
 هشتم فصلتاریخ جنبش کارگری ایران، 

 35 بهمن امیق تا 0531  از

 توسعه برنامه در. کرد دایپ ادامه 04 دهه اول مهین و دهه نیا آخری ها سال دری شتریب اریبس دامنه با 04 دههی اقتصاد پرشتاب رشد

 ساالنه داتیتول ارزش. افتی شیافزای ا سابقهیب اریبس گونه بهی صنعت بزرگی کارگاهها شمار( 7401 – 7401) شاه میرژ چهارم

 سال نینخست در دلار ونیلیم چهارصد و اردیلیم 440 به 7401 سال در دلار ونیلیم 044 و اردیلیم 781 از صنعت حوزه در فقط

 کارگری اه توده توسط شده دیتولی اضاف ارزش زانیم فاصله، نیهم طول در. دیرس 7401 سال در دلار اردیلیم 048 به و پنجاه دهه

ی انتها سال در دلار اردیلیم 741 و برنامهی اجرا سوم سال در دلار اردیلیم 747 از شیب به دلار اردیلیم 40 از صنعت بخش در فقط

 زانیم و نهاد سر پشت را% 17 ساالنه زیانگ رتیح نرخ 7401 تا 7401 فاصله دری صنعت داتیتول رشد متوسط. نمود جهش آن

ی قلمروها دری خارج وی داخل از اعمی گذار هیسرما. کرد رشد درصد 104 مدت نیهم طول در وزهح نیای ها ارزش اضافه

 044 و اردیلیم 44 از ها بخش کل در زیر شیپ ثابت هیسرما حجم و شکست را نیشیپی ها دوره همه رکوردی اقتصاد گوناگون

. کرد دایپ شیافزا 7401 سال در دلار ونیلیم 044 و اردیلیم 14 به و 7404 سال در دلار اردیلیم 00 به 7401 سال در دلار ونیلیم

 دلار ونیلیم 144 و اردیلیم 8 به دلار ونیلیم 444 و اردیلیم 0 از دوره نیهمی ط زین صنعت حوزه در زیر شیپ ثابت هیسرما سهم

 از و افتی آسا غولی رشد باال به کارگر 04ی دارای صنعت مراکز تعداد. دیرس 7401 سال در دلار اردیلیم 71 حدود و 00 سال در

 ( 7.)گذشت 4410 مرز

ی صنعتی ها غول. بود باال اریبس کردندی م استثمار را کارگر 4444 از شیب کهی دیتولی بنگاهها شمار واحدها، نیا انیم در

 بعضا   زین مشابه مراکز و« یمل کفش» ،«بهشهری صنعت گروه» ،«رانایا»  ،«موتورز جنرال» ،«ونالیناس رانیا»  مانندی میعظ

 خود به کننده رهیخی حالت زین 04 دهه کلی برا صنعت مختلفی ها حوزه در داتیتول رشد زانیم. داشتند کارگر 74444 تا 8444

 ونیلیم 74 ازی غذائ مواد عیصنا در ،دلار ونیلیم 010 و اردیلیم 04 به دلار ونیلیم 88 ازی اساس فلزات عیصنا در آن رقم و گرفت

 دلار اردیلیم 104 کینزد به دلار اردیلیم 04 حدود از صنعت حوزه کل در و دلار ونیلیم 110 و اردیلیم 07 به دلار ارهز نهصد و

 ونالیناس رانیا وی مل کفش و نمود دیتول آالت آهن تن هزار 444 از شیب 04 دهه شروع در اریشهری صنعت گروه فقط( 1.)رفت باال

 شد، درصد 77،8 چهارم برنامه ساله پنج دورهی اقتصاد رشد نرخ متوسط. نمودند خود ساخت محصوالت عیوس صادرات به شروع

 (4.)دندیگرد اضافه بزرگی شهرها هیحاش در کاری روین فروشندگان به دیجدی مزد برده ونیلیم 0 و افتی ادامه روستاها زوال

تصویر می ی روشن به را ساله چندی زمان برهه نیا در کارگر طبقهی ها توده نفوس شماری آسا برق شیافزا حال، نیع در باال ارقام

ی ها قطب ژهیو به کشور گوناگون مناطق در د،یتول و کار مختلف مراکز در 04 دهه شروع در کهی ونیلیم نیچند ریکث تیجمع. کنند

 نیتر انهیوحش فشار ریز و کردندی م کار رازیش و مشهد آبادان اهواز، اصفهان، ن،یقزو ز،یتبر کرج، تهران، مانندی صنعت بزرگ

 بالغ دخو خانواده افراد با همراه کهی ا شده نینفری ها انسان. داشتند قرار های روز هیس دهیعد اشکال و تیمحروم استثمار، زانیم

 ازآغ از آنچه اما م،یداد حیتوض اختصار به تر شیپ آنها،ی زندگ وضع باره در. دادندی م لیتشک را کشور روز تیجمع درصد 14 بر

 رشد کردی م حک جامعه روزی خیتاری رخدادها ریس بر را خود قدرت مهر زیچ همه از تر مهم و زیچ هر از شیب دهه نیا

 از ماالمال متالطم دوره دو روز آن تا رانیای کارگر جنبش. بود کارگران مبارزات سابقه بدون جهاتی ا پاره از و روزافزون

 از مذکور، دوره دو هر با اسیق در داد،ی م رخ دهه نیا در آنچه اما ،داشت خود ارنامهک در رای دار دانیم و اعتراض اعتصاب،

 نیپائ را سالها نیا در ها آن شیافزا به رو مستمرا   ابعاد و مبارزات اعتصابات، وقوعی چگونگ. خبر می داد فاحشی ها تفاوتی برخ

 آنهای رو بر دیبا خاطر نیهم به. هستند آموز درس و مهم اریسب خودی جا در شد، اشاره کهی زاتیتما اما کرد میخواه مرور تر

 :  از بودند عبارت ها تفاوت نیا. نمود درنگ

 شیپ و 7441 مرداد 18 اهیسی کودتا تا 7414ی ها سال انیمی زمان فاصله ،یکارگر جنبش نیشیپی اعتال دوره دو از منظور .0

 هر در. استی رضاخان دهشت و وحشت از آکندهی کتاتورید استقرار تا( یدیخورش 7100)  7014 نیب ساله چند دوره آن از تر



 ختهیخودانگ قهر زالل انیجر آنکه از شتریب اریبس  کارگرانی ها زشیخ و ها جوش و جنب اعتصابات، ،یخیتار فواصل نیای دوتا

 و ساز به ها، شورش و مبارزات نیا تحالهاسی برا احزاب دخالت دانیم باشد، داران هیسرما و هیسرما هیعل کارگری ها تودهی طبقات

 بحث اش باره در لیتفص به کتاب نیا گریدی جاها در کهی موضوع. بود ونیسیاپوز ای حاکمی رقبا بای جاری ها حساب هیتسو کار

 چیه گذر نیا دری دیخورش 7404 دهه اول مهین پردامنه وی تهاجمی کارگر جنبش. باشد آور مالل بسا چه ها آنی بازگوئ و میا کرده

ی باال کردیرو چیه دهه نیا نخست مهین نیهم در مشخص طور به و سال چند نیا در. نداشت مذکوری ها دوره کدام چیه بای تشابه

 دوران توده حزب. نمودی نم فاءیا زانیم چیه به آنان، جنبشی ها شکل ریسا ای اعتصاباتی سازمانده دری نقش چیه کارگران سر

 دری کار چیه خودی ارتجاع سمیرفرم چهارچوب دری حت و!! کردی می ط را کودتای روزها ضربات ازی شنا دهساله چندی کما

 افراد مثابه به صرفا   را کار نیا داشتند،ی تیفعال انا  یاح هم اگر حزب، عضو ای طرفداری کارگر نیفعال. دادی نم انجام کارگران انیم

 ساخت دستی ارتجاع ماوراءی کاهایسندی اریب زمیه از زین عده نیا تالش دامنه .دادندی م انجامی التیتشک ارتباط بدون و مجزا

ی شانس چیه از اساسا   که نداشتندی کارگر جنبش بری ریتأث چیه فقط نه روزی کیچر سازمان دو از کی چیه. رفتی نم فراتر ساواک

 در چه« خلق نیمجاهد سازمان». نبودند ورداربرخ کارگری ها تودهی جار مبارزات فرود و فراز بری اثرگذار شکل  چیهی برا

درصد  ،پایان این پروسه از بعد ژهیو به چه وی اسالم ارتجاع از گسست پروسه در چه خت،یآوی م مذهب به هنوز کهی شرائط

 برنامه ای تالش نوع چیه بهی ربط چیه کارگران انیم در عده نیا حضور اما کردی م ها کارخانهی راه را باالئی از اعضای خود

ی حت خلقی فدائی کهائیچر سازمان. نداشت ها کارخانه درون حوادث ریس بر ریتأث و کارگران روز مبارزات در شرکتی برای زیر

ی گروهها سالها نیا طول در. کردی نم نهیزم نیا دری کار چیه و دادی نم نشانی رغبت زین نقش چیه بدونی کیزیف حضور نیهم به

 از رفتند،ی م ها کارخانه به آنجا و نجایا نمودندی م فیتعر« کارگران انیمی اسیس آرام کار» با را دخو تیهو کهی کوچک اریبس

 زین محافل نیا کدام چیه. کرد اشاره نهایا مشابه و «گاما» ،«کای» ،«ساکا» ،«کیتاکت پروسه،» مانند،ی محافل به توانی م آنها انیم

ی انداز راهی برای کمک به قادر خودی واپسگرا وی ستیرفرم قا  یعمی های ریگ هتج همان دائره دری حت که نبودندی تیموقع در

 حزب، چیه دخالت پهنه رانیای کارگر جنبشی دیخورش 04 دهه اول مهین در نکهیا کالم ماحصل. باشندی کارگر اعتراض نیکمتر

 سطح چیه در راستا، نیهم در جنبش نیا. نبود خود روزمره اموریی گشا مشکل وی رهبری مدع و خود سری باال سازمان ای محفل

 داستیپ. نمودی نمی باز هم را ونیسیاپوز ای حاکمی بورژواز با حساب هیتسوی برا روهاین نیای تروا اسب ای قدرت کار و ساز نقش

 به آنها نبشج لیتبد و کارگرانی مغزی شستشو حداکثری برا قطع طور بهی بورژوازی ارتجاع دسته و دار هر زین دوره نیا در که

ی نم قیتشوی دنیکش نفسی حت ای اعتراض چیه به رای کارگر چیه فقط نه اناتیجر نوع نیا اما کرد،ی م تقال خود قدرت مرکب

 دیتأک هم باز دیبا سخن ادامه از شیپ. داشتند وحشت کارگر توده جوش و جنب و مبارزه نام دنیشن از حاکم میرژ اندازه به که کردند

در  خیتار آن از پس سال کی نکهیا چرخد،ی م 04 دهه اول سال 0 در رانیای کارگر جنبش وضع حول ما بحث همه انجیا در که کنم

ی م را جنبش نیا ازی میعظ بخش خود ساله نیچند افتهی سازمانی ها تیفعال دامنه بری اسالم هاری بورژواز اختاپوس 7404سال 

 سر بر حرف همه عجالتا  . میا داده حیتوض اش باره در الزم اندازه به کتاب نیهمی قبل فصل در ما که استی گرید موضوع بلعد،

 خود بود چه هر کوتاه دوره نیا در. است دهه نیای ابتدا سال چند دری کارگر جنبشی های دار دانیم و کارگران مبارزات پروسه

ی زیر برنامه کارگر تودهی سو ازی زشیخ و شورش هر شد،ی م ختهیر کارگران خود توسطی اعتصاب هر شالوده بودند، کارگران

 ریسا وی کارگر نیفعال ازی هماهنگ مجموعهی اعتصاب و اعتراض هر سازماندهی روین. دیپوشی م عمل جامه و دیگردی م

 تدس در دست کارگر طبقه توده آحاد و جنبش فعاالن نداشت، وجودی ا سرکرده و نیباالنش و لیذ و صدر چیه. بودند آنها رانیهمزنج

ی مجار درون از بلکه نبودند، خود ماوراء قدرت چیه صادره دستورات زنگ به گوش روزمره متحد مبارزهی برا آنها داشتند، هم

 فاقد کهی کسان به داران تجربه. خوردندی م وندیپ هم بهی طبقاتی نیع مشترکات کال   ای یستمکش ،یاستثمارشوندگ کار، ،یزندگی واقع

 و تار موجود تجارب و ها دانش کل. دادندی م ادی دانستند کمتر می کهی افراد به دانستندی م شتریب که آنان. آموختندی م بودند تجربه

 . دیگردی می بعد مبارزات بهتری سازمانده زادراه اعتصاب هر حاصلی ها آموزش و شدی می جار جنبش پود



 است دیبع اریبس. نبود شیپ دوره دو با اسیق قابل وجه چیه به کارگری ها تودهی وندیهمپ و اعتصابات مدت طول کثرت، وسعت، .2

 در آن کارگران که کرد دایپی صنعت مهم مراکز در ژهیو به مختلف،ی شهرها در رای بزرگ چندان نه کارگاهی حت ای کارخانه بتوان

 ریس مستمرا   اعتصابات وقوعی نمنح. باشند نداشته باز کار از را دیتول و کار چرخ بار بار کی حداقل ای چند 04 دهه اول مهین

 اعتصاب به دست بار 4 سال نیا طول دری رانیا کارگر هر که کرد حیتصر شاه میرژ« کار وزارت» 04 سال در. داشتی صعود

 د،یکشی م درازا به مواردی ا پاره در اعتصابات. ماندی م رکورد کی بهی الملل نیب اسیمق دری حت روز آن کهی رقم. است زده

 شمار دادند،ی م پاسخ مبارزات شتریب چه هر کردنی طوالن با را خودی ها خواسته مقابل در هیسرما صاحبان مقاومت کارگران

 انیجر در کارگران اتحاد وی کپارچگی. نبود کم کارگر هزار چندی دارای صنعتی واحدها در شتریبی حت ای یا هفته سه اعتصابات

 تا همراه و همدل معمول، طور به و کردندی م شرکت اعتصاب در کارگران همه. دنموی م جلب خود به را همگان توجه مبارزه

 . دادندی م ادامه خواسته های خویش ینهائ فیتکل نییتع

 دو هر در. بود شاه میرژ توسط کارگران مبارزات سرکوب و خفقان ابعاد قبل، دوره دو با دوره نیا گرید فاحش اریبس تفاوت کی .5

 اما دیگردی م سرکوب قطعا  ی کارگر جنبش حوت سوم اهیسی کودتا بعد و قبلی ها سال زین و 7441 تا 7414ی خیتار برهه

ی ونیلیمی ها توده گسترده حضور وی سو کی در ها میرژ قدرت ساختار درون حاد تشتت ها، دوره آن در که مینکن فراموش

 اساسا   وضع 04 دهه نخست مهین در زد،ی م لگام هیسرمای منظا قهر نیماش بر شیب ای کم روز،ی اجتماع معادالت پهنه در معترض

 برخورداری غرب کال   وی کائیامری ها ستیالیامپر جانبه همه تیحما از د،یدی م ثبات و اقتدار غیست در را خود شاه میرژ. نبود نیچن

 ایدنی کجا چیه ازی خطر چیه. تداشی تنگاتنگی اسیس وی اقتصاد رابطهی شرقی اروپای کشورها همه وی شورو اردوگاه با. بود

 پردازان هینظری برا داشت، کشور نیا حاکمان و متحده االتیای بورژواز با کهی قیعم اریبسی درهمرفتگ رغم به. نمودی نم دشیتهد

 حرف ج،یخل حوزه و انهیخاورم در!! شدی م قلمداد رانیای ستیالیسوس تحول کار به دستی روین زین قطب نیا استگذارانیس وی روس

ی احتمال خطر ش،یپ روز از شیب روز هر ،یداخلی مرزها فاصله در. کردی م فاءیا را منطقه تاز کهی ژاندارم نقش و زدی م را اول

 نهیشیپ وی رسم ونیسیاپوز چیه ازی مخالفی صدا چیه. نمودی م رفع خود سر از را چپی کیچر سازمان دو نفوذ توسعهی الیخ ای

 فقط نه ستیاسالم پان خواه ادتیز داران هیسرما انهیجو مالمتی های زار و نوحه و دادی نم آزارش انزیم چیه بهی بورژواز دار

ی  کارگر جنبش خطر و سمیکمون چالش جمله از رشیدامنگ مهم مشکالت فصل و حل به که آوردی نم دیپد شیبرای دردسر چیه

 توده مبارزات سرکوبی برا الزم توانی تمام از اساس نیهم بر و نمودی م ریسی مساعد تیموقع نیچن در میرژ. کردی م هم کمک

 سال دری شاهی نساج کارخانهی عاص کارگر توده و 7404 سال در تیچ جهان کارگران عیوس عام قتل. بود برخوردار کارگری ها

 .  نهادی م شینما به را ها سال نیا دری کارگر جنبش هیعل شاه میرژی ها تیسبع ازی هائ نمونه فقط 7400

 دوره نیا بارز زاتیتما از گریدی کی ،یبورژواز بر فشار اعمالی برا کارگرانی دستجمع عزم و کاریپ تیظرف مطالبات، دامنه .4

»  در شتریب سهم مانند،ی مسائل کرد،ی م نییتع را زهایست و جنگی اساس محور دستمزدها شیافزا. بود نیشیپی ها دوره با اسیق در

 زانیم بردن باال و اوالد و تأهل نهیهز کمک کار، شرائطی سخت غرامت مشاغل،ی بند طبقه طرحی اجرا ،ها کارخانه« ژهیو سود

تا سطح شبه  کارگر طبقه کاری روینی بها تنزلی برا شاه میرژ و هیسرما صاحبان. بودند خواست نیهم متشکله اجزاءی همگ آنها،

 پرونده آن شقه هری برا و کردندی م شقه شقه را کارگران روزانه محقر مزد آنها. دندیازی یم دستی تیجنا و سهیدس هر به رایگان،

 را گریدی سو در دستمزدها تر ددمنشانه چه هری سالخ وی سو کی در های بیعوامفر همه مجال کار نیا. نمودندی م میتنظی ا ژهیو

 کاری روین فروشندگان روزانه معاشی کجا چیه هب ها شقه نیا کل جمع حاصل کهی حال در. ساختی م فراهم شانیبرای کاف اندازه به

 نه!! هستند برخورداری فراوان حقوق و حق از آنها ایگو که شدی م القاء نیچن نیا خوردند،ی م غوطه فقر در کارگر توده و دیرسی نم

ی بورژواز به ها بیفر نیا القاءی سوا مزدها کردن پاره پاره طرح!! دارندی م افتیدر را اهایمزا و حقوق انواع که دستمزد فقط

 زیخاکر کی یجا به که آنسان گرداند،ی طوالن شتریب چه هر را دستمزد شیافزا خواست مقابل در خود مقاومت جبهه تا دادی م امکان

 دلار چند قبول به مجبور کارگران مبارزات فشار ریز اگر مثال طور به. بپردازد خواست نیا با مقابله بهی متعددی سنگرها در

 مانند این ها، و« ماهانه پاداش» و« ژهیو سود» ای اوالد و تأهل نهیهز کمک با رابطه در گردد، مزدها شده اعالم زانیم بر شیزااف



ی ها توده کرد،ی م لیتحم کارگران بر زینی گرید جهت از را مشکل نیهم مذکور طرح. ورزد اباءی شیافزا گونه هر قبول از

ی تمام اعتصاب کی یها نهیهز قبولی جا به شدند،ی م مجبور ندیأفزایب خود کاری روینی بها بری الیر چند نکهیای برا کارگر

 . گردند رایپذ را اعتراض و مبارزه دور نیچندی حتم گاه وی احتمال خسارات و عواقب

ی م دست کارگر توده زددستم شیافزا خواست با مقابلهی برا ترفندها و راهکارها نیا همه از هیسرمای سلطنت میرژ و داران هیسرما

 گسترده ازین و کامل اشتغال تیوضع انباشت، بازار رونق. مودیپی م رشد روند مستمر طور به کارگران انتظار سطح اما زدند،

 کارگر طبقه نیشیپ تیجمع بر کاری روین دیجد فروشنده ها ونیلیم نکهیا با. کردی م تیتقو را روند نیا زین کاری روین بهی بورژواز

 صاحبان. دندیدزدی م هم از را کاری جستجو دری انسانها ،یصنعت بزرگ مراکز در ژهیو به داران هیسرما اما بود شده فهاضا

 کرج دیجد و میقدی ها جاده در خاصی گروههای انداز راه با  رنا، و بهشهری صنعت گروه رانا،یا ونال،یناس رانیا مانندی هائ شرکت

ی دار هیسرما. ساختندی م منتقل شیخوی ها کارخانهی نیکارگز به و نموده بوسی نیم سوار را تاهاروس وارد تازه نیمهاجر ساوه ای

ی اقتصادی ها خواست ،یکاریب خطر از ادیز هراس بدون شاغل کارگری ها توده و داشت اجیاحت کاری روین به سطح نیتر عیوس در

 مزدها زانیم که بود مبارزات نیهم فشار ریز. کردندی م بارزهم آن تحققی برا و طرح را دستمزد شیافزا ها آن رأس در و خود

 سطح ماندن نازلی رو بر شاه میرژ کار وزارت. رفت باالی توجه قابل حدود تای ررسمیغ صورت به 7404 سال از مخصوصا  

 ازی حت را آن زانیم و کرد یم کنترل توانی تمام با را کاری روینی بها ساالنه شیافزا. دادی م نشان رای سرسخت حداکثر دستمزدها

ی سودها حصول و انباشت زیانگ وسوسه اریبس انداز چشم مشاهده با اما هیسرما صاحبان. نمودی م اعالم تر نیپائی جار تورم نرخ

 وزارت مصوبه از باالتری مزدها به گریدی سو در کارگران مبارزاتی سرکش و کارگر به اجیاحت فشار ریز وی سو کی دری نجوم

 744 به ساده کارگرانی برا دایهو دولت مصوبه دستمزد حداقل کهی حال در 7400 سال در مثال طور به. دادندی م تن میرژ کار

 .دلار بیشتر بود 144از  از کرج جادهی ها کارخانه غالب در روزانهی رسم مزد د،یرسی نم روز در دلار

 و خودپوی زیست هیسرما ازی رومندین اریبس فاز دوره، نیا در کارگران مبارزات تیوضعی شاخصها عنوان به باال نکات

ی اساس طبقه دو خودجوش جدال دانیم دیتول و کار مراکزی تمام. دادی م قرار انظار معرض در را کارگری ها توده ختهیخودانگ

آنها درگیر مبارزه طبقاتی  اما !!کردندی نمی اسیس مبارزهعلی الظاهر و به زعم رایج چپ لنینی،  کارگران. بودی دار هیسرما جامعه

چپ لنینی کل دار و ندار مبارزه سیاسی را در رژیم ستیزی . بودند و هر سطح مبارزه طبقاتی در عین حال یک مبارزه سیاسی است

دموکراتیک فراطبقاتی خالصه می کند و هر شکل یا هر سطح مبارزه طبقاتی کارگران را به خاطر اینکه تحت رهبری یک حزب 

.!! ست، یا با هدف مستقیم سرنگونی یک دولت و آوردن دولت دیگر بورژوازی صورت نمی گیرد غیرسیاسی نام می گذاردسیاسی نی

 انهینما کالیرادی زیست میرژ از خودجوش اجتناب بلکهی اسیس مبارزه از فرار نه دادندی م انجام 04ایران در دهه  کارگران آنچه اما

 نیا و کردندی م نرم پنجه و دستی دار هیسرما خیتاری ها میرژ نیتر درنده ازی کی سرکوبی اقو با مستمرا   آنها. بودی بورژوائ

 جدال پروسهی تجزایال جزء عنوان به و استثمار نیا فشار کاهشی برا ه،یسرما توحش و استثمار شدت هیعل مبارزه بطن در را کار

 و بلوغ فاقد ،یابتدائ قطعا   نجایا در کارگر تودهی زیست هیسرما. ندبه پیش می بردی مزدی بردگ مناسبات و دار هیسرما طبقه با خود

ی دار هیسرما ضدی طبقاتی ها بارقه دوره نیا در کارگران مبارزات. مینکن فراموش را زیچ کی نهایا همه با بود، ریپذ بیآس قا  یعم

 تا 7414ی سالها فاصله در توده حزب رس پشت در آنهای صدا و سر پر اریبسی اسیس مبارزات با اسیق دری شتریب مراتب به

 دند،یبخشی م عظمت و ساختندی م پر را توده حزبی اسیسی ها نگیتیمی طوالن صفوف کهی کارگر میعظ تیجمع. بود دارا 7441

 نخست مهینی کارگر جنبش اما کردند،ی م هم بای بورژواز ارتجاع مختلفی ها بخش حساب هیتسو ارمغان را خود کاریپ قدرت کل

 طبقه مقابل در خود فرسوده اریبس تیموقع بهبود و میترم پود و تار نازل اریبسی سطح در ولو را قدرت نیا. نمودی نم نیچن 04 ههد

 در. باشدی درسهائی حاو ،این حادیه به مارکس نگاه هیزاو و مشابهی خیتار واقعه کی به اشاره دیشا نجایا در. کردی م دار هیسرما

 در داران هیسرما زدند، اعتصاب به دست مزددست شیافزا خواست طرح با آلمانی ایسیلیش در کارگر هزار چندی الدیم 7800 سال

 و قهر به توسل با و شد دانیم وارد کارگران هیعل معمول مطابق هیسرما سرکوبی قوا کردند، مقاومت کارگری ها توده مطالبه مقابل

« یآلمان –ی فرانسو سالنامه»  معروف هینشر« روگه» دوستش با همراه مارکس زمان آن در. شکست هم در را اعتصاب ،سرکوب



ی و. خواند تیاهم کم آنی اسیس بار فقدان خاطر به را ایسیلیش کارگران اعتصاب و نوشتی ا مقاله روگه. ساختندی م منتشر را

 مقاله خواندن با مارکس!! گذاشت خواهدنی ریتأث آلمانی جار اوضاع بر نبودنی اسیس لیدل به اعتصابات گونه نیا که داشت اصرار

 انیم سهیمقا به شیخو نقد در او. گرفت انتقاد باد به را روگه نظرات اساس ا  یثان و داد انیپای و با خودی همکار به اوال   روگه

 و تر نندهک نییتع تر، مهم را نخست زشیخ و پرداخت ها آنی سیانگل رانیهمزنجی اسیس مبارزات با ایسیلیش کارگران اعتصاب

 نداشتن ای داشتن سر بر بحث که بود نیا مارکس کالم ماحصل. کردی ابیارزی سیانگل کارگرانی اسیس اعتراضات از اثرگذارتر

 که کرد اضافه مارکس. باشد موجود تینیعی ا شهیر رییتغی برای و جنگ سالح وی طبقات دیبا کارگری آگاه. ستینی اسیسی آگاه

 کهی حال در است، ارزنده و اثرگذار اریبس کندی م کمکی آگاه نیا پرورش و رشد به که آنجا تا ایسیلیش کارگرانی اقتصاد اعتصاب

 کشور آن روز اوضاع دری اساسی جائ به جا چیه به قادر الزمی طبقات هیبنما فقدان لیدل به سیانگل کارگر تودهی اسیس مبارزات

 (0). ستین

ی جهانی کارگر جنبش درون کشمکش مورد مسائل نیتر زده آشوب ازی کی درک دیلک گرشیدی ها حرف همه مثل مارکس سخن نیا

 سرنگون را ها میرژ نیرومندترینی اسیسی آگاه نیشتریب با باشند، استیس کرانیب بحر دست رهیچ غواصان توانندی م کارگران. است

 از و سردرگم مفلوک، ر،یتقص به ورشکستگان تازها و تاخت نیا همه از پس سرانجام و اندازند راه انقالب سر پشت انقالب سازند،

 ا،یآس در ستمیب قرن طول دری الملل نیب کارگر طبقه ازی میعظی بخشها که استی سرنوشت نیا. گردندی طبقات کارزار مات لحاظ همه

 توانندی م کارگری ها دهتو. است آموز درس زین ماجرا گرید هیرو. است کرده تجربه را آنی شرقی اروپا و قایافر ن،یالتی کایامر

 کننده رهیخ توانندی م دهند، سازمانی بورژواز بر خودی اجتماع وی رفاه ،یاقتصاد مطالبات لیتحمی برا را ها جنبش نیتر گسترده

 نیا در. باشندی طبقات مبارزه مستأصل و زبون سرگردان، بازندگان هم باز اما آرند دست به قلمروها نیا در را های روزیپ نیتر

 حیتصر آن بری درست به مارکس آنچه. است مصداق نیبهتر کایامر کل وی غرب وی شمالی اروپا کارگر طبقه سرنوشت زین نهیزم

ی زندگی قلمروها کل وی فرهنگ ،یمدن ،یحقوق ،یاسیس ،یاقتصادی ها حالتی تمام در کارگران مبارزهی زیست هیسرما جوهر داشت

 بر را حاکمی اسیس قدرت رییتغی شعارها رایز شدی می تلقی تیاهمی ب دهیپد« روگه»ی برا ایسیلیش کارگران زشیخ. بودی اجتماع

ی طبقاتی خودپوی آرائ صفی ها بارقهی اقتصاد جنبش همان خم و چیپ در بالعکس مارکس اما د،یکوبی نم آلمان روز تیوضع سپهر

 را شیخو شدن کاریب به اعتراض در ها نیماش به کارخانه کارگران حمله حتی او کرد،ی م مشاهده را هیسرما مقابل در کارگر توده

 مهم پاسخش که استی پرسش آورد؟ی م نظر به گونه نیا را مذکور حادثه و دیشیاندی م نیچن چرا. دیدی م هیسرما به ها آن حمله

 . است اریبس تیاهم حائز ما حاضر بحث در ژهیو به و است

 خردی ا تره چیه همی بورژوائ تانتیلیمی طلبی دموکراسی برا و نبودی ستیکالیسند راست سمیرفرم ریاس ایسیلیش کارگران شورش

 و عرف و شرع به لیدخ بستن وی سینو ضهیعر دنبال ،دادی نم تیاهم را هیسرما با تیضد هیبنما بدونی زیست میرژ. نمودی نم

 در داران هیسرما دند،یشوری م آوردی م سرشان رب هیسرما آنچه هیعل کارگر هزاران. دنبو همی بورژواز دولت و مقررات و حقوق

 دیتول پروسه وارد را مدرن آالت نیماش کاری روین تر انهیوحش استثمار وی اجتماع کاری بارآور شتریب چه هر بردن باالی برا تالش

ی سوا زیچ چیهی ارخو وی کاریب نیا باعث وی بان افتاد،ی م فقر وی گرسنگ ورطه به شد،ی م کاریب کارگر توده ساختند،ی م

 و قانون به توسل چیه بدون کارگران. شدی م ظاهر دار هیسرما تیشخص در و داشت تن آالت نیماش لباس هیسرما اما نبود هیسرما

 از و آالت نیماش به شیخوی طبقات کننده نییتع قدرت به اتکاء با صرفا   و هیسرما حقوق و اندرز و وعظ و مذهب و تیمدن و قرار

ی رو بر و دیدی م کارگران خودجوشی زیست هیسرما شفاف جلوه را حمله نیهم مارکس و کردندی م حمله هیسرما به قیطر نیا

 نیفعال مند نقشه و دار افق آگاه، خالق،ی دخالتگر ازمندین قطعا   کهی زیچ. کردی م محاسبه آن بلوغ و دنیکش برگ و شاخ و دنیبال

 کارگر طبقه مبارزات تیوضع مورد در باال مباحث و ماجرای تمام. بود مارکس خود مانندی هائ انسان وی کارگر جنبشی اندرون

 ناموس قانون، به. کردندی نمی نگار ضهیعر کارگران هم نجایا در. نمودی م صدق همی دیخورش 04 دهه نخست مهین در ران،یا

ی م دانیم وارد را قدرت نیا. نمودندی م آغاز دخوی طبقات قدرت از قا  یدق بالعکس. جستندی نم توسل هیسرما حقوق و عتیشر نظم،

 آماج آسمان و نیزم ازی وقت مثال   گرفتند،ی م کار به هم رای ا مسخره اریبسی ها کیتاکت ها وقتی برخ راستا، نیا در. ساختند



!! کردندی م بلند دست بر را شاه عکس آنجا و نجایا ناگهان شدند،ی م واقعی بورژوازی سلطنت میرژ سرکوب و قهری قوا خونیشب

 و دولت بهی رو کار، نیا با آنان که میکن فکر اگر استی نادرست اریبس تصور اما ،انجام می دادند بسیار غلطی کار مسلما   کارگران

 و قهری خدا هیکر تمثال بالعکس زدند،ی نمی عمل نیچن به دستی واقع طور به آنها نهادند،ی م هیسرما سلطنت و قرار و قدرت

 و عمله به آنها. ساختندی م هیسرما درنده ارتش برابر در خود مقاومت زیخاکری معمار خاشاک و خشت را هیسرما تیسبع و کشتار

 از استی انسان خلق وی خو چه هر د،یدانی نمی زیچ تیبشر از شما که گفتندی م هیسرما شدهی مغزی شستشو ای میدژخ اکره

 نیهم عکس از ،همه اینها به کامل وقوف با ما و دیباشی م هیسرما شاه اراده دونب عیمط و فعل آلت است، بسته بر رخت وجودتان

 افق،ی ب کامال   دوره نیا در رانیای کارگر جنبش. میکنی م استفاده شما حیوقی سرسپردگ اثباتی برا و شما تهاجم دفعی برا اختاپوس،

 چیه ،یمزد کار ضد آگاهی هست به خودی طبقات ختهیدانگخوی زیست هیسرما ارتقاء عرصه در. بود ریپذ بیآس و فیضع پراکنده،

 کارگر کی دست در روزنامه دنید. نداشتند نوشتن و خواندن سواد کارگران% 84 حدود. نهادی نم شینما بهی اتکائ قابل اندوخته

ی اجتماعی حت وی اسیس شدان. کردی م دادیبی کارگری ها خانواده انیم در خرافه و جهل. ماندی می نکردن باور بیعجا به شتریب

ی هست پود و تار خوره بسانو ساواک  میرژ از وحشت ،یزیگر استیس ،یشگیپ قناعت ،یکار محافظه. بود نیپائ کارگر توده

 مراکز همه در کارگران جنبش همزمان اما داشت، وجود های فروماندگ و های کاست معضالت، نیا همه. خوردی م را ها آنی اجتماع

 فاءیا رای بورژواز ونیسیاپوز آن ای نیای تروا اسب نقش آنکه بدون باشد، خود ماوراءی روین چیه رو دنباله نکهیا بدون د،یتول و کار

 را مطالباتش. تاختی م شیپ و کردی می سرکش خورد غوطهی ستیکالیسند راست منحط سمیرفرم منجالب در اینکه بدون و دینما

 از را ها ارزش اضافه میعظ رود. داشتی م باز چرخش از رای صنعتی ها تراست نیبزرگتر کرد،ی م اعتصاب نمود،ی م مطرح

 هیسرما نیتر درنده بر را خودی ها خواستی اریبس قدرت نیهم ضرب به و نمودی م اعمال را خود قدرت انداخت،ی م فرو انیجر

 .نمودی م لیتحم هیسرمای ها میرژ نیتر میدژخ و داران

 جنبش کی به ارتقاء و دنیبالی برای مساعد اریبس تیظرف از مختصات نیا با ران،یا دری دیخورش 04 دهه اول مهینی کارگر جنبش

 شیپ. نداشت وجود کدام چیه که خواستی می فراوانی ها برگ و ساز رخداد نیا وقوع اما. بود برخورداری ستیالیسوس وی طبقات آگاه

 باشند،ی طبقات مبارزه خروشان شط ماهر شناوران که داشت ازینی اثرگذاری اندرون آگاه نیفعال به زیچ همه از مهم و زیچ هر از

ی روین فروشنده توده سلک در که دارا طبقات دانشوران لباس در نه آنان، ازی آحاد عنوان به بلکه کارگران سری باال در نهی نیفعال

 نه ،یمزد کار ضد کاریپ اهل که اردوگاه رس با نه ،یجار جنبش از کیارگانی عضو کهی ریسربازگ مأمور نینش حزب نه کار،

 هیسرما ضدی شورائی ابیسازمان پرچمدار که ستیکالیسند نه ،یمزدی بردگ الغاء افق به آشنا کهی دولتی دار هیسرما قبله نمازگزار

 کردن شقه شقه رکا به دست نه ه،یسرما ضد طلبی سرنگون کهی خلق زیست میرژ نه مارکس، راه دهنده ادامه که ستینیلن نه ،یدار

 عزم صاحب کهی بورژواز ارتجاع ازی بخش بکارانهیفری جوئی دموکراس وی طلب رفرم به آن جزء هر ختنیآو وی کارگر جنبش

 نه باالخره وی دار هیسرما تیسبع وی کتاتورید و ستم اشکالی تمام هیعل کارگر طبقه عیوس تودهی شورائی ابیسازمانی برا جزم

 جنبش کار،ی روین فروش و دیخر رابطه امحاء جنبش آگاه فعال که هیسرمای زیر برنامه و نظم و دولت نوع  لیتبد و ضیتعو مشتاق

 و چیپ از پر فاصله روزش لحظه به لحظه،ی دادهایرو بطن در و متن بر نکهیای برا و ببالد نکهیای برا 04 دهه نخست مهینی کارگر

 و مصمم تیجمع به کندی ط رای ستیکمون وی مارکس آگاهی دار هیسرما ضد تای طبقات خودجوشی زیست هیسرما انیم سنگالخ و خم

ی ها گمراهه همه از آن کامل گسست ریمس نیای طی برا جنبشی اتیح اریبس دوم ازین. داشت اجیاحتی اندرون نیفعال نیا ازی فداکار

 و کیدموکرات الیسوس راست سمیرفرم فیط دو هر توسط شدهی حفاری ها گمراهه. بود کارگری ها تودهی طبقات مبارزه راه سر

 راه سر مهم سد نقش و داشتند خود مصادره در را روزی جهانی کارگر جنبش کل کهی نیلنی نما چپ سمیرفرم پرتنوع اریبس اشکال

 رانیا در 04 دهه اول مهینی کارگر جنبش. کردندی می باز رای الملل نیبی ایپرولتاری مزد کار لغوی ستیکمونی واقعی ریجهتگ هر

 توانستی نم داد رخ شیبرا آنچهی سوای سرنوشت چیهی دار هیسرما ضد جنگی واقع لیر بر دنیچرخ بدون و باال گسست بدون

 شکل در بعد به 04 سال اواخر از آنچه که ندارد قبول ایدن ای رانیا چپ بزرگ ای کوچک جزء چیه است هنوز که هنوز. باشد داشته

 جنبش نیهم گرفت، شیپ را شاه میرژی سرنگون راه و شد رانیای شهرها کلی ها ابانیخ واردی ا ودهت وی سراسر گسترده، جنبش



 مراکز و شهرها محدوده خارج مناطق ها، کارخانهی تمام در جا، همه که رومندین و عیوسی جنبش. بود 04 دهه اول مهینی کارگر

. بودی مزد کار لغوی برا وی دار هیسرما ضدشعور آگاه  فاقد رومند،ین اریبس تنه نیا با کهی جنبش. داشت حضور دیتول و کار مختلف

 داریب سر با نه وی طبقات آگاهی هست با نه را کار نیا اما دیجنگ هیسرما هیعل پرشکوه و توان پر سال چند طول در کهی جنبش

ی تیوضع نیچن بای جنبش نیچن. داد یم انجام خودی طبقاتی هست دری طاغو   سرکش ،خودجوشی سرشت تضاد حکم به کهی ستیکمون

 چیهی سو بهی راه چیه افتنی به قادر افتادی اقتصاد کوبنده بحران ورطه به رانیای دار هیسرما کهی شرائط در تر طرف نیا گام چند

ی نم بر کار نیا عهده از مفرطی فروماندگ در غرق خود کهی وقت و جستی می راه دیبا. شدی نم موجود وضع بر غلبهی برای افق

 عنان. رفتی م سراغش به الزمی آمادگ نیشتریب با که بود فرصت مترصدی اسالم افتهی سازمانی بورژواز هار ارتجاع آمد،

 عجالتا  . کرد میخواه صحبت لیتفص به بعدا   باره نیا در. تاختی م قدرت عرش به و شدی م آن موج سوار د،یقاپی م را ارشیاخت

 . میکن مرور شتریب را رانکارگ دوره نیا کاریپ کارنامه

 

 اعتصابات پرموج طوفان و کارگران

 تیچ جهان کارگران شورش

 غول مؤسسه، نیای سوا که بودی زدی فاتح صادق محمد شرکت صاحب دار هیسرما. دارد قرار کرجشهر  در تیچ جهان کارخانه

 موتور روغن جهان، سردخانه جهان،ی ساز نخ جهان،ی نبات روغن جهان،ی چا. داشت خود تیمالک در رای فراوانی صنعتی ها

 ازی باالئ بلند ستیل و جهانی دامدار وی کشاورز متعددی بنگاهها جهان،ی بافندگ جهان،ی آبادان شرکت آرمه،ی ساز کیالست جهان،

 1444 از تیچ هانج کارگران شمار فقط. کردی م استثمار را کارگر هزاران فاتح. داشتند تعلق او بهی همگ ها کارخانه و عیصنا نیا

 نیا افزونتر هم باز دیتشدی برا او. سودی م مرگ به سری و تیمالک تحتی ها شرکت و بنگاههای تمام در استثمار شدت. بود باالتر

 تا دادی م کوچ تهرانی سو به خود زادگاه شهر زد،ی از را گرسنه و کاریب انسان ریکث لیخ. زدی می توحش هر به دست استثمار

 آماج و بخرد تهرانی ها حومه کارگران گانیرا شبهی بها از تر نازلی حتی بهائ به را هیسرما جهنم شدگان نینفر نیا کاری روین

آن  و افتادی م زن کارگران نیتر مستأصل و نیتر گرسنه ن،یتر مفلوک جان به نید فریب سالح با. دهد قرار خود انهیوحش استثمار

 سطح. ساختی م ساقطی هست از و فرسودی م کاری ها روزانه نیتری طوالن با ،یکار رائطش نیتر کشنده و نیتر سوزان درها را 

 کارخانه نیا کارگر 1444 ،یوضع نیچن در. بود نیپائ اریبس تیچ جهان در جمله از ،یوی ها کارخانه همه در کارگران دستمزد

