، حتی نیاز به خیمی امپریاالیستی زیر بغل حملهای عظیم ترین قدرت

بازیها و عروسک گردانیهای پیشین نیز مرتفع گردید. همه آنچه زیر نام حزب و کانون 

وجود داشت منحل گردید، حزب بدون هیچ جناح بندی و فاقد هر نوع فراکسیون 

تأسیس و هر نوع حضور هر سرمایه دار یا دولتمرد « آریامهر»با فرمان نافذ « رستاخیز»

اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه در برنامه ریزی نظم 

 سرمایه داری به عضویت در آن موکول شد. حزبی که البته به بدیمن ترین احزاب

ماند!! زیرا هنوز جوهر دستخط همایونی برای بنیادش خشک نشده بود که جنبش می

ارگر، آماده کهای البته بی افق و فاقد کمترین استخوان بندی طبقاتی توده سراسری  و

و  56های و ورود به خیابانها و سپس خیزش سرنگونی طلبانه سالها خروج از کارخانه

 1357تا  1332گردید. در یک کالم ماشین دولتی بورژوازی درفاصله میان  57

« بله قربانی»کارگر، کامال های ساختاری کامال بی تشتت و قبرستانی یا به روایت توده

داشت، قیام بهمن به این وضعیت پایان داد. رژیم اسالمی نه « درست است احسنت»و 

دسته بندی ها، جناح  فقط پس از پیدایش که در پروسه شکل گیری خود نیز آکنده از

طبقه های توانست باشد، زیرا کل الیهنمی پردازیها و مافیا بازیها بود. این رژیم جز این

درت و حاکمیت تا مالکان عظیم ترین سرمایه دار، از صاحبان کمترین سهم مالکیت و ق

اقتصاد، سیاست، قدرت در اندرون آن، با همه قوا و از کل های حصه ها، در کلیه عرصه

راهها برای افزایش موقعیت و سهم خود مشغول تقال، توطئه، برنامه ریزی، داد و ستد و 

خواستند میها اعمال سبعیت بودند. جنگلی از وحوش ریز و درشت سرمایه دار که خیلی

به اعتبار جا و مکان احراز شده در سازمان کار سرمایه صاحب یا شریک مالکیت غول 

گردند، عده ای بیشتر داشتند و برای افزایش آن به هر جنایتی ها پیکرترین تراست
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یازیدند و باالخره صدرنشینان برای گسترش بی مهار سهام خویش و بقای می دست

ا مجبور به همه نوع داد و ستد، رفع خطر، کشتار دیگران و رژیم نوپای سرمایه، خود ر

دیدند. رژیم اسالمی با چنین ترکیبی تولد یافت، ادامه داد، فشار سنگین می مافیاساالری

تغییر موقعیت دادند، جا به جا ها را بر شانه خود حمل نمود، جناحهای جناح بندی

را به ها ، همه فراز و فرودها و شکلشدند، مناقشات درون حاکمیت باال رفت، افت نمود

خود گرفت اما باقی ماند. نکته مهم آنست که همین تشتت عمیق درونی سالح کارسازی 

برای بقای رژیم گردید. در این دوره بورژوازی بر خالف دوره شاه، قدرت مانور اپوزیسیون 

ون قدرت مداری پیدا کرد و با همین اپوزیسیون پردازی چه در درون و چه در بیر

عاصی فاقد حداقل استخوان بندی، سازمانیابی و های سیاسی، موفق شد مستمرا، توده

خود سازد. در دو سال های صف آرائی طبقاتی ضد سرمایه داری را متوهم عوامفریبی

دینی و الئیک های نخست بعد از قیام بهمن، هیاهوی اختالف میان لیبرال ناسیونالیست

میستی بورژوازی، بخش قابل توجهی از طبقه کارگر را به ورطه با فاشیسم هار پان اسال

این توهم انداخت که گویا ریشه معضالت روز در لیبرالیسم و پروامریکائی بودن یک 

قرون وسطائی و دینی جناح دیگر است!! توهم فاجعه های جناح یا بالعکس در واپسگرائی

و محافل لیبرال چپ و  آفرینی که حزب توده و طیف محافل لنینی در یک سوی

کردند. جدال می زدند و تقویتمی در سوی دیگر آن را مدام دامن« سازمان مجاهدین»

زائید که هر کدام آنها بر می ارتجاعی باندهای متعارض درون حاکمیت مستمرا حوادثی

 افزود. می وسعت و عمق توهم کارگران

یکا توسط فاشیسم اسالمی یا سناریوی موسوم به گروگان گیری کارمندان سفارت امر

اصالح طلبان بعدی با هدف تضعیف رقبای حکومتی، برنامه ریزی همین بخش حاکمیت 

هر روزه طرفین برای خارج های برای عزل باند بنی صدر از ماشین دولتی، جنگ و نزاع

مالکیت و قدرت سرمایه از دست هم دیگر، یا سایر کشمکشهای های سازی اهرم

کارگر را در های زیادت طلبانه دیگر آنها، برای چند سال ذهن تودهسودجویانه و 
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نهضت های چرخاند. با تصفیه تدریجی ساختار قدرت از ناسیونال لیبرالها میگمراهه

آزادی و جناح بنی صدر، جنگ بر سر مالکیت و سود و قدرت، این بار به جبهه جدیدی 

ان تملک سرمایه اجتماعی توسط منتقل گردید. جبهه ای که در یک طرفش سنگربان

مالکان خصوصی و در طرف دیگرش طیف گسترده ای از دولتمردان دارای مشاغل 

کلیدی در سازمان کار سرمایه و خواستار دخالت نافذتر دولت در برنامه ریزی نظم 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سرمایه داری بودند. در این دوره نیز هر دو صف بندی، 

حاکمیت را گرد و غبار انبوه های و اهرمها سیم اضافه ارزش ها، مالکیتجدال بر سر تق

کردند. این مناقشات در ها واقعی سیه روزیهای پیش چشم کارگران برای رؤیت ریشه

بعد باز هم گسترده تر و به لحاظ ظرفیت توهم آفرینی و شستشوی مغزی های دوره

همان گونه که ها زتر شد. ریشه کشمکشکارگر بسیار پیچیده تر و جنجال آمیهای توده

مختلف بورژوازی های تأکید و تکرار شد، سوای سهم خواهی نامتناهی و سبعانه بخش

حاکمیت و قدرت هیچ چیز دیگر نبود، های از مالکیت سرمایه ها، حجم سودها و اهرم

نداشته دنیا هم هیچ مبنا و محتوای دیگری های همچنان که در پر آوازه ترین دموکراسی

و ندارد، در همین راستا نفع آن برای بورژوازی هم با آنکه تسویه حسابها و تصفیه 

قهرآمیز باندها را همراه داشت، باز هم به هیچ وجه کمتر از رقابت جوئیهای های پردازی

 40نبود. جمهوری اسالمی در تمامی این ها حریرگون درون طالئی ترین دموکراسی

و مجادالت درونی مستمرا ظرفیت بدیل آفرینی اندرونی خود  سال به یمن همین تشتت

را باال برده است. هولوکاست آفرینان پاسدار حریم قدرت سرمایه را لباس قهرمان آزادی!! 

حقوق بشر!! و آمانخواهی انسانی پوشانده است!!! بر سینه حجاریان ها، تاج زاده ها، بهزاد 

و خیل درندگان ها ی ها، محمد خاتمینبوی ها، مهدی کروبی ها، میرحسین موسو

چندهزار و چندین ده هزار انسان معترض به های سازمانده و برنامه ریز حمام خون

کوبیده « مردم دوستی»بربریت بورژوازی نشان افتخار آزادی خواهی و حق طلبی و 

شریک و دخیل و سهیم در قفل کردن های و خاتمیها است!!! حجاریان ها، کروبی
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قیامت اسداهلل الجوردی و حاج داوود رحمانی برای های ا زندانی آزاده در تابوتهزاره

بر تن کرده است!!! « دفاع از حقوق آدمها»و « ظلم ستیزی»ماههای طوالنی را خلعت 

ها برنامه ریزی شده و تصنعی دولتهای سوء تعبیر نشود، بحث بر سر آلترناتیوآفرینی

مدار همواره در ذهن توده کارگر کشت شده است  نیست. یک تلقی تحجرزا و سرمایه

که گویا جنگ و ستیزهای درون ساختار قدرت سیاسی یا میان جناحهای بورژوازی علی 

و به خاطر محبوبیت بخشی به یک جناح اپوزیسیون برای حفظ « زرگری»العموم 

ریشه  حاکمیت در روز مبادا است!!! واقعیت نه این که چیز دیگری است. اگرهای پایه

 در چگونگی توزیع سهام مالکیت، سود و قدرت سرمایه است، این کشمکشها کشمکش

تواند مصلحتی و تصنعی یا حتی بیان چاره اندیشی و دورنگری سرمایه داران باشد، نمی

بالعکس باندهای مختلف بورژوازی به همان سیاق که برای احراز سهام افزون تر مالکیت 

کنند، کوه توهم و استیصال و عقب ماندگی کارگران را می و قدرت و سود با هم جدال

کنند. بر همین اساس آنها تنها وقتی امکان می هم سنگر خویش برای پیشبرد این جدال

کنند که جنبش می احراز موقعیت آلترناتیو برای هم و برای بقای سرمایه داری را پیدا

ن حضور ندارد. در این شرایط ضد بردگی مزدی طبقه کارگر زمین گیر است و در میدا

است که سرمایه امکان آلترناتیوی یک بخش از مالکان و دولتمردان خود به جای بخش 

ها کند همزیستی الیهمی سازد. آنچه دموکراسی به بورژوازی تفویضمی دیگر را فراهم

و جناحهای درون این طبقه با هم در چهاردیواری قدرت سیاسی در یک سوی و خارج 

جنبش کارگری از ریل پیکار طبقاتی در سوی دیگر است. دموکراسی اما برای  سازی

طبقه سرمایه دار هزینه هائی دارد. یک ویژگی قابل تعمق جمهوری اسالمی آنست که 

و باندهای مختلف بورژوازی ها بدون قبول این هزینه و در عین تهاجم سبعانه بخش

ت را ممکن کرده است و با این کار، جنبش در ساختار قدرها علیه یکدیگر، همزیستی آن

کارگری را هم تا حدی و برای مدتی اسیر توهم پردازی این یا آن اپوزیسیون ارتجاعی 

 ساخته است. موضوع را کمی بیشتر باز کنیم. 
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سرمایه داری برای تداوم چرخه بازتولید، خودگستری و بقای خود در یک سوی نیازمند 

بیدن هر میزان جهتگیری ضد سرمایه داری طبقه کارگر زمینگیر ساختن و در هم کو

مختلف های است و در سوی دیگر به حل و فصل مناقشات درونی میان اقشار و جناح

بورژوازی هم محتاج است. نیاز نخست که شرط حتمی، قهری و گریزناپذیر موجودیت 

نظام بردگی مزدی است از دو طریق قابل حصول است. طریق اول توسل به 

ندیکالیسم، دموکراسی، حق رأی، آزادی تشکیل حزب، انجمن، اتحادیه، تظاهرات، س

اعتصاب و نوع اینها است. گزینه ای که برای بورژوازی هزینه دارد زیرا باید پاسخگوی 

حداقل معیشت و رفاه کارگران گردد. سرمایه به مفهوم اعم، به عنوان شاخص شیوه 

باشد، نمی قادر به تحمل این هزینه مطلقاه جهانی تولید سرمایه داری، به عنوان سرمای

به این دلیل بسیار روشن که بنیاد سرمایه داری بر تولید سود و تبدیل سودها به سرمایه 

انبوه تر استوار است. اجماع ایفای این دو نقش یعنی تضمین حداقل معاش، رفاه و 

سرمایه در سوی دیگر مطلقا مطالبات توده کارگر در یک سوی و خودگستری بی انتهای 

دور، در فاز معینی های در هویت، ظرفیت و توان نظام سرمایه داری نیست. درگذشته

از توسعه تاریخی نظام بردگی مزدی، سرمایه اجتماعی چند کشور به دلیل احساس 

خطر سقوط کامل سرمایه داری زیر موج تعرض سراسری، رادیکال و سرمایه ستیز 

حاصل های در کل اضافه ارزشها زمان داشتن عظیم ترین سهمجنبش کارگری و هم

طبقه کارگر جهانی به تحمل چنان هزینه ای تن دادند. این حادثه یک بار در تاریخ 

سرمایه داری اتفاق افتاده است، آن دوره برای همیشه به پایان رسیده است و سرمایه 

هها، به کمک همه اهرمها و اجتماعی ممالک یادشده سالیان متمادی است که از کل را

سالحها دست به کار خالص کردن خود از قبول آن هزینه هستند. دولتهای این کشورها 

هیچ راهی سوای بازپس گیری کامل آنچه زمانی تقبل کردند در پیش روی ندارند، زیرا 

سرمایه در سطح جهانی از جمله در جوامع مذکور به هیچ وجه توان تحمل حداقل 

کارگر را دارا نیست. طریق دوم سرمایه برای پاسخ به نیاز قهری های اه تودهمعیشت و رف
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و گریزناپذیر موجودیت یا بقای خود سرکوب همیشه جاری و عریان پلیسی، توسل به 

و سالخی ابتدائی ترین حقوق انسانی ها تیر، حمام خونها، کشتار کل آزادیهای میدان

است که سرمایه تاریخا در عظیم ترین بخش طبقه کارگر است. این همان گزینه ای 

جهان اعمال کرده است و در صورت ادامه بقای سرمایه داری قطعا یگانه گزینه اش 

 برای سراسر دنیا خواهد بود. 

درون طبقه سرمایه دار، انعکاس آن های به مسأله تشتت جبری و اجتناب ناپذیر بخش

صل آن پردازیم. در اینجا بورژوازی در ساختار قدرت سیاسی و ساز و کارهای حل و ف

برخالف آنچه پیرامون سرکوب جنبش کارگری گفته شد، نه با دو راهبرد، که با راهبردها 

و جناحهای ها و الگوهای بیشتری رو به رو است. نخستین راه، مماشات دموکراتیک الیه

غربی، مختلف این طبقه است. شیوه ای که در بخش مهمی از قرن بیستم در اروپای 

ممالک اسکاندیناوی و امریکای شمالی مستولی بوده است. برای این کار بورژوازی 

نیازمند خارج سازی جنبش کارگری از ریل پیکار طبقاتی و مدفون سازی این جنبش 

و ها در سندیکالیسم، مدنیت، نظم سیاسی و اجتماعی سرمایه داری است. در دوره

توانست با قبول مطالبات می دالیل مورد اشاره جاهائی که طبقه سرمایه دار بر پایه

معیشتی، رفاهی و انتظارات مدنی الیه هایی از کارگران جنبش ضد سرمایه داری آنها 

که یافت می را اسیر سندیکالیسم و دموکراسی سازد به طور معمول این امکان را هم

ه دوم دیکتاتوری مناقشات درونی خود را مسالمت آمیز و دموکراتیک حل و فصل کند. را

دیگر طبقه خویش های و جناحها عریان بخش مسلط طبقه سرمایه دار حتی بر الیه

سلطنتی های شاه، صدام، آل سعود، اسد، خاندانهای است. چیزی که در مورد رژیم

اردوگاهی و های خلیج، حکومت سوارتو، پینوشه، همه دولتهای حاکم در شیخ نشین

امریکا و فرانسه و انگلیس در های حاصل کودتاگریها اتوریاروپای شرقی سابق، دیکت

 مشابه شاهد بوده ایم. های سراسر دنیا یا خیل کثیر رژیم



 تاریخ جنبش کارگری/جلد دوم  /  218

الگو که بگذریم، تا لحظه حاضر، با شکل سومی ازحاکمیت بورژوازی نیز رو به  از این دو

ائی که در رو شده ایم. شکلی که خیلی متعارف نبوده است اما وجود داشته است. رژیمه

پویه تکوین، استخوانبندی و سرانجام پیدایش خود، اگر چه الیه یا رویکرد کامال ویژه 

نموده اند. اما در طول این روند پالتفرم سیاسی، می ای از ارتجاع بورژوازی را نمایندگی

برنامه اقتصادی، اهداف و دورنماهای اجتماعی کنکرت یا دقیقی نداشته اند، دارای حزب 

زمان سیاسی خاصی با نقشه کار، منشور طبقاتی و راهبرد شناخته شده و اعالم  یا سا

طیف نسبتا گسترده ای های گردیده ای نبوده اند. نارضائی، انتظار، انتقاد و چشمداشت

کرده اند، اما هیچ تصویر، تحلیل، می کشیده و حملمی از بورژوازی را با خود یدک

 تمنیات و توقعات در پیش روی هیچ الیه و رویکرد بازبرنامه و الگوئی برای تحقق این 

نموده اند. این رژیمها از آنجا که علی العموم در شرایط استیالی دیکتاتوری هار بر نمی

نهاده اند، می کارگر و فرودست پویه تکوین و ساخت و ساز خود را پشت سرهای توده

پشتوانه قدرت یابی خود داشته اند. در را هم ها بسیار نیرومند توهم این تودههای موج

این میان لشکر انبوهی از لومپن پرولتاریا یا متحجرترین، فاسدترین، شرورترین، بی 

فرهنگ ترین، ماجراجوترین الیه اجتماعی عاصی را هم به صورت خدم و حشم قهر یا 

نه پیاده نظام کشتار در کنار خویش دارند. چنین رژیم هائی به گاه عروج بر سفی

کنند که همه وحوش سرمایه دار در درون آن به می حاکمیت، حالت جنگلی را پیدا

خون مشغولند، هر الیه، محفل و باند این طبقه برای دست یابی های جستجوی دلمه

و افتراق ها، ها زنند، وحدتمی دست به هر توطئه ایها به عظیم ترین حجم سرمایه

لک بر سرمایه افزون تر و سهم بیشتر در ساختار حول محور تمها و خصومتها ائتالف

کارگرند، های کند. همه با هم ماشین قهر قدرت واحد سرمایه علیه تودهمی قدرت بیداد

اما همه نیز در درون خود و در فاصله مرزهای مالکیت و اقتدار سرمایه همدیگر را لت 

سر غنائم، شالوده اتحادها را شوند، بر می کنند، برای لت و پارکردن رقبا متحدمی و پار

زنند. جنگ و جدال و سبعیتی می نمایند و در یک کالم دست به هر سبعیتیمی منفجر
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برای توهم آفرینی، ها که اگر چه سد راه انسجام و هماهنگی آنها است اما قدرت مانور آن

رگری فریبکاری و چالش مشکالت را هم در فاصله مرزهای داخلی، در رابطه با جنبش کا

ماوراء های دهد. جمهوری اسالمی از این نوع رژیممی و هم در سطح بین المللی افزایش

و به هم پیوستن ها ارتجاعی طبقه سرمایه دار بود و هست. مناقشات، علیه هم شوریدن

درنده بورژوازی در اینجا، در ساختار حاکمیت سرمایه، اگر چه پاشنه آشیل های بخش

شود، اما در عمل و می قای قدرت سیاسی طبقه بورژوازی تلقیمخاطره آمیزی برای ب

به طور واقعی دریچه اطمینان تعیین کننده ای برای تداوم این بقا و پاسداری از نظام 

بردگی مزدی در مقابل جنبش کارگری، در شرایط فروماندگی و سردرگمی این جنبش 

همی در حل و فصل مشکالت و تعامالت سهم بسیار مها هم هست. این تشتت ها، تقابل

کند. نوعی دموکراسی درون طبقاتی را میان جناحها و می انبوه رژیم بازیهای و چالش

سازد. همزمان این دموکراسی درون طبقاتی را به یک می اقشار بورژوازی جاری و حاکم

 یا در صورت لزوم« والیت فقیه»اتوریته و نهاد قدرت ماوراء جناحی ایدئولوژیک الوهی 

کند. قطب قدرت و اتوریته مستبد فعال مایشائی که در شرایط می ناسیونالیستی آویزان

مختلف، متناسب با نیازهای ماندگاری نظام سرمایه داری توازن قوای میان بخشهای 

نماید، به گاه نیاز می مختلف ارتجاع بورژوازی در ماشین دولتی را دستکاری و مدیریت

م خون و قتل عام سراسری جنبش کارگری، فاشیسم درنده سرمایه به راه اندازی حما

دهد و در شرایط بی نتیجه ماندن سرکوب می اسالمی را میدان بیشترین تاخت و تازها

و قهر فاشیستی، اردوی شیادان دغلکار، کریه، فریبکار و مزور اصالح طلب را رسالت 

توده عاصی کارگر  توهم آفرینی و سوار شدن بر موج جهل، عقب ماندگی و استیصال

کند. این صف آرائی مناقشه آمیز پرجنجال کرکس صفتانه و مردارخوارانه به می تفویض

دهد تا مدام در درون ساختار قدرت یکه تاز، درنده و فاشیستی می بورژوازی فرصت

سرمایه برای خود بدیل آفرینی نماید. یک جناح را لباس اپوزیسیون پوشاند، امامزاده 

میان توده ناراضی برای خنثی سازی موج طغیان آنها سازد، موقعیت  وهم و فریب
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و باندها گرداند. در حالی که با عظیم ترین ها اپوزیسیون مداری را نصیب همه طیف

قهر پلیسی هر نفس توده کارگر را خفه و هر های و اختاپوسی ترین سیستمها زرادخانه

امی امکانات را برای عوام فریبی و نماید، تممی صدای اعتراض کارگران را خاموش

 دهد. می رقیب طبقه مسلط قرارهای شیادی و توهم آفرینی در اختیار همه جناح

و به قدرت رسیدن فاشیسم درنده  57شکست طبقه کارگر در شورش سراسری سال 

باال را نصیب نظام بردگی های بورژوازی در بیست و دوم بهمن این سال، تمامی موهبت

خت و به حاکمان سرمایه داری مجال داد تا از کلیه این اهرم ها، رخدادها و مزدی سا

برای سرکوب جنبش کارگری و تضعیف هر چه فاجعه بارتر این جنبش ها جا به جایی

فاشیستی بورژوازی به ویژه در های بهره جویند. گسترش بی سابقه نهضت پردازی

جمهوری اسالمی امکان داد تا در عرصه بین منطقه خاورمیانه، افریقا و جاهای دیگر به 

المللی به میدان داری و زیادت خواهی پردازد. خود را و نسخه پیچی  دولتی خویش 

برای استقرار نظم سرمایه داری را پیش روی دهها میلیون کارگر گرسنه و عاصی زیر 

پهن   الیستیفاجعه بار اردوگاهی و ناسیونهای آوار عقب ماندگی یا سرخورده از گمراهه

نماید. باورهای مسموم افیون آلود اسالمی را وسیله القاء این الگوها به شریان شعور و 

کند. سیل خروشان اضافه ارزشهای حاصل ها اندیشه و احساس و اعتقاد این توده

استثمار طبقه کارگر ایران را وثیقه سازماندهی، تحزب و تسلیح نفرین شدگان 

ممالک زیر بیرق ارتجاع اسالمی بورژوازی سازد. در فاصله  شعورباخته کارگر در این

مرزهای داخلی ایران قابله والدت اصالح طلبی ماوراء ارتجاعی شود و لشکر عظیم عمله 

و اکره مروج اصالحات، حجاریان ها، خاتمی ها، عبدی ها، گنجی ها، مهرنامه فروشان 

ها را مأمور سرکوب فکری، شستشوی و شرق نویسان و نوع اینها را متولد گرداند. کل این

کارگر از پیکار و انقالب ضد سرمایه داری نماید. با صف های مغزی و بیزارسازی توده

مجادله آمیز دموکراسی مآبانه ماوراء ارتجاعی درون ساختار قدرت سیاسی، های آرائی

ستی را بشرستیزانه کاپیتالی« جامعه مدنی»و صندوق رأی و « انتخابات»باور سیاه به 
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دانشگاهی های کارگر کند. انبوه درس خواندههای غذای فکر و افق دنیای بدون افق توده

طبقه کارگر را در در برهوت تفتان این توهم بافی ها، از هر میزان قدرت ریشه یابی و 

جامعه طبقاتی ساقط سازد و خدم و حشم ارتجاع بورژوازی های کالبدشکافی واقعیت

 کند. 

 اعتراضات کارگران در این برهه تاریخیاعتصابات و 

 1365فروردین  –. کارخانه ایران خودرو 1

عظیم ترین حمام خونها در طول چند سال متوالی بازهم بورژازی فاشیست حاکم را 

قدرت انسان ستیزانه خود امیدوار نکرد. جامعه های نسبت به بقای خود و تحکیم پایه

تاری سفاکانه ماشین قهر دولت دینی سرمایه  همچنان ماالمال از رعب، وحشت و یکه

بود. مراکز کار و تولید بیش از همه جا فشار سهمگین این بربریت، خفقان و سلب 

از کوچک تا بزرگ، مرکزی به ها نمودند. همه کارخانهمی ابتدائی ترین آزادیها را تحمل

دی هر شرکت داشتند، یک ستاد تفتیش پلیسی که از جمله در درب ورو« حراست»نام 

داد تا نکند اعالمیه، کتاب یا آنچه را که می کل کارگران را مورد جستجوی بدنی قرار

نامیدند با خود به کارگاه برند. می «مضره»صاحبان سرمایه و حاکمان سرمایه داری 

تفتیش بدنی هر روزه مصداق بارز شکنجه، آزار، سرکوب فکری و جسمی، سلب ابتدائی 

توهین و نقض حداقل کرامت انسانی کارگران بود. بر همین پایه تک، تک ترین آزادی و 

نمودند. این می توده کارگر از اعمال آن نفرت داشتند و مدام علیه انجامش اعتراض

نفرت و اعتراض در تراست بزرگ صنعتی ایران خودرو سرانجام شکل اعتصاب به خود 

کارگر شرکت برای  5000از بیش  1365گرفت. در یکی از روزهای فروردین سال 

متوالی چرخ تولید را از چرخش باز داشتند. اعتصاب توسط کارگران شیفت های ساعت

در شیفت بعد از ظهر نیز با اعالم همپیوندی و ها صبح آغاز گردید اما همزنجیران آن

ان و انجام کار خودداری کردند. کارگرها اتحاد با همزنجیران خویش، از راه اندازی ماشین

متحد و همصدا خواستار الغاء تفتیش پلیسی خویش توسط عمال سرمایه و محاکمه 
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مأمور مزدوری گردیدند که در روزهای پیش عده ای را به بهانه تمرد از قبول بازرسی 

بدنی به باد ناسزا گرفته و آماج اهانت و هتاکی قرار داده بود. یک شاخص بسیار قابل 

کارگران های حضوربسیار چشمگیر و مؤثر افراد خانوادهتوجه و پردرخشش این اعتصاب، 

در این نمایش گسترده اعتراضی بود. آنها با تشکیل اجتماع در مقابل ورودی شرکت، 

فریاد حمایت از توده کارگر سر داده و جنایات سرمایه داران و دولت اسالمی سرمایه در 

نمودند. اعتصاب ساعتها به  پایمال نمودن حیثیت و اعتبار انسانی کارگران را محکوم

طول انجامید. مدیران و مالکان دولتی شرکت مطابق معمول سراسیمه و دستپاچه از 

قوای قهر و سرکوب طبقه خویش طلب کمک کردند. در روزهایی که طوفان سیاه جنگ 

غرید و هر فریاد می و طبقات سرمایه دار دو کشور ایران و عراق، همه جاها میان رژیم

فساد فی »و « همصدائی با دشمن دین و میهن»استثمارشوندگان و فرودستان  اعتراض

کارگران بیش  ائی و صف آرائی اعتراضی این گونهشد!! تحمل قدرت نممی اعالم« االرض

داشت. چکمه می از هر زمان دیگری رژیم را به تدارک توحش و سرکوب و کشتار وا

ت و رعب سر رسیدند، ایران خودرو را پوشان مسلح سپاهی، بسیجی و پیامگزاران دهش

آماده شلیک شدند، باران گلوله در فضای پیرامون ها در محاصره خود گرفتند، مسلسل

مؤسسه شروع به باریدن کرد. قوای قهر کوشید تا همه را غرق وحشت سازد، به کارگران 

ن فقط اخطار دهد که هیچ اعتراض و انتقاد آنها قابل تحمل نیست. پاسخ هر فریادشا

فکر و شعور و اراده های گلوله است. بازرسی بدنی هر کارگر و کنترل کامل کلیه چرخش

و شناخت آنان نیاز قهری سرمایه است و باید انجام گیرد. درگیری میان کارگران و 

آنها با نیروهای سرکوب و کشتار دولت اسالمی بورژوازی برای ساعاتی ادامه های خانواده

ارگر بر روی خواست خویش پای فشردند و عمال سرمایه سرانجام کهای یافت. توده

و ماههای بعد همچنان انجام ها کارخانه را ترک کردند. کنترل بدنی در روزها و هفته

شد اما اعتراض و ابراز خشم کارگران هم در سطحی قابل توجه نتیجه داد. کارگزاران 

توده کارگر نشدند، آنها خود را بورژوازی قادر به کتمان هراس خود از قدرت نمائی 
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ناگزیر دیدند که به تکرار احتمالی این نمایش قدرت و میدان داری بیاندیشند، بر همین 

 را تا حدی تعدیل نمودند و از دامنه فشارها کاستند. ها مبنی بازرسی

 1365اردیبهشت  –. مؤسسه پلی اکریل اصفهان 2

یلیک، نخ و الیاف پلی استر بود و تولیداتش کارخانه پلی اکریل تولید کننده الیاف اکر

گرفت. شرایط کار در می مختلف نساجی و تهیه فرش مورد استفاده قرارهای در شرکت

این بنگاه به شدت بیماری زا و هالکتبار بود. کارگران باید مدام با مواد شیمیائی مهلک، 

حالی که سرمایه داران از کردند، در می کارها سرطان زا و تولید کننده انواع بیماری

 تهیه هر نوع وسایل ایمنی یا لوازم کاهش مخاطرات جانی در محیط کار خودداری

نمودند. آنها با سفاکی و درندگی زایدالوصفی ابتالء کارگران به امراض کشنده مختلف می

کردند اما حاضر به اختصاص هیچ دیناری از کوه می در اثر سموم شیمیائی را مشاهده

شدند. نمی سودها، با هدف تقلیل خطرات سرکش جانی دامنگیر توده کارگر عظیم

کارگران به کرات علیه این وضعیت، علیه توحش صاحبان سرمایه و دولت سرمایه دار 

 زدند اما سوای تهدید به اخراج با هیچ جواب دیگری مواجهمی دست به اعتراض

نهادند که حتی یگانه نمی گران وقعیگردیدند. سرمایه داران نه فقط به اعتراض کارنمی

پزشک شرکت را هم اخراج و از این طریق ابعاد مخاطرات جانی دامنگیر صدها کارگر 

را وسعت هم بخشیدند. کارگران در اعتراض به این همه جنایت و وحشیگری دست از 

 در محیط کارخانه به گونه ای شورائی، نشستی برگزار نمودند. درها کار کشیدند. آن

این نشست همه مشارکت کردند و در پایان گفتگو اعالم نمودند که تا بهبود مؤثر شرایط 

ایمنی کار و بازگشت پزشک اخراجی به اعتصاب ادامه خواهند داد. سرمایه داران مطابق 

رسم همیشگی خواستار اعزام قوای سرکوب و یورش فاشیستی به صفوف توده کارگر 

الفاصله دست به کار گسیل چکمه پوشان مسلح معترض گردیدند. دولت سرمایه ب

خونریز شد. پاسداران و نیروهای اعمال قهر، کارخانه را در محاصره خویش گرفتند و 

شروع به ضرب و شتم و تهدید کردند. کارگران با اراده ای استوار دست به مقاومت زدند. 
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نها بود که راه اعتصاب یک هفته تمام طول کشید و سرانجام سرمایه داران و دولت آ

را محقق سازند از جمله ها عقب نشینی پیش گرفتند. آنها وعده دادند که برخی خواست

 پزشک جدیدی را استخدام و در کارخانه مستقر سازند. 

 1365خرداد  –. شرکت واحد اتوبوس رانی تهران 3

 دیگر، در کنار تحمیل بدترین شکلهای رژیم اسالمی سرمایه در کنار همه سبعیت

مستمرا کارگران شاغل را ها و جنگ زدگیها ها، آوارگی ها، فالکت ها، قحطیگرسنگی

جنگ وحشیانه خود با دولت های با زور و به صورت قهرآمیز مجبور به حضور در جبهه

جنگ حالت کامال اجباری داشت. کارگرانی که های کرد. رفتن به میدانمی عراق

دیدند و می یم دو رژیم علیه کارگران دو کشورکردند، جنگ را جنایت عظمی مقاومت

خریدند و سبعانه می زدند باید حتما خطر مرگ را به جانمی سر بازها از رفتن به جبهه

ها کردند. رژیم هر روز جمعیت انبوهی از کارگران کارخانهمی را تحملها ترین مجازات

با صور بخشنامه  65اوایل سال ساخت و در همین راستا در می های جنگرا روانه قتلگاه

درصد کل کارگران راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و  20ای اعالم داشت که 

جنگ خواهد ساخت. رانندگان با اطالع از مفاد بخشنامه غرق های حومه را روانه میدان

، در مناطق مختلف تهران به دور هم جمع گردیدندها در خشم و نفرت و انزجار شدند، آن

را با همزنجیران خویش در نواحی ها با هم به گفتگو نشستند، حاصل شور و مشورت

تصمیم به مقاومت ها دیگر در میان نهادند. در ادامه این گفت و شنودها و مشاوره

گرفتند. اجتماعات اعتراضی زیادی در جاهای مختلف برگزار کردند. اعتراضات این بار 

 هراسان شروع به عقب نشینی کرد. مؤثر افتاد و رژیم به گونه ای 

 1365خرداد  –. شرکت روغن نباتی پارس تهران 4

صدها کارگر در مقابل درب ورودی کارخانه اجتماع کردند و دست به اعتراض زدند. این 

رسید، مطابق تصمیم مدیرعامل بنگاه و در ادامه می نفر 300عده که شمار آنها به 

نیروی حراست شرکت بر پایه دستور صاحبان سرمایه، اخراج شده بودند. ها بیکارسازی
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داد. کارگرانی که همه عمر در اینجا لحظه، نمی آنان را به درون محوطه کارخانه راه

لحظه عمر خویش را در کوره تفتان سود سازی سرمایه ذوب و به صورت شط خروشان 

رمایه دار یا ابزار سود و سرمایه، راهی گنداب آز سرمایه اندوزی مردارخواران دژخیم س

حاکمیت و قدرت سرمایه ساخته بودند، اینک حتی اجازه ورود به محیط کارخانه و 

کارگر اخراجی کوشیدند  300نمودند. نمی گفتگو با استثمارگران جنایت پیشه را پیدا

حصار شرکت را در هم بشکنند و خود های تا از طریق توسل به زور و اعمال قدرت نرده

مدیرعامل برسانند اما با یورش قوای قهر سرمایه مواجه گردیدند. در این روز را به اتاق 

کارگران اخراجی از هزاران همزنجیر شاغل خود کمک خواستند. با سر دادن فریاد، 

خواستار حمایت و همرزمی آنها گردیدند. اما در نهایت تأسف هیچ آوای همدلی و 

سکوت مرگ زا، استیصال آمیز و ماالمال همپیوندی از هیچ کدام همزنجیران برنخاست. 

کرد. صدای می کار حکومتهای از احساس فروماندگی و زبونی و حقارت بر همه سالن

کارگر عاصی اخراجی در میان این سکوت و همزمان در خروش  300پیکار و اعتراض 

وحشت و دهشت زای قوای قهر دولت اسالمی سرمایه خاموش شد و کارگران های عربده

 هیچ نتیجه ای دست نیافتند.  به

 1365تیرماه  –. شرکت بنز خاور5

پیمود. چرخه تولید سرمایه داری زیر فشار می بیکاری در همه شهرها روند گسترش

بحران، جنگ، مشکالت کوبنده داد و ستد با بازار جهانی سرمایه داری، هزینه باالی 

کال جزء ثابت سرمایه، توان  تهیه مواد خام و کاالهای نیم ساخته و ماشین آالت یا

کردند. می چرخیدان نداشت، سرمایه داران دولتی و خصوصی مدام کارگران را بیکار

گروه صنعتی خاور نیز از جمله شرکت هائی بود که دست به اخراج وسیع کارگران زد 

یه و در طول مدتی بسیار کوتاه صدها کارگر را از کار بیکار نمود. اقدام جنایتکارانه سرما

خشم و قهر توده کارگر را برانگیخت. کارگران فریاد ها داران و موج گسترده اخراج
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خویش گفتند و در ادامه های اعتراض سر دادند، از گرسنگی و فقر و فالکت و بدبختی

 این فریادها دست از کار کشیدند. 

جیران تالش صاحبان سرمایه و رژیم اسالمی برای متقاعد ساختن اخراج شدگان و همزن

عاصی حامی و همرزم آنها به ختم اعتصاب بی نتیجه ماند. کارگران بر ابطال احکام 

پای فشردند و اعالم داشتند که تا بازگشت کامل همه اخراج شدگان به ها بیکارسازی

سر کار باز نخواهند گشت. اعتصاب یک هفته تمام به درازا کشید. کارگران هر روز در 

کردند. رژیم برای می خودداریها اما از راه اندازی ماشینشدند می محل شرکت حاضر

غلبه بر موج قهر توده کارگر به هر دسیسه و اقدامی دست یازید و سرانجام مطابق 

معمول توسل به یورش وسیع فاشیستی، ضرب و شتم و تهدید و گلوله باران اعتصاب 

صاب کنندگان حمله ورشد، را یگانه چاره کار دید. ماشین کشتار سرمایه به اجتماع اعت

عده ای را دستگیر و زندانی کردند، سایرین را تهدید به اخراج حتمی نمودند و در چنین 

 فضائی کارگران را مجبور به ختم اعتصاب و بازگشت به کار کردند. 

 1365تیرماه  –شهر همدان های . کوره پزخانه6

متنوع فاشیستی اش های و ارتش دستمزدها همه جا نازل بود و با اینکه دولت بورژوازی

 کردند، اما اعتراض به قلت مزدها مستمرا شکل اعتصاب پیدامی هر صدائی را خفه

از این لحاظ، در عرصه کمی بهای نیروی کار ها کرد. وضعیت کارگران کوره پزخانهمی

ر آجر شههای از توده همزنجیر آنان در صنایع بزرگ بدتر نیز بود. آجرپزان شاغل کوره

نهادند نمی پیش خواستار افزایش دستمزد بودند. سرمایه داران وقعیها همدان از مدت

دادند که در صورت اجتناب آنها حتما چرخ تولید را از کار خواهند می و کارگران اخطار

انداخت. سکوت کارفرمایان در یک سوی و فشار سهمگین گرسنگی و بی نانی و بی 

تا  10را به جوش آورد. در یکی از روزهای تیرماه حدود  داروئی باالخره خشم کارگران

مختلف آجرپزی شهر دست از کار کشیدند. آنها نخست در های هزار کارگر از کوره 15

مقابل هر کوره پیکتی اعتراضی بر پای داشتند، سپس از مراکز مختلف به سوی همدیگر 
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هم پیوست و به  حرکت کردند. خیل کثیر کارگران چون رودهای خروشان خشم به

صورت یک قدرت سیل آسا شروع به میدان داری کرد. سرمایه داران از قوای قهر طبقه 

خود مدد خواستند، نیروهای سرکوب در محل حاضر گردیدند، کارگران مقاومت نمودند 

روز به درازا کشید، صاحبان  8و بر خواست افزایش دستمزد پای فشردند. اعتصاب 

چند میلیونی کارگر نشان دادند که های نگین شدند، تودهسرمایه متحمل خسارت س

به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب نشینی نیستند. فریاد زدند که پایان 

اعتصاب در گرو دریافت حتمی افزایش مزدها است. اعتصاب با موفقیت کارگران پایان 

 4زایش مزدی به میزان آجرپزی با پرداخت افهای یافت و کارفرمایان و مالکان کوره

 درصد موافقت کردند. 

