
  فصل يازدهم –تاريخ جنبش کارگری ايران 

  شوم شکستنيمه دوم دهه شصت، تبعات و آثار 

بالعکس، نقطه آغازی برای شکست های ی آتی می شوند و در خيلی وقت ها پيروزی هاشکست ها در مواردی پلکان 

کداميک از دو فرايند باال را بار آرد، بستگی تنگاتنگی به نوع  ،اينکه شکستپی در پی بعدی می گردند. و فاحش 

ر د جنبش کارگریکسر و کمبودهای  محتوایاستخوانبندی طبقاتی و باالخره  درجه قوام، ،آرايش قوا ويژگیرويکرد، 

شکست انقالب اکتبر را می توان فاجعه بارترين رخداد، در تاريخ مبارزه طبقاتی  شکست دارد.و تحمل  پروسه وقوع

کست ش پردرخشش، پس از سالها پيکارتوده های کارگر دنيا به حساب آورد. نه از اين لحاظ که کارگران جامعه ای معين 

، کل طبقه هاو همراه آن گانشکست خورد، بلکه به اين خاطر که در مقابل قدرت سرمايه از پای در آمدند و خوردند

 د!! تلقی کردنهمان شکست را عين پيروزی جهانی کارگر 

وبيد ک تعيين تکليف می کرد بر طبل اين تحريفکارگر های برای مبارزه طبقاتی توده  از شروع قرن بيستمکه  رويکردی

ر حال دو سوسياليسم هی گورستان راسرمايه داری نظام گويا پرولتاريا پيروز و بورژوازی سقوط کرده است!! گويا که 

خود ساختند و هستی ، اين باور را شعور معماری و تکميل است!! دهها ميليون کارگر روس سناريو را باور کردند

، آنها را می فرسودبردگی مزدی فشار استثمار و حاکميت   ند. در حالی کهآويخت هرا به اين شعور وارون اجتماعی خويش

يروی ن ،تر و کوبنده تر، از کار خود جدا بودند، حتی ژرف !! مثل گذشتهرها پنداشتندزنجير اسارت سرمايه  خود را از

اشتند، دنو زندگی خود  حاصل کار سرنوشت توليد،را با نازل ترين بها می فروختند، هيچ دخالتی در تعيين  کارشان

برقراری سوسياليسم و حاکمان جديد پيرامون و جنجال  را باژگونه می ديدند چيزبرده مزدی بودند، اما همه  کماکان

. صدها ميليون کارگر جهان يا عظيم ترين بخش طبقه شدباور می کردند. غائله به اينجا ختم نمی سرمايه داری را  سقوط

» وراهاش«ش نوظهور سرمايه داری در کشور شريک منفعل يا فعال اين خيالپردازی ها شدند. آراي روز دنيا نيزآن کارگر 

اب سر احزرا قبله حاجات خود يافتند، به آن دخيل بستند، الگوی رهائی خويش و بشريت به حساب آوردند. در پشت 

تحکيم پايه های قدرتش را تضمين خالصی بشر از شر استثمار و فقر و گرسنگی و آويزان به آن امامزاده صف بستند. 

ها و دستورالعملهايش را چراغ راه پيکارهای  ها، بيانيه ها، فراخوان !! تحليلانگاشتندآوارگی و وجود جامعه طبقاتی 

 روز و فصل الخطاب مطمئن پيچ و خم مبارزه طبقاتی شناختند. 

از  لی، جايگزينی شکجديدبه نفع ماندگارسازی حاکميت  کارگر، دهتوهم تو از، اکتبرمحصول انقالب  قدرت سکانداران

 یشبخبا  همه بهره برداری ها را کردند. ،دولتی سم خواندن سرمايه داری متمرکزسرمايه داری با شکل ديگر، سوسيالي

 يا !!»رشد آزاد« نسخه آنها پيرامون ، اقتصاد سياسی وشريعت که یعقد اخوت بستند، بخشاز طبقه سرمايه دار جهانی 

موفق برای تسويه حساب با رقبای طبقاتی درون جوامع  ساز و کاری!! را سرمايه داری» انکشاف غيرامپرياليستی«

نه چاک از . با شتاب و سيرا با ولع بلعيد خود می ديدند. اين بخش بورژوازی راهبردهای حاکمان قطب جديد سرمايه

ن و کل اي شد، حزب پشت سر حزب تشکيل داد» مارکسيسم«و » کمونيسم«متقی  بورژوا بودن تبری جست!!، مؤمن

 »اردوگاه سوسياليسم«برادرب اين احزاب دست در دست حزنام نهاد.  »مارکسيست لنينيست«و» کمونيست«را احزاب 

ا رقيبان بر افراشتند!! جدال خود بئی پرولتاريا و بشريت بيرق رها بر پای کردند،» انترناسيونال کمونيستی«را آفريدند، 

يه ها و ساختار قدرت سرمايه را جنگ طبقه کارگر و سر چگونگی توسعه سرمايه داری و ميزان سهم در مالکيت سرما

عليه امپرياليسم خواندند!! با همين شعارها جنبش کارگری کشورها را از سنگر جنگ عليه سرمايه خارج و لشکر »خلق«

اهداف،  شد. بورژوازی اردوگاهینختم  ماجرا به اينجانمودند.  نتظارات ارتجاعی و ضد کارگری خودرزمنده تحقق ا



 از ايتشرو ،خود کمونيسمالگوی سوسياليسم و  اقتصاد سياسی،ها، ر، انتظارات، باورها، رقابت جوئيها، سهم خواهيافکا

م مارکس آويزان کرد!! اين کار عمال به معنای کفن و دفن تمامی را به ناطبقات و مبارزه طبقاتی  تاريخ، جامعه، دولت،

 خود ضد سرمايه داری و شناخت  ارتقاء شعور طبقاتی و پهنه کارزار نی دردستاوردهای تا آن روز طبقه کارگر جها

 وبه خودبه ن نقد مارکسی اقتصاد سياسی نيست. چنين استنباطیمسخ يا بر سر تحريف نظرات، تحليل ها بحث بود. 

ه شيو است. آنچه بورژوازی اردوگاهی و احزاب لنينی کردند، مسخ و باژگونه پردازی نظريات يا رويکرد ومکتبی 

ساير مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی نبود. آنها کل آثار و  و پرولتاريا از سرمايه داری، سوسياليسم،شناخت مارکس 

دستاوردهای پراکسيس چندين قرن جنبش کارگری بين المللی در کارزار ضد بردگی مزدی را که توسط آگاه ترين و 

کار همه آنچه را که طبقه کارگر در پروسه پيخاکسپاری کردند.  و نجمدماين جنبش تشريح شده بود، تيزبين ترين نماينده 

چند صد ساله خود به ويژه قرن نوزدهم، به عنوان راهبرد، راهکار، افق، نوع نگاه به تاريخ و جامعه و جهان يا 

ريد و . رابطه خساختندطبقاتی بر سينه تاريخ حک نموده بود آماج شبيخون های رفرميستی  راديکال استراتژی مبارزه

ين آن بر طبقه کارگر را عقهرآميز فروش نيروی کار يا بنمايه سرمايه داری را غسل تعميد کمونيستی کردند و تحميل 

 وزفاز رايدئولوژيک سرمايه را ساختار قدرت سياسی کارگران جار زدند!!.  دولت، !!خواندندسوسياليسم و کمونيسم 

ه داری را با پيکار ضد سرماي!! ناميدند مشتی فينانيست استيالی ليسم تنزيل بگير وتکامل توليد سرمايه داری را امپريا

قه مغز دانشوران طب در امپرياليسم ستيزی سهم خواهانه بخشهائی از بورژوازی جايگزين نمودند، سرچشمه کمونيسم را

وراک روز و مجبور به اطاعت موجود بی شعور محصور در انديشه خورد و خ سرمايه دار آدرس دادند و پرولتاريا را

برنامه ريزی سرمايه داری را سوسياليسم فرياد زدند و اتحاد احزاب يک بخش به حساب آوردند. از انديشمندان منجی 

نخ دنيا کارهای ديگر از اين س طبقه کارگر جهانی ناميدند ونيسم از بورژوازی جهانی عليه بخش ديگر را بين الملل کمو

  انجام دادند.که 

به ، کارگران پاريس اکتبرسال پيش از  46شکست نگاه کنيم.  باال را راه انداخت. به نوع ديگر سونامی ست اکتبرشک

برپائی انترناسيونال اول، به وحشت انداختن  ،1848انقالبات فوريه و ژوئن  مبارزه عليه سرمايه داری،سالها  دنبال

آهنگ به زير کشيدن سرمايه داران از اريکه قدرت و به دست  به دنبال همه اينها ،از شبح کمونيسم بورژوازی قاره

از  را در سطح معينی طبقاتی خويش سرمايه ستيزی خودپوی آنها سرنوشت کار و توليد و زندگی خود کردند. گرفتن

و  ندردکماشين دولتی سرمايه در پاريس را خرد چاشنی يک انفجار راديکال ضد سرمايه داری نمودند.  و بلوغ،بالندگی 

فتند. اين کارگران هم پس از هفتاد رسرنوشت کار و توليد و حيات اجتماعی خويش را به گونه ای شورائی در اختيار گ

 ون، با هيچ کدام از تحريفات قيام آناروز شکست خوردند و در مقابل ماشين قهر نظامی بورژوازی از پای در آمدند. 

دها به هيچ نيروی  باالی سر خود آويختگی نداشتند، هيچ حزب ماوراء خود همراه نبود، کمونار باالهای  گمراهه آفرينی

رد هيچ رويک زدند، ضديت با سرمايه و استثمار سرمايه داری را فرياد ،را به قدرت نرساندند، از نقطه شروع تا پايان

و راه  است سرمايه وجود دربدبختی ها  را جايگزين اين ستيز نساختند. به جهان اعالم کردند که ريشه کل محور سرمايه

قدرت آنها قدرت جمعی آحاد همزنجيران بود و با همين ها را در جنگ با سرمايه می بينند.  پيکار عليه همه مصيبت

 برای برچيدنبه برنامه ريزی کار و توليد پرداختند. در طول هفتاد روز ميدانداری هر چه توانستند  شورائی قدرت

ارتش بورژوازی مقاومت نمودند. هفتاد روز جامعه گردانی کارگری همزمان در برابر دادند و  بردگی مزدی انجام

هاجم ت ،لحظه، به لحظه ،برای بقای اين جامعه گردانی ،را پيش بردندسرمايه داری نظام گسست از رويکرد با شورائی 

دفاع از قيام  و سنگر مقاومتدفع نمودند. در ادامه کارزار، وجب به وجب خاک پاريس را ارتش سرمايه را  پليس و

ر جنگيدند، تن به تن بر خاک افتادند، در همه آنات اين نمودند. تا نفس آخ اين قيامخود و دستاوردهای ضد سرمايه داری 



رمايه ميان آنها و سمی جنگند، جنگی از همه لحاظ نابرابر که دانستند که عليه استثمار و حاکميت بردگی مزدی  جنگ می

طبقه کارگر روسيه و انقالب اکتبر شکست شکست خوردند اما اين شکست هيچ سنخيتی با هم موناردها ک جاری است.

 که کردیبود. روي بر جنبش کارگری روسيه لنينیحاصل استيالی اندرونی سوسيال دموکراسی  شکست اکتبرنداشت. 

کارگران آموزش از محور پيکار ضد سرمايه جدا می کرد، به  ،زندگی اجتماعی عرصه های تمامی را دراين جنبش 

در صدر رسالت تاريخی طبقه آنها!! و شرط حتمی استقرار سوسياليسم  توسعه هر چه عظيم تر سرمايه داری می داد که

ر را داست!! به توده کارگر می گفت که رهائی خود را در آويختن به حزب باالی سر خود بينند و دورنمای اين رهائی 

جستجو کنند. جنبش کارگری روسيه زير فشار عروج حزب به عرش قدرت سياسی و مالکيت دولت بر سرمايه اجتماعی 

در حالتی که خود را پيروز می پنداشت!! فاجعه بارترين شکست را به ورطه شکست افتاد،  ،آموزش های اين رويکرد

ها موناردک ساخت.می  را راهی فرساينده ترين گمراهه ها جهانپرولتاريای  ،فتح عظيم تاريخ می خواند و با همين توهم

همه کارگران دنيا به و  عليه سرمايه قرار دادند د در جنگها را پيش پای همزنجيران خو بالعکس درخشان ترين درس

  راه و رسم پيکار ضد سرمايه داری آموختتند. 

دهه  جنبش کارگریتايج و عواقب متضاد می زايند. ن ،شکست ها با رجوع به بنمايه طبقاتی رويکرد شکست خوردگان

ا در اينجبه دنبال آورد.  دهشتناکیايران نيز متحمل هول انگيزترين شکست ها شد و عوارض  57و  56و سال های  50

شکست را احساس  که درصدی!! و ندخود را پيروز پنداشت ،کارگر با کوله بار عظيم توهم هم درصد وسيعی از توده

در مورد حزب توده که عمله و اکره فاشيسم . ددنشسرمايه ستيز اين شکست نو  ريشه يابی آگاهانهقادر به هيچ  ندنمود

از توده  ،شکست تحليلچپ هم در  طيف غيراردوگاهی و غيرپروچينی بورژوازی بود قرار نيست صحبت کنيم. اسالمی

احساس را از اعماق شرايط کار،  کردند، اينس کارگران اگر شکست را احسا. شدظاهر  متوهم ترکارگر عقب تر و 

ر داظهار نمودند. طبقاتی  سرمايه ستيزی خودجوش ی ازتار و پودآن را با گرفتند و  مبارزه و زندگی خود استثمار،

ه که کارگران حزب نداشتند و ريش بودآن فقط  گفته ها و حاصل تحليل های!! اين طيفترجيع بند ، نشد مورد چپ چنين

 ی ها،و زير فشار سردرگمجنبش کارگری با اين پاشنه آشيل  کارگر قرار داشته است!!! طبقهها در بی حزبی شکست همه

ر قاتی سرمايه ستيز، دهيچ رويکرد راديکال و سازنده ای در مقابل عواقب شکست نشد. از جهتگيری طب قادر به اتخاذ

خورشيدی  50های پايانی دهه آنچه در سالو اين عجز همراه با  عاجز ماندمصادره کننده انقالب مقابل ارتجاع بورژوازی 

  يکی از بدترين شکست ها کرد. در جامعه ايران اتفاق افتاد، شکست جنبش کارگری ايران را 

 

  57بهمن  کارگران در عوارض مستقيم و غيرمستقيم شکست

   هار اسالمی بورژوازیفاشيسم  عروج جهانی

ه لهای دهسرمايه داری از سا جهانورژوازی در خاورميانه، شمال افريقا، آسيای مرکزی و سراسر طغيان فاشيسم دينی ب

 مثل هر حادثه ديگر ،پديدهاين برای ظهور و طوفان آسا شدن غيرقابل انکار است.  یواقعيت قرن بيستم به بعد، 80

از همه اساسی تر و  ،سه عامل ،و کارگریريشه ای اما در يک کندوکاو  ،را می توان نام بردعوامل مختلفی تاريخی، 

  فاشيسم دينی بورژوازی عبارت بودند از:زاينده  واقعی مثلث يا به نظر می آمد. اين سه عامل مهم تر

  سرمايه داری تاريخی حالت انفجارآميز پويه انحطاط. 1 

  بين المللیجنبش کارگری  و فرسوده صلموقعيت مستأ. 2

  57رخدادهای منتهی به قيام بهمن  ايران درطبقه کارگر کوبنده شکست . 3



انحطاط سرمايه داری يا موقعيت جنبش کارگری جهانی نيست. پيرامون پروسه شکست  تشريح پويهحاضر  بحثموضوع 

در جاهای مختلف از جمله همين کتاب بحث کرده ايم. آنچه اينجا مطمح نظر است  هم 57جنبش کارگری ايران در سال 

. مضحک استفاشيسم اسالمی بورژوازی  جهانی طبقه کارگر بر روی عروج 57شکست سال  تأثيربررسی  صرفا

قياسی  !! چنينشود قياسبا شکست انقالب اکتبر  خواهد بود اگرعوارض اين شکست برای مبارزه طبقاتی توده کارگر

ن بدان يا اي، اما آسله جبال ها نيستاولی در قياس با دومی حتی پر کاهی در مقابل عظيم ترين سلزيرا  ابتذال آميز است

چنين پندارد،  که؟!! هر استقابل چشم پوشی  بهمن برای جنبش کارگری دنيامعنی است که پس لرزه های شکست 

ضد  اتیمبارزه طبقجنبش کارگری بين المللی را از ريل شکست اکتبر  .نيستاسير اين پندار لغو کار مزدی  رويکرد

حشت زار جدال برای جايگزينی شکلی از سرمايه داری با شکلی ديگر، امپرياليسم ستيزی سرمايه داری خارج و به و

، تناقضات سالها پيش از آنکه رخ داد  وقتیطبقه کارگر ايران  57سال  شکستپرتاب کرد. مانند اينها  و ناسيوناليستی

نظام بردگی مزدی ماندگاری هر صبح تا شب خود را می پيمود،  يزی ذاتی سرمايه داری مدار اوجبحران خسرشتی و 

ميليارد نفوس کارگری دنيا قفل کرده بود. ميلياردها  4به تشديد قتل عام معيشت، گرسنه سازی و بيخانمانی مرگزای 

 کارگر در آسيا، افريقا، امريکای التين و جاهای ديگر با سر دادن هر صدای اعتراض فقط گلوله داغ دريافت می کردند.

هيچ چيز نداشتند، شبانه روز برای سرمايه کار می کردند، کشنده ترين فشار استثمار را تحمل می نمودند، با حاصل 

استثمار خويش، سراسر آفاق سرمايه داری را از سرمايه و سود می انباشتند، با همه اينها فاقد قوت اليموت بودند. آب 

درصدشان سواد خواندن و نوشتن نداشتند. در زاغه ها  70ميا داشت. قابل شرب، دکتر، دارو و درمان برايشان حکم کي

، از همه موحش تر و رعب آورتر آنکه هيچ روزنه اميدی به آينده می خوردندتحقير و مالمت  تازيانهبه سر می بردند، 

بود. نانشان باز و هيچ دريچه شناختی به راه درست پيکار طبقاتی عليه اساس اين مصيبت ها و فاجعه ها در پيش ديدگ

اليه ای از بورژوازی جهان  . در همين بخشداری در چنين وضعی به سر می بردبخش دنيای سرمايه  يککارگر  توده

برای ها و حصه قدرت رضايت کافی نداشت و در مالکيت سرمايه ها، تصاحب سود از ميزان سهم خودوجود داشت که 

برای تبديل نارضائی اين کارگران به سکوی تسويه حساب با  به صف نمودن توده عاصی کارگر در پشت سر خود،

ارائی . کمی آويختناسيوناليسم و مذهب به ساز و برگهای توحش بهره برداری می کرد.  کلاز  ،شرکا و رقبای طبقاتی

، »یخلق يسمضد امپريال«، »طلبیاستقالل «،»استعمارستيزی«سوسياليسم بورژوائی و اردوگاه،  اولی در پی ورشکستگی

، ناصرها، بن بالها، وارثان هافانونها، . لومومباها، نکرومهروند افول می پيمودها، و مانند اين» جنبش رهائی بخش ملی«

 به بايگانی تاريخ می رفتند و در اين ميانو سوکارنوها ها نهروها، مصدقسيمون دوبوليوار، امه سزرها، کاستروها، 

 راهکاریفاشيسم اسالمی  .بورژوازی را حل می کرد مشکل بخش مورد بحث خاص اسالم بود کهشريعت و به طور

گيری از جهتايران جنبش کارگری فروماندگی بود.  برای مصادره موج قهر استثمار شوندگان عاصی سردرگم و بی افق

به کارگيری اين راهکار توسط يکی از  شرايط الزم برای، 57و  56و سالهای  50در دهه  راديکال ضد سرمايه داری

، سرمايه داری جهانی زير فاشيسم اسالمی وجود داشت ،دقيق تر بگوئيمدرنده ترين اليه های بورژوازی را فراهم آورد. 