 دار هیسرما به روز 4 و شدند دستمزد شیافزا تارخواس 7404 سال بهشتیارد 4 در ها آن. گرفتند اعتصاب و اعتراض به میتصم

 همه خاص کهی بار چندش متفرعنانهی تفاوتی ب با فاتح. سازد محقق را آنها خواست تا دادند فرصت شرکت مالک تکاریجنا

 قهر و ریتحق و دیتهدی ائیدن که نداد نشان مزدها شیافزا زانیم چیه بهی لیتما چیه فقط نه آنهاست ساالران اسالم ژهیو به انیکارفرما

 از ماالمال واکنش دنید با کارگران و بود ماتومیاولت موعد انیپا بهشتیارد 8 روز. کرد آوار کارگران سر بر هم رای بشر ضد

 میرژ سرکوبی قوا از معمول مطابق کارخانه صاحب.  آوردند در صدا به را اعتصاب شروع پوریش دار، هیسرما نفرت و نخوت

 کارخانه طیمح وارد کارگرانی صدا کردن خفهی برا ژاندارمی ریکث شمار زدن هم به چشم کی در و نمود استمداد هیسرمای سلطنت

 نه ولو کارگران اما گردانند باز کار سر به را کنندگان اعتصاب تا دندیکوش کشتار به دیتهد و قهر و زور به توسل با ها ژاندارم. شدند

ی گرسنگ ازی ناش زیآم خفت مرگ انیم که اند نموده ثابت ی مهم،ها بزنگاه سر بر ژهیو به دها،رخدا غالب در خا ،یتار ولی ،شهیهم

 . کنندی م انتخاب رای دوم گریدی سو دری طبقات کاریپ و مقاومت برگ و ساز مرگ و یسو کی در میتسل و

 هیسرما انیم نابرابر نبرد از بسیار پرشکوه  یا صحنه خود مقاومت با و ستادندیا آنان. کردند نیچن قا  یدق زین تیچ جهان کارگر توده

 کارگر 1444. دندیگردی مائیراهپ آماده کارگران متقابال   و افزود خود توحش و دیتهد بر سرکوبی قوا. گذاشتند شینما به را کار و

 دست از تا روندی م نانآ که بود نیا ماجرا ظاهر. افتادند راه هیسرما دولت« کار وزارت»ی سو به تهران – کرج جاده طول در

ی حرفی جا بودند توهم نیا ریاس کارگران نکهیا در!! کنند تیشکای دار هیسرما درنده دولت به کارخانه صاحب تکاریجنا دار هیسرما



 نیا زا واقعا   کهی دیپرسی م میرژ کار وزارت عازم کارگران انبوه تیجمع از موقع همان گرا. برد ادی از دینبا را زیچ کی اما ست،ین

 دزدان سیرئ شیپ را دزد تیشکا تا میروی می آر» : گفتندی م طنز به قطعا   آنها درصد 84! دارند؟ی ا معجزه انتظار امامزاده

ی عاص هیسرما هیعل آنها. ستین دشوار پاسخ چرا؟!! دادندی م انجام را نادرست کار نیهم و رفتندی م کارگران با همه اینها!! «میبر

 و راه که تعجبی جا چه و کردندی م مبارزه دیبا نمود،ی م دیتهد مرگ وی گرسنگ به را کودکانشان و زن هیسرما قهر فشار بودند،

رژیم های حاکم و دولت های  توسط روز آن تا شیدایپ لحظه از آنها جنبش .نمی دانستند رای دار هیسرما هیعل مبارزه درست رسم

  . افکنده بود اقامت رحل گرید هگمراه بهی ا گمراهه از ،بشری رهائ دار هیداع و آنها سری باال احزاب توسط و سرکوبی بورژواز

 رفتندی م شیپ کهی ا جادهی سو دو هر در. دادند ادامه تهران شهر سمت به را خویش یاعتراضی مائیراهپ کارگر 1444بیش از 

 اضافه دیتول مشغول کارگر هزاران و صدها دامک هر در کهی بزرگ اریبسی صنعتی واحدها. داشت قرار کارخانه سر پشت کارخانه

ی صدا دنیشن بای ا عده کارگران نیا انیم از که دادی م نشانی بعدی ها گزارش. بودند داران هیسرمای برا هیسرما و ارزش

 نیا بعضا  . دندیگردی م آنها صف به وستنیپ آمادهی همگان رنج و مشترک درد احساس با وارها،ید پشت از خود معترض رانیهمزنج

 کارخانهی خروج وی ورودی درهای تمام بستن به دستور ها کارخانه حراست و انیکارفرما لیدل نیهم به درست و کردندی م را کار

 پراکنده و تک تک صورت بهی ادیز نسبتا   کارگران ،یمائیراهپ  قیدقا طول در روزها آنی خبرها اساس بر ها نیا همه با. دادند ها

 سرکوبی قوا. شد بالغ نفر 7444 به روزها باز هم مطابق گزارشات همان عده نیا شمار. دندیگرد ملحق نندگانک اعتراض صف به

 کارگران. کرد شتریبی روین اعزامی تقاضا میرژی نظام قدرت مراکز با تماس ضمن و نمودی فروماندگ احساس وضع نیا مشاهده با

 صاحبی فرمانده تحت سرباز، 7444 حدود که بود جا نیهم در و دندیرسی اسنگکاروانسر به موسوم منطقه بهی مائیراهپ ادامه در

 بردگان نهیس به ها مسلسل. بستند کارگر معترض توده بر را راهی شاهنشاه منفور ارتشی ها ونیکام بر سوار مزدور، منصبان

 در و شتافتند ها مسلسل جنگ به کلوخ و سنگ با کارگران. شدند مقاومت آماده استوار اراده با انیمایراهپ و رفت نشانه هیسرمای مزد

 باال مقامات از جواز کسب با ارتش آدمکش فرماندهان شد، مغلوبه جنگ. رانند عقب به را مزدوران صفوف توانستند نخست لحظات

 زخمی ادتریز اریبس شمار و شدند کشتهی ادیز عده. دیگرد باران گلوله کارگرانی طوالن اریبس صف. کردند صادر عام قتل دستور

 کشته جمله از کارگری عل و کوکارین حسن روز،یف حشم هللا هیوج. رفت باالتر نفر 14 از روز آن کشتگان آمار. برداشتند نیسنگی ها

 ندچ ظاهرا   چه اگر و خوردند شکست شدند، پراکنده زهیسرن زور به و قهرا   آنها ماندند، بازی مائیراهپ ادامه از کارگران. بودند شدگان

 . دندینرس خود خواست به اما دیگرد اضافه آنانی دستمزدها بهی الیر

ی ها توده انیم در شاه، میرژ درون در رای گوناگونی ها بحث دادیرو وقوعی روزها در آنها کشتار و تیچ جهان کارگران شورش

 دایهو عباس کشتار، روزی فردا. دز دامن مسلحی کیچری سازمانها درون در وی کل طور به جامعه سطح در کارگر، طبقه عیوس

ی ا چاره دیبا کارگران مبارزات موج با مقابلهی برا که داشت اعالمی ضمن طور به ه،یسرمای سلطنت درنده میرژ وقت ریوز نخست

 حرف ماحصل. نکرد غیدر حاکم هاری بورژواز ارتجاع ازی بخش حل راه ای شیخو حل راه طرح از روز همان در او. دیشیاند گرید

 و کاهایسند درون در آرام و خفته سطح هر در و جنس هر از ها کشمکش و گردند کایسند صاحب دیبا کارگران که بود نیا دایهو

اینکه باید سندیکاها و اتحادیه هائی پدید آیند، سد راه . تعبیر زمینی این سخن نیز بسیار صریح و آشنا بود. گردد فصل و حل ها هیاتحاد

 طبقه. کارگران شوند و کار سرکوب جنبش کارگری از این طریق نیز سوای اعمال قهر نظامی دنبال گرددشکل گیری مبارزات 

 و عمق و دامنه بر روز همانی فردا از که نداد راه دل بهی وحشت چیه فقط نه خودی تیچ جهان رانیهمزنج کشتار از رانیا کارگر

ی جبر پروسه در دادن جان شکوه و مبارزه تیمبرم که واهمه و هراس هن بود دادهی رو آنچه از آنها. افزود خود مبارزات شدت

ی گانیبا از را« مطلوب به مصادره» پرونده واقعه، لیتحل دری کیچری سازمانها. دادند ادی هم به و آموختند را استثمار هیعل کاریپ

 بسته راهها همه. ماستی حرفهای درست واهگ زیچ همه که زدند ادیفر کارگری ها توده به خطاب و آوردند رونیبی ارسطوئ منطق

 و شیخو وجود متوجه را کارگران ،یاتیعمل انجام با تا دندیکوش بعدها آنها!! است راه تنهای کیچر زیقهرآم مبارزه به توسل و است

 دار هیسرمای دزی فاتح محمدصادق 7404 سال مردادماه ستمیب روز در رانیا خلقی فدائی کهایچر سازمان. سازند خود راهی درست

 نیهم بهار در زین خلق نیمجاهد سازمان. رساند قتل به و داد قرار گلوله هدف کارگران کشتار جرم به را کارخانه سفاک و منفور



 سطح در. ساخت منفجر بمب با بود کارگری ها توده کشتار در کیشری نظام مراکز جمله از که رای کاروانسراسنگ پاسگاه سال

 شهیهم مثل ونیسیاپوزی نید هاری بورژواز باالخره و کردند نفرت ابراز کارگران عام قتل به نسبتی عاصی اراضنی ها توده جامعه

 شاه تکاریجنا میرژ به خود وجود عمق در. ساخت خود شوم و فیکث اریبس ارتزاق برگ و ساز را حادثه بند بند وار کرکس

 خون تا دیکوشی م حال همان در د،یدی م معترض کارگر هر مسلم حق ار خود طبقه حاکمان داغی ها گلوله و گفتی م« نازشست»

  .پردازدی طبقات بانیرق ازی خواه باج به بیشتر یسرزندگ با و سازد خود کاسبکار چهره سرخاب رای قربان کارگران

 بزرگ مراکز ازی برخ دری گرید مهم اعتصابات 07 و 04ی ها سال فاصله در و تیچ جهان کارگران زشیخ از بعدی ماهها در

 اعتصاب نینخستی زمان فاصله نیهم در« یمل پارک» به موسومی مل کفش مجمتع کارخانه 24 کارگران. داد رخ کشوری صنعت

ی اقتصاد وی شتیمعی ها خواسته طرح با و دستمزدهای کم به اعتراض در کارگر 0444 حدود .کردند آغاز را خود 31 دهه بزرگ

 کارگران اعتراض مقابل در تا دندیکوشی وی ژاپنی شرکا و شرکت صاحب دار هیسرما« یروانیا». دندیکش کار از دست دخو

 توده بازگرداندنی برا م،یرژ سرکوبی قوا وی ژاندارمر از صاحبان سرمایه. زنند باز سرهای آنان  خواست قبول از و کنند مقاومت

 با و زدند مقاومت به دست کارگران. شد دانیم وارد سطح نیتر عیوس دری انتظامی روین. خواستند کمک کار، سر به کارگر

ی نازل سطح به هیسرما صاحبان سرانجام و دیانجام طول به روز چند اعتراض. فشردندی پا مطالباتشان حصول بر الزمی کپارچگی

 حدود از مستقلی حت کردند، شروعی ا کارخانه هر داخل در کارگران کهی ا مبارزه هر. دادند تن کنندگان اعتصاب مطالبات از

ی ریگ بهره هدف بای بورژواز. گذاشتی جا بهی جد ریتأث ها آن رانیهمزنج ریسا انیم اعتراض شور گسترش بر ش،یدستاوردها

 نیباالتر بهی ابیدست الزم راهکار که دیتولی ها نهیهز کاهش نیشتریبی زیر برنامه و موجودی اقتصادی ها ساخت ریز از حداکثر

ی حواش در کرج و تهران انیم فاصله در ،ینیمعی ائیجغراف محدوده در را، هیسرما ریمقاد نیتر میعظ کرد،ی م نییتع را سود ارقام

ی دارای ها کارخانه وی صنعت بزرگی ها تراست منطقه نیا سراسر در. بود کرده زیر شیپ شهر دو نیای مواصالت مهم جاده سه

 کیفابر هر در آنچه اخبار. دادندی م لیتشک را دیتول و کار مراکزی سراسر رهیزنج کی  گر،یهمد وارید به وارید کارگر، هزار چند

 نیرتریکث ن،یای سوا. افتندی یم اطالع آن چون و چند از کارگران و دیچیپی م گریدی دیتولی واحدها دربه سرعت  داد،ی م رخ

 آبادها،ی حلبی راه روزانه، کاری متوال فتیش دو ای کی از بعد عصرها ها، یکمپان نیا شاغل کاری روین فروشنده تیجمع بخش

 متراکم و شلوغی ها محله آن در دند،یگردی م گرید مشابهی ها نینش کومه و نوها رانیشم دها،یسف خاک ها، آباد افتی زورآبادها،

 ،یمصرف شرب آب ملحی برا آبی عمومی رهایش کنار در انتظار گاه به ها،ی نانوائ صف در روزمره، جیرای دارهاید دری کارگر

 و ستم ،حقارت ،استثمار، رنج و درد. کردندی م باز هم شیپ دل سفره گریدی جاها و ها کارخانه ذهاب و ابیا وسائط ستگاهیا در

 بتیمص به اعتراض در کار، طیمح در رانش،یهمزنج و خود که را آنچه هر کدام هر و نمودندی م بازگو همی برا را مشترک فالکت

 فقر، ،یستمکش شهیر بودند،ی واحدی اجتماعی هست آحادی همگ. کردندی م نجوا هم با بودند داده انجام رشانیدامنگی اانتهی بی ها

 آنچه هیعل خشم آتشفشان حالتی همگ. دیجوشی م هیسرما وجود قعر از ،یواحد نقطه از آنانی هایروز هیس و های بدبخت  ت،یمحروم

. بود آنها مبارزات و استثمار کار، شرائط اخبار انتقال مصالح ها آنی زندگ پود و تاری تمام. داشتند را آوردی م سرشان بر هیسرما

 گرید کار مراکز کارگران گوش در عیسر نسبتا   راهها، نیا همه از کارخانه هری جاری دادهایرو و اعتصابات به مربوط گزارشات

 شور کرد،ی م درز که کجا هر به بود، همگن رنج و درد و استثمار هیعل متحد اعتراض پژواک که لیدل همان به خبرها نیا.دیچیپی م

 -کرج محوری ها کارخانه در ژهیو به سال، دو نیا در اعتصابات. ساختی م مشتعل و بردی م خود با هم را زشیخ و مبارزه

 .    دیکش برگ و شاخ زین کشور نقاط ریسا به عیسر اریبس اما کرد شیافزا به شروع تهران،

 

 موج با آن ازی هائ بخش ،7407 سال همان در که بودی گرید بزرگ کارخانه خوزستان استان در «اریشهری صنعت وهگر»

 Filip ».یهایکمپان. داشت تعلقی داخل وی خارج نفوذیذ اریبس داران هیسرما به شرکت نیا. دیگردی لیتعط دچار کارگران مبارزات

Brothers »وی کائیامر (Demac )زادهی عل ،یا گنجه نیناصرالد ،یالجورد ،یرضائی عل. بودند آنی خارج هامدارس دوی آلمان 



 شهداد، ار،یشهری نامها با شرکت بزرگ بخش 0 در کارگر 1444 از شیب. دادندی م لیتشک را آنی رانیا مالکان انیفرمانفرمائ و

 در کشور، فوالد صنعت ازی مهم حلقه عنوان هب مجتمع کل. شدندی م استثماری ا انهیوحش اریبس صورت به شهباز و شهاب شهپر،

 بازی جد محاسبات ،یاجتماع هیسرما دیبازتول چرخه در آن نقشی رو بر شاه میرژ و داشت قراری صنعت کیاستراتژ مراکز زمره

 ازی وجهت قابل سهم. رفت فراتر آهن شمش تن هزار 04 و آالت آهن تن هزار 444 مرز از 07 سال در اش ساالنه دیتول. کردی م

 آن سفر هر آستانه دری رضائی عل و نمودی م دارید شرکت از یک بار سال هر شاه. شدی م دیتول جا نیهم در کشوری مصرف فوالد

 و هراس و خفقان از آکنده وی تیامن شدت به ژه،یو شرائط نیا ریتأث تحت کارخانه کار طیمح. افزودی م مجتمع بهی ا تازه بخش جالد،

 مزد زانیم 7407 سال دری حت. نمودندی م افتیدر را دستمزدها میزان نیتر نازل ران،یا گریدی جاها همه مثل نکارگرا. بود رعب

 متخصص، کارگران روزانه دستمزد حداکثر. بود روز در تومان 71 فقط کردندی می فن کار که آنان و فرزکاران جوشکاران،ی رسم

 یها ورقه. بود آور مرگ لحاظ همه از کار شرائط. کردندی م افتیدر روز در انتوم 8 فقط ساده کارگران. دیرسی نم تومان 44 به

 ریسراز ها لیری رو و خارج ها کوره از اد،گری سانت درجه 7144 حرارت با با بیشترین سرعت گداخته آهن طوالنی و عریض

 ابزار و انبر با وقت فوت چیه بدون ر آنهاهمزنجیران دیگ و کردندی م کنترل دستگاهها قیطر از را ها شمش عده ای کارگر. شدی م

 همان در آنها ازی اریبس محتوم سرنوشت ،العالجی هایماریب انواع وی کبد امراض وی کور به ابتال. نمودندی م کالفی دست هیاول

 شیخو جان کار طیمح سوانح مکرر وقوع و الزمی منیا وسائل گونه هر فقدان لیدل به زین های لیخ .بود شرکت در کار نخستی سالها

 بهره کارگری ها تودهی قوم بیترک از شاه میرژ و شریک وی یآلمان وی کائیامرسرمایه داران  ،یرضائ. دادندی م دست از را

 مبارزات ازی ریجلوگی برا آنها بودن کرد و لر و عرب و فارس از و آوردندی م عمل بهی ستیتالیکاپ تکارانهیجنای ها یبردار

 را خود تالش همه. کردندی نم بسنده حد نیا به کارگران انیم تفرقه جادیای برا داران هیسرما. جستندی م سود هیاسرم هیعل متحدشان

 الزم های تخصص داشتن بای حت ها یاول به. دهند قرار هم مقابل در زین رای رانیرایغ وی رانیای مزد بردگان تا بردندی م کار به

مزدهای بسیار بیشتری  ،یفنی توانائ و سواد سطح همان با های دوم نمودند،ی م پرداخت تومان 444 معادلی ا انهیماه دستمزد

 (0) .دریافت می نمودند

 کارگران. شد زیلبر صبرها کاسه 07 سال در. کردی می باز را انفجار باروت نقش کارخانه شاغل کارگر تودهی برا باال مسائل همه

 شرکت، دیتول پروسه با رابطه در را ماهه چند فشردهی آموزش دوره کی که بودندی کسان العمومی عل نانیا. شدند اعتراض آمادهی فن

 خواست طرح با روز کی صبح. بودندی عاص ها حقارت تحمل و دستمزدها نیپائ سطح از. داشتند خود نهیشیپ در آلمان کشور در

 ناآگاهی ریاس زیچ هر بر مقدم. دیکشی م رنجی مهم اریبسی ها لیآش پاشنه از ها آن اعتصاب دند،یکش کار از دست شیخوی ها

 از خود نمودن زیمتمای برای ا لهیوس نند،یبی جمع کارزار سالح آنکهی جا به را خود تخصص به انیکارفرما ازین بودند، رانگریو

 کارزار پروسه ردوا خود طبقه جنبش نیفعالبه عنوان  آنها. پنداشتند هیسرما صاحبان از ازیامت گرفتن و تخصصی ب رانیهمزنج

 1444 ساختن همراهی برا راستا نیهم در. بستند دل رانیهمزنج با خود موهومی تفاوتها و شیخوی گروه وی سکت منافع به نشدند،

 از مشتعل قهر آتش وی طبقات مشترک رنج و درد و استثمار سراغ به دند،ینگردی شیاند چاره و کوشش کار به دست کارخانه کارگر

 بدون و هشتند دست از هیپای ب توهمات ورطه در را خود کاریپ قدرت کل کار نیا با و دندیکش خط نهایا همهی رو رب نرفتند، آن

 تندنس نیا کارکرد و وجود از توجه قابل نسبتا  ی سطح در رانیا کارگر طبقه روزها آن در. کردند آغاز را اعتصاب الزم پشتوانه

ی سالح عنوان به و شدی م تیتقو داران هیسرمای سو از شده حساب کهی تندنس. بردی م جرن ساز شکست و ندهیفرسا انبار،یز اریبس

 صف از داشتندی مهارت و سواد که را کارگران ازی ا عده ها کارخانه مالکان. گرفتی م قراری سودجوئ موردی کارگر جنبش هیعل

 به کارگری ها توده با زیتما مدال نمودند،ی م جعل نشایبرای کارمند رسم و اسم مواردی ا پاره در. کردندی م جدا رانیهمزنج

ی م ها آن ازی حت جاهای لیخ در. دندیکشی م ریشمش آن های طبقات اتحاد وی کپارچگی کریپ بر قیطر نیهم از و ختندیآوی م گردنشان

 موجب کیستریه نظارت و نترلک ،یریسختگ با. کنند فاءیا را هیسرما هار اکره و عمله نقش ،کار مختلفی ها سالن در تا خواستند

 نیا همه به داران هیسرما. رندیگ قرار آنان استثمار تر انهیوحش چه هر دیتشد خدمت در و شوند کارگران کاری سخت و شدت سرعت،

ی صنعت گروهی فن کارگران. جستندی م توسلی کارگر جنبش بری کار ضربات نمودن واردی برای طبقات زانهیبشرستی ها وهیش



ی توجهی ب آنها مهم معضل. داشتند جزمی عزم داران هیسرما و هیسرما هیعل مبارزه در که نبودند های دوم زمره در فقط نه اریشهر

 نیا بدون آنان. بود مشترکی خواستها بر دیتأک و کارزار و اعتصابی برا شیخو طبقهی ها توده متحد وی جمع جیبس ضرورت به

 به هم باز همزمان و ستادندیا کارگران خواست مقابل در معمول مطابق انیکارفرما. دندیکش رکا از دست الزمی کارها انجام و تدارک

 به چشم کی در ساواکی جهنم سازمان. ندندیطلب کمک هیسرما سرکوب حاضر جا همهی قوا از ،یبورژواز کل نیرید سنت و رسم

 که داد اخطار کارگران به. نمود خود بار نفرت تهاجم و نخویشب برگ و ساز را اتهامات ازی طوالنی ستیل. شد دانیم وارد زدن هم

 نابود صورت نیا ریغ در د،یگرد باز کار سر به!! است دشمنان کار اعتصاب!! است مرزها نیتر حساس کنار و جیخل هیحاش نجایا

 و اندک م،یدید کهی ا گونه به نآنا مبارزهی روین اما فشردندی پا خود مطالبات بر و گرفتند شیپ مقاومت راه کارگران!! شد دیخواه

  میرژ و داران هیسرما. گرفتند قرار دهایتهد و ها شکنجه نیبدتر آماج و شدند ریدستگی ا عده. بودی اختاپوس و میعظ هیسرما قدرت

 نیا در و کنندی ریجلوگ کاری لیتعط از تا نمودند تالش دند،یگرد متوسل اعتراض کشاندن شکست بهی برا هم گریدی راهها همه از

 جیبس وی جمع مبارزه تدارک در انگکنند اعتصاب فاحش تساهل رغم به که است توجه قابل. ننمودند غیدری تیسبع چیه از راستا

 به اعتصاب همه نیا با. شد برخوردار کارخانهی ها بخشی تمام در آنها رانیهمزنج توجه قابل تیحما با آنان اعتراض همراهان،

 . شدند کار شروع وی نینش عقب به مجبور شاه میرژ میدژخی روهاین خونیشب فشار ریز کارگران و دینرس خودی ها خواسته

 

 «رانایا»  کارخانه کارگران بزرگ اعتصاب

 بخش دو از کارخانه. دادی م قرار انهیوحش استثمار مورد را کارگر 0444 از شیب که بودی صنعت میعظی واحدها جمله از رانایا

 لحاظ به زینی دیتول بخش. نمودی می سالخ را کارگر 7044 فتیش هر و کردی م کار روز در فتیش دوی نیچ بخش. شدی م لیتشک

 دو هر. شدندی م استثمار و کردندی م کار کارگر 7444 ها فتیش کدامهر  در. داشت را تیوضع نیهم ها فتیش وشمار کار روزانه

ی واقع طور به کار روزانه بیترت نیا به. نمودی م بار کارگران گرده بری اجباری کار اضافه ساعت 0 حداقل فت،یش هری برا بخش

ی لیخ و سنگ پشم ، کیپالست ن،یمالم موکت، ،ینیچی کاش تن ها ونیلیم سال هر رانایا. بود ساعت 71ی اجبار صورت به و

 کارخانهی فضا بری ا ندهیفرسا اریبسی سیپل وی تیامن شرائط. زدی م فلک به سر آن ساالنه سود و نمودی م دیتول گریدی زهایچ

 راستا نیهم در. ابدی لیتقل ممکن حداقل به کار طیمح در کارگران متعارف ارتباط یحت تا شدی م اتخاذ الزم ریتدابی تمام. بودی مستول

 شرکت صاحب دار هیسرما. بودند کرده نصب و هیتعب هم از دوری ها فاصله به را مختلفی ها بخشی خروج وی ورودی درهای حت

 به تمام نفرت با کارگرانی تمام باخت،ی م عشق نردی پهلو دربار وی کائیامر داران هیسرما ،لیاسرائ دولت با. داشت نام« هیار»

 .انداختندی م نظر  شرکت رعاملیمدی ساسان ناصر به و فرزندانش به ،یو

 به حالت نیبهتر دری اجباری کار اضافه ساعت 0 بهمحاس با که داشتند دستمزد روز در تومان 77 فقط کار شروع در ساده کارگران

 زدن دستی برای همگ و بودندی ناراض مزدها نازل سطح از ژهیو به وضع، نیا از کارخانه کارگر 0444 کل. دیرسی م دلار 740

 انیطغ و دنیبال به شروع ها ینارضائی نجوا 7401 سال خرداد در. بردندی م سر به نشده اعالم باش آمادهی نوع در اعتراض، به

 آماده و کردندی م اعتصاب دیبا. بود روشن جهینت. افتادند چاره راهی جستجو به و زدند ادیفر را کهنهی دردهای عاصی ها توده. کرد

 مترصد قوا همه با و کردند سمع استراق را ماجرا کارزار، شروع از زودتری لیخ میرژ عوامل و انیکارفرما. شدند کار نیهم انجام

 رعب جادیا هدف با و کردند باطل را تر فعال کارگران از تن چند کارت خرداد ششم دوشنبه روز. دندیگرد اعتصاب وقوع از عتممان

 به شیپ ار شیب ها خشم. شد عکس بر کامال   اما توطئه ریتأث. نمودند نصب شرکتی وارهاید و در بر را آنان اخراج حکم وحشت و

 . دیگرد آب بر نقش هیسرما صاحبانی ها قشهنی تمام روز آنی فردا و آمد جوش

. دیچیپ فضا در سالنهای تمام از کارگران قهر خروش که بودند افتادهین کار به ها نیماش هنوز 7401 خرداد هفتم روز بامداد 1 ساعت

 هیسرما و ماند زبا چرخش از عجالتا   سود دیتول چرخ دند،یکش کار از دست روز فتیش کارگر 4444 بیقر زدن هم به چشم کی در

ی نیچ بخشی فن ریمد« تیهدا». کردندی نم هم را تصورش شیپی قیدقا تای حت که شدندی ا صحنه شاهد واج و هاج اریبس داران

 طرح از پس و بودندی عاص آنها. کردندی و نثاری مفصل کتک پاسخ در کارگران رد،یگ شیپی باز لفظ راه شهیهم مثل تا دیکوش



 و شرکت صاحب ،«یساسان» و« هیار»  تا افتادند راه جا همه هم، نفر چند همزمان ماندند، پاسخ منتظر کار طیمح در خود مطالبات

 کی بای ارتش بزرگ ونیکام 71  که بود نگذشته ساعت مین از کمتر. سازند مبتال تیهدا سرنوشت به و کنند دایپ را او عامل ریمد

 وقت فوت بدون سرکوبی قوا فرمانده. شدند کارخانهی فضا وارد 4- ژی نگهاتف و مسلسل به مسلح سرباز 044 از متشکل گردان

ی پاسداری و عوامل و هیار کار محل از تا داد تیمأمور را قهر اکره و عمله ازی ا عده زیچ هر از قبل. کرد حمله تدارک به شروع

 اساس بر. ساخت بخش دو نیا کامل ارتباط عقط مسؤلی دیتول وی نیچ بخش دو انیم فاصله در زین را سربازی ریکث شمار. کنند

 ارتش. داشتند عهده به را اعتصاب سرکوبی فرماندهی سرلشکر وی پیسرت درجات با ارتش مساریت دو دیچیپ ها سالن در کهی اخبار

 حمامی برا املکی آمادگ دادن نشان و وحشت و رعب جادیا خاطر به نخست قیدقا همان در. نکرد بسنده ها نیا بهی شاهشاه رتکایجنا

 . نمودند مستقر کارخانه وارید پس در توپی ادیز شمار و کردند کار دستور زین را توپخانهی ریبکارگ ،خون

 تا را کارگری ادیز عده. شد آغاز معترض کارگری ها توده شکنجه و شتم و ضرب ،یریدستگ بای بورژواز ارتش اتیعمل دوم فاز

. دادند قرار دهایتهد نیشتریب آماج جداگانه صورت به را گروه هر و نمودند میتقس متعددی هاگروه به را آنان زدند، کتک مرگ سرحد

 کاری ها سالنی راه و کنند منصرف اعتصاب ادامه از را کارگران تا گرفتند کار به را خود تالش کل ،سرکوبی قوا فرماندهان

 و شدند عجز وی فروماندگ احساس دچار سرکوبگران. جستند تناعام کار به بازگشت از و نمودند مقاومت سرسختانه کارگران. سازند

 را متزلزل و مردد کارگری ا عده که افتادند فکر نیا به. دندید خود کار چاره تنها را تر افزون زانهیبشرست قهر وی درندگ به توسل

 خلل کارگرهای  توده مصمم اراده در قیطر نیا از دیشا کنند، ها نیماشی انداز راه به مجبور را آنها جرح و ضرب با و ندینما دایپ

 با ، اماهیسرما سرکوبی روهاین تیسبع و توطئه کیتاکت. گردد اعتصاب شکستی برای مناسب لیآش پاشنه خلل نیهم و دیآ دیپد

 مانع ندگرفت میتصم زدن هم به چشم کی در کارگران. در هم شکسته شد ،اعتصاب مبارز در حال کارگر هزاران ساز چاره راهکار

 نیا تحقق ازی ریجلوگی برا و کردند مسدود را کارگران نیا برگشت راه آنها. شوند خود افتادهی پا از رانیهمزنج کار به بازگشت

ی اجرا فکر به و دید مستأصل را خود مجددا   سرکوبی قوا. شدند ریدرگ کارخانه در حاضری نظامی روهاین با دشمن، نقشه بخش

 چشم با را آنها و کردند ریدستگ را کارگر 40 حدود کارگران صف به انهیوحش ورشی کی با روز آن عصر .دافتا دگری ها سهیدس

 روز فتیش به کهی جائ تا اعتصاب نخست روز اقدام نیا با. نمودند منتقل قلعه قزل زندان بهی ارتشی ها ونیکام بر سوار بستهی ها

 1444 و شد دست به دست اعتصاب فتیش نیا کارگران ورود با. دیرس شب فتیش نوبت و آمد انیپا به شد،ی م مربوط کارخانه

 در. داد خواهند ادامه مبارزه به ها خواسته همه حصول تا که داشتند اعالم خود مطالبات طرح و اجتماع لیتشک با کار شب کارگر

 و مجروح کردند، دیتهد توانستند چه هر های اول. افتی ادامه کارگران مصمم مقاومت و سرکوبی قوای بربرمنش زین شب سراسر

 کار شروع گونه هر از ستادند،یا شیخو عزم سر بر زین های دوم. ساختند گاه شکنجهی راه و ریدستگ رای ا عده. نمودند مضروب

 چهارشنبه روز. گفتند پاسخ مقاومت با رای نظامی روهاین حمله و نمودند قیتشوی ستادگیا وی داریپا به را گریهمد کردند،ی خوددار

ی عاص کارگر 0444 مصمم و نیخشمگی ستادگیا مشاهده با میرژ عوامل. کرد دایپ ادامه قبل روز خروش و شور همان با اعتصاب

 روز نیا دری ارتشمزدور  فرماندهانی ابیارز. شدند گریدی ها نقشهی اجرا مترصد ماجرا چالشی برا و رفتند فرو فکر به هم باز

 به موافق پاسخ نام ریز روز نیهم صبح در آنها. کردی نینش عقبی کم دیبا. ستین ساز چاره قهر و سرکوب مجرد که بود آن ظاهرا  

 ارعاب و دیتهد قیطر از را آنچه و کنند گفتگو کارگران با دیشا تا دندیکوش. کردند آزاد را رشدگانیدستگ همه با  یتقر کارگران خواست

 کارگران. افتاد مؤثر باالخره آنها ریاخ کیتاکت. آرند دست به بکارنهیفری ها مماشات راه از بودند، اوردهین دست بهی کار کتک و

ی ها لیآش پاشنه. نداشت قراری انتظامی روهاین هجوم فشار ریز فقط آنها روز مبارزه اما بودند اعتصاب ادامه و مقاومت آماده

 زمزمه. نبود برخورداری درون انسجام وی سازمانده انزیم چیه از اعتصاب. دکری م شکست به دیتهد را آن درون ازی فراوان

ی چگونگ داشت، قرار راه سر بری مشکالت چه کردند،ی م دیبا چه نکهیا اما خوردی م چرخ کارگران انیم شیپ از آن شروع

 نامعلوم و مبهم انکارگر اتفاق به بیقر تیاکثری برا حرکت نیا خم و چیپ به مربوط گرید مسائلی تمام و معضالت نیا بای اروئیرو

 را اخراج غیت های لیخ. دیچیپ خود در را کارگران شمار نیشتریب اعتصاب،ی روزیپ احتمال به دیترد سوم، روز در. آمدی م نظر به

 مطالبات کامل رد آنها دولت و داران هیسرما. افتادند وحشت به فرزندانشان ماندن گرسنه خطر از و ندکرد حس خودی گلو بر



 دستمزد شیافزای الیر چیه پرداخت بدون را اعتصاب است شده که گونه هر خواستندی م و بودند داده قرار کار شالوده را کارگران

 ازی نیسنگ بار کوله با بست بن کی پشت در را خود کارگران اتفاق به بیقر تیاکثر بعد، به سوم روز عصر از. کشانند شکست به

و امیدواری و احساس قدرت نخستین خیلی سریع جای خود را به سردرگمی و نومیدی و دنیای شور . مشاهده کردند دیترد و أسی

این  بر غلبهراههای  شناخت دقیق تر مشکالت سر راه مبارزه، یبرا تالش الزم اما بودند دهیدرخش خوشبسیار  آنها. فروماندگی داد

تجارب اعتصابات، . گو و شور و مشورت نکرده بودندبا هم گفترا چگونگی عبور از موانع و شیوه های ادامه پیکار  ،مشکالت

به اعتصاب اعتراضات و شورش های پیشین خویش و طبقه خود را مالط و مصالح تعمیق این شناخت و چاره گری نساخته بودند، 

ه به فکر پهن روز خویش به عنوان حلقه ای از زنجیره سراسری مبارزه طبقاتی کل طبقه خود نگاه نمی کردند، در فقدان این نگا

کردن بساط درد دل، همپیوندی، همصدائی و پیکار متحد و مشترک کل توده های طبقه خود نبودند، در چنین وضعی مثل همه 

کارگران دیگر در همه مراکز دیگر کار و تولید، کل ظرفیت و توان پیکارشان به قدرت شمار آحاد خویش در فاصله مرزهای 

 انیکارفرما .بودند و به عنوان عوامل مهم شکست ایفای نقش می کردندین ها حلقه های اساسی ضعف همه ا. کارخانه محدود می ماند

 قلب به که بودی خالص ریت امر نیهم و کردند صادر را کارگر 704 اخراج حکم شاه تکاریجنا میرژ سرکوبی قوای همدست با

 به همزمان و دیگرد لیتعط کارخانهی ها بخشی تمام هیماسر صاحبان دستور به دوازدهم صبح تا دهمی روزها. شد کیشل اعتصاب

 نکهیا بدون دیرس خود راهی انتها به اعتصاب. بود خواهد حساب هیتسو ای کار شروع زمان ریاخ روز که شد اخطار کارگران همه

 وی فروماندگ حساسا کهی حال در مبارزات، شکست از پس روز چند. سازد محقق را رانایا کارگر 0444 های خواستیک از  چیه

 میتسل و زدی خودکش به دست فرزندانشی گرسنگ فشار ریز مهاجرروح هللا  نام با کارخانه کارگران ازی کی کردی م دادیبی دینوم

 (4). شد مرگ

 

 « اسای رانیا»  کارگران اعتصاب

 کارگر 444 سال نینخست همان در و دش سیتأس 7401 سال در. بود خودرو کیالست دیتولی ها کارخانه نینخست زمره در اسای رانیا

ی م نیگزیجای رانیا کارگران با دیبا جیبتدر به که دادندی م لیتشکی ژاپن کارگران را عده نیا از تن 744 حدود. کردی م استثمار را

. دیرسی نم زین هشا میرژ کار وزارت توسط شده نییتع حداقل به که نیپائ قدر آن. بود نیپائ اریبس معمول مطابق مزدها سطح. شدند

 آذر ماه لیاوا. بودند اعتراض آماده وناراضی  وضع نیا از همه. نمودندی م افتیدر روز در تومان 8 معادلی زیچ کارگران غالب

 صاحبان روزها آن در. بودند القول متفق هم بای همگ کار نیای برا. دیچیپ کارگران انیم در اعتصاب تدارک زمزمه 7401 سال

 هیسرما به مند نقشه و شدهی زیر برنامه صورت به دایهو دولت. سازند کایسند که خواستندی م کارگران از ساواک هیتوص با هیسرما

ی ها توده مبارزات خطر تر نهیهز کم و تر مطمئنی ا گونه به کاهایسند. ستا آنها نفع به مسلما   کار نیا که بود کرده میتفه داران

 بزرگی صنعتی واحدها همه از شیپ و مختلفی ها کارخانه در جیتدر به ساواک استیس. ردک خواهند رفع آنها سر از را کارگر

 کارگران کوچک، کار مراکز و ها کارخانه در جمله از نداشت، وجودی کائیسند هنوز که کجا هر در و کردی م تن اجرا لباس

 تا دیکوشی م کارفرما اما بود، دار هیسرما منصوب ولمعم طور به ندهینما. کنند نییتعی ا ندهینما خود جانب از که شدندی م موظف

ی کاف اندازه به ندهینما و شدی نم نیچن البته وقتهای لیخ. باشد داشته همراه هم را کارگر توده توهم االمکانی حتی و نیچ دست فرد

 تا داشت را کارگرانی ندگینما سمت کهی کس و نبود نیچن وضع اسای رانیا کارخانه در. گرفتی م قرار کارگران عموم تنفر مورد

 هدف. دهد استعفا تا خواستندی و از اعتصاب آغاز از شیپ روز چند خاطر نیهم به. بود آنان قبول و اعتماد موردی ادیز حدود

 . نسازند کاریب کار از رای و بهانه نیا به و نکنند قلمداد اعتراض محرک را او میرژ عوامل و کارفرما که بود آن شنهادیپ

 زمان عنوان به را خرداد هفتم روز آنان. بود کارفرما جواب افتیدری برا مقرر مهلت نییتع و خود مطالبات طرح کارگران دوم داماق

 را دیتول پروسه کل حتما   نشود موافقت آنان دستمرد شیافزا مطالبه با روز نیا تا اگر که نمودند حیتصر. کردند اعالم فرصت انیپا

 خرداد سوم روز صبح و نمودند کوتاه را مهلت نیا کارگران. رفت شیپی گرید گونه به اما حوادث وقوع وندر. کرد خواهند متوقف



 آنان. فشردندی پا دستمزد شیافزا خواست بر و دندیکش کار از دست همه. بردند فرو کاملی لیتعط در را کاری ها سالنی تمام 7401

 :بود نوشته پالکاردها نیای رو بر. نمودند نصب خانهکار ازی نیمعی جا در و هیتهی پالکاردها همزمان

 «.است جامعه اقتصادی ربنایز کارگر»   --

 «.داردی بستگ کارگر کار بهی اقتصاد شرفتیپ»   --

  «.نداردی مفهوم چیه مادر بدون فرزند و است صنعت مادر کارگر»   --

 فاقد و ته و سری ب آشفته، اریبس مسلما   م،یکن کندوکاو ایپرولتار یمزد کار ضدی ژرفکاو و شناختی مالکها با اگر را باال عبارات

 لحاظ نیا از ،شودی نم دهید آنها در یک جنبش زیست هیسرما و بالغ شعور و آگاهی هست از ای نشانه چیه. هستندی طبقات بار حداقل

ی طبقات مبارزه نیزمی رو وی واقعی ایدن در ند،کردی م میتنظ و نوشتندی م را آنها کهی کارگران اما. باشندی م فراوان رادیا محل

 حرف است جامعه اقتصادی ربنایز کارگر گفتندی می وقت. دندیدی می مهمی رازها انیبی برای مناسب هائ قالب را ها عبارت نیهم

 استثمار میمستق حاصل و گرددی م هیته آنان توسط کراستی استیدن در امکانات و ثروت و هیسرما چه هر که بود نیا دلشان

 ازی گرید شکل زین کارگر کار بهی اقتصاد شرفتیپ زانیم هری خوردگ گره از منظورشان. است هیسرما توسط ها آن ددمنشانه

 بدانند، را شیخو فکر و ذهن انیجری اسیسی فرمولبندی واقع رسم و راه نکهیا بدون الکن زبان با. بود نخست تیواقع همانی بازگوئ

 احداث کهی ا کارخانه هر افتد،ی م کار به کهی ا هیسرما هر گردد،ی م خلق کهی ارزش هر شود،ی م دیتول چه ره که زدندی م ادیفر

