
  ھشتم فصلتاريخ جنبش کارگری ايران، 

  57 بھمن اميق تا 1350  از

. کرد دايپ ادامه 50 دھه اول مهين و دھه نيا آخری ھا سال دری شتريب اريبس دامنه با 40 دھهی اقتصاد پرشتاب رشد

ی ا سابقهيب اريبس گونه بهی صنعت بزرگی کارگاھھا شمار) 1352 – 1347( شاه ميرژ چھارم توسعه برنامه در

 334 به 1347 سال در - ونيليم 900 و ارديليم 182 از صنعت حوزه در فقط سا(نه داتيتول ارزش. افتي شيافزا

 نيھم طول در. ديرس 1352 سال در - ارديليم 438 به و پنجاه دھه سال نينخست در - ونيليم چھارصد و ارديليم

 از شيب به - ارديليم 64 از صنعت بخش در فقط کارگری ھا توده توسط شده ديتولی اضاف ارزش زانيم فاصله،

 داتيتول رشد متوسط. نمود جھش آنی انتھا سال در - ارديليم 167 و برنامهی اجرا سوم سال در - ارديليم 101

 نيای ھا ارزش اضافه زانيم و نھاد سر پشت را %21 سا(نه زيانگ رتيح نرخ 1352 تا 1347 فاصله دری صنعت

 گوناگونی قلمروھا دری خارج وی داخل از اعمی گذار هيسرما. کرد رشد درصد 250 مدت نيھم طول در حوزه

 500 و ارديليم 36 از ھا بخش کل در زير شيپ ثابت هيسرما حجم و شکست را نيشيپی ھا دوره ھمه رکوردی اقتصاد

 1352 سال در - ونيليم 500 و ارديليم 73 به و 1350 سال در - ارديليم 54 به 1347 سال در - ونيليم

 به - ونيليم 600 و ارديليم 5 از دوره نيھمی ط زين صنعت حوزه در زير شيپ ثابت هيسرما سھم. کرد دايپ شيافزا

ی دارای صنعت مراکز تعداد. ديرس 1352 سال در - ارديليم 12 حدود و 49 سال در - ونيليم 700 و ارديليم 8

  ) 1.(گذشت 6625 مرز از و افتي آسا غولی رشد با( به کارگر 50

ی ھا غول. بود با( اريبس کردندی م استثمار را کارگر 3000 از شيب کهی ديتولی بنگاھھا شمار واحدھا، نيا انيم در

 و» یمل کفش« ،»بھشھری صنعت گروه« ،»رانايا«  ،»موتورز جنرال« ،»وناليناس رانيا«  مانندی ميعظی صنعت

ً  زين مشابه مراکز  کلی برا صنعت مختلفی ھا حوزه در داتيتول رشد زانيم. داشتند کارگر 10000 تا 8000 بعضا

 و ارديليم 40 به - ونيليم 88 ازی اساس فلزات عيصنا در آن رقم و گرفت خود به کننده رهيخی حالت زين 40 دھه

 کل در و - ونيليم 779 و ارديليم 41 به - ھزار نھصد و ونيليم 16 ازی غذائ مواد عيصنا در ،- ونيليم 529

 در اريشھری صنعت گروه فقط) 2.(رفت با( - ارديليم 243 کينزد به - ارديليم 50 حدود از صنعت حوزه

 عيوس صادرات به شروع وناليناس رانيا وی مل کفش و نمود ديتول آ(ت آھن تن ھزار 600 از شيب 50 دھه شروع

 زوال شد، درصد 11،8 چھارم برنامه ساله پنج دورهی اقتصاد رشد نرخ متوسط. نمودند خود ساخت محصو(ت

 اضافه بزرگی شھرھا هيحاش در کاری روين فروشندگان به ديجدی مزد برده ونيليم 5 و افتي ادامه روستاھا

  )3.(دنديگرد

 به را ساله چندی زمان برھه نيا در کارگر طبقهی ھا توده نفوس شماری آسا برق شيافزا حال، نيع در با( ارقام

 مناطق در د،يتول و کار مختلف مراکز در 50 دھه شروع در کهی ونيليم نيچند ريکث تيجمع. تصوير می کنندی روشن

 و مشھد آبادان اھواز، اصفھان، ن،يقزو ز،يتبر کرج، تھران، مانندی صنعت بزرگی ھا قطب ژهيو به کشور گوناگون

. داشتند قرار ھای روز هيس دهيعد اشکال و تيمحروم استثمار، زانيم نيتر انهيوحش فشار ريز و کردندی م کار رازيش

 در. دادندی م ليتشک را کشور روز تيجمع درصد 70 بر بالغ دخو خانواده افراد با ھمراه کهی ا شده نينفری ھا انسان

 ھمه از تر مھم و زيچ ھر از شيب دھه نيا آغاز از آنچه اما م،يداد حيتوض اختصار به تر شيپ آنھا،ی زندگ وضع باره



 جھاتی ا پاره از و روزافزون رشد کردی م حک جامعه روزی خيتاری رخدادھا ريس بر را خود قدرت مھر زيچ

 و اعتراض اعتصاب، از ما(مال متFطم دوره دو روز آن تا رانيای کارگر جنبش. بود کارگران مبارزات سابقه بدون

ی برخ از مذکور، دوره دو ھر با اسيق در داد،ی م رخ دھه نيا در آنچه اما ،داشت خود کارنامه در رای دار دانيم

 سالھا نيا در ھا آن شيافزا به رو مستمراً  ابعاد و مبارزات اعتصابات، وقوعی چگونگ. خبر می داد فاحشی ھا تفاوت

 خاطر نيھم به. ھستند آموز درس و مھم اريبس خودی جا در شد، اشاره کهی زاتيتما اما کرد ميخواھ مرور تر نيپائ را

  :  از بودند عبارت ھا تفاوت نيا. نمود درنگ آنھای رو بر ديبا

 مرداد 28 اهيسی کودتا تا 1320ی ھا سال انيمی زمان فاصله ،یکارگر جنبش نيشيپی اعتF دوره دو از منظور .1

 و وحشت از آکندهی کتاتوريد استقرار تای) ديخورش 1299(  1920 نيب ساله چند دوره آن از تر شيپ و 1332

  کارگرانی ھا زشيخ و ھا جوش و جنب اعتصابات، ،یخيتار فواصل نيای دوتا ھر در. استی رضاخان دھشت

 دانيم باشد، داران هيسرما و هيسرما هيعل کارگری ھا تودهی طبقات ختهيخودانگ قھر ز(ل انيجر آنکه از شتريب اريبس

 اي حاکمی رقبا بای جاری ھا حساب هيتسو کار و ساز به ھا، شورش و مبارزات نيا استحالهی برا احزاب دخالت

 چه ھا آنی بازگوئ و ميا کرده بحث اش باره در ليتفص به کتاب نيا گريدی جاھا در کهی موضوع. بود ونيسياپوز

 چيھ بای تشابھ چيھ گذر نيا دری ديخورش 1350 دھه اول مهين پردامنه وی تھاجمی کارگر جنبش. باشد آور مFل بسا

ی با( کرديرو چيھ دھه نيا نخست مهين نيھم در مشخص طور به و سال چند نيا در. نداشت مذکوری ھا دوره کدام

 حزب. نمودی نم فاءيا زانيم چيھ به آنان، جنبشی ھا شکل ريسا اي اعتصاباتی سازماندھ دری نقش چيھ کارگران سر

 سميرفرم چھارچوب دری حت و!! کردی می ط را کودتای روزھا ضربات ازی ناش دھساله چندی کما دوران توده

 اناً ياح ھم اگر حزب، عضو اي طرفداری کارگر نيفعال. دادی نم انجام کارگران انيم دری کار چيھ خودی ارتجاع

 زين عده نيا تFش دامنه. دادندی م انجامی Fتيتشک ارتباط بدون و مجزا افراد مثابه به صرفاً  را کار نيا داشتند،ی تيفعال

ی کيچر سازمان دو از کي چيھ. رفتی نم فراتر ساواک ساخت دستی ارتجاع ماوراءی کاھايسندی اريب زميھ از

 و فراز بری اثرگذار شکل  چيھی برای شانس چيھ از اساساً  که نداشتندی کارگر جنبش بری ريتأث چيھ فقط نه روز

 مذھب به ھنوز کهی شرائط در چه» خلق نيمجاھد سازمان. «نبودند برخوردار کارگری ھا تودهی جار مبارزات فرود

درصد با(ئی از اعضای  ،پايان اين پروسه از بعد ژهيو به چه وی اسFم ارتجاع از گسست پروسه در چه خت،يآوی م

ی زير برنامه اي تFش نوع چيھ بهی ربط چيھ کارگران انيم در عده نيا حضور اما کردی م ھا کارخانهی راھ را خود

ی فدائی کھائيچر سازمان. نداشت ھا کارخانه درون حوادث ريس بر ريتأث و کارگران روز مبارزات در شرکتی برا

 در. کردی نم نهيزم نيا دری کار چيھ و دادی نم نشانی رغبت زين نقش چيھ بدونی کيزيف حضور نيھم بهی حت خلق

 نمودندی م فيتعر» کارگران انيمی اسيس آرام کار« با را خود تيھو کهی کوچک اريبسی گروھھا سالھا نيا طول

 ،»کاي« ،»ساکا« ،»کيتاکت پروسه،« مانند،ی محافل به توانی م آنھا انيم از رفتند،ی م ھا کارخانه به آنجا و نجايا

ی ھای ريگ جھت ھمان دائره دری حت که نبودندی تيموقع در زين محافل نيا کدام چيھ. کرد اشاره نھايا مشابه و »گاما«

ً يعم  کFم ماحصل. باشندی کارگر اعتراض نيکمتری انداز راهی برای کمک به قادر خودی واپسگرا وی ستيرفرم قا

 و خود سری با( سازمان اي محفل حزب، چيھ دخالت پھنه رانيای کارگر جنبشی ديخورش 50 دھه اول مهين در نکهيا

 کار و ساز نقش سطح چيھ در راستا، نيھم در جنبش نيا. نبود خود روزمره اموريی گشا مشکل وی رھبری مدع

 داستيپ. نمودی نمی باز ھم را ونيسياپوز اي حاکمی بورژواز با حساب هيتسوی برا روھاين نيای تروا اسب اي قدرت

 ليتبد و کارگرانی مغزی شستشو حداکثری برا قطع طور بهی بورژوازی ارتجاع دسته و دار ھر زين دوره نيا در که



ی حت اي اعتراض چيھ به رای کارگر چيھ فقط نه اناتيجر نوع نيا اما کرد،ی م تقF خود قدرت مرکب به آنھا جنبش

 وحشت کارگر توده جوش و جنب و مبارزه نام دنيشن از حاکم ميرژ اندازه به که کردندی نم قيتشوی دنيکش نفس

 سال 5 در رانيای کارگر جنبش وضع حول ما بحث ھمه نجايا در که کنم ديتأک ھم باز ديبا سخن ادامه از شيپ. داشتند

 دامنه بری اسFم ھاری بورژواز اختاپوس 1356در سال  خيتار آن از پس سال کي نکهيا چرخد،ی م 50 دھه اول

 در ما که استی گريد موضوع بلعد،ی م را جنبش نيا ازی ميعظ بخش خود ساله نيچند افتهي سازمانی ھا تيفعال

ً . ميا داده حيتوض اش باره در (زم اندازه به کتاب نيھمی قبل فصل  کارگران مبارزات پروسه سر بر حرف ھمه عجالتا

 کارگران خود بود چه ھر کوتاه دوره نيا در. است دھه نيای ابتدا سال چند دری کارگر جنبشی ھای دار دانيم و

 برنامه کارگر تودهی سو ازی زشيخ و شورش ھر شد،ی م ختهير کارگران خود توسطی اعتصاب ھر شالوده بودند،

 نيفعال ازی ھماھنگ مجموعهی اعتصاب و اعتراض ھر سازماندهی روين. ديپوشی م عمل جامه و ديگردی می زير

 آحاد و جنبش فعا(ن نداشت، وجودی ا سرکرده و نيبا(نش و ليذ و صدر چيھ. بودند آنھا رانيھمزنج ريسا وی کارگر

 چيھ صادره دستورات زنگ به گوش روزمره متحد مبارزهی برا آنھا داشتند، ھم دست در دست کارگر طبقه توده

ی نيع مشترکات کFً  ای يستمکش ،یاستثمارشوندگ کار، ،یزندگی واقعی مجار درون از بلکه نبودند، خود ماوراء قدرت

 به دانستندی م شتريب که آنان. آموختندی م بودند تجربه فاقد کهی کسان به داران تجربه. خوردندی م ونديپ ھم بهی طبقات

ی ھا آموزش و شدی می جار جنبش پود و تار موجود تجارب و ھا دانش کل. دادندی م ادي دانستند کمتر می کهی افراد

  . ديگردی می بعد مبارزات بھتری سازماندھ زادراه اعتصاب ھر حاصل

. نبود شيپ دوره دو با اسيق قابل وجه چيھ به کارگری ھا تودهی ونديھمپ و اعتصابات مدت طول کثرت، وسعت، .2

ی صنعت مھم مراکز در ژهيو به مختلف،ی شھرھا در رای بزرگ چندان نه کارگاهی حت اي کارخانه بتوان است ديبع اريبس

. باشند نداشته باز کار از را ديتول و کار چرخ بار بار کي حداقل اي چند 50 دھه اول مهين در آن کارگران که کرد دايپ

 کارگر ھر که کرد حيتصر شاه ميرژ» کار وزارت« 53 سال در. داشتی صعود ريس مستمراً  اعتصابات وقوعی منحن

 رکورد کي بهی الملل نيب اسيمق دری حت روز آن کهی رقم. است زده اعتصاب به دست بار 3 سال نيا طول دری رانيا

ی ھا خواسته مقابل در هيسرما صاحبان مقاومت کارگران د،يکشی م درازا به مواردی ا پاره در اعتصابات. ماندی م

 در شتريبی حت ای يا ھفته سه اعتصابات شمار دادند،ی م پاسخ مبارزات شتريب چه ھر کردنی طو(ن با را خود

 به را ھمگان توجه مبارزه انيجر در کارگران اتحاد وی کپارچگ. ينبود کم کارگر ھزار چندی دارای صنعتی واحدھا

 فيتکل نييتع تا ھمراه و ھمدل معمول، طور به و کردندی م شرکت اعتصاب در کارگران ھمه. نمودی م جلب خود

  . دادندی م ادامه خواسته ھای خويش ینھائ

 شاه ميرژ توسط کارگران مبارزات سرکوب و خفقان ابعاد قبل، دوره دو با دوره نيا گريد فاحش اريبس تفاوت کي .3

 قطعاً ی کارگر جنبش حوت سوم اهيسی کودتا بعد و قبلی ھا سال زين و 1332 تا 1320ی خيتار برھه دو ھر در. بود

 وی سو کي در ھا ميرژ قدرت ساختار درون حاد تشتت ھا، دوره آن در که مينکن فراموش اما ديگردی م سرکوب

 هيسرمای نظام قھر نيماش بر شيب اي کم روز،ی اجتماع معاد(ت پھنه در معترضی ونيليمی ھا توده گسترده حضور

 از د،يدی م ثبات و اقتدار غيست در را خود شاه ميرژ. نبود نيچن اساساً  وضع 50 دھه نخست مهين در زد،ی م لگام

ی اروپای کشورھا ھمه وی شورو اردوگاه با. بود برخورداری غرب کFً  وی کائيامری ھا ستياليامپر جانبه ھمه تيحما

 رغم به. نمودی نم دشيتھد ايدنی کجا چيھ ازی خطر چيھ. داشتی تنگاتنگی اسيس وی اقتصاد رابطهی شرق

 وی روس پردازان هينظری برا داشت، کشور نيا حاکمان و متحده ا(تيای بورژواز با کهی قيعم اريبسی درھمرفتگ



 ج،يخل حوزه و انهيخاورم در!! شدی م قلمداد رانيای ستياليسوس تحول کار به دستی روين زين قطب نيا استگذارانيس

 روز از شيب روز ھر ،یداخلی مرزھا فاصله در. کردی م فاءيا را منطقه تاز کهي ژاندارم نقش و زدی م را اول حرف

 ازی مخالفی صدا چيھ. نمودی م رفع خود سر از را چپی کيچر سازمان دو نفوذ توسعهی اليخ ای ياحتمال خطر ش،يپ

 انهيجو مFمتی ھای زار و نوحه و دادی نم آزارش زانيم چيھ بهی بورژواز دار نهيشيپ وی رسم ونيسياپوز چيھ

 مھم مشکFت فصل و حل به که آوردی نم ديپد شيبرای دردسر چيھ فقط نه ستياسFم پان خواه ادتيز داران هيسرما

 ريسی مساعد تيموقع نيچن در ميرژ. کردی م ھم کمکی  کارگر جنبش خطر و سميکمون چالش جمله از رشيدامنگ

 عيوس عام قتل. بود برخوردار کارگری ھا توده مبارزات سرکوبی برا (زم توانی تمام از اساس نيھم بر و نمودی م

 ازی ھائ نمونه فقط 1354 سال دری شاھی نساج کارخانهی عاص کارگر توده و 1350 سال در تيچ جھان کارگران

  .  نھادی م شينما به را ھا سال نيا دری کارگر جنبش هيعل شاه ميرژی ھا تيسبع

 زاتيتما از گريدی کي ،یبورژواز بر فشار اعمالی برا کارگرانی دستجمع عزم و کاريپ تيظرف مطالبات، دامنه .4

 کرد،ی م نييتع را زھايست و جنگی اساس محور دستمزدھا شيافزا. بود نيشيپی ھا دوره با اسيق در دوره نيا بارز

 کار، شرائطی سخت غرامت مشاغل،ی بند طبقه طرحی اجرا ھا، کارخانه» ژهيو سود«  در شتريب سھم مانند،ی مسائل

 ميرژ و هيسرما صاحبان. بودند خواست نيھم متشکله اجزاءی ھمگ آنھا، زانيم بردن با( و او(د و تأھل نهيھز کمک

 مزد آنھا. دنديازی يم دستی تيجنا و سهيدس ھر به تا سطح شبه رايگان، کارگر طبقه کاری روينی بھا تنزلی برا شاه

 ھمه مجال کار نيا. نمودندی م ميتنظی ا ژهيو پرونده آن شقه ھری برا و کردندی م شقه شقه را کارگران روزانه محقر

 فراھم شانيبرای کاف اندازه به را گريدی سو در دستمزدھا تر ددمنشانه چه ھری سFخ وی سو کي در ھای بيعوامفر

 و ديرسی نم کاری روين فروشندگان روزانه معاشی کجا چيھ به ھا شقه نيا کل جمع حاصل کهی حال در. ساختی م

!! ھستند برخورداری فراوان حقوق و حق از آنھا ايگو که شدی م القاء نيچن نيا خوردند،ی م غوطه فقر در کارگر توده

 ھا بيفر نيا القاءی سوا مزدھا کردن پاره پاره طرح!! دارندی م افتيدر را اھايمزا و حقوق انواع که دستمزد فقط نه

 گرداند،ی طو(ن شتريب چه ھر را دستمزد شيافزا خواست مقابل در خود مقاومت جبھه تا دادی م امکانی بورژواز به

 فشار ريز اگر مثال طور به. بپردازد خواست نيا با مقابله بهی متعددی سنگرھا در زيخاکر کی يجا به که آنسان

 و تأھل نهيھز کمک با رابطه در گردد، مزدھا شده اعFم زانيم بر شيافزا - چند قبول به مجبور کارگران مبارزات

 نيھم مذکور طرح. ورزد اباءی شيافزا گونه ھر قبول از مانند اين ھا، و» ماھانه پاداش« و» ژهيو سود« اي او(د

ی روينی بھا بری الير چند نکهيای برا کارگری ھا توده کرد،ی م ليتحم کارگران بر زينی گريد جھت از را مشکل

 گاه وی احتمال خسارات و عواقبی تمام اعتصاب کی يھا نهيھز قبولی جا به شدند،ی م مجبور نديأفزايب خود کار

  . گردند رايپذ را اعتراض و مبارزه دور نيچندی حتم

 توده دستمزد شيافزا خواست با مقابلهی برا ترفندھا و راھکارھا نيا ھمه از هيسرمای سلطنت ميرژ و داران هيسرما

 تيوضع انباشت، بازار رونق. موديپی م رشد روند مستمر طور به کارگران انتظار سطح اما زدند،ی م دست کارگر

 فروشنده ھا ونيليم نکهيا با. کردی م تيتقو را روند نيا زين کاری روين بهی بورژواز گسترده ازين و کامل اشتغال

 ،یصنعت بزرگ مراکز در ژهيو به داران هيسرما اما بود شده اضافه کارگر طبقه نيشيپ تيجمع بر کاری روين ديجد

ی صنعت گروه رانا،يا ونال،يناس رانيا مانندی ھائ شرکت صاحبان. دنديدزدی م ھم از را کاری جستجو دری انسانھا

 را روستاھا وارد تازه نيمھاجر ساوه اي کرج ديجد و ميقدی ھا جاده در خاصی گروھھای انداز راه با  رنا، و بھشھر

 به سطح نيتر عيوس دری دار هيسرما. ساختندی م منتقل شيخوی ھا کارخانهی نيکارگز به و نموده بوسی نيم سوار

 و خودی اقتصادی ھا خواست ،یکاريب خطر از اديز ھراس بدون شاغل کارگری ھا توده و داشت اجياحت کاری روين



 زانيم که بود مبارزات نيھم فشار ريز. کردندی م مبارزه آن تحققی برا و طرح را دستمزد شيافزا ھا آن رأس در

ی رو بر شاه ميرژ کار وزارت. رفت با(ی توجھ قابل حدود تای ررسميغ صورت به 1353 سال از مخصوصاً  مزدھا

 کنترل توانی تمام با را کاری روينی بھا سا(نه شيافزا. دادی م نشان رای سرسخت حداکثر دستمزدھا سطح ماندن نازل

 انداز چشم مشاھده با اما هيسرما صاحبان. نمودی م اعFم تر نيپائی جار تورم نرخ ازی حت را آن زانيم و کردی م

ی سرکش و کارگر به اجياحت فشار ريز وی سو کي دری نجومی سودھا حصول و انباشت زيانگ وسوسه اريبس

 سال در مثال طور به. دادندی م تن ميرژ کار وزارت مصوبه از با(تری مزدھا به گريدی سو در کارگران مبارزات

 مزد د،يرسی نم روز در - 160 به ساده کارگرانی برا دايھو دولت مصوبه دستمزد حداقل کهی حال در 1354

  - بيشتر بود. 200از  از کرج جادهی ھا کارخانه غالب در روزانهی رسم

ی زيست هيسرما ازی رومندين اريبس فاز دوره، نيا در کارگران مبارزات تيوضعی شاخصھا عنوان به با( نکات

 جدال دانيم ديتول و کار مراکزی تمام. دادی م قرار انظار معرض در را کارگری ھا توده ختهيخودانگ و خودپو

ی اسيس مبارزهعلی الظاھر و به زعم رايج چپ لنينی،  کارگران. بودی دار هيسرما جامعهی اساس طبقه دو خودجوش

اما آنھا درگير مبارزه طبقاتی بودند و ھر سطح مبارزه طبقاتی در عين حال يک مبارزه سياسی است.  !!کردندی نم

چپ لنينی کل دار و ندار مبارزه سياسی را در رژيم ستيزی دموکراتيک فراطبقاتی خFصه می کند و ھر شکل يا ھر 

نيست، يا با ھدف مستقيم سرنگونی  سطح مبارزه طبقاتی کارگران را به خاطر اينکه تحت رھبری يک حزب سياسی

ايران در  کارگران آنچه امايک دولت و آوردن دولت ديگر بورژوازی صورت نمی گيرد غيرسياسی نام می گذارد.!! 

ی بورژوائ انهينما کاليرادی زيست ميرژ از خودجوش اجتناب بلکهی اسيس مبارزه از فرار نه دادندی م انجام 50دھه 

 نيا و کردندی م نرم پنجه و دستی دار هيسرما خيتاری ھا ميرژ نيتر درنده ازی کي سرکوبی قوا با مستمراً  آنھا. بود

ی تجزاي( جزء عنوان به و استثمار نيا فشار کاھشی برا ه،يسرما توحش و استثمار شدت هيعل مبارزه بطن در را کار

 نجايا در کارگر تودهی زيست هيسرما. بردندبه پيش می ی مزدی بردگ مناسبات و دار هيسرما طبقه با خود جدال پروسه

ً يعم و بلوغ فاقد ،یابتدائ قطعاً   نيا در کارگران مبارزات. مينکن فراموش را زيچ کي نھايا ھمه با بود، ريپذ بيآس قا

 آنھای صدا و سر پر اريبسی اسيس مبارزات با اسيق دری شتريب مراتب بهی دار هيسرما ضدی طبقاتی ھا بارقه دوره

ی طو(ن صفوف کهی کارگر ميعظ تيجمع. بود دارا 1332 تا 1320ی سالھا فاصله در توده حزب سر پشت در

 حساب هيتسو ارمغان را خود کاريپ قدرت کل دند،يبخشی م عظمت و ساختندی م پر را توده حزبی اسيسی ھا نگيتيم

 نيا. نمودی نم نيچن 50 دھه نخست مهينی کارگر جنبش اما کردند،ی م ھم بای بورژواز ارتجاع مختلفی ھا بخش

 دار هيسرما طبقه مقابل در خود فرسوده اريبس تيموقع بھبود و ميترم پود و تار نازل اريبسی سطح در ولو را قدرت

 در. باشدی درسھائی حاو ،اين حاديه به مارکس نگاه هيزاو و مشابهی خيتار واقعه کي به اشاره ديشا نجايا در. کردی م

 زدند، اعتصاب به دست مزددست شيافزا خواست طرح با آلمانی ايسيليش در کارگر ھزار چندی Fديم 1844 سال

 کارگران هيعل معمول مطابق هيسرما سرکوبی قوا کردند، مقاومت کارگری ھا توده مطالبه مقابل در داران هيسرما

 دوستش با ھمراه مارکس زمان آن در. شکست ھم در را اعتصاب ،سرکوب و قھر به توسل با و شد دانيم وارد

 اعتصاب و نوشتی ا مقاله روگه. ساختندی م منتشر را» یآلمان –ی فرانسو سالنامه«  معروف هينشر» روگه«

 ليدل به اعتصابات گونه نيا که داشت اصراری و. خواند تياھم کم آنی اسيس بار فقدان خاطر به را ايسيليش کارگران

 با خودی ھمکار به او(ً  روگه مقاله خواندن با مارکس!! گذاشت نخواھدی ريتأث آلمانی جار اوضاع بر نبودنی اسيس

ً يثان و داد انيپای و  کارگران اعتصاب انيم سهيمقا به شيخو نقد در او. گرفت انتقاد باد به را روگه نظرات اساس ا



 اثرگذارتر و تر کننده نييتع تر، مھم را نخست زشيخ و پرداخت ھا آنی سيانگل رانيھمزنجی اسيس مبارزات با ايسيليش

 نداشتن اي داشتن سر بر بحث که بود نيا مارکس کFم ماحصل. کردی ابيارزی سيانگل کارگرانی اسيس اعتراضات از

 مارکس. باشد موجود تينيعی ا شهير رييتغی برای و جنگ سFح وی طبقات ديبا کارگری آگاھ. ستينی اسيسی آگاھ

 اريبس کندی م کمکی آگاھ نيا پرورش و رشد به که آنجا تا ايسيليش کارگرانی اقتصاد اعتصاب که کرد اضافه

 چيھ به قادر (زمی طبقات هيبنما فقدان ليدل به سيانگل کارگر تودهی اسيس مبارزات کهی حال در است، ارزنده و اثرگذار

  )4(. ستين کشور آن روز اوضاع دری اساسی جائ به جا

 جنبش درون کشمکش مورد مسائل نيتر زده آشوب ازی کي درک ديکل گرشيدی ھا حرف ھمه مثل مارکس سخن نيا

ی اسيسی آگاھ نيشتريب با باشند، استيس کرانيب بحر دست رهيچ غواصان توانندی م کارگران. استی جھانی کارگر

 تازھا و تاخت نيا ھمه از پس سرانجام و اندازند راه انقFب سر پشت انقFب سازند، سرنگون را ھا ميرژ نيرومندترين

ی بخشھا که استی سرنوشت نيا. گردندی طبقات کارزار مات لحاظ ھمه از و سردرگم مفلوک، ر،يتقص به ورشکستگان

 تجربه را آنی شرقی اروپا و قايافر ن،ي(تی کايامر ا،يآس در ستميب قرن طول دری الملل نيب کارگر طبقه ازی ميعظ

 ليتحمی برا را ھا جنبش نيتر گسترده توانندی م کارگری ھا توده. است آموز درس زين ماجرا گريد هيرو. است کرده

 در را ھای روزيپ نيتر کننده رهيخ توانندی م دھند، سازمانی بورژواز بر خودی اجتماع وی رفاھ ،یاقتصاد مطالبات

 زين نهيزم نيا در. باشندی طبقات مبارزه مستأصل و زبون سرگردان، بازندگان ھم باز اما آرند دست به قلمروھا نيا

 آن بری درست به مارکس آنچه. است مصداق نيبھتر کايامر کل وی غرب وی شمالی اروپا کارگر طبقه سرنوشت

ی فرھنگ ،یمدن ،یحقوق ،یاسيس ،یاقتصادی ھا حالتی تمام در کارگران مبارزهی زيست هيسرما جوھر داشت حيتصر

 رايز شدی می تلقی تياھمی ب دهيپد» روگه«ی برا ايسيليش کارگران زشيخ. بودی اجتماعی زندگی قلمروھا کل و

 ھمان خم و چيپ در بالعکس مارکس اما د،يکوبی نم آلمان روز تيوضع سپھر بر را حاکمی اسيس قدرت رييتغی شعارھا

 حتی او کرد،ی م مشاھده را هيسرما مقابل در کارگر تودهی طبقاتی خودپوی آرائ صفی ھا بارقهی اقتصاد جنبش

 نيچن چرا. ديدی م هيسرما به ھا آن حمله را شيخو شدن کاريب به اعتراض در ھا نيماش به کارخانه کارگران حمله

 بحث در ژهيو به و است مھم پاسخش که استی پرسش آورد؟ی م نظر به گونه نيا را مذکور حادثه و ديشياندی م

  . است اريبس تياھم حائز ما حاضر

 چيھ ھمی بورژوائ تانتيليمی طلبی دموکراسی برا و نبودی ستيکاليسند راست سميرفرم رياس ايسيليش کارگران شورش

 بستن وی سينو ضهيعر دنبال ،دادی نم تياھم را هيسرما با تيضد هيبنما بدونی زيست ميرژ. نمودی نم خردی ا تره

 سرشان بر هيسرما آنچه هيعل کارگر ھزاران. دنبو ھمی بورژواز دولت و مقررات و حقوق و عرف و شرع به ليدخ

 استثمار وی اجتماع کاری بارآور شتريب چه ھر بردن با(ی برا تFش در داران هيسرما دند،يشوری م آوردی م

 ورطه به شد،ی م کاريب کارگر توده ساختند،ی م ديتول پروسه وارد را مدرن آ(ت نيماش کاری روين تر انهيوحش

 نيماش لباس هيسرما اما نبود هيسرمای سوا زيچ چيھی خوار وی کاريب نيا باعث وی بان افتاد،ی م فقر وی گرسنگ

 مذھب و تيمدن و قرار و قانون به توسل چيھ بدون کارگران. شدی م ظاھر دار هيسرما تيشخص در و داشت تن آ(ت

 قيطر نيا از و آ(ت نيماش به شيخوی طبقات کننده نييتع قدرت به اتکاء با صرفاً  و هيسرما حقوق و اندرز و وعظ و

ی رو بر و ديدی م کارگران خودجوشی زيست هيسرما شفاف جلوه را حمله نيھم مارکس و کردندی م حمله هيسرما به

 و دار افق آگاه، خFق،ی دخالتگر ازمندين قطعاً  کهی زيچ. کردی م محاسبه آن بلوغ و دنيکش برگ و شاخ و دنيبال

 مورد در با( مباحث و ماجرای تمام. بود مارکس خود مانندی ھائ انسان وی کارگر جنبشی اندرون نيفعال مند نقشه

 کارگران ھم نجايا در. نمودی م صدق ھمی ديخورش 50 دھه نخست مهين در ران،يا کارگر طبقه مبارزات تيوضع



ً يدق بالعکس. جستندی نم توسل هيسرما حقوق و عتيشر نظم، ناموس قانون، به. کردندی نمی نگار ضهيعر  قدرت از قا

 اريبسی ھا کيتاکت ھا وقتی برخ راستا، نيا در. ساختندی م دانيم وارد را قدرت نيا. نمودندی م آغاز خودی طبقات

ی سلطنت ميرژ سرکوب و قھری قوا خونيشب آماج آسمان و نيزم ازی وقت مثFً  گرفتند،ی م کار به ھم رای ا مسخره

ً  کارگران!! کردندی م بلند دست بر را شاه عکس آنجا و نجايا ناگھان شدند،ی م واقعی بورژواز  بسيار غلطی کار مسلما

 و قرار و قدرت و دولت بهی رو کار، نيا با آنان که ميکن فکر اگر استی نادرست اريبس تصور اما ،انجام می دادند

 کشتار و قھری خدا هيکر تمثال بالعکس زدند،ی نمی عمل نيچن به دستی واقع طور به آنھا نھادند،ی م هيسرما سلطنت

 به آنھا. ساختندی م هيسرما درنده ارتش برابر در خود مقاومت زيخاکری معمار خاشاک و خشت را هيسرما تيسبع و

 خلق وی خو چه ھر د،يدانی نمی زيچ تيبشر از شما که گفتندی م هيسرما شدهی مغزی شستشو اي ميدژخ اکره و عمله

 کامل وقوف با ما و ديباشی م هيسرما شاه اراده بدون عيمط و فعل آلت است، بسته بر رخت وجودتان از استی انسان

. ميکنی م استفاده شما حيوقی سرسپردگ اثباتی برا و شما تھاجم دفعی برا اختاپوس، نيھم عکس از ،ھمه اينھا به

ی زيست هيسرما ارتقاء عرصه در. بود ريپذ بيآس و فيضع پراکنده، افق،ی ب کامFً  دوره نيا در رانيای کارگر جنبش

 %80 حدود. نھادی نم شينما بهی اتکائ قابل اندوخته چيھ ،یمزد کار ضد آگاهی ھست به خودی طبقات ختهيخودانگ

. ماندی می نکردن باور بيعجا به شتريب کارگر کي دست در روزنامه دنيد. نداشتند نوشتن و خواندن سواد کارگران

. بود نيپائ کارگر تودهی اجتماعی حت وی اسيس دانش. کردی م داديبی کارگری ھا خانواده انيم در خرافه و جھل

 ھا آنی اجتماعی ھست پود و تار خوره بسانو ساواک  ميرژ از وحشت ،یزيگر استيس ،یشگيپ قناعت ،یکار محافظه

 مراکز ھمه در کارگران جنبش ھمزمان اما داشت، وجود ھای فروماندگ و ھای کاست معضFت، نيا ھمه. خوردی م را

 ونيسياپوز آن اي نيای تروا اسب نقش آنکه بدون باشد، خود ماوراءی روين چيھ رو دنباله نکهيا بدون د،يتول و کار

 کردی می سرکش خورد غوطهی ستيکاليسند راست منحط سميرفرم منجFب در اينکه بدون و دينما فاءيا رای بورژواز

 باز چرخش از رای صنعتی ھا تراست نيبزرگتر کرد،ی م اعتصاب نمود،ی م مطرح را مطالباتش. تاختی م شيپ و

 نيھم ضرب به و نمودی م اعمال را خود قدرت انداخت،ی م فرو انيجر از را ھا ارزش اضافه ميعظ رود. داشتی م

  .نمودی م ليتحم هيسرمای ھا ميرژ نيتر ميدژخ و داران هيسرما نيتر درنده بر را خودی ھا خواستی اريبس قدرت

 ارتقاء و دنيبالی برای مساعد اريبس تيظرف از مختصات نيا با ران،يا دری ديخورش 50 دھه اول مهينی کارگر جنبش

 که خواستی می فراوانی ھا برگ و ساز رخداد نيا وقوع اما. بود برخورداری ستياليسوس وی طبقات آگاه جنبش کي به

 شناوران که داشت ازينی اثرگذاری اندرون آگاه نيفعال به زيچ ھمه از مھم و زيچ ھر از شيپ. نداشت وجود کدام چيھ

 لباس در نه آنان، ازی آحاد عنوان به بلکه کارگران سری با( در نهی نيفعال باشند،ی طبقات مبارزه خروشان شط ماھر

 کيارگانی عضو کهی ريسربازگ مأمور نينش حزب نه کار،ی روين فروشنده توده سلک در که دارا طبقات دانشوران

 افق به آشنا کهی دولتی دار هيسرما قبله نمازگزار نه ،یمزد کار ضد کاريپ اھل که اردوگاه سر با نه ،یجار جنبش از

 راه دھنده ادامه که ستينيلن نه ،یدار هيسرما ضدی شورائی ابيسازمان پرچمدار که ستيکاليسند نه ،یمزدی بردگ الغاء

 ختنيآو وی کارگر جنبش کردن شقه شقه کار به دست نه ه،يسرما ضد طلبی سرنگون کهی خلق زيست ميرژ نه مارکس،

ی برا جزم عزم صاحب کهی بورژواز ارتجاع ازی بخش بکارانهيفری جوئی دموکراس وی طلب رفرم به آن جزء ھر

 نه با(خره وی دار هيسرما تيسبع وی کتاتوريد و ستم اشکالی تمام هيعل کارگر طبقه عيوس تودهی شورائی ابيسازمان

 فروش و ديخر رابطه امحاء جنبش آگاه فعال که هيسرمای زير برنامه و نظم و دولت نوع  ليتبد و ضيتعو مشتاق

 به لحظه،ی دادھايرو بطن در و متن بر نکهيای برا و ببالد نکهيای برا 50 دھه نخست مهينی کارگر جنبش کار،ی روين



 آگاهی دار هيسرما ضد تای طبقات خودجوشی زيست هيسرما انيم سنگFخ و خم و چيپ از پر فاصله روزش لحظه

 اريبس دوم ازين. داشت اجياحتی اندرون نيفعال نيا ازی فداکار و مصمم تيجمع به کندی ط رای ستيکمون وی مارکس

. بود کارگری ھا تودهی طبقات مبارزه راه سری ھا گمراھه ھمه از آن کامل گسست ريمس نيای طی برا جنبشی اتيح

 سميرفرم پرتنوع اريبس اشکال و کيدموکرات اليسوس راست سميرفرم فيط دو ھر توسط شدهی حفاری ھا گمراھه

ی ريجھتگ ھر راه سر مھم سد نقش و داشتند خود مصادره در را روزی جھانی کارگر جنبش کل کهی نيلنی نما چپ

 رانيا در 50 دھه اول مهينی کارگر جنبش. کردندی می باز رای الملل نيبی ايپرولتاری مزد کار لغوی ستيکمونی واقع

 داد رخ شيبرا آنچهی سوای سرنوشت چيھی دار هيسرما ضد جنگی واقع لير بر دنيچرخ بدون و با( گسست بدون

 از آنچه که ندارد قبول ايدن اي رانيا چپ بزرگ اي کوچک جزء چيھ است ھنوز که ھنوز. باشد داشته توانستی نم

 راه و شد رانيای شھرھا کلی ھا ابانيخ واردی ا توده وی سراسر گسترده، جنبش شکل در بعد به 56 سال اواخر

 جا، ھمه که رومندين و عيوسی جنبش. بود 50 دھه اول مهينی کارگر جنبش نيھم گرفت، شيپ را شاه ميرژی سرنگون

 تنه نيا با کهی جنبش. داشت حضور ديتول و کار مختلف مراکز و شھرھا محدوده خارج مناطق ھا، کارخانهی تمام در

 و توان پر سال چند طول در کهی جنبش. بودی مزد کار لغوی برا وی دار هيسرما ضدشعور آگاه  فاقد رومند،ين اريبس

 تضاد حکم به کهی ستيکمون داريب سر با نه وی طبقات آگاهی ھست با نه را کار نيا اما ديجنگ هيسرما هيعل پرشکوه

 نيا گام چندی تيوضع نيچن بای جنبش نيچن. دادی م انجام خودی طبقاتی ھست دری طاغو   سرکش ،خودجوشی سرشت

ی سو بهی راھ چيھ افتني به قادر افتادی اقتصاد کوبنده بحران ورطه به رانيای دار هيسرما کهی شرائط در تر طرف

 از مفرطی فروماندگ در غرق خود کهی وقت و جستی می راھ ديبا. شدی نم موجود وضع بر غلبهی برای افق چيھ

ی آمادگ نيشتريب با که بود فرصت مترصدی اسFم افتهي سازمانی بورژواز ھار ارتجاع آمد،ی نم بر کار نيا عھده

 باره نيا در. تاختی م قدرت عرش به و شدی م آن موج سوار د،يقاپی م را ارشياخت عنان. رفتی م سراغش به (زم

ً . کرد ميخواھ صحبت ليتفص به بعداً    . ميکن مرور شتريب را کارگران دوره نيا کاريپ کارنامه عجالتا

 

  اعتصابات پرموج طوفان و کارگران

  تيچ جھان کارگران شورش

 نيای سوا که بودی زدي فاتح صادق محمد شرکت صاحب دار هيسرما. دارد قرار کرجشھر  در تيچ جھان کارخانه

 جھان،ی ساز نخ جھان،ی نبات روغن جھان،ی چا. داشت خود تيمالک در رای فراوانی صنعتی ھا غول مؤسسه،

 متعددی بنگاھھا جھان،ی بافندگ جھان،ی آبادان شرکت آرمه،ی ساز کي(ست جھان، موتور روغن جھان، سردخانه

 ھزاران فاتح. داشتند تعلق او بهی ھمگ ھا کارخانه و عيصنا نيا ازی با(ئ بلند ستيل و جھانی دامدار وی کشاورز

 و بنگاھھای تمام در استثمار شدت. بود با(تر 2000 از تيچ جھان کارگران شمار فقط. کردی م استثمار را کارگر

ی توحش ھر به دست استثمار نيا افزونتر ھم باز ديتشدی برا او. سودی م مرگ به سری و تيمالک تحتی ھا شرکت

 نيا کاری روين تا دادی م کوچ تھرانی سو به خود زادگاه شھر زد،ي از را گرسنه و کاريب انسان ريکث ليخ. زدی م

 آماج و بخرد تھرانی ھا حومه کارگران گانيرا شبهی بھا از تر نازلی حتی بھائ به را هيسرما جھنم شدگان نينفر

 زن کارگران نيتر مستأصل و نيتر گرسنه ن،يتر مفلوک جان به نيد فريب سFح با. دھد قرار خود انهيوحش استثمار

 از و فرسودی م کاری ھا روزانه نيتری طو(ن با ،یکار شرائط نيتر کشنده و نيتر سوزان درآن ھا را  و افتادی م

 در. بود نيپائ اريبس تيچ جھان در جمله از ،یوی ھا کارخانه ھمه در کارگران دستمزد سطح. ساختی م ساقطی ھست



 1350 سال بھشتيارد 6 در ھا آن. گرفتند اعتصاب و اعتراض به ميتصم کارخانه نيا کارگر 2000 ،یوضع نيچن

 محقق را آنھا خواست تا دادند فرصت شرکت مالک تکاريجنا دار هيسرما به روز 3 و شدند دستمزد شيافزا خواستار

 چيھ فقط نه آنھاست سا(ران اسFم ژهيو به انيکارفرما ھمه خاص کهی بار چندش متفرعنانهی تفاوتی ب با فاتح. سازد

 آوار کارگران سر بر ھم رای بشر ضد قھر و ريتحق و ديتھدی ائيدن که نداد نشان مزدھا شيافزا زانيم چيھ بهی ليتما

 دار، هيسرما نفرت و نخوت از ما(مال واکنش دنيد با کارگران و بود ماتومياولت موعد انيپا بھشتيارد 8 روز. کرد

 هيسرمای سلطنت ميرژ سرکوبی قوا از معمول مطابق کارخانه صاحب.  آوردند در صدا به را اعتصاب شروع پوريش

 کارخانه طيمح وارد کارگرانی صدا کردن خفهی برا ژاندارمی ريکث شمار زدن ھم به چشم کي در و نمود استمداد