 1365تیرماه  –. کارخانه سیمان تهران 7

در کلیه مراکز کار و « شوراهای اسالمی کار»وجود نهادهای فاشیستی سرکوب زیر نام 

کارگر، برای پیکار علیه شرایط های تولید بسان بختکی مخوف بر سینه هر تالش توده

نمود. اکثریت غالب می روزشان سنگینیهای ری خواستهمرگبار کار و زندگی یا پیگی

ها کارگران از وجود این عمله و اکره کریه فاشیسم در محیط کار نفرت داشتند، از آن

 نمودند و مدام با اعضای این باندهای اختاپوسی ضد کارگر وارد جدال و کشمکشمی فرار

حدت و شدت رسید. تا آنجا  شدند. این جدال در سیمان تهران به درجه باالیی ازمی

 65که کارگران آماده شورش و تسویه حساب با این موجودات منفور گردیدند. درتیرماه 

اسالمی فاشیستی سرمایه به روال متعارف ساالنه شروع به تدارک الزم برای « شورای»

برگزاری سناریوی موسوم به انتخابات کرد. کارگران فرصت را مغتنم شمرده و آماده 

خود عزم جزم نمودند که مانع اجرای سناریو شوند، های زار شدند. آنان در گردهمائیکار

برگزاری انتخابات را مختل کنند و دست به فعالیت هایی زنند که حاصل آن برچیدن 

کارگر سیمان متحد و همرزم  2000کارخانه باشد. بیش از « شورای اسالمی»
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شدند و مانع تجدید حیات این نهاد سرکوب  را تحریم کردند. کارگران موفق« انتخابات»

 پلیسی گردیدند.

  1365مهرماه  –. چیت ری تهران 8

کارگر در روزهای پس های تعطیلی دو روز در هفته از جمله دستاوردهایی بود که توده

و مراکز کار و تولید به ویژه نساجی ها، بر سرمایه ها از قیام بهمن در برخی از کارخانه

بود. در اینجا ها ت اسالمی آنها تحمیل نمودند. چیت ری یکی از این کارخانهداران و دول

بردند و ساعات کار عمال می کارگران هر دو روز پنج شنبه و جمعه را در تعطیلی به سر

رژیم اسالمی بورژوازی در تداوم  1365ساعت در هفته کاهش یافته بود. در سال  40تا 

کارگران، اعالم  57ری هر دستاورد مبارزات سال تالش سبعانه خود برای بازپس گی

نمود که دو روز تعطیل در هفته را نیز در هر کجا که تا آن وقت جاری و برقرار بوده 

کند و همه کارگران مجبورند روزهای پنج شنبه در سر کار حاضر گردند. می است لغو

شد، می هنوز اجرابخشنامه رژیم در آن شمار مراکز کار که چنین چیزی وجود داشت و 

با موج مخالفت و اعتراض توده کارگر مواجه گردید. کارگران چیت ری از جمله این 

کارگر در این مرکز بزرگ صنعتی دست به اعتراض  2000معترضان بودند. بیش از 

زدند. آنها اعالم اعتصاب نمودند و چرخ تولید را از چرخش باز داشتند. نهاد قهر و 

به شورای اسالمی کار با همه توان علیه توده کارگر وارد میدان سرکوب پلیسی موسوم 

شد. مزدوران فاشیست بورژوازی در وهله نخست کوشیدند که کارگران را از شروع 

اعتصاب باز دارند، در صفوف متحد آنها شکاف اندازند و به هر حال مانع آغاز اعتصاب 

و همین شکست باعث گردید  کارگرستیز به شکست انجامیدهای شوند. همه این تالش

که شورا رسما دست به انحالل خود بزند و شر خود را در شکل خاص روزش از سر توده 

 کارگر کوتاه سازد. 

 

 



 229   /  فصل یازدهم: نیمه دوم دهه شصت، تبعات و آثار شوم شکست

 1366خردادماه  –. گروه صنعتی ملی )کفش ملی( 9

از جمله عظیم ترین واحدها و گروههای « پارک صنعتی ملی»تراست صنعتی موسوم به 

 تا اواخر دهه شصت خورشیدی به حساب 40یران از اوایل دهه صنعتی سرمایه داری ا

شدند. شرایط کار و استثمار کارگران می کارگر در آنجا استثمار 12000آمد. حدود می

از همه لحاظ مرگ آور بود. « میکسر»بسیار وحشیانه و در برخی کارگاهها به طور مثال 

هر روز توده انبوهی از کلیه مواد  کردند و در طولمی آنها بدون هیچ پوشش ایمنی کار

سازمان صنایع » 1366ساختند. در سال می خویشهای مهلک شیمیائی را وارد ریه

که مالکیت تراست را در دست داشت با صدور یک بخشنامه خبر از افزایش ساعات « ملی

پیش برای اجرای طرح موسوم ها کار در واحدهای مختلف شرکت داد. کارگران از مدت

کردند. می یا در واقع بهبود امنیت اشتغال خویش مبارزه« طرح طبقه بندی مشاغل»به 

جدید های بعالوه آنها خواستار افزایش مزدها بودند. صدور بخشنامه و تصمیم گیری

مالکان دولتی پارک صنعتی ملی، کارگران همه بخشها را به خشم آورد. گفت و شنودها 

ها کارگر آغاز شد و با سرعت توسعه پیدا کرد. شور و مشورتمیان توده ها و ارتباط گیری

حمل و نقل و هر عرصه دیگر های غذا و سپس سرویسهای به سالنها از پشت ماشین

همه « باید به اعتراض برخاست و دست به اعتصاب زد»ارتباط گیری بسط یافت. صدای 

شد. در صبح یکی از  جا پیچید و در پروسه پیچش به عزم جزم هزاران کارگر تبدیل

مرتبط شرکت آغاز گردید. های اعتراضی از همه کارخانههای روزهای خردادماه، پیکت

بسان جویبارها راه افتادند، به هم پیوستند، قدرت گردیدند، به نمایش ایستادند ها پیکت

کارگر عاصی را در ساحل جنوبی جاده قدیم  12000و اعتصابی عظیم با مشارکت فعال 

دید آوردند. کارگران معترض متحد اعالم نمودند که دستمزدها به جای کاهش کرج پ

باید هر چه سریعتر « طبقه بندی مشاغل»باید حتما افزایش یابد و طرح معروف به 

لباس اجرا پوشد. سرمایه داران دولتی و دولت روز سرمایه به وحشت افتادند. شرایط 

بالدرنگ دستور سرکوب وسیع صادر کرد.  ویژه جنگی بر ابعاد این هراس افزود. رژیم
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آماده شلیک ها ماشین قهر پلیسی و نظامی سرمایه با تمامی قوا وارد میدان شد. مسلسل

های انجمن»خود پای فشردند. های گردیدند، اما کارگران مقاومت کردند و بر خواسته

ری سپاهیان بازوی سرکوب توأمان فکری و فیزیکی قوای قهر بورژوازی به یا« اسالمی

وحشت آفرین سرمایه آمد. آنها کوشیدند تا با لیست کردن وعده و وعیدها، کارگران را 

به ختم اعتصاب راضی سازند. از رسیدن صدای فریادها به بلندگوها و بهره گیری ضد 

جنگ پرداختند، از افیون های انقالب گفتند!! به خواندن روضه پیرامون وضعیت جبهه

ندن و در هم نشئه زای شعورربای ناسیونالیسم برای فرسودن، پوسامهلک دین و سموم 

را به هم بافتند تا اراده ها همه رطب و یابسگرفتند. ها بهرهشکستن قدرت کارگران 

توده کارگر برای تداوم پیکار را در هم بشکنند. کارگران ادامه دادند. اعتصاب چند روز 

وان بندی و استحکام ارگانیک اندرونی طول کشید، اما اعتصاب کنندگان فاقد استخ

برای مقاومت در مقابل قوای سرکوب، دسیسه ها، تهاجم گسترده و همه نوعی ارتجاع 

هار بورژوازی بودند. با سرسختی دشمن و فقدان انسجام، همپیوندی و همجوشی 

سازمان یافته ضدسرمایه داری در درون خویش، فتور و تشتت در صفوف آنها شروع به 

به تردید افتادند. وحشت از بیکاری عده زیادی را دچار تزلزل ها دن کرد. خیلیبالی

دست به ها ساخت. خودفروختگان و عمله و اکره سرمایه با مشاهده این پاشنه آشیل

نفری کارگران با آنکه  12000کار فرسودن بیش از پیش اراده کارگران شدند. اعتصاب 

ب و سبعیت و بمباران و کشتارهای دو رژیم سرمایه در آن روزهای ماالمال از فشار سرکو

داری بعث عراق و اسالمی ایران بسیار خوش درخشید اما قادر به ادامه کار و تحمیل 

خود بر بورژوازی نگردید. کارگران به اعتصاب پایان دادند و متعاقب آن های خواسته

آغاز شد. شمار زیادی دستگیریها، به سیاهچال بردنها و شکنجه کردنها در سطحی وسیع 

از فعالین کارگری را روانه زندان کردند و کوشیدند تا سد راه شروع اعتراضات بعدی 

 گردند. 
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 1366تیرماه  –. کارخانه نیشکر هفت تپه خوزستان 10

دولت درنده های نیشکر هفت تپه در منطقه جنگی و در تیررس مستمر بمباران

شدند. شرایط کار با می هزاران کارگر استثماربورژوازی عراق قرار داشت. در اینجا 

کارگر فقط آماج بمبارانهای رژیم های مخاطرات جانی لحظه، به لحظه عجین بود. توده

 بعث نبودند، فقط هر نفس کشیدن اعتراضی آنها توسط جمهوری اسالمی سرکوب

 ر کارشد. شمار بسیار کثیری از آنها که در حوزه کاشت و داشت و برداشت نیشکنمی

کردند مستمرا در معرض حمله گرازها و حیوانات وحشی هم قرار داشتند. از زمین می

بارید، گرازان مزارع یورش ددمنشانه می و زمان جهنم سرمایه برایشان خطر مرگ

کردند. کارگران این قلمروها باید چیزی زیر می بورژوازی دو کشور را تکمیلهای ارتش

نمودند، اما دولت اسالمی می سیار سخت و مرگبار دریافتنام غرامت کار در شرایط ب

سرمایه از پرداخت این غرامت اجتناب نمود. همزمان از روشن سازی وضعیت اشتغال 

کردند می یک جمعیت وسیع کارگری خودداری کرد. این کارگران به شکل روزمزد کار

اعتراض نمودند اما  و قرار بود هر چه زودتر استخدام گردند. ماهها علیه این وضعیت

مطابق معمول هیچ گوش شنوائی وجود نداشت. بی سرانجامی وضع اشتغال این جمعیت 

همراه با عدم پرداخت غرامت کار در شرایط مرگ آور، هزاران کارگر را به ستوه آورد و 

کارگر با لیست کردن  4000تا  3000آماده فاز تازه ای از مبارزه و پیکار کرد. حدود 

خود اعالم اعتصاب نمودند. آنها خواستار پرداخت بدون قید و شرط غرامت کار مطالبات 

در منطقه جنگی و شرایط سخت و تبدیل قرارداد کار رفقای خویش از موقت به 

درازمدت و دائمی شدند. همزمان بر عزل مدیریت کارخانه به خاطر رفتار خصمانه اش 

در محوطه ها م اعتصاب و طرح خواستهبا کارگران اصرار ورزیدند. کارگران در پی اعال

پای فشردند. سرمایه ها داخلی شرکت اجتماع نمودند و بر ادامه مبارزه تا تحقق خواست

داران دولتی مؤسسه با مشاهده اعتصاب کارگران در نخستین گام از عوامل سرکوب 

از کارگر مدد خواستند. های فکری و شستشوی مغزی سرمایه برای چالش پیکار توده
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امام جمعه شهر شوش تقاضا کردند که به کارخانه آید و بساط وعظ پهن کند. در کنار 

این اقدام، تیمی از اشرار و عمله و اکره خود را هم ماموریت دادند تا به سازماندهی 

اوباشان، مزدوران و نیروهای فاشیست محلی دست زنند و آنها را آماده یورش سبعانه 

ران کنند. سرمایه داران چنین نمودند اما کارگران هم بیکار فاشیستی به اعتراض کارگ

نزدیک و شهرهای خوزستان های ننشستند. آنان نیز از همزنجیران خود در کارخانه

طلب حمایت نمودند. تقاضائی که بدون پاسخ نماند. کارگران چند واحد صنعتی به 

ختند. رژیم در شرایط و مبارزات همرزمان طبقاتی خود پرداها پشتیبانی از خواسته

شت. بر جنگ، از ادامه اعتصاب وحشت داهای خاص روز و در منطقه ای مجاور جبهه

همین مبنا دستور بیشترین سرکوبها را صادر ساخت. نیروهای پلیس و سپاه و دستجات 

سازمان یافته فاشیستی همگی با هم به جان کارگران افتادند. عده زیادی را دستگیر و 

سهمگین و سبعانه دولت های ال کردند. مقاومت کارگران زیر فشار یورشروانه سیاهچ

سرمایه، در هم شکست. اعتصاب پایان یافت اما آتش اعتراض و مبارزه به هیچ وجه 

 خاموش نشد و خیلی زود برای بار دیگر زبانه زد و مشتعل گردید.

 1366خرداد  – . جنرال تایر تهران11

کوبیدند و برای می همه جا بر طبل افزایش ساعات کارطبقه سرمایه دار و دولتش 

 60زدند. در خرداد سال می دستها اجرای این قانون سبعانه سرمایه به تمامی تالش

مدیریت جنرال تایر به کارگران اخطار داد که از این پس باید به جای هشت ساعت، ده 

اهد بود. گفته ساعت کار کنند و تمرد از پذیرش این حکم مستوجب مجازات خو

 1000پیچید و خروش اعتراض همه کارگران را به دنبال آورد. ها مدیرعامل در سالن

کارگر کارخانه به گفتگو با هم پرداختند. همه عاصی و شاکی بودند. موج نارضائی همه 

و ها را به جستجوی راه چاره کشاند و پروسه این جستجوها بستر شور و مشورت

عتصاب تنها سالحی بود که همگان آماده بر دوش گرفتنش بودند. ها گردید. اهمصدائی

کارگر متفق و متحد تصمیم به اعتصاب گرفتند. آنها چرخ تولید را از کار انداختند  1000
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کنند. مدیران و ایادی آنها شروع نمی و فریاد سردادند که افزایش ساعات کار را تحمل

جنگ، فروپاشی های هزار در جبههبه وعظ کردند. از شرایط جنگی، حضور صدها 

انبوه تر و رودهای پرخروش تر سود های اقتصاد، نیاز مبرم به کار بیشتر، تولید سرمایه

بهشتی را های گفتند. عربده جهاد، جهاد سر دادند، پای آخرت و حور و غلمان و مائده

را کردند  را به یادها آوردند. همه این کارها« حب الوطن من االیمان»پیش کشیدند، 

اما کارگران بر سر عزم خود ایستادند و تصریح کردند که حاضر به قبول دو ساعت کار 

اضافی بدون هیچ مزد نیستند. عده ای با خشم گفتند که از هشت ساعت کار روزانه 

ساعت به طور کامل بدون هیچ مزد است و حاضر نیستند  7حی و حاضرشان هم بیش از 

ساعته بیفزایند. کشمکش ادامه یافت و سرانجام  7بیگاری  دو ساعت دیگر هم بر همین

 کارگران پیروز شدند. صاحبان سرمایه عقب نشستند و افزایش ساعات کار منتفی گردید. 

  1366شهریور  –. کارخانه ارج تهران 12

و گسترش صنایع نظامی ها رژیم با همه قوا در تدارک تولید سالح، تشکیل زرادخانه

نفتی روند افول های شد، اضافه ارزشمی ید سرمایه داری هر روز مختلبود. چرخه تول

قابل راه اندازی ها پیمود. مراکز مهم صنعتی مستقر در مناطق غربی زیر آوار بمباران

نبودند. محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید طبقه کارگر یا آنچه بورژوازی تولید ناخالص 

گردید. داد و ستد سرمایه اجتماعی می نازل تر نامد هر سال از سال پیشمی داخلی

سهمگین بورژوازی های برد. تحریممی ایران با بازار جهانی از اختالل و افت شدید رنج

بخشید. جنگ روز به روز شعله ورتر و سرکش می امریکا نیز همه این معضالت را شدت

بود. نیازی که سرمایه اجتماعی ها شد و برای ادامه خود نیازمند انباشتن زرادخانهمی تر

توانست باشد. نمی باال به هیچ وجه پاسخگوی آن نبود وهای و مؤلفهها کشور با شاخص

در چنین وضعی نهادهای نظامی رژیم بر آن شدند که صنایع روز را هر چه بیشتر 

 میلیتاریستی کنند و بر پایه احتیاجات تسلیحاتی رژیم آنها را بازسازی نمایند. این

داد. به طور می و مراکز صنعتی را در وسعت شمول خود قرارها جهتگیری کل کارخانه
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مثال ایران خودرو از همان آغاز خطوط تولیدی ویژه ای را فقط به ساختن آمبوالنس و 

به تعبیر روز کارگران به تولید تابوت برای حمل اجساد کشتگان جنگ اختصاص داده 

کند و در جهنم سرمایه داری می در شرایط جنگی چنینبود. بورژوازی در سراسر دنیا 

ایران با توجه به فروپاشیدگی اقتصادی، بحران کوبنده سرمایه داری و تحریم ها، پویه 

یافت. در همین راستا و به اقتضای این می بازپرداخت نظامی صنایع ابعاد وسیع تری

ارج نیز خواستند که  جهتگیری، دولت موسوی و سپاه پاسداران از مدیران کارخانه

ماشین آالت، ابزار کار، نیروی متخصص و خطوط تولید شرکت یکسره در اختیار صنایع 

نظامی کشور قرار گیرد. کارگران به مخالفت برخاستند و خواستار الغاء این تصمیم 

کارگر شرکت  700شدند. اما رژیم با عزم جزم آماده انجام این نقل و انتقال بود. حدود 

کار کشیدند و بر خواست الغاء مصوبه رژیم پای فشردند. این اعتراض به جائی  دست از

 نرسید و سرانجام ارج در صنایع نظامی جمهوری اسالمی ادغام شد.

 1366شهریور  –. کارخانه بنز خاور تهران 13

کارگران این شرکت کمی توضیح دادیم. شرایط کار  65پیش تر در مورد اعتصاب سال 

شد. سرمایه داران مالک بنز خاور با می ی کارگران آنجا روز به روز بدترو وضعیت زندگ

هدف سوداندوزی هر چه انبوه تر و سرمایه افزائی هر چه عظیم تر، تصمیم گرفتند که 

از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری کنند. سیاست جنایتکارانه و بشرستیزانه ای 

نهاد خیلی سریع و در می خود را پشت سرکه اگر در آن روزها مراحل نخست آزمون 

کوتاه ترین زمان به رویه عام و منوال جاری کل طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری 

ایران برای تشدید هر چه سبعانه تر و سفاکانه تر استثمار توده کارگر تبدیل شد. سرمایه 

زدها را به جای پرداخت داران بنز خاور ماهها دستمزد کارگران را مصادره کردند. این م

به سرمایه خود افزودند و دستمایه رونق گسترده تر انباشت کردند. گرسنگی، فالکت، 

برهنگی، کارتن خوابی، ویرانه نشینی کارگران و محرومیت هر چه ژرف تر آنان و افراد 

ار خانواده آنها از دکتر و دارو و درمان و مدرسه و معلم و آموزش را وثیقه افزایش بی مه
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سودهای خود خویش نمودند. بورژوازی برای تشدید استثمار طبقه کارگر، به هر توحشی 

ها یازید و تعویق طوالنی مدت پرداخت دستمزدها نیز یکی از همین بربریتمی دست

کارگر  2000بود. کارگران علیه این جنایت سرمایه دست به اعتراض زدند. بیش از 

اعتصاب نمودند، خواهان پرداخت فوری و بدون قید شرکت دست از کار کشیدند. اعالم 

یا بهبود « طرح طبقه بندی مشاغل»و شرط دستمزدها شدند، همزمان خواستار اجرای 

وضعیت اشتغال خود گردیدند. مبارزه کارگران به بار نشست. آنها پیروز شدند و مالکان 

 شرکت را مجبور به عقب نشینی کردند. 

 1366روردین ف –. کمباین سازی اراک 14

اعتصاب کارگران کمباین سازی نیز در زمره مبارزات موفق این سال بود. صدها کارگر 

« طرح طبقه بندی مشاغل»شرکت خواهان روشن شدن وضعیت اشتغال خود و اجرای 

نام داشت!! قطع « مزایا»بودند. سرمایه داران بخشی از دستمزد این کارگران را هم که 

کردند. می ای کاهش باز هم بیشتر بهای نیروی کار نقشه ریزیکرده و از این طریق بر

کارگران اعتراض نمودند، چرخ تولید را متوقف ساختند، سرمایه داران نیز مطابق معمول 

قوای قهر طبقاتی خود را احضار و آماده سرکوب کردند. فرمانده سپاه پاسداران اراک 

وارد محوطه کارخانه شد. او شخصا در پیشاپیش چکمه پوشان مسلح رژیم اسالمی 

شروع به تهدید نمود، فضای شرکت را از رعب و وحشت آکند، از توده کارگر خواست 

را پایان بخشند. کارگران مقاومت کردند و تأکید ه به سر کار باز گردند و اعتصاب ک

شرط حتمی بازگشت به کار است. فرمانده سپاه ها نمودند که تحقق همه خواست

قادر به ها یا کور کردنها تهدیدها، وحشت آفرینی ها، سخن از سر بریدندریافت که 

عقب راندن کارگران گرسنه و عاصی و آماده طغیان نیست. با همین محاسبه راه چاره 

را در رایزنی با صاحبان سرمایه و توصیه مماشات دید. اعتصاب با پیروزی کارگران پایان 

 یافت. 
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 1366اسفند  –خوزستان . شرکت لوله سازی اهواز 15

باالتر گفته شد که تأخیر در پرداخت مزدها با بیشترین شتاب، روال روتین کار سرمایه 

 چنینها شد. همه مالکان دولتی و خصوصی سرمایه، بنیادها و تراستمی داران

کارگران شرکت لوله سازی خوزستان هم اسیر همین  66کردند. در نیمه دوم سال می

. دستمزدها به تعویق افتاد و فشار بدهکاری، گرسنگی، بی داروئی، وضعیت گردیدند

دیگر کارگران های معضل تأخیر در پرداخت اجاره بهای کومه مسکونی و همه بدبختی

مدتی وعده، وعیدهای صاحبان سرمایه را گوش دادند اما خبری ها را به ستوه آورد. آن

از پیش بر سرشان آوار شد. تصمیم به بیش ها نشد. ماه آخر سال رسید و کوه گرفتاری

کارگر دست از کار کشیدند. آنها در محیط شرکت اجتماع  4000اعتصاب گرفتند. حدود 

نمودند و آماده تعیین تکلیف گردیدند. در شرایطی که خوزستان آماج بیشترین 

بورژوازی درنده عراق بود، جمهوری اسالمی های هوائی و موشک اندازیهای بمباران

دانست که در مقابل کارگران عاصی اعتصاب کننده چه راهی پیش گیرد، نمی ج و واجها

کارگر خوزستان های هوائی و موشکی و شیمیائی رژیم صدام علیه تودههای آیا بمباران

دولت های خود را برای نابودی کارگران این استان با بمبهای را تکمیل کند و بمب

یا تن به تسلیم دهد و عقب بنشیند. اراده استوارکارگران بعث بورژوازی به هم در آمیزد 

برای ادامه اعتصاب و پیشبرد پیکار، ماشین قهر نظامی و پلیسی رژیم اسالمی را مجبور 

به گزینش راه دوم کرد. آنها عقب نشستند، وعده و وعیدهای سرمایه داران نیز قادر به 

فق شد و اعتصاب پس از دو روز پایان توده کارگر تواهای فریب کارگران نشد. با خواست

 یافت.

  1367اردیبهشت سال  –. کارخانه زامیاد تهران 16

زامیاد هم در زمره شرکت هائی بود که خیل کثیری از کارگران را اخراج و راهی برهوت 

دست ها کارگر علیه بیکارسازی 2000حدود  67بیکاری نموده بود. در ماه اردیبهشت 

به اعتراض زدند. کارگران شاغل به حمایت از خواست همزنجیران اخراجی خود 
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برخاستند. همگی در مقابل حراست کارخانه اجتماع نمودند و خواهان بازگشت کلیه 

بیکارشدگان به سر کار شدند. مزدوران حراستی و انتظامی شرکت شروع به تهدید 

امل سرکوب و قوای قهر سرمایه برای ختم نمودند. آنها گفتند که در اسراع وقت از عو

گیرند. تهدیدات اثر نداشت. کارگران به اعتصاب ادامه دادند اما سرمایه می اعتصاب کمک

 داران حاضر به بازگرداندن اخراج شدگان نگردیدند.

 –. خیزش کارگران پارس الکتریک تهران علیه شورای اسالمی کار 17

  67اردیبهشت 

کارگر بودند. کارگران آنها های می کار همه جا زیر آوار نفرت تودهاعضای شوراهای اسال

را بخش الیتجزای قوای سرکوب و جاسوسان مزدور سرمایه دار و دولت سرمایه در میان 

زیر برق سرنیزه سپاه پاسداران و بسیج و « شوراها»دانستند. با این وجود می خویش

خواستند تا در می و هر سال از کارگران دادندمی ماشین قهر به حیات کثیف خود ادامه

پلیسی آنها صحه بگذارند. های سناریوی سیاه انتخابات شرکت کرده و بر تداوم فعالیت

شدند، توده کارگر خواستار می گذشت منفورترمی این جماعت مخوف هر چه زمان

به برچیدن بساط شورای اسالمی بودند و در همین راستا به رغم همه فشارها حاضر 

شدند. در کارخانه پارس الکتریک روند نمی آنها« انتخاباتی»های شرکت در دجال بازی

این انزجار و نفرت سرانجام شکل یک جدال و رویاروئی جدی به خود گرفت. عوامل 

سرمایه از کارگران خواستند که حتما در اجالس حاضر و در نمایش انتخاباتی جویند، 

یزانه و شنیع اعالم کردند که در جلسه رأی گیری مقداری آنها به گونه ای بسیار بشرست

پتو و مایحتاج عمومی هم با قید قرعه میان حاضران تقسیم خواهد شد!! کارگران 

را تحریم کردند و مراسم آن را به فرصتی برای اعتراض، « انتخابات شورا»بالعکس 

ن شرکت بیش از عصیان و ابراز خشم علیه کارفرمایان مبدل ساختند. شمار کارگرا

رأی از صندوق  200نفر بود، سناریوپردازان با توسل به ترفند و دسیسه حدود  1700
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بیرون آوردند و سپس با شناعت و وقاحت زایدلوصفی در مقابل چشمان حیرت زده 

 برگ رأی اعالم کردند!! 600تماشاچیان این رقم را 

 1367امرداد  –. صنایع فلزی تهران 18

ان صنایع فلزی به جرم فعالیت در مبارزه برای بهبود شرایط کار و عده ای از کارگر

بردند، به بیان می دولت سرمایه به سرهای افزایش دستمزدها دستگیر و در سیاهچال

دیگر نه فقط پیکار کارگران برای باالبردن مزدها به نتیجه ای نرسیده بود که همرزمان 

چاره ای نداشتند سوای آنکه دور ها د. آنهم بیکار، زندانی و زیر شکنجه بودنها آن

کارگر پس از شور و مشورت و بررسی همه جوانب کار  500جدید کارزار را آغاز کنند. 

را خواباندند، تولید را متوقف ساختند و گفتند که خواستار ها دست در دست هم ماشین

به سر کار افزایش دستمزدها، آزادی بدون قید و شرط همزنجیران و بازگشت آنها 

هستند. صاحبان سرمایه در مقابل این خواستها مقاومت کردند. نیروهای سرکوب رژیم 

های اسالمی با بیشترین شتاب وارد کارخانه شدند، شروع به تهدید نمودند. از دستگیری

افزونتر و کیفرهای سهمگین تر سخن راندند. پاسداران های گسترده تر، زندانی ساختن

محکمه تشکیل دادند، شروع به محاکمه کارگران نمودند و به خیلی در محل کارخانه 

اما کسی را به هراس نیانداخت. ها و تهدیدها جنایات دیگر دست زدند. محکمه پردازی

روز اعتصاب را ادامه دادند و سرانجام موفق به آزاد ساختن  7کارگر مصمم و استوار  500

 ار شدند. اسیر همرزم و بازگرداندن آنها به سر ک 8

 1368و فروردین  67اسفند  –. پاالیشگاه تهران 19

رسم بورژوازی ایران از روز سیاه پیدایش تا حال آن بوده است که همواره بخشی از 

عنوان از جمله عیدی آخر سال  دستمزدهای بسیار نازل و محقر را زیر دهها نام و

کاری است که ر و مراکز دوهای کرده است!! بحث البته مربوط به گذشتهمی پرداخت

شد. در مورد اینکه چرا سرمایه داران می مزدها احیانا در پایان ماه به کارگران داده

کردند قبال به تفصیل بحث کرده ایم. پیداست که هموارسازی راه سالخی می چنین
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باشد. دولت سرمایه در می همان مزدهای محقر هدف اصلی انجام این کار بوده است و

بسان همه سرمایه داران دیگر، در همه جا، از جمله پاالیشگاه تهران  67ال اواخر س

همین سالخی مزدها را دستور کار کرد و آنچه را که عیدی یا مطالبات آخر سال کارگران 

نام داشت به میزان قابل توجهی تنزل داد. چندین هزار کارگر پاالیشگاه علیه این اقدام 

ن مطالبات پایان سال وسیعا سالخی شده خود ابا ورزیدند. رژیم اعتراض کردند و از گرفت

اعتراض کارگران پاالیشگاه تهران خیلی سریع مورد حمایت نفتگران در سایر 

پاالیشگاهها از جمله شیراز، اصفهان و تبریز قرار گرفت. دولت سرمایه از پذیرش خواست 

 ه درازا کشید. ادامه یافت و برای ماهها بها کارگران امتناع نمود. کشمکش

  1368فروردین  –. کارخانه کاشی سعدی تهران 20

 پیش چند هزار کارگر این شرکت برای افزایش دستمزد تالشها در حالی که از مدت

نمودند، ناگهان اخبار مربوط به نمی کردند و هیچ پاسخ مساعدی دریافتمی

اسالمی شرکت بسان بمب عظیم سرمایه داران بسیار متدین، زاهد و عابد های اختالس

کل فضای کارگاهها را در خود پیچید. تا حال کارفرمایان به محض شنیدن صدای 

عظیم ساالنه!! های خواست دستمزد کارگران یکسره از ورشکستگی شرکت!! زیان

گفتند، ترهاتی که  توده کارگر ها میمستضعف بودن مالکان کارخانه!! و این بدبختی

 دانستند، همه را شیادی و فریبکاری محضمی سیار خوبچند و چون آنها را ب

نمودند. حال سرمایه داران خود در نزاع نمی دانستند و هیچ تره ای برایشان خردمی

 نجومی همدیگر برهای پرده از دزدیها کرکس وار بر سر تقسیم سودها و سرمایه

راندند. وقاحت، می نکهکشانی سخهای کردند و از اختالسمی داشتند، اسرار هویدامی

قباحت و بیشرمی بیش ازحد صاحبان سرمایه آتش قهر استثمارشوندگان گرسنه کارگر 

هزار کارگر  3پیش شعله ور نمود. آنها را به جوش و خروش انداخت. حدود  را بیش از

با اعالم اعتصاب و اجتماع در محیط کارخانه خواستار افزایش بالدرنگ دستمزدها شدند، 

عالم کردند که ریال به ریال ارقام اختالس حاصل کار و استثمار آنان است، همزمان ا
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باید وصول و صرف تأمین اعتبار الزم برای افزایش مزدها گردد. کارگران مطالبات دیگری 

را هم لیست کردند. از جمله اینکه روزانه کار کوتاه تر شود، دو روز تعطیل در هفته 

اضافه کاری اجباری بدون هیچ دستمزد به طور کامل  حتما لباس اجرا پوشد و باالخره

و برای همیشه ملغا گردد. سرمایه داران با مشاهده خشم و عزم جزم کارگران سراسیمه 

شدند. مطابق معمول از قوای سرکوب به عنوان حالل همه مشکالت خواهان حضور و 

بساط رعب و ارعاب مداخله گردیدند. پاسداران در اسرع وقت خود را به شرکت رساندند. 

 3پهن کردند و از اعتصاب کنندگان خواستند تا به سر کار باز گردند. جمعیت عظیم 

هزار نفری کارگران بدون احساس هیچ هراس از تهدید و دهشت آفرینی قوای سرکوب 

مجددا تشکیل اجتماع دادند. با هم به رایزنی نشستند و دقایقی بعد متحد و مصمم با 

فریاد زدند که عوامل سرکوب باید بالدرنگ از محیط کارخانه خارج صدای بسیار رسا 

ادامه یافت. کارفرمایان و عمله کشتار با مشاهده سرسختی و تسلیم ها گردند. کشمکش

ناپذیری کارگران احساس فروماندگی کردند. کوبیدن بر طبل تهدید را کارساز موفق 

توده کارگرخواستند که چند صباحی  نیافتند. شروع به دادن وعده و وعید نمودند و از

 صبر کنند تا برای تحقق برخی مطالبات چاره اندیشی گردد!!. 

 و نقاط قوتها مروری در کارنامه پنج ساله، فروماندگی

آنچه در باال و به عنوان گزارش رخدادها در این برهه کوتاه زمانی آمد، صرفا استخراج 

بود. ها مهم جنبش در طول آن سالهای نمونه هایی برای بازشناسی برخی شاخص

نه فقط بیشتر از اینها که چند برابر این تعداد ها شمار اعتصابات، اعتراضات و خیزش

شد. آمار اعتصابات یک هفته ای و چند روزه حتی در همان سه سال نخست می برآورد

آنها گذشت. منحنی مشارکت کارگران در مبارزات و نمایش قدرت   60و  50از مرز 

باز هم سیر صعودی پیمود. با همه  69و  68برای تعطیل چرخه تولید در طول دو سال 

سال، شاید بتوان خزشی حلزونی  5کارگر در این های اینها در بررسی کارنامه پیکار توده

برای خروج از فشار آوارهای سنگین فاجعه بارترین شکستها و تالش برای ازسرگیری 
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حکمرانی فاشیستی های یکی از وخیم ترین و سهمگین ترین دورهپویه متعارف پیکار در 

توان می ارتجاع بورژوازی را خصلت نمای جنبش کارگری آن ایام دید. در این ارزیابی

 مهم زیر انگشت تأکید نهاد. های بر مؤلفه

 معیشتیهای تشدید مبارزه برای خواسته .1

دقیق ترین بازنمای احساس توان مطالبات معیشتی کارگران به عنوان حساس ترین و 

یا قدرت حی و حاضر پیکار آنها درقیاس با دوره قبل سیر باالرونده یافت. شروع جنگ، 

شیوع قحطی، مهندسی فاشیستی فضای توقعات و انتظارات توده کارگر توسط حاکمان 

سرمایه، به ویژه بخشی که بعدها سناریوی وقیح اصالح طلبی راه انداخت!!، حمام 

دهشت آفرین، سالخی بی سابقه و سراسری جنبش کارگری و نیروهای چپ، های خون

در یک کالم تهاجم هولوکاست گونه فاشیسم هار اسالمی بورژوازی به زندگی، امید، 

فکر، انتظار و آرمان انسانهای کارگر در شروع دهه شصت، احساس قدرت یا بازشناسی 

و ها نمود. در همین راستا سطح خواستتوان و ظرفیت پیکار را در کارگران قتل عام 

سال نخست این دهه بخش قابل  5انتظارات آنها را به شکلی وحشتناک پائین آورد. در 

توجهی از طبقه کارگر مطالبه افزایش بهای نیروی کار یا بهبود شرایط کار و زندگی را 

ان موسوم سازم 61و  1360های تا حدود زیادی کنار نهاد، فراموش نکنیم که در سال

رسم رایج خود را هم کنار نهاد و در پایان سال ها، حتی یک « شورای عالی کار» به 

مبارزه طبقاتی به حکم اجبار و ها ریال به حداقل دستمزدها اضافه ننمود. با همه این

زیر فشار قهر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه، راه خود را ادامه داد، پیدا است که 

پهلو گرفت. با آغاز نیمه ها مدارها چرخید و بر سینه سست ترین ساحل در نازل ترین

دوم دهه مذکور، این وضع شروع به تغییر کرد، کارگران در مقابل تهاجم حاکمیت 

بورژوازی برای الغاء تعطیلی دو روز در هفته یا طوالنی کردن روزانه کار، بزرگ ترین 

باال بردن بهای نیروی کار خویش شدند،  اعتصابات را سازمان دادند. همزمان خواستار

علیه مرگبار شدن مستمر شرایط کار در کارخانه و مراکز مختلف کار دست به اعتراض 
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زدند. به تدریج احساس قدرت بیشتری نمودند سطح انتظارات خود را باال بردند و برای 

 نیرومند مبارزه راه انداختند. های روز، موجهای حصول خواسته

 و قهر روز افزون علیه شوراهای اسالمی کارخشم . 2

وجود شوراهای اسالمی کار یا نهادهای شستشوی مغزی و سرکوب فکری و فیزیکی 

کارگران در وسیع ترین سطح آماج خشم، قهر، نفرت و اعتراض شد. انحالل این شوراها 

مال دلیلش هم کا به یک مطالبه مهم و محور پرجوش و خروش مبارزات روز بدل گردید.

کردند که می عمال نقش اختاپوس دهشتناکی را بازی« شوراهای اسالمی»روشن بود. 

سایه به سایه، دم به دم و قدم به قدم تمامی رفتار، حاالت، سکنات، ارتباطات و حرکت 

کردند. نقش مسموم ترین و بیماری می فکر، اراده، شعور و تصمیم کارگران را کنترل

نمودند. سد راه هر میزان شور می یکره هستی توده کارگر بازیرا در پها زاترین آلودگی

و مشورت، درد دل، همدردی، همصدائی و راه حل جوئی کارگران بودند، همه چیز را 

ها کردند، برای جلوگیری از نطفه بندی اعتراضمی به نهادهای اختاپوسی امنیتی گزارش

 هر دسیسه و توطئه ضد انسانی یازیدند، بهمی و اعتصابات به هر انسان ستیزی دست

با این کارکرد، « شوراها»و مبارزات شوند. ها آویختند تا مانع شکل گیری خیزشمی

مخوف ترین سالح دست بورژوازی بودند و برای راه اندازی مبارزه، سازمان دادن 

ر شد. دمی کارزارها و برای برچیدن کامل آنها اعتصابات و پیشبرد پیکار باید علیه آن

کارگر که ماالمال از خشم و های نیمه دوم دهه شصت این جدال شعله کشید. توده

نفرت نسبت به این ایادی مزدور سرمایه بودند به صورت بسیار عریان و بی پروا خواستار 

کار شدند. جنبش های و برچیدن کامل آنها در محیط« شورای اسالمی»انحالل هر نوع 

به وجود این نهادهای پلیسی را از جمله شعارهای همه  کارگری خیلی سریع پایان دادن

جا مطرح خود ساخت. همان گونه که باالتر دیدیم کارگران ایران خودرو در فروردین 

، 1366، سیمان تهران در تیرماه همین سال، شکرسازان هفت تپه در تابستان 65

ال، پارس الکتریک کارگران پالسکوکار و ایندامین به ترتیب در پائیز و زمستان این س
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بسیار قاطع و مصمم بر انحالل شوراهای  1367و ایران یاسا در آبان  67در تیرماه 

این نهادها را آماج حمله قرار « انتخابات»اسالمی پای فشردند. سناریوی موسوم به 

دادند، از همزنجیران خود خواستند که هر نوع همراهی با مزدوران امنیتی بورژوازی در 

 را تحریم کنند و خیلی کارهای دیگر که انجام دادند. ا هاین دکه

 جنگ های . مبارزه علیه اعزام به جبهه3

آدم سوزی سرمایه با جنگ میان دو دولت سرمایه داری ایران و عراق در های کوره

سوخت و هر روزجمعیتی عظیم می منطقه ای وسیع از کرانه خلیج تا مرزهای ترکیه

ساخت. فاشیسم هار اسالمی می کارگر دو کشور را هیزم اشتعال خودازسکنه نفرین شده 

اقتصادی، شستشوی مغزی، تهدید و  قهر بورژوازی، کارگران و کارگرزادگان را با فشار

کرد، کل راههای منتهی به غرب شاهد ها میزور سرنیزه چندهزار، چندهزار راهی جبهه

به شهرهای مختلف بود. ها ده آنحمل انسانهای زنده به جنگ و بازگشت اجساد مر

های شد و کران تا کران جهنم سرمایه داری نقش میدانمی سراسر جامعه گورستان

های کرد. کشتار به صورت اعدام در زندانها، قتل عام در خانهمی کشتار و تیرباران را پیدا

 محتوای فراگیرها تفتیده زورآزمائی ارتشهای تیمی و خاکستر شدن در برهوت

رخدادهای روز جهنم سرمایه داری بود. نیروهای قربانی کل این کشتارگاهها نیز کارگران 

های بودند. رژیم هر روز شمار کثیری کارگر شاغل در مراکز کار را به زور سوار کامیون

کرد تا در کنار صدها هزار همزنجیر دیگر کوره جنگ را مشتعل نگه دارند. می نظامی

از همان آغاز، اعتراض توده کارگر را در پی داشت. با طوالنی شدن جنایت و بربریتی که 

جنگ و افزایش روز به روز کشتارها این اعتراض گسترده تر و طوفانی تر شد. در سال 

برای نخستین بار محالت کارگرنشین جنوب تهران شاهد برپائی تظاهرات خشمگین  63

راضات در شروع نیمه دوم دهه ضد جنگ با شرکت شمار چشمگیر کارگران شد. این اعت

کار را تا حد قابل توجهی در خود پیچید. های و محیطها شصت فضای داخلی کارخانه

جنگ و مقاومت در مقابل فشار رژیم برای قبول این های عصیان علیه اعزام به جبهه
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اعزام اجباری، عرصه مهمی از کشاکش جاری میان کارگران در یک سوی و سرمایه 

کارگر علیه گسیل های ولت آنها در سوی دیگر شد. در خیلی از مراکز کار تودهداران و د

دست به اعتصاب زدند و چرخ تولید را از کار ها خویش یا همزنجیران خود به جبهه

پاالیشگاه تهران شاهد وقوع چنین اعتصاب و اعتراضی  1365انداختند. در فروردین 

ند و خواستار الغاء حکم اعزام رفقای خویش گردید. چند هزار کارگر دست از کار کشید

به جنگ گردیدند. در خرداد همین سال کارگران سیمان تهران هم نوع همین اعتصاب 

را سازمان دهی کردند. در اینجا نیز صدها کارگر با سر دادن فریاد ضد جنگ اعالم 

 67در تیرماه سر خواهند پیچید. اعتراضات ادامه یافت و ها داشتند که از رفتن به جبهه

 حرکت وسیع کارگران ایران خودرو را به دنبال آورد.