 همه و همه است، آکنده خود وجود از را ایدن چه هر کالم کی در و دیآی م دیپد کهی آهن راه و جاده و بندر و راه هر ،شده است

ی م دیتأک بودن، ها ثروت و ها هیسرما و ها ارزش همه نندهیآفر و شیخو نقش نیهم بر زین آخر جمله در. است آنها کار مخلوق

 و آموزش زانیم نیکمتر از شده ساقط کارگری ها توده که میبااش داشته انتظار اگر استی زیآم ابتذال یکیزیمتافی پندار کج. دندیورز

 انسجام با و شدهی بند آب و رفته و شسته اریبس را خودی طبقات خودجوش کالیرادی زیست هیسرما ،یفکر ارتقاء امکانات و دانش

 مذهب کیدگماتی گرائ انگاره نیهم ریاس ملبس به کمونیسمی نما چپی ها ستیرفرم. دهند ما لیتحو و چندیبپ الفاظ قالب دری کاف

 انیب از کارگران وعجز یبورژوائ مسلط نظرات و افکار چالش از کارگر تودهی اسیسی فروماندگ آنان هستند،ی مارکس ضد ساالر

 کارگر بودنی ته متضمن و ختهیخودانگ سرکش تیضد نیا فقدان معادل رای مزدی بردگ با خودی طبقات تیضد دانشورانه و شواریاند

 مورد دری باف وارونه شالوده را اساسی بی تلق نیهم و کنندی می تلق هیسرما وجود هیعلی طبقاتی خودپو کالیرادی جوئ زهیست از

 اعتصاب شانیدستمزدها شیافزای برا 7401 خرداد در اسای رانیا کارگران. سازندی می کارگر جنبشی اتیح وی اساس مسائلی تمام

 سودها و ها هیسرما کل دیتول در شیخو نقش کراستی شتر،یب مزدی برا مبارزه نیهم با همراه آنان که نجاستیا ماجرای بائیز کردند،

 نیا. نمودندی م گوشزد سرمایه داری دولت و هیسرما صاحبان به رای دار هیسرما جامعه ستین و هست و ها توسعه و ها ثروت و

 درک سشیپراکس کالیرادی ستیالیماتری ژرفنای تمام با را آن مارکس فقط خیتار طول در کهی موضوع. بودی معنادار و مهم مسأله

ی جد نقد آماج را سیانگل کارگرانی دار هیسرما ضد بار فاقدی زیست میرژ از« روگه» منقبت و مدح که بود او. ساخت مطرح و کرد

 وجود به حمله را ها نیماش به آنها ورشی آلمان، جنوبی نواح کارگران روزی آگاه و شعور نازل سطح بر دیتأک ضمن و داد قرار

 فتهیش مطلقا   تانت،یلیم سمیرمرف فیط حزبیونی های باز لفظ خالف بر د،یگوی م چه که دانستی م خوب بسیار او خواند، هیسرما

 هیسرما ضدی واقع شناخت و شعور وی آگاه نماد نیتری عال که نداشت رای فتگیش نیا فقط نه نبود، کارگر تودهی خود به خود جنبش

ی زپردا عبارت وی تراش فرمول در نه که بود آن داشت نما کالیراد ستیرفرم بازان حزب با کهی میعظ تفاوت. بود کارگرانی دار

 کردی م مشاهدهی نیزبیت حداکثر با جهانی ا شهیری ستیالیماتر رییتغ پروسه در ،یطبقات کارزار بطن در واقع، عالم در بلکه ،یخیمر

 دیبا که است طبقه نیای اجتماعی هست اندرون ریناپذی آشت تیضد نیهم. دارد قرار جا نیهم در هیسرما با زیستی واقع آتشفشان که

 وجود کل و شود آتشفشان کشد، برگ و شاخ عصر انسانی اجتماع اتیحی ها عرصهی تمام به شود، جنبش ردد،گ آگاه ور و شعله

 .  دادی م حیتوض و گفتی م و دیدی م را نیا مارکس. سازد نابود رای دار هیسرمای خیتار

ی مارکس نقد زیچ هر از قبل. شروع ننمودندصد البته از اینجا  آنها. کردند القاء کارگران به را آن ضد سمینیلن وی دموکراس الیسوس

تحریف ها ساختند، سرمایه داری را با سر بورژوازی شکافتند، سوسیالیسم را شکلی  نیبدتر دستخوش رای بورژوازی اسیس اقتصاد



ه کارگر ون مدار بورژوائی را بر جای سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری طبقیرژیم ستیزی اپوزیس از سرمایه داری القاء کردند،

امحاء هر حقوق اولیه انسانی کارگران را در سرمایه  یابه جای آنکه ریشه زن ستیزی، تبعیضات جنسی و دیکتاتوری هار . نشاندند

، کنندپیکار علیه همه اینها را به جای آنکه حوزه های پیوسته جنگ ضد کار مزدی !! بکاوند، در کمبود انکشاف سرمایه داری جستند

، از همه این ها مهمتر رهائی پرولتاریا و بشریت را به جای !!اسی خواهی مشترک بورژواها و کارگران دیدندعرصه های دموکر

به احزاب باالی سر این طبقه، احزاب ساز آنکه امر جنبش سازمان یافته شورائی آگاه سرمایه ستیز توده های وسیع طبقه کارگر بینند 

مونیسم خلقی لنینی با سوسیال دموکراسی و ک. و تولید سرمایه با نوعی دیگر حوالت دادند کارو کار جایگزینی نوعی از برنامه ریزی 

ها بر روی هر میزان سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی و ماتریالیستی تحریفبه عنوان حلقه ای از زنجیره سراسری  این کارها،

و باژگونه  تحریفات سایرچیزی که نیاز . نکارها قرار دادندو آن را آماج بدترین ا کشیدندد در هستی اجتماعی توده کارگر خط موجو

ها، هر کجا و به هر شرائط، زیر فشار هارترین دیکتاتوری همه جا، در بدترین  در طول تاریخ،اما کارگران . آنها بود پردازیهای

ی خلق گرایانه لنینیستی و اشکال هادهای سوسیال دموکراسی، نسخه پیچی ، راهبررفرمیستیمیزان که از فشار راه حل پردازی های 

را به جان این قهر خودپوی و آتش  ظاهر ساختندقهر خودجوش ضد سرمایه داری خود را شعله های دیگر کمونیسم خلقی رها بودند، 

 . سرمایه انداختند

آب بندی  ا شکسته و بدون هیچآنها خواست افزایش دستمزد را با ادعانامه بسیار دست و پ. به اعتصاب کارگران ایران یاسا باز گردیم

نقش خویش به عنوان خالق کل سرمایه ها و ثروت ها و امکانات و توسعه ها در فضای کارخانه یله کردند  اما با تأکید بردانشورانه، 

لسل به شمار کثیری ژاندارم  مس. درست نیم ساعت بعد پاسخ سرمایه از راه رسید. و اعالم داشتند که منتظر جواب کارفرما هستند

 کارگران. گرفتندلحظه ورود اجتماع کارگران معترض را از چهار طرف در محاصره خود  در همان دست سوار بر یک کامیون که

 مطالباتآنها کل تهدید قوای سرکوب را به هیچ گرفتند، ماندند و بر . پافشاری بر خواست های خویش شدندبدون هیچ هراس آماده 

خالق کارخانه و سرمایه آن ما هستیم، اگر کل آنچه را تولید می کنیم از ما می گیرید، حداقل درهم و  ، گفتند کهتأکید کردندخود 

آن روز به پایان آمد و کارگران شیفت شب وارد محیط کارخانه . دیناری از آن را برای معاش روزانه خود و فرزندانمان بپردازید

اعتصاب  .ها نرفتند، بالعکس ادامه اعتصاب همزنجیران شیفت روز را پی گرفتند به سراغ کار و راه اندازی ماشیننیز  اینان. شدند

زیان روزهای اعتصاب . سرمایه داران و قوای سرکوب دولت آن ها به محاسبه خسارت ها پرداختند. فردای آن روزهم ادامه پیدا کرد

که دستمزدها را  نمودنداعالم . که راه عقب نشینی پیش گرفتندرا باالتر از دو میلیون تومان برآورد کردند و به دنبال این محاسبه بود 

حاج  ،همان ماه آذر 70روز بعد در  چند. اعتصاب پیروز شد و کارگران به سر کار باز گشتند. درصد باال خواهند برد 44تا  00

ن فعال و صاحب نقش در ، تعدادی از کارگراعلی فوالدی صاحب و سهامدار اصلی شرکت با هدف خالصی از خطر اعتصاب بعدی

توده کارگر پیروز در اعتصاب به محض اطالع از توطئه . را در لیست سیاه قرار داده و حکم به اخراج آنها داد مبارزات اخیر 

حاج فوالدی تیرش را بر سنگ دید و دست از پای درازتر از کار خویش . کارفرما چرخ تولید را در سراسر کارخانه از کار انداخت

در فاصله دو اعتصاب کارگران  (1). به این امید که در فرصتی دیگر شمشیر از نیام کشد و به جان کارگران افتد. ندامت کردابراز 

ایرانا و ایران یاسا اعتصابات متعدد دیگری نیز در کارخانه های پیرامون سه جاده مواصالتی تهران کرج رخ داد که همگی پر 

ان دستگیر شده ایرانا به دنبال خالصی از زندان و بازگشت به محل کار، برای همرزمان خود، از گفتنی است که کارگر. اهمیت بودند

آنان در سیاهچال رژیم سلطنتی سرمایه متوجه شده . هم بندیشان با کارگران اسیر کارخانه های دیگر در زندان قزل حصار می گفتند

دنیای واحد صنعتی بزرگ دیگر از جمله  8جمعیت کثیر کارگران انا، کارگر ایر 0444بودند که درست همزمان با روزهای مبارزه 

تعداد کل کارگران اعتصابی فقط . فلز، سیتروئن، جیپ لندرور، جهان چیت، زه و شماری دیگر در حال اعتصاب و کارزار بوده اند

 . نفر متجاوز می شد 02111کرج از مرز  –در طول همان چند روز و فقط در محور تهران 

نیز در اعتراض به سطح پائین دستمزدها بیرق اعتصاب « نورد و لوله اهواز» کارگر  7044حدود  7401بهمن سال  0روز در 

اجتماع می کردند، بر مطالبات خود اصرار می ورزیدند اما هیچ همان جا آنها روزها در محل شرکت حاضر می شدند، در . افراشتند

روز دوم دی ماه همین سال کارخانه ماشین سازی تبریز دستخوش . تولیدی نمی نمودندماشینی را به کار نمی انداختند و هیچ 



مبارزات این کارگران چند روز پس از . و خواهان افزایش مزدها شدند کارگر چرخ تولید را از کار انداختند 811. شداعتصاب 

اده های کارگری این دانشگاه تالش می کردند تا در آن سال ها دانشجویان خانو. شورش دانشجویان دانشگاه تبریز اتفاق افتاد

اعتراضات ضد رژیمی خود را حتی االمکان از فضای محصور دانشکده ها خارج سازند و راهی محله های کارگری کنند، عده ای 

دی از خود از این دانشجویان که علی العموم از دو سازمان مسلح چریکی روز هواداری می کردند، در پیشبرد این هدف تالش زیا

آنها اعتصاب را به فرصتی برای بردن شعارها و افشاگری های رژیم ستیزانه خلقی به میان کارگران تبدیل می . نشان می دادند

شاید به تأثیر از همین جهتگیری دانشجویان بود . نمودند و می کوشیدند تا میان خود و مبارزات کارگران حول همین محور پل بندند

. را در لیست مطالبات اعتصاب قرار دادند زندانی تصابی ماشین سازی تبریز نیز خواست آزادی دانشجویانکارگر اع 844که 

 10کارگر را اخراج نمودند و  744. سرمایه داران با سبعیت تمام مقاومت کردند. مبارزه کارگران در اینجا به نتیجه ای منتهی نشد

تر  متالطمدامنه اعتراض توده های کارگر اما هر روز از روز پیش وسیع تر و . ندکارگر را به زور روانه خدمت نظام اجباری ساخت

 (8) .می گردید

. دست به اعتصاب زدند 7401نیز در یکی از ماههای همین سال  (شاهین و شورلت) « جیپ سازی آریا»کارگر کارخانه   2111 

با طرح خواست آنها . را نمی داد شانر ناچیزی که کفاف هیچ چیزمزد بسیادستمی گرفتند،  تومان در ماه 044تا  444کارگران میان 

قوای . کارگر اخراج شدند 10. آنان چند روز طول کشید اما موفقیتی به بار نیاورد وارد اعتصاب شدند، مبارزات افزایش مزدها

 (0). ساختوارد میدان گردید و از جهات مختلف راه را بر ادامه اعتصاب مسدود  بیشترین توحشسرکوب با 

 

 اعتصاب بزرگ کارگران سیتروئن 

این شرکت . خودروسازی سیتروئن در مالکیت سرمایه داران فرانسوی بود و سهامدار اصلی و مدیر عامل آن آلفرد آیسه نام داشت

 01در سال  .می گرفتنددلار دستمزد  80اکثریت قریب به اتفاق کارگران روزانه  7404کارگر را استثمار می کرد، تا سال  7444

بود که فروش « ژیان» خودرو  04شام بیش از محصول کار توده های کارگر هر بام تا . تومان در روز رسید 77این رقم به حدود 

هزار  004بر اساس گزارشات آن روزها از این مبلغ . تومان نصیب صاحب کارخانه می ساخت هزار 044آن ها در بازار حدود 

. هزار تومانش زیر نام مالیات عاید دولت بورژوازی ایران می گردید 704شرکت تشکیل می داد که  تومان را سود خالص روزانه

 نرخ استثمار تقریبی یک هزار تومان تجاوز نمی نمود که از 71از  ،با محاسبه سود ویژه ساالنه دستمزد کل کارگران در روز

  !!حکایت می کرد یدرصد 4144

نارضائی عمیق خود از میزان اندک دستمزدها را با هم گفتگو کردند، گفتگوها جدی تر و جدی  کارگران 7401در شروع بهمن سال 

کارگران خواست افزایش دستمزد را در . تر شد و در فاصله زمانی کوتاهی به اراده جمعی مصمم برای شروع اعتصاب تبدیل گردید

ساز و برگ فریب  ،نام همینرمایه بر اساس آنچه رژیم شاه زیر صاحبان س. فرمولبندی کردند« سود ویژه » قالب باال بردن میزان 

اعتصاب خواستار افزایش این . پرداخت می کردند توده کارگرسود ویژه به  ،توده های کارگر نموده بود هر سال معادل دو ماه مزد

ار روشن که حتی در این صورت هم ماه رضایت می داد، به این دلیل بسی 0به کارفرما  .ماه در سال شد 0بخش دستمزد به میزان 

کارگر  7444روز به درازا کشید و  0اعتصاب . درصد را بر گرده کارگران بار می ساخت 1144نرخ استثمار تقریبی باالتر از 

دلیل این امر . آنان همزمان خواستار اخراج رئیس کارگزینی شرکت گردیدند. ماه سود ویژه پافشاری کردند 0متحد و یکصدا بر 

 . اذی وی از کارگران و سرقت بخشی از دستمزد اندک ماهانه آنان بوداخ

مأموران وزارتخانه . روز نخست اعتصاب وارد میدان شدند از همان و وزارت کار رژیم شاه ساواک و قوای سرکوب سرمایه

آن ها بسیار مزورانه همزمانی . دکار نهادهای اختاپوسی همراه را تکمیل نماین ،کوشیدند تا در تشدید فضای تهدید و رعب و و حشت

های مرزی میان رژیم های ضد بشری ایران و عراق را حوزه مانور خود ساختند و بر جریمه شدن  اعتصاب با بروز کشمکش

از کارفرما خواستند که نه فقط خواست کارگران را پاسخ منفی دهد که میزان سود ویژه ساالنه را . کارگران معترض پای فشردند

، نمایندگان کارگران را با اینکه بسیار هم سازشکار بودند مجبور به نهادماجرا  پای دروزیر کار شخصا  . یک ماه پائین آرد حتی تا



عوامل رژیم . فرساینده ترین و آزار دهنده ترین بازجوئی ها قرار داد شالقنفر را زیر  71تا  74ساواک هر روز . استعفا کرد

این به . کارگر معترض را به ختم اعتصاب راضی سازند 7444ختند که به هر شکلی شده است نمایندگان مستعفی را موظف سا

ماه سود  0اصطالح نمایندگان زیر فشار ساواک دست به دامان توده همزنجیر خود شدند و بسیار وقیح و بی شرم از آنها خواستند تا 

پاسخ کارگران بسیار دندان شکن، محکم و ماالمال از شجاعت و . هنداعتصاب را پایان د !!«شاه هورا برای»ویژه را قبول کنند و با 

 0دادند که نه آنان به طور جمعی در مقابل چشم ساواکی ها و نیروهای انتظامی و عوامل وزارت کار فریاد سر . روحیه مقاومت بود

پس از این بود که قوای قهر رژیم بر  .گردیم هورائی برای شاه بر سر زبان می آریم و نه به کار باز مینه هیچ  ماه را می پذیریم،

فضای رعب و . دستگیری ها شروع شد، ضرب و جرح کارگران دستور کار گردید، تهدیدها به اوج رفت. شدت تهاجم خود افزود

 (74) .پایان یافتماه رضایت دادند و اعتصاب  0وحشت بیش از پیش مستولی شد و در چنین وضعی کارگران به همان 

 

 و جم ب کارگران کفش بالاعتصا

مالکیت دو برادر سرمایه در « جم»این کارخانه همراه با کفش سازی دیگر به نام . کارگر را استثمار می کرد چند صدکفش بال حدود 

تمامی زنان به این دلیل که زیر . صاحبان کارخانه ها عالقه بسیار وافری به استثمار مضاعف و مشدد زنان و جوانان داشتند. دار بود

بعضا  محصل بودند و در تمامی ماههای  نیزجوانان  .نازل ترین دستمزدها تن می دادنده سرمایه داری به دفشارهای فرساینده و کوبن

توسط صاحبان سرمایه سالخی ها به مدرسه می رفتند و روزها  شببیشترین شمارشان تعطیل باید برای امرار معاش کار می کردند، 

 و بورژوازی ایرانپیش تر گفتیم که . ا در هر دو حال به دلیل سن پائین محکوم به قبول پائین ترین دستمزدها بودنداین ه. می گردیدند

سلطنتی سرمایه بهای شبه رایگان نیروی کار کارگران را شقه شقه کرده و برای هر کدام از شقه های متعددش اسم و  هار رژیم

پاداش، حق ، حق اضافه کاری، سود ویژهتأهل، کمک هزینه مسکن، حق اوالد، حق زد، م. ندعنوان و آدرسی تعیین نموده بود

بیحقوقی مطلق کارگر یا مزد محقر کل آنها که حاصل جمع !! «حقوق»طویل از  شب کاری و در یک کالم لیستی کارهای سخت، حق

از این  چندین قلمراطی کارخانه داران بود عالقه اف موردکه استثمار مشدد آنها جوانان در سن تحصیل . سنار و سی شاهی او بود

در همان حال به دلیل جوانی و . حق اوالد و تأهل و کمک هزینه مسکن و مانند این ها را نمی گرفتند. لیست را دریافت نمی کردند

کفش بال . دادندقوای جسمی سالم تر بیشتر از همزنجیران مسن خود تولید می کردند و سود و سرمایه تحویل صاحبان شرکت ها می 

ج اعتراض و میدان آمادیگر کار  بیش از برخی مراکز وین و سایر کفاشی ها به دلیل همین فشار مضاعف استثمار کفش ،و جم

کارگران و پیشاپیش آنها زنان و جوانان کارگر تمامی . روی داد 7400یکی از این اعتصابات در بهار سال . اعتصاب کارگران بودند

 .در محوطه کفش بال اجتماع کردند و مطالبات خود را به شرح زیر مطرح ساختند. را از کار انداختند ماشین های تولید

 تهیه غذای رایگان توسط سرمایه داران برای همه در سالن غذاخوری کارخانه. 7

 دلار در هر روز   14افزایش مزد تمامی کارگران به میزان . 1

یکی از آنها پشت تریبون رفت و شروع به ورق . د تا اعتصاب را هر چه زودتر پایان دهندصاحبان کارخانه ها به دست و پا افتادن

او با عبور از تمامی مرزهای وقاحت گفت که اصال  مادرزاد سوای تأمین سعادت و رفاه و !! زدن کارنامه کارگر دوستی خود کرد

او ادامه داد که !! چ کار دیگری جز این انجام نداده استهیهم و در طول عمر خود !! خوشبختی کارگران هیچ آرزوئی نداشته است

در همین موقع جوانان کارگر که با شم تیز طبقاتی !! شما به سر کار باز گردید و من هم خواسته های شما را جامه عمل خواهم پوشاند

گذاشتند و گفتند بنویس، تعهد نامه ای  خویش او را خوب می شناختند و معنا و مفهوم وعده هر سرمایه دار را درک می کردند، پا جلو

سرمایه دار، از درب ورودی کارخانه ظاهر  هایگفتگو جریان داشت که اردوی وعده و وعید! تنظیم نما و زیرش را امضاء کن

او پیش از اینکه طومار طویل کارگر دوستی و عشق ورزی الوهی خویش به کارگران را قرائت بنماید، از طریق تلقن  . گردید

ماجرای اعتصاب را به قوای قهر و کشتار دولت بورژوازی گزارش نموده بود و در حین مرور سطور آن طومار، چشم به راه 

. و تفنگ های خود را به چند صد کارگر اعتصاب گر نشان دادند دژاندارم ها رسیدن. داشت که آن جانیان هر چه زودتر از راه برسند

به دل راه نمی دهند، بدون تحقق مطالباتشان به کار باز نمی گردند و حتما  اعتصاب را ادامه کارگران فریاد زدند که هیچ ترسی 



عمله و اکره قهر سرمایه وانمود کردند که گویا در . ژاندارم ها شروع به تهدید کردند و کارگران بر مقاومت خود افزودند. خواهند داد

باز هم به سراغ کارگران آمدند و گفتند که صاحبان  با صاحبان سرمایه و نیازآنها پس از راز . هستندصدد جلب توافق کارفرمایان 

. یکی از کارگران فریاد سر داد که ما با این قول ها بسیار خوب آشنائیم. شرکت قول می دهند که هر دو خواست شما را محقق سازند

ژاندارم ها باز سالح های خود را نشان دادند و بر . هنداینها دروغ است، اگر راست می گویند بنویسند و یک سند کتبی به دست ما د

قوای سرکوب دو باره با صاحبان سرمایه مجلس مشورت دائر کرد و . نشینندبودند که عقب ننطبل تهدید کوبیدند، اما کارگران مصمم 

کار شدند، فردای آن روز شماری  پس از این ماجرا کارگران راهی سالن های. شروع به تنظیم تعهد کتبی کردند کارفرمایانسرانجام 

باور نمودن کالم مشتی استثمارگر جنایتکار . از جوانان کارگر خطاب به همزنجیران خویش گفتند باید اعتراف کنیم که گول خوردیم

به  - شد که حتما  خواهد -نخواهند داد و آنگاه که چنین شود سرمایه داران مسلما  به وعده خود پای بندی نشان . حماقت محض است

همان مزدورانی که کارشان کشتار ما با هدف دفاع از منافع صاحبان !! آیا به سراغ ژاندارم ها خواهیم رفت!! کجا شکایت خواهیم برد

      ( 77). درست می گفتند مسلما   آنان. سرمایه است

 .مبارزات کارگران نفت

عم از مراکز مهم نفتی استان خوزستان یا پاالیشگاهها و شرکت نفت، احوزه های مختلف به بعد  04های شروع دهه  از سال

رو به رو  کارگران نفتگراعتراضی  ه های پیش با جنب و جوش های سرکشمؤسسات مستقر در سایر شهرهای ایران بر خالف دور

ا برای زمینگیر سازی این راههای زیادی ر بشرستیزانهسال ها با برنامه ریزی های بسیار سنجیده و طبیعتا  این رژیم در طول . نبود

مقدم بر هر چیز توده . زیادی نیز دست یافت نسبتا   به موفقیت های این راههابخش جنبش کارگری پیش رو قرار داد و با پیمودن 

به  از کارگران ه کرد، قشر نازکیکارگر را به لحاظ میزان بهای نیروی کار، سطح معیشت و امکانات اجتماعی یا رفاهی چند شق

، آنها را نیروی ذخیره سندیکا به ورطه رفرمیسم انداختامکانات  برخیبا دادن را  عناصر با تجربه و دارای پیشینه طوالنی کار ویژه

البته  چنین چیزی. ختمبارزه و اعتراض کارگران علیه سرمایه داری سا چالشو از این طریق مأمور  کردسازی و اتحادیه گرائی 

 ،بود که رژیم شاه و ساواک به عنوان نیروی متمرکز برنامه ریزی نظم سیاسی و اجتماعی سرمایه حصولیرؤیای ممنوعه غیرقابل 

می دانستند که خیلی خوب رژیم، نهادهایش و امپریالیست های حامی و پشتیبانش . دنبال می کردنددر رابطه با کل جنبش کارگری 

ها ارزش جهانی سرمایه و به عنوان حوزه پمپاژ عظیم ترین اضافه  سرمایه داری ایران با موقعیت و مکان خاص خود در تقسیم کار

و به همین دلیل مسأله را عجالتا  و  می دانستندآنها این را . نمی آیداین کار بر  انجام از عهده ،به شریان حیات سرمایه بین المللی

کارگران را در همان وضعیت غالب اکثریت . ودندکارگران شرکت نفت دنبال نم در رابطه باتوانستند فقط می ضرورتا  تا جائی که 

کنترل  و کمتر تومان 044دستمزد ماهانه آنها را حول محور پیشین خود، در برهوت فقر و نداری و انبوه محرومیت ها نگه داشتند، 

ند، مستمری بازنشستگی به پر نفوس ترین خانواده های آنها کومه های محقر دو اطاقه بدون هیچ امکانات داد زیر نام مسکن. کردند

موزش و امکانات تومان در ماه باالتر نبردند، در عرصه دارو و درمان و آ 044و  444آنها را پس از سالیان دراز استثمار شدن از 

عده کثیری را از کار اخراج نمودند، جمعیت بسیار وسیع تری را زیر نام . ها قرار دادنددیگر آماج بیشترین فشارها و سختی 

شمار کارگران اخیر در حدی بود که اهالی خوزستان، . با پرداخت دو ماه دستمزد در سال روانه جهنم بیکاری کردند« خریدباز»

را به مثابه یک نشان هویت برای اسم بردن از آنها در محاورات روزمره به کار می « بازخریدی های شرکت نفت» اصطالح 

ل فشار کار ناشی از نبود آنها و کمبود نیروی کار را بر گرده همزنجیران  دیگرشان با بیکارسازی گسترده این کارگران ک. بردند

نشان را  ایعده رژیم شاه و کارفرمایان شرکت نفت به موازات اعمال این بربریت ها بر اکثریت وسیع نفتگران، . سنگین ساختند

و « بوارده»و « بریم»های مدرن در  اقامتگاها  باال، دادن این بخش را با پرداخت مزدهای نسبت. عطا کردند عناوین دیگرکارمندی و 

 خودجوش جهتگیریهر  مأمور جلوگیری از رویش دست بهشمشیر سندیکاسازی  بعضا  خود ساختند و مطیع بعضا  محالت مشابه، 

کجای دیگر جنبش  پروژه اتحادیه آفرینی ساواک در شرکت نفت بیش از هر. کردندتوده کارگر رادیکال سرمایه ستیز در میان 

 امکانات برخی ساواک مخلوقمایز با دکه های دیگر سندیکائی در اینجا سندیکاهائی تشکیل شد که مت. کارگری ایران به ثمر نشست

رژیم شاه  این سندیکاها توانست خیال سرمایه داران داخلی، خارجی،. داشت و می توانست جماعتی از کارگران را دور خود جمع کند



عمال هم و  نمایدیست های شریک را  از خطر عروج رادیکال جنبش کارگری در این بخش حساس سرمایه اجتماعی آسوده و امپریال

واقعیت بسیار تلخ آن است که برنامه ریزی ها جنایتکارانه رژیم شاه و بورژوازی ایران در این گذر و  .نمود آسوده برای چند سالی

گری ایران همه جا در درست در سال هائی که جنبش کار. مؤثر افتاد 04وع نیمه دوم دهه در رابطه با کارگران نفت حداقل تا شر

در دوره ای که کارخانه ها، هشت تا، هشت تا و بیشتر، با خروش مبارزه کارگران خیزش و تعرض بود،  حال اعتراض، اعتصاب،

نه دیگر سرایت می کرد، آری درست در چنین دوره ای، کارخانه ای به کارخا فتادند، سالهائی که اعتصاب ازبه ورطه تعطیلی می ا

هیچ کجای آنها،  و در  غلطیدندسکوت  کم یا بیش به ورطه تولید و پاالیش و صدور نفت استخراج و کشف ومراکز عظیم تمامی 

نماید، یکپارچگی آنها رژیم توانست کارگران را شقه شقه کند، دچار تفرقه . به گوش نرسید صدای هیچ اعتراض کوبنده و پردامنه ای

آویزد و به کمک همه الیه ای را به رفرمیسم سندیکالیستی . مختل سازد، قشری را به مماشات و تسلیم طلبی اندازدتا حدود زیادی را 

اعتصاب در مراکز نفتی  4در طول تمامی این مدت . را زمینگیر کندایران این بخش بزرگ جنبش کارگری  ، نفتگران را،این کارها

 . خ دادر

نگهبان شرکت نفت آبادان در اعتراض به سطح بسیار پائین دستمزدها و روزانه کار طوالنی، دست از کار  کارگران 32در اسفند 

 . آن ها به حداقلی از خواست های خویش رسیدند و به اعتصاب پایان دادند. کشیدند

این ماه عده ای کارگر که از فشار فقر  14در روز . رخ داد 7401باز هم در خوزستان و باز هم در همان ماه اسفند  دومین اعتصاب

و میزان نازل دستمزدها عاصی بودند، بدون برناه ریزی قبلی و در دائره نسبتا  محدود مراودات کاری خود، شروع به اعتراض 

دند، اما کارگران دست به دامن نفر بالغ می شد، صادر نمو 04کارفرمایان حکم اخراج همه این افراد را که شمارشان به  . کردند

کارگر به این خواست پاسخ مثبت  0444حدود . همرزمان خود در قسمت های دیگر شدند و خواستار حمایت مؤثر آن ها گردیدند

 .دادند و در این زمان بود که کارگران لیست مطالبات خویش را به شرح زیر اعالم داشتند

 درصد افزایش دستمزد 44 -

 ب و ذهاب برای همه کارگران در همه نقاط حتی حومه های دوردستتأمین سرویس ایا -

 . متر به باال کار می کنند 0پرداخت حق سختی کار برای کارگرانی که در ارتفاع  -

 تمامی کارگران  برایپاداش ماهانه  -

ی است که سرمایه داران پیش تر این نکته گفتن. دستمزد روز جمعه به کارگرانی که پنجشنبه ها به هر دلیل کار نمی کنند پرداخت شود -

مزد این روز را در صورت تعطیلی پنجشنبه ها، یا عدم حضور کارگران در روزهای پنجشنبه به هر دلیل از جمله بیماری حاد اصال  

   !! پرداخت نمی نمودند

ید و رعب و ارعاب پهن حاضر شدند و بساط تهد تجمع کارگراننیروهای امنیتی رژیم در محل . روز به درازا کشید 0اعتصاب 

اسفند یکی از مزدورانش  14در روز . ساواک مطابق معمول مالزم قوای سرکوب بود و چند و چون کارش را تعیین می نمود. کردند

هایش را تصاب کننده او را هو کردند و حرفکارگر اع 0444در مقابل اجتماع کارگران معترض شروع به موعظه تهدیدآمیز کرد اما 

 هبیشتر خواستبا  تا روز ادامه اعتصاب موفق به حصول خواسته های خود نشدند، اما در روزهای بعد کارگران. خره گرفتندبه باد س

 (71. )موافقت گردیدآنها های 

ساواک و نیروهای . بود 7404جنب و جوش زودگذر نفتگران در این مدت، اعتصاب کارگران پاالیشگاه تهران در بهار سال سومین 

این . تاب خود را به پاالیشگاه رساندند و شروع به تهدید و کشیدن خط و نشان کردنده محض اطالع از رخداد با بیشترین شب سرکوب

 (74). بدون اخذ هیچ نتیجه پایان یافت سندیکا اعتصاب با دخالت

 

 

 اعتصاب کارگران کارخانه شهاب 



در . های ساخت این شرکت را مونتاژ و روانه بازار می ساختویزیونتل. صنعتی هیتاچی ژاپن در ایران بودنماینده  تراست « شهاب»

مرگبارترین مجبور بودند به و شدند استثمار می  دردناک به گونه ای بسیار فرساینده و کارگر زن 714از جمله  کارگر 444اینجا 

. و تحویل همزنجیر بغل دستی خود می داد انجاممدار مونتاژ را  714 کارهای مربوط به هر کارگر در روز باید. تن دهندشرائط کار 

هیچ کس حتی اجازه چند قدم راه رفتن در زیر سقف کارگاهها نداشت مگر . فضای سربازخانه ای در سراسر سالن های کار حاکم بود

ه دار صاحب سرمای .دلار می چرخید 00میزان مزد کارگران حول محور . باشدسود اینکه تمامی گام های او نیاز حتمی چرخه تولید 

 کارگراناو می دانست که این بخش . استثمار زنان کارگر داشت مرگباربر تشدید اصرار ویژه ای  مثل همه سرمایه داران شرکت

مصیبت مضاعفی که سرمایه بر . بسیار سخت تر از همزنجیران مرد خود موفق به یافتن کار و فروش نیروی کار خود می شوند

شرکت می کوشید  صاحب« خرم آبادی». ن آن را ساز و برگ استثمار هر چه موحش تر آنها می سازدزنان تحمیل می کند و همزما

داد تا درب او حتی با وقاحت غیرقابل توصیفی دستور . تا در به کارگیری این اهرم از هیچ حریف و شریک و رقیب عقب نیأفتد

ه زن ها شاید در آنجا با دیدن همدیگر ولو برای چند ثانیه وارد پایه استداللش این بود ک !!قسمت زنان را بر دارندعمومی توالت 

او از راههای . بیشرمی سرمایه دار اما بسیار فراتر از این ها بود!! گفتگو شوند و زمان بازگشت آنان به میز مونتاژ دچار تأخیر شود

ا به همراهی او در تهیه گزارش از همه حرکات و مختلف تقال می کرد تا همه کارگران را جاسوس هم کند، تا ادامه کار هر کارگر ر

از باورهای خرافی دینی کارگران برای ایجاد تشتت میان آن ها بیشترین بهره برداری را می !! سکنات همزنجیرانش موکول سازد

این وضع و از کارگر کارخانه همگی از  444. کرد و همین تشتت را ساز و کار تشدید هر چه سهمگین تر استثمار آنان می ساخت

آن ها نخست شروع به نامه نگاری کردند و خواستند بساط توسل به وزارت کار . سطح بسیار نازل دستمزدها به شدت عاصی بودند

در گفت و شنود با هم نتیجه گرفتند که شکایت از سرمایه دار . دولت سرمایه پهن کنند، اما بسیار سریع از این کار پشیمان گردیدند

نماینده خود را پیش سرپرست . نندباید از قدرت جمعی خود عزیمت ک. مایه داران به تمسخر کشیدن خویش استپیش دولت سر

سرپرست بدون اینکه حرف نماینده را گوش دهد او را با . کارخانه فرستادند و خواستار افزایش مزدها و بهبود شرائط کار شدند

این حادثه، دریای خشم کارگران را به تالطم آورد، همه خشمگین و عاصی آماده وقوع . توهین و تهدید از اطاق کار خود بیرون کرد

کارگری وارد اطاق سرپرست شد، کوله بار خشم خود را بر سر او آوار نمود و به خاطر اهانت های . اعتراض و تعطیل کار شدند

که  کار بیرون کرد دفتراز  نه فقط را نیز وضب اسرپرست با قهر و غ. زیادی که به کارگران کرده بود او را مورد مالمت قرار داد

. دست از کار کشیدندمتحد و یک صدا کارگران قسمت قالب سازی همین جا بود که . حکم به بیکارسازی و اخراج وی از شرکت داد

زم آنها اعالم انصراف از اخراج کارگر همر، کارفرمایان به امید غلبه بر خشم کارگران و بازگرداندن آنها به کار، اعتصاب آغاز شد

کارگر مبارز اخراج شده نیز اعالم نمود که فقط در  .بر خواست های خود پای فشرد بسیار مصمم توده کارگر کارخانه ، امانمودند

فردای آن روز صاحبان سرمایه با خواست افزایش . صورتی به سر کار باز می گردد که همه خواست های اعتصاب محقق شود

کارگران فاقد . دلیل مسأله روشن بود. قالب سازی موافقت کردند، اما سایر کارگران هیچ چیز به دست نیاوردند دستمزد کارگران

افزایش مزدها و بهبود شرائط کار حرف دل همه آنها . حداقل انسجام، همسوئی و همدلی تثبیت یافته برای آغاز اعتراض جمعی بودند

نند، چگونه پیش برند، با چه موانعی مواجه خواهند شد، سرمایه داران چه خواهند کرد، قوای اما اینکه مبارزه را از کجا آغاز ک. بود

و باید انجام  سرکوب دست به چه کارهائی خواهد زد و در همه این حاالت و برای چالش همه موانع سر راه، چه کارهائی می توان

یک اعتراض متحد حتی در ساده  .استارزه و ابراز وجود جمعی هر مبپیشبرد موفق مسائلی بودند که فهم و هضم آنها نیاز  داد،

چیزی که در اینجا . شودکارگران  روزمره مشترک ترین نوع خود نیازمند آن است که مسائل باال مالط و مصالح طبیعی مراودات

کارفرمایان انبوه  داشتند،اب تردید در شروع اعتص حتی دیگران لب سازی کار را تعطیل کرده بودند اماکارگران قا .اتفاق نیأفتاده بود

ضعف ها و پاشنه آشیل های کارگران را سالح تعرض خود به مبارزه آنها کردند، بسیار سریع واکنش نشان دادند و اعتصاب را پیش 

  (70) .به ورطه شکست راندندعمال  از آنکه همه کارخانه را فرا گیرد 

 

  کارگر 8، کشتار شورش کارگران کارخانه شاهی



پیش تر در . شاهد گسترش روزافزون موج اعتصاب در کارخانه ها و مراکز کار، در شهرهای مختلف ایران بود 04سراسر سال 

. تمامی نهادهای نظم سرمایه و بیش از همه ساواک را دچار وحشت ساخت جائی از همین کتاب گفتیم که شمار اعتصابات این سال

اعتصاب خبر داد، این رخداد را هراس انگیز خواند و یافتن راه چاره برای متوقف  4وزارت کار رژیم از شرکت هر کارگر در 

که کثرت اعتصابات خواب بورژوازی و کامال  طبیعی بود . نمودن چنین روندی را امر حیاتی صاحبان سرمایه و دولت اعالم داشت

 04ساواک و کل رژیم از همان اوایل سال . داردسازد و به چاره جوئی وارا سخت مشوش  داریسکانداران سفینه قدرت سرمایه 

تمامی راههای الزم برای چالش این وضعیت را زیر و رو می کردند، سندیکا آفرینی و اتحادیه سازی مهم ترین و چاره سازترین 

سندیکاهای زیادی . ندآن ها در این گذر به تالش های وسیعی دست یازید. قابل پیچیدن می دیدندنسخه ای بود که در کنار قتل عام ها 

در کارخانه های مختلف بر پای داشتند، اما واقعیت این بود که خواب های آنان تعبیر نشد، سندیکاهای دست ساخت ساواک اگر چه 

در برخی جاها از جمله شرکت نفت انتظارات صاحبان سرمایه و رژیم را کم یا بیش پاسخ می گفت، اما در اکثریت قریب به اتفاق 

ها نه فقط از شمار آن  7400در سال . روند گسترش پیمودار قادر به مهار مبارزات کارگران نگردید، اعتصابات همچنان مراکز ک

 و اعتصاب کارگران کارخانه شاهی از جمله خیزش های خونبار. طوفانی تر گردیددر برخی موارد که بیشتر و  ،هیچ کاسته نشد

 .این سال بودپرتالطم 

کارگر در اعتراض  به کمی دستمزدها دست از کار کشیدند و در محوطه داخلی شرکت  84ماه مرداد، حدود در یکی از روزهای 

صاحبان سرمایه و قوای سرکوب شروع . به تدریج کارگران دیگر نیز ماشین ها را از کار انداختند و به آن ها پیوستند. اجتماع کردند

فردای آن روز آنان تصمیم گرفتند که اعتصاب را از فاصله محدود مرزهای . دادند به تهدید نمودند، اما کارگران به اعتصاب ادامه

چند گام آن طرف تر همزنجیران . شکوهی را به سوی مرکز شهر آغاز نمودند کارخانه خارج سازند، بسیار سنجیده و منظم مارش با

کارگران شاهی ه دبه صفوف فشر خواسته های خود دند و با سر دادننیز کل ماشین ها را خوابان« گونی بافی» معترض آنها در 

پلیس تقریبا  تمامی نیروهای . و نواحی مرکزی شهر عمال  به تصرف کارگران در آمد اعتصاب راه خیزش پیمود. ملحق گردیدند

ر و هیجان همدیگر توده های کارگر با شو. مستقر در کالنتری ها را برای مقابله با شورش به ناحیه محل اجتماع کارگران گسیل نمود

در طول تداوم اعتراض، اندک اندک زنان و بچه های کارگران و گروههائی از اهالی . را به پایداری و ادامه مبارزه توصیه کردند

فعالین آگاه تر جنبش کارگری کوشیدند تا از بروز ترس . شهر وارد اجتماع کارگران شدند و برای حمایت از آنان اعالم آمادگی نمودند

سایر قوای سرکوب کمک  ازپلیس . رویاروئی ها حادتر و باز هم حادتر شد. یأس در میان همزنجیران خویش جلوگیری کنندو 

پلیس شروع به تیراندازی مرکز شهر شاهی میدان جدال کارگران و دولت سرمایه شد،  .رژیم نیروهای بیشتری اعزام کرد. خواست

اه سیبسیار جان باختند و رژیم درنده شاه برگ  مبارز کارگر 8در این روز . شانه رفتسبعیت تمام سینه کارگران را ن نمود و با