 اما گردانند باز کار سر به را کنندگان اعتصاب تا دنديکوش کشتار به ديتھد و قھر و زور به توسل با ھا ژاندارم. شدند

 انيم که اند نموده ثابت ی مھم،ھا بزنگاه سر بر ژهيو به رخدادھا، غالب در خاً،يتار ولی ،شهيھم نه ولو کارگران

 گريدی سو دری طبقات کاريپ و مقاومت برگ و ساز مرگ و یسو کي در ميتسل وی گرسنگ ازی ناش زيآم خفت مرگ

  . کنندی م انتخاب رای دوم

ً يدق زين تيچ جھان کارگر توده  نابرابر نبرد از بسيار پرشکوه  یا صحنه خود مقاومت با و ستادنديا آنان. کردند نيچن قا

 آماده کارگران متقابFً  و افزود خود توحش و ديتھد بر سرکوبی قوا. گذاشتند شينما به را کار و هيسرما انيم

. افتادند راه هيسرما دولت» کار وزارت«ی سو به تھران – کرج جاده طول در کارگر 2000. دنديگردی مائيراھپ

ی دار هيسرما درنده دولت به کارخانه صاحب تکاريجنا دار هيسرما دست از تا روندی م آنان که بود نيا ماجرا ظاھر

 ھمان گرا. برد ادي از دينبا را زيچ کي اما ست،ينی حرفی جا بودند توھم نيا رياس کارگران نکهيا در!! کنند تيشکا

! دارند؟ی ا معجزه انتظار امامزاده نيا از واقعاً  کهی ديپرسی م ميرژ کار وزارت عازم کارگران انبوه تيجمع از موقع

 با ھمه اينھا»!! ميبر دزدان سيرئ شيپ را دزد تيشکا تا ميروی می آر: « گفتندی م طنز به قطعاً  آنھا درصد 80

 بودند،ی عاص هيسرما هيعل آنھا. ستين دشوار پاسخ چرا؟!! دادندی م انجام را نادرست کار نيھم و رفتندی م کارگران

 که تعجبی جا چه و کردندی م مبارزه ديبا نمود،ی م ديتھد مرگ وی گرسنگ به را کودکانشان و زن هيسرما قھر فشار

رژيم ھای  توسط روز آن تا شيدايپ لحظه از آنھا جنبش نمی دانستند. رای دار هيسرما هيعل مبارزه درست رسم و راه

 بهی ا گمراھه از ،بشری رھائ دار هيداع و آنھا سری با( احزاب توسط و سرکوبی بورژوازحاکم و دولت ھای 

   افکنده بود.  اقامت رحل گريد هگمراھ

 کهی ا جادهی سو دو ھر در. دادند ادامه تھران شھر سمت به را خويش یاعتراضی مائيراھپ کارگر 2000بيش از 

 ھزاران و صدھا کدام ھر در کهی بزرگ اريبسی صنعتی واحدھا. داشت قرار کارخانه سر پشت کارخانه رفتندی م شيپ

 انيم از که دادی م نشانی بعدی ھا گزارش. بودند داران هيسرمای برا هيسرما و ارزش اضافه ديتول مشغول کارگر

 رنج و مشترک درد احساس با وارھا،يد پشت از خود معترض رانيھمزنجی صدا دنيشن بای ا عده کارگران نيا

ً . دنديگردی م آنھا صف به وستنيپ آمادهی ھمگان  و انيکارفرما ليدل نيھم به درست و کردندی م را کار نيا بعضا

 اساس بر ھا نيا ھمه با. دادند ھا کارخانهی خروج وی ورودی درھای تمام بستن به دستور ھا کارخانه حراست

ً  کارگران ،یمائيراھپ  قيدقا طول در روزھا آنی خبرھا  اعتراض صف به پراکنده و تک تک صورت بهی اديز نسبتا

 با سرکوبی قوا. شد بالغ نفر 1000 به روزھا باز ھم مطابق گزارشات ھمان عده نيا شمار. دنديگرد ملحق کنندگان

 شتريبی روين اعزامی تقاضا ميرژی نظام قدرت مراکز با تماس ضمن و نمودی فروماندگ احساس وضع نيا مشاھده

 1000 حدود که بود جا نيھم در و دنديرسی کاروانسراسنگ به موسوم منطقه بهی مائيراھپ ادامه در کارگران. کرد



 توده بر را راهی شاھنشاھ منفور ارتشی ھا ونيکام بر سوار مزدور، منصبان صاحبی فرماندھ تحت سرباز،

 مقاومت آماده استوار اراده با انيمايراھپ و رفت نشانه هيسرمای مزد بردگان نهيس به ھا مسلسل. بستند کارگر معترض

 عقب به را مزدوران صفوف توانستند نخست لحظات در و شتافتند ھا مسلسل جنگ به کلوخ و سنگ با کارگران. شدند

 صف. کردند صادر عام قتل دستور با( مقامات از جواز کسب با ارتش آدمکش فرماندھان شد، مغلوبه جنگ. رانند

. برداشتند نيسنگی ھا زخمی ادتريز اريبس شمار و شدند کشتهی اديز عده. ديگرد باران گلوله کارگرانی طو(ن اريبس

 شدگان کشته جمله از کارگری عل و کوکارين حسن روز،يف حشم ] هيوج. رفت با(تر نفر 20 از روز آن کشتگان آمار

 چه اگر و خوردند شکست شدند، پراکنده زهيسرن زور به و قھراً  آنھا ماندند، بازی مائيراھپ ادامه از کارگران. بودند

  . دندينرس خود خواست به اما ديگرد اضافه آنانی دستمزدھا بهی الير چند ظاھراً 

 در شاه، ميرژ درون در رای گوناگونی ھا بحث داديرو وقوعی روزھا در آنھا کشتار و تيچ جھان کارگران شورش

ی فردا. زد دامن مسلحی کيچری سازمانھا درون در وی کل طور به جامعه سطح در کارگر، طبقه عيوسی ھا توده انيم

 مقابلهی برا که داشت اعFمی ضمن طور به ه،يسرمای سلطنت درنده ميرژ وقت ريوز نخست دايھو عباس کشتار، روز

 ازی بخش حل راه اي شيخو حل راه طرح از روز ھمان در او. ديشياند گريدی ا چاره ديبا کارگران مبارزات موج با

 و گردند کايسند صاحب ديبا کارگران که بود نيا دايھو حرف ماحصل. نکرد غيدر حاکم ھاری بورژواز ارتجاع

تعبير زمينی . گردد فصل و حل ھا هياتحاد و کاھايسند درون در آرام و خفته سطح ھر در و جنس ھر از ھا کشمکش

اين سخن نيز بسيار صريح و آشنا بود. اينکه بايد سنديکاھا و اتحاديه ھائی پديد آيند، سد راه شکل گيری مبارزات 

 کارگر طبقهکارگران شوند و کار سرکوب جنبش کارگری از اين طريق نيز سوای اعمال قھر نظامی دنبال گردد. 

 و دامنه بر روز ھمانی فردا از که نداد راه دل بهی وحشت چيھ فقط نه خودی تيچ جھان رانيھمزنج کشتار از رانيا

 دادن جان شکوه و مبارزه تيمبرم که واھمه و ھراس نه بود دادهی رو آنچه از آنھا. افزود خود مبارزات شدت و عمق

 پرونده واقعه، ليتحل دری کيچری سازمانھا. دادند ادي ھم به و آموختند را استثمار هيعل کاريپی جبر پروسه در

 ھمه که زدند اديفر کارگری ھا توده به خطاب و آوردند رونيبی ارسطوئ منطقی گانيبا از را» مطلوب به مصادره«

 بعدھا آنھا!! است راه تنھای کيچر زيقھرآم مبارزه به توسل و است بسته راھھا ھمه. ماستی حرفھای درست گواه زيچ

 خلقی فدائی کھايچر سازمان. سازند خود راهی درست و شيخو وجود متوجه را کارگران ،یاتيعمل انجام با تا دنديکوش

 جرم به را کارخانه سفاک و منفور دار هيسرمای زدي فاتح محمدصادق 1353 سال مردادماه ستميب روز در رانيا

 پاسگاه سال نيھم بھار در زين خلق نيمجاھد سازمان. رساند قتل به و داد قرار گلوله ھدف کارگران کشتار

 سطح در. ساخت منفجر بمب با بود کارگری ھا توده کشتار در کيشری نظام مراکز جمله از که رای کاروانسراسنگ

ی نيد ھاری بورژواز با(خره و کردند نفرت ابراز کارگران عام قتل به نسبتی عاصی ناراضی ھا توده جامعه

 عمق در. ساخت خود شوم و فيکث اريبس ارتزاق برگ و ساز را حادثه بند بند وار کرکس شهيھم مثل ونيسياپوز

 کارگر ھر مسلم حق را خود طبقه حاکمان داغی ھا گلوله و گفتی م» نازشست« شاه تکاريجنا ميرژ به خود وجود

 با و سازد خود کاسبکار چھره سرخاب رای قربان کارگران خون تا ديکوشی م حال ھمان در د،يدی م معترض

   .پردازدی طبقات بانيرق ازی خواھ باج به بيشتر یسرزندگ

 ازی برخ دری گريد مھم اعتصابات 51 و 50ی ھا سال فاصله در و تيچ جھان کارگران زشيخ از بعدی ماھھا در

 فاصله نيھم در» یمل پارک« به موسومی مل کفش مجمتع کارخانه 24 کارگران. داد رخ کشوری صنعت بزرگ مراکز

 با و دستمزدھای کم به اعتراض در کارگر 9000 حدود .کردند آغاز را خود 50 دھه بزرگ اعتصاب نينخستی زمان



ی شرکا و شرکت صاحب دار هيسرما» یروانيا. «دنديکش کار از دست دخوی اقتصاد وی شتيمعی ھا خواسته طرح

صاحبان . زنند باز سرھای آنان  خواست قبول از و کنند مقاومت کارگران اعتراض مقابل در تا دنديکوشی وی ژاپن

ی روين. خواستند کمک کار، سر به کارگر توده بازگرداندنی برا م،يرژ سرکوبی قوا وی ژاندارمر از سرمايه

 حصول بر (زمی کپارچگي با و زدند مقاومت به دست کارگران. شد دانيم وارد سطح نيتر عيوس دری انتظام

 مطالبات ازی نازل سطح به هيسرما صاحبان سرانجام و ديانجام طول به روز چند اعتراض. فشردندی پا مطالباتشان

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

 ھدف بای بورژواز. گذاشتی جا بهی جد ريتأث ھا آن رانيھمزنج ريسا انيم اعتراض شور گسترش بر ش،يدستاوردھا

 راھکار که ديتولی ھا نهيھز کاھش نيشتريبی زير برنامه و موجودی اقتصادی ھا ساخت ريز از حداکثری ريگ بھره

 در ،ینيمعی ائيجغراف محدوده در را، هيسرما ريمقاد نيتر ميعظ کرد،ی م نييتع را سود ارقام نيبا(تر بهی ابيدست (زم

 منطقه نيا سراسر در. بود کرده زير شيپ شھر دو نيای مواصFت مھم جاده سهی حواش در کرج و تھران انيم فاصله

ی سراسر رهيزنج کي  گر،يھمد واريد به واريد کارگر، ھزار چندی دارای ھا کارخانه وی صنعت بزرگی ھا تراست

 گريدی ديتولی واحدھا دربه سرعت  داد،ی م رخ کيفابر ھر در آنچه اخبار. دادندی م ليتشک را ديتول و کار مراکز

 کاری روين فروشنده تيجمع بخش نيرتريکث ن،يای سوا. افتندی يم اطFع آن چون و چند از کارگران و ديچيپی م

 ھا، آباد افتي زورآبادھا، آبادھا،ی حلبی راھ روزانه، کاری متوال فتيش دو اي کي از بعد عصرھا ھا، یکمپان نيا شاغل

 دری کارگر متراکم و شلوغی ھا محله آن در دند،يگردی م گريد مشابهی ھا نينش کومه و نوھا رانيشم دھا،يسف خاک

 شرب آب حملی برا آبی عمومی رھايش کنار در انتظار گاه به ھا،ی نانوائ صف در روزمره، جيرای دارھايد

، رنج و درد. کردندی م باز ھم شيپ دل سفره گريدی جاھا و ھا کارخانه ذھاب و ابيا وسائط ستگاهيا در ،یمصرف

 رانش،يھمزنج و خود که را آنچه ھر کدام ھر و نمودندی م بازگو ھمی برا را مشترک فFکت و ستم ،حقارت ،استثمار

 آحادی ھمگ. کردندی م نجوا ھم با بودند داده انجام رشانيدامنگی انتھای بی ھا بتيمص به اعتراض در کار، طيمح در

 از ،یواحد نقطه از آنانی ھايروز هيس و ھای بدبخت  ت،يمحروم فقر، ،یستمکش شهير بودند،ی واحدی اجتماعی ھست

 تاری تمام. داشتند را آوردی م سرشان بر هيسرما آنچه هيعل خشم آتشفشان حالتی ھمگ. ديجوشی م هيسرما وجود قعر

 و اعتصابات به مربوط گزارشات. بود آنھا مبارزات و استثمار کار، شرائط اخبار انتقال مصالح ھا آنی زندگ پود و

ً  راھھا، نيا ھمه از کارخانه ھری جاری دادھايرو  خبرھا نيا.ديچيپی م گريد کار مراکز کارگران گوش در عيسر نسبتا

 شور کرد،ی م درز که کجا ھر به بود، ھمگن رنج و درد و استثمار هيعل متحد اعتراض پژواک که ليدل ھمان به

ی ھا کارخانه در ژهيو به سال، دو نيا در اعتصابات. ساختی م مشتعل و بردی م خود با ھم را زشيخ و مبارزه

  .    ديکش برگ و شاخ زين کشور نقاط ريسا به عيسر اريبس اما کرد شيافزا به شروع تھران، -کرج محور

  

 ازی ھائ بخش ،1351 سال ھمان در که بودی گريد بزرگ کارخانه خوزستان استان در »اريشھری صنعت گروه«

 تعلقی داخل وی خارج نفوذيذ اريبس داران هيسرما به شرکت نيا. ديگردی ليتعط دچار کارگران مبارزات موج با آن

 ،یرضائی عل. بودند آنی خارج سھامدار دوی آلمان) Demac( وی کائيامر» Filip Brothers «ی.ھايکمپان. داشت

 2000 از شيب. دادندی م ليتشک را آنی رانيا مالکان انيفرمانفرمائ و زادهی عل ،یا گنجه نيناصرالد ،ی(جورد

ی ا انهيوحش اريبس صورت به شھباز و شھاب شھپر، شھداد، ار،يشھری نامھا با شرکت بزرگ بخش 5 در کارگر

 قراری صنعت کياستراتژ مراکز زمره در کشور، فو(د صنعت ازی مھم حلقه عنوان به مجتمع کل. شدندی م استثمار



 اش سا(نه ديتول. کردی م بازی جد محاسبات ،یاجتماع هيسرما ديبازتول چرخه در آن نقشی رو بر شاه ميرژ و داشت

 فو(د ازی توجھ قابل سھم. رفت فراتر آھن شمش تن ھزار 40 و آ(ت آھن تن ھزار 600 مرز از 51 سال در

 ھر آستانه دری رضائی عل و نمودی م داريد شرکت از يک بار سال ھر شاه. شدی م ديتول جا نيھم در کشوری مصرف

 وی تيامن شدت به ژه،يو شرائط نيا ريتأث تحت کارخانه کار طيمح. افزودی م مجتمع بهی ا تازه بخش جFد، آن سفر

 افتيدر را دستمزدھا ميزان نيتر نازل ران،يا گريدی جاھا ھمه مثل کارگران. بود رعب و ھراس و خفقان از آکنده

 تومان 12 فقط کردندی می فن کار که آنان و فرزکاران جوشکاران،ی رسم مزد زانيم 1351 سال دری حت. نمودندی م

 در تومان 8 فقط ساده کارگران. ديرسی نم تومان 30 به متخصص، کارگران روزانه دستمزد حداکثر. بود روز در

با بيشترين  گداخته آھن طو(نی و عريض یھا ورقه. بود آور مرگ لحاظ ھمه از کار شرائط. کردندی م افتيدر روز

 شمش عده ای کارگر. شدی م ريسراز ھا ليری رو و خارج ھا کوره از اد،گری سانت درجه 1200 حرارت با سرعت

ی دست هياول ابزار و انبر با وقت فوت چيھ بدون ھمزنجيران ديگر آنھا و کردندی م کنترل دستگاھھا قيطر از را ھا

 ھمان در آنھا ازی اريبس محتوم سرنوشت ،(عFجی ھايماريب انواع وی کبد امراض وی کور به ابتF. نمودندی م کFف

 طيمح سوانح مکرر وقوع و (زمی منيا وسائل گونه ھر فقدان ليدل به زين ھای ليخ .بود شرکت در کار نخستی سالھا

 بيترک از شاه ميرژ و شريک وی یآلمان وی کائيامرسرمايه داران  ،یرضائ. دادندی م دست از را شيخو جان کار

 کرد و لر و عرب و فارس از و آوردندی م عمل بهی ستيتاليکاپ تکارانهيجنای ھا یبردار بھره کارگری ھا تودهی قوم

 انيم تفرقه جاديای برا داران هيسرما. جستندی م سود هيسرما هيعل متحدشان مبارزات ازی ريجلوگی برا آنھا بودن

 زين رای رانيرايغ وی رانيای مزد بردگان تا بردندی م کار به را خود تFش ھمه. کردندی نم بسنده حد نيا به کارگران

 پرداخت تومان 600 معادلی ا انهيماھ دستمزد (زم ھای تخصص داشتن بای حت ھا یاول به. دھند قرار ھم مقابل در

  )5( مزدھای بسيار بيشتری دريافت می نمودند. ،یفنی توانائ و سواد سطح ھمان با ھای دوم نمودند،ی م

 زيلبر صبرھا کاسه 51 سال در. کردی می باز را انفجار باروت نقش کارخانه شاغل کارگر تودهی برا با( مسائل ھمه

 در را ماھه چند فشردهی آموزش دوره کي که بودندی کسان العمومی عل نانيا. شدند اعتراض آمادهی فن کارگران. شد

 ھا حقارت تحمل و دستمزدھا نيپائ سطح از. داشتند خود نهيشيپ در آلمان کشور در شرکت، ديتول پروسه با رابطه

ی ھا ليآش پاشنه از ھا آن اعتصاب دند،يکش کار از دست شيخوی ھا خواست طرح با روز کي صبح. بودندی عاص

ی جا به را خود تخصص به انيکارفرما ازين بودند، رانگريو ناآگاھی رياس زيچ ھر بر مقدم. ديکشی م رنجی مھم اريبس

 از ازيامت گرفتن و تخصصی ب رانيھمزنج از خود نمودن زيمتمای برای ا لهيوس نند،يبی جمع کارزار سFح آنکه

ی گروھ وی سکت منافع به نشدند، کارزار پروسه وارد خود طبقه جنبش نيفعالبه عنوان  آنھا. پنداشتند هيسرما صاحبان

 کارخانه کارگر 2000 ساختن ھمراهی برا راستا نيھم در. بستند دل رانيھمزنج با خود موھومی تفاوتھا و شيخو

 آن از مشتعل قھر آتش وی طبقات مشترک رنج و درد و استثمار سراغ به دند،ينگردی شياند چاره و کوشش کار به دست

 ھشتند دست از هيپای ب توھمات ورطه در را خود کاريپ قدرت کل کار نيا با و دنديکش خط نھايا ھمهی رو بر نرفتند،

ً ی سطح در رانيا کارگر طبقه روزھا آن در. کردند آغاز را اعتصاب (زم پشتوانه بدون و  و وجود از توجه قابل نسبتا

 داران هيسرمای سو از شده حساب کهی تندنس. بردی م رنج ساز شکست و ندهيفرسا انبار،يز اريبس تندنس نيا کارکرد

 ازی ا عده ھا کارخانه مالکان. گرفتی م قراری سودجوئ موردی کارگر جنبش هيعلی سFح عنوان به و شدی م تيتقو

ی کارمند رسم و اسم مواردی ا پاره در. کردندی م جدا رانيھمزنج صف از داشتندی مھارت و سواد که را کارگران

ی کپارچگي کريپ بر قيطر نيھم از و ختنديآوی م گردنشان به کارگری ھا توده با زيتما مدال نمودند،ی م جعل شانيبرا



 نقش ،کار مختلفی ھا سالن در تا خواستندی م ھا آن ازی حت جاھای ليخ در. دنديکشی م ريشمش آن ھای طبقات اتحاد و

 کاری سخت و شدت سرعت، موجب کيستريھ نظارت و کنترل ،یريسختگ با. کنند فاءيا را هيسرما ھار اکره و عمله

ی ھا وهيش نيا ھمه به داران هيسرما. رنديگ قرار آنان استثمار تر انهيوحش چه ھر ديتشد خدمت در و شوند کارگران

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

 مھم معضل. داشتند جزمی عزم داران هيسرما و هيسرما هيعل مبارزه در که نبودند ھای دوم زمره در فقط نه اريشھر

ی خواستھا بر ديتأک و کارزار و اعتصابی برا شيخو طبقهی ھا توده متحد وی جمع جيبس ضرورت بهی توجھی ب آنھا

 مقابل در معمول مطابق انيکارفرما. دنديکش کار از دست (زمی کارھا انجام و تدارک نيا بدون آنان. بود مشترک

 سرکوب حاضر جا ھمهی قوا از ،یبورژواز کل نيريد سنت و رسم به ھم باز ھمزمان و ستادنديا کارگران خواست

 را اتھامات ازی طو(نی ستيل. شد دانيم وارد زدن ھم به چشم کي در ساواکی جھنم سازمان. ندنديطلب کمک هيسرما

 نيتر حساس کنار و جيخل هيحاش نجايا که داد اخطار کارگران به. نمود خود بار نفرت تھاجم و خونيشب برگ و ساز

 راه کارگران!! شد ديخواھ نابود صورت نيا ريغ در د،يگرد باز کار سر به!! است دشمنان کار اعتصاب!! است مرزھا

 هيسرما قدرت و اندک م،يديد کهی ا گونه به آنان مبارزهی روين اما فشردندی پا خود مطالبات بر و گرفتند شيپ مقاومت

  ميرژ و داران هيسرما. گرفتند قرار دھايتھد و ھا شکنجه نيبدتر آماج و شدند ريدستگی ا عده. بودی اختاپوس و ميعظ

ی ريجلوگ کاری ليتعط از تا نمودند تFش دند،يگرد متوسل اعتراض کشاندن شکست بهی برا ھم گريدی راھھا ھمه از

 در انگکنند اعتصاب فاحش تساھل رغم به که است توجه قابل. ننمودند غيدری تيسبع چيھ از راستا نيا در و کنند

ی ھا بخشی تمام در آنھا رانيھمزنج توجه قابل تيحما با آنان اعتراض ھمراھان، جيبس وی جمع مبارزه تدارک

 ميدژخی روھاين خونيشب فشار ريز کارگران و دينرس خودی ھا خواسته به اعتصاب ھمه نيا با. شد برخوردار کارخانه

  . شدند کار شروع وی نينش عقب به مجبور شاه ميرژ

  

  »رانايا«  کارخانه کارگران بزرگ اعتصاب

 کارخانه. دادی م قرار انهيوحش استثمار مورد را کارگر 5000 از شيب که بودی صنعت ميعظی واحدھا جمله از رانايا

. نمودی می سFخ را کارگر 1500 فتيش ھر و کردی م کار روز در فتيش دوی نيچ بخش. شدی م ليتشک بخش دو از

 کارگر 1000 ھا فتيش کدامھر  در. داشت را تيوضع نيھم ھا فتيش وشمار کار روزانه لحاظ به زينی ديتول بخش

 گرده بری اجباری کار اضافه ساعت 4 حداقل فت،يش ھری برا بخش دو ھر. شدندی م استثمار و کردندی م کار

 سال ھر رانايا. بود ساعت 12ی اجبار صورت به وی واقع طور به کار روزانه بيترت نيا به. نمودی م بار کارگران

 سا(نه سود و نمودی م ديتول گريدی زھايچی ليخ و سنگ پشم ، کيپFست ن،يمFم موکت، ،ینيچی کاش تن ھا ونيليم

 (زم ريتدابی تمام. بودی مستول کارخانهی فضا بری ا ندهيفرسا اريبسی سيپل وی تيامن شرائط. زدی م فلک به سر آن

ی درھای حت راستا نيھم در. ابدي ليتقل ممکن حداقل به کار طيمح در کارگران متعارف ارتباط یحت تا شدی م اتخاذ

 صاحب دار هيسرما. بودند کرده نصب و هيتعب ھم از دوری ھا فاصله به را مختلفی ھا بخشی خروج وی ورود

ی تمام باخت،ی م عشق نردی پھلو دربار وی کائيامر داران هيسرما ،لياسرائ دولت با. داشت نام» هيار« شرکت

  .انداختندی م نظر  شرکت رعامليمدی ساسان ناصر به و فرزندانش به ،یو به تمام نفرت با کارگران

 دری اجباری کار اضافه ساعت 4 محاسبه با که داشتند دستمزد روز در تومان 11 فقط کار شروع در ساده کارگران

ی ناراض مزدھا نازل سطح از ژهيو به وضع، نيا از کارخانه کارگر 5000 کل. ديرسی م - 164 به حالت نيبھتر



 1352 سال خرداد در. بردندی م سر به نشده اعFم باش آمادهی نوع در اعتراض، به زدن دستی برای ھمگ و بودند

 راهی جستجو به و زدند اديفر را کھنهی دردھای عاصی ھا توده. کرد انيطغ و دنيبال به شروع ھا ینارضائی نجوا

ی ليخ ميرژ عوامل و انيکارفرما. شدند کار نيھم انجام آماده و کردندی م اعتصاب ديبا. بود روشن جهينت. افتادند چاره

 روز. دنديگرد اعتصاب وقوع از ممانعت مترصد قوا ھمه با و کردند سمع استراق را ماجرا کارزار، شروع از زودتر

 اخراج حکم وحشت و رعب جاديا ھدف با و کردند باطل را تر فعال کارگران از تن چند کارت خرداد ششم دوشنبه

 آمد جوش به شيپ ار شيب ھا خشم. شد عکس بر کامFً  اما توطئه ريتأث. نمودند نصب شرکتی وارھايد و در بر را آنان

  . ديگرد آب بر نقش هيسرما صاحبانی ھا نقشهی تمام روز آنی فردا و

 سالنھای تمام از کارگران قھر خروش که بودند افتادهين کار به ھا نيماش ھنوز 1352 خرداد ھفتم روز بامداد 7 ساعت

ً  سود ديتول چرخ دند،يکش کار از دست روز فتيش کارگر 3000 بيقر زدن ھم به چشم کي در. ديچيپ فضا در  عجالتا

 ھم را تصورش شيپی قيدقا تای حت که شدندی ا صحنه شاھد واج و ھاج اريبس داران هيسرما و ماند باز چرخش از

 کتک پاسخ در کارگران رد،يگ شيپی باز لفظ راه شهيھم مثل تا ديکوشی نيچ بخشی فن ريمد» تيھدا. «کردندی نم

 چند ھمزمان ماندند، پاسخ منتظر کار طيمح در خود مطالبات طرح از پس و بودندی عاص آنھا. کردندی و نثاری مفصل

 سرنوشت به و کنند دايپ را او عامل ريمد و شرکت صاحب ،»یساسان« و» هيار«  تا افتادند راه جا ھمه ھم، نفر

 سرباز 500 از متشکل گردان کي بای ارتش بزرگ ونيکام 17  که بود نگذشته ساعت مين از کمتر. سازند مبتF تيھدا

 تدارک به شروع وقت فوت بدون سرکوبی قوا فرمانده. شدند کارخانهی فضا وارد 3-  ژی تفنگھا و مسلسل به مسلح

ی پاسداری و عوامل و هيار کار محل از تا داد تيمأمور را قھر اکره و عمله ازی ا عده زيچ ھر از قبل. کرد حمله

. ساخت بخش دو نيا کامل ارتباط قطع مسؤلی ديتول وی نيچ بخش دو انيم فاصله در زين را سربازی ريکث شمار. کنند

 اعتصاب سرکوبی فرماندھی سرلشکر وی پيسرت درجات با ارتش مساريت دو ديچيپ ھا سالن در کهی اخبار اساس بر

 و رعب جاديا خاطر به نخست قيدقا ھمان در. نکرد بسنده ھا نيا بهی شاھشاھ رتکايجنا ارتش. داشتند عھده به را

 توپی اديز شمار و کردند کار دستور زين را توپخانهی ريبکارگ ،خون حمامی برا کاملی آمادگ دادن نشان و وحشت

  . نمودند مستقر کارخانه واريد پس در

ی اديز عده. شد آغاز معترض کارگری ھا توده شکنجه و شتم و ضرب ،یريدستگ بای بورژواز ارتش اتيعمل دوم فاز

 آماج جداگانه صورت به را گروه ھر و نمودند ميتقس متعددی گروھھا به را آنان زدند، کتک مرگ سرحد تا را کارگر

 ادامه از را کارگران تا گرفتند کار به را خود تFش کل ،سرکوبی قوا فرماندھان. دادند قرار دھايتھد نيشتريب

 امتناع کار به بازگشت از و نمودند مقاومت سرسختانه کارگران. سازند کاری ھا سالنی راھ و کنند منصرف اعتصاب

 تنھا را تر افزون زانهيبشرست قھر وی درندگ به توسل و شدند عجز وی فروماندگ احساس دچار سرکوبگران. جستند

 را آنھا جرح و ضرب با و ندينما دايپ را متزلزل و مردد کارگری ا عده که افتادند فکر نيا به. دنديد خود کار چاره

 خلل نيھم و ديآ ديپد خلل کارگرھای  توده مصمم اراده در قيطر نيا از ديشا کنند، ھا نيماشی انداز راه به مجبور

 راھکار با ، اماهيسرما سرکوبی روھاين تيسبع و توطئه کيتاکت. گردد اعتصاب شکستی برای مناسب ليآش پاشنه

 گرفتند ميتصم زدن ھم به چشم کي در کارگران. در ھم شکسته شد ،اعتصاب مبارز در حال کارگر ھزاران ساز چاره

ی برا و کردند مسدود را کارگران نيا برگشت راه آنھا. شوند خود افتادهی پا از رانيھمزنج کار به بازگشت مانع

 مجدداً  سرکوبی قوا. شدند ريدرگ کارخانه در حاضری نظامی روھاين با دشمن، نقشه بخش نيا تحقق ازی ريجلوگ

 کارگران صف به انهيوحش ورشي کي با روز آن عصر. دافتا دگری ھا سهيدسی اجرا فکر به و ديد مستأصل را خود



 منتقل قلعه قزل زندان بهی ارتشی ھا ونيکام بر سوار بستهی ھا چشم با را آنھا و کردند ريدستگ را کارگر 35 حدود

 فتيش نوبت و آمد انيپا به شد،ی م مربوط کارخانه روز فتيش به کهی جائ تا اعتصاب نخست روز اقدام نيا با. نمودند

 طرح و اجتماع ليتشک با کار شب کارگر 2000 و شد دست به دست اعتصاب فتيش نيا کارگران ورود با. ديرس شب

ی بربرمنش زين شب سراسر در. داد خواھند ادامه مبارزه به ھا خواسته ھمه حصول تا که داشتند اعFم خود مطالبات

 مضروب و مجروح کردند، ديتھد توانستند چه ھر ھای اول. افتي ادامه کارگران مصمم مقاومت و سرکوبی قوا

 شروع گونه ھر از ستادند،يا شيخو عزم سر بر زين ھای دوم. ساختند گاه شکنجهی راھ و ريدستگ رای ا عده. نمودند

 پاسخ مقاومت با رای نظامی روھاين حمله و نمودند قيتشوی ستادگيا وی داريپا به را گريھمد کردند،ی خوددار کار

ی ستادگيا مشاھده با ميرژ عوامل. کرد دايپ ادامه قبل روز خروش و شور ھمان با اعتصاب چھارشنبه روز. گفتند

 گريدی ھا نقشهی اجرا مترصد ماجرا چالشی برا و رفتند فرو فکر به ھم بازی عاص کارگر 5000 مصمم و نيخشمگ

 ديبا. ستين ساز چاره قھر و سرکوب مجرد که بود آن ظاھراً  روز نيا دری ارتشمزدور  فرماندھانی ابيارز. شدند

ً يتقر کارگران خواست به موافق پاسخ نام ريز روز نيھم صبح در آنھا. کردی نينش عقبی کم  را رشدگانيدستگ ھمه با

 اوردهين دست بهی کار کتک و ارعاب و ديتھد قيطر از را آنچه و کنند گفتگو کارگران با ديشا تا دنديکوش. کردند آزاد

 و مقاومت آماده کارگران. افتاد مؤثر با(خره آنھا رياخ کيتاکت. آرند دست به بکارنهيفری ھا مماشات راه از بودند،

ی فراوانی ھا ليآش پاشنه. نداشت قراری انتظامی روھاين ھجوم فشار ريز فقط آنھا روز مبارزه اما بودند اعتصاب ادامه

 زمزمه. نبود برخورداری درون انسجام وی سازماندھ زانيم چيھ از اعتصاب. دکری م شکست به ديتھد را آن درون از

 داشت، قرار راه سر بری مشکFت چه کردند،ی م ديبا چه نکهيا اما خوردی م چرخ کارگران انيم شيپ از آن شروع

 اتفاق به بيقر تياکثری برا حرکت نيا خم و چيپ به مربوط گريد مسائلی تمام و معضFت نيا بای اروئيروی چگونگ

 را کارگران شمار نيشتريب اعتصاب،ی روزيپ احتمال به ديترد سوم، روز در. آمدی م نظر به نامعلوم و مبھم کارگران

. افتادند وحشت به فرزندانشان ماندن گرسنه خطر از و ندکرد حس خودی گلو بر را اخراج غيت ھای ليخ. ديچيپ خود در

 شده که گونه ھر خواستندی م و بودند داده قرار کار شالوده را کارگران مطالبات کامل رد آنھا دولت و داران هيسرما

 تياکثر بعد، به سوم روز عصر از. کشانند شکست به دستمزد شيافزای الير چيھ پرداخت بدون را اعتصاب است

مشاھده کردند. دنيای شور  ديترد و أسي ازی نيسنگ بار کوله با بست بن کي پشت در را خود کارگران اتفاق به بيقر

بسيار  آنھا. فروماندگی دادو اميدواری و احساس قدرت نخستين خيلی سريع جای خود را به سردرگمی و نوميدی و 

 ،مشکFتاين  بر غلبهراھھای  شناخت دقيق تر مشکFت سر راه مبارزه، یبرا تFش (زم اما بودند دهيدرخش خوش

با ھم گفتگو و شور و مشورت نکرده بودند. تجارب اعتصابات، را چگونگی عبور از موانع و شيوه ھای ادامه پيکار 

اعتراضات و شورش ھای پيشين خويش و طبقه خود را مFط و مصالح تعميق اين شناخت و چاره گری نساخته بودند، 

به اعتصاب روز خويش به عنوان حلقه ای از زنجيره سراسری مبارزه طبقاتی کل طبقه خود نگاه نمی کردند، در 

ن اين نگاه به فکر پھن کردن بساط درد دل، ھمپيوندی، ھمصدائی و پيکار متحد و مشترک کل توده ھای طبقه خود فقدا

نبودند، در چنين وضعی مثل ھمه کارگران ديگر در ھمه مراکز ديگر کار و توليد، کل ظرفيت و توان پيکارشان به 

بودند و به ند. ھمه اين ھا حلقه ھای اساسی ضعف قدرت شمار آحاد خويش در فاصله مرزھای کارخانه محدود می ما

 اخراج حکم شاه تکاريجنا ميرژ سرکوبی قوای ھمدست با انيکارفرما عنوان عوامل مھم شکست ايفای نقش می کردند.

 صبح تا دھمی روزھا. شد کيشل اعتصاب قلب به که بودی خFص ريت امر نيھم و کردند صادر را کارگر 150

 که شد اخطار کارگران ھمه به ھمزمان و ديگرد ليتعط کارخانهی ھا بخشی تمام هيسرما صاحبان دستور به دوازدھم



يک از  چيھ نکهيا بدون ديرس خود راهی انتھا به اعتصاب. بود خواھد حساب هيتسو اي کار شروع زمان رياخ روز

ی فروماندگ احساس کهی حال در مبارزات، شکست از پس روز چند. سازد محقق را رانايا کارگر 5000 ھای خواست

 به دست فرزندانشی گرسنگ فشار ريز مھاجرروح ]  نام با کارخانه کارگران ازی کي کردی م داديبی دينوم و

  )6(. شد مرگ ميتسل و زدی خودکش

  

  » اساي رانيا«  کارگران اعتصاب

 نينخست ھمان در و شد سيتأس 1347 سال در. بود خودرو کي(ست ديتولی ھا کارخانه نينخست زمره در اساي رانيا

 ديبا جيبتدر به که دادندی م ليتشکی ژاپن کارگران را عده نيا از تن 100 حدود. کردی م استثمار را کارگر 300 سال

 شده نييتع حداقل به که نيپائ قدر آن. بود نيپائ اريبس معمول مطابق مزدھا سطح. شدندی م نيگزيجای رانيا کارگران با

 از ھمه. نمودندی م افتيدر روز در تومان 8 معادلی زيچ کارگران غالب. ديرسی نم زين شاه ميرژ کار وزارت توسط

. ديچيپ کارگران انيم در اعتصاب تدارک زمزمه 1352 سال آذر ماه لياوا. بودند اعتراض آماده وناراضی  وضع نيا

 خواستندی م کارگران از ساواک هيتوص با هيسرما صاحبان روزھا آن در. بودند القول متفق ھم بای ھمگ کار نيای برا

 کار نيا که بود کرده ميتفھ داران هيسرما به مند نقشه و شدهی زير برنامه صورت به دايھو دولت. سازند کايسند که

 ً  آنھا سر از را کارگری ھا توده مبارزات خطر تر نهيھز کم و تر مطمئنی ا گونه به کاھايسند. ستا آنھا نفع به مسلما

 اجرا لباس بزرگی صنعتی واحدھا ھمه از شيپ و مختلفی ھا کارخانه در جيتدر به ساواک استيس. کرد خواھند رفع

 کارگران کوچک، کار مراکز و ھا کارخانه در جمله از نداشت، وجودی کائيسند ھنوز که کجا ھر در و کردی م تن

 کارفرما اما بود، دار هيسرما منصوب معمول طور به ندهينما. کنند نييتعی ا ندهينما خود جانب از که شدندی م موظف

 شدی نم نيچن البته وقتھای ليخ. باشد داشته ھمراه ھم را کارگر توده توھم ا(مکانی حتی و نيچ دست فرد تا ديکوشی م

 کهی کس و نبود نيچن وضع اساي رانيا کارخانه در. گرفتی م قرار کارگران عموم تنفر موردی کاف اندازه به ندهينما و

 آغاز از شيپ روز چند خاطر نيھم به. بود آنان قبول و اعتماد موردی اديز حدود تا داشت را کارگرانی ندگينما سمت

 قلمداد اعتراض محرک را او ميرژ عوامل و کارفرما که بود آن شنھاديپ ھدف. دھد استعفا تا خواستندی و از اعتصاب

  . نسازند کاريب کار از رای و بھانه نيا به و نکنند

 را خرداد ھفتم روز آنان. بود کارفرما جواب افتيدری برا مقرر مھلت نييتع و خود مطالبات طرح کارگران دوم اقدام

 موافقت آنان دستمرد شيافزا مطالبه با روز نيا تا اگر که نمودند حيتصر. کردند اعFم فرصت انيپا زمان عنوان به

ً  نشود  نيا کارگران. رفت شيپی گريد گونه به اما حوادث وقوع روند. کرد خواھند متوقف را ديتول پروسه کل حتما

 دست ھمه. بردند فرو کاملی ليتعط در را کاری ھا سالنی تمام 1352 خرداد سوم روز صبح و نمودند کوتاه را مھلت

 کارخانه ازی نيمعی جا در و هيتھی پFکاردھا ھمزمان آنان. فشردندی پا دستمزد شيافزا خواست بر و دنديکش کار از

  :بود نوشته پFکاردھا نيای رو بر. نمودند نصب

  .»است جامعه اقتصادی ربنايز کارگر«   -- 

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

   ».نداردی مفھوم چيھ مادر بدون فرزند و است صنعت مادر کارگر«   -- 

ً  م،يکن کندوکاو ايپرولتاری مزد کار ضدی ژرفکاو و شناختی مFکھا با اگر را با( عبارات  سری ب آشفته، اريبس مسلما

 دهيد آنھا در يک جنبش زيست هيسرما و بالغ شعور و آگاهی ھست از ای نشانه چيھ. ھستندی طبقات بار حداقل فاقد و ته و



ی ايدن در کردند،ی م ميتنظ و نوشتندی م را آنھا کهی کارگران اما. باشندی م فراوان راديا محل لحاظ نيا از ،شودی نم

ی وقت. دنديدی می مھمی رازھا انيبی برای مناسب ھائ قالب را ھا عبارت نيھمی طبقات مبارزه نيزمی رو وی واقع

 استيدن در امکانات و ثروت و هيسرما چه ھر که بود نيا دلشان حرف است جامعه اقتصادی ربنايز کارگر گفتندی م

 گره از منظورشان. است هيسرما توسط ھا آن ددمنشانه استثمار ميمستق حاصل و گرددی م هيتھ آنان توسط کراستي

 زبان با. بود نخست تيواقع ھمانی بازگوئ ازی گريد شکل زين کارگر کار بهی اقتصاد شرفتيپ زانيم ھری خوردگ

 چه ھر که زدندی م اديفر بدانند، را شيخو فکر و ذھن انيجری اسيسی فرمولبندی واقع رسم و راه نکهيا بدون الکن

 ،شده است احداث کهی ا کارخانه ھر افتد،ی م کار به کهی ا هيسرما ھر گردد،ی م خلق کهی ارزش ھر شود،ی م ديتول

 ھمه و ھمه است، آکنده خود وجود از را ايدن چه ھر کFم کي در و ديآی م ديپد کهی آھن راه و جاده و بندر و راه ھر

 بودن، ھا ثروت و ھا هيسرما و ھا ارزش ھمه نندهيآفر و شيخو نقش نيھم بر زين آخر جمله در. است آنھا کار مخلوق

 از شده ساقط کارگری ھا توده که ميبااش داشته انتظار اگر استی زيآم ابتذال یکيزيمتافی پندار کج. دنديورزی م ديتأک

 اريبس را خودی طبقات خودجوش کاليرادی زيست هيسرما ،یفکر ارتقاء امکانات و دانش و آموزش زانيم نيکمتر

ملبس ی نما چپی ھا ستيرفرم. دھند ما ليتحو و چنديبپ الفاظ قالب دری کاف انسجام با و شدهی بند آب و رفته و شسته

 کارگر تودهی اسيسی فروماندگ آنان ھستند،ی مارکس ضد سا(ر مذھب کيدگماتی گرائ انگاره نيھم رياس به کمونيسم

ی بردگ با خودی طبقات تيضد دانشورانه و شوارياند انيب از کارگران وعجزی بورژوائ مسلط نظرات و افکار چالش از

ی خودپو کاليرادی جوئ زهيست از کارگر بودنی تھ متضمن و ختهيخودانگ سرکش تيضد نيا فقدان معادل رای مزد

 وی اساس مسائلی تمام مورد دری باف وارونه شالوده را اساسی بی تلق نيھم و کنندی می تلق هيسرما وجود هيعلی طبقات

 کردند، اعتصاب شانيدستمزدھا شيافزای برا 1352 خرداد در اساي رانيا کارگران. سازندی می کارگر جنبشی اتيح

 و ھا هيسرما کل ديتول در شيخو نقش کراستي شتر،يب مزدی برا مبارزه نيھم با ھمراه آنان که نجاستيا ماجرای بائيز

 سرمايه داری دولت و هيسرما صاحبان به رای دار هيسرما جامعه ستين و ھست و ھا توسعه و ھا ثروت و سودھا

ی ژرفنای تمام با را آن مارکس فقط خيتار طول در کهی موضوع. بودی معنادار و مھم مسأله نيا. نمودندی م گوشزد

 بار فاقدی زيست ميرژ از» روگه« منقبت و مدح که بود او. ساخت مطرح و کرد درک سشيپراکس کاليرادی ستياليماتر

 روزی آگاھ و شعور نازل سطح بر ديتأک ضمن و داد قراری جد نقد آماج را سيانگل کارگرانی دار هيسرما ضد

 که دانستی م خوب بسيار او خواند، هيسرما وجود به حمله را ھا نيماش به آنھا ورشي آلمان، جنوبی نواح کارگران

 کارگر تودهی خود به خود جنبش فتهيش مطلقاً  تانت،يليم سميرفرم فيط حزبيونی ھای باز لفظ خFف بر د،يگوی م چه

 کارگرانی دار هيسرما ضدی واقع شناخت و شعور وی آگاھ نماد نيتری عال که نداشت رای فتگيش نيا فقط نه نبود،

ی پرداز عبارت وی تراش فرمول در نه که بود آن داشت نما کاليراد ستيرفرم بازان حزب با کهی ميعظ تفاوت. بود

ی نيزبيت حداکثر با جھانی ا شهيری ستياليماتر رييتغ پروسه در ،یطبقات کارزار بطن در واقع، عالم در بلکه ،یخيمر

ی ھست اندرون ريناپذی آشت تيضد نيھم. دارد قرار جا نيھم در هيسرما با زيستی واقع آتشفشان که کردی م مشاھده

 عصر انسانی اجتماع اتيحی ھا عرصهی تمام به شود، جنبش گردد، آگاه ور و شعله ديبا که است طبقه نيای اجتماع

 و گفتی م و ديدی م را نيا مارکس. سازد نابود رای دار هيسرمای خيتار وجود کل و شود آتشفشان کشد، برگ و شاخ

  .  دادی م حيتوض

 زيچ ھر از قبلصد البته از اينجا شروع ننمودند.  آنھا. کردند القاء کارگران به را آن ضد سمينيلن وی دموکراس اليسوس

تحريف ھا ساختند، سرمايه داری را با سر بورژوازی  نيبدتر دستخوش رای بورژوازی اسيس اقتصادی مارکس نقد

ون مدار بورژوائی را بر جای يرژيم ستيزی اپوزيس شکافتند، سوسياليسم را شکلی از سرمايه داری القاء کردند،



سرنگونی طلبی ضد سرمايه داری طبقه کارگر نشاندند. به جای آنکه ريشه زن ستيزی، تبعيضات جنسی و ديکتاتوری 

امحاء ھر حقوق اوليه انسانی کارگران را در سرمايه بکاوند، در کمبود انکشاف سرمايه داری جستند!! پيکار  ياھار 

، عرصه ھای دموکراسی خواھی مشترک کنندآنکه حوزه ھای پيوسته جنگ ضد کار مزدی  عليه ھمه اينھا را به جای

بورژواھا و کارگران ديدند!!، از ھمه اين ھا مھمتر رھائی پرولتاريا و بشريت را به جای آنکه امر جنبش سازمان يافته 

اين طبقه، احزاب ساز و کار به احزاب با(ی سر شورائی آگاه سرمايه ستيز توده ھای وسيع طبقه کارگر بينند 

مونيسم کار و توليد سرمايه با نوعی ديگر حوالت دادند. سوسيال دموکراسی و کجايگزينی نوعی از برنامه ريزی 

ھا بر روی ھر ميزان سرمايه ستيزی خودجوش تحريفبه عنوان حلقه ای از زنجيره سراسری  خلقی لنينی با اين کارھا،

و آن را آماج بدترين انکارھا قرار دادند.  کشيدنددر ھستی اجتماعی توده کارگر خط د طبقاتی و ماترياليستی موجو

شرائط، ھمه جا، در بدترين  در طول تاريخ،آنھا بود. اما کارگران  و باژگونه پردازيھای تحريفات سايرچيزی که نياز 

دھای ، راھبررفرميستیدازی ھای ھا، ھر کجا و به ھر ميزان که از فشار راه حل پرزير فشار ھارترين ديکتاتوری 

قھر شعله ھای ھای خلق گرايانه لنينيستی و اشکال ديگر کمونيسم خلقی رھا بودند، سوسيال دموکراسی، نسخه پيچی 

  را به جان سرمايه انداختند. اين قھر خودپوی و آتش  ظاھر ساختندخودجوش ضد سرمايه داری خود را 

آنھا خواست افزايش دستمزد را با ادعانامه بسيار دست و پا شکسته و بدون به اعتصاب کارگران ايران ياسا باز گرديم. 

