
1 

 

  

  کارگران سراسر جهان عليه سرمايه متحد شويد

  

  

 

  

  

  تاريخ جنبش کارگری ايران

  متولد بی راهه، زندانی گمراهه، در جستجوی راه

  

 

 

 

  

  جلد اول

  

  

  

  

  م. الف ( ناصر پايدار)

  

  



2 

 

  

  

  

  

  

 تاس همزنجيرانی دخالتگری فعالهمدلی و  محصول تهيه و نگارش اين کتاب

توان برای  با همه کارگرنج و پويه پيکار توده های که در ژرفنای درد و ر

 ودخسرمايه داری طبقه لندگی و سازمانيابی نوين جنبش ضدشکوفائی، با

جنبش لغو کار مزدی آگاه  فعاالن اينان، اين همرزمان، اين. پيکار می کنند

های  ديدن هر فصل کتاب در سايتطبقه کارگر، در هر کجا که هستند، با 

ا بتعيين کننده و اثرگذار در تنظيم محتوای آن شدند.  همراهیاده اينترنتی، آم

طرح نظرات، اصالحی و تکميلی، با معرفی پاره ای مأخذ، با نقل گزارشات و 

های ديگر  و با همه کمک اخبار روزنامه های قديمی، با ويراستاری مطالب

 ،زيزانعسوای اين  در تدوين فصل به فصل و سطر به سطر کتاب سهيم شدند.

 مرا ياری دادند.با مرور مطالب و طرح پيشنهادات خود، رفقای ديگری نيز 

آنچه تا اينجا و در قالب جلد اول در معرض ديد خوانندگان قرار می گيرد، به 

از تمامی آنان است.  رفقا شورائی همه اينطور واقعی محصول کار جمعی و 

 شکر می نمايم.صميمانه ت  ،به خاطر اين همدلی ها و همراهی ها
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  فصل ها و زير فصل ها

  7      مقدمه 
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 باليدن سرمايه داری، 
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  نفت مسجد سليمان  ،1334اعتصاب کارگران پااليشگاه آبادان 
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  ،1337بندر در شهر بوشهر  ، کارگران1337خارگ 

  ، کارگران نساجی ها در1337نفتگران بندر شاهپور 
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  آوار بودن ميراث فرساينده کمونيسم خلقی



5 

 

  358  و بورژوازی اردوگاهی بر سر جنبش کارگری 

  359  اعتراضات و اعتصابات مهم کارگری در اين دوره

  

  361  اعتصابات پيش از اجرای رفرم ارضی
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 ، در شيراز» پارس« شرکت حوزه نفتی مسجد سليمان،

 کارخانه های مختلف بافندگی و ريسندگی نساجی رشت،

  کارگران آتش نشانی و نظافتچی  شهر اصفهان، 

  ، اعتصاب کارگران شهر منجيل، شهر لنگرود

  ،کارگران اخراجی و بيکار کنسرسيوم نفت ايران و انگليس

  ، تهران، نانوانی های تهرانکارگران ساختمانی 

   سازمان آب تهران، کارگاههای حريربافی اصفهان،
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   شرکت پشمباف اصفهان کارگران ريسندگی زاينده رود،

  معدن سرب قم  ،راننده تاکسی در تهران 16000اعتصاب 

 کارگران نساجی ها در تهران و اصفهان

   اعتصاب کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه

  ارتجاع دينی بورژوازی، سرکوب فکری کارگران

  368  و حفر گمراهه برای جنبش کارگری 
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  کارگران و طوفان پرموج اعتصابات
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 432 »ايرانا«اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه 

 437  »ايران ياسا«اعتصاب کارگران 

 445  اعتصاب بزرگ کارگران سيتروئن
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 449  مبارزات کارگران نفت
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 463 اعتصاب کارگران کوره پزخانه های تبريز
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   پيشگفتار

آورد. تا خواست راه سازمانيابی  رونراهه ب يران تا زاد سر از بیطبقه کارگر ا

ضد سرمايه داری خود را جستجو کند، به حزب ناجی باالی سر خود آويزان 

گرديد. پيش از آنکه ريشه گرسنگی، فقر و نکبت دامنگيرش را در وجود 

مخالف » « تنزيل خوار« سرمايه چشم اندازد، به جبهه جنگ با امپرياليسم 

زام شد. در اولين دقايق تالش برای کندوکاو هستی اع»!! صنعت مستقل ملی

بودن طبقه اش و جبر نياز خود به افاضل » ديونيونيتر« اجتماعی خود، آدرس 

و دانشوران طبقات باال را دريافت کرد!! به محض آنکه خواست سرمايه را 

گوشش را پر ساخت، آنسان که کاال بودن » آنارشی توليد« بشناسد، سب و لعن 

کار، جدائی خويش از کارش، ساقط بودنش از دخالت در سرنوشت نيروی 

کار و زندگی اش و همه مؤلفه های ماهوی سرمايه از پويه شناخت او پااليش 

بد نيست!! و » لیرشد آزاد داخ«شد. به او گفتند که سرمايه داری محصول 

 کهبودن و خارجی بودن آنست!! ادامه دادند » امپرياليستی«عيب ها همه در 

های خارجی نباشد، دموکرات و ليبرال است بورژوازی نيز وقتی شريک تراست

و شايستگی اتحاد با پرولتاريا را دارد!! زمانی که خواست الفبای سوسياليسم 

را بياموزد، نظم رابطه خريد و فروش نيروی کار با مالکيت سراسری طبقه 

ی چشمش نقاش پيش»!! کمونيسم«ين و البته زير بيرق سرمايه دار حزب نش

ت قدر، پوش» کمونيسم«قدرت سياسی در دست نخبگان حزبی شد. تمرکز 

طبقه وی القاء گرديد. در يک کالم، همه چيز وارونه به ذهن او سرازير شد و 

هر چه فضای فکرش را تسخير کرد سد راه مبارزه طبقاتی وی بود. جنبش 

ی ائيد. عصرکارگری ايران در عصر گمگشتگی اين جنبش در سطح جهانی ز

که سوسيال دموکراسی روايت انترناسيونال دوم، رفرميسم راست اتحاديه ای، 

کمونيسم خلقی لنينی و شعبات پرتعددش، تمامی راههای واقعی مبارزه ضد 

سرمايه داری و افق کمونيسم لغو کار مزدی را از پيش روی کارگران دنيا 

ده به تاريخ گشود، اما د. کارگر ايرانی در چنين فضائی ديدندور ساخته بو

تمامی اينها فقط يک بخش مشکالتش را تشکيل می داد، او پای بر زمين جامعه 
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که پروسه انکشاف و استقرار سرمايه داری در  نهاديا حوزه ای از جهان روز 

آنجا، به شبه رايگان بودن بهای نيروی کارش، محروم ماندنش از حداقل 

و هر گونه رفاه اجتماعی و باالخره تحمل امکانات معيشتی، آموزشی، بهداشتی 

  يکه تازی های هارترين ديکتاتوری های سرمايه موکول و ميخکوب بود.  

اری ايه دند که با سرمای نمی توابرای هيچ دوره دنياهيچ کجای  توده کارگر در

د. اين يک جنگ دلبخواهی و ترجيحی نيست. اجبار در حال جدال و جنگ نباش

ر به همان اندازه مجبور به اين جنگ است که برای زنده زندگی است. کارگ

ماندنش به هوا و غذا محتاج است. بر همين مبنا درنده ترين ديکتاتوری ها هم 

نمی تواند او را از مبارزه باز دارد. طبقه کارگر ايران نيز به رغم آوار بودن 

اش با  کل فشارها و موانع بر سر و کولش، در همان روز زايش خود، مبارزه

سرمايه داری را آغاز کرد. يک نکته بسيار مهم را نبايد از ياد برد. تقابل 

کارگر با سرمايه دار در هر سطح حديث جوشش تضاد وی با سرمايه است. 

ً الينحل است اما چگونگی فراز و فرود آن، به عوامل  تضادی که اساسا

ير ننده ترين تعباجتماعی و طبقاتی زيادی مربوط می شود. بدترين و گمراه ک

آنست که ابتدا به ساکن اين تضاد را از بنمايه واقعی خود تهی کنيم!!  برای آن 

ونيونی، دييماهيت اجماع طلبی و اکتفاء به حداقل انتظار قائل گرديم!!، آن را تر

سبت رگر ناکونوميستی و مانند اينها خوانيم،  بنمايه وجودش را مهر رضايت کا

از کار و  ئی ویجدا و مسلوب الحقوق بودن ،یبه اساس استثمارشوندگ

محصول کار خود کوبيم!! کل جدال را در مجرد خواست بازپس گيری حداقلی 

ارزيابی نمائيم و اين ارزيابی را لباس فلسفه و اش از دار و ندار مصادره شده 

معرفت پوشانيم!! مثل روز روشن است که همه اين ها مسخ واقعيت است. 

ماترياليستی و کالبدشکافانه در باره اين تضاد می توان گفت  آنچه به درستی،

اين است که کارگر در هستی اجتماعی خود عليه استثمارگری، ضد تصاحب 

حاصل کارش توسط سرمايه، عليه جداسازی خويش از کارش و نوع اين 

مسائل می باشد. اين تنها داوری درست است و معنی اش آنست که نقطه 

عليه استثمار و همه  ستيز خودجوشتقابل با بورژوازی،عزيمت کارگر در 
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و اين  –، امامی کندمظالم و بی حقوقی هائی است که سرمايه بر او تحميل 

زير فشار عوامل اجتماعی متعدد و  آغاز تا ختم اين ستيز –بسيار مهم است

سرنوشت ساز است. هر چه کارگر به ابعاد واقعی استثمار و جدائی خود از 

حاصل کار و تعيين سرنوشت زندگی  آگاه تر باشد، هر اندازه که فشار کار و 

فلسفه بافی ها، خرافه ساالری ها و توهم آفرينی های سرمايه را بيشتر از سر 

آگاهانه تر  ، هر چهشودندتر وارد عرصه مصاف خود کم سازد، هر چه نيروم

ر باالتری د بستيزد، هر چه چاره گرتر نبرد را پی گيرد، هر چه توان جنگی

خود بپرورد و باالخره هر اندازه که سالح ها و ساز و کارهای مبارزه اش 

  آزموده تر و کاراتر باشد، به همان اندازه هم موفق تر خواهد بود. 

ش و سرنوشت ها راهه، تصادمش با گمراهه در بیبه طبقه کارگر ايران، تولدش 

بی و که کوبيدن مهر اجماع طل گفتيمباالتر در پهنه کارزار طبقاتی باز گرديم. 

هائی که از کل کار، حاصل ری بر جنگ و اعتراض خودجوش انسانسرمايه مدا

کار و تعيين سرنوشت زندگی خود جدا شده اند، فريبکارانه و استثمارساالرانه 

است. اين سخن کائوتسکی و لنين که جنبش کارگری در نطفه بندی خود يک 

ونيستی است اوالً فاقد هر پايه و مايه ديونييجنبش سرمايه ساالر و تر

ماترياليستی  يا علمی است، ثانيا از بيخ و بن غيرواقعی است، ثالثاً ضد بنمايه 

ً تجلی تالش  روايت و استدالل مارکسی در اين زمينه مشخص است، رابعا

نمايندگان فکری سرمايه برای شالوده گذاری تئوری آويختن مبارزه طبقاتی 

  بورژوازی است. بخشی از دنيا به دار زعامت و رهبری توده های کارگر

 عليه استثمارشوندگی، ستمکشی،نزجار جتماعی کارگر ذخيره سرشار ااتی هس

جدائی از کار خود، حکومت شوندگی و کل موقعيت طبقاتی اوست. تاريخ 

سرمايه داری اساساً تاريخ همين اعتراض و جنگ است. اين تاريخ با اشاعه 

در ميان کارگران آغاز نمی شود. با تولد » شوران طبقات دارادان«مکاشفات 

طبقه کارگر شروع می گردد. تمامی بحث بر سر پيچ و خم راهی است که اين 

گند و خون سرمايه  جهنممبارزه می پيمايد. راهی طوالنی که از تپه و ماهور و 

و  پليسمی گذرد و بند بند آن در محاصره توهم آفرينی های سرمايه، ارتش و 
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سازمان های اطالعاتی و جاسوسی و کل قوای سرکوب سرمايه داری در يک 

سوی و لشکر چاالک باژگونه پرداز و فريبکار راست و چپ بورژوازی و 

رفرميسم درون طبقه کارگر از سوی ديگر است. اين اعتراض و پيکار در 

ن طول اي بنمايه خود سرمايه ستيز است و جز اين نمی تواند باشد، اينکه در

سرنوشت ساز  مسألهها می گردد،  ها و شبيخون مسير دستخوش کدام طوفان

توده های کارگر است. يک چيز در قله بديهيات قرار دارد. مشکل اين نيست 

که جنبش کارگری بايد در پرتو انوار آگاهی اهدائی انديشمندان طبقات ديگر، 

ن جنبش در سرچشمه جوهر ضد سرمايه داری احراز کند، کامالً بالعکس اي

 .اين چنين هست ،و راه اندازشبه حکم هستی اجتماعی طبقه حامل ظهور خود، 

در همه وجوه  واها اين است که اين جنبش، عمالً کل حرفها و تمامی جنگ و دع

خود همين جوهره ضديت با سرمايه را  در تمامی قلمروهای حيات اجتماعیو 

گر، ، به بيان ديهستی آگاه خود گرداند رشد دهد، شکوفا سازد، به بلوغ رساند و

هر چه سرمايه ستيزتر، ضد کار مزدی تر و کمونيستی تر ببالد، متشکل گردد، 

دورنمای پيروزی خود را انديشه کند، مطالباتش را طرح و پی گيرد، مبارزه 

نمايد و همه کارهای ديگر را انجام دهد. جنبش کارگری هيچ چاره ای ندارد 

د بند وجودش، در هر نفس کشيدنش، هر گام جلو رفتنش و در جز اينکه در بن

همه حاالت و سکناتش بر همين بنمايه ضد سرمايه داری تکيه کند، آن را عمق 

دهد، بارورتر، آگاه تر و کارسازتر کند. اين جهتگيری به نوبه خود شروط و 

را  الزامات زيادی را پيش روی طبقه کارگر قرار می دهد. بايد سرمايه داری

ً سرمايه ستيز کالبدشکافی نمايد، نقد  با چاقوی همان بنمايه طبقاتی و عميقا

مارکسی و ريشه ای اقتصاد سياسی بورژوازی را جريان انديشه خود سازد. 

از فقر و بی خانمانی آوار بر سر خود،  ه همه نکبت و ادبار و سيه روزیريش

قارت ح کودک آزاری و ويرانی فرايند رشد آزاد انسانی، تا گرفته تاو گرسنگی 

، تا جنگ افروزيها و و شستشوی مغزی شدگیو فرسايش جسمی و مسخ 

هولوکاست پردازيها، تا تبعيضات ددمنشانه جنسی و قومی و نژادی، تا خفقان 

و ديکتاتوری و شکنجه و زندان يا هر فاجعه انسانی ديگر را در ژرفنای وجود 
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ه بکاود. حاصل اين جستجو و کاوش را سر بيدار خود نمايد و برای سرماي

مبارزه با هر کدام و همه اينها، يکراست به جنگ سرمايه رود. هر ميزان 

چالش آن ها را در تعرض عليه سرمايه بيند  و راه امحاء آن ها را به نابودی 

  نظام بردگی مزدی پيوند زند. 

داری را با چراغ افروخته از انرژی و مالط  پرولتاريا بايد عينيت روز سرمايه

را از سنگر جنگ ضد سرمايه داری  ر مزدی نظر دوزد، رژيم ستيزیضد کا

پی گيرد، آزادی، حقوق، نظم و همه چيز زندگی را با مالک رهائی کامل از 

سرمايه و کل قيد و بندهای منبعث از رابطه خريد و فروش نيروی کار تعمق 

قط در شوراهای ضد کار مزدی متشکل از بيشترين آحاد کند. قدرت خود را ف

آگاه توده های طبقه اش بيند، مطالباتش در همه حال حتی در ابتدائی ترين و 

نازل ترين سطح، تجلی جنگ او عليه موقعيت روز نظام سرمايه داری باشد. 

را ش اطبقاتی سرمايه ستيزی و سرکشی راديکال  بلوغآگاهی وی شکوفائی، 

ش بگذارد، در يک کالم از محور جنگ با سرمايه هيچ فاصله نگيرد و به نماي

برای اين کار همه جا، در تمامی قلمروها و در همه مظاهر هستی خود، تجسم 

قدرت آگاه سازمان يافته ضد سرمايه داری توده بردگان مزدی باشد. به هيچ 

ا رهبر، نيروی باالی سر خود نياويزد، هيچ امامزاده و قدرت سوای خويش ر

نماينده، قيم و ناجی خويش نپندارد. جنبش کارگری بايد چنين کند و تنها در اين 

راستاست که ضد سرمايه داری بودن خودجوش خروشان در هستی اجتماعی 

خود را به سرمايه ستيزی آگاه راديکال کمونيستی در مبارزه جاری طبقاتی 

ت را تحمل خواهد ارتقاء می دهد. در غير اين صورت شکست پشت سر شکس

کرد، حتماً زمينگير می شود و به وضعی دچار می گردد که امروز با چشم 

باز شاهدش هستيم. چرا طرح موضوع به اين شکل درست است؟ دليل ها 

  بسيار روشن و فراوانند و من در اين گذر به گفتن چند نکته بسنده می کنم. 

بطه خريد و فروش . سرمايه ستيزی خودجوش جنبش کارگری ريشه در را1

نيروی کار دارد. اين مسأله هيچ اسرارآميز نيست. سرمايه محصول مستقيم 

استثمار کارگر است، کار پرداخت نشده اوست، برای اينکه هست شود کارگر 
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 ،بايد از هستی خود ساقط گردد. هر لایر سرمايه ريالی است که اوالً از معيشت

سلط م ئیر می شود، ثانياً قدرت خداکس رفاه و مايحتاج رشد جسمی و فکری او

را اختاپوسی تر و سهمگين تر می سازد. می گرددد و اين قدرت او  هستیبر 

هر چه سرمايه بيشتر رشد کند کارگر به فرسودگی ژرف تر فرو می غلتد، 

هر چه اولی نيرومند شود، دومی پرشتاب تر به ورطه ضعف سقوط می نمايد. 

کارگر نحيف تر خواهد شد، هر چه سرمايه پايه هر چه سرمايه فربه تر گردد 

تسلط خود را استوارتر کند، جدائی کارگر از کارش عميق تر و انفصال وی 

از دخالت در تعيين سرنوشت زندگی خويش موحش تر می شود. رابطه کارگر 

و سرمايه اين است و همين رابطه است که مولد و موجد سرمايه ستيزی 

  خودجوش کارگر می باشد. 