 (70). بربریت و هولوکاست آفرینی ضد کارگری خود افزود دیگری بر کارنامه سراسر توحش،

 

 اعتصاب کارگران جیپ لندرور 

به  و پیش از اجرای طرح موسوم  7401ت تا سال میزان تولید روزانه شرک. کارگر را استثمار می کرد 404کارخانه جیپ لندرور 

این رقم پس از آن تاریخ و به دنبال اجرای طرح مذکور و تشدید هر چه فزون تر . دستگاه جیپ در روز بود 70طبقه بندی مشاغل، 

هار مبارزات در این کارخانه نیز سندیکائی وجود داشت که وظیفه کنترل و م. دستگاه در روز رسید 14استثمار کارگران به 

حادثه قابل تعمق در دل این محاسبات آن بود که کارگران با اطالع کافی از فلسفه وجودی سندیکا و . کارگران را به دوش می کشید

ها  آن. افتادندسندیکا آفرینی صاحبان سرمایه و ساواک  چالش سیاستو با درایت خاصی به فکر  کشیدندسندیکاچیان، نقشه ای  رل

بیائید پیمان بندیم تا آن کنیم : گفتندبه آنها  .شدندبا آنها وارد گفتگو ، همزنجیران و به عنوان آحادی از نمودندرا جمع  اعضای سندیکا

سرمایه، مطابق خواست ساواک و  جانی ، نه آنچه شما مطابق راه و رسم سندیکا باید به نفع صاحبانباشدکه نفع واقعی همه کارگران 

استعفا دهید  نمایندگی ماکه اگر نمی توانید بر سر عهد خود وفادار باشید، حداقل از  دادندکارگران ادامه . دهیدانجام کارگر علیه توده 



و سپس نه در لباس سندیکاچی، که به عنوان چند  دادنداعضای سندیکا به تمامی حرف ها گوش . و به همزنجیران خود خیانت نکنید

که هیچ گاه و تحت هیچ شرائطی نقش عضو سندیکا را آنسان که  آنها عهد کردند که. بستند فعال کارگری با رفیقان کارگر خود پیمان

که  بودپس از این قول و قرارها . .ننمایندو به منافع توده های طبقه خویش پشت  نکنندراه و رسم این نهاد سرمایه ساالر است بازی 

 ماجرای. کردندکارگر آغاز  404معوقه  مطالباتبا هدف حصول  ن راتصادمات جدی با کارفرمایانمایندگان کارگران پروسه ای از 

تا  444پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، صاحبان سرمایه تعهد نمودند مبلغ  7401در سال بود که  تعویق افتاده چنینمطالبات 

سرمایه . به بعد پرداخت کنند 04ز سال تومان به مزد هر کارگر اضافه کنند و این مبلغ را بر اساس مفاد همان طرح، از آغا 044

. یکراست به زباله دانی انداختنداین گفته خود را نیز  کارگران ر وعده دیگر مربوط به تحقق مطالباتمثل هاما داران وعده دادند 

 404شمکش میان این ک. دریافت نمودند که کارگران در این مدت به کرات اعتراض کردند، اما باز هم وعده و وعید تنها چیزی بود

و کنار نهادن نقش های باال ان کارگران به دنبال عهد و پیمانکارگر جیپ لندرور و صاحبان سرمایه وجود داشت تا اینکه نمایندگ

همزمان کارگران نقشه مند و . سندیکاچی،  به کارفرمایان هشدار دادند که باید مابه التفاوت های چند ساله دستمزدها را پرداخت کنند

آنان اعتصاب را چهار ماه و چند روز ادامه دادند و تولید کارخانه را تا سطح نصف . ، دست به اعتصاب نامحدود کم کاری زدندمتحد

مقدم بر هر چیز تالش نمودند تا از طریق پرداخت . به فکر چاره جوئی افتادنداحساس عجز کردند و  صاحبان شرکت. پائین آوردند

بر پایه اطالعات آن ایام حتی حاضر شدند مبلغی . خرند و همراهی آنها را سالح شکست اعتصاب کنندرشوه نمایندگان کارگران را ب

کارفرمایان . گردیدمواجه که با مخالفت قاطع کارگران نماینده  ترفندیند، بپرداز چند نماینده کارگرانهزار تومان به جمع  04بالغ بر 

ساواک انجام این جنایت را برنامه کار . و دستگیری جمع مذکور شدندنده سازی در گام بعد به ساواک توسل جستند و متقاضی پرو

این اقدام ساواک آتش . د کرد، چند تن از این عده را به داشتن اهداف سیاسی معین متهم نمود و حکم نمایندگی آنها را باطل ساختخو

همزمان یک کارگر فنی پای جلو گذاشت و کلیه خطوط  .خشم کارگران را شعله ورتر کرد، آنها در همان روز دست از کار کشیدند

کارگر  .تلفنی کارخانه را قطع نمود تا کارفرمایان از تماس با ساواک یا سایر نیروهای سرکوب و گزارش شروع اعتصاب باز مانند

و خطر  وی شجاعتگسومین کارگر . دوم خود را به درب ورودی شرکت رساند و با بسته های محکم مفتول درب را از داخل بست

با یک او در برابر چشم تمامی همزنجیران، حتی در مقابل دیدگان مبهوت عوامل سرمایه دار، . نمودن و بی پروائی را از همه ربود

 .خیز جسورانه، عکس شاه جنایتکار سرمایه را از روی دیوار کند و با خشم مشتعل طبقاتی خود ریز، ریز نمود و بر زمین ریخت

 : او گفت. خطاب به یاران همرزم شروع به ایراد صحبت کرد کارگر چهارم

حق گرفتنی است نه دادنی . حتی وقتی اعتراض و اعتصاب می کنیم مطالبات اولیه ما را نمی دهند تا چه رسد به اینکه حرف نزنیم»

م ساواک و ژاندارمری را می خرد و آن کارخانه دار پول کم ندارد، او با پول خویش مدا. و باید آن را از حلقوم کارفرما بیرون آورد

. مثل روز روشن است که برای پرداخت مطالبات ما دچار هیچ کسر و کمبودی نیست. ها را برای سرکوب اعتراض ما بسیج می کند

ز فراتر این بار از این نی. در گذشته با اتحاد خویش جلو فروش تولیدات شرکت را گرفتیم و رئیس کارخانه را به شرکت راه ندادیم

در پایان همین سخنرانی بود که کامیون « راه هر میزان تولید را سد خواهیم ساخت تا به همه مطالبات خود دست یابیم. خواهیم رفت

آنها . همزمان دژخیمان ساواک سرمایه از راه رسیدند. حامل مأموران ژاندارم از پاسگاه کاروانسراسنگی خود را به کارخانه رساندند

اراده مصمم آنها برای . گفته ها و کارهای ساعات اخیر کارگران را بسیار خوب اطالع داشتند. ل هر نوع بربریت بودندآماده اعما

را خوب می  به کارخانه های تلفن و بستن راه ورود قوای سرکوب تعطیل چرخ تولید، پاره نمودن عکس شاه جنایتکار، قطع کابل

کارگر مبارز را دستگیر نمودند و آنها را با زور  14در یک چشم به هم زدن . زی نداشتآمادگی آنها برای توحش هیچ مر. دانستند

ساواک و نیروی ژاندارم سرمایه با توسل به تمامی سبعیت ها . های ارتشی راهی سیاهچال قزل قلعه کردند سرنیزه سوار کامیون

روز بعد بیشترین شمار کارگران را از کار اخراج نمودند و  چند. ت کشاندنددر هم کوبیدند و اعتصاب را به شکسمبارزه کارگران را 

   (74) . به جای آنها کارگران ساده جدید را آماج شدیدترین استثمارها و سالخی ها کردند

 

 (فروزان) اعتصاب کارگران شرکت آژور 



مایه دار صاحب شرکت از جمله سر. کارخانه آژور در کنار جاده قدیم کرج قرار داشت و چند صد کارگر را استثمار می نمود

 ،شرکت. کارخانه محدود نمی گردید دو سهامداران بزرگ بنز خاور نیز بود و قلمرو استثمار و سالخی کارگران توسط وی به یک یا

دستمزد کارگران مثل همه جا نازل بود و بخشی از این دستمزد . اجاق های گازی تولید می کرد و سودها نجومی به چنگ می آورد

میزان این بخش معادل دو ماه مزد در سال بود که کارگران بسیار سخت به آن اعتراض . ازل زیر نام سود ویژه پرداخت می شدن

کشمکش ها . ن خواست کارگران وقعی نمی نهادماه و نیم به جای دو ماه بودند اما صاحب شرکت به ای 0آنان خواهان دریافت . داشتند

همگی در . آنان ماشین ها را از کار انداختند 04در روز هشتم شهریور سال . تصمیم به اعتصاب گرفتند ادامه یافت تا اینکه کارگران

 تهدید کرد و از. کارفرما شروع به کشیدن خط و نشان نمود. کنار دستگاههای تولید نشستند، بدون اینکه هیچ ماشینی را روشن سازند

هیچ کس  وتهدیدهای کارفرما هیچ کارگری را دچار هراس نساخت،  .است سخن راندآینده بسیار بدی که در انتظار اعتصاب کنندگان 

سرمایه دار بر سبعیت خود افزود، او نماینده کارگران را احضار نمود و از . را در مورد ضرورت ادامه مبارزه به تردید نیأنداخت

. رد و جدی بودن خطر اخراج را به آنها یادآور شدکارگر را به دفتر خود آو پس از آن گروه، گروه توده. دکارخانه اخراج کر

ساعتی بعد جمعیت . اقداماتی که خشم کارگران را بیش از پیش مشتعل نمود و همه آنها را آماده مقابله با این بربریت ها کرد

و کوشید تا خود را از چشمگیری از کارگران به دفتر رئیس کارخانه حمله ور شدند، کارفرما شروع به لرزیدن کرد، به وحشت افتاد 

زبان به موعظه باز کرد، نصیحت را جایگزین این بار او به شیوه واعظان دین . آتش قهر بردگان مزدی عاصی سرمایه خالص کند

همگی یکدل و همصدا بر حصول . روز به درازا کشید 1اعتصاب . تهدید ساخت و نشان داد که حمله کارگران کار خود را کرده است

کارگران هیچ تزلزل و . ماه و نیم سود ویژه را یگانه راه پایان اعتصاب اعالم نمودند 0خویش پای فشردند و پرداخت  خواسته های

تردیدی نشان ندادند، همرزمی و اتحاد خویش را به تمام و کمال حفظ کردند، کارهائی که بیش از هر چیز دیگر به پیروزی آنها کمک 

کت مجددا  در مقابل اجتماع کارگران ظاهر شد، او گفت که راه تسلیم را ترجیح داده است و برای در روز هفتم سرمایه دار شر. نمود

در روزهای پس از پایان اعتصاب . ماه و نیم سود ویژه به تمامی کارگران است 0جلوگیری از زیان های انبوه تر آماده به پرداخت 

ای که متأسفانه این بار واکنش به موقع و مقاومت الزم توده کارگر را به  حادثه. توطئه های سرمایه دار علیه کارگران ادامه یافت

این کارگران بیکار شدند اما با غرور . کارگر را اخراج کرد 14سرمایه دار با اغتنام فرصت و سفاکی تمام حدود . دنبال نیاورد

های دیگر  مایه بیرون کشیده اند و قطعا  در کارخانهسرصاحبان زایدالوصفی فریاد سر دادند که در اینجا مطالبات خود را از حلقوم 

 (71). کرد نیز همین کار را خواهیم

 

 اعتصاب کارگران کوره پزخانه های تبریز

کارگران . مستقر بودند« کجاآباد»کوره پزخانه های تبریز علی العموم در دو نقطه اطراف شهر و بیش از همه در محله ای به نام 

از بام تا شام جان می کندند، کنار شعله های آتش می سوختند و کار می کردند،  ی مرگبار و ضدانسانیرائطهمه این کوره ها در ش

کودکان خردسال آن ها نیز نفرین شدگان دوزخ توحش . ذوب می شدند و تار و پود وجود خود را سود صاحبان سرمایه می ساختند

مدرسه و درس و معلم و بهداشت و دارو و  قربانیان ساقط از. دایه داران بودنسرمایه و قربانیان آستان سودهای هر چه انبوه تر سرم

درمان یا هر چه بوی زندگی می داد، نفرین شدگانی که باید در این سنین اندک هزینه معاش خانواده را تأمین کنند بسیاری از این 

مال خراسان می آمدند، چادر می زدند، آلونک بر پا از مناطق دور دست و به طور مثال نواحی ش. کارگران هیچ سرپناهی نداشتند

مزدها بسیار پائین بود و با . چرخه تولید سرمایه را بچرخانند شبانه روز،می کردند تا ساعاتی از شب را در آن بیتوته کنند و مابقی 

در شروع سال . یتغیر باقی می مانداینکه قیمت آجر تولید شده توسط آنها هر ماه از ماه پیش بیشتر می شد، بهای نیروی کارشان ال

کارگران خواستار . رساندند در ازاء هر هزار آجر دلار 1044صاحبان کوره ها باز هم قیمت آجر را افزایش دادند و به  7400

گران چند کار. کاسه صبر آجرپزان اما این بار از همه لحاظ لبریز بود. افزایش دستمزد شدند و کارفرمایان مثل همیشه جواب رد دادند

خبر به سرعت باد در همه منطقه و متعاقب آن در کوره پزخانه های همه جای شهر . دست از کار کشیدند« کجاآباد» کوره در محله 



سرمایه داران به رسم معمول از قوای سرکوب سرمایه و . کوره ها خاموش شدتمامی آتش اعتصاب شعله کشید و شعله های . پیچید

آنها . و سایر کوره ها رساندند« کجاآباد»همه این نیروهای دژخیم در سریع ترین زمان خود را به . ردندساواک شاه طلب یاری ک

سمبه کارگران اما پرزورتر از . توده وسیع کارگر معترض را به سر کار باز گردانند ،تصمیم گرفتند که با توسل به زور و کشتار

. دای واحد فریاد سر دادند که قهر سرمایه را با مقاومت استوار پاسخ خواهند دادهمه در هر کجا که بودند با ص. وقت های دیگر بود

کارگران در . گفتند که تحت هیچ شرائطی به کار باز نمی گردند، افزایش مطلوب مزدها تنها دریچه ممکن به ختم اعتصاب است

روز به طول  0اعتصاب . اطع آماده مبارزه می باشندبرخی جاها به پلیس و نیروهای سرکوب حمله ور شدند و نشان دادند که بسیار ق

دستمزدها . داشتند انجامید و سرانجام سرمایه داران صاحب کوره پزخانه ها آمادگی خود را برای قبول خواست های کارگران اعالم

داد که گفتنش خیلی در روزهای مبارزه حادثه ای هم رخ . رفت و کارگران با احساس پیروزی سر کار خود باز گشتند باال% 04

در یکی از صحنه های کشمکش یک مأمور پلیس با درندگی نفرت باری که خاص قوای قهر سرمایه بود، یک کارگر . نامربوط نیست

کارگر !! را به باد ناسزا گرفت و با نثار بیشترین فحاشی ها بر سر او داد زد که چه کسی وی را برای اعتصاب تحریک کرده است

 (78)  !«هیچ کس، ما همه جمهوری می خواهیم»لیس بسیار جسورانه فریاد زد که پ در قبال سبعیت

اعتصاباتی که در باال به آنها اشاره شد در مقابل شمار عظیم خیزش ها و اعتصابات این سال ها حتی مصداق مشتی از خروار نیز 

بالعکس سؤال می . چند سال دستخوش اعتصاب شدند بحث اصال  این نبود که کدام کارخانه ها و مراکز کار در طول این. نیستند

پرسشی که . توانست این باشد که آیا کارخانه ای وجود داشت که کارگرانش یک یا چند بار دست به مبارزه و اعتصاب نزده باشند

موارد ای در پاره . نیز ادامه پیدا کرد 00وقوع اعتصابات با همین تاخت و حتی بیشتر در سراسر سال . پاسخ آن واقعا  منفی بود

در تابستان این سال، نساجی های ری و تهران و بافکار برای هفته ها از کار . کثرت روزهای تعطیل کارخانه ها بسیار بیشتر شد

چندین هزار کارگر روزها در بیرون کارخانه و در مقابل درب ورودی محل کار اجتماع کردند و با نصب دست نوشته ها . افتادند

کارگران بافندگی تهران تجمع چند هزار نفری خود را به حاشیه بزرگراه . فزایش دستمزد و سایر مطالبات خود گردیدندخواستار ا

از همگان خواستند  جنوب شهر منتقل نمودند، در آنجا در برابر چشم هزاران و شاید میلیون ها مسافر از دستمزد نازل خویش گفتند،

در طول اعتصاب . در برابر یورش قوای سرکوب ایستادگی نمودند و مبارزه را ادامه دادند. باشندها و انتظارات آنان تا تریبون حرف

عده زیادی از دانشجویان . بسیاری از کارگران مراکز دیگر کار از آن ها پشتیبانی کردند و گاه برای ساعاتی به اجتماع آنان پیوستند

ت گروهی به سراغ آنها رفتند، جانبداری خویش را از مبارزات آنها اعالم خانواده های کارگری نیز تک تک و در مواردی به صور

مبارزات گسترده کارگران نساجی ها و بافندگی های مختلف شهر اصفهان . ر اعتصاب با آنها همکاری کردندنمودند و در انتشار خب

را متوقف ساختند، خواهان افزایش مزدها و بهبود در اینجا هم چندین هزار کارگر تمامی دستگاهای تولید . نیز در همین مدت رخ داد

شرائط کار شدند، در جریان مبارزه از سکنه کارگر شهر کمک خواستند، با نیروهای نظامی دولت سرمایه درگیر شدند و حمله آنها 

  .ل خواسته های خود ادامه دادندآنها اعتصاب را تا حصو. را دفع نمودند

تیغ اعتصاب کارگران را  رگر برای روزهااز صنایع مهم دارای چند هزار کا یاسم بردیم بسیار در تهران سوای کارخانه هائی که

شیر واحدهائی مانند گروه عظیم صنعتی بهشهر، جنرال موتورز، . روی گلوی خود لمس کردند بسیار برا و غیرقابل گریز بر

شرکت کارخانه بی اف گودریچ، خاور، لیالندموتورز،  بنز (ولو، زامیاد و نیسان)  « رنا »مینو، مجتمع صنعتی پاستوریزه، 

در کارخانه آزمایش، وقتی که . کوکاکوال، ایران ناسیونال، آزمایش، صنایع الکتریکی، ارج، تولید دارو، در زمره این واحدها بودند

که  نموداو تهدید . به نطق کردکارگر چرخ تولید را از کار انداختند، نماینده مزدور وزارت کار در معیت قوای سرکوب شروع  444

تو از » اعتصاب کنندگان را مجازات خواهد نمود و درست در همین جا بود که کارگری با صدای رعد آسا بر سر وی فریاد زد، 

  (70) «وزارت کاری یا نوکر سرمایه؟

خ و بن مترادف هستند و الفاظ متفاوتی این کارگر بسیار خوب می دانست که این دوتا، نمایندگی وزارت کار و مزدوری سرمایه از بی

این عبارت را بر زبان می آورد تا خشم و نفرت خود را علیه سرمایه و . او در این تردید نداشت. برای بیان مفهوم واحدی می باشند

ه ها و مراکز شهرهای صنعتی قزوین و اراک نیز مرتبا  شاهد وقوع اعتصاب در کارخان .دولتش و عمله و اکره کشتارش عیان سازد



لوله اهواز، لوله  در خوزستان سوای اعتصاب گروه صنعتی شهریار، چند واحد مهم صنعتی دیگر از جمله نورد. ندعظیم کار بود

 . به ورطه خاموشی فرو افتادندسازی کارون متعلق به شرکت نفت و کاترپیالر هر کدام برای چند روز با اعتصاب کارگران 

 

 «ها خارج محدوده» محله ها و و شورش های کارگری عروج جنبش خونبار مسکن

و همه  هنر، ادبیات، توسعه، تمدنصنعت، سیاست، فرهنگ،  ایدئولوژی، تاریخنویسی رسمی بورژوازی حدیث آفرینش اندیشه، دانش،

می گیرند و به عنوان  کسانی که دار و ندار فکری خود را از سرچشمه پرتالطم شیوه تولید مسلط !!استدانشوران عالیجاه چیز توسط 

در این روایت تاریخ نه طبقات معنا دارند و نه طبعا  از . می کنند رهاساز و برگ بقای آن، در سپهر زندگی روز ساکنان زمین 

دروغین و طوطی وار خود را  ،مورخان بورژوا وقتی لباس چپ می پوشند، بسیار کاریکاتوری. مبارزه طبقاتی سخنی در میان است

« تاریخ تمامی جوامع انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی است» ک خط در میان تکرار می کنند که های مارکس می آویزند، شاید یبه گفته 

همه چیز می گویند و تنها چیزی که هیچ گاه و به هیچ میزان از آن نمی گویند نقش راستین توده های  ،ها در تاریخنویسی خودآناما 

اگر . جتماعی خود سکاندار کارزار واقعی طبقاتی برای تغییر ریشه ای عینیت مسلط موجود استطبقه ای است که به حکم هستی ا

اولی ها تاریخ اندیشه پردازان، ایئولوگ ها، افاضل، سیاستمردان، فرهنگ آفرینان، مکتشفان کبیر و قافله ساالران علم و توسعه را 

ر قدرت احزاب و منجیان صاحب جاه بشریت را در مغزها کشت و دنان سفینه باسند، دومی ها نیز تاریخ رهبران، صدرها، می نوی

پرداخته اند نیز همگی از همین  01سیر رویدادهای منتهی به قیام بهمن آنان که در لباس چپ به بررسی . گوش ها الالئی می کنند

ر مورد نقش توده های کارگر در سلسله تاریخ است که اینان وقتی خواسته اند به زعم خود حتی د تلخطنز . بیماری رنج برده اند

جنبانی فرایند مذکور خیلی اغراق کنند کل وسعت دیدشان از بستن چند شیر نفت توسط عده ای کارگر پاالیشگاه آبادان یک مو هم آن 

این بحث و  ما به. و اگر رفته است شاید حداکثر چند اعتصاب کارگری پیش و پس همین رخداد را دیده باشد!! طرف تر نرفته است

حتما  نشان خواهیم داد که دو طبقه اساسی جامعه، پرولتاریا و . به این گوشه بسیار مهم تاریخ مبارزه طبقاتی در ایران خواهیم پرداخت

ون های ارتجاعی و ماوراء ارتجاعی بورژوازی در آن دوره، در دل آن فرایند و در پهنه کارزار یبورژوازی، پرولتاریا و اپوزیس

عروج جنبش خونبار کارگران برای مسکن در حاشیه . فقط حول حلقه معینی از این زنجیره گفتگو داریمعجالتا  . چه کردند طبقاتی

 . به خود اختصاص نداد« مبارزات مردم خارج محدوده» شهرهای بزرگ که در ادبیات چپ هیچ گاه عنوانی سوای 

ه سراسر کارخانه ها و مراکز کار و تولید کشور را میدان وقوع عظیم همان چند میلیون کارگری ک 04تا  04در فاصله سال های 

ترین اعتصاب ها کردند، آری دقیقا  و عینا  بخش بسیار چشمگیری از همان کارگران جنبش پرشکوه و خونین دستیابی به مسکن را 

مبارزات اینان برای سرپناه در . و به پیش بردندعلیه بورژوازی ایران و رژیم درنده شاه راه انداختند، سازمان دادند، پرتوان ساختند 

جبهه با دشمن  اینها همزمان در چند. خانه ها بودحاشیه شهرها جزء الیتجزا و بدون هیچ تفکیکی از اعتصابات جاری آنها در کار

رخ تولید را از کار چو کاهش فشار فقر، افزایش مزدها طبقاتی خود و قوای قهر و سرکوب سرمایه جنگ می کردند، در یکجا برای 

باز هم به در جای دیگر  .می کردندمی انداختند و حمله نیروهای ارتش و ژاندارم و پلیس بورژوازی را از سر اعتصاب خود رفع 

. قادر به پرداخت اجاره بهای مسکن نمی شدنداین دلیل که زیر فشار پائین بودن مزدها و کل استثمار بربرمنشانه خود توسط سرمایه 

نیرومندی را برای ساختن سرپناه پدید می آوردند و دست در دست هم شبیخونها و تهاجمات خونبار دولت سرمایه را دفع می  جنبش

 .کردند

جبهه سوم پیکار این توده وسیع فروشنده نیروی کار، سازماندهی شورش ها در محله ها و مناطق مسکونی شهرهای بزرگ و کوچک 

قی، وضعیت رقت بار بهداشت و امکانات مورد نیاز محله، گرانی بهای ارزاق عمومی و مانند این ها و روستاها علیه بی آبی، بی بر

 . از خیزش مسکن آغاز کنیم. بود

میلیونها انسان خلع ید شده و بیکار  04و  04، در طول دهه های امپریالیست هابه دنبال رفرم ارضی ارتجاعی بورژوازی داخلی و 

اینان اندک اندک . روش نیروی کار و امرار معاش خویش از اعماق روستاها راهی شهرهای بزرگ شدنددر جستجوی جائی برای ف



در کارخانه ها به کار پرداختند، اما با بهای شبه رایگان و بیش از حد نازل نیروی کار خود قادر به تأمین دردناک ترین سطح معیشت 

از آنها به هیچ وجه یارای پرداخت اجاره بهای یک اطاق محقر، حتی در  جمعیت کثیری. و مسکن و دارو و درمان خود نمی شدند

به همین خاطر همراه با زنان و فرزندان خردسال خود، در مناطق . محروم ترین و مخروبه ترین محله های شهر را نداشتند

ز حلبی و خس و خاشاک یا الستیک هائی اور از آبادی پیرامون شهرها آلونک د و بدون سکنهدوردست، در زمین های بایر و موات 

بیغوله هائی که فاقد همه چیز بود، آب نداشت، برق نداشت، رطوبت در آن . ها در آن بیتوته می کردند و حصیر بر پای نمودند و شب

له حمل و نقل گردید، هیچ وسی هیچ درمانگاهی در نزدیکی آنها پیدا نمی در آنها خبری نبود،توالت و دستشوئی از ود، ها بیداد می نم

دو شیفت کار روزانه بعالوه اضافه  یک یاجمعیت کثیر کارگران عصرها پس از . کج نمی نمود آنجاشهری راه خود را به سمت 

کاری های جانفرسا باید خود را به این کومه های نمور می رساندند و بامدادان وقتی که هنوز فلق آهنگ دمیدن به سر نداشت راه 

آب شرب ساکنان این کومه ها از . اه را طی کنند تا در جائی سوار اتوبوس شوند و خود را به سر کار رسانندمسافت ها ر. افتند

شیرهای عمومی آب در فاصله های دور تأمین می شد که کارگران یا زنان و کودکان آنها باید با صرف وقت و نشستن در نوبت، از 

هیچ مدرسه ای در آن نواحی وجود نداشت و پای . و به خانه حمل می نمودند طریق گالن های بزرگ یا کوچک، بر دوش می کشیدند

برهوت بدون هیچ امکاناتی بود که بردگان مزدی نفرین شده سرمایه در آن می لولیدند، . هیچ دکتر و پرستاری هم به آنجا باز نمی شد

. و سرمایه های طبقه جنایتکار سرمایه دار می کردند می خوابیدند، خود را آماده دو شیفت کار و تولید کوهساران اضافه ارزش ها

سیه روزی این کارگران حتی در همین قلمرو به این جا محدود نمی شد، سرمایه داران زمین دار و رژیم بشرستیز سلطنتی 

تاختند، زنان و کودکان بورژوازی حتی دقیقه ای این نفرین شدگان را در همین جهنم مرگ آلود هم آرام نمی گذاشتند، مدام بر آنها می 

 7404سال شهریور در . را از کومه ها بیرون می ریختند، آنان را وادار به کوچ می کردند و آماج بدترین شرارت ها قرار می دادند

امجدیه، پلیس وحشی و درنده شاهنشاهی سرمایه برای مدت های طوالنی، آسیائی در مجتمع ورزشی  به هنگام برگزاری بازی های

انه روز یک بار و گاه چندین بار، کومه های محل سکونت این کارگران در نواحی شمالی اتوبان تهران کرج را آماج شبیخون هر شب

سر این رژیم شاه با هدف استتار جنایات سالیان دراز خود و پرده اندازی بر آنچه بورژوازی دژخیم و هار ایران بر . ها قرار داد

ته و راه پاک کردن ننگ بربریت های دانس شهر «بی قوارگی» سکونت آنها در این مسیر را مایه  ،دوزخ نشینان کارگر آورده بود

 .حشیانه تر این شمار کثیر توده های کارگر می دیدوخود و طبقه سرمایه دار ایران را آواره ساختن باز هم بیشتر و 

درد و رنج و ماالمال از ای برای غلبه بر این وضعیت وضع مسکن این جمعیت عظیم کارگران چنین بود و الجرم یافتن راه چاره 

در دل همین چاره پردازی ها بود که کومه نشینان کارگر یک جنگ واقعی علیه  .مشغله مدام آنان را تعیین می کرد حقارت

. قب نشینی ساختندآغاز کردند و قدم به قدم دشمن طبقاتی تا بن دندان مسلح را مجبور به عرا بورژوازی و رژیم سطلنتی سرمایه 

 در زمین های محل استقرار موقت خویشو شوراگونه خویش عزم جزم نمودند که نا نوشته های  در قول و قرارها و میثاقکارگران 

آن ها تصمیم گرفتند که استوار و محکم به حریم مالکیت خصوصی بورژوازی یورش برند و تقدس این  .شروع به ساختن خانه کنند

های  تفاهم نشود، آنها بحث سوء. زن و فرزند خویش در هم ریزندمقدس را حداقل در رابطه با تهیه سرپناهی برای پدیده متعفن نا

آکادمیک حزبی و مکتبی در باره نجاست و پاکی مالکیت راه نیأنداختند، عمال  و به عنوان شراره ای تابنده از هستی طبقاتی خود 

در این تصمیم را در زمانی اتخاذ کردند و در شرائطی به عمل در هم پیچیدند، کارگران  بساط مالکیت سرمایه داران صاحب زمین را

آوردند که معامالت زمین و احداث مستغالت و بساز و بفروشی یکی از داغ ترین، پرسودترین و الجرم دلرباترین حوزه های سرمایه 

و رژیم ب زمین های زیر کومه ها طر هم سرمایه داران صاحدرست به همین خا. گذازی طبقه سرمایه دار ایران را تعیین می کرد

کارگران کمپین  .به هر جنایتی دست می یازیدند ،زن و کودک کارگر کومه نشینجنایتکار شاه برای بیرون ریختن هزاران و میلیونها 

تهیه مصالح و معماری خانه ها به آن ها دست به دست هم دادند و با همیاری و کمک و همپیوندی هم شروع . خویش را آغاز کردند

ها ادامه دادند و در پروسه انجامش هر روز و گاه در طول روز چندین بار در مناطق  این کار را روزها، ماهها و سال. دنمودن

جنبش مسکن توده های کارگر عمال  به جنگی میان آنها و . مختلف اطراف شهر تهران مورد شبیخون قوای سرکوب رژیم قرار گرفتند

جنگی که . جنگی که در آن کل زنان و کودکان و پیران و جوانان خانواده های کارگری درگیر شدند. بورژوازی و دولتش تبدیل شد



جنگی که به طور واقعی یک بخش طبقه کارگر با تمامی آحاد خانواده و نزدیکان . پیشبردش مشغله روزمره کارگران شدچگونگی 

ن در تهیه ماتدلار و مصالح با هم همراهی می نمودند، در برپائی هر خانه کنار هم بودند، وقتی کارگرا. مستمرا  در آن شرکت داشت

کودکان نیروهای نظامی سرمایه را سنگباران می . که قوای کشتار رژیم حمله ور می شد، همگی یک دل دست به مقاومت می زدند

عده ای از . این جنگ در طول چند سال کشته های زیادی داشت. کردند، زنان به عمله و اکره سالخی بورژوازی یورش می بردند

ارتش و پلیس و . توده های کارگر بودند جا کارگران جان خود را از دست دادند، اما این بسیار مهم است که برنده کارزار همه

می این خانه های تخریب شده تا ژاندارم رژیم هار سلطنتی سرمایه تمامی خانه های ساخته شده کارگران را ویران می کرد، اما تما

عوامل سرکوب روزها خراب به بیان دیگر. بر پای می شد کومه نشینان کارگر بازسازی ودتر مجددا  به دست عروز بعد یا چند روز ب

 . می کردند و کارگران شب ها می ساختند

، روزها در هم پهلو و متصل، می جنگید ز امامتمای جبهه چنددر  ایران های مذکور، طبقه کارگر باالتر گفته شد که در همه سال

، عصرها، شب ها و صبحگاهان اند و از کار می انداخترا به اختالل می کش چرخه بازتولید سرمایه ،کارخانه ها و مراکز تولید

بسیار  ،یزاین تملک بشرستو با پاسداران حریم  ط بورژوازی را در هم می پیچیدطومار تقدس مالکیت منح ،برای یافتن سرپناه

، برای دسترسی به آب های مسکونی مشکالت دامنگیر محله رابطه بادر  کارگران به طور همزمان. نه مبارزه می کردقهرمانا

، گرانی بهای اتوبوس و حمل و نقل شهریعلیه برق مورد نیاز روشنائی خانه ها، حداقل بهداشت و نظافت معابر عمومی،  آشامیدنی،

که سرمایه و دولت خیلی معضالت دیگر یا  افات مستمری که مزدوران رژیم بر اهالی محل روا می داشتند علیه زورگوئی ها و اجح

 . سرمایه داری بر سرشان آوار می ساخت دست به اعتراض و شورش می زدند

ا عوامل جنگ و ستیز همیشه جاری و روزمره صدها هزار کارگر دستفروش حاشیه خیابان ها و کوچه ها و درون محله ها، ب

نیز حوزه دیگری از برای دستیابی به شکلی از فروش نیروی کار شبه رایگان خویش و یافتن قوت الیموت روزانه شهرداری سرمایه 

تمامی این . کارگران در همه این میدان ها و جبهه ها علیه سرمایه می جنگیدند .را تشکیل می دادمبارزه طبقاتی توده های کارگر 

مبارزه طبقاتی، . اروئی استثمارشوندگان و ستمکشان کارگر با نیروهای اعمال قهر دولت سرمایه داری بودعرصه ها شاهد روی

. میان طبقه کارگر و بورژوازی در کلیه قلمروهای زندگی اجتماعی است ،مبارزه ای میان دو طبقه اساسی جامعه و در جهان موجود

زیر شالق مرگبار گرسنگی و فقر و فالکت راه دستفروشی کنار  کهل بیکاری زن، مرد، بزرگسال و خردسا بردگان مزدی عظیم توده

فقر این جمعیت کثیر چند صد  خرد کننده بیکاری و فشار. مفلوک ترین بخش طبقه کارگر بوددر زمره خیابان ها را پیش می گرفت، 

هر صبح . شکل فروش نیروی کار را انتخاب کندرقت بارترین و نفرین شده ترین می ساخت تا  مجبورهزار نفری و شاید میلیونی را 

مقادیری کاال را از سرمایه داران تاجر به عاریه گیرد، در حاشیه خیابان به فروش رساند و در ازاء دو شیفت کار چند تومانی برای 

 ها و تجارتخانه هاهشکل صوری رابطه وی با سرمایه داران صاحب فروشگا. امراز معاش روزانه خود و افراد خانواده به چنگ آرد

قرار می استثمار  سرمایه به جنایتکارانه ترین شکلی مورد توسط. هر چه بود، او در نقش کارگر فروشنده برای سرمایه کار می کرد

این توده کثیر . ، همزمان از زمین و آسمان آماج شبیخون قوای قهر سرمایه بود و برای هیچ دقیقه کارش هیچ امنیتی نداشتگرفت

شده کارگر در متن همین شرائط بشرستیزانه مخلوق سرمایه و دولت بورژوازی، لحظه به لحظه در حالت جنگ و گریز به سر  نفرین

کار این  منطقههای  مستقر در خیابانبنگاههای مزدوران سرمایه برای اینکه هیچ ریالی از سودهای کهکشانی صاحبان  .می برد

فروشی توده بردگان مزدی مجبور به دستبا بی رحمی تمام بر سر  همین بنگاه ها،ر مالکان کارگران فروشنده کسر نگردد، و به دستو

دستگیرشان می نمودند و راهی . خودشان را مورد آزار و اذیت قرار می دادند. کل دار و ندار آن ها را غارت می کردند. می ریختند

در . ، با پلیس سرمایه و مزدوران شهرداری رژیم درگیر می شدنددر آن سوی ماجرا کارگران مقاومت می نمودند. زندان می ساختند

ساز و برگ امرار  حتی االمکان پشت به پشت هم حمله پلیس را دفع می کردند و. دست به دست هم می دادند جریان همین کارزار

در محل ن سال ها، در همه جاها، در یک کالم توده های کارگر در ای. معاش روزانه خود را از دستیرد این جانیان نجات می دادند

، در محله ها و حاشیه خیابان ها علیه استثمار و ستم و سبعیت سرمایه در درون خانه و کاشانه، در جنبش مسکن، کار و استثمار

ه دل خاک می مالیند، از تهدیدها و کشتارها هراسی ب به میزان توان خویش پوزه قوای قهر و سرکوب سرمایه را. مبارزه می کردند



ها کارگر در آنجا ر کدام شهر بزرگی هستند و میلیوننقطه نقطه شهرک های بزرگ اطراف شهر تهران که امروز ه. راه نمی دادند

بار دیگر در اینجا تکرار کنم که این نکته را هم یک  .چند ساله است های سکونت دارند گواه زنده لحظات پر شور بخشی از آن جنگ

ر بدتر از این طیف، محققان دانشگاهی اگر احیانا  برای رونق بازار حزبی یا کسب و کار آکادمیک خویش طیف رفرمیسم چپ و بسیا

آنها در هر سطر . سراغ این بخش طبقه کارگر رفته اند، بسیار به ندرت چیزی به نام کارگر در مقابل مردمک چشم خویش یافته اند

محرومان، حاشیه واژه های زحمتکشان،  تا چشم کار می کند از، شوندگان کارگر این توده عظیم استثمار موقعیت نوشته خود پیرامون

در اینکه این نفرین شدگان، . نشینان، تهیدستان، گرسنگان، دستفروشان، آلونک نشین ها، فاقد امتیازها و نوع این ها استفاده کرده اند

یچ حرفی نیست اما این ها بخشی از طبقه کارگر و جنبش محروم و حاشیه نشین و گرسنه و فاقد امتیاز و تهیدست هستند جای ه

مطابق استدالل . کارگری جامعه بوده و می باشند و تمامی این مصیبت ها را هم به خاطر کارگر بودنشان تحمل نموده و می نمایند

کارگر اگر کار داشته  محققان عالیمقام دانشگاهی زحمتکش پرست و تهیدست دوست میان آن ها،صاحبان این گزارش ها به ویژه 

اگر بهای نیروی کارش کفاف معیشت روزمره !! باشد فردی از طبقه متوسط است و اگر بیکار باشد، فاقد هر نوع تعلق طبقاتی است

و اگر قادر به تهیه نان فرزندش نباشد یک زحمتکش محروم فاقد هر !! اش را بدهد افتخار عضویت در طبقه متوسط را پیدا می کند

 !!!  ویت طبقاتی و اجتماعی استگونه ه

 

  5511 سال بحران اقتصادی سرمایه داری ایران و

را می توان طالئی ترین دوره رونق و توسعه انباشت سرمایه در تاریخ سرمایه داری ایران به  2531 تا آغاز 2531فاصله میان 

سرچشمه واقعی بحران آنچنان که ذات شیوه . رون آمداز دل این دوره رونق بی 35بحران بزرگ اقتصادی نیمه دوم دهه . حساب آورد

در چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی به امری مطلق گرایش  تنزل فاحش و عینی نرخ سود از حالت یکتولید سرمایه داری است 

زکاوی زوایای واقعی تا لحظه حاضر هیچ فرد یا جریان سیاسی، هیچ بحث مشخصی در این زمینه پیش نکشیده است و به با. ایران بود

یک دلیل این تسامح، حداقل در مورد نیروهائی که نظریه مارکسی بحران را قبول دارند، شاید دشواری توضیح . ماجرا نپرداخته است

 حرف درستعده ای با گفتن این  .کنکرت و آماری دقایق مؤثر در مارپیچ فراز و فرود پروسه مذکور تا زمان وقوع بحران بوده است

آن بود، خیال خود را راحت کردند،  بحران جهانی سرمایه داری و جزء اجتناب ناپذیر نچه در ایران رخ داد، ادامه مستقیم پویهکه آ

جای تردیدی نیست که بحران . را بستند هامشتی عام گوئی، ابهام آفرینی و حتی گمراه سازی پیش پای دیگران نهادند و پرونده گفتگو

ر بخش بزرگی از خود حاصل سرریز بحران دامنگیر سرمایه اجتماعی کشورهای غربی بود، اما طرح ایران د 35اقتصادی دهه 

وقتی از بحران سرمایه داری یک جامعه معین در یک دوره زمانی خاص سخن می . موضوع در این سطح هیچ چیز را روشن نمی کند

لید سرمایه اجتماعی همان جامعه و بازکاوی عوامل وقوع بحران گوئیم، آنچه بیش از هر چیز اهمیت می یابد کالبدشکافی چرخه بازتو

پیداست که این کار بدون توجه به تمامی دقایق و زوایای درهمرفتگی ارگانیک شیرازه تولید سرمایه داری در اینجا . در آن حوزه است

در ایران را نیز باید  35ادی نیمه دوم دهه پروسه بروز بحران اقتص. با سرمایه جهانی بسیار غلط و عمیقاً گمراه کننده خواهد بود

میزان تشکیل سرمایه ثابت در کل سرمایه اجتماعی ایران به ویژه در حوزه صنعت به نرخ  2531در سال . اینسان دید و توضیح داد

فقط یک سال این گزارش گردید در سال بعد دچار کاهش شد اما % 55،1که رشد این میزان . رشدی خیره کننده و کم سابقه دست یافت

را در طول نیمه اول دهه مورد رشد جدول زیر منحنی فراز و فرود این . را پشت سر نهاد% 12مرز بهت انگیز  2531طرف تر در 

 . بحث پیش روی ما قرار می دهد

 