نقش خويش به عنوان خالق کل سرمايه ھا و ثروت ھا و امکانات و توسعه ھا  اما با تأکيد برآب بندی دانشورانه،  ھيچ

ه منتظر جواب کارفرما ھستند. درست نيم ساعت بعد پاسخ سرمايه از در فضای کارخانه يله کردند و اعFم داشتند ک

لحظه ورود اجتماع کارگران  در ھمان راه رسيد. شمار کثيری ژاندارم  مسلسل به دست سوار بر يک کاميون که

پافشاری بر خواست ھای خويش بدون ھيچ ھراس آماده  کارگران. گرفتندمعترض را از چھار طرف در محاصره خود 

، گفتند که خالق کارخانه و تأکيد کردندخود  مطالبات. آنھا کل تھديد قوای سرکوب را به ھيچ گرفتند، ماندند و بر دندش

سرمايه آن ما ھستيم، اگر کل آنچه را توليد می کنيم از ما می گيريد، حداقل درھم و ديناری از آن را برای معاش 

به نيز  اينانپايان آمد و کارگران شيفت شب وارد محيط کارخانه شدند.  روزانه خود و فرزندانمان بپردازيد. آن روز به

اعتصاب  سراغ کار و راه اندازی ماشين ھا نرفتند، بالعکس ادامه اعتصاب ھمزنجيران شيفت روز را پی گرفتند.

ختند. زيان فردای آن روزھم ادامه پيدا کرد. سرمايه داران و قوای سرکوب دولت آن ھا به محاسبه خسارت ھا پردا

روزھای اعتصاب را با(تر از دو ميليون تومان برآورد کردند و به دنبال اين محاسبه بود که راه عقب نشينی پيش 

درصد با( خواھند برد. اعتصاب پيروز شد و کارگران به سر کار باز  60تا  45که دستمزدھا را  نمودندگرفتند. اعFم 

علی فو(دی صاحب و سھامدار اصلی شرکت با ھدف خFصی از حاج  ،ذرھمان ماه آ 14روز بعد در  چندگشتند. 

را در ليست سياه قرار داده و حکم  ، تعدادی از کارگران فعال و صاحب نقش در مبارزات اخير خطر اعتصاب بعدی

ر به اخراج آنھا داد. توده کارگر پيروز در اعتصاب به محض اطFع از توطئه کارفرما چرخ توليد را در سراس

کارخانه از کار انداخت. حاج فو(دی تيرش را بر سنگ ديد و دست از پای درازتر از کار خويش ابراز ندامت کرد. 

در فاصله دو اعتصاب کارگران  )7(به اين اميد که در فرصتی ديگر شمشير از نيام کشد و به جان کارگران افتد. 

خانه ھای پيرامون سه جاده مواصFتی تھران کرج رخ داد که ايرانا و ايران ياسا اعتصابات متعدد ديگری نيز در کار

ھمگی پر اھميت بودند. گفتنی است که کارگران دستگير شده ايرانا به دنبال خFصی از زندان و بازگشت به محل کار، 

در  برای ھمرزمان خود، از ھم بنديشان با کارگران اسير کارخانه ھای ديگر در زندان قزل حصار می گفتند. آنان

جمعيت کارگر ايرانا،  5000سياھچال رژيم سلطنتی سرمايه متوجه شده بودند که درست ھمزمان با روزھای مبارزه 



دنيای فلز، سيتروئن، جيپ لندرور، جھان چيت، زه و شماری واحد صنعتی بزرگ ديگر از جمله  8کثير کارگران 

ديگر در حال اعتصاب و کارزار بوده اند. تعداد کل کارگران اعتصابی فقط در طول ھمان چند روز و فقط در محور 

  نفر متجاوز می شد.  12000کرج از مرز  –تھران 

نيز در اعتراض به سطح پائين دستمزدھا » نورد و لوله اھواز« کارگر  1500حدود  1352بھمن سال  4در روز 

اجتماع می کردند، بر مطالبات ھمان جا بيرق اعتصاب افراشتند. آنھا روزھا در محل شرکت حاضر می شدند، در 

روز دوم دی ماه ھمين خود اصرار می ورزيدند اما ھيچ ماشينی را به کار نمی انداختند و ھيچ توليدی نمی نمودند. 

و خواھان افزايش  کارگر چرخ توليد را از کار انداختند 800. شدن سازی تبريز دستخوش اعتصاب سال کارخانه ماشي

شورش دانشجويان دانشگاه تبريز اتفاق افتاد. در آن سال ھا مبارزات اين کارگران چند روز پس از مزدھا شدند. 

رژيمی خود را حتی ا(مکان از  دانشجويان خانواده ھای کارگری اين دانشگاه تFش می کردند تا اعتراضات ضد

فضای محصور دانشکده ھا خارج سازند و راھی محله ھای کارگری کنند، عده ای از اين دانشجويان که علی العموم 

از دو سازمان مسلح چريکی روز ھواداری می کردند، در پيشبرد اين ھدف تFش زيادی از خود نشان می دادند. آنھا 

ردن شعارھا و افشاگری ھای رژيم ستيزانه خلقی به ميان کارگران تبديل می نمودند و اعتصاب را به فرصتی برای ب

می کوشيدند تا ميان خود و مبارزات کارگران حول ھمين محور پل بندند. شايد به تأثير از ھمين جھتگيری دانشجويان 

را در ليست مطالبات اعتصاب  زندانی کارگر اعتصابی ماشين سازی تبريز نيز خواست آزادی دانشجويان 800بود که 

 100مبارزه کارگران در اينجا به نتيجه ای منتھی نشد. سرمايه داران با سبعيت تمام مقاومت کردند. قرار دادند. 

کارگر را به زور روانه خدمت نظام اجباری ساختند. دامنه اعتراض توده ھای کارگر  25کارگر را اخراج نمودند و 

  )8( تر می گرديد. متFطمسيع تر و اما ھر روز از روز پيش و

دست به  1352نيز در يکی از ماھھای ھمين سال  ( شاھين و شورلت)» جيپ سازی آريا«کارگر کارخانه   2000 

را  شانمزد بسيار ناچيزی که کفاف ھيچ چيزدستمی گرفتند،  تومان در ماه 500تا  300کارگران ميان اعتصاب زدند. 

آنان چند روز طول کشيد اما موفقيتی به  وارد اعتصاب شدند، مبارزات خواست افزايش مزدھابا طرح نمی داد. آنھا 

وارد ميدان گرديد و از جھات مختلف راه را بر  بيشترين توحشکارگر اخراج شدند. قوای سرکوب با  25بار نياورد. 

  )9(ادامه اعتصاب مسدود ساخت. 

  

  اعتصاب بزرگ کارگران سيتروئن 

خودروسازی سيتروئن در مالکيت سرمايه داران فرانسوی بود و سھامدار اصلی و مدير عامل آن آلفرد آيسه نام داشت. 

- دستمزد  85اکثريت قريب به اتفاق کارگران روزانه  1350کارگر را استثمار می کرد، تا سال  1000اين شرکت 

شام بيش وز رسيد. محصول کار توده ھای کارگر ھر بام تا تومان در ر 11اين رقم به حدود  52. در سال می گرفتند

تومان نصيب صاحب کارخانه می ساخت. بر  ھزار 900بود که فروش آن ھا در بازار حدود » ژيان« خودرو  50از 

ھزار  150ھزار تومان را سود خالص روزانه شرکت تشکيل می داد که  550اساس گزارشات آن روزھا از اين مبلغ 

با محاسبه سود ويژه  ر نام ماليات عايد دولت بورژوازی ايران می گرديد. دستمزد کل کارگران در روزتومانش زي

   حکايت می کرد!! یدرصد 3200 نرخ استثمار تقريبی يک ھزار تومان تجاوز نمی نمود که از 17از  ،سا(نه



را با ھم گفتگو کردند، گفتگوھا  کارگران نارضائی عميق خود از ميزان اندک دستمزدھا 1352در شروع بھمن سال 

جدی تر و جدی تر شد و در فاصله زمانی کوتاھی به اراده جمعی مصمم برای شروع اعتصاب تبديل گرديد. کارگران 

فرمولبندی کردند. صاحبان سرمايه بر اساس آنچه » سود ويژه « خواست افزايش دستمزد را در قالب با( بردن ميزان 

توده سود ويژه به  ،ساز و برگ فريب توده ھای کارگر نموده بود ھر سال معادل دو ماه مزد ،نام ھمينرژيم شاه زير 

ماه  4به کارفرما  ماه در سال شد. 5پرداخت می کردند. اعتصاب خواستار افزايش اين بخش دستمزد به ميزان  کارگر

درصد را  2700ر تقريبی با(تر از نرخ استثمارضايت می داد، به اين دليل بسيار روشن که حتی در اين صورت ھم 

ماه سود ويژه  5کارگر متحد و يکصدا بر  1000روز به درازا کشيد و  5بر گرده کارگران بار می ساخت. اعتصاب 

پافشاری کردند. آنان ھمزمان خواستار اخراج رئيس کارگزينی شرکت گرديدند. دليل اين امر اخاذی وی از کارگران و 

  اندک ماھانه آنان بود. سرقت بخشی از دستمزد 

روز نخست اعتصاب وارد ميدان شدند. مأموران  از ھمان و وزارت کار رژيم شاه ساواک و قوای سرکوب سرمايه

کار نھادھای اختاپوسی ھمراه را تکميل نمايند. آن ھا  ،وزارتخانه کوشيدند تا در تشديد فضای تھديد و رعب و و حشت

ھای مرزی ميان رژيم ھای ضد بشری ايران و عراق را حوزه  بروز کشمکش بسيار مزورانه ھمزمانی اعتصاب با

مانور خود ساختند و بر جريمه شدن کارگران معترض پای فشردند. از کارفرما خواستند که نه فقط خواست کارگران 

، نھادماجرا  پای دررا پاسخ منفی دھد که ميزان سود ويژه سا(نه را حتی تا يک ماه پائين آرد. وزير کار شخصاً 

نفر را زير  12تا  10نمايندگان کارگران را با اينکه بسيار ھم سازشکار بودند مجبور به استعفا کرد. ساواک ھر روز 

فرساينده ترين و آزار دھنده ترين بازجوئی ھا قرار داد. عوامل رژيم نمايندگان مستعفی را موظف ساختند که به  شFق

کارگر معترض را به ختم اعتصاب راضی سازند. اين به اصطFح نمايندگان زير فشار  1000ھر شکلی شده است 

ماه سود ويژه را قبول  4شرم از آنھا خواستند تا  ساواک دست به دامان توده ھمزنجير خود شدند و بسيار وقيح و بی

اعتصاب را پايان دھند. پاسخ کارگران بسيار دندان شکن، محکم و ما(مال از شجاعت  !!»شاه ھورا برای«کنند و با 

و روحيه مقاومت بود. آنان به طور جمعی در مقابل چشم ساواکی ھا و نيروھای انتظامی و عوامل وزارت کار فرياد 

پس از  ھورائی برای شاه بر سر زبان می آريم و نه به کار باز می گرديم.نه ھيچ  ماه را می پذيريم، 4دادند که نه سر 

اين بود که قوای قھر رژيم بر شدت تھاجم خود افزود. دستگيری ھا شروع شد، ضرب و جرح کارگران دستور کار 

 4مستولی شد و در چنين وضعی کارگران به ھمان  گرديد، تھديدھا به اوج رفت. فضای رعب و وحشت بيش از پيش

  )10( .پايان يافتماه رضايت دادند و اعتصاب 

  

  و جم اعتصاب کارگران کفش ب>

مالکيت در » جم«اين کارخانه ھمراه با کفش سازی ديگر به نام کارگر را استثمار می کرد.  چند صدکفش بF حدود 

ھا عFقه بسيار وافری به استثمار مضاعف و مشدد زنان و جوانان داشتند.  . صاحبان کارخانهدو برادر سرمايه دار بود

 نازل ترين دستمزدھا تن می دادند.ه سرمايه داری به دزنان به اين دليل که زير تمامی فشارھای فرساينده و کوبن

بيشترين شمارشان ، بعضاً محصل بودند و در تمامی ماھھای تعطيل بايد برای امرار معاش کار می کردند نيزجوانان 

توسط صاحبان سرمايه سFخی می گرديدند. اين ھا در ھر دو حال به دليل سن ھا به مدرسه می رفتند و روزھا  شب

سلطنتی سرمايه بھای  ھار رژيم و بورژوازی ايرانپيش تر گفتيم که پائين محکوم به قبول پائين ترين دستمزدھا بودند. 

ا شقه شقه کرده و برای ھر کدام از شقه ھای متعددش اسم و عنوان و آدرسی تعيين شبه رايگان نيروی کار کارگران ر



پاداش، حق کارھای سخت، ، حق اضافه کاری، سود ويژهتأھل، زد، کمک ھزينه مسکن، حق او(د، حق م. ندنموده بود

رگر يا مزد محقر بيحقوقی مطلق کاکل آنھا که حاصل جمع »!! حقوق«طويل از  شب کاری و در يک کFم ليستی حق

چندين عFقه افراطی کارخانه داران بود  موردکه استثمار مشدد آنھا سنار و سی شاھی او بود. جوانان در سن تحصيل 

از اين ليست را دريافت نمی کردند. حق او(د و تأھل و کمک ھزينه مسکن و مانند اين ھا را نمی گرفتند. در ھمان  قلم

می سالم تر بيشتر از ھمزنجيران مسن خود توليد می کردند و سود و سرمايه تحويل حال به دليل جوانی و قوای جس

بيش از  وين و ساير کفاشی ھا به دليل ھمين فشار مضاعف استثمار کفش ،کفش بF و جمصاحبان شرکت ھا می دادند. 

 1354ت در بھار سال يکی از اين اعتصابا. ج اعتراض و ميدان اعتصاب کارگران بودندآماديگر کار  برخی مراکز

روی داد. کارگران و پيشاپيش آنھا زنان و جوانان کارگر تمامی ماشين ھای توليد را از کار انداختند. در محوطه کفش 

  بF اجتماع کردند و مطالبات خود را به شرح زير مطرح ساختند.

  . تھيه غذای رايگان توسط سرمايه داران برای ھمه در سالن غذاخوری کارخانه1

  - در ھر روز   20. افزايش مزد تمامی کارگران به ميزان 2

صاحبان کارخانه ھا به دست و پا افتادند تا اعتصاب را ھر چه زودتر پايان دھند. يکی از آنھا پشت تريبون رفت و 

شروع به ورق زدن کارنامه کارگر دوستی خود کرد!! او با عبور از تمامی مرزھای وقاحت گفت که اصFً مادرزاد 

ھيچ کار ديگری ھم نداشته است!! و در طول عمر خود  سوای تأمين سعادت و رفاه و خوشبختی کارگران ھيچ آرزوئی

او ادامه داد که شما به سر کار باز گرديد و من ھم خواسته ھای شما را جامه عمل خواھم جز اين انجام نداده است!! 

ر پوشاند!! در ھمين موقع جوانان کارگر که با شم تيز طبقاتی خويش او را خوب می شناختند و معنا و مفھوم وعده ھ

سرمايه دار را درک می کردند، پا جلو گذاشتند و گفتند بنويس، تعھد نامه ای تنظيم نما و زيرش را امضاء کن! گفتگو 

سرمايه دار، از درب ورودی کارخانه ظاھر گرديد. او پيش از اينکه طومار  ھایجريان داشت که اردوی وعده و وعيد

گران را قرائت بنمايد، از طريق تلقن  ماجرای اعتصاب را طويل کارگر دوستی و عشق ورزی الوھی خويش به کار

به قوای قھر و کشتار دولت بورژوازی گزارش نموده بود و در حين مرور سطور آن طومار، چشم به راه داشت که 

و تفنگ ھای خود را به چند صد کارگر اعتصاب گر نشان  دژاندارم ھا رسيدنآن جانيان ھر چه زودتر از راه برسند. 

دند. کارگران فرياد زدند که ھيچ ترسی به دل راه نمی دھند، بدون تحقق مطالباتشان به کار باز نمی گردند و حتماً دا

اعتصاب را ادامه خواھند داد. ژاندارم ھا شروع به تھديد کردند و کارگران بر مقاومت خود افزودند. عمله و اکره قھر 

باز  با صاحبان سرمايه ھستند. آنھا پس از راز و نيازفق کارفرمايان سرمايه وانمود کردند که گويا در صدد جلب توا

ھم به سراغ کارگران آمدند و گفتند که صاحبان شرکت قول می دھند که ھر دو خواست شما را محقق سازند. يکی از 

ند بنويسند و يک کارگران فرياد سر داد که ما با اين قول ھا بسيار خوب آشنائيم. اينھا دروغ است، اگر راست می گوي

سند کتبی به دست ما دھند. ژاندارم ھا باز سFح ھای خود را نشان دادند و بر طبل تھديد کوبيدند، اما کارگران مصمم 

 کارفرماياننشينند. قوای سرکوب دو باره با صاحبان سرمايه مجلس مشورت دائر کرد و سرانجام بودند که عقب نن

س از اين ماجرا کارگران راھی سالن ھای کار شدند، فردای آن روز شماری از شروع به تنظيم تعھد کتبی کردند. پ

جوانان کارگر خطاب به ھمزنجيران خويش گفتند بايد اعتراف کنيم که گول خورديم. باور نمودن کFم مشتی استثمارگر 

که  -و آنگاه که چنين شود نخواھند داد جنايتکار حماقت محض است. سرمايه داران مسلماً به وعده خود پای بندی نشان 

به کجا شکايت خواھيم برد!! آيا به سراغ ژاندارم ھا خواھيم رفت!! ھمان مزدورانی که کارشان  - حتماً خواھد شد

ً  آنانکشتار ما با ھدف دفاع از منافع صاحبان سرمايه است.         ) 11(درست می گفتند.  مسلما



  مبارزات کارگران نفت.

شرکت نفت، اعم از مراکز مھم نفتی استان خوزستان يا حوزه ھای مختلف به بعد  50ھای شروع دھه  از سال

 ه ھای پيش با جنب و جوش ھای سرکشپا(يشگاھھا و مؤسسات مستقر در ساير شھرھای ايران بر خFف دور

بسيار سنجيده و طبيعتاً  سال ھا با برنامه ريزی ھایاين رژيم در طول رو به رو نبود.  کارگران نفتگراعتراضی 

 اين راھھاراھھای زيادی را برای زمينگير سازی اين بخش جنبش کارگری پيش رو قرار داد و با پيمودن  بشرستيزانه

ً  به موفقيت ھای زيادی نيز دست يافت. مقدم بر ھر چيز توده کارگر را به لحاظ ميزان بھای نيروی کار، سطح  نسبتا

به ويژه عناصر با تجربه و دارای پيشينه  از کارگران ه کرد، قشر نازکیا رفاھی چند شقمعيشت و امکانات اجتماعی ي

، آنھا را نيروی ذخيره سنديکا سازی و اتحاديه گرائی به ورطه رفرميسم انداختامکانات  برخیبا دادن را  طو(نی کار

رؤيای البته  چنين چيزی. ختسا مبارزه و اعتراض کارگران عليه سرمايه داری چالشو از اين طريق مأمور  کرد

بود که رژيم شاه و ساواک به عنوان نيروی متمرکز برنامه ريزی نظم سياسی و اجتماعی  حصولیممنوعه غيرقابل 

خيلی رژيم، نھادھايش و امپرياليست ھای حامی و پشتيبانش . دنبال می کردنددر رابطه با کل جنبش کارگری  ،سرمايه

می دانستند که سرمايه داری ايران با موقعيت و مکان خاص خود در تقسيم کار جھانی سرمايه و به عنوان حوزه خوب 

. آنھا اين را نمی آيداين کار بر  انجام از عھده ،ھا به شريان حيات سرمايه بين المللیارزش پمپاژ عظيم ترين اضافه 

کارگران شرکت نفت  در رابطه باتوانستند فقط می رتاً تا جائی که و به ھمين دليل مسأله را عجالتاً و ضرو می دانستند

کارگران را در ھمان وضعيت پيشين خود، در برھوت فقر و نداری و انبوه محروميت ھا غالب اکثريت دنبال نمودند. 

فوس ترين به پر ن زير نام مسکنکنترل کردند.  و کمتر تومان 500دستمزد ماھانه آنھا را حول محور نگه داشتند، 

خانواده ھای آنھا کومه ھای محقر دو اطاقه بدون ھيچ امکانات دادند، مستمری بازنشستگی آنھا را پس از ساليان دراز 

موزش و امکانات ديگر آماج تومان در ماه با(تر نبردند، در عرصه دارو و درمان و آ 400و  300استثمار شدن از 

ده کثيری را از کار اخراج نمودند، جمعيت بسيار وسيع تری را زير نام عھا قرار دادند. بيشترين فشارھا و سختی 

با پرداخت دو ماه دستمزد در سال روانه جھنم بيکاری کردند. شمار کارگران اخير در حدی بود که اھالی » بازخريد«

در محاورات  را به مثابه يک نشان ھويت برای اسم بردن از آنھا» بازخريدی ھای شرکت نفت« خوزستان، اصطFح 

روزمره به کار می بردند. با بيکارسازی گسترده اين کارگران کل فشار کار ناشی از نبود آنھا و کمبود نيروی کار را 

بر گرده ھمزنجيران  ديگرشان سنگين ساختند. رژيم شاه و کارفرمايان شرکت نفت به موازات اعمال اين بربريت ھا 

عطا کردند. اين بخش را با پرداخت مزدھای  عناوين ديگرشان کارمندی و نرا  ایعده بر اکثريت وسيع نفتگران، 

ً خود ساختند و مطيع بعضاً و محFت مشابه، » بوارده«و » بريم«ھای مدرن در  اقامتگاهنسبتاً با(، دادن  شمشير  بعضا

توده کارگر راديکال سرمايه ستيز در ميان  خودجوش جھتگيریھر  مأمور جلوگيری از رويش دست بهسنديکاسازی 

کردند. پروژه اتحاديه آفرينی ساواک در شرکت نفت بيش از ھر کجای ديگر جنبش کارگری ايران به ثمر نشست. در 

داشت و می توانست  امکانات برخی ساواک مخلوقمايز با دکه ھای ديگر سنديکائی اينجا سنديکاھائی تشکيل شد که مت

رژيم شاه و  اين سنديکاھا توانست خيال سرمايه داران داخلی، خارجی،گران را دور خود جمع کند. جماعتی از کار

 نمايدامپرياليست ھای شريک را  از خطر عروج راديکال جنبش کارگری در اين بخش حساس سرمايه اجتماعی آسوده 

ريزی ھا جنايتکارانه رژيم شاه و  واقعيت بسيار تلخ آن است که برنامه نمود. آسوده عمF ھم برای چند سالیو 

مؤثر افتاد. درست در  50بورژوازی ايران در اين گذر و در رابطه با کارگران نفت حداقل تا شروع نيمه دوم دھه 

در دوره ای که خيزش و تعرض بود،  گری ايران ھمه جا در حال اعتراض، اعتصاب،سال ھائی که جنبش کار



فتادند، سالھائی که اعتصاب شتر، با خروش مبارزه کارگران به ورطه تعطيلی می اکارخانه ھا، ھشت تا، ھشت تا و بي

 کشف ومراکز عظيم کارخانه ای به کارخانه ديگر سرايت می کرد، آری درست در چنين دوره ای، تمامی  از

ای ھيچ ھيچ کجای آنھا،  صدو در  غلطيدندسکوت  کم يا بيش به ورطه توليد و پا(يش و صدور نفت استخراج و

به گوش نرسيد. رژيم توانست کارگران را شقه شقه کند، دچار تفرقه نمايد، يکپارچگی  اعتراض کوبنده و پردامنه ای

مختل سازد، قشری را به مماشات و تسليم طلبی اندازد. (يه ای را به رفرميسم سنديکاليستی تا حدود زيادی آنھا را 

را زمينگير کند. در طول تمامی ايران اين بخش بزرگ جنبش کارگری  ا،، نفتگران رآويزد و به کمک ھمه اين کارھا

  اعتصاب در مراکز نفتی رخ داد.  3اين مدت 

نگھبان شرکت نفت آبادان در اعتراض به سطح بسيار پائين دستمزدھا و روزانه کار طو(نی،  کارگران 52در اسفند 

  دست از کار کشيدند. آن ھا به حداقلی از خواست ھای خويش رسيدند و به اعتصاب پايان دادند. 

ه عده ای کارگر اين ما 23رخ داد. در روز  1352باز ھم در خوزستان و باز ھم در ھمان ماه اسفند  دومين اعتصاب

که از فشار فقر و ميزان نازل دستمزدھا عاصی بودند، بدون برناه ريزی قبلی و در دائره نسبتاً محدود مراودات کاری 

نفر بالغ می شد، صادر  40خود، شروع به اعتراض کردند. کارفرمايان حکم اخراج ھمه اين افراد را که شمارشان به  

ن ھمرزمان خود در قسمت ھای ديگر شدند و خواستار حمايت مؤثر آن ھا گرديدند. نمودند، اما کارگران دست به دام

کارگر به اين خواست پاسخ مثبت دادند و در اين زمان بود که کارگران ليست مطالبات خويش را به شرح  5000حدود 

  زير اعFم داشتند.

 درصد افزايش دستمزد 30 -

 ر ھمه نقاط حتی حومه ھای دوردستتأمين سرويس اياب و ذھاب برای ھمه کارگران د -

 متر به با( کار می کنند.  5پرداخت حق سختی کار برای کارگرانی که در ارتفاع  -

 تمامی کارگران  برایپاداش ماھانه  -

دستمزد روز جمعه به کارگرانی که پنجشنبه ھا به ھر دليل کار نمی کنند پرداخت شود. اين نکته گفتنی است که  -

سرمايه داران پيش تر مزد اين روز را در صورت تعطيلی پنجشنبه ھا، يا عدم حضور کارگران در روزھای پنجشنبه 

    به ھر دليل از جمله بيماری حاد اصFً پرداخت نمی نمودند!! 

حاضر شدند و بساط تھديد و رعب و  تجمع کارگرانروز به درازا کشيد. نيروھای امنيتی رژيم در محل  5اعتصاب 

ارعاب پھن کردند. ساواک مطابق معمول مFزم قوای سرکوب بود و چند و چون کارش را تعيين می نمود. در روز 

کارگر  5000اسفند يکی از مزدورانش در مقابل اجتماع کارگران معترض شروع به موعظه تھديدآميز کرد اما  26

تا روز ادامه اعتصاب موفق به حصول  ھايش را به باد سخره گرفتند. کارگرانو حرفتصاب کننده او را ھو کردند اع

  )12. (موافقت گرديدآنھا ھای  هبيشتر خواستبا  خواسته ھای خود نشدند، اما در روزھای بعد

بود.  1353جنب و جوش زودگذر نفتگران در اين مدت، اعتصاب کارگران پا(يشگاه تھران در بھار سال سومين 

تاب خود را به پا(يشگاه رساندند و شروع به به محض اطFع از رخداد با بيشترين ش واک و نيروھای سرکوبسا

  )13(. بدون اخذ ھيچ نتيجه پايان يافت سنديکا تھديد و کشيدن خط و نشان کردند. اين اعتصاب با دخالت

  

  



  اعتصاب کارگران کارخانه شھاب 

ھای ساخت اين شرکت را مونتاژ و روانه بازار ژاپن در ايران بود. تلويزيونصنعتی ھيتاچی نماينده  تراست » شھاب«

و شدند استثمار می  دردناک به گونه ای بسيار فرساينده و کارگر زن 120از جمله  کارگر 300در اينجا می ساخت. 

مدار مونتاژ را  120 کارھای مربوط به ھر کارگر در روز بايد. تن دھندمرگبارترين شرائط کار مجبور بودند به 

انجام و تحويل ھمزنجير بغل دستی خود می داد. فضای سربازخانه ای در سراسر سالن ھای کار حاکم بود. ھيچ کس 

سود حتی اجازه چند قدم راه رفتن در زير سقف کارگاھھا نداشت مگر اينکه تمامی گام ھای او نياز حتمی چرخه توليد 

اصرار  مثل ھمه سرمايه داران سرمايه دار صاحب شرکت .- می چرخيد 95باشد. ميزان مزد کارگران حول محور 

بسيار سخت تر از  کارگراناو می دانست که اين بخش استثمار زنان کارگر داشت.  مرگباربر تشديد ويژه ای 

ھمزنجيران مرد خود موفق به يافتن کار و فروش نيروی کار خود می شوند. مصيبت مضاعفی که سرمايه بر زنان 

شرکت  صاحب» خرم آبادی«تحميل می کند و ھمزمان آن را ساز و برگ استثمار ھر چه موحش تر آنھا می سازد. 

و شريک و رقيب عقب نيأفتد. او حتی با وقاحت غيرقابل  می کوشيد تا در به کارگيری اين اھرم از ھيچ حريف

پايه استد(لش اين بود که زن ھا شايد در آنجا با  قسمت زنان را بر دارند!!داد تا درب عمومی توالت توصيفی دستور 

يشرمی ديدن ھمديگر ولو برای چند ثانيه وارد گفتگو شوند و زمان بازگشت آنان به ميز مونتاژ دچار تأخير شود!! ب

سرمايه دار اما بسيار فراتر از اين ھا بود. او از راھھای مختلف تقF می کرد تا ھمه کارگران را جاسوس ھم کند، تا 

ادامه کار ھر کارگر را به ھمراھی او در تھيه گزارش از ھمه حرکات و سکنات ھمزنجيرانش موکول سازد!! از 

ان آن ھا بيشترين بھره برداری را می کرد و ھمين تشتت را ساز باورھای خرافی دينی کارگران برای ايجاد تشتت مي

کارگر کارخانه ھمگی از اين وضع و از سطح بسيار  300و کار تشديد ھر چه سھمگين تر استثمار آنان می ساخت. 

نازل دستمزدھا به شدت عاصی بودند. آن ھا نخست شروع به نامه نگاری کردند و خواستند بساط توسل به وزارت 

ار دولت سرمايه پھن کنند، اما بسيار سريع از اين کار پشيمان گرديدند. در گفت و شنود با ھم نتيجه گرفتند که ک

. نندشکايت از سرمايه دار پيش دولت سرمايه داران به تمسخر کشيدن خويش است. بايد از قدرت جمعی خود عزيمت ک

افزايش مزدھا و بھبود شرائط کار شدند. سرپرست بدون  نماينده خود را پيش سرپرست کارخانه فرستادند و خواستار

اينکه حرف نماينده را گوش دھد او را با توھين و تھديد از اطاق کار خود بيرون کرد. وقوع اين حادثه، دريای خشم 

کارگران را به تFطم آورد، ھمه خشمگين و عاصی آماده اعتراض و تعطيل کار شدند. کارگری وارد اطاق سرپرست 

، کوله بار خشم خود را بر سر او آوار نمود و به خاطر اھانت ھای زيادی که به کارگران کرده بود او را مورد شد

که حکم به بيکارسازی و اخراج  کار بيرون کرد دفتراز  نه فقط را نيز ومFمت قرار داد. سرپرست با قھر و غضب ا

. اعتصاب آغاز دست از کار کشيدندمتحد و يک صدا ی کارگران قسمت قالب سازھمين جا بود که وی از شرکت داد. 

از اخراج کارگر ھمرزم آنھا اعFم انصراف ، کارفرمايان به اميد غلبه بر خشم کارگران و بازگرداندن آنھا به کار، شد

نمود کارگر مبارز اخراج شده نيز اعFم  .بر خواست ھای خود پای فشرد بسيار مصمم توده کارگر کارخانه ، امانمودند

فردای آن روز صاحبان که فقط در صورتی به سر کار باز می گردد که ھمه خواست ھای اعتصاب محقق شود. 

سرمايه با خواست افزايش دستمزد کارگران قالب سازی موافقت کردند، اما ساير کارگران ھيچ چيز به دست نياوردند. 

و ھمدلی تثبيت يافته برای آغاز اعتراض جمعی بودند. دليل مسأله روشن بود. کارگران فاقد حداقل انسجام، ھمسوئی 

افزايش مزدھا و بھبود شرائط کار حرف دل ھمه آنھا بود. اما اينکه مبارزه را از کجا آغاز کنند، چگونه پيش برند، با 

چه موانعی مواجه خواھند شد، سرمايه داران چه خواھند کرد، قوای سرکوب دست به چه کارھائی خواھد زد و در 



مسائلی بودند که فھم و ھضم  و بايد انجام داد، ھمه اين حا(ت و برای چالش ھمه موانع سر راه، چه کارھائی می توان

يک اعتراض متحد حتی در ساده ترين نوع خود نيازمند  است.ھر مبارزه و ابراز وجود جمعی پيشبرد موفق آنھا نياز 

شود. چيزی که در اينجا اتفاق کارگران  روزمره مشترک تآن است که مسائل با( مFط و مصالح طبيعی مراودا

 داشتند،در شروع اعتصاب ترديد  حتی ديگران لب سازی کار را تعطيل کرده بودند اماکارگران قا نيأفتاده بود.

کارفرمايان انبوه ضعف ھا و پاشنه آشيل ھای کارگران را سFح تعرض خود به مبارزه آنھا کردند، بسيار سريع 

   )14( به ورطه شکست راندند.عمFً واکنش نشان دادند و اعتصاب را پيش از آنکه ھمه کارخانه را فرا گيرد 

  

   کارگر 8، کشتار شورش کارگران کارخانه شاھی

ھد گسترش روزافزون موج اعتصاب در کارخانه ھا و مراکز کار، در شھرھای مختلف ايران بود. شا 53سراسر سال 

تمامی نھادھای نظم سرمايه و بيش از ھمه ساواک  پيش تر در جائی از ھمين کتاب گفتيم که شمار اعتصابات اين سال

، اين رخداد را ھراس انگيز اعتصاب خبر داد 3را دچار وحشت ساخت. وزارت کار رژيم از شرکت ھر کارگر در 

کامFً خواند و يافتن راه چاره برای متوقف نمودن چنين روندی را امر حياتی صاحبان سرمايه و دولت اعFم داشت. 

سازد و به را سخت مشوش  داریکه کثرت اعتصابات خواب بورژوازی و سکانداران سفينه قدرت سرمايه طبيعی بود 

تمامی راھھای (زم برای چالش اين وضعيت را زير و  50چاره جوئی وادارد. ساواک و کل رژيم از ھمان اوايل سال 

قابل رو می کردند، سنديکا آفرينی و اتحاديه سازی مھم ترين و چاره سازترين نسخه ای بود که در کنار قتل عام ھا 

Fش ھای وسيعی دست يازيدند. سنديکاھای زيادی در کارخانه ھای مختلف بر پيچيدن می ديدند. آن ھا در اين گذر به ت

پای داشتند، اما واقعيت اين بود که خواب ھای آنان تعبير نشد، سنديکاھای دست ساخت ساواک اگر چه در برخی جاھا 

قريب به اتفاق  از جمله شرکت نفت انتظارات صاحبان سرمايه و رژيم را کم يا بيش پاسخ می گفت، اما در اکثريت

نه فقط از  1354. در سال روند گسترش پيمودمراکز کار قادر به مھار مبارزات کارگران نگرديد، اعتصابات ھمچنان 

طوفانی تر گرديد. اعتصاب کارگران کارخانه شاھی از جمله در برخی موارد که بيشتر و  ،ھا ھيچ کاسته نشدشمار آن 

  بود.اين سال پرتFطم  و خيزش ھای خونبار

کارگر در اعتراض  به کمی دستمزدھا دست از کار کشيدند و در محوطه  80در يکی از روزھای ماه مرداد، حدود 

داخلی شرکت اجتماع کردند. به تدريج کارگران ديگر نيز ماشين ھا را از کار انداختند و به آن ھا پيوستند. صاحبان 

ارگران به اعتصاب ادامه دادند. فردای آن روز آنان تصميم سرمايه و قوای سرکوب شروع به تھديد نمودند، اما ک

شکوھی را به  گرفتند که اعتصاب را از فاصله محدود مرزھای کارخانه خارج سازند، بسيار سنجيده و منظم مارش با

نيز کل ماشين ھا را » گونی بافی« سوی مرکز شھر آغاز نمودند. چند گام آن طرف تر ھمزنجيران معترض آنھا در 

 اعتصاب راه خيزش پيمودملحق گرديدند. کارگران شاھی ه دبه صفوف فشر دند و با سر دادن خواسته ھای خودخوابان

و نواحی مرکزی شھر عمFً به تصرف کارگران در آمد. پليس تقريباً تمامی نيروھای مستقر در کFنتری ھا را برای 

. توده ھای کارگر با شور و ھيجان ھمديگر را به پايداری و مقابله با شورش به ناحيه محل اجتماع کارگران گسيل نمود

در طول تداوم اعتراض، اندک اندک زنان و بچه ھای کارگران و گروھھائی از اھالی ادامه مبارزه توصيه کردند. 

يدند فعالين آگاه تر جنبش کارگری کوششھر وارد اجتماع کارگران شدند و برای حمايت از آنان اعFم آمادگی نمودند. 

 ازروياروئی ھا حادتر و باز ھم حادتر شد. پليس تا از بروز ترس و يأس در ميان ھمزنجيران خويش جلوگيری کنند. 

مرکز شھر شاھی ميدان جدال کارگران و دولت  رژيم نيروھای بيشتری اعزام کرد.ساير قوای سرکوب کمک خواست. 



 کارگر 8تمام سينه کارگران را نشانه رفت. در اين روز سبعيت  پليس شروع به تيراندازی نمود و باسرمايه شد، 

بربريت و ھولوکاست آفرينی  اه ديگری بر کارنامه سراسر توحش،سيبسيار جان باختند و رژيم درنده شاه برگ  مبارز

  )15(ضد کارگری خود افزود. 

  

  اعتصاب کارگران جيپ لندرور 

و پيش از اجرای  1352کارگر را استثمار می کرد. ميزان توليد روزانه شرکت تا سال  350کارخانه جيپ لندرور 

دستگاه جيپ در روز بود. اين رقم پس از آن تاريخ و به دنبال اجرای طرح  14به  طبقه بندی مشاغل، طرح موسوم 

در روز رسيد. در اين کارخانه نيز سنديکائی وجود  دستگاه 20مذکور و تشديد ھر چه فزون تر استثمار کارگران به 

داشت که وظيفه کنترل و مھار مبارزات کارگران را به دوش می کشيد. حادثه قابل تعمق در دل اين محاسبات آن بود 

و با درايت خاصی به فکر  کشيدندسنديکاچيان، نقشه ای  رلکه کارگران با اطFع کافی از فلسفه وجودی سنديکا و 

و به عنوان  نمودندھا اعضای سنديکا را جمع  . آنافتادندسنديکا آفرينی صاحبان سرمايه و ساواک  سياست چالش

: بيائيد پيمان بنديم تا آن کنيم که نفع واقعی ھمه کارگران گفتندبه آنھا  شدند.با آنھا وارد گفتگو ، ھمزنجيران آحادی از

سرمايه، مطابق خواست ساواک و عليه توده  جانی به نفع صاحبان ، نه آنچه شما مطابق راه و رسم سنديکا بايدباشد

استعفا  نمايندگی ماکه اگر نمی توانيد بر سر عھد خود وفادار باشيد، حداقل از  دادندانجام دھيد. کارگران ادامه کارگر 

ر لباس سنديکاچی، و سپس نه د دادنددھيد و به ھمزنجيران خود خيانت نکنيد. اعضای سنديکا به تمامی حرف ھا گوش 

که ھيچ گاه و تحت ھيچ شرائطی  بستند. آنھا عھد کردند کهکه به عنوان چند فعال کارگری با رفيقان کارگر خود پيمان 

و به منافع توده ھای طبقه خويش  نکنندنقش عضو سنديکا را آنسان که راه و رسم اين نھاد سرمايه سا(ر است بازی 

با  تصادمات جدی با کارفرمايان راکه نمايندگان کارگران پروسه ای از  بودو قرارھا پس از اين قول . ننمايند.پشت 

پس  1352در سال بود که  تعويق افتاده چنينمطالبات  ماجرای. کردندکارگر آغاز  350معوقه  مطالباتھدف حصول 

به مزد ھر کارگر اضافه تومان  500تا  300از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، صاحبان سرمايه تعھد نمودند مبلغ 

مثل اما به بعد پرداخت کنند. سرمايه داران وعده دادند  50کنند و اين مبلغ را بر اساس مفاد ھمان طرح، از آغاز سال 

يکراست به زباله دانی انداختند. کارگران در اين گفته خود را نيز  کارگران ر وعده ديگر مربوط به تحقق مطالباتھ

 350دريافت نمودند. اين کشمکش ميان  که اض کردند، اما باز ھم وعده و وعيد تنھا چيزی بوداين مدت به کرات اعتر

و کنار ھای با( ان کارگران به دنبال عھد و پيمانکارگر جيپ لندرور و صاحبان سرمايه وجود داشت تا اينکه نمايندگ

ت ھای چند ساله دستمزدھا را پرداخت کنند. نھادن نقش سنديکاچی،  به کارفرمايان ھشدار دادند که بايد مابه التفاو

ھمزمان کارگران نقشه مند و متحد، دست به اعتصاب نامحدود کم کاری زدند. آنان اعتصاب را چھار ماه و چند روز 

به فکر چاره جوئی احساس عجز کردند و  صاحبان شرکتادامه دادند و توليد کارخانه را تا سطح نصف پائين آوردند. 