. تمکين جنبش کارگری به اجماع با بورژوازی و انحالل در نظم سرمايه يا 2

، های کائوتسکیحرف همهناسبات بردگی مزدی، بر خالف قبول همزيستی با م

لنين و سوسيال دموکراسی مسالمت جوی يا سرنگونی طلب، پويه طبيعی بنمايه 

اين جنبش نيست، کامالً بالعکس حاصل فشار سرمايه و نتيجه اثرگذاريهای 

همه نوعی طبقه بورژوازی و رفرميسم درون جنبش کارگری است. کل تاريخ 

 . کارگر و سرمايه دار زندگیاست حقيقتسرمايه داری گواه غيرقابل انکار اين 

خويش را از جدال با هم آغاز کردند. نفس بروز اين جدال هيچ ربطی به سطح 

آگاهی و درجه بلوغ شعور کارگران نداشت. فقط تجلی تضاد ماهوی ميان 

 بيشتر زور داشت نيرومندترکه فروشنده نيروی کار با سرمايه بود. هر طرف 

های خود را بر طرف متخاصم تحميل  واستمی جنگيد و به ميزان اين نيرو خ

می کرد. شيرازه تقابل را تضاد و جنگ تعيين می نمود و اجماع ميان طرفين 

 ً مؤلفه های آرايش قوا را بازگو می کرد.  ناشی از تعادل موقتيک صرفا

معنای اين اجماع يا توافق آن بود که هيچ طرفی قادر به اعمال فشار بيشتر بر 

سراسر سده های پانزدهم تا نوزدهم اروپا و ساير نقاط دنيا نيست.  طرف ديگر

شاهد سرکشی شعله های اين مبارزه است. در هيچ کجای اين دوره طوالنی 

سايه هيچ توافقنامه قانونی يا منشور تفاهمات مدنی و حقوقی بر سر رابطه 
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مختلف و در سطوح  کارگر و سرمايه دار سنگين نيست. کارگران به صور

های خيابانی راه می اندازند، رت، دست به اعتصاب می زنند، شورشقدمتفاوت 

چرخ کار و توليد سود را از حرکت باز می دارند، قيام می کنند و به هر شکل 

ديگر تعرض يا مقاومت دست می يازند. بورژوازی نيز متناسب با توان خود 

سرکوب  که توان سرمايه وقدرت ناشی از حمايت دولت های آن ايام است، به

به ويژه تا اواسط قرن نوزدهم، بورژوازی  ،بشها می پردازد. در اين دوره هاجن

در هيچ کجای اروپا، سوای انگليس اساساً قدرت مسلط سياسی نيست. سرمايه 

هنوز نظم مدنی، سياسی، حقوقی، فرهنگی يا قانونيت و قرارداد پردازی خود 

 تولی و حاکم ننموده است. نيرویرا مستقر نساخته و گسترش نداده، يا الاقل مس

ساحره سرمايه در وارونه نمائی کل واقعيت های جامعه، در مسخ سازی و 

اما  هشتوسيعاً ظهور و بروز و تأثير دا مهندسی افکار توده های کارگر اگر چه

 ودبرا به دست نياورده  بعدی قالب فراساختارهای اجتماعی، اخالقی يا مدنی

ر . اگبوده استر قياس با دوره های بعد به مراتب کمتر و دامنه اثرگذاری آن د

کارگران اين جا و آنجا موفق به متشکل شدن خود می گردند، روند سازمانيابی 

آنها اوالً در جستجوی آويختن به دار حقوق و قانون و نظم سرمايه نيست و 

صادی، تهای سياسی و اقظم به حفره های تاريک تقسيم بنديثانياً زير فشار اين ن

  . بودقهر و مانند اين ها سقوط نکرده  حزبی و توده ای، ظرف اجماع يا

دوران معضل جنبش کارگری اساساً فاجعه انحالل در  آنمختصر بگويم در 

نظم سرمايه داری و کفن و دفن بودن در گورستان قانونيت و قراردادساالری 

ن آن است که ضعيف بود آن زمان. مشکل واقعی  اين جنبش در نبودسرمايه 

طبيعتاً به عوامل متعددی مانند کمبود آگاهی، موقعيت روز پرولتاريا که هنوز 

و مانند اينها  يستدر غالب جاها حتی يکی از دو طبقه اساسی جامعه هم ن

مربوط می شد. با همه اينها، به رغم تمامی اين ضعفها و با آنکه توده های 

ر ت به قرن بيستم بسيار فرومانده تکارگر به  لحاظ آگاهی و دانش سياسی نسب

بودند، اما در عرصه اتکاء به قدرت خود و اعمال آن بر سرمايه راديکال تر 

 کامالً  پيش می تاختند. ضد سرمايه داری تر وارد عرصه پيکار می شدند،
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آشتی ناپذيرتر به جنگ سرمايه می رفتند. برخالف دوره بعد که به قانون و 

آويزند در سراسر اين دوران به زور و کاربرد قدرت قرار و نظم سرمايه می 

جمعی توسل می جويند. جنبش کارگری اروپا در اين زمان با همين مؤلفه ها، 

يکی از بارزترين تمايزاتش را نسبت به وضعيت مشابه خود در قرن بيستم 

تعيين می نمايد. در سده های مذکور، نه سرمايه با سالح قانون و مدنيت  به 

ارگران می آيد و نه کارگران سوای قدرت مبارزه خويش دنبال سالح سراغ ک

  ديگری هستند. 

در اينجا يک سؤال اساسی پيش می آيد. اگر واقعاً چنين بوده است. اگر کارگران 

در طول دوره مورد گفتگو با سرمايه می جنگيدند و عليه بورژوازی مبارزه 

قرار و مدنيت و نظم سرمايه  می کردند، اگر در اين مبارزه به دار قانون و

آويزان نميشدند و به قدرت پيکار خود اتکاء می نمودند، اگر وضع به اين 

منوال بوده است پس چرا انسانی مانند مارکس در توصيف گذشته خيلی دور 

عليه دشمن «، »نه برای خود بودن« ، »درخود بودن« جنبش کارگری از 

سخن می راند. اين سؤال مهمی » نبود نه عليه دشمن خويش«و » دشمن بودن

ران است، جوابش هم ساده است. مارکس به دوره ای اشاره دارد که در آن کارگ

در اين و آن کارگاه کوچک سالهای شروع عمر سرمايه داری، » فرد، فرد«

عليه اين و آن سرمايه دار صاحب کارگاه مبارزه می نمودند. او از دوره 

تسلط اقتصادی و سياسی بورژوازی در هيچ تاريخی معينی می گويد که از 

کجای جهان خبری نيست. توليد سرمايه داری هيچ کجا مناسبات مسلط 

اقتصادی را تعيين نمی کرده است و تا رسيدن به چنين فازی فاصله زياد داشته 

است. در آن دوره بورژوازی با سرواژ، اشرافيت مالی، زمين داران فئودال، 

ه ای بود. مبارز جدالکهنه و طبقات حاکم پيشين در حال  کليسا و کالً مناسبات

که توده های کارگر نه فقط در آن حضور داشتند، که از قضا در درون آن نقش 

بسيار مهمی در سوق دادن بورژوازی به سمت تعرض راديکال تر و مؤثرتر 

عليه نظام کهنه بازی می کردند. يک نکته بسيار اساسی آنست که پرولتاريا در 

وان موجودش عليه بورژوازی، تمامی طول همين دوره با همه ظرفيت و ت
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عليه استثمار سرمايه داری و عليه مظالم و جنايات صاحبان سرمايه نيز پيکار 

می نمود. سالح اين پيکار هم همه جا قدرت روز طبقاتی وی بود. کارگران 

در اين کارزار دنبال قانون و نظم و مدنيت نسخه پيچی سرمايه نبودند، زيرا 

ز وجود نداشتند، طبقه سرمايه دار در جريان جدال اين نهادها و قرارها هنو

خود با مناسبات سرواژ، آنها را به عنوان ساز و کار نظم سرمايه و قدرت خود 

پيش می کشيد و خواستار تنفيذ و استقرار آنها می شد. پرولتاريا نيز در همان 

حال که کنار بورژوازی عليه نظام پيشين می جنگيد تمامی توان خود را به 

کار می گرفت تا از بار ضد کارگری و ضد انسانی اين ساز و کارهای نظم 

سرمايه عليه خويش بکاهد. اگر مارکس از گذشته های دور جنبش کارگری و 

ياد می کند » مبارزه عليه دشمن دشمن«های نخست دوره باال به عنوان  فصل

ً به اين دليل است که مبارزه طبقاتی   ناسباتدوره برای تغيير م آنصرفا

وارد  . تاريخنيست اجتماعی حاکم اساساً مبارزه طبقه کارگر عليه سرمايه داری

. طبقه سرمايه دار است که می خواهد نظام سرواژ را ساقط بوداين فاز نشده 

سازد و پرولتاريا در همان حال که خود جنگی وسيع را عليه استثمار و ستم و 

و در همان حال که سرمايه ستيز پيش مظالم طبقه سرمايه دار راه انداخته است 

ام نظمی تازد، در پهنه پيکار برای تغيير مناسبات اجتماعی حاکم نه عليه 

سرمايه داری که عليه اشکال مختلف استيال و حاکميت سرواژ جنگ می کند. 

کل ماجرا را به » بورژواها و پرولترها« مبحث » مانيفست کمونيسم«متن 

ت. در آنجا مارکس به کرات تأکيد می کند که بهترين وجهی بيان کرده اس

مبارزه کارگر عليه سرمايه و بر ضد بورژوازی با زندگی اش آغاز شده است. 

های ماترياليستی هم، برای هر کارگر  قتی که حتی بدون رجوع به تحليلحقي

خارج از باتالق مسخ سازی ها و توهم پردازيهای سرمايه قابل رؤيت است. 

زند که طبقه کارگر زندگی خود را چنين آغاز کرده است. تاريخ بانگ می 

رابطه اش با طبقه سرمايه دار و مناسبات بردگی مزدی رابطه اعمال قدرت 

در مقابل قدرت، تعرض و مقاومت متناسب با آرايش قوا و توان روز، جنگ 

برای تحميل مطالبات بر دشمن تا سرحد توانائی و در يک کالم به کارگيری 
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تمامی پويه پيکار بوده است. تمکين به نظم و قانون و حقوق و مدنيت  قدرت در

ها و عوارضی زائی و حاکميت سرمايه، همگی حالتو ملزومات چرخه ارزش اف

هستند که بر اين جنبش تحميل می گردند. مارکس در اشاره به جنگ و ستيز 

د يد بگذرها باقرن«توده های کارگر با سرمايه بر سر روزانه کار می گويد: 

اضر شود، داوطلبانه ح» آزاد«تا بر اثر توسعه شيوه توليد کاپيتاليستى کارگر 

يعنى شرايط اجتماعى وادارش کند، تا سراسر عمر فعالش را، قوه کارکردنش 

را، در مقابل وسايل عادی زندگی، تمام حقوق انسانيش را در مقابل يک کاسه 

تری که سرمايه از اواسط لندآش، بفروشد. پس طبيعى است که آن روزکار ب

کوشد با اتکا به قدرت دولتى بر کارگران قرن چهارده تا پايان قرن هفده مى

تری که دولت در نيمه دوم قرن نوزدهم  بزرگسال تحميل کند با روزکار کوتاه

اينجا و آنجا به اجرا گذارده است تا مانع مکيدن خون کودکان و تبديل آن به 

حرف مارکس در اينجا بيان موجز و در » برابری کند  سرمايه شود، حدوداً 

عين حال بسيار بليغ همان فرايندی است که باالتر توضيح داده شد. او تصريح 

می نمايد که اوالً نفس فروش نيروی کار، نه امر مورد عالقه کارگر که صرفاً 

تحميل قهری سرمايه بر وی می باشد. کارگر از سر تمايل، تعامل و رغبت 

ضی به اين معامله نشده است، بلکه اضطرار و احتياج به زنده ماندن وی را را

به قبول آن مجبور ساخته است و پروسه اين قبول يا تمکين  قرن ها وقت گرفته 

است. ثانياً اينکه چه ميزان کار کند، طول روزانه کارش، بهای نيروی کارش 

موضوع جنگ ميان و همه آنچه که مربوط به پويه فروش نيروی کار اوست 

وی و سرمايه است. تا جائی که به روزانه کار مربوط است او می خواهد آن 

 24را به کمترين ميزان ممکن برساند و سرمايه دار مصمم است که از کل 

وی اختصاص دهد که نياز » استراحت«ساعت شبانه روز فقط ساعاتی را به 

اضافه ارزش است. ثالثاً نقطه حتمی و حياتی زنده  ماندن وی برای ادامه توليد 

عزيمت هر دو طرف جنگ، کاربرد زور و اتکاء به کل قدرت موجود خويش 

ً توليد سرمايه داری در طول زمان، به تدريج و به موازات  بوده است. رابعا

توسعه اش راهکارهای ممکن اقتصادی را جايگزين قويه قهريه می کرده است. 
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ير مهميز مبارزات کارگران و تحت نام در قرن نوزدهم پارلمان سرمايه ز

جلوگيری از مکيدن خون خردساالن کارگر به کاهش ساعات کار کودکان 

رضايت داد، زيرا که اضافه ارزشهای حاصل استثمار روزانه کار کوتاه اين 

خردساالن با اضافه ارزش های محصول روزانه های کار طوالنی کارگران 

با قهر بر آنها تحميل  دولت هاوای سرکوب ، که ق17تا  14بزرگسال سده های 

می نمود، برابری می کرد. سخن مارکس گويا و روشن است. رابطه طبقه 

کارگر و طبقه سرمايه دار در اساس خود جنگ و اعمال قدرت و توسل به 

زور عليه همديگر است. دومی اگر پيش شرط های الزم ارزش افزائی و 

سرمايه هايش فراهم باشد عقب نشينی  سودآوری دلخواه و خودگستری مطلوب

در مقابل طوفان مبارزات کارگران را بر مقاومت بدفرجام و هالکت آور 

ترجيح می دهد، اما همزمان با همه توان می کوشد، تا هر وجب از اين پسگرد 

را به گورستانی برای انحالل قدرت پيکار کارگران در نظم اقتصادی و سياسی 

  ل سازد. و اجتماعی سرمايه مبد

وضعيت باال، در امتداد تحوالت جاری دنيای سرمايه داری و دقيقاً منطبق بر 

همان تحليل و تبيين مارکسی ماجرا به گونه ای فاحش دستخوش تغيير گرديد. 

تغييراتی که در دو بخش مختلف اما کامالً مرتبط و ارگانيک قابل توضيح 

ری و انکشاف هستند. حوزه نخست به پيامدهای اقتصادی توسعه سرمايه دا

امپرياليستی اين شيوه توليد مربوط است. قرن بيستم دوران رشد انفجاری 

بارآوری کار اجتماعی در همه جا به ويژه در جوامع پيشرفته سرمايه داری، 

گسترش پايه های عام انباشت سرمايه در اقصا نقاط گيتی، دستيابی سرمايه 

ا و ه گر، پمپاژاضافه ارزشبه نيروی کار شبه رايگان ميلياردها کار جهانی

سودها از حوزه های نيروی کار شبه رايگان به قلمرو بازتوليد سرمايه های 

دارای باالترين ترکيب های آلی بود. کل اين روند به سرمايه جهانی فرصت 

شده و قابل  ، دست به کار جايگزينی حسابدنياداد تا در مناطق محدودی از 

قفل و زنجيرهای فرساينده قانون، مدنيت،  کنترل اهرم های زور پليسی با

ها در قياس با  قرارداد و نوع اينها گردد. افزايش رؤيائی نرخ اضافه ارزش
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 نياد، دسترسی سرمايه به سودآورترين شرائط توليدی در سطح دوره های پيش

و سيالب پرخروش سودهای ناشی از استثمار نيروی کار شبه رايگان کارگران 

. فرصتی کرداين فرصت تاريخی را برای بورژوازی فراهم در مجموع جهان 

ه علي سرمايههای قدرت  که از مجاری مختلف و در صور متفاوت به مکانيسم

در  دش جنبش کارگری کشورها تبديل شد. بورژوازی به يمن اين امکانات قادر

سراسر جهان نيرومندترين دستگاههای دولتی را با اختاپوسی ترين شبکه های 

هندسی م ژورناليستی،ولوژيک، سياسی، نظامی، مدنی، پليسی، فرهنگی، ايدئ

افکار و مانند اينها مستقر سازد. سرمايه از اين طريق وارونه پردازی سرشتی 

خود را تا سطح سپهر سراسری مستولی بر کل هستی و هر دم و بازدم يا هر 

وی ور بر سکحرکت انديشه و باور طبقه کارگر بسط داد. اگر در گذشته های د

القاء می نمود اينک »!! خريد کار«خريد نيروی کار را  خود،فريبکاری ذاتی 

بند فضای زندگی توده کارگر بر سر فکر و شعور  ،نوع اين القائات را از بند

ها با اين شبکه های اختاپوسی در هر بخش  فرو می باريد. دولت ویو شناخت 

حداکثر سرمايه، اشکال متفاوت  جهان متناسب با نياز و مقتضايات سودآوری

نظم اقتصادی، سياسی و اجتماعی رابطه خريد و فروش نيروی کار را حاکم 

 پوشيدند وو مدنيت  و قانون  و پاسداری کردند. در يک جا لباس دموکراسی 

در جای ديگر بساط سبعيت و حمام خون مستمر پهن نمودند. بهره گيری مهم 

سود آن ضافه ارزش ها و خروش سيالبهای ا ديگر بورژوازی از فوران نرخ

به ويژه جاهائی که جنبش کارگری با قدرت  ،بود که در مناطقی از جهان

پيکارش، موجوديت سرمايه داری را تهديد می کرد، فشار استثمار اليه ای از 

  طبقه کارگر را در قياس با جاهای ديگر پائين آرد.  

رفرميسم در سطح بين المللی در بخش دوم رخدادها، به عروج بسيار گسترده 

اشکال متنوع راست و چپ به ويژه زير بيرق سوسياليسم، کمونيسم و پرولتاريا 

مربوط می شد. رفرميسم تا پيش از آن زمان و در دوره های مختلف تاريخ 

وجود داشت اما آنچه از اواسط قرن نوزدهم به بعد مخصوصاً در طول قرن 

می کرد. سوسياليست های  جدی ذشته اش فرقبيستم به ميدان آمد با صور گ
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ن از فشار استثمار و تخيلی سده های پيشين سرمايه داری راه رهائی کارگرا

 ها و ايجاد اين نظام را در آويختن به آرمان شهرها، تشکيل تعاونی سيه روزی

مراکز کار و توليد ظاهراً اشتراکی در عمق همين جهنم بردگی مزدی می ديدند 

ن اين الگوها می پرداختند، حرف ها و تقالهايشان برد چندانی پيدا و به آزمو

نمی نمود و اگر هم می نمود، بسيار سريع، توسط سرمايه نکول و زير ريل 

 د. دامنه نفوذ و شعاع اثرگذاریشتجربه و آگاهی جنبش کارگری بی اعتبار می 

سران  و سکیکائوت ،دها توسط امثال پرودون، برنشتايناين حرفها با آنچه بع

 و اتدموکر منتقدين يانين و کمينترن و اردوگاه شوروی ل ،انترناسيونال دوم

ن انجام گرفت از زميو پروچينی و تروتسکيستی اردوگاه  تسيال دموکراسو

در مقام صدرنشين حزبی سخن می راند » برنشتاين«تا آسمان تفاوت داشت. 

می کرد. او در » استبه چپ، چپ و به راست، ر« که ميليونها کارگر را 

چنين نقشی، نظريه مارکسی بحران سرمايه را زير مهميز انتقاد می گرفت!! 

کالبدشکافی مارکس از اين شيوه توليد را به نقد می کشيد!! روايت ماترياليستی 

راديکال مارکس از تاريخ تکامل جوامع انسانی را مورد حمله قرار می داد. 

مبارزه طبقاتی را مردود  می شمرد. او با استنتاجات درست مارکس پيرامون 

اما عمالً حزب سوسيال دموکرات آلمان  بودآنکه ظاهراً آماج انتقاد همراهانش 

مسير باورهای فاجعه بار و از اين طريق جنبش کارگری اين کشور را به 

ره می برد. معضل در دوره های بعد از اين هم پيچيده تر شد.  خود رفرميستی

کائوتسکی و شرکا منشور انحالل جنبش کارگری جهانی در نظم بردگی مزدی 

را زير نام ادامه راه مارکس و نقد برنشتاين جامه عمل پوشاندند و سرانجام 

با  ،رترا در ابعادی عظيم  مکار سران انترناسيونال دو همانلنين و بلشويسم 

علم و کتل بسيار فريبا و پرجنجال دفاع از کمونيسم پرولتاريا و مارکس و نقد 

سوسيال دموکراسی و صدها زيب و زيور دلربای ديگر، خورد توده های 

  کارگر دنيا دادند. 

بحث ما اين بود که پويه طبيعی جنبش کارگری نه اجماع طلبی که تضاد و 

صرفاً در اين گذر و برای توضيح همين  جنگ با سرمايه است. نکات اخير نيز
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حقيقت تاريخی آمد. اين حقيقت که کارگران تاريخاً موجوديت خود را با مبارزه 

عليه سرمايه آغاز کرده اند و هر ميزان بهبود زندگی خوش را در پيکار عليه 

ها اما همه جا، در تمامی مسير، در داری جستجو نموده اند. مبارزه آنسرمايه 

 ،بورژوازی، با سرکوب پليسی با شبيخونهای ادثه اجتماعی و تاريخیدل هر ح

سازمان يافته سرمايه، با گمراهه آفرينی های و ايدئولوژيک  ،قانونی، مدنی

جوراجور رفرميسم راست و چپ درون جنبش کارگری مواجه بوده است. 