 (44به قیمت ثابت سال  – لایر میلیارد) 5511تا  5515های  تشکیل سرمایه ثابت در فاصله سال  - 5جدول 

  

 درصد رشد ساالنه  سهم گروه صنعت میزان تشکیل سرمایه ثابت لسا



2532 33 25،1 2،1 

2531 55،3 23،1 55،1 

2535 61،1 23،1 21،1 

2531 236 26،2 12،5 

2533 215،2 21،1 3،6 

2531 216،2 23،3 5،1 

 31تا  56ی ملی حساب ها. به نقل از بانک مرکزی 123ص   ،رشد روابط سرمایه داری در ایران، سوداگر

 

افزایش بی سابقه حجم و میزان ارزشی سرمایه ثابت در این سال ها طبیعتاً محصول مستقیم سرمایه گذاری های عظیمی بود که در 

فراتر رفت و میزان سرمایه  1111در فاصله زمانی مذکور شمار شرکت های تازه تأسیس صنعتی از رقم . بخش صنعت رخ می داد

سرمایه گذاری در صنایع سنگین به . میلیارد لایر روز کشور بالغ گردید 215تریلیون و  151رای احداث آن ها به های پیش ریز شده ب

شرکت های بزرگ تولید کننده مواد شیمیائی، ماشین آالت و فلزات اساسی، صنایع ذوب و . یک محور مهم تمرکز انباشت تبدیل شد

میزان سرمایه ای که در فاصله زمانی باال . ندسرمایه ها را به سوی خود سرازیر ساخت تولید فوالد و صنایع مکانیکی و برق بیشترین

هائی بود که کل شرکت های  درصد مجموع سرمایه گذاری 53این رقم . میلیارد لایر رسید 211حوزه انباشت شد به رقم  1در همین 

نه فوق همگی در زمره صنایع سنگین بودند، عظیم ترین اهارگحوزه های چ. ر اختیار داشتندتازه تأسیس و به ثبت رسیده این دوره د

در جدول زیر می توان این شاخص ها را . ها کم یا بیش باال بود حجم سرمایه ثابت را به کار می گرفتند و ترکیب ارگانیک سرمایه آن

 .دید

 

 5511و  5515های الان در چند حوزه مهم صنعتی در سافزایش ساالنه سرمایه ثابت و شمار کارکن - 2جدول 

 نفر 5111   میلیون لایر

  5511سال   5515سال  حوزه های مختلف 

 شمار کارکنان سرمایه ثابت  شمار کارکنان سرمایه ثابت صنعت 

 16 6113 11 1553 صنایع غذائی

 221 25165 12 1355 نساجی و پوشاک

 11 21135 15 1151 شیمیائی

 26 2113 1 151 فلزات اساسی

 51 25352 35 1223 ت فلزیمحصوال

 سالنامه آماری، نتایج سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی. سازمان برنامه و بودجه

 

مراکز آمارگیری بورژوازی به طور معمول توده فروشنده . به جای تعداد کارگران از شمار کارکنان صحبت گردیده است 1در جدول 

در طول سال . م و حشم بوروکراسی سرمایه را زیر نام کارکنان یکجا جمع می کنندنیروی کار و جماعت کارگزاران، کارمندان و خد

درصد را کارگران تشکیل می داده  75های مورد بررسی ما بر اساس برآوردهای حاصل مشاهدات مستقیم، از کل این جمعیت حدود 

فقط مسائلی مانند نرخ استثمار و ارزش اضافی که روشن است که در گزارشات و محاسبات مراکز آماری دنیای سرمایه داری، نه  .اند

برای . خط قرمز بورژوازی را تشکیل می دهند، بلکه حتی داده هائی مانند ترکیب ارگانیک سرمایه هم مورد اشاره قرار نمی گیرند

برای دادن ( 1و  5)ن جدول پائی 1آنچه در . یافتن این شاخص ها باید از اطالعات آماری دیگر این اسناد و گزارشات بهره گرفت

می آید نیز به همین  33تا  32تصویری حتی المقدور روشن از تغییرات ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی ایران در فاصله سالهای 



در این رابطه تمامی کوشش به عمل آمده است که استنتاجات تا جائی که ممکن است دقیق یا حداقل نزدیک . سیاق استخراج شده است

که در گزارش مرکز آمار رژیم شاه آمده است ما مبنا « کل مزدها و حقوق» ستون  2در جدول . صله را با واقعیت داشته باشندترین فا

مندرج در گزارش « کل کارکنان» ستون  1در جدول . درصد این ارقام را به عنوان مزد کارگران حساب کرده ایم 53قرار داده و 

عمومیت داشته است  33است و متوسط دستمزدهای روزانه و ساالنه را با توجه به آنچه که در سال مرکز آمار پایه محاسبه واقع شده 

 .  منظور نموده ایم

    (لایر 5111111)     5515 ایران در سال اجتماعی سرمایه ثابت و متغیر در مهمترین حوزه های سرمایه - 5جدول 

 ترکیب ارگانیک کل مزد کارگران  کل مزد و حقوق سرمایه ثابت  رشته صنعتی

 25.11 1111 3131 13655 مواد غذائی 

 1.55 5551 25151 55156 نساجی و پوشاک

 5.5 361 551 1112 چوب و محصوالت چوبی

 15.3 151 521 1613 کاغذ، مقوا و چوب

 21.1 2165 2165 11252 شیمیائی

 5.1 2121 1331 21151 محصوالت کانی غیرفلزی

 36 111 111 56661 اسیفلزات اس

 5.1 2215 2311 1215 ماشین آالت و محصوالت فلزی 

 1.1 26135 11151 253156 جمع

 نقل از رشد روابط سرمایه داری در ایران، محمدرضا سوداگر  2531نتایج بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی در سال 

، بر اساس تقسیم کل سرمایه 5511سال  بخش های باال درایه برای متوسط ترکیب ارگانیک سرمهمان گونه که مشاهده می شود 

 .بوده است 6.1ثابت به کل سرمایه متغیر همین سال حدود 

 لایر 5111111      - 5515در سال   سرمایه انباشت سرمایه ثابت و متغیر در مهمترین حوزه های  - 4جدول 

 ترکیب ارگانیک  رانکل مزد کارگ کل کارگران کل کارکنان سرمایه ثابت  رشته صنعتی

 26.1 1131 32555 16555 61555 مواد غذائی 

 6.5 5165 6555 221555 55555 نساجی و پوشاک

 12.5 151 5555 1555 25131 چوب و محصوالت چوبی

 15 316 1555 22555 21155 کاغذ، مقوا و چوب

 52 5522 55555 11555 15165 شیمیائی

 21 1565 16555 15555 11666 محصوالت کانی غیرفلزی

 15.2 2156 21555 26555 211226 فلزات اساسی

 25 3153 15555 51555 52261 ماشین آالت و صنایع فلزی 

 21.5 15116 551555 156555 315113 جمع

 لایر بوده است 135متوسط دستمزد روزانه کارگران در این سال معادل  .2

 .  مالک قرار گرفته است 33تا  32ت هر حوزه در هر سال در فاصله برای محاسبه سرمایه ثابت حوزه ها نرخ رشد انباش .1

 33صنعت چوب ملحوظ نبوده است، برای محاسبه آمار واقعی کارگران سال  2در مورد رشته کاغذ و مقوا و چوب از آنجا که در جدول  .5

 .  کل کارکنان را در نظر گرفته ایم% 53نسبتی کمتر از 

رقمی  .مواجه می گردیم 56باالتر از رقم  ترکیب ارگانیکتقسیم کنیم با یک سرمایه متغیر سال را به کل  سرمایه ثابتدر اینجا اگر کل 

به بررسی این تفاوت ها و تأثیر آنها بر پروسه افت نرخ سودها و سپس ظهور بحران باز  .است 2532که بیش از دو برابر سال 



تمامی گزارشات اقتصادی این دوره از . آماری درون جدول ها مقداری توضیح دهیمخواهیم گشت، اما پیش از آن باید در باره داده های 

سرمایه گذاری های عظیم داخلی و خارجی در قلمرو صنایع سنگین و بخش هائی مانند آب و برق، فلزات اساسی، فوالد و ذوب آهن یا 

. خود نیازمند مقادیر ارزشی بسیار کالن سرمایه هستندصنایعی که علی العموم برای تکمیل بخش استوار . موارد مشابه خبر می دهند

میانگین کل سرمایه هر کارگاه از  2533تا  2513در گوشه دیگری از همان سرشماری باال می خوانیم که در فاصله میان سالهای 

می گویند  داده ها. یش یافته استر نفر افزاهزا 56هزار نفر به  15میلیون لایر و میانگین کارکنان آنها از  251میلیون لایر به  25،1

برابر  5برابر بوده است، در حالی که نسبت فزونی بخش متغیر سرمایه از  21سال حدود  25که نسبت افزایش سرمایه ثابت در این 

 . به سایر ارقام همین گزارش نگاه کنیم. باالتر نرفته است

 در کارگاههای بزرگ( نفر 5111) و شمار کارکنان( میلیون لایر)  نسبت سرمایه ثابت 1جدول 

  2533 2513 سال 

 لایر 251 25،1 میانگین سرمایه هر کارگاه

 لایر 215 1،2 (سرمایه ثابت)میانگین ارزش ماشین آالت، زمین، ساختمان 

 لایر  51  1،1 میانگین بخش گردشی سرمایه ثابت 

 نفر  56 15 میانگین کارکنان 

 111، محمدرضا سوداگر ص 1جلد « رشد روابط سرمایه داری»ی کارگاههای بزرگ، نقل از سازمان برنامه و بودجه، سرشمار

 

برابر جهش کرده  21سرمایه داری است در بخش استوار سرمایه ثابت رخ داده است که تا حدود  باالترین افزایش ها آنچنان که طبیعت

است و در این میان سرمایه متغیر همان گونه که باالتر  6از کمتر ( ثابت)سیر صعودی میزان ارزشی بخش گردشی این سرمایه . است

 :نکات دیگری نیز در گزارش ها حائز اهمیت خاص می باشند از جمله. برابر افزایش یافته است 1گفته شد کمتر از 

 26به  1از  2533ا ت 32این تغییر در همان گزارش برای فاصله . درجه باالی تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه در صنایع شیمیائی. 2

 . اعالم شده  است

برنامه ای که عظیم ترین سرمایه گذاری . با اجرای برنامه اقتصادی پنجم رژیم شاه همزمان بوده است فاصله زمانی مورد گفتگو. 1

ل اعتبارات طرح میزان ک. های تاریخ سرمایه داری ایران را به ویژه بر اثر افزایش انفجارآمیز اضافه ارزش های نفتی، همراه داشت

سرمایه ( 15). از این رقم حدود یک تریلیون و نیم آن به توسعه صنعت بزرگ اختصاص یافت. میلیارد لایر بالغ می شد 5516،5به 

گروه صنعتی مشتمل بر فلزات اساسی، ماشین آالت،  1فقط . گذاری در صنایع سنگین نقش مهم ترین رکن انباشت را احراز کرد

این نکته کامالً مهم است که حجم ( 12) .میلیارد لایر سرمایه بوده اند 211محصوالت شیمیائی، شاهد پیش ریز تولیدات معدنی و 

درصد کل انباشت سرمایه در تمامی شرکت های به ثبت رسیده این دوره را تشکیل می داده  53حوزه، حدود  1سرمایه گذاری های این 

ه ثابت به ویژه استوار را احتیاج داشته اند و به لحاظ ترکیب ارگانیک بیش از همه بخش چهار حوزه ای که بیشترین ارقام سرمای. است

خورشیدی سرمایه داری  35به بحث مشخص بحران اقتصادی آغاز نیمه دوم دهه . ن صعود را پشت سر می نهاده اندهای دیگر، پلکا

شان دهیم برای جستجوی علل واقعی بروز بحران مجرد غوطه خوردن دلیل تأکید بر داده های آماری باال این بود که ن. ایران باز گردیم

. در نوسانات قیمت نفت یا تأثیر یک سویه و مطلق سرریز بحران سرمایه داری کشورهای دیگر کاری نادرست و گمراه کننده است

ن و در پیچ و خم روند اجتماعی ایرا عوامل واقعی بروز بحران را پیش از هر چیز باید در بطن چرخه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه

هدف از این تأکید آن نیست که چنین حکمی برای هیچ نقطه دنیای موجود، جای  .های منتهی به وقوع حادثه بازکاوی کرد انباشت سال

در فاصله واقعیت این است که . هیچ گونه اگر و اما ندارد، در اینجا به طور مشخص پیرامون سرمایه داری ایران صحبت می کنیم

نرخ رشدهای بهت آور اقتصادی، فوران بی سابقه ارزش تولیدات، شتاب خیره کننده افزایش میزان اضافه ارزش  تاریخی مورد گفتگو

حتی اگر از تمامی کاستی . آوردندها، همگی مرتبط با همدیگر، سیر صعودی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی را به دنبال 



ال چشم پوشی کنیم و آن ها را به همان گونه که در سالنامه های آماری رژیم شاه آمده است مالک قرار دهیم باز هم های آماری ارقام با

 . در مقیاس کل سرمایه اجتماعی آن روز ایران هستیم 21به رقم  1از  ترکیب آلی سرمایهفوران شاهد 

ه اوج خود رسید و دقیقاً از همین تاریخ به بعد روند معکوس پیدا به نقط 2531در سال  35منحنی باال رونده نرخ سود نیمه نخست دهه 

، 2531اگر در سال .. میزان اضافه ارزش ها در قیاس با ارزش تولیدات ساالنه به گونه ای بسیار بارز شروع به افت  نمود. کرد

، بالعکس 2531لیارد لایر بود، در سال می 526( ارزش تولیدات) میلیارد و دومی  151حدود ( اضافه ارزش ها) میزان ارزشی اولی 

به عبارت دیگر در حالی که . میلیارد رسید 121کرد، در حالی که اولی روند سقوط پیمود و به کمتر از  صعودمیلیارد  2531دومی تا 

میزان  ( ردداین رشد شامل افزایش قیمت نیز می گ)برابر رشد داشته  2.3نزدیک به  2531نسبت به  2531ارزش تولیدات در سال 

 .در این زمینه بسیار گویا است 1جدول شماره . است 31ارزش اضافی این سال حدود یک سوم سال 

 

 5511تا  5515بین سال های ( میلیون لایر)اضافه ارزش و ارزش تولیدات   1جدول 

 درصد رشد ارزش تولیدات درصد رشد اضافه ارزش سال 

2532 211،5 11،5 551،1 12،2 

2531 215،1 51،6 156 52 

2535 115،1 55،1 362 51،1 

2531 156،5 11،1 526،1 15،5 

2533 152،1 -17 613،1 25،5 

2531 123،6 -13 2531،5 13،5 

 میلیون لایر     571بانک مرکزی، حساب های ملی، ص 

 

ر طول رونق بی سابقه چند ساله سرمایه داری تولید افراطی سرمایه د. تا اینجا همه تأکید ما بر زمینه های داخلی و اندرونی بحران بود

ایران، باال رفتن متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران، سیر رو به کاهش میزان نسبی اضافه 

را از دامان   35دهه  به بعد باالخره بحران نیمه دوم 2531ارزش ها در قیاس با ارزش کل تولیدات ساالنه، افت نرخ سود از آخر سال 

این نکته باید روشن می شد اما همه آنچه در این چهارچوب بحث شد صرفاً بخشی، آن هم بخش کمرنگ تری از . خود متولد ساختند

برای رونمائی شفاف کل پروسه باید مکان سرمایه داری ایران و جوامع مشابه در تقسیم کار . پروسه وقوع بحران را توضیح می دهد

 نیز تقسیم کار سرمایه داری. سرمایه یک رابطه اجتماعی و بین المللی است. نظام بردگی مزدی را با نگاهی مارکسی کاویدجهانی 

پایه مادی تقسیم انسان ها به طبقات  سرمایه .پدیده ای از همه لحاظ پیچید، مرکب و فراگسترده در تمامی ساختار هستی دنیای روز است

شالوده سازمان کار سرمایه می باشد، . سلسله جنبان تقسیم کار فکری و بدنی است. رمایه دار و کارگر استس، دو طبقه اجتماعی متضاد

کل حوزه های نظم سیاسی، مدنی، فرهنگی، حقوقی، فکری و ایدئولوژیک حاکم را همسان سیاره ها و اقمار در حال طواف پویه ارزش 

جانمایه ظهور قلمروهای گوناگون پیش ریز و اشکال متنوع . مگن و همنهاد می کندافزائی سرمایه، در درون منظومه ای واحد با هم ه

تقسیم کار سرمایه داری جزء الیتجزای این شیوه تولید و مناسبات اجتماعی فرارسته از آن است اما آنچه در . موجودیت سرمایه است

ممالک مختلف دنیا در درون چرخه واحد ارزش افزائی و  اینجا مورد توجه ماست صرفاً مناسبات ارگانیک فیمابین سرمایه اجتماعی

چالش و رفع  ،رمایه داری هر کشور و در رأس آن ظهورواقعیت این است که مسائل س. سامان پذیری سراسری سرمایه بین المللی است

با شیرازه تولید  ،آننیک ارگارا نمی توان بدون رجوع به پیوستگی های اندرونی  سرمایه اجتماعی آن جامعه بحران های اقتصادی

   . قرار دادکالبدشکافی  مورد سرمایه جهانی

میان بخش های مختلف سرمایه جهانی نیز آنچه شاخص حیاتی و هویتی است  سرمایه رابطه تولید اضافه ارزش است، در مناسبات

و اندازه سهم هر بخش در کل اضافه  ی، سامان پذیرتأثیرات متقابلی است که این بخش ها به لحاظ ویژگی های چرخه ارزش افزائی



آنچه در این میان نقش مهمی ایفا نمی کند، هویت سرمایه دار، بنگاه یا دولت سرمایه . ارزش های تولید شده، بر هم وارد می سازند

قه سرمایه دار تولید می کند به مالکیت کل طب جهانیکل اضافه ارزش هائی که طبقه کارگر . داری مالک این یا آن بخش سرمایه است

اینکه هر سرمایه دار یا سرمایه اجتماعی هر کشور چه بخشی از این اضافه ارزش ها را نصیب خود می سازد، . جهانی در می آید

موضوعی است که توسط عواملی مانند شرائط تولیدی هر قلمرو انباشت یا هر جزء سرمایه جهانی، قوانین رقابت و تشکیل نرخ سود 

امان پذیری سرمایه داری یک کشور و در سطح بین المللی، ترکیب ارگانیک و درجه بارآوری کار اجتماعی عمومی در چرخه س

مرزهای جغرافیائی یا حریم های . در این میان یک چیز بدون تردید است. قلمروها و بخش های مختلف سرمایه در دنیا تعیین می گردد

ها و توزیع آنها میان سرمایه داران، تراست های مالی و صنعتی یا  اضافه ارزشمالکیت خصوصی بورژوائی اگر هم در نقل و انتقال 

سرمایه به عنوان یک « حقوقی»و « قانونی» سرمایه داری های مختلف نقشی داشته باشند، این نقش محصول اثرگذاری دولتی و 

ارگر جهانی میان کل طبقه سرمایه دار دنیا اساس این است که کل اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه ک. رابطه اجتماعی است

سرمایه داران، بنگاههای صنعتی یا دولتهای سرمایه داری دنیا عین همان میزان اضافه ارزشی را تصاحب نمی کنند . توزیع می گردد

حتی بسیار زیادی از بخش کم، زیاد یا . که کارگران مورد استثمار آن ها در قلمرو خاص انباشت یا در جامعه معین تولید کرده اند

اینکه بستر توزیع و انتقال آنها پهنه . اضافه ارزش ها می توانند در حوزه ها و جاهای دیگر تولید شده باشند اما یک چیز روشن است

این کار . سامان پذیری سرمایه اجتماعی کشورها یا کل سرمایه جهانی و مبادالت میان قلمروها و بخش های مختلف سرمایه است

ه و تحت تأثیر کدام قوانین درونی تولید سرمایه داری یا کدامین عوامل و داده های اقتصادی صورت می گیرد، موضوعی است چگون

آنچه مورد . و بازگوئی آن در اینجا مناسبت خاصی احراز نمی کند (11) که مارکس به تفصیل در جلد سوم کاپیتال تشریح نموده است

با هدف توضیح  تبعات و  35ت، بازپردازی مارکسی بسیار اشاره وار پروسه وقوع بحران دهه تأکید و مرتبط با بحث حاضر ماس

که از عوامل اثرگذار بانی و باعث سیر رو به شکل بحران به همان . ن روز جامعه استعوارض آن بر روند مبارزه طبقاتی جاری آ

 و بازتولید تولید پروسهاشی می شد، از فشار این عوامل در ن کشوردر دردون چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی  ،افت نرخ سود

 . تأثیر می پذیرفت و نشأت می گرفت  وسیعاً  هم جهانیسرمایه 

این . میلیون لایر بالغ گردید 515میلیارد و  152ارزش واردات ایران از امریکا، اروپا، ژاپن و ممالک دیگر به رقم  2533در سال 

 . بود 2535و قریب شش برابر سال  ارضی ارتجاعی اجرای رفرم ه چهل یا سالده آغاز برابر 26رقم حدود 

 

 

 

  5511تا  5511وزن و بهای واردات کاال در فاصله  7جدول 

 (لایر) قیمت     (تن) وزن     سال

2535 1655555 235115555555 

2532 3665555 215135555555 

2531 1515555 135215555555 

2535 1535555 116555555555 

2531 25555555 655615555555 

2533 25655555 152515555555 

 

ون ناسیونالیستی یاپوزیس. نکته بسیار مهم در اینجا بررسی ترکیب کاالها به لحاظ میزان مصرفی یا سرمایه ای بودن آنهاست

خاً باورهای عمومی را چنین معماری نموده اند تاری!! سرمایه داری وطن آباء و اجدادی« رشد ناکافی»بورژوازی و داغداران خیالباف 

که گویا آنچه به داخل راه می یافته است، علی العموم مشتی امتعه مصرفی و در غیر این صورت انبوهی کاالی بنجل به دردنخور و 



رمایه ای تشکیل می درصد کل این واردات را کاالهای س 63اما بیش از !! اسباب سوداگری مشتی مونتاژکار کمپرادوریست بوده است

. و گردشی سرمایه ثابت وارد پروسه تولید سرمایه اجتماعی ایران می شده انداستوار کاالهائی که یکراست به مثابه اجزاء . داده است

این کاالها همگی توسط سرمایه داران خصوصی یا نهادهای مختلف دولت سرمایه داری با پول و در واقع با اضافه ارزش های تولید 

تمامی مکانیسم ها و اهرم های انتقال بحران نیز در همین جا و از درون همین . ه توسط طبقه کارگر ایران داد و ستد می گردیده اندشد

مجاری و معبرها ایفای نقش می کنند، زیرا که نقل و انتقال اضافه ارزش ها از همین کانال ها و از ورای همین مبادالت مستمر 

عظیمی از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر ایران به حوزه بازتولید بخش هائی از سرمایه مقادیر . صورت می گیرد

جهانی انتقال می یابد  و توده نسبتاً چشمگیری از اضافه ارزش های محصول استثمار توده های کارگر ممالک دیگر، به حوزه ارزش 

 . زیر نگاه کنیمبه جدول . افزائی سرمایه اجتماعی ایران سرریز می شود

 

 بر حسب درصد قیمت 5511تا  5511ترکیب کاالهای وارداتی سال  8جدول 

 2533 2531 2535 2531 2532 2535 ترکیب کاال

 %255 %255 %255 %255 %255 %255 جمع

 31،3 31،3 11،1 11،6 36 36،3 کاالهای واسطه ای

 23 23 21 21،1 21 25،3 کاالهای مصرفی

 55،3 55،3 21،1 15 55 52 یکاالهای سرمایه ا

 5 5 5 5 5 5 سایر کاالها 

 111صفحه  2536به نقل از سالنامه آماری کشور سال  315ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، ص 

وزه اضافه ارزش ها نیز لایر، به لایر در ح. بحران پدیده ذاتی شیوه تولید سرمایه داری است و از بنمایه تولید این نظام نشأت می گیرد

بحث ما اینجا صرفاً بر سر مجاری نقل و انتقال . تولید، یعنی در حلقه مصرف نیروی کار مولد توسط سرمایه ایجاد و تولید می گردد

به جدول باال باز . اضافه ارزش ها و بحران ها در سطح سرمایه اجتماعی یک کشور یا در مدار سامان پذیری سرمایه جهانی است

ایران کاالهای سرمایه  کشوردرصد کل واردات  63حدود  35کی است که در تمامی سال های نیمه نخست دهه این نمودار حا. گردیم

 (سرمایه –کاال )  میزان این بخش واردات. تشکیل می داده است  سکنه جامعه درصد را محصوالت مصرفی 23ای بوده است و فقط 

رقمی که درصد بسیار باالئی از کل سرمایه . میلیون لایر بوده است 155و میلیارد  511چیزی بیش از  33به طور مثال در همان سال 

نفت و گاز از ظرفیت  حوزهدر میان بخش های مختلف اقتصاد سرمایه داری ایران، . استکرده می تعیین در گردش آن روز کشور را 

زش افزائی سرمایه جهانی به مدار بازتولید بسیار باالئی برای سرازیر ساختن اضافه ارزش های تولید شده در سایر حوزه های ار

نفت و گاز به دلیل موقعیت انحصاری خودویژه ای که دارند، نرخ سودی به مراتب باالتر از . برخوردار است ایرانسرمایه اجتماعی 

م شده محصوالت این نرخ سودهای عمومی کاالهای فاقد این موقعیت، در بازارهای بین المللی احراز می کنند، تفاوت میان قیمت تما

اضافه ارزش های کامالً  ،بر همین اساس و با توجه به همین تمایز مهم. باال است ،حوزه با قیمت تولیدی یا بازار آن ها بیش از حد

این مسأله اما در مورد سایر بخش . انبوهی از حاصل استثمار طبقه کارگر در عرصه های دیگر را به طرف خود سرازیر می کنند

در این مورد چند سطر پائین تر، . تصاد سرمایه داری ایران نه فقط صدق نمی کند که در غالب موارد حتی حالت معکوس داردهای اق

 . به صورت بسیار کوتاه و اشاره وار توضیح می دهیم اما پیش از آن باید به چند و چون این مبادالت نگاهی اندازیم

سرمایه وارد بازار داخلی ایران شده  -هر سال حجم عظیمی کاال ( خورشیدی 35دهه  نیمه اول) در فاصله زمانی مورد گفتگوی ما 

سرمایه یا سرمایه پولی آماده انباشت مجدد، به سرمایه اجتماعی کشورهای صادر . است و در ازای آنها مقادیر بسیار کالنی ارزش 

 در مقابلسرمایه  -میلیون تن کاال  21به  نزدیک 2533مان سال میزان این مبادله فقط به عنوان نمونه در ه. کننده تحویل گردیده است

سرمایه داری ایران با آنچه به دست آورده، بخش ثابت سرمایه اجتماعی خود اعم از . سرمایه بوده است –میلیارد لایر ارزش  151



سرمایه اجتماعی کشورهای  ،مقابلدر طرف . و گردشی را تأمین نموده و بازتولید این بخش سرمایه را ممکن ساخته است استوار

 .صادر کننده  قرار دارد که با انجام مبادله مذکور چند هدف اساسی را جامه عمل پوشانده است

به نیازهای حیاتی و گریزناپذیر  میلیون تن کاال به دست آورده است 21پولی که در قبال فروش مکان و برد تأثیر  ،به میزان حجم. اوالً 

ثانیاً از همین طریق و البته باز هم . مزمان به الزامات تبدیل اضافه ارزش ها به سرمایه الحاقی پاسخ مساعد داده استبازتولید خود و ه

، خطر بالفعل شدن پویه افت نرخ سود و غلطیدن به ورطه ایراندریافتی از سرمایه اجتماعی  پول های و جایگاه متناسب با میزان نقش

ثالثاً و در رابطه با مسأله محوری بحث حاضر، مقادیر کالنی اضافه ارزش، بیش از اضافه . ه استبحران را از سر خود رفع ساخت

سرمایه داری . چرا؟ پاسخ را باید مقداری باز کرد. سرمایه های  صادر شده خود، به چنگ آورده است –ارزش های موجود در کاال 

مورد نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی خود بعالوه تمامی  ایران یا هر جامعه مشابه دیگر، با خرید کاال سرمایه های

احتیاجات افزایش ممکن و مقدور سرمایه الحاقی ساالنه خود، دائره فروش تولیدات تراست ها و انحصارات یا مهم ترین بخش سرمایه 

رویدادی که نتیجه . نها قرار داده استحجم زیادی تقاضای مضاعف در اختیار آ. اجتماعی ممالک صادر کننده را وسعت بخشیده است

سرمایه ها و حتی بخش گسترده  –بالفصل آن تغییر فاحش در شیرازه تعیین قیمت ها و افزایش نرخ سودها به نفع صادر کنندگان کاال 

ش هر کاال بهای کار این را می دانیم که ارز. ای از کل سرمایه اجتماعی جوامع تولید کننده و فروشنده این کاالهائی سرمایه ای است

این نیز روشن است که قیمت یک کاال مگر در موارد معین و تحت شرائط خاص با ارزش . اجتماعاً الزمی است که در آن نهفته است

دد این امر در جریان رقابت میان سرمایه ها تعیین می گر. قیمت می تواند باالتر یا پائین تر از ارزش کاال باشد. آن در تطابق نمی باشد

کاالهای تولید شده خواه در . و نقش پدیده ای به نام رقابت در نظام سرمایه داری، در عالم واقع سوای همین کار چیز دیگری هم نیست

در جریان این رقابت است که قیمت پدیدار می شود، اما فاکتور . بازار داخلی یک کشور و خواه در مقیاس جهانی با هم رقابت می کنند

 .  و تعیین کننده در  فرایند رقابت، میزان عرضه کاالها در یک سو و طول و عرض تقاضا برای خرید آن ها استمهم اثرگذار 

هائی که در بهترین شرائط، با استفاده  اول آن. مارکس در توضیح این فرایند کل کاالهای تولید شده را به سه بخش متمایز تقسیم می کند

تولید شده اند و الجرم از بیشترین توان  ،و نازل ترین هزینه ها تکنولوژی هاتماعی، پیشرفته ترین از باالترین میزان بارآوری کار اج

دوم کاالهائی که در شرائط متوسط تولیدی تهیه شده اند، عوامل باال را در سطحی  پائین تر دارا بوده اند و توان . رقابت هم برخوردارند

و باالخره آن دسته از کاالها که حاصل تولید در بدترین شرائط هستند و به . گیر کمتر می باشدرقابت آن ها نیز طبیعتاً به گونه ای چشم

در پهنه رقابت میان کاالهای تولید شده در این سه بخش . مرغوبیت و امکان رقابت، در فرومانده ترین وضعیت قرار دارنددر جه لحاظ 

 . ین جا سه حالت متفاوت می تواند اتفاق افتددر ا. است که فاکتور عرضه و تقاضا ایفای نقش می کند

باشد، به گونه ای که کاالهای تولید شده در شرائط نخست یا برترین شرائط،، بیشترین میزان  محدود دامنه تقاضا محدود یا بسیار :اول

قیمت برای تمامی تولیدات  در این صورت ارزش نهفته در همین محصوالت محور تعیین. نیاز مشتریان حاضر در بازار را تأمین کنند

وضعیتی که به تبع آن کاالهای تولید شده در شرائط متوسط و بد چه بسا بخش قابل توجهی از میدان فروش خود را از دست . می گردد

فته در هائی پائین تر یا بسیار پائین تر از ارزش های نه بدهند و یا در بهترین حالت، چنانکه همگی به فروش رسند، باز هم به قیمت

 .  خود مورد داد و ستد قرار گیرند

دامنه نیاز بازار چنان باشد که کاالهای تولید شده در شرائط متوسط تولیدی، تأمین کننده بیشترین تقاضای موجود بازار : حالت دوم

ا وقوع آن کاالهای تهیه حالتی که ب. در چنین وضعی همین محصوالت هستند که نقش کلیدی در تعیین قیمت ها را بازی می کنند. گردند

شده در بدترین شرائط به قیمتی پائین تر از ارزش های واقعی نهفته در خود،  فروش خواهند رفت و بالعکس همه آنچه در شرائط 

 . برتری تولیدی، تهیه و راهی بازار شده است به قیمتی باالتر از ارزش های واقعی خود به فروش می روند

بسیار وسیع تر از دو حالت باال گردد، آنسان که محصوالت تولید شده در بدترین شرائط نیز نیاز بازار  دامنه تقاضا :سومین حالت

حالتی . در چنین وضعی ارزش نهفته در این بخش کاالها است که بیشترین نقش را در تشکیل قیمت های بازار بازی خواهند کرد. باشند

آن ها که فراورده های شرائط متوسط تولیدی هستند و چه به نحو اولی محصوالتی که که با بروز آن، هر دو گروه کاالهای دیگر، چه 



. در  شرائط برتر و مساعدتر اقتصادی تولید گردیده اند، به قیمتی باالتر یا بسیار باالتر از ارزش های واقعی خود داد و ستد می گردند

(15) 

ایه داری ایران و جوامع مشابه با تراست ها و بنگاههای عظیم صنعتی و با این توضیح بسیار فشرده به سرنوشت مبادالت میان سرم

به  2533گفتیم که میزان واردات این کاالها در سال . سرمایه ها باز گردیم –مالی دنیا یا سرمایه اجتماعی جوامع صادر کننده کاال 

معنای صریح این ارقام آنست که . رایج روز کشور بودمیلیارد لایر  151میلیون تن و از نظر ارزش نزدیک به  21لحاظ وزن بالغ بر 

سرمایه داری ایران در آن سال تقاضائی به همین اندازه برای مؤسسات غول پیکر تولیدی یا سرمایه اجتماعی کشورهای فروشنده ایجاد 

تولیدی در بازار جهانی سرمایه این حجم عظیم تقاضا به نوبه خود، با توجه به وسعت دائره تأثیرش، مرزهای تشکیل قیمت . می نمود

داری را جا به جا می کرد و به سمت اثرگذاری هر چه بیشتر نقش سرمایه های دارای شرائط متوسط یا حتی بدتر تولیدی پیش می 

پیکر بر اساس قوانین درونی تولید سرمایه داری و آنچه باالتر به اختصار گفته شد، دستیابی انحصارات غول  کار،نتیجه این . راند

حادثه ای . باالتر از ارزش واقعی نهفته در آن کاالها استبسیار به قیمتی  ،سرمایه های خود – و مالی دنیا به امکان فروش کاال صنعتی

که با وقوع خود سهم این سرمایه ها در اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی، از جمله اضافه ارزش های حاصل 

سرمایه، در دنیای واقعی اقتصاد سیاسی سرمایه داری نوعی  –صدور کاال . قه کارگر ایران را افزون و افزون تر می سازداستثمار طب

آنچه این شکل را از اشکال دیگر، مانند سرمایه گذاری مستقیم در ممالک دیگر و حوزه های نیروی کار شبه . صدور سرمایه است

مالکیت سرمایه است که در  و شکل حقوقی به این ممالک متمایز می سازد صرفاً سیمای ظاهریرایگان، یا دادن وام ها و اعتبارات 

 .  عالم واقع حائز هیچ نقش چندانی نیست

سرمایه ها به جوامع صادر کننده این سرمایه ها در یک سوی و  –کاال دریافت کنندهمجاری واقعی انتقال اضافه ارزش ها از حوزه 

بخشی از جهان . می به اولی نیز در همین جا، در بطن همین مبادالت  فیمابین این حوزه ها و کشورها قرار داردسرریز بحران ها از دو

سرمایه داری که صاحب تراست  های غول پیکر صنعتی و مالی است، متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی آن بسیار باالست، 

ایه ها می باشد و باالخره کلیدی ترین نقش را در تعیین قیمت های بازار و تشکیل نرخ سرم –تولید کننده و صادر کننده توده عظیم کاال 

. اضافه ارزش ها را شکار می نماید ترو سرشارتر سودها بازی می کند، از درون همین کانال ها و داد و ستدها مقادیر بسیار عظیم 

امنگیر خود را کم یا بیش به چرخه ارزش افزائی سرمایه همزمان عوارض گرایش رو به افت نرخ سود و بحران  های اقتصادی د

بحث صدور . یک چیز را از یاد نبریم. سرشکن می سازد ،سرمایه ها یا به بیان درست تر سرمایه -اجتماعی کشورهای وارد کننده کاال

که اهمیت داد و ستدهای  تأکید قرار دادمورد ، اما این نکته را نیز باید جایگاه خاص خود را داردسرمایه به شکل متعارف و مستقیم آن 

 .  اگر بیشتر از شکل متعارف صدور سرمایه نباشد، به هیچ وجه از آن کمتر نیست ،سرمایه ای نوع باال، برای نظام سرمایه داری

یه خورشیدی در ایران به صورت کامالً طبیعی بر فراز سیر صعودی متوسط ترکیب ارگانیک سرما 2531بحران اقتصادی سال 

اجتماعی ایران در یک سوی و سرریز کامالً معمول بار بحران اقتصادی سرمایه جهانی در سوی دیگر مارپیچ وقوع خود را پشت سر 

داربست هستی سرمایه داری ایران  31نهاد، از اواسط این سال خود را ظاهر ساخت، بسیار سریع بالید و شاخ و برگ کشید و تا اوایل 

. اقتصاددانان بورژوا تا توانسته اند در مورد علل و چگونگی ظهور این بحران آسمان، ریسمان به هم بافته اند. درا به کام خود فرو بر

خریدهای کالن تسلیحات » ، «آسیب پذیری مفرط صنایع ایران» ، «، سیاست غلط و سوء مدیریت دولت هویدا«وابستگی اقتصادی» 

و « مونتاژ بودن غالب صنایع کشور» ، «واردات بی رویه کاال» ، «م اقتصادیزیرساخت های الزدر  کاستی فراوان» ، «نظامی

بحران پدیده ذاتی . لیست طویلی از این علل که همگی تا جائی که به بررسی ریشه واقعی بحران بر می گردند، از بیخ و بن بی ربطند

 . رشت بحران زائی خود نخواهد بودسرمایه است و نظام سرمایه داری تحت هیچ شرائطی قادر به فاصله گیری از س

 

 ون هار بورژوازی یبحران، موج طغیان جنبش کارگری و اپوزیس



. نیروی کار نیز به گونه ای شتابناک افول کرد« اشتغال کامل» ، با پایان دوره طالئی رونق انباشت سرمایه، آفتاب 33از اواسط سال 

سیل آوارگان در . کرج و نواحی دیگر کشور را جمع کردند –صالتی تهران سرمایه داران خودروهای شکار کارگر در سه جاده موا

جستجوی اشتغال و یافتن جائی برای فروش نیروی کار از روستاها و شهرهای کوچک به سوی مراکز استان ها به ویژه تهران یا 

گاراژهای محل اطراق مسافران . می نمودندکانون های مهم صنعتی کشور سرازیر بود، اما دیگر همه آن ها به سادگی سابق کار پیدا ن

آکنده از انسانهائی شد که « شمس العماره»، «ترانسپورت»، «گیتی نورد»، «میهن تور»شرکتهای اتوبوسرانی حدوداً ارزان از قبیل 

خرابه های اطراف به روزها برای پیدا نمودن کار به این سوی و آن سوی می رفتند و شب ها را کنار دیوار توقفگاههای اتوبوس ها یا 

شمار قابل توجهی از این متقاضیان کار برای مدت ها بیکار می ماندند و زیر فشار فقر و گرسنگی به دستفروشی کنار . سر می آوردند

خیابانها، نشستن ساعات طوالنی از طلوع فجر به بعد، در حاشیه میدان ها، به امید سر رسیدن عوامل شرکت های مقاطعه کاری و تن 

به موازات افت چشمگیر بازار اشتغال یا . ادن به شاق ترین و طاقت فرساترین کارهای روزانه ساختمانی یا مانند این ها تن می دادندد

رواج فزاینده بیکاری، بهای ارزاق عمومی و مایحتاج اولیه معیشتی کارگران هم به شکلی غیرمترقبه و سرسام آور شروع به باال رفتن 

سال با هدف جلوگیری از افزایش بهای نیروی کار، توانسته بود قیمت کاالهائی مانند نان، سیب زمینی،  25در طول  دولت هویدا. کرد

آستانه وقوع بحران این وضع را کامالً بر هم . لبنیات، حتی گوشت و خورد و خوراک اولیه توده های کارگر را تا حدی پائین نگه دارد

و برق، به ویژه و مهم تر از همه اجاره بهای مسکن روز به روز افزایش یافت و در عوض شرائط قیمت مواد غذائی، پوشاک، آب . زد

 . زندگی و سطح معاش کارگران بسیار وخیم تر و رقت بارتر گردید

همزمان خیزش توده های کارگر در مناطق خارج از محدوده . باز هم روند اوج پیمود 33شمار اعتصابات کارگری در طول سال 

جنبش اخیر به ویژه در تهران، کرج و . های بزرگ برای برپائی کومه های مسکونی بیش از پیش گسترش یافت و خونین گردیدشهر

قبالً . نواحی اطراف این دو شهر بخش وسیعی از کارگران و افراد خانواده های آنها را در مقابل قوای سرکوب رژیم به صف نمود

ها و زد و خورد های عده ای کارگر با ارتش و نیروی ژاندارم، بلکه یک جنبش پرتوان واقعی  گفتیم که آنچه جریان داشت نه کشمکش

حتی فقط کارگران فاقد مسکن نبودند که بدنه خیزش را تشکیل . یا حوزه کامالً متالطم، خونبار و نیرومندی از جنبش کارگری روز بود

دف تغییر کفه توازن قوای میان کارگران و رژیم، به نفع اولی و به زیان دومی شمار زیادی از همزنجیران دیگر آنها نیز با ه. می دادند

هم در عرصه سازماندهی اعتصابات در درون  در یک کالم مبارزات کارگران در هر دو بستر،. به صف رفقای خود می پیوستند

گسترده تر و شدیدتر گردید، اما همزمان  33ال کارخانه ها و مراکز کار و هم در پهنه جدال با رژیم بر سر مسکن سازی، در سراسر س

مقاومت سرمایه داران و رژیم در مقابل این مبارزات و پافشاری آنها بر نکول مطالبات توده های کارگر نیز از همه لحاظ سرسخت تر 

نشینی می گردیدند، آنها عقب  حداقل صاحبان سرمایه حتی در قیاس با یک سال پیش بسیار دشوارتر و دیرتر، حاضر به. و شدیدتر شد