افتادند. مقدم بر ھر چيز تFش نمودند تا از طريق پرداخت رشوه نمايندگان کارگران را بخرند و ھمراھی آنھا را سFح 

چند نماينده ھزار تومان به جمع  50شکست اعتصاب کنند. بر پايه اطFعات آن ايام حتی حاضر شدند مبلغی بالغ بر 

. کارفرمايان در گام بعد به ساواک توسل گرديدمواجه با مخالفت قاطع کارگران نماينده که  ترفندیند، بپرداز کارگران

د کرد، چند و دستگيری جمع مذکور شدند. ساواک انجام اين جنايت را برنامه کار خوجستند و متقاضی پرونده سازی 

ا باطل ساخت. اين اقدام ساواک آتش تن از اين عده را به داشتن اھداف سياسی معين متھم نمود و حکم نمايندگی آنھا ر

خشم کارگران را شعله ورتر کرد، آنھا در ھمان روز دست از کار کشيدند. ھمزمان يک کارگر فنی پای جلو گذاشت و 



کليه خطوط تلفنی کارخانه را قطع نمود تا کارفرمايان از تماس با ساواک يا ساير نيروھای سرکوب و گزارش شروع 

ارگر دوم خود را به درب ورودی شرکت رساند و با بسته ھای محکم مفتول درب را از داخل ک اعتصاب باز مانند.

و خطر نمودن و بی پروائی را از ھمه ربود. او در برابر چشم تمامی ھمزنجيران،  گوی شجاعتبست. سومين کارگر 

کار سرمايه را از روی با يک خيز جسورانه، عکس شاه جنايتحتی در مقابل ديدگان مبھوت عوامل سرمايه دار، 

کارگر چھارم خطاب به ياران ھمرزم  ديوار کند و با خشم مشتعل طبقاتی خود ريز، ريز نمود و بر زمين ريخت.

  شروع به ايراد صحبت کرد. او گفت: 

حتی وقتی اعتراض و اعتصاب می کنيم مطالبات اوليه ما را نمی دھند تا چه رسد به اينکه حرف نزنيم. حق گرفتنی «

است نه دادنی و بايد آن را از حلقوم کارفرما بيرون آورد. کارخانه دار پول کم ندارد، او با پول خويش مدام ساواک و 

ژاندارمری را می خرد و آن ھا را برای سرکوب اعتراض ما بسيج می کند. مثل روز روشن است که برای پرداخت 

اتحاد خويش جلو فروش توليدات شرکت را گرفتيم و رئيس  مطالبات ما دچار ھيچ کسر و کمبودی نيست. در گذشته با

کارخانه را به شرکت راه نداديم. اين بار از اين نيز فراتر خواھيم رفت. راه ھر ميزان توليد را سد خواھيم ساخت تا به 

در پايان ھمين سخنرانی بود که کاميون حامل مأموران ژاندارم از پاسگاه » ھمه مطالبات خود دست يابيم

کاروانسراسنگی خود را به کارخانه رساندند. ھمزمان دژخيمان ساواک سرمايه از راه رسيدند. آنھا آماده اعمال ھر 

نوع بربريت بودند. گفته ھا و کارھای ساعات اخير کارگران را بسيار خوب اطFع داشتند. اراده مصمم آنھا برای 

 به کارخانه ھای تلفن و بستن راه ورود قوای سرکوب کابلتعطيل چرخ توليد، پاره نمودن عکس شاه جنايتکار، قطع 

کارگر مبارز را  20در يک چشم به ھم زدن را خوب می دانستند. آمادگی آنھا برای توحش ھيچ مرزی نداشت. 

ساواک و نيروی ھای ارتشی راھی سياھچال قزل قلعه کردند.  دستگير نمودند و آنھا را با زور سرنيزه سوار کاميون

ت کشاندند. چند در ھم کوبيدند و اعتصاب را به شکسم سرمايه با توسل به تمامی سبعيت ھا مبارزه کارگران را ژاندار

روز بعد بيشترين شمار کارگران را از کار اخراج نمودند و به جای آنھا کارگران ساده جديد را آماج شديدترين 

    )16( استثمارھا و سFخی ھا کردند. 

  

  شرکت آژور ( فروزان)اعتصاب کارگران 

کارخانه آژور در کنار جاده قديم کرج قرار داشت و چند صد کارگر را استثمار می نمود. سرمايه دار صاحب شرکت 

کارخانه  دو از جمله سھامداران بزرگ بنز خاور نيز بود و قلمرو استثمار و سFخی کارگران توسط وی به يک يا

ی توليد می کرد و سودھا نجومی به چنگ می آورد. دستمزد کارگران مثل اجاق ھای گاز ،محدود نمی گرديد. شرکت

ھمه جا نازل بود و بخشی از اين دستمزد نازل زير نام سود ويژه پرداخت می شد. ميزان اين بخش معادل دو ماه مزد 

ای دو ماه بودند اما ماه و نيم به ج 4در سال بود که کارگران بسيار سخت به آن اعتراض داشتند. آنان خواھان دريافت 

ن خواست کارگران وقعی نمی نھاد. کشمکش ھا ادامه يافت تا اينکه کارگران تصميم به اعتصاب صاحب شرکت به اي

آنان ماشين ھا را از کار انداختند. ھمگی در کنار دستگاھھای توليد نشستند،  53گرفتند. در روز ھشتم شھريور سال 

آينده بسيار بدی  زند. کارفرما شروع به کشيدن خط و نشان نمود. تھديد کرد و ازبدون اينکه ھيچ ماشينی را روشن سا

ھيچ کس  وتھديدھای کارفرما ھيچ کارگری را دچار ھراس نساخت،  که در انتظار اعتصاب کنندگان است سخن راند.

نماينده کارگران را را در مورد ضرورت ادامه مبارزه به ترديد نيأنداخت. سرمايه دار بر سبعيت خود افزود، او 

کارگر را به دفتر خود آورد و جدی بودن خطر  د. پس از آن گروه، گروه تودهاحضار نمود و از کارخانه اخراج کر



اخراج را به آنھا يادآور شد. اقداماتی که خشم کارگران را بيش از پيش مشتعل نمود و ھمه آنھا را آماده مقابله با اين 

جمعيت چشمگيری از کارگران به دفتر رئيس کارخانه حمله ور شدند، کارفرما شروع به بربريت ھا کرد. ساعتی بعد 

لرزيدن کرد، به وحشت افتاد و کوشيد تا خود را از آتش قھر بردگان مزدی عاصی سرمايه خFص کند. اين بار او به 

که حمله کارگران کار خود  زبان به موعظه باز کرد، نصيحت را جايگزين تھديد ساخت و نشان دادشيوه واعظان دين 

روز به درازا کشيد. ھمگی يکدل و ھمصدا بر حصول خواسته ھای خويش پای فشردند و  7را کرده است. اعتصاب 

ماه و نيم سود ويژه را يگانه راه پايان اعتصاب اعFم نمودند. کارگران ھيچ تزلزل و ترديدی نشان ندادند،  4پرداخت 

مام و کمال حفظ کردند، کارھائی که بيش از ھر چيز ديگر به پيروزی آنھا کمک نمود. ھمرزمی و اتحاد خويش را به ت

در روز ھفتم سرمايه دار شرکت مجدداً در مقابل اجتماع کارگران ظاھر شد، او گفت که راه تسليم را ترجيح داده است 

به تمامی کارگران است. در روزھای ماه و نيم سود ويژه  4و برای جلوگيری از زيان ھای انبوه تر آماده به پرداخت 

پس از پايان اعتصاب توطئه ھای سرمايه دار عليه کارگران ادامه يافت. حادثه ای که متأسفانه اين بار واکنش به موقع 

کارگر را اخراج  20و مقاومت (زم توده کارگر را به دنبال نياورد. سرمايه دار با اغتنام فرصت و سفاکی تمام حدود 

صاحبان کارگران بيکار شدند اما با غرور زايدالوصفی فرياد سر دادند که در اينجا مطالبات خود را از حلقوم کرد. اين 

  )17(کرد.  ھای ديگر نيز ھمين کار را خواھيم سرمايه بيرون کشيده اند و قطعاً در کارخانه

  

  اعتصاب کارگران کوره پزخانه ھای تبريز

مستقر » کجاآباد«در دو نقطه اطراف شھر و بيش از ھمه در محله ای به نام کوره پزخانه ھای تبريز علی العموم 

از بام تا شام جان می کندند، کنار کار می کردند،  ی مرگبار و ضدانسانیبودند. کارگران ھمه اين کوره ھا در شرائط

ساختند. کودکان شعله ھای آتش می سوختند و ذوب می شدند و تار و پود وجود خود را سود صاحبان سرمايه می 

د. خردسال آن ھا نيز نفرين شدگان دوزخ توحش سرمايه و قربانيان آستان سودھای ھر چه انبوه تر سرمايه داران بودن

مدرسه و درس و معلم و بھداشت و دارو و درمان يا ھر چه بوی زندگی می داد، نفرين شدگانی که  قربانيان ساقط از

خانواده را تأمين کنند بسياری از اين کارگران ھيچ سرپناھی نداشتند. از مناطق بايد در اين سنين اندک ھزينه معاش 

دور دست و به طور مثال نواحی شمال خراسان می آمدند، چادر می زدند، آلونک بر پا می کردند تا ساعاتی از شب 

ر پائين بود و با اينکه قيمت چرخه توليد سرمايه را بچرخانند. مزدھا بسيا شبانه روز،را در آن بيتوته کنند و مابقی 

آجر توليد شده توسط آنھا ھر ماه از ماه پيش بيشتر می شد، بھای نيروی کارشان (يتغير باقی می ماند. در شروع سال 

رساندند. کارگران  در ازاء ھر ھزار آجر - 2500صاحبان کوره ھا باز ھم قيمت آجر را افزايش دادند و به  1354

تمزد شدند و کارفرمايان مثل ھميشه جواب رد دادند. کاسه صبر آجرپزان اما اين بار از ھمه لحاظ خواستار افزايش دس

دست از کار کشيدند. خبر به سرعت باد در ھمه منطقه و متعاقب » کجاآباد« لبريز بود. کارگران چند کوره در محله 

کوره ھا خاموش شد. تمامی شعله ھای  آن در کوره پزخانه ھای ھمه جای شھر پيچيد. آتش اعتصاب شعله کشيد و

سرمايه داران به رسم معمول از قوای سرکوب سرمايه و ساواک شاه طلب ياری کردند. ھمه اين نيروھای دژخيم در 

توده  ،و ساير کوره ھا رساندند. آنھا تصميم گرفتند که با توسل به زور و کشتار» کجاآباد«سريع ترين زمان خود را به 

ترض را به سر کار باز گردانند. سمبه کارگران اما پرزورتر از وقت ھای ديگر بود. ھمه در ھر کجا وسيع کارگر مع

که بودند با صدای واحد فرياد سر دادند که قھر سرمايه را با مقاومت استوار پاسخ خواھند داد. گفتند که تحت ھيچ 

کارگران در برخی کن به ختم اعتصاب است. شرائطی به کار باز نمی گردند، افزايش مطلوب مزدھا تنھا دريچه مم



روز  5جاھا به پليس و نيروھای سرکوب حمله ور شدند و نشان دادند که بسيار قاطع آماده مبارزه می باشند. اعتصاب 

به طول انجاميد و سرانجام سرمايه داران صاحب کوره پزخانه ھا آمادگی خود را برای قبول خواست ھای کارگران 

رفت و کارگران با احساس پيروزی سر کار خود باز گشتند. در روزھای مبارزه  با( %50دستمزدھا  داشتند. اعFم

حادثه ای ھم رخ داد که گفتنش خيلی نامربوط نيست. در يکی از صحنه ھای کشمکش يک مأمور پليس با درندگی 

نثار بيشترين فحاشی ھا بر سر او  نفرت باری که خاص قوای قھر سرمايه بود، يک کارگر را به باد ناسزا گرفت و با

ليس بسيار جسورانه فرياد زد داد زد که چه کسی وی را برای اعتصاب تحريک کرده است!! کارگر در قبال سبعيت پ

  )18(  !»ھيچ کس، ما ھمه جمھوری می خواھيم«که 

اعتصاباتی که در با( به آنھا اشاره شد در مقابل شمار عظيم خيزش ھا و اعتصابات اين سال ھا حتی مصداق مشتی از 

خروار نيز نيستند. بحث اصFً اين نبود که کدام کارخانه ھا و مراکز کار در طول اين چند سال دستخوش اعتصاب 

ه ای وجود داشت که کارگرانش يک يا چند بار دست به مبارزه شدند. بالعکس سؤال می توانست اين باشد که آيا کارخان

وقوع اعتصابات با ھمين تاخت و حتی بيشتر در سراسر و اعتصاب نزده باشند. پرسشی که پاسخ آن واقعاً منفی بود. 

ن اين موارد کثرت روزھای تعطيل کارخانه ھا بسيار بيشتر شد. در تابستاای نيز ادامه پيدا کرد. در پاره  55سال 

سال، نساجی ھای ری و تھران و بافکار برای ھفته ھا از کار افتادند. چندين ھزار کارگر روزھا در بيرون کارخانه و 

در مقابل درب ورودی محل کار اجتماع کردند و با نصب دست نوشته ھا خواستار افزايش دستمزد و ساير مطالبات 

زار نفری خود را به حاشيه بزرگراه جنوب شھر منتقل نمودند، در خود گرديدند. کارگران بافندگی تھران تجمع چند ھ

ھا از ھمگان خواستند تا تريبون حرف آنجا در برابر چشم ھزاران و شايد ميليون ھا مسافر از دستمزد نازل خويش گفتند،

در طول اعتصاب و انتظارات آنان باشند. در برابر يورش قوای سرکوب ايستادگی نمودند و مبارزه را ادامه دادند. 

بسياری از کارگران مراکز ديگر کار از آن ھا پشتيبانی کردند و گاه برای ساعاتی به اجتماع آنان پيوستند. عده زيادی 

از دانشجويان خانواده ھای کارگری نيز تک تک و در مواردی به صورت گروھی به سراغ آنھا رفتند، جانبداری 

مبارزات گسترده کارگران ر اعتصاب با آنھا ھمکاری کردند. و در انتشار خب خويش را از مبارزات آنھا اعFم نمودند

نساجی ھا و بافندگی ھای مختلف شھر اصفھان نيز در ھمين مدت رخ داد. در اينجا ھم چندين ھزار کارگر تمامی 

رزه از سکنه کارگر دستگاھای توليد را متوقف ساختند، خواھان افزايش مزدھا و بھبود شرائط کار شدند، در جريان مبا

شھر کمک خواستند، با نيروھای نظامی دولت سرمايه درگير شدند و حمله آنھا را دفع نمودند. آنھا اعتصاب را تا 

   ل خواسته ھای خود ادامه دادند.حصو

 تيغ اعتصاب رگر برای روزھااز صنايع مھم دارای چند ھزار کا یدر تھران سوای کارخانه ھائی که اسم برديم بسيار

روی گلوی خود لمس کردند. واحدھائی مانند گروه عظيم صنعتی بھشھر،  بسيار برا و غيرقابل گريز برکارگران را 

بنز خاور، ليFندموتورز،  ( ولو، زامياد و نيسان) » رنا «مينو، مجتمع صنعتی شير پاستوريزه، جنرال موتورز، 

آزمايش، صنايع الکتريکی، ارج، توليد دارو، در زمره اين  شرکت کوکاکو(، ايران ناسيونال،کارخانه بی اف گودريچ، 

کارگر چرخ توليد را از کار انداختند، نماينده مزدور وزارت کار در  600واحدھا بودند. در کارخانه آزمايش، وقتی که 

ر که اعتصاب کنندگان را مجازات خواھد نمود و درست د نمودمعيت قوای سرکوب شروع به نطق کرد. او تھديد 

   )19( »تو از وزارت کاری يا نوکر سرمايه؟« ھمين جا بود که کارگری با صدای رعد آسا بر سر وی فرياد زد، 

اين کارگر بسيار خوب می دانست که اين دوتا، نمايندگی وزارت کار و مزدوری سرمايه از بيخ و بن مترادف ھستند و 

اين ترديد نداشت. اين عبارت را بر زبان می آورد تا خشم و  الفاظ متفاوتی برای بيان مفھوم واحدی می باشند. او در



شھرھای صنعتی قزوين و اراک نيز مرتباً  نفرت خود را عليه سرمايه و دولتش و عمله و اکره کشتارش عيان سازد.

. در خوزستان سوای اعتصاب گروه صنعتی شھريار، ندشاھد وقوع اعتصاب در کارخانه ھا و مراکز عظيم کار بود

لوله اھواز، لوله سازی کارون متعلق به شرکت نفت و کاترپيFر ھر کدام  د واحد مھم صنعتی ديگر از جمله نوردچن

  به ورطه خاموشی فرو افتادند. برای چند روز با اعتصاب کارگران 

  

  »ھا خارج محدوده« محله ھا و و شورش ھای کارگری عروج جنبش خونبار مسکن

ھنر، ادبيات، صنعت، سياست، فرھنگ،  ايدئولوژی، حديث آفرينش انديشه، دانش،تاريخنويسی رسمی بورژوازی 

کسانی که دار و ندار فکری خود را از سرچشمه پرتFطم  است!!دانشوران عاليجاه و ھمه چيز توسط  توسعه، تمدن

می کنند. در اين  رھاشيوه توليد مسلط می گيرند و به عنوان ساز و برگ بقای آن، در سپھر زندگی روز ساکنان زمين 

روايت تاريخ نه طبقات معنا دارند و نه طبعاً از مبارزه طبقاتی سخنی در ميان است. مورخان بورژوا وقتی لباس چپ 

ک خط در ميان دروغين و طوطی وار خود را به گفته ھای مارکس می آويزند، شايد ي ،می پوشند، بسيار کاريکاتوری

ھمه چيز  ،ھا در تاريخنويسی خودآناما » جوامع انسانی تاريخ مبارزه طبقاتی است تاريخ تمامی« تکرار می کنند که 

می گويند و تنھا چيزی که ھيچ گاه و به ھيچ ميزان از آن نمی گويند نقش راستين توده ھای طبقه ای است که به حکم 

وجود است. اگر اولی ھا ھستی اجتماعی خود سکاندار کارزار واقعی طبقاتی برای تغيير ريشه ای عينيت مسلط م

تاريخ انديشه پردازان، ايئولوگ ھا، افاضل، سياستمردان، فرھنگ آفرينان، مکتشفان کبير و قافله سا(ران علم و توسعه 

قدرت احزاب و منجيان صاحب جاه بشريت را در سفينه بانان سند، دومی ھا نيز تاريخ رھبران، صدرھا، را می نوي

 57سير رويدادھای منتھی به قيام بھمن ئی می کنند. آنان که در لباس چپ به بررسی ر گوش ھا ((مغزھا کشت و د

تاريخ است که اينان وقتی خواسته اند به زعم خود حتی  تلخپرداخته اند نيز ھمگی از ھمين بيماری رنج برده اند. طنز 

کل وسعت ديدشان از بستن چند شير  در مورد نقش توده ھای کارگر در سلسله جنبانی فرايند مذکور خيلی اغراق کنند

نفت توسط عده ای کارگر پا(يشگاه آبادان يک مو ھم آن طرف تر نرفته است!! و اگر رفته است شايد حداکثر چند 

اعتصاب کارگری پيش و پس ھمين رخداد را ديده باشد. ما به اين بحث و به اين گوشه بسيار مھم تاريخ مبارزه طبقاتی 

رداخت. حتماً نشان خواھيم داد که دو طبقه اساسی جامعه، پرولتاريا و بورژوازی، پرولتاريا و در ايران خواھيم پ

ون ھای ارتجاعی و ماوراء ارتجاعی بورژوازی در آن دوره، در دل آن فرايند و در پھنه کارزار طبقاتی چه ياپوزيس

جنبش خونبار کارگران برای مسکن در حاشيه فقط حول حلقه معينی از اين زنجيره گفتگو داريم. عروج کردند. عجالتاً 

  به خود اختصاص نداد. » مبارزات مردم خارج محدوده« شھرھای بزرگ که در ادبيات چپ ھيچ گاه عنوانی سوای 

ھمان چند ميليون کارگری که سراسر کارخانه ھا و مراکز کار و توليد کشور را ميدان  56تا  50در فاصله سال ھای 

تصاب ھا کردند، آری دقيقاً و عيناً بخش بسيار چشمگيری از ھمان کارگران جنبش پرشکوه و وقوع عظيم ترين اع

خونين دستيابی به مسکن را عليه بورژوازی ايران و رژيم درنده شاه راه انداختند، سازمان دادند، پرتوان ساختند و به 

بدون ھيچ تفکيکی از اعتصابات جاری آنھا  پيش بردند. مبارزات اينان برای سرپناه در حاشيه شھرھا جزء (يتجزا و

جبھه با دشمن طبقاتی خود و قوای قھر و سرکوب سرمايه جنگ می کردند،  خانه ھا بود. اينھا ھمزمان در چنددر کار

چرخ توليد را از کار می انداختند و حمله نيروھای ارتش و ژاندارم و کاھش فشار فقر، افزايش مزدھا در يکجا برای 

باز ھم به اين دليل که زير فشار پائين بودن در جای ديگر  می کردند.و پليس بورژوازی را از سر اعتصاب خود رفع 



ش نيرومندی را قادر به پرداخت اجاره بھای مسکن نمی شدند. جنبمزدھا و کل استثمار بربرمنشانه خود توسط سرمايه 

  برای ساختن سرپناه پديد می آوردند و دست در دست ھم شبيخونھا و تھاجمات خونبار دولت سرمايه را دفع می کردند.

جبھه سوم پيکار اين توده وسيع فروشنده نيروی کار، سازماندھی شورش ھا در محله ھا و مناطق مسکونی شھرھای 

رقی، وضعيت رقت بار بھداشت و امکانات مورد نياز محله، گرانی بزرگ و کوچک و روستاھا عليه بی آبی، بی ب

  بھای ارزاق عمومی و مانند اين ھا بود. از خيزش مسکن آغاز کنيم. 

ميليونھا انسان خلع يد  50و  40، در طول دھه ھای امپرياليست ھابه دنبال رفرم ارضی ارتجاعی بورژوازی داخلی و 

فروش نيروی کار و امرار معاش خويش از اعماق روستاھا راھی شھرھای شده و بيکار در جستجوی جائی برای 

اينان اندک اندک در کارخانه ھا به کار پرداختند، اما با بھای شبه رايگان و بيش از حد نازل نيروی کار بزرگ شدند. 

ی از آنھا به ھيچ خود قادر به تأمين دردناک ترين سطح معيشت و مسکن و دارو و درمان خود نمی شدند. جمعيت کثير

وجه يارای پرداخت اجاره بھای يک اطاق محقر، حتی در محروم ترين و مخروبه ترين محله ھای شھر را نداشتند. به 

 و بدون سکنهھمين خاطر ھمراه با زنان و فرزندان خردسال خود، در مناطق دوردست، در زمين ھای باير و موات 

ھا در  از حلبی و خس و خاشاک يا (ستيک و حصير بر پای نمودند و شبھائی ور از آبادی پيرامون شھرھا آلونک د

از ود، بيغوله ھائی که فاقد ھمه چيز بود، آب نداشت، برق نداشت، رطوبت در آن ھا بيداد می نمآن بيتوته می کردند. 

يله حمل و نقل شھری گرديد، ھيچ وس ھيچ درمانگاھی در نزديکی آنھا پيدا نمی در آنھا خبری نبود،توالت و دستشوئی 

دو شيفت کار روزانه بعFوه  يک ياجمعيت کثير کارگران عصرھا پس از کج نمی نمود.  آنجاراه خود را به سمت 

اضافه کاری ھای جانفرسا بايد خود را به اين کومه ھای نمور می رساندند و بامدادان وقتی که ھنوز فلق آھنگ دميدن 

آب به سر نداشت راه افتند. مسافت ھا راه را طی کنند تا در جائی سوار اتوبوس شوند و خود را به سر کار رسانند. 

ه ھا از شيرھای عمومی آب در فاصله ھای دور تأمين می شد که کارگران يا زنان و کودکان شرب ساکنان اين کوم

آنھا بايد با صرف وقت و نشستن در نوبت، از طريق گالن ھای بزرگ يا کوچک، بر دوش می کشيدند و به خانه حمل 

به آنجا باز نمی شد. برھوت می نمودند. ھيچ مدرسه ای در آن نواحی وجود نداشت و پای ھيچ دکتر و پرستاری ھم 

بدون ھيچ امکاناتی بود که بردگان مزدی نفرين شده سرمايه در آن می لوليدند، می خوابيدند، خود را آماده دو شيفت 

سيه روزی اين کارگران کار و توليد کوھساران اضافه ارزش ھا و سرمايه ھای طبقه جنايتکار سرمايه دار می کردند. 

اين جا محدود نمی شد، سرمايه داران زمين دار و رژيم بشرستيز سلطنتی بورژوازی حتی  حتی در ھمين قلمرو به

دقيقه ای اين نفرين شدگان را در ھمين جھنم مرگ آلود ھم آرام نمی گذاشتند، مدام بر آنھا می تاختند، زنان و کودکان 

بدترين شرارت ھا قرار می دادند. در را از کومه ھا بيرون می ريختند، آنان را وادار به کوچ می کردند و آماج 

امجديه، پليس وحشی و درنده شاھنشاھی آسيائی در مجتمع ورزشی  به ھنگام برگزاری بازی ھای 1353سال شھريور 

سرمايه برای مدت ھای طو(نی، ھر شبانه روز يک بار و گاه چندين بار، کومه ھای محل سکونت اين کارگران در 

کرج را آماج شبيخون ھا قرار داد. رژيم شاه با ھدف استتار جنايات ساليان دراز خود و  نواحی شمالی اتوبان تھران

، سکونت آنھا در اين سر اين دوزخ نشينان کارگر آورده بودپرده اندازی بر آنچه بورژوازی دژخيم و ھار ايران بر 

و طبقه سرمايه دار ايران را آواره خود ته و راه پاک کردن ننگ بربريت ھای دانس شھر »بی قوارگی« مسير را مايه 

  حشيانه تر اين شمار کثير توده ھای کارگر می ديد.وساختن باز ھم بيشتر و 

ما(مال از وضع مسکن اين جمعيت عظيم کارگران چنين بود و (جرم يافتن راه چاره ای برای غلبه بر اين وضعيت 

دل ھمين چاره پردازی ھا بود که کومه نشينان کارگر يک  در .مشغله مدام آنان را تعيين می کرد حقارتدرد و رنج و 

آغاز کردند و قدم به قدم دشمن طبقاتی تا بن دندان مسلح را را جنگ واقعی عليه بورژوازی و رژيم سطلنتی سرمايه 



ند و شوراگونه خويش عزم جزم نمودنا نوشته ھای  در قول و قرارھا و ميثاقمجبور به عقب نشينی ساختند. کارگران 

آن ھا تصميم گرفتند که استوار و محکم به  شروع به ساختن خانه کنند. در زمين ھای محل استقرار موقت خويشکه 

حريم مالکيت خصوصی بورژوازی يورش برند و تقدس اين پديده متعفن نامقدس را حداقل در رابطه با تھيه سرپناھی 

ھای آکادميک حزبی و مکتبی در باره نجاست و  نھا بحثتفاھم نشود، آ زن و فرزند خويش در ھم ريزند. سوءبرای 

پاکی مالکيت راه نيأنداختند، عمFً و به عنوان شراره ای تابنده از ھستی طبقاتی خود بساط مالکيت سرمايه داران 

در آوردند که اين تصميم را در زمانی اتخاذ کردند و در شرائطی به عمل صاحب زمين را در ھم پيچيدند، کارگران 

معامFت زمين و احداث مستغFت و بساز و بفروشی يکی از داغ ترين، پرسودترين و (جرم دلرباترين حوزه ھای 

ب زمين ھای سرمايه گذازی طبقه سرمايه دار ايران را تعيين می کرد. درست به ھمين خاطر ھم سرمايه داران صاح

به ھر  ،زن و کودک کارگر کومه نشينميليونھا  و رژيم جنايتکار شاه برای بيرون ريختن ھزاران وزير کومه ھا 

آن ھا دست به دست ھم دادند و با ھمياری و کمک و کارگران کمپين خويش را آغاز کردند.  جنايتی دست می يازيدند.

ھا ادامه دادند و در  د. اين کار را روزھا، ماھھا و سالبه تھيه مصالح و معماری خانه ھا نمودنھمپيوندی ھم شروع 

پروسه انجامش ھر روز و گاه در طول روز چندين بار در مناطق مختلف اطراف شھر تھران مورد شبيخون قوای 

سرکوب رژيم قرار گرفتند. جنبش مسکن توده ھای کارگر عمFً به جنگی ميان آنھا و بورژوازی و دولتش تبديل شد. 

و جوانان خانواده ھای کارگری درگير شدند. جنگی که چگونگی جنگی که در آن کل زنان و کودکان و پيران 

پيشبردش مشغله روزمره کارگران شد. جنگی که به طور واقعی يک بخش طبقه کارگر با تمامی آحاد خانواده و 

نزديکان مستمراً در آن شرکت داشت. کارگران در تھيه مات- و مصالح با ھم ھمراھی می نمودند، در برپائی ھر 

ه کنار ھم بودند، وقتی که قوای کشتار رژيم حمله ور می شد، ھمگی يک دل دست به مقاومت می زدند. کودکان خان

نيروھای نظامی سرمايه را سنگباران می کردند، زنان به عمله و اکره سFخی بورژوازی يورش می بردند. اين جنگ 

خود را از دست دادند، اما اين بسيار مھم است که در طول چند سال کشته ھای زيادی داشت. عده ای از کارگران جان 

توده ھای کارگر بودند. ارتش و پليس و ژاندارم رژيم ھار سلطنتی سرمايه تمامی خانه ھای  جا برنده کارزار ھمه

دتر مجدداً به عساخته شده کارگران را ويران می کرد، اما تمامی اين خانه ھای تخريب شده تا روز بعد يا چند روز ب

عوامل سرکوب روزھا خراب می کردند و کارگران به بيان ديگربر پای می شد.  کومه نشينان کارگر بازسازی وت دس

  شب ھا می ساختند. 

، ھم پھلو و متصل، می جنگيد متمايز اما جبھه چنددر  ايران ھای مذکور، طبقه کارگر با(تر گفته شد که در ھمه سال

، عصرھا، اند و از کار می انداخترا به اختFل می کش چرخه بازتوليد سرمايه ،روزھا در کارخانه ھا و مراکز توليد

و با پاسداران  ط بورژوازی را در ھم می پيچيدطومار تقدس مالکيت منح ،شب ھا و صبحگاھان برای يافتن سرپناه

مشکFت دامنگير  بارابطه در  کارگران به طور ھمزمان. نه مبارزه می کردقھرمانابسيار  ،اين تملک بشرستيزحريم 

برق مورد نياز روشنائی خانه ھا، حداقل بھداشت و نظافت معابر  ، برای دسترسی به آب آشاميدنی،ھای مسکونی محله

، عليه زورگوئی ھا و اجحافات مستمری که مزدوران رژيم بر گرانی بھای اتوبوس و حمل و نقل شھریعليه عمومی، 

که سرمايه و دولت سرمايه داری بر سرشان آوار می ساخت دست ضFت ديگر خيلی معيا  اھالی محل روا می داشتند 

  به اعتراض و شورش می زدند. 

جنگ و ستيز ھميشه جاری و روزمره صدھا ھزار کارگر دستفروش حاشيه خيابان ھا و کوچه ھا و درون محله ھا، 

رايگان خويش و يافتن قوت (يموت برای دستيابی به شکلی از فروش نيروی کار شبه با عوامل شھرداری سرمايه 

کارگران در ھمه اين ميدان ھا و جبھه  را تشکيل می داد.نيز حوزه ديگری از مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر روزانه 



ھا عليه سرمايه می جنگيدند. تمامی اين عرصه ھا شاھد روياروئی استثمارشوندگان و ستمکشان کارگر با نيروھای 

ميان  ،ايه داری بود. مبارزه طبقاتی، مبارزه ای ميان دو طبقه اساسی جامعه و در جھان موجوداعمال قھر دولت سرم

زن، مرد، بزرگسال و  بردگان مزدی عظيم طبقه کارگر و بورژوازی در کليه قلمروھای زندگی اجتماعی است. توده

در خيابان ھا را پيش می گرفت،  زير شFق مرگبار گرسنگی و فقر و فFکت راه دستفروشی کنار کهخردسال بيکاری 

فقر اين جمعيت کثير چند صد ھزار نفری و شايد  خرد کننده مفلوک ترين بخش طبقه کارگر بود. بيکاری و فشارزمره 

رقت بارترين و نفرين شده ترين شکل فروش نيروی کار را انتخاب کند. ھر صبح می ساخت تا  مجبورميليونی را 

داران تاجر به عاريه گيرد، در حاشيه خيابان به فروش رساند و در ازاء دو شيفت کار چند  مقاديری کا( را از سرمايه

تومانی برای امراز معاش روزانه خود و افراد خانواده به چنگ آرد. شکل صوری رابطه وی با سرمايه داران صاحب 

سرمايه به  کار می کرد. توسطھر چه بود، او در نقش کارگر فروشنده برای سرمايه  ھا و تجارتخانه ھافروشگاھ

، ھمزمان از زمين و آسمان آماج شبيخون قوای قھر سرمايه بود قرار می گرفتاستثمار  جنايتکارانه ترين شکلی مورد

و برای ھيچ دقيقه کارش ھيچ امنيتی نداشت. اين توده کثير نفرين شده کارگر در متن ھمين شرائط بشرستيزانه مخلوق 

مزدوران سرمايه برای اينکه ھيچ  زی، لحظه به لحظه در حالت جنگ و گريز به سر می برد.سرمايه و دولت بورژوا

کار اين کارگران فروشنده کسر نگردد، و  منطقهھای  مستقر در خيابانبنگاھھای ريالی از سودھای کھکشانی صاحبان 

فروشی می ريختند. کل دار مجبور به دستتوده بردگان مزدی با بی رحمی تمام بر سر  ھمين بنگاه ھا،به دستور مالکان 

و ندار آن ھا را غارت می کردند. خودشان را مورد آزار و اذيت قرار می دادند. دستگيرشان می نمودند و راھی 

زندان می ساختند. در آن سوی ماجرا کارگران مقاومت می نمودند، با پليس سرمايه و مزدوران شھرداری رژيم درگير 

حتی  دست به دست ھم می دادند. پشت به پشت ھم حمله پليس را دفع می کردند و ھمين کارزار می شدند. در جريان

ساز و برگ امرار معاش روزانه خود را از دستيرد اين جانيان نجات می دادند. در يک کFم توده ھای کارگر  ا(مکان

، در محله ھا و رون خانه و کاشانهدر د، در جنبش مسکن، در محل کار و استثماردر اين سال ھا، در ھمه جاھا، 

حاشيه خيابان ھا عليه استثمار و ستم و سبعيت سرمايه مبارزه می کردند. به ميزان توان خويش پوزه قوای قھر و 

خاک می ماليند، از تھديدھا و کشتارھا ھراسی به دل راه نمی دادند. نقطه نقطه شھرک ھای بزرگ  سرکوب سرمايه را

ھا کارگر در آنجا سکونت دارند گواه زنده لحظات ر کدام شھر بزرگی ھستند و ميليونامروز ھاطراف شھر تھران که 

بار ديگر در اينجا تکرار کنم که طيف رفرميسم اين نکته را ھم يک  چند ساله است. ھای پر شور بخشی از آن جنگ

حزبی يا کسب و کار آکادميک خويش چپ و بسيار بدتر از اين طيف، محققان دانشگاھی اگر احياناً برای رونق بازار 

سراغ اين بخش طبقه کارگر رفته اند، بسيار به ندرت چيزی به نام کارگر در مقابل مردمک چشم خويش يافته اند. آنھا 

واژه ھای  تا چشم کار می کند از، اين توده عظيم استثمار شوندگان کارگر موقعيت در ھر سطر نوشته خود پيرامون

، حاشيه نشينان، تھيدستان، گرسنگان، دستفروشان، آلونک نشين ھا، فاقد امتيازھا و نوع اين ھا محرومانزحمتکشان، 

استفاده کرده اند. در اينکه اين نفرين شدگان، محروم و حاشيه نشين و گرسنه و فاقد امتياز و تھيدست ھستند جای ھيچ 

بوده و می باشند و تمامی اين مصيبت ھا را ھم حرفی نيست اما اين ھا بخشی از طبقه کارگر و جنبش کارگری جامعه 

محققان عاليمقام به خاطر کارگر بودنشان تحمل نموده و می نمايند. مطابق استد(ل صاحبان اين گزارش ھا به ويژه 

دانشگاھی زحمتکش پرست و تھيدست دوست ميان آن ھا، کارگر اگر کار داشته باشد فردی از طبقه متوسط است و 

شد، فاقد ھر نوع تعلق طبقاتی است!! اگر بھای نيروی کارش کفاف معيشت روزمره اش را بدھد افتخار اگر بيکار با

عضويت در طبقه متوسط را پيدا می کند!! و اگر قادر به تھيه نان فرزندش نباشد يک زحمتکش محروم فاقد ھر گونه 

  ھويت طبقاتی و اجتماعی است!!!  



  

  1355 سال بحران اقتصادی سرمايه داری ايران و

را می توان ط"ئی ترين دوره رونق و توسعه انباشت سرمايه در تاريخ سرمايه داری  1356 تا آغاز 1352فاصله ميان 

از دل اين دوره رونق بيرون آمد. سرچشمه واقعی  50ايران به حساب آورد. بحران بزرگ اقتصادی نيمه دوم دھه 

به امری مطلق گرايش  تنزل فاحش و عينی نرخ سود از حالت يکاست  بحران آنچنان که ذات شيوه توليد سرمايه داری

در چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران بود. تا لحظه حاضر ھيچ فرد يا جريان سياسی، ھيچ بحث مشخصی در 

در مورد اين زمينه پيش نکشيده است و به بازکاوی زوايای واقعی ماجرا نپرداخته است. يک دليل اين تسامح، حداقل 

نيروھائی که نظريه مارکسی بحران را قبول دارند، شايد دشواری توضيح کنکرت و آماری دقايق مؤثر در مارپيچ فراز 

که آنچه در ايران رخ داد، ادامه  حرف درستعده ای با گفتن اين  و فرود پروسه مذکور تا زمان وقوع بحران بوده است.

آن بود، خيال خود را راحت کردند، مشتی عام گوئی،  جزء اجتناب ناپذير بحران جھانی سرمايه داری و مستقيم پويه

را بستند. جای ترديدی نيست که بحران  ھاابھام آفرينی و حتی گمراه سازی پيش پای ديگران نھادند و پرونده گفتگو

ای غربی بود، ايران در بخش بزرگی از خود حاصل سرريز بحران دامنگير سرمايه اجتماعی کشورھ 50اقتصادی دھه 

اما طرح موضوع در اين سطح ھيچ چيز را روشن نمی کند. وقتی از بحران سرمايه داری يک جامعه معين در يک 

دوره زمانی خاص سخن می گوئيم، آنچه بيش از ھر چيز اھميت می يابد کالبدشکافی چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی 

وزه است. پيداست که اين کار بدون توجه به تمامی دقايق و زوايای ھمان جامعه و بازکاوی عوامل وقوع بحران در آن ح

درھمرفتگی ارگانيک شيرازه توليد سرمايه داری در اينجا با سرمايه جھانی بسيار غلط و عميقاً گمراه کننده خواھد بود. 

ميزان  1352در سال  در ايران را نيز بايد اينسان ديد و توضيح داد. 50پروسه بروز بحران اقتصادی نيمه دوم دھه 

تشکيل سرمايه ثابت در کل سرمايه اجتماعی ايران به ويژه در حوزه صنعت به نرخ رشدی خيره کننده و کم سابقه دست 

 1354گزارش گرديد در سال بعد دچار کاھش شد اما فقط يک سال اين طرف تر در  %33،6که رشد اين يافت. ميزان 

را در طول نيمه اول دھه مورد بحث رشد را پشت سر نھاد. جدول زير منحنی فراز و فرود اين  %91مرز بھت انگيز 

  پيش روی ما قرار می دھد. 