ونيسم کم ،بود دهشت زااين جنين فشار عوامل بحران زای اندرونی و اوجگيری بی سابقه انحطاط پوئی ذاتی خود باردار 

، بيستم قرن 80اما شکست جنبش کارگری ايران در شروع دهه آن را به اندازه کافی تغديه می نمود، و لنينی اردوگاهی 

اختار سبرای نخستين بار در تاريخ سرمايه داری، . گرديدقابله تولد و عروج آن به صورت يک سونامی ويرانگر دولتی 

از  ،سرمايه شدو ماشين برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، فرهنگی، اخالقی و ايدئولوژيک  قدرت سياسی

ش بختک وار راه افتاد تا بخفراتر رفت.  بسيار ، حتی از حد يک دولت متعارف بورژوازیبيرون آمدون يحالت اپوزيس



 ميدان دار تبديل شدن به يک قطب ايدئولوژيکراه  خود کند، سيادت و قيادترا حوزه  روزهر چه عظيم تری از دنيای 

بخش طبقه سرمايه دار در  هارترينرخ داد، در ايران  57 سال متعاقب آنچه در بهمن. پيمودرا  جهانی بورژوازی

شروع به کشيدن انسان ستيزانه ترين نقشه ها برای تحقق خاورميانه، افريقای شمالی، مرکز و جنوب شرقی آسيا، 

، دايه در جوامع محل حضور خود افتابه فکر تسخير ماشين دولتی سرم. کرد ساليان دراز خودشده رؤياهای ارضاء ن

ا ان يمفلوک ترين اليه کارگر عقب مانده ترين، دست به کار سازماندهی ميليتاريستی و ايدئولوژيک فسيل شده ترين،

ومالی، لزی، سودان، سمصر، اندونزی، پاکستان، ماعراق، لبنان، در ترکيه، افغانستان، . لومپن پرولتاری اين کشورها شد

اسالم را ظرف ابراز وجود  ،تاجيکستان، بحرين، نيجريه و جاهای ديگر عربستان سعودی، آذربايجان،ليبی، تونس، 

  . و ساختار قدرت سرمايه جهانی کردطبقاتی و درفش سهم خواهی در مالکيت، سود 

 مسلمان بودن و نبودن،نبود. »!! اسالم سياسی«ظهور پديده ای به نام  ها، خيلید بر خالف پندار اآنچه اتفاق می افت

 يروهانسياست گرا يا سياست گريز بودن هيچ کدام هويت نمای يک رويکرد اجتماعی نيستند. بحث بر سر هستی طبقاتی 

اعی يک نيروی اجتم واقعيتهيچ توضيحی در باره  هيچ چيز را روشن نمی کند،» سياسیاسالم «عبارت  است. اقشاريا 

ا آن نحله دينی را تابوت اعتراض نمی دهد. هم عده ای کارگر زير فشار ناآگاهی و شالق کوبنده توهم ممکن است اين ي

مذهب به ويژه اسالم را ساز و کار  ،گورستان مبارزه طبقاتی خود کنند و هم درنده ترين اليه های بورژوازی يا در واقع

تسخير  به سکوی ت سر خود و تبديل قدرت پيکارشانمناسبی برای شستشوی مغزی کارگران، به صف نمودن آنها در پش

ه لحاظ ب »اسالم سياسی«مقوله بورژوازی در ايران با موفقيت انجام داد.  دينیکاری که فاشيسم . نمايندقدرت سياسی 

احزاب  کمينترن وبسيار آشنای »!! پان اسالميسم ضد امپرياليست«شکل ديگری از همان  ،نه نمائیبار تحريف و باژگو

نيروی  اما در مورد اينکه موصوف کدام رفتندبه سراغ صفت امپرياليسم ستيزی  آنها نيزلنينی يا اردوگاهی پيشين است. 

 ،زه می کندمبار جهانی سم يا به قول خودش استکبارپرياليام اين طبقاتی است، روايتش از امپرياليسم چيست و چرا عليه

  . نداختيار نمود کامل سکوت

اريکه سکانداری نظم ايدئولوژيک،  فقط در ايران بر فاشيسم اسالمی، 57گر در جنبش سراسری سال با شکست طبقه کار

برای دستيابی به اهرم های ، در منطقه وسيعی از جهان ننشستاقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی سرمايه داری 

رشته ای  ،خيلی زودافتاد. تکاپو و خيزشی که مؤثر يا مؤثرتر قدرت و سهم افزونتر در مالکيت سرمايه جهانی به تکاپو 

در منطقه  بين المللیهای مختلف بورژوازی ها و قطب ، رقابتگری دولتهای ماوراء ارتجاعی شورشاز رخدادها،  طويل

به سرکردگی سرمايه داران صاحب  »مجاهدين افغان«محافل موسوم به  شايد بتوان ظهور ورد.و جهان را به دنبال آ

را اولين حلقه در زنجيره اين رخدادها  »تره کی نورمحمد«و دولت » راتيک خلقدموک حزب« عليهقبيله افغانستان 

که در جامعه همجوار را به اين فکر انداخت  اليه های همگن بورژوازی حاکم ايران ظهور جمهوری اسالمی. دانست

دفاع  ی وليت، وطن پرستکنند، پرچم ايدئولوژيک خود سازند، زير اين پرچم بساط مقبر نبش  ها نيز می توانند اسالم راآن

ند و رو» وطن«به جمع آوری قشون پردازند، با اين قشون به جنگ کمونيسم روسی مستولی در  پهن کنند، از شريعت

 علم و کتل با آنها در ايران بورژوازی همگنهای کافر خارج گردانند. آگر را از چنگال کمونيست» ا و اجدادیآب ميهن«

خود ساخته بود، ، پياده نظام قدرت ساله را گروگان گرفته و با زور و تحميق 60، يک جنبش کارگری امريکاستيزی

هم دينی سرمايه در ايران سفاشيسم  اگری نياورند؟!! ستانفغانتوده مفلوک کارگر و دهقان اچرا آنها همين بال را بر سر 

ناميد چرا آنها نام اين سهم خواهی امريکائی می » استکبار«مالکيت و حاکميت سرمايه جهانی را مبارزه با  خواهی از

ه ايرانی شروع بشرکای طبقاتی . مجاهدين افغان با درس آموزی از نگذارند» کمونيسم«روسی و  را جنگ با استکبار



نها آامپرياليست های امريکائی، دولت کارتر و شرکای منطقه ای  توسط نطفه ای که به طرفة العينی .نطفه بندی کردند

چاپ نمودند و » قرآن« ميليون14 در يک چشم به هم زدن و حاکمان سعودی سيا پنتاگون، آماده زايش و يکه تازی شد.

فيد کاخ ستوزيع کردند. افغان روستائی و دهقانان تهيدست  ان شهری،يان کارگرم» مجاهد«مختلف  از طريق شبکه های

جنگ گرم ميان کفر و اسالم لباس پرچمدار دفاع از حريم اسالم شد و جنگ سرد ميان قطب های قدرت سرمايه جهانی 

و سپس صدها شعبه فاشيسم  ، بوکوحرام، جبهة النصره!!. جنگی که کمی اين طرف تر طالبان، القاعده، داعشپوشيد

  دنيا آورد و همچنان در حال به دنيا آوردن است. اسالمی 

   و انقالب گريزی ون آويزیياپوزيس قانون گرائی،

ون مداری متعارف ياپوزيس آويختن به رويش مبارزه قانونی و کشتزار کالوده های کارگر شرايط کار، استثمار و زندگی ت

ت. اينجا هر چه هست تضاد، تخاصم و جنگ است. شالوده مناسبات بر استثمار و انفصال نيس اين يا آن اليه بورژوازی

نامتناهی يک طبقه از ابتدائی ترين دخالت در سرنوشت کار، توليد و زندگی خود توسط طبقه ديگر استوار و فزاينده 

ندارد، هر چه هست اجبار، قهر، هيچ دليلی برای هيچ نوع و هيچ ميزان همزيستی آزادانه و اختيارآميز وجود است. 

مماشات مبتنی بر نياز، اجبار، فروماندگی و جهل در يک سوی و سوداندوزی، قهر، قدرت و فريب از سوی ديگر است. 

ون مداری اصالحات جويانه، صرفا ساز و کار يدر بطن اين مناسبات هر شکل قانون گرائی، رفرم طلبی يا اپوزيس

بر همين اساس تن دادن کارگران به آنچه که ری سرمايه داری بر طبقه کارگر است. بورژوازی برای تحميل ماندگا

صرفا ساز و برگ و سالح دشمن برای جاودانه سازی استثمار و ساقط ساختن آنان از حق تعيين سرنوشت کار و زندگی 

ستشوی اجعه بارتر فکری و شقتل عام صورت گيرد يا از طريق قهر ف زندان، شکنجه و يا بايد با قهر پليسی، خويش است

چيره دستی که همراه باشد،  جامه عمل پوشد. دومی در پويه تحقق خود با هر درجه از مديريت، برنامه ريزی و مغزی

است در سنديکاليسم و رفرميسم ر جنبش کارگریگفته ايم که کفن و دفن  هميشه حال نيازمند سطحی از هزينه است.به هر

مايحتاج معيشتی و رفاهی توده کارگر از سوی سرمايه داران و دولت آنها است. چيزی که تقبل نازل ترين نيازمند 

زيرا به بخشی از طبقه سرمايه دار دنيا تعلق دارد که  و نخواهد شد. نشدهحاضر به تحمل آن تاريخا بورژوازی ايران 

حاصل استثمار پرولتاريای زش های در پروسه توزيع کل اضافه ارزش ها ميان کل صاحبان سرمايه درصدی از اضافه ار

سالخی مستمر، فزاينده و بدون  ،»مافات«ايران را به شرکا واگذار می کند. بورژوازی ايران برای جبران اين ميزان 

هيچ وقفه بهای نيروی کار، کل معيشت و در همين راستا قتل عام هر نوع حق اعتراض و نفس کشيدن اعتراض آميز 

ی مدام به بورژواز، اگر تکرار می کنيم صرفا از اين لحاظ است که اين نکته را به کرات گفته ايم را يگانه راه می بيند.

کارگران می سازد. طبقه سرمايه دار خوراک شعور را آناختيار دارد خالف زرادخانه های سرکوب فکری که در کمک

، حتی اهل تحمل هزينه خاکسپاری ايران و دولتش بر خالف انگاره پردازی های مسموم رفرميست های راست و چپ

 باتالق گرسنگی، فقر، بيماری، بی داروئی، آوارگی،در غرق جنبش کارگری در گورستان رفرميسم نيست. کارگران 

و بستن دخيل به امامزاده نظم  پرستیقانون  هم دليلی برایسيه روزی های مولود سرمايه داری ساير و گورخوابی 

  . نمی يابندنديده و سرمايه 

مبارزه طبقاتی و پروسه تحوالت مادی تاريخ از  است اما ه داری ايرانجهنم سرماياينها واقعيت های مادی مستولی در 

ها و  زير فشار چند و چون صف آرائی واقعيت هاهمه  ،مرامی تبعيت نمی کند. بالعکسهيچ الگوی مقدر مکتبی و 

 ،پيش گرفته استسنديکاسازی  راهبورژوازی در شرايطی ز، دارند. در درون همين جهنم نيآرايش قوای طبقاتی قرار 

سرمايه داران سکاندار سفينه انکشاف، استيال و . شده اندمجبور به بستن طناب قانون بر گلوی خويش  توده های کارگر



اصالح طلبان جمهوری اسالمی سالح سنديکاسازی ساواک،  ،، شاهی از جنس سيد ضياء، رضاخانحاکميت سرمايه دار

ان ، متشکل کردن کارگرزنجيره طويل محافل ميراث دار آنها چپ خلقی، توده، احزاب عدالت، کمونيست،، دست گرفته اند

ها  در ميان اين گرد و خاک آفرينی باالخرهيافته اند و  سياسی به اريکه قدرت خود، برای پريدن خيز در سنديکا را نياز

يکاسازی جواب مثبت داده اند. اينها در گذشته های دور رخ داده بود، اما به فراخوان سند بخش هايی از طبقه کارگر

ران به همچنان در جنبش کارگری اي ،داليلی که پيش تر گفته شد تمامی قانون گرائی، سنديکاليسم و رفرم طلبی بنا بر

شرايطی اما  ای بعد،سال هدر  فاجعه بار اين شکستو تکميل  طبقه کارگر 57شکست سال  وصله نامتجانسی می ماند.

ثار و آبه لحاظ دامنه اثرگذاری با هيچ يک از حوادث پيشين، حتی با  اين شکست. آورددر پی وت با گذشته متفاکامال 

در ماهها و سالهای پس از کودتا آنچه رخ می داد برای هيچ قابل قياس نبود.  32 مرداد 28 ويرانگر کودتای عوارض

يک بخش درنده  رژيم شاه،آمد، کارگران می دانستند که جنگ را باخته اند. کارگری عجيب و غريب به نظر نمی 

 های قدرت چنگ انداخته اند. جامعهبر همه اهرم کودتا نموده اند،های شريک دست در دست هم بورژوازی و امپرياليست

 مشکلها را می دانستند،  کارگران در آن زمان اينکرده اند. سرکوب و قتل عام  ماشين قهر، را ميدان تاخت و تاز

را  کستشهزينه  پيش می گرفتند و تالش می نمودند تاعقب نشينی  راهنداشتند. خود وضع دامنگير  تشخيصچندانی در 

  پائين آرند. 

سرکوب و هولوکاست آفرينی  در اين دورهچنين نبود. يمه دوم آن ن از جملهدهه شصت خورشيدی  ماجرا در مورد

رازه شيدر وخيم تر و کوبنده تر از آن، زلزله ای بود که . جزء معضل را تشکيل می دادفقط يک  ارتجاع هار بورژوازی

هر، درت نمائی، قبه سرنگونی طلبی، ق ها، باورنی می آفريد. زلزله در بنياد باورمی پيچيد و ويراکارگران باورهای 

 هک ارزش هايیبود. شده طوفان  دچار ارزش هاساسی و چشم انداز رهائی. کل اين باور به امکان تغيير اقيام، انقالب، 

 راديکال، بدون آنکه بنمايه ضد سرمايه داری داشته باشند، با ظاهرگذشته های دور و نزديک،  پيش، در در دوره های 

، قاتیفراطب ، سرنگونی طلبیتوخالی رژيم ستيزی توده کارگر را جلب می کردند و به آنها شور و اميد می بخشيدند.

ور از هستی آگاه و شع، نداشتندسرمايه ستيز  که بار طبقاتی کارگری و هايیانقالب، آرمان خواهی و رهائی جوئيقيام، 

د، بديل دروغين باورهای راديکال طبقه کارگر را تشکيل می دادند، دار طبقاتی کارگران نمی جوشيدند. عاريتی بودنبي

همه اينها اينک مهر ورشکستگی و ابطال خورده بودند. اما فاجعه بزرگ آن بود که کل اين بطالن ها، ورشکستگی ها 

ردها ماها، راهبورنو فروريزی ها، نه فروپاشی و بی اعتباری خود اين بديل های دروغين که بالعکس فروپاشی باورها، د

فراطبقاتی بورژوايی بود  رژيم ستيزیطشت رسوائی های طبقاتی توده های کارگر قلمداد می شد!!!  و آرمان خواهی 

ست بار خود را از دکه بر زمين می افتاد، اما نه اين، که سرنگونی طلبی راديکال ضد سرمايه داری طبقه کارگر کل اعت

کسته بود که ورش بود که بی حيثيت می شد، انقالب عليه بنياد وجود سرمايه داریمی داد. روايت پوپوليستی انقالب ن

تلقی می گرديد. افق دروغين و پوشالی رهائی نبود که بساط خود را در پيش چشم کارگران جمع می کرد. عکس آن 

بود که سهمگين ترين  اتفاق می افتد، آرمان زمينی، طبقاتی و راديکال رهائی از بردگی مزدی و وجود طبقات و دولت

نبود، آنچه اينجا شاهدش بوديم  57خاص جامعه ايران و پس لرزه های شکست فقط مشکل  را تحمل می کرد.ها ضربه 

ست را شک سنگين. فقط طبقه کارگر ايران بار بود دنيای روزها در مناطق مختلف حلقه ای از زنجيره طوالنی شکست 

 . تحمل می کردندرا  آنعوارض وسيع ترين بخش دنيا  کارگرانبر دوش نمی کشيد. 

عمق تضادهای فاحش جنبشی قرار داشت که درصد عظيمی از کارگران دنيا به آن آويزان در  شکستکانون واقعی 

ژيم سرنگونی يک رقيام، انقالب، جنبش  نداشت. و پروسه پيکار ضد سرمايه داری اش بودند اما ربطی به طبقه کارگر



، »سرسپرده«اگر نوع ها است.  که منشأ کل مشکالت در وجود رژيمباطل و جايگزينی آن با رژيم ديگر، با اين خيال 

استقرار يابد!! اگر سلطه امپرياليست ها پايان گيرد!! » حاکميت خلق«ساقط گردد، اگر ديکتاتورش  غربی يا شرقی و

با روايت های پوشالی خاص خود از عقيم دروغين ن جنبش اي همه معضالت حل خواهد شد!!اگر اين حوادث رخ دهد، 

قيام و سرنگونی و انقالب و افق رهايی بود که به طور کامل شکست خورده و طشت رسوايی آن بر زمين افتاده بود، 

اما کل بدنامی ها، رسوائی ها و بی اعتبار شدنهايش يکراست به حساب مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری پرولتاريا 

شته می شد. چرا چنين می گرديد؟ در اين کتاب و کتاب های ديگر به اندازه کافی در باره اش بحث کرده ايم. سرچشمه نو

قرار داشت. شکستی که جنبش مورد گفتگو، روايتها و ارزشهايش را متولد ساخت شکست انقالب اکتبر  اصلی ماجرا در

ه دنيا، فاجعه پشت سر فاجعه می زائيد و تبديل به سونامی و اينک با شکست پی در پی آن در کشورها و در چهارگوش

د بودن اين نوع جنبش، ارزش ها و الگوهايش عجزه گریمتوهم م توده عظيم کارگری که تا ديروزفاجعه ها می گرديد.  

 به جای کوبيدن مهر باطل بر خلق گرائی و ضد امپرياليسم ناسيوناليستی و کل تحول طلبی دروغين بورژوائی،  اينک

سرنگونی طلبی، انقالب و آرمانخواهی انسانی ضد سرمايه داری بدبين  استثمارستيزی، نسبت به اساس مبارزه طبقاتی،

موتور مولد انفعال و  اکنونحماسه زای ديروز،  به هایها و جاذ زرق و برق ارزش ها، تمامیو منزجر می گرديدند! 

، رپرشو گفتن های پرحرارت و »خلق، خلق« ، همه آنها زير مهميز نکوهش و پرسش قرار داشتند،می شدندسرخوردگی 

 و غرور! مباهاتاز  آکنده »سرنگونی طلبی«، !سرفرازانه »مبارزه ضد ديکتاتوری« ،!افتخارآميز» امپرياليسم ستيزی«

عزت، ارج و اعتبار خود را از  قرب،ه همگی ارمغان جنبش جايگزينی شکلی ازسرمايه داری با شکل ديگر بودند، ک

می دادند، اما کل اين رسوائی ها و منزلت زدائی ها و بی حيثيت شدن ها به حساب جنگ طبقاتی ضد بردگی مزدی  دست

  پرولتاريا نهاده می شد. 

