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  1388ويژه نامه روز جهاني كارگر،  ارديبهشت 

 ) مه  مناسبت اول ماه  به(

  1357شوراهاي كارگري سال 

 مورد خودشان واقعاً تأثير داشته باشد
  حل مسئله آذربایجان به نحوی كه اص�حات اجتماعيی كه معمول شده ، كام�ً محفوظ بماند

 .  كنند ھای مختلف ظھور می مبارزه با اصول فاشيستی و ارتجاعی كه به اسامی و ماسك
 

شش كارگر در شھر كرمانشاه بدست پليس به قتل )  1325اردیبھشت  11(روز اول مه مه 
 . رسيدند

 1929، 1-2ی ستاره سرخ شماره  مجله: اط�عات باI  منبع ھمه
 

با زور و تحریف و قلدری توانست بر ارگانھای   حزب توده  در باI دیدیم، از زمانيکه  ھمانطور که
بر گزار   بود سوار شود، در تمام مراسمھای که  وجود آماده  توسط خود کارگران به  موجود که

تن و کوچکترین اط�عی از زندگی    حتا لباس کارگری به  ھا توسط اشخاصی که شد قطعنامه می
 .شد می  ھا داده خورد توده  نام کارگران به  و به  شده  کارگری نداشتند نوشته

 
*** 

جشنھای .  کارگر در این کودتا خورد  طبقه  و ضرباتی که 1332بعد از کودتای ننگين امپریاليستی 
با .  ی خود تبدیل شد در خانه  ، جشنھای دوستانه تجمعھای کوچک و پراکنده  به  مه،  اول ماه
شدت اختناق و سر کوب ستم شاھی؛  درندگی و بيباکی پليس مخفی؛ ایجاد   به  توجه

؛ )ساواک(بود تابوی از توحش و بربریت را برای خودش درست کند   توانسته  سيستم مخوفی که
  سيستم توانسته  و خانمان بر انداز بيکاری؛ رقابت کاذبی که  روبرو بودن کارگران با عامل کشنده

  برگزاری جشن اول ماه  علنی، بویژه  ، مبارزه دیگر کارگر پيشرو و آگاه. بود در بين کارگران ایجاد کند
 . را ریسک خطرناکی ميدانست  مه
 

ھای کارگران  از جانب بخش بسيار بزرگی از توده" انق�ب سفيد"شاھنشاھی -رفرم امپریاليستی
رژیم ترفند دیگری را بکار گرفت و ایجاد   در نتيجه.  و زحمتکشان شھری استقبال نشد

تا . بود به اجرا گذاشت و دست به ايجاد سنديکا زد  ظاھر قبول کرده  سندیکاھای صنفی را که به
ھای صنعتی و بخشھای مختلف اصناف سندیکاھای خود را  ميتوان گفت اکثر کارگاه 1349سال 

 . تشکيل دادند
 

آنھا از زیر نظر ساواک   و مرامنامه  آئين نامه  اینکه  سندیکاھا مشروط بود به  رسمی بودن این گونه
  اینگونه  این فشارھا و اینکه  اما عليرغم ھمه.  شد سانسور رد می  عبور و از صافی دستگاه

شدند،  سندیکاھا جای برای فعاليت فعالين و رھبران عملی کارگران نبود، اما کارگران مانع از آن 
 .سدی در جلو فعاليت کارگران ایجاد کنند  باشند که  سندیکاھا توانایی آن را داشته  که
 

  فعاليت کارگری از ترفندھای مختلف استفاده  رژیم برای ایجاد سد، و جلوگيری از ھر گونه
حزب رستاخيز «ھای داخلی خود از طریق تاسيس  در واكنش به بحران 1350او در دھه . کرد می

ھمچنين با مطرح .کارگران و زحمتکشان شھر و روستا را بسيج کند  ميخواست که»  ملت ایران
ھا در ميان کارگران تزلزل ایجاد  کردن مکرر، قانون توسعه مالكيت صنعتی و فروش سھام كارخانه

 .اما ھيچکدام از اینھا مانع خيزشھای کارگری نشدند. کند
 

جنبش .  بود  جنبش دانشجوی انعکاس مستقيم جنبش کارگری در سطح باIی جامعه
کارگر را   طبقه  به  ضربات وارده  عامل دیگری بود که. جنبشی انق�بی و رادیکال بود  دانشجوی، که

ھای اجتماعی و دمکراسی، بخشی از  بخشھای دیگری از طرفداران آزادی. تا حدودی خنثی کند
حمایت و پشتيبانی از جنبش کارگری   نام اپوزسيون به   در طيفی به  جناحھای بورژوازی که

 . بود  گذاشته  دانشجوی ميپرداختند، رژیم را در منگنه
 

برای   شدند که می  نحوی آماده  کردن را ميداد و ھر سال به  کارگران امکان نفس تازه  این امر به
ھر مناسبت دیگری یک خيزش تھاجمی   ، و یا به مه  کارگران در اول ماه. رھایی گامی نو بر دارند

حرکت اعتراضی بود، گاھی ھم دچار   مرتب در حال سرکوب ھر گونه  رژیم که.  انجام ميدادند
. ميکرد  استفاده  و فریبنده  موارد رژیم از تاکتيکھای عوام فریبانه  در اینگونه.  شکستھای ميشد

  ای دیگری به ، توانست ضربه مه  اول ماه  به  روز مانده  ده 1354در اول اردیبھشت سال   برای نمونه
تأیيد مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخيز توسط مسئولين   آن ضربه.  کارگر وارد نماید  طبقه

 . نفع رژیم بود  و خارج از ایران به  جامعه  زیرا انعکاس اینخبر در بخشھای عقب مانده. سندیکاھا بود
 

نفرت و انزجار کارگران و زحمتکشان از دولت و کليسا و صاحبان :"  ميگوید  قول انگلس که  اما به
(است و خ�ف آن استثنا  قاعده  سرمایه در ایران آنزمان نيز ).  کارگر در انگلستان  وضع طبقه." 
رفرمی ھرچند با نام   بود، ھرگونه  رسميت شناخته  رژیم به  سندیکا و تشکي�تی که  ھرگونه

در مقابل من   است، اگر این محصول چون نيرویی بيگانه  اگر محصول کار با من بيگانه"
 کسی تعلق دارد؟  چه  کند، پس به قد علم می

و از سر   باشد، اگر این فعاليت، فعاليتی بيگانه  من تعلق نداشته  اگر فعاليت خودم، به
 کسی تعلق دارد؟  چه  اجبار باشد، پس این فعاليت به

 موجودی غير از خودم  به
   "این موجود کيست؟

 )135ھای اقتصادی و فلسفی ص  دست نوشته( -کارل مارکس 

 
شکل   کارگر ایران به  تاریخ طبقه 1324در سال 

بر تشک�ت مستقل   حزب توده.  دیگری ورق خورد
کارگر ایران دست یافت و کنترل آنھا را از   طبقه

اول .   دست عوامل حزب سپرد  و به  کارگران گرفته
شاھزاده ایرج  1325و  1324سالھای   مه  ماه

  در تمام زندگيش دست به  ، کسی که اسكندری
کارگران و   عنوان نماینده  بود به  و سفيد نزده  سياه

کارگران ،   عنوان نماینده  یکی از رھبران حزب توده به
  مه  جشن اول ماه.  ھای جشن را قرائت كرد قطعنامه

جشن حزب و در کلوپھای حزبی   بود به  تبدیل شده
  شد و در خيلی جاھا توسط حزب توده، بر گذار می

 .شد   جلو تظاھرات مستقل کارگران گرفته
 

توسط رضا   که  در اط�عيه 1324  مه  در اول ماه
ھای  و اسکندری آن را خواند، خواسته  روستا تھيه

 :بود  زیر مطرح شده
 کارگران جھان متحد شوید

 ما خواھان آزادی و دمکراسی ھستيم
قانون بيمه كارگران باید ھر چه زودتر تصویب 

  شود
آزادی نطق و اجتماعات باید طبق قانون 

 اساسی تأمين گردد
  

باز اسکندری  1325سال   مه  در اول ماه
ھای زیرا را  ای را خواند و خواسته قطعنامه

 :مطرح نمود
 ھای اجتماعی اجرای فوری قانون كار و بيمه

 تھيه كار برای ھزاران بيكار
بھبود وضع فرھنگی و بھداشتی كارگران و 

 تعليمات اجباری
 تساوی دستمزد زنان و مردان

اجرای كامل مقررات منشور ملل متفق راجع به 
 ھای اجتماھی و تساوی حقوق زنان آزادی

ھایی كه كارگران را به ضرب  مجازات ژاندارم
اند و پایان دادن به خودسری  گلوله كشته

كه بعد عامل  [ژنرال آمریكایی شوارتسكف 
 ]مرداد نيز شد 28كودتای 

تصویب قانون برای تعيين روابط عادIنه بين 
مالك و دھقان و جلوگيری از اجحافات 
مالكين و مأمورین ژاندارمری و اص�ح 

 اوضاع بھداشتی و فرھنگی دھقانان
ھای ایالتی و  توسعه قانون اختيارات انجمن

وIیتی به نحوی كه نظریات مردم ناحيه در 
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 .کشی نشد داری، و استثمار و بھره سرمایه  مانع نفرت و انزجار کارگران از کل دستگاه" انق�ب سفيد"  فریبنده
 

  ھا به جمعی انق�بيون، با وجود آگاھی تمامی توده  با وجود اختناق و سرکوب، با وجود اعدام دسته 1357تا  1337، از  ساله  بيست  در یک دوره
رژیم نشد و ھای قانونی وزارت کار  و نيرنگ و دسيسه  کارگر ھرگز تسليم حيله  انق�بيون ميرفت، طبقه  در درون زندانھا به  ای که ھای وحشيانه شنکجه

 :کنم می  شرح زیر اشاره  فھرست وار، به  حرکتھای کارگری در این دوره  طور بسيار ناقص، به  در اینجا به. داد  بحرکت انق�بی خود ادامه
  1339اعتصابات نفت در سال 

  1337ھزار راننده تاکسی در فروردین  12اعتصاب 
 1338ھای تھران در خرداد  ھزار کارگر کوره پز خانه 30اعتصاب 

 اعتصابات کارگران نساجی در ھمان سال
 1340ھا در سال  اعتصابات نفت و صنایع نساجی و نانوایی

 1340در سال ] ماه شھر[ھزار کارگر بيکار در بندر معشور  3تظاھرات 
 اعتصاب معلمان ) روز معلم( 1342اردیبھشت سال  12

  1341ھا در سال  ھزار کارگر کوره پز خانه 25اعتصاب مجدد 
 1342اعتصاب کوتاه مدت کارگران راه آھن و نفت در سال 

 1343ھزار تاکسی ران در آذر 16اعتصاب 
 1344اعتصاب کارگران معدن در سال 

 1347ھزار کارگر آبادان، در سال 13ھای نساجی و  اعتصاب کارگران کارخانه
 1349اسفند  5اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران در