  

)44به قيمت ثابت سال  – لایر ميليارد( 1356تا  1351ھای  تشکيل سرمايه ثابت در فاصله سال  - 1جدول 

      

  درصد رشد ساcنه   سھم گروه صنعت  ميزان تشکيل سرمايه ثابت  سال

1351  55  13،4  1،9  

1352  73،5  15،9  33،6  

1353  82،6  15،6  12،4  

1354  158  18،1  91،3  

1355  167،1  14،2  5،8  

1356  168،1  15،5  0،6  

  56تا  38به نقل از بانک مرکزی. حساب ھای ملی  415ص   ،ايران، سوداگررشد روابط سرمايه داری در 

  



افزايش بی سابقه حجم و ميزان ارزشی سرمايه ثابت در اين سال ھا طبيعتاً محصول مستقيم سرمايه گذاری ھای عظيمی 

فراتر  2426بود که در بخش صنعت رخ می داد. در فاصله زمانی مذکور شمار شرکت ھای تازه تأسيس صنعتی از رقم 

ميليارد لایر روز کشور بالغ گرديد.  120تريليون و  204به رفت و ميزان سرمايه ھای پيش ريز شده برای احداث آن ھا 

سرمايه گذاری در صنايع سنگين به يک محور مھم تمرکز انباشت تبديل شد. شرکت ھای بزرگ توليد کننده مواد 

 شيميائی، ماشين آcت و فلزات اساسی، صنايع ذوب و توليد فوcد و صنايع مکانيکی و برق بيشترين سرمايه ھا را به

ميليارد  162حوزه انباشت شد به رقم  4. ميزان سرمايه ای که در فاصله زمانی باc در ھمين ندسوی خود سرازير ساخت

ھائی بود که کل شرکت ھای تازه تأسيس و به ثبت رسيده اين  درصد مجموع سرمايه گذاری 75لایر رسيد. اين رقم 

در زمره صنايع سنگين بودند، عظيم ترين حجم سرمايه ثابت  نه فوق ھمگیار اختيار داشتند. حوزه ھای چھارگدوره د

  ھا کم يا بيش باc بود. در جدول زير می توان اين شاخص ھا را ديد. را به کار می گرفتند و ترکيب ارگانيک سرمايه آن

  

  1355و  1351ھای ان در چند حوزه مھم صنعتی در سالافزايش سا*نه سرمايه ثابت و شمار کارکن - 2جدول 

  نفر 1000      ميليون لایر

    1355سال     1351سال   حوزه ھای مختلف 

  شمار کارکنان  سرمايه ثابت   شمار کارکنان  سرمايه ثابت  صنعت 

  68  8295  46  4735  صنايع غذائی

  116  13487  91  6500  نساجی و پوشاک

  44  19957  20  2272  شيميائی

  18  1645  4  406  فلزات اساسی

  79  10571  53  2115  محصوcت فلزی

  سازمان برنامه و بودجه. سالنامه آماری، نتايج سرشماری کارگاھھای بزرگ صنعتی

  

به جای تعداد کارگران از شمار کارکنان صحبت گرديده است. مراکز آمارگيری بورژوازی به طور معمول  2در جدول 

توده فروشنده نيروی کار و جماعت کارگزاران، کارمندان و خدم و حشم بوروکراسی سرمايه را زير نام کارکنان يکجا 

رآوردھای حاصل مشاھدات مستقيم، از کل اين جمعيت جمع می کنند. در طول سال ھای مورد بررسی ما بر اساس ب

روشن است که در گزارشات و محاسبات مراکز آماری دنيای سرمايه  درصد را کارگران تشکيل می داده اند. 75حدود 

داری، نه فقط مسائلی مانند نرخ استثمار و ارزش اضافی که خط قرمز بورژوازی را تشکيل می دھند، بلکه حتی داده 

انند ترکيب ارگانيک سرمايه ھم مورد اشاره قرار نمی گيرند. برای يافتن اين شاخص ھا بايد از اط"عات آماری ھائی م

) برای دادن تصويری حتی المقدور روشن از 4و  3جدول پائين ( 2ديگر اين اسناد و گزارشات بھره گرفت. آنچه در 

می آيد نيز به ھمين سياق استخراج شده  55تا  51الھای تغييرات ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی ايران در فاصله س

است. در اين رابطه تمامی کوشش به عمل آمده است که استنتاجات تا جائی که ممکن است دقيق يا حداقل نزديک ترين 

که در گزارش مرکز آمار رژيم شاه آمده » کل مزدھا و حقوق« ستون  1فاصله را با واقعيت داشته باشند. در جدول 

کل « ستون  2درصد اين ارقام را به عنوان مزد کارگران حساب کرده ايم. در جدول  75است ما مبنا قرار داده و 

مندرج در گزارش مرکز آمار پايه محاسبه واقع شده است و متوسط دستمزدھای روزانه و ساcنه را با توجه » کارکنان

  يم.  عموميت داشته است منظور نموده ا 55به آنچه که در سال 



     )لایر 1000000(     1351 ايران در سال اجتماعی سرمايه ثابت و متغير در مھمترين حوزه ھای سرمايه - 3جدول 

  ترکيب ارگانيک  کل مزد کارگران   کل مزد و حقوق  سرمايه ثابت   رشته صنعتی

  10.26  4464  5952  45833  مواد غذائی 

  4.33  7704  10272  33438  نساجی و پوشاک

  7.3  584  779  4261  محصوcت چوبی چوب و

  20.5  234  312  4845  کاغذ، مقوا و چوب

  19.6  1487  1983  29131  شيميائی

  7.6  1919  2559  14676  محصوcت کانی غيرفلزی

  58  664  949  38884  فلزات اساسی

  3.4  1197  1596  4140  ماشين آcت و محصوcت فلزی 

  9.6  18253  24402  175208  جمع

  نقل از رشد روابط سرمايه داری در ايران، محمدرضا سوداگر  1359نتايج بررسی کارگاھھای بزرگ صنعتی در سال 

، بر اساس تقسيم 1355سال  ايه برای بخش ھای با* درمتوسط ترکيب ارگانيک سرمھمان گونه که مشاھده می شود 

  است.بوده  9.6کل سرمايه ثابت به کل سرمايه متغير ھمين سال حدود 

  لایر 1000000      - 1351در سال   سرمايه انباشت سرمايه ثابت و متغير در مھمترين حوزه ھای  - 4جدول 

  ترکيب ارگانيک   کل مزد کارگران  کل کارگران  کل کارکنان  سرمايه ثابت   رشته صنعتی

  18.4  4654  51000  68000  86000  مواد غذائی 

  8.7  7983  8000  116000  70000  نساجی و پوشاک

  21.3  639  7000  9000  13652  چوب و محصوcت چوبی

  23  548  6000  11000  12600  کاغذ، مقوا و چوب

  31  3011  33000  44000  93483  شيميائی

  16  4380  48000  63000  69888  محصوcت کانی غيرفلزی

  97.1  1278  14000  18000  124118  فلزات اساسی

  13  5475  60000  79000  71184  ماشين آcت و صنايع فلزی 

  19.3  27968  306000  408000  540925  جمع

 لایر بوده است 250متوسط دستمزد روزانه کارگران در اين سال معادل  .1

 م"ک قرار گرفته است.   55تا  51برای محاسبه سرمايه ثابت حوزه ھا نرخ رشد انباشت ھر حوزه در ھر سال در فاصله  .2

صنعت چوب ملحوظ نبوده است، برای محاسبه آمار واقعی  1آنجا که در جدول در مورد رشته کاغذ و مقوا و چوب از  .3

  .  کل کارکنان را در نظر گرفته ايم %75نسبتی کمتر از  55کارگران سال 

مواجه  19باcتر از رقم  ترکيب ارگانيکتقسيم کنيم با يک سرمايه متغير سال را به کل سرمايه ثابت در اينجا اگر کل 

به بررسی اين تفاوت ھا و تأثير آنھا بر پروسه افت نرخ سودھا  است. 1351که بيش از دو برابر سال  رقمی می گرديم.

و سپس ظھور بحران باز خواھيم گشت، اما پيش از آن بايد در باره داده ھای آماری درون جدول ھا مقداری توضيح 

و  دھيم. تمامی گزارشات اقتصادی اين دوره از سرمايه گذاری ھای عظيم داخلی و خارجی در قلمرو صنايع سنگين

بخش ھائی مانند آب و برق، فلزات اساسی، فوcد و ذوب آھن يا موارد مشابه خبر می دھند. صنايعی که علی العموم 



برای تکميل بخش استوار خود نيازمند مقادير ارزشی بسيار ک"ن سرمايه ھستند. در گوشه ديگری از ھمان سرشماری 

 179ميليون لایر به  13،4ميانگين کل سرمايه ھر کارگاه از  1355تا  1345باc می خوانيم که در فاصله ميان سالھای 

می گويند که نسبت  ر نفر افزايش يافته است. داده ھاھزا 78ھزار نفر به  23ميليون لایر و ميانگين کارکنان آنھا از 

 3سرمايه از برابر بوده است، در حالی که نسبت فزونی بخش متغير  14سال حدود  10افزايش سرمايه ثابت در اين 

  برابر باcتر نرفته است. به ساير ارقام ھمين گزارش نگاه کنيم. 

  در کارگاھھای بزرگنفر)  1000( ( ميليون لایر) و شمار کارکنان نسبت سرمايه ثابت 5جدول 

   1355  1345  سال 

  لایر 179  13،4  ميانگين سرمايه ھر کارگاه

  لایر 147  9،1  ايه ثابت)ميانگين ارزش ماشين آcت، زمين، ساختمان (سرم

  لایر  32   4،2  ميانگين بخش گردشی سرمايه ثابت 

  نفر  78  23  ميانگين کارکنان 

  429، محمدرضا سوداگر ص 2جلد » رشد روابط سرمايه داری«سازمان برنامه و بودجه، سرشماری کارگاھھای بزرگ، نقل از 

  

 16سرمايه داری است در بخش استوار سرمايه ثابت رخ داده است که تا حدود  باcترين افزايش ھا آنچنان که طبيعت

است و در اين ميان  8برابر جھش کرده است. سير صعودی ميزان ارزشی بخش گردشی اين سرمايه (ثابت) کمتر از 

در گزارش ھا حائز  برابر افزايش يافته است. نکات ديگری نيز 4سرمايه متغير ھمان گونه که باcتر گفته شد کمتر از 

  اھميت خاص می باشند از جمله:

 1355تا  51. درجه باcی تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه در صنايع شيميائی. اين تغيير در ھمان گزارش برای فاصله 1

  اع"م شده  است.  18به  4از 

ست. برنامه ای که عظيم ترين با اجرای برنامه اقتصادی پنجم رژيم شاه ھمزمان بوده ا . فاصله زمانی مورد گفتگو2

سرمايه گذاری ھای تاريخ سرمايه داری ايران را به ويژه بر اثر افزايش انفجارآميز اضافه ارزش ھای نفتی، ھمراه 

ميليارد لایر بالغ می شد. از اين رقم حدود يک تريليون و نيم آن به توسعه  3368،7داشت. ميزان کل اعتبارات طرح به 

سرمايه گذاری در صنايع سنگين نقش مھم ترين رکن انباشت را احراز کرد. فقط ) 20(يافت. صنعت بزرگ اختصاص 

 162گروه صنعتی مشتمل بر فلزات اساسی، ماشين آcت، توليدات معدنی و محصوcت شيميائی، شاھد پيش ريز  4

درصد  75حوزه، حدود  4ھای اين  اين نکته کام"ً مھم است که حجم سرمايه گذاری) 21( ميليارد لایر سرمايه بوده اند.

کل انباشت سرمايه در تمامی شرکت ھای به ثبت رسيده اين دوره را تشکيل می داده است. چھار حوزه ای که بيشترين 

ن ارقام سرمايه ثابت به ويژه استوار را احتياج داشته اند و به لحاظ ترکيب ارگانيک بيش از ھمه بخش ھای ديگر، پلکا

خورشيدی سرمايه داری  50به بحث مشخص بحران اقتصادی آغاز نيمه دوم دھه می نھاده اند. صعود را پشت سر 

ايران باز گرديم. دليل تأکيد بر داده ھای آماری باc اين بود که نشان دھيم برای جستجوی علل واقعی بروز بحران مجرد 

ن سرمايه داری کشورھای ديگر کاری غوطه خوردن در نوسانات قيمت نفت يا تأثير يک سويه و مطلق سرريز بحرا

نادرست و گمراه کننده است. عوامل واقعی بروز بحران را پيش از ھر چيز بايد در بطن چرخه ارزش افزائی و بازتوليد 

ھدف از اين تأکيد آن  ھای منتھی به وقوع حادثه بازکاوی کرد. ن و در پيچ و خم روند انباشت سالسرمايه اجتماعی ايرا

نيست که چنين حکمی برای ھيچ نقطه دنيای موجود، جای ھيچ گونه اگر و اما ندارد، در اينجا به طور مشخص پيرامون 

نرخ رشدھای بھت آور  سرمايه داری ايران صحبت می کنيم. واقعيت اين است که در فاصله تاريخی مورد گفتگو



ت، شتاب خيره کننده افزايش ميزان اضافه ارزش ھا، ھمگی مرتبط با ھمديگر، اقتصادی، فوران بی سابقه ارزش توليدا

. حتی اگر از تمامی کاستی ھای آماری ارقام آوردندسير صعودی متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی را به دنبال 

ت م"ک قرار دھيم باز ھم باc چشم پوشی کنيم و آن ھا را به ھمان گونه که در سالنامه ھای آماری رژيم شاه آمده اس

  در مقياس کل سرمايه اجتماعی آن روز ايران ھستيم.  19به رقم  9از  ترکيب آلی سرمايهفوران شاھد 

به نقطه اوج خود رسيد و دقيقاً از ھمين تاريخ به بعد  1354در سال  50منحنی باc رونده نرخ سود نيمه نخست دھه 

ش ھا در قياس با ارزش توليدات ساcنه به گونه ای بسيار بارز شروع به افت  روند معکوس پيدا کرد. ميزان اضافه ارز

 718ميليارد و دومی ( ارزش توليدات)  279، ميزان ارزشی اولی ( اضافه ارزش ھا) حدود 1354نمود.. اگر در سال 

ی روند سقوط پيمود و به کرد، در حالی که اول صعودميليارد  1059، بالعکس دومی تا 1356ميليارد لایر بود، در سال 

 1.5نزديک به  1354نسبت به  1356ميليارد رسيد. به عبارت ديگر در حالی که ارزش توليدات در سال  216کمتر از 

 54برابر رشد داشته (اين رشد شامل افزايش قيمت نيز می گردد) ميزان  ارزش اضافی اين سال حدود يک سوم سال 

  بسيار گويا است.در اين زمينه  6است. جدول شماره 

  

  1356تا  1351اضافه ارزش و ارزش توليدات (ميليون لایر) بين سال ھای   6جدول 

  درصد رشد  ارزش توليدات  درصد رشد  اضافه ارزش  سال 

1351  124،3  22،7  334،4  21،1  

1352  167،6  34،8  438  31  

1353  223،2  33،2  581  32،6  

1354  278،7  24،9  718،4  23،7  

1355  231،9  -17 845،6  17،7  

1356  215،8  -13  1059،3  25،3  

  ميليون لایر         176بانک مرکزی، حساب ھای ملی، ص 

  

تا اينجا ھمه تأکيد ما بر زمينه ھای داخلی و اندرونی بحران بود. توليد افراطی سرمايه در طول رونق بی سابقه چند ساله 

سرمايه در چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران، سير رو به سرمايه داری ايران، باc رفتن متوسط ترکيب ارگانيک 

به بعد  1354کاھش ميزان نسبی اضافه ارزش ھا در قياس با ارزش کل توليدات ساcنه، افت نرخ سود از آخر سال 

ر اين را از دامان خود متولد ساختند. اين نکته بايد روشن می شد اما ھمه آنچه د  50باcخره بحران نيمه دوم دھه 

چھارچوب بحث شد صرفاً بخشی، آن ھم بخش کمرنگ تری از پروسه وقوع بحران را توضيح می دھد. برای رونمائی 

شفاف کل پروسه بايد مکان سرمايه داری ايران و جوامع مشابه در تقسيم کار جھانی نظام بردگی مزدی را با نگاھی 

پديده ای از ھمه لحاظ  نيز است. تقسيم کار سرمايه داری مارکسی کاويد. سرمايه يک رابطه اجتماعی و بين المللی

پايه مادی تقسيم انسان ھا به طبقات  سرمايه پيچيد، مرکب و فراگسترده در تمامی ساختار ھستی دنيای روز است.

ر سرمايه دار و کارگر است. سلسله جنبان تقسيم کار فکری و بدنی است. شالوده سازمان کا، دو طبقه اجتماعی متضاد

سرمايه می باشد، کل حوزه ھای نظم سياسی، مدنی، فرھنگی، حقوقی، فکری و ايدئولوژيک حاکم را ھمسان سياره ھا و 

اقمار در حال طواف پويه ارزش افزائی سرمايه، در درون منظومه ای واحد با ھم ھمگن و ھمنھاد می کند. جانمايه 



يت سرمايه است. تقسيم کار سرمايه داری جزء cيتجزای اين ظھور قلمروھای گوناگون پيش ريز و اشکال متنوع موجود

شيوه توليد و مناسبات اجتماعی فرارسته از آن است اما آنچه در اينجا مورد توجه ماست صرفاً مناسبات ارگانيک فيمابين 

ن المللی سرمايه اجتماعی ممالک مختلف دنيا در درون چرخه واحد ارزش افزائی و سامان پذيری سراسری سرمايه بي

 چالش و رفع بحران ھای اقتصادی ،رمايه داری ھر کشور و در رأس آن ظھوراست. واقعيت اين است که مسائل س

با شيرازه توليد سرمايه  ،آنارگانيک را نمی توان بدون رجوع به پيوستگی ھای اندرونی  سرمايه اجتماعی آن جامعه

    قرار داد. کالبدشکافی  مورد جھانی

ميان بخش ھای مختلف سرمايه جھانی نيز آنچه شاخص حياتی و  توليد اضافه ارزش است، در مناسبات سرمايه رابطه

و اندازه سھم  ، سامان پذيریھويتی است تأثيرات متقابلی است که اين بخش ھا به لحاظ ويژگی ھای چرخه ارزش افزائی

ه در اين ميان نقش مھمی ايفا نمی کند، ھويت ھر بخش در کل اضافه ارزش ھای توليد شده، بر ھم وارد می سازند. آنچ

سرمايه دار، بنگاه يا دولت سرمايه داری مالک اين يا آن بخش سرمايه است. کل اضافه ارزش ھائی که طبقه کارگر 

توليد می کند به مالکيت کل طبقه سرمايه دار جھانی در می آيد. اينکه ھر سرمايه دار يا سرمايه اجتماعی ھر  جھانی

ه بخشی از اين اضافه ارزش ھا را نصيب خود می سازد، موضوعی است که توسط عواملی مانند شرائط کشور چ

توليدی ھر قلمرو انباشت يا ھر جزء سرمايه جھانی، قوانين رقابت و تشکيل نرخ سود عمومی در چرخه سامان پذيری 

ری کار اجتماعی قلمروھا و بخش ھای سرمايه داری يک کشور و در سطح بين المللی، ترکيب ارگانيک و درجه بارآو

مختلف سرمايه در دنيا تعيين می گردد. در اين ميان يک چيز بدون ترديد است. مرزھای جغرافيائی يا حريم ھای 

ھا و توزيع آنھا ميان سرمايه داران، تراست ھای  مالکيت خصوصی بورژوائی اگر ھم در نقل و انتقال اضافه ارزش

و » قانونی« داری ھای مختلف نقشی داشته باشند، اين نقش محصول اثرگذاری دولتی و  مالی و صنعتی يا سرمايه

سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی است. اساس اين است که کل اضافه ارزش ھای توليد شده توسط طبقه » حقوقی«

صنعتی يا دولتھای سرمايه داری کارگر جھانی ميان کل طبقه سرمايه دار دنيا توزيع می گردد. سرمايه داران، بنگاھھای 

دنيا عين ھمان ميزان اضافه ارزشی را تصاحب نمی کنند که کارگران مورد استثمار آن ھا در قلمرو خاص انباشت يا 

در جامعه معين توليد کرده اند. بخش کم، زياد يا حتی بسيار زيادی از اضافه ارزش ھا می توانند در حوزه ھا و جاھای 

اشند اما يک چيز روشن است. اينکه بستر توزيع و انتقال آنھا پھنه سامان پذيری سرمايه اجتماعی ديگر توليد شده ب

کشورھا يا کل سرمايه جھانی و مبادcت ميان قلمروھا و بخش ھای مختلف سرمايه است. اين کار چگونه و تحت تأثير 

قتصادی صورت می گيرد، موضوعی است که کدام قوانين درونی توليد سرمايه داری يا کدامين عوامل و داده ھای ا

و بازگوئی آن در اينجا مناسبت خاصی احراز نمی کند.  )22( مارکس به تفصيل در جلد سوم کاپيتال تشريح نموده است

با  50آنچه مورد تأکيد و مرتبط با بحث حاضر ماست، بازپردازی مارکسی بسيار اشاره وار پروسه وقوع بحران دھه 

که از شکل ن روز جامعه است. بحران به ھمان ھدف توضيح  تبعات و عوارض آن بر روند مبارزه طبقاتی جاری آ

ناشی  کشوردر دردون چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی  ،ثرگذار بانی و باعث سير رو به افت نرخ سودعوامل ا

  تأثير می پذيرفت و نشأت می گرفت.   وسيعاً  ھم جھانیسرمايه  و بازتوليد توليد پروسهمی شد، از فشار اين عوامل در 

ميليون لایر بالغ  760ميليارد و  901ممالک ديگر به رقم ارزش واردات ايران از امريکا، اروپا، ژاپن و  1355در سال 

  بود.  1350و قريب شش برابر سال  ارضی ارتجاعی اجرای رفرم دھه چھل يا سال آغاز برابر 18گرديد. اين رقم حدود 

  

  

  



   1355تا  1350وزن و بھای واردات کا* در فاصله  7جدول 

  قيمت    ( لایر)  وزن    ( تن)  سال

1350  4830000  157660000000  

1351  5880000  193650000000  

1352  6720000  253190000000  

1353  9350000  448070000000  

1354  13330000  800820000000  

1355  13830000  901760000000  

  

ون ينکته بسيار مھم در اينجا بررسی ترکيب کاcھا به لحاظ ميزان مصرفی يا سرمايه ای بودن آنھاست. اپوزيس

سرمايه داری وطن آباء و اجدادی!! تاريخاً باورھای » رشد ناکافی«ناسيوناليستی بورژوازی و داغداران خيالباف 

عمومی را چنين معماری نموده اند که گويا آنچه به داخل راه می يافته است، علی العموم مشتی امتعه مصرفی و در غير 

ب سوداگری مشتی مونتاژکار کمپرادوريست بوده است!! اما بيش از اين صورت انبوھی کاcی بنجل به دردنخور و اسبا

و استوار درصد کل اين واردات را کاcھای سرمايه ای تشکيل می داده است. کاcھائی که يکراست به مثابه اجزاء  85

ايه داران گردشی سرمايه ثابت وارد پروسه توليد سرمايه اجتماعی ايران می شده اند. اين کاcھا ھمگی توسط سرم

خصوصی يا نھادھای مختلف دولت سرمايه داری با پول و در واقع با اضافه ارزش ھای توليد شده توسط طبقه کارگر 

ايران داد و ستد می گرديده اند. تمامی مکانيسم ھا و اھرم ھای انتقال بحران نيز در ھمين جا و از درون ھمين مجاری و 

قل و انتقال اضافه ارزش ھا از ھمين کانال ھا و از ورای ھمين مبادcت مستمر معبرھا ايفای نقش می کنند، زيرا که ن

صورت می گيرد. مقادير عظيمی از اضافه ارزش ھای حاصل استثمار طبقه کارگر ايران به حوزه بازتوليد بخش ھائی 

ار توده ھای کارگر از سرمايه جھانی انتقال می يابد  و توده نسبتاً چشمگيری از اضافه ارزش ھای محصول استثم

  ممالک ديگر، به حوزه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران سرريز می شود. به جدول زير نگاه کنيم. 

  

  بر حسب درصد قيمت 1355تا  1350ترکيب کا*ھای وارداتی سال  8جدول 
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  996صفحه  1358به نقل از سالنامه آماری کشور سال  597ابراھيم رزاقی، اقتصاد ايران، ص 

بحران پديده ذاتی شيوه توليد سرمايه داری است و از بنمايه توليد اين نظام نشأت می گيرد. اضافه ارزش ھا نيز لایر، به 

لایر در حوزه توليد، يعنی در حلقه مصرف نيروی کار مولد توسط سرمايه ايجاد و توليد می گردد. بحث ما اينجا صرفاً 

ا و بحران ھا در سطح سرمايه اجتماعی يک کشور يا در مدار سامان پذيری بر سر مجاری نقل و انتقال اضافه ارزش ھ



حدود  50سرمايه جھانی است. به جدول باc باز گرديم. اين نمودار حاکی است که در تمامی سال ھای نيمه نخست دھه 

 سکنه جامعه درصد را محصوcت مصرفی 15ايران کاcھای سرمايه ای بوده است و فقط  کشوردرصد کل واردات  85

 766چيزی بيش از  55به طور مثال در ھمان سال  سرمايه) –( کاc  تشکيل می داده است. ميزان اين بخش واردات 

تعيين ميليون لایر بوده است. رقمی که درصد بسيار باcئی از کل سرمايه در گردش آن روز کشور را  400ميليارد و 

نفت و گاز از ظرفيت بسيار باcئی برای  حوزهاد سرمايه داری ايران، است. در ميان بخش ھای مختلف اقتصکرده می 

سرازير ساختن اضافه ارزش ھای توليد شده در ساير حوزه ھای ارزش افزائی سرمايه جھانی به مدار بازتوليد سرمايه 

دی به مراتب برخوردار است. نفت و گاز به دليل موقعيت انحصاری خودويژه ای که دارند، نرخ سو ايراناجتماعی 

باcتر از نرخ سودھای عمومی کاcھای فاقد اين موقعيت، در بازارھای بين المللی احراز می کنند، تفاوت ميان قيمت 

باc است. بر ھمين اساس و با توجه به ھمين  ،تمام شده محصوcت اين حوزه با قيمت توليدی يا بازار آن ھا بيش از حد

 انبوھی از حاصل استثمار طبقه کارگر در عرصه ھای ديگر را به طرف خود اضافه ارزش ھای کام"ً  ،تمايز مھم

سرازير می کنند. اين مسأله اما در مورد ساير بخش ھای اقتصاد سرمايه داری ايران نه فقط صدق نمی کند که در غالب 

ره وار توضيح می دھيم موارد حتی حالت معکوس دارد. در اين مورد چند سطر پائين تر، به صورت بسيار کوتاه و اشا

  اما پيش از آن بايد به چند و چون اين مبادcت نگاھی اندازيم. 

سرمايه وارد بازار  -خورشيدی) ھر سال حجم عظيمی کاc  50در فاصله زمانی مورد گفتگوی ما ( نيمه اول دھه 

ه پولی آماده انباشت مجدد، به داخلی ايران شده است و در ازای آنھا مقادير بسيار ک"نی ارزش . سرمايه يا سرماي

 1355سرمايه اجتماعی کشورھای صادر کننده تحويل گرديده است. ميزان اين مبادله فقط به عنوان نمونه در ھمان سال 

سرمايه بوده است. سرمايه داری ايران با  –ميليارد لایر ارزش  902 در مقابلسرمايه  -ميليون تن کاc  14به  نزديک

و گردشی را تأمين نموده و بازتوليد اين بخش  استوارده، بخش ثابت سرمايه اجتماعی خود اعم از آنچه به دست آور

سرمايه اجتماعی کشورھای صادر کننده  قرار دارد که با انجام مبادله  ،سرمايه را ممکن ساخته است. در طرف مقابل

  مذکور چند ھدف اساسی را جامه عمل پوشانده است.

به نيازھای حياتی  ميليون تن کاc به دست آورده است 14پولی که در قبال فروش مکان و برد تأثير  ،اوcً. به ميزان حجم

و گريزناپذير بازتوليد خود و ھمزمان به الزامات تبديل اضافه ارزش ھا به سرمايه الحاقی پاسخ مساعد داده است. ثانياً 

، خطر بالفعل ايراندريافتی از سرمايه اجتماعی  پول ھای گاهو جاي از ھمين طريق و البته باز ھم متناسب با ميزان نقش

شدن پويه افت نرخ سود و غلطيدن به ورطه بحران را از سر خود رفع ساخته است. ثالثاً و در رابطه با مسأله محوری 

 cود، سرمايه ھای  صادر شده خ –بحث حاضر، مقادير ک"نی اضافه ارزش، بيش از اضافه ارزش ھای موجود در کا

 cبه چنگ آورده است. چرا؟ پاسخ را بايد مقداری باز کرد. سرمايه داری ايران يا ھر جامعه مشابه ديگر، با خريد کا

سرمايه ھای مورد نياز چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی خود بع"وه تمامی احتياجات افزايش ممکن و مقدور 

راست ھا و انحصارات يا مھم ترين بخش سرمايه اجتماعی ممالک سرمايه الحاقی ساcنه خود، دائره فروش توليدات ت

صادر کننده را وسعت بخشيده است. حجم زيادی تقاضای مضاعف در اختيار آنھا قرار داده است. رويدادی که نتيجه 

 cا و حتی سرمايه ھ –ب"فصل آن تغيير فاحش در شيرازه تعيين قيمت ھا و افزايش نرخ سودھا به نفع صادر کنندگان کا

بخش گسترده ای از کل سرمايه اجتماعی جوامع توليد کننده و فروشنده اين کاcھائی سرمايه ای است. اين را می دانيم 

که ارزش ھر کاc بھای کار اجتماعاً cزمی است که در آن نھفته است. اين نيز روشن است که قيمت يک کاc مگر در 

در تطابق نمی باشد. قيمت می تواند باcتر يا پائين تر از ارزش کاc باشد.  موارد معين و تحت شرائط خاص با ارزش آن

اين امر در جريان رقابت ميان سرمايه ھا تعيين می گردد و نقش پديده ای به نام رقابت در نظام سرمايه داری، در عالم 



يک کشور و خواه در مقياس  واقع سوای ھمين کار چيز ديگری ھم نيست. کاcھای توليد شده خواه در بازار داخلی

جھانی با ھم رقابت می کنند. در جريان اين رقابت است که قيمت پديدار می شود، اما فاکتور مھم اثرگذار و تعيين کننده 

  در  فرايند رقابت، ميزان عرضه کاcھا در يک سو و طول و عرض تقاضا برای خريد آن ھا است.  

ھائی که در بھترين  ی توليد شده را به سه بخش متمايز تقسيم می کند. اول آنمارکس در توضيح اين فرايند کل کاcھا

توليد  ،و نازل ترين ھزينه ھا تکنولوژی ھاشرائط، با استفاده از باcترين ميزان بارآوری کار اجتماعی، پيشرفته ترين 

ئط متوسط توليدی تھيه شده اند، شده اند و cجرم از بيشترين توان رقابت ھم برخوردارند. دوم کاcھائی که در شرا

عوامل باc را در سطحی  پائين تر دارا بوده اند و توان رقابت آن ھا نيز طبيعتاً به گونه ای چشمگير کمتر می باشد. و 

مرغوبيت و امکان رقابت، در در جه باcخره آن دسته از کاcھا که حاصل توليد در بدترين شرائط ھستند و به لحاظ 

ين وضعيت قرار دارند. در پھنه رقابت ميان کاcھای توليد شده در اين سه بخش است که فاکتور عرضه و فرومانده تر

  تقاضا ايفای نقش می کند. در اين جا سه حالت متفاوت می تواند اتفاق افتد. 

برترين شرائط،،  باشد، به گونه ای که کاcھای توليد شده در شرائط نخست يا محدود دامنه تقاضا محدود يا بسيار اول:

بيشترين ميزان نياز مشتريان حاضر در بازار را تأمين کنند. در اين صورت ارزش نھفته در ھمين محصوcت محور 

تعيين قيمت برای تمامی توليدات می گردد. وضعيتی که به تبع آن کاcھای توليد شده در شرائط متوسط و بد چه بسا 

از دست بدھند و يا در بھترين حالت، چنانکه ھمگی به فروش رسند، باز ھم بخش قابل توجھی از ميدان فروش خود را 

  ھائی پائين تر يا بسيار پائين تر از ارزش ھای نھفته در خود مورد داد و ستد قرار گيرند.   به قيمت

شترين تقاضای دامنه نياز بازار چنان باشد که کاcھای توليد شده در شرائط متوسط توليدی، تأمين کننده بيحالت دوم: 

موجود بازار گردند. در چنين وضعی ھمين محصوcت ھستند که نقش کليدی در تعيين قيمت ھا را بازی می کنند. حالتی 

که با وقوع آن کاcھای تھيه شده در بدترين شرائط به قيمتی پائين تر از ارزش ھای واقعی نھفته در خود،  فروش 

ط برتری توليدی، تھيه و راھی بازار شده است به قيمتی باcتر از ارزش ھای خواھند رفت و بالعکس ھمه آنچه در شرائ

  واقعی خود به فروش می روند. 

دامنه تقاضا بسيار وسيع تر از دو حالت باc گردد، آنسان که محصوcت توليد شده در بدترين شرائط نيز  سومين حالت:

ش کاcھا است که بيشترين نقش را در تشکيل قيمت ھای بازار نياز بازار باشند. در چنين وضعی ارزش نھفته در اين بخ

بازی خواھند کرد. حالتی که با بروز آن، ھر دو گروه کاcھای ديگر، چه آن ھا که فراورده ھای شرائط متوسط توليدی 

باcتر يا بسيار ھستند و چه به نحو اولی محصوcتی که در  شرائط برتر و مساعدتر اقتصادی توليد گرديده اند، به قيمتی 

  )23(باcتر از ارزش ھای واقعی خود داد و ستد می گردند. 

با اين توضيح بسيار فشرده به سرنوشت مبادcت ميان سرمايه داری ايران و جوامع مشابه با تراست ھا و بنگاھھای 

 cم. گفتيم که ميزان واردات سرمايه ھا باز گردي –عظيم صنعتی و مالی دنيا يا سرمايه اجتماعی جوامع صادر کننده کا

ميليارد لایر رايج روز  902ميليون تن و از نظر ارزش نزديک به  14به لحاظ وزن بالغ بر  1355اين کاcھا در سال 

کشور بود. معنای صريح اين ارقام آنست که سرمايه داری ايران در آن سال تقاضائی به ھمين اندازه برای مؤسسات 

ه اجتماعی کشورھای فروشنده ايجاد می نمود. اين حجم عظيم تقاضا به نوبه خود، با توجه به غول پيکر توليدی يا سرماي

وسعت دائره تأثيرش، مرزھای تشکيل قيمت توليدی در بازار جھانی سرمايه داری را جا به جا می کرد و به سمت 

بر  کار،پيش می راند. نتيجه اين اثرگذاری ھر چه بيشتر نقش سرمايه ھای دارای شرائط متوسط يا حتی بدتر توليدی 

و  اساس قوانين درونی توليد سرمايه داری و آنچه باcتر به اختصار گفته شد، دستيابی انحصارات غول پيکر صنعتی

cھا است. بسيار به قيمتی  ،سرمايه ھای خود – مالی دنيا به امکان فروش کاcتر از ارزش واقعی نھفته در آن کاcبا



حادثه ای که با وقوع خود سھم اين سرمايه ھا در اضافه ارزش ھای توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی، از جمله 

 cسرمايه، در دنيای  –اضافه ارزش ھای حاصل استثمار طبقه کارگر ايران را افزون و افزون تر می سازد. صدور کا

قعی اقتصاد سياسی سرمايه داری نوعی صدور سرمايه است. آنچه اين شکل را از اشکال ديگر، مانند سرمايه گذاری وا

مستقيم در ممالک ديگر و حوزه ھای نيروی کار شبه رايگان، يا دادن وام ھا و اعتبارات به اين ممالک متمايز می سازد 

  که در عالم واقع حائز ھيچ نقش چندانی نيست.   مالکيت سرمايه است و شکل حقوقی صرفاً سيمای ظاھری

سرمايه ھا به جوامع صادر کننده اين سرمايه ھا در  –کاc دريافت کنندهمجاری واقعی انتقال اضافه ارزش ھا از حوزه 

يک سوی و سرريز بحران ھا از دومی به اولی نيز در ھمين جا، در بطن ھمين مبادcت  فيمابين اين حوزه ھا و 

ا قرار دارد. بخشی از جھان سرمايه داری که صاحب تراست  ھای غول پيکر صنعتی و مالی است، متوسط کشورھ

 cست، توليد کننده و صادر کننده توده عظيم کاcسرمايه ھا می باشد و  –ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی آن بسيار با

نرخ سودھا بازی می کند، از درون ھمين کانال ھا و باcخره کليدی ترين نقش را در تعيين قيمت ھای بازار و تشکيل 

اضافه ارزش ھا را شکار می نمايد. ھمزمان عوارض گرايش رو به افت  ترو سرشارتر داد و ستدھا مقادير بسيار عظيم 

نرخ سود و بحران  ھای اقتصادی دامنگير خود را کم يا بيش به چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی کشورھای وارد 

سرشکن می سازد. يک چيز را از ياد نبريم. بحث صدور سرمايه به  ،سرمايه ھا يا به بيان درست تر سرمايه - ده کاcکنن

که اھميت داد و  مورد تأکيد قرار داد، اما اين نکته را نيز بايد جايگاه خاص خود را داردشکل متعارف و مستقيم آن 

اگر بيشتر از شکل متعارف صدور سرمايه نباشد، به ھيچ وجه  ،اریستدھای سرمايه ای نوع باc، برای نظام سرمايه د

  از آن کمتر نيست.  

خورشيدی در ايران به صورت کام"ً طبيعی بر فراز سير صعودی متوسط ترکيب  1356بحران اقتصادی سال 

انی در سوی ارگانيک سرمايه اجتماعی ايران در يک سوی و سرريز کام"ً معمول بار بحران اقتصادی سرمايه جھ

ديگر مارپيچ وقوع خود را پشت سر نھاد، از اواسط اين سال خود را ظاھر ساخت، بسيار سريع باليد و شاخ و برگ 

داربست ھستی سرمايه داری ايران را به کام خود فرو برد. اقتصاددانان بورژوا تا توانسته اند در  56کشيد و تا اوايل 

، سياست غلط و سوء »وابستگی اقتصادی« مان، ريسمان به ھم بافته اند. مورد علل و چگونگی ظھور اين بحران آس

در  کاستی فراوان« ، »خريدھای ک"ن تسليحات نظامی« ، »آسيب پذيری مفرط صنايع ايران« ، »مديريت دولت ھويدا

ويلی از اين و ليست ط» مونتاژ بودن غالب صنايع کشور« ، »واردات بی رويه کاc« ، »زيرساخت ھای cزم اقتصادی

علل که ھمگی تا جائی که به بررسی ريشه واقعی بحران بر می گردند، از بيخ و بن بی ربطند. بحران پديده ذاتی 

  سرمايه است و نظام سرمايه داری تحت ھيچ شرائطی قادر به فاصله گيری از سرشت بحران زائی خود نخواھد بود. 

  

  ار بورژوازی ون ھيبحران، موج طغيان جنبش کارگری و اپوزيس

نيروی کار نيز به گونه ای » اشتغال کامل« ، با پايان دوره ط"ئی رونق انباشت سرمايه، آفتاب 55از اواسط سال 

کرج و نواحی ديگر کشور  –شتابناک افول کرد. سرمايه داران خودروھای شکار کارگر در سه جاده مواص"تی تھران 

را جمع کردند. سيل آوارگان در جستجوی اشتغال و يافتن جائی برای فروش نيروی کار از روستاھا و شھرھای کوچک 

به سوی مراکز استان ھا به ويژه تھران يا کانون ھای مھم صنعتی کشور سرازير بود، اما ديگر ھمه آن ھا به سادگی 

، »ميھن تور«راژھای محل اطراق مسافران شرکتھای اتوبوسرانی حدوداً ارزان از قبيل سابق کار پيدا نمی نمودند. گا

آکنده از انسانھائی شد که روزھا برای پيدا نمودن کار به اين سوی و آن » شمس العماره«، »ترانسپورت«، »گيتی نورد«



اف به سر می آوردند. شمار قابل سوی می رفتند و شب ھا را کنار ديوار توقفگاھھای اتوبوس ھا يا خرابه ھای اطر

توجھی از اين متقاضيان کار برای مدت ھا بيکار می ماندند و زير فشار فقر و گرسنگی به دستفروشی کنار خيابانھا، 

نشستن ساعات طوcنی از طلوع فجر به بعد، در حاشيه ميدان ھا، به اميد سر رسيدن عوامل شرکت ھای مقاطعه کاری 

ين و طاقت فرساترين کارھای روزانه ساختمانی يا مانند اين ھا تن می دادند. به موازات افت و تن دادن به شاق تر

چشمگير بازار اشتغال يا رواج فزاينده بيکاری، بھای ارزاق عمومی و مايحتاج اوليه معيشتی کارگران ھم به شکلی 

ل با ھدف جلوگيری از افزايش بھای سا 13غيرمترقبه و سرسام آور شروع به باc رفتن کرد. دولت ھويدا در طول 

نيروی کار، توانسته بود قيمت کاcھائی مانند نان، سيب زمينی، لبنيات، حتی گوشت و خورد و خوراک اوليه توده ھای 

کارگر را تا حدی پائين نگه دارد. آستانه وقوع بحران اين وضع را کام"ً بر ھم زد. قيمت مواد غذائی، پوشاک، آب و 

ه و مھم تر از ھمه اجاره بھای مسکن روز به روز افزايش يافت و در عوض شرائط زندگی و سطح معاش برق، به ويژ

  کارگران بسيار وخيم تر و رقت بارتر گرديد. 

باز ھم روند اوج پيمود. ھمزمان خيزش توده ھای کارگر در مناطق خارج  55شمار اعتصابات کارگری در طول سال 

برپائی کومه ھای مسکونی بيش از پيش گسترش يافت و خونين گرديد. جنبش اخير به  از محدوده شھرھای بزرگ برای

ويژه در تھران، کرج و نواحی اطراف اين دو شھر بخش وسيعی از کارگران و افراد خانواده ھای آنھا را در مقابل قوای 

رد ھای عده ای کارگر با ارتش سرکوب رژيم به صف نمود. قب"ً گفتيم که آنچه جريان داشت نه کشمکش ھا و زد و خو

و نيروی ژاندارم، بلکه يک جنبش پرتوان واقعی يا حوزه کام"ً مت"طم، خونبار و نيرومندی از جنبش کارگری روز 

بود. حتی فقط کارگران فاقد مسکن نبودند که بدنه خيزش را تشکيل می دادند. شمار زيادی از ھمزنجيران ديگر آنھا نيز 

توازن قوای ميان کارگران و رژيم، به نفع اولی و به زيان دومی به صف رفقای خود می پيوستند. در با ھدف تغيير کفه 

ھم در عرصه سازماندھی اعتصابات در درون کارخانه ھا و مراکز کار و  يک ک"م مبارزات کارگران در ھر دو بستر،

تر و شديدتر گرديد، اما ھمزمان مقاومت گسترده  55ھم در پھنه جدال با رژيم بر سر مسکن سازی، در سراسر سال 

سرمايه داران و رژيم در مقابل اين مبارزات و پافشاری آنھا بر نکول مطالبات توده ھای کارگر نيز از ھمه لحاظ 

 حداقل سرسخت تر و شديدتر شد. صاحبان سرمايه حتی در قياس با يک سال پيش بسيار دشوارتر و ديرتر، حاضر به

وان ت"ش می کردند و به تمامی تا آخرين ت ،دند، آنھا برای به شکست کشاندن مبارزات کارگرانعقب نشينی می گردي

ھا توسل می جستند. اين مسأله بر روی طول اعتصابات اين سال تأثير آشکار داشت، به طور مثال اعتصاب س"ح 

مايان به رغم مشاھده عزم استوار کارگران نساجی ھای جنوب تھران و شھر ری برای چند ھفته به دراز کشيد و کارفر

حاضر به قبول خواسته ھای آنان نمی گرديدند. در اين سال تعداد کثيری از مراکز بزرگ و متوسط  ،ھزاران کارگر

و  نکته گفتنی ر و از کار افتادن چرخ توليد بودند.صنعتی، برای روزھای متوالی شاھد پيکار مصمم توده ھای کارگ

ومت سرمايه داران برای احتراز از قبول خواسته ھای اعتصاب کنندگان، به تدريج و در امتداد قابل تأکيد اين که مقا

زمان ولو نه چندان محسوس و آشکار، نوع نگاه کارگران به درجه تأثير و کارائی اين شکل مبارزه در اين دوره معين 

ھا، از جمله  بود و در سير تحوcت اين سال . اين مسأله بسيار مھمیتاريخ جنبش کارگری ايران را زير فشار قرار داد

نقشی کام"ً جدی و تعيين کننده بازی کرد. به  57فرايند رشد و اوجگيری جنبش سراسری منتھی به قيام بھمن در شروع 

  ھمين دليل بايد به توضيح بيشتر و دقيق تر آن پرداخت. 

مايه، ساواک و کل رژيم حاکم در برابر موج رو به ، صاحبان سر55تا اوايل  1352در فاصله زمانی ميان اواخر سال 

گسترش مبارزات کارگران به اندازه کافی مقاومت می کردند، اعتصابات را به خون می کشيدند، به پاره ای از مطالبات 

کارگران جواب رد می دادند، فعالين ھر اعتراض کارگری را دستگير و بازداشت و شکنجه می نمودند، توده وسيع 



ب کننده را به رگبار تھديد و رعب و وحشت می بستند و انواع اين کارھا را انجام می دادند. با ھمه اينھا در يک اعتصا

برآورد عام و اجمالی، روند کشمکش ھا و جنگ و ستيزھا از پيروزی ھای بيشتر جنبش کارگری و عقب نشينی ھای 

يم که به يمن ھمين اعتراض ھا، اعتصابات و خيزش ھا، مدام سرمايه داران و دولت آنھا حکايت داشت. در نظر بياور

تومان و در بسياری از استان ھا و شھرستان ھا  10سال، از زير  3متوسط دستمزد روزانه کارگران ساده، در طول فقط 

رسيد. جامعه در حال  و شايد ھم بيشتر تومان 30و در خيلی جاھا   20تومان  به باcی  4تومان و حتی  5از زير 

به سر می برد. نياز سرمايه داران به نيروی کار در مدار اوج سير می کرد. در نقطه ای از دنيا که ھيچ » اشتغال کامل«

نوع و ھيچ مقدار امنيت يا حتی احساس ايمنی در ھيچ زمينه ای از جمله در قلمرو فروش رفتن و نرفتن نيروی کار، 

حتمال يافتن فوری کار و فرار از بيکاری، ولو به طور توھم آميز، برای ھيچ کارگری وجود نداشت، مؤلفه فوق يعنی ا

برای کارگران نوعی احساس امنيت اشتغال!! پديد می آورد، فاکتوری که با تمامی پاشنه آشيل ھا، توھم زائی و دروغين 

د.  در آن سال ھا بودنش، به ھر حال، موقعيت توده کارگر در مبارزه عليه صاحبان سرمايه را تا حدودی تقويت می کر

تأثير عامل فوق را تقويت می کردند. نرخ  ميزانو در دل شرائط باc، عوامل ديگری نيز تقريباً ھمين نقش را بازی يا 

رقمی حيرت زا و چشم انداز رونق روزافزون انباشت سرمايه  از جمله اين داده ھا بودند. نگاه  اضافه ارزش ھای چھار

عوامل، ساختار مغز و شعور و شناخت آنھا را به صدور اين حکم وا می داشت که شايد بھتر خيره سرمايه داران به اين 

ھای خروشان اضافه ارزش  ارگران عقب نشست و در عوض به روداضافه دستمزد ک چند لایرباشد در قبال خواست 

  مولود ھر دقيقه و ھر ساعت کار اضافی آنان دل بست. 