نه فقط هيچ عظمتی را تداعی نمی نمود که  ديگر خود می پيچيد، انقالب کردن کالفرا در  و همه چيز تاريکی همه جا

 رگست دل بيابان های کويرآگين حاصل چنان زلزله و از. در چنين وضعی را به خاطر می آوردبيشتر سونامی وحشت 

ا ی گمراهه رفتن ها بزينجايگ ،داشت سر راه عظيم ترين سدها رابرای روئيدن که  گياهیتنها  ،تاريخی و بين المللی

ب هر سناريوی فري برهوت آفرينی، هر شکل دجال گری، نوع جهتگيری های راديکال و سرمايه ستيز طبقاتی بود. هر

گری شکست اين بار جنبش کار. شدمی با هزاران هلهله و جنجال استقبال که  می يافت و بربريت نه فقط شانس مقبوليت

که طبقه کارگر به دنبال يک سده انحالل  . شکستیشکستی سراسری و بين المللی بودايران حلقه ای از زنجيره ممتد 

خود در امپرياليسم ستيزی خلقی، سوسياليسم اردوگاهی، استقالل طلبی ناسيوناليستی، سرنگونی طلبی فاقد هويت طبقاتی، 

ون های ارتجاعی رنگارنگ بورژوازی يدخيل بندی به اپوزيس بنمايه ضد سرمايه داری ياديکتاتوری گريزی بدون 

گمراهه رفتن های صد قادر به نقد ريشه ای  آنکهاين شکست بدون  عواقب شوم چنبرهمتحمل می شد. توده کارگر در 

باور . اهه ها و باتالق های جديد می شدآماده پرداخت عظيم ترين تاوان ها در شکل غلطيدن به کجر ،دساله خويش باش

بارزه قانونی، دخيل بستن به سناريوی سياه انتخابات و معجزه صندوق رأی، آويختن به نهادهای قانون گرائی و مبه 

قدرت سرمايه داری، گره زدن سرنوشت کار و زندگی خويش به رفرم پردازی های ماوراء ارتجاعی بورژوازی، چشم 

ريخ جنبش کارگری ايران، فضای تا برای اولين بار در دوختن به کشف و کرامات اين يا آن مافيای طبقه سرمايه دار

  ی کارگر را در خود قفل می نمود. استثمار و مبارزه توده ها فکر و زندگی و کار و

!!، های مختلف ارتجاع بورژوازیبخشو نتيجه آراء، آويختن به تئوری خوب و بد کردن چشم دوختن به سناريوی انتخابات 

به گونه ای اثرگذار وارد زندگی توده کارگر  بار اح ديگر برای اوليناز وحشت جن پناه بردن به آغوش يک جناح رژيمو 

تاق مش قانون وگواهند که به طور مثال مشروطيت هيچ کارگری را شيفته  وجود نداشت. اسناد پيش تر. چيزی که شد



نتيجه آراء ننمود. اگر کارگرانی پای صندوق رفتند، حتی چهارچرخ توهم نبود که آنها را می برد، بالعکس بدون  شنيدن

ادی زير فشار قهر سياسی و اجبار اقتص باشند، »انتخابات«تغيير ناشی از سناريوی فريب هيچ توهم، بدون آنکه منتظر 

 در وجود پارلمانتاريسمبورژوازی هيچ شکل تعلق خاطر به بازی دجال اين کار را انجام می دادند. مشروطيت با تمام 

 کارگران، کشاندنهای اردوگاهی و ليبرال بورژوازی ونياپوزيس 32تا  20در فاصله پديد نياورد.  کارگرانهيچ اليه 

ا تگذر  آن ها در اين کردند، خويشبه سياهی لشکر  تبديل آنهابرای خود تالش  يک بخشرا  پای صندوق رأیدهقانان 

بودند، اما هيچ گاه قادر به متوهم سازی توده های کارگر به قانون و پارلمان و نظم سرمايه نشدند. اگر موفق هم  حدودی

 دخو توهم آميز بخشی از مبارزه ولوروی آوردند اين کار را  »انتخابات«به کارگران قشری از  ز اين دورهدر مقاطعی ا

ی رژيم ستيزی فراطبقات در گرداب. نخورده بودندرا  مدنيت و حقوق سرمايه داریمی ديدند. فريب قانون، حاکم با رژيم 

و از دهه شصت  روی داد 57 ون های بورژوازی می چرخيدند. آنچه در سال های بعد از قيام بهمنياپوزيس نسخه پيچی

رفرم طلبی و آويختن به قانون و  اشت. در اين دورهد جدی با آن سالها تفاوت به بعد هر چه بيشتر خود را عريان ساخت

  دخيل بندی به بورژوازی مدعی اصالحات اندک، اندک اليه های از طبقه کارگر را در خود منحل و منجمد نمود. 

  در ساختار قدرت سياسی بلوک بندی . تشتت و 3

فردای کودتا بساط چندپارچگی و جدال در حاکميت سياسی سرمايه داری ايران را جمع کرد.  1332مرداد  28کودتای 

ون مداری به همان گونه که در سطح جامعه و بيرون از ماشين دولتی سرمايه يهر نوع جناج بندی، صف آرائی و اپوزيس

از شه  هاهمه آواز«که  گرديدعيت کامل خورد. اساس بر آن در اندرون ساختار حاکميت نيز مهر ممنو شدآماج شبيخون 

هيچ به  54تا  32خارج گردد. در فاصله ميان  ولو آنکه از حلقوم اين و آن سرمايه دار يا دولتمرد سرمايه داری» شدبا

بانک و اصطالح نماينده مجلس، سناتور، نخست وزير، وزير، استاندار، مدير، مشاور، نهاد دولتی، صاحب کارخانه، 

 مين گذاری شدهمؤسسه حتی خيال گفتن حرفی خارج از حيطه انطباق صد در صد با منويات مقرر از پيش مشخص و 

، »مليون«، »مردم«بی اراده ای مانند حزب  از همه لحاظهای دست ساخت و ا در سر نپروراند. از وجود عروسکر

دولت و ساختار قدرت صحبت می شد، اما کل اينها با  و حضور آنها در پارلمان و» کانون مترقی«يا » ايران نوين«

تأسيس می شدند، ايفای نقش می کردند، رسم مأموريت به جا می آوردند، توسط بندگان » جهان مطاع«امر و نهی مستقيم 

 حسنعلی منصور، اميرعباس هويدا و جعفر شريف امامی بهاز نوع اسدهللا علم، منوچهر اقبال، » اعليحضرت«خانه زاد 

ستيغ زمانی که سرمايه داری ايران  1354چپ، چپ و به راست، راست می شدند و سرانجام منحل می گرديدند. در 

توسعه را فتح می کرد و شهردار پايتخت هر روز جعبه ای ماالمال از کليدهای طالئی برای استقبال از مالکان بزرگترين 

ظيم ترين قدرت های امپريااليستی زير بغل حمل می نمود، حتی تراست های صنعتی، مالی و بانکی دنيا يا دولتمردان ع

همه آنچه زير نام حزب و کانون وجود داشت پيشين نيز مرتفع گرديد.  گردانيهایعروسک خيمه شب بازيها و نياز به 

و هر  تأسيس» آريامهر« نافذ با فرمان» رستاخيز« بدون هيچ جناح بندی و فاقد هر نوع فراکسيون منحل گرديد، حزب

نوع حضور هر سرمايه دار يا دولتمرد سرمايه در برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی و 

حزبی که البته به بديمن ترين احزاب می ماند!! زيرا هنوز جوهر  اجتماعی سرمايه داری به عضويت در آن موکول شد.

ده بود که جنبش سراسری  والبته بی افق و فاقد کمترين استخوان بندی طبقاتی دستخط همايونی برای بنيادش خشک نش

 57و  56توده های کارگر، آماده خروج از کارخانه ها و ورود به خيابانها و سپس خيزش سرنگونی طلبانه سال های 

يا به  شتت و قبرستانیساختاری کامال بی ت 1357تا  1332 ميان فاصلهيک کالم ماشين دولتی بورژوازی دردر گرديد. 

ژيم رقيام بهمن به اين وضعيت پايان داد. داشت،  »درست است احسنت«و » بله قربانی«روايت توده های کارگر، کامال 



اسالمی نه فقط پس از پيدايش که در پروسه شکل گيری خود نيز آکنده ازدسته بندی ها، جناح پردازيها و مافيا بازيها 

ی توانست باشد، زيرا کل اليه های طبقه سرمايه دار، از صاحبان کمترين سهم مالکيت و قدرت بود. اين رژيم جز اين نم

با همه قوا و از  ،درون آنانقدرت در  ، سياست،در کليه عرصه های اقتصاد ،و حاکميت تا مالکان عظيم ترين حصه ها

نگلی ج، داد و ستد و اعمال سبعيت بودند. ، برنامه ريزیو سهم خود مشغول تقال، توطئه راهها برای افزايش موقعيت کل

از وحوش ريز و درشت سرمايه دار که خيلی ها می خواستند به اعتبار جا و مکان احراز شده در سازمان کار سرمايه 

به هر جنايتی دست  آن ها گردند، عده ای بيشتر داشتند و برای افزايش صاحب يا شريک مالکيت غول پيکرترين تراست

بقای رژيم نوپای سرمايه، خود را مجبور به  و و باالخره صدرنشينان برای گسترش بی مهار سهام خويشمی يازيدند 

رژيم اسالمی با چنين ترکيبی تولد يافت، ادامه  و مافياساالری می ديدند. ، کشتار ديگرانهمه نوع داد و ستد، رفع خطر

ناح ها تغيير موقعيت دادند، جا به جا شدند، مناقشات داد، فشار سنگين جناح بندی های را بر شانه خود حمل نمود، ج

درون حاکميت باال رفت، افت نمود، همه فراز و فرودها و شکل ها را به خود گرفت اما باقی ماند. نکته مهم آنست که 

 قدرت ،بورژوازی بر خالف دوره شاه ين دورههمين تشتت عميق درونی سالح کارسازی برای بقای رژيم گرديد. در ا

ون پردازی چه در درون و چه در بيرون قدرت سياسی، موفق شد يون مداری پيدا کرد و با همين اپوزيسياپوزيس مانور

سازمانيابی و صف آرائی طبقاتی ضد سرمايه داری را متوهم  ی عاصی فاقد حداقل استخوان بندی،مستمرا، توده ها

يام بهمن، هياهوی اختالف ميان ليبرال ناسيوناليست های دينی و در دو سال نخست بعد از قعوامفريبی های خود سازد. 

ه کالئيک با فاشيسم هار پان اسالميستی بورژوازی، بخش قابل توجهی از طبقه کارگر را به ورطه اين توهم انداخت 

طائی و سگويا ريشه معضالت روز در ليبراليسم و پروامريکائی بودن يک جناح يا بالعکس در واپسگرائی های قرون و

توهم فاجعه آفرينی که حزب توده و طيف محافل لنينی در يک سوی و محافل ليبرال چپ و دينی جناح ديگر است!! 

جدال ارتجاعی باندهای متعارض در سوی ديگر آن را مدام دامن می زدند و تقويت می کردند. » سازمان مجاهدين«

 بر وسعت و عمق توهم کارگران می افزود.  درون حاکميت مستمرا حوادثی می زائيد که هر کدام آنها

توسط فاشيسم اسالمی يا اصالح طلبان بعدی با هدف تضعيف  گروگان گيری کارمندان سفارت امريکا موسوم به سناريوی

جنگ و نزاع های هر برای عزل باند بنی صدر از ماشين دولتی،  حاکميتبرنامه ريزی همين بخش  رقبای حکومتی،

سودجويانه ساير کشمکشهای يا  ،ديگر خارج سازی اهرم های مالکيت و قدرت سرمايه از دست همبرای  طرفينروزه 

با تصفيه تدريجی ساختار کارگر را در گمراهه ها می چرخاند.  های ذهن توده چند سالبرای  ،آنها و زيادت طلبانه ديگر

هه به جب ، اين بارمالکيت و سود و قدرتجناح بنی صدر، جنگ بر سر های نهضت آزادی و ناسيونال ليبرال قدرت از 

جبهه ای که در يک طرفش سنگربانان تملک سرمايه اجتماعی توسط مالکان خصوصی و در طرف  منتقل گرديد. یجديد

ر ولت دديگرش طيف گسترده ای از دولتمردان دارای مشاغل کليدی در سازمان کار سرمايه و خواستار دخالت نافذتر د

در اين دوره نيز هر دو صف بندی، جدال بر سر  فرهنگی سرمايه داری بودند. تصادی، سياسی وبرنامه ريزی نظم اق

تقسيم اضافه ارزش ها، مالکيت ها و اهرم های حاکميت را گرد و غبار انبوه پيش چشم کارگران برای رؤيت ريشه های 

و به لحاظ ظرفيت توهم آفرينی و شستشوی  اين مناقشات در دوره های بعد باز هم گسترده ترواقعی سيه روزی ها کردند. 

مغزی توده های کارگر بسيار پيچيده تر و جنجال آميزتر شد. ريشه کشمکش ها همان گونه که تأکيد و تکرار شد، سوای 

حجم سودها و اهرم های حاکميت  ف بورژوازی از مالکيت سرمايه ها،سهم خواهی نامتناهی و سبعانه بخش های مختل

ته نداشديگری  محتوایدموکراسی های دنيا هم هيچ مبنی و  آوازه ترينپر ز ديگر نبود، همچنان که در و قدرت هيچ چي

تسويه حسابها و تصفيه پردازی های قهرآميز باندها را همراه  آنکهبا نفع آن برای بورژوازی هم  در همين راستاندارد، و 

جمهوری اسالمی  درون طالئی ترين دموکراسی ها نبود. های حريرگونرقابت جوئي داشت، باز هم به هيچ وجه کمتر از



سال به يمن همين تشتت و مجادالت درونی مستمرا ظرفيت بديل آفرينی اندرونی خود را باال برده  40در تمامی اين 

ه دهولوکاست آفرينان پاسدار حريم قدرت سرمايه را لباس قهرمان آزادی!! حقوق بشر!! و آمانخواهی انسانی پوشاناست. 

و  ها ، محمد خاتمیها ، ميرحسين موسویها ، مهدی کروبیها ، بهزاد نبویها ، تاج زادهها حجاريان بر سينهاست!!! 

 به بربريت بورژوازی خيل درندگان سازمانده و برنامه ريز حمام خون های چندهزار و چندين ده هزار انسان معترض

شريک های  و خاتمی ها کروبی حجاريان ها،کوبيده است!!! » مردم دوستی«نشان افتخار آزادی خواهی و حق طلبی و 

داوود رحمانی برای آزاده در تابوت های قيامت اسدهللا الجوردی و حاج  قفل کردن هزارها زندانیو دخيل و سهيم در 

سوء تعبير نشود، بحث بر سر !!! بر تن کرده است» آدمهادفاع از حقوق «و » ظلم ستيزی«ماههای طوالنی را خلعت 

يک تلقی تحجرزا و سرمايه مدار همواره در ذهن توده نيست.  دولت ها تصنعی و آلترناتيوآفرينی های برنامه ريزی شده

های بورژوازی علی العموم ساختار قدرت سياسی يا ميان جناح کارگر کشت شده است که گويا جنگ و ستيزهای درون

ون برای حفظ پايه های حاکميت در روز مبادا است!!! يو به خاطر محبوبيت بخشی به يک جناح اپوزيس» زرگری«

اگر ريشه کشمکش ها در چگونگی توزيع سهام مالکيت، سود و قدرت سرمايه واقعيت نه اين که چيز ديگری است. 

ی و دورنگری سرمايه داران باشد، بالعکس است، اين کشمکش نمی تواند مصلحتی و تصنعی يا حتی بيان چاره انديش

به همان سياق که برای احراز سهام افزون تر مالکيت و قدرت و سود با هم جدال می کنند،  باندهای مختلف بورژوازی

کوه توهم و استيصال و عقب ماندگی کارگران را هم سنگر خويش برای پيشبرد اين جدال می کنند. بر همين اساس آنها 

امکان احراز موقعيت آلترناتيو برای هم و برای بقای سرمايه داری را پيدا می کنند که جنبش ضد بردگی  تنها وقتی

بخش  يک آلترناتيویامکان اين شرايط است که سرمايه  درمزدی طبقه کارگر زمين گير است و در ميدان حضور ندارد. 

 . آنچه دموکراسی به بورژوازی تفويض می کندبه جای بخش ديگر را فراهم می سازدخود ان و دولتمردان مالکاز 

همزيستی اليه ها و جناحهای درون اين طبقه با هم در چهارديواری قدرت سياسی در يک سوی و خارج سازی جنبش 

ژگی يک ويهزينه هائی دارد.  طبقه سرمايه داردموکراسی اما برای  کارگری از ريل پيکار طبقاتی در سوی ديگر است.

ازی مختلف بورژوسبعانه بخش ها و باندهای در عين تهاجم  بدون قبول اين هزينه و وری اسالمی آنست کهجمهقابل تعمق 

جنبش کارگری را هم تا حدی و برای  ،اين کاربا و  کرده استرا ممکن  ها در ساختار قدرت آنعليه يکديگر، همزيستی 

  باز کنيم. موضوع را کمی بيشتر ت. ون ارتجاعی ساخته اسيمدتی اسير توهم پردازی اين يا آن اپوزيس

سرمايه داری برای تداوم چرخه بازتوليد، خودگستری و بقای خود در يک سوی نيازمند زمينگير ساختن و در هم کوبيدن 

هر ميزان جهتگيری ضد سرمايه داری طبقه کارگر است و در سوی ديگر به حل و فصل مناقشات درونی ميان اقشار 

ژوازی هم محتاج است. نياز نخست که شرط حتمی، قهری و گريزناپذير موجوديت نظام بردگی و جناح های مختلف بور

سنديکاليسم، دموکراسی، حق رأی، آزادی تشکيل حزب، طريق اول توسل به مزدی است از دو طريق قابل حصول است. 

است. گزينه ای که برای بورژوازی هزينه دارد زيرا بايد پاسخگوی  انجمن، اتحاديه، تظاهرات، اعتصاب و نوع اينها

سرمايه به مفهوم اعم، به عنوان شاخص شيوه توليد سرمايه داری، به عنوان حداقل معيشت و رفاه کارگران گردد. 

د سود و ی بر توليقادر به تحمل اين هزينه نمی باشد، به اين دليل بسيار روشن که بنياد سرمايه دار مطلقاسرمايه جهانی 

اين دو نقش يعنی تضمين حداقل معاش، رفاه و مطالبات توده ايفای تبديل سودها به سرمايه انبوه تر استوار است. اجماع 

مطلقا در هويت، ظرفيت و توان نظام سرمايه داری  در سوی ديگر کارگر در يک سوی و خودگستری بی انتهای سرمايه

 يلدل به، سرمايه اجتماعی چند کشور نظام بردگی مزدیمعينی از توسعه تاريخی  گذشته های دور، در فازنيست. در

و همزمان  سرمايه ستيز جنبش کارگریو راديکال  سراسری، احساس خطر سقوط کامل سرمايه داری زير موج تعرض

تن دادند. اين  چنان هزينه ایبه تحمل  های حاصل طبقه کارگر جهانی داشتن عظيم ترين سهم ها در کل اضافه ارزش



خ سرمايه داری اتفاق افتاده است، آن دوره برای هميشه به پايان رسيده است و سرمايه اجتماعی حادثه يک بار در تاري

الص کردن خود از خ ها دست به کارهمه اهرمها و سالحبه کمک  کل راهها، از يادشده ساليان متمادی است که ممالک

تقبل کردند در پيش روی هستند. دولتهای اين کشورها هيچ راهی سوای بازپس گيری کامل آنچه زمانی  قبول آن هزينه

ندارند، زيرا سرمايه در سطح جهانی از جمله در جوامع مذکور به هيچ وجه توان تحمل حداقل معيشت و رفاه توده های 

گريزناپذير موجوديت يا بقای خود سرکوب هميشه طريق دوم سرمايه برای پاسخ به نياز قهری و کارگر را دارا نيست. 

جاری و عريان پليسی، توسل به ميدان های تير، حمام خونها، کشتار کل آزادی ها و سالخی ابتدائی ترين حقوق انسانی 

اعمال کرده است و در صورت طبقه کارگر است. اين همان گزينه ای است که سرمايه تاريخا در عظيم ترين بخش جهان 

  بقای سرمايه داری قطعا يگانه گزينه اش برای سراسر دنيا خواهد بود.  ادامه

از اسی و سقدرت سين طبقه سرمايه دار، انعکاس آن در ساختار های دروه تشتت جبری و اجتناب ناپذير بخش به مسأل

ا ته شد، نه بدر اينجا بورژوازی برخالف آنچه پيرامون سرکوب جنبش کارگری گفپردازيم. و کارهای حل و فصل آن 

های اليه ها و جناحمماشات دموکراتيک  ،رو به رو است. نخستين راه الگوهای بيشتریو که با راهبردها دو راهبرد، 

قرن بيستم در اروپای غربی، ممالک اسکانديناوی و امريکای  بخش مهمی ازاست. شيوه ای که در  اين طبقه مختلف

ن ونيازمند خارج سازی جنبش کارگری از ريل پيکار طبقاتی و مدفژوازی بورشمالی مستولی بوده است. برای اين کار 

در دوره ها و جاهائی که طبقه نظم سياسی و اجتماعی سرمايه داری است.  سازی اين جنبش در سنديکاليسم، مدنيت،

اليه هايی از  سرمايه دار بر پايه داليل مورد اشاره می توانست با قبول مطالبات معيشتی، رفاهی و انتظارات مدنی

کارگران جنبش ضد سرمايه داری آنها را اسير سنديکاليسم و دموکراسی سازد به طور معمول اين امکان را هم می يافت  

قشات درونی خود را مسالمت آميز و دموکراتيک حل و فصل کند. راه دوم ديکتاتوری عريان بخش مسلط طبقه که منا

دام، آل سعود، ديگر طبقه خويش است. چيزی که در مورد رژيم های شاه، ص سرمايه دار حتی بر اليه ها و جناح های

اردوگاهی و اروپای  دولت هایهمه خليج، حکومت سوارتو، پينوشه،  حاکم در شيخ نشين هایهای سلطنتی  خانداناسد، 

شرقی سابق، ديکتاتوری ها حاصل کودتاگری های امريکا و فرانسه و انگليس در سراسر دنيا يا خيل کثير رژيم های 

  مشابه شاهد بوده ايم. 