 1350کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تھران در سال   اعتصاب کليه
 1349اسفند  5زیبا و درخشان در   قرقره  اعتصاب کارگران کارخانه

در کارونسرا سنگی با نيروی نظامی صف   امپریاليزم بيشرمانه  به  رژیم خونخوار وابسته. (چيت جھان  پيمایی کارگران کارخانه راه 1350اردیبھشت  8
 ) ژاندارمری و ارتش قرار داد  کارگران را آماج گلوله

   1353روزه کارگران نفت آبادان در 40اعتصاب 
  1354اعتصاب کارگران ایران ناسيونال در

 1355اعتصاب در صنایع نساجی، ذغال سنگ و نفت در 
 1356ھا در سال  ھای بيشمار کارگری در ھمه رشته آغاز اعتصاب

 .در تمام این سالھا دانشجویان مبارز با تظاھرات و اعتراض و اعتصاب حرکت کارگران و سایر زحمتکشان شھری را حمایت نمودند
 

ص ھای کارگران و به خصو ای از آن بر روی شانه ھمواره يکی از روشھای بورژوازی برای مقابله با بحران اقتصادی جھانی، سر شکن کردن بار عمده
خود در   پھلوی نيز به اشکال مختلف می کوشيد سھم بيشتری از این بحرانی را که  رژیم وابسته. امپریاليزم می باشد  به  کارگران کشورھای وابسته

بورژوازی   رژیم درمانده 1356در سال . گرفت روز اوج می  تضاد طبقاتی روز به. دوش کارگران و زحمتکشان شھر و روستا بيندازد  آن دست و پا ميزد، به
اما کارگران .  کارگران و زحمتکشان شھر و روستا سدی ایجاد کند  گسترش مبارزه  در راه  و نيرنگی شده  و حيله  ھر وسيله  به  کرد که ت�ش می

د مشکل حرکت در آين  به  بورژوازی و تمامی سيستم او و زمانی که  کند درونشان پر است از نفرت و انزجار نسبت به انگلس یاد آوری می  ھمانطور که
 . بتوان جلو آنھا را گرفت

 
ور کلی داران، صاحبان زمين و بانکھا، گردانندگان مساجد و کليسا، بط سرمایه  کارگر در ھمين نفرت و انزجار کارگران نسبت به  گی جنبش طبقه ویژه

و   ، مترقی، سازنده بالنده  پراکتيسی که. است  گی طبقاتی، موتور اصلی پراکتيس این طبقه این ویژه. است  استثمارگران و ابزارھای استثمار، نھفته
  کارگر ایران، که  دراز مدت جنبش انق�بی طبقه  پژواک پروسه.  و نيست  ای مستثنا نبوده کارگر ایران نيز از چنين قاعده  طبقه.  رھایی بخش است

این .  گوش جھانيان رسيد  به 1357ای در سال  و توده  ای گسترده است، در مبارزه  گاھی تھاجمی و گاھی تدافعی و زمانی مخفی و گاه علنی بوده
  به  آنھا انق�بی را که.  است  از تاریخ جنبش کارگری توسط رژیم آخوندی، تحریف شده  این برگ ارزنده.  دارد و خواھد داشت  ھنوز ھم ادامه  مبارزه

جالب .  دھند زن و عزا داران حسينی نسبت می ھای سينه حرکت دسته  شد، به  قيام رسانده  مرحله  دست و بازوی پر توان کارگران و زحمتکشان به
 . حرکت کارگری را ھرچند عزاداران حسينی ھم در آن سھيم باشند با شدت سرکوب می کند  ھمين رژیم ھم اکنون ھر گونه  اینکه

 
کارگران و "  آریا مھر"دميد و ضمن تعریف و تمجيد از  ھای تبليغی خود می امپریاليزم جھانی، از بام تا شام در دستگاه  به  رژیم وابسته 1357در سال 

سازمانھا و جوانان . نمود قلمداد می  "ارتجاع سرخ و سياه"  به  حرکت انق�بی را وابسته  ھر گونه. تھدید ميکرد  مرگ و زندان و شکنجه  زحمتکشان را به
اما با وجود .  مينمود  مجامع ادبی، دانشگاھی، دانشجوی، کارگری و مذھبی ایجاد توحش و تفرقه  به  با حمله. معرفی ميکرد" تروریست"انق�بی را 

 . جلو بر داشت  رژیم وارد آورد و یک گام اساسی در مسير انق�ب به  ای دیگری به ضربه 1357کارگر در اول ما مه سال   اینھا طبقه  ھمه
 

دوم کارگران شناخت کافی . ای ندارد توده  پایگاه  رژیم بر خ�ف ادعایش ھيچگونه  اول اینکه: اثبات رساند  مھم را به  دو مسئله 1357  مه  حرکت اول ماه
کارگران با . دست و پا ميزد  رژیم برای بقای خودش در ت�شی مذبوحانه  زیرا درست زمانی وارد کار زار شدند که. از موقعيت جنبش انق�بی خود دارند

 .نمایش بگذارند  این حرکت ھم سرکوب شود، قرار گذاشتند در این روز قدرت خود را به  ممکن است که  اینکه  آگاھی به
 

  ھای شراب بهھا و باI انداختن جام و برگزاری آن در کنج خانه  مه  داشتن جشن اول ماه  دیگر دوران مخفی نگاه   بودند، که  این درک رسيده   آنان به
را   مه  اصط�ح کارگری جشن اول ماه  و به  توسط بعضی از ارگانھای خود ساخته  رژیم در تدارک بود که. است  پایان رسيده  س�متی خود و یارانشان به

 ... اما. به وسيله ای برای نشان دادن پايگاه خود در ميان کارگران تبديل کند"  جاوید شاه"با گفتن 
 

این   کارگران ميدانستند که.  در آورد  لرزه  تھران، کمر رژیم را به  سمت دانشگاه  مارش با شكوه صدھا نفر از كارگران در خيابان کارگر و ميدان قزوین به
بودند تا پيوندی ھميشگی با اقشار روشنفکر انق�بی و دانشجویان   اما آنھا عزم را جزم کرده.  راھپيمایی با بر خورد نظامی رژیم مواجه خواھد شد

را   مه  نحوی اول ماه  ھای صنعتی کارگران به در تمام شھرستان. داری بفھمانند که ھستند و اینبار بدجوری ھم ھستند جھان سرمایه  مبارز ببندند و به
 .تظاھرات پرداختند  به
 

تھدیدھای فورمنھا و اربابان   خيليھا به. بودند  اردبيھشت آن سال خيليھا آن روز را مرخصی گرفته 11برای . این تنھا حرکت اعتراضی آن روز کارگران نبود
اردبيھشت  11  تحقيقی انجام بدھد، ميتوانستيم اIن با مدرک بگویم که  اگر در آن زمان، کسی بود که. اھميت ندادند و آن روز را غيبت کردند  سرمایه
بودند، با   ناچار سر کار رفته  به  از کارگرانی که  زیرا آن دسته. است  کاھش داشته% 60روزھای دیگر، در سرتاسر ایران توليد حدود    نسبت به 1357

 .داری اع�م ھمدردی و ھمکاری نمودند و با گذاشتن چوپ Iی چرخ ماشين آIت سرمایه  رفقای خود ھمکاری کرده
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یک ادعای    مثابه  این حرف به  صف دشمنان طبقاتی کارگر پيویستند، به  بعدھا به  خيليھای که.  کارگر ندارند  دل خوشی از طبقه  شاید خيليھای که

مگر کدام یک از واقعياتھای زندگی طبقاتی   تازه. اما، این واقعيت آن سال بود. آن بخندند  خود، به  تحقير آميز به  کنند و با گرفتن چھره  اغراق آميز نگاه
 باشد؟  شده  اين يکی نوشته  است که  و مکتوب گشته  کارگران نوشته

 
اجتماعی بزرگ و مفيد، -بر دست آوردھای سياسی  کارگر بود، ع�وه  طبقه  دراز مدت ھشتاد ساله  مبارزه  ادامه  که 1357  مه  اول ماه  مبارزه  نتيجه

 )این اط�عات تنھا در مورد تھران است: (بسيار ناچيز ھستند در بر داشت  ھای زیر را که خسارت
 )سرکار بر گشتند   با تشکيل شورا در دوره قيام اين افراد به(  شير پاستوریزه  اخراج پنج نفر در کارخانه
 )سرکار بر گشتند  با تشکيل شورا به(دستمال کاغذی کلنيکس   اخراج دو نفر در کارخانه

 )سر کار خود بر گشتند  به 22بعد از قيام   یک ھفته) (کار  به(کارگر در شرکت   اخراج عده
 )سرکار بر گشتند  با تشکيل شورا به(زیبا   نفر از قرقره  درخشان و نه  اخراج شش نفر از کارخانه

 )سرکار بر گشتند  با تشکيل شورا به(کفش ب�   ای کارگر کارخانه اخراج عده
مخصوص کرج ھر سال کتابھای آموزشی   واقع در جاده  ام اما این چاپخانه را از یاد برده  من نام این کارخانه(ای از کارگران چاپ افست،  اخراج عده

در تمام حرکتھای کارگری شرکت ميکردند و بخشی از سازماندھی کارگری در   کارگران این کارخانه. چاپ ميرساند  مدارس ابتدایی و دبيرستان را به
 )سر کار خود بر گشتند  بعد ازقيام  به  یک ھفته.) (بودند  گرفته  عھده  کرج را به  جاده
توضيح است   Iزم به" [تاریخ انق�ب اس�می"سایت روز شمار : منبع. (بر این اخراجھا، تعداد بيشماری کارگر در آن روز دستگير و زندانی شدند  ع�وه

اما این سایت توسط خود رژیم در .  ام کرده  بخشی از این اط�عات را من از این سایت پياده. اندازی شد توسط رژیم راه 1383این سایت در سال   که
 .])ام گردد خودم در آن حضور داشته بر می 1357وقایع سال   به  در این نوشته  تر اط�عاتی که بخش عمده. شد  بسته 1384سال 

 
در   نحوی ميخواستند که  کارگر، سایر اقشار و طبقات ھر کدام به  بر طبقه  ع�وه. بود  فضای بازتری را به وجود آورده 1357ایران در سال   تحوIت جامعه

شرکتھای   بودند خواھان باز گرداندن زمينھای بودند که"  انق�ب سفيد"ی  زمانی اميد بازیگران مضحکه  کشاورزان که.  باشند  جنبش سھمی داشته
کارگر بود   قدرت رسيدن طبقه  ترسش از به. بود  مسير انق�ب چشم دوخته  بورژوازی با ترس و دو دلی به  خرده. بود  سھامی زراعی از آنھا غصب کرده

س�ح مسلکی و سياسی Iزم خود را برای نبردھای نزدیک   ھر طبقه"قول لنين   به  سالی بود که 1357سال .  عدم پيروزی جنبش  و دو دليش به
 .ميکرد"  تھيه