طول دوره سه ساله باc، به رغم ھمه کسر و کمبودھای بنيادی، مانند فقدان ھر ميزان طبقه کارگر ايران در توده ھای 

سال گمراھه رفتن ھای رفرميستی  50سازمان يافتگی آگاه طبقاتی و ضد سرمايه داری، فرسودگی ھای مرگبار حاصل 

دولت بورژوازی و ساير  و فشار راه حلھای کمونيسم خلقی يا اردوگاھی، تحمل روز به روز سرکوب ھا و کشتارھای

مصائب ديگر، در مجموع توانسته بود برخی مطالبات اوليه زندگی خود را بر سرمايه داران و رژيم شاه تحميل کند و از 

اين لحاظ خود را پيروز کشمکش ھا و جنگ جاری روزانه ارزيابی می کرد. جنبش کارگری در اين دوره به صورت 

ائطی که تار و اندک، اندک خود را با شرائطی متفاوت مواجه يافت. شر 1355ر سال خودپو چنين محاسباتی داشت اما د

، حاصل مبارزات چند سال اخير را بر ھم می ريخت و ذھنش را به سمت بازنگری محاسبات پود مفروضات خودجوش

خاست.  بر نمی موجود سوق می داد. ذھنيت جديد مسلماً از سراچه شعور بالغ ضد کار مزدی و آگاھی سرکش طبقاتی

بود و بيش از ھر چيز به شکل واکنشی در مقابل مواضع و کنشھای حی و حاضر صاحبان  باز ھم خودانگيخته و خودرو

کارخانه ھا و  شرکت ھا و بنگاھھای مختلف سرمايه داری در مقابل مطالبات رو به رشد  مالکانسرمايه ظاھر می شد. 

از طوcنی شدن اعتصابات نمی ھراسيدند و قياس ميان زيان ھای سھمگين ناشی او ايستادگی می کردند، به اندازه سابق 

از ھر ساعت خوابيدن چرخ توليد در يک سوی و سنار و سی شاھی افزايش دستمزدھا در سوی ديگر را شالوده تصميم 

سرمايه داران و  توده ھای کارگر اين تغيير رفتار و نگاهخويش برای احتراز از اولی و پذيرش دومی نمی ساختند. 

دولت سرمايه داری را با چشم خويش مشاھده می کردند و از درون اين مشاھدات استنتاج می نمودند که اعتصابات 

. استنتاجی که به تدريج بر ھم انباشت می گرديد، روزشان در قد و قواره کنونی خود به اندازه سالھای پيش کارا نيست

غييرات در پروسه پيکار جاری عليه سرمايه و سرمايه داران و دولت آنھا را زمينه ھای باور به ضرورت پاره ای ت

فراھم می آورد، اما در غياب يک جنبش آگاه سازمان يافته شورائی و طبقاتی فقط به گرد خود می پيچيد، انفجارآميز 

انه صاحبان سرمايه، به کارگر با مشاھده مقاومت سرسخت چرا چنين بود و چرا توده می شد و به سمت احتراق می رفت.

جای چرخيدن به سوی ريل طغيان و انفجار و قھر، راه عقبگرد و تمکين به وضع موجود، در پيش نمی گرفتند؟ اين نيز 



پرسشی است که در جای خود مھم است. حالت دوم يعنی رفتن جنبش کارگری به سمت رضايت و تسليم در برابر 

سال،  3سال گذشته درس ھای ديگری به او می آموخت. در آن  3تجارب  وضعيت جديد می توانست اتفاق افتد، اما

مبارزه، مبارزه و باز ھم مبارزه نموده بود. با اين مبارزات و از طريق اتکاء به قدرت طبقاتی خود، بدون اينکه مرکب 

ياليسم ستيزی بورژوائی راھوار اين و آن حزب يا اتحاديه باcی سرش باشد، بدون آنکه توان پيکارش را در برھوت امپر

و رژيم ستيزی خلقی بفرسايد، بدون اينھا و با تکيه بر قدرت موجود طبقاتی خود که ھنوز کمترين ميزان انسجام، آگاھی 

و سازمانيافتگی ضد کار مزدی را ھم نداشت، طبقه بورژوازی و رژيم درنده شاه را گام به گام عقب رانده و مجبور به 

نی ھا ساخته بود. از اين گذشته به يمن ھمين مبارزات، ھمين اتکاء به قدرت طبقاتی خود و ھمين قبول پاره ای عقب نشي

ميزان پيروزی حاصل اين پيکارھا و اتکاء به خودھا، سطح انتظار و مدار خواسته ھايش را در قياس با چند سال پيش، 

توده ھای کارگر در اين روزھا يک زش می کرد. تغيير داده و اينک نه کمتر که بسيار بيشتر را دستور کار مبارزه رو

شانس ديگر ھم داشتند. اينکه ھيچ سنديکا و اتحاديه ای در باcی سرشان نبود که به آن ھا بگويد: بحران است، ھستی 

  سرمايه در خطر است، بايد مشکل سرمايه داران را فھميد، دست از اعتراض کشيد و به ياری سرمايه شتافت!!!    

رگری ايران با اين مختصات در دل شرائط مورد گفتگو با مشاھده مقاومت سبعانه تر سرمايه داران، به سادگی جنبش کا

آماده پسگرد و تسليم نمی گرديد، اما ھمه اين ھا فقط يک رويه منشور بود. رويه ھای ديگرش در جھت خنثی سازی اين 

بشی را می ديديم که تاريخاً در چنبره تسلط رفرميسم . در وجوه ديگر اين منشور، جنرويکرد عمل می کردظرفيت و 

قرار داشته است. اسير راه حل پردازی ھا، دورنما آفرينی ھا و راھکار تراشی ھای احزابی بوده است که ھمه چيز را با 

ياليسم سر سرمايه و شعور بورژوازی انديشه، کندوکاو و پراتيک  می نموده اند. از روز ظھور به بعد برای اينکه سوس

را بشناسد، آدرس سرمايه داری دولتی اردوگاھی را دريافت کرده است، الفبای آموزش سياسی وی اين بوده است که ھر 

ميزان اتکاء به قدرت طبقاتی خود را از ياد ببرد و در عوض از ناخن پا تا موی سر پياده نظام ارتش حزب شود، آگاھی 

سرشتی خود از شناخت آگاھانه سرمايه داری و اعتقاد خالص مذھبی به حقانيت طبقاتی را ايمان قلبی متافيزيکی به عجز 

و توان و کفايت حزب تلمذ کرده است. سازمانيابی طبقه خود را در آويختن به حزب و سنديکا، مبارزه عليه وجود دولت 

وارونه پنداری ھای ديگر سرمايه داری را در رژيم ستيزی دموکراتيک فراطبقاتی، ساير مسائل مبارزه طبقاتی را در 

به بعد با رجوع به کارنامه موفقيت ھای سه ساله خود در يک سوی و سطح  55آموزش ديده است. جنبش کارگری سال 

انتظارات باليده و رشد يافته اش در سوی ديگر، از تن دادن به عقب نشينی در مقابل سرمايه داران و دولت سرمايه 

ال کوله بار عظيم کج انديشی ھا، غلط پنداری ھا، آسيب پذيری ھا و کل کاستی ھای استنکاف می کرد، اما در ھمان ح

  فاجعه بار را ھم بر دوش می کشيد. 

خورشيدی اسير اين موقعيت ماcمال از تناقض و ضعف و قوت بود. به اين مسأله و به  1356اين جنبش در شروع سال 

سرآغاز  55ورژوازی را نظر اندازيم.  بحران اقتصادی سال سرنوشت روز جنبش کارگری  باز می گرديم. موقعيت ب

سال نخست وزيری مجبور به استعفا  13سقوط جامعه ايران به ورطه ت"طمی سھمگين و تاريخی شد، ھويدا پس از 

گرديد. ھيچ کس و ھيچ نھاد يا مؤسسه ای اجازه کاربرد لفظ بحران را نداشت. در زير چتر حاکميت ديکتاتوری ھار 

و مستوجب مجازات  می گرديد ايه، حتی سخن از وقوع بحران اقتصادی، گواه باور به آسيب پذير بودن نظام تلقیسرم

به ھمين دليل دولتمردان و دست اندرکاران اگر حرفی بر زبان آوردند، در بھترين حالت فقط وجود برخی  بود.

برای ترميم ھمين به اصط"ح کاستی ھای جزئی!! شاه ھا را تصديق کردند!! در ھمين راستا و  ھا و نارسائی ناکارآمدی

را با گفتگوی  56به دنبال عزل ھويدا، جمشيد آموزگار را مأمور تشکيل کابينه نمود. آموزگار و تيم او سراسر سال 

د و متمرکز بر سر آنچه مشک"ت دامنگير اقتصاد می ناميدند به سر آوردند، اما ھر چه بيشتر گفتند و ارائه طريق کردن



دورنمای اميد را نورانی تر خواندند!! بحران سرمايه داری بيشتر توفيد و سرکوبگرتر شد. در طول اين سال نرخ 

بيکاری رو به افزايش رفت. شرکت ھای کوچک و متوسط زيادی اع"م ورشکستگی نمودند و بنگاھھای ھر چه بيشتری 

  در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. 

نام می نھاد موضوع برای تراست ھای » برخی تنگناھای اقتصادی«شاه، تندباد مھيب بحران را در شرائطی که رژيم  

غول پيکر صنعتی و مالی اياcت متحده و دولت آن کشور، اين صاحبان بخش قابل توجھی از سرمايه اجتماعی ايران و 

رشد شتابان انباشت سرمايه در طول  شريک مسلط در ساختار قدرت سياسی حاکم، از پاره ای جھات متفاوت بود. آن ھا

به بعد را مطمح نظر داشتند. به آرايش قوای اجتماعی موجود نگاه می کردند،  51به ويژه از  50و  40دھه ھای 

با دقت زير ذره بين  ،ھا را کارزارھای گسترده، فزاينده و در حال پيشروی طبقه کارگر ايران در طول اين سال

خود نظاره و دنبال می نمودند، سطح خواسته ھا و انتظار حی و حاضر توده ھای کارگر را  رصدخانه ھای امپرياليستی

رؤيت می کردند. مناقشات آشکار و نھان درون بورژوازی ايران را ميليمتر به ميليمتر اندازه می گرفتند. بورژوازی 

نه فقط پس از شروع شورش ھای امريکا به ويژه پس از روی کار آمدن دولت کارتر، يک، يک اين واقعيت ھا را 

گسترده توده ای که پيش از آن نيز می کاويدند، ھمزمان با دلھره و دلواپسی، چشم ھای نگران خود را به رژيم شاه، به 

مکان ويژه و بسيار حساس سرمايه داری ايران در استراتژی سراسری تسلط جوئی اقتصادی و سياسی  و ژئوپولتيک 

لی مسائل ديگر خيره می ساختند. ارزيابی ھای دلھره آلود نخست آن ھا اين بود که بحران بين المللی خود و به خي

اقتصادی روز ايران می تواند عواقب غيرقابل مھار سياسی، اجتماعی و جھانی به بار آرد، عواقبی که منافع و موقعيت 

خاورميانه و از اين طريق در سطح  بورژوازی امريکا را نه فقط در فاصله مرزھای داخلی ايران که چه بسا در کل

جھان تحت تأثير قرار دھد. بحران چه بسا به شورش ھا و طغيان ھای گسترده توده ھای کارگر انجامد، موج اعتراض و 

مبارزه آنان برای بھبود شرائط کار و زندگی و آزادی ھای سياسی و حصول مطالبات سرکوب شده ساليان دراز را به 

  ند. حادثه ای که اگر اتفاق افتد، چگونگی مھار آن از ھمه لحاظ در پرده ابھام خواھد بود. صورت سراسری دامن ز

نگرانی بعدی امريکا آن می شد که رژيم شاه از ھمه لحاظ شکننده، آسيب پذير و آماده فروپاشی است. اين واقعيتی بود 

به آخر و عاقبت آن فکر ھمواره می نمودند و  که دولتمردان اياcت متحده عميق تر و دقيق تر از شخص شاه آن را درک

می کردند. ھمزمان در ھمين زمينه معين، اسير يک توھم فاحش نيز بودند. چنين می پنداشتند که گويا گندزار دھشت 

سرمايه داری ايران، با باcترين فشار استثمار نيروی کار، با ميليون ھا توده کارگر نفرين شده محروم از ابتدائی ترين 

امکانات معيشتی يا کمترين ميزان آزادی ھای سياسی و حقوق انسانی را می توان به صرف دادن حق تحزب و امتياز 

ون بورژوازی به بھشت امن و ثبات سرمايه تبديل کرد!! اين تناقض يا ناممکنی اين يچند روزنامه به اين يا آن اپوزيس

عی تر از امپرياليست ھای امريکائی می فھميد. او از يک سو موضوع را بالعکس مسأله اول، شاه بسيار بھتر و  واق

دچار اين عقب ماندگی و انگاره پردازی وامانده قرون وسطائی بود که مجرد توسل به حمام خون و کشتار را برای بقای 

 -نداشت!! سرمايه داری ايران کافی می ديد و کاخ ديکتاتوری ھار شاھشاھی سرمايه را بنای گزندناپذير آفرينش می پ

بينانه تر از حاميان امپرياليست خود می فھميد که  از سوی ديگر واقع -چيزی که امريکائی ھا باور چندانی به آن نداشتند 

را نمی توان با ھای و ھوی دموکراسی و  ميليون ھا کارگرجھنم دم کرده از فشار استثمار و بی حقوقی و ستمکشی 

  آرايش داد!!سرمايه  » حقوق بشر«

باc، با جدی گرفتن احتمال  حال توھمات آغاز تندباد بحران اقتصادی، دولت روز امريکا غرق در محاسبات و در عين با

خيزش ھای گسترده کارگری از شاه خواست تا دست به کار اقداماتی مؤثر برای مقابله با مخاطرات قريب الوقوع گردد.  

ال ديکتاتوری سبعانه سرمايه توسط شاه يا يک جناح خاص طبقه بود که انحصار مطلق اعم ايننسخه پيچی روز آنھا 



ون چپ ايران، جای خود را به ديکتاتوری ھار، سرکوبگر و عريان طيف يسرمايه دار عليه جنبش کارگری و اپوزيس

نسبتاً وسيع تری از بورژوازی بسپارد. اين موضوعی است که ھمواره توسط محافل مختلف به صورت ھای وارونه 

فضای باز «بر طبل » کارتر«نقل و تفسير قرار گرفته است. به طور معمول چنين القاء شده است که گويا دولت  مورد

می کوبيده است!! او و طيفی از بورژوازی امپرياليست امريکا مسلماً خواستار تغييراتی در » سياسی در جامعه ايران

تنھا طريق تضمين بقای رژيم شاه به عنوان مطلوب ترين  ساختار قدرت سياسی روز ايران بودند و انجام اين کار را

شکل حاکميت سرمايه می ديدند، اما بيان مسأله به اين صورت که گويا تغييرات مورد تأکيد دولت کارتر از آنچه گفتيم، 

يعنی حضور محدود برخی احزاب پيشينه دار بورژوازی ايران مانند جبھه ملی و نھضت آزادی در گوشه ھائی از 

ماشين دولتی روز سرمايه، با ھدف بھره گيری مؤثر از نقش آنھا برای جلوگيری از انفجارھای گسترده اجتماعی و 

طغيان ھای توده ای سرنگونی طلبانه، فراتر می رفته است، مسلماً عوامفريبانه و از ھمه لحاظ گمراه کننده است. در 

  ر اشاره نمود. از جمله: ھمين جا بايد به چند نکته ضروری ديگر نيز، به اختصا

. امپرياليست ھای امريکائی و شرکای غربی آنھا از ديرباز تا آن روز، در رابطه با جامعه ايران، مثل ھمه جوامع 1

ر عظيم پيش روی خود را فقط طبقه کارگر، کمونيسم اين طبقه و کشورھا، خط برخیديگر، اما مسلماً بسيار بيشتر از 

زمان يافته بود از دوگاھی می ديدند. اين امر که پرولتاريای ايران فاقد يک جنبش نيرومند سادر ھمان حال بورژوازی ار

ھراس و وحشت آنھا از اين جنبش را می کاست، اما از سوی ديگر بالعکس ميزان اين دھشت و ھراس را باc يک سوی 

را قادر به ايفای تحولی  نبش سازمان يافتهکارگر فاقد يک جمی برد. ابعاد خطر را می کاست، از اين لحاظ که توده ھای 

و در عوض باc می برد، به اين خاطر که تشکل اتحاديه ای کارسازی برای کنترل جنبش کارگری و سترگ نمی ديدند 

کفن و دفن قدرت پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر وجود نداشت. نسخه پيچی کاخ سفيد برای دولت سرمايه داری 

پيش آن بود که دست به کار سازمانيابی اتحاديه ای کارگران شود، تا از اين طريق خطر مبارزه طبقاتی ايران از سالھا 

آنھا را از سر سرمايه رفع کند. نسخه ای که ساواک و دولت ھويدا برای پيچيدن و به ثمر رساندنش ت"ش کردند اما به 

و  نگرانی ژوازی را به بار نياورد. عقيم ماندن اين نسخهنتيجه دلخواه بور ه استدcئلی که در جای ديگر اين کتاب آمد

ھا، در مورد احتمال طغيان جنبش کارگری و غيرقابل مھار امپرياليست ھای امريکائی بع"وه ھمه متحدان غربی آن ترس

   افزايش می داد.شدن آن را به شدت 

غربی آنھا، رژيم شاه، اردوگاه شوروی سابق، آنچه در محاسبات دولتمردان امريکائی، شرکای  1356. تا اواسط سال 2

ون ھای چپ ايران و باcخره توده ھای طبقه کارگر ايران ھيچ محلی از اعراب پيدا يدو سازمان مسلح چريکی و اپوزيس

نمی نمود، امکان خيزگيری يکه تاز و فاشيستی بورژوازی پان اس"ميست برای مصادره جنبش کارگری و بھره کشی 

م شاه بر می گشت، غرب و رژي ی امريکا،برای تاختن به عرش قدرت سياسی بود. تا جائی که به بورژواز از اين جنبش

ايران عليه وضعيت موجود يا در عالم واقع  توده ھای کارگرنفس چشم انداز طغيان و انفجار خودانگيخته قبل از ھر چيز 

رعب انگيز برآورد می شد. ابعاد اين خطر اما برای عليه سرمايه داری و قدرت سياسی سرمايه خطری کام"ً عظيم و 

آنھا بسيار جدی تر و ھراس انگيزتر می گرديد زمانی که دورنمای تأثيرپذيری توده ھای عاصی کارگر از حزب توده و 

، سازمان ھای مسلح چريکی چپ را به ذھن خويش خطور می دادند. بورژوازی مھم تر از آنبورژوازی اردوگاھی يا 

يگانه تصويری که از روحانيت و کل ارتجاع پان اس"ميستی  32مرداد  28و رژيم شاه در طول سال ھای بعد از  امريکا

در مخيله خود داشتند و عميقاً روی آن حساب می کردند، نقش اين بخش بورژوازی در کمونيسم ستيزی و دفع و رفع 

ه ماجرا را به درستی و بسيار دقيق و حساب شده به خطر جنبش کارگری از سر نظام سرمايه داری بود. آنھا اين روي

طبقه سرمايه دار ايران دفتر و دستکی در  بخشنظر می آوردند و در محاسبات خود وارد می ساختند، اما اينکه اين 



سطح تدارک تسخير قدرت سياسی برای خود باز کند و سودای تبديل شدن به رقيب و بديل سلطنت روز بورژوازی را 

  نيز نشد.  56رورد، ھيچ گاه مشغله آن ھا نمی گرديد و تا ماھھای آخر سال در سر پ

. در مورد احتمال اثرپذيری جنبش کارگری از سازمان ھای مسلح چريکی چپ بايد اين را افزود که وقوع حوادث سال 3

ھای ز دائره حساب و کتاببسيار پائين آورد و تقريباً ارا  ضريب اين احتمالو دوره پيش از شروع بحران اقتصادی،  55

و دولت ھای ايران و امريکا آن بود که » سيا« رژيم شاه و حاميان امپرياليستش خط زد. برآورد عمومی ساواک و 

به ويژه احتمال تأثيرگذاری  زمان ھای مذکور، خطر عروج مجدد آنھاضربات بسيار سھمگين وارد شده بر پيکر سا

ر را منتفی ساخته است. اين محاسبه در مورد حزب توده و بورژوازی اردوگاھی اما تعيين کننده آنھا بر توده ھای کارگ

را از آرشيو ارزيابی ھا و برآوردھای بين المللی خود  1332تا  1320ھای  فرق داشت. امريکا ھيچ گاه حوادث سال

در دوره کودتا بر سر  نمی زدود. دامنه نفوذ حزب توده در جنبش کارگری آن ايام را به خاطر می آورد. از آنچه

بورژوازی اردوگاھی رفته بود ھم بيش از خود اردوگاه خبر داشت. خوب می دانست که حزب به دنبال ضربات 

سھمگين آن زمان مت"شی شده است. زير فشار تار و مار شدن ھا و از ميدان در رفتن ھا، خاکريزھای نفوذ خود ميان 

کارنامه ماcمال از رسوائی ھا و ورشکستگی ھای سياسی، چشم انداز نفوذ کارگران را از دست داده است،  به خاطر 

دوباره اش ميان توده ھای کارگر به اندازه سابق وجود ندارد. بورژوازی امريکا ھمه اين ھا را می دانست اما باز ھم 

  کرد. در صورت وسيع و سراسری جنبش کارگری را بسيار مھم تلقی می  حزب و اردوگاهخطر بھره گيری 

به بعد شاه را به خاطر دادن  56امپرياليست ھای امريکائی و دولت کارتر با رجوع به محاسبات باc از شروع  سال 

در ساختار قدرت  ،ون ليبرال بورژوازی، زير فشار قرار دادند. آنچه آنان توصيه می کردنديبرخی امتيازات به اپوزيس

ھمراھانی داشت، در حالی که شاه و  مسلماً  ز مھم و تعيين کننده رژيم نيزاز جمله در مراک ،سياسی سرمايه داری ايران

بخش ھائی از حاکميت، متشکل از نيروھائی در ارتش، ساواک، دولت و ساير ھسته ھای اصلی قدرت تمايلی به آن 

اھای سر راه نشان نمی دادند. گروه نخست دار و دسته ای بودند که از چند سال پيش در باره وجود معض"ت و تنگن

برنامه ريزی ھا يا جھت گيری ھای اقتصادی  و اجتماعی رژيم ھشدار می دادند و ضرورت توجه به انجام برخی کارھا 

در روستاھا يا سنديکاسازی و اتحاديه آفرينی در کارخانه ھا و مراکز » فعاليت ھای عمرانی« از جمله امور موسوم به 

ر اين جماعت مانند ھوشنگ نھاوندی در زمره مشاوران نزديک شاه بودند و تيم کار را تذکر می دادند. برخی از عناص

و عده ای دانشگاھی در تعيين خطوط » سازمان انق"بی حزب توده « ھمکار وی مرکب از چند عضو پيشين 

  استراتژيک کار دولت ھويدا و سلطنت بورژوازی ايفای نقش می کردند. 

ھای مختلف  ونيدولت کارتر سياست ترديد و انتظار پيشه کردند، اما اپوزيس شاه و جناح ھمراھش در مقابل توصيه

بورژوازی از ليبرال گرفته تا اردوگاھی و سپس پان اس"ميستی با شاخک ھای تيز طبقاتی خود، سير رخدادھای روز 

تا افرادی در منفرد گرفته  جامعه و تأکيد دولت کارتر را به اندازه کافی جدی گرفتند. محافل موسوم به ليبرال از عناصر

نھضت آزادی، حزب توده و کانون نويسندگان شروع به عريضه نگاری، طومارپردازی يا برگزاری  درون جبھه ملی،

آزادی بيان و مطبوعات گفتند و ھمگی کل صدر و ذيل  فقدانشب ھای شعر کردند. ھمه اين ھا از فشار خفقان، سانسور، 

رديف نمودند و محتوای عريضه نويسی خويش » قانون اساسی مشروطيت« اجرای خواسته ھای خود را حول محور 

مشترکی ناله سر می دادند و انتظارات و مطالبات واحدی را کام"ً از دردھای  ،ون ھايساختند. تا اينجا ھمه اين اپوزيس

سخنوری عطا گردد. اگر کتابی  درج شود، به آن ھا ھم اجازه ھا پيش می کشيدند. اينکه نوشته ھای آنان ھم در روزنامه

دارند حق انتشار يابد، اگر شعری می سرايند سانسور نشود. در ھيچ گوشه ای از ليست خواسته ھا و بحث و حديث ھای 

يافت بود، توده ھای عظيم کارگر و زحمتکش زندگی  دامنگيرآنان ھيچ ک"می، حتی ھيچ اشاره رمزآميزی به آنچه 



ی آبی و بی بھداشتی و بی دکتری و بی داروئی و آوارگی و مرگ و مير ناشی از نداری و نگرديد. گرسنگی و فقر و ب

آنجا برحق و بدون ايراد و اشکال  اين جماعت، از راست تا چپ!! تادرصد سکنه روز جامعه برای کل  70محروميت 

شرم آور غم انگيز به يک کمدی ھم پيدا ننمود. آنچه رخ می داد ترفندآميز بود که در عريضه ھايشان ارزش سوژه شدن 

از مشتی سرمايه دار ليبرال يا اردوگاھی انتظار پای بندی به نازل ترين  بحث بر سر اين نيست که. اشتباه نشود، می ماند

. نه، مسلماً سخن از چنين چشمداشت توھم آميزی داشته باشيمميزان حق و حقوق معيشتی و اجتماعی توده ھای کارگر را 

ون ھای ليبرال و اردوگاھی بورژوازی در تاريکی زار گند و خون و دھشت يث آن است که اپوزيسنيست. کل بح

دھھا ميليون زن و کودک  زندگیسرمايه داری ايران که تمامی اشکال بشرستيزی ھا، بربريت ھا و فقر و ف"کت ھا بر 

نبود آزادی مطبوعات، بيان و تحزب برای و پير و جوان آوار بود، وقتی که خواستند زبان به انتقاد بگشايند، سوای 

خويش ھيچ چيز ديگر را قابل اعتراض نيافتند!! رژيم شاه در مقابل اين گ"يه ھا و تمنيات سکوت اختيار کرد. ھيچ 

دريچه اميدی بر روی شاکيان باز نکرد و حداقل در روزھای نخست بر خ"ف رسم معمول بگير و ببندی ھم راه 

ھا را به طور غيررسمی، زير نامھای واھی و  ئی که به اين جماعت مربوط می شد اولين يورشنيأنداخت. حتی تا جا

ز ، وقتی که عده ای ا56دروغين، توأم با فريبکارانه ترين انکارھا آغاز نمود. در يکی از روزھای آخر تابستان سال 

رصت از شرائط روز و شنيدن آوای م ف، با اغتنا، پس از سالھا سکوت در ھفت پستوھای امن خود»جبھه ملی«اعضای  

افراد مقيم آن «جمع شدند، عوامل ساواک در پوشش کارتر در يکی از باغھای نزديک کرج دور ھم » حقوق بشر«

بدون فوت وقت به محل تجمع حمله ور شدند و ھمزمان دنيائی عوامفريبی نيز راه انداختند که گويا رژيم ھيچ »!! منطقه

  شته است!!نقشی در اين يورش ندا

ادامه يافت و در شرائطی که بر  56تظلم جوئی ھا و شکوائيه نگاری ھای محافل ليبرال بورژوازی در سراسر سال 

 ارتجاع ھار جبين کشتی اص"حات خواھی آنان ھيچ بارقه رستگاری رؤيت نمی گرديد، ناگھان بخش ديگری از

به ھوای بھره گيری از اوضاع روز، طرد کامل ھمگان از  بورژوازی ايران با تمامی تدارک و ساز و برگ و امکانات،

  ميدان و آخرين تسويه حساب ممکن و مقدور با ھمه رقبای طبقاتی، وارد گود کشمکش گرديد. 

در باره اين طيف بورژوازی، موقعيت اقتصادی، چگونگی ابراز وجود اجتماعی، دامنه و نوع فعاليت محافل مختلفش از 

ون نمای طرفدار خمينی، تا محافظه کار مخالف ھر نوع رژيم ستيزی و در يمعمم و مک"ی اپوزيسپان اس"ميست ھای 

يک ک"م بورژوازی دين ساcر، قب"ً در فصل ھفتم ھمين کتاب به اندازه cزم توضيح داديم. در آنجا گفتيم که اين بخش 

، کارگزاران بوروکراسی سرمايه و دارندگان طبقه سرمايه دار متشکل از کارخانه داران، تاجران بازار، روحانيون

مشاغل باcی دولتی، تکنوکرات ھا، دانشگاھيان، مالکان شرکت ھای پيمانکاری و مھندسی مشاور، صاحبان مدارس 

چگونه طی سال ھای بعد از  ،نظاميان و باcخره گروھھائی از دانشجويان» خيريه«خصوصی يا مؤسسات موسوم به 

خورشيدی، فعال و پرشتاب، شروع به نوعی ميدان داری خاموش  50و اوايل دھه  40اواخر دھه رفرم ارضی، به ويژه 

و خجوcنه اجتماعی کردند. در فصل پيش به ھمه وجوه ھستی اين بخش ارتجاع بورژوازی ھر چند مختصر اشاره 

  ارتند از:  کرديم اما نکات ديگری نيز ھست که بايد به مناسبت در اينجا باز گوئيم. اين نکات عب

. کمونيسم ستيزی يا مقابله جنون آميز با ھر ميزان تأثيرپذيری توده ھای کارگر به ويژه دانشجويان و دانش آموزان 1

بارز ھويتی اين طيف وسيع طبقاتی  بسيار بارزترين شاخص يا يکی از شاخص ھای ،خانواده ھای کارگری از کمونيسم

ونی يط از رژيم شاه ھيچ کم نداشتند که متناسب با توان، امکانات و ظرفيت اپوزيسرا تعيين می نمود. در اين زمينه نه فق

  ھيستريک تر و خصمانه تر به پيش می تاختند.بسيار خود حتی 



. اگر چه در ھمه عرصه ھای سرمايه گذاری و در درون سازمان کار سرمايه حائز حضور مؤثر بودند، اما به لحاظ 2

ه اجتماعی، شراکت در تقسيم اضافه ارزش ھا و نقش در ساختار قدرت سياسی، موقعيتی ميزان سھم در مالکيت سرماي

ھا، از رژيم شاه و به ھمان  به مراتب پائين تر از  cيه باcئی بورژوازی داشتند. در ھمين راستا و به تأثير از اين کاستی

  اضی بودند.  اندازه از شرکا و حاميان غربی اين رژيم يا کل  رقبای طبقاتی خود نار

، تعلقات پان اس"ميستی، ليبرالی، داشتندکم يا بيش، ناھمگون، بدون انسجام و متشتت وضعی . در درون طيف خود، 3

غرب گريزی و ضديت آنھا با رژيم شدت و ضعف داشت. با ھمه اينھا تا جائی که به کمونيسم ستيزی و تق" برای احراز 

ا و قدرت سياسی مربوط می شد، روحی واحد در درون پيکرھای گوناگون را سھام بيشتر در بورس مالکيت ھا، سودھ

  نمايش می دادند. 

ظرف ايدئولوژيک مشترک کل حلقه ھای  ، با تعبيرات و روايت ھای بسيار مختلف. اعتقادات اس"می و باورھای دينی4

تا خرافه ھا و کليشه ھای  ی کوشيدتفسير خاص خود از اس"م، مو  با قرائتآن ھا  ھر کدامطيف را تشکيل می داد. 

د. آنھا در اين توده ھای وسيع استثمار شونده سازپوسيده دينی را س"ح تحميق و شستشوی مغزی ھر چه شريرانه تر 

برنامه ريزی  اين عده گذر مقدم بر ھمه، نسل جوان و درس خوانده طبقه کارگر را ھدف قرار می دادند و برای شکار

پيرايش اس"م به عنوان زنجيره ای از اعتقادات، مبانی و احکام آسمانی که گويا از ظرفيت cزم می کردند. آرايش و 

! يک محور مھم فعاليت ھای !برای رتق و فتق زندگی اجتماعی انسان عصر و جامعه ايدآل انسانی برخوردار است!

داشت اما ھمگی در اين زياد م تفاوت برای مھندسی افکار عمومی بود. مضمون عوامفريبی ھای آنان با ھ آنھامسموم 

  گذر تق" می کردند.

. بخش وسيعی از اين قشر ضخيم بورژوازی بر طبل گريز از سياست می کوبيد، از ھر نوع ابراز مخالفت علنی با 5

رژيم شاه استنکاف می ورزيد، به تمامی مماشات طلبی ھا و مداراجوئی ھا در مقابل حاکمان روز دست می يازيد. از 

اينکه طول و عرض مالکيتش و حجم سودھايش از قشر فوقانی طبقه خويش کمتر است، يا اينکه حاشيه نشين قدرت 

ون پردازی سياسی بلکه يسياسی است رنج می برد اما راه تغيير موقعيتش در ھمه اين زمينه ھا و قلمروھا را نه اپوزيس

ی ھر چه بيشتر راه ورود خود به درون ماشين دولتی بھره گيری قانونی از ساز و کارھای موجود برای ھموارساز

سرمايه و کسب امتيازات افزون تر می ديد. اين جماعت در چينش بنای ايدئولوژيک اس"می خود ھم به رغم احتراز از 

 ھر گونه جدال با دار و دسته طرفدار خمينی، بقايای نھضت آزادی، ھواداران شريعتی يا نوع اين ھا، حساب خود را کم

يا بيش از ھمه  آنھا جدا می ساخت تا از اين طريق ھر گونه شائبه تمايل به جھتگيری سياسی را از دامن خود پاک کند!! 

که نيروی وسيعی را در سراسر کشور تشکيل می دادند، نمونه بارز ھمين » حجتيه ای ھا« دار و دسته موسوم به 

  جماعت بودند. 

تغيير رژيم به ويژه در شکل قھرآميز و مسلحانه آن، به مغز ھيچ بخش اين قشر  خورشيدی انديشه 50. تا شروع دھه  6

بورژوازی ايران، از ايادی و مريدان خمينی گرفته تا  نھضتی ھا و به نحو اولی گروه اخير خطور ھم نمی نمود. سھيم 

ياسی، برخی اص"حات شدن بيشتر در مالکيت سرمايه ھا و سودھا، يافتن سھمی ھر چند نازل در ساختار قدرت س

ماوراء ارتجاعی فرھنگی مانند آميختن بيشتر آموزش و پرورش با خرافه ھای مسموم دينی، تسلط تام و تمام روحانيون 

و سران حوزه ھای علميه بر موقوفات، حفظ شعائر پوسيده و منحط اس"می، پای بندی رژيم به سنن و قوانين و فقه و 

حجاب اجباری و ثغور ضد بشری اس"می مانند قصاص و سنگسار و پرداخت ديه و اجرای حدود ، دينیاحکام جزای 

، حق دخالت مراجع شيعه در سيستم حقوقی و قضائی و قانونگزاری و نوع اينھا از جمله »مقدسات مذھبی« زنان، حفظ 



رد. باز ھم بايد تأکيد مسائلی بودند که تحقق آنھا خواست مشترک وسيع ترين حلقه ھای اين طيف متشتت را تعيين می ک

  نمود که حلقه ھای مختلف طيف در رابطه با برخی از اين مسائل موضعگيری ھمسانی نداشتند. 

. تمامی نيروھای ابوابجمعی اين بخش ارتجاع بورژوازی، تقويت روزافزون موقعيت اجتماعی خويش از طريق نفوذ 7

يرگذاری فعال بر رژيم حاکم، باج خواھی از رژيم و گسترده در ميان اقشار مختلف اجتماعی را تنھا طريق تأث

ھموارسازی راه زيادت خواھی بيش و بيشتر از رقبای حاکم می دانستند. ھمگی متفق القول بودند که با گسترش دائره 

نفوذ اجتماعی خود و بسط ھر چه ممکن دامنه تأثيرگذاری خويش بر توده ھای کارگر و فرودست، خواھند توانست رژيم 

  به پاره ای عقب نشينی ھا در مقال انتظارات و تمنيات خود متقاعد سازند.   را

. از تمامی امکانات، آزادی ھا و منابع cزم برای پيشبرد فعاليت ھا و پيگيری اھداف خود برخوردار بودند. سرمايه 8

ئی که اينان از محل عظيم کارخانه داران و تاجران و صاحبان بنگاھھای بزرگ اقتصادی و کوه اضافه ارزش ھا

استثمار وحشيانه طبقه کارگر تصاحب می کردند، سھم بسيار سترگ ديگری از ارزش اضافی حاصل استثمار توده ھای 

از جوانب مختلف به حساب » وجوھات شرعی« کارگر که زير نام خمس و زکوت و سھم امام و عوايد اوقاف و ک"ً 

ھای ک"ن يا در واقع باز ھم سھمی از اضافه ارزش ھا که جماعتی از اين روحانيت درون اين قشر واريز می شد، درآمد

دريافت  می کردند. » حقوق« طيف مانند کارمندان، تکنوکرات ھا و عناصر رده باcی بوروکراسی دولتی به عنوان 

  ھمه و ھمه پشتوانه مالی فعاليت ھای آنان بود. 

و سرکوب فکری توده کارگر از تمامی آزادی ھای اجتماعی و از . در کار خرافه فروشی، شستشوی مغزی انسان ھا 9

ھمه اھرم ھا و ساز و برگ ھای cزم برخوردار بودند. در جامعه ای و در دل شرائطی که حتی به زبان آوردن کلمه 

ات و نظرات کمونيسم می توانست مجازات سنگين به دنبال آرد، اينھا انواع تريبون ھا و امکانات را برای انتشار اعتقاد

در ھر محله و خيابان و کوچه ھر شھری، حتی ھر ام ھای مختلف در اختيار داشتند. يا متشکل نمودن خود زير ن

روستائی صاحب مسجد بودند، شمار حسينيه ھا، تکيه ھا، امامزاده ھا و مراکز تجمع، تبليغ و فريبکاری آنھا سر به فلک 

می کشيد. در ھر دبيرستانی در ھر نقطه کشور با برپائی انجمن ھای متعدد دينی، ادبی، فرھنگی  وجود خود را بر سر 

دانش آموزان سنگين می کردند، در تمامی شھرھا و شھرستان ھا از طريق مراکزی مانند انجمن بازاريان، گروه مبارزه 

با مسيحيت، انجمن حجتيه يا ضد بھائيت، جمعيت ھای قرائت قران، کانون جھان اس"م، انجمن ھای اس"می معلمان، 

مان آموزشی نابينايان، مؤسسات گوناگون امداد و خيريه، مھندسان، پزشکان، پرستاران، مدارس کر و cل ھا، ساز

جمعيت حمايت از زنان بيوه، انجمن دوستداران اين امام و آن امامزاده و خيل مراکز ديگر برای گسترش دامنه نفوذشان 

تق" می نمودند. از درون ھمين انجمن ھا و مؤسسات به صورت يک شبکه سراسری به ھم پيوند می خوردند و کل 

  جامعه را ميدان حضور اجتماعی گمراھساز خويش و نشر افکار مسموم و خرافی خود می ساختند. 

. سازمان اختاپوسی ساواک که ھر نجوای مخالف رژيم شاه را از پشت آھنين ترين ديوارھا، کشف و يکراست در 10

ازی ايجاد نمی نمود که مستقيم و گلو خفه می کرد نه فقط ھيچ مانعی بر سر راه فعاليت ھای اين بخش ارتجاع بورژو

غيرمستقيم راه انجام فعاليت ھای آنان را ھموار می کرد و پايه ھای قدرتشان را تحکيم می نمود. ساواک از سير تا پياز 

آنچه در انجمن ھا و کانون ھا و مساجد و مدارس و مؤسسات خيريه يا ساير نھادھا و مؤسسات آنھا می گذشت، به اندازه  

"ع داشت و آنچه اينان انجام می دادند را بخش بسيار cزمی از کار دولت سرمايه داری يا فراساختارھای کافی اط

طبقه سرمايه دار می ديد.  گروھھا، رويکردھا و محافل مختلفاجتماعی سرمايه در چھارچوب تقسيم کار نانوشته ميان 

، جزء، جزء کارھای اين طيف بورژوازی در خدمت از منظر ساواک يا کل رژيم شاه و شرکا و حاميان امپرياليستش

سرکوب فکری توده ھای کارگر، شستشوی مغزی جوانان اين طبقه، ساز و کار زمينگيرسازی و به بن بست کشيدن 



جنبش کارگری و از اين لحاظ نياز بقای سرمايه داری و مکمل ايفای نقش دولت بورژوازی بود. بسياری از رؤسا و 

  ن مؤسسات با ساواک رابطه حسنه داشتند و ساواک در غالب آنھا عناصر نفوذی داشت.اداره کنندگان اي

. رابطه ميان طيف مورد بحث بورژوازی با رژيم شاه سوای آنچه گفتيم يک شاخص ديگر ھم داشت. ساواک از 11

سبتی دست از پا خطا کنند، با کنترل فعاليت ھا و فراز و فرود کارھايشان غافل نمی ماند تا اگر احياناً در جائی و به منا

بيشترين شتاب cزم، آنھا را در داربست ھای خاص خود جاسازی مجدد بنمايد. در ھمين راستا، گاھگاه عناصری از 

جلوداران يا افراد شھره طيف، از جمله روحانيون سرشناس را برای مدتی بازداشت می کرد. اين بازداشت ھا دو ھدف 

بال می نمود. اول اينکه برای چھره ھای دستگير شده  حيثيت و اعتبار سياسی می خريد، قرب متمايز اما مکمل ھم را دن

و منزلتشان را در ميان توده ھای متوھم ناراضی و عاصی باc می برد و از ھمين طريق دائره تأثيرگذاری آنھا برای 

گی مزدی را گسترش می داد. دوم آنکه به کمونيسم ستيزی بيشتر و توھم آفرينی افزون تر به نفع استحکام و بقای برد

  عناصر مذکور و کل اين بخش بورژوازی يادآوری می کرد که حواسشان جمع باشد و دست از پا خطا ننمايند. 

ھائی که توده ھای کارگر ايران بدون ھيچ انقطاع،  ، سال50و نيمه نخست دھه  40در تمامی طول سالھای نيمه دوم دھه 

تيره بی حقوقی ھا و محروميت ھای منبعث از وجود عليه استثمار وحشيانه سرمايه، عليه دنيای  در نقطه، نقطه کشور

ئی که ھا سالدر  و بشرستيزی ھای سرمايه داری با س"ح اعتصاب و شورش می جنگيدند،سرمايه و عليه ھمه جنايات 

پ، با نثار خون و ھستی خويش، طبقه کارگر، در دو سازمان بزرگ مسلح چريکی چشمار چشمگير درس خوانده ھای 

ھا، بخش کردند، آری درست در طول ھمين سالدر سنگر ضد امپرياليسم خلقی و رژيم ستيزی فراطبقاتی، جنگ می 

مورد بحث ارتجاع  بورژوازی، از يک سوی طول و عرض مالکيت خود در سرمايه اجتماعی و ميزان سھمش در 

قه کارگر را وسعت می بخشيد و از سوی ديگر ظرفيت و ميزان توان کيک عظيم اضافه ارزش ھای حاصل استثمار طب

خود برای سوار شدن بر موج نارضائی توده متوھم ناآگاه در شرائط مساعد احتمالی را افزايش می داد. اين جماعت 

  در شرائطی که:  1356اکنون در سال 

ھر روز توفنده تر و  ه داری ايران می پيچيد وحيات سرمايطوفان بحران با تمامی کوبندگی و قدرت، در شيرازه  الف.

  غيرقابل مھارتر می شد و ويرانی ھای عظيم تر به بار می آورد.