 ها و همرزمیها . طنین تازه همصدائی ها، همبستگی4

تاخت تا می 1360فاشیسم اسالمی بورژوازی به ویژه در روزها و ماههای بعد از خرداد 

ی ضد هرچه را که نشان از ارزشهای انسانی یا همبستگی، اتحاد و همپیوندی طبقات

سرمایه داری داشت جاروب کند و راهی گورستان سازد. وقتی که هر آوای حمایت یک 

کارگر از نازل ترین حقوق پایمال شده همزنجیرش با اخراج و دستگیری و زندان و 

اتحاد، اتفاق و همدلی های گرفت جای شگفتی چندانی نبود، اگر جوانهمی شکنجه پاسخ

خشکیدن و سوختن کند. این وضع اما در نیمه دوه کارگران به جای رشد، شروع به 

دهه مورد گفتگو تا حد وسیعی دچار تغییر شد. اخراج هر کارگر موج مخالفت صدها 

کارگر همرنج او در درون مراکز کار را به دنبال آورد. دستگیری فعاالن کارگری به شعله 

جامید. روند کارگر در این کارخانه و آن مؤسسه انهای ور شدن خشم همه توده

بیکارسازیها با شتابی بیش از گذشته پیش تاخت اما مقاومت متحد و یکپارچه کارگران 

پرطنین ها برای مقابله با این جنایت سرمایه داران و رژیم هم روزافزون گردید. همصدائی

همبستگی و همرزمی در مقابل تهاجم فاشیستی دولت سرمایه و مدیران های شد، رشته

قوام و استحکام بیشتری پیدا کرد. در بنز خاور وقتی سرمایه داران ها کتو مالکان شر
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حکم اخراج صدها کارگر را صادر کردند، کارگران اخراجی از پشتیبانی بسیار مؤثر تمامی 

کارگران دیگر برخوردار شدند. همه دست از کار کشیدند و درد دامنگیر اخراج شدگان 

کارگر را  90کارفرمایان صنایع شیشه نشکن  65ه را درد خویش تلقی کردند. در تیرما

از کار بیکار نمودند. این کارگران در اعتراض و شورش خود علیه این جنایت تنها نماندند 

های و اعتصاب کل همزنجیران پشتوانه مبارزه و نمایش قدرت آنها گردید. در کارخانه

کارگر مشابه های ت هم تودهزامیاد، ایران خودرو، صنایع فلزی تهران، ارج و استارالی

 را به نمایش گذاشتند. ها و همرزمیها و همگامیها همین همبستگی

 به صنایع نظامی ها . اعتصاب علیه الحاق کارخانه5

 جنگ به هر کاری دستهای مورد نیاز جبهههای رژیم اسالمی برای تهیه ساز و برگ

به صنایع نظامی ها سالح و انضمام آنزد. ادغام پاره ای از صنایع در مؤسسات تولید می

بر پایه مصوبه ای قرار شد که  1366کشور هم یکی از این اقدامات بود. در شهریور 

کارخانه بزرگ ارج، سازنده انواع و اقسام وسائل خانگی تعطیل و کلیه خطوط تولید آن 

کم در به مراکز تهیه اسلحه و مهمات جنگی منضم گردد. چند ماه بعد اجرای همین ح

مورد کارخانه فنرسازی تهران نیز دستور کار شد. به کارگران هر دو شرکت اخطار گردید 

تسلیحاتی م سفارشات جنگی و تولید مایحتاج که به جای تولیدات پیشین آماده انجا

باشند. تصمیم رژیم در هر دو کارخانه و مؤسسات مشابه با موج مخالفت و ها جبهه

واجه شد. کارگران دست از کار کشیدند و اعالم کردند که کارگر مهای اعتراض توده

باشند. حاکمان سرمایه مبهوت از جسارت و بی نمی حاضر به اشتغال در صنایع نظامی

پروائی کارگران، مطابق معمول شروع به تهدید کردند. اعتصاب آنها را سرپیچی و تمرد 

و کیفرهای سخت گفتند و ها از مقررات ویژه شرایط جنگی قلمداد نمودند. از مجازات

 سرانجام کارگران را مجبور به عقب نشینی و قبول دستورات خود ساختند.

تواند تصویری کم و بیش گویا از موقعیت جنبش کارگری در می جمعبست نکات باال

برهه زمانی مورد گفتگو به دست دهد. کارگران بر اقتضای هستی اجتماعی خود و بر 
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رفرمیستی و سرمایه مدار احزاب لنینی حتی در این شرایط ای هخالف انگاره پردازی

بسیار دشوار و ماالمال از مخاطره وارد هیچ خط کشی، منفک سازی و جدول آفرینی 

برای مبارزات جاری خود نشدند. انبوه اعتصابات را برای افزایش بهای نیروی کار خویش 

اعتراض کردند و برای تغییر این  هاسازمان دادند. علیه شرایط مرگبار کار در کارخانه

شرایط مبارزه نمودند. همزمان در مقابل تالش بورژوازی برای اعزام آنها و فرزندانشان 

جنگ ارتجاعی میان دولت ها، دست به مقاومت زدند. ولو در سطحی نازل، های به جبهه

نگ محالت کارگری با خواست پایان جهای جنبش ضد جنگ راه انداختند. در خیابان

به ها خودداری نمودند، علیه الحاق کارخانهها تظاهرات بر پا کردند. از رفتن به جبهه

صنایع نظامی دست از کار کشیدند و چرخه تولید را متوقف ساختند، آنها از همه این 

بورژوازی فریاد زدند. در کنار این های راهها نفرت خویش را نسبت به جنگ افروزی

و نهادهای فاشیستی مشابه مستقر در « شوراهای اسالمی کار»مبارزات، همه جا علیه 

رژیم برای سرکوب های درون مراکز کار و تولید شوریدند. این نهادها را ساز و برگ

شدند. جنبش ها فیزیکی و فکری خود خواندند و خواستار انحالل کامل و برچیدن آن

جوش و خروش کامال چشمگیر را با ها سال، پیکار در این عرصه 5کارگری در طول این 

برای همصدائی، همبستگی و اتحاد بیشتر در صفوف خود و محکم تر ساختن جبهه 

ها کارزار طبقاتی خود تکمیل کرد. مسأله بسیار اساسی در اینجا، در کل این جهتگیری

است. ضدیت خودجوش و ها و صف آرائی ها، نقطه عزیمت یا آغازگاه واقعی خیزگیری

بود. ها اتی با سرمایه بنمایه مشترک تمامی این کارزارها و جبهه آرائیدرون پوی طبق

سرمایه ستیزی درون جوشی که قطعا با کمونیسم و جنبش آگاه سازمان یافته شورایی 

طبقه کارگر فاصله ای بسیار عظیم و طوالنی داشت، سخت آسیب پذیر بود و در معرض 

آتشفشان قهر طبقاتی کارگران در همان قرار داشت، اما ها غلطیدن به تمامی کجراهه

 موقعیت بسیار ضعیف، نطفه ای و شکننده خود بود. 
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 بورژوازی درنده اسالمی  67پایان جنگ و هولوکاست 

هر دو رژیم جمهوری اسالمی و بعث عراق جنگ را باختند و این دقیقا همان چیزی بود 

متحدانش از آغاز، از همان روز که قطب مسلط سرمایه جهانی یعنی بورژوازی امریکا و 

کردند. هیچ می جنگ ارتجاعی و انسان ستیزانه دو دولت دنبالهای فروزان شدن شعله

کدام این دو رژیم به شکل موجودشان و با زیادت طلبی ها، اهداف و جهتگیریهای 

آمدند، به نظم نسخه نمی معینی که داشتند، باب طبع حاکمان ایاالت متحده به نظر

کردند. هر دو اهل نمی امریکا برای سرمایه جهانی تمکین بدون هیچ قید و شرط پیچی

توسعه طلبی، زیادت جوئی، قطب آفرینی، مقابله جوئی و مطالبه سهم افزون تر در 

بین المللی و در ساختار قدرت سرمایه جهانی بودند. یکی با ساز و های اضافه ارزش

برای سازماندهی «!! حکومت مستضعفان»قراری برگ ارتجاع اسالمی و افراختن درفش بر

کوشید تا توان پیکار این نفرین شدگان می عاصی در خاورمیانه و دنیاهای فاشیستی توده

خود سازد و های و افزون طلبیها دوزخ سوزان سرمایه داری را سکوی باج خواهی

زیر بیرق ا هو توحشها دیگری عین همین اهداف را با نوع دیگری از همین بربریت

 نمود.می ناسیونالیسم عرب دنبال

 فرصت بسیارها دو رژیم قادر به تحمل هم نبودند و همین رقابت جوئیها یا ستیزه طلبی

آورد تا بدون می مساعدی را برای سرکش ترین قطب قدرت سرمایه بین المللی فراهم

ر فرسودن تحمل هیچ هزینه ای، حتی با حصول سودهای سرشار کهکشانی دست به کا

هر چه ژرف تر آنها گردد. فرسودن، فروپاشی و بحران زدگی دامنه داری که از منظر 

رفت تا تمکین به نظم جهانی پایه ریزی شده توسط سرمایه داری امریکا می کاخ سفید

سال جنگ، دولت ریگان،  8را جبر بقای هر دو رژیم ایران و عراق سازد. در تمامی طول 

ل دستگاه سیاست گذاری و دیپلوماسی امریکا با بیشترین دقت و پنتاگون، کنگره و ک

کردند. میلیمتر، می کنجاوی چگونگی آرایش قوای دو رژیم در میدان جنگ را رصد

ها، عقب نشینی ها، نوع تسلیحات، موجودی زرادخانه ها، اهداف و میلیمتر پیش روی
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داشتند، به محض مشاهده را زیر نظر ها جهتگیری ها، ظرفیت جنگیدن و همه چیز آن

برتری نظامی یکی از طرفین در میدانها، کلیه تدابیر الزم برای تقویت تسلیحاتی و 

 حال تاخت را اتخاذ حمایت بین المللی طرف مقابل و تضعیف توان جنگی دولت در

و ها یک نمونه بسیار بارز این دیده بانی« ایران کنترا»نمودند. ماجرای موسوم به می

بود. در باره این سناریوی ماالمال از وقاحت، بشرستیزی و رسوایی همه ها یدخالتگر

چیز گفته شد، اما یک وجه حادثه به طورکامل از انظار پنهان و از دسترس شناخت 

کارگر دور نگه داشته شد. بخشی از بورژوازی که از موضعی رقابت آمیز و سهم های توده

را در یک داد و ستد میان « ایران کنترا»و ذیل  طلبانه به افشاء شرکا پرداخت کل صدر

« مغنیه»گروگان امریکایی اسیر گروه  8دو دولت ایران و ایاالت متحده بر سر آزادسازی 

افتد که می در لبنان خالصه کرد. اما واقعیت آن بود که این ماجرا در شرایطی اتفاق

جنگ پیدا کرده بود. ارتش، های ارتش عراق به گونه ای چشمگیر دست باال را در جبهه

جنگ های هزار نفر در میدان 650سپاه پاسداران و بسیج به رغم گسیل اجباری بیش از 

و سپس کربالی  2و با اینکه در عملیات موسوم به کربالی «!! نیروهای داوطلب» زیر نام 

ناچیزی کسب کرده بودند اما خیلی سریع زیر فشار تهاجمات های موفقیت 3

بی وقفه هوائی، همه مناطق باز پس گرفته را های ک ارتش عراق و بمبارانسیستماتی

تسلیم کردند. متعاقب آن نیروی هوائی عراق پاالیشگاه شیراز، تأسیسات متراکم سازی 

نفتی مارون های گاز، مراکز صنعتی اصفهان، میدانهای نفتی رستم و ساسان، تلمبه خانه

، خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی و پاره ای ایران در خلیجهای و اهواز، نفت کش

قرار داد. این حمالت و تهاجمات هوائی بعدی ها دیگر را آماج بدترین بمبارانهای هدف

هزار  800خارک، عمال صادرات نفت ایران را به زیر های مانند از کار انداختن اسکله

رساند. جمهوری  بشکه در روز و در واقع پائین ترین سطح خود در طول سالهای جنگ

نفتی خود را های نه فقط عظیم ترین بخش اضافه ارزشها اسالمی در پی این بمباران

هزار بشکه تولیدات پاالیشگاهی از ممالک  100از دست داد که مجبور به خرید روزانه 
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جنگ رعب آور ساخت و های خارج شد. کل این حوادث موقعیت رژیم را در جبهه

است که بورژوازی اسرائیل و امریکا با سراسیمگی زایدالوصفی  درست در چنین روزهائی

جنگ را دستکاری کنند، از تحمیل های شوند تا آرایش قوا در میدانمی دست به کار

بیشتر بر جمهوری اسالمی جلوگیری به عمل آرند. موقعیت ارتش عراق را های شکست

گ و فرسایش پرشتاب قوای تا حدی تضعیف نمایند و در مجموع راه را برای ادامه جن

چهره افراخت.   در همین جا« ایران کنترا»دو رژیم باز و هموار گذارند. رسوائی عظیم 

دولتی که هر روز پرچمش به عنوان نماد خالص کفر، استکبار، الحاد، ام الفساد ارض و 

ره شد، به یک لحظه کلیددار رهائی اسالم از محاصمی عصر در خیابانهای تهران آتش زده

مرگبار کفر شد و حکومتی که ثواب سر دادن شعار محو کامل آن از صحنه هستی، 

واجب تر از نماز، روزه و کل اصول و فروع دینی بود، زرادخانه هایش ممد واقعی حیات 

اسالم گردید. امریکا و اسرائیل با بیشترین شتاب به حاکمان جمهوری اسالمی خبر 

زم به آنها هستند و البته قرار است همه پول حاصل الهای دادند که آماده فروش سالح

ها کارگر نیکاراگوئه شود. بر اساس گزارشهای این داد و ستد هم صرف حمام خون توده

مدرن در اختیار رژیم اسالمی گذاشت، های دولت روز اسرائیل مقادیر معتنابهی سالح

یل دولت این کشور داد و دولت امریکا به جای آن، سالحهای مورد نیاز اسرائیل را تحو

باالخره پول کل معامله به حساب نیروهای مزدور ایاالت متحده در امریکای التین واریز 

شد. قابل تعمق است که اوال فروش اسلحه از سوی امریکا به جمهوری اسالمی در طول 

یا دوره جنگ، به هیچ وجه تازگی نداشت. این کار قبال هم چند بار انجام گرفته بود. ثان

زد که به اصطالح قوانین امریکا او را ها میدولت ریگان در حالتی دست به این معامله

حق فروش سالح به جمهوری ود. بر پایه مصوبه کنگره نه فقط نممی از این کار منع

اسالمی نداشت که حتی رساندن کمک به شورشیان دست نشانده ایاالت متحده در 

بود. بورژوازی امریکا و متحدانش با داشتن موقعیت نیکاراگوئه هم ممنوع اعالم شده 

مسلط بین المللی برای تنظیم آرایش قوای طرفین از طریق فروش سالح و مهمات و 
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امکانات جنگی به این یا آن دولت در بزنگاههای مختلف، عمال مدیریت جنگ را با هدف 

دست گرفتند.  فرسودن هر چه بیشتر توان اقتصادی، نظامی و سیاسی هر دو رژیم به

افتاد می باید در زمانی اتفاقها پایان جنگ از منظر حاکمان کاخ سفید و اقمار و اعوان آن

رسد که سال می که این فرسایش به صورت مطلوب محقق شده باشد، چنین به نظر

خورشیدی( این هدف تأمین بود. سوء تعبیر نشود، تاریخ پایان  1367میالدی ) 1988

نمود. هر نمی ت امریکا، شورای امنیت یا هیچ قطب دیگر مشخصجنگ را قطعا دول

توانستند تا هر کجا که بخواهند برای شستشوی مغزی ها میکدام این نهادها و قطب

و سیاهکاریهای دیپلوماتیک، اجالس پشت ها کارگر، برای سناریوپردازیهای افکار توده

ادر نمایند اما زمان واقعی ختم جنگ سر اجالس برگزار کنند یا بیانیه پشت سر بیانیه ص

را نه اینها که نقش عملی امریکا در تنظیم توان جنگی دو دولت در طول هشت سال 

های کرد. در تاریخی که باالتر ذکر شد هیچ کدام دو دولت زیر فشار فرسودگیمی تعیین

بقه کارگر هالکتبار، توان ادامه جنگ را نداشتند. یک نگاه گذرا به لیست خساراتی که ط

ایران در طول جنگ تحمل نموده بود برای درک ماجرا کافی است. به جدول زیر نظر 

 اندازیم.

 دالر  -   سال جنگ 8خسارات وارده در طول 

ماشین آالت و  ساختمان و تأسیسات سال

 تجهیزات

 خسارات مستقیم مواد و کاال

1359 4 200 000 000  3 400 000 000 4 300 000 000 12 000 000 000 
1360 4 900 000 000  6 400 000 000 3 500 000 000 14 800 000 000 
1361 700 000 000  1 400 000 000 51 100 000 000 53 300 000 000 
1362 14 600 000 000 17 200 000 000 32 800 000 000 64 600 000 000 
1363 3 400 000 000 16 200 000 000 8 100 000 000 27 700 000 000 
1364 8 000 000 000 15 100 000 000 30 400 000 000 53 500 000 000 
1365 95 300 000 000 13 700 000 000 10 900 000 000 119 900 000 000 
1366 8 900 000 000 19 000 000 000 18 900 000 000 46 800 000 000 
1367 1 800 000 000 44 100 000 000 1 700 000 000 47 600 000 000 
 000 700 161 000 000 500 136 000 000 800 141 جمع

000 
440 200 000 000 
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 منبع: اقتصاد ایران در دوره جنگ، فرهاد دژپسند

بر اساس ارقام مندرج در جدول باال کل خسارات اقتصادی وارد شده بر چرخه بازتولید 

بر طبقه کارگر ایران در طول دوره جنگ، به حدود سرمایه داری ایران یا به بیان واقعی 

میلیارد و دویست میلیون دالر بالغ گردید. برای اینکه بدانیم نظام بشرستیز سرمایه  880

داری از ورای فقط همین جنگ جنایتکارانه بورژوازی درنده دو کشور چه بر سر طبقه 

یه تولید و ارزش افزائی کل کارگر ایران آورده است و برای آنکه عظمت رقم باال، در پو

سرمایه کشور )سرمایه اجتماعی( به گونه ای عینی تر درک شود، خوب است که آن را 

به طورمثال با کل هزینه خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، دارو و درمان، 

آموزش و پرورش یا تمامی دار و ندار معیشتی، رفاهی و اجتماعی کل طبقه کارگر ایران 

 سالها مقایسه کنیم. در این

بر اساس آمارها متوسط جمعیت کارگر در سن اشتغال ایران در دوره جنگ، مرکب از 

صنعت، کشاورزی و جنگل و صید و دامپروری، حمل و نقل، های کارگران کلیه بخش

مختلف آموزشی، پرستاران و بهیاران و های راه و ساختمان، بنادر، معادن، معلمان دوره

حدود ها درمان، رستوران و هتلداری، شهرداری ها، بهداشت و سایر عرصهشاغالن حوزه 

نیز از حدود ها میلیون نفر بوده است. میانگین مزدهای ساالنه با رجوع به تمامی حوزه 8

کرده است. بر این مبنی کل بهای نیروی کار طبقه کارگر نمی تومان تجاوز 30000

ساله در حد دو تریلیون  8تومان و برای کل دوره میلیارد  240ایران در هر سال بالغ بر 

تومان قابل برآورد است. گزارش بانک مرکزی ایران در باره نرخ ارز، حاکی است که 

چرخیده است. اگر دو می تومان 70متوسط بهای هر دالر دراین فاصله زمانی حول 

 د دالرمیلیار 29تقسیم کنیم به چیزی کمتر از  70تریلیون تومان را بر شاخص 

ساله قیاس کنیم بسیار  8میلیارد دالر خسارات جنگ  880رسیم. این رقم را با می

سال، طبقه کارگر ایران فقط صرف پرداخت  8یابیم که آنچه در این مدت می ساده در
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برابر کل رقمی بوده است که به عنوان بهای نیروی  30هزینه جنگ نموده است بیش از 

 رفاه و امکانات اجتماعی خود دریافت کرده است!!!کار یا کل هزینه معیشت و 

اقتصادی جنگ و در واقع فاجعه ای است های همه آنچه تا اینجا گفته شد فقط خسارت

کارگر آورد. شمار کارگران کشته شده های که جنگ بر سر محصول کار و تولید توده

میلیون متجاوز  3از در جنگ سر به میلیون سائید، آمار زخمیان و معلولین مادام العمر 

گردید و جمعیت زنان و کودکان و پیران و جوانانی که زیر فشار پی آوردهای دهشت 

زای جنگ، تعادل روانی خود را، شدید یا ضعیف برای همیشه از دست دادند بیش از 

میلیون نفر برآورد شد. قصد ما در اینجا به هیچ وجه پرداختن به مسأله جنگ نبود  10

 1367کات باال اشاره کردیم صرفا به این خاطر که بگوئیم در سال و نیست. به ن

خورشیدی جنگ دقیقا به همان نقطه ای رسیده بود که دولت امریکا و متحدانش در 

سطح بین المللی و در منطقه خاورمیانه انتظار داشتند. هر دو رژیم ایران و عراق 

بازتولید سرمایه اجتماعی خود و فرسایش را در چرخه ها بیشترین فروپاشی ها، خسارت

متحمل شده بودند. هیچ کدام دو رژیم واقعا قادر به ادامه جدال نبودند و جنگ الجرم 

« شورای امنیت 598قطعنامه » آمد. حادثه ای که قبول به اصطالح می باید به پایان

د پوشش صوری وقوع آن گردید. نکته ای را در همین جا تصریح کنیم. همه متفق القولن

و من نیز در همین کتاب و جاهای دیگر متناسب نیاز بحث توضیح داده ام که جنگ 

مؤثرترین نقش را در بقای فاشیسم هار اسالمی بورژوازی ایفاء کرد. جنگ به جمهوری 

قرار دهد. کل ها اسالمی فرصت داد تا جنبش کارگری را آماج وحشیانه ترین سرکوب

و از میدان به در سازد، رعب انگیزترین شرایط  نیروهای اپوزیسیون را قتل عام کند

معیشتی را بر طبقه کارگر تحمیل نماید. هر صدای مخالفی را خفه کند و در هم کوبد، 

یک وحشت و دهشت پادگانی را بر جامعه مستولی گرداند، مهندسی افکار و شستشوی 

استا برای رژیم کارگر را به اوج رساند. جنگ از این لحاظ و در این رهای مغزی توده

به هیچ ها بود، در این جای تردیدی نیست اما کل اینها اسالمی عظیم ترین موهبت



 253   /  فصل یازدهم: نیمه دوم دهه شصت، تبعات و آثار شوم شکست

وجه منافاتی با بحث اخیر ما ندارد. واقعیت این است که سرمایه اجتماعی ایران و 

و بیش از ها فاشیسم اسالمی بورژوازی زیر فشار جنگ، متحمل فاجعه بارترین فرسایش

و ویرانی هائی که یکراست بر زندگی طبقه ها اقتصادی شد. خسارتهای همه فرسایش

 کارگر ایران سرشکن و آوار گردید. 

شد. می وارد بحث اصلی شویم. شکست در جنگ تا جائی که به جمهوری اسالمی مربوط

فقط شکست در جنگ ایران و عراق نبود، بسیار سهمگین تر از این بود. فاشیسم اسالمی 

عمال و به طور واقعی  598شکست در این جنگ، با امضای قطعنامه  سرمایه داری با

طومار شکست رؤیاها، انتظارات و اهداف ماوراء ارتجاعی بین المللی و تاریخی خود را 

شاید قابل قبول نباشد زیرا آن را با سیر ها امضاء کرد. این حقیقتی است که برای خیلی

 می در دنیا و منطقه انجام داده است درسال اخیر و آنچه جمهوری اسال 30رخدادهای 

 بینند. این مغایرت اما وجود ندارد و کامال خیالبافانه است. بورژوازی معمارمی مغایرت

 پویه نطفه بندی، تکوین و ظهورش را 1357تا بهمن  40رژیمی که از اواسط دهه 

فاقد شعور پیمود، با آنکه هیچ نقشه ای نداشت، نسبت با آنکه به جهتگیری خود می

دید، در بخش مهمی از ترکیب طبقاتی نمی پخته الزم بود، احتمال پیروزی را در خواب

خود حتی اهل مبارزه سیاسی نبود، با همه اینها، یک چیز را همراه داشت. به نوعی 

حاکمیت جهانی »، «جامعه امام و امت»، «حکومت مستضعفان»، «دولت اسالمی»

آویخت می اندیشید. همواره به این انگارهمی مانند اینها و« حکومت امام زمان»، «شریعت

وقتی با بهره گیری از موقعیت بسیار سردرگم طبقه کارگر، خیزش  57و درسال 

سراسری این طبقه را مصادره و سکوی پرش خود به عرش قدرت کرد، یک باره کل 

تحقق یافت.  رؤیاهای ماوراء ارتجاعی بشرستیزانه سالیان دراز خویش را در آستانه

مافیاهای اصلی تشکیل دهنده اش از روحانیت نوع رفسنجانی، خامنه ای، هاشمی نژاد 

و مطهری گرفته تا مؤتلفه و عناصری از حزب ملل اسالمی و بیش از همه و استخواندارتر 

از همگی اینها، دار و دسته بعدا اصالح طلب حکومتی، تسخیر ماشین دولتی سرمایه در 
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ان ظهور اردوگاهی نوین و آغاز تالش برای برپائی الگوی حاکمیت را آست 57سال 

اسالمی سرمایه داری نسخه پیچی خویش در دنیا یافتند. تصور کل آنها این بود که 

صدها میلیون لومپن پرولتاریای عقب مانده، شستشوی مغزی شده، مفلوک و نفرین 

سازند، می و اکره نظامی خودشده جهان را زیر بیرق ارتجاع انسان ستیز اسالمی، عمله 

 نمایند. یک اردوگاه عظیم جهانیمی زنند، جاهای مختلف را فتحمی دست به لشکرکشی

 شوند و عظیم ترین سهام سرمایه و سود و قدرت و حاکمیت دنیا را نصیب خویشمی

 کنند. می

گفتن  همین جا نکته ای نیازمند پنداشت. درمی فاشیسم اسالمی بورژوازی واقعا چنین

پیرامون بنیانگذاری جمهوری اسالمی یکراست به « نظریه پردازی»در ها است. خیلی

خمینی رفته اند. این حرف غلط است. خمینی مبدع و طراح یا « والیت فقیه»سراغ 

حتی طرفدار مصمم این ایده نبود. اما بحث من نه این که ابتذال و مسخرگی اساس 

است!!. « حکومت اسالمی»هر شکل دولت از جمله  جستجوی بانی یا نظریه پرداز برای

جوشند. نمی کنند. دولتها از چشمه سار نظریاتنمی خلقها رژیمها را تئوریسین

نهاد برنامه ریزی و ساختار قدرت شیوه تولید مسلط و طبقه اقتصادی مسلط ها حکومت

و تنزیه  المهتنبیه ا»فقیه خمینی یا نظریه هستند. جمهوری اسالمی را تئوری والیت 

محمد حسین غروی نائینی پدید نیاورد. اختاپوس وحشتی که زیر این نام شکل « المله

گرفت و فاجعه پرداز تاریخ شد نوع برنامه ریزی، نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، 

فرهنگی، ایدئولوژیک یک بخش ارتجاع هار بورژوازی برای شیوه تولید سرمایه داری 

مربوط است صرفا مترسکی دژخیم و دون « خمینی»ائی که به بود. در این راستا تا ج

این بخش های و هولوکاست آفرینیها ماند که برای درندگیمی کیشوتی مفلوک را

 کرد. می بورژوازی فتوا صادر

به مسأله جنگ باز گردیم. فاشیسم هار بورژوازی مستقل از اینکه آغازگر جنگ بود یا 

نبود، با شروع آن عزم جزم نمود تا وقوع این رخداد را بستری برای تحقق رؤیای ماوراء 
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ارتجاعی خود سازد. بر همین اساس شکست جنگ با عراق برایش شکست این رؤیا از 

اشیستی پان اسالمیستی بود. سخنگویان واقعی و طریق نظامی گری و لشکرآرائی ف

دوراندیش این بخش بورژوازی از همان اواسط جنگ، با درک ماجرا، از مجاری مختلف 

به دست و پا افتادند. در ها برای هموارسازی راه ختم جنگ با تحمل کمترین هزینه

ه بعدها علم و میان این جماعت، باند رفسنجانی و مهم تر از آن ها، دار و دسته ای ک

کتل اصالح طلبی راه انداختند، فعال ترین نقش را بازی کردند. مشکل این طیف درآن 

گوناگون بود. فاشیسم اسالمی دیگر، های روزها پیچیدگی بیش از حد شرایط از جنبه

گردید. در فاصله میان نمی خود خالصه 1357پیش از بهمن های در داربست سال

آن روز برای بقای خود، لحظه به لحظه زاد و ولد کرده بود و  ماههای قبل از قیام تا

لشکر عظیمی از وحوش فاشیست تازه پا اما بسیار زیادت خواه و سهم طلب را همراه 

داشت. جمعیتی که به ویژه در جریان حمام خون جنبش کارگری، نیروهای اپوزیسیون 

ها وده و برای باج خواهیو سپس جنگ با عراق موقعیت خود را تا حد وسیعی تثبیت نم

خویش پشتوانه ای نیرومند فراهم ساخته بود. از این مهمتر حتی در های و حصه طلبی

درون استخوان بندی اولیه بورژوازی فاشیست اسالمی شکاف انداخته و در عرصه 

دید. می مالکیت سرمایه ها، توزیع سودها و سهام قدرت و حاکمیت شریک نیرومند خود

ت و مؤلفه ها، پیگیری پو ختم جنگ را برای طیف پیشینه دار و استراتژ این معادال

مشخص جناح رفسنجانی و اصالح طلبان بعدی تا  فاشیسم اسالمی بورژوازی و به طور

و ها رفت و این طیف ضمن ایفای مؤثرترین نقشمی نمود. جنگ پیشمی حدی دشوار

و داشتن سرکردگی بالمنازع ها به کار گیری کل تالشها برای حصول پیروزی در جبهه

کرد. فحوای استنتاج و می در میدانها، فرصت مقتضی برای پایان جنگ را هم رصد

جمعبندی روز آنها این بود که باید ریل عوض کنند. راه تحقق رؤیاهای خود را نه در 

، مرگ برامریکا، «!!استکبارستیزی»میلیتاریستی، جار و جنجالهای های اردوکشی

همزیستی  که در« نه شرقی، نه غربی»ا اسرائیل و صهیونیزم یا کوبیدن برطبل ضدیت ب
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مسالمت آمیز با اردوگاههای متفاوت سرمایه داری جستجو نمایند. از این طریق و بر 

این بستر، یک کشور نیرومند صنعتی گردند. به صورت یک قدرت تعیین کننده صنعتی 

ه با صنعتی شدن به گسترش توان نظامی در سطح جهان حضور یابند، همامیز و همرا

یک قطب غول پیکر سرمایه جهانی گردند. بر ها خود پردازند. با کل این برنامه ریزی

بلندای قدرت این قطب رؤیاهای مخوف بشرستیزانه خود را پیش برند، با اردوگاههای 

طالبه دیگر رقابت و ستیز و جنگ کنند و عظیم ترین سهام سرمایه، سود و قدرت را م

 نمایند. 

طیف مورد گفتگو، در آن شرایط تاریخی معین، در عین ناهمگونی و حمل مناقشات 

اندرونی، با جلوداری رفسنجانی آینده ای این چنینی را در پیش روی خود قرار داد. با 

بن بست فرساینده، ناشکستنی و فاجعه بار جنگ توانست گام نخست را بردارد. امضای 

منشور نسخه پیچی خود بگذارد. پایان جنگ را اعالم نماید و آماده خمینی را در زیر 

برداشتن گامهای بعدی گردد. باید با ممالک غربی وارد گفتگو، قرارداد نویسی، داد و 

انباشت های اروپائی و کال بین المللی در حوزههای ستد شدند و راه پیش ریز سرمایه

چاره ای نداشتند جز آنکه سراسر جهنم ساختند. برای این کار می داخلی را هموار

سرمایه داری اسالمی را جزیزه ثبات و امنیت سرمایه تصویر کنند. به شرکای اروپائی، 

روسی، چینی، کانادایی و نهایتا امریکائی تضمین دهند که همه چیز بر وفق مراد است!! 

های سیونجنگ پایان یافته است. جنبش کارگری سرکوب و زمینگیر شده است!! اپوزی

 شده اند، احزاب، گروهها و محافل راست آماج شفقت خواهند بود.   چپ قتل عام

سرمایه داری و های این تصویر باید آراسته و دلربا در مقابل شرکا، دولت

گرفت. می مالی و صنعتی دنیا قرارهای صاحبان عظیم الجثه ترین تراست

 8000فاشیستی بیش از  خورشیدی و کشتار 1367هولوکاست رعب انگیز سال 

انسان سیاسی اسیر در سیاهچال ها، در طول دو روز فرش قرمزی بود که 

باند رفسنجانی و کرد. می بورژوازی هار اسالمی پیش پای سرمایه جهانی پهن
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شرکای بعدا اصالح طلب او با راه اندازی این هولوکاست عظیم به شرکای بین المللی 

مین کهکشانی ترین سودها برای حجم نامتناهی کردند که سرزمین تضمی اعالم

نفوس طبقه کارگرش با نازل ترین ها نه فقط در جنگ نیست، نه فقط میلیونها سرمایه

مزدها آماده پمپاژ پرخروش ترین سیالبهای سود هستند، نه فقط صدای اعتراض 

! که کارگرانش خاموش است!!، نه فقط چیزی به نام اپوزیسیون در درون خود ندارد!

زندانهایش هم از وجود معترض خالی است!! همه چیز دلخواه و همه جا امن و آرام 

آشفته و عاصی نعره کشند که فرمان « اصالحات»است. شاید شعورباختگان فریفته باند 

هولوکاست را خمینی صادر کرد و هیأت مرگ منتخب او نیر رئیسی، نیری، پورمحمدی 

مسلما چنین است اما غوطه وری در باتالق این نوع  و اشراقی بوده است. ظاهر ماجرا

فقط بایسته افرادی است که ریشه شروع جنگ امپریالیستی اول را هم در ها ظاهر بینی

به دست یک جوان « آرشیدوک فرانتس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش»کشته شدن 

محض روز سرمایه  را سرمایه فرمان داد. نیاز 67صرب جستجو نموده اند!! هولوکاست 

داری ایران بود. این نیاز را نه خمینی که سازندگان و اصالح طلبان بعدی همپیوند آن 

دادند. نسخه را باند رفسنجانی می تشخیصها و حجاریانها ها، با جلوداری رفسنجانی

پیچیدند، احمد خمینی می پیچید، نسخه فتوا را اینانمی و دار و دسته بعدا اصالح طلب

کرد و خمینی دژخیم، پیرموبد سفاک سرمایه با امضای خویش می منشی را بازی نقش

 جواز تنفیذ حکم این سونامی دهشت یا هولوکاست عظیم انتهای قرن بیستم را صادر

را ها کرد. نیروی پرچمدار جهتگیری جدید فاشیسم اسالمی بورژوازی باید همه اینمی

انداخت. جهنم می را راه 67بریت و سبعیت سال داد، حمام خون ماالمال از برمی انجام

روز های سراسر گند و خون و دهشت سرمایه داری را به عنوان طالئی ترین حوزه

 مهم سرمایه جهانیهای انباشت با خیره کننده ترین نرخ سودها در پیش چشم قطب

 اشیآراست. این جهنم را آکنده از امنیت و ثبات و عاری از اعتراض و خیزش نقمی

قدرت و تثبیت موقعیت های کرد و متعاقب این ها، بدون هیچ تأخیر به تحکیم پایهمی
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پرداخت. پروسه ای که همزمان شروع و لباس اجرا پوشید. می کامال هژمونیک خود

و شلیک موشکها در میادین جنگ خاموش نشده بود، ها هنوز صدای غرش بمب افکن

در کامیونهای راهی  67زادی جوی هولوکاست انسان آرمانخواه آ 8000هنوز اجساد 

و نهادهای « قانون اساسی»بود که طرخ تغییرات الزم درساختار حاکمیت، ها خاوران

نظم سرمایه تحویل مجلس اسالمی بورژوازی شد. ریاست جمهوری، قدرت فائقه کسب 

دمات مقها کرد و رئیس جمهور دارای قدرت برتر، اکبر هاشمی رفسنجانی بود. کل این

 رسید.   می کرد و از اینجا به بعد بود که سناریو به متنمی کار را تعیین
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رفسنجانی و طرح تعدیل اقتصادی دولت                        دو  

صندوق بین المللی پول بر زندگی « تعدیل اقتصادی»این دوره با سرریز عوارض طرح 

طبقه کارگر ایران، توسط نخستین دولت رفسنجانی آغاز شد. به همین خاطر و برای 

نسخه پیچی این طرح توسط دو نهاد های شناخت بهتر ابعاد ماجرا باید به پیش زمینه

صندوق بین المللی پول نگاهی اندازیم. دهه  ی دنیای سرمایه داری، بانک جهانی ومال

های هفتاد قرن بیستم شاهد ظهور خصلتی جدید در پویه پیدایش و توفش بحران

سرشتی سرمایه داری بود. ریشه، پروسه شکل گیری، تکوین و نحوه بروز بحران، با آنچه 

داشت. اما سرمایه در وجود جهانی و  گفت، تطابق کاملمی مارکس صد سال پیش

به سیاق قرن قبل را نداشت. روند ادغام و انحالل ها ظرفیت چالش بحران ،تاریخی خود

مختلف سرمایه جهانی در همدیگر شتاب خیره کننده ای احراز کرد. جهان های بخش

لمللی سرمایه اشباع گردید. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه بین ا موجود هرچه بیشتر از

رکوردهای افسانه ای آفرید. در هر چرخه بازتولید سرمایه جهانی، اقالم کهکشانی سرمایه 

را به عرش راند. سرمایه داری ها جدید تولید شد و به نوبه خود ترکیب آلی کل سرمایه

به طور واقعی وارد دوران تازه ای گردید. دورانی که بارزترین و تعیین کننده ترین 

معیشتی های ندگی عظیم این شیوه تولید از پاسخ به نازل ترین خواستشاخص آن فروما

 و رفاهی کارگران دنیا، حتی در سطح سابق بود.