 
اما بسياری از . مقاومت و سرکوب انق�ب نمود  داری تصميم به دولت سرمایه   و وزیدن نسيم بھار آزادی بود که 1357اردبيھشت سال  11درست بعد از 

ھا  دیران کارخانهداران و م از سرمایه  انق�ب پيروز ميشود، این دسته  بودند که  ھمين دولت ھم اعتماد کافی نداشتند و بخوبی دریافته  به  داران، سرمایه
ھا رفتارشان با کارگران تغيير کرد و  ھا و فورمنھا در کارخانه سرپرست. اروپا و آمریکا فرار ميکردند  به  دسته  مریضی، دسته  ھای مختلف از جمله بھانه  به

 . فکر خارج کردن دارائيھایشان از کشور افتادند  به  اربابان صنایع و سرمایه. م�یم شد
 

اعتصاب درست   باشيم، باید کميته  داشته  باید متحد بود، باید از خودمان نماینده. "شد می  ھای شنيده بين کارگران زمزمه  اردبيھشت بود که 11بعد از 
با ما مثل حيوان رفتار   نخواھيم داد که  ما دیگر اجازه. " کار و سرمایه  بود با درک درستی از رابطه  این بایدھا ھمراه..." کنيم، باید حقمان را بگيریم، باید

ھا بوی نسيم انق�ب را  این زمزمه" آنان؟  باشند، و من محتاج به  ثروت و سامان داشته  چرا آنھا این ھمه. کنند، اگر آنان انسان ھستند ما ھم انسانيم
 . ميداد

 
د و کن مارکس از نظر اقتصادی سياسی مطرح می  شد مساوی است با سوالھای که  آن اشاره  در مقابل کارگران بود و در پارگراف پيش به  چراھای که

 .است  توسط مارکس طراحی شده  و  سوال خ�صه  جوھر و ذات آگاھی کارگر در آن سه. است  آمده  در ابتدای این نوشته
 

کند نيز  کار نمی  کسی را که   کارگر را با کار توضيح ميدھد رابطهٔ ٔرابطه  که  ھمانگونه  او ضمن اینکه. شرح و بسط این موضوح ميپردازد   مارکس سپس به
 :پاسخ ميدھد  اینھا جواب سوالھا را اینگونه  با کار شرح ميدھد و بعد از ھمه

 کارگر با  ٔرابطه.  است و در خارج از آن جای دارد  آن بيگانه  نسبت به  کند که  کسی را با این کار توليد می ٔرابطه  شده  پس کارگر از طریق کار بيگانه"
از این رو مالکيت خصوصی، محصول، .  کند خلق می]  کار[را با آن )  شود می  بر صاحب کار گذاشته  یا ھر نام دیگری که(دار   سرمایه ٔکار، رابطه

 )137ھمان منبع ص ( . " خارجی کارگر با طبيعت خویش است ٔو رابطه  شده  و پيامد ضروری کار بيگانه  نتيجه
 

جواب درست این   به  و زمانيکه)  کار من را صاحب ميشود کيست  این موجود که. (کند کار بارھا و بارھا این سوال را از خود می  کارگر در پروسه
آشنا )  دار سرمایه" ( رابطه"  این چراھا، کارگر را بيشتر و بيشتر با آن  فکر کردن به. سوال رسيد، چراھای دیگری در مقابلش پدیدار خواھند شد

،  او بيگانه  نسبت به  کسی که"قول مارکس   به  از شناخت رسيد، او کسی را خواھد شناخت که  این مرحله  کارگر به  زمانی که.  خواھد کرد
(دشمن، قدرتمند و مستقل است مانی، بيکاری،   باعث بيخانه  را که   "دشمن"کارگر این   ھرگاه.  دار یعنی سرمایه)  136ھمان منبع ص ." 

است، ھر چند ممکن است دانش سياسی او در حد   آگاھی طبقاتی رسيده  گی و در نھایت نابودی او ميشود، شناخت، در آنصورت به گرسنه
دشمن طبقاتيش و این برای یک   نسبت به"  تنفر و انزجار"شود از   وجودش انباشته  کافی است که" دشمن"این حداقل شناختن . صفر باشد

 . حرکت عظيم انق�بی کافيست
با وجود این ھنوز در . گرفت داشت و روز بروز اردوی کار نيرو و توان بيشتری می  ادامه  ھای بعد از اردیبھشت، کشمکش بين اردوی کار و سرمایه ماه

ھایشان تا یک  خواسته  کارگران نفت اخطار نمودند چنانچه  در ھمين شرایط بود که. شد ھای کارگران موافقت نمی بخشھای بزرگ صنعتی با خواسته
شھرویور توسط  17با کشتار .  ھای آنان رسيدگی نشد خواسته  شھریور به  اما تا مقطع ھفده.  نشود توليد نفت را متوقف خواھند کرد  برآورده  ماه

 . اعتصاب کارگران نفت کشور را از نظر اقتصادی فلج کرد. رژیم، کارگران شرکت نفت اع�م اعتصاب کردند
  شھریور دست به 17سرکوب کارگران و زحمتکشان در   رژیم پھلوی در پروسه.  بود  سرکوب جنبش گرفته  یادآوری شد دولت تصميم به  ھمانطور که

خوئی، پليدی، وقاحت و   شھریور درنده 17.  شھریور ماھيت سلطنت پھلوی را ھر چه بيشتر  آشکار ساخت 17کشتار .  جنایت وحشتناکی زد
ایران را با خون   ھمچنين تمام فساد و ھرزگی این خاندان که.  آن بودند را آشکار ساخت  محمد رضا و اشرف پھلوی گرداننده  بيشرمی باندی که

 )با الھام از اثری از لنين. (بودند فاش نمود   کارگران و زحمتکشان و انق�بيون و دانشجویان سرخ کرده
ھای  صنایع سيمان، ماشين سازی، ذوب آھن، کارخانه:  اع�م اعتصاب نمودند عبارت بودند از  بعد از اعتصاب شرکت نفت، اولين کارخانجاتی که

از   ھای کيھان و اط�عات اع�م کردند که ھمچنين کارگران چاپ روزنامه.  ھای تھران کفش، توليد کنندگان کفش در بازار، فلزکاران، کارگران چاپخانه
بسياری از کارمندان ادارات دولتی مراکز خدمات .  دھند می  ھا ادامه انتشار روزنامه  مردم برسد، به  اخبار به  کنند اما برای اینکه اعتصاب حمایت می
 . از اعتصاب حمایت نمودند  ھا، بيمارستانھا طی انتشار اع�ميه خصوصی، وزارتخانه

بسياری از آنھا طرفدار سازمانھای سياسی از قبيل سازمان چریکھای فدایی خلق، سازمان   دنبال اعتصاب سرتاسری، دانشجویان انق�بی که  به
  نویسنده.  ھنوز در اعتصاب نبودند  ھای رفتند که سمت کارخانه  و به  ھا خارج کرده پيکار و مجاھدین خلق بودند، حرکت خود را از چھار چوب دانشگاه
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و تا آنجا   ميان کارگران رفته  ای از کارگران بيکار به دانشجویان مبارز و عده  اردبيھشت، ھمراه 11بعد از تظاھرات   علت اخراج از کارخانه  این سطور به
نی می شورا صحبت و سخنرا  ویژه  و ضمن ترتيب ميتنگھای از اعتصاب و تشکلھای مستقل کارگری به  این مراکز صنعتی رفته  یاد دارم، ما به  به  که

 : کردند
فت واقع در ع�الدین، شرکت ن  کفش ب�، کارخانه  زیبا و درخشان، کارخانه  قرقره  ای کورش، کارخانه ھای زنجيره فروشگاه  چيت ری، کارخانه  کارخانه

 .ندادند  راه  درون کارخانه  ھای دولتی نگھبانی ما را به در بسياری از کارخانه... قدیم کرج، کفش ملی  جاده
جلوگيری از دزدی، فروش و خارج کردن دارائيھای صاحبان صنایع   مسئله. مھمتری در جلو روی کارگران قرار گرفت  ھمزمان با پيشروی جبنش مسئله

این .  فروش اموال منقول خود مشغول ھستند  ھا به صاحبان کارخانه  کردند که می  واضح مشاھده  در تمام سطوح صنایع کارگران به   .ھا و کارخانه
داران در تدارک فرار با دستان پر، یا بار و بندیل شان  سرمایه. ھا کارخانه  تحویل، وسایل نقليه  و آماده  مواد خام، مواد توليد شده: اموال عبارت بودند از

شود، توافق   گرفته  باید جلو فرار و دزدی صاحبان سرمایه  که  ترین کارگر سر این مسئله کارگر حتا نا آگاه  تمام طبقه. و در حال فرار بودند   کرده   را آماده
حرکت در   سمت شوراھای انق�بی به  خورد و کارگران را به  چگونگی سازماندھی اعتصاب گره  مسئله  مھمی بود و به  در واقع این مسئله. داشتند

 . آورد
   ھا تشکيل شوراھا و اھميت تاریخی آن

ی اساس  مسئله  سه  این شوراھا با آن روبرو بودند، در این بخش به  و ھفت، و وظایف و مشک�تی که  برای معرفی واقعی شوراھای انق�ب پنجاه
شوراھا   درک درستی نسبت به  ایم و نه کارگر را شناخته  طبقه  نه  بدون توضيح این مسئله: کارگر و قشربندی درون آن  اول وضعيت طبقه. ميپردازم

 .   دوم مختصری در مورد تفاوت شورا با سایر تشک�ت کارگری، سوم و سرانجام چگونگی تشکيل شوراھا و شکست آنھا. خواھيم داشت
این سندیکا در شرکت دادن کارگران سرتاسر ایران در انق�ب   و تشکيل سندیکای چاپ و نقش ارزنده 1284از اولين نشست کارگران چاپ در سال 

. ای نبود کارگر ایران ھم از نظر اقتصادی و ھم از نظر سياسی دارای قشربندیھای زیاد و پيچيده  طبقه  ميتوان گفت که 1340  تا اوایل دھه  مشروطه
  تا در صنعت چاپ و صنایع بزرگ حضور داشتند و قشر دیگر از کارگران ساده عمده  که  کارگران پيشرو و آگاه: ميشد  کارگر فقط در دو قشر خ�صه  طبقه

 .ندرت ميتوانيم قشر سومی را پيدا کنيم  غير از این دو قشر ما به  به. و وردستھا
. ملت ایران بابت این تثبيت قدرت بھای گزافی پرداخت. تا قدرت خود را تثبيت کند  کار برده  تمام کوشش خود را به  شاه 1332مرداد  28بعد از کودتای 

  ایران و بریتانيا سر مسئله  پایان منازعه. در قانون اساسی  نفع شاه  تغيراتی به. مليون دIر کمک اضطراری از آمریکا 145این بھا برابر است با دریافت 
 . شدن قرار دادی با کنسرسيوم  نفت و بسته