ا ها و کجراهه آفرينی هسرکوبسرمايه ستيزی خودجوش کارگر زير فشار اين 

ست که پروسه واقعی بالندگی خود برای ارتقاء به سرمايه ستيزی آگاه ا

کمونيستی و لغو کار مزدی را گم می کند.آنچه در تاريخ رخ داده است گواه 

، مختلفبارز درستی اين مدعاست. موضوعی که بازکاوی آن، دو ديدگاه 

ترن ننظريات لنين و کمي و غو کار مزدی در يک سوديدگاه مارکس و رويکرد ل

و کائوتسکی و ميراث داران امروزی آنها در سوی ديگر را در مقابل هم قرار 

جنبش کارگری در بنمايه خود سرمايه ستيز و  ،می دهد. از منظر مارکس

يخی رش تارکمونيسم پوی است و اين نظام بردگی مزدی است که در متن گست

ی نظم سياس ،لتینهادهای دو ،ساز و کارهای اقتصادی با توانش، متناسب ،خود

راه حل پردازيهای رفرميستی راست و چپ، اين جنبش  استمداد ازو مدنی و 

را راهی گمراهه ها می سازد. کمونيسم خلقی لنينی و سوسيال دموکراسی، 

بالعکس درونمايه راديکال، سرمايه ستيز و کمونيسم پوی مبارزات توده های 

يری کمونيستی اين مبارزات طبقه کارگر را قلم می گيرند و هر مقدار جهتگ

  از کمونيسم دانشوران طبقات باال موکول می بينند.  پذيری اثر بهرا 

طبقه و جنبش او را نقطه آغاز، رجوع و فرجام جنگ با سرمايه،  ،اولی کارگر

دومی  .داندمی گورکن سرمايه داری و برقرار کننده سوسياليسم لغو کار مزدی 

کاريکاتوری از پرولتاريا و نقش وی سخن می راند، اما موتور محرک  طوربه 

مبارزه راديکال سوسياليستی و ضد سرمايه داری اين طبقه را در خارج از 

هستی اجتماعی وی جستجو می کند. هر دو بر رهائی طبقه کارگر توسط 

ا يخودش تأکيد می ورزند، اما منظور اولی از اين خودرهائی، رويکرد پرولتار
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به خودسازمانيابی شورائی ضد کار مزدی توده های وسيع طبقه خويش در 

جنگ عليه سرمايه است، در حالی که دومی آويختگی تمام عيار توده عظيم 

بردگان مزدی به نخبگان حزب نشين و ماوراء جنبش کارگری را مطمح نظر 

 درونیدارد. اولی بر آن است که کارگران بايد سرمايه ستيزی خودجوش و ان

جنبش خود را ارتقاء دهند و نقد ريشه ای سرمايه داری در همه وجوه هستی 

است که اکسير  آنآن را توشه راه اين ارتقاء و بالندگی کنند، سخن دومی 

که  توده کارگر معجزه گر اين بالندگی نه در هستی اجتماعی و مبارزه طبقاتی

سل به دامن آنها دراز در شيارهای مغز دانشوران منجی است و بايد دست تو

. اولی آمادگی توده وسيع کارگر برای استقرار جامعه گردانی شورائی شود

سوسياليستی لغو کار مزدی و امحاء کامل هر گونه جدائی کارگر از کارش را 

محتوای مبارزه و پراتيک طبقاتی خود می سازد، دومی تغيير شکل صوری 

روش نيروی کار يا تغيير فرم نظم سياسی و برنامه ريزی رابطه خريد و ف

های متفاوت را آخرين منزل مقصود  مالکيت سرمايه اجتماعی زير بيرق

  مبارزات کارگران می گرداند. 

. با سنديکاسازی، حزب آفرينی، مبارزه قانونی، اتحاديه گرائی، رژيم ستيزی 3

خارج از مدار جنگ با سرمايه داری، معماری کميته ها، نوشتن منشور 

مطالبات، انتقال مکان کشمکش از کارخانه به خيابان يا بالعکس و اين قبيل 

دی بر دامن هيچ خاری در پای هيچ سرمايه داری نمی خلد و هيچ گر کارها

استيال، فاجعه آفرينی و تاخت و تاز اين نظام نمی نشيند. اين قانونساالری ها، 

که در طول  طغيان ها، انقالبات، متشکل شدن هانظم گرائی ها، شورش ها، 

تاريخ سرمايه داری به اندازه کافی و در وسيع ترين ابعاد انجام گرفته است، 

گی های سرمايه داری استثمار و درندحتی هيچ ميزان کاهش قابل دوام فشار 

روشن است. طبقه کارگر  شرا به دنبال نياورده است. دليلکارگر  عليه توده

صرفاً از طريق آرايش قوای کاراتر و استخواندارتر در مقابل سرمايه داری، 

شناخت راديکال طبقاتی از سرمايه داری، آميختن مبارزات  مستمرباال بردن 

جنگ عليه سرمايه، برقراری وحدت ميان حوزه های  روز با پويه سراسری
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پيکار عليه همه اشکال ستم و سيه روزی های سرمايه داری است که می تواند 

خواست های روز خود را بر بورژوازی تحميل کند و همزمان آرمان نابودی 

  سرمايه داری و استقرار جامعه فارغ از کار مزدی را جامه عمل پوشاند. 

مقدمه باز گرديم. جنبش کارگری ايران در هيچ دوره ای از  به نقطه شروع

ه شکوفائی درونماي رشد ود قادر به اتخاذ ريل مناسب برای تاريخ صد ساله خو

سرمايه ستيز خود نگرديد. به شرائط و فضائی که نياز اين رشد و الزمه ارتقاء 

ست د ،خودانگيخته اش به يک جنبش آگاه ضد کار مزدی بود سرمايه ستيزی

سر راه اين جهتگيری  مهمنيافت. بالعکس در همه مراحل با موانع و سدهای 

مواجه شد و در پشت همين سدها به فرسايش و سردرگمی افتاد. طبقه کارگر 

فرصت های  ،طوفان های ناموافق ن در اين مسير سنگالخی و در کام ايرا

تمراً رو به زيادی را از دست داد. آرايش قوای پيکارش عليه سرمايه، مس

کاهش رفت و هر دوره از دوره قبل بدتر شد. وضعيت دامنگير روزش نتيجه 

مسقيم تمامی شکست ها، عقب نشينی ها و تند بادهائی است که در اين صد 

  پيچيده است. خود سال او را در 

کتاب حاضر به بررسی مختصر اين تاريخ می پردازد، از موانع و سدها يا 

راهساز سر راه جنبش کارگری ايران از آغاز تا امروز عوامل فرسايشگر و گم

ً می گويد. هدف  نقل حوادث و شرح وقايع نيست. تنها دليل نوشتن کتاب  قطعا

کندوکاو گذشته های دور و نزديک مبارزه طبقاتی توده های کارگر ايران، 

تالش برای شناخت ژرف تر اشتباهات شکست آفرين پيشين، درس آموزی 

ها و تالش برای گريز از تکرار خطاها و گمراهه رفتن هاست. راديکال از آن

هدف، بازکاوی مارکسی و نقادانه گمراهه هائی است که ما و نسل يا نسل های 

قبلی طبقه ما نبايد می رفتيم و همزمان بازشناسی راههائی که بايد می رفتيم، 

فاوت مت بايد جايگزين گمراهه ها می ساختيم و اگر چنين می کرديم سرنوشتی

با امروز داشتيم. نقد راديکال و سرمايه ستيز گذشته، حتی گذشته های ماالمال 

از اشتباهات و خطاها می تواند، مشعل پرفروغ دست ما در تاريکی زارهای 

مبارزه طبقاتی آتی باشد. جنبش کارگری به رغم تحمل هارترين ديکتاتوريها، 
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تاريخی متفاوت با آنچه از سر و خفقان ها، اين امکان را داشت که  کشتارها

گذرانده است، در پشت سر خود دارا باشد. آنچه روی داده است محصول قهری 

و گريزناپذير يک دترمينيسم کور تاريخی نبوده است. عوامل و نيروهائی در 

تحميل اين سرنوشت بر او دخالت مؤثر داشته اند، ما و نسل های پيشين طبقه 

ه سنگرهای جنگ طبقاتی ما عليه سرمايه نبود، به ما در سنگرهائی جنگيديم ک

دنبال احزاب، محافل و جرياناتی راه افتاديم که افقها، انتظارات و کل مبارزه 

آنها هيچ ربطی به جنبش ضد سرمايه داری ما نداشت. به رويکردهائی دل 

بستيم که نه فقط رويکرد رهائی طبقه ما نبود، بلکه گسست کامل از چنين 

را بانگ می زد. تاريخ جنبش طبقه ما با توجه به همه اين ابتالئات، جهتگيری 

حوادث و مسائل، آکنده از تجربه و درس است. اين تاريخ را بايد بازکاوی 

نقادانه مارکسی کرد. بايد دوره های مختلف تشکيل دهنده اش را کاويد. اين 

حاضر به دوره ها را می توان به شکلهای گوناگون دسته بندی کرد، کتاب 

  دوره متفاوت زير می پردازد.  10بررسی 

 » مشروطيت« از آغاز تا  .1

 مشروطه خواهی بورژوازی و جنبش کارگری .2

  تا سلطنت رضاخان يتبعد از مشروط .3

 و پايان جنگ امپرياليستی دوم 1320تا شهريور  1304 .4

 مرداد 28و وقوع کودتای سياه  1332تا  1320سال های  .5

 تا رفرم ارضی بورژوازی 32مرداد  28پس از کودتای  .6

  1350از اصالحات ارضی تا سال  .7

 1357تا قيام بهمن  1350از  .8

 ، در چنگال فاشيسم اسالمی بورژوازی 1360تا  1357 .9

 تا امروز  1360پس از سی خرداد سال    .10

سی اين تاريخ و دوره های باز هم بر اين نکته درنگ بايد کرد که بازشنا

ده . نسل حاضر و آتی تونيست ا رفته استسر مفقط حديث آنچه بر  متفاوتش

کارگر نيازمند شنيدن قصه و افسانه نمی باشند. شناخت اين تاريخ يک سالح 
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ه در آن قرار داريم، ضروری و کارای مبارزه طبقاتی روز ماست. وضعيتی ک

که اسيرش هستيم و در آن می فرسائيم محصول کجراهه رفتن ها و  قیباتال

ت که نيروهای سياسی طبقه بورژوازی و رفرميسم هائی اسبرهوت پيمائی

ما و نسل های پيشين به  .پيش روی طبقه ما قرار دادند کارگریدرون جنبش 

آنها تن داديم. طبقه، احزاب و گروههائی که کماکان وجود دارند و ميداندار 

هستند. همان ها با امکاناتی ميليونها بار بيشتر از ما و بعضاً با پشتوانه ای به 

ر را با ه کارگرعظمت کل توان سرمايه جهانی، تاريخ مبارزات گذشته طبقه 

می نگارند و تنظيم می کنند. اين کار را انجام می دهند  روايتی که می خواهند

تا از ورای آن، باز هم گسست هر چه ژرف تر و فاجعه بارتر ما و نسلهای 

آتی ما از ريل واقعی پيکار ضد کار مزدی را برنامه ريزی کنند، راه اين 

جدائی و جدا ماندن را  به ما درس دهند و ذخيره ذهن و حافظه و شعور و 

جنبش ما سازند. همه چيز فرياد می زند که بايد اين  مای پراتيک  روزراهن

  تاريخ را نقد مارکسی کرد و حاصل اين نقد را سالح پيکار جاری ساخت. 

  

  ناصر پايدار

 2015آوريل 
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 فصل اول

  

  ز آغاز تا مشروطيتا

  باليدن سرمايه داری، ظهور دو طبقه سرمايه دار و کارگر

رمانتيسيسم راست ايرانی احساس زبونی خود در مقابل شرکای ناسيونال 

امپرياليستی و نياز خويش به فريب توده های کارگر برای آويختن آنها به دار 

را در قالب تئوريهائی عرضه می کند که فقط بيان » داخلی«منافع بورژوازی 

ک اانديشوار منافع طبقه او نيست، بلکه حديث عقب ماندگی های فکری هولن

و » کاتوزيان« او نيز هست. جار و جنجال سالهای اخير افرادی از نوع 

مشعر بر اينکه در منطقه ای به نام ايران هيچ گاه هيچ شيوه توليد » علمداری«

و مناسبات اقتصادی معينی حاکم نگرديده است، برده داری وجود نداشته 

ه داری و توليد سرماي شدهاست!! فئوداليسم متولد نشده است!! نيروی کار کاال ن

اصالً پای به دنيا نگذاشته است!! طبقات پديد نيامده اند!! مبارزه طبقاتی وجود 

خارجی پيدا ننموده است!! دولت طبقاتی از صحنه روزگار محو بوده است!! 

اين دار و دسته را به اندازه کافی  بيش از حد و مانند اينها، فروماندگی فکری

گونه واقعيت ها کار سرشتی سرمايه و بورژوازی عيان می سازد. بيان باژ

ا هين گونه و از ورای اين نظرپردازياست. اينان نيز نقش خود در اين گذر را ا

ايفاء می کنند. اما تاريخ جامعه ايران، به عنوان حلقه ای از زنجيره تاريخ 

 جوامع انسانی قطعاً چيز ديگری می گويد. در اينجا نيز مثل همه نقاط ديگر و

ها، اشکالی از توليد و صورت بندی های اقتصادی رشد  البته با پاره ای تفاوت

ر تيافته اند و جای خود را به نظامهای اقتصادی و اجتماعی کامل کرده اند، تسلط

سپرده اند، شواهد متقن تاريخی حکايت از اين دارند که رشد چشمگير صنايع 

ر بر می گردد. سده های نهم و مانوفاکتوری در ايران به گذشته های بسيار دو

دهم ميالدی را شايد بتوان نخستين دوره مهم شکوفائی و پويائی اين نوع صنايع 
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به حساب آورد. کارگاههای نساجی در اين دو قرن رونقی چشمگير داشته 

است. پارچه های توليد شده در شهرهای ايران، به طور مثال کازرون فارس، 

از جهت حجم  توليد ساالنه اوالً به  .است بيت مشهور بودهاز لحاظ مرغو

به  از دنيای روز، وسيعینيازهای داخلی پاسخ می گفته است و ثانياً به بخش 

، شمال افريقا و سواحل مديترانه صادر می گرديده غربیويژه آسيای ميانه و 

است. اصفهان، قم، قزوين، نيشابور، ری و همدان به وفور مانوفاکتورهای 

فت پارچه های نخی و چلوار اشتهار داشته اند. برخی از شهرها نخريسی و با

شاهد رشد وسيع کارگاههای پشمبافی بوده اند. توليد و صادرات فرش در اين 

دوره از رونقی وسيع برخوردار بوده است و ساير صنايع مانند سفال سازی، 

ها نايظروف مسی، مواد داروئی و نوع توليد کاشی، فراورده های چوبی، توليد 

با سرعت زياد مراحل توسعه را پشت سر می نهاده اند. در هر دو سده باال 

شاهد رشد چشمگير شهرنشينی هستيم و پيدايش شهرهای بزرگی مانند نيشابور 

با جمعيتی حدود يک ميليون يا اصفهان، ری، کاشان و شيراز گواه اين واقعيتند. 

ده اند و مراکز بزرگ تجاری شهرهای مذکور کانونهای مهم داد و ستد کاال بو

دنيا را تشکيل می داده اند. وفور سدها و شبکه های پيشرفته آبياری به رونق 

کشت و توليد محصوالت کشاورزی و دامی کمک می کرده است و صدور 

فراوده هائی مانند غله، پنبه، روغن، کنجد، قند نيشکر، خشکبار، شراب، 

نوع اسب و االغ و شتر در ابعاد تجاری ابريشم، گياهان رنگی يا حيواناتی از 

چشمگير به مناطق مختلف دنيا از جمله هندوستان، چين و آسيای ميانه صورت 

می گرفته است. شهرها مراکز رونق مانوفاکتورها يا مجتمعات توليدی 

کئوپراتيو بوده اند. مانوفاکتورهای زنجيره ای که در هر کدام يک استادکار و 

واحدهای توليدی  ،اين شبکه ها داخل کار می کردند. در شماری کارگر دستيار

کنار هم قرار داشتند و همه آنها بخشی از بازار بزرگ شهر را  و فروشگاهها

تشکيل می دادند. به بيان ديگر بازار فقط محل خريد و فروش کاالها نبود، بلکه 

اشتند. دصنعتگران و توليد کنندگان کاال نيز در آن وجود مؤثر و سهم چشمگير 

رايج درون عشاير و ايالت روز  اين مسأله به گونه ديگری در مورد روند کار
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همه توده در حال کوچ مولد بودند، اما نوع کار  ،نيز صدق می کرد. در اينجا

و توليدشان به دامداری و زراعت يا استثمارشدن در حوزه دامداری و زراعت 

نگری، نجاری، رويگری، مشغول آه همايلخانان محدود نمی شد، جمعيتی 

اس مورخ سرشن» پتروشفسکی« مسگری، بافندگی و مانند اين کارها بودند. 

در رابطه با » تاريخ ايران در سده های ميانه«روسی در اثر معروف خود 

  : دتوضيح می ده سطح پيشرفت صنايع کارگاهی آن روز جامعه

گونه متحد شده و در در شهرها، پيشه وران آزاد در کئوپوراسيونهای صنف  «

آنها شاگردان، خليفه ها (کمک استاد) و استادها با يکديگر تفاوت داشتند. بنا 

بر معمول، استادان يک رشته پيشه وری در کوی واحدی می زيستند و 

کارگاههای آنها که در عين حال دکان نيز بود در همان کوی جای داشت. در 

، کارگاههای بزرگ و در اساس شهرها پا به پای اين توليدکنندگان کوچک

 »کارگاههای نساجی، از آن دولت و يا متعلق به فئودالهای بزرگ بوده است

در خيابانهای اصلی کاروانسراهائی جا داشتند که از آنها برای «او می افزايد: 

خانه استفاده  بازرگانان شهرهای ديگر که به آنجا می آمدند به عنوان مهمان

همزمان انبار کاال و بازار عمده فروشی بودند. چنان که می شد. کاروانسراها 

اصفهان تنها در يکی از  شهر درناصرخسرو نوشته است در نيمه سده يازدهم 

)                                             1(» کاروانسرای بزرگ وجود داشت 50های اصلی  خيابان

ت کاالئی در ساختار اقتصاد از توسعه چشمگير مناسبا تمامی داده های باال

که فئوداليسم و شکوفائی توليد کاالئی  فئودالی اين دوره حکايت دارند. پيداست

همراهش در اين سده ها، در ايران، مؤلفه های مورد اشاره مارکس در رابطه 

با صورت بنديهای اقتصادی، اجتماعی ماقبل سرمايه داری جوامع آسيائی را 

ی کند. مانوفاکتورها، اراضی زراعی، تجارتخانه ها، کم يا بيش با خود حمل م

کاروانسراها، حمل و نقل يا ساير حوزه های توليد و مبادله کاالها به لحاظ 

. وده اندب شکل مالکيت تلفيقی از دولتی، قبيله ای، مشاع، خصوصی و اربابی

مولدين مستقيم محصوالت صنعتی، کشاورزی و دامی سوای موارد پراکنده 

الکی فاقد حق تملک برعايدات کار خود بودند، مالکيت دولت، اربابان خرده م
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فئودال، روحانيون رؤسای عشاير بر مانوفاکتورهای صنعتی، کشتزارها و 

بنگاههای تجاری شالوده اصلی شکل مالکيت اين دوران را تعيين می کرد. در 

اين امر اين ميان دولت ها عظيم ترين حصه ها را در اختيار داشتند، اينکه 

بعالوه برخی مؤلفه های ديگر فئوداليسم شرقی، تا چه حد بر روند تبديل سرمايه 

تجاری به صنعتی تأثير داشته است، موضوعی است که هيچ حکم قطعی در 

باره آن نمی توان صادر کرد. مارکس در بررسی ويژگی های آنچه توليد 

جرا نکرده است. در آسيائی نام گرفته است، هيچ اشاره خاصی به اين وجه ما

ا عدم فی، مثبت ياين ميان يک چيز بديهی به نظر می رسد، مستقل از تأثير من

هيم ديد خوا ها در پروسه پيدايش انباشت صنعتی، به هر حال تأثير اين ويژگی

رش بی پايه است. نفس گست بسيار امثال کاتوزيان و علمداریتئوری بافی  که

خبر از آن می دهد که اين  خيره کننده اقتصاد کاالئی در طول سده های فوق

نقطه دنيا هم همسان سواحل مديترانه آن ايام به سمت پيدايش زمينه های الزم 

 در اين گذر باز برای رويش رابطه خريد و فروش نيروی کار می رفته است.