يلی خ نيز رو به رو شده ايم. شکلی کهحاکميت بورژوازی شکل سومی از ، تا لحظه حاضر، باالگو که بگذريماز اين دو

ر چه اگکه در پويه تکوين، استخوانبندی و سرانجام پيدايش خود، رژيمهائی  است.وده است اما وجود داشته متعارف نب

اما در طول اين روند پالتفرم سياسی، . می نموده اندبورژوازی را نمايندگی ای از ارتجاع ويژه  کامال رويکرداليه يا 

ا ی بحزب يا سازمان سياسی خاصدارای  اند، دقيقی نداشتهبرنامه اقتصادی، اهداف و دورنماهای اجتماعی کنکرت يا 

ای هی، انتظار، انتقاد و چشمداشت گرديده ای نبوده اند. نارضائ راهبرد شناخته شده و اعالم  منشور طبقاتی و نقشه کار،

امه و برن ل،حمل می کرده اند، اما هيچ تصوير، تحليطيف نسبتا گسترده ای از بورژوازی را با خود يدک می کشيده و 

 اين رژيمها از آنجا کهالگوئی برای تحقق اين تمنيات و توقعات در پيش روی هيچ اليه و رويکرد باز نمی نموده اند. 

علی العموم در شرايط استيالی ديکتاتوری هار بر توده های کارگر و فرودست پويه تکوين و ساخت و ساز خود را 

رومند توهم اين توده ها را هم پشتوانه قدرت يابی خود داشته اند. در اين ميان پشت سر می نهاده اند، موج های بسيار ني

لشکر انبوهی از لومپن پرولتاريا يا متحجرترين، فاسدترين، شرورترين، بی فرهنگ ترين، ماجراجوترين اليه اجتماعی 

نظام کشتار در کنار خويش دارند. چنين رژيم هائی به گاه عروج بر  م به صورت خدم و حشم قهر يا پيادهعاصی را ه

دلمه های خون  حالت جنگلی را پيدا می کنند که همه وحوش سرمايه دار در درون آن به جستجوی ،سفينه حاکميت

نند، ای می زمحفل و باند اين طبقه برای دست يابی به عظيم ترين حجم سرمايه ها دست به هر توطئه  مشغولند، هر اليه،



وحدت ها و افتراق ها، ائتالف ها و خصومت ها حول محور تملک بر سرمايه افزون تر و سهم بيشتر در ساختار قدرت 

بيداد می کند. همه با هم ماشين قهر قدرت واحد سرمايه عليه توده های کارگرند، اما همه نيز در درون خود و در فاصله 

 ،کردن رقبا متحد می شوند، بر سر غنائمت و پاريگر را لت و پار می کنند، برای لدمرزهای مالکيت و اقتدار سرمايه هم

جنگ و جدال و سبعيتی که اگر چه سد شالوده اتحادها را منفجر می نمايند و در يک کالم دست به هر سبعيتی می زنند. 

ری و چالش مشکالت را هم در فاصله راه انسجام و هماهنگی آنها است اما قدرت مانور آن ها برای توهم آفرينی، فريبکا

جمهوری اسالمی از اين نوع مرزهای داخلی، در رابطه با جنبش کارگری و هم در سطح بين المللی افزايش می دهد. 

بخش های رژيم های ماوراء ارتجاعی طبقه سرمايه دار بود و هست. مناقشات، عليه هم شوريدن ها و به هم پيوستن 

اگر چه پاشنه آشيل مخاطره آميزی برای بقای قدرت سياسی  ا، در ساختار حاکميت سرمايه،در اينج درنده بورژوازی

در عمل و به طور واقعی دريچه اطمينان تعيين کننده ای برای تداوم اين بقا و اما  طبقه بورژوازی تلقی می شود، 

 ن. ايهم هستدرگمی اين جنبش پاسداری از نظام بردگی مزدی در مقابل جنبش کارگری، در شرايط فروماندگی و سر

ی نوع. چالش های انبوه رژيم بازی می کندل مشکالت و در حل و فص مهمیبل ها و تعامالت سهم بسيار تشتت ها، تقا

. همزمان اين دموکراسی درون می سازدها و اقشار بورژوازی جاری و حاکم حدموکراسی درون طبقاتی را ميان جنا

ستی در صورت لزوم ناسيونالي يا» واليت فقيه« قدرت ماوراء جناحی ايدئولوژيک الوهی ادطبقاتی را به يک اتوريته و نه

ظام نمتناسب با نيازهای ماندگاری  ،در شرايط مختلف آويزان می کند. قطب قدرت و اتوريته مستبد فعال مايشائی که

های مختلف ارتجاع بورژوازی در ماشين دولتی را دستکاری و مديريت می نمايد، توازن قوای ميان بخش سرمايه داری

به گاه نياز سرمايه به راه اندازی حمام خون و قتل عام سراسری جنبش کارگری، فاشيسم درنده اسالمی را ميدان بيشترين 

دان دغلکار، کريه، فريبکار و تاخت و تازها می دهد و در شرايط بی نتيجه ماندن سرکوب و قهر فاشيستی، اردوی شيا

مزور اصالح طلب را رسالت توهم آفرينی و سوار شدن بر موج جهل، عقب ماندگی و استيصال توده عاصی کارگر 

به بورژوازی فرصت می دهد تفويض می کند. اين صف آرائی مناقشه آميز پرجنجال کرکس صفتانه و مردارخوارانه 

درنده و فاشيستی سرمايه برای خود بديل آفرينی نمايد. يک جناح را لباس  ز،ساختار قدرت يکه تا تا مدام در درون

ون يموقعيت اپوزيسامامزاده وهم و فريب ميان توده ناراضی برای خنثی سازی موج طغيان آنها سازد، ون پوشاند، ياپوزيس

 هایسيستم  اختاپوسی ترينو با عظيم ترين زرادخانه ها  که حالیدر . گرداندمداری را نصيب همه طيف ها و باندها 

قهر پليسی هر نفس توده کارگر را خفه و هر صدای اعتراض کارگران را خاموش می نمايد، تمامی امکانات را برای 

  جناح های رقيب طبقه مسلط قرار می دهد. همه عوام فريبی و شيادی و توهم آفرينی در اختيار 

درت رسيدن فاشيسم درنده بورژوازی در بيست و دوم بهمن و به ق 57شکست طبقه کارگر در شورش سراسری سال 

اين سال، تمامی موهبت های باال را نصيب نظام بردگی مزدی ساخت و به حاکمان سرمايه داری مجال داد تا از کليه 

اين اهرم ها، رخدادها و جا به جايی ها برای سرکوب جنبش کارگری و تضعيف هر چه فاجعه بارتر اين جنبش بهره 

بورژوازی به ويژه در منطقه خاورميانه، افريقا و جاهای ديگر فاشيستی  پردازی هاینهضت بی سابقه  گسترشيند. جو

به جمهوری اسالمی امکان داد تا در عرصه بين المللی به ميدان داری و زيادت خواهی پردازد. خود را و نسخه پيچی  

دهها ميليون کارگر گرسنه و عاصی زير آوار عقب ماندگی  دولتی خويش برای استقرار نظم سرمايه داری را پيش روی

. باورهای مسموم افيون آلود اسالمی را نمايدپهن   يا سرخورده از گمراهه های فاجعه بار اردوگاهی و ناسيوناليستی

ی ارزشها. سيل خروشان اضافه کندوسيله القاء اين الگوها به شريان شعور و انديشه و احساس و اعتقاد اين توده ها م

مالک محاصل استثمار طبقه کارگر ايران را وثيقه سازماندهی، تحزب و تسليح نفرين شدگان شعورباخته کارگر در اين 

ماوراء ارتجاعی اصالح طلبی  قابله والدت . در فاصله مرزهای داخلی ايرانسازدزير بيرق ارتجاع اسالمی بورژوازی 



، حجاريان ها، خاتمی ها، عبدی ها، گنجی ها، مهرنامه فروشان و عظيم عمله و اکره مروج اصالحاتو لشکر  شود

مأمور سرکوب فکری، شستشوی مغزی و بيزارسازی توده های متولد گرداند. کل اينها را شرق نويسان و نوع اينها را 

اء ارتجاعی . با صف آرائی های مجادله آميز دموکراسی مآبانه ماورپيکار و انقالب ضد سرمايه داری نمايد کارگر از

بشرستيزانه کاپيتاليستی را » جامعه مدنی«و صندوق رأی و » انتخابات«درون ساختار قدرت سياسی، باور سياه به 

. انبوه درس خوانده های دانشگاهی طبقه کارگر را در در برهوت کندافق دنيای بدون افق توده های کارگر غذای فکر و 

خدم و  و سازدرت ريشه يابی و کالبدشکافی واقعيت های جامعه طبقاتی ساقط از هر ميزان قد ،تفتان اين توهم بافی ها

   کند.حشم ارتجاع بورژوازی 
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عظيم ترين حمام خونها در طول چند سال متوالی بازهم بورژازی فاشيست حاکم را نسبت به بقای خود و تحکيم پايه های 

 دولتوحشت و يکه تاری سفاکانه ماشين قهر  همچنان ماالمال از رعب،. جامعه نکردقدرت انسان ستيزانه خود اميدوار 

جا فشار سهمگين اين بربريت، خفقان و سلب ابتدائی ترين آزاديها را  مراکز کار و توليد بيش از همه دينی سرمايه بود.

داشتند، يک ستاد تفتيش پليسی که از » حراست«مرکزی به نام  ،همه کارخانه ها از کوچک تا بزرگتحمل می نمودند. 

ب يا آنچه را جمله در درب ورودی هر شرکت کل کارگران را مورد جستجوی بدنی قرار می داد تا نکند اعالميه، کتا

 بدنی هر روزه مصداق می ناميدند با خود به کارگاه برند. تفتيش» مضره«که صاحبان سرمايه و حاکمان سرمايه داری 

بارز شکنجه، آزار، سرکوب فکری و جسمی، سلب ابتدائی ترين آزادی و توهين و نقض حداقل کرامت انسانی کارگران 

ت اين نفراعمال آن نفرت داشتند و مدام عليه انجامش اعتراض می نمودند.  بود. بر همين پايه تک، تک توده کارگر از

و اعتراض در تراست بزرگ صنعتی ايران خودرو سرانجام شکل اعتصاب به خود گرفت. در يکی از روزهای فروردين 

 اب توسطکارگر شرکت برای ساعت های متوالی چرخ توليد را از چرخش باز داشتند. اعتص 5000بيش از  1365سال 

کارگران شيفت صبح آغاز گرديد اما همزنجيران آن ها در شيفت بعد از ظهر نيز با اعالم همپيوندی و اتحاد با همزنجيران 

پليسی  متحد و همصدا خواستار الغاء تفتيشداری کردند. کارگران اندازی ماشين ها و انجام کار خودخويش، از راه 

خويش توسط عمال سرمايه و محاکمه مأمور مزدوری گرديدند که در روزهای پيش عده ای را به بهانه تمرد از قبول 

يک شاخص بسيار قابل توجه و پردرخشش اين قرار داده بود.  و هتاکی آماج اهانت به باد ناسزا گرفته و بازرسی بدنی

ده های کارگران در اين نمايش گسترده اعتراضی بود. آنها با تشکيل اعتصاب، حضوربسيار چشمگير و مؤثر افراد خانوا

اجتماع در مقابل ورودی شرکت، فرياد حمايت از توده کارگر سر داده و جنايات سرمايه داران و دولت اسالمی سرمايه 

ان يد. مديران و مالکدر پايمال نمودن حيثيت و اعتبار انسانی کارگران را محکوم نمودند. اعتصاب ساعتها به طول انجام

در روزهايی دولتی شرکت مطابق معمول سراسيمه و دستپاچه از قوای قهر و سرکوب طبقه خويش طلب کمک کردند. 

هر فرياد اعتراض همه جا می غريد و سياه جنگ ميان رژيم ها و طبقات سرمايه دار دو کشور ايران و عراق، طوفان که 

ی تحمل قدرت نمائ اعالم می شد!!» فساد فی االرض«و » با دشمن دين و ميهن همصدائی«استثمارشوندگان و فرودستان 

توحش و سرکوب و کشتار وا بيش از هر زمان ديگری رژيم را به تدارک کارگران  اعتراضی اين گونهِ  رائیو صف آ

در محاصره چکمه پوشان مسلح سپاهی، بسيجی و پيامگزاران دهشت و رعب سر رسيدند، ايران خودرو را می داشت. 

خود گرفتند، مسلسل ها آماده شليک شدند، باران گلوله در فضای پيرامون مؤسسه شروع به باريدن کرد. قوای قهر 



کوشيد تا همه را غرق وحشت سازد، به کارگران اخطار دهد که هيچ اعتراض و انتقاد آنها قابل تحمل نيست. پاسخ هر 

رگر و کنترل کامل کليه چرخش های فکر و شعور و اراده و شناخت آنان فريادشان فقط گلوله است. بازرسی بدنی هر کا

نياز قهری سرمايه است و بايد انجام گيرد. درگيری ميان کارگران و خانواده های آنها با نيروهای سرکوب و کشتار 

ه و عمال سرمايتوده های کارگر بر روی خواست خويش پای فشردند دولت اسالمی بورژوازی برای ساعاتی ادامه يافت. 

سرانجام کارخانه را ترک کردند. کنترل بدنی در روزها و هفته ها و ماههای بعد همچنان انجام شد اما اعتراض و ابراز 

خشم کارگران هم در سطحی قابل توجه نتيجه داد. کارگزاران بورژوازی قادر به کتمان هراس خود از قدرت نمائی توده 

نی نديشند، بر همين مبدرت و ميدان داری بياير ديدند که به تکرار احتمالی اين نمايش قکارگر نشدند، آنها خود را ناگز

  بازرسی ها را تا حدی تعديل نمودند و از دامنه فشارها کاستند. 
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جی و توليداتش در شرکت های مختلف نساکارخانه پلی اکريل توليد کننده الياف اکريليک، نخ و الياف پلی استر بود و 

ی گرفت. شرايط کار در اين بنگاه به شدت بيماری زا و هالکتبار بود. کارگران بايد مدام تهيه فرش مورد استفاده قرار م

با مواد شيميائی مهلک، سرطان زا و توليد کننده انواع بيماری ها کار می کردند، در حالی که سرمايه داران از تهيه هر 

وع وسايل ايمنی يا لوازم کاهش مخاطرات جانی در محيط کار خودداری می نمودند. آنها با سفاکی و درندگی زايدالوصفی ن

ابتالء کارگران به امراض کشنده مختلف در اثر سموم شيميائی را مشاهده می کردند اما حاضر به اختصاص هيچ ديناری 

کارگران به کرات عليه اين انی دامنگير توده کارگر نمی شدند. از کوه عظيم سودها، با هدف تقليل خطرات سرکش ج

چ هيبا وضعيت، عليه توحش صاحبان سرمايه و دولت سرمايه دار دست به اعتراض می زدند اما سوای تهديد به اخراج 

ک پزش مواجه نمی گرديدند. سرمايه داران نه فقط به اعتراض کارگران وقعی نمی نهادند که حتی يگانهجواب ديگری 

شرکت را هم اخراج و از اين طريق ابعاد مخاطرات جانی دامنگير صدها کارگر را وسعت هم بخشيدند. کارگران در 

اعتراض به اين همه جنايت و وحشيگری دست از کار کشيدند. آن ها در محيط کارخانه به گونه ای شورائی، نشستی 

 که تا بهبود مؤثر شرايط ايمنی کار و نمودندايان گفتگو اعالم برگزار نمودند. در اين نشست همه مشارکت کردند و در پ

بازگشت پزشک اخراجی به اعتصاب ادامه خواهند داد. سرمايه داران مطابق رسم هميشگی خواستار اعزام قوای سرکوب 

 ن. دولت سرمايه بالفاصله دست به کار گسيل چکمه پوشاگرديدندو يورش فاشيستی به صفوف توده کارگر معترض 

پاسداران و نيروهای اعمال قهر، کارخانه را در محاصره خويش گرفتند و شروع به ضرب و شتم و مسلح خونريز شد. 

تهديد کردند. کارگران با اراده ای استوار دست به مقاومت زدند. اعتصاب يک هفته تمام طول کشيد و سرانجام سرمايه 

. آنها وعده دادند که برخی خواست ها را محقق سازند از جمله ندداران و دولت آنها بود که راه عقب نشينی پيش گرفت

  پزشک جديدی را استخدام و در کارخانه مستقر سازند. 
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، در کنار تحميل بدترين شکل گرسنگيها، آوارگی ها، فالکت ها، رژيم اسالمی سرمايه در کنار همه سبعيت های ديگر

کارگران شاغل را با زور و به صورت قهرآميز مجبور به حضور در جبهه های مستمرا  حطی ها و جنگ زدگی هاق

ت. کارگرانی که مقاومت رفتن به ميدان های جنگ حالت کامال اجباری داشجنگ وحشيانه خود با دولت عراق می کرد. 

می ديدند و از رفتن به جبهه ها سر باز می زدند بايد  جنگ را جنايت عظيم دو رژيم عليه کارگران دو کشور می کردند،

تحمل می کردند. رژيم هر روز جمعيت انبوهی را حتما خطر مرگ را به جان می خريدند و سبعانه ترين مجازات ها 

با صور بخشنامه ای  65از کارگران کارخانه ها را روانه قتل گاههای جنگ می ساخت و در همين راستا در اوايل سال 



درصد کل کارگران راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را روانه ميدان های جنگ  20عالم داشت که ا

خواهد ساخت. رانندگان با اطالع از مفاد بخشنامه غرق در خشم و نفرت و انزجار شدند، آن ها در مناطق مختلف تهران 

ر و مشورت ها را با همزنجيران خويش در نواحی ديگر به دور هم جمع گرديدند، با هم به گفتگو نشستند، حاصل شو

در ميان نهادند. در ادامه اين گفت و شنودها و مشاوره ها تصميم به مقاومت گرفتند. اجتماعات اعتراضی زيادی در 

  جاهای مختلف برگزار کردند. اعتراضات اين بار مؤثر افتاد و رژيم به گونه ای هراسان شروع به عقب نشينی کرد. 
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 300صدها کارگر در مقابل درب ورودی کارخانه اجتماع کردند و دست به اعتراض زدند. اين عده که شمار آنها به 

نفر می رسيد، مطابق تصميم مديرعامل بنگاه و در ادامه بيکارسازی ها اخراج شده بودند. نيروی حراست شرکت بر 

لحظه، . کارگرانی که همه عمر در اينجا احبان سرمايه، آنان را به درون محوطه کارخانه راه نمی دادپايه دستور ص

در کوره تفتان سود سازی سرمايه ذوب و به صورت شط خروشان سود و سرمايه، راهی گنداب لحظه عمر خويش را 

اينک حتی اجازه سرمايه ساخته بودند،  آز سرمايه اندوزی مردارخواران دژخيم سرمايه دار يا ابزار حاکميت و قدرت

کارگر اخراجی کوشيدند تا از  300 پيدا نمی نمودند. ورود به محيط کارخانه و گفتگو با استثمارگران جنايت پيشه را

طريق توسل به زور و اعمال قدرت نرده های حصار شرکت را در هم بشکنند و خود را به اتاق مديرعامل برسانند اما 

ی قهر سرمايه مواجه گرديدند. در اين روز کارگران اخراجی از هزاران همزنجير شاغل خود کمک با يورش قوا

خواستار حمايت و همرزمی آنها گرديدند. اما در نهايت تأسف هيچ آوای همدلی و همپيوندی  ،خواستند. با سر دادن فرياد

مال از احساس فروماندگی و زبونی و حقارت سکوت مرگ زا، استيصال آميز و ماالاز هيچ کدام همزنجيران برنخاست. 

کارگر عاصی اخراجی در ميان اين سکوت و  300بر همه سالن های کار حکومت می کرد. صدای پيکار و اعتراض 

همزمان در خروش عربده های وحشت و دهشت زای قوای قهر دولت اسالمی سرمايه خاموش شد و کارگران به هيچ 

   نتيجه ای دست نيافتند.
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چرخه توليد سرمايه داری زير فشار بحران، جنگ، مشکالت کوبنده مود. يروند گسترش می می پ هابيکاری در همه شهر

داد و ستد با بازار جهانی سرمايه داری، هزينه باالی تهيه مواد خام و کاالهای نيم ساخته و ماشين آالت يا کال جزء ثابت 

بيکار می کردند. گروه صنعتی  ، سرمايه داران دولتی و خصوصی مدام کارگران راتوان چرخيدان نداشت ،ايهسرم

ا صدها کارگر ردر طول مدتی بسيار کوتاه خاور نيز از جمله شرکت هائی بود که دست به اخراج وسيع کارگران زد و 

ترده اخراج ها خشم و قهر توده کارگر را برانگيخت. از کار بيکار نمود. اقدام جنايتکارانه سرمايه داران و موج گس

دست  ادر ادامه اين فرياده و ، از گرسنگی و فقر و فالکت و بدبختی های خويش گفتندکارگران فرياد اعتراض سر دادند

  از کار کشيدند. 