 
اما در دو سال بعد .  است  مليون دIر بوده 34چيزی حدود  34و  1333در آمد نفتی ایران در سالھای . این شرح بود  وضع اقتصاد ایران فھرست وار به

نبود بھداشت؛ کمبود : نسيب ملت شد عبارت بودند از  از این افزایش نقدینه  سھمی که. است  مليون دIر رسيده 437  به 36و  1335یعنی سالھای 
الت و و اسف  ملت، نبودن راه  برای عامه  ای؛ مخارج سنگين دانشگاه پژشک و مراکز بھداشتی؛ عدم وجود مراکز تربيت و تعليم؛ کمبود آموزگار حرفه

 .بيکاری  غيره، افزایش روزانه
 

ارتش، باI بردن سطح درآمد پرسنل ارتش، ایجاد سيستمی اط�عاتی   کردن بودجه  اضافه: رژیم از این غارت نصيبش شد عبارت بود از  اما سھمی که
تثبيت   عبارت دیگر کمک به  به). بورژوازی کمپرادور(  سلطنت و ریخت و پاش دIIن وابسته  مردم، عياشيھای خانمھای خانواده  نام ساواک بر عليه  به

بازاریھا و بخشھای از بورژوازی ملی و بخشھائی از اقشار بوروکراتھا و دست اندرکاران دولت ھم از بابت   نماند که  نا گفته.  دیکتاتوری عنان گسيخته
 . ھر بھائی راضی بودند  تثبيت این دیکتاتوری به

اما چون در بعد از ). زمان نخست وزیری مصدق. (است  مورد اعتصاب وجود داشته 79در بخشھای صنعتی  1332باشيم، در سال   خاطر داشته  باید به
تا  1334بودند، ما در سالھای   ھای کارگری نفود کرده چون دستگاه ھای امنيتی در تمام سندیکاھا و اتحادیه. کودتا دربار وزارت کار را زیر کنترل داشت

اعتصاب   من شخصا از کلمه"  کند  اظھار می 1336کار به آنجا رسيده بود که نخست وزیر وقت، اقبال در فروردین .  مورد اعتصاب داریم 3فقط  1336
 ". خواھم حرفی از اعتصاب بشنوم نخست وزیر ھستم نمی  تا زمانی که. اند ایھا وارد زبان ما کرده  این اصط�ح را توده. بيزارم

 
. چندین مورد اعدام داشتيم 1337تا  سال  33و بين سال  1332نيست کردن افراد در سال   جمعی و ربودند و سر به  بر اعدامھای دسته  ع�وه

ای  این امر در خارج ایران مثل توپ صدا کرده بود و حتا صدای عده. زندانھای کشور مملو بودند از افراد سياسی، اعم از کارگر، معلم، استاد و دانشجو
 . ھای حاکميت مثل امينی را در آورد ه بود از مھره

 
  بنا به  رفرم ارضی شاه  در اینجا یک سوال جلو روی ماست و آن اینکه. کارگر را کام� تغيير داد  تفاوت کرد و وضعيت طبقه 1340  اما این وضعيت در ده

  به  از رژیم پھلوی داریم و آن را یک رژیم صد در صد وابسته  شناختی که  ما بنا به.  کارگر گذاشت  تأثيری روی طبقه  دIیلی پيشنھاد شد و چه  چه
 . بر گردیم  داری در آن دوره سياست جھانی سرمایه  سوال باI به  شناسيم Iزم است برای پاسخ به امپریاليزم جھانی می

 
آمریکا و  خورد ملتھای  شدن در انتخابات تز کندی را با بوق و کرنا به  جھت برنده  از طرف جھانخوارانی مانند حزب دمکرات آمریکا که  چراغ سبزی که

 . اع�م اص�حات ارضی کند  جھانيان  و به شاه داده شد باعث گرديد تا در ایران شاه
 

ای اص�حات و رفرم در این  در بعضی از کشورھا، دادن وامھای ک�ن جھت پاره  تز کندی عبارت بود از تعدیل خشونت توسط رژیمھای دست نشانده
ایران تأثير   ویژه  تز کندی روی اقتصاد این کشورھا و به.  اقتصاد امپریاليستی  بيشترشان به  کردن ھر چه  کشورھا، ایجاد صنایع مونتاژ و وابسته

ایران کوچکترین تأثيردر جھت   اما روی سياست داخلی اکثر سيستمھای دیکتاتوری جھان و از جمله.  مطلوبی برای امپریاليست آمریکا در بر داشت
خشونت و   امپریاليستھا بيشتر شد و جناح بورژوازی کمپرادور را قویتر کردند به  گيشان به وابسته  که  ھمان اندازه  آنھا به. تعديل خشونت را نگذاشت

 . کارگران و زحمتکشان و انق�بيون بيشتر خشن و وحشی شدند  سرکوب خود عليه
 

  آنان به. این رفرمھا و اص�حات دلخوش کنند  در اپوزسيون بودند، به  بورژوازی ملی و آن بخشی از بورژوازی که  از طرفی ھمين چراغ سبز باعث شد که
دُم   شدن تز کندی آنھا ھم در حکومت سھمی خواھند برد برای ھمکاری با رژیم در پيش برد رفرمھای فرمایشی شروع کردند به  با پياده  اميد اینکه
 . مستثنا نيست  ایران از این قاعده  حزب توده. تکان دادن

 
  زھا بهآب تاب توسط دستگاھھای تبليغاتی سيستم آن رو  با آن ھمه  اص�حات ارضی که  بعد از تثبيت دیکتاتوری جدیدی در ایران حال نوبت آن بود که

  نتيجه.  ماليد  شيره)  دھقانان(داشت و ھم سر بخش وسيعی از مردم ایران   تا ھم اربابان آمریکایی را راضی نگه. ميشد، اجرا شود  خورد مردم داده
بيکار .  باشد مثل روز روشن است  آشنایی با الفبای سياست دیکتاتوری دربار و سياست امپریاليستی آمریکا داشته  رفرم ارضی برای ھر آدمی که

خودشان تعلق داشت و   به  کردن آنان از زمينی که  بی بھره. سوی شھرھا  ھای زحمتکش روستایی و رھا کردن آنان به ای از توده کردن بخش عمده
 . تصرف آن توسط شرکتھای سھامی زراعی
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اقشار . طور کلی دگرگون کرد  به 1350اول دھه   و نيمه 1340  کارگر را در ایران و در دھه  در باI بر شمردیم وضعيت طبقه  سياسی که-عوامل اقتصادی
کارگر اعم از کارگران پيشرو و   زیادی از فعالين طبقه  عده.  اھرمھای سرکوب فعالتر شدند.  شکل گيری کردند  کارگر شروع به  جدیدی در درون طبقه

  و در جھت تشکيل حزب طبقه  رفته  ميان طبقه  ميبایست به  انق�بيونی که.  سر ميبردند  چالھای رژیم به  دانشجو و دانشگاھی زندگی را در سياه
این وضعيت تا سال .  را بر گزیدند  مسلحانه  مبارزه  ناچار و درست راه  خویی و خفقان به  بگذارند، در مقابل این دیکتاتوری و درنده  کارگر از خود مایه

 .داشت  شرح زیر دامه  به 1357
 

 : از نظر اقتصادی
تا قبل از رفرم سھم   کشاورزی که. ارمغان نياورد  جز بدبختی و بيچارگی و آوارگی چيزی برای کشاورزان به" انق�ب سفيد. "یاد آوری شد  ھمانطور که

اگر خشکسالی بود و کشاورز محصولی نداشت . ارباب ميداد  یعنی از تمام محصوIتش یک پنجم را به. داشت پرداخت ميکرد  اربابی را از محصولی که
 .ارباب دیگر نميتوانست ادعای سھم بکند و چيزی را ازکشاورز دریافت نميکرد

 
  بھای زمين را به  با این تفاوت که. شد کشاورز واگزار می  بود به  دولت برای آن تعين کرده  اما برابر قانون اص�حات ارضی سند زمين در مقابل بھای که

آیا کشاورز آن   اینکه  ربطی نداشت به  باز پرداخت قسط ساIنه. بودند  ھای قابل اجرا از کشاورز گرفته و در مقابل سفته  تقسيم کرده  ساله 15اقساط 
 .کرد زندان می  او را روانه  قسط را یا ميبایست پرداخت کند یا دادگاه  است یا نه  سال محصولی داشته

 
و وعيد از چنگ   برداری و وعده  زمينھا مرغوب و حاصلخيز را با دروغ و ک�ه. شرکتھای سھامی زراعی پيدا شد  دو سال بعد از اص�حات ارضی سرو کله
عنوان سھام دار، در سود و زیان این شرکتھا برابر با   کشاورزان به.  شرکتھای سھامی زراعی واگذار کردند  کشاورزان در آوردند و با سند رسمی به

 .تعھد رسمی سھميم و مسئول بودند
 

شرکت فرح پھلوی و شرکت سھامی   شرکت سھامی زراعی سرپل ذھاب مشھور به.  بيشتر روشن شود  کنم تا قضيه در اینجا نقل می  یک نمونه
مبلغی را   ھر ساله  تنھا سودی عایدشان نشد بلکه  در پنج سال اول نه. شرکت سھامی زراعی وليعھد  زراعی مارنج و موژژ در کوردستان، مشھور به

خرید ماشين آIت و ھموار کردن زمينھا، زه کشی، و ایجاد سدھای کوچک و   علت نياز به  به  ادعای شرکت برای این ضررھا این بود که.  ضرر ميداد
سھم کشاورزی .  بود  تومان بر آورد شده 5تا  2سال اول این دو شرکت ضررشان ھکتاری  5. است  آن سال بيش از در آمد بوده  کاناIی آبياری ھزینه

 . تومان20تومان ميشد  2بود، از قرار ھکتاری   شرکت واگذار کرده  ھکتار زمين به  ده  که
 

در آن زندگی ميکرد دیگر صاحب ھيچی   جز آلونکی که. بود  خودش بود از دست داده  متعلق به  او زمينی را که. حال وضع این کشاروز را در نظر بگيرم
وخامت این .  اش را ھم نداشت او حتا مخارج زندگی خانواده.  است  تومان ضرر داده 20، زمينش ھم  ، محصولی نداشته تمام سال را بيکار بوده. نبود

وقتی .  ھر ترتيبی آن را پرداخت کند  و ميبایست به  دیگر صاحب آن ھم نبود فرا رسيده  ھمينجا تمام نميشود زیرا سر رسيد قسط زمينی که  وضع به
  نامه با آن  او ميدادند که  به  ای ميکرد متخصصين و مشاورین شرکت نامه  بود مراجعه  زمينھایش را تصاحب کرده  دفتر شرکت سھامی زراعی که  به