  سال تمام زمين و زمان جامعه را در موج اعتصاب و خيزش و پيکار خويش غرق ساخته بود، 6جنبش کارگری   ب.

اين جنبش زير فشار سرکوب ساليان دراز دولت ھای درنده بورژوازی در يک سو و حمل زخم ھای کاری ناشی از  ج.

  ميدان داری ھای رفرميسم راست و چپ فاقد ھر ميزان سازمان يافتگی طبقاتی آگاه و شورائی و ضد سرمايه داری بود. 

ساله در ميادين مختلف از کارخانه گرفته تا نواحی خارج محدوده و جاھای  6ھمين جنبش به دنبال يک جنگ مستمر   د.

   يان و انفجار سراسری را می کاويد.ديگر راه ورود به خيابان ھا و طغ

ه ای برای ون ليبرال غيردينی بورژوازی و حتی ليبرال ھای دينی سرگرم عريضه نگاری و جستجوی دکياپوزيس ه.

  کسب و کار سياسی بودند 

و باcخره سازمان ھای مسلح چريکی چپ با تحمل کوبنده ترين ضربات پليسی و فشار فرساينده تناقضات درونی  .ی

 کمونيسم خلقی و ضد امپرياليسم پوپوليستی حاکم بر خود، به اندازه کافی سردرگم و تضعيف شده بودند، 

ی اين وضعيت، با وسيع ترين امکانات آماده اجرای يکی از فاجعه بارترين سناريوھای آری در اين شرائط و بر سينه سا

تاريخ جامعه ايران شد. بورژوازی دين ساcر در پيچ و خم اين اوضاع ھمه چيز را به کام خود يافت. کبکش خروس 

ن نمود، ھمه باختند و او برد، بر خواند، آماده شد تا از نردبان حوادث و تپه اجساد قربانيان رخدادھا باc رود و چني

، سراسر جامعه را شکنجه گاه و ميدان تير ساخت. بر ھر چه انسان و دريای خون توده ھای کارگر سفينه پيروزی راند



ديگر کرد. کارھا و رويدادھائی که به  شوم و فراوان کارھایانسانيت و ارزش ھای انسانی بود، تازيانه قھر فرود آورد 

  پرداخت. آنھا خواھيم 

  

  خيزش سراسری توده ھای کارگر و عروج فاشيستی بورژوازی دين سا*ر

سرمايه داران شريعت ساcر پان اس"ميست، بر خ"ف شرکای ليبرال دينمدار يا cئيک خويش،، نه در غم فقدان آزادی 

تحزب، تجمع و مطبوعات بودند و نه برای حصول اين نوع خواسته ھا تمايلی به نوشتن شکوائيه و عرضحال می ديدند. 

تمامی اين داد و قال ھا و در ھمان حال کاراترين طريق تاختن به  اين ھا ميدان داری فاشيستی را جايگزين مناسبی برای

سوی اھداف خويش ارزيابی کردند. فاشيسم برای بورژوازی مثل ھر رويکرد ديگر يک پديده وراثتی و ثابت اين يا آن 

به ھارترين  جناح خاص نيست. ھر بخش اين طبقه، مث"ً ليبرال يا سوسيال دموکرات ھم در شرائطی متفاوت می توانند

فاشيست ھا مبدل گردد. بورژوازی دين ساcر ايران بسان ھر بخش ديگر طبقه سرمايه دار عظيم ترين سھم سرمايه ھا و 

سودھا و قدرت را می خواست. شايد تفاوتش با برخی شرکا، حريفان يا رقبا آن بود که ھمه چيز را بدون ھيچ چون و 

اکتی حتی با ھيچ طيف ديگر طبقه خويش را ھم بر نمی تابيد. سرمايه داران چرا حق مسلم الھی خود می ديد و ھيچ شر

بر موج مبارزات رو  شانس سوار شدن خود، در شرائط خاص تاريخی مورد گفتگودينمدار در کنار اين آزمندی عظيم، 

نبود که آن م انداز بيشتر می يافتند. دليل داشتن اين چش ون ھای ديگريبه گسترش توده ھای عاصی را از خيلی اپوزيس

آنھا راه حلی برای خروج از وضعيت موجود در پيش پای انسان ھای استثمار شونده عاصی قرار می دادند!! بالعکس 

تنھا جماعتی بودند که سوای وحشت، کشتار، زن ستيزی، قصاص، سنگسار، تعميق فقر و ف"کت، تشديد ھولناک 

خالف يا ھر انسان دارای عقيده متفاوت، ھيچ چيز ديگری برای ارائه در نابرابری ھای جنسيتی و قومی و قتل عام ھر م

چنته خود نداشتند. بورژوازی با ھر ادعانامه و ايدئولوژی، آنچه را که نياز ارزش افزائی، خودگستری و بقای سرمايه 

فرق فاشيسم با برخی يک . می خواند» منافع عام«قلمداد می کند و خود را قائم مقام و مدافع اين »!! منافع عام« است 

آن است که دومی ھا برای وارونه پردازی ھای عوامفريبانه خويش يا آنچه زير نام  بورژوازیگرايشات ديگر درون 

جار می زنند، قالب ھای حقوقی، مدنی، قانونی و اجتماعی ريخته گری می کنند و انقياد و اطاعت از اين »» منافع عام«

ھای کارگر می سازند، اولی يعنی فاشيسم چنين نمی کند و نيازی به اين کار نمی بيند، به اين قوالب را جبر زندگی توده 

دار چالش طغيان ھای بی مھار نارضائی، خشم و قھر  دليل که بازيگر دوره ھای طوفانی بحران سرمايه داری و ميدان

شرائط بر ھر چه مدنيت و حقوق و نظم توده ھای کارگر است. بورژوازی با رويکرد فاشيستی خود در سينه سای اين 

حمام خون کوره ھای آدم سوزی و متعارف سرمايه است چماق تکفير می کوبد و به جای آنھا س"ح مذھب، ناسيوناليسم، 

کمونيسم ستيزی و کمونيست کشی به دست می گيرد. طيف بورژوازی دينمدار  چيز و بيش از ھمه ، پيشواپرستیمخالفين

، اما اينکه ندبا ھمين س"ح ھا و با قتاله ترين و خونريزترين آنھا وارد ميدان گرديد 56ھای آخر سال ايران نيز از ماھ

، ندچرا در قياس با رقبا چشم انداز سوارکاری بر موج قھر و نارضائی توده ھای عاصی را برای خود بيشتر می ديد

 حه قبل، در باره اين جماعت گفتيمجمله ھمين چند صف پرسشی است که پاسخ آن را بايد در آنچه پيش تر در اين کتاب، از

جستجو نمود. بورژوازی دينمدار تنھا بخش طبقه سرمايه دار ايران بود که کل شاخه ھا و گروھھای اجتماعی آن در 

درون دھھا ميليون انجمن، کانون، مؤسسه، مسجد، امامزاده، حسينيه، سازمان، جمعيت، نھاد، ھيئت و مانند اين ھا 

شکل بودند و از طريق اين مجامع و تشکل ھا اختاپوس وار در سراسر جامعه و در درون اقشار و طبقات و اجتماعات مت

گوناگون نفوذ سرطانی کافی داشتند. برای روشن شدن اين موضوع که ارتجاع اس"می بورژوازی اھرمھا و امکانات 



وی قدرت تاخت و در ھمه اين پيچ و خم ھا با توده ھای حی و حاضر خود را چگونه به کار گرفت، از کدام راھھا به س

باز گرديم. پيش تر توضيح داديم که  1357و آستانه سال  56طبقه کارگر چه نمود، بايد به شرائط خاص پايان سال 

جنبش کارگری ايران در آن روزھا بر سر يکی از نقاط عطف مھم تاريخ حيات و کارزار طبقاتی و اجتماعی خود قرار 

که از گرديد سال پيکار مشتعل در درون کارخانه ھا و توسل مستمر به س"ح اعتصاب، وارد فازی  4فت. پس از گر

يک سوی خواسته ھا و انتظارات معيشتی، رفاھی، اجتماعی بيشتری پيش روی خود می ديد و از سوی ديگر س"ح تا 

نداشت. طوفان سھمگين بحران در شيرازه وجود ھا را  آن روزش، کارائی و چاره سازی سابق برای تحقق اين خواست

سرمايه تاب می خورد، سرمايه داران قادر به قبول مطالبات کارگران نبودند، اعتصابات بسان سابق يکی پس از ديگری 

رخ می دادند، اما نتيجه دلخواه به بار نمی آوردند. بيکاری ھر روز، گسترده تر می شد و کيان زندگی بخش ھائی از 

کارگر را می لرزاند. جنبش کارگران در خارج محدوده شھرھا برای مسکن به رغم پاره ای پيروزی ھا مدام طبقه 

آماده خروج از ديوارھای  کارگری جنبشمين و زمان جامعه بانگ می زد که و قربانی می داد. ز گرديدسرکوب می 

  چيز مھم را نبايد از ياد برد.  کارخانه ھا، ريختن به خيابان ھا و طغيان در سطح شھرھا است. اما دو

اول اينکه خيابانی شدن مبارزات توده ھای وسيع کارگر به ھيچ وجه متضمن اين معنا نبود و نمی توانست باشد که آنان 

سنگرھای روتين پيکار تا آن روز خود را رھا کنند و تمامی دار و ندار و توان جنگی خود را در کف خيابان ھا پھن 

ن ديگر آن ھا قصد جايگزينی يکراست جنبش اعتصابی خود با يک شورش پارتيزانی شھری را در سر سازند!! به بيا

  نمی پروراندند، بالعکس اين ھا را به ھم می آميختند و مکمل ھم می کردند. 

ن طبقه دوم آنکه گام نخست اين طغيان و انفجار را جوانان خانواده ھای کارگری، به ويژه نسل دانش آموز و دانشجوی اي

به آزمون اين موقعيت ايستاد و وارد اين فاز از تداوم کار  56بر می داشتند. جنبش کارگری ايران در ماھھای آخر سال 

خود شد، در حالی که ھيچ افقی برای تغيير وضع موجود در پيش روی نداشت، کوه وارونه بينی ھا، غلط انگاری ھا و 

ون بر سرش آوار بود. در بات"ق يتوسط بورژوازی اعم از حاکم يا اپوزيس توھمات مخلوق رابطه سرمايه و مھندسی شده

افکار و ايدئولوژی و فرھنگ و راه حل پردازی ھا و راھبردھای طبقه سرمايه دار غوطه می خورد، ھمه چيز را با سر 

سازمانيابی و انسجام  بورژوازی نظر می انداخت. از فقدان شناخت و آگاھی کارساز طبقاتی رنج می برد، کمترين ميزان

ضد سرمايه داری نداشت. حجم سھمگين گمراھه پردازی ھای رفرميستی راست و چپ احزاب اردوگاھی بر سرش 

تفصيل در و آسيب پذری ھا که در نوشته ھای مختلف و از جمله در ھمين کتاب به گين بود و دنيائی از اين مشک"ت سن

بی حقوقی و ادامه پيکارھای طوفانی چند ساله، زير فشار شدت استثمار و . جنبش کارگری در باره آنھا بحث شده است

بحران سرمايه با آتشفشان مشتعل سرمايه ستيزی خودجوش طبقاتی خود آماده شرايط غرش در سيه روزی ھای فزاينده، 

ه بود که چنگال ھای وسيع خيابانی شد و درست در ھمين جا و از ھمين لحظ ھم آميزی مبارزه درون کارخانه با شورش

تجاوز فاشيسم اس"می بورژوازی را در سلول، سلول وجود خود درد کشيد. اين بخش بورژوازی با تمامی تدارک و 

امکانات بر ھم انباشته ساليان دراز، با انجمن ھا، کانون ھا، مساجد، تکايا، سازمان ھا، حسينيه ھا، ھيئت ھا، جمعيت ھا، 

سترده نفوذ توده ای و با س"ح قتاله باورھا، خرافه ھا و اعتقادات اس"می خود، بر سر سرمايه ھا، توانائی ھا، شعاع گ

راه اين جنبش چنبر زد، مصادره سازی ھا را يکی پس از ديگری آغاز کرد و با ھم ھمگن ساخت. جنبش سراسری 

. موضوع را باز خواھيم کرد اما پيش از آن فقط در چند سطر به دچار اين سرنوشت شد 57سرنگونی طلبانه سال 

آغاز حوادث آن روزھا وجود داشته است و شايد ھنوز ھم موجود است.   در باره چگونگیتحريف رايجی پردازيم که 

ھا، کارتر، نامه نگاری و جنب و جوش ليبرال » حقوق بشر«با ھياھوی  57که گويا جنبش سال اين تحريف بسيار زشت 

اعتراض طلبه ھا به مقاله روزنامه  با اينھا، مسخره تر از ھمه بسيار شب ھای شعر انجمن گوته و کانون نويسندگان يا



از خيزش  يک روايت ارتجاعی بسيار آشنا اين !رويدادھای قم و تبريز شروع به باليدن کرد!!اط"عات عليه خمينی و 

. نگاھی بوده است ديگرحافل رسمی بورژوازی حتی برخی گروھھای است که نقل م 57سراسری منتھی به قيام بھمن 

اين گونه به جنبش ھای اجتماعی به حدی ابتذال آميز و چندش بار است که سخن گفتن در باره آن ھم انسان را دچار 

ه اندازی احساس ابتذال می کند. مطابق اين پندار ھر وقت چھارتا آخوند، دوتا ليبرال يا ھر عوامفريب ديگر ھوس را

جنبش و قيام و انق"ب کنند، کافی است عريضه ای بنويسند، روضه ای بخوانند يا عربده ای سرکشند تا به طرفة العينی 

گردد. دھھا ميليون زن و کودک و پير و جوان از ھمه طبقات مختلف اجتماعی بدون » کن فيکون«سراسر جامعه 

ند، انق"ب را به فرجام رسانند، رژيمی را ساقط نمايند و رژيمی ديگر احساس ھيچ اخت"ف به خيابان ھا ريزند، قيام کن

نمی پرسند  دامنگيرشان برای لحظه ای از خودمستقر سازند!!! اين موجودات زير فشار شستشوی مغزی دھشتناک را 

ھيچ د، ھيچ کس که اگر چنين بود، پس چرا در طول ساليان متمادی ھر چه اين نوع شيادان رطب و يابس به ھم می بافتن

نمود و ھيچ آبی ھم در ھيچ کجا تکان نمی خورد. طومار اين توھمات را ببنديم و به سراغ  تره ای برای آنھا خرد نمی

به خيابان ريخت، سراسری شد و شعار سرنگونی سر  57واقعيت ھا رويم. جنبش مورد گفتگوی ما، جنبشی که در سال 

ار سال قبل در درون کارخانه ھا و مراکز کار بر بستر اعتصاب و از کار داد، از چند سال پيش وجود داشت. از چھ

انداختن چرخ توليد سود و سرمايه می باليد، در ھمين سال ھا پھنه پرت"طم برپائی کومه ھای کارگری در نواحی خارج 

رد و بر فراز ھمين محدوده شھرھای بزرگ را بر حوزه پيشين کارزار افزود. در ھمه اين زمينه ھا و سنگرھا رشد ک

باليدن ھا با وزش طوفان بحران اقتصادی و نکول پی در پی خواست ھای روزش آماده ميدان داری ھای خيابانی شد. 

کارتر، شکوائيه نويسی ليبرال ھا و متقاضيان فضای باز سياسی در سيطره دھشت و وحشت » حقوق بشر« عربده 

ستی بورژوازی دينمدار ھمه و ھمه جنب و جوش کرکسان مردارخوار سرمايه داری و باcخره عروج تمام عيار فاشي

بعضاً برای آنکه جنبش را سرکوب  پس از مشاھده سرکشی طغيان آلود اين جنبش بود.طبقه سرمايه دار ايران و دنيا 

با  کنند و رژيم شاھشاھی سرمايه را از خطر سقوط نجات دھند و بعضاً برای آنکه بر موج قھر آن سوار شوند و

  مصادره تمامی قدرت توفنده اش با رژيم و رقبای طبقاتی خويش تسويه حساب کنند. 

بورژوازی فاشيست دينمدار آماده ترين و مجھزترين نيروی بخش دوم بود که با توسل به تمامی راھکارھای فاشيستی 

ود، با بھره گيری از ھمپيوندی دست به کار مصادره جنبش گرديد. اينان بودند که به يمن تدارک گسترده سالھا پيش خ

فعال ميان گروھھای مختلف درون خويش از تاجر بازار گرفته تا صاحب کارخانه، تا روحانی و دانشگاھی و عناصر 

باcی دموکراسی سرمايه يا دانش آموز و دانشجو از مجاری ھمان انجمن ھا، کانونھا، حوزه ھا، مساجد و ھيئت ھا، 

.  حادثه ای که از يک سوی دست و پا زدن عريضه نگارانه محافل ليبرال بورژوازی برای حادثه قم را سازمان دادند

سوار شدن بر موج جنبش جاری کارگری را زير بال و پر خود می کشيد و با توان خود ھمکاسه می نمود و از سوی 

با راه اندازی  دين سرمايهانحصاری خود می ساخت. فاشيسم ديگر بھره برداری از قدرت پيکار روز اين جنبش را حق 

در خيابان ھای قم به صورت فعال و با ھمه امکاناتش وارد گود مصادره جنبش کارگری  56ديماه سال  19علم و کتل 

گرديد. درست به سياق يک ھواپيماربای چيره دست که خطاب به خلبان فرياد می زند ھواپيما در اختيار اوست، اين 

طار دادند که کنترل ھمه چيز در دستان آنھا خواھد بود و بايد از آنچه گفته می شود جماعت نيز به جنبش کارگری اخ

را به سخره گرفتند، نه فقط  فاشيسم دينی سرمايهپيروی گردد. اين شروع ماجرا بود، اما تا اينجا توده ھای کارگر ھشدار 

ا ھيچ حساسيتی به آنچه روی داده بود، نشان ميان جنبش خود و جار و جنجال مشتی شياد کمترين تجانسی نيافتند، نه تنھ

انگاشتند. شايد عقب مانده ترين و متحجرترين کارگران اينجا و  آن را ھيچندادند که بسيار ساده از کنارش عبور کردند و 

ريز بھمن شھر تب 29آنچه خبر حادثه را با ھم نجوا کردند، اما قاطبه کارگران کل ماجرا را ناديده تلقی کردند. شورش 



حال و ھوای کام"ً متفاوتی به خود گرفت. در اينجا مشتی طلبه و عمامه به سر و عده ای بازاری به خيابان نريختند. 

را کارگران، افراد خانواده ھای کارگری، دانش آموزان و دانشجويان طبقه کارگر تشکيل  معترض اکثريت عظيم جمعيت

به را جويبار خون خويش و ميدان کارزار با رژيم جنايتکار شاه ساختند. می دادند. اينان بودند که سنگفرش خيابان ھا 

شايد بتوان رد پای واقعی آغاز فاجعه را از ھمين نقطه به بعد ديد و دنبال کرد. چند روز پيش از وقوع  ھمين دليل

کردند و يکی از  شورش، عده ای از روحانيون شھر زير نام برگزاری مراسم چھلم کشته شدگان قم اط"عيه ای صادر

مساجد تبريز را به عنوان محل برگزاری مراسم تعيين نمودند. صدور اين اط"عيه در فضای خاص آن روز و بر متن 

شرائطی که پيش تر به اندازه cزم تشريح شد، برای خيل وسيع جوانان دانشجو، دانش آموز و ساير نفوس خانواده ھای 

ار آماده باش خود برای طغيان گردند. روز موعود، شھربانی تبريز درب مسجد کارگری فرصتی پديد آورد تا دست به ک

را بر روی مدعوين قفل کرد و سينه جوانی را که خواستار انصراف پليس از اين کار بود، به رگبار بست. توده وسيع 

يختند. کارگران يکراست به زن و مرد کارگر که در آماده باش به سر می بردند، مھلت را مغتنم شمردند و به خيابانھا ر

بنگاھھای اقتصادی و مؤسسات مھم دولتی ھجوم بردند، خودروھای پليس را به آتش کشيدند، شيشه ھای بانک ھا را 

شکستند، مراکز قدرت نظامی و پليسی دولت سرمايه را طعمه حريق ساختند. کارھائی که مسلماً خ"ف خواست صادر 

شاھد يک  56بھمن سال  29قاتی آنھا بود. ھمه چيزگواھی می داد که تبريز روز کنندگان اط"عيه، شرکا يا طيف طب

خيزش خيابانی توده کارگر است، اما خيزشی که فشار سھمگين تمامی کاستی ھا، برھوت فرسائی ھا، گمراھه رفتن ھا، 

يش به فاشيسم اس"می بی افقی ھا و سردرگمی ھا را بر سينه خود سنگين دارد. اين خيزش با اين اوصاف، بيش از پ

بورژوازی اميد بخشيد. به سرکردگان و باcنشينانش نويد داد که راه راندن سفينه قدرت بر موجھای نيرومند اما از ھمه 

لحاظ آشفته، بی ھدف و بدون ھيچ سر و سامان جنبش کارگری بر روی او باز است. شورش تبريز در عين حال در 

شکافی ھم پديد آورد. بخش سياست گريز اين طيف را به ورطه ترديد و تزلزل صفوف ھمين بخش ارتجاع بورژوازی 

فرو راند، در حالی که بخش ديگر يا سرمايه داران پان اس"ميست شيفته تسخير قدرت سياسی را بسيار مصمم تر از 

تا حتی اcمکان سابق آماده ريسک و آزمون اقبال کرد. فاشيسم اس"می بورژوازی در شورش کارگران تبريز کوشيد 

برخی نجواھا، شعارھا و اقدامات نفرت بار ماوراء ارتجاعی خود را ھم به پيکر اعتراض روز تزريق کند. بت سازی 

از خمينی، فرياد واشريعتا، تھييج افراد بسيار عقب مانده برای ھجوم عليه اقليت ھای دينی از جمله بھائيان و نوع اين 

کرد و در مجموع راه را برای اثرگذاری ھا و مصادره پردازی ھای فاجعه بار بعدی  کارھا را با احتياط cزم تحميل

نفر به قتل رسيدند که تمامی آن ھا کارگر و عناصر معترض خانواده ھای  13خود ھموار ساخت. در اين روز حداقل 

تا گر کارخانه و ساختمان ر، از کارکارگری بودند. طبقه کارگر ايران در ترکيب وسيع جمعيتی خود از شاغل تا بيکا

زنان خانه دار تا کارگرزادگان دانشجو و دانش آموز در روزھای پس از رويداد از و روزنامه نگار،  معلم و پرستار

در دل شرائطی که فشار زندگی سخت تر می شد و سقف حاکميت بورژوازی بيش از پيش ترک بر می داشت،  تبريز،

پرشتاب آماده حضور در سير رخدادھای سياسی روز گرديد. ھمزمان با اين روند و رويدادھا، فاشيسم اس"می  به طور

بورژوازی نيز از ناخن پا تا موی سر آماده مصادره ھر چه کامل تر جنبش توده ھای کارگر شد. بخت با اين طيف يار 

نی، ساز و برگ ھا و امکانات معجزه گر اين جماعت را ون ھای ليبرال بورژوازی از cئيک گرفته تا دييبود. اپوزيس

ھا فقط از اين شانس برخوردار بودند که وجودشان برای مدتی معين و معلوم مورد نياز مافيای پان اس"ميست نداشتند، اين

دو ون ليبرال که بگذريم، ھر يتشنه تصاحب انحصاری مالکيت سرمايه ھا و تسخير ب"منازع قدرت بود. از اپوزيس

سازمان مسلح چريکی چپ ھمان گونه که قب"ً توضيح داده شد، در فاجعه بارترين دوره عمر خود از زمان پيدايش تا آن 

روز به سر می بردند. سازمان مجاھدين م. ل به تمام و کمال در پروسه ت"ش برای تعيين تکليف با گذشته چريکی خود 



آنسان که طومار ھر مقدار ابراز وجود بيرونی در سطح جامعه و در و آوار تناقضات کمونيسم خلقی غوطه می خورد، 

رابطه با جنبش کارگری را در ھم  پيچيده بود. سازمان چريک ھای فدائی خلق نيز زير فشار تھاجمات ھار اختاپوسی 

اين حرف ھا بود. رژيم شاه و مناقشات درونی قادر به انجام ھيچ کاری نبود، مشکل دو سازمان صد البته بسيار فراتر از 

موضوعی که پرداختن به آن نيازمند بازگوئی کل مباحثی است که ما در طول دھه ھای اخير در نوشته ھای مختلف از 

جمله ھمين کتاب حاضر، پيرامون کمونيسم خلقی لنينی، امپرياليسم ستيزی بورژائی و نگاه اين رويکردھا به جنبش 

خود شرح داده ايم. فرض کنيم که اين سازمان ھا در آن روز از حداکثر توان م و به ميزان وسع يکارگری پيش کشيده ا

تأثيرگذاری برخوردار بودند، در چنان وضعی قطعاً صدر و ذيل حرفشان با طبقه کارگر اين می شد که فعاcن کارگری 

ين کارھا را انجام دھند و سپس به آنھا پيوندند، سازمانھای آنان را حزب کنند، حزبشان را بر اريکه قدرت بنشانند، ھمه ا

منتظر ھنرنمائی و مشکل گشائی و اعجاز و رھائی بخشی حزب آنان باشند!! آنھا در آن روز بر اساس رويکرد، راھبرد 

و ھمه آنچه که از ھستی اجتماعيشان بر می آمد کار ديگری نمی کردند. نتيجه آنچه انجام می دادند ھم فراتر از تولد يک 

يگر آن روز يا چين، ويتنام و شايد کره شمالی امروز چيز ديگری نمی گرديد. دليل موضوع روشن است اروپای شرقی د

و ما در جاھای ديگر توضيح داده ايم. رھائی توده ھای کارگر بدون يک جنبش سازمان يافته شورائی ضد سرمايه داری 

ده عظيم کارگران از درون اين جنبش سراسری متشکل از ھمه يا اکثريت غالب آحاد توده ھای کارگر، بدون اينکه تو

شورائی در کليه عرصه ھای حيات اجتماعی با سر آگاه طبقاتی عليه ھمه وجوه ھستی سرمايه پيکار کنند، بدون اينکه 

ظرفيت، توان، آگاھی، شعور و شناخت پايان دادن به ھر چه عظيم تر و کثيرتر کارگران،  در پروسه اين پيکار شمار

وشد. با حزب سازی، ه خريد و فروش نيروی کار را ھستی طبقاتی خود سازند، بدون اينھا جامه عمل نمی پوجود رابط

باcی سر کارگران و پرچم رھائی افراشتن چيزی سوای اردوگاه شوروی سابق پديد نمی آيد. دو سازمان  سازمان آفرينی

لقی لنينی آن ھم با ساز و برگ و آرايش چريکی چريکی آن روز ھم در تمامی تار و پود ھستی خود اسير کمونيسم خ

ھا داز ديگری نداشت. اما از ھمه اينبودند و به ھمين دليل اثرگذاری آنھا بر جنبش کارگری سوای آنچه اشاره شد چشم ان

که بگذريم واقعيت اين بود که ھر دو تشکل در شرائط مشخص آن ايام زير آوار تناقضات درونی ايدئولوژيک و سياسی 

رژيم شاه در سوی ديگر، حتی حداقل توان دخالتگری cزم در روند  55ر يک سوی و ضربات بسيار مرگبار سال د

  رخدادھا را ھم نداشتند. 

سوای گمراھه آفرينی، تبديل جنبش کارگری به پياده نظام  حزباشاره ای به حزب توده و بورژوازی اردوگاھی بنمائيم. 

و خلق ه طبقاتی پرولتاريا، تسليم طلبی گونه و تمام عيار بورژوائی کل مسائل مبارز، القاء باژقطب سرمايه جھانیيک 

 نبود. چندان ملموسیقادر به اثرگذاری به ھمين خاطر  در کارنامه خود نداشت.چيز ديگری  رسوائی پشت سر رسوائی

ازی پان اس"ميست را دفاع بدون قيد و شرط از بورژو ديرينه طبقاتی خود و سيره با توجه به اھداف، افق سوای اينھا

 و موقعيت امپرياليست ھای غربی به ويژه امريکا  جماعت را مايه تضعيف به حکومت رسيدنوظيفه مسلم خود می ديد. 

 . در ھمين راستا مثل ھميشه از کارگران می خواست تا به حمايت ازارزيابی می کرد اقتدار اردوگاه تحکيم پايه ھای

 طيفبورژوازی برخيزند. از ھر نوع جھت گيری يا طرح ھر مطالبه ای که موجب تضعيف موقعيت اين  دينیارتجاع 

به عرش قدرت، ھمه  بورژوازی پان اس"ميستشود خودداری ورزند. سران حزب کمی اين طرف تر و به دنبال عروج 

کردند. در کنار نيروھای امنيتی و  سرمايهمی امکانات و توان خود را وقف جانبداری بی چون و چرا از دولت اس"

ساله خود را باز ھم  37و کارنامه ننگين  ندشد ميدانعليه جنبش کارگری و فعالين چپ وارد  ،رژيم منفور اط"عاتی

   .ندننگين تر ساخت



 بود اما طرححال و روزگار طيف کمونيسم خلقی ميليتانت و دار و دسته بورژوازی اردوگاھی به صورت اجمال چنين 

و بورژوازی خواھد بود. ھر دو رويکرد کمونيسم خلقی ميليتانت  گمراه کنندهديگر  واقعيتیاين نکات بدون اشاره به 

در ميان توده ھای کارگر و در  ،، در سطح جامعهخود، جدا از چند و چون موقعيت روز تشکل ھای رسوای اردوگاھی

داشتند. ھر کدام سھم چشمگيری از سرمايه ستيزی  ھائیو پايگاھ ارانcيه ھائی از بورژوازی ھواد صفوف cيه يا

و خودپو و خودانگيخته توده ھای کارگر متوھم را به سوی خود می کشيدند و پشتوانه موقعيت خود می ساختند. کارگران 

کردند يا از آنھا  از خانواده ھای کارگری بودند که خود را با يکی از دو طيف تداعی میدانشجويان و دانش آموزانی 

در شرايط مورد گفتگو و به موازات رشد اين کارگران و دانشجويان و دانش آموزان طرفداری و پشتيبانی می نمودند. 

ھا کردند و خود را حامی و ھوادار آنجھت گيری می  اين دو طيفبه سوی سازمانھا، گروھھا و احزاب سراسری جنبش 

به ھمه اين داده ھا، در روزھائی که جنبش کارگری گام به گام صف آرائی گسترده می ديدند. به اين ترتيب و با توجه 

خيابانی را به عرصه ھای متعارف پيکار خود در کارخانه ھا و مناطق خارج محدوده می افزود، نيروھای چپ 

، وارد ھر کدام با رويکرد و نوع نگاه خوددر سوی ديگر، ابوابجمعی حزب توده  در يک سوی وسرنگونی طلب 

معادcت روز می گرديدند. اين نکات در کنار ھم متضمن اين معنی ھستند که فاشيسم اس"می بورژوازی در ھمان حال 

که می رفت تا يکه تاز ب"منازع مصادره جنبش کارگری شود، سايه دخالتگری اين نوع نيروھا را ھم در روند رخدادھا 

در ارتجاع ده و کل بورژوازی اردوگاھی از ھمان لحظه نخست خود را حزب تويد و دنبال می کرد. در اين ميان می د

  . حط فاشيسم دينی سرمايه تبديل شدو به عمله و اکره کام"ً مزدور، زبون و من ھار اس"می منحل ساخت

بيشتر کرد، موج نارضائی توده ھای کارگر نيرومندتر و  57ھر چه عقربه زمان فاصله خود را با نقطه شروع سال 

مادگی آنھا برای آميختن خيزش ھای خيابانی با شکل ھای روتين مبارزات درون کارخانه ھا و مراکز کار افزون تر آ

فاشيسم اس"می بورژوازی برای دست اندازی به مبارزات کارگران و مصادره  بسيج. اما ھمزمان سازماندھی و شد

روزھای نھم و دھم فروردين اين سال اھالی سه شھر در سه در . گرديد آنان نيز ھيستريک تر و وسيع تر پيکارقدرت 

بھمن تبريز  29ه باران تظاھرات در اعتراض به جنايات رژيم شاه و گلول ، جھرم و اھواز،»يزد« استان مختلف کشور 

 خريد و فروش را تعطيل کردند. اکثريت قريب به اتفاق توده معترض ھر سه شھر را کارگران محل ھای مراکز کار و

تشکيل می دادند، ارتجاع پان اس"ميستی ھمه امکاناتش را بسيج نمود تا زمام کارھا را به دست گيرد و خيزش سکنه 

  . کوششی که حداقل در يزد و جھرم تا حدود زيادی موفق ھم بود. ردآکارگر و زحمتکش شھرھا را زير چتر قدرت خود 

نمود که سازمان يافته تر و برنامه ريزی شده تر از پيش پای به به دنبال وقوع اين حوادث، فاشيسم اس"می عزم جزم 

 »زحمتکشان«و بقايای حزب  »حسن آيت«، مافيای پيرامون »تلفهمؤ«ميدان نھد. در تھران دار و دسته ماوراء ارتجاعی 

ماس گيری ھا و ، رشته جديدی از تبا آنھا، شبکه وسيع روحانيون آويزان به خمينی و نيروھای ديگر مرتبط یمظفر بقائ

ھا و محافل مذھبی از قبل موجود يا ھمان شبکه پيشينه دار نمودند. به سراغ انجمن ھا، کانونھا، جمعيتتوطئه ھا را آغاز 

بورژوازی دين ساcر رفتند، ھمه توان خود را به کار گرفتند تا محافل و جمعيت ھای مذکور را متناسب با اقتضای 

راسری به ھم مرتبط سازند. در ھر شھر افرادی را برای رتق و فتق امور و اجرای شرائط جديد در يک سازماندھی س

روز بعد در نوزدھم ارديبھشت، وقتی که  40نقشه ھا تعيين نمايند و خيلی کارھای ديگر را انجام دھند. در ھمين راستا 

شھر  21مشھد و اصفھان و ک"ً توده ھای عاصی کارگر و جوانان خانواده ھای کارگری در تھران و تبريز و شيراز و 

ھا شدند، دار و دسته فوق در قياس با واقعه تبريز، از موقعيت آماده اعتراض و ريختن به خيابان بزرگ و کوچک ايران

ارديبھشت البته  19نی روز . خيزش ھای خيابانھا به نفع خود برخوردار بودری برای مصادره شورش ھا و کنترل آبھت

دانش آموزی  دانشجو و سم اس"می بورژوازی، شاھد ايفای نقش چشمگير کارگران و کارگرزادگانتق"ھای فاشي به رغم



فراطبقاتی پای بندی نشان می دادند. اين  خلقی و سرنگونی طلبی دموکراتيک ، به امپرياليسم ستيزی»کمونيسم«شد که به 

ھائی  و حرفرا کاھش دھند  ھار بختک وار آن کوشيدند تا حتی اcمکان فشا سرمايهعده با مشاھده ھجوم ارتجاع دينی 

، »زندانی سياسی آزاد بايد گردد«برند. شعارھای  ھا، به ميان توده ھای کارگرآن ھای قرون وسطائی متفاوت با عربده

درود «، »کارگر عليه امپرياليسم«  ،»مرگ برشاه«، »گر، متحدش برزگردشمن نوع بشر، درود بر کار دولت سرمايه«

ھا را مطرح کردند و بر اشاعه آنھا در اجتماعات و خيزش ھای خيابانی پای و مانند اين» ئی، درود بر فدابر مجاھد

 نعره ھایرا به ھمراه آورد. فاشيسم اس"می سوای  پان اس"ميست ھافشردند. اقدامی که ھمه جا خشونت وحشيانه 

از آزادی زندانيان سياسی ھم بر زبان نمی راند. خمينی، خمينی ھيچ چيز برای گفتن نداشت، حتی کلمه ای ھيستريک 

پيش کشيدن ھر مطالبه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و انسانی توده ھای کارگر، حتی طرح شعار سرنگونی رژيم درنده 

ھا را به عنوان نشان حضور کمونيست ھا در صفوف آن می خواند و سر دادن» توطئه کمونيستی«شاه را يکراست 

ورش قرار می داد. اين کار آن ھا از ھمه لحاظ حساب شده بود و در سپھر سياه محاسبات فاشيستی معترضين آماج ي

فاشيسم اس"می اگر بنا بود در پيش روی توده ھای خشمگين کارگر، يا ھر  بانانسفينه  سرکردگانشان ادله کافی داشت.

cصول بايد ھمان جھنم آفرينی ھا و نيروی اجتماعی معترض ديگر از نقشه ھا و رؤياھای خود بگويند، علی ا

که بعدھا، به دنبال وقوع قيام بھمن و شکست فاجعه بار جنبش کارگری، بر سر تيزی ھائی را بر زبان می راندند بشرس

دھھا ميليون انسان آوار نمودند. بايد از قطع دست و پا، کور کردن چشم، بريدن زبان، قصاص، سنگسار، تازيانه ھای 

قر و گرسنگی و ف"کت و فحشاء و اعتياد، خانه نشينی قرون وسطائی زنان، حجاب اجباری، کار کودکان مرگ، انفجار ف

، جنگ افروزی، فرستادن کودکان به روی مين، ھولوکاست پرستی و ری بربرمنشانه فقاھتی سرمايهخردسال، ديکتاتو

ھای تير، صدور توحش و بربريت به سراسر کشتارھای ده ھزار، ده ھزار آدمھا، آکندن جامعه از زندان ھا و ميدان 

جھان و مانند اين ھا می گفتند و وعده انجام اين جنايات و بشرستيزی ھا را به توده ھای معترض عاصی از وضعيت 

روز می دادند. اگر بنا بود آنان از خواسته ھا و دورنمای پيش روی خويش حرف بزنند، سوای اين ھا ھيچ چيز ديگری 

  کوله بار خود نداشتند. برای گفتن در 

فاشيسم اس"می بورژوازی به ھمين دليل در باره رؤياھای دھشت زا و وحشت آفرين عھد عتيق خود سکوت می کرد و 

به جای ھر اشاره ای به آينده، عربده خمينی، خمينی سر می داد. اين راھکار برای اين جماعت سودھای سرشار داشت. 

آن ھا فروريزی کوه توھم توده ھای کارگر نسبت به  ازنسانی آنھا پرده می انداخت، ضد ارؤياھای بر روی نقشه ھا و 

، گيرنددست  به طيف نيروھای چپ ھوادار کمونيسم خلقی را جلوگيری می کرد. به آن ھا امکان می داد تا رگ خواب

آماده ھمزيستی مسالمت آميز با  در جامعه ما و در سراسر دنيا ھمواره و در ھمه دوره ھا، به اندازه کافینيروھائی که 

. کمينترن در غالب کنگره ھای ه اندارتجاع بورژوازی دين ساcر و باج دھی بدون ھيچ دريغ به اين دار و دسته بود

خود، اتحاد با پان اس"ميسم را توصيه و تأکيد می نمود، احزاب کمينترن ھمه جا ارتجاع پان اس"ميستی را در صدر 

يل جبھه متحد ضد امپرياليستی قرار می دادند. در ايران صرفنظر از حزب توده که با ھر بخش ليست خود برای تشک

بورژوازی مخالف قطب غربی سرمايه جھانی وحدت طبقاتی و استراتژيک داشت، طيف کمونيسم خلقی ميليتانت ھم 

يرروحانی يا عليه کمپين ھيچ گاه در باره ماھيت ضد کارگری و ماوراء ارتجاعی بورژوازی دينمدار روحانی و غ

به قلم نياورد و بر زبان  ھيچ ک"می ھميشه جاری اين جماعت برای شستشوی مغزی و سرکوب فکری توده ھای کارگر

اين سازمان » بيانيه اع"م مواضع ايدئولوژيک«مستثنی کرد. قدری نراند. در اين رابطه شايد بتوان مجاھدين م. ل را 

و ضد سرمايه داری مذھب بر جبين نداشت اما از سنگر کمونيسم خلقی ميليتانت عليه  اگر بارقه ای از نقد مارکسی

ارتجاع دينی بورژوازی می شوريد. در ساير موارد حتی شاھد ھمين اندازه نقد خرافه پردازی ھای دينی نمايندگان معمم 



کوت در باره رؤياھای بشرستيزانه به محور بحث باز گرديم. فاشيسم اس"می بورژوازی با س .و مک"ی سرمايه نبوديم

خود رگ خواب طيف ھواداران کمونيسم خلقی را در دست گرفت. نيروھائی که پيشينه کار آگاھگرانه کمونيستی عليه 

 خودبورژوازی در باره نقشه ھا و دورنماھای آتی بخش عام"ن شستشوی مغزی انسانھا نداشتند، با مشاھده سکوت اين 

آنھا دست  ين جماعت احساس نکردند و در باره مخاطرات موحش مصادره جنبش کارگری توسطھيچ نيازی به افشاء ا

فاجعه کام"ً دردناکی که معموcً در باره اش صحبت نمی شود. لکه بسيار سياھی بر دامن تمامی  به ھيچ کاری نزنند.

نيروھای طيف کمونيسم خلقی لنينی آن روز از جمله ما فعاcن رويکرد لغو کار مزدی امروز است که در تمامی طول 

با چشم باز شاھد عوامفريبی و توطنه فاشيسم در کليه فراز و فرودھای جنبش سرنگونی طلبانه توده ای اين سال  57سال 

ھار اس"می بورژوازی برای مصادره قدرت پيکار توده ھای کارگر بوديم اما ھيچ کجا ھيچ ک"می در اين زمينه با 

نقد آگاھگرانه ای را پيش روی آنھا پھن نکرديم. فاشيسم اس"می سرمايه با  بساط ھيچکارگران در ميان نگذاشتيم و 

ورطه ای انداخت، ھمزمان بورژوازی اردوگاھی،  پای بند کمونيسم خلقی را به چنين ھای خويش، نيروھای فريبکاری

ون ھای ديگر رقيب اعم از cئيک، دينی، راست يا چپ را مطيع محض خود ساخت وعم"ً تا حد خدم يليبرال و اپوزيس

  و حشم منقاد حمل کجاوه قدرتش تنزل داد. 