همرزم آنها به  تالش صاحبان سرمايه و رژيم اسالمی برای متقاعد ساختن اخراج شدگان و همزنجيران عاصی حامی و

ختم اعتصاب بی نتيجه ماند. کارگران بر ابطال احکام بيکارسازی ها پای فشردند و اعالم داشتند که تا بازگشت کامل 

اعتصاب يک هفته تمام به درازا کشيد. کارگران هر روز در محل همه اخراج شدگان به سر کار باز نخواهند گشت. 

ماشين ها خودداری می کردند. رژيم برای غلبه بر موج قهر توده کارگر به  شرکت حاضر می شدند اما از راه اندازی

هر دسيسه و اقدامی دست يازيد و سرانجام مطابق معمول توسل به يورش وسيع فاشيستی، ضرب و شتم و تهديد و گلوله 

گير ورشد، عده ای را دستباران اعتصاب را يگانه چاره کار ديد. ماشين کشتار سرمايه به اجتماع اعتصاب کنندگان حمله 



و زندانی کردند، سايرين را تهديد به اخراج حتمی نمودند و در چنين فضائی کارگران را مجبور به ختم اعتصاب و 

  بازگشت به کار کردند. 
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بود و با اينکه دولت بورژوازی و ارتش های متنوع فاشيستی اش هر صدائی را خفه می کردند،  دستمزدها همه جا نازل

اما اعتراض به قلت مزدها مستمرا شکل اعتصاب پيدا می کرد. وضعيت کارگران کوره پزخانه ها از اين لحاظ، در 

شاغل کوره های آجر شهر آجرپزان  بدتر نيز بود. در صنايع بزرگ عرصه کمی بهای نيروی کار از توده همزنجير آنان

همدان از مدت ها پيش خواستار افزايش دستمزد بودند. سرمايه داران وقعی نمی نهادند و کارگران اخطار می دادند که 

در صورت اجتناب آنها حتما چرخ توليد را از کار خواهند انداخت. سکوت کارفرمايان در يک سوی و فشار سهمگين 

 15تا  10بی داروئی باالخره خشم کارگران را به جوش آورد. در يکی از روزهای تيرماه حدود گرسنگی و بی نانی و 

هزار کارگر از کوره های مختلف آجرپزی شهر دست از کار کشيدند. آنها نخست در مقابل هر کوره پيکتی اعتراضی 

خشم  شانگران چون رودهای خروبر پای داشتند، سپس از مراکز مختلف به سوی همديگر حرکت کردند. خيل کثير کار

به هم پيوست و به صورت يک قدرت سيل آسا شروع به ميدان داری کرد. سرمايه داران از قوای قهر طبقه خود مدد 

خواستند، نيروهای سرکوب در محل حاضر گرديدند، کارگران مقاومت نمودند و  بر خواست افزايش دستمزد پای 

د، صاحبان سرمايه متحمل خسارت سنگين شدند، توده های چند ميليونی کارگر روز به درازا کشي 8اعتصاب  فشردند.

نشان دادند که به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطی حاضر به عقب نشينی نيستند. فرياد زدند که پايان اعتصاب در گرو 

رپزی ای آجهن کوره دريافت حتمی افزايش مزدها است. اعتصاب با موفقيت کارگران پايان يافت و کارفرمايان و مالکا

  درصد موافقت کردند.  4با پرداخت افزايش مزدی به ميزان 
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 بسان بختکی مخوف بر در کليه مراکز کار و توليد »شوراهای اسالمی کار«وجود نهادهای فاشيستی سرکوب زير نام 

شرايط مرگبار کار و زندگی يا پيگيری خواسته های روزشان سنگينی سينه هر تالش توده های کارگر، برای پيکار عليه 

کريه فاشيسم در محيط کار نفرت داشتند، از آن ها فرار می  گران از وجود اين عمله و اکرهمی نمود. اکثريت غالب کار

در سيمان تهران اين جدال نمودند و مدام با اعضای اين باندهای اختاپوسی ضد کارگر وارد جدال و کشمکش می شدند. 

آماده شورش و تسويه حساب با اين موجودات منفور گرديدند. به درجه بااليی از حدت و شدت رسيد. تا آنجا که کارگران 

اسالمی فاشيستی سرمايه به روال متعارف ساالنه شروع به تدارک الزم برای برگزاری » شورای« 65درتيرماه 

و آماده کارزار شدند. آنان در گردهمائی های خود  شمردهفرصت را مغتنم  سناريوی موسوم به انتخابات کرد. کارگران

عزم جزم نمودند که مانع اجرای سناريو شوند، برگزاری انتخابات را مختل کنند و دست به فعاليت هايی زنند که حاصل 

 کردند. را تحريم» اتانتخاب«کارگر سيمان متحد و همرزم  2000کارخانه باشد. بيش از » شورای اسالمی«آن برچيدن 

  مانع تجديد حيات اين نهاد سرکوب پليسی گرديدند.کارگران موفق شدند و 
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تعطيلی دو روز در هفته از جمله دستاوردهايی بود که توده های کارگر در روزهای پس از قيام بهمن در برخی از 

نساجی ها، بر سرمايه داران و دولت اسالمی آنها تحميل نمودند. چيت ری يکی  کارخانه ها و مراکز کار و توليد به ويژه

از اين کارخانه ها بود. در اينجا کارگران هر دو روز پنج شنبه و جمعه را در تعطيلی به سر می بردند و ساعات کار 

وم تالش سبعانه خود برای رژيم اسالمی بورژوازی در تدا 1365در سال ساعت در هفته کاهش يافته بود.  40عمال تا 



کارگران، اعالم نمود که دو روز تعطيل در هفته را نيز در هر کجا که تا  57بازپس گيری هر دستاورد مبارزات سال 

آن وقت جاری و برقرار بوده است لغو می کند و همه کارگران مجبورند روزهای پنج شنبه در سر کار حاضر گردند. 

کز کار که چنين چيزی وجود داشت و هنوز اجرا می شد، با موج مخالفت و اعتراض بخشنامه رژيم در آن شمار مرا

کارگر در اين مرکز بزرگ  2000توده کارگر مواجه گرديد. کارگران چيت ری از جمله اين معترضان بودند. بيش از 

د. نهاد قهر و سرکوب دست به اعتراض زدند. آنها اعالم اعتصاب نمودند و چرخ توليد را از چرخش باز داشتنصنعتی 

پليسی موسوم به شورای اسالمی کار با همه توان عليه توده کارگر وارد ميدان شد. مزدوران فاشيست بورژوازی در 

وهله نخست کوشيدند که کارگران را از شروع اعتصاب باز دارند، در صفوف متحد آنها شکاف اندازند و به هر حال 

ش های کارگرستيز به شکست انجاميد و همين شکست باعث گرديد که شورا رسما مانع آغاز اعتصاب شوند. همه اين تال

  دست به انحالل خود بزند و شر خود را در شکل خاص روزش از سر توده کارگر کوتاه سازد. 
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از جمله عظيم ترين واحدها و گروههای صنعتی سرمايه داری ايران » ملی صنعتی پارک«صنعتی موسوم به تراست 

کارگر در آنجا استثمار می شدند.  12000به حساب می آمد. حدود تا اواخر دهه شصت خورشيدی  40از اوايل دهه 

 وراز همه لحاظ مرگ آ» ميکسر«ل اشرايط کار و استثمار کارگران بسيار وحشيانه و در برخی کارگاهها به طور مث

بود. آنها بدون هيچ پوشش ايمنی کار می کردند و در طول هر روز توده انبوهی از کليه مواد مهلک شيميائی را وارد 

که مالکيت تراست را در دست داشت با صدور يک » سازمان صنايع ملی« 1366در سال ريه های خويش می ساختند. 

کارگران از مدت ها پيش برای اجرای طرح داد.  کتخبر از افزايش ساعات کار در واحدهای مختلف شر بخشنامه

يا در واقع بهبود امنيت اشتغال خويش مبارزه می کردند. بعالوه آنها خواستار » طرح طبقه بندی مشاغل«موسوم به 

ها ، کارگران همه بخشافزايش مزدها بودند. صدور بخشنامه و تصميم گيری های جديد مالکان دولتی پارک صنعتی ملی

خشم آورد. گفت و شنودها و ارتباط گيری ها ميان توده کارگر آغاز شد و با سرعت توسعه پيدا کرديد. شور و را به 

مشورت ها از پشت ماشين ها به سالن های غذا و سپس سرويس های حمل و نقل و هر عرصه ديگر ارتباط گيری بسط 

پيچيد و در پروسه پيچش به عزم جزم هزاران  همه جا» بايد به اعتراض برخاست و دست به اعتصاب زد«صدای يافت. 

کارگر تبديل شد. در صبح يکی از روزهای خردادماه، پيکت های اعتراضی از همه کارخانه های مرتبط شرکت آغاز 

گرديد. پيکت ها بسان جويبارها راه افتادند، به هم پيوستند، قدرت گرديدند، به نمايش ايستادند و اعتصابی عظيم با 

کارگر عاصی را در ساحل جنوبی جاده قديم کرج پديد آوردند. کارگران معترض متحد اعالم  12000ال مشارکت فع

 بايد هر چه سريعتر» طبقه بندی مشاغل«نمودند که دستمزدها به جای کاهش بايد حتما افزايش يابد و طرح معروف به 

تادند. شرايط ويژه جنگی بر ابعاد اين هراس لباس اجرا پوشد. سرمايه داران دولتی و دولت روز سرمايه به وحشت اف

شين قهر پليسی و نظامی سرمايه با تمامی قوا وارد ميدان افزود. رژيم بالدرنگ دستور سرکوب وسيع صادر کرد. ما

انجمن های «شد. مسلسل ها آماده شليک گرديدند، اما کارگران مقاومت کردند و بر خواسته های خود پای فشردند. 

ی سرکوب توأمان فکری و فيزيکی قوای قهر بورژوازی به ياری سپاهيان وحشت آفرين سرمايه آمد. آنها بازو» اسالمی

کارگران را به ختم اعتصاب راضی سازند. از رسيدن صدای فريادها به  ،کوشيدند تا با ليست کردن وعده و وعيدها

عيت جبهه های جنگ پرداختند، از افيون مهلک به خواندن روضه پيرامون وضبلندگوها و بهره گيری ضد انقالب گفتند!! 

 سموم نشئه زای شعورربای ناسيوناليسم برای فرسودن، پوساندن و در هم شکستن قدرت کارگران  بهره ها گرفتند. دين و 

کارگران ادامه دادند. پيکار را در هم بشکنند.  تداومتوده کارگر برای  اراده همه رطب و يابس ها را به هم بافتند تا 



ومت در مقااعتصاب چند روز طول کشيد، اما اعتصاب کنندگان فاقد استخوان بندی و استحکام ارگانيک اندرونی برای 

با سرسختی دشمن و فقدان بودند. مقابل قوای سرکوب، دسيسه ها، تهاجم گسترده و همه نوعی ارتجاع هار بورژوازی 

ه آنها شروع ب فتور و تشتت در صفوف در درون خويش، سرمايه داریان يافته ضدپيوندی و همجوشی سازمهم انسجام،

باليدن کرد. خيلی ها به ترديد افتادند. وحشت از بيکاری عده زيادی را دچار تزلزل ساخت. خودفروختگان و عمله و 

 12000شدند. اعتصاب  سرمايه با مشاهده اين پاشنه آشيل ها دست به کار فرسودن بيش از پيش اراده کارگراناکره 

نفری کارگران با آنکه در آن روزهای ماالمال از فشار سرکوب و سبعيت و بمباران و کشتارهای دو رژيم سرمايه داری 

بعث عراق و اسالمی ايران بسيار خوش درخشيد اما قادر به ادامه کار و تحميل خواسته های خود بر بورژوازی نگرديد. 

ادند و متعاقب آن دستگيريها، به سياهچال بردنها و شکنجه کردنها در سطحی وسيع آغاز کارگران به اعتصاب پايان د

  گردند. اعتراضات بعدی  سد راه شروعشد. شمار زيادی از فعالين کارگری را روانه زندان کردند و کوشيدند تا 
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جا در ايننيشکر هفت تپه در منطقه جنگی و در تيررس مستمر بمباران های دولت درنده بورژوازی عراق قرار داشت. 

هزاران کارگر استثمار می شدند. شرايط کار با مخاطرات جانی لحظه، به لحظه عجين بود. توده های کارگر فقط آماج 

ضی آنها توسط جمهوری اسالمی سرکوب نمی شد. شمار بسيار بمبارانهای رژيم بعث نبودند، فقط هر نفس کشيدن اعترا

کثيری از آنها که در حوزه کاشت و داشت و برداشت نيشکر کار می کردند مستمرا در معرض حمله گرازها و حيوانات 

وحشی هم قرار داشتند. از زمين و زمان جهنم سرمايه برايشان خطر مرگ می باريد، گرازان مزارع يورش ددمنشانه 

رتش های بورژوازی دو کشور را تکميل می کردند. کارگران اين قلمروها بايد چيزی زير نام غرامت کار در شرايط ا

از پرداخت اين غرامت اجتناب نمود. همزمان از بسيار سخت و مرگبار دريافت می نمودند، اما دولت اسالمی سرمايه 

کرد. اين کارگران به شکل روزمزد کار می کردند روشن سازی وضعيت اشتغال يک جمعيت وسيع کارگری خودداری 

و قرار بود هر چه زودتر استخدام گردند. ماهها عليه اين وضعيت اعتراض نمودند اما مطابق معمول هيچ گوش شنوائی 

وجود نداشت. بی سرانجامی وضع اشتغال اين جمعيت همراه با عدم پرداخت غرامت کار در شرايط مرگ آور، هزاران 

کارگر با ليست کردن مطالبات  4000تا  3000حدود به ستوه آورد و آماده فاز تازه ای از مبارزه و پيکار کرد.  کارگر را

پرداخت بدون قيد و شرط غرامت کار در منطقه جنگی و شرايط سخت و خود اعالم اعتصاب نمودند. آنها خواستار 

ل مديريت کارخانه به خاطر رفتار شدند. همزمان بر عزازمدت و دائمی تبديل قرارداد کار رفقای خويش از موقت به در

. کارگران در پی اعالم اعتصاب و طرح خواسته ها در محوطه داخلی شرکت اصرار ورزيدندخصمانه اش با کارگران 

پای فشردند. سرمايه داران دولتی مؤسسه با مشاهده اعتصاب اجتماع نمودند و بر ادامه مبارزه تا تحقق خواست ها 

ان در نخستين گام از عوامل سرکوب فکری و شستشوی مغزی سرمايه برای چالش پيکار توده های کارگر مدد کارگر

خواستند. از امام جمعه شهر شوش تقاضا کردند که به کارخانه آيد و بساط وعظ پهن کند. در کنار اين اقدام تيمی از 

هی اوباشان، مزدوران و نيروهای فاشيست محلی دست اشرار و عمله و اکره خود را هم ماموريت دادند تا به سازماند

زنند و آنها را آماده يورش سبعانه فاشيستی به اعتراض کارگران کنند. سرمايه داران چنين نمودند اما کارگران هم بيکار 

ه کآنان نيز از همزنجيران خود در کارخانه های نزديک و شهرهای خوزستان طلب حمايت نمودند. تقاضائی ننشستند. 

ند. رژيم پرداختبدون پاسخ نماند. کارگران چند واحد صنعتی به پشتيبانی از خواسته ها و مبارزات همرزمان طبقاتی خود 

در شرايط خاص روز و در منطقه ای مجاور جبهه های جنگ، از ادامه اعتصاب وحشت دادشت. بر همين مبنی دستور 

پاه و دستجات سازمان يافته فاشيستی همگی با هم به جان کارگران بيشترين سرکوبها را صادر ساخت. نيروهای پليس و س



افتادند. عده زيادی را دستگير و روانه سياهچال کردند. مقاومت کارگران زير فشار يورش های سهمگين و سبعانه دولت 

 زود برای بارسرمايه، در هم شکست. اعتصاب پايان يافت اما آتش اعتراض و مبارزه به هيچ وجه خاموش نشد و خيلی 

  ديگر زبانه زد و مشتعل گرديد.
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ند و برای اجرای اين قانون سبعانه سرمايه به همه جا بر طبل افزايش ساعات کار می کوبيد شطبقه سرمايه دار و دولت

تاير به کارگران اخطار داد که از اين پس بايد به جای مديريت جنرال  60تمامی تالش ها دست می زدند. در خرداد سال 

هشت ساعت، ده ساعت کار کنند و تمرد از پذيرش اين حکم مستوجب مجازات خواهد بود. گفته مديرعامل در سالن ها 

کارگر کارخانه به گفتگو با هم پرداختند. همه عاصی  1000پيچيد و خروش اعتراض همه کارگران را به دنبال آورد. 

شاکی بودند. موج نارضائی همه را به جستجوی راه چاره کشاند و پروسه اين جستجوها بستر شور و مشورت ها و  و

کارگر متفق و متحد تصميم  1000همصدائيها گرديد. اعتصاب تنها سالحی بود که همگان آماده بر دوش گرفتنش بودند. 

فرياد سردادند که افزايش ساعات کار را تحمل نمی کنند. مديران  به اعتصاب گرفتند. آنها چرخ توليد را از کار انداختند و

و ايادی آنها شروع به وعظ کردند. از شرايط جنگی، حضور صدها هزار در جبهه های جنگ، فروپاشی اقتصاد، نياز 

ای ادند، پمبرم به کار بيشتر، توليد سرمايه های انبوه تر و رودهای پرخروش تر سود گفتند. عربده جهاد، جهاد سر د

را به يادها آوردند. همه اين کارها » حب الوطن من االيمان«مائده های بهشتی را پيش کشيدند، آخرت و حور و غلمان و 

را کردند اما کارگران بر سر عزم خود ايستادند و تصريح کردند که حاضر به قبول دو ساعت کار اضافی بدون هيچ 

ساعت به طور کامل  7کار روزانه حی و حاضرشان هم بيش از ساعت هشت  مزد نيستند. عده ای با خشم گفتند که از

ساعته بيفزايند.  کشمکش ادامه يافت و  7بدون هيچ مزد است و حاضر نيستند دو ساعت ديگر هم بر همين بيگاری 

  صاحبان سرمايه عقب نشستند و افزايش ساعات کار منتفی گرديد. سرانجام کارگران پيروز شدند. 
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سالح، تشکيل زرادخانه ها و گسترش صنايع نظامی بود. چرخه توليد سرمايه داری رژيم با همه قوا در تدارک توليد 

هر روز مختل می شد، اضافه ارزش های نفتی روند افول پيمود. مراکز مهم صنعتی مستقر در مناطق غربی زير آوار 

دازی نبودند. محصول اجتماعی ساالنه کار و توليد طبقه کارگر يا آنچه بورژوازی توليد ناخالص بمباران ها قابل راه ان

داخلی می نامد هر سال از سال پيش نازل تر می گرديد. داد و ستد سرمايه اجتماعی ايران با بازار جهانی از اختالل و 

اين معضالت را شدت می بخشيد. جنگ روز  افت شديد رنج می برد. تحريم های سهمگين بورژوازی امريکا نيز همه

 سرمايه اجتماعیبه روز شعله ورتر و سرکش تر می شد و برای ادامه خود نيازمند انباشتن زرادخانه ها بود. نيازی که 

کشور با شاخص ها و مؤلفه های باال به هيچ وجه پاسخگوی آن نبود و نمی توانست باشد. در چنين وضعی نهادهای 

ر آن شدند که صنايع روز را هر چه بيشتر ميليتاريستی کنند و بر پايه احتياجات تسليحاتی رژيم آنها را نظامی رژيم ب

ری کل کارخانه ها و مراکز صنعتی را در وسعت شمول خود قرار می داد. به طور مثال بازسازی نمايند. اين جهتگي

ن آمبوالنس و به تعبير روز کارگران به توليد تابوت ايران خودرو از همان آغاز خطوط توليدی ويژه ای را فقط به ساخت

برای حمل اجساد کشتگان جنگ اختصاص داده بود. بورژوازی در سراسر دنيا در شرايط جنگی چنين می کند و در 

جهنم سرمايه داری ايران با توجه به فروپاشيدگی اقتصادی، بحران کوبنده سرمايه داری و تحريم ها، پويه بازپرداخت 