وقتی سال دیگر توانایی باز پرداخت وام را .  تومان بود6000تومان تا 1000از   مبلغ وام بدون بھره.  دریافت کند  بتواند از بانک کشاورزی وام یکساله
  گی محصول و نتيجه فرو رفتن در قرض و ورشکسته  این تا خرخره.  ميکرد و وامش را قسط بندی ميکرد اما با بھره" لطف"او   نداشت، بانک کشاورزی به

 .بود" انق�ب سفيد"
 

شھرھا و مخفی شدن از ژاندارمری کجا را داشت برود؟ کوچ   غير از فرار به  کشاورز به.  بود  شاه"  انق�ب ارضی"این دستاوردھای خانمان برانداز 
در   ویژه  و به...  اجباری کشاورزان ھمزمان بود با گسترش صنایع مونتاژ و ایجاد مناطق صنعتی در اطراف شھرھای بزرگ مانند تھران، تبریز، اصفھان

اما اولين .  بود  بار آورده  ف�کت سنگينی به  شھرھا برای کل جامعه  آوارگان روستایی و ھجومشان به. تھران  و آبعلی در حومه  ھای کرج و ساوه جاده
ای  این ارتش ذخيره).  کار ارزان برای صنایع مونتاژ(داد  داران می سرمایه  به  شاه  این ارمغانی بود که.  کارگر ميبایست تحمل ميکرد  اش را طبقه ضربه

ای موارد بورژوازی نتوانست دستمزدھا  اگر در پاره. بود اولين اثرش پایين آمدن دستمزدھا بود  وجود آمده  به" اص�حات ارضی"سر   از سایه  ی که)کار(
 .کارگر بود  دومين اثر منفی آن تشدید رقابت در ميان طبقه. دارد  را پایين بياورد، اما توانست برای چند سالی در یک سطح نگه

 
  طبقه) قشربندی(ساختار و بافت طبقاتی . وجود آورد  تری را به عمده  مسئله  ھا، کارخانه  شھرھا و صف طویلشان پشت دروازه  اما ھجوم روستائيان به

  چھار گروه  این وضعيت از نظر اقتصادی کارگران را به. مياید توضيح ميدھم  شرحی که  را به  در اینجا این قشر بندی تازه. طور کلی دگرگون شد  کارگر به
 :کرد تقسيم می

مورد   کار طوIنی ھمواره  ای بودن و سابقه دليل حرفه  به  این گروه. کار بودند  اکثرا در صنایع سنگين مشغول به  اول؛ کارگران صنعتی، این گروه  گروه
 .  شد برای آنھا جایگزینی تعيين کند سادگی نمی  نياز بورژوازی بودند و به

. کار ميبرد و از قِبَلِ ھمين اصط�ح آنھا را بيشتر استثمار ميکرد  به  را بورژوازی برای این گروه"  کارگران ساده"دوم؛ کارگران صنایع مونتاژ، اصط�ح   گروه
در .   ی احتياج نداشتند حرفه و یا دارا بودن قابليتھای ویژه  آنھا برای پيدا کردن کار به.  بودند  شھر آمده  از روستاھا به  طور عمده  به  این گروه

  این گونه  ھا در اکثر دستگاه.  یاد بگيرد  اندازی و دیگری برای خاموش کردن دستگاه  را برای راه  ماشين آIت مونتاژ، کارگر کافی است یک دکمه
 . کنند چندین کار انجام ميدادند بر روی آنھا کار می  ھمين دليل کارگرانی که  اتوماتيک ھستند و به  ھا کارخانه

از خود زمين نداشتند و برای اربابان و یا کشاورزان مرفه   کسانی بودند که  قبل از رفرم ارضی این گروه. سوم؛ کارگران روستا و بخش کشاورزی  گروه
از نظر کميت   اما با ایجاد شرکتھای سھامی زراعی و غصب زمينھای کشاورزان این گروه.  کار ميکردند   )با سایر کشاورزان  در مقایسه  مرفه(

کردن زمينھا تعداد بيشماری ماشين آIت   ریزی مکانيزه  چون شرکتھای سھامی زراعی با برنامه. ای تر شدند افزایش پيدا کرد و تا حدودی حرفه
دولت   حتا از حداقل دستمزدی که  مزد این گروه. شد اندازی می  بود و این ماشين آIت توسط کارگر کشاورزی راه  روستاھا برده  کشاورزی را به

  این سطور زمانی خود به  نویسنده. نبود و از طرف دیگر در روستا زندگی ميکرد  حقوق خود آگاه  از طرفی به  علت اینکه  تعين ميکرد کمتر بود به
 .تومان کار ميکرد 90در شرکت سھامی زراعی سرپل ذھاب در مقابل ماھی ) تراکتور  راننده(عنوان کارگر کشاورزی 

از نظر .  با گسترش صنعت ساختمان سازی از نظر کميت افزایش پيدا کرد 1340در دھه   این گروه.  چھارم؛ کارگران فصلی و ساختمانی  گروه
اما دستمزد آنان از کارگران صنعت مونتاژ و کارگران کشاورزی ).  کارگران صنایع سنگين(اول   کمتر از کارگران گروه  دستمزد، دستمزد این گروه

 .بيشتر بود

 :ازنظر سياسی
 :ميتوان تقسيم کرد  گروه  سه  کارگر ایران را از نظر سياسی در ھمان زمان به  طبقه
مورد نياز   علت داشتن حرفه، قابليتھای ویژه، ميزان تحصي�ت و  آنان به.  بيشتر در صنایع سنگين بودند  و پيشرو؛ این گروه  اول کارگران آگاه  گروه

بنا بر .  در گير شوند)  بخش خصوصی  بخش دولتی و خواه  خواه(برای حق و حقوق خود با صاحبان کار   بودنشان از این امتياز برخوردار بودند که
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سمت یادگيری افکار و   به  را ھدایت ميکرد که  ھمين امر این گروه.  شد نمی  ھای آنان بر آورده صاحبان کار اغلب خواسته  خصلت استثمارگرانه
از سوابق باIی کارگری برخوردار بودند، ھر چند سواد   در بخش مونتاژ کارگرانی که.  ديدگاه ھای  سياسی و سازماندھی طبقاتی بروند

سوابق کاری   زیرا آنان بنا به. گنجند می  بکار ميرفت، در این گروه) کارگران قدیم(ی خاصی نبودند، و در مورد آنان اصط�ح  نداشتند و صاحب حرفه
  این گروه  من به.  و از تمای خصلتھای کارگری برخوردا بودند  شده  زندگی کارگری پرولتریزه  شان با روستا، در پروسه داشتند و قطع رابطه  که

 .سازمانھای سياسی و یا اصوI سياسی بودنشان ميگویم کارگران پيشرو  صرف نظر از تعلقشان به
ھمزمان با   دادند که را تشکيل می  کسانی این گروه.  طور کلی در صنایع مونتاژ مشغول بودند  از کارگران به  این گروه.  دوم؛ کارگران بی طرف  گروه

  مقدار ناچيزی زمينی و باغی که.  نداشتند  زندگی در ده  دیگر اميدی به  اینان کشاورزانی بودند که.  بودند  شھرھا کوچ کرده  رفرم ارضی به
ھمين امر .  بودند  شھرھای صنعتی برای خود سر پناھی ترتيب داده  بودند و در روستاھای اطراف مراکز صنعتی و یا حومه  داشتند فروخته

بيشتر مذھبی بودند و گرفتن   این گروه.  سایر کارگران احساس مالکيت و برتری اقتصادی بکنند  نسبت به  بود که  باعث شده) مستأجر نبودن(
بھمن خيلی از آنھا در  22بعد از قيام .  بسيار مشکل بود  کار سياسی با این گروه.  کردند روز قيامت موکول می  تمام حق و حقوق خود را به

 .پيدا کردند  ارگانھای رژیم اس�می استحاله
و یا جھت کار و کمک   فرار کرده  طيف خاصی از جوانان روستایی بودند که در سنين پائينی یا از خانه  افراد این گروه. سوم؛ لمپن پرولتاریا بودند  گروه

بورژوازی   سمت تجم�ت شھری و فرھنگ خرده  علت پایين بودن سن و داشتن استعداد یاد گيری، سریع به  به. بودند  فاميل جذب شھر شده  به
دنبال وقت گذرانی در سينما و تائتر و   تفریحات، به  علت کمبود در آمد، کار زیاد و نياز به  درصد بسيار باIی از این جوانان به. شدند می  کشيده

ادای قھرمان فيلمھا را در   آنان با تماشای فليمھای بزن و بکوب بھمن مفيد و ناصر ملک مطيعی و دیگران، سعی داشتند که. رفيق بازی ميرفتند
بکس حمل   و حتما باخود چاقوی ضامن دار و یا پنچه  پوشيده  گشاد و پيراھن آستين کوتاه  بلند و شلوار پاچه  آنھا کفش پاشنه  ھمه.  بياورند

مانند ابزار   این گروه  متأسفانه.  و آنھا را جذب ميکردند  کرده  ھا از این خصلت آنھا استفاده داران و فورمن سرمایه  در درون کارخانه.  ميکردند
 .اند اینان موی دماغ کارگران انق�بی بوده  و رژیم اس�می ھمواره  در زمان رژیم شاه  کما اینکه. سرکوب در خدمت بورژوازی بودند

 
*** 

 تفاوت شورا با تشکHت دیگر
طور   چند تا از این تشکلھا به  در اینجا به.  وجود مياورند  دراز مدت، در شرایط مختلف سياسی کارگران تشکلھای مختلفی را به  مبارزه  در پروسه

 : شود می  اشاره  خ�صه
با بورژوازی   ھم برای مبارزه دوم قرن ھفده  کارگران انگلستان در نيمه. این تشکل جزو قدیمی ترین شکل تشکل کارگری است –سندیکاھای کارگری 

در .  حفظ اسرار سندیکا  اولين سندیکاھای کارگری مخفی بود و اعضا سندیکا ميبایست قسم ميخوردند به.  این تشکل را حس کردند  نياز به
بعد از   قبل و چه  چه.  باشند  ميداد تشکل مستقل خود را داشته  کارگران اجازه  به  تصویب رسيد که  پارلمان انگليس به  قانونی در 1824سال 

اما بعدھا با اص�حاتی در این قانون و تصویب قانون کارگر و . اند کارگران داشته  تصویب این قانون سندیکا بھترین و انق�بی ترین تشکلی بود که
 .سازشھای دست ميزدند  نفع بورژوازی به  خود را از دست دادند و گاھی به  ھای بزرگ، سندیکاھا ماھيت انق�بی اوليه ایجاد اتحادیه

 
  کشورھائی که.  اند ایجاد آن نموده  در کشورھای مختلف صنعتی کارگران اقدام به  شکلھای مختلفی از سندیکا است که  –ھای کارگری  کميته