. عجالتاً سرنوشت همين سطح از توسعه صنايع هم به نکاتی اشاره خواهم کرد

مانوفاکتوری و اقتصاد کاالئی جامعه در دوره مورد گفتگو را دنبال کنيم. در 

شرائطی که روند کاال شدن توليدات پيشه وران و دهقانان با شتاب تمام پيش 

می تاخت و بازار داد و ستد کاال با شتاب رو به گسترش می رفت، هجوم قوم 

آسيای ميانه و سپس ايران طومار اين دوره پررونق اقتصادی را در  مغول به

هم پيچيد. شهرها ويران گرديدند، مانوفاکتورها از کار افتادند و ويرانه شدند، 

کشتزارها به آتش کشيده شدند، مراکز تجاری مورد يورش قرار گرفتند، توليد 

های داد و ستد،  و تجارت به ورطه تعطيل افتاد، راههای کاروان رو، کانون

کاروانسراها و هر چه نشان از رشد و رونق اقتصادی داشت از جنب و جوش 

باز ماند. اين وضع به درازا کشيد و پيش از آنکه جای خود را به يک شرائط 

تازه کسب و کار يا رونق داد و ستد بسپارد، حمله گورکانيان سايه خود را بر 

ور تمامی آنچه را که مغول ها انجام سر ساکنان جامعه سنگين کرد. ارتش تيم

داده بودند تکرار و تکميل نمود، عواقب اقتصادی و اجتماعی اين حمالت 
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ويرانگر تا ساليان دراز باقی ماند اما از شروع قرن شانزدهم ميالدی به بعد 

شاهد گسست اين ترند و آغاز دوره تازه ای از گسترش چشمگير داد و ستد، 

ی در حوزه های مختلف، بستن سدها و پل ها، ايجاد تأسيس کارگاههای صنعت

شبکه های آبياری، ساختن راههای کاروانرو، صادرات کاال و برقراری 

مبادالت بازرگانی با کشورهای دور و نزديک هستيم. اين دوره شکوفائی 

اقتصادی در سراسر اين قرن با شتاب ادامه می يابد و روند آن در سده های 

ميالدی را  18و  17های  تر و گسترده تر می گردد. قرن بعد بسيار پرشتاب

می توان يکی از دوره های مهم اعتالی اقتصاد کاالئی و گسترش روزافزون 

بازار و مبادالت پولی در فاصله مرزهای داخلی و بسط فزاينده واردات و 

صادرات کاال به مناطق ديگر دنيا به حساب آورد. همين دوره است که در 

د پيوستن بازار داخلی ايران به بازار جهانی سرمايه داری را به دنبال تداوم خو

مهم مربوط به روند توسعه سرمايه داری در ايران کامالً می آورد. يک مؤلفه 

نيز دقيقا همين جاست که واقعيتش را ظاهر و وجودش را تحميل کرده است. 

ر اين چپ ميراث دامؤلفه ای که کمونيسم خلقی لنينی، کمينترن و بعدها تمامی 

راست ترين و شکست آميزترين راهبردها را  ،رويکرد، با رجوع غلط به آن

پيش روی کارگران جهان قرار دادند و مبارزه طبقاتی توده های کارگر دنيا 

ه سوق دادند. جای شرح مفصل انرا به ورطه رفرم گرائی ميليتانت چپ نماي

ً اينجا نيست، اما به دليل اهم يت تعيين کننده اش در چگونه رقم مسأله مسلما

خوردن سرنوشت جنبش کارگری جهانی و طبعاً ايران، نمی توان از توضيح 

  مختصرش چشم پوشيد. 

  

  » انباشت بدوی سرمايه « تکليف 

روند ظهور و توسعه سرمايه داری در سراسر جهان موجود، چنين بوده است 

صاحبان دو کاالی کامالً مختلف  ،که در فاز معينی از تکامل اقتصاد کاالئی

در يک سوی صاحبان پول، وسائل توليد و « روياروی هم قرار گرفته اند. 

وسائل زندگی که شيفته افزايش ارزش های تحت تملک خويش از طريق خريد 
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نيروی کار غير هستند و در سوی ديگر کارگران آزاد که فروشنده نيروی کار 

ی که به نفس وقوع اين رخداد مربوط است، مارکس) تا جائ» ( خود می باشند

هيچ نوع و با حداکثر تأکيد بايد گفت که هيچ نوع تمايزی ميان روند پيدايش و 

توسعه سرمايه داری در اروپای غربی در يک سوی و ايران يا کل جوامع 

ً  .استمشابه در سوی ديگر وجود نداشته  نمی تواند وجود داشته باشد.  هم اساسا

حال، توليد سرمايه داری با تقابل اين دو کاال يا صاحبان آنهاست زيرا به هر 

که متولد می گردد، اما همين مسأله بديهی تاريخاً به ورطه وارونه پردازيهای 

فاجعه بار فرو غلتيده است و به همين دليل بايد بر روی آن درنگ نمود. رخداد 

، رمايه نام نهاده استس» انباشت بدوی« مورد گفتگو يا آنچه مارکس آن را فاز 

شيوه توليد  کالسيک در ممالک غربی و انگليس، کشوری که الگوی رشد

به صورت لحظه ای از پويه تکامل اقتصاد کاالئی اين جوامع  سرمايه داری بود

ظاهر شد. به اين معنی که حلقه ای از زنجيره روند توسعه مناسبات کاالئی 

به سرمايه در يک سوی و کاال شدن  شاهد  تبديل پول، وسائل توليد و معيشت

نيروی کار در سوی ديگر گرديد. اين رخداد در بخش ديگر دنيا، از جمله 

ايران، زير فشار قوانين اندرونی شيوه توليد سرمايه داری در جهان و فاز 

تاريخی تکامل اين نظام، دچار برخی جا به جائيها شد. بخش اخير در قياس با 

سرمايه به شيوه متعارف » انباشت بدوی«مون مرحله قلمرو اول، نيازمند آز

تاريخی زايش و توسعه سرمايه داری نبود. در اينجا پيش از آنکه چنين رخدادی 

ای سرمايه ه –بر متن توسعه اقتصاد کاالئی در داخل رخ دهد، نخست سيل کاال

صادر شده از کشورهای پيشرفته سرمايه داری و بالفاصله انبوه سرمايه های 

اده صدور اين کشورها، بازار داخلی جامعه را حوزه دورپيمائی و انباشت آم

خود ساخت. حادثه ای که که گريزناپذير بود. سرمايه داری از ديرباز و از 

يش روی خود سده هجدهم بازاری به وسعت سراسر جهان پديد آورده و در پ

ن، تمامی های آ ين المللی که سرمايه از ورای ريلعظيم و ب داشت. بازاری

مرزهای جغرافيائی را زير چرخ قدرت خود له می کرد، در اين بازار، اتوپيای 

انباشت بدوی سرمايه، يکراست نکول  متعارف عبور هر جامعه مجزا از فاز
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می شد. مارکس پيش از اين، پديده تاريخی مذکور را برای اقتصاد سياسی، به 

رده بود. حال اين آدم به دنبال افسانه متألهين در باره آدم ابوالبشر تشبيه ک

خوردن ميوه ممنوعه، به هر حال در پهنه گيتی حضور داشت و قرار تاريخ 

تازه ای و ابوالبشر » سيب گاز زدن«آن نبود که هر نقطه دنيا شاهد  بر

هائی که رونق گسترده اقتصاد کاالئی در  باشد. در همان سالجديدالوالده ای 

ان مراسم ديدار تاريخی صاحبان دو کاالی فاصله مرزهای جغرافيائی اير

 4مختلف را تدارک می ديد، در گوشه ديگری از جهان، با يک فاصله زمانی 

قرنی اين ديدار صورت گرفته بود. سرمايه داری چکامه ظهور خود را  5تا 

خوانده و اينک مراحل تکوين، توسعه، ايجاد بازار جهانی و صدور کاال به 

خود داشت. اين نظام با عبور از اين فازها، کوه سر شت اقصا نقاط دنيا را پ

عظيم سرمايه های آزاد در جستجوی حوزه انباشت را پيش روی خود می ديد 

و کل فکر و ذکرش را صرف يافتن اين حوزه ها در مناطق دور و نزديک 

  دنيا می کرد. 

ی رتوليدات خرد پيشه و مختلفدر چنين وضعی صنايع مانوفاکتوری و اشکال 

جوامعی که آستانه توليد سرمايه داری را دق الباب می کردند به ناگزير تسليم 

ايه مقوانين ذاتی سرمايه و فرايند گسترش جهانی اين شيوه توليد می شدند. سر

 ، جهانی شدن جزء اليتجزای هستی اوست.سدمليت و مرزهای ملی نمی شنا

 رزش های غول آساتر،، اضافه ای استثمار نيروی کار هر چه بيشتردر جستجو

بازار بين المللی فروش توليدات، نرخ اضافه ارزش های هر چه وحشيانه تر 

و نرخ سودهای هر چه مطلوب تر است. سرمايه در پويه خودگستری و جهانی 

شدن خود هر کجا که توليدات خرد يا حتی صنايع متوسط و در مواردی بزرگ، 

می گرفت. در اوايل قرن نوزدهم اما فاقد قدرت رقابت را می يافت به زير 

دستگاه  1200مشهد  در و 1800ميالدی (سيزدهم هجری) در شهر يزد بالغ بر 

شمار کارگرانی که با اين دستگاهها کار می کردند  .بافت ابريشم وجود داشت

نفر می رسيد. با صدور روزافزون پيله های ابريشم و واردات گسترده  900به 

رقم  150طول مدتی کوتاه شمار ماشينها در مشهد به پارچه های ابريشمی، در 
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) در همين سال ها 2در يزد به طور کامل از چرخش باز ماندند. ( ،تنزل کرد

تالش اميرکبير برای تأسيس و توسعه صنايع نساجی در کشور با شکست 

مواجه شد زيرا پارچه های ارزان بهای انگليسی و روسی هيچ جائی برای 

 1808توليدات اين صنايع باقی نمی گذاشت. کارخانه توپسازی که در سال 

ای ار رقابت سرمايه هتوسط فرانسويان دائر شده بود، بعد از يک سال زير فش

نيرومند بساط خود را جمع کرد. فراموش نکنيم که سرمايه اين کار را فقط در 

، »یخود«ايران، چين، هند، امريکای التين و افريقا پی نمی گرفت، در جوامع 

در اروپای باختری، اسکاندويناوی و امريکای شمالی نيز عين همين را انجام 

آنچه با صنايع  کاالرهای حوزه صدور سرمايه و می داد. از آن مهم تر در کشو

بومی و سرمايه های داخلی می کرد، بر سر سرمايه های خارجی صادره شده 

به اين ديار نيز می آورد. در دهه های آخر قرن نوزدهم کارخانه های زيادی 

توسط دولت ها يا سرمايه داران اروپائی و روسی در شهرهای مختلف ايران 

بعدها زير فشار رقابت سرمايه های عظيم تر مجبور به تعطيل دائر شدند که 

» زينخرا«و بساط انباشت در قلمروهای ديگر پهن کردند. کبريت سازی  شدند

تحت مالکيت سرمايه داران روسی، کارخانه توليد » زرگنده« در نزديکی 

روغن زيتون در رودبار متعلق به سرمايه داران يونانی تحت حمايت دولت 

شرکت تصفيه روغن رودبار با مالکيت همين سرمايه داران، کمپانی  تزار،

نايع ين صابرخی کارخانه های ديگر از جمله بلژيکی توليد قند در کهريزک و 

  )  3و سرمايه گذاری ها بودند. (

خورشيدی) ناصرالدين شاه قاجار بنا  1265ميالدی ( خرداد  1886در ژوئن 

فير وقت دولت انگليس بيانيه ای را امضاء س» ولف«به درخواست يا زير فشار 

جان و مال مردم از تعدی « و به صورت فرمان منتشر نمود. بيانيه می گفت: 

در امان است تا هر کس را يارای آن باشد که در آزادی و آسودگی به برپائی 

) مدت ها پيش 4»!! (شرکتهائی برآيد که پايه های تمدن و آبادی را می سازند

يخ، دولت های روسيه تزاری و انگليس به ويژه اولی دست به کار از اين تار

توسعه مبادالت اقتصادی خود با ايران و حضور مؤثر در بازار داخلی رو به 
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شرقی و  ندگسترش کشور بودند. بورژوازی بريتانيا از زمان تأسيس کمپانی ه

کرد. های نخست سلطنت قاجار اين هدف را دنبال می امپراطوری تزار از سال

فتوحات نظامی روسيه در جنگ با فتحعليشاه و انعقاد عهدنامه های گلستان و 

داران روسی در ايران  ترکمانچای، از يک طرف راه گسترش فعاليت سرمايه

ساخت و از سوی ديگر رقابت ميان امپراطوری تزار و دولت  را هموار

لی کشور اخزار دبريتانيا بر سر دامنه نفوذ اقتصادی و استراتژيک خويش در با

نمود. به اين ترتيب بيانيه ناصرالدين شاه نقطه شروع  .را بيش از پيش تشديد

های خارجی در ايران نبود اما لحظه ای تعيين کننده در پروسه  سرمايه گذاری

  توسعه و رونق آن را حکايت می کرد. 

خورشيدی) شمار  1290تا  1260ميالدی (  1911تا  1881در فاصله ميان 

ری قرارداد ميان شاهان قاجار و حکومت تزار منعقد شد که هر کدام امتياز کثي

يا امتيازات مهمی را در حوزه های مختلف اقتصادی نصيب سرمايه داران 

روس می ساخت. هفت پروتکل در زمينه تأسيس خطوط تلگراف در نواحی 

 داریبرشمال و شرق ايران، شش قرارداد جداگانه برای واگذاری امتياز بهره 

از شيالت دريای خزر، پروتکل تأسيس بانک استقراضی روس، واگذاری 

امتياز انحصاری بيمه حمل و نقل، قراردادهای متعدد متضمن اعطای امتيازات 

الزم برای احداث جاده های ارتباطی ميان شهرها،  قرارنامه بهره برداری از 

آذربايجان، پروتکل تاالب انزلی، واگذاری امتياز استخراج معادن مناطقی از 

احداث راههای شوسه و راه آهن ميان شهرهای  تبريز، جلفا و قزوين همراه 

با امتياز بهره برداری از معادن مختلف مجاور اين خطوط، قرارداد تأسيس 

. شمار شرکت های بودند معاهداتانزلی و رشت، در زمره اين خط لوله نفت 

شروع جنگ امپرياليستی  نزديکیزرگ روسيه در ايران تا مالی و صنعتی ب

 173فراتر رفت و مجموع سرمايه اين کمپانی ها به رقمی حدود  23اول از 

  ) 5ميليون روبل بالغ گرديد. (

 1913تا  1862دولت بريتانيا و سرمايه داران انگليسی نيز در فاصله سال های 

ا در خورشيدی) مقاوله نامه های اقتصادی انبوهی ر1292تا  1241ميالدی ( 
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سودآورترين حوزه های صنعتی و تجاری با دربار قاجار امضاء کردند. از 

ميان اين قراردادها می توان به امتياز تأسيس بانک شاهی، خطوط تلگراف 

تهران به خانقين، بوشهر، بلوچستان، تبريز، جلفا، خط تلگراف ميان بنادر 

 و بهره برداریگواتر، جاسک و عباس، انحصار کشتيرانی در کارون، احداث 

راه بصره اهواز، استخراج نفت رامهرمز و شوشتر، بهره برداری از معادن 

ذغال سنگ، منگنز يا خيلی ديگر از معادن موجود در دو طرف جاده هائی که 

احداث آن ها موضوع قرارنامه ها بود. امتياز نشر اسکناس، احداث راه آهن 

، بروجرد، اصفهان و قم، در نواحی جنوبی کشور و راههای تهران، اهواز

تأسيس کمپانی حمل و نقل، احداث راه قم به سلطان آباد اراک، امتياز اکتشاف 

ر غالب مناطق کشور، تأسيس شرکت و استخراج معادن نفت و موم طبيعی د

احداث راه آهن ميان خرمشهر، بروجرد و خرم آباد، توليد و » بانک و معدن«

ای دريائی در خليج فارس و باالخره امتياز تجارت قالی، اجازه تأسيس فانوس ه

  ) 6انحصار توتون و تنباکو و مانند اين ها اشاره نمود. (

سوای سرمايه گذاريهای دولت ها و کمپانی ها يا سرمايه داران انگليسی و 

روسی در حوره های باال، شماری از شرکتها و  سرمايه داران فرانسوی، 

ديگر نيز در همين دوره سرمايه های خود هلندی، بلژيکی، يونانی يا جاهای 

را وارد بازار داخلی ايران کردند. يک سرمايه دار بلژيکی با همکاری دو 

بانکدار فرانسوی موفق به اخذ امتياز توليد شراب و الکل شدند، سرمايه داران 

فرانسوی قرارداد تأسيس چراغ گاز تهران را منعقد نمودند. چند سرمايه دار 

لژيک قرارنامه احداث راه آهن شاه عبدالعظيم، پروتکل تأسيس ديگر تبعه ب

ه را امضاء نمودند. شرکت هلندی کبريت سازی و کارخانه های برق و شيش

امتياز واردات و صادرات کاال را به دست آورد. » س و پسراننها«موسوم به 

ی سرمايه داران ديگری از اين ممالک نيز موفق به انعقاد پاره ای قراردادها

ديگر شدند. سرمايه های روسی، انگليسی، فرانسوی، بلژيکی يا هر کجای 

ديگر با ورود به قلمروهای باال، گسترش پايه های عمومی انباشت سرمايه در 

اينجا را دامن زدند. اين سرمايه ها بدون ترديد برخی حوزه های سرمايه گذاری 
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از طريق رقابت در را از دست سرمايه داران روز ايرانی خارج می کردند. 

صنايع بومی را به ورشکستگی می راندند. با همه اينها  ،پاره ای عرصه ها

راه را برای سرمايه گذاری هر چه بيشتر، از جمله ورود سرمايه های داخلی 

به قلمرو انباشت باز می کردند، حوزه های تازه سرمايه گذاری را پيش روی 

کت سرمايه های ايرانی و خارجی را صاحبان سرمايه قرار می دادند. راه شرا

حفاری می نمودند و در مجموع  پروسه انکشاف و توسعه سرمايه داری را 

شتاب می بخشيدند. نساجی، توليد پنبه، برنج، خشکبار، چرم، ترياک و بيشتر 

از همه قالی بافی در زمره حوزه هائی بودند که سرمايه های زيادی را اعم از 

تلط به سوی خود سرازير ساختند. در شهر تبريز، به داخلی، خارجی و يا مخ

موازات ورشکستگی برخی مانوفاکتورهای کوچک ريسندگی، کارخانه ای 

کارگر قاليباف در آن استثمار می گرديد و اين  1500دائر شد که حدود 

) بازرگانی خارجی 7کارگران به طور همزمان يکصد فرش را می بافتند. (

بريز، تهران، رشت، اصفهان به مراکز مهم تجاری رونق بی سابقه يافت. ت

تبديل شدند. شهر تبريز يکی از چهارراه های مهم داد و ستد دنيا گرديد و 

کاروان های بازرگانی غرب و شرق از آن عبور می کردند. اين کاروان ها 

توتون، خشکبار، ابريشم، پنبه و قالی را به اروپا می بردند و در عوض 

) بر متن اين 8روپای غربی را وارد بازار ايران می کردند. (کاالهای ساخت ا

روند بود که بخشی از طبقه بورژوازی ايران به گونه ای برق آسا رشد کرد، 

صاحب عظيم ترين حجم سرمايه ها شد و در قلمروهای مختلف صنعت و 

بازرگانی شروع به سرمايه گذاريهای کالن نمود. شماری از اين سرمايه داران 

 ، بعضاً در ليست شرکایشدندو صنعتی  بسيار بزرگ مالیب مؤسسات صاح

های عظيم اقتصادی دنيا قرار گرفتند. محمدحسن امين الضرب،  مهم تراست

تومانياس، ارباب جمشيد زردشتی، محمدکاظم ملک التجار، محمد قزوينی، 

حاجی محمد معين التجار، حاجی عبدالرحيم  شيرازی، مهدی ارباب اصفهانی، 

حمدحسين کازرونی، حاج مرتضی قلی خان صنيع الدوله، محمد تقی م

شاهرودی، حاجی سيد مرتضی صراف، ميرزا محمود کازرونی، حاج محمد 
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ر سپهدافهانی، محمدولی نصرالسلطنه (صادق دهدشتی، علی اکبر يزدی اص

اعظم) کامران ميرزا نايب السلطنه، محمد صدر ملک التجار، جوادخان 

ی خان مشيرالدوله، حاج علی اکبر يزدی مشهدی و عده ای سعدالدوله، يحي

ديگر، در زمره سرمايه داران بزرگ ايرانی اين دوره به حساب می آمدند. در 

ميان اين گروه از سرمايه داران برخی از مراجع ذينفوذ دينی و روحانيون 

يکی از اين » حاج مالعلی کنی«دارای موقعيت و قدرت نيز قرار داشتند. 