به اوج رفت اما همزمان تنزل نرخ سودها شتاب تازه ای یافت. کاهش ها نرخ اضافه ارزش

نسبی بخش متغیر سرمایه در قیاس با جزء ثابت آن، در سطح جهانی سرعت حیرت 

گیز پیدا کرد. سرمایه داری غول آسا و سرطانی رشد نمود اما ظرفیت ساختن کارخانه ان
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ها، ایجاد راهها، تأسیس مدارس و دانشگاهها، احداث بیمارستان ها، توسعه اشتغال، 

از دست داد. صدور سرمایه  تاریخا، برای همیشه و به گونه ای فزاینده باالبردن مزدها را

 ،نوین انباشت هیچ ردی از درمانهای با رسید اما در حوزهنجومی هوش رهای به نرخ

بهداشت مشاهده نگردید. در بسیاری جاها به تصریح مؤکد  یااشتغال  ،«عمران» ،آموزش

کهنه انحطاط  آثارسازمان ملل حتی از گذشته هم بسیار بدتر شد. همه چیز و همه جا 

ای از توحش، گندیدگی و تازه . عصر نظام بردگی مزدی را بر جبین خود حک کرد

با  فقط آغاز گردید که در آن رشد کهکشانی انباشت سرمایه درندگی سرمایه داری

و مراکز کار، ها برچیدن بیمارستان ها، تعطیل مدارس و دانشگاهها، کمتر شدن کارخانه

اک مزدهای واقعی، برچیده شدن هر چه نبیکاری رعب انگیز نیروی کار، تنزل وحشت

. بودغیرقابل تفکیک  وشد می خصلت نماها نام داشت و مشابه این «تماعیرفاه اج»که 

و فرسودگی بی بازگشت را  کهنگی پیشکش! سرمایه جهانی مرحله ای ازها این تمامی

شروع نمود که در امتداد آن حتی نازل ترین میزان نرخ رشد محصول اجتماعی ساالنه 

شفاف تر بگوئیم در  کمی فل گردید.به کاهش فزاینده دهشت زای دستمزدها ق دنیا

کرد و هیچ و باز هم هیچ می مزدها به اضافه ارزشها، بهمن وار تنزلدستحالی که نسبت 

تا شاید به نمود می نیز به طور واقعی باید سقوط بهای نیروی کارشد، قدر مطلق می تر

« برنر روبرت». گرددکمترین نرخ رشدهای اقتصادی ساالنه حاصل ها کمک همه این

در پژوهشی دانشگاهی، ضمن بحثهای طوالنی، مستقل از صحت « مارکسیست»مورخ 

کند که می و سقم یا منظر خاص اجتماعی و طبقاتی این بحث ها، به دو نکته اشاره

اوج افزایش  نقطه 1973سال »که کند می بسیار قابل تعمق هستند. او  تصریح

 مزدهای ساعتی واقعی در بخش خصوصی 1990تا سال  و از آن تاریخ دستمزدها بود

رخدادی که نه فقط در امریکا بلکه در اروپا و . «کاهش یافت %12حدود  ایاالت متحده،

سرمایه داری از این طریق و با این جاهای دیگر هم اتفاق افتاد و واقعیت آنست که 

فراز و فرود نرخ سودهای  سپس از پویه« برنر». یگانه سالح برای ماندگاری خود تقال کرد
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گوید و باز هم مستقل از هدفی می سرمایه در چند قطب غول پیکر اقتصاد سرمایه داری

متوسط نرخ سود به ویژه در پیشرفته دهد که در همان زمان می کند، نشانمی که دنبال

 ترین جوامع رو به افت رفت. به جدول نگاه کنیم.

تا  1950سرمایه جهانی در فاصله عظیم های متوسط نرخ سودها در قطب

1993 

 1970تا  1950 حوزه 1993تا  1970 1970تا  1950 حوزه

 درصد 40باالی  ژاپن درصد 14باالی  درصد 24باالی  امریکا

 درصد 26باالی  جی هفت درصد 11کمتر از  درصد 23باالی  آلمان

 

 بود. همه چیز از بنمایه سرمایه« عالم شمس»بسیار عریان و  سرچشمه این وضعیت

به ها جوشید. تولید سرمایه داری ذاتا تولید اضافه ارزش و پیش ریز اضافه ارزشمی

فاقد هر گونه ها صورت سرمایه افزون تر و الحاقی است. در این شیوه تولید زندگی انسان

یند که نیاز پویه تولید سود و سرمایه آمی موضوعیت است. آدمها فقط هنگامی به حساب

انبوه تر باشند. سرمایه با این تعریف و به عنوان نقطه شروع، رجوع و ختم نظام سرمایه 

واقعیت و اساس هستی خود را در خودافزائی، خودگستری و کهکشانی تر شدن  ،داری

آنست که  بخشد. حاصل قهری این فرایندمی کند و تحققمی هر چه نامتناهی تر دنبال

گردیم، تولید می ما لحظه به لحظه با کوهساران سر به فلک کشیده تر سرمایه مواجه

افراطی سرمایه امر سرشتی و غیرقابل تفکیک این نظام است. سرمایه هایی که به صورت 

افزائی خود دخواهند تا پویه بازتولید و خومی شوند، سود و باز هم سودمی افراطی تولید

ند و این درحالی است که سرمایه ذاتا در بطن همین فرایند قهری را تضمین بخش

 خودگستری، بخش متغیر خود را که یگانه سرچشمه تولید اضافه ارزش و سرمایه است

 وزن نسبیخشکاند و می سازد،می محدود به صورت نسبی و در قیاس با بخش ثابت،

کنیم، اینکه سرمایه مشتی  دهد. به همه اینها نکته دیگری را اضافهمی آن را تقلیل
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شیئی نیست و فقط در قالب ماشین آالت، مواد خام، وسایل کمکی، کارخانه، فروشگاه، 

کند. سرمایه، نظم سیاسی، نمی راه، ساختمان، مزرعه، معدن و امثال اینها، تبلور پیدا

، حقوقی، مدنی، پلیسی، میلیتاریستی، دیپلوماتیک، دولت، پارلمان، بیدادگاه، زندان

های تسلیحاتی و شیمیائی و اتمی، ارتش، سپاه، لباس شخصی، حوزههای زرادخانه

علمیه، ماشین قهر فیزیکی، دستگاههای نیرومند مهندسی افکار و شستشوی مغزی 

های کهکشانیهای بودجهها و کل این نهادها و تأسیسات نیز هست.  هر کدام اینها آدم

 بازتولید و خودگستری و بقای سرمایههای نهخواهند و کل این بودجه ها، هزیمی

برای اینکه تصویر بسیار ساده و اولیه ای از این ارقام کهکشانی داشته باشیم باشند. می

این جدول، های دادهکافی است به جدول زیر نگاهی اندازیم. به خاطر داشته باشید که 

دولتها، پیش روی را آن هم بر اساس گزارش رسمی  صرفا بودجه نظامی چند کشور

 دهد. می ما قرار

 2017سال 

 میلیارد دالر

 45,4 ژاپن 1739 کل جهان

 44,3 آلمان 682 ایاالت متحده

 39,2 کره جنوبی 166 چین

 29,3 برزیل 69,4 عربستان سعودی

 29,2 ایتالیا 66,3 روسیه

 27,5 استرالیا 63,9 هندوستان

 20,6 کانادا 57,8 فرانسه

 18,2 ترکیه 47,2 بریتانیا

 2018منبع: مؤسسه صلح استکهلم. گزارش سال 
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گوناگون فقط های باال را به کل هزینه هائی که نظام سرمایه داری در عرصههای داده

کند تعمیم دهید. قطعا به ارقام کهکشانی می صرف سرکوب فکری و فیزیکی طبقه کارگر

رسید که شیرازه وجود هر انسان بسیار رعب انگیز، حیرت آور و گیج کننده ای خواهید 

سازد. همه چیز با بلندترین می دارای کمترین احساس و شعور انسانی را دچار زلزله

در محاسبات  که تمامی موضوعیت، مکان و فلسفه وجودی انسانزند می صداها فریاد

 نامحدود در خدمت سودآوری و خودگستری ماشین تولید سود و آنست که این نظام

برای ایفای این نقش همیشه، همه جا و در همه شرایط خود را قربانی  و اشدسرمایه ب

سازد. سرمایه داری با این هویت و روند در آغاز نیمه دوم قرن بیستم وارد یک نقطه 

عطف مهم تاریخی شد. پای به دوره ای نهاد که نرخ استثمارهای تا آن روز طبقه کارگر 

توانست پاسخگوی نمی به هیچ وجهستثمارها، جهانی و شتاب رایج تشدید این نرخ ا

 نیازهای خودافزائی و بازتولیدش باشد. 

واحد  40ثابت به  واحد 60موضوع هیچ رمزآمیز نیست. سرمایه ای را با ترکیب ارگانیک 

 40تواند نرخ سودی به میزان می متغیر درنظر آرید. یک نرخ اضافه ارزش صد درصد

مین سرمایه با عبور از پیچ و خم تغییر جاری در ترکیب درصد برایش فراهم آرد. حال ه

کند. نرخ اضافه ارزش می متغیر احراز 5ثابت به  95فنی و ارزشی، ترکیب ارگانیکی 

آورد. نرخ سودی که می صد درصدی پیشین االن فقط یک نرخ سود پنج درصدی به بار

پنج درصد رسیده است. درصد به  40مرتبه تنزل یافته است و از  8در قیاس با گذشته 

در یک سطح وسیع و به طور مثال در بخش عظیمی ها فکر کنیم که همین جا به جائی

از سرمایه جهانی یا کشورهای جهان سرمایه داری اتفاق افتد. در چنین شرائطی درجه 

اشباع، سنگینی فشار ترکیب ارگانیک بر پویه تنزل نرخ سود، خطر بروز سهمگین ترین 

سازد. زمانی که شیوه تولید سرمایه داری می چرخه تولید سرمایه مستولی بحران را بر

در وسعت بین المللی وارد چنین فازی شود، دیگر پروسه وقوع بحرانها، ابعاد شدت، 

دور های تواند شبیه گذشتهنمی درجه کوبندگی، فاصله تکرار یا حجم ویرانیهای آنها
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قرن نوزده باقی ماند. سرمایه داری اروپا در  این نظام و مثال قرن هجدهم یا نیمه اول

نیمه دوم قرن بیستم به تدریج چنین شرایطی احراز کرد، اما گسترش رؤیایی بازار 

نقاط دنیا، آغاز بسیار بالنده و دامن  اجهانی سرمایه، انتقال وسیع و نامتناهی کاال به اقص

یز نیروی کار شبه رایگان جدید انباشت، استثمار فاجعه آمهای گستر سرمایه به حوزه

صدها میلیون انسان خلع ید شده ساقط از هستی در پنج قاره گیتی، این وضع را تعدیل 

یا ساز و کارهای اخیر ها کرد و انفجار غیرقابل مهار بحرانها را به تعویق انداخت. مؤلفه

ز حاکم اروی بقا بود اما فایه داری در آن روز، بدون شک نوشدبرای موقعیت حاضر سرما

 تاریخ انکشاف این شیوه تولید و رشد عالمگیر انباشت با تولید افراطی مستمر سرمایه

خنثی ساز پویه تنزل نرخ سودها را مجال میدانداری مکفی های توانست مکانیسمنمی

دهد و وقوع انفجاری بحرانها را خیلی به تعویق اندازد. در دهه دوم قرن بیستم، سرمایه 

 1906درصدی در سال  7امریکا با عروج به میانگین خیره کننده نرخ رشد داری اروپا و 

و تحمل  1908به یک دوره طالئی رونق انباشت پایان داد و متعاقب آن به ورطه بحران 

درصدی این سال فرو غلطید. سرمایه مطابق معمول شروع به پاالیش  4نرخ رشد منفی 

ما توسعه سرشتی ابعاد بحران خیزی بحران کرد، نرخ رشدها تا حدودی باال رفت ا

 کرد. می سرمایه داری بسیار فراتر از اینها را طلب

نوین تولید ارزش اضافی )جنگ امپریالیستی های و حوزهها جنگ بازتقسیم اضافه ارزش

خود، با شخم زدن هر چه های اول( گریزناپذیر شد. جنگ با ویرانیها و برهوت آفرینی

کارگر های عظیم و حاصل سالیان متمادی کار و استثمار توده کارخانه و صنایعبیشتر 

دنیا، توازن ترکیب ارگانیک سرمایه در قاره اروپا، ژاپن، حتی امریکا یا قطبهای اساسی 

انباشت سرمایه بین المللی را خیلی گذرا و عاجل بر هم زد، بازسازی بعد از جنگ و 

کامال باالتری از ترکیب آلی و بارآوری پیش ریزهای طغیان آلود سرمایه، آن هم با سطح 

پایان داد و بحران بیسابقه و پرآوازه سال  نیز کار اجتماعی، خیلی سریع به این دوره

و جنگ امپریالیستی بشریت بر باد ده دوم را در پی آورد. جنگی که همه چیز  1930



 265   /  1376تا  1368فصل دوازدهم: 

ر یا حتی متوالی طبقه کارگهای را نابود کرد و عظیم ترین سهم از محصول کار نسل

استثمارشوندگان دیگر تاریخ را که سلسله جبال عظیم سرمایه، ثروت و مالکیت طبقه 

قهر و خشم خود ذوب های سرمایه دار یا شالوده هستی سرمایه داری شده بود، در شعله

نمود. نظام بردگی مزدی با جنگ امپریالیستی دوم و آتش کشیدن، تباهی و ویرانی 

را پیش پای خود ها و خودگستریها راه با طالئی ترین انکشافجهان، راه ماندگاریِ هم

توانست راه بقایش را به راه اندازی هر چند سال یک بار نمی باز نمود، اما سرمایه داری

جنگهای جهانی اول و دوم و بمباران و خاکستر نمودن کران تا کران کره خاکی قفل 

جست و عمال چنین می ههای دیگریزند!! چنین چیزی غیرممکن بود، باید راه یا را

 گردید.

شاید بتوان تاریخ سرمایه داری را از یک نظر معین و تأکید کنیم که فقط از همین نظر، 

به دو دوره متمایز تقسیم کرد. دوره ای که پروسه انکشاف، توسعه و جهانی شدن سرمایه 

به ها سرمایه یا دولت آنداری در عین حال با تن دادن قهری و اجتناب ناپذیر صاحبان 

سطح کامال نازلی از امکانات معیشتی و رفاهی کارگران از جمله امکانات محدود درمانی، 

د آموزشی، بهداشتی و مراقبتی همراه بود. دوره دوم بالعکس، توسعه سرمایه داری و ابعا

پیما و نامتناهی شد اما نه فقط هیچ تسهیالت خودافزائی سرمایه جهانی کهکشان

کارگر پدیدار نیاورد که آنچه قبال وجود های آموزشی و درمانی و رفاهی مورد نیاز توده

داشت هم با سرعت سیر صوت، روند نابودی پیمود. سرمایه داری حداقل از اوایل نیمه 

دوم قرن بیستم دقیقا وارد این فاز گردید و هر دقیقه ای که از این زمان گذشت، پویه 

ار افزون تری پیدا کرد. سرمایه از این تاریخ دارای چنان حجم مذکور شدت و شتاب بسی

نجومی نامتوازنی از بخش ثابت مستمرا فزاینده در مقابل بخش متغیر کامال کاهنده ) 

به طور نسبی( و چنان مداری از اوج گیری ترکیب ارگانیک شد که به رغم حصول نرخ 

نده نرخ سود دست به گریبان اضافه ارزشهای رشد یابنده سرطانی مدام با افت کوب

چاره ای نداشت سوای آنکه ضحاک هیچ با این شاخص دیگر  نظام بردگی مزدیگردید. 
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وار به صورت بی امان معیشت و رفاه و دار و ندار طبقه کارگر جهانی را سالخی و وسیله 

سرطانی کتف خود سازد. بر فراز پیدایش این وضع بود که سرمایه باید های تشفی ثعلب

خود را به ساز و کارهای جدید چالش پویه افت نرخ سود مجهز سازد. ساز و کارهائی 

دهند، توازن میان می که تا چشم کار کند متنوع هستند اما همگی فقط یک کار انجام

حاصل کار طبقه کارگر که سرمایه و سود  کار اضافی و الزم، توازن میان آن بخش از

گردد را، به گونه ای بسیار می زینه بازتولید نیروی کارشود با بخشی که همی سرمایه دار

دهند. گسترش بیش از پیش بازار بورس می فاحش، به نفع اولی و به زیان دومی تغییر

جهانی، بازآفرینی نقش دولت به گونه ای که پاسخگوی تأمین این هدف باشد، غول آسا 

هرچه عظیم تر ساختن  کردن نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تأسیس و

نقش صندوق تجارت جهانی، ایجاد و انعقاد هزاران پروتکل تعیین کننده اقتصادی در 

سراسر دنیا از نوع توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت )بانکوک(، توسعه اقتصادی از طریق 

آزادسازی تجارت )پاتا(، توسعه جنوب افریقا )سادس(، توافق نامه تجارت آزاد اروپای 

زی) سفتا(، تفاهمنامه کشورهای جنوب شرق آسیا )افتا(، تجارت آزاد امریکای مرک

اِ سی دی( توافق نامه چین و روسیه  شمالی )نفتا(، سازمان همکاری اقتصاد و توسعه )او

و هند و برزیل و افریقای جنوبی )بریکس( همه و همه در این راستا و برای تحقق این 

ه با این نهادها و پروتکل ها، نوعی بازسازی را در هدف موضوعیت پیدا کردند. سرمای

چرخه ارزش افزائی جهانی خود تدارک دید. شکلی بازپردازی که بر فراز آن، اوال کفه 

از ها کار اضافی به زیان کار الزم هر چه عظیم تر سنگین شود، ثانیا انتقال اضافه ارزش

وی کار شبه رایگان تر به دارای ترکیب ارگانیک نازل تر سرمایه و نیرهای حوزه

قلمروهای استثمار کار بارآورتر و ترکیب آلی باالتر سرعت گیرد. سرمایه داری این 

پاالیش را به گونه ای مسلط پی گرفت و محصول گریزناپذیرش تشدید بی سابقه 

استثمار طبقه کارگر در سراسر جهان همراه با حدت طوفانی و انفجارآمیز استثمار بیش 

دارای بارآوری نازل و متوسط ترکیب ارگانیک های این طبقه در حوزه سد نفودرص 80از 
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شد. فرایندی که به بقای سرمایه داری کمک جدی کرد و شالوده این کمک را بر قتل 

عام خورد و خوراک و پوشاک، دارو و درمان، آموزش و محیط زیست چندین میلیارد 

سیتی و قومی، جنگ افروزی، ویرانی ، تعمیق بی سابقه تبعیضات جنکره زمینکارگر 

رعب انگیز استوار ساخت. ماجرایی که شرح آن در این جا نه های آفرینی و نسل کشی

موضوعیت دارد و نه طبیعتا مقدور است، آنچه این اشاره را به گفتگوی ما تحمیل کرده 

سرمایه  تاریخیهای و فاجعه هایی است که حلقه ای از این بازسازیها است، صرفا بلیه

به اصل  کارگر ایران آوار نمود.های داری، طی دوره معین مورد بررسی  ما، بر سر توده

 ماجرا بپردازیم. 

پیش تر گفته شد که دولت رفسنجانی اساس کار خود را بر تغییر ریل اقتصادی روز 

جمهوری اسالمی، ادغام هر چه گسترده تر و ژرف تر چرخه ارزش افزائی سرمایه 

ایران در سرمایه جهانی و پاالیش حتی المقدور موانع سر راه این ادغام قرار اجتماعی 

داد. در این راستا در همان نخستین گام به سراغ صندوق بین المللی پول رفت. مصمم 

و حتی سراسیمه در گفتگو باز نمود. اعالم داشت که کلیه شروط و موازین آن نهاد را 

خارجی  برای ایفای های سرازیری سیل سرمایهگردن خواهد گذاشت تا در عوض شاهد 

نقش فعال در بازسازی اقتصاد فروپاشیده، بحران زده، بمباران شده و کامال ویران سرمایه 

خواست دقیقا همان بود که قطبهای مسلط می داری ایران باشد. آنچه دولت رفسنجانی

 ی آن را به دوشسرمایه جهانی آرزو داشتند و صندوق بین المللی پول رسالت اجرا

 شدصندوق برای قبول تقاضای رفسنجانی  به اختصار عبارت های کشید. پیش شرطمی

 از:

 یی که در بازار داخلی تولید و آماده صادراتهاکاهش چشمگیر هزینه تولید کلیه کاال -1

 گردید.می

ن حذف سوبسیدهایی که به سرمایه داران و ظاهراً برای کاهش بهای معیشت کارگرا -.2

 شد!!   می پرداخت
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چهارچوب نیازهای بازار و نسخه پیچی مؤسسات  افزایش عرضه و صادرات کاال در -3

 مالی سرمایه داری،

و ارجاع کامل این فرایند، به میدان ها لغو کنترل دولتی بر پروسه تشکیل قیمت -4

 داری یکه تاز سرمایه ها،

طبقه کارگر در کلیه های ز تودهتقلیل سهمگین و تعیین کننده تر دستمزدهای رو -5

 کار و تولید،های حوزه

در وسیع ترین سطح، همراه با افزایش بی مهار ها خصوصی سازی مالکیت سرمایه -6

کاهش هرچه بیشتر بهای نیروی کار کارگران و هموارسازی راه سودآوری  نقش دولت در

 هرچه افزونتر و نجومی تر سرمایه ها،

مختلف های خارجی، در حوزههای موانع سر راه سرمایه گذارییا ها محو محدودیت -7

 انباشت داخلی،

امحاء مشکالت سر راه نقل و انتقال سرمایه یا داد و ستدهای میان بازار داخلی ایران  -8

 و بازار جهانی،

تنزل برابری پول داخلی در مقابل دالر یا سایر ارزها، با هدف گشایش مؤثر راه  - 9

 ها،رقابت سرمایه 

چالش و حذف کلیه نهادها یا « مقررات زدائی»از طریق « تثبیت اقتصادی». ایجاد 10

داخلی و خارجی را، های که ولو در نازلترین سطح، سودآوری نجومی سرمایه« قوانینی»

 گرداند.می با نوعی اشکال مواجه

ؤسسات و مها استوارسازی چرخه ارزش افزائی سرمایه ها، بر رقابت میان تراست -11

 عظیم سرمایه گذاری،

. اصالح و آرایش ساختار اداری جامعه به گونه ای که در همه وجوه پاسخگوی تحقق 12

 اهداف باال باشد.  
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دولت رفسنجانی با قبول بسیار مشتاقانه کل این شروط، شروع به برنامه ریزی کرد. در 

کز کار و تولید به بخش یا کال مراها طول مدتی کوتاه پروسه انتقال شرکت ها، کارخانه

 موسوم به خصوصی را تا جائی پیش برد که مؤسساتی مانند پست، راه آهن، بیمارستان

های حتی در قطب ،را که تا آن روز« درمانی و اجتماعیهای بیمه»ها، شرکت نفت و 

پیشرفته تر دنیای سرمایه داری، هنوز آثار مالکیت دولت بر جبین داشتند، یکسره 

ر بورس و مالکان خصوصی سرمایه ساخت. سهام مالکیت تراست هایی از نوع تسلیم بازا

غول پیکر دیگر، در بورس عرضه های ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، و همه شرکت

جمهوری اسالمی هر چه بود در موازین « قانون اساسی 44اصل »و خرید و فروش شد. 

ای دست مشترک بورژوازی ایران و عص گردیدو شروط صندوق بین المللی پول منحل 

و سرمایه جهانی برای بازسازی چرخه متالشی ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران 

 گردید.

و ها تیم رفسنجانی همه این کارها را انجام داد اما اگر بحران حاصل این برنامه ریزی

شید سیاست گذاریها در آسیای جنوب شرقی، افریقا یا جاهای دیگر چند سال طول ک

کام خود در تا آفتابی و طوفانی گردد و دار و ندار صدها میلیون کارگر آن کشورها را 

ها فرو بلعد، در اینجا از همان روز اول فقط فاجعه پشت سر فاجعه زائید و کل این فاجعه

کارگر آوار کرد. خصوصی سازی به پروسه ای در های را بر سر دهها میلیون نفوس توده

پیشین برای بازتقسیم رایگان و بدون هیچ هزینه مالکیت های هتکمیل همه پروس

سرمایه اجتماعی، میان شمار هر چه بیشتر سرمایه داران کرکس صفت مردارخوار و 

قدرت سیاسی روز سرمایه یا  انسکاندارهای و نبیرهها خون آشام شد. به همه نواده

ارتجاع بورژوازی حاکم، به کلیه سپاهیان صدرنشین ماشین قهر نظامی، به یکایک امرای 

ارتش و پلیس و بسیج و قوای سرکوب، به هر نوباوه مراجع عظام یا حجره دار حوزه 

 علمیه، به کل وزیران و نسلهای آتی آنها، به همه مجلسیان و ایل و عشیره آنان، تیول

تفویض گردید. طبقه سرمایه دار ایران که از ها وار سهمی سترگ از مالکیت کل سرمایه



 تاریخ جنبش کارگری/جلد دوم  /  270

لوصفی در حال رشد بود، اینک با خصوصی اروزهای قبل قیام بهمن با سرعت زاید

بسیار بیش از پیش شاخ و برگ کشید. از مجرد بالندگی کمی و کثرت جمعیتی ها سازی

ران نوظهور مولود خصوصی سازی، هر کدام جواز گوئیم، کل این سرمایه دانمی طبقه

در تشدید هر چه سبعانه تر، « آتش به اختیار»بدون هیچ قید و شرط برای ایفای نقش 

کارگر دریافت کردند. مقدم بر هر چیز های جنایتکارانه تر و سفاکانه تر استثمار توده

که دریافت کردند معاف  عمال از قبول هر گونه بها و ما به ازاء در قبال سرمایه عظیمی

شدند. اجازه یافتند که حتی بسیار بیشتر از بهای شرکتها و مؤسسات، سرمایه پولی از 

بنگاههای غول پیکر مالی خارج سازند و هیچ تعهدی هم برای بازگرداندن  سایر بانکها و

آن نداشته باشند. گفتنی است که شمار کثیری از شرکتهای به اصطالح خصوصی شده 

بانکی و تعیین کلیه های رادی واگذار شد که خود در حوزه تعیین بها، پرداخت وامبه اف

شروط داد و ستد، از اختیارات ویژه و تام و تمام برخوردار بودند. قیمت را خود معین 

شخصا  از میان خودشان بود،خود صادر نمودند، خریدار را که  کردند!! آگهی مزایده را

 خارجها باید از بانک« وام»ساختند، ارقامی را که زیر نام یا ضمن رایزنی باهم مشخص 

گرفتند و حاصل کل فرایند آن بود که بنگاه یا بنگاهها را می شد، خودشان تصمیممی

 به ملکیت خود در آورند.  مفت و مجانیبدون هیچ هزینه، بدهکاری و کامال 

ت، بیمارستان بخش وسیعی از شرکتهای صنعتی، معادن، کشت و صنعت ها، مستغال

ها، بنگاههای حمل و نقل، بانکها و مؤسسات مالی، مدارس یا حتی دانشگاهها به این 

بسیار زیادی تقدیم مالکان خصوصی جدیدالوالده های صورت خصوصی شد. کارخانه

برابر بهای اعالم  14یا  13چندین و گاه تا ها گردید که حتی بهای زمین محروسه آن

ی از بزرگترین مؤسسات تولید موتور خودرو در ازای مبلغی شده کل شرکت بود. یک

محقر به سرمایه دار خصوصی واگذار شد و این سرمایه دار درست در همان زمان داد و 

ستد با فروش ضایعات ذخیره انبارهای شرکت مبلغی بسیار بیشتر از قیمت کل مؤسسه 

 2ا سود خالص ساالنه نصیب خود نمود. کارخانه عظیم تولید تأسیسات سرد کننده ب
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میلیون تومان به سرمایه دار خصوصی  200میلیارد تومان را در ازای رقمی کمتر از 

کردند. یک شرکت عظیم الجثه تهیه وسائل  ا در واقع تیول اهدایی مالک جدیددادند ی

میلیون تومان، به سرمایه داران نوپای نوه و نبیره  20الکترونیکی را به بهای حدود 

زمان فروش سوای  ن عالیمقام ماشین دولتی سرمایه اهدا کردند. این شرکت درسرنشینا

متر مربع اراضی  2000کل سرمایه و محصوالت موجود در انبارها یا نمایشگاهها، صاحب 

مترمربع مستغالت اداری بود. سرمایه داران جدید فقط  7000ولنجک با جواز تأسیس 

 میلیون تومان سرمایه به چنگ آوردند. 300ر رقمی بالغ بها از محل فروش همین زمین

درست بر همین ها توان تصریح کرد که کل خصوصی سازیمی با جرئت و قاطعیت

بخش »منوال پیش رفت. تیم رفسنجانی  عمال زیر نام واگذاری مؤسسات دولتی به 

کارگر را که به صورت های ، دنیایی از حاصل کار و تولید چندین نسل انسان«خصوصی

رمایه، برهم انباشته شده بود، به گونه ای کامال بالعوض بین شمار هر چه کثیرتری س

از فرزندان و نسل  آتی سرمایه داران حاکم تقسیم کرد. نوع بسیار ویژه ای از خصوصی 

سطح جهانی و در تاریخ سراسر وحشت و دهشت  در«!! دولت سازندگان»سازی که 

 بتثاجرایش را در کارنامه سیاه و تباه خود سرمایه داری، کاشف آن بود و ابتکار 

دولتی به خصوصی، مطلقا بر های نمود. اما تمرکز بحث ما در حوزه انتقال مالکیتمی

روی چگونگی اجرای این روند و هبه کردن حاتم وار مراکز کار و تولید به سرمایه داران 

تغییر نوع تملک از این مهمتر و بسیار هم مهم تر، سابق و الحق غیردولتی نیست. 

سرمایه و دفاع از یک شکل در مقابل شکل دیگر آن، نه مسأله کارگران که فقط دل 

مشغولی این یا آن بخش ارتجاع بورژوازی است. این جماعت هستند که در طول سه 

کانون مهم  راها یا بذل و بخششها دهه اخیر، چگونگی نقل و انتقالها، حیف و میل

تسویه حسابهای درونی خود نموده اند. آنچه در این عرصه، برای توده کارگر بیشترین 

و فاجعه هایی بود که زیر نام خصوصی سازی و ها اهمیت و موضوعیت را داشت، بلیه

 کالً طرح تعدیل ساختار، بر زندگی، اشتغال و شرایط کار و استثمار آنها آوار گردید.  
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ریزی تیم رفسنجانی آن بود که سالخی بی هیچ قید و شرط اری و برنامهبنیاد سیاستگذ

یا هیچ مرز و محدوده خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان، آموزش و بهداشت 

کارگر، دستمایه انباشت هر چه عظیم تر سرمایه، سودهای های یا محیط زیست توده

ر آحاد طبقه سرمایه دار، جذب هر تر سرمایه ها، کثرت هر چه بیشت کهکشانیهر چه 

از سودهای نجومی ها خارجی، تضمین رضایت این سرمایههای تر سرمایهچه گسترده

خود گردد. دولت رفسنجانی در همین راستا ابعاد تهاجم و قتل عام همیشگی و تاریخی 

پیش از ای نمود. تا معیشت طبقه کارگر ایران توسط سرمایه داری را وارد فاز کامالً تازه

سقوط رژیم شاه و استقرار دولت اسالمی بخشی از طبقه کارگر ایران از برخی امکانات 

نازل و بسیار اولیه برخوردار بودند. این بخش مرکب از اکثریت معلمان مدارس در سطوح 

 ای مؤسسات دولتی، الیه مختلف ابتدائی تا عالی، بهیاران، پرستاران، کارگران ادارات و

راه آهن و مانند اینها معموالً از نوعی تضمین اشتغال در سنین کار و  فت،از کارگران ن

علی العموم دغدغه اخراج و بیکار  بردند،می بهرهمستمری ایام بازنشستگی برخوردار 

توانستند تا پایان دوره اشتغال، در همان مؤسسه می خواستندشدن نداشتند، اگر می

توانستند با حفظ وضعیت استخدامی، می ضا حتیمحل استخدام به کار ادامه دهند. بع

محل کار خود را از شهری به شهر دیگر منتقل نمایند. رژیم سلطنتی بورژوازی از دیرباز، 

تأثیرپذیری از دستاوردهای  کارگر ایران و جهان،های زیر فشار مبارزات مستمر توده

واستهای بی رمق و نازل در مقابل این سطح از خ ،پیکار کارگران اروپای شرقی و غربی

یک الیه از طبقه کارگر عقب نشینی کرده بود. امکانات بسیار محقر و محدودی که تا 

زمان سقوط آن رژیم و استقرار فاشیسم درنده اسالمی سرمایه همچنان وجود داشت. 

المللی پول و دولت رفسنجانی با اجرای توحش آمیز طرح تعدیل ساختاری صندوق بین

عیار فاشیستی، مقدم بر هر چیز تیشه بر ریشه همین تمام« سازندگی»ق افراشتن بیر

طومار  ،حاصل سالها مبارزات کارگران زد. او و تیم حمام خون همراهشهای حداقل

ای به نام استخدام کارگر یا تضمین اشتغال نیروی کار حتی همان تضمین  پدیده
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کل آنچه را کامل درهم پیچیدند.  فریبکارانه نسخه پیچی نظام سرمایه داری را به طور

چهارچوب قانون کار فاشیستی اسالمی تنظیم و زیر فشار  درکه زمانی احمد توکلی 

اعتراض کارگران به ذباله دان رفته بود، لباس اجرا پوشاند. استخدام کارگر به شیوه 

هه، سابق تعطیل گردید و جای خود را به اجاره نیروی کار با قراردادهای موقت چند ما

یا بدون هیچ قرارداد سپرد. سرمایه داران قدرت تحکم  ، سفید امضاءیک ماهه، چند روزه

بدون هیچ چون و چرا یافتند و از اختیار بدون هیچ قید و شرط برای بیکارسازی و 

فاشیستی و انسان ستیزانه بورژوازی « سازندگی»کارگر برخوردار شدند.  های اخراج توده

ربه بسیار کوبنده و مهلک دیگری  بر شیرازه هستی جنبش کارگری اسالمی با این کار ض

به اندازه کافی بات پی در پی و خرد کننده پیشین ایران وارد ساخت. جنبشی که زیر ضر

ضعیف و فرسوده شده بود، اینک فشار کوه عظیمی از ناامنی و فقدان هر نوع تضمین 

هیچ روزی به گاه ترک شامگاه یافت. هیچ کارگری در می اشتغال را بر سر خود سنگین

دانست که آیا فردا صبح او را به کارخانه یا هر مرکز کار دیگر راه خواهند محل کار نمی

داد یا مانع ورودش خواهند شد. اثر تخریبی و اضمحالل آمیز این راهکار فاشیستی 

بسیاری  ضربات دیگر جمهوری اسالمی و تیم درنده رفسنجانی بر جنبش کارگری از 

سهمگین تر و ویرانسازتر بود. هیچ اغراق آمیز نیست اگر بگوئیم که آنچه زیرنام 

توسط طبقه بورژوازی و فاشیسم هار اسالمی بر طبقه کارگر ایران تحمیل « سازندگی»

 شد به لحاظ ابعاد فاجعه آفرینی و کوبندگی در تاریخ سرمایه داری ایران بیسابقه بود. 