رسميت   کشورھای اروپایی سندیکاھا را به  بعد از اینکه.  و اسپانيا ميباشند  اند، روسيه ھای کارگری اھميت داده کميته  کارگران بيشتر به
گرفت، اسامی  ثبت ميرساند و از اعضای خود حق عضویت می  طبق قانون سندیکا باید خود را به.  شناختند فعاليت در سندیکاھا علنی شد

طبقاتی بين پرولتاریا   زیرا در کوران مبارزه. بود  شده  سندیکاھا گنجانده  در قانون عليه  ای بود که این حيله. نوشت اعضای خود را در دفاتر خود می
مال بود پای  خود بتصویب رسانده  کارگر بر ميخواست و تمام قوانينی را که  سرکوب طبقه  بورژوازی به   و بورژوازی گاھی شرایطی پيش ميامد که

با .  افراد فعال را شناسی، سندیکا را لغو و از بين ميبرد.  ميبرد  دفاتر سندیکاھا حمله  ميکرد به  شرایط پليس اولين کاری که  در اینگونه.  ميکرد
حرکت   جمع و به) غالبا صنفی(دور از چشم پليس کارگران را حول اھدافی   تشکل مستقلی داشت که  کارگر نياز به  طبقه  این مسئله  به  توجه

  و در واقع تبدیل به  ھا بعد از چند سال فعاليت مخفی ناچار علنی شده ای موارد کميته ھر چند در پاره. ھای مخفی بود این تشکل کميته. در آورد
 .سندیکاھای مخفی انگليس قبل از قانونی بودن انجام ميدادند  ھا درست کاری بود که گشتند اما کار این کميته سندیکا می

 
  از تجمع چند سندیکا در یک رشته)  است  اشتباه  یک مفھموم ومعنی را دارند، که  در ادبيات کارگری ایران سندیکا و اتحادیه( –ھای کارگری  اتحادیه

ھای کارگری بعد از تصویب  اتحادیه.  بوجود مياید  ھای مختلف صنعتی برای کار مشترک و پشتبانی از ھمدیگر یک اتحادیه صنعتی و یا رشته
  یکی از ابزارھای دستگاه  ھا به بعد از جنگ دوم جھانی اتحادیه.  اند مخفی نبوده  شدند و ھيچگاه  رسميت شناخته  قانون کار در انگلستان به

کارگر و بورژوازی و بيشتر در   در حال ایجاد باIنس بين طبقه  ھمواره. پشتبانيشان از ھمدیگر محدود شد. بوروکراتيک درون حاکميت تبدیل شدند
ھا با  در بسياری شرایط اتحادیه  اند، اما وارد کارزار شده  ھا مستق� کمتر با پيشنھاد سازنده خود اتحادیه. است  حفظ دست آوردھای موجود بوده

 . اند فشار از پایين و با پيشنھاد سندیکاھای عضو، عملکردھای بسياری خوبی را داشته
اند یا از  ھا یا سکوت کرده و غير صنعتی اتحادیه  کشورھای عقب مانده  در بسياری از تجاوزکاریھای امپریاليستھا بهبعد از چنگ دوم جھانی   متأسفانه

جنگ و تجاوز وارد ميدان   و عليه  کارگر در سرتاسر جھان ایجاد نموده  طبقه  فضای که  به  اما در زمان معاصر با توجه.  اند بورژوازی حمایت کرده
بعد از جنگ دوم   با وجود این باید ھشيار بود که.  اند اند و اقدامات مثبتی را از خود نشان داده ھا ھم جانب کارگران را گرفته است اتحادیه  شده

ھای کارگری آزاد  کنفدراسيون اتحادیه( ICTFUھای  مانند اتحادیه. است  ھای بزرگی زده ایجاد اتحادیه  دست به CIAجھانی سازمان جاسوسی 
این تشک�ت در جھت کنترل کارگران کشورھای جھان سوم به وجود  W.F.T.U)  ھای کارگری فدراسيون جھانی اتحادیه(و ھمچنين )  جھان
 .اند آمده

 
حرکت اعتراضی کارگران ضرورت   زمانی که. شدند ھا درمقاطع و شرایط خاصی برای سازماندھی اعتصاب ایجاد می این کميته –ھای اعتصاب  کميته

. گيرند کنند و رھبری اعتصاب را بدست می ھای اعتصاب می تشکيل کميته  اقدام به  اعتصاب را پيش مياورد جمعی از کارگران پيشرو مخفيانه
 . دھند می  حيات خود ادامه  خود ملغا ميشدند و یا تا حرکت بعدی ھمانطور مخفی به  ھا یا خود به بعد از اعتصاب این کميته

ھا  ممکن است قدرت را بدست بگيرد این کميته  کند که کارگر احساس می  جدال بين بورژوازی و کارگران حاد ميشود و طبقه  ای که در شرایط ویژه
ھا بنا  این کميته  ھای کارگری در اینست که ھای اعتصاب با کميته تفاوت کميته  نباید فراموش کرد که. شوراھای انق�بی ھستند  ھای اوليه نطفه

  وجود آمده  اعتصاب به  ھای کارگری ھر چند ممکن است از یک کميته کميته  در صورتيکه. ضرورت ناگھانی و برای ایام اعتصاب ایجاد ميشوند  به
يت رسم  دارد و غالبا از طرف کارفرما به  عھده  و نشستھای معمولی بين کارگران و کارفرما به  باشد، اما نمایندگای کارگران را برای مذاکره

 .بدھند  حيات خود ادامه  سالھا به  ھمچنين ممکن است که. اند شده  شناخته
 

. بسيار بحرانی است  گاھی شرایطی پيش خواھد آمد که  و پيکار دایمی کارگران، در تاریخ نبرد بين پرولتاریا و بورژوازی  در مبارزه –شوراھای انق�بی 
  اگر طبقه. ھای زحمتکش شھر وروستا غير قابل تحمل است وجود مياید و دیگر برای کارگران و توده  دنبال بحرانھای اقتصادی به  به  شرایطی که

پذیر   است و ضربه  دشمن ھم توانش تمام شده  کارگر احساس کند که  است، اگر طبقه  تحملشان سر آمده  دیگر ھمه  کارگر احساس کند که
دست گرفتن قدرت و سلب قدرت از دشمن مطرح   ای ضرورت شوراھا برای به در چنين مرحله. است  است، یکی از شرایط انق�ب فراھم شده
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کشد و یا  بلند شود ساليان درازی طول می  خورد و تا دوباره زمين می  به  یا با کله)  بورژوازی(اگر چنين شرایطی ایجاد شود، دشمن .  ميشود
بسيار   ضرورت شوراھا مطرح ميشود، یک نکته  در شرایطی که. کارگر ميافتد  دست طبقه  در ھر دو مورد قدرت به. بلند نخواھد شد  دیگر ھيچگاه

باید در مورد   باشد که  این احساس را داشته  کل طبقه.  باشند  یک درک واحد رسيده  اقشارش، به  کارگر، ھمه  طبقه  مھم ھست و آن اینکه
بر توليد و توزیع   ویژه  بورژوازی به. کنترل تام دارد  بورژوازی برای بقای حاکميتش، بر تمامی ارکانھا جامعه. اقتصاد درست مانند بورژوازی عمل کند

اگر .  بر مبنای سود بيشتر آن را کنترل ميکند  کند بلکه کنترل نمی  بورژوازی، توليد و توزیع را بر مبنای نيازھای جامعه.  خود را دارد  کنترل ویژه
ھم  قدرت نخواھند رسيد، و اگر  کارگران حتا برای یک روز بخواھند قدرت را در دست بگيرند و از کنترل بر توليد و توزیع چشم بپوشند، اصوI به

بيشتر نياز دارد تا ) کنترل اقتصادی(کنترل توليد و توزیع   به) ی ھرطبقه(طبقات حاکم . یک ساعت ھم دوام نخواھند آورد  یک روز بلکه  برسند نه
زیرا .  کنند کارگر اعتماد پيدا می  طبقه  به  طبقات و اقشار دیگر جامعه  کنترل کارگری بر اقتصاد و توليد و توزیع کشور است که  از راه.  یک ارتش

  و رفاه  نيازمندان جامعه  اول به  در مرحله.  است  بر مبنای نيازھای جامعه  بلکه.  کنترل کارگری بر توليد و توزیع بر مبنای سود فراوان نيست
  به  دمکراسی انق�بی کارگری را در جامعه.  اما در مورد سياست باید درست بر عکس بورژوازی عمل کند. عمومی زحمتکشان اھميت ميدھد

باید بر  3است،   دشمن توان و تحملش را از دست داده 2است،   شرایط غير تحمل گشته 1(احساس   این سه  وقتی کارگران با.  وجود بياورد
  چه.  شوراھا از اکسيژن ھوا برای کارگران ضروری تر خواھد بود  به  روبرو شدند، نياز به)  توليد و توزیع کنترل داشت  ارکانھای اقتصادی بویژه

ھم تنھا در   تجمع کل طبقه!   کل طبقه:  پاسخ، مثل روز روشن است.  تعریف کردیم اعمال باید بکند  کسی باید تصميم بگيرد و کنترلی را که
و ھر دھی با حضور تمامی افراد مرتبط، با رای آزاد و   تشکيل شوراھا، در مجمع عمومی ھر واحد، ھر صنف، ھر محله. شوراھا امکان پذیر است
درک   به  کل طبقه  کند که ضروری است این زمانی واقعيت پيدا می  این نکته  تذکر دوباره. برتری و امتيازی صورت ميگيرد  مخفی، بدون ھيچگونه

  تشکل دیگری که  وجود خواھند آمد، ھر گونه  شوراھا تنھا در چنين شرایطی به  این گونه. باشند  بدست گرفتن قدرت رسيده  واحدی نسبت به
است ھر چند نام شورا را با خود حمل کند، شوراھای انق�بی کارگران و زحمتکشان نيستند و توانایی   قبل از چنين شرایطی وجود داشته

 .شوراھا با سایر تشک�ت کارگری دارند  این مختصر، کل تفاوتی است که. بدست گرفتن قدرت کارگری را نخواھند داشت
 

. شد ای تر می روز بروز گسترش پيدا ميکرد و توده دربارحاکميت   کارگران و زحمتکشان عليه  مبارزه 1357طبقاتی در ایران، در سال   مبارزه  در پروسه
  رژیم برای خروج از این بن بست ھر روز چھره).  بود  سر آمده  تحملشان به  ھمه. (بود  شد تحقق پيدا کرده  آن اشاره  در باI به  یکی از شرایطی که

بودند فرار   داران ترجيح داده ای از سرمایه بخش عمده. ھر جنايتی بود  ھا آشکارتر ميکرد و برای حفظ نظم و بقای خود حاضر به توده  پليد خود را عليه
زیادی از این فرارھا موقتی خواھد بود، اما محض احتياط، بسياری از آنھا توانستند سھم   کنند و یا در حال فرار بودند، ھر چند اميدشان این بود که