این مسأله بر روی . ها توسل می جستندوان تالش می کردند و به تمامی سالح تا آخرین ت ،برای به شکست کشاندن مبارزات کارگران

طول اعتصابات این سال تأثیر آشکار داشت، به طور مثال اعتصاب کارگران نساجی های جنوب تهران و شهر ری برای چند هفته به 

در این سال تعداد . حاضر به قبول خواسته های آنان نمی گردیدند ،کشید و کارفرمایان به رغم مشاهده عزم استوار هزاران کارگر دراز

ر و از کار افتادن چرخ تولید کثیری از مراکز بزرگ و متوسط صنعتی، برای روزهای متوالی شاهد پیکار مصمم توده های کارگ

ید این که مقاومت سرمایه داران برای احتراز از قبول خواسته های اعتصاب کنندگان، به تدریج و در و قابل تأک نکته گفتنی .بودند

امتداد زمان ولو نه چندان محسوس و آشکار، نوع نگاه کارگران به درجه تأثیر و کارائی این شکل مبارزه در این دوره معین تاریخ 

فرایند رشد در شروع ها، از جمله  له بسیار مهمی بود و در سیر تحوالت این سالاین مسأ. جنبش کارگری ایران را زیر فشار قرار داد

به همین دلیل باید به توضیح بیشتر و . نقشی کامالً جدی و تعیین کننده بازی کرد 35و اوجگیری جنبش سراسری منتهی به قیام بهمن 

 . دقیق تر آن پرداخت

، صاحبان سرمایه، ساواک و کل رژیم حاکم در برابر موج رو به گسترش 33تا اوایل  2531در فاصله زمانی میان اواخر سال 

مبارزات کارگران به اندازه کافی مقاومت می کردند، اعتصابات را به خون می کشیدند، به پاره ای از مطالبات کارگران جواب رد می 

ده وسیع اعتصاب کننده را به رگبار تهدید و رعب و دادند، فعالین هر اعتراض کارگری را دستگیر و بازداشت و شکنجه می نمودند، تو



با همه اینها در یک برآورد عام و اجمالی، روند کشمکش ها و جنگ و ستیزها . وحشت می بستند و انواع این کارها را انجام می دادند

در نظر بیاوریم که به یمن  .از پیروزی های بیشتر جنبش کارگری و عقب نشینی های مدام سرمایه داران و دولت آنها حکایت داشت

تومان و در  25سال، از زیر  5همین اعتراض ها، اعتصابات و خیزش ها، متوسط دستمزد روزانه کارگران ساده، در طول فقط 

. رسید و شاید هم بیشتر تومان 55و در خیلی جاها   15تومان  به باالی  1تومان و حتی  3بسیاری از استان ها و شهرستان ها از زیر 

در نقطه ای از دنیا که هیچ . نیاز سرمایه داران به نیروی کار در مدار اوج سیر می کرد. به سر می برد« اشتغال کامل»جامعه در حال 

نوع و هیچ مقدار امنیت یا حتی احساس ایمنی در هیچ زمینه ای از جمله در قلمرو فروش رفتن و نرفتن نیروی کار، برای هیچ 

فه فوق یعنی احتمال یافتن فوری کار و فرار از بیکاری، ولو به طور توهم آمیز، برای کارگران نوعی کارگری وجود نداشت، مؤل

پدید می آورد، فاکتوری که با تمامی پاشنه آشیل ها، توهم زائی و دروغین بودنش، به هر حال، موقعیت توده !! احساس امنیت اشتغال

در آن سال ها و در دل شرائط باال، عوامل دیگری نیز تقریباً .  ی تقویت می کردکارگر در مبارزه علیه صاحبان سرمایه را تا حدود

رقمی حیرت زا و چشم انداز رونق  نرخ اضافه ارزش های چهار. تأثیر عامل فوق را تقویت می کردند میزانهمین نقش را بازی یا 

داران به این عوامل، ساختار مغز و شعور و شناخت آنها را نگاه خیره سرمایه . روزافزون انباشت سرمایه  از جمله این داده ها بودند

 ارگران عقب نشست و در عوض به روداضافه دستمزد ک چند لایربه صدور این حکم وا می داشت که شاید بهتر باشد در قبال خواست 

 . های مولود هر دقیقه و هر ساعت کار اضافی آنان دل بستخروشان اضافه ارزش 

گر ایران در طول دوره سه ساله باال، به رغم همه کسر و کمبودهای بنیادی، مانند فقدان هر میزان سازمان یافتگی طبقه کارتوده های 

سال گمراهه رفتن های رفرمیستی و فشار راه حلهای کمونیسم  35آگاه طبقاتی و ضد سرمایه داری، فرسودگی های مرگبار حاصل 

ا و کشتارهای دولت بورژوازی و سایر مصائب دیگر، در مجموع توانسته بود برخی خلقی یا اردوگاهی، تحمل روز به روز سرکوب ه

مطالبات اولیه زندگی خود را بر سرمایه داران و رژیم شاه تحمیل کند و از این لحاظ خود را پیروز کشمکش ها و جنگ جاری روزانه 

اندک، اندک خود را با  2533ی داشت اما در سال جنبش کارگری در این دوره به صورت خودپو چنین محاسبات. ارزیابی می کرد

، حاصل مبارزات چند سال اخیر را بر هم می ریخت و ائطی که تار و پود مفروضات خودجوششر. شرائطی متفاوت مواجه یافت

سرکش  ذهنیت جدید مسلماً از سراچه شعور بالغ ضد کار مزدی و آگاهی. ذهنش را به سمت بازنگری محاسبات موجود سوق می داد

بود و بیش از هر چیز به شکل واکنشی در مقابل مواضع و کنشهای حی و حاضر  باز هم خودانگیخته و خودرو. خاست طبقاتی بر نمی

کارخانه ها و  شرکت ها و بنگاههای مختلف سرمایه داری در مقابل مطالبات رو به رشد او  مالکان. صاحبان سرمایه ظاهر می شد

اندازه سابق از طوالنی شدن اعتصابات نمی هراسیدند و قیاس میان زیان های سهمگین ناشی از هر ساعت ایستادگی می کردند، به 

خوابیدن چرخ تولید در یک سوی و سنار و سی شاهی افزایش دستمزدها در سوی دیگر را شالوده تصمیم خویش برای احتراز از اولی 

رفتار و نگاه سرمایه داران و دولت سرمایه داری را با چشم خویش مشاهده توده های کارگر این تغییر . و پذیرش دومی نمی ساختند

می کردند و از درون این مشاهدات استنتاج می نمودند که اعتصابات روزشان در قد و قواره کنونی خود به اندازه سالهای پیش کارا 

رت پاره ای تغییرات در پروسه پیکار جاری علیه استنتاجی که به تدریج بر هم انباشت می گردید، زمینه های باور به ضرو. نیست

سرمایه و سرمایه داران و دولت آنها را فراهم می آورد، اما در غیاب یک جنبش آگاه سازمان یافته شورائی و طبقاتی فقط به گرد 

مقاومت سرسختانه کارگر با مشاهده  چرا چنین بود و چرا توده .خود می پیچید، انفجارآمیز می شد و به سمت احتراق می رفت

صاحبان سرمایه، به جای چرخیدن به سوی ریل طغیان و انفجار و قهر، راه عقبگرد و تمکین به وضع موجود، در پیش نمی گرفتند؟ 

حالت دوم یعنی رفتن جنبش کارگری به سمت رضایت و تسلیم در برابر وضعیت . این نیز پرسشی است که در جای خود مهم است

سال، مبارزه، مبارزه و باز هم  5در آن . سال گذشته درس های دیگری به او می آموخت 5اق افتد، اما تجارب جدید می توانست اتف

با این مبارزات و از طریق اتکاء به قدرت طبقاتی خود، بدون اینکه مرکب راهوار این و آن حزب یا اتحادیه باالی . مبارزه نموده بود

ر برهوت امپریالیسم ستیزی بورژوائی و رژیم ستیزی خلقی بفرساید، بدون اینها و با تکیه بر سرش باشد، بدون آنکه توان پیکارش را د

قدرت موجود طبقاتی خود که هنوز کمترین میزان انسجام، آگاهی و سازمانیافتگی ضد کار مزدی را هم نداشت، طبقه بورژوازی و 

از این گذشته به یمن همین مبارزات، . ه ای عقب نشینی ها ساخته بودرژیم درنده شاه را گام به گام عقب رانده و مجبور به قبول پار



همین اتکاء به قدرت طبقاتی خود و همین میزان پیروزی حاصل این پیکارها و اتکاء به خودها، سطح انتظار و مدار خواسته هایش را 

توده های کارگر در این . ار مبارزه روزش می کرددر قیاس با چند سال پیش، تغییر داده و اینک نه کمتر که بسیار بیشتر را دستور ک

بحران است، هستی : اینکه هیچ سندیکا و اتحادیه ای در باالی سرشان نبود که به آن ها بگوید. روزها یک شانس دیگر هم داشتند

     !!!سرمایه در خطر است، باید مشکل سرمایه داران را فهمید، دست از اعتراض کشید و به یاری سرمایه شتافت

جنبش کارگری ایران با این مختصات در دل شرائط مورد گفتگو با مشاهده مقاومت سبعانه تر سرمایه داران، به سادگی آماده پسگرد و 

رویکرد عمل می رویه های دیگرش در جهت خنثی سازی این ظرفیت و . تسلیم نمی گردید، اما همه این ها فقط یک رویه منشور بود

اسیر راه حل پردازی ها، . ین منشور، جنبشی را می دیدیم که تاریخاً در چنبره تسلط رفرمیسم قرار داشته استدر وجوه دیگر ا. کرد

دورنما آفرینی ها و راهکار تراشی های احزابی بوده است که همه چیز را با سر سرمایه و شعور بورژوازی اندیشه، کندوکاو و 

ای اینکه سوسیالیسم را بشناسد، آدرس سرمایه داری دولتی اردوگاهی را دریافت کرده از روز ظهور به بعد بر. پراتیک  می نموده اند

است، الفبای آموزش سیاسی وی این بوده است که هر میزان اتکاء به قدرت طبقاتی خود را از یاد ببرد و در عوض از ناخن پا تا موی 

زیکی به عجز سرشتی خود از شناخت آگاهانه سرمایه داری و اعتقاد سر پیاده نظام ارتش حزب شود، آگاهی طبقاتی را ایمان قلبی متافی

سازمانیابی طبقه خود را در آویختن به حزب و سندیکا، مبارزه علیه . خالص مذهبی به حقانیت و توان و کفایت حزب تلمذ کرده است

بقاتی را در وارونه پنداری های دیگر وجود دولت سرمایه داری را در رژیم ستیزی دموکراتیک فراطبقاتی، سایر مسائل مبارزه ط

به بعد با رجوع به کارنامه موفقیت های سه ساله خود در یک سوی و سطح انتظارات بالیده  33جنبش کارگری سال . آموزش دیده است

ما در همان و رشد یافته اش در سوی دیگر، از تن دادن به عقب نشینی در مقابل سرمایه داران و دولت سرمایه استنکاف می کرد، ا

 . حال کوله بار عظیم کج اندیشی ها، غلط پنداری ها، آسیب پذیری ها و کل کاستی های فاجعه بار را هم بر دوش می کشید

به این مسأله و به سرنوشت روز . خورشیدی اسیر این موقعیت ماالمال از تناقض و ضعف و قوت بود 2531این جنبش در شروع سال 

سرآغاز سقوط جامعه ایران به ورطه  33بحران اقتصادی سال .  موقعیت بورژوازی را نظر اندازیم. یمجنبش کارگری  باز می گرد

هیچ کس و هیچ نهاد یا مؤسسه ای اجازه . سال نخست وزیری مجبور به استعفا گردید 25تالطمی سهمگین و تاریخی شد، هویدا پس از 

توری هار سرمایه، حتی سخن از وقوع بحران اقتصادی، گواه باور به آسیب در زیر چتر حاکمیت دیکتا. کاربرد لفظ بحران را نداشت

به همین دلیل دولتمردان و دست اندرکاران اگر حرفی بر زبان آوردند، در  .بودو مستوجب مجازات  می گردید پذیر بودن نظام تلقی

مین راستا و برای ترمیم همین به اصطالح کاستی در ه!! ها را تصدیق کردند ها و نارسائی بهترین حالت فقط وجود برخی ناکارآمدی

را با گفتگوی  31آموزگار و تیم او سراسر سال . شاه به دنبال عزل هویدا، جمشید آموزگار را مأمور تشکیل کابینه نمود!! های جزئی

ئه طریق کردند و دورنمای امید را متمرکز بر سر آنچه مشکالت دامنگیر اقتصاد می نامیدند به سر آوردند، اما هر چه بیشتر گفتند و ارا

شرکت . در طول این سال نرخ بیکاری رو به افزایش رفت. بحران سرمایه داری بیشتر توفید و سرکوبگرتر شد!! نورانی تر خواندند

 . های کوچک و متوسط زیادی اعالم ورشکستگی نمودند و بنگاههای هر چه بیشتری در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند

نام می نهاد موضوع برای تراست های غول پیکر « برخی تنگناهای اقتصادی»ئطی که رژیم شاه، تندباد مهیب بحران را در شرا 

صنعتی و مالی ایاالت متحده و دولت آن کشور، این صاحبان بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی ایران و شریک مسلط در ساختار 

به  32به ویژه از  35و  15آن ها رشد شتابان انباشت سرمایه در طول دهه های . ت بودقدرت سیاسی حاکم، از پاره ای جهات متفاو

به آرایش قوای اجتماعی موجود نگاه می کردند، کارزارهای گسترده، فزاینده و در حال پیشروی طبقه کارگر . بعد را مطمح نظر داشتند

امپریالیستی خود نظاره و دنبال می نمودند، سطح خواسته ها و  با دقت زیر ذره بین رصدخانه های ،ها را ایران در طول این سال

مناقشات آشکار و نهان درون بورژوازی ایران را میلیمتر به میلیمتر اندازه . انتظار حی و حاضر توده های کارگر را رؤیت می کردند

اقعیت ها را نه فقط پس از شروع شورش بورژوازی امریکا به ویژه پس از روی کار آمدن دولت کارتر، یک، یک این و. می گرفتند

های گسترده توده ای که پیش از آن نیز می کاویدند، همزمان با دلهره و دلواپسی، چشم های نگران خود را به رژیم شاه، به مکان ویژه 

خود و به خیلی  و بسیار حساس سرمایه داری ایران در استراتژی سراسری تسلط جوئی اقتصادی و سیاسی  و ژئوپولتیک بین المللی

ارزیابی های دلهره آلود نخست آن ها این بود که بحران اقتصادی روز ایران می تواند عواقب غیرقابل . مسائل دیگر خیره می ساختند



مهار سیاسی، اجتماعی و جهانی به بار آرد، عواقبی که منافع و موقعیت بورژوازی امریکا را نه فقط در فاصله مرزهای داخلی ایران 

بحران چه بسا به شورش ها و طغیان های گسترده . چه بسا در کل خاورمیانه و از این طریق در سطح جهان تحت تأثیر قرار دهدکه 

توده های کارگر انجامد، موج اعتراض و مبارزه آنان برای بهبود شرائط کار و زندگی و آزادی های سیاسی و حصول مطالبات 

حادثه ای که اگر اتفاق افتد، چگونگی مهار آن از همه لحاظ در پرده ابهام . راسری دامن زندسرکوب شده سالیان دراز را به صورت س

 . خواهد بود

این واقعیتی بود که دولتمردان . نگرانی بعدی امریکا آن می شد که رژیم شاه از همه لحاظ شکننده، آسیب پذیر و آماده فروپاشی است

همزمان در همین . به آخر و عاقبت آن فکر می کردندهمواره اه آن را درک می نمودند و ایاالت متحده عمیق تر و دقیق تر از شخص ش

چنین می پنداشتند که گویا گندزار دهشت سرمایه داری ایران، با باالترین فشار استثمار . زمینه معین، اسیر یک توهم فاحش نیز بودند

بتدائی ترین امکانات معیشتی یا کمترین میزان آزادی های سیاسی و حقوق نیروی کار، با میلیون ها توده کارگر نفرین شده محروم از ا

ون بورژوازی به بهشت امن و ثبات سرمایه یانسانی را می توان به صرف دادن حق تحزب و امتیاز چند روزنامه به این یا آن اپوزیس

بهتر و  واقعی تر از امپریالیست های امریکائی می  این تناقض یا ناممکنی این موضوع را بالعکس مسأله اول، شاه بسیار!! تبدیل کرد

او از یک سو دچار این عقب ماندگی و انگاره پردازی وامانده قرون وسطائی بود که مجرد توسل به حمام خون و کشتار را . فهمید

چیزی  -!! آفرینش می پنداشت برای بقای سرمایه داری ایران کافی می دید و کاخ دیکتاتوری هار شاهشاهی سرمایه را بنای گزندناپذیر

بینانه تر از حامیان امپریالیست خود می فهمید که جهنم دم کرده از  از سوی دیگر واقع -که امریکائی ها باور چندانی به آن نداشتند 

 !!ایش دادآرسرمایه  « حقوق بشر»را نمی توان با های و هوی دموکراسی و  میلیون ها کارگرفشار استثمار و بی حقوقی و ستمکشی 

باال، با جدی گرفتن احتمال خیزش های  حال توهمات با آغاز تندباد بحران اقتصادی، دولت روز امریکا غرق در محاسبات و در عین

 ایننسخه پیچی روز آنها .  گسترده کارگری از شاه خواست تا دست به کار اقداماتی مؤثر برای مقابله با مخاطرات قریب الوقوع گردد

صار مطلق اعمال دیکتاتوری سبعانه سرمایه توسط شاه یا یک جناح خاص طبقه سرمایه دار علیه جنبش کارگری و بود که انح

این . ون چپ ایران، جای خود را به دیکتاتوری هار، سرکوبگر و عریان طیف نسبتاً وسیع تری از بورژوازی بسپاردیاپوزیس

به طور معمول چنین . وارونه مورد نقل و تفسیر قرار گرفته است موضوعی است که همواره توسط محافل مختلف به صورت های

او و طیفی از بورژوازی !! می کوبیده است« فضای باز سیاسی در جامعه ایران»بر طبل « کارتر»القاء شده است که گویا دولت 

م این کار را تنها طریق تضمین بقای امپریالیست امریکا مسلماً خواستار تغییراتی در ساختار قدرت سیاسی روز ایران بودند و انجا

رژیم شاه به عنوان مطلوب ترین شکل حاکمیت سرمایه می دیدند، اما بیان مسأله به این صورت که گویا تغییرات مورد تأکید دولت 

وشه هائی از کارتر از آنچه گفتیم، یعنی حضور محدود برخی احزاب پیشینه دار بورژوازی ایران مانند جبهه ملی و نهضت آزادی در گ

ماشین دولتی روز سرمایه، با هدف بهره گیری مؤثر از نقش آنها برای جلوگیری از انفجارهای گسترده اجتماعی و طغیان های توده ای 

در همین جا باید به چند نکته ضروری . سرنگونی طلبانه، فراتر می رفته است، مسلماً عوامفریبانه و از همه لحاظ گمراه کننده است

 : از جمله. یز، به اختصار اشاره نموددیگر ن

امپریالیست های امریکائی و شرکای غربی آنها از دیرباز تا آن روز، در رابطه با جامعه ایران، مثل همه جوامع دیگر، اما مسلماً . 2

بورژوازی  ر عظیم پیش روی خود را فقط طبقه کارگر، کمونیسم این طبقه و در همان حالکشورها، خط برخیبسیار بیشتر از 

هراس و وحشت آنها از این زمان یافته بود از یک سوی این امر که پرولتاریای ایران فاقد یک جنبش نیرومند سا. اردوگاهی می دیدند

ابعاد خطر را می کاست، از این لحاظ که . جنبش را می کاست، اما از سوی دیگر بالعکس میزان این دهشت و هراس را باال می برد

و در عوض باال می برد، به این خاطر که را قادر به ایفای تحولی سترگ نمی دیدند  گر فاقد یک جنبش سازمان یافتهکارتوده های 

نسخه . تشکل اتحادیه ای کارسازی برای کنترل جنبش کارگری و کفن و دفن قدرت پیکار ضد سرمایه داری طبقه کارگر وجود نداشت

ان از سالها پیش آن بود که دست به کار سازمانیابی اتحادیه ای کارگران شود، تا از این پیچی کاخ سفید برای دولت سرمایه داری ایر

نسخه ای که ساواک و دولت هویدا برای پیچیدن و به ثمر رساندنش تالش . طریق خطر مبارزه طبقاتی آنها را از سر سرمایه رفع کند

و  نگرانی عقیم ماندن این نسخه. ه دلخواه بورژوازی را به بار نیاوردنتیج ه استکردند اما به دالئلی که در جای دیگر این کتاب آمد



ها، در مورد احتمال طغیان جنبش کارگری و غیرقابل مهار شدن آن را به امپریالیست های امریکائی بعالوه همه متحدان غربی آن ترس

  .افزایش می دادشدت 

ئی، شرکای غربی آنها، رژیم شاه، اردوگاه شوروی سابق، دو سازمان آنچه در محاسبات دولتمردان امریکا 2531تا اواسط سال . 2

ون های چپ ایران و باالخره توده های طبقه کارگر ایران هیچ محلی از اعراب پیدا نمی نمود، امکان یمسلح چریکی و اپوزیس

ز این جنبش برای تاختن به عرش خیزگیری یکه تاز و فاشیستی بورژوازی پان اسالمیست برای مصادره جنبش کارگری و بهره کشی ا

نفس چشم انداز طغیان و انفجار م شاه بر می گشت، قبل از هر چیز غرب و رژی ی امریکا،تا جائی که به بورژواز. قدرت سیاسی بود

 ایران علیه وضعیت موجود یا در عالم واقع علیه سرمایه داری و قدرت سیاسی سرمایه خطری کامالً  توده های کارگرخودانگیخته 

ابعاد این خطر اما برای آنها بسیار جدی تر و هراس انگیزتر می گردید زمانی که دورنمای . عظیم و رعب انگیز برآورد می شد

، سازمان های مسلح چریکی چپ را به ذهن مهم تر از آنتأثیرپذیری توده های عاصی کارگر از حزب توده و بورژوازی اردوگاهی یا 

یگانه تصویری که از روحانیت و کل  51مرداد  16ازی امریکا و رژیم شاه در طول سال های بعد از بورژو. خویش خطور می دادند

ارتجاع پان اسالمیستی در مخیله خود داشتند و عمیقاً روی آن حساب می کردند، نقش این بخش بورژوازی در کمونیسم ستیزی و دفع و 

ها این رویه ماجرا را به درستی و بسیار دقیق و حساب شده به نظر می آن. رفع خطر جنبش کارگری از سر نظام سرمایه داری بود

طبقه سرمایه دار ایران دفتر و دستکی در سطح تدارک تسخیر قدرت  بخشآوردند و در محاسبات خود وارد می ساختند، اما اینکه این 

را در سر پرورد، هیچ گاه مشغله آن ها نمی سیاسی برای خود باز کند و سودای تبدیل شدن به رقیب و بدیل سلطنت روز بورژوازی 

 . نیز نشد 31گردید و تا ماههای آخر سال 

و دوره  33در مورد احتمال اثرپذیری جنبش کارگری از سازمان های مسلح چریکی چپ باید این را افزود که وقوع حوادث سال . 5

های رژیم شاه و حامیان تقریباً از دائره حساب و کتاب بسیار پائین آورد ورا  ضریب این احتمالپیش از شروع بحران اقتصادی، 

و دولت های ایران و امریکا آن بود که ضربات بسیار سهمگین وارد شده بر « سیا» برآورد عمومی ساواک و . امپریالیستش خط زد

ه های کارگر را منتفی ساخته به ویژه احتمال تأثیرگذاری تعیین کننده آنها بر تود زمان های مذکور، خطر عروج مجدد آنهاپیکر سا

را از  2551تا  2515های  امریکا هیچ گاه حوادث سال. این محاسبه در مورد حزب توده و بورژوازی اردوگاهی اما فرق داشت. است

از . ددامنه نفوذ حزب توده در جنبش کارگری آن ایام را به خاطر می آور. آرشیو ارزیابی ها و برآوردهای بین المللی خود نمی زدود

خوب می دانست که حزب به دنبال . آنچه در دوره کودتا بر سر بورژوازی اردوگاهی رفته بود هم بیش از خود اردوگاه خبر داشت

زیر فشار تار و مار شدن ها و از میدان در رفتن ها، خاکریزهای نفوذ خود میان . ضربات سهمگین آن زمان متالشی شده است

به خاطر کارنامه ماالمال از رسوائی ها و ورشکستگی های سیاسی، چشم انداز نفوذ دوباره اش میان   کارگران را از دست داده است،

 حزب و اردوگاهبورژوازی امریکا همه این ها را می دانست اما باز هم خطر بهره گیری . توده های کارگر به اندازه سابق وجود ندارد

 . م تلقی می کرددر صورت وسیع و سراسری جنبش کارگری را بسیار مه

به بعد شاه را به خاطر دادن برخی امتیازات به  31امپریالیست های امریکائی و دولت کارتر با رجوع به محاسبات باال از شروع  سال 

از  ،در ساختار قدرت سیاسی سرمایه داری ایران ،آنچه آنان توصیه می کردند. ون لیبرال بورژوازی، زیر فشار قرار دادندیاپوزیس

همراهانی داشت، در حالی که شاه و بخش هائی از حاکمیت، متشکل از نیروهائی در  مسلماً  له در مراکز مهم و تعیین کننده رژیم نیزجم

گروه نخست دار و دسته ای بودند که از چند سال . ارتش، ساواک، دولت و سایر هسته های اصلی قدرت تمایلی به آن نشان نمی دادند

الت و تنگناهای سر راه برنامه ریزی ها یا جهت گیری های اقتصادی  و اجتماعی رژیم هشدار می دادند و پیش در باره وجود معض

در روستاها یا سندیکاسازی و اتحادیه آفرینی در « فعالیت های عمرانی» ضرورت توجه به انجام برخی کارها از جمله امور موسوم به 

خی از عناصر این جماعت مانند هوشنگ نهاوندی در زمره مشاوران نزدیک شاه بودند بر. کارخانه ها و مراکز کار را تذکر می دادند

و عده ای دانشگاهی در تعیین خطوط استراتژیک کار « سازمان انقالبی حزب توده » و تیم همکار وی مرکب از چند عضو پیشین 

 . دولت هویدا و سلطنت بورژوازی ایفای نقش می کردند



های مختلف بورژوازی از  ونیقابل توصیه دولت کارتر سیاست تردید و انتظار پیشه کردند، اما اپوزیسشاه و جناح همراهش در م

لیبرال گرفته تا اردوگاهی و سپس پان اسالمیستی با شاخک های تیز طبقاتی خود، سیر رخدادهای روز جامعه و تأکید دولت کارتر را 

نهضت آزادی، حزب توده  تا افرادی در درون جبهه ملی،ل از عناصر منفرد گرفته محافل موسوم به لیبرا. به اندازه کافی جدی گرفتند

همه این ها از فشار خفقان، سانسور، . و کانون نویسندگان شروع به عریضه نگاری، طومارپردازی یا برگزاری شب های شعر کردند

« قانون اساسی مشروطیت» حول محور اجرای  آزادی بیان و مطبوعات گفتند و همگی کل صدر و ذیل خواسته های خود را فقدان

مشترکی ناله سر می دادند و کامالً از دردهای  ،ون هایتا اینجا همه این اپوزیس. ردیف نمودند و محتوای عریضه نویسی خویش ساختند

ا هم اجازه سخنوری عطا درج شود، به آن ه ها اینکه نوشته های آنان هم در روزنامه. انتظارات و مطالبات واحدی را پیش می کشیدند

در هیچ گوشه ای از لیست خواسته ها و بحث و حدیث . اگر کتابی دارند حق انتشار یابد، اگر شعری می سرایند سانسور نشود. گردد

. یافت نگردیدبود، توده های عظیم کارگر و زحمتکش زندگی  دامنگیرهای آنان هیچ کالمی، حتی هیچ اشاره رمزآمیزی به آنچه 

درصد  55و فقر و بی آبی و بی بهداشتی و بی دکتری و بی داروئی و آوارگی و مرگ و میر ناشی از نداری و محرومیت  گرسنگی

آنجا برحق و بدون ایراد و اشکال بود که در عریضه هایشان ارزش  تا!! این جماعت، از راست تا چپسکنه روز جامعه برای کل 

 بحث بر سر این نیست کهاشتباه نشود، . شرم آور غم انگیز می ماندرخ می داد به یک کمدی آنچه . هم پیدا ننمودترفندآمیز سوژه شدن 

از مشتی سرمایه دار لیبرال یا اردوگاهی انتظار پای بندی به نازل ترین میزان حق و حقوق معیشتی و اجتماعی توده های کارگر را 

ون های لیبرال و اردوگاهی یکل بحث آن است که اپوزیس. یستنه، مسلماً سخن از چنین چشمداشت توهم آمیزی ن. داشته باشیم

بورژوازی در تاریکی زار گند و خون و دهشت سرمایه داری ایران که تمامی اشکال بشرستیزی ها، بربریت ها و فقر و فالکت ها بر 

یند، سوای نبود آزادی مطبوعات، بیان و دهها میلیون زن و کودک و پیر و جوان آوار بود، وقتی که خواستند زبان به انتقاد بگشا زندگی

هیچ دریچه . رژیم شاه در مقابل این گالیه ها و تمنیات سکوت اختیار کرد!! تحزب برای خویش هیچ چیز دیگر را قابل اعتراض نیافتند

حتی تا جائی که به  .امیدی بر روی شاکیان باز نکرد و حداقل در روزهای نخست بر خالف رسم معمول بگیر و ببندی هم راه نیأنداخت

ها را به طور غیررسمی، زیر نامهای واهی و دروغین، توأم با فریبکارانه ترین انکارها آغاز  این جماعت مربوط می شد اولین یورش

، پس از سالها سکوت در هفت پستوهای «جبهه ملی»ز اعضای  ، وقتی که عده ای ا31در یکی از روزهای آخر تابستان سال . نمود

جمع شدند، کارتر در یکی از باغهای نزدیک کرج دور هم « حقوق بشر»رصت از شرائط روز و شنیدن آوای ، با اغتنام فامن خود

بدون فوت وقت به محل تجمع حمله ور شدند و همزمان دنیائی عوامفریبی نیز راه !! «افراد مقیم آن منطقه»عوامل ساواک در پوشش 

 !!ن یورش نداشته استنقشی در ایانداختند که گویا رژیم هیچ 

ادامه یافت و در شرائطی که بر جبین کشتی  31تظلم جوئی ها و شکوائیه نگاری های محافل لیبرال بورژوازی در سراسر سال 

بورژوازی ایران با تمامی تدارک  ارتجاع هار اصالحات خواهی آنان هیچ بارقه رستگاری رؤیت نمی گردید، ناگهان بخش دیگری از

و امکانات، به هوای بهره گیری از اوضاع روز، طرد کامل همگان از میدان و آخرین تسویه حساب ممکن و مقدور با و ساز و برگ 

 . همه رقبای طبقاتی، وارد گود کشمکش گردید

یست در باره این طیف بورژوازی، موقعیت اقتصادی، چگونگی ابراز وجود اجتماعی، دامنه و نوع فعالیت محافل مختلفش از پان اسالم

ون نمای طرفدار خمینی، تا محافظه کار مخالف هر نوع رژیم ستیزی و در یک کالم بورژوازی دین یهای معمم و مکالی اپوزیس

در آنجا گفتیم که این بخش طبقه سرمایه دار متشکل از کارخانه . ساالر، قبالً در فصل هفتم همین کتاب به اندازه الزم توضیح دادیم

روحانیون، کارگزاران بوروکراسی سرمایه و دارندگان مشاغل باالی دولتی، تکنوکرات ها، دانشگاهیان، مالکان داران، تاجران بازار، 

نظامیان و باالخره گروههائی « خیریه»شرکت های پیمانکاری و مهندسی مشاور، صاحبان مدارس خصوصی یا مؤسسات موسوم به 

خورشیدی، فعال و پرشتاب، شروع  35و اوایل دهه  15به ویژه اواخر دهه چگونه طی سال های بعد از رفرم ارضی،  ،از دانشجویان

در فصل پیش به همه وجوه هستی این بخش ارتجاع بورژوازی هر چند . به نوعی میدان داری خاموش و خجوالنه اجتماعی کردند

 :  نکات عبارتند از این. مختصر اشاره کردیم اما نکات دیگری نیز هست که باید به مناسبت در اینجا باز گوئیم



کمونیسم ستیزی یا مقابله جنون آمیز با هر میزان تأثیرپذیری توده های کارگر به ویژه دانشجویان و دانش آموزان خانواده های . 2

در این . بارز هویتی این طیف وسیع طبقاتی را تعیین می نمود بسیار بارزترین شاخص یا یکی از شاخص های ،کارگری از کمونیسم

هیستریک تر و خصمانه بسیار ونی خود حتی ینه نه فقط از رژیم شاه هیچ کم نداشتند که متناسب با توان، امکانات و ظرفیت اپوزیسزمی

 .تر به پیش می تاختند

اگر چه در همه عرصه های سرمایه گذاری و در درون سازمان کار سرمایه حائز حضور مؤثر بودند، اما به لحاظ میزان سهم در . 1

یت سرمایه اجتماعی، شراکت در تقسیم اضافه ارزش ها و نقش در ساختار قدرت سیاسی، موقعیتی به مراتب پائین تر از  الیه مالک

ها، از رژیم شاه و به همان اندازه از شرکا و حامیان غربی این رژیم  در همین راستا و به تأثیر از این کاستی. باالئی بورژوازی داشتند

 .  خود ناراضی بودند یا کل  رقبای طبقاتی

، تعلقات پان اسالمیستی، لیبرالی، غرب گریزی و داشتندکم یا بیش، ناهمگون، بدون انسجام و متشتت وضعی در درون طیف خود، . 5

با همه اینها تا جائی که به کمونیسم ستیزی و تقال برای احراز سهام بیشتر در بورس مالکیت . ضدیت آنها با رژیم شدت و ضعف داشت

 . ها، سودها و قدرت سیاسی مربوط می شد، روحی واحد در درون پیکرهای گوناگون را نمایش می دادند

ظرف ایدئولوژیک مشترک کل حلقه های طیف را  ، با تعبیرات و روایت های بسیار مختلفاعتقادات اسالمی و باورهای دینی. 1

تا خرافه ها و کلیشه های پوسیده دینی را سالح تحمیق  اسالم، می کوشیدتفسیر خاص خود از و  با قرائتآن ها  هر کدام. تشکیل می داد

آنها در این گذر مقدم بر همه، نسل جوان و درس خوانده . دتوده های وسیع استثمار شونده سازو شستشوی مغزی هر چه شریرانه تر 

آرایش و پیرایش اسالم به عنوان زنجیره ای از . برنامه ریزی می کردند این عده طبقه کارگر را هدف قرار می دادند و برای شکار

اعتقادات، مبانی و احکام آسمانی که گویا از ظرفیت الزم برای رتق و فتق زندگی اجتماعی انسان عصر و جامعه ایدآل انسانی 

نان با هم تفاوت مضمون عوامفریبی های آ. برای مهندسی افکار عمومی بود آنهایک محور مهم فعالیت های مسموم ! !!برخوردار است

 .داشت اما همگی در این گذر تقال می کردندزیاد 

بخش وسیعی از این قشر ضخیم بورژوازی بر طبل گریز از سیاست می کوبید، از هر نوع ابراز مخالفت علنی با رژیم شاه . 3

از اینکه طول و عرض . زیداستنکاف می ورزید، به تمامی مماشات طلبی ها و مداراجوئی ها در مقابل حاکمان روز دست می یا

مالکیتش و حجم سودهایش از قشر فوقانی طبقه خویش کمتر است، یا اینکه حاشیه نشین قدرت سیاسی است رنج می برد اما راه تغییر 

ون پردازی سیاسی بلکه بهره گیری قانونی از ساز و کارهای موجود برای یموقعیتش در همه این زمینه ها و قلمروها را نه اپوزیس

این جماعت در چینش . هموارسازی هر چه بیشتر راه ورود خود به درون ماشین دولتی سرمایه و کسب امتیازات افزون تر می دید

بنای ایدئولوژیک اسالمی خود هم به رغم احتراز از هر گونه جدال با دار و دسته طرفدار خمینی، بقایای نهضت آزادی، هواداران 

ود را کم یا بیش از همه  آنها جدا می ساخت تا از این طریق هر گونه شائبه تمایل به جهتگیری سیاسی شریعتی یا نوع این ها، حساب خ

که نیروی وسیعی را در سراسر کشور تشکیل می دادند، نمونه بارز « حجتیه ای ها» دار و دسته موسوم به !! را از دامن خود پاک کند

 . همین جماعت بودند

ی اندیشه تغییر رژیم به ویژه در شکل قهرآمیز و مسلحانه آن، به مغز هیچ بخش این قشر بورژوازی خورشید 35تا شروع دهه  . 1

سهیم شدن بیشتر در مالکیت . ایران، از ایادی و مریدان خمینی گرفته تا  نهضتی ها و به نحو اولی گروه اخیر خطور هم نمی نمود

ر قدرت سیاسی، برخی اصالحات ماوراء ارتجاعی فرهنگی مانند آمیختن سرمایه ها و سودها، یافتن سهمی هر چند نازل در ساختا

بیشتر آموزش و پرورش با خرافه های مسموم دینی، تسلط تام و تمام روحانیون و سران حوزه های علمیه بر موقوفات، حفظ شعائر 

ای حدود و ثغور ضد بشری اسالمی مانند اجر، دینیپوسیده و منحط اسالمی، پای بندی رژیم به سنن و قوانین و فقه و احکام جزای 

، حق دخالت مراجع شیعه در سیستم حقوقی و «مقدسات مذهبی» حجاب اجباری زنان، حفظ قصاص و سنگسار و پرداخت دیه و 

یین قضائی و قانونگزاری و نوع اینها از جمله مسائلی بودند که تحقق آنها خواست مشترک وسیع ترین حلقه های این طیف متشتت را تع

 . باز هم باید تأکید نمود که حلقه های مختلف طیف در رابطه با برخی از این مسائل موضعگیری همسانی نداشتند. می کرد



تمامی نیروهای ابوابجمعی این بخش ارتجاع بورژوازی، تقویت روزافزون موقعیت اجتماعی خویش از طریق نفوذ گسترده در میان . 5

طریق تأثیرگذاری فعال بر رژیم حاکم، باج خواهی از رژیم و هموارسازی راه زیادت خواهی بیش و اقشار مختلف اجتماعی را تنها 

همگی متفق القول بودند که با گسترش دائره نفوذ اجتماعی خود و بسط هر چه ممکن دامنه . بیشتر از رقبای حاکم می دانستند

رژیم را به پاره ای عقب نشینی ها در مقال انتظارات و تمنیات  تأثیرگذاری خویش بر توده های کارگر و فرودست، خواهند توانست

 .  خود متقاعد سازند

سرمایه عظیم کارخانه . از تمامی امکانات، آزادی ها و منابع الزم برای پیشبرد فعالیت ها و پیگیری اهداف خود برخوردار بودند. 6

ارزش هائی که اینان از محل استثمار وحشیانه طبقه کارگر  داران و تاجران و صاحبان بنگاههای بزرگ اقتصادی و کوه اضافه

تصاحب می کردند، سهم بسیار سترگ دیگری از ارزش اضافی حاصل استثمار توده های کارگر که زیر نام خمس و زکوت و سهم امام 

د، درآمدهای کالن یا در از جوانب مختلف به حساب روحانیت درون این قشر واریز می ش« وجوهات شرعی» و عواید اوقاف و کالً 

واقع باز هم سهمی از اضافه ارزش ها که جماعتی از این طیف مانند کارمندان، تکنوکرات ها و عناصر رده باالی بوروکراسی دولتی 

 . همه و همه پشتوانه مالی فعالیت های آنان بود. دریافت  می کردند« حقوق» به عنوان 

نسان ها و سرکوب فکری توده کارگر از تمامی آزادی های اجتماعی و از همه اهرم ها و در کار خرافه فروشی، شستشوی مغزی ا. 1

در جامعه ای و در دل شرائطی که حتی به زبان آوردن کلمه کمونیسم می توانست مجازات . ساز و برگ های الزم برخوردار بودند

ام های مختلف در ر اعتقادات و نظرات یا متشکل نمودن خود زیر نسنگین به دنبال آرد، اینها انواع تریبون ها و امکانات را برای انتشا

در هر محله و خیابان و کوچه هر شهری، حتی هر روستائی صاحب مسجد بودند، شمار حسینیه ها، تکیه ها، امامزاده ها . اختیار داشتند

نقطه کشور با برپائی انجمن های متعدد دینی، در هر دبیرستانی در هر . و مراکز تجمع، تبلیغ و فریبکاری آنها سر به فلک می کشید

ادبی، فرهنگی  وجود خود را بر سر دانش آموزان سنگین می کردند، در تمامی شهرها و شهرستان ها از طریق مراکزی مانند انجمن 

انجمن های اسالمی بازاریان، گروه مبارزه با مسیحیت، انجمن حجتیه یا ضد بهائیت، جمعیت های قرائت قران، کانون جهان اسالم، 

معلمان، مهندسان، پزشکان، پرستاران، مدارس کر و الل ها، سازمان آموزشی نابینایان، مؤسسات گوناگون امداد و خیریه، جمعیت 

از . حمایت از زنان بیوه، انجمن دوستداران این امام و آن امامزاده و خیل مراکز دیگر برای گسترش دامنه نفوذشان تقال می نمودند

همین انجمن ها و مؤسسات به صورت یک شبکه سراسری به هم پیوند می خوردند و کل جامعه را میدان حضور اجتماعی  درون

 . گمراهساز خویش و نشر افکار مسموم و خرافی خود می ساختند

گلو خفه می کرد  سازمان اختاپوسی ساواک که هر نجوای مخالف رژیم شاه را از پشت آهنین ترین دیوارها، کشف و یکراست در. 25

نه فقط هیچ مانعی بر سر راه فعالیت های این بخش ارتجاع بورژوازی ایجاد نمی نمود که مستقیم و غیرمستقیم راه انجام فعالیت های 