خورشيدی گندم  1250ع بود. او در هجوم طوفان آسای قحطی سال مراج

متعارف بازار به  بهای برابر 25 قيمتیاحتکار کرده در انبارهايش را به 

کرور پول نقد و ملک  3مشتريان گرسنه می فروخت و به گاه مرگ بالغ بر 

توده گرسنگانی را که عليه گرانفروشی »  مالعلی کنی) «9شخصی داشت. (

و » بابی« ،»مرتد«  می زدنددجوئی جنايت آميزش دست به شورش و سو

را مستوجب مجازات  هامذهب آنمی خواند و با بهره گيری از سالح » بهائی«

  و به دست دژخيمان حکومتی می داد.  می خواند

های چند مليتی، بانک های خصوصی، شرکای شرکت ،شمار زيادی از افراد باال

 »معين التجار«و به هر حال سرمايه گذاران دولتی يا خصوصی خارجی بودند. 

در » ناصری«سرمايه دار بزرگ بوشهری و صاحب امتياز کمپانی عظيم 

انگليس سرمايه گذاری مشترک تأسيس بندر خرمشهر و اسکله های آن با دولت 

از شرکت های بزرگ » لينچ«ثر کمپائی داشتند. او در همان حال شريک مؤ

انگليسی بود و در قلمروهای اقتصادی بسيار زيادی از جمله کاروانسراسازی، 

کشيدن راه آهن، تراموا، حمل و نقل دريائی، ساختن راههای شوسه دست به 

) حاج عبدالرحيم تاجر شيرازی با 10سرمايه گذاری مشترک می زدند. (

. را اداره می کردند» کمپانی تجارتی فارس» « تويدی«و » سامويز« مشارکت 

های متعلق به  در بسياری از سرمايه گذاری ،نايب السلطنه ،کامران ميرزا

از جمله امتياز احداث و بهره برداری از راه آهن آذربايجان و » آلفرد لمر«

استخراج معادن اطرافش شريک بود. محمدصادق دهدشتی نقش سهامدار و 

های مهم تجاری و توليدی دو سرمايه دار اروپائی  از کمپانی عامل را در برخی



37 

 

ايفاء می نمود. ميرزا محمود کازرونی از » گری پل« و » زيگلر«با نامهای 

 مپانیک چندانگليسی و » ديويد سامسون«بزرگترين تاجران استان فارس با 

اروپائی فعاليت مشترک بازرگانی داشتند. محمد صدر ملک التجار اصفهانی 

ت. شراکت داش» ديويد سامسون«با همين روز اصفهان  سرمايه دار متنفدترين 

شريک سرمايه گذاری های  ،سرمايه داری به نام علی اکبر يزدی مشهدی

در حوزه توليد فرش بود. برخی از سرمايه داران ايرانی نه فقط در » زيگلر«

شرائط سرمايه گذاری های خارجی اين دوره شريک بودند که برای تسهيل 

سودآورهای سرمايه های خويش، تقاضای تغيير تابعيت کرده و با پروانه 

شهروندی بريتانيا، فعاليت های توليدی و بازرگانی خود را پيش می بردند. 

محمد قوام التجار، محمود مشکی، عبدالکريم قوام التجار مشهدی و حاجی بابا 

  ) 11بوشهری در زمره اين سرمايه داران بودند. (

توسط سرمايه داران داخلی و خارجی  در حوزه های مختلف ريز سرمايه پيش

، خاص حوزه بازرگانی نبود. ديديمدر طول اين دوره، همان گونه که باالتر 

سرمايه های زيادی در قلمروهای توليدی و صنايع مختلف انباشت می شد. 

راهسازی، تأسيس بنادر، خطوط کشترانی. نساجی، توليد پنبه و ابريشم و 

، شيالت و صيد ماهی، خطوط تلگراف فرش، صنايع نظامی، استخراج معادن

رمايه را به سوی خود سرازير يا رشته های ديگر صنعت حجم قابل توجهی س

يک واحد  1885می ديد.  امين الضرب و دو سرمايه دار فرانسوی در سال 

تن در سال  600بزرگ توليد ابريشم تأسيس نمودند. محصول اين شرکت به 

بالغ می گرديد و کل فراورده های آن به بندر مارسی در کشور فرانسه صادر 

و محمد تقی تاجر شاهرودی در دروازه می شد. مرتضی قلی خان صنيع الدوله 

دوک ريسندگی  2300دولت تهران يک کارخانه بزرگ نساجی دائر نمودند که 

داشت. صنيع الدوله همزمان يک بنگاه بزرگ تراش آهن دائر ساخت. کارخانه 

 1908دوک ريسندگی توسط رحيم قزوينی در سال  1500توليد پارچه تبريز با 

ای توليد آجر، تفنگ سازی، ساخت بلور و چينی، شروع به کار نمود. واحده

  پنبه پاک کنی يا توليد برق نيز در شهرهای بزرگ تأسيس شدند و توسعه يافتند.          
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  »بورژوازی ملی«بود و نبود 

 »بورژوازی ملی«بيستم از  سدهدر طول  »يستلنين«اکثر احزاب و محافل 

صف بندی انقالب و «در » اليه اجتماعی«نقش اين  پيرامونبحث کرده اند و 

يا  ها سوای بنمايه واحد سرمايه مداراين بحث داد سخن داده اند.» ضد انقالب

از يک شالوده مشترک متدولوژيک  ،به دليل همين بنمايه واحد، بهتر بگوئيم

ها هيچ رجوعی به نقد مارکسی اقتصاد سياسی ندارند. برخوردارند. هيچ کدام آن

 . از منظر مارکس جامعه سطحمی باشند ويستیمگی پراگماتيستی و پوزيتيه

اقتصادی، اجتماعی، فکری، حقوقی و فرهنگی يک شيوه توليد  رشداز  معينی

. ستندهاجتماعی نيز تشخص انسانی همين شکل توليد تاريخاً معين  اتطبقاست. 

خود »! یبشر«ه بورژوازی نبود که کاپيتاليسم را آفريد. سرمايه بود که شاکل

را در هيأت بورژوازی وارد تاريخ کرد. وجود واقعی يا افسانه ای چيزی به 

، موضوعيت يا عدم موضوعيت مسأله برای پرولتاريا »بورژوازی ملی«نام 

را هم بايد در همين جا، درکالبدشکافی مارکسی سرمايه يا نقد مارکسی اقتصاد 

بداری جانمالک انگ می زنند که او سياسی کاويد. لنين چنين نمی کرد. شواهد ب

يا عدم جانبداری افراد و نيروهای اجتماعی از دولت روز بلشويسم را، حتی 

ی جايگزين آناتومی مارکس ،رضاخانی باشداز سنخ ترفندبازی  حمايتاگر اين 

رويکرد طبقاتی نيروها می ساخت. لنين زمانی در رابطه با انقالب چين نوشت: 

يات سون يک دموکراسی پيکارگر و صادقانه را نشان هر سطر برنامه سن «

را راديکال و ضد امپرياليستی » کومين تانگ«او ائتالف موسوم به »!! می دهد

خواند، از کمونيست ها و کارگران چين خواست تا در صفوف آن متحد شوند!! 

و همين سياست را به کارگران و کمونيست های جوامع مشابه از جمله ايران 

لنين در طرح اين نظر به واکاوی مارکسی نقش بورژوازی . کردمی توصيه 

نمی پرداخت و ماهيت جدال اين بخش طبقه سرمايه دار » کومين تانگ«داخل 

چين و امپرياليست ها را با سالح نقد مارکسی اقتصاد سياسی نمی کاويد. پايه 

اهش همرواقعی استدالل پراگماتيستی او اين بود که سن يات سون و نيروهای 

با امپرياليست ها می جنگند و نسبت به انقالب اکتبر سمپاتی نشان می دهند.  
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اينکه آن جنگ و اين جانبداری چه سرشت طبقاتی دارند و آويختن توده های 

اری د سرمايه آن ها چه تأثير سياهی بر پروسه و فرجام پيکار ضدکارگر به 

  می رفت. آن ها بر جای می گذارد، کالً به ورطه فراموشی

و موضوعيت داشتن يا نداشتن اين مسأله » بورژوازی ملی«به بود و نبود 

برای پرولتاريا بپردازيم. اولين نکته ای که در اينجا مطرح می شود اين است 

ال تصور مح« می گويند: . ؟که حاصل اين بحث برای جنبش کارگری چيست

چنين چيزی وجود برای لحظه ای خيال کنيم که »!! می تواند محال نباشد

و  و بخشی ديگر خارجی !!»ملی«داشت!! مثالً بخشی از بورژوازی ايران 

ه يه در عالم زمين در پروس. سؤال اساسی آن است که اين دو الامپرياليستی بود

شاخص  و داشتندزندگی و مبارزه طبقه کارگر چه تفاوتی با هم  ،استثمار ،کار

 ؟هادنجای می تأثيری در اين قلمروها بر چه امپرياليستی بودن آنهاملی بودن و 

ار ممگر نه اين است که ما با سرمايه سر و کار داريم، سرمايه است که استث

، کار وی را به کار اضافی و جدا می سازد يشمی کند، کارگر را از کار خو

های توليد شده توسط او را اضافه ارزش و سپس سرمايه می نمايد. مگر ارزش

ه در پويه جدا ساختن کارگر از کار و محصول کارش او را نه سرمايه است ک

، خود را کندجدا می  دآزاد در تعيين سرنوشت زندگی خو از هر نوع دخالت

 ،خود بيگانه می گرداندمی کند، او را از ویهست و نيست بر حاکمقدرت قاهره 

 فالکت و بی خانمانی می اندازد؟ مگر ،فقر ،مسخ می نمايد، به ورطه گرسنگی

جنبش کارگری محو نه سرمايه است که شکل دولت به خود می گيرد، برای 

 صالحدر شرائطی که مجبور شود و  حمام خون پهن می کند. بساط سرکوب و

وده تجنبش و مقابله با سرمايه ستيزی مبارزات  اينباشد برای چالش کارش 

منبر  رلباس دموکراسی و مدنيت تن می کند، ديبای قانون می پوشد، ب کارگر

به همه کارهای حقوق می نشيند، مذهبی می گردد، الئيک و سکوالر می شود و 

 ارزش افزائی، سرمايه است که متناسب با نياز مگر نه ديگر دست می يازد؟

نسخه محافظه کاری،  د،، برای صاحبان خواشخودگستری و جهان گستری 

ائی و صول گر، سکوالريسم، فاشيسم، الئيسم، اشريعت ساالریليبراليسم، 
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اصالح طلبی می پيچد؟ و باالخره مگر نه سرمايه است  که همه اين حاالت، 

و کل اين ساز و برگ ها را برای تشديد هر چه وحشيانه تر استثمار کارگران، 

تبديل هر چه موحش تر کار آنها به کار اضافی و  ارزش های حاصل کار آنها 

اين دنيا، تاريخ و کدام نقطه به ارزش اضافی به کار می گيرد؟. در کجای 

 نو امپرياليستی بودنشا» ملی« داخلی، خارجی بودن يا  به اعتبار هاسرمايه دار

بر آنچه سرشت و کارکرد سرمايه است و بر هستی طبقاتی خود به عنوان 

ملی بودن و نبودن بورژوازی قرار در يک کالم، !!! ندايه دار شوريده اسرم

است برای توده های کارگر دنيا پاسخ کدام سؤال را روشن سازد!! چه تأثيری 

بر استراتزی مبارزه طبقاتی آنها بگذارد!! و کدامين تاکتيک جنبش کارگری 

  را جايگزين تاکتيک ديگر بنمايد!! 

است.  او بی ربطيک چيز بديهی است. اين بحث به پرولتاريا و مبارزه طبقاتی 

اما به همان اندازه که مسأله طبقه کارگر نيست، برای بورژوازی حداکثر 

دگان فکری سرمايه هميشه نماين ،، دولتمردانسرمايه داران. را داراستاهميت 

را ساز و کار » و مسأله ملی ملت«بودن کوبيده اند. » ملی«بر طبل  و همه جا

. خته اندساکری جنبش کارگری شستشوی مغزی و سالح سرکوب فيزيکی و ف

آب و خاک و نژاد و ملت و تمدن و «به کارگران گفته اند که ما و شما از يک 

و آماده  !!هستيم!! بايد برای ترقی و توسعه و سربلندی ميهن بکوشيم» زبان

فته تر يشرپ ،کار کنيد ميهن خود را صنعتی ترفشانی باشيم!! هر چه بيشتر جان

نمايندگان سياسی بورژوازی اين سموم خفه کننده  کرد!!و سرفراز تر خواهيد 

را به گوشت و خون توده کارگر تزريق کرده اند که وجود طبقات،  کشبشريت 

استثمار طبقاتی، حاکميت طبقه استثمارگر، جدا بودن کارگر از کار و محصول 

کار و تعيين سرنوشت خود، مبارزه طبقاتی، انقالب، امکان لغو کار مزدی و 

 !!می باشيمحاء سرمايه داری، همه و همه دروغ است!!! تمامی ما يک ملت ام

فقر، فالکت، بيماری، بی خانمانی و محروميت مولود سطح نازل پيشرفت 

 ندترمصنعتی و رشد ناکافی سرمايه داری است!!! هر که بيشتر کار کند ثروت

ين و يف تراين کث هستند که و مرفه تر زندگی می کند!!! جماعت باال می شود
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ويل تح» مليت«و » ملی گری«بی شرمانه ترين دروغ های تاريخ را در شيپور 

نه فقط ربطی به » بورژوازی ملی« بود و نبودمی دهند.  توده کارگر داده و

مسأله ارتجاع بورژوازی و مستمسک ضد انسانی  فقططبقه کارگر ندارد که 

 کارگر است. ماجرا طبقهعليه جنبش ضد سرمايه داری  ویو کمونيسم ستيز 

  ديگر هم در همين زمينه وجود دارد. اساسی بسيار نکته يک اين گونه است اما 

عه در شرائط توسجنبش کارگری، به  فوق يا بی ربطی مسألهمستقل از ربط 

در ايران يا جوامع » بورژوازی ملی«امپرياليستی سرمايه داری چيزی به نام 

اد نقد مارکسی اقتصاين را ؟ تواند داشته باشدنداشت و نمی مشابه وجود خارجی 

يد شد که با جهانی شدن شيوه تول تصريح . در همين مبحث پيشمی گويدسياسی 

کاپيتاليستی و صدور سرمايه به اقصی نقاط دنيا، پويه پيدايش پايه های عام 

ی اانباشت سرمايه در جوامع فئودالی عصر، دستخوش تغييرات تعيين کننده 

سرمايه در اين کشورها ديگر نمی توانست همان » انباشت بدوی«ز . فاگرديد

چيزی باشد که در انگليس ايتاليا و ممالک همانند رخ داده بود. در اينجا سرمايه 

روئيده از درون فرايند بسط اقتصاد کاالئی داخلی نبود که با قرار گرفتن در 

طب کار نمايندگی مقابل نيروی کار خلع يد شده، قطب سرمايه را در مقابل ق

می کرد. کامالً بالعکس سرمايه متمرکز حاصل اضافه ارزش های توليد شده 

در شيوه توليد سرمايه داری، در سطح جهانی و در جوامع پيشرفته کاپيتاليستی 

، به عنوان شاخص سرمايه در اينجا به مفهوم عاماين نقش را ايفاء می نمود. 

رمايه خصلت نمای توليد کاپيتاليستی و واقعی شيوه توليد جديد، به معنای س

نيروی سلسله جنبان تکوين و تکامل سرمايه داری نه حاصل رشد اقتصاد 

کاالئی که محصول مستقيم توسعه و تسلط اين شيوه توليد در بخش وسيعی از 

دنيا بود. بحث ااين نيست که سرمايه های داخلی وجود نداشتد يا سرمايه داران 

را تشکيل نمی دادند!! در اين کتاب به اندازه کافی از اين  ايرانی  شمار زيادی

سرمايه ها و سرمايه داران سخن رفته است. مسأله اساسی آن است که سرمايه 

داخلی به هر درجه از کثرت و وفور بايد پروسه ارزش افزائی، بازتوليد و 

ی پذير خودگستری خود را الزاماً و قهراً در بطن فرايند ارزش افزائی و سامان
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ايه سرمسرمايه امپرياليستی به فرجام رساند و از قوانين و کارکردهای اين 

در  »سرمايه اجتماعی«يم، بخش های تشکيل دهنده تبعيت نمايد. دقيق تر بگو

همه زمينه ها،. از نوع شرايط توليدی و حوزه های ارزش افزايی گرفته تا 

رقابت، پويه تشکيل  ترکيب ارکانيک، درجه بارآوری کار اجتماعی، قدرت

نرخ سودها، چگونگی سامان پذيری و باالخره و مهم تر از همه ميزان سهم 

در کل اضافه ارزش های بين المللی يا هر چيز ديگر، جزء اليتجزای سرمايه 

جهانی می شد و پروسه بازتوليد خود را در سيطره تسلط سرمايه امپرياليستی، 

ر چنين وضعی سخن از پديده ای به نام . دپايان می بردآغاز می نمود و به 

 هذيان بيماری، رؤيابافی دروغ، فقط »سرمايه داری مستقل«، »سرمايه ملی«

بود. گسترش جهانی و امپرياليستی سرمايه داری  م ارتجاعیو رمانتيسيس

را برای  نمائی سرمايه داری» مستقل« و  بودن بورژوازی» ملی«طومار 

يگانی تاريخ کرد. آنچه از آن باقی ماند، صرفاً هميشه در هم پيچيد و راهی با

کاربرد  »کمونيسم خلقی«افسانه بسيار چندش باری بود که البته برای طيف 

کافی داشت. احزاب اين طيف از همين افسانه، برای گمراه سازی توده های 

کارگر و خارج سازی جنبش کارگری از ريل واقعی پيکار ضد سرمايه داری، 

    سيار نمودند.ببهره برداری 

  

  تشتت و جدال درون بورژوازی

با ، طبقه ای چند پاره دنيابورژوازی در سرشت خود و الجرم در همه جای 

درونی است. ريشه مناقشات در چگونگی  پویتضادها و جنگ و ستيزهای خود

های  تثمار طبقه کارگر قرار دارد. بخشتوزيع اضافه ارزش های حاصل اس

» سرمايه اجتماعی« خواه در محدوده و  جهانیمختلف سرمايه خواه در مقياس 

به لحاظ عوامل تشکيل دهنده شرائط خاص توليدی مانند ) 12( هر کشور

ترکيب ارگانيک، چگونگی استفاده از تکنولوژی های مدرن، درجه بارآوری 

. بارز دارندقدرت رقابت با هم تفاوت  وکار اجتماعی، موقعيت های انحصاری 



43 

 