 .خود را از کشور خارج کنند  سرمایه
 

حس مالکيت . خود ميدانست  در آن کار ميکرد متعلق به  و واحدی را که  کارگر اموال کارخانه. کارگر ایران باز کرد  طبقه  این فرارھا فاز دیگری را در مبارزه
در آن کار ميکردند،   کارگران برای حفظ و حراست از اموال واحدھائی که  ما شاھد ھستيم که  این مسئله  به  با توجه. ميشد  جا دیده  عمومی در ھمه

چگونگی جلوگيری از چپاول   در این مجمع عموميھا شرکت ميکردند و به  تمامی کارگران با شور و اشتياق و داوطلبانه. مجمع عمومی تشکيل ميداند
حس کنترل بر .  نشستند بحث می  ساعتھا به  اعتصاب بپيوندند یا نه  به  توسط خود کارگران و اینکه  ھا و حفظ و حراست از کارخانه اموال کارخانه

 .اقتصاد، ھر چند ناقص، شرط دیگری برای تشکيل شوراھای انق�بی بود
 

و حاضر بودند با چنگ و دندان از آن . بودند  برای حراست از اموال عمومی بسيج شده  زیرا کل طبقه. ھای تشکيل شورا بود این تجمعھا یکی از زمينه
در شھرھا حکومت نظامی . ھای مردم نبود پذیرش خواسته  از طرف دیگر چون ھنوز رژیم در کمال بيشرمی و وقاحت حاضر به. حفاظت و نگھداری کنند

یک اعتصاب سياسی نا محدود   وارد شدن به  شد، کل طبقه می  ای زیادی توسط نيروھای مسلح رژیم در خيابانھا کشته عده  روزانه. بود  اع�م نموده
 . را ضروری ميدانست

 
در اعتصاب   طبيعی است که. ليست نوبت نگھبانيھا موضوع اعتصاب در اوليت قرار گرفت  در این مجمع عموميھا بعد از تعيين شيفتھای نگھبانی و تھيه

حل چنين .  پيش بينی ھمين فشارھا در ميان کارگر تزلزل و اخت�ف ایجاد ميکند.  کارگران را تھدید ميکند  سياسی نا محدود فشارھای مالی ھمواره
از دل این موضعھا طرح تشکيل شوراھا بيرون . کارگران قدیمی و پيشرو بود  کارگر وظيفه  طبقه  اقشار عقب مانده  به  موضوعھای و توضيح قانع کننده

 .آمد
 

ھا و مراکز صنعتی  در صد از کارخانه90ھای کوچک ميتوان گفت در تھران  بجز کارگاه  تا اواخر آذر ماه. خاطر دارد  این سطور به  نویسنده  با اط�عاتی که
و   سھمی در مالکيت کارخانه  و یا در خيلی از صنایع، آنانی که  ھا یا فرار کرده با تشکيل شوراھا مدیران کارخانه. در حال اعتصاب بودند و شورا داشتند

 . دقيقتر بگویم شورا بر توليد و توزیع کنترل داشت. سرکوب کارگران نداشتند با شورا ھمکاری و فرامين شورا را اجرا ميکردند
 

زیبا و   قرقره  کارخانه.  است را بنویسم  شورا انجام داده  طور مختصر کارھای که  به  ام برای نمونه خود من در آن کار کرده  ای که بگذارید از کارخانه
 . ھماکنون گویا در آمریکا بسر ميبرد  نام رضا شکرچيان که  داری بودند به سرمایه  درخشان ھر دو متعلق به

 
 1357  اما در اواسط مھر ماه.  بودند  خود فروخته  ھای کوچک مشابه کارخانه  ھای قبل از شھریور مقداری از مواد خام را به شکرچيان و ایادیش در ماه

ھيچ سازمان و یا حزب   به  طور تشکي�تی وابسته  ھا به در آن مقطع این کميته  نماند که  ناگفته.  ھای مخفی بودند دارای کميته  ھر دو کارخانه
.  ویژگيھای یک کارگر پيشرو را داشتند و مورد اعتماد کارگران بودند اما کمونيست نبودند  کارگرانی بودند که  حتا در ميان اعضای کميته. سياسی نبودند

ای  کارگران اخراجی عده  در اواسط مھر ماه. بودند تماس داشتند  اخراج شده  در ھمانسال در اردیبھشت ماه  ھا با کارگران اخراجی کسانيکه این کمتيه
  در این ميتينگھا کارگران اخراجی و اعضای کميته.  ھا بازدید کنند و برای کارگران صحبت کنند از این کارخانه  از دانشجویان انق�بی را دعوت کردند که

کارگران اع�م کردند، از روز   در ھمين متينگ بود که. ميان کشيدند  اعتصاب و حمایت از اعتصاب سرتاسری و کارگران شرکت نفت را به  مخفی مسئله
 . سر کار خواھند آمد ولی توليد رامتوقف خواھند کرد  بعد آنھا ھر روز به

 
شد برای  تميز  بودند، یکی از انبارھای کارخانه  کارگران پيشرو روی آن کار کرده  اولين و دومين روز اعتصاب چون کارگران بيکار بودند با طرحی که

در روز اول بحث .  شد  این نشستنھا درست مانند مجمع عمومی بود و تمام تصميمھا در ھمان دو روز اول اعتصاب گرفته.  نشستن کارگران در یکجا
نفر  30  انتخابات با رای مخفی و آزاد، برای نزدیک به. در روز دوم انتخابات صورت گرفت. عنوان اعضای شورا مطرح شد  ای به ایجاد شورا و انتخاب عده

تبعيض و یا   ھيچگونه.  بودند   بودند از ھر نظر مورد اعتماد کارگران و توسط خود کارگران کاندید شده  کاندید شده  تمام کسانيکه.  کاندید انجام شد
شورا از مجمع عمومی اختيار تام .  عنوان اعضای شورا انتخاب شدند  نفر به 11در آن انتخابات .  شورا وجود نداشت  امتيازی برای ورد یا عدم ورد به

 :گرفت برای امور زیر
و بدون در   شورا تعيين ميکند و داوطلبانه  نفر کارگران با نوبتھای که 50، سر پستھای خود باقی بمانند، اما در ھر شيفت باید تعداد  نگھبانھای کارخانه

 مزد نگھبانی بدھند  خواست اضافه
کارمندان دفتر در تھران مانند کارگران باید در .  منتقل شود  دفتر شورا در کارخانه  واقع در تھران کپی شود و کپيھا به  از تمام اسناد در دفتر کارخانه
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 .در غيير اینصورت شورا آنھا را اخراج کند. اعتصاب باشند و با کارگران ھمکاری کنند
  ی بھا به همھر و آبان تحویل شوند توليد و در مقابل دریافت باقيماند  باید در ماه  و سفارشاتی که  شده  از قبل سفارش داده  ای که مواد توليد شده

 .تا پایان اعتصاب متوقف است  توليدی در کارخانه  غيير از این مورد ھر گونه  به. شود  سفارش دھندگان تحویل داده
طور   کرد، به حقوق کارگران را با آن پرداخت  بشود ھمه  ای نبود که اندازه  و نقد کردن چکھا دریافت ميشود، چون به  از بابت طلبھای کارخانه  پولی که

 .بين کارگران تقسيم شود  امتياز دیگری ماھيانه  کار و یا ھر گونه  حقوق، سابقه  پایه  به  مساوی و بدون توجه
 .او کجا ھست   او در آن زمان کسی نميدانست که  البته. گردد  خلقی با حضور کارگران محاکمه  رضا شکرچيان در یک دادگاه

  است که  قابل توجه(سر کارھایشان   ھمان سال اخراج شده  بودند به  مه  علت شرکت در تظاھرات اول ماه  به  نفر کارگر اخراجی که 15باز گرداندن 
 )زیبا  ھمچنين در قرقره. بودند  کارگران اخراجی از طرف مجمع عمومی کاندید عضویت در شورا شده  درخشان ھمه  در کارخانه

 .تا پایان اعتصاب سرتاسری با تحمل ھر شرایطی در اعتصاب خواھد بود  کارخانه
  

در ھمين نشست . باشند  حضور داشته  نفر از اعضای شورا در کارخانه 5حداقل   در ایام اعتصاب ھميشه  شد که  در اولين نشست شورا تصميم گرفته
 .کارھای زیر را انجام دھد  شورا تصميم گرفت که

  ھر دو کارخانهاط�ع کارگران   در تھران و احيانا در جاھای دیگری دارد صورت برداری و به  ھائی که ، دفاتر، خانه کارخانه  تمام اموال شکرچيان اعم از
 .برسد

 .است رسيدگی شود  آنان شده  متوجه  و زیانھا که  علتھای مورد ضرب و شتم خود شکرچيان و ایادی او قرار گرفته  به  شکایت کارگرانی که  به
 . شورا گزارش دھند  کار خود به  بندی مشاغل شدند و قرار شد نتيجه  دو نفر از اعضای شورا مأمور تحقيق در مورد طبقه

 .کارگران بدون استثنا چھار در صد افزایش یابد  حقوق کليه  پایه
نفر بود با  300بودند و تعداد آنھا بيش از   را ترک کرده  علت اعتصاب کارخانه  به  موظف است ليست کارگران افغانی را که  حسابداری کارخانه

بعد از . اما از استخدام کارگر افغانی جلوگيری شود. شورا موظف است تمام بدھی این کارگران را پرداخت نماید. شورا بدھد  طلبکاریھایشان به
 . نفر کارگر ایرانی استخدام شود 300جای این تعداد کارگر تا سقف   پایان اعتصاب به

 
از ضرورت ایجاد شورا، اقدام و تشکيل . شد  م�حظه  ھمانطورکه. بودند  ھا دارای وضعيتی مشابه وضعيت کارخانه  شوراھا در تمام مراکز صنعتی بنا به

ھر چند .  کنند ھر چند خيليھا این را نفی می.  اند انق�بی و سمت و سوی تسخير قدرت را دارند شورا تا تعيين وظایف شورا ھمگی اقداماتی بوده
  ھمين نویسنده)  سعيد رھنما در کار مزد  نوشته  کنيد به  نگاه(ای ھمين جھت گيری تسخير قدرت را زود رس و باعث شکست شوراھا ميدانند  عده
ای ھم با الفاظ دیگری  ھر چند عده.  اندازد وآنھا را  عامل شکست شوراھا ميداند گردن سازمانھای چپ ایرانی آن زمان می  را به"   کبيره  گناه"این 

 .علل شکست شوراھا ميپردازم  در پایين به. دانند سازمانھای چپ آنزمان را مقصر می
 

اما اکثر .  تمام آن شرایط باI را نداشتند 1357شوراھا انق�بی کارگری سال   باید بگویم که.  کردم  در باI از شورا ارائه  اول با تعریفی که  در مرحله
ھمين اقدامات .  حيات داشتند اقدامات انق�بی فراوانی در جاھای مختلف انجام دادند  شرایط یک شورای انق�بی را در بر داشتند و در مدتی ھم که