پیچید، می خارجی بازار انباشت داخلی را در خودهای طی که سیل سرمایهدر شرای

کردند،  طول و می اشغالتر پیش ریز را  هر چه وسیعهای داخلی حوزههای سرمایه

یافت و شمار سرمایه داران می عرض سرمایه اجتماعی کشور با بیشترین شتاب افزایش

چنین وضعی کارگران فوج، فوج و هزار، هزار  در آری رفت،می کم سابقه باال ای به گونه

شد. فشار می مانده و شاغل آوارشدند. کل کار آنها بر شانه همزنجیران باقیمی اخراج

دادند گردید. کارگران جسارت اعتراض را از دست میمی رعب انگیز و کشندهبسیار کار 
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چرخید. مبارزه یم هازیرا خطر اخراج و بیکاری مثل شمشیر دموکلس باالی سر آن

ها توسط سپاه پاسداران و بسیج و ارتش و پلیس به فاشیستی جمعی و اعتصابات آن

شد. گفت و شنودها و نجواهای اعتراضی می ترین و هارترین شیوه ممکن به خون کشیده

ها، کنار خط تولید یا هر گوشه دیگر محیط کار توسط نهادهای ها در پشت ماشینآن

های اسالمی دور اندرونی مانند شوراهای اسالمی، خانه کارگر، انجمنپلیسی منفور و مز

ماند. قهر وحشت آور می گردید و از فریاد شدن بازمی ها در نطفه خفهو مشابه این

پیمود. زمین و زمان جهنم سرمایه می اقتصادی توسط قهر نظامی و پلیسی راه تکمیل

بست. در این میان از بین می نبشی کارگریجا راه را بر هر گونه ابراز وجود جداری یک

رفتن هر میزان تضمین اشتغال و خطر فوری، جدی و همه جا حاضر از دست دادن کار، 

 زد و به زمینگیری تهدیدبیش از تمامی مخاطرات دیگر هستی این جنبش را شالق می

ر کرد. تاریخ نظام بردگی مزدی بسیار صریح و پرخروش حاکی است که حداقل دمی

، و نظامی دهها بار بیشتر از قهر پلیسی ،جوامعی مانند ایران، قهر اقتصادی سرمایه

های در فاصله سالبه خاطر آریم که راند. می کارگر را به عقبهای مبارزه طبقاتی توده

رژیم شاه هر اعتصاب و خیزش کارگری را با تمامی توان آماج قهر وحشیانه  57تا  52

کرد اما جنبش کارگری هر روز رکورد نوینی را به لحاظ سرکوب میداد و نظامی قرار می

نهاد. می ای چرخه کار و تولید پشت سر کثرت شمار اعتصاب و از کار انداختن چند هفته

ترین دلیل این کار رونق چشمگیر بازار اشتغال در آن دوره کوتاه سه ساله بود. توده مهم

لرزید و این غم سنگین که گرسنگی نمی به خودکارگر به شدت امروز از وحشت بیکاری 

و آوارگی ناشی از بیکار ماندن، خود و فرزندانش را به هالکت خواهد انداخت، بسیار 

 پیچید.می کمتر از امروز او را در خود
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 فاشیستی و بازسازی چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران« سازندگی»

های به هم پیوسته آدم دولت رفسنجانی چرخه بازتولید سرمایه داری ایران را کوره

سوزی کرد. بر اساس آمارهای منتشره دولتی در طول هشت سال ریاست جمهوری او، 

در طول همین تومان رسید.  25446تومان به  2490سطح دستمزد ماهانه کارگران از 

در بازار ها رین شاخص باال رفتن قیمتنرخ برابری ریال با دالر که معتبرتمدت 

تر  تومان افزایش یافت. به بیان شفاف 175تومان به  9، از ایران است سرمایه داری

در حالی که قیمت مایحتاج اولیه معیشتی توده کارگر یا بهای بازتولید نیروی کار، حتی 

کرد، منحنی افزایش مزدها در صعودی می برابر فوران 20ترین سطح ممکن  در نازل

شد. ترجمه دقیق زمینی این ارقام آنست که می برابر بالغ 10ترین نقطه خود فقط به 

چندین برابری ناشی های فشارکوبنده و خرد کننده استثمار کارگران حتی اگر از افزایش

برابر و پوشی کنیم باز هم د نسبی چشمهای جهش وار اضافه ارزشو از سیر تصاعدی 

باال رفته است. در مورد اینکه فشار مرگبار حاصل از هر دو شکل تشدید وحشیانه نرخ 

استثمار طبقه کارگر توسط وحوش سرمایه دار در طول این مدت به کجا سر سوده است 

در دست نیست اما همه  دقیقی و تا چند برابر پیش تاخته است طبیعتاً هیچ داده آماری

 زند که نرخ این افزایش کاماًل انفجاری و حیرت زا بوده است.شواهد بانگ می

 دهشتناک حاصل استثمارهای بورژوازی ایران با قیادت تیم رفسنجانی کل اضافه ارزش

کارگران را در بازسازی چرخه بحران زده، فروپاشیده و جنگ دیده اقتصاد سرمایه داری 

و ها ریزیای پیرامون جهتگیری مستولی بر برنامهد. در همین جا به نکتهپیش ریز کر

در  1376تا  1368اقتصادی این دوره اشاره کنم. فاصله زمانی میان های سیاستگذاری

همان حال که توفان خصوصی سازی با کوبنده ترین سرعت و شدت بساط مالکیت 

دیگر تاریخ سرمایه های تمامی دورهنمود. اما دولت سرمایه بیش از می دولتی را جمع

داری ایران، حتی بیش از کلیه ممالک روز دنیا در بازسازی چرخه ارزش افزائی سرمایه 

نمود. اساس سیاست می اجتماعی کشور و چالش بحران سرکش اقتصادی ایفای نقش
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در  میلیون کارگر روز جامعه، 15گذاریها آن بود که با تشدید فزاینده استثمار بیش از 

ای مورد نیاز سرمایه ترین زمان ممکن تمامی زیرساختها و تأسیسات پایه سریع

اجتماعی کشور بازپردازی و گسترش یابد. با این کار کل طبقه سرمایه دار ایران و تمامی 

المللی خواستار انباشت سرمایه در بازار داخلی، از پرداخت هر نوع سرمایه داران بین

به طور کامل معاف شوند. مافیای ها تأسیسات و زیرساخت هزینه برای ایجاد این

اندرکار سازندگی فاشیستی، با این راهبرد، زنجیره بسیار طویلی از انواع سدهای دست

خطوط راه آهن، راه، جاده، بنادر  آبرسانی، برق رسانی،های مخزنی، نیروگاهها و شبکه

های حمل و نقل فرودگاهها، شبکهمتعدد و ظرفیت بارگیری بسیار باال، های با اسکله

ها ها احداث نمود. کل اینهوائی، دریائی، زمینی، پل ها، بزرگ راهها، مترو و مانند این

حاصل تشدید استثمار طبقه کارگر تأسیس و به صورت کامالً رایگان های با اضافه ارزش

تی نیز بر همین های نفدر اختیار سرمایه داران داخلی و خارجی قرار گرفت. اضافه ارزش

ای را ها هم اکتفا نکردند. دولت رفسنجانی دوره کامالً تازهگردید، به این بستر سرازیر

به لحاظ دریافت وامهای خارجی در تاریخ نظام بردگی مزدی ایران باز گشود. فقط یک 

میلیارد دالر از دولت آلمان وام دریافت کرد. همزمان به کلیه وزارت خانه ها،  40قلم 

تا « آتش به اختیار»نک ها، مؤسسات عظیم اقتصادی دولتی دستور داد که هر کدام با

هر کجا که امکان دارند، قراردادهای متنوع وصول وام با مراکز مالی بین المللی، 

منعقد سازند. لیست دقیق این وام ها، هیچ گاه توسط ها خارجی یا دولتهای شرکت

جا جلوی چشم همگان بود. چندین ده میلیارد  هیچ نهادی منتشر نشد اما یک چیز همه

حوزه ایجاد  درها شکل وام وارد بازار داخلی شد. کل این سرمایه سرمایه خارجی در

مورد نیاز طبقه سرمایه دار و با هدف دستیابی آنها به نرخ اضافه های زیرساخت

ای پیش ریز گردید و حال طبقه کارگر ایران بود که باید با تحمل نرخ افسانههای ارزش

 ،ر پی خورد و خوراکدفاجعه بار پی های شدناستثمارهای موحش مرگ آور و سالخی 

ها دولت تقدیمها را و سودهای کهکشانی آنرا بازتولید ها دارو و درمان خود، این سرمایه
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ها . مجموعه این طرحبنمایدالمللی طبقه سرمایه دار بینو مؤسسات مالی جهانی یا کالً 

جدیدی  دورهها سرمایه داری ایران را به لحاظ نرخ استثمار نیروی کار وارد و اقدام

ما با نرخ استثمارهای ها پررونق ترین دوره ساخت. در رژیم شاه حتی در شکوفاترین و

ازندگی فاشیستی و میدانداری درصدی مواجه بودیم. این نرخ در دوران س 400و  300

های درصد را پشت سر نهاد. از یاد نبریم که داده 1200و  1100تیم رفسنجانی مرز 

صنعت، معدن، کشاورزی و کالً تولید را مطمح نظر دارد. های مورد استناد ما صرفاً حوزه

 نیا چندی هائی که از ورای داد و ستدهای چندحیرت انگیز اضافه ارزشهای سونامی

این یا آن  مزرعه انباشت این یا آن سرمایه دار،« مجازیهای سرمایه»ثانیه ای میان 

و صاحب قدرت  نهاد عظیم الجثه نظام بردگی مزدی یا این و آن مافیای غول پیکر

سیطره هیچ  ب کرده اند طبیعتاً در شمول هیچ محاسبه یا دراسرمایه داری را سیر

های حاصل وار اضافه ارزش سیلند. سرشکن سازی گیرنمی حساب و کتاب آماری قرار

های نفتی و دهها میلیون کارگر همراه با کوه عظیم اضافه ارزش 14استثمار مرگبار 

ای برای کل طبقه خارجی به عرصه احداث و تحکیم تأسیسات پایههای میلیارد دالر وام

تولید کاالهای خود را  سرمایه دار ایران فرصتی از همه لحاظ طالئی پدید آورد تا هزینه

خویش را های ترین سطح ممکن تنزل دهند و در عوض ارقام سود و سرمایهبه پایین

 هر چه غول آساتر کنند. 

های تولید شده توسط کارگران فقط در فاصله میان در بخش کشاورزی اضافه ارزش

د. این میلیارد ریال رسی 43000میلیارد ریال به سقف  7452از رقم  1376تا  1370

، از مرز (1376)سال، حتی با محاسبه قیمت ثابت سال اخیر 6افزایش در طول همین 

میلیارد ریال  42000میلیارد به باالی  34000هشت هزار میلیارد ریال عبور نمود و از 

صعود کرد. تغییرات بخش معادن بسیار چشمگیرتر و گویاتر بود. بر اساس مندرجات 

های مرکز آمار جمهوری اسالمی شمار کل معادن ایران رشسالنامه آماری کشور و گزا

مؤسسه  436نمود که از این تعداد نمی معدن تجاوز 718خورشیدی از  1365تا سال 
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بنگاه در مالکیت دولت سرمایه داری قرار  282تحت مالکیت سرمایه داران خصوصی و 

ایش یافت. این افز 1920شمار کل معادن مورد بهره داری به  1370 داشت. در سال

را پشت سر  2700سال بعد یعنی سال هفتم ریاست جمهوری رفسنجانی مرز  5رقم 

نهاد. نکته قابل توجه اینکه در همین سال تعداد مراکز معدنی مورد بهره داری و تحت 

حکایت ها برابر معادن دولتی رسید. گزارش 4مالکیت سرمایه داران خصوصی به حدود 

در حالی که کثرت معادن تحت مالکیت  1375تا  1370له میان از آن داشت که در فاص

دو برابر گردیده  حدوددولت تقریباً ثابت مانده است. معادن متعلق به بخش خصوصی 

است. باز هم تأکید کنیم که بحث مطلقاً حول خصوصی و دولتی بودن سرمایه نیست. 

شدن شرایط برای استثمار  تفاوت است. سخن بر سر فراهم این امر برای طبقه کارگر بی

هر چه بربرمنشانه تر نیروی کار توسط سرمایه است. شرایطی که سرمایه داران خصوصی 

را به  دولتمرد و دولت نشینکثیرالعده سرمایه داران نوظهور ها سابق و چند برابر آن

ساخت. می شیفته و شیداها چه وحشیانه تر خوان یغمای اضافه ارزشتاراج هر

استخوانبندی نظم سرمایه به لحاظ وفور نهادهای نظامی و پلیسی، فرهنگی، سیاسی، 

ریزی برنامه یا کالً دستگاههای سرکوب فیزیکی، فکری و ، امنیتی، قضائی،ایدئولوژیک

یافت. همه کسانی که سوار ماشین می گسترش مستمرا ،سرمایه داریچرخه کار و تولید 

 در مالکیت سرمایه اجتماعی طلب و رویائی مالً مطلوبشدند، سهم کامی دولتی سرمایه

کالن شوند و پویه استثمار فاجعه  های خواستند صاحب سرمایهمی آنها نمودند. همهمی

تشدید لحظه به لحظه  همراه باهفت تا هشتاد ساله  میلیون کارگر 15بار و فرساینده 

پوشاند. می لباس واقعیت های شیرین این وحوش درنده راخوابمسلما  این استثمار،

افتادند و در عوض طول و عرض فرسودند و به هالکت میمی کارگران هر روز بیشتر

حجم  قبال گفتیم.یافت. در مورد بخش معادن می طبقه سرمایه دار حیرت انگیز افزایش

میلیون ریال بود در  6825فقط  1365پیش ریز در این قلمرو که تا سال های سرمایه
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صد و شش میلیارد و به یک ،سازندگی فاشیستی« سردار»ریاست جمهوری  سال دوم

 چهارصد و چهل و دو میلیون ریال رسید.

 و غرش کوبنده بحران اقتصادی«!! سازندگی»فروپاشی 

چیره « سرداران»هنوز مالط و مصالح کاخ انباشت و رونق سرمایه داری با معماری 

و « سیل فنا نقش امل باطل کرد»بر روی هم چیده نشده بود که «! سازندگی»دست 

شیرازه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی زیر فشار زلزله بحران به ورطه فرویزی افتاد. ماجرا 

زد که بحران مجال نخواهد زمان سرمایه داری بانگ میاز همه لحاظ روشن بود. زمین و 

داد و هیچ رحمی به رؤیاهای ممنوعه رفسنجانی و بورژوازی ملتزم رکاب وی نخواهد 

نمودند، یکی، یکی، خود را می شتاب زده دق الباببه شرح زیر کرد. عوامل بحران، 

  خواستند.می کردند و اذن دخولمعرفی می

این موضوع نیازمند یک « رفتمی یک روزه ره صد ساله»مایه ترکیب ارگانیک سر -1

شود، توضیح ویژه است. وقتی از متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی صحبت می

 های ثابت و متغیر سرمایه صنعتی متمرکزها معموال بر روی نسبت میان بخشذهن

وارض ترکیب آلی ، اما وقتی بحث آثار و عبدون شک درست استگردد. این تمرکز می

ار تواند ما را دچسرمایه بر روی پویه افت نرخ سود و روند وقوع بحرانها در میان است می

اشتباه سازد. نقطه عزیمت  مارکس در آناتومی سرمایه داری،  سرمایه به مفهوم عام آن 

و نه این یا آن شکل متعین سرمایه، مثالً مالی، صنعتی یا تجاری است. میانگین ترکیب 

المللی، زمانی که از تأثیرش بر زایش آلی سرمایه اجتماعی در هر جامعه یا درسطح بین

شود باید دقیقاً از همین منظر کاوش گردد. کل آن بخش سرمایه که می بحران صحبت

شود مستقل از اینکه چه شکلی داشته و در کدام بابت بهای نیروی کار پرداخت نمی

حالت سرمایه ثابت را سرمایه داری قرار گیرد، عماًل ی حلقه از چرخه بازتولید سراسر

تحت  کند. کوهساران سر به فلک کشیده سرمایه هائی که در سراسر جهان روز،می پیدا

یا بنگاههای ها تملک مؤسسات غول پیکر مالی، بانکهای عظیم الجثه، بازار بورس، دولت
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همسان بخش ثابت سرمایه  هادیگر هستند دقیقاً چنین وضعی دارند. کل این سرمایه

ید شده توسط طبقه کارگر جهانی لهای توصنعتی سهم سود خود را از اضافه ارزش

یا سودها ها در تولید این اضافه ارزش مستقیمی نقش احیاناکنند بدون آنکه دریافت می

نماید نمی داشته باشند. این سخن مارکس که سرمایه ثابت هیچ ارزش جدیدی تولید

کند و از ارزش خود را در قالب هزینه تولید به محصوالت جدید منتقل میفقط بخشی 

های تازه مربوط در تولید ارزش فقدان نقشنماید، تا جائی که به می سپس برداشت

باشد. می قابل تعمیم هم این کوهساران غول آسای سرمایه سهم عظیمی از ایناست بر 

هیچ بخش ارزششان را هم به هیچ محصول در شکل خاص خود ها ولو آنکه این سرمایه

جدیدی منتقل ننمایند. نکته اساسی آن است که برای ریال به ریال ارقام متشکله خود 

نیاز به گفتن نیست  برند.می سود مطلوب را از حاصل استثمار پرولتاریای جهانی به تاراج

ورس و سایر مراکز تحت کنترل بانکها، بازار بهای که همیشه و همه جا بخشی از سرمایه

و مؤسسات مالی، به صورت وام یا صور گوناگون دیگر توسط سرمایه داران صنعتی در 

شود اما بخش بسیار مهمی چنین نیست و این می متنوع تولید پیش ریزهای حوزه

ساالنه تولید شده های اضافه ارزش کند. نکته اساسی آنست کهنمی سرنوشت را پیدا

گردد و نرخ سودهای می المللی تقسیمدنیا بر کل سرمایه بین کارگرهای توسط توده

رایج بازارهای جهانی سرمایه داری خارج قسمت این تقسیم است. از بحث خویش در 

زیادی سیل های مورد دوره رفسنجانی و سرکشی بحران دور نشویم. گفتیم که سرمایه

ای مورد نیاز و تأسیسات پایهآسا وارد پویه انباشت شدند. صدها میلیارد تومان در قلمر

بازسازی چرخه ارزش افزائی سرمایه مانند راه، بندر، راه آهن، فرودگاه، نیروگاه، سد، 

گذاری شد. شمار  مشابه سرمایههای های آب، برق یا زیرساختحمل و نقل، شبکه

ا هپیش ریز در آن هبرابر گردید و حجم سرمای معادن مورد بهره برداری تقریباً چهار

برابر را پشت سر نهاد. مشابه همین روند، با شتاب کندتر در  43رکورد حیرت انگیز 

بخش صنعت اتفاق افتاد. تعداد جواز تأسیس کارگاههای جدید صنعتی که در سال 
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 به شانزده هزار و چهارصد و بیست و پنج 1370بود در  2300کمی بیشتر از  1365

محدود نماند. تأسیس دانشگاه ها به این حوزهرسید. پیش ریز انبوه سرمایه فقط  مورد

آزاد اسالمی و گسترش سرطانی مراکز پرورش نیروی کار متخصص مورد نیاز سرمایه 

 40را به سوی خود جذب کرد. رقم ها داران داخلی و خارجی نیز اقالم نجومی سرمایه

رقام اضافه کنیم. متعدد دیگر را هم به این اهای میلیارد دالر وام از دولت آلمان و وام

با این ابعاد کهکشانی، عظیم ترین حجم سودها  و طالئی ترین نرخ ها کل این سرمایه

خواستند. طبقه کارگر ایران باید با فرسودن، هالکت و تباه کردن هستی می سودها را

کرد تا به این نیاز ها غرق میخود سراسر جهنم سرمایه داری را در سیالب اضافه ارزش

وید و نرخ سود مطلوب سرمایه اجتماعی را تضمین نماید. چنین چیزی به هیچ پاسخ گ

وجه امکان وقوع نداشت. طبقه سرمایه دار و دولت رفسنجانی فشار استثمار میلیونها 

وحشیانه ترین شکل سالخی معیشت و دارو و درمان و  کارگر را انفجارآمیز باال بردند،

ها را به اوج رساندند، اما کردند، نرخ اضافه ارزش کارگر تحمیلهای سرپناه را بر توده

کفاف نداد. نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش ها برای نرخ سود مورد احتیاج سرمایه

پیشی جست، رخدادی که تنزل فاحش  نرخ سود و توفش بحران در چرخه ارزش افزائی 

 سرمایه اجتماعی را به دنبال آورد.

افزون تر شد، هزینه تولید باالتر رفت. امری که قهری چرخه هر چه حجم انباشت  -2

تولید سرمایه داری ایران است. بخش مهمی از سرمایه ثابت اعم از فیکس یا گردشی 

سرمایه از  -پیش ریز در پویه سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران به شکل کاال

 بسیار باال است و همین گردد. هزینه واردات این بخش معموالًمی بازارجهانی خریداری

هزینه باال تأثیر تعیین کننده ای بر روی بهای تمام شده کاالها و الجرم قیمت تولیدی 

کند و ای که روند افت نرخ سود را تشدید میگذارد. پدیدهمی کل محصوالت بر جای

 سازد.می شرایط وقوع بحران را مهیا
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ها، اعم از سرمایه ای یا ردات کاالپیش ریز گسترده سرمایه و افزایش چشمگیر وا -3

برد. میزان این احتیاج و افزایش  نیاز سرمایه اجتماعی ایران به دالر را وسیعا باالمصرفی، 

ترین  در حدی بود که داد و ستدهای نفتی به عنوان عظیم ترین حوزه صادرات و مهم

در چنین وضعی  داد.نمی نیازهای ارزی را تضمینمنبع تأمین ارز، به هیچ وجه کفاف 

دولت سرمایه باال بردن بهای دالر را دستور کار خود ساخت. نرخ دولتی دالر که تا آن 

تومان  175 کرد در طول دوره رفسنجانی از مرزتومان سیر می 9وقت حول محور 

گذشت. روند صعودی بهای دالر، به نوبه خود هزینه تولید کاالها را افزایش داد و بالعکس 

در نظر داشته باشیم که افزایش بهای ارز، نه همیشه اما  ا زیر فشار گرفت.نرخ سودها ر

 زمانی که به عنوان جبر طبیعی چرخه بازتولید و سامان پذیری سرمایه اجتماعی اتفاق

از حوزه معین تولید آنها به ها افتد، به مثابه یک مکانیسم افزایش انتقال اضافه ارزشمی

امری که به نوبه خود صاحبان سرمایه در قلمرو نخست و کند. می دیگر عملهای حوزه

 کارگرهای در اینجا سرمایه داران ایران را باز هم آماده تشدید موحش تر استثمار توده

 کرد.    می

و ها ریزیآغاز بحران را بر کرانه برنامههای های باال خیلی زود رخسارهمجموع داده

در  1374سال  فاشیستی ظاهر ساخت. درسازندگی « سرداران»های نسخه پیچی

دومین سال دومین دوره رئیس جمهوری رفسنجانی ارزش محصول اجتماعی ساالنه 

به سقف « تولید ناخالص داخلی»کار و تولید طبقه کارگر ایران یا به زبان بورژوازی 

 «تولید ناخالص»برابر  40 میلیارد ریال صعود نمود. این رقم 184186کامال بی سابقه 

یعنی نقطه اوج محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید طبقه کارگر ایران در  1355سال 

رژیم جنایتکار شاه بود. از قیاس با گذشته دورتر بگذریم، رقم مذکور در دوره حاکمیت 

برابر  4، حتی با 1360سال « تولید ناخالص داخلی»برابر  23جمهوری اسالمی نیز با 

کرد. برای اینکه ابعاد ماجرا می سال قبل از آن، برابری چهاریعنی تولید  1370سال 

منتشره های بهتر روش شود موضوع را به شکل دیگری بیان کنیم. بر اساس همان داده
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از سوی مرکز آمار ایران، ارزش محصول اجتماعی کار و تولید طبقه کارگر در سال 

مت ثابت همین سال در میلیارد ریال بوده است و این رقم به قی 13297برابر  1361

میلیارد ریال افزایش یافته است یعنی تا  242 156دوره دوم زمامداری رفسنجانی به 

زدند که نرخ اضافه می برابر سیر صعودی پیموده است. همه این ارقام و شواهد بانگ 12

با همه رشد انفجاری خود پاسخگوی تضمین نرخ سود مورد نیاز کوه ها ارزش

 ریز شده نیستند. بحران بیش از این، به پویه انباشت مجال پیش تازی پیشهای سرمایه

 داد. نمی

 30، در شرایطی که عقربه واردات ساالنه سرمایه اجتماعی ایران از رقم 1370در سال 

کرد، ناگهان تراز حساب جاری دولت اسالمی با کسری کامال بی می میلیارد دالر عبور

میلیون دالری مواجه شد. رژیم توان پرداخت ارز مورد  سابقه یازده میلیارد و چهارصد

احتیاج سرمایه داران برای واردات کاالهای سرمایه ای را از دست داد. نرخ ارز با شتاب 

رسید و در سال تومان  175قیمت هر دالر امریکا به  1373رو به افزایش نهاد. در سال 

و بنگاههای عظیم صنعتی از ها تومان صعود کرد. صاحبان تراست 234بعد از آن تا 

تومان یا حتی کمتر باز ماندند. افزایش بهای ارز، هزینه تولید  9تهیه ارز به قیمت 

محصوالت و قیمت بازار کاالها را سرطانی باال برد. نرخ تورم حتی با محاسبات بی پایه 

ر درصد را به نمایش گذاشت، نرخ واقعی د 50و دروغین دولتی شاخص حیرت انگیز 

بهای دالر باز هم  1374پاره ای موارد سر از صد در صد و گاه بیشتر بیرون آورد. در 

« سرداران»تومان لنگر انداخت.  300دورتر، بر ساحل های فوران کرد و برای خیز به قله

سازندگی فاشیستی زمین و زمان جهنم سرمایه داری را آتشفشان قهر اقتصادی و 

فشار بر سطح معیشت کارگران انفجارآمیز شد. قیمت پلیسی علیه کارگران کردند. 

مایحتاج اولیه معیشتی به اوج رفت و دستمزدهای واقعی با بیشترین شتاب روند افت 

کسری بودجه نشد. ها باز هم عالج درد سرمایهها پیمود. کل این تهاجمات و بربریت

مایه یکی پس از عظیم پیش ریز سرهای تازه ای شکست. پروژهساالنه هر سال رکورد 
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دیگری در وسط راه از تداوم باز ماندند. جهنم سرمایه داری از تأسیسات صنعتی نیم 

خود های ساخته پر گردید. بحران کل چرخه حیات سرمایه داری را در خروش موج

 غرق کرد. 

 کارگرهای طغیان مبارزات توده

دباد اعتراضات و فاشیستی به پایان نرسیده بود که تن« سازندگی»هنوز سال دوم 

اعتصابات کارگری شروع به توفیدن کرد. جنبش کارگری ایران به لحاظ تدارک پیکار 

سال جنگ  8در شرایطی نامساعد و حتی وخیم قرار داشت. آوار فشار اقتصادی 

صدام و جمهوری اسالمی، با قدرت فرسایندگی زایدالوصفی بر های جنایتکارانه رژیم

کرد. سرکوب فیزیکی و فکری کارگران با همان مهابت می زندگی طبقه کارگر سنگینی

از وجود نهادهای ها ادامه داشت. کارخانه 60و سهمگینی روزهای بعد از خرداد سال 

خانه »، «اسالمی کارهای انجمن»، «شوراهای اسالمی»منفور و متعفن پلیسی مانند 

سرمایه، مجال هر  پر بود. فضای مؤسسات خصوصی، دولتی و همه مراکز کار« کارگر

نمود. دولت اسالمی بورژوازی از کلیه مجاری می تنفس اعتراضی را از کارگران سلب

کرد. کارگران می و اهرم ها، توده کارگر را کنترلها ممکن و به کمک تمامی ساز و برگ

بودند، زیرا برای خرید مواد « انتخابات»مجبور به حضور در سناریوهای فریب موسوم به 

جیره بندی شده دولتی باید شناسنامه ممهور به مهر شرکت در این معرکه گیری  غذائی

فرایض »دادند. رفتن به مسجد و تکایای محله مسکونی، اجرای می شوم اجباری را نشان

در مساجد مراکز کار، شرکت در مراسم گوناگون دولتی همگی نقش ابزار قهر «!! دینی

خرید این یا آن « حق»عدول از آنها با محرومیت از  کردند ومی اقتصادی سرمایه را ایفا

شد. جاسوسان رژیم در سلول، سلول مراکز کار حاضر بودند و هر می کوپن مجازات

از پیش بر سر کارگران ها کردند. همه این بلیهمی نجوای اعتراضی توده کارگر را گزارش

آوار بود، اما با آغاز کار دولت رفسنجانی بسیار حادتر و وخیم تر گردید. یک دلیل مهم 

این تشدید و وخامت، حضور مستقیم مالکانه سرمایه داران سپاهی، نظامی و پلیس در 
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ر امتیاز پیش ریز سرمایه، د« سازندگی فاشیستی»و مراکز کار بود. تیم ها غالب کارخانه

جدید یا حتی قدیم اقتصادی را به سپاه پاسداران، پلیس، های درصد عرصه 70بیش از 

علمیه، آستان قدس یا نهادهای نظامی و امنیتی دیگر و به هر حال های حوزه

دستگاههای نیرومند سرکوب فیزیکی و فکری طبقه کارگر واگذار کرد. در اینجا نیز باید 

نیم که غرض کتاب حاضر، از طرح این موضوع یا یک بار دیگر بر این نکته درنگ ک

اشاره به مالکیت سپاه پاسداران بر بخش عظیمی از سرمایه اجتماعی ایران، مطلقا از 

 شود، نبوده ومی هار و ارتجاعی بورژوازی جنجالهای سنخ آنچه توسط اپوزیسیون

روی کار، باشد. معضل طبقه کارگر وجود سرمایه، وجود رابطه خرید و فروش نینمی

وجود رابطه کار مزدی است. اینکه مالک سرمایه کدام فرد، شرکت، مافیا، تراست، 

آرد. درست به همین نمی باشد، هیچ تفاوت خاصی پدیدمی هولدینگ یا گروه وحوش

دلیل در بررسی رخدادهای اقتصادی دوره رفسنجانی از پیش کشیدن بحث واگذاری 

به سپاه چشم پوشیدیم. اگر در اینجا به ها م سرمایهو کال کوه عظیها و پروژهها شرکت

کنیم، تنها می شاخص مالکیت سرمایه داران سپاهی و پلیس بر مراکز کار و تولید اشاره

های دلیل آن نقشی است که این شاخص در تشدید هر چه سبعانه تر فشار استثمار توده

 ان بازی کرده است وکارگر و حدت هر چه افزون تر سرکوب فیزیکی و فکری کارگر

علمیه، بنیادهای های کند. مالکیت سپاهیان، ارتشیان، پلیس، بسیج، حوزهمی

مستضعفان، شهید، جانبازان، آستان قدس، دولت و نظایر اینها بر کل سرمایه اجتماعی 

 و در هم آمیختگی هر چه حادتر قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی شرائطی را حاکم

آن مبارزه ، اعتصاب و خیزش توده کارگر به دشوارترین سطح  ساخت که در سیطرهمی

را با آنچه پیش تر گفتیم با هم درآمیزیم، آنگاه باید ها رسید. اگر این مؤلفهمی ممکن

قبول کنیم که عبور ارتش کارزار طبقاتی از این سدهای سنگین و سهمگین فقط حکایت 

طیل پذیر نیست. از جمله در دو یک چیز است. اینکه این پیکار در هیچ شرایطی تع
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دوره نفرت بار ریاست جمهوری رفسنجانی نیز نه فقط تعطیل نشد که روز به روز 

 نظر اندازیم. ها سرکش تر و طغیان آمیزتر شد. به چند مورد از این اعتصابات و خیزش

 کارگر کفش ملی 13000اعتصاب عظیم 

دستمزدها و تعویق اجرای طرح ، در اعتراض به سطح نازل 1368اعتصاب در ماه دی 

آغاز شد، اما رخداد حاد دیگری نیز پروسه وقوع « طبقه بندی مشاغل»موسوم به 

اعتصاب را تسریع کرد و بر شمار خواست ها، وسعت، شدت و دامنه آن افزود. در روزهای 

منتهی به آغاز اعتصاب، این خبر در میان توده کارگر پیچید که رفسنجانی عزم جزم 

کارخانه بزرگ کفش ملی را مطابق معمول در ازای مبلغی اندک  22است تا کل  نموده

به فرزند یکی از سرمایه داران همپیوند خویش واگذار کند. سرمایه داری که قرار بود 

نام داشت و در آلمان به « کابلی»مالکیت این غول عظیم الجثه صنعتی را احراز کند 

انجام معامله و انعقاد قرارداد را به بیکارسازی « کابلی»نمود که می برد. خبر اضافهمی سر

گسترده نیروی کار و اخراج شمار کثیری از کارگران موکول نموده است. پیش شرطی 

که بالفاصله با استقبال دولت رفسنجانی مواجه شد و مورد قبول قرار گرفت. شنیدن 

فشار سختی معیشت و کوه پیش زیر ها کارگر را که از مدتهای این خبر موج قهر توده

بسیارشتابناک فریاد و فریادها ها ، آماده طغیان بود به فاز انفجار رساند. زمزمهها نارضائی

 سریعا جنبش شد.

کارخانه به هم پیوسته کفش ملی، دست در دست هم، یکصدا،  22کارگر در  13000

صنعتی از چرخش  همرزم و همزمان چرخ کار و تولید را در سراسر این تراست غول پیکر

باز داشتند. خیزشی که برای سرمایه داران صاحب مجتمع هیچ غیرمنتظره نبود. دو 

عراق و ایران هم، کارگران مبارزه ای با های سال قبل در غرش جنگ جنایتکارانه دولت

شروع « آزاده»همین وسعت را سازمان داده و پیش برده بودند. اعتصاب از کارخانه 

پیش زیر فشار اعتراض کارگران اعالم کرده بود ها مجتمع از مدت گردید. مدیریت کل

را لباس اجرا خواهد پوشاند. « طبقه بندی مشاغل»که هر چه زودتر طرح موسوم به 
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این وعده اما مطابق معمول توخالی باقی ماند و با گذشت ماهها، هیچ نشانی از اجرای 

ن عاصی بودند و دریافت خبر طرح، در هیچ بخش از شرکت مشاهده نگردید. کارگرا

وسیع، نقش کبریتی را داشت که بر خرمن های فروش مجتمع و چشم انداز بیکارسازی

دست به اعتصاب زد و خواست افزایش « آزاده»باروت افتد. توده کارگر شاغل در واحد 

درصدی دستمزدها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و فسخ هر نوع قرارداد فروش  30

جا با هم لیست کرد. خبر آغاز اعتصاب در همان روز بدون هیچ نیاز به شرکت را یک

پست و پیک یا خبررسان، از فضای دردها، رنجها و هستی واحد طبقاتی و اجتماعی 

عبور نمود و به گوش کل توده کارگر شاغل در آن مجتمع رسید. کارگران شرکت شاهد 

در کارخانه پارس نیز دست از کار  هابه اعتصاب پیوستند و دقایقی بعد همزنجیران آن

کشیدند. شعله قهر کارگران از کارخانه ای به کارخانه دیگر زبانه زد و بسیار سریع کل 

واحد مهم صنعتی کفش ملی به ورطه تعطیل افتاد. چرخ تولید سود خوابید و  22

همزمان چرخ تهدید، توحش، قهر و سرکوب سرمایه با بیشترین سرعت ممکن شروع 

خیدن کرد. همه عوامل ارعاب و بربریت سرمایه داری بسیج شدند. مزدوران قوه به چر

قضائیه یا جالدان محاکم شرع سرمایه، چکمه پوشان مسلح پاسدار و بسیجی، عمله و 

اکره دولت نشین بورژوازی در وزارت کار، وعاظ مساجد و سایر قوای کشتار در محل 

از ظرفیت جنایت آفرینی افزونتر خود در شرکت حاضر گردیدند. هر کدام کوشیدند تا 

قیاس با سایرین سخن گویند. کارگران بر دو خواست محوری خود اصرار ورزیدند و 

خدم و حشم سرکوبگر سرمایه خواهان بازگشت توده کارگر به کار شدند. مراجع فقه 

ن بودن اعتصاب دادند!!. کارگرا« حرام»بورژوازی شروع به اجتهاد نمودند و حکم به 

آن را کارزار مقدس خویش « اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد»بالعکس با سر دادن شعار 

علیه استثمار و سبعیت سرمایه خواندند. قوای قهر بورژوازی دست به کار شبیخون و 

حمله به صفوف اعتصابیون شدند. توده کارگر با شعار مقاومت، مقاومت به این یورش 

اسخ داد و فریاد اعتراض را رساتر ساخت. جنگی از وحشیانه دولت اسالمی سرمایه پ
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همه لحاظ نابرابر میان استثمارشوندگان و استثمارگران، میان کارگران و سرمایه داران، 

میان توده کارگر در یک سوی و ارتش و سپاه و بسیج و دولت و دین بورژوازی در سوی 

 ضعیف بود. به یقیندیگر در گرفت. طرف اول با همه جسارت و شجاعت و رزمندگی 

توانست تمامی قدرت پیکار طبقاتی همزنجیران خویش می توانست نیرومندتر باشد،می

در سراسر ایران را پشتوانه جنگ جاری خود داشته باشد اما چنین نبود، از کل این 

و با محاسبه نفوس خانوادگی آنها چند ده هزار به طور مستقیم  13000جمعیت فقط 

ن جنگیدند. هیچ صدای حمایتی از کارگران هیچ کجای دیگر به گوش در این نقطه معی

نرسید و هیچ کورسوی امیدی برای اعالم همبستگی طبقاتی همزنجیران از هیچ گوشه 

افق ساطع نگردید. دقیق تر بگوئیم، قدرت کارگران فاقد حداقل سازمان یافتگی طبقاتی 

شی  فریاد اعتراض و طغیان کفش آگاه سرمایه ستیز بود و الجرم قادر به پژواک جنب

 گردید. نمی سازان

وضع کارگران چنین بود، اما  بورژوازی سازمان یافته، با ارتش سرکوب سراسری، عظیم 

 تسلیحاتی، قدرت دولتی و دستگاههای اختاپوسی قهر نعره سرهای ترین زرادخانه

اینها، کارگران  گفت. با همهها میداد و از آمادگی برای وسیع ترین حمام خونمی

مقاومت کردند، چاره دیگری نداشتند. در صورت تسلیم شاید اینجا و در این میدان، 

گشتند اما فردای آن روز، خود و فرزندانشان با گلوله نمی طعمه تیغ کشتار بورژوازی

قهر اقتصادی سرمایه، با رگبار گرسنگی و فقر و بی داروئی و بی دکتری سرمایه از پای 

دند. آنان مجبور به مقاومت بودند و چنین کردند. بورژوازی نیز بر طینت خود آممی در

تنید و شروع به بربریت کرد. پاسداران دژخیم رژیم، شمار کثیری از اعتصاب کنندگان 

را دستگیر و راهی سیاهچالها ساختند. توده کارگر بر سرسختی و ایستادگی خود افزود 

را به سه شعار پیشین خود اضافه نمود. نماینده  «آزادی کلیه دستگیرشدگان»و شعار 

به میان کارگران آمد و در نهایت وقاحت، شعور باختگی و بربرمنشی «!! دادستانی»

طبقاتی، شروع به ایراد نطق کرد. حرف اولش این بود که اگر کارگران کفش ملی به 
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و مراکز دیگر ا هخود دست یابند، آنگاه همه کارگران راه آهن، خودروسازیهای خواست

خویش خواهند شد!! او به گونه بسیار نفرت باری از توده های هم آماده طرح خواست

خواست که در مقابل شدت وحشیانه استثمار سرمایه و گرسنگی و فالکت و می کارگر

آوارگی و مرگ ناشی از گرسنگی فرزندان خویش سکوت کنند، تا کل طبقه کارگر از 

آموزد، دست به هیچ مبارزه ای نزند. به سرمایه داران و سکوت آنها درس خاموشی 

درصد سکنه جهنم سرمایه داری را  80دولت آنها اجازه دهد تا سلول، سلول هستی 

مالط سود و سرمایه کهکشانی تر خود کنند. کارگران در حالی که از سبعیت، وقاحت 

انگشت وحشت به و بی شرمی این دژخیم درنده و هار نماینده عدل اسالمی سرمایه 

گزیدند شروع به ابراز تنفر از وی کردند. آنان تصریح نمودند که تا حصول می دهان

وسیع و باز هم ها اما دستگیری خویش به اعتصاب ادامه خواهند داد.های کامل خواست

مسکونی کارگران هجوم برد. های وسیع تر و وحشیانه تر شد. سپاه پاسداران به کومه

را به هراس و دهشت انداخت. در مقابل چشمان اشکبار آنها پدرانشان  کودکان خردسال

ایاب و ذهاب شرکت های را دستبند زده و راهی شکنجه گاه کرد. راه را بر سرویس

پائین آوردند و به زندان افکندند. سرمایه ها بست. کارگران را کشان کشان از اتوبوس

را مرتکب شدند اما توده کارگر ها ن جنایتداران، دولت سرمایه و قوای قهر آنها همه ای

از پای ننشست. اعتصاب هفت روز تمام به طول انجامید. کارگران هر روز خشمگین تر 

از روز پیش بر مطالبات خود پافشاری کردند. آنها در چند مورد با نیروهای مسلح 

ن را به گروگان عده ای از مزدوراها بورژوازی عمال وارد مصاف شدند. در یکی از کارخانه

گرفتند و آزادی آنها را به آزاد شدن تمامی رفقای زندانی همزنجیر موکول نمودند. 

شورای اسالمی شرکت آزاده عاجز از مهار مبارزات کارگران خود را منحل ساخت، 

کارگر در حال اعتصاب مصمم و استوار  13000مدیرعامل یکی از مؤسسات استعفا داد. 

های ند و بسیار صریح اعالم داشتند که بدون تحقق خواستاطالعیه ای صادر کرد

خویش حاضر به ختم اعتصاب نیستند. آنها در این قطعنامه بر اجرای فوری چهار 
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درصدی دستمزدها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،  30خواست تصریح کردند. افزایش 

ران دستگیر فسخ هر نوع قرارد فروش شرکت و آزادی بدون هیچ قید و شرط کل کارگ

شده فحوای این سه خواست بود. اعتصاب در روز هفتم با قبول شفاهی برخی مطالبات 

 از سوی سرمایه داران و دولت سرمایه به انتها رسید و کارگران به سر کار باز گشتند. 

 کارخانه ایران خودرو

حتی تا سطح یک قطب بسیار پیشرفته و عظیم در خاورمیانه یا ها توسعه خودروسازی

دنیا، با دهها هزار کارگر فروشنده نیروی کار شبه رایگان و تولید کننده شط متالطم و 

یک رؤیای دلربای « ایران ناسیونال»پرخروش اضافه ارزشها از همان بدو تأسیس شرکت 

و شرکا با ها بورژوازی ایران و رژیم سلطنتی سرمایه داری بود. این رؤیا توسط خیامی

عظیم کارگری سالهای قبل و بعد قیام بهمن، بورژوازی های رشجدیت دنبال شد، شو

دیگر بازداشت. جنگ هشت های را از پیگیری هدف در این عرصه همسان برخی عرصه

عراق و ایران پروسه تالش سرمایه داران و دولت آنها برای تحقق خواب های ساله دولت

عمال به یک بنگاه صنعتی تولید هائی طالئی را دچار توقف کرد و تراست ایران خودرو را 

آمبوالنس و یا بخش مکمل صنایع نظامی تبدیل نمود. با عروج تیم رفسنجانی به رفیع 

ترین قله تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، باالخص با قرار گرفتن سرمایه داری ایران 

 اقتصادی صندوق بین المللی پول، رؤیای دیرین حاکمانهای در مدار سیاست گذاری

بورژوازی احیاء شد و ایران خودرو در کنار حوزه هایی مانند پتروشیمی، گاز، نفت، انرژی 

هسته ای یا صنایع موشکی کانون داغ طرح توسعه و تعدیل اقتصادی رژیم اسالمی 

گردید. ارتقاء صنایع اتوموبیل سازی به یک قطب مهم تولید و صدور خودروهای ارزان 

دیگر دنیا دستور عاجل کار معماران های مرکزی و بخشبه ممالک خاورمیانه، آسیای 

فاشیستی شد. منوچهر غروی که پیش از آن در زمره سرمایه داران مدیر « سازندگی»

بود به سمت مدیر مؤسسه ایران خودرو تعیین گردید. « سایپا»و برنامه ریز شرکت بزرگ 

ر تبدیل کرد. نشست قدرت علیه توده کارگ او روز شروع کار خویش را به روز نمایش
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معارفه ای ترتیب داد که شمار نسبتا چشمگیری از نمایندگان مجلس اسالمی سرمایه 

در آن حضور داشتند. جمعیت کثیری از عمله و اکره برنامه ریز و سیاستگذار شرکت 

قدرت را به دست آنها سپرد. تا توانست های سایپا را با خود به ایران خودرو آورد و اهرم

عوافریبی کرد، از جمله با بسیاری از کارگران دست داد و روبوسی نمود و در  شیادی و

شیارهای مغز آنها بذر توهم و جهل کاشت. غروی و تیم همراه از فردای آن روز به 

تدریج نقشه کار خویش برای آینده شرکت، تشدید بربرمنشانه استثمار کارگران، وخامت 

ات معیشتی توده کارگر، سرکوب سبعانه تر فزاینده شرایط کار، درو نمودن امکان

نارضائیها و اعتراضات، حدت روزافزون خفقان و اختناق در محیط کار را به معرض اجرا 

سهم همه رؤسا، مشاوران و « افزایش حقوق ها»نهادند. در نخستین گام زیر نام 

ارآمیز باال حاصل استثمار توده کارگر را انفجهای مستشاران سرمایه دار از اضافه ارزش

های برد. به هر کدام آنها یک اتوموبیل صفر کیلومتر تحت عنوان فروش اقساطی با قسط

بلند مدت، سهمیه بنزین و تعمیرات مجانی تقدیم کرد و چند ماهی نگذاشته حکم 

 معافیت سرمایه داران خریدار! از پرداخت اقساط را هم صادر نمود!!  چرا او این کار را

ماند. غروی به سرمایه داران مدیر، برنامه ریز و می به توضیح واضحاتکرد. پاسخش می

نمود که باید سازمان کار، پروسه کار و چرخه تولید را به می رئیس شرکت خاطرنشان

گونه ای برنامه ریزی کنند که فشار استثمار دهها هزار کارگر شرکت چندین برابر گردد. 