رس ساواک از سیر تا پیاز آنچه در انجمن ها و کانون ها و مساجد و مدا. آنان را هموار می کرد و پایه های قدرتشان را تحکیم می نمود

و مؤسسات خیریه یا سایر نهادها و مؤسسات آنها می گذشت، به اندازه  کافی اطالع داشت و آنچه اینان انجام می دادند را بخش بسیار 

گروهها، رویکردها و الزمی از کار دولت سرمایه داری یا فراساختارهای اجتماعی سرمایه در چهارچوب تقسیم کار نانوشته میان 

از منظر ساواک یا کل رژیم شاه و شرکا و حامیان امپریالیستش، جزء، جزء کارهای این طیف . رمایه دار می دیدطبقه س محافل مختلف

بورژوازی در خدمت سرکوب فکری توده های کارگر، شستشوی مغزی جوانان این طبقه، ساز و کار زمینگیرسازی و به بن بست 

بسیاری از رؤسا و اداره . داری و مکمل ایفای نقش دولت بورژوازی بودکشیدن جنبش کارگری و از این لحاظ نیاز بقای سرمایه 

 .کنندگان این مؤسسات با ساواک رابطه حسنه داشتند و ساواک در غالب آنها عناصر نفوذی داشت

ت ها و ساواک از کنترل فعالی. رابطه میان طیف مورد بحث بورژوازی با رژیم شاه سوای آنچه گفتیم یک شاخص دیگر هم داشت. 22

فراز و فرود کارهایشان غافل نمی ماند تا اگر احیاناً در جائی و به مناسبتی دست از پا خطا کنند، با بیشترین شتاب الزم، آنها را در 

در همین راستا، گاهگاه عناصری از جلوداران یا افراد شهره طیف، از جمله روحانیون . داربست های خاص خود جاسازی مجدد بنماید

اول اینکه برای چهره های . این بازداشت ها دو هدف متمایز اما مکمل هم را دنبال می نمود. ا برای مدتی بازداشت می کردسرشناس ر

دستگیر شده  حیثیت و اعتبار سیاسی می خرید، قرب و منزلتشان را در میان توده های متوهم ناراضی و عاصی باال می برد و از 



برای کمونیسم ستیزی بیشتر و توهم آفرینی افزون تر به نفع استحکام و بقای بردگی مزدی را  همین طریق دائره تأثیرگذاری آنها

دوم آنکه به عناصر مذکور و کل این بخش بورژوازی یادآوری می کرد که حواسشان جمع باشد و دست از پا خطا . گسترش می داد

 . ننمایند

هائی که توده های کارگر ایران بدون هیچ انقطاع، در نقطه،  ، سال35ه و نیمه نخست ده 15در تمامی طول سالهای نیمه دوم دهه 

تیره بی حقوقی ها و محرومیت های منبعث از وجود سرمایه و علیه همه جنایات نقطه کشور علیه استثمار وحشیانه سرمایه، علیه دنیای 

طبقه ی که شمار چشمگیر درس خوانده های ئها سالدر  و بشرستیزی های سرمایه داری با سالح اعتصاب و شورش می جنگیدند،

کارگر، در دو سازمان بزرگ مسلح چریکی چپ، با نثار خون و هستی خویش، در سنگر ضد امپریالیسم خلقی و رژیم ستیزی 

ها، بخش مورد بحث ارتجاع  بورژوازی، از یک سوی طول و عرض کردند، آری درست در طول همین سالفراطبقاتی، جنگ می 

در سرمایه اجتماعی و میزان سهمش در کیک عظیم اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر را وسعت می بخشید  مالکیت خود

و از سوی دیگر ظرفیت و میزان توان خود برای سوار شدن بر موج نارضائی توده متوهم ناآگاه در شرائط مساعد احتمالی را افزایش 

 : شرائطی کهدر  2531این جماعت اکنون در سال . می داد

هر روز توفنده تر و غیرقابل مهارتر  حیات سرمایه داری ایران می پیچید وطوفان بحران با تمامی کوبندگی و قدرت، در شیرازه  .الف

 .می شد و ویرانی های عظیم تر به بار می آورد

 غرق ساخته بود، سال تمام زمین و زمان جامعه را در موج اعتصاب و خیزش و پیکار خویش 1جنبش کارگری   .ب

این جنبش زیر فشار سرکوب سالیان دراز دولت های درنده بورژوازی در یک سو و حمل زخم های کاری ناشی از میدان داری  .ج

 . های رفرمیسم راست و چپ فاقد هر میزان سازمان یافتگی طبقاتی آگاه و شورائی و ضد سرمایه داری بود

ساله در میادین مختلف از کارخانه گرفته تا نواحی خارج محدوده و جاهای دیگر راه  1همین جنبش به دنبال یک جنگ مستمر   .د

  .یان و انفجار سراسری را می کاویدورود به خیابان ها و طغ

ون لیبرال غیردینی بورژوازی و حتی لیبرال های دینی سرگرم عریضه نگاری و جستجوی دکه ای برای کسب و کار یاپوزیس .ه

 سیاسی بودند 

و باالخره سازمان های مسلح چریکی چپ با تحمل کوبنده ترین ضربات پلیسی و فشار فرساینده تناقضات درونی کمونیسم خلقی و  .ی

 ضد امپریالیسم پوپولیستی حاکم بر خود، به اندازه کافی سردرگم و تضعیف شده بودند، 

آماده اجرای یکی از فاجعه بارترین سناریوهای تاریخ جامعه آری در این شرائط و بر سینه سای این وضعیت، با وسیع ترین امکانات 

کبکش خروس خواند، آماده شد تا از نردبان . بورژوازی دین ساالر در پیچ و خم این اوضاع همه چیز را به کام خود یافت. ایران شد

، یای خون توده های کارگر سفینه پیروزی راندحوادث و تپه اجساد قربانیان رخدادها باال رود و چنین نمود، همه باختند و او برد، بر در

و بر هر چه انسان و انسانیت و ارزش های انسانی بود، تازیانه قهر فرود آورد . سراسر جامعه را شکنجه گاه و میدان تیر ساخت

 . کارها و رویدادهائی که به آنها خواهیم پرداخت. دیگر کرد شوم فراوان کارهای

 

 گر و عروج فاشیستی بورژوازی دین ساالرخیزش سراسری توده های کار

سرمایه داران شریعت ساالر پان اسالمیست، بر خالف شرکای لیبرال دینمدار یا الئیک خویش،، نه در غم فقدان آزادی تحزب، تجمع و 

ن داری فاشیستی را این ها میدا. مطبوعات بودند و نه برای حصول این نوع خواسته ها تمایلی به نوشتن شکوائیه و عرضحال می دیدند

فاشیسم . جایگزین مناسبی برای تمامی این داد و قال ها و در همان حال کاراترین طریق تاختن به سوی اهداف خویش ارزیابی کردند

هر بخش این طبقه، مثالً لیبرال یا . برای بورژوازی مثل هر رویکرد دیگر یک پدیده وراثتی و ثابت این یا آن جناح خاص نیست

بورژوازی دین ساالر ایران بسان هر بخش . دموکرات هم در شرائطی متفاوت می توانند به هارترین فاشیست ها مبدل گرددسوسیال 

شاید تفاوتش با برخی شرکا، حریفان یا رقبا آن . دیگر طبقه سرمایه دار عظیم ترین سهم سرمایه ها و سودها و قدرت را می خواست



چرا حق مسلم الهی خود می دید و هیچ شراکتی حتی با هیچ طیف دیگر طبقه خویش را هم بر  بود که همه چیز را بدون هیچ چون و

بر موج  شانس سوار شدن خود، در شرائط خاص تاریخی مورد گفتگوسرمایه داران دینمدار در کنار این آزمندی عظیم، . نمی تابید

نبود که آنها آن دلیل داشتن این چشم انداز . بیشتر می یافتند گرون های دییمبارزات رو به گسترش توده های عاصی را از خیلی اپوزیس

بالعکس تنها جماعتی بودند که !! راه حلی برای خروج از وضعیت موجود در پیش پای انسان های استثمار شونده عاصی قرار می دادند

ابری های جنسیتی و قومی و قتل عام سوای وحشت، کشتار، زن ستیزی، قصاص، سنگسار، تعمیق فقر و فالکت، تشدید هولناک نابر

بورژوازی با هر ادعانامه و . هر مخالف یا هر انسان دارای عقیده متفاوت، هیچ چیز دیگری برای ارائه در چنته خود نداشتند

مقام و مدافع قلمداد می کند و خود را قائم !! «منافع عام» ایدئولوژی، آنچه را که نیاز ارزش افزائی، خودگستری و بقای سرمایه است 

آن است که دومی ها برای وارونه پردازی  بورژوازیفرق فاشیسم با برخی گرایشات دیگر درون یک . می خواند« منافع عام»این 

جار می زنند، قالب های حقوقی، مدنی، قانونی و اجتماعی ریخته گری می کنند «« منافع عام»های عوامفریبانه خویش یا آنچه زیر نام 

اطاعت از این قوالب را جبر زندگی توده های کارگر می سازند، اولی یعنی فاشیسم چنین نمی کند و نیازی به این کار نمی و انقیاد و 

دار چالش طغیان های بی مهار نارضائی، خشم و قهر توده  بیند، به این دلیل که بازیگر دوره های طوفانی بحران سرمایه داری و میدان

ا رویکرد فاشیستی خود در سینه سای این شرائط بر هر چه مدنیت و حقوق و نظم متعارف سرمایه است بورژوازی ب. های کارگر است

 و بیش از همه ، پیشواپرستیحمام خون مخالفینکوره های آدم سوزی و چماق تکفیر می کوبد و به جای آنها سالح مذهب، ناسیونالیسم، 

با همین سالح ها  31طیف بورژوازی دینمدار ایران نیز از ماههای آخر سال . کمونیسم ستیزی و کمونیست کشی به دست می گیرد چیز

، اما اینکه چرا در قیاس با رقبا چشم انداز سوارکاری بر موج قهر و نارضائی ندو با قتاله ترین و خونریزترین آنها وارد میدان گردید

ا باید در آنچه پیش تر در این کتاب، از جمله همین چند ، پرسشی است که پاسخ آن رندتوده های عاصی را برای خود بیشتر می دید

بورژوازی دینمدار تنها بخش طبقه سرمایه دار ایران بود که کل شاخه ها و . جستجو نمود حه قبل، در باره این جماعت گفتیمصف

، جمعیت، نهاد، هیئت و مانند گروههای اجتماعی آن در درون دهها میلیون انجمن، کانون، مؤسسه، مسجد، امامزاده، حسینیه، سازمان

این ها متشکل بودند و از طریق این مجامع و تشکل ها اختاپوس وار در سراسر جامعه و در درون اقشار و طبقات و اجتماعات 

برای روشن شدن این موضوع که ارتجاع اسالمی بورژوازی اهرمها و امکانات حی و حاضر . گوناگون نفوذ سرطانی کافی داشتند

چگونه به کار گرفت، از کدام راهها به سوی قدرت تاخت و در همه این پیچ و خم ها با توده های طبقه کارگر چه نمود، باید به خود را 

پیش تر توضیح دادیم که جنبش کارگری ایران در آن روزها بر سر یکی . باز گردیم 2535و آستانه سال  31شرائط خاص پایان سال 

سال پیکار مشتعل در درون کارخانه ها و  1پس از . و کارزار طبقاتی و اجتماعی خود قرار گرفتاز نقاط عطف مهم تاریخ حیات 

که از یک سوی خواسته ها و انتظارات معیشتی، رفاهی، اجتماعی بیشتری پیش گردید توسل مستمر به سالح اعتصاب، وارد فازی 

طوفان . ها را نداشت سازی سابق برای تحقق این خواست روی خود می دید و از سوی دیگر سالح تا آن روزش، کارائی و چاره

سهمگین بحران در شیرازه وجود سرمایه تاب می خورد، سرمایه داران قادر به قبول مطالبات کارگران نبودند، اعتصابات بسان سابق 

می شد و کیان زندگی بخش هائی  بیکاری هر روز، گسترده تر. یکی پس از دیگری رخ می دادند، اما نتیجه دلخواه به بار نمی آوردند

جنبش کارگران در خارج محدوده شهرها برای مسکن به رغم پاره ای پیروزی ها مدام سرکوب می . از طبقه کارگر را می لرزاند

ن آماده خروج از دیوارهای کارخانه ها، ریختن به خیابا کارگری جنبشمین و زمان جامعه بانگ می زد که ز. و قربانی می داد گردید

 . اما دو چیز مهم را نباید از یاد برد. ها و طغیان در سطح شهرها است

اول اینکه خیابانی شدن مبارزات توده های وسیع کارگر به هیچ وجه متضمن این معنا نبود و نمی توانست باشد که آنان سنگرهای 

به بیان دیگر آن ها !! را در کف خیابان ها پهن سازندروتین پیکار تا آن روز خود را رها کنند و تمامی دار و ندار و توان جنگی خود 

قصد جایگزینی یکراست جنبش اعتصابی خود با یک شورش پارتیزانی شهری را در سر نمی پروراندند، بالعکس این ها را به هم می 

 . آمیختند و مکمل هم می کردند

. ی، به ویژه نسل دانش آموز و دانشجوی این طبقه بر می داشتنددوم آنکه گام نخست این طغیان و انفجار را جوانان خانواده های کارگر

به آزمون این موقعیت ایستاد و وارد این فاز از تداوم کار خود شد، در حالی که هیچ  31جنبش کارگری ایران در ماههای آخر سال 



وهمات مخلوق رابطه سرمایه و مهندسی افقی برای تغییر وضع موجود در پیش روی نداشت، کوه وارونه بینی ها، غلط انگاری ها و ت

در باتالق افکار و ایدئولوژی و فرهنگ و راه حل پردازی ها و . ون بر سرش آوار بودیشده توسط بورژوازی اعم از حاکم یا اپوزیس

ارساز از فقدان شناخت و آگاهی ک. راهبردهای طبقه سرمایه دار غوطه می خورد، همه چیز را با سر بورژوازی نظر می انداخت

حجم سهمگین گمراهه پردازی های رفرمیستی . طبقاتی رنج می برد، کمترین میزان سازمانیابی و انسجام ضد سرمایه داری نداشت

و آسیب پذری ها که در نوشته های مختلف و از جمله گین بود و دنیائی از این مشکالت راست و چپ احزاب اردوگاهی بر سرش سن

جنبش کارگری در ادامه پیکارهای طوفانی چند ساله، زیر فشار شدت استثمار و . اره آنها بحث شده استتفصیل در بدر همین کتاب به 

بحران سرمایه با آتشفشان مشتعل سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی خود آماده شرایط غرش در بی حقوقی و سیه روزی های فزاینده، 

نی شد و درست در همین جا و از همین لحظه بود که چنگال تجاوز فاشیسم های وسیع خیابا هم آمیزی مبارزه درون کارخانه با شورش

این بخش بورژوازی با تمامی تدارک و امکانات بر هم انباشته سالیان . اسالمی بورژوازی را در سلول، سلول وجود خود درد کشید

عیت ها، سرمایه ها، توانائی ها، شعاع گسترده نفوذ دراز، با انجمن ها، کانون ها، مساجد، تکایا، سازمان ها، حسینیه ها، هیئت ها، جم

توده ای و با سالح قتاله باورها، خرافه ها و اعتقادات اسالمی خود، بر سر راه این جنبش چنبر زد، مصادره سازی ها را یکی پس از 

موضوع را باز خواهیم . دچار این سرنوشت شد 35جنبش سراسری سرنگونی طلبانه سال . دیگری آغاز کرد و با هم همگن ساخت

آغاز حوادث آن روزها وجود داشته است و شاید  در باره چگونگیکرد اما پیش از آن فقط در چند سطر به تحریف رایجی پردازیم که 

کارتر، نامه نگاری و جنب و جوش « حقوق بشر»با هیاهوی  35که گویا جنبش سال این تحریف بسیار زشت .  هنوز هم موجود است

اعتراض طلبه ها به مقاله روزنامه  با اینها، مسخره تر از همه بسیار ، شب های شعر انجمن گوته و کانون نویسندگان یالیبرال ها

از خیزش سراسری منتهی  یک روایت ارتجاعی بسیار آشنا این !!!رویدادهای قم و تبریز شروع به بالیدن کرداطالعات علیه خمینی و 

نگاهی این گونه به جنبش های اجتماعی . بوده است دیگرفل رسمی بورژوازی حتی برخی گروههای است که نقل محا 35به قیام بهمن 

مطابق این پندار هر وقت . به حدی ابتذال آمیز و چندش بار است که سخن گفتن در باره آن هم انسان را دچار احساس ابتذال می کند

اندازی جنبش و قیام و انقالب کنند، کافی است عریضه ای بنویسند، روضه چهارتا آخوند، دوتا لیبرال یا هر عوامفریب دیگر هوس راه 

دهها میلیون زن و کودک و پیر و جوان از همه . گردد« کن فیکون»ای بخوانند یا عربده ای سرکشند تا به طرفة العینی سراسر جامعه 

، انقالب را به فرجام رسانند، رژیمی را ساقط نمایند و طبقات مختلف اجتماعی بدون احساس هیچ اختالف به خیابان ها ریزند، قیام کنند

نمی پرسند که  دامنگیرشان برای لحظه ای از خوداین موجودات زیر فشار شستشوی مغزی دهشتناک !!! مستقر سازندرا رژیمی دیگر 

هیچ تره ای برای آنها هیچ کس  اگر چنین بود، پس چرا در طول سالیان متمادی هر چه این نوع شیادان رطب و یابس به هم می بافتند،

جنبش مورد . طومار این توهمات را ببندیم و به سراغ واقعیت ها رویم. نمود و هیچ آبی هم در هیچ کجا تکان نمی خورد خرد نمی

 از چهار. به خیابان ریخت، سراسری شد و شعار سرنگونی سر داد، از چند سال پیش وجود داشت 35گفتگوی ما، جنبشی که در سال 

سال قبل در درون کارخانه ها و مراکز کار بر بستر اعتصاب و از کار انداختن چرخ تولید سود و سرمایه می بالید، در همین سال ها 

در همه این زمینه . پهنه پرتالطم برپائی کومه های کارگری در نواحی خارج محدوده شهرهای بزرگ را بر حوزه پیشین کارزار افزود

و بر فراز همین بالیدن ها با وزش طوفان بحران اقتصادی و نکول پی در پی خواست های روزش آماده میدان  ها و سنگرها رشد کرد

کارتر، شکوائیه نویسی لیبرال ها و متقاضیان فضای باز سیاسی در سیطره دهشت و « حقوق بشر» عربده . داری های خیابانی شد

ی بورژوازی دینمدار همه و همه جنب و جوش کرکسان مردارخوار طبقه وحشت سرمایه داری و باالخره عروج تمام عیار فاشیست

بعضاً برای آنکه جنبش را سرکوب کنند و رژیم شاهشاهی  .پس از مشاهده سرکشی طغیان آلود این جنبش بودسرمایه دار ایران و دنیا 

ا مصادره تمامی قدرت توفنده اش با رژیم و سرمایه را از خطر سقوط نجات دهند و بعضاً برای آنکه بر موج قهر آن سوار شوند و ب

 . رقبای طبقاتی خویش تسویه حساب کنند

بورژوازی فاشیست دینمدار آماده ترین و مجهزترین نیروی بخش دوم بود که با توسل به تمامی راهکارهای فاشیستی دست به کار 

، با بهره گیری از همپیوندی فعال میان گروههای مختلف اینان بودند که به یمن تدارک گسترده سالها پیش خود. مصادره جنبش گردید

درون خویش از تاجر بازار گرفته تا صاحب کارخانه، تا روحانی و دانشگاهی و عناصر باالی دموکراسی سرمایه یا دانش آموز و 



حادثه ای که از یک سوی دست  . دانشجو از مجاری همان انجمن ها، کانونها، حوزه ها، مساجد و هیئت ها، حادثه قم را سازمان دادند

و پا زدن عریضه نگارانه محافل لیبرال بورژوازی برای سوار شدن بر موج جنبش جاری کارگری را زیر بال و پر خود می کشید و با 

فاشیسم . انحصاری خود می ساختتوان خود همکاسه می نمود و از سوی دیگر بهره برداری از قدرت پیکار روز این جنبش را حق 

در خیابان های قم به صورت فعال و با همه امکاناتش وارد گود مصادره جنبش  31دیماه سال  21با راه اندازی علم و کتل  ن سرمایهدی

درست به سیاق یک هواپیماربای چیره دست که خطاب به خلبان فریاد می زند هواپیما در اختیار اوست، این جماعت . کارگری گردید

این شروع . ر دادند که کنترل همه چیز در دستان آنها خواهد بود و باید از آنچه گفته می شود پیروی گرددنیز به جنبش کارگری اخطا

را به سخره گرفتند، نه فقط میان جنبش خود و جار و جنجال مشتی  فاشیسم دینی سرمایهماجرا بود، اما تا اینجا توده های کارگر هشدار 

آن را هیچ حساسیتی به آنچه روی داده بود، نشان ندادند که بسیار ساده از کنارش عبور کردند و شیاد کمترین تجانسی نیافتند، نه تنها 

شاید عقب مانده ترین و متحجرترین کارگران اینجا و آنچه خبر حادثه را با هم نجوا کردند، اما قاطبه کارگران کل ماجرا . انگاشتند هیچ

در اینجا مشتی طلبه و عمامه به سر و . ز حال و هوای کامالً متفاوتی به خود گرفتبهمن شهر تبری 11شورش . را نادیده تلقی کردند

را کارگران، افراد خانواده های کارگری، دانش آموزان و دانشجویان  معترض اکثریت عظیم جمعیت. عده ای بازاری به خیابان نریختند

. جویبار خون خویش و میدان کارزار با رژیم جنایتکار شاه ساختند اینان بودند که سنگفرش خیابان ها را. طبقه کارگر تشکیل می دادند

چند روز پیش از وقوع شورش، عده ای . شاید بتوان رد پای واقعی آغاز فاجعه را از همین نقطه به بعد دید و دنبال کرد به همین دلیل

ردند و یکی از مساجد تبریز را به عنوان محل از روحانیون شهر زیر نام برگزاری مراسم چهلم کشته شدگان قم اطالعیه ای صادر ک

صدور این اطالعیه در فضای خاص آن روز و بر متن شرائطی که پیش تر به اندازه الزم تشریح شد، . برگزاری مراسم تعیین نمودند

آماده باش خود  برای خیل وسیع جوانان دانشجو، دانش آموز و سایر نفوس خانواده های کارگری فرصتی پدید آورد تا دست به کار

روز موعود، شهربانی تبریز درب مسجد را بر روی مدعوین قفل کرد و سینه جوانی را که خواستار انصراف . برای طغیان گردند

توده وسیع زن و مرد کارگر که در آماده باش به سر می بردند، مهلت را مغتنم شمردند و به . پلیس از این کار بود، به رگبار بست

کارگران یکراست به بنگاههای اقتصادی و مؤسسات مهم دولتی هجوم بردند، خودروهای پلیس را به آتش کشیدند، . تندخیابانها ریخ

کارهائی که مسلماً خالف خواست . شیشه های بانک ها را شکستند، مراکز قدرت نظامی و پلیسی دولت سرمایه را طعمه حریق ساختند

شاهد یک خیزش  31بهمن سال  11همه چیزگواهی می داد که تبریز روز . تی آنها بودصادر کنندگان اطالعیه، شرکا یا طیف طبقا

خیابانی توده کارگر است، اما خیزشی که فشار سهمگین تمامی کاستی ها، برهوت فرسائی ها، گمراهه رفتن ها، بی افقی ها و 

به . به فاشیسم اسالمی بورژوازی امید بخشید این خیزش با این اوصاف، بیش از پیش. سردرگمی ها را بر سینه خود سنگین دارد

سرکردگان و باالنشینانش نوید داد که راه راندن سفینه قدرت بر موجهای نیرومند اما از همه لحاظ آشفته، بی هدف و بدون هیچ سر و 

افی هم پدید شورش تبریز در عین حال در صفوف همین بخش ارتجاع بورژوازی شک. سامان جنبش کارگری بر روی او باز است

بخش سیاست گریز این طیف را به ورطه تردید و تزلزل فرو راند، در حالی که بخش دیگر یا سرمایه داران پان اسالمیست . آورد

فاشیسم اسالمی بورژوازی در شورش . شیفته تسخیر قدرت سیاسی را بسیار مصمم تر از سابق آماده ریسک و آزمون اقبال کرد

حتی االمکان برخی نجواها، شعارها و اقدامات نفرت بار ماوراء ارتجاعی خود را هم به پیکر اعتراض روز  کارگران تبریز کوشید تا

بت سازی از خمینی، فریاد واشریعتا، تهییج افراد بسیار عقب مانده برای هجوم علیه اقلیت های دینی از جمله بهائیان و نوع . تزریق کند

رد و در مجموع راه را برای اثرگذاری ها و مصادره پردازی های فاجعه بار بعدی خود هموار این کارها را با احتیاط الزم تحمیل ک

طبقه کارگر . نفر به قتل رسیدند که تمامی آن ها کارگر و عناصر معترض خانواده های کارگری بودند 25در این روز حداقل . ساخت

زنان خانه از و روزنامه نگار،  تا معلم و پرستارکارخانه و ساختمان  ر، از کارگرایران در ترکیب وسیع جمعیتی خود از شاغل تا بیکا

در دل شرائطی که فشار زندگی سخت تر می شد و سقف  دار تا کارگرزادگان دانشجو و دانش آموز در روزهای پس از رویداد تبریز،

همزمان با . دادهای سیاسی روز گردیدپرشتاب آماده حضور در سیر رخ به طورحاکمیت بورژوازی بیش از پیش ترک بر می داشت، 

. این روند و رویدادها، فاشیسم اسالمی بورژوازی نیز از ناخن پا تا موی سر آماده مصادره هر چه کامل تر جنبش توده های کارگر شد

عجزه گر این ون های لیبرال بورژوازی از الئیک گرفته تا دینی، ساز و برگ ها و امکانات میاپوزیس. بخت با این طیف یار بود



ها فقط از این شانس برخوردار بودند که وجودشان برای مدتی معین و معلوم مورد نیاز مافیای پان اسالمیست نداشتند، اینجماعت را 

ون لیبرال که بگذریم، هر دو سازمان مسلح یاز اپوزیس. تشنه تصاحب انحصاری مالکیت سرمایه ها و تسخیر بالمنازع قدرت بود

. گونه که قبالً توضیح داده شد، در فاجعه بارترین دوره عمر خود از زمان پیدایش تا آن روز به سر می بردند چریکی چپ همان

ل به تمام و کمال در پروسه تالش برای تعیین تکلیف با گذشته چریکی خود و آوار تناقضات کمونیسم خلقی غوطه . سازمان مجاهدین م

. ز وجود بیرونی در سطح جامعه و در رابطه با جنبش کارگری را در هم  پیچیده بودمی خورد، آنسان که طومار هر مقدار ابرا

سازمان چریک های فدائی خلق نیز زیر فشار تهاجمات هار اختاپوسی رژیم شاه و مناقشات درونی قادر به انجام هیچ کاری نبود، 

داختن به آن نیازمند بازگوئی کل مباحثی است که ما در موضوعی که پر. مشکل دو سازمان صد البته بسیار فراتر از این حرف ها بود

طول دهه های اخیر در نوشته های مختلف از جمله همین کتاب حاضر، پیرامون کمونیسم خلقی لنینی، امپریالیسم ستیزی بورژائی و 

ه این سازمان ها در آن روز از فرض کنیم ک. م و به میزان وسع خود شرح داده ایمینگاه این رویکردها به جنبش کارگری پیش کشیده ا

حداکثر توان تأثیرگذاری برخوردار بودند، در چنان وضعی قطعاً صدر و ذیل حرفشان با طبقه کارگر این می شد که فعاالن کارگری به 

منتظر هنرنمائی  آنها پیوندند، سازمانهای آنان را حزب کنند، حزبشان را بر اریکه قدرت بنشانند، همه این کارها را انجام دهند و سپس

آنها در آن روز بر اساس رویکرد، راهبرد و همه آنچه که از هستی !! و مشکل گشائی و اعجاز و رهائی بخشی حزب آنان باشند

نتیجه آنچه انجام می دادند هم فراتر از تولد یک اروپای شرقی دیگر آن روز یا چین، . اجتماعیشان بر می آمد کار دیگری نمی کردند

رهائی توده . دلیل موضوع روشن است و ما در جاهای دیگر توضیح داده ایم. شاید کره شمالی امروز چیز دیگری نمی گردیدویتنام و 

های کارگر بدون یک جنبش سازمان یافته شورائی ضد سرمایه داری متشکل از همه یا اکثریت غالب آحاد توده های کارگر، بدون 

جنبش سراسری شورائی در کلیه عرصه های حیات اجتماعی با سر آگاه طبقاتی علیه همه وجوه اینکه توده عظیم کارگران از درون این 

ظرفیت، توان، آگاهی، شعور و هر چه عظیم تر و کثیرتر کارگران،  هستی سرمایه پیکار کنند، بدون اینکه در پروسه این پیکار شمار

با حزب . وشدستی طبقاتی خود سازند، بدون اینها جامه عمل نمی پشناخت پایان دادن به وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار را ه

دو سازمان . باالی سر کارگران و پرچم رهائی افراشتن چیزی سوای اردوگاه شوروی سابق پدید نمی آید سازی، سازمان آفرینی

و آرایش چریکی بودند و به همین  چریکی آن روز هم در تمامی تار و پود هستی خود اسیر کمونیسم خلقی لنینی آن هم با ساز و برگ

ها که بگذریم واقعیت این بود که اما از همه این. داز دیگری نداشتدلیل اثرگذاری آنها بر جنبش کارگری سوای آنچه اشاره شد چشم ان

ر سال هر دو تشکل در شرائط مشخص آن ایام زیر آوار تناقضات درونی ایدئولوژیک و سیاسی در یک سوی و ضربات بسیار مرگبا

 . رژیم شاه در سوی دیگر، حتی حداقل توان دخالتگری الزم در روند رخدادها را هم نداشتند 33

قطب یک سوای گمراهه آفرینی، تبدیل جنبش کارگری به پیاده نظام  حزب. اشاره ای به حزب توده و بورژوازی اردوگاهی بنمائیم

 رسوائی پشت سر رسوائیو خلق ه طبقاتی پرولتاریا، تسلیم طلبی مسائل مبارز ، القاء باژگونه و تمام عیار بورژوائی کلسرمایه جهانی

 و سیره با توجه به اهداف، افق سوای اینها .نبود چندان ملموسیقادر به اثرگذاری به همین خاطر  .در کارنامه خود نداشتچیز دیگری 

جماعت را مایه  به حکومت رسیدن. وظیفه مسلم خود می دید ازی پان اسالمیست رادفاع بدون قید و شرط از بورژو دیرینه طبقاتی خود

در همین راستا مثل همیشه . ارزیابی می کرد اقتدار اردوگاه تحکیم پایه های و موقعیت امپریالیست های غربی به ویژه امریکا  تضعیف

ی یا طرح هر مطالبه ای که موجب از هر نوع جهت گیر. بورژوازی برخیزند دینیاز کارگران می خواست تا به حمایت از ارتجاع 

به عرش  بورژوازی پان اسالمیستسران حزب کمی این طرف تر و به دنبال عروج . شود خودداری ورزند طیفتضعیف موقعیت این 

در کنار نیروهای امنیتی و . کردند سرمایهقدرت، همه امکانات و توان خود را وقف جانبداری بی چون و چرا از دولت اسالمی 

  .ندساله خود را باز هم ننگین تر ساخت 55و کارنامه ننگین  ندشد میدانعلیه جنبش کارگری و فعالین چپ وارد  ،رژیم منفور اتیاطالع

این نکات بدون  حال و روزگار طیف کمونیسم خلقی میلیتانت و دار و دسته بورژوازی اردوگاهی به صورت اجمال چنین بود اما طرح

، جدا از چند و و بورژوازی رسوای اردوگاهیهر دو رویکرد کمونیسم خلقی میلیتانت . خواهد بود راه کنندهگمدیگر  واقعیتیاشاره به 

 الیه هائی از بورژوازی هواداران در میان توده های کارگر و در صفوف الیه یا ،، در سطح جامعهخودچون موقعیت روز تشکل های 

رمایه ستیزی خودپو و خودانگیخته توده های کارگر متوهم را به سوی خود می هر کدام سهم چشمگیری از س. داشتند هائیو پایگاه



از خانواده های کارگری بودند که خود را با یکی از و دانشجویان و دانش آموزانی کارگران . کشیدند و پشتوانه موقعیت خود می ساختند

در شرایط مورد گفتگو ن کارگران و دانشجویان و دانش آموزان ای. دو طیف تداعی می کردند یا از آنها طرفداری و پشتیبانی می نمودند

کردند و خود را حامی و هوادار جهت گیری می  این دو طیفبه سوی سازمانها، گروهها و احزاب سراسری و به موازات رشد جنبش 

به گام صف آرائی گسترده خیابانی را به به این ترتیب و با توجه به همه این داده ها، در روزهائی که جنبش کارگری گام . ها می دیدندآن

 در یک سوی وعرصه های متعارف پیکار خود در کارخانه ها و مناطق خارج محدوده می افزود، نیروهای چپ سرنگونی طلب 

 این نکات در کنار هم. هر کدام با رویکرد و نوع نگاه خود، وارد معادالت روز می گردیدنددر سوی دیگر، ابوابجمعی حزب توده 

متضمن این معنی هستند که فاشیسم اسالمی بورژوازی در همان حال که می رفت تا یکه تاز بالمنازع مصادره جنبش کارگری شود، 

حزب توده و کل بورژوازی اردوگاهی در این میان . ید و دنبال می کردسایه دخالتگری این نوع نیروها را هم در روند رخدادها می د

حط فاشیسم دینی سرمایه و به عمله و اکره کامالً مزدور، زبون و من در ارتجاع هار اسالمی منحل ساخت از همان لحظه نخست خود را

 . تبدیل شد

بیشتر کرد، موج نارضائی توده های کارگر نیرومندتر و آمادگی آنها برای  35هر چه عقربه زمان فاصله خود را با نقطه شروع سال 

 بسیجاما همزمان سازماندهی و . شدروتین مبارزات درون کارخانه ها و مراکز کار افزون تر  آمیختن خیزش های خیابانی با شکل های

. گردید آنان نیز هیستریک تر و وسیع تر پیکارفاشیسم اسالمی بورژوازی برای دست اندازی به مبارزات کارگران و مصادره قدرت 

در اعتراض به جنایات  ، جهرم و اهواز،«یزد» تان مختلف کشور در روزهای نهم و دهم فروردین این سال اهالی سه شهر در سه اس

اکثریت قریب به اتفاق توده . خرید و فروش را تعطیل کردند محل های مراکز کار وبهمن تبریز  11ه باران تظاهرات رژیم شاه و گلول

بسیج نمود تا زمام کارها را به دست گیرد معترض هر سه شهر را کارگران تشکیل می دادند، ارتجاع پان اسالمیستی همه امکاناتش را 

 . کوششی که حداقل در یزد و جهرم تا حدود زیادی موفق هم بود. ردآو خیزش سکنه کارگر و زحمتکش شهرها را زیر چتر قدرت خود 

در . به میدان نهد به دنبال وقوع این حوادث، فاشیسم اسالمی عزم جزم نمود که سازمان یافته تر و برنامه ریزی شده تر از پیش پای

، شبکه وسیع یمظفر بقائ «زحمتکشان»و بقایای حزب  «حسن آیت»، مافیای پیرامون «تلفهمؤ»تهران دار و دسته ماوراء ارتجاعی 

به سراغ . نمودند، رشته جدیدی از تماس گیری ها و توطئه ها را آغاز با آنهاروحانیون آویزان به خمینی و نیروهای دیگر مرتبط 

ها و محافل مذهبی از قبل موجود یا همان شبکه پیشینه دار بورژوازی دین ساالر رفتند، همه توان خود را به ، کانونها، جمعیتانجمن ها

در هر . کار گرفتند تا محافل و جمعیت های مذکور را متناسب با اقتضای شرائط جدید در یک سازماندهی سراسری به هم مرتبط سازند

روز بعد  15در همین راستا . فتق امور و اجرای نقشه ها تعیین نمایند و خیلی کارهای دیگر را انجام دهند شهر افرادی را برای رتق و

در نوزدهم اردیبهشت، وقتی که توده های عاصی کارگر و جوانان خانواده های کارگری در تهران و تبریز و شیراز و مشهد و اصفهان 

ها شدند، دار و دسته فوق در قیاس با واقعه تبریز، از موقعیت راض و ریختن به خیابانآماده اعت شهر بزرگ و کوچک ایران 12و کالً 

تقالهای  اردیبهشت البته به رغم 21نی روز خیزش های خیابا. نها به نفع خود برخوردار بودری برای مصادره شورش ها و کنترل آبهت

، به «کمونیسم»دانش آموزی شد که به  دانشجو و گرزادگانفاشیسم اسالمی بورژوازی، شاهد ایفای نقش چشمگیر کارگران و کار

این عده با مشاهده هجوم ارتجاع دینی . فراطبقاتی پای بندی نشان می دادند خلقی و سرنگونی طلبی دموکراتیک امپریالیسم ستیزی

ها، به میان آن های قرون وسطائی ههائی متفاوت با عربد و حرفرا کاهش دهند  هاکوشیدند تا حتی االمکان فشار بختک وار آن  سرمایه

، «گر، متحدش برزگردشمن نوع بشر، درود بر کار دولت سرمایه»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»شعارهای . برند توده های کارگر

آنها در  ها را مطرح کردند و بر اشاعهو مانند این« ئیدرود بر مجاهد، درود بر فدا»، «کارگر علیه امپریالیسم»  ،«مرگ برشاه»

فاشیسم اسالمی . را به همراه آورد پان اسالمیست هااقدامی که همه جا خشونت وحشیانه . اجتماعات و خیزش های خیابانی پای فشردند

. خمینی، خمینی هیچ چیز برای گفتن نداشت، حتی کلمه ای از آزادی زندانیان سیاسی هم بر زبان نمی راندهیستریک  نعره هایسوای 

ر مطالبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی توده های کارگر، حتی طرح شعار سرنگونی رژیم درنده شاه را یکراست پیش کشیدن ه

. ها را به عنوان نشان حضور کمونیست ها در صفوف معترضین آماج یورش قرار می دادآن می خواند و سر دادن« توطئه کمونیستی»

فاشیسم  بانانسفینه  .و در سپهر سیاه محاسبات فاشیستی سرکردگانشان ادله کافی داشتاین کار آن ها از همه لحاظ حساب شده بود 



اسالمی اگر بنا بود در پیش روی توده های خشمگین کارگر، یا هر نیروی اجتماعی معترض دیگر از نقشه ها و رؤیاهای خود بگویند، 

که بعدها، به دنبال وقوع قیام بهمن و شکست فاجعه ن می راندند تیزی هائی را بر زباعلی االصول باید همان جهنم آفرینی ها و بشرس

باید از قطع دست و پا، کور کردن چشم، بریدن زبان، قصاص، سنگسار، . بار جنبش کارگری، بر سر دهها میلیون انسان آوار نمودند

طائی زنان، حجاب اجباری، کار کودکان تازیانه های مرگ، انفجار فقر و گرسنگی و فالکت و فحشاء و اعتیاد، خانه نشینی قرون وس

، جنگ افروزی، فرستادن کودکان به روی مین، هولوکاست پرستی و کشتارهای ده ری بربرمنشانه فقاهتی سرمایهخردسال، دیکتاتو

می گفتند و  هزار، ده هزار آدمها، آکندن جامعه از زندان ها و میدان های تیر، صدور توحش و بربریت به سراسر جهان و مانند این ها

اگر بنا بود آنان از خواسته ها و . وعده انجام این جنایات و بشرستیزی ها را به توده های معترض عاصی از وضعیت روز می دادند

 . دورنمای پیش روی خویش حرف بزنند، سوای این ها هیچ چیز دیگری برای گفتن در کوله بار خود نداشتند

یل در باره رؤیاهای دهشت زا و وحشت آفرین عهد عتیق خود سکوت می کرد و به جای هر فاشیسم اسالمی بورژوازی به همین دل

بر روی نقشه ها و . این راهکار برای این جماعت سودهای سرشار داشت. اشاره ای به آینده، عربده خمینی، خمینی سر می داد

به آن ها امکان . آن ها جلوگیری می کردکارگر نسبت به فروریزی کوه توهم توده های  ازضد انسانی آنها پرده می انداخت، رؤیاهای 

در جامعه ما و در سراسر دنیا همواره نیروهائی که ، گیرنددست  به طیف نیروهای چپ هوادار کمونیسم خلقی را می داد تا رگ خواب

و باج دهی بدون هیچ دریغ به این دار و در همه دوره ها، به اندازه کافی آماده همزیستی مسالمت آمیز با ارتجاع بورژوازی دین ساالر 

کمینترن در غالب کنگره های خود، اتحاد با پان اسالمیسم را توصیه و تأکید می نمود، احزاب کمینترن همه جا ارتجاع . ه اندو دسته بود

ظر از حزب توده که در ایران صرفن. پان اسالمیستی را در صدر لیست خود برای تشکیل جبهه متحد ضد امپریالیستی قرار می دادند

با هر بخش بورژوازی مخالف قطب غربی سرمایه جهانی وحدت طبقاتی و استراتژیک داشت، طیف کمونیسم خلقی میلیتانت هم هیچ 

گاه در باره ماهیت ضد کارگری و ماوراء ارتجاعی بورژوازی دینمدار روحانی و غیرروحانی یا علیه کمپین همیشه جاری این جماعت 

در این رابطه شاید بتوان مجاهدین . به قلم نیاورد و بر زبان نراند هیچ کالمی مغزی و سرکوب فکری توده های کارگربرای شستشوی 

این سازمان اگر بارقه ای از نقد مارکسی و ضد سرمایه داری مذهب « بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک». مستثنی کردقدری ل را . م

در سایر موارد حتی شاهد همین اندازه . خلقی میلیتانت علیه ارتجاع دینی بورژوازی می شورید بر جبین نداشت اما از سنگر کمونیسم

فاشیسم اسالمی بورژوازی با سکوت . به محور بحث باز گردیم .و مکالی سرمایه نبودیمنقد خرافه پردازی های دینی نمایندگان معمم 

نیروهائی که پیشینه کار آگاهگرانه . کمونیسم خلقی را در دست گرفتدر باره رؤیاهای بشرستیزانه خود رگ خواب طیف هواداران 