ی صنايع ابعاد وسيع تری می يافت. در همين راستا و به اقتضای اين جهتگيری، دولت موسوی و سپاه پاسداران از نظام

که ماشين آالت، ابزار کار، نيروی متخصص و خطوط توليد شرکت يکسره در اختيار  ندمديران کارخانه ارج نيز خواست



خواستار الغاء اين تصميم شدند. اما رژيم با عزم جزم ند و صنايع نظامی کشور قرار گيرد. کارگران به مخالفت برخاست

کارگر شرکت دست از کار کشيدند و بر خواست الغاء مصوبه رژيم پای  700آماده انجام اين نقل و انتقال بود. حدود 

  فشردند. اين اعتراض به جائی نرسيد و سرانجام ارج در صنايع نظامی جمهوری اسالمی ادغام شد.
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نجا آکارگران اين شرکت کمی توضيح داديم. شرايط کار و وضعيت زندگی کارگران  65پيش تر در مورد اعتصاب سال 

روز به روز بدتر می شد. سرمايه داران مالک بنز خاور با هدف سوداندوزی هر چه انبوه تر و سرمايه افزائی هر چه 

گرفتند که از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری کنند. سياست جنايتکارانه و بشرستيزانه ای که عظيم تر، تصميم 

اگر در آن روزها مراحل نخست آزمون خود را پشت سر می نهاد خيلی سريع و در کوتاه ترين زمان به رويه عام و 

ر چه سبعانه تر و سفاکانه تر استثمار توده منوال جاری کل طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری ايران برای تشديد ه

کارگر تبديل شد. سرمايه داران بنز خاور ماهها دستمزد کارگران را مصادره کردند. اين مزدها را به جای پرداخت به 

سرمايه خود افزودند و دستمايه رونق گسترده تر انباشت کردند. گرسنگی، فالکت، برهنگی، کارتن خوابی، ويرانه نشينی 

و مدرسه و معلم و آموزش را  از دکتر و دارو و درمان آنان و افراد خانواده آنهارگران و محروميت هر چه ژرف تر کا

وثيقه افزايش بی مهار سودهای خود خويش نمودند. بورژوازی برای تشديد استثمار طبقه کارگر، به هر توحشی دست 

از همين بربريت ها بود. کارگران عليه اين جنايت سرمايه  می يازيد و تعويق طوالنی مدت پرداخت دستمزدها نيز يکی

کارگر شرکت دست از کار کشيدند. اعالم اعتصاب نمودند، خواهان پرداخت  2000دست به اعتراض زدند. بيش از 

يا بهبود وضعيت اشتغال » طرح طبقه بندی مشاغل«فوری و بدون قيد و شرط دستمزدها شدند، همزمان خواستار اجرای 

  گرديدند. مبارزه کارگران به بار نشست. آنها پيروز شدند و مالکان شرکت را مجبور به عقب نشينی کردند.  خود
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اعتصاب کارگران کمباين سازی نيز در زمره مبارزات موفق اين سال بود. صدها کارگر شرکت خواهان روشن شدن 

بودند. سرمايه داران بخشی از دستمزد اين کارگران را هم » طرح طبقه بندی مشاغل«وضعيت اشتغال خود و اجرای 

هم بيشتر بهای نيروی کار نقشه ريزی می کردند. نام داشت!! قطع کرده و از اين طريق برای کاهش باز » مزايا«که 

کارگران اعتراض نمودند، چرخ توليد را متوقف ساختند، سرمايه داران نيز مطابق معمول قوای قهر طبقاتی خود را 

د رژيم اسالمی واراحضار و آماده سرکوب کردند. فرمانده سپاه پاسداران اراک شخصا در پيشاپيش چکمه پوشان مسلح 

ارخانه شد. او شروع به تهديد نمود، فضای شرکت را از رعب و وحشت آکند، از توده کارگر خواست که به محوطه ک

سر کار باز گردند و اعتصاب  را پايان بخشند. کارگران مقاومت کردند و تأکيد نمودند که تحقق همه خواست ها شرط 

 ت آفرينی ها، سخن از سر بريدن ها يا کور کردن هاحتمی بازگشت به کار است. فرمانده سپاه دريافت که تهديدها، وحش

قادر به عقب راندن کارگران گرسنه و عاصی و آماده طغيان نيست. با همين محاسبه راه چاره را در رايزنی با صاحبان 

  سرمايه و توصيه مماشات ديد. اعتصاب با پيروزی کارگران پايان يافت. 
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دولتی  همه مالکانروال روتين کار سرمايه داران می شد.  ،باالتر گفته شد که تأخير در پرداخت مزدها با بيشترين شتاب

کارگران شرکت لوله سازی خوزستان  66و خصوصی سرمايه، بنيادها و تراست ها چنين می کردند. در نيمه دوم سال 

تعويق افتاد و فشار بدهکاری، گرسنگی، بی داروئی، معضل تأخير در  هم اسير همين وضعيت گرديدند. دستمزدها به

پرداخت اجاره بهای کومه مسکونی و همه بدبختی های ديگر کارگران را به ستوه آورد. آن ها مدتی وعده، وعيدهای 



د. ان آوار شصاحبان سرمايه را گوش دادند اما خبری نشد. ماه آخر سال رسيد و کوه گرفتاری ها بيش از پيش بر سرش

کارگر دست از کار کشيدند. آنها در محيط شرکت اجتماع نمودند و آماده تعيين  4000تصميم به اعتصاب گرفتند. حدود 

تکليف گرديدند. در شرايطی که خوزستان آماج بيشترين بمباران های هوائی و موشک اندازی های بورژوازی درنده 

انست که در مقابل کارگران عاصی اعتصاب کننده چه راهی پيش گيرد، واج نمی د و هاجعراق بود، جمهوری اسالمی 

آيا بمباران های هوائی و موشکی و شيميائی رژيم صدام عليه توده های کارگر خوزستان را تکميل کند و بمب های خود 

نشيند. ب م دهد و عقبرا برای نابودی کارگران اين استان با بمب های دولت بعث بورژوازی به هم در آميزد يا تن به تسلي

ه گزينش مجبور ب کارگران برای ادامه اعتصاب و پيشبرد پيکار، ماشين قهر نظامی و پليسی رژيم اسالمی رااراده استوار

آنها عقب نشستند، وعده و وعيدهای سرمايه داران نيز قادر به فريب کارگران نشد. با خواست های توده  راه دوم کرد.

  ب پس از دو روز پايان يافت.کارگر توافق شد و اعتصا
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در ماه زامياد هم در زمره شرکت هائی بود که خيل کثيری از کارگران را اخراج و راهی برهوت بيکاری نموده بود. 

اض زدند. کارگران شاغل به حمايت از خواست ر عليه بيکارسازی ها دست به اعترکارگ 2000حدود  67ارديبهشت 

. همگی در مقابل حراست کارخانه اجتماع نمودند و خواهان بازگشت کليه بيکارشدگان برخاستندهمزنجيران اخراجی خود 

به سر کار شدند. مزدوران حراستی و انتظامی شرکت شروع به تهديد نمودند. آنها گفتند که در اسراع وقت از عوامل 

قوای قهر سرمايه برای ختم اعتصاب کمک می گيرند. تهديدات اثر نداشت. کارگران به اعتصاب ادامه دادند  سرکوب و

  اما سرمايه داران حاضر به بازگرداندن اخراج شدگان نگرديدند.
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بودند. کارگران آنها را بخش اليتجزای قوای  جا زير آوار نفرت توده های کارگرهمه  اعضای شوراهای اسالمی کار

زير برق » شوراها«با اين وجود سرکوب و جاسوسان مزدور سرمايه دار و دولت سرمايه در ميان خويش می دانستند. 

ز کارگران می خواستند تا سرنيزه سپاه پاسداران و بسيج و ماشين قهر به حيات کثيف خود ادامه می دادند و هر سال ا

ه مخوف هر چ تدر سناريوی سياه انتخابات شرکت کرده و بر تداوم فعاليت های پليسی آنها صحه بگذارند. اين جماع

بودند و در همين راستا به رغم  شورای اسالمیزمان می گذشت منفورتر می شدند، توده کارگر خواستار برچيدن بساط 

در کارخانه پارس الکتريک روند اين آنها نمی شدند. » انتخاباتی«همه فشارها حاضر به شرکت در دجال بازی های 

ما که حت خواستندعوامل سرمايه از کارگران انزجار و نفرت سرانجام شکل يک جدال و روياروئی جدی به خود گرفت. 

لسه رأی که در ج کردندش انتخاباتی جويند، آنها به گونه ای بسيار بشرستيزانه و شنيع اعالم در اجالس حاضر و در نماي

 انتخابات«گيری مقداری پتو و مايحتاج عمومی هم با قيد قرعه ميان حاضران تقسيم خواهد شد!! کارگران بالعکس 

. اختندسز خشم عليه کارفرمايان مبدل و مراسم آن را به فرصتی برای اعتراض، عصيان و ابرا کردندرا تحريم » شورا

رأی از صندوق  200نفر بود، سناريوپردازان با توسل به ترفند و دسيسه حدود  1700 بيش از شمار کارگران شرکت

برگ  600اين رقم را و سپس با شناعت و وقاحت زايدلوصفی در مقابل چشمان حيرت زده تماشاچيان  آوردندبيرون 

  کردند!!رأی اعالم 
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عده ای از کارگران صنايع فلزی به جرم فعاليت در مبارزه برای بهبود شرايط کار و افزايش دستمزدها دستگير و در 

بردند، به بيان ديگر نه فقط پيکار کارگران برای باالبردن مزدها به نتيجه ای  سياهچال های دولت سرمايه به سر می



مرزمان آن ها هم بيکار، زندانی و زير شکنجه بودند. آن ها چاره ای نداشتند سوای آنکه دور جديد نرسيده بود که ه

کارگر پس از شور و مشورت و بررسی همه جوانب کار دست در دست هم ماشين ها را  500کارزار را آغاز کنند. 

ازگشت شرط همزنجيران و ب آزادی بدون قيد وکه خواستار افزايش دستمزدها،  گفتندخواباندند، توليد را متوقف ساختند و 

ها مقاومت کردند. نيروهای سرکوب رژيم اسالمی با بيشترين احبان سرمايه در مقابل اين خواست. صهستندها به سر کار آن

يفرهای تر و کترده تر، زندانی ساختن های افزون، شروع به تهديد نمودند. از دستگيری های گسوارد کارخانه شدندشتاب 

لی به خيسهمگين تر سخن راندند. پاسداران در محل کارخانه محکمه تشکيل دادند، شروع به محاکمه کارگران نمودند و 

 7کارگر مصمم و استوار  500اما کسی را به هراس نيانداخت. تهديد ها  جنايات ديگر دست زدند. محکمه پردازی ها و

  کار شدند. سر اسير همرزم و بازگرداندن آنها به  8م موفق به آزاد ساختن روز اعتصاب را ادامه دادند و سرانجا
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رسم بورژوازی ايران از روز سياه پيدايش تا حال آن بوده است که همواره بخشی از دستمزدهای بسيار نازل و محقر 

آخر سال پرداخت می کرده است!! بحث البته مربوط به گذشته های دور و مراکز  را زير دهها نام وعنوان از جمله عيدی 

کاری است که مزدها احيانا در پايان ماه به کارگران داده می شد. در مورد اينکه چرا سرمايه داران چنين می کردند قبال 

اصلی انجام اين کار بوده است به تفصيل بحث کرده ايم. پيداست که هموارسازی راه سالخی همان مزدهای محقر هدف 

بسان همه سرمايه داران ديگر، در همه جا، از جمله پااليشگاه تهران همين  67شد. دولت سرمايه در اواخر سال و می با

سالخی مزدها را دستور کار کرد و آنچه را که عيدی يا مطالبات آخر سال کارگران نام داشت به ميزان قابل توجهی 

ار کارگر پااليشگاه عليه اين اقدام رژيم اعتراض کردند و از گرفتن مطالبات پايان سال وسيعا سالخی تنزل داد. چندين هز

شده خود ابا ورزيدند. اعتراض کارگران پااليشگاه تهران خيلی سريع مورد حمايت نفتگران در ساير پااليشگاهها از 

رگران امتناع نمود. کشمکش ها ادامه خواست کاجمله شيراز، اصفهان و تبريز قرار گرفت. دولت سرمايه از پذيرش 

  يافت و برای ماهها به درازا کشيد. 
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در حالی که از مدت ها پيش چند هزار کارگر اين شرکت برای افزايش دستمزد تالش می کردند و هيچ پاسخ مساعدی 

زاهد و عابد اسالمی شرکت  عظيم سرمايه داران بسيار متدين، مربوط به اختالس هایدريافت نمی نمودند، ناگهان اخبار 

پيچيد. تا حال کارفرمايان به محض شنيدن صدای خواست دستمزد کارگران بسان بمب کل فضای کارگاهها را در خود 

تند، ن بدبختی ها می گفيکسره از ورشکستگی شرکت!! زيان های عظيم ساالنه!! مستضعف بودن مالکان کارخانه!! و اي

ترهاتی که  توده کارگر چند و چون آنها را بسيار خوب می دانستند، همه را شيادی و فريبکاری محض می دانستند و 

هيچ تره ای برايشان خرد نمی نمودند. حال سرمايه داران خود در نزاع کرکس وار بر سر تقسيم سودها و سرمايه ها 

ردند و از اختالس های کهکشانی سخن می راندند. ر بر می داشتند، اسرار هويدا می کپرده از دزدی های نجومی همديگ

وقاحت، قباحت و بيشرمی بيش ازحد صاحبان سرمايه آتش قهر استثمارشوندگان گرسنه کارگر را بيش ازپيش شعله ور 

در محيط کارخانه خواستار اجتماع اعالم اعتصاب و هزار کارگر با  3نمود. آنها را به جوش و خروش انداخت. حدود 

افزايش بالدرنگ دستمزدها شدند، همزمان اعالم کردند که لایر به لایر ارقام اختالس حاصل کار و استثمار آنان است، 

بايد وصول و صرف تأمين اعتبار الزم برای افزايش مزدها گردد. کارگران مطالبات ديگری را هم ليست کردند. از 

تاه تر شود، دو روز تعطيل در هفته حتما لباس اجرا پوشد و باالخره اضافه کاری اجباری روزانه کار کوجمله اينکه 

بدون هيچ دستمزد به طور کامل و برای هميشه ملغی گردد. سرمايه داران با مشاهده خشم و عزم جزم کارگران سراسيمه 



ران در . پاسداگرديدندمداخله  . مطابق معمول از قوای سرکوب به عنوان حالل همه مشکالت خواهان حضور وشدند

ار به سر ک تا خواستندو از اعتصاب کنندگان  کردند. بساط رعب و ارعاب پهن اسرع وقت خود را به شرکت رساندند

مجددا هزار نفری کارگران بدون احساس هيچ هراس از تهديد و دهشت آفرينی قوای سرکوب  3باز گردند. جمعيت عظيم 

ه عوامل ک زدندو دقايقی بعد متحد و مصمم با صدای بسيار رسا فرياد  نشستندم به رايزنی . با هدادندتشکيل اجتماع 

. کارفرمايان و عمله کشتار با مشاهده يافتسرکوب بايد بالدرنگ از محيط کارخانه خارج گردند. کشمکش ها ادامه 

. شروع به ندموفق نيافتد را کارساز . کوبيدن بر طبل تهديکردندسرسختی و تسليم ناپذيری کارگران احساس فروماندگی 

شی ق برخی مطالبات چاره انديکه چند صباحی صبر کنند تا برای تحق نمودند و از توده کارگرخواستنددادن وعده و وعيد 

 گردد!!. 

  ، فروماندگی ها و نقاط قوتپنج سالهکارنامه  درمروری 

بازشناسی استخراج نمونه هايی برای  صرفاآنچه در باال و به عنوان گزارش رخدادها در اين برهه کوتاه زمانی آمد، 

شمار اعتصابات، اعتراضات و خيزش ها نه فقط بيشتر از اينها  .آن سال ها بودشاخص های مهم جنبش در طول برخی 

يک هفته ای و چند روزه حتی در همان سه سال نخست از مرز  که چند برابر اين تعداد برآورد می شد. آمار اعتصابات

 دو سالطول برای تعطيل چرخه توليد در  آنها گذشت. منحنی مشارکت کارگران در مبارزات و نمايش قدرت  60و  50

 بتوان شايد ،سال 5اين  پيکار توده های کارگر در کارنامهبا همه اينها در بررسی باز هم سير صعودی پيمود.  69و  68

 سرگيری پويه متعارفتالش برای ازها و وارهای سنگين فاجعه بارترين شکستخزشی حلزونی برای خروج از فشار آ

ش را خصلت نمای جنبسهمگين ترين دوره های حکمرانی فاشيستی ارتجاع بورژوازی  وخيم ترين وپيکار در يکی از 

  های مهم زير انگشت تأکيد نهاد. کارگری آن ايام ديد. در اين ارزيابی می توان بر مؤلفه 

 قدرت حی و حاضر پيکار ياعيشتی کارگران به عنوان حساس ترين و دقيق ترين بازنمای احساس توان مطالبات م .1

، مهندسی فاشيستی فضای توقعات و انتظارات يافت. شروع جنگ، شيوع قحطیآنها درقياس با دوره قبل سير باالرونده 

 حمام خون های، !!اصالح طلبی راه انداخت وقيحتوده کارگر توسط حاکمان سرمايه، به ويژه بخشی که بعدها سناريوی 

يک کالم تهاجم هولوکاست گونه فاشيسم  درنيروهای چپ،  اسری جنبش کارگری وو سر، سالخی بی سابقه دهشت آفرين

ورژوازی به زندگی، اميد، فکر، انتظار و آرمان انسانهای کارگر در شروع دهه شصت، احساس قدرت يا هار اسالمی ب

ها و انتظارات آنها را به  در همين راستا سطح خواست نمود. توان و ظرفيت پيکار را در کارگران قتل عام بازشناسی

از طبقه کارگر مطالبه افزايش بهای نيروی  سال نخست اين دهه بخش قابل توجهی 5شکلی وحشتناک پائين آورد. در 

سازمان  61و  1360فراموش نکنيم که در سال های  ،دانهکنار  تا حدود زيادیرا يا بهبود شرايط کار و زندگی کار 

رسم رايج خود را هم کنار نهاد و در پايان سال ها، حتی يک لایر به حداقل دستمزدها » شورای عالی کار« موسوم به 

مبارزه طبقاتی به حکم اجبار و زير فشار قهر اقتصادی، سياسی و اجتماعی سرمايه، راه مود. با همه اين ها اضافه نن

. با آغاز نيمه گرفتو بر سينه سست ترين ساحل ها پهلو  چرخيددر نازل ترين مدارها  پيدا است که ،دادخود را ادامه 

الغاء تعطيلی دو  ر مقابل تهاجم حاکميت بورژوازی برای، کارگران دکرداين وضع شروع به تغيير  ،مذکور دهه دوم

. همزمان خواستار باال بردن بهای دادندبزرگ ترين اعتصابات را سازمان  ،روز در هفته يا طوالنی کردن روزانه کار

. دندزدست به اعتراض کار مختلف و مراکز شرايط کار در کارخانه  مستمر ، عليه مرگبار شدنشدند خويش نيروی کار

 موج های ی روز،و برای حصول خواسته ها بردندباال نمودند سطح انتظارات خود را احساس قدرت بيشتری به تدريج 

  ند. انداختنيرومند مبارزه راه 



طح ين سکری و فيزيکی کارگران در وسيع تروجود شوراهای اسالمی کار يا نهادهای شستشوی مغزی و سرکوب ف. 2

ش و خروش مبارزات روز انحالل اين شوراها به يک مطالبه مهم و محور پرجو اض شد.آماج خشم، قهر، نفرت و اعتر

عمال نقش اختاپوس دهشتناکی را بازی می کردند که سايه » شوراهای اسالمی«دليلش هم کامال روشن بود.   بدل گرديد.

، اراده، شعور و تصميم کارگران به سايه، دم به دم و قدم به قدم تمامی رفتار، حاالت، سکنات، ارتباطات و حرکت فکر

را کنترل می کردند. نقش مسموم ترين و بيماری زاترين آلودگی ها را در پيکره هستی توده کارگر بازی می نمودند. 