حیرت انگیز سهم سرمایه داران مؤسسه از آنسان که طغیان سودها نه فقط افزایش 

را جبران کند، بلکه کوه سرمایه ایران خودرو را هم کوهساران سازد. ها اضافه ارزش

از پیش آماده متضمن های غروی همزمان و به عنوان بخش اصلی تالش خود، طرح

ه خانه خرابی و تشدید هالکت زای استثمار چند ده هزار کارگر را دستور کار سرمای

 داران مدیر ساخت. اقداماتی که مقاومت و پیکار کارگران را در پی آورد. از جمله:  

. مدیریت جدید شرکت . اعتصاب علیه اخراج و بیکارسازی کارگران قراردادی1

کارگر، حکم اخراج کارگران قراردادی را های در اولین یورش بربرمنشانه خود علیه توده
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ای که موج خشم و قهر هزاران کارگر شرکت را برانگیخت. صادر کرد. اقدام جنایتکارانه 

کارگران به محض شنود این خبر دست از کار کشیدند. همگی همصدا و متحد بر روی 

نشستند و فریاد اعتراض سر دادند. سپس همگام و همرزم با سر دادن ها اسفالت خیابان

جنوبی و شمالی ایران  شعارهای کوبنده علیه جنایت مدیریت، در فاصله میان کارخانه

خودرو شروع به راهپیمائی کردند. آنها خشمگین و خروشان محل کار غروی را در 

محاصره خود قرار دادند و خواستار لغو فوری تصمیم جنایتکارانه رؤسای شرکت شدند. 

غروی با مشاهده قهر توده وسیع کارگر به وحشت افتاد. شدت هراس و ترس وی از 

یش رفت که سراسیمه و بدون فوت وقت دستور داد همه احکام اخراج کارگران تا آنجا پ

باطل گردد. کارگران احساس پیروزی کردند و نمایش قدرت به عنوان یگانه راه تحمیل 

 بر بورژوازی را یک بار دیگر به تجربه ایستادند.ها خواست

های برابر شدن اجاره بهای خانه . شورش گسترده زنان کارگر علیه چهار2

یک سال پس از جلوس غروی بر اریکه  1374در پائیز . مسکونی در پیکان شهر

یا به بیان دقیق تر، سرمایه داران شهردار ایران « پیکانشهر»مدیریت شرکت، شهرداری 

خودرو، در یک شهرک وسیع محل اسکان توده کارگر، اطالعیه ای صادر و برای کل 

مسکونی های گفت که اجاره بهای کومهمی کارگری ارسال داشتند. اطالعیههای خانواده

برابر خواهد شد!!. معنای صریح و زمینی متن آن بود که بخش  4کارگران یکراست 

درصد  70یا   60عظیمی از کارگران ایران خودرو در خوشبینانه ترین حالت حدود 

درصد  15دادند!!. در نظر بیاوریم که هر کارگر، حداقل می دستمزد روز خود را از دست

 دستمزدش را، به عنوان اجاره بها، به مالک مستغالت یعنی ایران خودرو پرداخت

گردید!!. خبر می برابر دچار افزایش 4نمود. بر اساس مفاد اطالعیه، این رقم تا می

باالرفتن اجاره ها، بسان یک زلزله نیرومند چندین ریشتری شیرازه فکر، هوش و تعادل 

کارگری آماده های اشاند. فردای همان روز کل زنان خانوادهروحی کارگران را از هم پ

در شورشی عظیم و شورانگیز به سوی دارالخالفه شهردار حرکت ها طغیان شدند. آن
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کردند. در آن جا فریاد اعتراض سر دادند و خواستار لغو بدون هیچ قید و شرط مصوبه 

 شهرداری و در واقع شرکت ایران خودرو گردیدند. 

سرمایه مطابق معمول بساط تهدید پهن کرد. همه زنان را اعضا، هوادار و دست  شهردار

نشانده سازمان مجاهدین خلق خواند!! کوشید تا وحشت خویش از زنان کارگر را مالط 

و مصالح دهشت آفرینی سازد و بیش از پیش بر طبل تهدید کوبید. او گفت که همسران 

وب سرمایه داری خواهد داد. زنان خشمگین زنان را اخراج و تحویل دستگاههای سرک

تر از پیش به اعتراض ادامه دادند. شهردار به امام جمعه توسل جست، اما زنان بر سینه 

موعظه گریهای امام جماعت دست رد کوبیدند و به او گفتند که تو نیز جنس سرمایه 

کارگر آماده  داران و استثمارگران هستی، شهرداری بر اجرای مصوبه پای فشرد و زنان

تصمیم گرفتند که یکراست، همصدا و متحد راهی ها گسترش شورش و پیکار شدند. آن

اتوبان کرج شوند. اتوبان را اشغال و کل عبور و مرورها را متوقف سازند. همزمان دست 

خواستار همبستگی گردند. قوای ها به افشاگری زنند و از کارگران تمامی کارخانه

به سوی ایران خودرو ها نان مبارز شهرک بست و مانع راهپیمائی آنسرکوب راه را بر ز

گردید. زنان شجاع شورشگر، راه خویش را به سوی آمفی تأتر پیکان شهر کج کردند و 

این مرکز سیاه فریبکاری، تحمیق و شستشوی مغزی را خرد نمودند. طولی های شیشه

شد. او باز هم شروع به تهدید و نکشید که برای چندمین بار سر و کله شهردار پیدا 

کارگری به سوی وی هجوم بردند و تا هر کجا که های ارعاب کرد. زنان و کل خانواده

توان داشتند سنگ و تخم مرغ بر سر او فرو باریدند. جنگ مغلوبه شد و درست در دل 

همین جنگ مغلوبه بود که معاون غروی تقاضای دقیقه ای سکوت برای ابالغ تصمیم 

د سرمایه داران نمود. او ناگهان در میان تعجب همه معترضان کارگر اعالم داشت جدی

که مصوبه شهرداری ملغی است. زنان پیروزمندانه به هم نگاه کردند. نگاهی که در برق 

 رد و بدلها خود نتیجه پرشکوه اعمال قدرت طبقاتی کارگران علیه سرمایه را میان آن

 کرد. می
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نشد. درست در همان دقایق احساس پیروزی، حادثه دیگری رخ  ماجرا به اینجا ختم

مسکونی های داد که اهمیتش کمتر از پیروزی شورش ضد افزایش اجاره بهای کومه

کارگران ایران خودرو، همسان همه همزنجیران، غرق در باتالق توهم به رفرم  نبود.

قبل،  برای اجرای ها ز سالفریبکارانه سرمایه داران و دولت سرمایه داری، اهای پردازی

سال بعد از ها کردند، آنمی نامید مبارزهمی «طرح طبقه بندی مشاغل»آنچه دولت 

 فشردند اما قادر به تحمیل این مطالبه بسیار محقرمی سال روی خواست خود پای

گردیدند. زنان کارگر در خیزش حماسی خویش علیه افزایش اجاره بهای مسکن به نمی

پیروزی و مشاهده عقب نشینی صاحبان سرمایه، فرصت را مغتنم  محض احساس

شمردند، بسیار سریع با هم گفتگو کردند. تصمیم گرفتند که پیروزی حاضر را سکوی 

همین کار را انجام دادند و بالدرنگ ها دیگر سازند. آنهای خیزش برای طرح خواسته

رگران را موضوع تداوم کا« اجرای طرح طبقه بندی مشاغل» همان خواست دیرینه 

شورش خود ساختند. خالقیت و ابتکار طبقاتی بسیار ارزنده و آموزنده ای که در جای 

خود شایسته بیشترین تقدیرها بود. زنان شورشی اعالم کردند که مبارزه را تا تحقق این 

دهند. عمله و اکره سرمایه باز هم به جزع و فزع افتادند، در مقابل می خواست ادامه

درت  پیکار زنان کارگر احساس عجز کردند و برای پایان دادن به شورش آنان شروع ق

به دادن وعده و وعید نمودند. وعده ای که سرانجام در ماههای بعد محقق شد و کل 

چند ده هزار کارگر ایران خودرو تحقق آن را مدیون مبارزه شجاعانه و نمایش قدرت 

 دیدند. می زنان کارگر

 کوره پزخانه شهر همدان 180صاب در سه هفته اعت

مبارزات توده کارگر شاغل در کوره پزخانه ها، در تاریخ جنبش کارگری ایران، چند 

جدا از هم هستند و در پاره ای موارد ها کوره پزخانهژگی را با خود همراه داشته است. وی

متعلق به حتی در مناطق دور از هم، در نواحی مختلف یک شهر قرار دارند. معموال 

باشند. کارگران آنها علی العموم ساده اند و در قیاس با می سرمایه داران مختلف
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همزنجیران خویش در مراکز بزرگ صنعتی تحصیالت نازل تر و تخصص کمتری دارند. 

فشار کارشان سهمگین تر، شدت استثمار آنها افزون تر و شرایط کارشان به گونه 

به تحتانی ترین، فقیرترین و محروم ها وره پزخانهچشمگیری شاق تر است. کارگران ک

ترین الیه طبقه کارگر تعلق دارند و به لحاظ چند و چون زندگی یا دسترسی به امکانات 

و اجتماعی در زمره نفرین شده ترین بخش این طبقه اند. با همه « رفاهی»معیشتی و 

با سرمایه، نه فقط عقب اینها تاریخ حاکی است که این کارگران در پهنه ضدیت خودپو 

تر از سایر همزنجیران نیستند که علی العموم قاطع تر، پرخروش تر و استوارترند. تمایل 

آنان به قانون ساالری یا آویختن به نظم سرمایه از سایر کارگران کمتر و خودجوشی و 

ز آمادگیشان برای اتکاء به قدرت متحد طبقاتی علیه سرمایه از دیگران بیشتر است. ا

خورند، همصدا، می همه مهم تر و بارزتر، بسیار سریع، سهل و جوشان، به هم پیوند

شوند. از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب یک شهر، دست می همراه، همدل و همسنگر

کوره ند. توده کارگر مورد استثمار در گردمی نهند و یک قدرت واحدمی در دست هم

بر پیشانی پیکارهای ها ، همه جا و در همه دورهرا همیشهها این شاخصها پزخانه

خویش به منصه ظهور رسانده اند. دلیل آن تا حد زیادی روشن و منزه از ابهام است. 

طبقه خود ندارند، های این کارگران اگر چه هیچ فاصله مین گذاری شده ای با سایر الیه

و نظم ساالری « اریحقوق مد»، «قانونیت»، «مدنیت»اما کمتر از آنها اسیر کالف 

همیشه و همه جا از ها سرمایه شده اند. شمشیر قهر اقتصادی سرمایه در کوره پزخانه

 رو بسته است. بورژوازی در اینجا رک و عریان کل سرشت واقعی طبقاتی خود را در تیر

نماید. سرمایه داران مالک می کند و به سینه نفرین شدگان آماج استثمارش شلیکمی

باشند. رابطه می «مدنیت»و پوشش «!! حق»سرمایه بدون الک قانون، حفاظ   کوره ها،

کار و سرمایه در این عرصه از خیلی جاها یا قلمروهای دیگر، بی حجاب تر، زمخت تر و 

سبعانه تر است. شاخص هائی که روی واکنش کارگران به فشار استثمار و بربریت 

ایم که آجرپزان راه بست نشینی در مقابل گذارد. کمتر شنیده می سرمایه داری تأثیر
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این یا آن امامزاده سرمایه را پیش گیرند. به عریضه نگاری هم رغبتی نشان نداده اند. 

خیلی دور و شرایط استثنائی چشم پوشیم بساط سندیکاسازی هم های اگر از گذشته

. بالعکس همه پهن نکرده اند و هیچ اتحادیه ای به اسم و رسم آنها ممهور نگردیده است

با هم ها کل کوره پزخانه»، «دست به شورش زدند»اش از این سخن رفته است که 

اطراف ورامین با خواست واحد دست از کار های همه کوره پزخانه»، «اعتصاب کردند

و فراوان از این عنوان « تبریز اعالم اعتصاب نمودندهای تمامی کوره پزخانه» ، «کشیدند

اتکا کارگران این قلمرو به همسنگری، همگامی، همرزمی طبقاتی  ها، که همگی حدیث

 10باشد. اعتصاب بیش از می فریب سرمایه داریهای و عدم اعتماد آنها به ساز و برگ

نیز یکی  1369کوره پزخانه پیرامون شهر همدان در خردادماه سال  180هزار کارگر در 

مطابق معمول تشدید روزافزون فشار و کارزارها بود. دلیل اعتصاب ها از این خیزش

استثمار کارگران، کاهش سهمگین دستمزدهای واقعی و تنزل خرد کننده و مرگبار 

پیمود، می سطح معیشت آنان بود. بهای مایحتاج اولیه زندگی با شتاب تمام سیر صعودی

 هزار 10در حالی که از افزایش بهای بازتولید نیروی کار هیچ خبری در میان نبود. 

آتش این های فرسودند و در میان شعلهها میکارگر آجرپز از بام تا شام در عمق کوره

گردیدند، اما خواست افزایش دستمزد آنها هر روز می مسلخ سوزان سودسازی خاکستر

کردند و سرمایه داران می شد. کارگران لحظه، به لحظه مطالبه خویش را تکرارمی نکول

دادند. زمزمه اعتصاب از ژرفنای این وضعیت بالید، چاره می دفقط جواب رها مالک کوره

دیگری وجود نداشت. مقاومت سبعانه صاحبان سرمایه در مقابل حیاتی ترین خواستها 

توان شکست و شعور مسخ سرمایه دار را تنها و تنها با می را فقط با اعمال قدرت متحد

نش و قبول پاسخ کرد. کارگران توان مجبور به واکمی ضربه تعطیل چرخه تولید سود

فهمیدند. بند، بند هستی اجتماعی آنها می این را با سلول، سلول شعور طبقاتی خود

نمود. کار شاق دو شیفته، آتش مشتعل کوره می این فهم را به ذهن و فکرشان مخابره

ها، شکم گرسنه فرزندان، تن رنجور همسر، نداشتن پول دکتر و دارو و همه آنچه که 
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ساخت مزرعه رویش همین درک بود. نجوای اعتصاب و مجبور می آنها را« زندگی»

 10ماند که کل می ساختن سرمایه داران به قبول افزایش مزد، به آهنگ مارش مانندی

کوره آجرپزی را به خاموشی  180هزار کارگر را یک جا پشت سر هم به صف کرد و 

خواستار افزایش دستمزد شدند. صاحبان انداخت. کارگران دست از کار کشیدند و 

سرمایه شروع به تهدید نمودند. توپ و تشرها نتیجه معکوس بار آورد و آتش خشم و 

قهر توده کارگر را شعله ورتر ساخت. همه اعالم کردند که با اراده استوار به اعتصاب 

ود. مبارزه ادامه خواهند داد و از پختن آجر، فروش مصالح و تولید سود خبری نخواهد ب

ادامه یافت و هر روز از روز پیش طوفانی تر شد. هیچ آجری تولید نگردید. هیچ کامیونی 

ساختمانی سرمایه داران مشتری های قادر به بارگیری و حمل مصالح برای شرکت

آجرپزی، چرخه کار سرمایه داران بساز و بفروش یا مقاطعه های نگردید. تعطیل کوره

به جزع و فزع ها تهدید به اختالل و رکود نمود. صاحبان کورهکار ساختمان را نیز 

افتادند. آنها مطابق معمول از سپاه و پلیس و ارتش و دولت خود خواستار چاره گری و 

ختم ماجرا شدند. در روز هفتم اعتصاب قوای قهر سرمایه وارد میدان گردید. سپاه 

مسکونی کارگران شروع های ومهگسترده و یورش شبانه به کهای پاسداران با شبیخون

کارگر آجرپز را دستگیر و  400به دستگیری فعاالن اعتصاب کرد. در طول مدتی کوتاه 

روانه شکنجه گاه ساختند. کارگران به اعتصاب ادامه دادند و خواست آزادی همزنجیران 

سبعیت با ها را بر مطالبه افزایش مزدها افزودند. سرمایه داران و قوای قهر دولتی آن

کارگران ایستادند. اعتصاب به درازا کشید و صاحبان سرمایه های تمام در مقابل خواست

کارگر و اصرار سبعانه دولت  400حاضر به قبول هیچ مطالبه ای نگردیدند. اسارت 

بورژوازی بر شکنجه و آزار مستمر آنها در سیاهچالها و شکنجه گاهها، سالح قدرت 

هزار کارگر آجرپز سرشار از عواطف پاک و زالل  10د. سرمایه در مقابل اعتصاب ش

متعالی اخالق کارگری و انسانی، چشم در چشم کودکان و های انسانی، پای بند ارزش

همزنجیر زندانی، به وضعیت معاش، نیاز و سرنوشت زندگی این نفرین شدگان  400زنان 
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گرسنگی و آوارگی و  اندیشیدند و این در حالی بود که رژیم درنده اسالمی سرمایه،

فالکت و اسارت و شکنجه و تهدید به مرگ زندانیان و کودکان آنها را ساز و برگ قدرت 

کرد. جنگ سرمایه علیه کارگر در عین حال جنگ می کارگرهای خود علیه پیکار توده

بربریت و سبعیت علیه انسانیت و احساس و عواطف پاک انسانی نیز هست. با همه اینها 

و ها به درازا کشید. کارگران به مقاومت ادامه دادند و هر روز آماج یورشاعتصاب 

تازه ارتجاع هار بورژوازی اسالمی شدند. رژیم عزم جزم داشت که در برابر های شبیخون

به ها آجرپزان تسلیم نشود زیرا این تسلیم را سرآغازی برای تشویق کارگران سایر حوزه

دید. سرمایه داران می وسیع کارگرهای یدان داری تودهکارزار و شروع فصل نوینی از م

و قوای قهر آنها بر همین اساس، لحظه به لحظه حلقه فشار را تنگ تر کردند، در حالی 

و مراکز دیگر کار، آنها را تنها ها که آجرپزان به شدت تنها بودند. کارگران کارخانه

ی به سوی آنها دراز نکردند. در گذاشتند، به حمایت از آنان برنخاستند، دست همبستگ

چنین وضعی امید به پیروزی رنگ باخت و توده کارگر آجرپز پس از هفده روز تعطیل 

چرخه تولید، چاره کار را در عقب نشینی دید. کارگران اعالم داشتند که در صورت 

گردند و دولت سرمایه به قبول این خواست می آزادی کل رفقای همزنجیر به سر کار باز

 رضایت داد.  

 اعتصاب دو هزار کارگر شهرداری تهران

امر ، چند ساله پرداخت مزدها یاساله  تعویق چند ماهه و گاه یکدر آن روزها هنوز، 

. ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران نشده بود وروتین، روزمره و سراسری چرخه کار 

 گردیدند ومی آماده دستیازی به این جنایت سرمایه داران همه جا و در همه شهرهااما 

گرفتند. شهرداری تهران در زمره پیشتازان بود و می برای رایج نمودن آن از هم پیشی

 1369بهشت سال  در پایان ماه اردی« یان اسالمئفدا»بخش موتوری آن واقع در خیابان 

کار در اعتراض به کارگر موتور 2000ازپرداخت به موقع دستمزد کارگران سر باز زد. 

نشین، دست به اعتراض « شورای شهر»این جنایت دولت بورژوازی و سرمایه داران 
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زدند. آنان اعالم کردند که در صورت امتناع حاکمان سرمایه دار شهر، چرخه کار را 

همچنان معوق ماند.  هامتوقف خواهند ساخت. گفتگوها ادامه یافت و پرداخت دستمزد

های ها خواست. آننمودندو اعتصاب را آغاز  کردندرا عملی  کارگران تهدید خویش

 ،شرحاین افزودند و لیست مطالبات را به  یشمحقق نشده دیگر را هم بر مطالبه روز خو

 در اختیار دولت سرمایه گذاشتند.

 هشتیبون هیچ قید و شرط دستمزد ماه اردپرداخت فوری و بد -1

 ان کارگر یهدرصدی دستمزد کل بیستافزایش . 2

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت همه مابه التفاوت معوقه ناشی از . 3

 تعویق اجرای طرح

 شهرداری  متخلف اخراج مدیرعامل. 4

و « مزایا»بر آن نام  از سر فریبکاری که بورژوازی هااز دستمزد یپرداخت بخش. 5

 !! و ماهها آن را نپرداخته است.نهاده است «عیدی»

به دفتر رفسنجانی هجوم بردند و  خواست ها، متعاقب تسلیم لیستکارگران 

خواستار پاسخ فوری گردیدند. اعتصاب دو روز به طول انجامید. سرمایه داران نهاد 

ریاست جمهوری، قوای سرکوب بورژوازی و مدیران سرمایه دار شهرداری، همگی 

ومت نمودند و از شروع به تهدید کردند و بر طبل ارعاب کوبیدند. کارگران مقا

شهردار تهران در محل  . در پایان روز دوم اعتصاب،خودداری کردندبازگشت به کار 

اجتماع کارگران حاضر گردید. او با مشاهده خشم و قهر خروشان دو هزار کارگر 

مدیرعامل فوری چاره کار را در عقب نشینی دید. به عزل  ،درحال اعتصاب

داخت یک ماه دستمزد معوقه کارگران شد و در شهرداری رضایت داد. حاضر به پر

 به دادن وعده و وعید اکتفاء نمود.ها باره سایر خواست

 

 اعتصاب کارگران پاالیشگاه نفت اصفهان
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بسیار گسترده ای را برای  ایران و عراق، دولت رفسنجانی تالشهای با ختم جنگ رژیم

همان گونه که پیش تر گفتیم، صدور نفت آغاز نمود.  بازسازی مراکز تولید، پاالیش و

های و توصیه پردازیها نسخه پیچی الگوها، شیرازه کار در این بازسازی ها، مطابق

بر انفجاری ساختن هر چه هالکتبارتر فشار کار، کاهش هر چه  المللی پول،صندوق بین

بر دوش همزنجیران  بیشتر شمار کارگران و تلنبار نمودن کل کار کارگران اخراجی

شاغل آنها استوار بود. پاالیشگاه نفت اصفهان در راستای اجرای همین مصوبات و 

 گفت که اضافه کاری باید اجباری شود،دستورات بخشنامه ای صادر کرد. بخشنامه می

ساعت در روز اضافه کاری نماید و دستمزد این ساعات  4هر کارگر پاالیشگاه باید حداقل 

محاسبه و پرداخت شود!!  بدون هیچ ریال اضافی ساعت دیگر روزانه کار هم مثل هر

کارگر  2000محتوای این تصمیم بشرستیزانه، خشم همه کارگران را برافروخت. 

اعالم اعتصاب کردند.  69هشت ماه سال بپاالیشگاه اصفهان در یکی از روزهای اردی

دچار وحشت  کار پاالیشگاهها،در آن روزهای خاص، با توجه به اهمیت  دولت بورژوازی

شد. در زمانی کوتاه پس از شروع اعتصاب، نمایندگان استاندار همراه با چند مقام دولتی، 

ها شروع به تهدید کردند. پلیس و اداره اطالعات در پاالیشگاه حاضر گردیدند. همه این

ای در همان حال بساط عوامفریبی پهن نمودند و از آمادگی خود برای شنیدن صد

گفتند!! رادیو و تلویزیون با فریبکاری تمام صحنه ای را نمایش ها اعتراضات و نارضائی

خویش پیرامون وضعیت کار، اشتغال و های ای کارگر پرسشعدهگویا داد که در آن 

 .!!دادمی ها پاسخنمودند و وزیر کار دولت سرمایه به آنمی مشکالت محیط کار را مطرح

جدال جاری میان کارگران و صاحبان های یچ نشانی از واقعیتسناریوی سیاهی که ه

کثیف سرمایه داران دولت نشین برای های سرمایه نداشت و فقط دنیای شعبده بازی

جعل کامل حقایق، باژگونه کردن واقعیت اعتراض کارگران و به ویژه پرده اندازی بر 

ها ها و تحمیقین نیرنگ بازیرژیم تمامی ا نهاد.می روز آنان را به نمایشهای خواست

به سر کار باز گردند.  تا ها از کارگران خواسترا انجام داد و در متن این شعبده بازی
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همزمان قوای قهر بورژوازی به صفوف توده کارگر یورش برد، بیش از سی کارگر در 

گیر و راهی سیاهچال ساخت. پاسخ دو هزار کارگر اعتصابی به تحال اعتصاب را دس

خواستار لغو اضافه کاری در وهله نخست تقالی حاکمان سرمایه یک چیز بود. اینکه 

مزدی دو برابر دست ،هستند و در غیر این صورت باید برای هر ساعت اضافه کاری

ید. کارگران خواست دستمزد معمول پرداخت شود. اعتصاب دو هفته تمام به درازا کش

آزادی بدون هیچ قید و شرط همزنجیران را هم بر مطالبه قبلی خود اضافه نمودند. رژیم 

داد و کارگران زندانی را دستمزدها را د. وعده افزایش کرسرانجام شروع به عقب نشینی 

 گشتند. ها بود که اعتصاب کنندگان به سر کار باز. پس از ایننمودآزاد 

 تهرانو فاضالب ن سازمان آب اعتصاب کارگرا

جدال کارگران با سرمایه داران دولتی مدیر، برنامه ریز و کارفرمای بنگاه، از اوایل 

بر خواست خویش ها آغاز شد. کارگران خواستار افزایش مزد بودند. آن 69شهریورماه 

گردیدند. نمی فشردند و سرمایه داران حاضر به قبول هیچ ریال افزایشمی پای

بی نتیجه ماند. توده کارگر تصمیم به تعطیل کار و توقف چرخه تولید ها کشکشم

گرفت. اعتصاب با شروع پیکت در مقابل دفتر مرکزی سازمان آب آغاز شد. روز هفتم 

شهریور هیچ کارگری در محل کار حاضر نشد و شبکه آبرسانی تهران دچار اختالل 

کرد. رژیم از راه یافتن اخبار می بیداد جدی گردید. در آن ایام فشار اختناق و سانسور

نمود و خبرنگارانی که احیانا به می مبارزات کارگران به مطبوعات شدیدا جلوگیری

نهادند، نمی اخطارها و تهدیدات روزمره وزارت اطالعات یا نهادهای دیگر سرکوب وقعی

کارگران آب و فاضالب اعتصاب ها گرفتند. با همه اینمی قرارها آماج بدترین مجازات

راه پیدا کرد و نشریه موسوم به ها تهران در زمره معدود حوادثی بود که به روزنامه

مختلف های رو به اوج میان بخشهای در چهارچوب مناقشات و تسویه حساب« ابرار»

 بورژوازی و درون ساختار قدرت سیاسی سرمایه، خبر وقوع آن را درج نمود. 
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داد که رفسنجانی جالد، چند روز پیش از آن، از تریبون می رخاعتصاب در شرایطی 

نماز جمعه تهران در منتهای وقاحت و بیشرمی پیرامون معجزات دولت خود در افزایش 

به موقع دستمزدها داد سخن داده بود!!. او در آن روز با احساس وحشت از گسترش 

ظه به لحظه مایحتاج اولیه روزافزون خشم و قهر کارگران زیر فشار گرانی مدام و لح

دست به ها معیشتی، جنجال کرده بود که دولتش به محض مشاهده باال رفتن قیمت

کار افزایش مزدها گردیده است و در مقابل هر ریال گرانی افزون تر کاالها چند ریال بر 

دستمزدها افزوده است!!! کارگران آب و فاضالب این فریبکاری بسیار شرم آور رفسنجانی 

آوردند و در روز اعتصاب به صورت ریشخند با خبرنگار روزنامه ابرار در می را بر زبان

نهادند. در همان روز قوای سرکوب و نهادهای امنیتی رژیم برای پایان دادن به می میان

اعتراض توده کارگر وارد میدان شدند. کارگران مقاومت کردند. شبکه آبرسانی پایتخت، 

تر شد و دولت رفسنجانی در هراس از اعتراض گسترده اهالی ساعت به ساعت مختل 

 شهر کوشید تا با وعده و وعید کارگران را به سر کار باز گرداند. 

 شمالهای اعتصاب کارگران نساجی

کارگر این کارخانه در اوایل  4000پیشتاز شروع اعتصاب، کارگران نساجی بهشهر بودند. 

بسیار نازل دستمزدها و فشار مشکالت معیشتی در اعتراض به سطح  1372اسفند ماه 

دست از کار کشیدند. کارگران همزمان شروع به افشاء دزدی ها، و پرده برداری از 

چندین ساله سرمایه داران دولتی مدیر، رئیس و گرداننده های و غارتگریها چپاول

شینان دولت میلیاردی میان باالنهای شرکت کردند. از روابط مافیائی و بده و بستان

خیلی متدین و متقی و متهجد کارخانه سخن راندند. « تیولدار»سرمایه با سرمایه داران 

کارگر عاصی، گرسنه و معترض با خواباندن چرخ تولید عصیان خویش علیه همه  4000

نجومی و های را فریاد زدند و بر رابطه تنگاتنگ میان سودجوئیها این مفاسد و دزدی

شانی دولت نشینان اسالم مدار سرمایه دار، با فقر و فالکت و گرسنگی کهکهای غارتگری

خود انگشت تأکید گذاشتند. آنها خواست افزایش دستمزد را با خواست تعیین تکلیف 
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ارقام نجومی محصول کار چپاول شده خود توسط سرمایه داران خصوصی و دولتی 

به مبارزه ها مل این خواستهشرکت به هم پیوند زدند و اعالم داشتند که تا تحقق کا

ادامه خواهند داد. خروش خشم کارگران با مقاومت سبعانه مدیرعامل، رئیس و عوامل 

دولتی کارخانه مواجه شد. آنها سراسیمه و نگران، ماجرای طغیان توده کارگر و تمرکز 

 را به تیم رفسنجانی و صدرنشینان ماشین دولتیها اعتراض آنها بر ارقام عظیم دزدی

سرمایه اطالع دادند. همزمان با استمداد از پلیس و سپاه و قوای سرکوب شروع به تهدید 

توده کارگر نمودند. سهم محافل، مافیاها، باندهای حکومتی و سرمایه داران حاضر در 

کارخانه چنان مهم و عظیم بود که دولت رفسنجانی بسیار سریع به دست و پا افتاد. 

وزیر  5نگذشته بود که رفسنجانی معاون خویش را همراه با چند روز از شروع اعتصاب 

 کابینه، راهی شمال ساخت تا هر چه سریع تر دست به کار ختم اعتصاب شوند. 

کارگران نساجی بهشهر نه تنها تسلیم نشدند که دامنه پیکار خود را به گونه ای چشمگیر 

ویش در صنایع نساجی بر پایه سنت پیشینه دار همزنجیران خها وسعت بخشیدند. آن

و مراکز کار طلب ها شمال، اصفهان یا جاهای دیگر راه افتادند و از کارگران سایر کارخانه

پشتیبانی کردند. فریاد حمایت خواهی، اتحاد و همبستگی طلبی نساجان با پاسخ بسیار 

گرم طبقاتی شمار قابل توجهی از کارگران شهرهای شمال استقبال شد. کارگران صنایع 

چوب، کاغذسازی، نیرو و شیالت همبستگی خویش را با اعتصاب کنندگان ابراز داشتند. 

کارگران این واحدها با صدای رسا اعالم نمودند که در کنار همزنجیران خود خواهند 

ایستاد و به حمایت از مبارزه جاری آنها چرخ کار و تولید را متوقف خواهند ساخت. 

های هرمانانه و سرسخت کارگران بر تحقق خواستطوالنی شدن اعتصاب، پافشاری ق

خویش، ابتکار کامال خالق طبقاتی و سرمایه ستیز آنها برای جلب همبستگی کارگران 

و کارهای آگاهگرانه آنان، پاسخ ها دیگر، وسعت دامنه افشاگریهای و حوزهها کارخانه

بافکاران، همه و همه  پرشور، هیجان آمیز و پرافتخار توده همزنجیر به حمایت خواهی

حتی در فضای وحشت زا و آکنده از خفقان و ترور و کشتار دوره سبب شد که 
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حاضر به درج اخبار اعتصاب شود. روزنامه ها فاشیستی یکی از روزنامه«!! سازندگی»

به رغم ماهیت منحط ضد کارگری اش، در چهارجوب مناقشات جاری درون «  سالم»

و رقیب در ساختار ماشین دولتی، در یکی از   مافیای شریک بورژوازی و جدال فیمابین

 ماه اسفند خود به صورت محدود خبر اعتصاب را درج کرد. های شماره

 اعتصاب شورش مانند کارگران مبلیران

کردند. بورژوازی هنوز تحمیل گسترده بیگاری می سرمایه داران از پرداخت مزدها امتناع

را ساز و کار « دیرپرداخت دستمزدها»ه کارگر زیر نام یا کار بدون هیچ مزد بر طبق

سراسری و همه جا رایج خویش برای تضمین حتی المقدور بقای سرمایه داری نساخته 

آزمود و با شتاب فزاینده آن را جزء اندامور می بود. در عرصه ای وسیع این راهکار را

این آزمون های زمره سوژهدر « مبلیران»کرد. کارگران می پویه ارزش افزائی سرمایه

 کردند، اما دستمزدمی آنها کار  گذشت کهمی ماه 18برای مالکان شرکت بودند. 

شد. نمی گرفتند. معضل آنان در تعویق طوالنی مدت پرداخت مزدها هم خالصهنمی

و شالق مرگبار اخراج قرار داشتند. « تعدیل نیروی کار»شمار کثیری از کارگران زیر تیغ 

خواستند آنها را بازنشسته زودتر از موعد کنند و با کمترین هزینه می سرمایه صاحبان

خود سازند. کل این های ممکن غرامت ایام بازنشستگی آنان را سود نجومی تر سرمایه

پیچید و ابعاد  فقر و فالکت، می زندگی توده کارگر را در کالف خودها و بربریتها جنایت

کرد. کارگران در می روئی و آوارگیشان را غیرقابل تحمل ترگرسنگی، بی غذائی، بی دا

مبارزه کردند. اعتصاب ها دهه هفتاد علیه این سبعیتهای تمامی ماههای اواسط سال

پشت سر اعتصاب راه انداختند. چرخ تولید را برای روزهای متوالی متوقف نمودند، اما 

سرکوب های لت آنها از همه ارگانهیچ خبری از پرداخت مزدها نشد. سرمایه داران و دو

سیاه جاسوسی و امنیتی و نهادهای سندیکالیستی دست ساخت های فکری، سازمان

مزدور، نماینده روز مجلس اسالمی و عضو « حسین کمالی»خود بهره جستند.  چند بار 
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رژیم را همراه سپاه، بسیج یا سایر نیروهای سرکوب مأمور عوامفریبی و « خانه کارگر»

 دی میان کارگران نمود. شیا

سرمایه داران قدرت داشتند و با شروع هر اعتصاب، لشکرعظیم عمله و اکره سرکوب را 

نمودند. می برای انجام رسالت و خفه کردن صدای اعتراض توده کارگر احضار و به صف

کارخانه خارج سازند. به دند تا اعتصاب را از چهاردیواری از همان آغاز کارگران کوشی

طیل چرخ تولید بسنده ننمایند، مبارزه خود را مبارزه شمار هر چه کثیرتر آحاد طبقه تع

خویش کنند. برای این کار بارها خروشان، خشماگین و سیل آسا سرازیر جاده مخصوص 

کرج شدند. جاده را مسدود ساختند. جرقه ای از قدرت افروختند. راه را بر حمل و نقل 

عظیم الجثه مستقر در دو سوی جاده های ی شرکتصنعتی و تجارهای کل محموله

مخصوص بستند. کارگران بارها دست به این کار زدند و هر بار با شبیخون رعب انگیز 

قوای قهر سرمایه مواجه شدند. توده کارگر با عزم استوار مقاومت کرد. چندین بار صحنه 

. کارگران سلول، تقابل کارگران با قوای قهر به یک میدان جنگ راستین تبدیل شد

سلول هستی خود را آتشبار قهر رادیکال طبقاتی نمودند و به صف سرکوبگران یورش 

اپوزیسیون های بردند. تصویر یک کارگر رزمنده خشماگین بعدها زینت بخش روزنامه

چپ ایران در داخل و خارج کشور شد. تصویری که حدیث گویا ی قهر خودپوی طبقاتی 

 تثمار، انسان ستیزی و سبعیت سرمایه داری است. کارگران علیه اساس اس

 اعتصاب کارگران کارخانه بنز خاور

افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار و ایمنی محیط اشتغال، رایگان شدن هزینه ناهار، 

نامد لیست می «!!پاداش ساالنه»پرداخت بخشی از بهای نیروی کار که بورژوازی آن را 

با طرح این  1374تیرماه سال  31کرد. آنان در روز می تعیینکارگران را های خواسته

مطالبات چرخ تولید و کار را متوقف ساختند. سرمایه داران بنز خاور مطابق معمول 

شروع به تهدید توأم با وعده و وعیدهای پوشالی نمودند. ساز و برگ هائی که پیش 

ود. کارگران قاطع و استوار کشیدن آنها برای توده کارگر سخت چندش زا و تهوع آور ب
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به صاحبان سرمایه تفهیم نمودند که هر گونه بحث در باره پایان اعتصاب منوط به 

است. مالکان دولتی شرکت به روال متعارف کارشان، از ها تحقق تام و تمام خواسته

قوای قهر دولتی سرمایه کمک خواستند. دقایقی بعدتر کارخانه از چهار طرف توسط 

اهی و پلیس محاصره شد، همزمان ایادی دو وزارتخانه اطالعات و کشور در اشرار سپ

درون شرکت شروع به توطئه، فریبکاری و تشدید فضای رعب و دهشت کردند. 

سرکوبگران بیشتر و بیشتر شدند و تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت را به زیر 

. کارگران اعتصاب را با کنترل خود در آوردند. اعتصاب چهار روز به درازا انجامید

سنگرگیری در کارخانه و امتناع از ترک محیط کار به هم آمیختند و اعالم داشتند که 

گردند. نمی مانند و به خانه بازمی تا حصول خواستهای خود در چهاردیواری شرکت

ه عوامل  سرمایه به محاضره کارخانه ادامه دادند و سرانجام با پاره ای وعده و وعیدها تود

 کارگر را مجبور به ختم اعتصاب کردند. 