اين سرمايه ها يا بخش های مختلف سرمايه بر پايه  همين تمايزات در قياس با 

حجم پيش ريز خود، حصه های متفاوتی از کل اضافه ارزش های توليد شده 

در يک جامعه يا کل جهان را نصيب خود می سازند. به بيان ديگر، مقدار 

هائی  ص اضافه ارزشا تصاحب می کند، خالسودی که هر سرمايه دار مجز

ل ککارگران مورد استثمار وی توليد کرده اند، بلکه سهمی از لزوماً نيست که 

اضافه ارزش توليد شده توسط توده های کارگر جامعه يا دنياست که تحت تأثير 

 يد. اين امرآبت سرمايه اش، به تصرف وی در می عوامل باال و قدرت رقا

نقش هر چه  افزون تر در ساختار قدرت سياسی، بعالوه خواست سهم هر چه

منشأ جدال درونی  مؤثرتر در برنامه ريزی نظم توليدی و اجتماعی سرمايه

طبقه سرمايه دار در هر کشور و در سراسر جهان است. توليد سرمايه داری 

ه هر شکل و با توسل به هر اساساً و در بنمايه هستی خود، توليد با هدف سود ب

 ههمی به بهای نابودی کل بشريت است. هر صاحب سرمايه ای با ، حتراهکار

توان خود، می کوشد تا به شرائط توليدی سودآورتری دست يابد، اين شرائط 

را از چنگ رقيبان خارج سازد، به يمن اين کار سود هر چه بيشتری به چنگ 

» ه الی غيرالنهاي «را افزايش دهد و در اين گذر تا آرد. حجم سرمايه هايش 

پيش تازد. طبقه سرمايه دار البته به رغم همه اين مجادالت اندرونی و در عين 

آمادگی تام و تمام هر کدام افرادش برای دريدن ديگری يا قتل عام ديگران، به 

 ش کارگری هر نقطه جهان قرار گيردمحض اينکه در مقابل طبقه کارگر و جنب

کثير می شود و به قول  در يک چشم به هم زدن، روح واحدی در قالبهای

مارکس انجمن متحد اخوت تشکيل می دهد. اينها همه مؤلفه های ذاتی سرمايه 

چگونگی بروز يا شيوه حل و فصل  ،و کل بورژواژی جهانی است. با اين همه

 ه سرمايه دار در جاهای مختلفمختلف طبق اقشارروزمره اين مناقشات ميان 

ش با هم تفاوت دارد. تا جائی که به ايران کم يا بي مختلف، عواملتحت تأثير و 

و جوامع مشابه مربوط است ما شاهد برخی ويژگی ها بوده و هستيم که تأمل 

  در آنها شايد ضروری باشد. 
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نباشت ا«پيش تر گفته شد که آغاز سرمايه داری در ايران متضمن عبور از فاز 

ز دل شرائطی ه های اين رشد اسرمايه به شيوه کالسيک نبود. جوان» بدوی

ديد پبين المللی  در سطح آورد که سرمايه ساليان متمادی پيش از آن، در سر 

 ،رفته تر به شکل های مختلف صنعتیآورده بود. سرمايه های جوامع پيش

چه داشتند. آن فعالحضور نقش آفرين و  جهانی در سراسر بازار مالیتجاری و 

زير نام سرمايه بازرگانی، بانکی و نوع اينها از جوامع مزبور به جاهای ديگر 

راه پيدا می کرد نه سرمايه های پولی و تجاری دارای منشأ ماقبل سرمايه داری 

که جزء اليتجزائی از چرخه سامان پذيری سرمايه صنعتی در شيوه توليد نوين 

يتی متمايز از داد و ستد کاالئی دوره های پيش بود. صدور کاال نيز مسلماً ماه

داشت. با توجه به همه اين نکات قطب سرمايه در اينجا در همان لحظه خاص 

تشکيل و پيدايش نه از عمق مناسبات کاالئی درون نظام حاکم فئودال که با 

مشارکت بسيار مؤثر و سرنوشت ساز سرمايه صنعتی باليده در شيوه توليد 

وارد ميدان می شد و به ديدار نيروی کار کاال شده می شتافت. سرمايه داری 

اين مؤلفه تأثير خود را بر روی ترکيب اليه های درونی بورژوازی در حال 

سرمايه های رشد باقی می گذاشت. سرمايه خارجی، به طور اخص انگليسی و 

 ينترو سودآور ها بهترين موقعيت ،های انگليسی ايرانی شريک با تراست

سرمايه داران يا اليه هائی از  .رزش افزائی را به چنگ می آوردندئط اشرا

ها به هر دليل راه اين مشارکت را بر روی  بورژوازی که سرمايه های آن

خود بسته می يافت، قادر به احراز اين موقعيت و کسب اين شرائط نمی شدند. 

لخواه جماعت اخير در همين راستا، به لحاظ حصه سود، امکان افزايش د

از قافله  ،ها نيزاز بی عنان در عرصه سرمايه گذاريسرمايه ها و تاخت و ت

  . می ماند و دچار چالش می گرديدعقب 

موضوع مهم ديگر در همين رابطه، نقش دولت از جنبه های گوناگون است. 

ا هپايه مقاوله نامه ها، امتيازگيريسرمايه خارجی اعم از دولتی يا خصوصی بر 

در قلمروهای مختلف  انباشتراه  ،از پشتوانه های مهم دولتی و برخورداری

اقتصادی را پيش می گرفت. در چهارچوب همين قراردادها و مراودات بر 
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حوزه هائی انگشت می نهاد که طالئی ترين سودها را کسب می کرد. بر هر 

در می کرد، ساختار کجا که چنگ می انداخت سرمايه داران رقيب را از ميدان 

حقوقی و اجتماعی را بر وفق الزامات سودآوری حداکثر  ،مدنی ،سياسی نظم

خود معماری و بازسازی می نمود و ماحصل کالم بهترين موقعيت ها را برای 

خودگستری و ارزش افزائی در اختيار داشت. اين امتيازات و شرائط اما، 

ه ها خاص سرمايه های خارجی نبود، سرمايه داران ايرانی شريک اين سرماي

يا سهامدار شرکت های سرمايه گذاری غربی نيز همين امتيازات و امکانات 

 ها و يا در شراکت با دولت خود نيز،را دارا بودند. از اين که بگذريم دولت 

کمپانی های خارجی و مختلط و يا جدا از آنها دست به سرمايه گذاری بزرگ 

وه در تأسيسات در حوزه های مختلف می زد. پيش ريز سرمايه های انب

زيربنائی مانند آب و برق، مخابرات، بنادر، راه آهن، احداث جاده، بستن سد، 

به ساختن پل و نوع اينها همه جا توسط نهادهای دولتی صورت می گرفت. 

بيان ديگر، دولت مالک سهم عظيمی از سرمايه اجتماعی بود و مقادير کالنی 

های وصول شده از اقشار زحمتکش  صل کار استثمارشوندگان يا مالياتحااز 

را  اضافه ارزش هااين  سهم مهمی ازهمزمان  نصيب خود می کرد.جامعه را 

در خدمت سودآوری هر چه افزونتر سرمايه ها و بيشتر از همه، سرمايه های 

دولت در اين  های خارجی و شرکای داخلی آنها قرار می داد. سرمايه گذاری

و مقدم بر همه، سرمايه داران خارجی و داخلی  حوزه ها، به طبقه سرمايه دار

شريک امکان می داد که اوالً تمامی تأسيسات پايه ای مورد نياز انباشت را در 

ی راختيار گيرند و ثانياً اين امکانات را با کمترين هزينه ممکن مورد بهره بردا

ا روی هم، هزينه سرمايه گذاريهای آنان ر رقرار دهند. مجموع اين عوامل ب

های آن ها  به گونه ای چشمگير پائين می آورد و در مقابل حجم اضافه ارزش

ار وه بر اينکه به اعتبباال می برد. غالب دولتمردان عال به گونه ای چشمگيررا 

 ،بودنددر سازمان کار سرمايه داری، آحاد ذينفوذ طبقه سرمايه دار  دمکان خو

شمار می آمدند و به عنوان  صاحبان کمپانی ها و سرمايه های بزرگ نيز به

صاحبان خصوصی سرمايه در مالکيت سرمايه اجتماعی کشور سهمی کامالً 
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از همان آغاز  آنها درباريان و اطرافيان ،ر داشتند. افراد خانواده سلطنتیمؤث

عظيم ترين حصه ها را دارا بودند و هر چه زمان می گذشت بر طول و عرض 

  مالکيت آن ها افزوده می گرديد. 

با توجه به داده های باال، بخشی از بورژوازی ايران از همان دقايق نخست 

سرمايه داری، سودآورترين حوزه های انباشت، بيشترين سهم در مالکيت  رشد

سرمايه اجتماعی و باالترين موقعيت ها در ساختار قدرت سياسی را يکجا با 

آورد و دنبال می  را به بورژوازیخود داشت. اين امر ناخشنودی ساير اقشار 

 موقعيت اين طبقهموج نارضائی آنها را دامن می زد. قشر متوسط  کم يا بيش

  اسرمايه ه کمتر خود در  مالکيتبدتر خود در تقسيم حوزه های انباشت، سهم 

ه همين اين اليو حاشيه نشينی خويش در ماشين دولتی سرمايه را برنمی تابيد. 

ای راختالف با شرکای طبقاتی و شالوده ای بتفاوت ها را دليل مقنعی برای 

يق طردر مقابل جناح حاکم طبقه خود می ديد.  اپوزيسون پردازی مسالمت آميز

 ليبراليستی و های جهتگيریبرخی بعضاً در  هم را مشاجراتين حل و فصل ا

و ارتجاعی دينی جستجبعضاً در آويختن به کليشه های  و» دموکراسی طلبانه«

ود. و سرکش تر ب ت اليه تحتانی بورژوازی از اين پيچيده ترد. مشکالکرمی 

ها روند جاری انکشاف سرمايه داری در شرائط امپرياليستی اين شيوه توليد اين

در تعارض می ديدند، ورود  درؤياهای رمانتيسيستی خورا از جهات مختلف با 

ارزيابی »!! رشد آزاد سرمايه داری« سرمايه های خارجی به ايران را سد راه 

عشق می ورزيدند. در همين »!! صنعت مستقل ملی« می نمودند!!، به اتوپيای 

راستا با رژيم حاکم و بورژوازی حاضر در ساختار قدرت سياسی احساس 

» بيگانه پرست«و » وطن فروش«را  خويشدشمنی می کردند. اين بخش طبقه 

ردند و وجودش رنج می ب دفشار ديکتاتوری اين جناح بر خو می خواندند. از

را ساز و کار قدرت های امپرياليستی و رژيم سياسی سرسپرده آن قدرت ها 

در هند، آسيای جنوب . مکشی که خاص بورژوازی ايران نبودمی ديدند. کش

  پروسه انکشاف آن روزهاجوامعی که  و قی، چين، امريکای التين، افريقاشر

ی مختلف بورژوازی هابخشميان را پشت سر می نهادند، سرمايه داری و تسلط 
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. در باره اين مناقشات و تأثيرات مستقيم آن ها بر سرنوشت جنبش جريان داشت

کارگری ايران، در بخش های بعدی به مناسبت صحبت خواهد شد، اما عجالتاً 

بايد روی دو نکته مهم در ادامه بحث باال درنگ کنيم. مسأله نخست فونکسيون 

انکشاف سرمايه داری ايران يا جوامع مشابه و موقعيت خاص دولت در پروسه 

و تمايز آن با ممالک اروپای غربی است. نکته دوم به چگونگی تأثير همين 

  تمايز بر روند مناقشات درونی بورژوازی ايران بر می گردد. 

از اولی شروع می کنيم. در جوامع غربی ساليان متمادی از رشد و گسترش 

تا سرانجام بورژوازی قدرت مسلط سياسی شيوه توليد سرمايه داری گذشت 

شد و ساختار نظم حقوقی، مدنی، سياسی و در يک کالم دولت خويش را مستقر 

های و در سالروی داد  1848نمود. اين حادثه در فرانسه به دنبال انقالب ژوئن 

پيش از آن، با اينکه بورژوازی طبقه مسلط اقتصادی بود، اما هنوز قدرت 

ميالدی مبارزه  1848تا  1789يار نداشت. در فاصله سال های دولتی را در اخت

طبقاتی با حدت روزافزون پيش می تاخت. بورژوازی برای عروج به اريکه 

می رفت و به هر ريسمانی چنگ می انداخت. خود را از  را قدرت هر راهی

همه لحاظ نيازمند طبقه کارگر می ديد، در حالی که پرولتاريا را دشمن واقعی 

خود می دانست زير فشار احتياج و اضطرار، به قدرت پيکار همين قاتی طب

طبقه می آويخت. برای تسويه حساب با اشرافيت مالی، کليسا، سلطنت و بقايای 

نظام سرواژ چاره ديگری نداشت. پرولتاريا نيز در اين گذر و در متن شرائطی 

 م که بيشتر از آن، بربا اين مؤلفه ها فشار قهر خود را نه فقط بر نهادهای حاک

اما همزمان لوله  همين بورژوازی اعمال می نمود. به همراهی وی تن می داد

ويه ها در پين ويژگياوی سينه اش نشان می رفت. وجود به س را يشتفنگ خو

 پيش از دستيابی کهها، به پرولتاريا امکان می داد  تی اين سالمبارزه طبقا

ی نقش اجتماعی و اعمال قدرت ايفا برایاو نيز  ،بورژوازی به قدرت دولتی

 .سنگی بر روی سنگ بگذارد. در همين راستا عليه طبقه سرمايه دار خويش

احساس توانائی و تأثيرگذاری کند، راه را برای تحميل برخی خواسته هايش 

بر بورژوازی هموار بيند، احساس زبونی و حقارت و ضعف را حداقل در 
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ز زندگی و شخصيت خود پااليش نمايد، مسائلی شکل ماقبل سرمايه داری آن ا

برای درازمدت هيچ گرهی از کار او نمی گشودند، اما  ،که البته در اين سطح

می توانستند شالوده ای برای توسعه و تعميق احتمالی مبارزه طبقاتی وی در 

  دوره يا دوره های بعد باشند.

. در اينجا بورژوازی پيش از آنکه قدرت مسلط چنين نبود وضع در جامعه ما

 پروسه انکشاف باالیاقتصادی گردد، حتی پيش از آنکه سرمايه داری مراحل 

حاکميت و دولت و قدرت و استقرار خود را پشت سر گذارد، هسته مرکزی 

از افول عمر خاندان قاجار،  قبلسياسی شد. واقعيت اين است که نظام فئودال 

خود را تا حدود زيادی جمع کرد و از آن پس سلطنت و دولت بساط حکمروائی 

بسيار بيشتر از آنکه ظرف قدرت فئوداليسم باشد، نهاد سياسی متناظر با فراهم 

سازی شرائط الزم برای پيشرفت پروسه انکشاف سرمايه داری، اعمال قدرت 

 هطبقه نوپای بورژوازی به طور کلی و بيشتر از همه، اقشار باالی اين طبق

مرکب از صاحبان سرمايه های خارجی،  شرکای داخلی آنها و زمين داران 

سرمايه دار بود. ديکتاتوری هار و حمام خون ساالری که همواره از آن سخن 

از و ، سی مارفته است، حتی در همان ابتدائی ترين لحظات دوره مورد گفتگو

ر ، ماشين قهداری کار برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی و اجتماعی سرمايه

پليسی و نظامی بورژوازی و دستگاه پاسداری موقعيت مرجح اليه ای از اين 

  را نمايش می داد.  اعم از ايرانی يا بين المللی آن طبقه

دولت در اينجا به دليل همان ويژگی های تاريخی فرايند توسعه سرمايه داری 

زيب اندام می کرد و الجرم تمامی ساز و برگ های ديکتاتوری هار پليسی را 

نمی توانست ردای فريبای دموکراسی پوشد. در اروپا بورژوازی هنگام صعود 

رود يکارش، سکه بر بام قدرت پ، با طبقه کارگری مواجه بود حاکميتبه عرش 

از سراسر قاره به پيشواز برپائی انترناسيونال و شروع  ،رهائی بشر می خواند

ی مزدی می رفت. در اينجا هنوز از برای برچيدن بساط بردگ» جنگ آخر«

رعد و برق جنبش اين طبقه خبری در ميان نبود و بورژوازی دليلی برای 

برج و باروی مدنيت، نشستن در پشت  قبولآويزان کردن زنجير دموکراسی، 
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ميز مذاکره، گوش دادن به خواست رفاه اجتماعی و آزادی های سياسی و اين 

  قبيل حرف ها نمی ديد. 

مايه داری در هيچ کجای تاريخ و هيچ نقطه جهان، بدون احساس فشار هيچ سر

مبارزه متحد کارگران و هراس از طغيان اين مبارزه، حاضر به افزايش هيچ 

ريالی به بهای شبه رايگان نيروی کار آنان نمی گردد، در غياب چنين کارزار 

از خطر  قهرآميزی نسخه رفاه برای توده های کارگر نمی پيچد، بدون دهشت

جنبش کارگری گوش خويش را پذيرای استماع چيزی به نام دارو و درمان و 

 نيروی کار توده فروشندهآموزش و حداقل معيشتی و امکانات اوليه زيستی 

نمی سازد. اين منطق سرشتی سرمايه است و سرمايه دار به عنوان چهره 

 خود ندارد.بشرنمای صاحب فکر سرمايه هيچ مالک و منطق ديگری در بساط 

به هر حال آنچه در اروپای غربی زير نام دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق 

 اماراجتماعی و آزادی های سياسی موضوعيت پيدا می کرد، خندق استحفاظی 

 دهای خوگرد حريم ارزش افزائی سرمايه بخشی بود که طبقه سرمايه دار بر 

 آن دفن سازد. بورژوازی می کند تا هست و نيست قوای پيکار پرولتاريا را در

سکاندار سفينه قدرت سياسی در ايران آخر سده نوزدهم و آغازقرن بيستم فشار 

اين نياز را بر سينه خود احساس نمی کرد و بدبختانه بعدها هم نه فقط اين يا 

اين کارد را روی گلوی خود  ،آن جناح سرمايه که کل طبقه سرمايه دار ايران

وی قدرت سرمايه جهانی را در پشت سر خود داشت نديد، اين طبقه از يک س

و از سوی ديگر اشکال متنوع رفرميسم راست و چپ، خطر عروج يک جنبش 

 بر ،بورژوازی در چنين وضعید. کررفع می  شاديکال را از سرکارگری ر

وی بهای نير  ا فراغ بال بر مرکب قدرت می تاختفراز چنين آرايش قوائی، ب

ا تا سطح شبه رايگان پائين می آورد، معاش روز، کار توده های کارگر ر

بهداشت و دارو و درمان، آموزش و همه مايحتاج اوليه زندگی کارگران را 

زادراه افزايش هر چه نجومی تر سودها و انباشت هر چه کهکشانی تر سرمايه 

  می کرد و به هر سبعيت و جنايت ديگر دست می يازيد. 
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طبقه سرمايه دار در اينجا قدرت سياسی خود را چنين آغاز نمود و فرصت 

کافی يافت تا پايه های حاکميتش را پيش از آنکه جنبش کارگری توان تعرض 

يابد، هر چه بيشتر مستحکم سازد. دستيازی بورژوازی ايران به سالخی 

ی ده هاوحشيانه بهای نيروی کار و امکانات معيشتی يا رفاهی و اجتماعی تو

است. مکان کارگر، به دالئل ديگری سوای آنچه گفته شد نيز قابل ارجاع 

سرمايه اجتماعی ايران در تقسيم کار جهانی سرمايه داری، سطح بارآوری 

نيروی کار در اينجا، قدرت رقابت سرمايه های کشور در بازار بين المللی و 

ه توسط توده های کالً سهمی که بورژوازی از کل اضافه ارزشهای توليد شد

کارگر ايران و جهان نصيب خود می سازد، مسلماً در برنامه ريزی تشديد اين 

د. اما يک چيز را نبايد از ياد برد. اين نکته که شاهين نسالخی ها نقش دار

توازن ميان کار اضافی و الزم يا سود سرمايه دار در يک سو و بهای نيروی 

وی ديگر را فقط آرايش قوای طبقاتی کار يا کل معيشت و رفاه کارگر در س

  طرفين رقم می زند و تعيين می نمايد.