به  سد راه هر ميزان شور و مشورت، درد دل، همدردی، همصدائی و راه حل جوئی کارگران بودند، همه چيز را

به هر انسان  و اعتصابات ارش می کردند، برای جلوگيری از نطفه بندی اعتراض هاگز امنيتی نهادهای اختاپوسی

شوند.  مبارزات خيزش ها وستيزی دست می يازيدند، به هر دسيسه و توطئه ضد انسانی می آويختند تا مانع شکل گيری 

رزه، سازمان دادن اعتصابات مخوف ترين سالح دست بورژوازی بودند و برای راه اندازی مبابا اين کارکرد، » شوراها«

و پيشبرد پيکار بايد عليه آن ها و برای برچيدن کامل آن ها کارزار می شد. در نيمه دوم دهه شصت اين جدال شعله 

کشيد. توده های کارگر که ماالمال از خشم و نفرت نسبت به اين ايادی مزدور سرمايه بودند به صورت بسيار عريان و 

و برچيدن کامل آنها در محيط های کار شدند. جنبش کارگری خيلی » شورای اسالمی«ل هر نوع بی پروا خواستار انحال

ه شعارهای همه جا مطرح خود ساخت. همان گونه که باالتر سريع پايان دادن به وجود اين نهادهای پليسی را از جمل

، شکرسازان هفت تپه در تابستان ، سيمان تهران در تيرماه همين سال65ديديم کارگران ايران خودرو در فروردين 

و ايران  67، کارگران پالسکوکار و ايندامين به ترتيب در پائيز و زمستان اين سال، پارس الکتريک در تيرماه 1366

ين ا» انتخابات«بسيار قاطع و مصمم بر انحالل شوراهای اسالمی پای فشردند. سناريوی موسوم به  1367ياسا در آبان 

مله قرار دادند، از همزنجيران خود خواستند که هر نوع همراهی با مزدوران امنيتی بورژوازی در اين نهادها را آماج ح

  دکه ها را تحريم کنند و خيلی کارهای ديگر که انجام دادند. 

  . مبارزه عليه اعزام به جبهه های جنگ 3

جنگ ميان دو دولت سرمايه داری ايران و عراق در منطقه ای وسيع از کرانه خليج تا با کوره های آدم سوزی سرمايه 

هيزم اشتعال خود می ساخت. سکنه نفرين شده کارگر دو کشور را هر روزجمعيتی عظيم ازمرزهای ترکيه می سوخت و 

يزه غزی، تهديد و زور سرنفاشيسم هار اسالمی بورژوازی، کارگران و کارگرزادگان را با فشارقهراقتصادی، شستشوی م

جنگ و بازگشت های زنده به نتهی به غرب شاهد حمل انسانچندهزار، چندهزار راهی جبهه ها می کرد، کل راههای م

اجساد مرده آن ها به شهرهای مختلف بود. سراسر جامعه گورستان می شد و کران تا کران جهنم سرمايه داری نقش 

ستر و خاکها، قتل عام در خانه های تيمی د. کشتار به صورت اعدام در زنداندا می کرميدان های کشتار و تيرباران را پي

نيروهای  ها محتوای فراگير رخدادهای روز جهنم سرمايه داری بود. شدن در برهوت های تفتيده زورآزمائی ارتش

وار مراکز کار را به زور س . رژيم هر روز شمار کثيری کارگر شاغل درقربانی کل اين کشتارگاهها نيز کارگران بودند

کاميون های نظامی می کرد تا در کنار صدها هزار همزنجير ديگر کوره جنگ را مشتعل نگه دارند. جنايت و بربريتی 

اعتراض توده کارگر را در پی داشت. با طوالنی شدن جنگ و افزايش روز به روز کشتارها اين  ،که از همان آغاز

برای نخستين بار محالت کارگرنشين جنوب تهران شاهد برپائی  63ر شد. در سال اعتراض گسترده تر و طوفانی ت

تظاهرات خشمگين ضد جنگ با شرکت شمار چشمگير کارگران شد. اين اعتراضات در شروع نيمه دوم دهه شصت 

هه های جنگ ه ها و محيط های کار را تا حد قابل توجهی در خود پيچيد. عصيان عليه اعزام به جبفضای داخلی کارخان

و مقاومت در مقابل فشار رژيم برای قبول اين اعزام اجباری، عرصه مهمی از کشاکش جاری ميان کارگران در يک 



عليه گسيل خويش يا  سوی و سرمايه داران و دولت آنها در سوی ديگر شد. در خيلی از مراکز کار توده های کارگر

پااليشگاه  1365چرخ توليد را از کار انداختند. در فروردين  همزنجيران خود به جبهه ها دست به اعتصاب زدند و

تهران شاهد وقوع چنين اعتصاب و اعتراضی گرديد. چند هزار کارگر دست از کار کشيدند و خواستار الغاء حکم اعزام 

هی همين اعتصاب را سازمان د نوعرفقای خويش به جنگ گرديدند. در خرداد همين سال کارگران سيمان تهران هم 

ه جبهه ها سر خواهند پيچيد. کردند. در اينجا نيز صدها کارگر با سر دادن فرياد ضد جنگ اعالم داشتند که از رفتن ب

  به دنبال آورد. راحرکت وسيع کارگران ايران خودرو  67ات ادامه يافت و در تيرماه اعتراض

  . طنين تازه همصدائی ها، همبستگی ها و همرزمی ها4

های می تاخت تا هرچه را که نشان از ارزش 1360بعد از خرداد فاشيسم اسالمی بورژوازی به ويژه در روزها و ماههای 

که  . وقتیسازدجاروب کند و راهی گورستان  داشتانسانی يا همبستگی، اتحاد و همپيوندی طبقاتی ضد سرمايه داری 

ده همزنجيرش با اخراج و دستگيری و زندان و شکنجه پاسخ هر آوای حمايت يک کارگر از نازل ترين حقوق پايمال ش

جوانه های اتحاد، اتفاق و همدلی کارگران به جای رشد، شروع به خشکيدن و  جای شگفتی چندانی نبود، اگرمی گرفت 

 تاين وضع اما در نيمه دوه دهه مورد گفتگو تا حد وسيعی دچار تغيير شد. اخراج هر کارگر موج مخالف سوختن کند.

صدها کارگر همرنج او در درون مراکز کار را به دنبال آورد. دستگيری فعاالن کارگری به شعله ور شدن خشم همه 

ها با شتابی بيش از گذشته پيش تاخت اما مقاومت ن مؤسسه انجاميد. روند بيکارسازيتوده های کارگر در اين کارخانه و آ

ايت سرمايه داران و رژيم هم روزافزون گرديد. همصدائی ها پرطنين متحد و يکپارچه کارگران برای مقابله با اين جن

شد، رشته های همبستگی و همرزمی در مقابل تهاجم فاشيستی دولت سرمايه و مديران و مالکان شرکت ها قوام و 

 ندر بنز خاور وقتی سرمايه داران حکم اخراج صدها کارگر را صادر کردند، کارگرااستحکام بيشتری پيدا کرد. 

اخراجی از پشتيبانی بسيار مؤثر تمامی کارگران ديگر برخوردار شدند. همه دست از کار کشيدند و درد دامنگير اخراج 

کارگر را از کار بيکار نمودند. اين  90کارفرمايان صنايع شيشه نشکن  65شدگان را درد خويش تلقی کردند. در تيرماه 

يت تنها نماندند و اعتصاب کل همزنجيران پشتوانه مبارزه و نمايش کارگران در اعتراض و شورش خود عليه اين جنا

. در کارخانه های زامياد، ايران خودرو، صنايع فلزی تهران، ارج و استاراليت هم توده های کارگر گرديدقدرت آنها 

  مشابه همين همبستگی ها و همگامی ها و همرزمی ها را به نمايش گذاشتند. 

  ارخانه ها به صنايع نظامی . اعتصاب عليه الحاق ک5

ادغام پاره ای از صنايع تهيه ساز و برگ های مورد نياز جبهه های جنگ به هر کاری دست می زد. رژيم اسالمی برای 

بر پايه  1366در مؤسسات توليد سالح و انضمام آن ها به صنايع نظامی کشور هم يکی از اين اقدامات بود. در شهريور 

مصوبه ای قرار شد که کارخانه بزرگ ارج، سازنده انواع و اقسام وسائل خانگی تعطيل و کليه خطوط توليد آن به مراکز 

نگی منضم گردد. چند ماه بعد اجرای همين حکم در مورد کارخانه فنرسازی تهران نيز دستور تهيه اسلحه و مهمات ج

 ايحتاج م و توليد جنگیانجام سفارشات کار شد. به کارگران هر دو شرکت اخطار گرديد که به جای توليدات پيشين آماده 

با موج مخالفت و اعتراض توده های کارگر  تسليحاتی جبهه ها باشند. تصميم رژيم در هر دو کارخانه و مؤسسات مشابه

مواجه شد. کارگران دست از کار کشيدند و اعالم کردند که حاضر به اشتغال در صنايع نظامی نمی باشند. حاکمان 

سرپيچی و سرمايه مبهوت از جسارت و بی پروائی کارگران، مطابق معمول شروع به تهديد کردند. اعتصاب آنها را 

يژه شرايط جنگی قلمداد نمودند. از مجازات ها و کيفرهای سخت گفتند و سرانجام کارگران را مجبور تمرد از مقررات و

  به عقب نشينی و قبول دستورات خود ساختند.



بيش گويا از موقعيت جنبش کارگری در برهه زمانی مورد گفتگو به دست  و جمعبست نکات باال می تواند تصويری کم

تی اجتماعی خود و بر خالف انگاره پردازی های رفرميستی و سرمايه مدار احزاب لنينی کارگران بر اقتضای هسدهد. 

حتی در اين شرايط بسيار دشوار و ماالمال از مخاطره وارد هيچ خط کشی، منفک سازی و جدول آفرينی برای مبارزات 

. عليه شرايط مرگبار کار در دندداانبوه اعتصابات را برای افزايش بهای نيروی کار خويش سازمان . نشدندجاری خود 

. همزمان در مقابل تالش بورژوازی برای اعزام آنها نمودندو برای تغيير اين شرايط مبارزه  کردندکارخانه ها اعتراض 

. ولو در سطحی نازل، جنبش ضد زدندو فرزندانشان به جبهه های جنگ ارتجاعی ميان دولت ها، دست به مقاومت 

ا ه . از رفتن به جبههکردند با خواست پايان جنگ تظاهرات بر پاخيابان های محالت کارگری . در انداختندجنگ راه 

نها ، آساختندو چرخه توليد را متوقف  کشيدند، عليه الحاق کارخانه ها به صنايع نظامی دست از کار نمودندخوددداری 

. در کنار اين مبارزات، همه جا زدندنسبت به جنگ افروزی های بورژوازی فرياد را  نفرت خويش از همه اين راهها

. اين نهادها را شوريدندو نهادهای فاشيستی مشابه مستقر در درون مراکز کار و توليد » شوراهای اسالمی کار«عليه 

 شدند.ها آن برچيدن  و خواستار انحالل کامل و خواندندهای رژيم برای سرکوب فيزيکی و فکری خود  ساز و برگ

جوش و خروش کامال چشمگير برای همصدائی، پيکار در اين عرصه ها را با  ،سال 5جنبش کارگری در طول اين 

اساسی  . مسأله بسيارکردهمبستگی و اتحاد بيشتر در صفوف خود و محکم تر ساختن جبهه کارزار طبقاتی خود تکميل 

ئی ها، نقطه عزيمت يا آغازگاه واقعی خيزگيری ها است. ضديت خودجوش در اينجا، در کل اين جهتگيری ها و صف آرا

. سرمايه ستيزی درون جوشی بودها  و درون پوی طبقاتی با سرمايه بنمايه مشترک تمامی اين کارزارها و جبهه آرائی

سخت  ،داشتی کمونيسم و جنبش آگاه سازمان يافته شورايی طبقه کارگر فاصله ای بسيار عظيم و طوالنکه قطعا با 

اما آتشفشان قهر طبقاتی کارگران در همان  قرار داشت،و در معرض غلطيدن به تمامی کجراهه ها  بود آسيب پذير

  . بودموقعيت بسيار ضعيف، نطفه ای و شکننده خود 

  بورژوازی درنده اسالمی  67هولوکاست پايان جنگ و 

زی بود که قطب مسلط سرمايه جهانی اين دقيقا همان چي سالمی و بعث عراق جنگ را باختند وهر دو رژيم جمهوری ا

بورژوازی امريکا و متحدانش از آغاز، از همان روز فروزان شدن شعله های جنگ ارتجاعی و انسان ستيزانه دو  يعنی

ه کهيچ کدام اين دو رژيم به شکل موجودشان و با زيادت طلبی ها، اهداف و جهتگيريهای معينی دولت دنبال می کردند. 

داشتند، باب طبع حاکمان اياالت متحده به نظر نمی آمدند، به نظم نسخه پيچی امريکا برای سرمايه جهانی تمکين بدون 

دو اهل توسعه طلبی، زيادت جوئی، قطب آفرينی، مقابله جوئی و مطالبه سهم افزون تر هيچ قيد و شرط نمی کردند. هر 

قدرت سرمايه جهانی بودند. يکی با ساز و برگ ارتجاع اسالمی و افراختن در اضافه ارزش های بين المللی و در ساختار 

برای سازماندهی فاشيستی توده های عاصی در خاورميانه و دنيا می کوشيد »!! حکومت مستضعفان«درفش برقراری 

ود سازد و دوزخ سوزان سرمايه داری را سکوی باج خواهی ها و افزون طلبی های خ اين نفرين شدگانتا توان پيکار 

  زير بيرق ناسيوناليسم عرب دنبال می نمود. ها و توحش ها بربريت اهداف را با نوع ديگری از همين ديگری عين همين

ين را برای سرکش تر مساعدیفرصت بسيار رژيم قادر به تحمل هم نبودند و همين رقابت جوئيها يا ستيزه طلبی هادو 

رد تا بدون تحمل هيچ هزينه ای، حتی با حصول سودهای سرشار کهکشانی قطب قدرت سرمايه بين المللی فراهم می آو

فروپاشی و بحران زدگی دامنه داری که از منظر کاخ سفيد  فرسودن، گردد.تر آنها هر چه ژرف  دست به کار فرسودن

يران و عراق تمکين به نظم جهانی پايه ريزی شده توسط سرمايه داری امريکا را جبر بقای هر دو رژيم امی رفت تا 

ا بسال جنگ، دولت ريگان، پنتاگون، کنگره و کل دستگاه سياست گذاری و ديپلوماسی امريکا  8در تمامی طول . سازد



ها، کردند. ميليمتر، ميليمتر پيش رويدو رژيم در ميدان جنگ را رصد می رايش قوای بيشترين دقت و کنجاوی چگونگی آ

و همه چيز آن ها را زير  ، اهداف و جهتگيری ها، ظرفيت جنگيدنزرادخانه هاعقب نشينی ها، نوع تسليحات، موجودی 

نظامی يکی از طرفين در ميدانها، کليه تدابير الزم برای تقويت تسليحاتی و حمايت نظر داشتند، به محض مشاهده برتری 

» راايران کنت«ای موسوم به ماجرحال تاخت را اتخاذ می نمودند. مقابل و تضعيف توان جنگی دولت دربين المللی طرف 

يک نمونه بسيار بارز اين ديده بانی ها و دخالتگری ها بود. در باره اين سناريوی ماالمال از وقاحت، بشرستيزی و 

رسوايی همه چيز گفته شد، اما يک وجه حادثه به طورکامل از انظار پنهان و از دسترس شناخت توده های کارگر دور 

بورژوازی که از موضعی رقابت آميز و سهم طلبانه به افشاء شرکا پرداخت کل صدر و ذيل نگه داشته شد. بخشی از 

گروگان امريکايی اسير  8را در يک داد و ستد ميان دو دولت ايران و اياالت متحده بر سر آزادسازی » ايران کنترا«

ی اتفاق می افتد که ارتش عراق به در لبنان خالصه کرد. اما واقعيت آن بود که اين ماجرا در شرايط» مغنيه«گروه 

چشمگير دست باال را در جبهه های جنگ پيدا کرده بود. ارتش، سپاه پاسداران و بسيج به رغم گسيل اجباری گونه ای 

 2و با اينکه در عمليات موسوم به کربالی »!! نيروهای داوطلب« هزار نفر در ميدان های جنگ زير نام  650بيش از 

وفقيت های ناچيزی کسب کرده بودند اما خيلی سريع زير فشار تهاجمات سيستماتيک ارتش عراق م 3و سپس کربالی 

و بمباران های بی وقفه هوائی، همه مناطق باز پس گرفته را تسليم کردند. متعاقب آن نيروی هوائی عراق پااليشگاه 

ون تم و ساسان، تلمبه خانه های نفتی مارتأسيسات متراکم سازی گاز، مراکز صنعتی اصفهان، ميدانهای نفتی رسشيراز، 

خطوط کشتيرانی جمهوری اسالمی و پاره ای هدف های ديگر را آماج بدترين  ،و اهواز، نفت کش های ايران در خليج

بمباران ها قرار داد. اين حمالت و تهاجمات هوائی بعدی مانند از کار انداختن اسکله های خارک، عمال صادرات نفت 

هزار بشکه در روز و در واقع پائين ترين سطح خود در طول سالهای جنگ رساند. جمهوری  800زير ايران را به 

اسالمی در پی اين بمباران ها نه فقط عظيم ترين بخش اضافه ارزش های نفتی خود را از دست داد که مجبور به خريد 

وادث موقعيت رژيم را در جبهه های جنگ هزار بشکه توليدات پااليشگاهی از ممالک خارج شد. کل اين ح 100روزانه 

رعب آور ساخت و درست در چنين روزهائی است که بورژوازی اسرائيل و امريکا با سراسيمگی زايدالوصفی دست 

 المیاس جمهوری بيشتر برشکست های  آرايش قوا در ميدان های جنگ را دستکاری کنند، از تحميلبه کار می شوند تا 

موقعيت ارتش عراق را تا حدی تضعيف نمايند و در مجموع راه را برای ادامه جنگ و فرسايش جلوگيری به عمل آرند. 

. دولتی که هر افراختچهره   در همين جا» نتراايران ک«پرشتاب قوای دو رژيم باز و هموار گذارند. رسوائی عظيم 

های تهران آتش زده می شد، ر خيابان، ام الفساد ارض و عصر دروز پرچمش به عنوان نماد خالص کفر، استکبار، الحاد

حکومتی که ثواب سر دادن شعار محو کامل آن از  ره مرگبار کفر شد وکليددار رهائی اسالم از محاصبه يک لحظه 

گرديد. ، زرادخانه هايش ممد واقعی حيات اسالم بود دينیروزه و کل اصول و فروع  واجب تر از نماز،صحنه هستی، 

يشترين شتاب به حاکمان جمهوری اسالمی خبر دادند که آماده فروش سالح های الزم به آنها هستند امريکا و اسرائيل با ب

بر اساس ه شود. مام خون توده های کارگر نيکاراگوئو البته قرار است همه پول حاصل اين داد و ستد هم صرف ح

رژيم اسالمی گذاشت، دولت امريکا به جای گزارش ها دولت روز اسرائيل مقادير معتنابهی سالح های مدرن در اختيار 

 به حساب نيروهای مزدور سالحهای مورد نياز اسرائيل را تحويل دولت اين کشور داد و باالخره پول کل معامله ،آن

اوال فروش اسلحه از سوی امريکا به جمهوری اسالمی  عمق است کهتقابل اياالت متحده در امريکای التين واريز شد.  

 دولت ريگان در حالتی ه جنگ، به هيچ وجه تازگی نداشت. اين کار قبال هم چند بار انجام گرفته بود. ثانيادر طول دور

به اصطالح قوانين امريکا او را از اين کار منع می نمود. بر پايه مصوبه کنگره نه می زد که  ها دست به اين معامله



 در اياالت متحدهکمک به شورشيان دست نشانده  ندنحتی رساکه  نداشتفروش سالح به جمهوری اسالمی حق  فقط 

بورژوازی امريکا و متحدانش با داشتن موقعيت مسلط بين المللی برای تنظيم آرايش هم ممنوع اعالم شده بود.  هنيکاراگوئ

 تقوای طرفين از طريق فروش سالح و مهمات و امکانات جنگی به اين يا آن دولت در بزنگاههای مختلف، عمال مديري

 پايان جنگ از. ندگرفت جنگ را با هدف فرسودن هر چه بيشتر توان اقتصادی، نظامی و سياسی هر دو رژيم به دست

منظر حاکمان کاخ سفيد و اقمار و اعوان آن ها بايد در زمانی اتفاق می افتاد که اين فرسايش به صورت مطلوب محقق 

خورشيدی) اين هدف تأمين بود. سوء تعبير نشود، تاريخ  1367ميالدی ( 1988شده باشد، چنين به نظر می رسد که سال 

هر کدام اين نهادها و قطب ها پايان جنگ را قطعا دولت امريکا، شورای امنيت يا هيچ قطب ديگر مشخص نمی نمود. 