 ارومیههای اعتصاب موفق کارگران کوره پزخانه

 1373کوره پزخانه اطراف ارومیه در صبح روز دوم فروردین  42صدها کارگر شاغل در 

یکصدا و متحد دست از کار کشیدند. آنها اعالم کردند که دستمزدهای روزشان کفاف 

دارو، درمان، شهریه مدارس کودکان و اجاره بهای کومه  هزینه خورد و خوراک، دکتر،

دهد. جوانه اعتصاب مطابق معمول از دل فقر و فالکت و گرسنگی نمی مسکونی را

بودند که ابتکار، پیشگامی و توان ها همگانی توده کارگر روئید اما کارگران یکی از کوره

کوره  42ان در کل چاره گری خود را کبریت اشتعال خرمن خشم و قهر همزنجیر

را به اندازه ها پیرامون شهر کردند. آنها که فشار گرسنگی، بی داروئی و سایر محرومیت

کشیدند. همین درد را در وجود همه کارگران می کافی در سلول، سلول وجودشان درد

لمس نمودند و نجوای اعتصاب را آغاز کردند. نجوا بسیار سریع فریاد شد و با همصدائی  

ن مواجه گردید. توده کارگر شاغل در این کوره آجرپزی درنگ نکردند و راه افتادند. همگا

جانا سخن از »به گفتگو پرداختند، آنچه شنیدند فقط این بود: ها با کارگران سایر کوره
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گفتگوها از کوره ای به کوره دیگر رفت و در پروسه رفتن جنبش شد. « گوئیمی زبان ما

کوره  42آماده قدرت نمائی گردید. کل کارگران  1373ردین جنبشی که صبح دوم فرو

پزخانه یکجا، دست در دست هم، چرخ تولید را از کار انداختند و در مقابل سرمایه داران 

آجر  1000صف آراستند. همگی همصدا فریاد سر دادند که دستمزدها باید به ازاء هر 

اران خواستند مخالفت کنند اما عزم تومان افزایش یابد. سرمایه د 160تومان به  116از 

راسخ، اراده استوار، خشم خروشان، صالبت اتحاد و قهر جوشان خیل عظیم کارگران، 

شیرازه مخالفت بافیهای آنها را از هم پاشاند. برای لحظه ای به این اندیشیدند که قدرت 

اشد. بنمی سرکش به صف شده در مقابل آنها اهل عقب نشینی، انصراف و چانه زنی

صاحبان سرمایه چاره کار را در قبول خواست کارگران دیدند و توده کارگر خشنود از 

 پیروزی اعتصاب به سر کار باز گشت.  

 کارخانه چوب اسالم در استان گیالن

شرکت چوب اسالم یکی از مهمترین واحدهای صنعت چوب ایران است. تولیدات این 

باشد. سرمایه داران صاحب می والت مشابهکارخانه نئوپان، تخته سه ال، چوب و محص

های بنگاه در جستجوی سودهای نجومی، تصمیم به فروش شرکت و انتقال سرمایه

خویش به عرصه ای سودآورتر گرفتند. تصمیم سبعانه ای که اخراج همه کارگران را به 

قبل در حال اعتراض علیه سطح ها کارگر شاغل مؤسسه که از مدت 500دنبال داشت. 

نازل دستمزد بودند با شنیدن خبر فروش شرکت غرق در خشم و آماده عصیان گردیدند. 

رشت  –کارگران اعالم اعتصاب نمودند و همزمان اعتصاب را به جاده مواصالتی اسالم 

منتقل کردند. آنها جاده میان دو شهر را مسدود ساختند و از کل عابران خواستار 

استمداد و حمایت شدند. خروش قهر کارگران، سرمایه داران را مجبور به عقب نشینی 

با مشاهده این وضعیت اعالم داشتند که قرارداد فروش را فسخ خواهند نمود. ها کرد. آن

 د شد و برای افزایش دستمزدها فکری خواهند کرد.هیچ کارگری اخراج نخواه
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 «خودروسازان»اعتصاب کارگران کارخانه 

شد. سرمایه داران زیادی می بحران سرمایه داری هر روز شدیدتر، عمیق تر و فراگیرتر

دیدند که سرمایه خویش می را در آنها راه حفظ نرخ سودها و اقالم نجومی اضافه ارزش

حوزه دیگر منتقل کنند. در همان حال سرمایه داران فراوانی هم بودند را از حوزه ای به 

که موقعیت این رقیبان ورشکسته یا در حال ورشکستگی را فرصتی طالئی برای خریدن 

آنان در سرمایه خود و های تحت تملک آنها، ادغام سرمایههای هر چه ارزان تر کارخانه

دیدند. در می ش سرمایه اجتماعی به نفع خوددر واقع بهره گیری از پویه متعارف پاالی

های پرخروش اضافه ارزششد و شط می این میان رژیم اسالمی بورژوازی هم وارد میدان

حاصل وحشیانه ترین شکل استثمار یا قتل عام لحظه به لحظه معیشت و دارو و درمان 

هر های سرمایه حاتم وار و افسانه ای وثیقه سودآوری نجومی« سخاوتی»کارگران را با 

داد تا می کرد. به هر دو گروه درنده جنایتکار فرصتمی دو بخش این سرمایه داران

های موجود در بانکها را زیر نام وام، قرض الحسنه، کمکهای اقالم بسیار عظیم سرمایه

دولتی یا هر چیز دیگر از مؤسسات بزرگ مالی خارج کنند، بر سرمایه خود بیفزایند و 

از این طریق کمبود ها هر چه کالن تر و سودآورتر بزنند. اولیهای انباشتدست به 

موفق به خرید ها و عطیه« انفال»با این ها کردند و دومیمی سرمایه خود را جبران

گردیدند. شرکتهای خودروسازان و می شرکتهای ورشکسته یا در شرف ورشکستگی

های سر همین خوان یغمای اضافه ارزش زامیاد از جمله بنگاههائی بودند که دقیقا بر

حاصل استثمار طبقه کارگر و گسترده توسط دولت هار اسالمی بورژوازی نشستند. 

ها فروخت تا به کمک سرمایه هائی که از بانکمی «خودروسازان»سرمایه دار مالک 

پرسودتر بزند و سرمایه های کرد، دست به پیش ریز عظیم سرمایه در عرصهمی خارج

 بانکی، کارخانه مذکور را به قیمتی نازلهای ر زامیاد با دریافت حصه خود!! از سرمایهدا

خرید و در این در این گذر هزینه خودگستری، سرمایه گذاری و تولید خود را به می

داد. می گونه ای چشمگیر کاهش و الجرم حجم و نرخ سود خود را افزایش
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به کارگران اخطار  1374در خردادماه سال  در پروسه اجرای این طرح،« خودروسازان»

داد که اخراج خواهند شد و در صورت نیاز سرمایه داران زامیاد، شاید به آن شرکت 

منتقل گردند. کارگران به مقاومت برخاستند و دست به اعتصاب زدند. مالک کارخانه 

سپاهی و قوای سرکوب را دعوت به دخالت و تأمین نظم و امنیت سرمایه نمود. اشرار 

چکمه پوشان مسلح مزدور سرمایه داری بدون هیچ فوت وقت سر رسیدند، شرکت را 

به محاصره خود در آوردند واعتصاب کنندگان را آماج هجوم قرار دادند. کارگران فریاد 

زدند که خواهان تضمین اشتغال خویش هستند و در مقابل تصمیم کارفرما خواهند 

باشند و حاضر می ه مجری فرمان سرمایه و سرمایه دارانایستاد. سپاهیان پاسخ دادند ک

به شنیدن حرف هیچ کارگری نیستند. گفتگوی میان عمله قهر بورژوازی و کارگران 

لحظه به لحظه حادتر شد. کار به زد و خورد و کشمکش کشید. سرکوبگران حلقه 

ضرب و شتم  محاصره را تنگ تر و تنگ تر نمودند. به صفوف کارگران هجوم بردند. به

کارگر را پس از ضرب و جرح  5آنها پرداختند. عده ای را دستگیر کردند و از میان آنها 

« آزادی»زیاد روانه شکنجه گاه ساختند. کارگران به مقاومت ادامه دادند و خواستار 

همزنجیران خویش شدند. اعتصاب شکست خورد. کارگران دستگیر شده برای مدتی به 

قابل اراده سرمایه داران و مقاومت در مقابل  تهاجم وحشیانه جرم ایستادگی در م

 ماندند و فرسودند. ها دستگاههای سرکوب سرمایه در سیاهچال

 جنبش کارگری در کردستان

اگر از زیج کمونیسم لغو کار مزدی و مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری پرولتاریا به 

 1320در برهه زمانی میان « ب تودهحز»کاویدن تاریخ پردازیم، بعید است میان آنچه 

حزب کمونیست »بر سر جنبش کارگری ایران آورد و آنچه جریان موسوم به  1332تا 

به بعد بر روند کارزار کارگران  1362در سالهای « حزب کمونیست کارگری»یا « ایران

کردستان تحمیل کرد، تفاوت چندانی دید. در مورد کارنامه سیاه و منحط حزب توده 

مختلف و جاهای گوناگون از جمله در جلد اول همین کتاب، تا حدودی های مناسبت به
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صحبت نموده ایم. شالوده راهبرد بورژوازی اردوگاهی در رابطه با جنبش کارگری ایران 

دیگر، احداث و ایجاد انواع سدها، بر سر های در فاصله زمانی یاد شده، مثل تمامی دوره

کال ضد کار مزدی طبقه کارگر، تبدیل جنبش کارگری به راه هر نوع جهت گیری رادی

اسب راهوار زبون، ذلیل و بدون هیچ اراده این بخش ارتجاع بورژوازی و باالخره معماری 

کارگر به عنوان سکوی پرتاب حزب به مدار قدرت سیاسی سرمایه های قدرت پیکار توده

 داری بود. 

نیز از مجرد سرنگونی « کارگریحزب کمونیست »و سپس « حزب کمونیست ایران»

طلبی کاریکاتوری میلیتانت، اما تمام عیار رفرمیستی و سرمایه مدار که بگذریم، دقیقا 

همین راه را در رابطه با جنبش جاری کارگران کردستان پیش گرفتند و همان 

را اعمال کردند. در این مورد پیش تر هم، چه در این کتاب و چه در جاهای ها سیاست

ر، به اختصار بحث کرده ایم. اما هر بحثی مناسبت خاص خود را داشته است و در دیگ

اینجا نیز موضوعیت ویژه خود را دارد. مبارزه طبقاتی قطعا کرد، لر، فارس، ترک، عرب، 

شناسد. اما ارتجاع نمی عجم، آسیائی، افریقائی، اروپائی یا امریکائی و اقیانوسیه ای

چپ و راست این طبقه در سوی دیگر، های و اپوزیسیون بورژوازی، حاکم در یک سوی

تاریخا با کل توان موجود، با بهره گیری از کل اهرمها و مکانیسمهای قدرت اقتصادی، 

سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک یا شستشوی مغزی، از استفاده از همه چیز، به ویژه از 

اقعی مبارزه طبقاتی سود سالح ناسیونالیسم برای خارج ساختن توده کارگر از سنگر و

شصت و هفتاد خورشیدی تا جائی که به های جسته اند. کارگران کرد در طول دهه

کردند و بر سرمایه ستیزی خودپوی طبقاتی می زندگی، کار و استثمار خود رجوع

آوردند که کارگران می تنیدند، دقیقا به همان اعتراض، کارزار و جنگی رویمی خویش

نهادند. علیه استثمار سرمایه، شدت فاجعه آمیز استثمار سرمایه می یسراسر ایران رو

های یا سایر بربریتها داری، جنایتها، سبعیت ها، زن ستیزی ها، شبیخونها، آزادی کشی

 توانست و بسیار خوب هممی کردند. مبارزه ای کهمی نظام بردگی مزدی مبارزه
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ش طبقاتی به سمت کمونیسم توانست از سطح سرمایه ستیزی اولیه خودجومی

خروشان لغو کار مزدی خیز بردارد، ببالد، شکوفا شود، قدرت گردد و یک جنبش 

نیرومند کارگری ضد موجودیت سرمایه داری شود. به این بخش از سخنرانی یک کارگر 

، یک ماه پس از 1357کرد در اعتصاب کارگران شهرداری سنندج در اواخر اسفند سال 

پاسخ به هشدار مزدوران مسلسل به دست جمهوری اسالمی برای ختم  قیام بهمن و در

 اعتصاب نگاه اندازیم. 

 انهزار که چند ماه است با ئیما !!کند می قناعت دعوت این اقا ما را به صبر و »...

که خون دادیم  ئیما رسانیم.می امروزمان را به فردا ،نآاین و  بدبختی و قرض گرفتن از

چرا  .فالکت نجات پیدا کنیم ،فقر ،تا از دست بدبختی نمودیمقیام  م،سینه سپر کردی

قدر آن  کارگرهای تودهکنید ؟ شمایی که از دسترنج ما نمی را برای خودها این موعظه

خرم و ماالمال از سال زندگی خوش و های توانید سالمی سرمایه اندوخته اید که با ان

کار  ،به تحصن ادامه دهیم ا تا چند روز دیگراگر م که دانممی داشته باشید ؟ سیری

رود. می از سرو رویتان باال شغالآشما را جمع اوری نکنیم ، کثافت و های شغالآنکنیم و 

بریزد ؟ از کوچک  بیرون رنگین شما را چه کسیهای شغال غذاهای اضافی و میوهآپس 

گویید می چیست، نگرانی شما ازفهمم می خوبزنید، بله می را اشغالی صدا و بزرگتان ما

؟ و شما در ناز و نعمت زندگی کنید تا کی ما باید کار کنیم م!!صبرو قناعت داشته باشی

زن و بچه هایمان  یش، برایتا کنون توانسته ایم برای خو آیا هیچ کدام ما کارگران

پدر پیر و از کار یا توانسته ایم به مادر یا آ یا توانسته ایم میوه بخریم؟آلباسی نو بخریم؟ 

بدون  ،در مواقع بیماری آیا توانسته ایم ؟!! مبدهی یغذای گرم و جای راحتخود  افتاده

استراحت کرده باشیم ؟ تا کی تحمل؟ تا  معاش،تامین  گرسنگی و چگونگی  ترس از

بگو تا حقمان و دولتت دیگر قبول نخواهیم کرد ، برو به کمیته ات ، کی صبرو قناعت؟ نه

 «کار تعطیل خواهد بود.ادامه دارد و  مبارزهیم این را نگیر
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در ترکمن صحرا به دست  58)اسماعیل علی پناه، کارگر شهرداری که در فروردین 

 عمال اسالمی سرمایه کشته شد( 

زند و خشاب اعتراض می در سخنان این کارگر و جمعیت وسیع همرزمانش، آنچه موج

که باروت قهر ضد « خلق ها»عیین سرنوشت سازد، نه خودمختاری یا حق تمی را پر

استثمار سرمایه داری است. کارگران سقز، سنندج، بانه، مهاباد، سردشت، مریوان، قروه 

و کامیاران اگر نه بیشتر، قطعا نه کمتر از همزنجیران تهرانی، اصفهانی، شیرازی، 

یزی، همین آذربایجانی، مازندرانی یا بوشهری خود، از همین قهر، همین سرمایه ست

ضدیت خودجوش طبقاتی علیه سرمایه، سرشار بودند. فشار استثمار آنها نه کمتر که 

زندگی های کوبنده تر و مرگبارتر بود. سبعیت و جنایتی که سرمایه در کلیه عرصه

نمود از مناطق دیگر دوزخ سرمایه داری افزون تر و فاحش می اجتماعی بر آنها اعمال

کشیدند و الجرم راه می را از دست سرمایهها کل این مصیبتتر بود. کارگران کرد، 

زندگی و مبارزه آنها برای تقلیل بدبختی ها، برای هر اندازه رهائی از فقر، فالکت، زن 

ستیزی، کودک کشی یا دیکتاتوری، فقط و فقط از مسیر کارزار رادیکال ضد سرمایه 

ساکن جهنم بردگی مزدی، به گذشت. آنها نیز همسان همه کارگران دیگر می داری

حکم هستی اجتماعی خود، تا پیش از قیام بهمن با سرمایه و صاحبان سرمایه، مستقل 

سرمایه داران در جدال بودند. با وقوع قیام و تضعیف چند روزه « قومیت»و «!! ملیت»از 

ساختار حاکمیت اختاپوسی بورژوازی، دست به کار گسترش و اشتعال هر چه بیشتر 

دال شدند. جنبش کارگری کردستان در روند پیشبرد این کارزار اما، فقط فشار این ج

سرکوب و هولوکاست آفرینی دولت دینی بورژوازی را بر سینه خود سنگین نیافت، 

بورژوازی، از جمله احزاب پرچمدار های همزمان به شکلهای مختلف توسط اپوزیسیون

جنبش حق »فته شد. نیروی پیشمرگ خلقی و بورژوائی هم به گروگان گر« کمونیسم»

گردید، فعاالنش به جای آنکه شعله افزور جنگ ضد سرمایه داری « تعیین سرنوشت ملی

طبقه خود شوند عصای قدرت حزب شدند، بر چهاردیواری جنگ و ستیز ناسیونالیستی، 
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ردند. کها زدند و شعور توده کارگر را آماج این وارونه پردازی« ام القرای سوسیالیسم»مهر

شصت و هفتاد به این وضع ادامه داد. با همه های جنبش کارگری کردستان درطول دهه

اینها، کارخانه ها، مراکز مختلف کار، محالت و فضای عمومی شهرها شاهد میدان داری 

ها، مبارزات و قدرت نمائی توده کارگر بود. مبارزات این دوره کارگران کردستان با چند 

به ها شد. این مؤلفهمی ی کارگران در سایر مناطق ایران متمایزمؤلفه از جنبش جار

 اختصار عبارت بودند از: 

 . همبستگی و حمایت گسترده کارگران از اعتصابات و اعتراضات همدیگر 1

کارگران شهرهای مختلف کردستان بسیار پرشورتر و خروشان تر از همزنجیران خویش 

ستگی و همرزمی به سوی هم دراز کردند. در در تهران یا اصفهان و اهواز دست همب

همان اعتصاب چند صد کارگر شهرداری سنندج که باالتر اشاره شد، خیل کثیر کارگران 

شیشه بر، موزائیک ساز، سنگبر، بافنده، برقکار، تعمیر اتوموبیل، جوشکار، تراشکار، 

مایت از کفش، پوشاک، راهسازی و فروشگاهها با بیشترین شتاب و همه توان به ح

اعتصاب پرداختند. در اعتراض شرکت نمودند و قدرت جمعی خود را به نمایش نهادند. 

این وضع در همه این سالها به وضوح قابل مشاهده بود. ابراز همرزمی و همبستگی 

مختلف از همدیگر ولو در سطح تظاهرات یا صدور پیام های کارگران کارگاهها  و حوزه

 مهم این دوره از حیات جنبش کارگری کردستان را تعیینها بدون شک یکی از شاخص

کارگر، در های کند. شکل دیگر این همبستگی و همصدائی در زندگی روزمره تودهمی

متنوع معیشتی و تقسیم حتی االمکان نان های بی دریغ انسانی، همیاریهای کمک

شش زالل بدون شک جوها شب آنها با همدیگر نیز درخشش داشت. این همپیوندی

کارگر نبود. های هستی آگاه طبقاتی یا فرارسته کارزار متحد ضد سرمایه داری توده

اخالقی، عاطفی، انسانی و اجتماعی پویه بالندگی کمونیسم درون جوش های روئیده

نهاد، اما اتحاد، همبستگی، هماوائی و نمی سرمایه ستیز طبقه کارگر را به نمایش

جنایتکارانه دولت های و یورشها گر در مقابل شبیخونفداکاری استثمارشدگان کار



 تاریخ جنبش کارگری/جلد دوم  /  314

کرد. نوعی مراودات صادقانه و شفاف انسانی که در طول می درنده بورژوازی را تصویر

کارگر های در سراسر ایران، در زندگی توده 57روزها و ماههای منتهی به قیام بهمن 

و ها ؤثر همیارینفوذ نسبتا م ساخت.می زد و همگان را مسحور خودمی موج

مسلما ها دور و نزدیک دهقانی نیز در این همرزمیهای همپیوندهای میراث گذشته

کرد. آنچه در این میان شایسته تأکید است اوال وجود می نقش خاص خود را بازی

به عنوان یک تمایز بارز مبارزات کارگران ها و همجوشیها سرکش این همصدائی

مناطق درون جهنم سرمایه داری ایران و ثانیا قفل شدن و کردستان در قیاس با سایر 

به رژیم ستیزی ها و همجوشیها قفل ماندن کل این همبستگی ها، همرزمی

ناسیونالیستی، خلقی یا در بهترین حالت نوعی کمونیسم سرمایه مدار حزب ساالر در 

ی، عاطفی، توانست ببالد، مالط و مصالح اخالقها میاین دوره است. این همبستگی

انسانی یک جنبش نیرومند سرمایه ستیز شورائی گردد. اما در شرایطی که جنبش 

کارگری کردستان نقش ارتش پیشمرگ ناسیونالیسم چپ نمای کرد و کمونیسم 

 آمد.نمی کرد هیچ شانسی برای این بالیدن به وجودمی بورژوائی را ایفاء

 رمیستیرفهای . رشد چشمگیر سندیکالیسم و تشکل سازی2

، کومله و غالب محافل چپ خارج از مدار «حزب کمونیست»در همان روزهائی که 

خواندند!! و جار و می «ام القرای سوسیالیسم»مبارزه ضد سرمایه داری، کردستان را 

زد یا زمین می را چاکها ، کمونیسم! آنان سقف آسمان«!کمونیسم»تفتان های جنجال

سنگر جنگهای مشتعل سرنگونی طلبانه بود، جنبش  کارگرهای و زمان زندگی توده

کارگری هر لحظه ژرف تر و دردناکتر از لحظه پیش، به باتالق رفرمیسم منحط 

رفت. کارگران همه جا، در تمامی شهرهای کردستان دست به می سندیکالیستی فرو

نواحی  خود بودند!! در همه کارخانه ها، مراکز کار، محالت شهرها و« سازمانیابی»کار 

کارگر های گفتند، اما همه جا و همه تودهمی روستائی از مبرمیت و فوریت متشکل شدن

راندند، یا احیانا بر سندیکالیسم و می یا صریح و عریان از سندیکاسازی سخن
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کردند!! این می سندیکاآفرینی سرمایه ساالر خویش نام شورا و جنبش شورائی حک

شصت و هفتاد، با شور و خروش کافی جریان های هدر سراسر دهها تقالها و کوشش

کرد، سندیکا روئید و اتحادیه معماری شد. می یافت. در طول این مدت تا چشم کار

سندیکای خبازان، نساجان، آهنگران، معلمان، شیرینی فروش ها، کفاشان، شیشه بران، 

کاران که لیست آنها تعمیرکاران، سنگبرها، جوشکاران، تراشکاران، آلومینیوم کاران، فلز

بسیار طوالنی است. در نیمه دوم دهه شصت شمار قابل توجهی از فعاالن این سندیکاها 

وسیع و ارتباط گیریهای ممتد، اجتماع خویش را اتحادیه نام نهادند های به دنبال تالش

و از آنجا که این فعالین علی العموم در زمره تعمیرکاران خودرو بودند، اتحادیه جدید 

 1368نامگذاری کردند. تشکلی که تا سال « دفتر تعمیرکاران اتوموبیل»التأسیس را 

مسیری پر از فراز و فرود را پیمود اما هر چه کرد، هر گامی که برداشت سوای دور 

ساختن هر چه فزاینده تر توده کارگر کرد از سنگر جنگ واقعی طبقاتی در یک سو و 

باالی سر خود از سوی دیگر، هیچ دستاورد  آویختن جنبش روز کارگران به احزاب

دیگری در کارنامه تالش خود ثبت نکرد. مبارزه برای جایگزینی هیأت حل اختالف 

دولتی میان سرمایه داران و کارگران با هیأت حل اختالف مورد قبول اتحادیه!!، افزایش 

ی زنان و مردان مزدها مطابق نرخ تورم ساالنه!!، حق تشکیل سندیکا و اتحادیه!!، برابر

در قانون اساسی دولت سرمایه داری!! اصالح قانون کار به نفع کارگران!! رسمیت قانونی 

حق برگزاری مراسم اول ماه مه!!، تالش برای تأسیس شرکت تعاونی مصرف در مراکز 

سوادآموزی و مشارکت کارگران در این های کار و شهرها، مبارزه برای تشکیل کالس

داد. قابل تعمق می کارنامه ضخیم اتحادیه کارگران صنعتکار را تشکیل کالس ها، اوراق

 است که به طور مثال کارگران خود با اتکاء به قدرت حی و حاضر خود مستمرا اعتصاب

کردند اما سندیکاها و اتحادیه حاصل همپیوندی آنها، خواستار بسیار جنگاور اعطای می

و الجرم منوط شدن وقوع هر اعتراض یا  از جانب دولت سرمایه داری« حق اعتصاب»

اعتصاب کارگری به صدور مجوز قانونی دولت سرمایه و طبقه سرمایه دار بودند!!. 
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آنها به جای آنکه شعله افروز «!! کمونیست» ساختند و فعاالن می کارگران خود سندیکا

ابی طبقه خویش برای جانشین سازی سندیکاسازی با سازمانیهای راه مبارزه توده

شورائی ضد کار مزدی شوند، بر طبل انحالل هر نوع قدرت نمائی جمعی کارگران در 

خواستند و حصول می گورستان قانون و نظم سرمایه کوبیدند!! کارگران دستمزد بیشتر

دیدند. می هر میزان افزایش مزدها را در گرو میدان داری و نمایش قدرت پیکار خود

اما همزمان، نمودند، می ه و تشدید این مبارزات کمکبه شکل گیری، توسع« راهبران»

کردند. به جای آنکه می اصل مزدبگیرماندن را آمیزه این کارزارهادانسته یا ندانسته، 

حصول معیشت و رفاه بیشتر یا بهای افزونتر نیروی کار را به قدرت مبارزه طبقاتی 

مایه ستیز هر چه نیرومندتر کارگران گره زنند و هموارساز راه صف آرائی شورائی و سر

خواستند تا افزایش مزدها را به نرخ تورم ساالنه سرمایه می توده کارگر گردند، از کارگران

خواستند تا به برده مزدی ماندن خویش مهر تأیید کوبند، می داری قفل زنند!! از آنها

بازتولید نیروی  وفادار مانند و صدر و ذیل اعتراض را در کفایت مزد برای نازلترین بهای

توانند و باید به جای خواست مزد، می کار خالصه بنمایند!! هیچ گاه نگفتند که کارگران

به جای قبول جاودانگی بردگی مزدی و چون و چرا بر سر بهای نیروی کار، خواستار 

تعیین تکلیف کل حاصل کار و تولید خود توسط خویش شوند، نگفتند که اتحاد، 

یوندی آنها باید ظرف این توانائی و سالح اعمال این توان علیه سرمایه سازمانیابی و همپ

گردد. به جای اینها شب و روز در گوش توده کارگر خواندند که باید برای بهبود معیشت 

خود به قانون و قرار و نظم و دولت سرمایه آویخت، بر روی قدرت پیکار ضد سرمایه 

قدرت را در مطالبه معیشت برده وار  داری خویش مهر مرگ و ابطال کوبید، این

مزدبگیری و جدائی جاویدان از پروسه تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خویش 

 چرخید!!. ها کفن و دفن کرد و در این برهوت

نقش فعاالن جنبش کارگری کردستان این شد زیرا آنان نه فعال جنبش ضد سرمایه 

های در میان کارگران بودند. توده داری طبقه خود بلکه گوش و چشم حزب خویش
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کارگر کرد در طول این چند سال به رغم فشار توأمان چند جنگ همزمان و دهشت زا، 

ایران و عراق، جنگ سبعانه رژیم اسالمی در کردستان، جنگ طبقاتی های جنگ رژیم

کشور های بورژوازی علیه جنبش کارگری، باز هم بسیار بیشتر از کارگران سایر حوزه

نه فقط هیچ کمکی به گذاشتن ها برای سازماندهی مبارزات خود کوشید، اما این کوشش

سنگی بر روی سنگ برای سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری توده وسیع کارگر ننمود 

که در باتالق سندیکاآفرینی و اتحادیه پردازی تباه گردید. فعالین کارگری کرد نه فقط 

ء سرمایه ستیزی خودجوش توده کارگر به یک جنبش آگاه، هیچ گامی در راستای ارتقا

سازمان یافته، شورائی و ضد بردگی مزدی بر نداشتند که بالعکس نقش پاکاران احزاب 

برای تبدیل جنبش کارگری به سکوی اقتدار بورژوازی چپ نمای حزب نشین، فرصت 

 طلب و قدرت جو را ایفاء کردند. 

 زاری مراسم اول ماه مه هر سال . کمپین پردازی فعال برای برگ3

، در شرایطی که رژیم اسالمی هنوز در نیمه راه استقرار 1358طبقه کارگر ایران در سال 

قدرت خود بود، تعطیلی روز کارگر و برگزاری مراسم اول ماه مه را های و تحکیم پایه

بهشت این به گونه ای بر بورژوازی و فاشیسم درنده حاکم تحمیل کرد. در یازدهم اردی

نسبتا های سال گروهها احزاب و محافل موسوم به چپ، در شهرهای مختلف، راهپیمائی

بزرگی سازمان دادند و برای حضور وسیع کارگران در این مراسم برنامه ریزی کردند. 

و گزارشات نیروهای ها ظاهر ماجرا چنین بود، اما آنچه در عمل رخ داد با آنچه در روزنامه

فت، تفاوت فاحش داشت. در این سال هر بخش بورژوازی برای خود چپ انعکاس یا

دفتر و دستک ویژه ای راه انداخت و هر حزب و سازمان و مافیای این طبقه کوشید تا 

های بر رونق تعزیه گردانی خود بیافزاید و شمار هرچه کثیرتری کارگر را سینه زن صف

فدائیان خلق و طیف »کردند!!. بساط  خاص خود را پهن « مجاهدین خلق»خود سازد. 

پس از مذاکرات ممتد و ماالمال از قیود و شروط ایدئولوژیک، جمعیت « 3موسوم به خط 

ویژه خود را به خیابان آوردند!! راستش تنها طبقه و نیروئی که در روز جهانی کارگر، در 
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یت ماههای نخست بعد از وقوع قیام بهمن، هیچ مراسم، صف، ستاد یا اساسا موجود

متمایز و مستقل خود را نداشت کارگران بودند!!. از این هم رعب انگیزتر و رقت بارتر 

این که در تهران، در بزرگترین شهر کارگرنشین ایران، توده وسیع کارگر حاضر در صف 

رژیم هار فاشیستی اسالمی، حداقل چندین برابر کل کارگرانی شد که در مراسم گروهها 

مائی کردند!! گفتنی است که تظاهرات این طیف به سهم خود و سازمانهای چپ راهپی

وسیع بود و شمار راهپیمایان در تهران تا مرز پانصد هزار نفر گزارش گردید، اما کل این 

، هواداران چپ، در پاسخ «چپ»، اعضای سازمانها و گروههای «چپ»جمعیت تحت نام 

هزار انسان  500در میان این داشتند!! می به ندای چپ، روز جهانی کارگر را گرامی

نفر هم  200حزبی، سازمانی، گروهی، هوادار یا دارای عناوین دیگر، عده ای بالغ بر 

نشان و بیرق خاص کارگر بودن داشتند!! نکته مهم دیگری نیز قابل گفتن است. شعارها 

مختلف از تظاهرات جمهوری اسالمی و حزب توده تا مجاهدین و « هیئت های»در 

را داشتند. نفرت زیاد علیه امپریالیسم، ضدیت عمیق با ها بیشترین شباهت طیف چپ

و «!! اسرائیل»سرمایه داری!!، ابراز هم پیمانی برای از جای کندن ریشه « وابستگی»

اعالم آمادگی برای آزاد سازی سرزمین آبا و اجدادی فلسطینیان!! حماسی ترین شعارها 

 داد!!   می را تشکیل

بود که « کارگر»و این البته اولین و آخرین روز  چنین رفت 58ماه مه سال بر روز اول 

نیروهای چپ بدون قتل عام شدن به دست فاشیسم اسالمی بورژوازی برگزار کردند. در 

سالهای بعد، نقش این نیروها، تالش برای تداوم و تکرار سناریو به همان شیوه باال بود، 

اسالمی اجرای همین نمایش فریضه وار را هم ناممکن اما ماشین قهر و کشتار رژیم 

به بعد  1364ساخت. ماجرا در کردستان روندی متفاوت یافت. در اینجا به ویژه از سال 

حتی در طوفان تهاجمات میلیتاریستی بورژوازی اسالمی، باز هم شهرهای مختلف شاهد 

ن مراسم گردید. هر نسبتا وسیع فعالین کارگری برای اجرای ایهای برگزاری کمپین

سال جمعیت نسبتا کثیری کارگر در هر کدام از شهرها یا حتی مناطق روستائی تالش 
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کردند تا روز اول ماه مه را جشن بگیرند. راهپیمائی کنند، تظاهرات خیابانی برپای دارند. 

 این روز سرودهای و جشنها بر فراز کوه آبیدر آتش روز کارگر افروزند. در راه پیمائی

انترناسیونال خوانند، مطالبات حی و حاضر خویش را لیست نموده و فریاد زنند. شعار 

مرگ بر امپریالیسم و سرمایه داری، سرنگون باد جمهوری اسالمی و زنده باد 

سوسیالیسم سر دهند. در پویه برگزاری این نمایش ها، تظاهرات، راهپیمائیها و جشن 

اسالمی رو به رو شوند، مقاومت کنند و به جنگ ها، با یورش چکمه پوشان مسلح رژیم 

 و گریز پردازند. 

وفاداری، مبارزه و میدان داری برای زنده نگه داری اجرای پرشکوه مراسم روز کارگر 

بود و توده کارگر ها بارز جنبش کارگری کردستان در این سالهای قطعا یکی از شاخص

ها باختند و حماسهها کردند، جانها یو فعاالن کارگری برای پیشبرد این هدف فداکار

میز با نقل ثبت تاریخ گردد، اما همزمان و هماواقعیت دارد و باید ها آفریدند. کل این

و جانبازی ها، باید به نکته بسیار اساسی و حیاتی دیگری ها این کارزارها، حماسه آفرینی

و فعاالن کارگری کرد نیز چشم دوخت، اندیشید، واکاوی کرد و درس آموخت. کارگران 

دست یازیدند اما نه در سنگر پیکار ضد ها را پیش بردند و به این فداکاریها این فعالیت

سرمایه داری، نه در میدان جنگ واقعی علیه نظام بردگی مزدی، نه در شکل و حالت 

حلقه ای از زنجیره بالندگی کمونیسم لغو کار مزدی، نه در هیأت سلول یا بافتی از 

ش طبقه خویش که باید هر مبارزه، خیزش، شورش، میدان داری یا ابراز وجودش جنب

از جمله برگزاری مراسم روز کارگرش، مظهر بالندگی بدیل رادیکال طبقاتی وی در 

مقابل نظام درنده سرمایه داری باشد. فعاالن کارگری به هیچ وجه چنین نکردند و در 

س آنها اگر نه همگی اما علی العموم، در همه این این راستا گام بر نداشتند، کامال بالعک

بنیاد کار خویش را بر ادای فریضه حزبی استوار ساختند. مطابق دستور ها سال

باالنشینان حزبی کوشیدند تا قدرت حزب را در مقابل قدرت رژیم حاکم به نمایش 

مایه داری احزاب بگذارند، تا بازار رژیم ستیزی فراطبقاتی و فاقد هر میزان بنمایه ضد سر
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کوه آبیدر افروختند اما های را در قله« روز کارگر»هر سال آتش ها را گرم نگه دارند. آن

بدون شک، این آتش را بر جان سرمایه نیانداختند، نماد جنگ طبقه خود علیه سرمایه 

نکردند، بالعکس آتش خویش را قدرت آتش بازی حزب ماوراء خود و ناسیونالیسم چپ 

با شنود حرف این فعاالن، با ها د نمودند. توده کارگر کردستان در این سالنمای کر

نه فقط هیچ سنگی بر روی « راهبران»قبول رأی و توصیه آنها، با پاسخ به فراخوان این 

سنگ برای بنای قدرت سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی بر نداشتند که بسیار بدتر 

، مشهد، اهواز، شیراز، عسلویه و همه مناطق دیگر ایران، از کارگران تهران، اصفهان، تبریز

 به باتالق رفرمیسم راست سندیکالیستی فرو رفتند.     

 جنبش کارگری، رفرمیسم راست و چپ و رویکردهای جدید 

در فصل پیش گفته شد که یکی از عوارض فاجعه بار شکست طبقه کارگر ایران در 

 خورشیدی، بالندگی بی 50آخر دهه های سالجنبش سراسری منتهی به قیام بهمن 

رفرمیستی این یا آن های یا راه حل پردازیها سابقه و سرطانی توهم به نسخه پیچی

بخش ارتجاع  بورژوازی در میان کارگران و در درون جنبش کارگری بود. مسائلی مانند 

ختن به آویختن به سناریوی فریب انتخابات، توهم به نتیجه صندوق رأی، چشم دو

تفاوت میان مافیاهای درون ساختار قدرت سیاسی و دخیل بستن به درندگان از وحشت 

درنده ترها، روز به روز بیشتر و فرساینده تر در محاسبات الیه یا الیه هایی از طبقه 

 سال زمامداری رفسنجانی و شرکا ادامه یافت 8کارگر جای باز کرد. این روند در طول 

عی رفرمیسم منحط انحالل طلب که اساس آن را سرخوردگی، و حتی تشدید شد. نو

شکست زدگی، احساس زبونی، فرار از انقالب یا حتی انقالبیگری، خط کشیدن هر چه 

فاجعه آمیزتر بر قدرت پیکار طبقاتی خود، دل بستن به معجزه گری نیروهای ماوراء 

از انحطاط و گندیدگی  داد. این رفرمیسم با این درجهمی تشکیلها خویش و مشابه این

 افراطی طبیعتاً با سرمایه ستیزی قهری و خودپوی توده کارگر در تعارض فاحش واقع

گردید. کارگران زیر فشار گرسنگی و برای افزایش بهای نیروی می شد و با آن گالویزمی
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کردند، می زدند. اعتصابمی کارشان دست به تعطیل چرخه کار و تولید سرمایه داری

سد راه « قانونیت»گرفتند. بر می اعتصاب الزاماً تقدس نظم سرمایه را زیر لگدبرای 

 کشیدند، با قوای قهر پاسدار نظم و قانونیت سرمایه وارد جنگمی اعتصاب شالق

شدند و در پروسه انجام و پیشبرد کل اینها رفرمیسم ماوراء ارتجاعی نسخه پیچی می

 نمودند. می دان پیکار خود دوربورژوازی حاکم را از پهنه زندگی و می

دقیق تر بگوئیم، توسعه این شکل معین رفرمیسم، به خودی خود فاجعه هولناکی نبود، 

گردید. قوام، گسترش و می معضل واقعی در اینجا قرار نداشت، هر چند از اینجا تغدیه

یسم نفوذ روزافزون این نوع رفرمیسم، هموارساز راه نبش قبر و سر برآوردن سندیکال

مرده سوسیال دموکراتیک بود. همزمان سندیکالیسم مدفون اردوگاهی را بیدار و تا 

بخشید. درست در همین راستا است که ما از این زمان به می حدی رمق میدان داری

هر چند خاموش طیف وسیع سندیکالیست های بعد شاهد راه افتادن و جنب و جوش

ه چیان لیبرال در درون و حاشیه جنبش کارگری ها، اعم از اردوگاهیان سابق یا اتحادی

هستیم. میراث داران سندیکاهای سابق آویزان به گذشته حزب توده زمزمه عریضه 

سندیکائی راه انداختند. بساط استغاثه توأم با های نگاری برای کسب مجوز احیاء دکه

رداختند. نصیحتگری در بارگاه بورژوازی حاکم پهن کردند، به ستایش سندیکاسازی پ

عظیم اجماع میان کارگر و سرمایه دار و رسالت معجزه گر سندیکا در های از مزیت

دادند می تأمین این اجماع گفتند. به دولت رفسنجانی و کل حاکمان سرمایه تضمین

که خیر اتحادیه اساسا برای سرمایه داران است و اگر به کارگران نفعی رسد باز هم حتمًا  

حبان سرمایه و نظام سرمایه داری خواهد شد. در همان حال به سراغ مایه بقای عمر صا

کارگر های رفتند و از قدرت اعجاز اتحادیه در تأمین معاش تودهمی فعاالن کارگری روز

توده »راندند!!. بازماندگان منفرد یا مرتبط می سخنها و عالج دردهای بی درمان آن

شرکت واحد های ه موازات آن، سندیکالیستشروع به انجام این کارها کردند و ب« ای

 نیز در میان خویش نوع همین نجواها را ساز نمودند. 
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شرایط روز اجازه بیش از اینها را به رفرمیسم اتحادیه ای مماشات جوی سوسیال 

داد. وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، نیروی بسیج، لباس شخصی ها، آتش نمی دموکرات

های اختاپوسی تو در توی امنیتی، جاسوسی و کشتار جمهوری به اختیارها و سازمان

روح » اسالمی با سرکردگان زبردست خود در دوره زمامداری رفسنجانی، کسانی مانند

یا خیل کثیر مشابهان، سایه هر مخالف « سعید امامی» ، «علی فالحیان»، «اهلل حسینیان

 ر کجای این جهان به گلولهرا نه فقط در ایران، منطقه خلیج و خاورمیانه که در ه

زدند. می بستند. زنجیره کشتار را در سراسر دنیا بر دست و پای مخالفان قفلمی

هولوکاست آفرینی دهه شصت رژیم را با قتلهای زنجیره ای و عملیات گسترده مشابه 

بخشیدند. وحشت، ترور و دهشت روزهای بعد از خرداد سال شصت را با می تداوم

انبوه های پی آدم ربائیها، سر به نیست سازیها، به دره افکندنها، اعدامموجهای پی در 

« هویت ها»گیریها، برنامه « اعتراف»نهان و آشکار انسانها، وقیح ترین و بیشرمانه ترین 

داشتند. وضع چنین می و سناریوهای ماوراء سیاه تلویزیونی و جنایات دیگر زنده نگه

وضعیت، شعاع ابراز وجود رفرمیسم مماشات جوی اتحادیه بود و در سیطره استیالی این 

برای « دادخواهی قانونی»ای هم از مرزهای متعارف عریضه نگاری، شکوائیه نویسی و 

 رفت. نمی سندیکاسازی فراتر« حق»گرفتن 

 جنب و جوش رفرمیسم راست سندیکالیستی سوسیال دموکراتیک در این سطح توقف

بود که حتی همین تکاپوی زبونانه، منحط و ارتجاعی کرد اما طنز ماجرا این می

 سندیکالیسم مماشات طلب، طیف گسترده رفرمیسم میلیتانت چپ نما را هم به وجد

کشید، به ابراز همدلی، همگامی، همصدائی با خود وامی داشت می آورد، به سوی خودمی

یران و چه در کرد. واقعیت آنست که رویکرد اخیر چه در امی و حتی در خود منحل

پیمود. این پروسه با فروپاشی می پیش پروسه انقراض خود راها سطح بین المللی از مدت

گشت. شاید بتوان می اردوگاه شوروی آغاز نشده بود. پیشینه شروعش به سالها قبل باز

گرفته تا ممالک « اتحاد شوروی»گفت که هر چه کارنامه واقعی اردوگاه و اقمارش از 
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چین، ویتنام و کوبا برای کارگران دنیا برمالتر و روشن های قی و سپس دولتاروپای شر

تاخت. با تمامی این ها، سقوط اردوگاه نقش می شد، این پروسه شتابناک تر پیشمی تر

گردد، می تیر خالص را برای طیف رفرمیسم چپ بازی کرد. تا جائی که به جامعه ایران بر

ام بهمن به اندازه کافی این رویکرد را به احتضار شکست جنبش سراسری منتهی به قی

انداخت و فروپاشی اردوگاه فقط نقش چهارمیخ سازی تابوت را داشت. این حوادث باعث 

شد که رفرمیسم میلیتانت حتی از همان رادیکالیسم کاذب گذشته اش، از هیاهوی 

سندیکالیسم »امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی، نقد لنینیستی سوسیال دموکراسی!! 