 خودبورژوازی در باره نقشه ها و دورنماهای آتی بخش کمونیستی علیه عامالن شستشوی مغزی انسانها نداشتند، با مشاهده سکوت این 

آنها دست به هیچ کاری  کارگری توسط هیچ نیازی به افشاء این جماعت احساس نکردند و در باره مخاطرات موحش مصادره جنبش

لکه بسیار سیاهی بر دامن تمامی نیروهای طیف کمونیسم خلقی . فاجعه کامالً دردناکی که معموالً در باره اش صحبت نمی شود .نزنند

های جنبش در کلیه فراز و فرود 35لنینی آن روز از جمله ما فعاالن رویکرد لغو کار مزدی امروز است که در تمامی طول سال 

سرنگونی طلبانه توده ای این سال با چشم باز شاهد عوامفریبی و توطنه فاشیسم هار اسالمی بورژوازی برای مصادره قدرت پیکار 

نقد آگاهگرانه ای را پیش روی  بساط هیچتوده های کارگر بودیم اما هیچ کجا هیچ کالمی در این زمینه با کارگران در میان نگذاشتیم و 

ورطه ای انداخت،  پای بند کمونیسم خلقی را به چنین فاشیسم اسالمی سرمایه با فریبکاری های خویش، نیروهای. نکردیمآنها پهن 

ون های دیگر رقیب اعم از الئیک، دینی، راست یا چپ را مطیع محض خود ساخت یهمزمان بورژوازی اردوگاهی، لیبرال و اپوزیس

 . قدرتش تنزل داد وعمالً تا حد خدم و حشم منقاد حمل کجاوه

، 35اردیبهشت  21شهر بزرگ و کوچک کشور در روز  12تظاهرات خیابانی توده های عاصی کارگر و اقشار اجتماعی ناراضی در 

در این روز کارگران و . هم تکرار شداین سال خرداد  23شبیه این حوادث و البته حادتر و گسترده تر از آن در . رژیم شاه را تکان داد

خانوده های کارگری به برگزاری برخی آکسیون های خیابانی ضد رژیمی اکتفاء ننمودند، بلکه در پاره ای از مراکز کار و  جوانان

چند روز . د و اعالم اعتصاب کردنددست از کار کشیدن ادی از الیه های ناراضی بورژوازیمؤسسات دولتی یا خصوصی، همراه با افر

به عنوان مثال . عقب نشینی ها کرد برخیبه گونه ای کامالً استیصال آمیز و مضحک شروع به  زرو این طرف تر شاه با مشاهده وضع



را می  تشدید فزاینده بحران اقتصادیاو !!! به جای یک جناحی بودن چند جناحی گردد« حزب رستاخیز»تیر دستور داد تا  21در روز 

گسترش روزافزون تظاهرات خیابانی صدای ، آنان را مشاهده می کرداض ، تأثیر حاد آن بر زندگی توده های کارگر و طغیان اعتردید

، جنب و جوش سراسری و برنامه را نظاره می نمود ، اوجگیری مبارزات دانشجویان و دانش آموزان طبقه کارگررا می شنید کارگران

 .ها را رصد می کردبارزات و نارضائی مسوار شدن روی موج این  برایهای لیبرال یونریزی شده ارتجاع دینی بورژوازی و اپوزیس

را نسخه عالج دردهای روز خود و سرمایه داری بحران زده ایران  نوع چاره اندیشی های باال به وحشت می افتاد، هذیان می گفت و

  !!!دیدمی 

رژیم را به سخره می جنبش سراسری به پیش می تاخت و موج سرکوب و کشتار یا این و آن عقب نشینی عوامفریبانه استیصال آمیز 

در بسیاری از شهرها از جمله شیراز و کرمانشاه به خیابانها گر، به ویژه نسل جوان طبقه آنها تیر توده های کار 55در روز . گرفت

اویر ریختند، آنان با سر دادن شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، رژیم شاهنشاهی نابود باید گردد، مرگ بر امپریالیسم و حمل تص

ین وقایع در سراسر ماه نمونه ا. برخی از کشته شدگان سازمان های چریکی به زد و خورد با نیروهای ساواک و پلیس رژیم پرداختند

توده های کارگر در بسیاری از شهرها با نیروهای سرکوب بورژوازی درگیر شدند، شمار زیادی از کارگران . تکرار گردیدمرداد 

ز متوالی ادامه رو 25در اصفهان تحصن ها و درگیری ها بیش از . زدور سرمایه قرار گرفتند و به قتل رسیدندآماج گلوله های ارتش م

ها، تبدیل شد، شمار زیادی از بانک عاصی کارگر میان قوای سرکوب رژیم و تودههای شهر به صحنه جنگ نابرابر پیدا کرد، خیابان 

دهها کارگر یا افراد خانواده های کارگری به  .کارگران سوختند و ویران گردیدندر مؤسسات اقتصادی و مراکز قدرت رژیم در آتش قه

رژیم در مقابل موج مقاومت ساکنان کارگر و اقشار ناراضی شهر به ستوه آمد و سرانجام در روز بیستم مرداد اعالم . قتل رسیدند

انسان حاضر در سالن های نمایش فیلم این سینما  155 ابادان و قتل عام حدود« سینما رکس» فاجعه هولناک . حکومت نظامی کرد

توسط دژخیمان ساواک یا به روایتی فاشیست های اسالمی بورژوازی نیز در روز بیست و هشتم همین ماه و در سالگرد کودتای سیاه  

خیزها، فاشیسم اسالمی  افت و ایندر دل  همزمان. فزودمبارزات توده کارگر ا شدتها بر همه این. رخ داد 2551مرداد سال  16

یکار توده های قدرت پ جنایتکارانه بورژوازی گام به گام، پایه های قدرت خود برای کنترل جنبش رو به اوج کارگران و مصادره

 . را مستحکم تر ساختکارگر 

ادی و چالش ، برای مهار موج بحران اقتصتالشدر روز پنجم شهریور دولت جمشید آموزگار پس از یکسال برنامه ریزی و 

اعتراضات توده ای، با احساس زبونی کامل استعفای خود را تسلیم شاه کرد و در همان روز جعفر شریف امامی با علم و کتل بسیار 

ساختار قدرت سیاسی با شتاب به سمت تشتت افزون تر و فروپاشی بیشتر پیش . به جای وی منصوب شد« دولت آشتی ملی» کمیک 

بورژوازی اعم از حاکمان روز یا شرکا و حامیان امپریالیستی و بین المللی آنها بر سر چگونگی مواجهه با  مناقشات درون. می رفت

شاه و بخشی از ارتش و ساواک و سایر نیروهای . بحران جاری به ویژه سیر رخدادهای روز گام به گام حادتر و فرساینده تر می گردید

که بخشی دیگر کارساز بودنش را با تردید نگاه می !! نها چاره کار می دیدند، راه حلیمسلح گسترش بدون قید و شرط سرکوب ها را ت

شریف امامی با کوله بار سنگینی از عوامفریبی و افسانه سرائی پای . نداشتکردند و حتی دولت روز امریکا امید چندانی به کارائی آن 

ها و تظاهرات خیابانی توده های کارگر و نیروهای ناراضی را در او لیستی از خواسته های مطرح شده در خیزش . به میدان نهاد

آزادی زندانیان سیاسی، مطبوعات آزاد، برداشتن موانع سر راه . گفتبرابر انظار مرور کرد و از آمادگی رژیم برای اجرای آنها سخن 

او وعده داد که همه این انتظارات را . ر کردتأسیس حزب و تشکلهای دیگر، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و مانند اینها را در شیپو

محقق خواهد ساخت اما آنچه وی، کل بورژوازی حاکم، رژیم شاه و امپریالیستهای حامی آنها اصالً درک نمی کردند این بود که جنبش 

. دولتش تحمیل کرده بودتوده های کارگر تا همان لحظه پاره ای از این خواست ها را با اتکاء به قدرت پیکار خود بر بورژوازی و 

ضی اجتماعی آماده بازگشت نمی شریف امامی و کل رژیم این را نیز باور نمی نمودند که جنبش سراسری کارگران و الیه های نارا

 . دیین کننده راه عقب نشینی پیش گیرد و قرار نیست با حصول این یا آن خواست هر چند مهم و تعباش

کثیرتر راسری تا جائی که به عزم راسخ برای ادامه پیکار علیه رژیم شاه مربوط می شد، هر روز توده های کارگر حاضر در جنبش س

، اما در متن همین مشارکت رو به گسترش، گام به گام، ژرف تر و فاجعه بارتر تحت تسلط فاشیسم و وسیع تر وارد میدان می شدند



انجمن  کل 35میان رویدادهای قم و تبریز تا اواسط شهریور  در فاصلهبورژوازی دینمدار فاشیست . نداسالمی سرمایه قرار می گرفت

برای شستشوی مغزی انسان ها و  سازمان یافتهها فعالیت طی سال ها، کانون ها، مساجد، حسینیه ها، مدرسه ها و مؤسسات خود را که

ن جنبش اعتراضی روز کارگران و زحمتکشان ، در درون یک شبکه سراسری برای به بند کشیدتأسیس کرده بودانجماد افکار توده ها 

فاشیسم دینی به یمن این امکانات در همان لحظاتی که توده کارگر پایه های کاخ دیکتاتوری سلطنتی سرمایه را می . بسیج کرده بود

این بخش ارتجاع نیروهای سازمان یافته . لرزاندند، سایه دیکتاتوری فاشیستی نوین سرمایه داری را بر سر آنها سنگین می ساخت

و سوای خزعبالت ناقض هر میزان شرافت و آزادگی و کرامت انسانی  مجال نفس کشیدن را ار دیگران سلب می کردندبورژوازی 

فاشیسم . شهریور به بعد بدتر شد 25این وضع ار روز . هیچ سخن و شعار و پیشنهادی را مجال ورود به فضای جنبش جاری نمی دادند

در این روز با صدور فراخوانی تمامی توده های کارگر و مردم ناراضی را دعوت به برگزاری مراسم عید فطر در  سرمایهدین ساالر 

جمعیتی حدود یک میلیون نفر در محل مذکور اجتماع کردند، اکثریت غالب این توده عظیم به فراخوان جواب . مصالی تهران کرد

این . راضی علیه وضعیت موجود و رژیم شاهنشاهی سرمایه داری شرکت جویندمثبت دادند، صرفاً به این خاطر که در جنبش اعت

برای به فرجام بردن پروسه مصادره  فراخوان کارت بازی معینی در کنار تمامی کارت های دیگرصادر کنندگان محاسبات در استقبال 

ریعتمدار بورژوازی قطب نما، لیدر و فراخوان اندک، اندک عادی می شد که فاشیسم ش. و تسخیر جنبش رو به گسترش طبقه کارگر بود

تقسیم کار فاشیستی . اشندنویس رخدادها باشد و توده های کارگر پیاده نظام قربانی، ساقط از حق اختیار و اندیشه یا انتظار و دورنما ب

های  ، روستاها و محلهمه شهرهادر  پان اسالمیستها. دهشتناکی جنبش سراسری جاری را در کالف خود به تباهی سوق می داد

کارگران و دانش آموزان و . ندستاد صدارت و مصادره جنبش کارگری را معماری کرده و زیر فرمان داشت ،مسکونی هر شهر

ت یازند یا دانشجویان و زنان خانواده های کارگری نیز بدون اینکه بخواهند و در همان حال بدون اینکه به مقاومت آگاهانه مؤثری دس

راهی خیابان های می گردیدند، کشته می شدند، خون می دادند و درخت شوم قدرت فاشیسم بورژوازی دینی را وضع بشورند علیه این 

فاجعه ای که حاصل استیالی دیکتاتوری . کشیدمی بالید و شاخ و برگ می فاجعه جدیدی بود که آنچه روی می داد . آبیاری می کردند

. اهه آفرینی ها و راه حل پردازی های سرمایه مدار کمونیسم خلقی و سپس اردوگاهی بودگمر ،هار سرمایه اما نه کمتر از آن

طبقه کارگر ایران از روز ظهور تا آن روز این را شنیده و آموخته بود که باید . موضوعی که به اندازه کافی در باره اش بحث کرده ایم

ش هایش ارکان قدرت طبقات حاکم را به لرزه اندازد، این کارها را نه با به خیابان ریزد، با زنجیره عظیم اعتصابات، مبارزات و خیز

صف مستقل طبقاتی خود، نه رو به سوی دورنمای رهائی خویش از قید وجود بردگی مزدی، نه با راهکارها و ساز و برگ های واقعی 

راهوار تسویه حساب های میان  مرکب. دهد ون ارتجاعی بورژوازی انجامیجنگ طبقاتی خویش که بالعکس پشت سر این یا آن اپوزیس

در هر  دارهای مختلف طبقه سرمایه دار شود، نردبان عروج این یا آن حزب به عرش قدرت گردد، پیروزی یا شکست احزاب جلوبخش

های  این صدر و ذیل درس. شکست سهمگین و مهلک او شود و باالخره آماده  تحمل عواقب دهشت آور این شکست ها باشد ،دو حال

این . نوشته و نانوشته، رسمی یا غیر رسمی، صریح یا پنهانی است که طبقه کارگر از کمونیسم خلقی و بعدها اردوگاهی یاد گرفته بود

هیچ زادراه و اندوخته و ساز و برگی برای مقابله با نقشه ها، ترفندها و مصادره  35طبقه با چنین پیشینه و کارنامه ای در شرائط سال 

به ویژه که باز هم حزب رسوای توده و بورژوازی اردوگاهی یا مائوئیستی او را به اطاعت . ی فاشیسم دینی سرمایه نداشتسازی ها

نیز هیچ دورنمای متفاوتی  لنینی بی هیچ چون و چرا از ارتجاع پان اسالمیستی غرب ستیز، دعوت می کردند و کمونیسم خلقی میلیتانت

 .  پیش روی وی قرار نمی داد

شمار شرکت کنندگان این نمایش . شهریور نیز به همان سیاق و با فراخوان فاشیسم اسالمی سرمایه برگزار گردید 21روز ظاهرات ت

دادند، ان و جوانان طبقه کارگر تشکیل درصد راهپیمایان را کارگر 65مطابق معمول بیش از . وسیع خیابانی از مرز یک میلیون گذشت

مشابه همین . ارای طرح هیچ شعار و مطالبه مربوط به زندگی و آینده توده خویش را پیدا ننمودنددرصد فرصت و ی 65اما این 

در تهران بورژوازی دین ساالر فاشیست فردای آن روز را برای ادامه اعتراض تعیین و به . تظاهرات در سایر شهرها نیز برگزار شد

 . اطالع همگان رساند



شهر دیگر شامل کرج،  22دولت شریف امامی دستور برقراری حکومت نظامی در تهران و شهریور،  25صبح روز جمعه  1ساعت 

توده های کارگر در سراسر کشور این . قزوین، مشهد، قم، تبریز، اهواز، آبادان،، اصفهان، شیراز، کازرون و جهرم را صادر کرد

در تهران، ارتش و پلیس و . ی تظاهرات و اعتراض شدنداقدام رژیم را به سخره گرفتند و از همان ساعات نخست روز آماده برگزار

ساواک همه تالش خود را به کار گرفتند تا از طریق انسداد خیابان ها راه رسیدن کارگران به میدان ژاله، محل تعیین شده تظاهرات را 

ارتش جنایتکار رژیم از زمین و هوا . سد سازند، با این وجود جمعیت کثیری خود را به آنجا رساندند و شروع به سر دادن شعار کردند

در آن روز تهران و . صفوف توده انسان های معترض را به گلوله بست، صدها کارگر را کشت و هزاران کارگر را زخمی ساخت

زان اما جنگی که نه فقط هیچ بارقه ای از هیچ می ،شهرهای دیگر میدان جنگ میان کارگران و قوای کشتار دولت درنده بورژوازی شد

آگاهی، شعور، جهتگیری، افق و انتظار ضد سرمایه داری بر جبین نداشت، که کامالً بالعکس، سنگ بنای دوام بیشتر بردگی مزدی و 

آنچه . پایه های جایگزینی دیکتاتوری هار بوروکراتیک سلطنتی بورژوازی با دیکتاتوری فاشیستی درنده دینی سرمایه را استوار نمود

شهریور در شهرهای مختلف انجام دادند، بدون کم و کاست رویه متضاد و متقابل خیزش شکوهمند  25روز کارگران ایران در 

کارگران پاریس در آن سال، در پویه . سال پیش از آن تاریخ بود 252یعنی  2616همزنجیران فرانسوی آنها در انقالب ژوئن سال 

توده های . اریس کارگران در مقابل پاریس بورژوازی صف آراست و جنگیدپ. پیشبرد انقالب، به گفته مارکس شهر را دو شقه کردند

در شهرهای مختلف بساط حکومت نظامی یکی از حلقه های مهم زنجیره قدرت سرمایه جهانی و  35شهریور  25در  نیز کارگر ایران

و ندار قدرت پیکار خود را ساز و کار استقرار یک رژیم تا بن دندان مسلح را به زباله دان انداختند اما در متن این شورش تمامی دار 

توده های کارگر در هر دو جا، در فرانسه و ایران شکست خوردند، اما شکست کارگران . فاشیسم هار اسالمی بورژوازی ساختند

سیاه ناامیدی ها، پاریس در ژوئن، چند دهه بعد قیام پرشکوه، با عظمت و تاریخی کموناردها را زائید، شکست کارگران ایران دنیای 

 . سرخوردگی ها، زبونی ها، پسگردها و شکست های متوالی بعدی را زاد و ولد نمود

روز سوم مهر، شاه در دنیای محاسبات پوشالی خویش، در شرائطی که کودکان خردسال طبقه کارگر با شعار مرگ بر شاه تمرین 

اقدامی که تمسخر !! ها، دستور انحالل حزب رستاخیز را صادر کرد یادگیری زبان می کردند، او به عنوان یک راه چالش موج خیزش

و  در طول این ماه .ای در روند جنبش سراسری توده های ناراضی و عاصی پدید آورد حوادث ماه مهر فاز تازه. همگان را برانگیخت

استراتژیک سرمایه داری از دولتی تا  اعتصابات عظیم و از همه لحاظ سرنوشت ساز کارگران در تمامی مراکز کلیدی و ماههای بعد

گزارش مشروح این اعتصابات با توجه به کثرت  .جنبش را در موقعیتی کامالً متفاوت با دوره پیش قرار دادشعله کشید و  خصوصی 

رمایه ایران، جنبشی که رژیم سلطنتی س 35تاریخ واقعی جنبش سراسری سال در حوصله این کتاب نمی گنجد اما  حیرت آسای آنها

به همین خاطر باید حتماً فشرده ای از . رگر استتوده های کاا ساقط ساخت تاریخ همین اعتصابات، خیزش ها و مبارزات داری ر

  .پایان آنها را باز گفت ونقش، تأثیر و روند آغاز 

سی خویش همراهی و همدلی دست از کار کشیدند و ضمن طرح مطالبات اقتصادی و سیا مهر کارگران مخابرات و رادیوتلویزیون 55

ها و مراکز درمانی  کارگران بیمارستاندر همین روز . با سایر بخش های طبقه کارگر و مبارزات جاری درون جامعه را تأکید نمودند

و ضمن اعالم همبستگی با مبارزات جاری، خواستار افزایش دستمزد و بهبود مؤثر شرائط کار  نیز اعالم اعتصاب نمودند تهران

 . شدندش خوی

، در اعتراض به سانسور و خفقان و فقدان آزادی بیان اعالم اعتصاب کارگران روزنامه ها و مطبوعات در سراسر کشور :مهر 56

سیاسی و اجتماعی خود را تسلیم دولت شریف امامی نمودند و اعالم داشتند  ستی طوالنی از خواسته های رفاهی،آنها همزمان لی. کردند

چرخ کار چندین هزار کارگر چاپخانه ها کمی این طرف تر . می دهنداین مطالبات به مبارزه و تعطیل مطبوعات ادامه  که تا تحقق کامل

  .و تولید را از چرخش باز داشتند

آنان از مطالبات معوق مانده سالیان دراز خود سخن راندند، . ماده منتشر ساختند 23بیانیه ای در  شروع اعتصاب خودچاپچیان در 

استار آزادی کلیه زندانیان سیاسی، رفع سانسور، آزادی کامل بیان و مطبوعات، حق مسکن، کاهش ساعات کار، افزایش چشمگیر خو



کارگران چاپ همزمان بر همبستگی خود با جنبش اعتراضی سراسری توده های . خواست مهم دیگر شدند 25دستمزدها و حدود 

 . که تا حصول همه مطالبات اعتصاب را ادامه خواهند داد کارگر و زحمتکش پای فشردند و تصریح کردند

هنوز ماه مهر به پایان نرسیده بود . آتش اعتصاب درون مراکز کار روز به روز مشتعل تر شد و با شتاب به سراسر جامعه زبانه کشید

در اینجا . دست به اعتصاب زدند هزاران کارگر گروه صنعتی بهشهر در کارخانه ها و واحدهای تولیدی مختلف این تراست عظیمکه 

 . نیز کارگران خواستار تحقق مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود گردیدند و با جنبش سراسری اعالم همپیوندی کردند

ذوب آهن اصفهان کارخانه عظیم دیگری بود که در همین فاصله زمانی با خیزش وسیع چندین هزار کارگر شاغل شرکت به ورطه 

کارگران لیستی از خواست های معیشتی و سیاسی را پیش کشیدند و بر ازادی زندانیان سیاسی و رفع سانسور و . دتعطیل فرو غلطی

 . مطبوعات آزاد و مانند این ها انگشت تأکید نهادند

، یستیوزارت بهز، راه آهن سراسریکارگران . اعتصاب از کارخانه ای به کارخانه دیگر و از بنگاهی به بنگاه بعدی شعله کشید

و جاهای دیگر یکی پس از دیگری روند کار و تولید را متوقف ساختند و چرخه هستی سرمایه داری را زیر شالق  وزارت کشاورزی

 . قهر و پیکار دستخوش اختالل نمودند

یم مهر، دهها هزار کارگر نفت، در شهرهای مختلف استان خوزستان و پاالیشگاههای سراسر کشور، به ارتش عظ 26در روز 

شاه و روند ارزش افزائی سرمایه را افزون  درنده و با خیزش نیرومند خود فشار بر رژیم کارزار اعتصابی همزنجیران خویش پیوستند

 .ساختند

 به ندرت. شد ش خیزش ها و اعتصابات عظیم کارگراندر طول ماههای آبان، آذر، دی و بهمن به تدریج کل جامعه میدان خرو

ماند که کارگرانش رکز کار و تولید در جامعه  باقی ارستان، روزنامه، چاپخانه، مؤسسه دولتی و در یک کالم مکارخانه، مدرسه، بیم

کارگران کانون پرورش فکری کودکان و . یشبرد جنبش جاری ایفاء نکرده باشنداب نزده و نقش خویش را در پروسه پدست به اعتص

، گروه سازمان غله و قند و شکر، صنایع کفش، وزارت جهانگردیبنز خاور، . وزارت صنایع و معادن، جنرال استیل، نوجوانان

، کاخ جوانان، شاوب لورنس، بی اف گودریچایران ناسیونال، ، بیمارستان جرجانی، جنرال تایر، سازمان صنایع کوچکصنعتی رنا، 

بانک کارگران وزارت آب و برق، ، پزشکی قانونی، الستیک جنرال، کارگران نیروگاه اتمی دارخون، آزمایشیخچال سازی 

چیت، سازمان بهزیستی، جهان  تولید نوشابه های غیرالکلی، معلمان شهرهای مختلف، گمرک مهراباد،شوفاژکار، داریوش، 

کارخانه قند شیروان، کارگران شهرداری تهران، اورژانس تهران، دانشگاه آزاد، گمرک زمینی تهران، کارگران شهرداری آمل، 

، بنادر مرکز پزشکی فیروزگر، انستیتو مربیان هنری، ها و مؤسسات درمانی تهرانبیمارستانت مناطق مختلف کشور، کارگران پس

 . بنگاهها، کارخانه ها و مؤسسات دیگر از این جمله بودندو فراوان  گمرکات کشورو 

سگردهای کاریکاتوری، تصنعی و مضحک را اعتصابات و خیزش های کارگران، اندک، اندک بساط پ پیاپیرژیم شاه با مشاهده امواج 

سیر رخدادها از همان آغاز  فریاد می زد که رژیم سلطنتی سرمایه و . جمع کرد و شروع به پاره ای عقب نشینی های اضطراری نمود

ساالر  مشتی روحانی صاحب مسجد و بورژوازی فاشیست اسالمیون نمایانه دستگاههای اختاپوسی سرکوبش برای عربده های اپوزیس

رژیم داد و . های ناراضی حساب و کتابی باز نمی نمود هیچ تره ای خرد نمی کند، درست همان گونه که برای عریضه نگاری لیبرال

چالش باج خواهی و  در خود می دیدرقیب طبقاتی را خطری برای بقای خود نمی دید، توان سرکوب بدون هزینه آنها را  محافلقال این 

آنچه بورژوازی حاکم و امپریالیست های شریک و حامی را به وحشت می انداخت، خطر غول . را آسان می پنداشتهای بازاری آنها 

خطری  روزشو بی افقی  فروماندگیاین مسأله که جنبش کارگری با توجه به . عظیم اجتماعی و طبقاتی عصر یعنی طبقه کارگر بود

 حاکم قدرت سیاسیو  مسلطموهبتی برای کل بورژوازی از جمله سرمایه داران  بالفعل برای سرمایه داری به حساب نمی آمد، مسلماً 

جنبش کارگری نظام سرمایه داری را باقی می . بود، اما این موهبت اهدائی رفرمیسم راست و چپ، مشکل رژیم شاه را حل نمی نمود

، در رژیم شاهی بود که بخش مسلط بورژوازی و را راهی دیار نیستی می کرد و این درست همان خطر ماشین دولتی روزگذاشت اما 

با وزیدن طوفان اعتصابات کارگری در مراکز کلیدی و استراتژیک سرمایه داری و گسترش روزافزون و کوبنده این  35پائیز سال 

ستی سرمایه را با ه صدها هزار کارگر چرخ در طول ماه مهر. کردطوفان به تمامی کارخانه ها و مراکز کار آن را با همه وجود لمس 



ها همزنجیر آنها آماده شدند تا کل پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی را دچار اعتصابات خود فلج کردند و چند روز این طرف تر میلیون 

ش و محتاط راه عقب نشینی پی  رژیم با رؤیت آثار قدرت این غول نیرومند بود که اضطراراً، لرزان. پرمخاطره ترین اختالل ها کنند

قابل تأکید است که در این روزها و تا مدتی بعدتر، . در فاصله میان سوم تا هشتم آبان عده ای از زندانیان سیاسی را آزاد کرد. گرفت

سخنی از احتمال آزادی هیچ عضو زندانی دو سازمان مسلح چریکی به گوش هیچ کس نرسید، هیچ فعال اسیر جنبش کارگری نیز در 

عده ای از . کسانی که حکم آزادی دریافت کردند، چند روحانی از جمله طالقانی و منتظری بودند. د نگردیدهیچ کجا از زندان آزا

روحانیون و افراد مذهبی مانند عسکراوالدی و کروبی و دار و دسته موسوم به مؤتلفه نیز مدت ها پیش از آن با تسلیم ندامت نامه و 

مشغول  قرار گرفته و در خارج زندان، در ستاد فاشیسم اسالمی بورژوازی« و ملوکانهعف»دادن وعده جنگ علیه کمونیست ها، مشمول 

 صدها هزار کارگر بخش آموزش و آبان 25روز  در. عقب نشینی ها اما گرهی از کار رژیم باز نکرد  .بودندوعده های خویش ادای 

این جمعیت چندین میلیونی به خیابان ریختند و . طیل کردندمدارس سراسر کشور را تع همراه با میلیونها دانش آموز،« معلمان»پرورش 

تظاهرات دانش آموزان در برخی شهرها از جمله تهران به خون کشیده شد و عده کثیری از . با قوای سرکوب رژیم درگیر شدند

 .  محصالن خانواده های کارگری به خون غلطیدند

امور ایه با تمامی زرادخانه ها، تسلیحات و ساز و برگ های خود زمام دو روز بعد کابینه شریف امامی سقوط کرد و ارتش سرم

ارتشبد ازهاری، فرماندار نظامی تهران مأمور تشکیل دولت . سیاسی و استقرار فاز تازه سرکوب جنبش را به دست گرفت اقتصادی،

دستگیری ها و بگیر و ببندها تا چشم . فتادکشتارها شدت گرفت، ارتش در تمامی شهرها و روستاها به جان توده های کارگر ا. گردید

همزمان، به . فضای تهدید و رعب و ارعاب انفجارآمیز گردید. زندان ها ماالمال از زندانیان جدید شد. کار می کرد گسترش یافت

دباد اعتصاب و تن. موازات اقدامات ارتش و دستیازی رژیم به بدترین شکل سرکوب، موج مقاومت توده های کارگر نیز ده چندان شد

تهران  -غالب کارخانه های مستقر در دو سوی سه جاده مواصالتی کرج . سراسر جامعه را در خود پیچاند تعطیل کارخانه این بار

کارگران برق اعالم داشتند که کلیه . کارگران نفت شیر صدور نفت به بازار جهانی سرمایه را بستند. چرخ تولید را از کار انداختند

رت دولت بورژوازی را در خاموشی مطلق خواهند انداخت و عمالً همین کار را انجام دادند، کارگران آب نیز عین این نقش مراکز قد

شمار کثیر کارگران رادیو و تلویزیون گفتند که به جای حرفها، اطالعیه ها، اخطاریه ها و هر چیز دیگر  دولت . را ایفاء کردند

ماههای آذر و دی کارخانه، . اری را پخش خواهند نمود و اولتیماتوم خود را جامه عمل پوشاندندسرمایه، اخبار و گزارشات جنبش ج

جنبش توده های عاصی عمالً . بعد از کارخانه توسط کارگران تعطیل شد و چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی کشور به ورطه فلج افتاد

ماه آذر، کارگران و سایر اقشار ناراضی کل خیابان  15و  21روزهای در . حکومت نظامی و کل سرکوب و کشتارها را به هیچ گرفت

ها، کوچه ها و پس کوچه های سراسر کشور را با تظاهرات و راهپیمائی های پرشکوه خویش به هم وصل کردند و عزم مصمم خود 

آسمان بختک وار سایه تسلط و مصادره  فاشیسم اسالمی بورژوازی در این دو روز از زمین و. برای ادامه کارزار را به نمایش نهادند

پالکاردهای حاوی انتظارات آنها را . هر شعار کارگران را  در گلویشان خفه ساخت. جوئی خود را بر سر این تظاهرات سنگین کرد

یستی اسالمی ارتجاع فاش. با قلدرمنشی فاشیستی رعب انگیزی هر سخنی سوای خمینی، خمینی را در سینه ها حبس نمود. زیر پا له کرد

عمالً سایه روشنی از دورنمای حاکمیت آتی آکنده از یربریت و توحش و هولوکاست ( تاسوعا و عاشورا) سرمایه در این دو روز 

 .    آفرینی خود را به همگان نشان داد

گر احساس زبونی و سرمایه داران، دولت، نیروهای نظامی و انتظامی و کل رژیم سیاسی حاکم در مقابل موج قهر توده های کار

تمامی دولت های امپریالیستی شریک بورژوازی ایران و حامی رژیم شاه نیز دچار . اما مسأله به همین جا ختم نمی شد. نداستیصال کرد

از  همه آنها بسیار سراسیمه به دست و پا افتادند که از خیر نگهداری شاه و قدرت سیاسی روز ایران چشم پوشند تا. همین حالت گردیدند

آنها البته به این نیز اندیشیدند که تا سرحد امکان راه بهره . این طریق خطر جنبش کارگری و کمونیسم را از سر سرمایه داری رفع کنند

ماه آذر جیمی کارتر، جیمز کاالهان، والری  25، در روز کنندگیری بخش اردوگاهی بورژوازی ایران از شرائط موجود را سد 

اشمیت رؤسای جمهور و نخست وزیران چهار قدرت بزرگ قطب غربی سرمایه جهانی، امریکا، انگلیس،  ژیسکاردستن و هلموت

باید همه تالش ها . حاصل گفتگوی آنها این شد که رژیم شاه رفتنی است. به دور هم جمع شدند« گوادولوپ»فرانسه و آلمان غربی در 



برای این کار باید چگونگی ترکیب نیروها و ساختار قدرت سیاسی . خترا بر روی نجات بدون کم و کاست سرمایه داری متمرکز سا

 اسالمی از فاشیسم تالش برای روی کار آمدن نیروئی مرکب. جایگزین را تا سرحد امکان، آماج دخالت و زیر فشار قرار داد

التگری، اثرگذاری و دسیسه آفرینی دستور کار دخمطلوب ترین جایگزین رژیم شاه  ژوازی و نمایندگان لیبرال سرمایه به عنوانبور

از نظر اینان فاشیسم اسالمی بورژوازی از تمامی ظرفیت الزم برای حمام خون جنبش کارگری و کمونیسم طبقه کارگر . شدهای آنان 

. مودخطر این جنبش و کمونیسم را از سر سرمایه داری رفع می کرد و بقای مناسبات بردگی مزدی را تضمین می ن. برخوردار بود

و همپیوند فاشیسم اسالمی کل امور مربوط به برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی و  ،بورژوازی نیز همراهنمایندگان لیبرال 

قدرت بزرگ امپریالیستی غرب با این جمعبست کنفرانس گوادولوپ را پایان دادند و  1سران !! .حقوقی سرمایه را تقبل می کردند

حلقه از همه مجاری الزم با محافل لیبرال بورژوازی در ارتباط بود دست به کار تماس مستقیم و فعال با  ،یش تردولت روز امریکا که پ

. به عهده گرفت( CIA)عضو سابق « ریچارد کاتم» مأموریت انجام این کار را  .شد« محمدحسین بهشتی»یاران خمینی و در رأس آنها 

 . پرداخت اودیدار خمینی رفت و به گفتگو با به « نوفل شاتو» همان فردی که بعدها در 

دست به دامن شاپور  شاه ازهاری استعفا نمود و . ماه دی، حکومت ارتشبدان بورژوازی در ایران به انتهای راه خود رسید 21در روز 

نبش کارگری و سوار شدگان بختیار چهره کهنه کار و استخواندار جبهه ملی شد تا شاید با جلب توافق گروههائی از مصادره کنندگان ج

بر موج قهر طبقه کارگر، برای انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی سرمایه داری از یک بخش بورژوازی به همه بخش های این طبقه، 

نخست وزیر جدید برای حصول . و از آن مهم تر چگونگی تقسیم سهام مالکیت و حکومت سرمایه میان همه این بخشها چاره اندیشی کند

ن هدف راه افتاد اما بار مصیبت وی از دولت های شریف امامی و ازهاری هم به مراتب سنگین تر بود، اصالً معلوم نبود که او چه ای

جنبش کارگری و مبارزات توده های عاصی مسائلی مانند آزادی بیان، . خویش دارد آستینحربه ای در دست و چه جادو و جنبلی در 

ت را از قبل با قدرت قهر خود بر رژیم تحمیل کرده و سالح وعده و وعید آنها را از دست بختیار یا هر مطبوعات، تظاهرات و تشکیال

قدرت عرض اندام « توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد» کشتار و حمام خون نیز زیر بمباران . گرفته بود بورژوازیمهره دیگر 

 رژیم شاهه کافی تضمین بود، زیرا توده های کارگر در حالی که طومار هستی به انداز نیزبقای جامع االطراف سرمایه داری . نداشت

که  کل رسالت بختیار آن می شد. نظام بودندرا در هم می پیچیدند فاقد هر میزان آمادگی، افق، سازماندهی و آگاهی برای نابودی این 

فاشیسم اسالمی سرمایه در یک اما تر این طبقه شود، هموارساز راه انتقال قدرت از یک طیف ارتجاع  بورژوازی به طیف های بیش

ه اش را به اندازه کافی دور زده سوی و امپریالیست های شریک بورژوازی ایران در سوی دیگر از مدت ها پیش او و دار و دست

ی از زندانیان سیاسی، وعده ها و آزادی عده ا دیماه، گشودن در زندان 11بختیار کوشید تا از طریق برنامه ریزی خروج شاه در . بودند

طولی . اما همه این ها به کوبیدن آب در هاون می ماند. ها در راستای آنچه انتظار داشت کاری انجام دهد انحالل ساواک و مانند این

، ندد آورداستخوانبندی قدرت سیاسی فاشیستی جدید را پدی بورژوازیبا همراهی نمایندگان لیبرال  سرمایهکه فاشیسم اسالمی . نکشید

، سراسر ندمهدی بازرگان را نخست وزیر نمود. برای در هم کوبیدن انقالب کارگران بر پا کردند« شورای انقالب»به نام سی اختاپو

و مابقی  ندجنبش کارگری کرد سالخیدغلکارترین و عقب مانده ترین نیروها برای  یدان سازماندهی فاشیستی هارترین،جامعه را م

 . ندتکارها را پی گرف

. طبقه کارگر ایران بسیار بدتر از همه دوره های پیش، به رقت بارترین و فاجعه بارترین شکل ممکن بازنده کل ماجرای این سال ها شد

شکست هائی که . جنبش کارگری جهانی در تاریخ کارزارهای عظیم و شکوهمند طبقاتی خود شاهد شکست های فراوان بوده است

کموناردها از پای در آمدند و انقالبشان . اند و تفاوت های بسیار فاحش و پایه ای میان آنها وجود داشته است لزوماً از یک جنس نبوده

را باختند، در این شکست قطعاً فقدان تدارک و آمادگی کافی نقش جدی داشت اما، دلیل شکست کمون پاریس مطلقاً این نبود که کارگران 

امالً بالعکس آنها تاریخ زندگانی انسان را با پرشکوه ترین و جاودانه ترین صحنه جنگ علیه ک!! پیاده نظام ارتش بورژوازی شدند

آنها تا نفس آخر با طبقه سرمایه دار و نظام . بورژوازی و مناسبات بردگی مزدی آراستند  و به تمامی کارگران جهان نشان دادند

انستند که علیه چه می جنگند و برای تحقق کدامین آرمان های سترگ سرمایه داری جنگ کردند، آگاهانه و شجاعانه جنگیدند، می د

پی یر » کموناردها این جنگ را با گوشت و پوست خود ادامه دادند و زمانی که آخرین آحاد باقی مانده آنها در . انسانی می رزمند



کارگران روسیه به دنبال سال  ،در انقالب اکتبر .به خاک افتادند، با شعار پرطنین مرگ بر سرمایه و زنده باد کمون جان دادند« الشز

اما . و در آستانه تحقق آرمان های سترگ انسانی دیدند خود را پیروز انقالب ،ها پیکار در پشت سر بلشویسم و زیر بیرق سوسیالیسم

ای طبقه خود علیه شکست خوردند زیرا در طول سالیان دراز پیکار، به جای سازماندهی سراسری شورائی قدرت الیزال توده ه

سرمایه و برای محو سرمایه داری، کل این قدرت را به دار حزب مدعی ضدیت با سرمایه اما راهی استقرار سرمایه داری دولتی 

شکست اکتبر سرآغاز شکست های متوالی مرگبار و دهشتناک جنبش کارگری در تاریخ شد اما شکست جنبش کارگری  .آویخته بودند

طبقه کارگر ایران چند سال . ها از همه کوبنده تر و دردآورتر بودتی در میان زنجیره طویل این شکستورشیدی حخ 35ایران در سال 

در کارخانه ها، با موج نیرومند اعتصاباتش، در خارج محدوده . این جنبش را آغاز کرد 35همن منتهی به قیام ب شورشپیش از شروع 

برای حل مشکل مسکن، در سطح شهرها علیه نداشتن اب و برق، لیه بورژوازی تیزهای نابرابرش عشهرهای بزرگ با جنگ و س

در . شکنجه و اعدام و مصائب دیگر دامنگیرش، در تمامی این میدان ها شورید و جنگ کرد مایحتاج معیشتی، بیکاری، زندان، گرانی

. راه انداختبان کشاند و ارتش پیکار خیابانی یاپیکار درون کارخانه ها و محیط کار و نواحی خارج محدوده شهرها را به خ 31سال 

این جنگ را گام به گام تشدید کرد و توسعه داد، در ماههای بعد کارخانه ها و مراکز کار را تعطیل نمود و چرخه بازتولید سرمایه 

ه کارگر ایران در طبق. ردکمی این طرف تر کل نهادهای دولتی سرمایه را بر سر رژیم شاه خراب ک. اجتماعی را از چرخش باز داشت

در سراسر کشور به زرادخانه ها، دژها و پادگان های نظامی یکی از درنده ترین رژیم  بهمن 11سرانجام در روز ها ادامه این خیزش 

پایان  جنبش کارگری تمامی این کارها را کرد، اما در لحظه ای که به. یورش برد و این رژیم را ساقط کرد دنیا های روز سرمایه داری

حاصل کل کارش در یک . شکست خورده تر بود و راه این دوره از تاریخ مبارزات خود می رسید از همیشه مفلوک تر، سردرگم تر

جمله خالصه می شد، یک دولت هار و قتل عام ساالر سرمایه داری را ساقط کرده است و دولت سرمایه داری درنده و هولوکاست 

آنچه انجام داده است، نه فقط هیچ لقمه نانی سر سفره فرزندش نیاورده است، نه فقط هیچ دریچه . است آفرین دیگر را روی کار آورده

ساخته هولناک ترین نقطه جهنم گند و خون سرمایه داری بالعکس او را راهی ای به سوی تنفس آزادتر بر رویش نگشوده است که 

موضوعی است که به تفصیل در این کتاب و جاهای دیگر پیرامون آن  د،ران اسیر این شکست فاجعه بار شچرا طبقه کارگر ای. است

تسخیر توده های کارگر در روزهای پیش و پس قیام بهمن با مشاهده دورنمای وضع موجود چه کردند، ماجرای اینکه . بحث کرده ایم

بورژوازی و مسائل دیگر را به فصل بعد کارخانه ها، تشکیل شوراها، مقاومت های گسترده کارگران در مقابل ارتجاع هار اسالمی 

مثل همه شکست های دیگر طبقه کارگر ایران و جهان حاوی درس ها و آموزش های  35جنبش کارگری سال  شکست .موکول می کنیم

 .     در فصل های بعدی کتاب خواهیم پرداختنیز به این درس ها . بسیار گرانبهای مبارزه طبقاتی بود
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