به چگونگی تأثيرگذاری شکل خاص عروج بورژوازی  بسيار فشردهتا اينجا 

روی تضعيف فاحش موقعيت جنبش کارگری اشاره بر  ،ايران به قدرت سياسی

های شو بخ درونی جناح ها شد. نکته بعدی نحوه تأثير اين مؤلفه روی مناقشات

 گفتگو،مختلف خود طبقه سرمايه دار است. بورژوازی در برهه زمانی مورد 

اوايل سده بيستم) هنوز طبقه مسلط اقتصادی نبود، در حالی که اليه ای از آن (

به نمايندگی کل طبقه نقش سفينه بان واقعی قدرت سياسی روز را ايفا می کرد، 

ی نيز به کارگيری اهرم اقتدار سياس دوبا اقشار ديگر طبقه خ اين قشر در رابطه

ور توأمان، برای را با توان برتر اقتصادی به هم آميخت و اين هر دو را به ط

اشت، های انبمانند حوزه  مسائلیدر رابطه با  اليه های مذکوربا تعيين تکليف 

سرمايه اجتماعی، سهم در ماشين دولتی و نوع اينها  طول و عرض مالکيت در

 نه است. اينکارنامه بانک شاهی در اين گذر فقط يک نمو گرفت.به کار می 

سفير وقت انگليس توسط سرمايه دارانی از » ولف «بانک بر اساس نقشه 

با » شرودرها« و » سامسون ها«، »دوچيلدها« گروههای مالی معروف به 
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م، در آوريل سال سه 100000سرمايه ای بالغ بر يک ميليون ليره و تعداد 

سيس گرديد. شرکای داخلی بانک را افرادی مانند شاه، امين السلطان، تأ 1890

ملکم، امين الدوله، محمدولی خان نصرالسلطنه (سپهدار اعظم) و درباريان 

ديگر تشکيل می دادند. بانک خيلی سريع در غالب شهرهای بزرگ ايران و 

ا در قياس خاورميانه شعبه دائر کرد، شروع به پرداخت وام نمود، بهره وامها ر

با نرخ رايج روز کاهش داد و در همين راستا شمار کثيری از صرافان تهران 

و اصفهان و جاهای ديگر را از ميدان بيرون کرد. ورشکستگی صرافان 

يکراست تعطيلی کسب و کار صاحبان اصناف را به دنبال آورد. نساجی ها، 

ه کار باز ماندند، کارگاههای کشبافی، مشکی بافان و رشته های ديگر از ادام

ورشکستگان زبان به اعتراض گشودند و سيل شکوائيه را به سوی شاه سرازير 

ساختند، اما هيچ نتيجه ای نگرفتند. بانک هم قدرت اقتصادی برتر بود و هم 

دولت داشت. سرمايه داران بزرگ رقيب از صنعتی تا تاجر، کسانی با موقعيت 

به صحنه نهادند. دست توسل به دامن  پا» نجفی« يا » امين الضرب« و نفوذ 

شاه دراز نمودند و خواستار رفع خطر بانک از سر اصناف و بازرگانان 

گرديدند. اينان نيز دست از پا درازتر بدون حصول هيچ نتيجه به سر جای 

صاحبان سرمايه های بزرگ چاره ديگری در اين وضعيت خويش باز گشتند. 

پيش گرفتند. امين الضرب و شرکا آماده تأسيس انديشيدند و راه حل اقتصادی را 

بانکی رقيب با سرمايه ای به اندازه بانک شاهی شدند، طرحی تنظيم کردند و 

تقاضای خويش برای صدور پروانه را تسليم دولت نمودند. اين کوشش ها نيز 

همگی به سرنوشت عريضه نويسی ها دچار آمد و باالخره سرمايه داران خارج 

رکت با صدرنشينان طبقه خويش دريافتند که بايد ره تسليم پيش از مدار مشا

گيرند. بانک شاهی به راه خود ادامه داد. سرطان وار در مجاری اقتصاد روز 

 »بانک نوين شرقی«مالی موسوم به  مؤسسه اولهمان گامهای پيچيد. درجامعه 

های اين بانک از اين طريق همه امتيازات و دارائي را در خود ادغام کرد و از

جمله امتياز بهره برداری انحصاری از صنايع چوب و محصوالت جنگلی 

  شمال را نصيب خود نمود. 
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گام بعدی خريد سهام شرکت های متعلق به سرمايه داران صاحب نفوذ درباری 

بود. اين شرکت ها انحصار انباشت سرمايه در تمامی حوزه های پرسود مانند 

، کشيدن خط آهن، مخابرات، معادن، کشيرانی، راهسازی، تأسيس بنادر

ها، دست در اختيار داشتند و خريد سهام آنتجارت داخلی و خارجی را شيالت، 

های مذکور و سرمايه گذاری دلخواه در  بانک شاهی را در کنترل شرکت

حوزه های مشمول قراردادهايشان به اندازه کافی باز می گذاشت. فعاليت های 

امتياز بهره برداری  1889زافزون ادامه يافت. در سال بانک به صورت رو

وارد کمی اين طرف تر از معادن نفت شوشتر و رامهرمز را به دست آورد. 

ماجرائی شد که يکی از حوادث مهم تاريخی آن روزها را به دنبال آورد. بانک 

انتقال امتياز کاشت، داشت، برداشت و تجارت توتون و  نقش بسيار مؤثری در

ين شريک ساختن ا، های انگليسی ز سرمايه داران ايرانی به کمپانیاکو، اتنب

در انحصار  احراز سهم تعيين کنندهو باالخره  با آن شرکت ها سرمايه داران

  )13. (گرديد» رژی« معروف 

فعاليت های بانک شاهی همان گونه که گفته شد فقط نمونه ای از نوع مواجهه 

رت قد توأمان يه های ديگر و چگونگی کاربرد يک اليه بورژوازی ايران با ال

اقتصادی و پشتوانه دولتی، توسط اين قشر در جريان رقابت با ساير اقشار را 

ً نفس جنگ و ستيزهای درونی  به نمايش می نهد. هدف من در اينجا مسلما

بورژوازی نيست. چيزی که ذاتی وجود سرمايه است و در تمامی ممالک 

شدت و حدت جريان دارد. نکته مورد تأکيد صرفاً  سرمايه داری جهان با

و کرد هائی است که اين هماوردی در ايران و جوامع مشابه پيدا می  ويژگی

 ی بدفرجام و بسيار مخرب،ها پايه های مادی معينی برای پاره ای اثرگذاری

بخشی از . می شدجامعه  درونو فرايند مبارزه طبقاتی  بر جنبش کارگری

بورژوازی همواره راه چالش تعرضات شرکای فرادست طبقاتی خود را اين 

می ديد که بساط اپوزيون نمائی پهن کند، به شستشوس مغزی توده های کارگر 

پردازد، کارگران را پشت سر خود به صف نمايد و قدرت آنها را ساز و کار 
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سم جعه باری که رفرميتسويه حساب خود با رقيبان سازد. معرکه آفرينی های فا

  راست و چپ نيز همه جا هيزم بيار آن بود.  

از صعود به قدرت سياسی، شاهد جنگ  پيشهای بورژوازی فرانسه نيز در سال

تحت تأثير همه عواملی که قبالً گفتيم اين يا آن درونی بود، اما  حادو ستيزهای 

کارگر و انحالل  اليه آن امکان تبديل مشاجرات مذکور به سالح مسخ توده های

 هاين طبقجنبش کارگری در اپوزيون نمائی ارتجاعی خود را پيدا نمی نمود. 

در همان حال که زير پيگرد نظام سرواژ بود، از  19تا  17طول سده های  در

می کرد، با اين بهره برداری نهادهای اين نظام برای سرکوب جنبش کارگری 

و لغزان وارد مصاف با سلطنت، کليسا وجود در کنار پرولتاريا و البته لرزان 

و دستگاههای قدرت فئودالی می شد. در دل اين کارزار شمشير آخته جنبش 

. يکی به نعل و يکی به ميخ می زد، بر کارگری را روی گردن خود می ديد

و بسيار آرام و مردد پاسداران مناسبات  نمودسکوی قدرت سرمايه تکيه می 

زورش نمی رسيد و مجبور به استمداد از پرولتاريا  کهنه را به عقب هل می داد،

می گرديد. طبقه اخير هزاران بار راديکال تر و انقالبی تر در حال يورش برد 

و تيرهای مالمت خود را از هر سو بر سر و روی بورژوازی متقاضی استمداد 

فرو می ريخت. بورژوازی در سينه سای اين وضعيت خود را ناچار می ديد 

اجتماعی سرمايه داری را با پيرايه های دموکراسی و مدنيت و قانون که نظم 

 ين نظم را با اينها بيارايد، ا خابات آزاد و اين قبيل ساز و برگو حقوق و انت

کارگر کند و از سوی ديگر  آرايش از يک سو گورستان مبارزه طبقاتی توده

 گرداند.ی خود ميثاق رتق و فتق مسالمت آميز مناقشات ميان اليه های درون

تا جائی که به بخش کنونی بحث ما مربوط است اين می شد  اين روندحاصل 

که به دنبال استقرار سراسری بورژوازی در قدرت سياسی، هيچ قشری از اين 

س راه نمی انداخت. لبا حاکم، طبقه علم و کتل سرنگونی قهرآميز رژيم سياسی

می نمود، با اين علم و کتل تن ن» ضد سرمايه داری « و چپ و » کمونيسم «

 اجنبش کارگری را پيش نمی گرفت. براه خانه کارگران و  ،يا در اين لباس

ری به سربازگي!! »اين طبقهنماينده برحق «و  پرولتارياپرچمدار رهائی  ادعای
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 رقبای طبقاتی و باجگيری از درگران برای پرکردن صفوف ارتش خواز کا

راهکار  به راههای ديگر توسل می جست. از کارهانمی پرداخت. به جای اين 

سوسيال دموکراسی ورفرميسم راست درون جنبش  رايج اتحاديه سازی

کارگری استقبال می کرد، حزب بر پای می داشت، توده کارگر را مرکب 

راهوار پارلمان نشينی و سکانداری ماشين دولتی می ساخت، برای کفن و دفن 

بر طبل جامعه مدنی می کوبيد، سالح  ،جنبش ضد سرمايه داری در رفرميسم

دموکراسی به دوش می آويخت و در هر حال برای وارونه پردازی های 

مائی، ن» مارکسيست« شدن، » ضد امپرياليست«خويش، نه فقط هيچ نيازی به 

نمی ديد که دشمنی »  ستيز عليه سرمايه داری« نمايش پوشی و» کمونيسم«

  تمام عيار خود با همه اين حرف ها را همه جا فرياد می زد.

اين مسأله در جامعه ما تار و پودی ديگر و پيچ و خمی متفاوت داشت. در اينجا 

اليه ای از بورژوازی در متن شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری، پروسه 

تی را سکانداری می کرد. اين اليه از همان روز پيدايش خود، انکشاف کاپيتاليس

صدرنشين قدرت سياسی بود، جنبش کارگری نيرومندی در مقابلش وجود 

نداشت. بر زمين و زمان حکم می راند. هر اعتراض توده نوپای کارگر را با 

حمام خون جواب می داد. در مقابل اليه های ديگر طبقه خويش نيز با زبان 

خن می راند و توان اقتصادی غير قابل رقابتش را با قدرت سالح يکجا قهر س

به هم می آميخت. همين امر سبب می گرديد که اقشار ديگر طبقه اش چه در 

عرصه حدود مالکيت و توان رقابت و تقسيم حوزه های انباشت و چه در توريع 

ها ی از آنسهام قدرت سياسی از دستش عاصی باشند. اين اليه ها به ويژه برخ

سودها و سرمايه ها را بر روی خويش بسته » منصفانه«راه تالش برای تقسيم 

 ومی پروردند خواب و خيال سرنگونی طلبی در سر حتی ، بعضاً می ديدند

باالخره اليه و عناصری از همين طبقه راه تسويه حساب و احقاق مطالبات 

د. يکاومی » ستيزیامپرياليسم « خود را در چپ نمائی، کمونيسم پوشی و 

ماجرای تاريخی طنزآلودی که برای طبقه کارگر ايران بدترين تراژدی ها را 
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زائيد و ضرباتی بسيار کوبنده بر سرنوشت جنبش و مبارزه طبقاتی وی وارد 

  ساخت. اين موضوع را در بخش های آتی کتاب به تفصيل گفتگو خواهيم کرد. 

  

  رگریجوانه های پيکار و ابراز حيات جنبش کا

  دوره اول، پيش از مشروطيت

خورشيدی )  1285( آخر ماه مهر  1906در روز بيست و يکم نوامبر سال 

آنان در يک کارگر ماهيگير در شهر انزلی دست از کار کشيدند.  150حدود 

خيزش راديکال اعالم داشتند که کل حاصل صيدشان متعلق به خودشان خواهد 

سرمايه دار صاحب شرکت شيالت » ليازانوف«بود و حتی يک ماهی هم به 

مبارزه متحد و ) خيزش ماهيگيران به احتمال زياد، اولين 41.(نخواهند داد

ان که کارگر حاکی استاما شواهد تاريخی  جمعی طبقه کارگر ايران بوده است

روسيه نقشی فعال داشته اند.  1905مهاجر ايرانی در باکو، در انقالب سال 

تاريخ حديث اين حقيقت است که کارگران ايران، پيش از آنکه در قياس اين دو 

ی مرزها و در ميان فاصله مرزهای داخلی، دست به دست هم دهند در آن سو

 کرده و بساط همرزمی پهن پيدا نمودههمديگر را  دخو روسی همزنجيران

ز در همه جوامع جهان پيشينه دارد، اما در مورد ايران رم که. پديده ای بودند

شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری و عوارض پويه  درو رازش را بايد 

ای . هجوم سيل آسای کاال سرمايه هديدف کاپيتاليستی در بطن اين شرائط انکشا

ممالک اروپای غربی به ايران، از قرن هفدهم به بعد، ادامه اين روند در شکل 

و بازرگانی به ويژه صدور و پيش ريز سرمايه در حوزه های مختلف صنعت 

از نيمه دوم سده نوزدهم، به صورت بسيار طبيعی، پروسه خلع يد مولدين خرد 

در مناطق مختلف کشور را به دنبال آورد و شتاب بخشيد. دهقانان و پيشه وران 

زيادی از همان دقايق نخست شروع اين فرايند قطعه زمين محقر، کارگاههای 

به ورطه آنان دادند، خويش را از دست  ل توليد معيشتکوچک يا کالً وسائ

گرفتند. بارآورد اين روند  ند و زير تازيانه های فقر قرارافتاد خرابیخانه 
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اختالف فاحشی ميان شمار خلع يد شدگان و کسانی که می توانستند جائی برای 

  . آوردپديد می کنند پيدا  خودفروش نيروی کار 

مانده بود که کاروان عظيم فقرزدگان های زيادی به شروع سده بيستم هنوز سال

بی خانمان حاصل پويه خلع يد در همه جا راه افتادند تا شايد کاری پيدا کنند و 

با مرگ ناشی از گرسنگی دست و پنجه نرم نمايند. اين جمعيت همه شهرهای 

 بزرگ و کوچک ايران را زير پا می نهادند، اما هر چه بيشتر می جستند،

چاره ای نمی ديدند جز اينکه مرزها را پشت  به همين دليلکمتر می يافتند و 

و برای فروش نيروی کار شبه رايگان خويش دروازه سالخ خانه های  نهندسر 

که شمار آنان در  جديد سرمايه داران آن سوتر را دق الباب کنند. اين کارگران

سال گزارش گرديده است، به همه هر دوره مذکور حدود صدهزار نفر در 

 »تاريخ بيداری ايرانيان«ی دنيا می رفتند. ميرزا آقاخان کرمانی نويسنده جا

توضيح می دهد که هر ساله يکصد هزار نفر از اهالی ايران زير فشار جور 

   «می کنند. او اضافه می نمايد که» جالی وطن « ستمکاران به گفته وی 

اد و بصره، شاهدان اين مدعا سنگ شکنان راه قفقاز و روسيه، حماالن بغد«

سياه سوختگان آفتاب جزيره مغرب، مجاورين شهرهای کربال و نجف، پراکنده 

) 15» ( های پر کنه اسالمبول، آه کشان خيابان های پاريس و لندن و غيره اند

تعداد کسانی که در همين زمان برای فرار از گرسنگی راه بحرين و قطر و 

اال بوده مسلماً ب گرفتندش می کويت و شيخ نشين های ديگر حاشيه خليج را پي

است. اما در ميان همه اينها مهاجرت توده وسيع کارگر به قفقاز و باکو و 

نواحی جنوبی روسيه آن روز، داستان ديگری است. اين کارگران اوالً جمعيت 

نسبتاً زيادی را تشکيل می دادند و ثانياً، يا از آن مهم تر، راهی نقطه ای از 

زمان داغ ترين کانون مبارزه و انقالب توده های کارگر دنيا جهان بودند که آن 

بود. سومين نکته يا اساسی تر از تمامی اينها آنکه کارگران مهاجر ايرانی 

نسبت به آنچه آنجا جريان داشت، نه فقط بی تفاوت نبودند، که نقش جويباری 

به  پرخروش در دل سيالب طغيان آلود کارزارهای جاری را بازی می کردند.

ياد داشته باشيم که از هر مهاجر ايرانی در باکو يا قفقاز و ترکستان صحبت 



57 

 

نمی کنيم، در آن دوره نيز مثل همه دوره های بعد مهاجر همه نوعی وجود 

داشت. مورد تأکيد ما جمعيت عظيم فروشنده نيروی کاری است که از جهنم 

وحانی و صراف مباشر و ر و گند و دهشت خلع يد و از دست ارباب و مالک

و انبوه طلبکاران فرار می نمود، همراه با زن و فرزند يا با رهاسازی جانگزای 

سوزناک و اجباری آنها خود را به سياهچال های توليد سود صاحبان سرمايه 

در باکو و مناطق ديگر می رساند تا شايد از اين طريق لقمه نانی به شکم 

اق ترين شرائط کار می کردند. هر فرزندان گرسنه خويش رساند. اينان در ش

بيشتر، نفت خام را از گاه و  هساعت 12روز از بام تا شام، با روزانه های کار 

به سطح زمين  ،به کمک ريسمان و قرقره ،در دلوهای چرمی ،ها عمق چاه

باری که بدن را در سختی خود ذوب می نمود، همه  می آوردند. کار هالکت

ی انداخت، هر ماه شماری کارگر را راهی ديار مرگ بيماريها را به جان آدم م

می کرد و موجوديت آنها را دستمايه طغيان شط سود سرمايه داران می ساخت. 

کارگران مهاجر ايرانی در چنين شرائطی استثمار می شدند و در همان حال با 

همه توان وارد عرصه کارزار می گرديدند. در کنار همزنجيران روسی خود 

بان سرمايه می جنگيدند، در مبارزات همين کارگران عليه رژيم عليه صاح

تزار شرکت می جستند، با گوش باز هر صدای اعتراض هر کارگر و توده 

را می کاويدند تا برای همرزمی با صاحب صدا ايران استثمارشونده در داخل 

  ) 16تدارک بينند. (

که در کارخانه ها و  توده های کارگر ايران در همان روزهائیبه اين ترتيب، 

مراکز کار داخلی وارد پيکار می شدند، در آن سوی مرز، در کنار همزنجيران 

ی نادرست تصورجهانی خويش نيز مشغول کارزار بودند. اين امر اينجا و آنجا 

که گويا آغاز مبارزه کارگران با استثمار  تصوردامن زده است. اين هم را 

حاصل اثرپذيری  ،بش کارگری در ايرانسرمايه داری و به ميدان آمدن جن

اعتقادی عده ای کارگر از حوادث روز جامعه روسيه يا تالش ويژه رسوالن 

اينکه مسائل جاری جنبش  در اعزامی احزاب چپ ايرانی مقيم باکو بوده است!!

کارگری روسيه و آنچه در آنجا رخ می داده است بر روی کارگران ايران 



58 

 

محل ترديد نيست، اما اين سخن که گويا سلسله جنبان تأثير جدی داشته مسلماً 

مبارزات توده های کارگر الهامات فکری و سياسی نازل بر آنها باشد، استنباط 

نادرستی است که کپی مطابق اصل آموزه های متحجر دينی می باشد. بسيار 

 وآنچه اساساً کارگران را روانه ميدان مبارزه می کند نه ايمان و پيام و مکتب 

ايدئولوژی که فشار استثمار سرمايه داری و دنيای بی حقوقی ها و ستم هائی 

  آوار کرده است.  آن هااست که سرمايه بر سر 

 کارگر تودهماهيگير انزلی نخستين شورش بزرگ خيزش کارگران  گفتيم که

کيل تشخلع يد شدگانی از علی العموم  نان، اين کارگراندر داخل ايران بود. اي

که زير فشار فقر و گرسنگی و با هدف يافتن کار راهی شهرهای می شدند 

شمال شده بودند. بخشی از سال را کماکان در روستاها به سر می بردند و  

را را به صاحبان مزارع و مالکان اراضی می فروختند،  يشونيروی کار خ

 ران درعده ای به صورت کارگر فصلی زندگی می کردند. اعتصاب ماهيگي

در شرائطی به همان اندازه همان روزهائی رخ داد که همزنجيران فراری آنها 

سفاک و زير چتر حاکميت رژيمی به  همان قدرتوسط سرمايه دارانی ، مرگبار

نسل نخست به بيان ديگر، همان ميزان هار و سرکوبگر استثمار می شدند، 

ابراز شور شروع به سوی مرزهای شمالی ک طبقه کارگر ايران همزمان در دو

کرد. در هر دو جا به مبارزه عليه نظام بردگی مزدی روی آورد. اين وجود 

وضع در پيوستگی و پيوند خوردن جنبش کارگری ايران و روسيه نقش تعيين 

. عوامل کامالً مهم و سرنوشت ساز ديگری نيز در اين نمودکننده ای بازی 

مبارزه طبقاتی توده های کارگر  و حاصل همه اينها پرتوگيری ندگذر دخيل شد

  ايران از رويکرد سياسی حاکم در جنبش جاری کارگران روس شد. 