به گونه ای چشمگیر فاصله گیرد. به بیان دیگر حتی ها قهرطلبانه و مشابه این« گریزی

توخالی با سندیکالیسم راست نیز پای بند نماند و از خیر های به شاخ و شانه کشیدن

چشم پوشد. دلیلش هم روشن بود. این ها دروغین این موضع پردازیهای حیثیت جوئی

کاذب مریخی دیگر به اندازه کافی بی اعتبار شده بود و در چنین ی هاهویت پردازی

دید. یا باید راه ضدیت نمی شرایطی رفرمیسم چپ دو راه بیشتر در پیش پای خود

کرد و به نقد مارکسی، ریشه جو و می رادیکال کارگری با سرمایه داری را انتخاب

این صورت باید بر  غیر پرداخت. درمی پراکسیس پیشینه طبقاتی و اجتماعی خود

کشید و غالف عاریتی رادیکال نمایانه می ساحلی باز هم راست تر و سرمایه مدارتر لنگر

انداخت. در دوره زمامداری تیم رفسنجانی شاهد وقوع این می و چپ مأبانه خود را دور

و افت و خیزها بودیم. محافلی از رفرمیسم چپ که تا دیروز با موضع ها جا به جائی

بافتند، اینک در می ضد سندیکالیستی برای خود جامه فریب رادیکالیسم صوریگیری 

اروپا، امریکا و سراسر دنیا کثیف ترین شکل توسل به منحط ترین و متحجرترین 

در های ارتجاعی منحل در رفرمیسم راست سندیکالیستی را سند بقای دکههای اتحادیه

ها و ذلت آستانبوسی در مقابل سران این اتحادیه کردند!!. زبونیمی حال زوال گروه خود

جستند!! و غرق شدن هر چه می دیدند!!. در این کار از هم سبقتمی را بیرق افتخار

یافتند!!. می رقت بارتر در باتالق آن را گواه کارگری بودن بیشتر خویش از سایرین
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احزاب دارای چندین  احزاب، سازمان ها، گروهها و محافل این طیف در خارج کشور، از

گرفته تا سازمانهای دارای پیشینه کارزار چریکی، «!! کارگری»و «!! کمونیستی»پسوند 

تا میراث داران کنفدراسیون بازیهای سابق، تا سندیکالیستهای دارای تبار حزب توده 

نماد های ای، همه و همه دست در دست هم تنها کارشان این شد که در بارگاه اتحادیه

دخیل ها ت رفرمیسم، بساط نذر و نیاز و الحاح پهن کنند، به سران این اتحادیهتمامی

بندند، از آنها  خواهش کنند تا برای جمهوری اسالمی عریضه بنویسند و از درون این 

کارگر ایران گردند.!! های خواستار اعطای حق تشکیل سندیکا برای تودهها عریضه

و افراد طیف رفرمیسم چپ میلیتانت این شد و سرنوشت احزاب، سازمان ها، گروهها 

«!! کمونیست»همین کار یگانه سند زنده بودن و ادامه حیات سیاسی آنها گردید!! خود را 

، منشعبین این احزاب، یا طیف «حزب کمونیست کارگری»، «!!حزب کمونیست»

 گردیهای سازمان ها، افراد و محافل میراث دار افتخار فدائی گری و وراث شجره

دادند، علی العموم همان بود که گفتیم. اینکه با خواهش و می خواندند و آنچه انجاممی

کارگری برای دولت درنده اسالمی سرمایه داری عریضه های الحاح، از سران اتحادیه

ها جماعت مذکور در همین دکانداری« انترناسیونالیسم کمونیستی و کارگری»بگیرند!! 

گروههای مذکور البته فعالیت مهم دیگری هم داشتند!!. در حالی خالصه شد!!. احزاب و 

غلطیدند، همه هوش و حواس خود را صرف تعیین می که هر روز به ورطه تشتت بیشتر

  «اتحاد عمل»کردند دست به ها میمیان فرقه« اتحاد عمل»اصول برای سازمان دادن 

خلوت این یا آن خیابان اروپا  زدند!! تا با این اتحاد مهم و هوش ربا!! در گوشهمی

چند نفره ضد رژیم اسالمی راه اندازند. آنها از این طریق رسالت کبرای های آکسیون

مکتبی ماوراء های آوردند !!. اگر از پاره ای شعارپردازیمی مبارزه طبقاتی را هم به جای

 ه باقیطیف رفرمیسم چپ در این دوره، چشم پوشیم آنچهای زمینی احزاب و سازمان

 ماند یا در واقع آنچه که هستی اجتماعی روز و هویت طبقاتی واقعی آنان را توصیفمی

بود!! همه این شواهد و حقایق یک چیز را با ها کرد، در مجموع همین نقش بازیمی
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زد. رفرمیسم چپ در جامعه ایران با وقوع قیام بهمن ورشکستگی می صدای بلند بانگ

نهاد. با شروع هولوکاست اسالمی بورژوازی در دهه شصت به کامل خود را به نمایش 

پایان راه خود رسید. در کردستان با توجه به شرایط ویژه منطقه و تغذیه مکفی از برآمد 

بسیار وسیع ناسیونالیسم کرد، برای ختم موضوعیت خود، چند روزی بیشتر زمان خرید 

بست. از این به بعد آنچه از این رویکرد  و باالخره در آنجا نیز پرونده خود را به طور کامل

در تاریخ جامعه ما باقی ماند، بیش از هر چیز کارنامه انحالل تدریجی در دوقلوی راست 

های رژیم ستیزانه در سطح آکسیون بازیهای خود همراه با ادامه احتضارآمیز آه و ناله

 نمایشی خارج کشوری بود. 

الف امریکای التین و پاره ای مناطق دیگر در رفرمیسم چپ میلیتانت در ایران بر خ

هیچ دوره ای، از حداقل مقبولیت در جنبش کارگری برخوردار نشد. هیچ بخش طبقه 

این طبقه هیچ گاه های کارگر ایران سوای قشر نازک و گسیخته ای از درس خوانده

ه بعد، هیچ استقبالی از این جهتگیری ننمودند. با همه اینها از سالهای دهه شصت ب

ماند. دیگر می حتی در همین سطح و برای همین بخش اندک نیز به یک راهبرد مرده

نمود و قادر به ایجاد هیچ میزان نمی حتی توهم هیچ قشر از توده کارگر را به خود جلب

گردید. در بهترین حالت نقش مشتی باورهای نمی توهم در هیچ بخش کارگران

کرد که عده ای از ناراضیان سیاسی مسلک گرا، منزوی، یم ایدئولوژیک خلسه آور را ایفا

ساخت. می فاقد هر میزان توان اثرگذاری اجتماعی و شیفته فرقه بازی را به خود مشغول

کردند و درد ورشکستگی می با فرقه بازی و سکت سازی ارتزاق موقعیت« فعاالنش»

بخشیدند. زمین و می گذاشتند یا به نوعی تسلیمی سیاسی تاریخی خویش را مرهم

خوردند تا توهم این یا آن کارگر تحقیر شده دلباخته اشتهار سیاسی می زمان را چرخ

چپ نما را شکار نمایند های یا بالعکس معترض و اهل مبارزه اما منجمد در وارونه بینی

 فرقه ای خود سازند. های و این قبیل کارگران را ویترین نشین دکه
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کردند. سوای نمی در درون جنبش کارگری شاخ ملخی را جا به جا ویترین نشینانی که

افرادی بسیار انگشت شمار که توهم تمام عیار ناسیونالیستی و فاجعه بار الیه ای از 

کارگران کرد را پشتوانه اسم و رسم خود داشتند، مابقی برای توده کارگر به افرادی 

بودند اما اهل زمین کارزار طبقاتی کارگران  ماندند. بعضا کارگرمی ناآشنا و مجهول الهویه

نبودند و هویت اجتماعی خود را نه با فعال مبارزه طبقاتی بودن که با ویترین نشینی 

نمودند. مشغله و درد و رنجشان نه اثرگذاری رادیکال بر پویه می احزاب و گروهها تعریف

ت محقر تشکیالتی یا پیکار جاری کارگران که صرفا انجام رسالت حزبی و کسب موقعی

فرقه ای بود. این افراد همان گونه که تصریح شد فعال جنبش طبقه خویش نبودند اما 

به میزان وسع خود نقش بسیار مخربی در ایجاد موانع بر سر راه هر جنب و جوش ضد 

خواستند برای نطفه می کردند. هر کجا چند کارگرمی کارگر ایفاهای سرمایه داری توده

قدرت واقعی سرمایه ستیز کارگری سنگی بر روی سنگ بگذارند. آنها به  بندی یک

گرفتند و در می فرمان سران حزب، سازمان و فرقه بیل و کلنگ ویرانگری بر دوش

 کردند. می راستای ادای فریضه حزبی  برای تخریب این بنا لشکرکشی

رفرمیسم چپ در سالهای مختلف های سوای آنچه تا اینجا در باره کارنامه و کارکرد طیف

شصت خورشیدی به بعد گفتیم، گروهها، محافل یا افرادی هم بودند که جهتگیری 

دیگری را انتخاب کردند و دست به کارهای دیگر زدند. جمعیت نسبتا کثیری از طیف 

این آهنگ را ساز کردند که شالوده کل شکستها، فروماندگی « خط سه»وسیع موسوم به 

فقط یک چیز است. فراموش نکنیم که ها آنهای بن بست غلطیدن و درها ها، تشتت

خود را پیشاهنگان و کاروانساالران « چپ»دیگر های این طیف مثل همه بلوک بندی

ها و فروپاشیها دیدند!! و در همین راستا وقتی از ریشه شکستمی نخبه جنبش کارگری

آوار بر سر کل طبقه های و شکست هاگفتند، به زعم خود، بنیاد معضالت، نابسامانیمی

کارگر جهانی را مطمح نظر داشتند. در زیج جستجوی این جماعت، علت العلل واقعی 

« فقر فاحش تئوریک»یا هسته انفجاری کل مشکالت جنبش  کارگری دنیا و ایران در 
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گردید!! ترجیع بند تمامی مرثیه هایشان این بود می چپ خالصههای احزاب و سازمان

زایند نمی به خاطر عقیم و سقیم بودنشان اصال جنبشها معیوبند!! تئوریها اندیشه که:

زایند!! پیشروان و قائدان روز پرولتاریا کمبودهای بسیار می ناهموارهای و یا جنبش

سوزند زیرا نظریه پردازان کمونیست نمی در هیچ کجاها فاحش تئوریک دارند!! مشعل

نمایند!! دریک کالم از منظر اینان نمی را تولیدها زش آنسوخت فکری الزم برای فرو

جنبش کارگری روز های و ورشکستگیها سرچشمه واقعی کل زمین گیری ها، شکست

، «!!بحران کمونیسم»، «!!بحران مارکسیسم»، «!!بحران نظریه»، «!!فقدان تئوری»دنیا در 

ویژه در روزهای پیش و پس قرار داشت. این پندار به «!! بحران اندیشه کمونیستی»

و حتی سالهای متعاقبش، طاعون وار از خانه ای به خانه دیگر بخشی از  60خرداد سال 

برای ها وسیله ترویج و گوشها طیف رفرمیسم چپ سرایت کرد. اپیدمی شد، زبان

شنیدن اخبارش تیز و تیزتر شدند. در سرتاسر شعور این جماعت شیون مرگ تئوری!! 

تئوریک!! و تعزیه بحران زدگی مارکسیسم و کمونیسم راه افتاد!! همه از  مرثیه بحران

و ها و تئوریها بحران چپ و کمونیسم و مارکسیسم گفتند!! و از نارسائی اندیشه

نیز همه جا ها و عزا گرفتنها سخن راندند!! از دل این سوگواری ها، ماتمداریها فلسفه

متولد کرد!! و کالم « وحدت کلمه»تفرقه  یک جمعبست واحد بیرون آمد، بوم شوم

تئوری مشعشع پیدا کرد!! اندیشه ناب انقالبی «!! باید فلسفه خواند»واحد آن بود که 

تاریخ اندیشه »یافت!! و برای کشف این گوهر ناب تابنده باید به سراغ فیلسوفان رفت. 

ا نبش قبر نمود و را کاوید، همه مشاهیر فلسفه دنیا رها و پرونده تکامل فلسفه« ها

را به اندازه کافی جست! پیش تر گفتیم که ها شیارهای ذهن و شناخت و شعور آن

هنگامی که تجسم انداموار درجه ای ولو یک درجه نازل کارزار ها عظیم ترین جنبش

کارگر نباشند، اگر شکست خورند در های طبقاتی استخواندار ضد سرمایه داری توده

گیرند. واقعیتی که در این دوره می سیار فاحش تر بعدی قراربهای خطر تحمل شکست

 وقوع آن بودیم. های شاهد یکی از بدترین شکل
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دادند، می را سرها در روزهایی که وارثان رادیکال نمای رفرمیسم چپ در ایران این سخن

گذشت. مارکس به گاه نوشتن می «ایدئولوژی آلمانی»سال از تدوین کتاب  160حدود 

واقعیتهای زمخت زمین زندگی، استثمار که زیر فشار ها ن کتاب، نه درعالم افکار و ایدهای

نمود. از مارکس می و پیکار طبقاتی جاری درون جامعه روز با گذشته خود تعیین تکلیف

لیبرال منتقد فلسفه، حقوق، سیاست، مدنیت، اخالق، فرهنگ و ایدئولوژی حاکم راه 

لتاریا، مارکس ضد سرمایه داری، ضد سرمایه تشخص یافته خود را به سوی مارکس پرو

در فراساختارهای فلسفی، سیاسی، حقوقی، مدنی، اخالقی و ایدئولوژیک، مارکس 

اجتماعی رابطه خرید و های پرچمدار پیکار طبقاتی برای محو کار مزدی و کل فرارسته

ین روند رادیکال کرد. ترجیع بند مهم دست یافت او در امی فروش نیروی کار، گذر

 کند، زندگی است که آگاهی رانمی آگاهی زندگی را تعیین»تاریخی آن بود که 

هستند که افکار، افقها و ها پرورند، جنبشنمی راها جنبشها اندیشه« سازدمی

دهند. تولید افکار از تولید مادی قابل تفکیک می راهبردهای طبقاتی خود را پرورش

 با خلق معیشت خود اندیشه، باور و انتظارات خود را هم نیست و انسانها همراه

سازند. کالبدشکافی می تاریخ ندارند. اندیشندگانند که تاریخ راها آفرینند. اندیشهمی

جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو نمود و شالوده افکار و باورهای مستولی 

 عصر را در شیوه تولید سرمایه داری باید کاوید.

منظور از پیش کشیدن نکات باال بازگوئی حرفهای مارکس نیست. همه تأکید بر سر 

سال پیش از حوادث دهه شصت خورشیدی ایران دریافت  160یک نکته است. مارکس 

سازد، این بدان معنی است که دردها، رنجها، بی نمی که اندیشه انسانها زندگیشان را

از چگونگی اندیشیدن آنها ها و اجتماعی آدممعیشتی، رفاهی های یا فاجعهها حقوقی

گردد. در همین راستا راه تغییر و دگرگون سازی این زندگی هم از مسیر نمی ناشی

کند. برای آنکه این تغییر نمی با یکدیگر عبورها یا جایگزینی تئوریها آویختن به اندیشه

عین حال  و در صورت گیرد باید شیوه تولید موجد وضعیت معیشتی و مادی موجود
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حقوقی و اخالقی رایج یا حاکم دگرگون گردد. های پمپاژگر افکار، باورها، فرهنگ، ارزش

مارکس این را بسیار ژرف و ریشه ای دریافت، به عنوان فردی از طبقه کارگر به جنبش 

جاری کارگران پیوست و تالش نمود تا این طبقه با تمرکز پیکار بر تعرض به شیرازه 

یه داری، خود را بدیل در حال بالندگی، شکوفائی و بلوغ این نظام سازد، هستی سرما

مارکس در آن ایام، با این راهبرد و پیام در قلب مبارزه طبقاتی توده کارگر قرار گرفت 

«!! ضدامپریالیستی»سال پس از آن تاریخ خیل شکست خوردگان جنبش  160و حال 

لوده موجودیت سرمایه داری برنداشته جماعتی که در هیچ دوره، هیچ گامی علیه شا

بحران تئوری در »و تمنیات خویش را ها بودند، ناکامی جنگ و جدال ها، اتوپی پردازی

بحران جنبش »، «!!بحران کمونیسم طبقه کارگر»، «!!جنبش کارگری جهانی

 نامیدند!! ها میو نوع این« کمونیستی

را ژرفتر و ریشه ای تر بشناسند و گفت که کارگران باید سرمایه داری نمی هیچ کس

این شناخت عمیق تر، رادیکال تر و مارکسی تر را شعور آگاه طبقاتی و چراغ راه پیکار 

ضد سرمایه داری خود سازند. هیچ کس این نیاز را در مورد خود به عنوان یک کارگر، 

رهائی  نمود. هیچ گروه و حزب مدعینمی به عنوان فردی از توده بردگان مزدی احساس

و نجات پرولتاریا!! در باره ضرورت شناخت راه و چاه واقعی و مارکسی جنبش کارگری 

برای ارتقاء سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی خود به یک جنبش آگاه و کمونیستی 

 آورد، به چنین چیزی باور نداشت، اندیشهنمی ضد کار مزدی هیچ کالمی بر زبان

بالعکس همگان شالوده کار خود را بر انجام هر چه داد. نمی کرد و پشیزی اهمیتنمی

مباهی تر رسالت رهائی بخشی دانشوران، نظریه پردازان و نفی، انکار و تکذیب جامع 

کارگر برای ظهور به عنوان یک قدرت طبقاتی آگاه کمونیستی های االطراف ظرفیت توده

ن بود که کارگران هیچ دادند!! آنها حق داشتند چنین کنند!! زیرا اساس بر آمی قرار

چیز به حساب نیایند، مستضعف، مفلوک و عاجر تلقی شوند، زبون و ذلیل بمانند و 

پرداخت نمی امر خاص نخبگان حزب نشین باشد. هیچ جمعی به اینها رهائی بخشی
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که اگر قرار است طبقه کارگر خود را از بردگی مزدی رها سازد باید چگونه و چسان 

ا میدان واقعی کارزار این رهائی و پهنه بالندگی، شکوفائی و جنبش جاری روزش ر

پرورش خود به عنوان معمار جامعه عاری از کار مزدی، طبقات و دولت بنماید. هیچ 

پرسید که کمونیسم مورد دعوی او از چه جنسی نمی جمعیت، گروه یا حزبی از خود

اری طبقه کارگر دارد، است. چه مناسبت، مکان، موضوعیت یا ربطی در پویه پیکار ج

واقعیت، ظهور، بروز و ابراز هستی آن در زندگی و کارزار روز پرولتاریا چگونه است؟ 

معنای زمینی آن به مثابه یک جنبش چیست، سیمای محقق آن در هیأت نظم زندگی 

باشد؟ محو سرمایه داری چگونه می اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و انسانی چه

جنبش عهده دار این امحاء باید از کدامین ویژگیها یا تعینات مادی و  گیرد.می صورت

 اجتماعی برخوردار باشد. آحاد توده کارگر در این راستا چه کاره اند و چه نقشی ایفاء

 کنند؟ می

کامال بالعکس دیوار چینی به ارتفاع مرز میان طبقات اساسی جامعه سرمایه داری، آنها 

کرد، می آنچه مربوط به مبارزه ضد کار مزدی پرولتاریا بود جدا را از جنبش کارگری و هر

منکر هر شکل و هر اندازه سرمایه ستیزی خودپوی توده کارگر یا امکان نشو و نما، 

بالندگی، بلوغ و سرکشی کمونیسم لغو کار مزدی در ژرفنای هستی اجتماعی و پیکار 

دیدند، نمی ضوع قابل محاسبه ایجاری کارگران بودند، اساسا جنبش کارگری را هیچ مو

آنها بودند که قطب عالم امکان، واسط میان غیب و شهود و لنگر میان زمین و آسمان 

ساختند و حال با داشتن این نقش یا رسالت عظمی، احساس کمبود شناخت می را

کوشیدند تا این نقیصه را جبران نمایند و با می کردند! در همین راستا بایدمی فلسفی

مشتعل نمودن آتشفشان دانش، اندیشه و خالقیت فلسفی حزبی یا گروهی خود به 

 رهائی بشریت  جامه عمل پوشانند!! 

شایستگان و شایسته ساالران همه معضل را نقصان توان تئوری پردازی خود دیدند و با 

ر نوع پایه و مایه، باز هم در نقش منجیان، آویختن به این فرض هذیان آلود فاقد ه
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متولیان و نیروهای قیم جنبش کارگری شروع به پیچیدن نسخه عالج برای دردهای 

این جنبش و رهائی پرولتاریا کردند. هسته اصلی باور، تفکر و تالش آنان این شد که 

ای چالش کاوید!! و برها را باید در غلط بودن تئوریها ریشه کل شکستها و فاجعه

مشکالت و تنگناها باید راه ریاضت کشی فلسفی، خواندن و باز هم خواندن فلسفه، 

جستجو در افکار و کشفیات فیلسوفان، نبش قبر هرچه گسترده تر و پرشمارتر آراء 

فالسفه متقدم، متأخر، میانی و معاصر را پیش گرفت. پیش تر گفتیم که مارکس با 

کند، زندگی نمی آگاهی زندگی را تعیین»نی که: درک این واقعیت بسیار شفاف زمی

، «آناتومی جامعه مدنی را در اقتصاد سیاسی باید جست»، «سازدمی است که آگاهی را

یا نکات « کمونیسم پدیده اندرونی جنبش کارگری و هستی اجتماعی پرولتاریا است»

سیاسی بورژوازی اساسی مشابه، طومار فلسفه را در هم پیچید، به نقد رادیکال اقتصاد 

پرداخت و این نقد را چراغ راه پرولتاریا برای ارتقاء سرمایه ستیزی خودپوی طبقاتی 

آنها به یک جنبش آگاه ضد سرمایه داری ساخت. مارکس چنین نمود، اما 

سال بعد از آن  160«!! ضد امپریالیستی»شکست خورده در جنگ « مارکسیستهای»

سوگ نارسائیهای هالکت زای فلسفی و تئوریک رهائی ایام، با پرچمی نیمه افراخته در 

پردرخشش این آسمان آوردند!! تا به یمن های آفرین!! روی به آسمان اندیشه و ستاره

این کاوش برای جنبش کارگری تئوری رادیکال پیچند و نسخه شفابخش تئوریک 

ده ای اصرار داشتند بنویسند!! آنها در برنامه ریزی انجام این رسالت دچار افتراق بودند، ع

دادند و می که باید از یونان آغاز کرد، برخی به کاویدن رنسانس و پس از آن رضایت

 باالخره جماعتی هم شروع از کانت، الیب نیتس، هیوم، هگل، فویرباخ تا مارکس را کافی

دانستند. یک طنز شنیدنی کار این فلسفه شناسان و کاوشگران تئوری، آن بود که می

مادی و زمینی مناسب برای کشف تئوری رهائی پرولتاریا را هم جاهائی مانند شرایط 

 دیدند. می «کانون نویسندگان، شاعران و هنرمندان ایران»
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فرجام کار رفرمیسم چپ به لحاظ ظرفیت میدان داری، وسعت نقش بازی و توان 

. حوزه هائی شدها و سیر و سلوکها اثرگذاری اجتماعی عمال روی نهادن به این عرصه

داد، عکس مسأله اما در مورد رفرمیسم می که به هر حال پروسه انقراض را نمایش

منحط و ارتجاعی راست اتفاق افتاد. موقعیت زمینگیر و فرسوده جنبش کارگری بین 

المللی، فروماندگی دیرپای رویکرد رادیکال، سرمایه ستیز، شورائی، آگاه و سازمان یافته 

کارگر، ورشکستگی و افالس و انقراض روزافزون رفرمیسم میلیتانت  ضد کار مزدی طبقه

حاصل پیروزی انقالبات چین، کوبا، ویتنام های لنینیستی، افتادن طشت رسوائی دولت

کارگر، های و کره از بام ادعاهای خیالبافانه بورژوائی بر زمین زمخت زندگی توده

ر حالی که ستاره بقای رفرمیسم چپ فروپاشی زلزله گون اردوگاه شوروی، همه و همه د

 راندند، به اردوگاه رفرمیسم منحط راست توان میدانداری افزون ترمی را به افول

« امپریالیسم ستیزی»دادند. فوج، فوج نیروها و محافلی که تا چند سال پیش خروش می

 ریخت و آرمانخواهی هیجان زای خلق، خلقمی آنها آرامش دورترین کرات را بر هم

داشت، بسیار شتابناک همه می آنان حتی بی رحم ترین دشمنان بشریت را به آفرین وا

را از پرونده سیاسی خویش تصفیه «!! چپ روانه»شور، احساس و آرمانگرائی حماسی 

کردند، مدال افتخار ندامت بر سینه زدند و راه کسب و کار در بازار پررونق اصالح طلبی 

دیگر، نخست های خردادی شدند. در اروپا، امریکا و قارهپیش گرفتند. در ایران دوم 

را تشکیل « اصالحات»سوسیال دموکرات گردیدند، اندکی بعد سبز شدند، پشت جبهه 

صنعتی و تجاری گردیدند، های دادند و قوام بخشیدند، سرمایه انباشتند  و مالک  تراست

چیز گردیدند و در هر  ضد مارکس شدند و تریبون مارکس ستیزی راه انداختند، همه

 باتالقی به اندازه کافی غلطیدند. 

رفرمیسم راست سرنوشتی متفاوت با رفرمیسم چپ پیدا کرد. همه رخدادهای روز را 

گواه حقانیت نقش ارتجاعی و اعتبار هویت منحط اجتماعی خود گرفت!!. نه فقط از 

بودن نیز به غبغب رفرمیست بودن و راست بودن خود احساس شرم ننمود که باد برحق 
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 انداخت!!. همه چیز را بر وفق مراد دید. تمامی آنچه رفرمیسم چپ را به ورطه مرگ

راند نوشداروی حیات خود یافت. به پیشینه ارتجاعی اش افتخار نمود!! سرشت سازش می

طلب و مسالمت جوی خود را مایه سرفرازی خواند!!. به ماهیت انقالب ستیزش مباهات 

رنامه ضدیتش با هر مبارزه رادیکال ضد سرمایه داری فخر فروخت!!، انحالل کرد!!، به کا

کامل در گورستان نظم سرمایه را سند انطباق خود بر پویه عقالنی انکشاف تاریخ جار 

از زمین گیری کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی پرولتاریا تا ها زد!!. همه شکست

وسیال دموکراسی میلیتانت لنینی، فروریزی کمونیسم سرمایه مدار اردوگاهی، س

امپریالیسم ستیزی خلقی یا هر جهتگیری چپ و چپ نمای دیگر را دلیل وافی حقانیت 

را ساز و برگ ها خود قلمداد کرد!!. رفرمیسم ارتجاعی راست همه این باژگونه پردازی

گسترش نفوذ خود در میان توده کارگر و در درون جنبش کارگری نمود. سندیکالیسم 

پیش آماج یورش مشترک رادیکالیسم های و اتحادیه سازی سندیکالیستی که در دوره

کارگری و رفرمیسم چپ میلیتانت بود در این دوره عمال منشور نانوشته همپیوندی و 

همجوشی طبقاتی طیف احزاب و سازمانهای لنینی با اصالح طلبی ارتجاعی این یا آن 

که کمی این سوتر درسالهای بعد از پایان بخش بورژوازی شد. همصدائی نامکتوبی 

زمامداری رفسنجانی به گونه ای چشمگیر شاهد عینیت آن بودیم. احیاء سندیکای 

شرکت واحد از یک سوی نیروهای طیف رفرمیسم چپ را غرق در احساس پیروزی 

پرشکوه تاریخی کرد!! و از سوی دیگر قند در دل اصالح طلبان حکومتی یا بورژوازی 

اصالح طلب حاکم آب نمود. درست در همان زمان که پادوهای جنبش ارتجاعی،  اسالمی

ضد کارگری و ضد کمونیستی اصالح طلبی یا دوم خردادی با سران سندیکای شرکت 

چرخاندند، سران می اینترنتیهای انداختند و در شبکهمی واحد عکس همدلی، همگامی

خارج کشور برای گرفتن همان  احزاب چپ در« کارگری ترین»و « کمونیست ترین»

دادند!! از می نوع عکسها با همین سندیکالیستها آه حسرت از ژرفنای وجود خود سر

خواستند تا از قافله عقب نمانند. به سراغ  اکابر و رؤسای عالیمقام می اعضای حزب
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یت در اروپا و کانادا و امریکا روند. از آنها برای سندیکای واحد طلب حماها اتحادیه

اینترنتی، گواه کارگری های را زینت بخش سایتها بنمایند و تصویر تمامی این تالش

بودن و نفوذ چشمگیر حزب در میان کارگران و سند موثق پای بندی حزب، گروه یا 

اتحاد به انترناسیونالیسم راستین کارگری کنند!!. همین ماجرا در مورد شکل گیری یا 

تپه و هر سندیکای دیگر در هر کجای جهنم سرمایه اعالم موجودیت سندیکای هفت 

تشکیل سندیکا یا خاکسپاری قدرت پیکار ضد بردگی « حق»داری جامه عمل پوشید!! 

های مزدی توده کارگر در گورستان نظم سرمایه، میثاق همصدائی کل احزاب و سازمان

با جنبش ارتجاعی اصالحات گردید. این قسمت را  !!«کمونیستی»دارای صدها پسوند 

صوری توخالی رژیم ستیزانه یا سرنگونی طلبانه های خالصه کنیم. اگر نفس شعارپردازی

راست و چپ رفرمیسم در این دوره را چشم پوشیم واقعیت این است که هیچ های طیف

تجاعی اصالح ارهای و باندها چشم مسلحی قادر به یافتن تفاوت محسوسی میان آن

گردید. بحث ما بر سر جنبش کارگری است و تا جائی که به مسائل نمی طلبانه

استراتژیک و جنگ اساسی این جنبش علیه سرمایه مربوط است هر دو طیف باال در 

 دادند. می راست بورژوا انجامهای کردند که رفرمیستمی مجموع همان

 و برای لغو کار مزدینطفه بندی رویکرد رادیکال ضد سرمایه داری 

در شرایطی که هر بخش، سازمان، گروه یا محفل طیف گسترده رفرمیسم چپ میلیتانت، 

داد آحاد می رفت یا آرایش صوری جدیدی به خودمی جست، به راهیمی سمت و سوئی

بسیار معدودی هم خود را مجبور به یک خانه تکانی تاریخی بسیار اساسی و هویتی 

ضرورت گسست ریشه ای از وضعیت روز پای فشردند، دورنمای این دیدند. اینان بر 

گسست را یافتن سنگر واقعی کارزار ضد بردگی مزدی طبقه کارگر تعیین کردند، هر 

های نوع تالش برای آرایش صوری کارکردهای پیشین را اصرار بر باقی ماندن در گمراهه

سفه ها، چشم دوختن به آسمان فاجعه بار رفرمیستی و بورژوائی خواندند. نبش قبر فل

و ادامه آویختن به ستارگان این آسمان را در زمره بدترین برهوت پیمائیها ها اندیشه
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دانستند. به بازخوانی مارکس پرداختند اما این بار نه برای ارتقاء دانش ایدئولوژیک خود، 

اید مارکس، یا افکار و عق« مارکسیسم»نه در لباس نیازمندان به شناخت هر چه بیشتر 

نه با هدف راه اندازی بحث پیرامون دستاوردهای مشعشع وی در مورد دیالکتیک و 

، بلکه فقط در سلک افرادی کارگر که در پیشبرد پروسه کارزار «ماتریالیسم تاریخی»

طبقاتی خود دچار سردرگمی و عجزند و برای چالش سدهای سر راه نیاز به شناخت 

قیت سرشارتر طبقاتی و ضد بردگی مزدی دارند. بازخوانی رادیکال تر و توانائی و خال

، نه مارکس منجی، مرسل، «مارکسیست ها»مارکس را شروع کردند اما نه مارکس 

دانشمند، راهبر، ستاره سماء اندیشه یا قطب نمای پیکار، بلکه فقط مارکس همراه، 

رزه طبقه همسنگر، همرزم و کارگری که زمین و زمان زندگی او جستجوی راه مبا

خویش و رهائی واقعی انسان بوده است. مارکسی که در این جستجوی انداموار ماالمال 

از شور، صداقت، پیگیری و فداکاری طبقاتی به اسرار زیادی دست یافته است و بیش از 

طبقه اش کمک های هر کارگر دیگری به اشتعال آتش کارزار ضد سرمایه داری توده

 کرده است. 

نامیدند در « لغو کار مزدی»یا « رویکرد ضد سرمایه داری»بعدها خود را این عده که 

بسیار مهم مارکس تمرکز ویژه نشان های همان نخستین گام بر برخی از دستیافت

اگر آناتومی جامعه »دادند. در بازخوانی دردمندانه آثار او به این نکات خیره شدند که 

کمونیسم پرولتاریا را هم در نقد رادیکال  پس« مدنی را باید در اقتصاد سیاسی کاوید

 اگر آگاهی زندگی را»جنبشی و طبقاتی او بر سرمایه داری باید فهمید و شناخت و 

پس نطفه بندی، بالندگی و بلوغ « کندمی سازد بلکه دومی است که اولی را تعییننمی

کارگر جست.  کمونیسم لغو کار مزدی را هم باید در پویه کارزار جاری و طبقاتی توده

رویکرد لغو کار مزدی با این نقطه عزیمت ها، بر اهمیت کندوکاو جنبشی و کارگری 

مسائل پایه ای و تعیین کننده زیادی پای فشرد. سرمایه داری را باید در شرایط روزش 

و ساز و کارهای اندرونی چرخه تولید و ها و با تمامی تحوالتی که در قوانین، مکانیسم
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در پویه خودگستری سراسری بین المللی اش پشت سر نهاده است، با بازتولیدش و 

سالح نقد رادیکال مارکسی اقتصاد سیاسی هر چه ژرف تر کالبدشکافی کرد. کمونیسم 

لغو کار مزدی طبقه کارگر در سیمای زنده کار و تولید و نظم زندگی انسانی فراسوی 

. باید به عنوان آحادی از طبقه سرمایه داری را باید هر چه بیشتر تعمق و تجسس کرد

خود، دست در دست همه همزنجیران، در ژرفنای رخدادها و سیر روزمره کارزار طبقاتی 

طبقه را چراغ انداخت، پویه ارتقاء و های ، تمامی پیچ و خمهای جنبش جاری توده

انکشاف سرمایه ستیزی خودپوی توده کارگر به یک جنبش نیرومند سراسری ضد 

ری، آماده سرنگونی نظام بردگی مزدی و قادر به استقرار جامعه کمونیستی سرمایه دا

آزاد از هر قید ماوراء های بدون وجود طبقات و دولت و استثمار طبقاتی، جامعه انسان

خود را جستجو نمود و حاصل این جستجو را آگاهی جنبش و سالح کارزار ضد کار 

و ها رهوت فرساینده راهبردها، راه حلمزدی کرد. باید کوشید تا جنبش کارگری از ب

ارتجاعی رفرمیسم راست و چپ خارج شود و به سنگر راستین مبارزه های افق پردازی

 طبقاتی ضد سرمایه داری باز گردد. 

رویکرد لغو کار مزدی در همین راستا و از همین منظر به نقد جامع االطراف، رادیکال، 

سوسیال دموکراسی بین المللی، اعم از راست مارکسی و سرمایه ستیز هر دو قطب 

پرداخت. سایه « لنینیستی»نسخه پیچی انترناسیونال دوم و چپ نمای میلیتانت 

سنگین و سهمگین این هر دو اردوگاه عظیم رفرمیستی بر جنبش کارگری در سراسر 

ای هقرن بیستم را شالوده تباهی و انحالل جنبش کارگری جهانی در راهبردها و راه حل

منحط سرمایه ساالر رفرمیستی، عقب نشینی کمونیسم لغو کار مزدی پرولتاریا و زمین 

گیری و استیصال دهشت زای طبقه کارگر دنیا دید. این رویکرد بر فراز دستاوردهای 

نقد ریشه ای خویش از آنچه در سده بیست، بر سر جنبش کارگری رفته است خواهان 

ین جنبش در کلیه مبانی استراتژیک، راه حل ها، بازتعریف و بازپردازی رادیکال ا

راهکارها و همه مسائل مربوط به پویه کارزار جاری طبقاتی خود شد. بر ضرورت 
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بازتعریف سرمایه ستیز و مارکسی روایت پرولتاریا از شیوه تولید سرمایه داری، کمونیسم، 

ارگانیک و اندرونی مطالبات عاجل روز، انقالب، رژیم ستیزی و سرنگونی طلبی، رابطه 

 مبارزه روز با جنگ طبقاتی ضد بردگی مزدی و کل مسائل دیگر این جنبش پای فشرد.  

 

 



  