های اريکبرای سناريوپردازی ها و سياه، گرمی توانستند تا هر کجا که بخواهند برای شستشوی مغزی افکار توده های کار

جنگ را نه  مختواقعی  زمانبيانيه پشت سر بيانيه صادر نمايند اما  اجالس پشت سر اجالس برگزار کنند ياديپلوماتيک، 

تعيين می کرد. در تاريخی که باالتر ذکر  سال امريکا در تنظيم توان جنگی دو دولت در طول هشتاينها که نقش عملی 

 يک نگاه گذرا به ليست خساراتیتوان ادامه جنگ را نداشتند.  ،شد هيچ کدام دو دولت زير فشار فرسودگی های هالکتبار

  برای درک ماجرا کافی است. به جدول زير نظر اندازيم.جنگ تحمل نموده بود که طبقه کارگر ايران در طول 

  دالر  -   سال جنگ 8ر طول خسارات وارده د

  خسارات مستقيم  مواد و کاال  ماشين آالت و تجهيزات  ساختمان و تأسيسات  سال

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  

  000 000 200 440  000 000 700 161  000 000 500 136  000 000 800 141  جمع

  دوره جنگ، فرهاد دژپسند منبع: اقتصاد ايران در

چرخه بازتوليد سرمايه داری ايران يا به بيان  در جدول باال کل خسارات اقتصادی وارد شده بر بر اساس ارقام مندرج

برای اينکه . گرديدميليارد و دويست ميليون دالر بالغ  880 حدودبه  ،طبقه کارگر ايران در طول دوره جنگ واقعی بر

سرمايه داری از ورای فقط همين جنگ جنايتکارانه بورژوازی درنده دو کشور چه بر سر طبقه بدانيم نظام بشرستيز 

در پويه توليد و ارزش افزائی کل سرمايه کشور (سرمايه باال، عظمت رقم آورده است و برای آنکه  ايران کارگر

نه خورد و خوراک، پوشاک، آن را به طورمثال با کل هزي خوب است کهاجتماعی) به گونه ای عينی تر درک شود، 

مسکن، بهداشت، دارو و درمان، آموزش و پرورش يا تمامی دار و ندار معيشتی، رفاهی و اجتماعی کل طبقه کارگر 

  مقايسه کنيم.در اين سالها ايران 



بر اساس آمارها متوسط جمعيت کارگر در سن اشتغال ايران در دوره جنگ، مرکب از کارگران کليه بخش های صنعت، 

کشاورزی و جنگل و صيد و دامپروری، حمل و نقل، راه و ساختمان، بنادر، معادن، معلمان دوره های مختلف آموزشی، 

 8داری، شهرداری ها، بهداشت و ساير عرصه ها حدود پرستاران و بهياران و شاغالن حوزه درمان، رستوران و هتل

تومان تجاوز نمی کرده  30000ميليون نفر بوده است. ميانگين مزدهای ساالنه با رجوع به تمامی حوزه ها نيز از حدود 

 8ميليارد تومان و برای کل دوره  240است. بر اين مبنی کل بهای نيروی کار طبقه کارگر ايران در هر سال بالغ بر 

در باره نرخ ارز، حاکی است که متوسط  بانک مرکزی ايرانگزارش است.  دتومان قابل برآور تريليون دوساله در حد 

تقسيم  70تريليون تومان را بر شاخص  دوتومان می چرخيده است. اگر  70بهای هر دالر دراين فاصله زمانی حول 

ساله قياس کنيم  8ميليارد دالر خسارات جنگ  880ميليارد دالر می رسيم. اين رقم را با  29کمتر از چيزی کنيم به 

طبقه کارگر ايران فقط صرف پرداخت هزينه جنگ نموده است  ،سال 8بسيار ساده در می يابيم که آنچه در اين مدت 

عيشت و رفاه و امکانات اجتماعی برابر کل رقمی بوده است که به عنوان بهای نيروی کار يا کل هزينه م 30 بيش از

  است!!! کردهخود دريافت 

همه آنچه تا اينجا گفته شد فقط خسارت های اقتصادی جنگ و در واقع فاجعه ای است که جنگ بر سر محصول کار و 

لعمر ا توليد توده های کارگر آورد. شمار کارگران کشته شده در جنگ سر به ميليون سائيد، آمار زخميان و معلولين مادام

 ،ميليون متجاوز گرديد و جمعيت زنان و کودکان و پيران و جوانانی که زير فشار پی آوردهای دهشت زای جنگ 3از 

قصد ما در اينجا  ميليون نفر برآورد شد. 10برای هميشه از دست دادند بيش از تعادل روانی خود را، شديد يا ضعيف 

ت. به نکات باال اشاره کرديم صرفا به اين خاطر که بگوئيم در سال به هيچ وجه پرداختن به مسأله جنگ نبود و نيس

خورشيدی جنگ دقيقا به همان نقطه ای رسيده بود که دولت امريکا و متحدانش در سطح بين المللی و در منطقه  1367

يد ر چرخه بازتولخاورميانه انتظار داشتند. هر دو رژيم ايران و عراق بيشترين فروپاشی ها، خسارت ها و فرسايش را د

هيچ کدام دو رژيم واقعا قادر به ادامه جدال نبودند و جنگ الجرم بايد به پايان سرمايه اجتماعی خود متحمل شده بودند. 

پوشش صوری وقوع آن گرديد. نکته ای را در » شورای امنيت 598قطعنامه « به اصطالح می آمد. حادثه ای که قبول 

القولند و من نيز در همين کتاب و جاهای ديگر متناسب نياز بحث توضيح داده ام که  همين جا تصريح کنيم. همه متفق

جنگ مؤثرترين نقش را در بقای فاشيسم هار اسالمی بورژوازی ايفاء کرد. جنگ به جمهوری اسالمی فرصت داد تا 

ون را قتل عام کند و از ميدان به در يانه ترين سرکوب ها قرار دهد. کل نيروهای اپوزيسجنبش کارگری را آماج وحشي

سازد، رعب انگيزترين شرايط معيشتی را بر طبقه کارگر تحميل نمايد. هر صدای مخالفی را خفه کند و در هم کوبد، 

وحشت و دهشت پادگانی را بر جامعه مستولی گرداند، مهندسی افکار و شستشوی مغزی توده های کارگر را به يک 

ن لحاظ و در اين راستا برای رژيم اسالمی عظيم ترين موهبت ها بود، در اين جای ترديدی نيست اوج رساند. جنگ از اي

اما کل اين ها به هيچ وجه منافاتی با بحث اخير ما ندارد. واقعيت اين است که سرمايه اجتماعی ايران و فاشيسم اسالمی 

ز همه فرسايش های اقتصادی شد. خسارت ها بورژوازی زير فشار جنگ، متحمل فاجعه بارترين فرسايش ها و بيش ا

  . گرديدو ويرانی هائی که يکراست بر زندگی طبقه کارگر ايران سرشکن و آوار 

فقط شکست در جنگ ايران  وارد بحث اصلی شويم. شکست در جنگ تا جائی که به جمهوری اسالمی مربوط می شد.

می سرمايه داری با شکست در اين جنگ، با امضای قطعنامه و عراق نبود، بسيار سهمگين تر از اين بود. فاشيسم اسال

عمال و به طور واقعی طومار شکست رؤياها، انتظارات و اهداف ماوراء ارتجاعی بين المللی و تاريخی خود را  598

و آنچه سال اخير  30اين حقيقتی است که برای خيلی ها شايد قابل قبول نباشد زيرا آن را با سير رخدادهای امضاء کرد. 



جمهوری اسالمی در دنيا و منطقه انجام داده است درمغايرت می بينند. اين مغايرت اما وجود ندارد و کامال خيالبافانه 

پويه نطفه بندی، تکوين و ظهورش را می پيمود،  1357تا بهمن  40رژيمی که از اواسط دهه  بورژوازی معمار است.

ب ل پيروزی را در خوااحتما، فاقد شعور پخته الزم بودخود به جهتگيری  با آنکهنسبت ، نقشه ای نداشت هيچبا آنکه 

 .همراه داشترا يک چيز با همه اينها،  ،اهل مبارزه سياسی نبود حتی خود طبقاتیدر بخش مهمی از ترکيب  ،نمی ديد

حکومت امام «، »شريعتحاکميت جهانی «، »امتو  امامجامعه «، »حکومت مستضعفان«، »دولت اسالمی« به نوعی

وقتی با بهره گيری از موقعيت بسيار  57و درسال  می آويختبه اين انگاره همواره . می انديشيدو مانند اينها » زمان

مصادره و سکوی پرش خود به عرش قدرت کرد، يک باره کل را اين طبقه  طبقه کارگر، خيزش سراسریسردرگم 

ده اش ندراز خويش را در آستانه تحقق يافت. مافياهای اصلی تشکيل دهرؤياهای ماوراء ارتجاعی بشرستيزانه ساليان 

گرفته تا مؤتلفه و عناصری از حزب ملل اسالمی و بيش هاشمی نژاد و مطهری  از روحانيت نوع رفسنجانی، خامنه ای،

رمايه در سال ، تسخير ماشين دولتی سحکومتی بعدا اصالح طلب، دار و دسته اينها از همه و استخواندارتر از همگی

نوين و آغاز تالش برای برپائی الگوی حاکميت اسالمی سرمايه داری نسخه پيچی خويش  یرا آستان ظهور اردوگاه 57

دنيا يافتند. تصور کل آنها اين بود که صدها ميليون لومپن پرولتاريای عقب مانده، شستشوی مغزی شده، مفلوک و در 

نسان ستيز اسالمی، عمله و اکره نظامی خود می سازند، دست به لشکرکشی نفرين شده  جهان را زير بيرق ارتجاع ا

می زنند، جاهای مختلف را فتح می نمايند. يک اردوگاه عظيم جهانی می شوند و عظيم ترين سهام سرمايه و سود و 

  قدرت و حاکميت دنيا را نصيب خويش می کنند. 

» ردازینظريه پ«خيلی ها در نيازمند گفتن است.  ایمين جا نکته هرژوازی واقعا چنين می پنداشت. درفاشيسم اسالمی بو

ينی . خمغلط استخمينی رفته اند. اين حرف » واليت فقيه«يکراست به سراغ  جمهوری اسالمیپيرامون بنيانگذاری 

ا ي بانیاساس جستجوی  بحث من نه اين که ابتذال و مسخرگی. اما نبودايده  اينحتی طرفدار مصمم  يامبدع و طراح 

ا هتئوريسين ها خلق نمی کنند. دولت ها رااست!!. رژيم» کومت اسالمیح«از جمله  دولتنظريه پرداز برای هر شکل 

از چشمه سار نظريات نمی جوشند. حکومت ها نهاد برنامه ريزی و ساختار قدرت شيوه توليد مسلط و طبقه اقتصادی 

روی غمحمد حسين » تنبيه االمة و تنزيه المله«خمينی يا نظريه  ی را تئوری واليت فقيه. جمهوری اسالمهستندمسلط 

پديد نياورد. اختاپوس وحشتی که زير اين نام شکل گرفت و فاجعه پرداز تاريخ شد نوع برنامه ريزی، نظم  نائينی

بود.  یاقتصادی، سياسی، حقوقی، فرهنگی، ايدئولوژيک يک بخش ارتجاع هار بورژوازی برای شيوه توليد سرمايه دار

رای برا می ماند که مربوط است صرفا مترسکی دژخيم و دون کيشوتی مفلوک » خمينی«در اين راستا تا جائی که به 

  فتوا صادر می کرد. درندگی ها و هولوکاست آفرينی های اين بخش بورژوازی 

د د، با شروع آن عزم جزم نموبه مسأله جنگ باز گرديم. فاشيسم هار بورژوازی مستقل از اينکه آغازگر جنگ بود يا نبو

بر همين اساس شکست جنگ با عراق ماوراء ارتجاعی خود سازد.  ی برای تحقق رؤيایتا وقوع اين رخداد را بستر

برايش شکست اين رؤيا از طريق نظامی گری و لشکرآرائی فاشيستی پان اسالميستی بود. سخنگويان واقعی و دورانديش 

با درک ماجرا، از مجاری مختلف برای هموارسازی راه ختم جنگ با تحمل  ،سط جنگاين بخش بورژوازی از همان اوا

در ميان اين جماعت، باند رفسنجانی و مهم تر از آن ها، دار و دسته ای که بعدها به دست و پا افتادند. کمترين هزينه ها 

طيف درآن روزها پيچيدگی بيش از  علم و کتل اصالح طلبی راه انداختند، فعال ترين نقش را بازی کردند. مشکل اين

خود خالصه  1357های پيش از بهمن اشيسم اسالمی ديگر، در داربست سال حد شرايط از جنبه های گوناگون بود. ف

نمی گرديد. در فاصله ميان ماههای قبل از قيام تا آن روز برای بقای خود، لحظه به لحظه زاد و ولد کرده بود و لشکر 



تازه پا اما بسيار زيادت خواه و سهم طلب را همراه داشت. جمعيتی که به ويژه در جريان ست عظيمی از وحوش فاشي

ون و سپس جنگ با عراق موقعيت خود را تا حد وسيعی تثبيت نموده و يحمام خون جنبش کارگری، نيروهای اپوزيس

از اين مهمتر حتی در درون برای باج خواهی ها و حصه طلبی های خويش پشتوانه ای نيرومند فراهم ساخته بود. 

استخوان بندی اوليه بورژوازی فاشيست اسالمی شکاف انداخته و در عرصه مالکيت سرمايه ها، توزيع سودها و سهام 

پيگيری پو ختم جنگ را برای طيف پيشينه دار  ،اين معادالت و مؤلفه هاقدرت و حاکميت شريک نيرومند خود می ديد. 

مشخص جناح رفسنجانی و اصالح طلبان بعدی تا حدی دشوار می نمود. ورژوازی و به طورفاشيسم اسالمی بو استراتژ 

جنگ پيش می رفت و اين طيف ضمن ايفای مؤثرترين نقش ها و به کار گيری کل تالشها برای حصول پيروزی در 

اج رد. فحوای استنترا هم رصد می ک جنگ، فرصت مقتضی برای پايان هاميدانجبهه ها و داشتن سرکردگی بالمنازع در 

 ،ا نه در اردوکشی های ميليتاريستیو جمعبندی روز آنها اين بود که بايد ريل عوض کنند. راه تحقق رؤياهای خود ر

شرقی، نه  نه«يا کوبيدن برطبل  امريکا، ضديت با اسرائيل و صهيونيزم، مرگ بر»!!استکبارستيزی«جنجالهای جار و 

 ،از اين طريق و بر اين بستربا اردوگاههای متفاوت سرمايه داری جستجو نمايند. که درهمزيستی مسالمت آميز » غربی

به صورت يک قدرت تعيين کننده صنعتی در سطح جهان حضور يابند، هماميز و يک کشور نيرومند صنعتی گردند. 

ل پيکر سرمايه همراه با صنعتی شدن به گسترش توان نظامی خود پردازند. با کل اين برنامه ريزی ها يک قطب غو

جهانی گردند. بر بلندای قدرت اين قطب رؤياهای مخوف بشرستيزانه خود را پيش برند، با اردوگاههای ديگر رقابت و 

  ستيز و جنگ کنند و عظيم ترين سهام سرمايه، سود و قدرت را مطالبه نمايند. 

 رفسنجانیبا جلوداری  مناقشات اندرونی،، در عين ناهمگونی و حمل در آن شرايط تاريخی معين ،طيف مورد گفتگو

. با بن بست فرساينده، ناشکستنی و فاجعه بار جنگ توانست گام نخست قرار دادآينده ای اين چنينی را در پيش روی خود 

ای هاعالم نمايد و آماده برداشتن گامرا بردارد. امضای خمينی را در زير منشور نسخه پيچی خود بگذارد. پايان جنگ را 

و راه پيش ريز سرمايه های اروپائی و  شدنددی گردد. بايد با ممالک غربی وارد گفتگو، قرارداد نويسی، داد و ستد بع

هنم جسراسر برای اين کار چاره ای نداشتند جز آنکه کال بين المللی در حوزه های انباشت داخلی را هموار می ساختند. 

مايه تصوير کنند. به شرکای اروپائی، روسی، چينی، کانادايی و نهايتا سرمايه داری اسالمی را جزيزه ثبات و امنيت سر

امريکائی تضمين دهند که همه چيز بر وفق مراد است!! جنگ پايان يافته است. جنبش کارگری سرکوب و زمينگير شده 

   آماج شفقت خواهند بود. گروهها و محافل راست احزاب،، شده اند  ن های چپ قتل عاموياست!! اپوزيس

، دولت های سرمايه داری و صاحبان عظيم الجثه ترين تراست های مالی کادلربا در مقابل شر تصوير بايد آراسته واين 

انسان  8000خورشيدی و کشتار فاشيستی بيش از  1367هولوکاست رعب انگيز سال قرار می گرفت. دنيا و صنعتی 

در طول دو روز فرش قرمزی بود که بورژوازی هار اسالمی پيش پای سرمايه جهانی  ،ها در سياهچالسياسی اسير 

با راه اندازی اين هولوکاست عظيم به شرکای بين المللی باند رفسنجانی و شرکای بعدا اصالح طلب او پهن می کرد. 

ه فقط در جنگ نيست، نه اعالم می کردند که سرزمين تضمين کهکشانی ترين سودها برای حجم نامتناهی سرمايه ها ن

دای صفقط ميليون ها نفوس طبقه کارگرش با نازل ترين مزدها آماده پمپاژ پرخروش ترين سيالبهای سود هستند، نه فقط 

ون در درون خود ندارد!! که زندانهايش هم از وجود ياعتراض کارگرانش خاموش است!!، نه فقط چيزی به نام اپوزيس

 آشفته و» اصالحات«باند رام است. شايد شعورباختگان فريفته لخواه و همه جا امن و آهمه چيز دمعترض خالی است!! 

و هيأت مرگ منتخب او نير رئيسی، نيری، پورمحمدی و  عاصی نعره کشند که فرمان هولوکاست را خمينی صادر کرد

بينی ها فقط بايسته افرادی غوطه وری در باتالق اين نوع ظاهر مسلما چنين است اما است. ظاهر ماجرا اشراقی بوده 

 »آرشيدوک فرانتس فرديناند وليعهد امپراتوری اتريش«است که ريشه شروع جنگ امپرياليستی اول را هم در کشته شدن 



را سرمايه فرمان داد. نياز محض روز سرمايه داری ايران  67به دست يک جوان صرب جستجو نموده اند!! هولوکاست 

که سازندگان و اصالح طلبان بعدی همپيوند آن ها، با جلوداری رفسنجانی ها و حجاريان ها  بود. اين نياز را نه خمينی

تشخيص می دادند. نسخه را باند رفسنجانی و دار و دسته بعدا اصالح طلب می پيچيد، نسخه فتوا را اينان می پيچيدند، 

ايه با امضای خويش جواز تنفيذ حکم اين فاک سرماحمد خمينی نقش منشی را بازی می کرد و خمينی دژخيم، پيرموبد س

المی جديد فاشيسم اس نيروی پرچمدار جهتگيریرا صادر می کرد. بيستم سونامی دهشت يا هولوکاست عظيم انتهای قرن 

را راه می انداخت. جهنم  67بورژوازی بايد همه اين ها را انجام می داد، حمام خون ماالمال از بربريت و سبعيت سال 

ه ترين نرخ و خون و دهشت سرمايه داری را به عنوان طالئی ترين حوزه های روز انباشت با خيره کنند سراسر گند

آکنده از امنيت و ثبات و عاری از اعتراض های مهم سرمايه جهانی می آراست. اين جهنم را سودها در پيش چشم قطب 

ک موقعيت کامال هژمونيپايه های قدرت و تثبيت بدون هيچ تأخير به تحکيم اين ها، و خيزش نقاشی می کرد و متعاقب 

هنوز صدای غرش بمب افکن ها و شليک موشکها . می پرداخت. پروسه ای که همزمان شروع و لباس اجرا پوشيد خود

در کاميونهای راهی  67انسان آرمانخواه آزادی جوی هولوکاست  8000در ميادين جنگ خاموش نشده بود، هنوز اجساد 

تحويل مجلس اسالمی نظم سرمايه  و نهادهای» قانون اساسی« ساختار حاکميت،طرخ تغييرات الزم درکه  خاوران ها بود

رفسنجانی  هاشمی اکبر ،و رئيس جمهور دارای قدرت برتر کسب کردقدرت فائقه  ،رياست جمهوری. شدبورژوازی 

   د.  يسناريو به متن می رسکه و از اينجا به بعد بود  را تعيين می کردمقدمات کار ها  کل اين. بود

    ناصر پايدار

  1397بهمن 

  