 .آنھا را بر دارد  بود و تصميم گرفت که  امپریاليزم جھانی انداخته  به  ھراس در دل رژیم مزدور اس�می وابسته  انق�بی شوراھا بود که
 

و دراز مدت    و از قبل آماده  حساب شده  در یک حمله.  با سایر مخالفانش کرد  ای را بکند که نتوانست با شوراھا آن معامله  رژیم اس�می ھيچگاه
این امر در ).  شوراھای اس�می  شوراھا تبدیل شدند به  کليه  حدودا یکسال طول کشيد که. (شوراھای اس�می جایگزین شوراھای انق�بی شدند

از قبل، جایگزین اعضای شوراھای انق�بی شدند و ھيچ   ، برگزاری انتخابات مجدد، افراد تعين شده"امام"تمام مراکز صنعتی با حضور یکنفر از دفتر 
است   عضو شورای بوده  اگر احيانا کسی را که.  مورد اھانت قرار گرفت  بازداشت و نه  اتھام عضویت در شورا نه  عضوی از شوراھای انق�بی به

در چند مورد در گيری بين شوراھای انق�بی و انجمنھای .  است  اتھام ھمکاری با سازمانھای سياسی بوده  باشند به  دستگير و یا اخراج شده
بود، اما غالب جاھا بدون درگيری شوراھا را   شوراھای اس�می پيش آمده  اول شوراھا و عامل اصلی تبدیل شوراھا به  اس�می، دشمنان درجه

 . تعویض کردند
 

را  باید این حس  تمامی طبقه  ضعف اصلی آنان بودند کدام ھستند؟ در تعریف شورا گفتيم که  شوراھای انق�بی فاقد آن بودند و نقطه  شرایطی که
  دو عامل ذھنی به.  گرفت را در بر نمی  کل طبقه 1357این حس در سال . قدرت را بدست بگيرد و حکومت کارگری را تشکيل بدھد  باشد که  داشته

عنوان یک رھبری   عامل اول؛ تحميل رھبری خمينی به.  باشند  حکومت کارگری نداشته  کارگران اميدی و دور نمایی به  کمک ميکرد که  این مسئله
واپورتونيستھائی که در رھبری سازمان فدائی   عامل دوم؛ تبليغات حزب توده. کمونيستھا  حکومت کارگری، با ھجومش به  مذھبی و تبليغات او عليه

 .تسخير قدرت  نفع حکومتھای بورژوازی و ایجاد توھم در بين کارگران نسبت به  Iنه کرده بودند که بعد ھا اکثريت خائن را شکل دادند ، به
 

حس براندازی رژیم   کل طبقه. داری را نداشت حس بر اندازی سيستم سرمایه  کل طبقه. فاقد آن بود 1357شوراھای انق�بی   یکی دیگر از شرایط که
 عبارت  داری و جایگزین کردن آن با سيستم شورایی و یا به کارگر حس براندازی سيستم سرمایه  سلطنتی را داشت، اما بخش زیادی در ميان طبقه

قشر ميانی (کارگر،   درون طبقه  اقشار عقب مانده.  کارگر  قشر بندی درون طبقه  باید بر گردیم به  در این زمينه.  دیگر حکومت کارگری را نداشتند
ش و تسبيح بکس ری  جای چاقو و پنچه  حاI به  پزپذیرفتند، و قشر لومپنھا که ھمکاری را با کارگران پيشرو نمی  ھيچگونه  در زمان شاه  مذھبيھای که
 .مقابل شوراھا بایستند  در نقطه  طبيعی بود که  حکومت کارگری اعتقادی نداشتند، در نتيجه  اصوI به) حمل ميکردند

 
ن پختگی را از نظر سياسی آ  بود، خيلی زود بود که  بيرون آمده  کارگر در ایران، خود جوش و از دل طبقه  طبقه  اولين تجربه  علت اینکه  شوراھا، به

ھایش آموزش کارگران را در نظر بگيرد و برای کارگران  در برنامه.  بتواند توده ھاای وسيعی از کارگران را حول خودشان جمع کنند  باشد که  داشته
زنان و سایر   ملی، مسئله  فقدان مسایلی چون حل مسئله. ھای خود جای دھد دمکراتيک را در برنامه  مسایل حل نشده. ک�سھای آموزشی بگذارد

 .  چشم ميخورد  ھای شوراھای کارگری به مسایل اجتماعی جامعه در برنامه
 

. خون کشيد  کرد، و نوروز مردم را به  شھر سنندج حمله  داری به رژیم نوپایی سرمایه 1358در فروردین .  یک توضيح مختصر Iزم است  در این زمينه
حدی   شوراھا به. و شعارھا ضد انق�بی خمينی را تکرار ميکردند  تبليغ زده  کُردھا دست به  ای از کارگران تحت تأثير سخنان خمينی عليه بخش عمده

ھر . حجاب، موضعگيری بخش زیادی از کارگران ارتجاعی بود  یا در مورد مسئله. باشند  ملی داشته  کارگران درک درستی از مسئله  بودند که  کار نکرده
 . ک�سھای آموزشی بگذارد  کافی داشت که  اندازه  بود، اما شورا وقت به   چند عمر چندانی از شورا نگذشته

 
. داعضای شورا درگير کار با تشک�ت سياسی بودن  ویژه  تمام کارگران پيشرو و به  بود که  یک واقعيت را باید ذکر کرد، شرایط طوری پيش آمده

يشتر اھميت آن تعلق داشتند ب  به  رھنمود سازمانی که  نمود، حاI دیگر فقط به می  ھای کارگران مراجعه توده  زمانی برای ھر  موردی به  کارگرانيکه
ای از اعضای شورا  حتا عده. نمودند آنھا محول ميکردند صرف می  به  سازمان سياسی مربوطه  آنان نيرو و انرژی خود را بيشر حول وظایفی که. ميدادند

  نظر امروزی من ھمه  اما به. عنوان کادر آن سازمان ھا دیگر وقت کار در شورا را نداشتند و از شورا استعفا ميداند  سازمانھای سياسی به  با جذب به
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 .شکل طبيعيش طی ميشد  به  اینھا طبيعی بود، و ميبایست این پروسه
    

بر ھمين اساس رژیم اس�می .  خطری جدی بودند برای رژیم اس�می 1357شوراھای انق�بی سال   با وجود این ضعفھا ھنوز ميتوان ادعا کرد که
و   بيشتر با توطئه  بود، بلکه  در کمتر جائی با خشونت در مورد اعضای شورا ھمراه  سرکوب شوراھا که  نحوه. بر داشتن و سرکوب آنھا نمود  تصميم به

شروع "  و اکبر  هللا"کارش را با   مجددا اعضای شورا را در یک مجمع عمومی که  کارگران را وادار ميکردند که"  امام"ای از جانب  نيرنگ و حضور نماینده
 . ميکرد انتخاب کنند

 
ن عدم انتخاب آنان را با کاشت  انتخاب شوند، زمينه  ممکن است در انتخابات شوراھا ھمان اعضای شوراھای قدیمی دوباره  رژیم چون ميدانست که

شوراھا اس�می   که  رژیم جدید در مساجد و مح�ت روی این مسئله.  بود  کارگران فراھم کرده  تخم دشمنی با کمونيزم در دل اقشار عقب مانده
در مقابل .  نيز غافل بودند  شوراھا در این زمينه  متأسفانه.  بود  کرده  شوراھا آماده  عليه  بود و افراد زیادی را در ميان کل طبقه  نيستند کار زیاد کرده

این   شوراھا نتوانند عليه  این طبيعی بود که. شوار وارد کارزار شدند  با ھمکاری و تحریک بخش لمپنش عليه  پایداری شوراھا، خود کارگران عقب مانده
 .شکست دادند  پس  تن به. بخش از کارگران کاری انجام بدھند

 
برای جایگزینی شورا فراخوان فوری   ای از کارگران کارخانه عده  ھمراه" امام"  عنوان نماینده  به) آخوندی(ما شخصی   در کارخانه  زمانی که:  یک نمونه

بعد از کشمکشھای بين انجمن اس�می و شورا نھایتا شورا .  شورا با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات مجدد مخالفت نمود. مجمع عمومی را داد
صحبت کنند و گزارشی از عمل   داد که  اجازه  اعضای شورای قدیم کارخانه  اول به" امام"  نماینده. مجمع عمومی را داد  برای حفظ اتحاد کارگران اجازه

شورا، شورا تا مجمع عمومی   طبق اساسنامه  کارگران یاد آور شد که  یکی از اعضای شورا در دفاع از شورا به. دھند  مجمع عمومی ارائه  کرد شورا به
  گزارشی در مورد اینکه  ھيچگونه  بازرسان کارخانه. دليلی برای بر داشتن زود رس شورا وجود ندارد. شد اعتبار دارد بعد برگزار می  چھار ماه  که  آینده

 . در مجمع عمومی بعدی بر گزار خواھد شد  تنھا انتخاباتی رسميت دارد که  در نتيجه. اند  باشد دریافت نکرده  خ�فی از شورا سر زده
 

ادعای دمکراسی دارند، )  واداشت  خنده  قشر لمپن را به  این یک لحن طنز آميز بود و(رفقا "در سخنرانيش با تمسخر گفت " امام  نماینده"ھمان فرد 
اند، از کار کرد و  شما اطمنان داشته  اند، به امروز شما را خواسته  رفيق عزیز، کارگران تا به.  انتخابات مجدد را نخواھيم داد  ما اجازه  گویند که اما می

شما  واجد ص�حيت بيشتری ھستند بسپارند،  کسانی که  بعد ميخواھند کار را به  عمل انق�بی شما کمال تشکر و رضایت را دارند، اما از امروز به
شما از آن   ای که و آیينامه  این اساسنامه). و اکبر از جانب کارگران  صلوات و هللا(آدم بایستيد؟   جلو این ھمه) جمع کارگران  به  اشاره(ميتوانيد   چگونه

 . کنيد کمونيستی است و مورد تایيد ما نيست صحبت می
 

  ادامه 1359آغاز و تا اواخر سال  1358اول سال   جای شوراھای انق�بی در نيمه  این نوع سرکوب و یا جایگزینی شوراھای ارتجاعی اس�می به
  ادامهشورای اس�می کرد، در   شوراھا را تبدیل به  کليه  رژیم اس�می، بعد از اینکه  ھای قدرت انق�بی شوراھا این بود که یکی دیگر از نشانه. داشت

 . داد  سرکوب سازمانھای چپ انق�بی، زنان، دانشجویان، اقليتھای ملی، اقليتھای مذھبی و این امر را با سرعت بيشتری ادامه
 .ھا مه  تمامی اول ماه  و گرامی باد یاد و خاطره  زنده

  1388اردیبھشت 
 .مظفر

 : اند شده  مطالعه  برای این نوشته  منابعی که
  آینده  چراغ راه  گذشته
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