 19شھر بزرگ و کوچک کشور در روز  21ای عاصی کارگر و اقشار اجتماعی ناراضی در تظاھرات خيابانی توده ھ

ھم اين سال خرداد  15، رژيم شاه را تکان داد. شبيه اين حوادث و البته حادتر و گسترده تر از آن در 57ارديبھشت 

ن ھای خيابانی ضد رژيمی تکرار شد. در اين روز کارگران و جوانان خانوده ھای کارگری به برگزاری برخی آکسيو

ادی از cيه ھای ناراضی اکتفاء ننمودند، بلکه در پاره ای از مراکز کار و مؤسسات دولتی يا خصوصی، ھمراه با افر

به گونه ای  روز د و اع"م اعتصاب کردند. چند روز اين طرف تر شاه با مشاھده وضعدست از کار کشيدن بورژوازی

تير دستور داد تا  12عقب نشينی ھا کرد. به عنوان مثال در روز  برخیشروع به کام"ً استيصال آميز و مضحک 

، تأثير حاد را می ديد تشديد فزاينده بحران اقتصادیاو به جای يک جناحی بودن چند جناحی گردد!!! » حزب رستاخيز«

افزون تظاھرات خيابانی گسترش روزصدای ، آنان را مشاھده می کردآن بر زندگی توده ھای کارگر و طغيان اعتراض 

، جنب و جوش را نظاره می نمود ، اوجگيری مبارزات دانشجويان و دانش آموزان طبقه کارگررا می شنيد کارگران

مبارزات سوار شدن روی موج اين  برایھای ليبرال يونسراسری و برنامه ريزی شده ارتجاع دينی بورژوازی و اپوزيس

را نسخه ع"ج  نوع چاره انديشی ھای باc شت می افتاد، ھذيان می گفت وبه وح ھا را رصد می کرد.و نارضائی 

   ديد!!!دردھای روز خود و سرمايه داری بحران زده ايران می 

جنبش سراسری به پيش می تاخت و موج سرکوب و کشتار يا اين و آن عقب نشينی عوامفريبانه استيصال آميز رژيم را 

در بسياری از شھرھا از جمله گر، به ويژه نسل جوان طبقه آنھا توده ھای کارتير  30به سخره می گرفت. در روز 

شيراز و کرمانشاه به خيابانھا ريختند، آنان با سر دادن شعارھای زندانی سياسی آزاد بايد گردد، رژيم شاھنشاھی نابود 

ی به زد و خورد با نيروھای بايد گردد، مرگ بر امپرياليسم و حمل تصاوير برخی از کشته شدگان سازمان ھای چريک

تکرار گرديد. توده ھای کارگر در بسياری از ين وقايع در سراسر ماه مرداد ساواک و پليس رژيم پرداختند. نمونه ا

شھرھا با نيروھای سرکوب بورژوازی درگير شدند، شمار زيادی از کارگران آماج گلوله ھای ارتش مزدور سرمايه 

ھای ز متوالی ادامه پيدا کرد، خيابان رو 10. در اصفھان تحصن ھا و درگيری ھا بيش از قرار گرفتند و به قتل رسيدند

ھا، مؤسسات تبديل شد، شمار زيادی از بانک عاصی کارگر ميان قوای سرکوب رژيم و تودهشھر به صحنه جنگ نابرابر 

کارگر يا افراد خانواده ھای دھھا  کارگران سوختند و ويران گرديدند.اقتصادی و مراکز قدرت رژيم در آتش قھر 

کارگری به قتل رسيدند. رژيم در مقابل موج مقاومت ساکنان کارگر و اقشار ناراضی شھر به ستوه آمد و سرانجام در 



انسان حاضر  400ابادان و قتل عام حدود » سينما رکس« روز بيستم مرداد اع"م حکومت نظامی کرد. فاجعه ھولناک 

اين سينما توسط دژخيمان ساواک يا به روايتی فاشيست ھای اس"می بورژوازی نيز در روز در سالن ھای نمايش فيلم 

مبارزات توده  شدتھا بر رخ داد. ھمه اين 1332مرداد سال  28بيست و ھشتم ھمين ماه و در سالگرد کودتای سياه  

ام، پايه ھای قدرت خود برای کنترل افت و خيزھا، فاشيسم اس"می بورژوازی گام به گ ايندر دل  فزود. ھمزمانکارگر ا

  را مستحکم تر ساخت. يکار توده ھای کارگر قدرت پ جنايتکارانه جنبش رو به اوج کارگران و مصادره

، برای مھار موج بحران اقتصادی و ت"شدر روز پنجم شھريور دولت جمشيد آموزگار پس از يکسال برنامه ريزی و 

بونی کامل استعفای خود را تسليم شاه کرد و در ھمان روز جعفر شريف امامی چالش اعتراضات توده ای، با احساس ز

به جای وی منصوب شد. ساختار قدرت سياسی با شتاب به سمت تشتت » دولت آشتی ملی« با علم و کتل بسيار کميک 

اميان افزون تر و فروپاشی بيشتر پيش می رفت. مناقشات درون بورژوازی اعم از حاکمان روز يا شرکا و ح

امپرياليستی و بين المللی آنھا بر سر چگونگی مواجھه با بحران جاری به ويژه سير رخدادھای روز گام به گام حادتر و 

فرساينده تر می گرديد. شاه و بخشی از ارتش و ساواک و ساير نيروھای مسلح گسترش بدون قيد و شرط سرکوب ھا را 

ی ديگر کارساز بودنش را با ترديد نگاه می کردند و حتی دولت روز امريکا تنھا چاره کار می ديدند، راه حلی!! که بخش

. شريف امامی با کوله بار سنگينی از عوامفريبی و افسانه سرائی پای به ميدان نھاد. او نداشتاميد چندانی به کارائی آن 

يروھای ناراضی را در برابر ليستی از خواسته ھای مطرح شده در خيزش ھا و تظاھرات خيابانی توده ھای کارگر و ن

. آزادی زندانيان سياسی، مطبوعات آزاد، برداشتن گفتانظار مرور کرد و از آمادگی رژيم برای اجرای آنھا سخن 

موانع سر راه تأسيس حزب و تشکلھای ديگر، آزادی اجتماعات مسالمت آميز و مانند اينھا را در شيپور کرد. او وعده 

را محقق خواھد ساخت اما آنچه وی، کل بورژوازی حاکم، رژيم شاه و امپرياليستھای حامی داد که ھمه اين انتظارات 

آنھا اص"ً درک نمی کردند اين بود که جنبش توده ھای کارگر تا ھمان لحظه پاره ای از اين خواست ھا را با اتکاء به 

ژيم اين را نيز باور نمی نمودند که قدرت پيکار خود بر بورژوازی و دولتش تحميل کرده بود. شريف امامی و کل ر

د و قرار نيست با حصول اين يا آن ضی اجتماعی آماده بازگشت نمی باشجنبش سراسری کارگران و cيه ھای نارا

  د. يين کننده راه عقب نشينی پيش گيرخواست ھر چند مھم و تع

پيکار عليه رژيم شاه مربوط می شد،  توده ھای کارگر حاضر در جنبش سراسری تا جائی که به عزم راسخ برای ادامه

، اما در متن ھمين مشارکت رو به گسترش، گام به گام، ژرف تر و کثيرتر و وسيع تر وارد ميدان می شدندھر روز 

ميان رويدادھای  . بورژوازی دينمدار فاشيست در فاصلهندفاجعه بارتر تحت تسلط فاشيسم اس"می سرمايه قرار می گرفت

طی  انجمن ھا، کانون ھا، مساجد، حسينيه ھا، مدرسه ھا و مؤسسات خود را که کل 57واسط شھريور قم و تبريز تا ا

، در درون يک شبکه تأسيس کرده بودبرای شستشوی مغزی انسان ھا و انجماد افکار توده ھا  سازمان يافتهھا فعاليت سال

سيج کرده بود. فاشيسم دينی به يمن اين سراسری برای به بند کشيدن جنبش اعتراضی روز کارگران و زحمتکشان ب

امکانات در ھمان لحظاتی که توده کارگر پايه ھای کاخ ديکتاتوری سلطنتی سرمايه را می لرزاندند، سايه ديکتاتوری 

مجال فاشيستی نوين سرمايه داری را بر سر آنھا سنگين می ساخت. نيروھای سازمان يافته اين بخش ارتجاع بورژوازی 

و سوای خزعب"ت ناقض ھر ميزان شرافت و آزادگی و کرامت انسانی ھيچ  را ار ديگران سلب می کردندنفس کشيدن 

شھريور به بعد بدتر  13سخن و شعار و پيشنھادی را مجال ورود به فضای جنبش جاری نمی دادند. اين وضع ار روز 

ھای کارگر و مردم ناراضی را دعوت به  در اين روز با صدور فراخوانی تمامی توده سرمايهشد. فاشيسم دين ساcر 

برگزاری مراسم عيد فطر در مص"ی تھران کرد. جمعيتی حدود يک ميليون نفر در محل مذکور اجتماع کردند، اکثريت 

غالب اين توده عظيم به فراخوان جواب مثبت دادند، صرفاً به اين خاطر که در جنبش اعتراضی عليه وضعيت موجود و 



فراخوان کارت بازی معينی در صادر کنندگان محاسبات در رمايه داری شرکت جويند. اين استقبال رژيم شاھنشاھی س

برای به فرجام بردن پروسه مصادره و تسخير جنبش رو به گسترش طبقه کارگر بود.  کنار تمامی کارت ھای ديگر

فراخوان نويس رخدادھا باشد و توده ھای اندک، اندک عادی می شد که فاشيسم شريعتمدار بورژوازی قطب نما، ليدر و 

دھشتناکی جنبش اشند. تقسيم کار فاشيستی کارگر پياده نظام قربانی، ساقط از حق اختيار و انديشه يا انتظار و دورنما ب

ھای مسکونی  ھمه شھرھا، روستاھا و محلدر  پان اس"ميستھاسراسری جاری را در ک"ف خود به تباھی سوق می داد. 

. کارگران و دانش آموزان و ندستاد صدارت و مصادره جنبش کارگری را معماری کرده و زير فرمان داشت ،ھر شھر

دانشجويان و زنان خانواده ھای کارگری نيز بدون اينکه بخواھند و در ھمان حال بدون اينکه به مقاومت آگاھانه مؤثری 

دند، کشته می شدند، خون می دادند و درخت شوم قدرت راھی خيابان ھای می گرديت يازند يا عليه اين وضع بشورند دس

. کشيدمی باليد و شاخ و برگ می فاجعه جديدی بود که فاشيسم بورژوازی دينی را آبياری می کردند. آنچه روی می داد 

گمراھه آفرينی ھا و راه حل پردازی ھای  ،فاجعه ای که حاصل استي"ی ديکتاتوری ھار سرمايه اما نه کمتر از آن

سرمايه مدار کمونيسم خلقی و سپس اردوگاھی بود. موضوعی که به اندازه کافی در باره اش بحث کرده ايم. طبقه کارگر 

ايران از روز ظھور تا آن روز اين را شنيده و آموخته بود که بايد به خيابان ريزد، با زنجيره عظيم اعتصابات، 

لرزه اندازد، اين کارھا را نه با صف مستقل طبقاتی خود، نه  مبارزات و خيزش ھايش ارکان قدرت طبقات حاکم را به

رو به سوی دورنمای رھائی خويش از قيد وجود بردگی مزدی، نه با راھکارھا و ساز و برگ ھای واقعی جنگ طبقاتی 

يان راھوار تسويه حساب ھای م ون ارتجاعی بورژوازی انجام دھد. مرکبيخويش که بالعکس پشت سر اين يا آن اپوزيس

ھای مختلف طبقه سرمايه دار شود، نردبان عروج اين يا آن حزب به عرش قدرت گردد، پيروزی يا شکست احزاب بخش

شکست سھمگين و مھلک او شود و باcخره آماده  تحمل عواقب دھشت آور اين شکست ھا باشد.  ،در ھر دو حال دارجلو

رسمی، صريح يا پنھانی است که طبقه کارگر از کمونيسم اين صدر و ذيل درس ھای نوشته و نانوشته، رسمی يا غير 

ھيچ زادراه و اندوخته  57خلقی و بعدھا اردوگاھی ياد گرفته بود. اين طبقه با چنين پيشينه و کارنامه ای در شرائط سال 

ه که باز ھم و ساز و برگی برای مقابله با نقشه ھا، ترفندھا و مصادره سازی ھای فاشيسم دينی سرمايه نداشت. به ويژ

حزب رسوای توده و بورژوازی اردوگاھی يا مائوئيستی او را به اطاعت بی ھيچ چون و چرا از ارتجاع پان اس"ميستی 

  نيز ھيچ دورنمای متفاوتی پيش روی وی قرار نمی داد.   لنينی غرب ستيز، دعوت می کردند و کمونيسم خلقی ميليتانت

ياق و با فراخوان فاشيسم اس"می سرمايه برگزار گرديد. شمار شرکت شھريور نيز به ھمان س 16روز تظاھرات 

ان و درصد راھپيمايان را کارگر 80کنندگان اين نمايش وسيع خيابانی از مرز يک ميليون گذشت. مطابق معمول بيش از 

ه زندگی و آينده درصد فرصت و يارای طرح ھيچ شعار و مطالبه مربوط ب 80دادند، اما اين جوانان طبقه کارگر تشکيل 

توده خويش را پيدا ننمودند. مشابه ھمين تظاھرات در ساير شھرھا نيز برگزار شد. در تھران بورژوازی دين ساcر 

  فاشيست فردای آن روز را برای ادامه اعتراض تعيين و به اط"ع ھمگان رساند. 

شھر  11ت نظامی در تھران و شھريور، دولت شريف امامی دستور برقراری حکوم 17صبح روز جمعه  6ساعت 

ديگر شامل کرج، قزوين، مشھد، قم، تبريز، اھواز، آبادان،، اصفھان، شيراز، کازرون و جھرم را صادر کرد. توده ھای 

کارگر در سراسر کشور اين اقدام رژيم را به سخره گرفتند و از ھمان ساعات نخست روز آماده برگزاری تظاھرات و 

ارتش و پليس و ساواک ھمه ت"ش خود را به کار گرفتند تا از طريق انسداد خيابان ھا راه  اعتراض شدند. در تھران،

رسيدن کارگران به ميدان ژاله، محل تعيين شده تظاھرات را سد سازند، با اين وجود جمعيت کثيری خود را به آنجا 

صفوف توده انسان ھای معترض را به  رساندند و شروع به سر دادن شعار کردند. ارتش جنايتکار رژيم از زمين و ھوا

گلوله بست، صدھا کارگر را کشت و ھزاران کارگر را زخمی ساخت. در آن روز تھران و شھرھای ديگر ميدان جنگ 



اما جنگی که نه فقط ھيچ بارقه ای از ھيچ ميزان آگاھی،  ،ميان کارگران و قوای کشتار دولت درنده بورژوازی شد

تظار ضد سرمايه داری بر جبين نداشت، که کام"ً بالعکس، سنگ بنای دوام بيشتر بردگی شعور، جھتگيری، افق و ان

مزدی و پايه ھای جايگزينی ديکتاتوری ھار بوروکراتيک سلطنتی بورژوازی با ديکتاتوری فاشيستی درنده دينی 

م دادند، بدون کم و کاست شھريور در شھرھای مختلف انجا 17سرمايه را استوار نمود. آنچه کارگران ايران در روز 

سال پيش از  131يعنی  1848رويه متضاد و متقابل خيزش شکوھمند ھمزنجيران فرانسوی آنھا در انق"ب ژوئن سال 

آن تاريخ بود. کارگران پاريس در آن سال، در پويه پيشبرد انق"ب، به گفته مارکس شھر را دو شقه کردند. پاريس 

در  57شھريور  17در  نيز زی صف آراست و جنگيد. توده ھای کارگر ايرانکارگران در مقابل پاريس بورژوا

شھرھای مختلف بساط حکومت نظامی يکی از حلقه ھای مھم زنجيره قدرت سرمايه جھانی و يک رژيم تا بن دندان 

استقرار فاشيسم  مسلح را به زباله دان انداختند اما در متن اين شورش تمامی دار و ندار قدرت پيکار خود را ساز و کار

ھار اس"می بورژوازی ساختند. توده ھای کارگر در ھر دو جا، در فرانسه و ايران شکست خوردند، اما شکست 

کارگران پاريس در ژوئن، چند دھه بعد قيام پرشکوه، با عظمت و تاريخی کموناردھا را زائيد، شکست کارگران ايران 

  ی ھا، پسگردھا و شکست ھای متوالی بعدی را زاد و ولد نمود. دنيای سياه نااميدی ھا، سرخوردگی ھا، زبون

روز سوم مھر، شاه در دنيای محاسبات پوشالی خويش، در شرائطی که کودکان خردسال طبقه کارگر با شعار مرگ بر 

شاه تمرين يادگيری زبان می کردند، او به عنوان يک راه چالش موج خيزش ھا، دستور انح"ل حزب رستاخيز را 

ای در روند جنبش سراسری توده ھای  حوادث ماه مھر فاز تازهادر کرد!! اقدامی که تمسخر ھمگان را برانگيخت. ص

اعتصابات عظيم و از ھمه لحاظ سرنوشت ساز کارگران  و ماھھای بعد در طول اين ماه ناراضی و عاصی پديد آورد.

جنبش را در موقعيتی کام"ً شعله کشيد و  در تمامی مراکز کليدی و استراتژيک سرمايه داری از دولتی تا خصوصی 

در حوصله اين کتاب  گزارش مشروح اين اعتصابات با توجه به کثرت حيرت آسای آنھا متفاوت با دوره پيش قرار داد.

ا ساقط ساخت تاريخ ايران، جنبشی که رژيم سلطنتی سرمايه داری ر 57تاريخ واقعی جنبش سراسری سال گنجد اما  نمی

رگر است. به ھمين خاطر بايد حتماً فشرده ای از نقش، تأثير و روند توده ھای کاھمين اعتصابات، خيزش ھا و مبارزات 

   پايان آنھا را باز گفت. وآغاز 

دست از کار کشيدند و ضمن طرح مطالبات اقتصادی و سياسی خويش  برات و راديوتلويزيونمھر کارگران مخا 13

در ھمين روز ھمراھی و ھمدلی با ساير بخش ھای طبقه کارگر و مبارزات جاری درون جامعه را تأکيد نمودند. 

و ضمن اع"م ھمبستگی با مبارزات جاری،  نيز اع"م اعتصاب نمودند ھا و مراکز درمانی تھران کارگران بيمارستان

  . شدندخواستار افزايش دستمزد و بھبود مؤثر شرائط کار خويش 

، در اعتراض به سانسور و خفقان و فقدان آزادی بيان کارگران روزنامه ھا و مطبوعات در سراسر کشور مھر: 19

سياسی و اجتماعی خود را تسليم دولت  رفاھی،ستی طوcنی از خواسته ھای اع"م اعتصاب کردند. آنھا ھمزمان لي

کمی . می دھندشريف امامی نمودند و اع"م داشتند که تا تحقق کامل اين مطالبات به مبارزه و تعطيل مطبوعات ادامه 

   چرخ کار و توليد را از چرخش باز داشتند.چندين ھزار کارگر چاپخانه ھا اين طرف تر 

ماده منتشر ساختند. آنان از مطالبات معوق مانده ساليان دراز خود  15نيه ای در بيا شروع اعتصاب خودچاپچيان در 

سخن راندند، خواستار آزادی کليه زندانيان سياسی، رفع سانسور، آزادی کامل بيان و مطبوعات، حق مسکن، کاھش 

ان بر ھمبستگی خود خواست مھم ديگر شدند. کارگران چاپ ھمزم 10ساعات کار، افزايش چشمگير دستمزدھا و حدود 

با جنبش اعتراضی سراسری توده ھای کارگر و زحمتکش پای فشردند و تصريح کردند که تا حصول ھمه مطالبات 

  اعتصاب را ادامه خواھند داد. 



آتش اعتصاب درون مراکز کار روز به روز مشتعل تر شد و با شتاب به سراسر جامعه زبانه کشيد. ھنوز ماه مھر به 

ھزاران کارگر گروه صنعتی بھشھر در کارخانه ھا و واحدھای توليدی مختلف اين تراست عظيم بود که  پايان نرسيده

. در اينجا نيز کارگران خواستار تحقق مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود گرديدند و با جنبش دست به اعتصاب زدند

  سراسری اع"م ھمپيوندی کردند. 

بود که در ھمين فاصله زمانی با خيزش وسيع چندين ھزار کارگر شاغل ذوب آھن اصفھان کارخانه عظيم ديگری 

. کارگران ليستی از خواست ھای معيشتی و سياسی را پيش کشيدند و بر ازادی شرکت به ورطه تعطيل فرو غلطيد

  زندانيان سياسی و رفع سانسور و مطبوعات آزاد و مانند اين ھا انگشت تأکيد نھادند. 

وزارت ، راه آھن سراسریای به کارخانه ديگر و از بنگاھی به بنگاه بعدی شعله کشيد. کارگران اعتصاب از کارخانه 

و جاھای ديگر يکی پس از ديگری روند کار و توليد را متوقف ساختند و چرخه ھستی  وزارت کشاورزی، بھزيستی

  سرمايه داری را زير ش"ق قھر و پيکار دستخوش اخت"ل نمودند. 

دھھا ھزار کارگر نفت، در شھرھای مختلف استان خوزستان و پا*يشگاھھای سراسر کشور، به  مھر، 29در روز 

شاه و روند  درنده و با خيزش نيرومند خود فشار بر رژيم ارتش عظيم کارزار اعتصابی ھمزنجيران خويش پيوستند

  ارزش افزائی سرمايه را افزون ساختند.

به شد.  ش خيزش ھا و اعتصابات عظيم کارگرانتدريج کل جامعه ميدان خرودر طول ماھھای آبان، آذر، دی و بھمن به 

رکز کار و توليد در جامعه  باقی کارخانه، مدرسه، بيمارستان، روزنامه، چاپخانه، مؤسسه دولتی و در يک ک"م م ندرت

کارگران رده باشند. يشبرد جنبش جاری ايفاء نکاب نزده و نقش خويش را در پروسه پماند که کارگرانش دست به اعتص

، وزارت جھانگردی. بنز خاور، وزارت صنايع و معادن، جنرال استيل، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

، بيمارستان جرجانی، جنرال تاير، سازمان صنايع کوچک، گروه صنعتی رنا، سازمان غله و قند و شکرصنايع کفش، 

، پزشکی قانونی، Cستيک آزمايشيخچال سازی ، کاخ جوانان، شاوب لورنس، بی اف گودريچايران ناسيونال، 

توليد نوشابه ھای شوفاژکار، بانک داريوش، کارگران وزارت آب و برق، جنرال، کارگران نيروگاه اتمی دارخون، 

چيت، سازمان بھزيستی، کارخانه قند شيروان، کارگران جھان  غيرالکلی، معلمان شھرھای مختلف، گمرک مھراباد،

داری تھران، اورژانس تھران، دانشگاه آزاد، گمرک زمينی تھران، کارگران شھرداری آمل، کارگران پست شھر

، بنادر مرکز پزشکی فيروزگر، انستيتو مربيان ھنری، ھا و مؤسسات درمانی تھرانبيمارستانمناطق مختلف کشور، 

  جمله بودند. بنگاھھا، کارخانه ھا و مؤسسات ديگر از اين و فراوان  گمرکات کشورو 

اعتصابات و خيزش ھای کارگران، اندک، اندک بساط پسگردھای کاريکاتوری،  پياپیرژيم شاه با مشاھده امواج 

تصنعی و مضحک را جمع کرد و شروع به پاره ای عقب نشينی ھای اضطراری نمود. سير رخدادھا از ھمان آغاز  

مشتی ه يون نمايانفرياد می زد که رژيم سلطنتی سرمايه و دستگاھھای اختاپوسی سرکوبش برای عربده ھای اپوزيس

روحانی صاحب مسجد و بورژوازی فاشيست اس"م ساcر ھيچ تره ای خرد نمی کند، درست ھمان گونه که برای 

رقيب طبقاتی را خطری  محافلھای ناراضی حساب و کتابی باز نمی نمود. رژيم داد و قال اين  عريضه نگاری ليبرال

چالش باج خواھی ھای بازاری آنھا را و  در خود می ديدبرای بقای خود نمی ديد، توان سرکوب بدون ھزينه آنھا را 

. آنچه بورژوازی حاکم و امپرياليست ھای شريک و حامی را به وحشت می انداخت، خطر غول عظيم آسان می پنداشت

 روزشو بی افقی  فروماندگیاجتماعی و طبقاتی عصر يعنی طبقه کارگر بود. اين مسأله که جنبش کارگری با توجه به 

 مسلطبالفعل برای سرمايه داری به حساب نمی آمد، مسلماً موھبتی برای کل بورژوازی از جمله سرمايه داران  خطری

بود، اما اين موھبت اھدائی رفرميسم راست و چپ، مشکل رژيم شاه را حل نمی نمود. جنبش  حاکم قدرت سياسیو 



را راھی ديار نيستی می کرد و اين درست ھمان  زماشين دولتی روکارگری نظام سرمايه داری را باقی می گذاشت اما 

با وزيدن طوفان اعتصابات کارگری در مراکز  57، در پائيز سال رژيم شاهخطری بود که بخش مسلط بورژوازی و 

کليدی و استراتژيک سرمايه داری و گسترش روزافزون و کوبنده اين طوفان به تمامی کارخانه ھا و مراکز کار آن را با 

ھستی سرمايه را با اعتصابات خود فلج کردند و چند  صدھا ھزار کارگر چرخ کرد. در طول ماه مھرد لمس ھمه وجو

ھا ھمزنجير آنھا آماده شدند تا کل پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی را دچار پرمخاطره ترين روز اين طرف تر ميليون 

و محتاط راه عقب نشينی پيش   ود که اضطراراً، لرزاناخت"ل ھا کنند. رژيم با رؤيت آثار قدرت اين غول نيرومند ب

گرفت. در فاصله ميان سوم تا ھشتم آبان عده ای از زندانيان سياسی را آزاد کرد. قابل تأکيد است که در اين روزھا و تا 

ال مدتی بعدتر، سخنی از احتمال آزادی ھيچ عضو زندانی دو سازمان مسلح چريکی به گوش ھيچ کس نرسيد، ھيچ فع

اسير جنبش کارگری نيز در ھيچ کجا از زندان آزاد نگرديد. کسانی که حکم آزادی دريافت کردند، چند روحانی از جمله 

طالقانی و منتظری بودند. عده ای از روحانيون و افراد مذھبی مانند عسکراوcدی و کروبی و دار و دسته موسوم به 

قرار » عفو ملوکانه«نامه و دادن وعده جنگ عليه کمونيست ھا، مشمول مؤتلفه نيز مدت ھا پيش از آن با تسليم ندامت 

عقب نشينی ھا اما   بودند.وعده ھای خويش مشغول ادای  گرفته و در خارج زندان، در ستاد فاشيسم اس"می بورژوازی

ه با ميليونھا ھمرا» معلمان«پرورش  صدھا ھزار کارگر بخش آموزش و آبان 13روز  گرھی از کار رژيم باز نکرد. در

مدارس سراسر کشور را تعطيل کردند. اين جمعيت چندين ميليونی به خيابان ريختند و با قوای سرکوب  دانش آموز،

رژيم درگير شدند. تظاھرات دانش آموزان در برخی شھرھا از جمله تھران به خون کشيده شد و عده کثيری از محص"ن 

  خانواده ھای کارگری به خون غلطيدند.  

و روز بعد کابينه شريف امامی سقوط کرد و ارتش سرمايه با تمامی زرادخانه ھا، تسليحات و ساز و برگ ھای خود د

سياسی و استقرار فاز تازه سرکوب جنبش را به دست گرفت. ارتشبد ازھاری، فرماندار نظامی  امور اقتصادی،زمام 

ر تمامی شھرھا و روستاھا به جان توده ھای کارگر تھران مأمور تشکيل دولت گرديد. کشتارھا شدت گرفت، ارتش د

افتاد. دستگيری ھا و بگير و ببندھا تا چشم کار می کرد گسترش يافت. زندان ھا ماcمال از زندانيان جديد شد. فضای 

تھديد و رعب و ارعاب انفجارآميز گرديد. ھمزمان، به موازات اقدامات ارتش و دستيازی رژيم به بدترين شکل 

سراسر جامعه را در  تندباد اعتصاب و تعطيل کارخانه اين بار، موج مقاومت توده ھای کارگر نيز ده چندان شد. سرکوب

تھران چرخ توليد را از کار انداختند.  -غالب کارخانه ھای مستقر در دو سوی سه جاده مواصdتی کرج خود پيچاند. 

کارگران نفت شير صدور نفت به بازار جھانی سرمايه را بستند. کارگران برق اعdم داشتند که کليه مراکز قدرت دولت 

را انجام دادند، کارگران آب نيز عين اين نقش را بورژوازی را در خاموشی مطلق خواھند انداخت و عمdً ھمين کار 

ايفاء کردند. شمار کثير کارگران راديو و تلويزيون گفتند که به جای حرفھا، اطdعيه ھا، اخطاريه ھا و ھر چيز ديگر  

دولت سرمايه، اخبار و گزارشات جنبش جاری را پخش خواھند نمود و اولتيماتوم خود را جامه عمل پوشاندند. 

ای آذر و دی کارخانه، بعد از کارخانه توسط کارگران تعطيل شد و چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی کشور به ماھھ

ورطه فلج افتاد. جنبش توده ھای عاصی عم"ً حکومت نظامی و کل سرکوب و کشتارھا را به ھيچ گرفت. در روزھای 

کوچه ھا و پس کوچه ھای سراسر کشور را با ماه آذر، کارگران و ساير اقشار ناراضی کل خيابان ھا،  20و  19

تظاھرات و راھپيمائی ھای پرشکوه خويش به ھم وصل کردند و عزم مصمم خود برای ادامه کارزار را به نمايش 

نھادند. فاشيسم اس"می بورژوازی در اين دو روز از زمين و آسمان بختک وار سايه تسلط و مصادره جوئی خود را بر 

نگين کرد. ھر شعار کارگران را  در گلويشان خفه ساخت. پ"کاردھای حاوی انتظارات آنھا را زير سر اين تظاھرات س

پا له کرد. با قلدرمنشی فاشيستی رعب انگيزی ھر سخنی سوای خمينی، خمينی را در سينه ھا حبس نمود. ارتجاع 



نی از دورنمای حاکميت آتی آکنده از فاشيستی اس"می سرمايه در اين دو روز ( تاسوعا و عاشورا) عم"ً سايه روش

  يربريت و توحش و ھولوکاست آفرينی خود را به ھمگان نشان داد.    

سرمايه داران، دولت، نيروھای نظامی و انتظامی و کل رژيم سياسی حاکم در مقابل موج قھر توده ھای کارگر احساس 

مامی دولت ھای امپرياليستی شريک بورژوازی ايران و . اما مسأله به ھمين جا ختم نمی شد. تندزبونی و استيصال کرد

حامی رژيم شاه نيز دچار ھمين حالت گرديدند. ھمه آنھا بسيار سراسيمه به دست و پا افتادند که از خير نگھداری شاه و 

ند. قدرت سياسی روز ايران چشم پوشند تا از اين طريق خطر جنبش کارگری و کمونيسم را از سر سرمايه داری رفع کن

آنھا البته به اين نيز انديشيدند که تا سرحد امکان راه بھره گيری بخش اردوگاھی بورژوازی ايران از شرائط موجود را 

ماه آذر جيمی کارتر، جيمز کاcھان، والری ژيسکاردستن و ھلموت اشميت رؤسای جمھور و  13، در روز کنندسد 

» گوادولوپ«انی، امريکا، انگليس، فرانسه و آلمان غربی در نخست وزيران چھار قدرت بزرگ قطب غربی سرمايه جھ

به دور ھم جمع شدند. حاصل گفتگوی آنھا اين شد که رژيم شاه رفتنی است. بايد ھمه ت"ش ھا را بر روی نجات بدون کم 

زين را و کاست سرمايه داری متمرکز ساخت. برای اين کار بايد چگونگی ترکيب نيروھا و ساختار قدرت سياسی جايگ

 اس"می از فاشيسم ت"ش برای روی کار آمدن نيروئی مرکبتا سرحد امکان، آماج دخالت و زير فشار قرار داد. 

دستور کار دخالتگری، اثرگذاری و مطلوب ترين جايگزين رژيم شاه  ژوازی و نمايندگان ليبرال سرمايه به عنوانبور

س"می بورژوازی از تمامی ظرفيت cزم برای حمام خون جنبش . از نظر اينان فاشيسم اشددسيسه آفرينی ھای آنان 

کارگری و کمونيسم طبقه کارگر برخوردار بود. خطر اين جنبش و کمونيسم را از سر سرمايه داری رفع می کرد و 

کل و ھمپيوند فاشيسم اس"می  ،بورژوازی نيز ھمراهبقای مناسبات بردگی مزدی را تضمين می نمود. نمايندگان ليبرال 

قدرت بزرگ  4سران !! امور مربوط به برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی، مدنی و حقوقی سرمايه را تقبل می کردند.

از ھمه مجاری  ،امپرياليستی غرب با اين جمعبست کنفرانس گوادولوپ را پايان دادند و دولت روز امريکا که پيش تر

حلقه ياران خمينی و در رأس آنھا ت به کار تماس مستقيم و فعال با cزم با محافل ليبرال بورژوازی در ارتباط بود دس

) به عھده گرفت. ھمان فردی CIAعضو سابق (» ريچارد کاتم« مأموريت انجام اين کار را  شد.» محمدحسين بھشتی«

  پرداخت.  اوبه ديدار خمينی رفت و به گفتگو با » نوفل شاتو« که بعدھا در 

دست  شاه ماه دی، حکومت ارتشبدان بورژوازی در ايران به انتھای راه خود رسيد. ازھاری استعفا نمود و  16در روز 

به دامن شاپور بختيار چھره کھنه کار و استخواندار جبھه ملی شد تا شايد با جلب توافق گروھھائی از مصادره کنندگان 

رگر، برای انتقال مسالمت آميز قدرت سياسی سرمايه داری از يک جنبش کارگری و سوار شدگان بر موج قھر طبقه کا

بخش بورژوازی به ھمه بخش ھای اين طبقه، و از آن مھم تر چگونگی تقسيم سھام مالکيت و حکومت سرمايه ميان ھمه 

ای اين بخشھا چاره انديشی کند. نخست وزير جديد برای حصول اين ھدف راه افتاد اما بار مصيبت وی از دولت ھ

شريف امامی و ازھاری ھم به مراتب سنگين تر بود، اص"ً معلوم نبود که او چه حربه ای در دست و چه جادو و جنبلی 

خويش دارد. جنبش کارگری و مبارزات توده ھای عاصی مسائلی مانند آزادی بيان، مطبوعات، تظاھرات و  آستيندر 

کرده و س"ح وعده و وعيد آنھا را از دست بختيار يا ھر مھره تشکي"ت را از قبل با قدرت قھر خود بر رژيم تحميل 

قدرت عرض » توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد« گرفته بود. کشتار و حمام خون نيز زير بمباران  بورژوازیديگر 

الی که به اندازه کافی تضمين بود، زيرا توده ھای کارگر در ح نيزاندام نداشت. بقای جامع اcطراف سرمايه داری 

نظام را در ھم می پيچيدند فاقد ھر ميزان آمادگی، افق، سازماندھی و آگاھی برای نابودی اين  رژيم شاهطومار ھستی 

که ھموارساز راه انتقال قدرت از يک طيف ارتجاع  بورژوازی به طيف ھای بيشتر  بودند. کل رسالت بختيار آن می شد

در يک سوی و امپرياليست ھای شريک بورژوازی ايران در سوی ديگر از فاشيسم اس"می سرمايه اما اين طبقه شود، 



. بختيار کوشيد تا از طريق برنامه ريزی خروج شاه ه اش را به اندازه کافی دور زده بودندمدت ھا پيش او و دار و دست

ھا در راستای  انند اينھا و آزادی عده ای از زندانيان سياسی، وعده انح"ل ساواک و م ديماه، گشودن در زندان 26در 

آنچه انتظار داشت کاری انجام دھد. اما ھمه اين ھا به کوبيدن آب در ھاون می ماند. طولی نکشيد. که فاشيسم اس"می 

به سی اختاپو، نداستخوانبندی قدرت سياسی فاشيستی جديد را پديد آورد بورژوازیبا ھمراھی نمايندگان ليبرال  سرمايه

، سراسر ند. مھدی بازرگان را نخست وزير نمودرای در ھم کوبيدن انق"ب کارگران بر پا کردندب» شورای انق"ب«نام 

جنبش کارگری  س"خیدغلکارترين و عقب مانده ترين نيروھا برای  يدان سازماندھی فاشيستی ھارترين،جامعه را م

  . ندو مابقی کارھا را پی گرفت ندکرد

وره ھای پيش، به رقت بارترين و فاجعه بارترين شکل ممکن بازنده کل ماجرای طبقه کارگر ايران بسيار بدتر از ھمه د

اين سال ھا شد. جنبش کارگری جھانی در تاريخ کارزارھای عظيم و شکوھمند طبقاتی خود شاھد شکست ھای فراوان 

آنھا وجود داشته  بوده است. شکست ھائی که لزوماً از يک جنس نبوده اند و تفاوت ھای بسيار فاحش و پايه ای ميان

است. کموناردھا از پای در آمدند و انق"بشان را باختند، در اين شکست قطعاً فقدان تدارک و آمادگی کافی نقش جدی 

داشت اما، دليل شکست کمون پاريس مطلقاً اين نبود که کارگران پياده نظام ارتش بورژوازی شدند!! کام"ً بالعکس آنھا 

ا پرشکوه ترين و جاودانه ترين صحنه جنگ عليه بورژوازی و مناسبات بردگی مزدی آراستند  تاريخ زندگانی انسان را ب

و به تمامی کارگران جھان نشان دادند. آنھا تا نفس آخر با طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه داری جنگ کردند، آگاھانه و 

مين آرمان ھای سترگ انسانی می رزمند. شجاعانه جنگيدند، می دانستند که عليه چه می جنگند و برای تحقق کدا

به » پی ير cشز« کموناردھا اين جنگ را با گوشت و پوست خود ادامه دادند و زمانی که آخرين آحاد باقی مانده آنھا در 

کارگران روسيه به دنبال  ،خاک افتادند، با شعار پرطنين مرگ بر سرمايه و زنده باد کمون جان دادند. در انق"ب اکتبر

و در آستانه تحقق آرمان ھای سترگ  خود را پيروز انق"ب ،ال ھا پيکار در پشت سر بلشويسم و زير بيرق سوسياليسمس

اما شکست خوردند زيرا در طول ساليان دراز پيکار، به جای سازماندھی سراسری شورائی قدرت cيزال انسانی ديدند. 

داری، کل اين قدرت را به دار حزب مدعی ضديت با سرمايه اما توده ھای طبقه خود عليه سرمايه و برای محو سرمايه 

شکست اکتبر سرآغاز شکست ھای متوالی مرگبار و دھشتناک جنبش  راھی استقرار سرمايه داری دولتی آويخته بودند.

ھا تی در ميان زنجيره طويل اين شکستخورشيدی ح 57کارگری در تاريخ شد اما شکست جنبش کارگری ايران در سال 

اين جنبش  57ھمن منتھی به قيام ب شورشاز ھمه کوبنده تر و دردآورتر بود. طبقه کارگر ايران چند سال پيش از شروع 

تيزھای . در کارخانه ھا، با موج نيرومند اعتصاباتش، در خارج محدوده شھرھای بزرگ با جنگ و سرا آغاز کرد

مايحتاج معيشتی،  ھا عليه نداشتن اب و برق، گرانیبرای حل مشکل مسکن، در سطح شھرنابرابرش عليه بورژوازی 

 56شکنجه و اعدام و مصائب ديگر دامنگيرش، در تمامی اين ميدان ھا شوريد و جنگ کرد. در سال  بيکاری، زندان،

راه بان کشاند و ارتش پيکار خيابانی پيکار درون کارخانه ھا و محيط کار و نواحی خارج محدوده شھرھا را به خيا

ت. اين جنگ را گام به گام تشديد کرد و توسعه داد، در ماھھای بعد کارخانه ھا و مراکز کار را تعطيل نمود و انداخ

چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی را از چرخش باز داشت. کمی اين طرف تر کل نھادھای دولتی سرمايه را بر سر رژيم 

در سراسر کشور به زرادخانه ھا،  بھمن 22سرانجام در روز ھا ه کارگر ايران در ادامه اين خيزش شاه خراب کرد. طبق

يورش برد و اين رژيم را ساقط کرد.  دنيا دژھا و پادگان ھای نظامی يکی از درنده ترين رژيم ھای روز سرمايه داری

ی رسيد از جنبش کارگری تمامی اين کارھا را کرد، اما در لحظه ای که به پايان راه اين دوره از تاريخ مبارزات خود م

شکست خورده تر بود. حاصل کل کارش در يک جمله خ"صه می شد، يک دولت ھار  و ھميشه مفلوک تر، سردرگم تر

و قتل عام ساcر سرمايه داری را ساقط کرده است و دولت سرمايه داری درنده و ھولوکاست آفرين ديگر را روی کار 



نانی سر سفره فرزندش نياورده است، نه فقط ھيچ دريچه ای به سوی  آورده است. آنچه انجام داده است، نه فقط ھيچ لقمه

ساخته ھولناک ترين نقطه جھنم گند و خون سرمايه داری بالعکس او را راھی تنفس آزادتر بر رويش نگشوده است که 

ھای ديگر موضوعی است که به تفصيل در اين کتاب و جا ران اسير اين شکست فاجعه بار شد،است. چرا طبقه کارگر اي

توده ھای کارگر در روزھای پيش و پس قيام بھمن با مشاھده دورنمای وضع موجود پيرامون آن بحث کرده ايم. اينکه 

تسخير کارخانه ھا، تشکيل شوراھا، مقاومت ھای گسترده کارگران در مقابل ارتجاع ھار اس"می چه کردند، ماجرای 

مثل ھمه شکست ھای ديگر  57جنبش کارگری سال  شکست می کنيم.بورژوازی و مسائل ديگر را به فصل بعد موکول 

در نيز طبقه کارگر ايران و جھان حاوی درس ھا و آموزش ھای بسيار گرانبھای مبارزه طبقاتی بود. به اين درس ھا 

  فصل ھای بعدی کتاب خواھيم پرداخت.     

  

  منابع:

  56تا  38بانک مرکزی، حساب ھای ملی، سال ھای  .1

 ، گزارش وزارت صنايع و معادن52و  51صنعتی ايران در سالھای  درآمدھای .2

 کاظم علمداری، توسعه پرشتاب ايران قبل از انق"ب، نشريه خبری، سياسی الکترونيک .3

 »روگه« مارکس، م"حظاتی انتقادی بر مقاله شاه پروس و اص"حات اقتصادی اثر  .4

 1353سال  مجاھدين خلق، چند گزارش کارگری، نشريه داخلی سازمان، .5

 1353، نشريه مجاھدين خلق آذر 4مجاھد شماره  .6

 1352، بھمن 1جنگل، نشريه مجاھدين خلق، شماره  .7

  1353، ارديبھشت 2جنگل، نشريه مجاھدين خلق، شماره  .8

 52، بھمن 1جنگل شماره  .9

 1353مرداد  3جنگل، ارگان مجاھدين خلق، شماره  .10

 1354، آذر 1 ، شمارهل –م قيام کارگر، ارگان کارگری مجاھدين  .11

 53جنگل، ارگان مجاھدين خلق، شماره سوم، مرداد  .12

13. cمنبع با 

 53، آذر 4مجاھد، نشريه سازمان مجاھدين خلق، شماره  .14

 54ل، شماره اول، آذر  -قيام کارگر، ارگان کارگری مجاھدين م  .15

  4مجاھد، ارگان مجاھدين خلق؛ شماره  .16

 ل، شماره اول  –قيام کارگر، ارگان کارگری مجاھدين م  .17

 1قيام کارگر  .18

 1قيام کارگر  .19

 )182( ابراھيم رزاقی، اقتصاد ايران، ص  .20

 416 فحهص جلد دوم ،در ايران محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمايه داری .21



وسط) و رخ سود متتشکيل نرخ سود عمومی ( ن و دھم، نھم ھای فصلمارکس، کاپيتال، جلد سوم،  .22

ھم تراز شدن نرخ متوسط سود از راه رقابت، قيمت ھای   -تبديل ارزش کاcھا به قيمت ھای توليد 

 سود اضافی –بازار و ارزش ھای بازار 

رخ متوسط سود از راه رقابت، قيمتھای بازار و مارکس. کاپيتال، جلد سوم، فصل دھم، ھم تراز شدن ن .23

 .ھای بازار ارزش

اسناد طبقه بندی شده وزارت  به نقل از فارسی ايت اينترنتی بی بی سی، س»کامبيز فتاحی« گزارش  .24

 امور خارجه امريکا

  

از ، رفقای اداره کننده سايت انديشه و پيکاربه ھمت نشريات جنگل، مجاھد و قيام کارگر در سال ھای اخير  توضيح:

استخراج و نسخه اسکن آنھا ل  –و سپس مجاھدين م  54تحوcت ايدئولوژيک سال « بايگانی سازمان مجاھدين پيش از 

انبوه  درصد اندکی ازدر اين سايت درج شده است. گزارشات کارگری موجود در شماره ھای مختلف اين نشريات 

. گزارشاتی دتھيه و تنظيم ش سازمانوسط رفقای عضو ھا ت که در آن سال ھستندو مھمی ھای مبسوط، آموزنده  گزارش

مفصل شرائط کار و استثمار کارگران در کارخانه ھای مختلف کشور، بررسی سطح آگاھی و شناخت  شرحکه حاوی 

شمار کثير توده ھای کارگر، آشنائی با تجارب و آموخته ھای مبارزاتی آنان، ابعاد شدت استثمار و بی حقوقی کارگران، 

و باcخره  ديگر بات بزرگ کارگری، جمعبندی وجوه ضعف و قوت اين اعتصابات، مطالب ارزنده و آموزندهاعتصا

 ترديدی نيست که اين گزارشات فشار بود.ميان توده ھای طبقه کارگر ايران در  رفقا تجارب پربار کار و زندگی

د سنگين داشت اما ھر کدام آنھا به رغم حمل اين را بر تار و پود خوغيرقابل اجتناب نوع نگاه و رويکرد کمونيسم خلقی 

اين بخش مھم  د آن روز جنبش کارگری ايران می باشدريچه ای به سوی شناخت ژرف تر از وضعيت مشکل اساسی 

ھای رنده شاه و جمھوری اس"می در سالھای سبعانه و لحظه به لحظه رژيم ھای د زير فشار شبيخونگزارشات متأسفانه 
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