اين نکته مهم و قابل تعمق است که کارگران ماهيگير انزلی از افزايش دستمزد 

آغاز نکردند. آنان در آن زمان در قبال صيد هر يک ماهی فقط يک شاهی مزد 

واستار خ ،اصی بودند اما به گاه شروع پيکارمی گرفتند، از قلت اين دستمزد ع

در تلگرافخانه شهر اجتماع نمودند و در  . کارگرانبيشتر شدن دستمزد نشدند

هر چه صيد می کنند متعلق به خودشان است و حتی «آنجا اعالم داشتند که 
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ماهيگير در حالی  توده کارگر »يک ماهی هم به صاحب سرمايه نخواهند داد

ر را در تاريکی زا طبقه خود و نخستين جرقه اعتراضشکه اولين بارقه وجود 

، سرمايه ستيزی خودجوش طبقاتی بر مردمک چشمها می تاباند جامعه فئودالی

 ماهيگيران درست. صريح در معرض انظار قرار می دادخويش را بسيار 

وفاکتورهای نساجی ساحل همان را می گفتند که چند قرن پيش کارگران مان

های بعد کارگران  و در سال» چومبی«شمالی مديترانه در قيام موسوم به 

ال س، توده کارگر انگليس در کنگره »تورينگن«آلمان در جنبش » مولهاوزن«

، 1848جنبش چارتيستی، کارگران فرانسه در انقالبات فوريه و ژوئن  1840

توده های و باالخره ) کمون پاريس( 1871ها در قيام عظيم و پرشکوه کمونارد

کارگر روسيه در کارزار شورائی خويش بر زبان آورده و پرچم پيکار خود 

  ساخته بودند. 

 ،قد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازیاز درک مادی تاريخ، ن صيادان انزلی

کمونيسم لغو کار مزدی، چند و چون راهبردها و راهکارهای جنبش راديکال 

ری، از نقد مارکسی سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست ضد سرمايه دا

اتحاديه ای، از کالبدشکافی کمونيسم بورژوائی و رفرميسم چپ ميليتانت و از 

ساز و برگ ها و آگاهی های الزم برای پيشبرد مبارزه طبقاتی بی بهره  ساير

بودند، اما يک چيز را خوب می دانستند. اينکه ماهی ها بخشی از طبيعت 

ند و بنا نيست در مالکيت هيچ کس باشند. صيد ماهی نيز توسط خود آنان هست

صورت می گيرد. آنانند که در سرمای زمستان و گرمای تابستان،، در تاريکی 

ها، با روزانه کار  شب و زير برف و باران، در ميان غرش موج ها و طوفان

د، به ساحل ماهی ها را شکار می نماينانبوه ساعتی خود خطر می کنند،  12

همه آن ها اين را خوب می دانستند  که می رسانند و آماده فروش می سازند. 

و صاحبان شيالت دست به » ليازانوف« کارها را خودشان انجام می دهند، 

  ماهيگيرانهيچ خشک و تری نمی زنند و منشأ و موجد هيچ چيزی نمی باشند. 

زيرا که فهم موضوع دانش  اين واقعيت های ساده و ابتدائی را می دانستند

ژرف، پيشرفته و پيچيده ای نياز نداشت. کارگران با وقوف بر همين بديهيات 
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که آنچه آنان توليد می کنند و کاری که خودشان انجام  از خود سؤال می کردند

می دهند، چرا و به چه دليل بايد به تملک ديگری در آيد، سرمايه فردی ديگر 

به نام سرمايه دار باشد و باالخره و  شخصیآسايش شود، ساز و کار رفاه و 

از همه مهمتر برج و باروی قدرت، شوکت، حکومت، دولت و خدائی اين 

   ؟!مايه شودسرمايه دار يا ساير صاحبان سر

های ملموس سبات ساده و رجوع به همين واقعيتا نزلی با همين محا ماهيگيران

 جتماع کردند. بسيار صريح اعالمابتدائی، وقتی همگی در تلگرافخانه انزلی ا

صاحب امتياز » ليازانوف« نمودند که از حاصل صيد خود حتی يک ماهی به 

شيالت خزر نمی دهند. هر چه کار می کنند متعلق به خودشان است و محصول 

کارشان را صرف خورد و خوراک و پوشاک و تهيه مايحتاج معيشتی خويش 

را تعيين می کند. زندگی است که آگاهی  آگاهی نيست که زندگی« خواهند کرد. 

 زجنبش راديکال سرمايه ستينيست که ) انديشه کمونيستی 17» (را می سازد 

می کند، بالعکس خود اين انديشه از هستی دارای افق رهانی انسان را خلق 

اجتماعی طبقه کارگر جوانه می زند. جوانه ای که البته از زمين و آسمان در 

مرگزای جاری از مسامات سرمايه است. فشار طوفانها، سرماها معرض سموم 

و گرماهای نشأت گرفته از رابطه اجتماعی سرمايه آن را در خود می پيچد و 

تهديد می کند ، ماشين قهر سرمايه دست به کار خشکاندن آن است. رفرميسم 

ت عراست و چپ راه باليدنش را سد می بندند. کارگران ماهيگير انزلی بر طبي

طبقاتی خود می تنيدند و راز هستی اجتماعی خويش را محتوای خواست روز 

خود می کردند، آنها عمالً، خودجوش، به زبان بی زبانی می گفتند که ضد 

  استثمار شدن و الجرم ضد سرمايه هستند.

به آنچه در آن سوی مرز جريان داشت، به توده های کارگر روس نظر اندازيم. 

بسيار عظيم به وسعت ميان اقيانوس آرام تا ساحل دريای  آنها در منطقه ای

بالتيک، از شرقی ترين نقطه آسيا تا قلب اروپا و از کرانه های شمالی خزر تا 

ميليون  10قطب شمال در جنگ و ستيز بودند. شمارشان در همان زمان از 

ميليون از  50نفر باالتر بود و به لحاظ نفوس جمعيتی طبقه خويش، حدود 
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. اين لشکر عظيم تشکيل می دادندميليون نفری روز روسيه را  125عيت جم

هزار واحد صنعتی  10برده مزدی در سرزمينی چنان پهناور، در بيش از 

روی ني ،پراکنده، کار می کردند، مبارزه می نمودند و در پروسه پيکاربزرگ 

  طبقاتی همراه و متحدی را تشکيل می دادند. 

 ها پيش باز که به سال خود يز در نقطه شروع پيکارتوده های کارگر روس ن

می گشت، ميدان واقعی مبارزه را جنگ با سرمايه می ديدند. از اينجا آغاز 

کردند که چرا بايد آنان توليد کنند، اما حاصل کارشان نصيب ديگری شود. راه 

جنگيدن را نيز در صف آرائی قدرت متحد خويش جستجو کردند و دست به 

سازی گرديدند. سازمانيابی خودجوش شورائی و در همان حال کار شورا

سرمايه ستيزشان شهره تاريخ است. آنها در زير تازيانه های قهر يکی از 

ودند بکرده  از مدتها پيش شورا بر پادژخيم ترين و درنده ترين رژيمهای دنيا 

و اين شوراها را ظرف اعمال قدرت جمعی خود می ديدند. با حکومت تزار 

م می جنگيدند، اما جنگ آنها عليه تزار جزء اليتجزائی از جنگشان عليه ه

استثمار سرمايه داری بود. کارگران روس مثل کارگران ايتاليا، انگليس، 

د، اما پروسه کارزار آن ها از نمودندفرانسه و برخی جاهای ديگرچنين آغاز 

روس در  همان اوايل، مثل تمامی جاها، دستخوش تالطمات شد. بورژوازی

و سيع و در اليه های مختلف خود با رژيم تزار و بازمانده های نسبتاً سطحی 

نظام فئودال سر نزاع داشت و قشرهای متوسط و پائينی اين طبقه هر کدام به 

گونه ای و با زبان خاص خود، در تدارک سربازگيری از جمعيت عظيم 

کمونيسم پوش می شدند.  عده ای ،اين اقشاراز ميان پرولتاريای کشور بودند. 

بيرق پرشکوهی که سالها پيش کمونيسم سرمايه ستيز مارکسی بر فراز جهان 

در يک سو و شرائط ويژه روز جهان سرمايه داری  به اهتزار در آورده بود

هائی از بورژوازی دنيا را  در سوی ديگر، رخسار و روند اعتراضات بخش

رد با گ جهان،ز طبقه سرمايه دار بدون تأثير باقی نمی گذاشت. اگر اقشاری ا

می کردند، » زمين را شش و آسمان را هشت « و خاک جنگ عليه کمونيسم 

اليه هائی از همين طبقه نيز شالوده اين رويکرد و جنبش يعنی کمونيسم 
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پرولتاريا را بر هم می ريختند و سنگ و ساروجش را مالط معماری روايت 

دند، تا بر فراز اين بنا ،از جنبش کارگری جديدی از کمونيسم بورژوائی می نمو

  کشورها سان بينند و اين جنبش را اسب تروای مناقشات درونی خود سازند. 

نيز مثل اروپای غربی و شمالی وضع چنين بود، در اينجا  هم در روسيه

» ماواکمونيس«رويکردهائی از ميان اليه های متوسط و پائين بورژوازی فرياد 

رويکردهائی که بعضاً خود را پرچمدار يگانه کمونيسم راديکال سر می دادند. 

 مگی، با ديد و دريافت های متفاوتپرولتاريا می خواندند، اما به طور واقعی، ه

دل در گرو شيوه های مختلف انکشاف هر چه باشکوه تر سرمايه داری داشتند. 

بال اسی را دنهمه خود را نماينده ناب پرولتاريا می دانستند، تسخير قدرت سي

می کردند، راهکار حصول اين انتظارات را هم در سفينه بانی جنبش کارگری 

و توده های وسيع دهقان روس می ديدند، بر افراشتن بادبان سوسياليسم روی 

بام اين سفينه همدلی داشتند. حزب را منجی و توده های کارگر را نيازمند 

ين موضوعات که در ال به الی نجات می خواندند، تفاوت ميان آنها نه در ا

مسائل ديگر بروز می کرد. يکی راه تسخير قدرت سياسی را در قهر می ديد 

و ديگری مجرد پارلمانتاريسم را برای اين کار کافی می يافت. يکی می گفت 

بايد به بورژوازی فرصت داد تا رسماً، با هويت واقعی خويش و در لباس 

هتمام کند، قدرت مسلط اقتصادی و رسمی خود به تصرف ماشين دولتی ا

سياسی گردد پروسه تسلط جامع االطراف سرمايه داری را به فرجام رساند و 

از آنجا به بعد راهی سوسياليسم شد. ديگری در مقام نقد اعالم می داشت که 

 نپرولتاريا خودش با سرنگونی تزار و رهبری انقالب دموکراتيک، همه اي

قدرت سياسی را تسخير می کند، نيرومندش  ا حزبکارها را انجام می دهد، ب

 سرمايه داری نوع اروپائی را مستولی می گرداند، مالکيت کل سرمايه ها را

سوسياليسم است. پيداست که بحث ما همان ، به دولت می سپارد و همين کار

در اينجا بازگوئی مسائل مربوط به اين جريان ها و تفاوتهای آنها نيست. تأکيد 

اين است که هر دو جريان بزرگ ذينفوذ در جنبش کارگری روز روسيه  فقط بر

در پيچ و خم سوسيال دموکراسی روايت انترناسيونال دوم چرخ می خوردند و 
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 افقها و انتظارات بخشهائی از بورژوازی روس را لباس اهداف و مبارزه و

   !!دورنمای طبقه کارگر می پوشاندند

ی ساخت هيچ کاری نداريم. تيتروار به گفتن با رويکرد راست و آنچه مطرح م

اکتفاء  »لنينيسم«در باره جريان چپ، در رابطه با بلشويسم و  ،چند نکته کوتاه

می کنيم. سوسياليسم اين رويکرد مالکيت سرمايه اجتماعی توسط دولت يا همان 

سرمايه داری دولتی بود. کاپيتاليسم را نه با کار مزدی و رابطه خريد و فروش 

يروی کار، که با آنارشی توليد و رقابت سرمايه ها با هم توضيح می داد. ن

ماترياليسم انقالبی مارکس را  ، بنمايهشناختش از کارگر و جنبش کارگری

نقض می نمود. نسخه اش برای سازمانيابی پيکار کارگران الگوی مورد نياز 

ا در قدرت . قدرت سياسی پرولتاريا ربوداستقرار سرمايه داری دولتی را 

حزب ماوراء اين طبقه سراغ می گرفت. رهائی پرولتاريا را در حرف کار 

خود اين طبقه اما عمالً رسالت حزب نشينان دانشور می دانست، کمونيسم را 

 افاضلمتفکران و  نه در هستی اجتماعی طبقه کارگر که در شيارهای مغز 

 »اديکاليسمر«اف پرچمدار لنينيسم با اين اوص طبقات باال می کاويد. بلشويسم و

در جنبش کارگری روسيه بود و شمار کثير کارگران مهاجر »! کمونيسم« و 

ً تحت تأثير اين رويکرد بودند.  ايرانی همرزم توده های کارگر روس وسيعا

آنها مثل همزنجيران روسی از مبارزه عليه سرمايه عزيمت می کردند اما 

و شناخت بلشويستی پيش می راندند.  جنگ خود عليه سرمايه داری را با شعور

 انبوه تر توهم، به بسيار جمعيتی هر چند اندک از همان کارگران با کوله بار

نسخه نويسی های منشويسم می آويختند. سازمان دهندگان سوسيال دموکراسی 

  ايرانی را پيدا می کردند و به صف اين جماعت می پيوستند. 

در ميالدی  1917شهر باکو در سال ، در اوليه» حزب عدالت«سنگ بنای 

روزهای پس از سقوط دولت تزار نهاده شد. کسانی مانند اسدهللا غفار زاده، 

رستم کريم زاده، محمدحسين صمدزاده، آقايف محرم، آقاوردی، سيف هللا 

ابراهيم زاده، آقايف بهرام، آقا بابا يوسف زاده، محمد فتح هللا اوغلی، حسين 

) 18فردی با اسم کوچک قاسم، در زمره مؤسسان آن بودند.(خان طالب زاده و 
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سرمايه ستيزی کارگران مهاجر ايرانی را زادراه  مبارزه و شور» حزب«

اعتبار و مشروعيت خود ساخت. اکثر اعضايش را توده های کارگر آواره و 

گرسنه مورد استثمار صاحبان معادن پرسود نفت باکو تشکيل می دادند، اما 

هکارها و پيچ و خم راه مبارزه همان بود که بلشويسم می گفت و افقها، را

، با 1920سال بعد در آوريل  3توصيه می نمود. حزب عدالت نخستين، 

برگزاری کنگره تاشکند، حزبی ديگر شد و چند ماه اين طرف تر، در کنگره 

تغيير داد. در فاصله » حزب کمونيست ايران«ماه ژوئن همين سال نامش را به 

تا تأسيس حزب عدالت افرادی که در گذاشتن سنگ بنای حزب نقش  1905

مؤثر داشتند و کارگرانی که از تشکيل آن استقبال کردند، از هيچ کوششی برای 

اثرگذاری ممکن بر مبارزات توده های کارگر ايران دريغ نورزيدند، اين تالش 

ب با حزو تأثيرگذاری با تشکيل حزب اوليه عدالت و سپس جايگزينی آن 

به بعد سرنوشت جنبش  1917کمونيست ايران ده چندان شد. به گونه ای که از 

کارگری ايران، حداقل تا مدتها و شايد هم تا امروز، تحت تأثير کارنامه اين 

، کمونيسم خلقی لنينی و بعدها حزب ارتجاعی توده و »کمينترن « حزب، 

. رفرميسم چپ بوده است باالخره ناسيونال چپ مائوئيستی يا شاخه های ديگر

يک نکته بسيار مهم را بايد در همين جا يادآوری نمود. همه کارگرانی که به 

و نسخه پيچی های روزکمينترن می پيوستند، اعم از » حزب کمونيست ايران«

ً شيفته و شيدای  » مکمونيس«ايرانی، روسی يا اهل هر نقطه ديگر دنيا مسلما

لق بورژوائی نبودند. بعضاً به اين رويکرد تع خلقی يا مشتاق زيارت سوسياليسم

انداموار اجتماعی داشتند، اما علی العموم از سرمايه ستيزی خودجوش طبقاتی 

خويش عزيمت می نمودند. آنچه جمعيت اخير را به راهبردهای راست حزب 

و کمينترن پيوند می زد فشار سنگين توهم و سطح نازل شناخت طبقاتی آنان 

رگران در پراتيک جاری عی راهبردهای مذکور بود. اين عده از کااز بنمايه واق

ً آموخته های حزبی خو، طبقاتی خود را با همان سرمايه ستيزی  يشبعضا

خودانگيخته طبقاتی خود به هم می آويختند و به سالحی برای تقويت جهتگيری 
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نقش اين بخش راديکال و ضد سرمايه داری مبارزات روز مبدل می ساختند. 

   ارگران را در رخدادهائی از نوع خيزش کارگران انزلی نبايد از ياد برد.ک

 »انقالب مشروطيت« وسط دولت محصول اعتصاب کارگران ماهيگير انزلی ت

پيروزمندان جنبش  همراه باسرکوب گرديد. نيروهای نظامی شاه قاجار شديداً 

به اعتصاب کنندگان يورش بردند. ماهيگيران با اراده ای  ،مشروطه خواهی

استوار دست به مقاومت زدند. اکثريت سکنه شهر به حمايت از مبارزات 

کارگران برخاستند. آن ها شهر را تعطيل کردند  و عليه قوای دولتی شوريدند. 

هن کردن بساط ميانجيگری مشروطه چيان محلی صالح کار حکومت را در پ

» یشريعتمدار« ريش سفيد صاحب قدرت ديگری به نام و» وزير اکرم«ديدند، 

شروع به کدخدامنشی نمودند، اما کارگران و خانواده های آنها ريش سفيدان 

مناسبات حاکم را به ريشخند گرفتند و آن ها را با خشم و قهر و نفرت از 

را  شمحوطه تلگرافخانه بيرون راندند. جنبش کارگری ايران طاليگان پيکار

اين گونه وارد مسير تاريخ کرد اما اين جنبش بر اين ريل نشتافت و خيلی زود 

) کارگران 1285(دی  1907همه چيز عوض شد. چند ماه بعد در ژانويه سال 

تلگرافخانه تهران دست از کار کشيدند و متعاقب آن تا پايان همين سال ميالدی 

به رهای مختلف رخ داد. چند اعتصاب مهم ديگر در مراکز کار و توليد شه

  شماری از اين اعتصابات و خيزش ها نظر اندازيم.

در ماه آوريل  ،در شهر انزلی باکو -مالحان خط کشتيرانی انزلیو  باراندازان

چرخ کار را از گردش باز داشتند. آنان خواستار افزايش دستمزد بودند.  1907

پيچيد، کارگران  سرمايه دار روسی شرکت از قبول خواست توده کارگر سر

به اعتصاب ادامه دادند و بسيار قاطع و قدرتمند اعالم نمودند که تا حصول 

کامل مطالبه خويش هيچ باری از هيچ کشتی در هيچ کجای ساحل شهر تخليه 

نخواهد گرديد و هيچ باری هم از هيچ کجای اين کرانه به داخل کشتی نخواهد 

خويش را برای مدتی ادامه دادند. آن ها با همين شعار مبارزات  )19رفت. (

به دستور  چاپخانه های تهران يکی از يکی از کارگران 1907در بهار سال 

رئيس مراکز چاپ دولتی مورد هتاکی و ضرب و شتم واقع » اعتمادالسلطنه«
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شد. در فردای آن روز کارگران همه چاپخانه ها دست از کار کشيدند و 

ز منصب دولتی گرديدند. اعتصاب با خواستار عزل حتمی اعتمادالسطنه ا

موفقيت به پايان رسيد و صادر کننده دستور ضرب و جرح کارگر آسيب ديده 

  از شغل خود معزول شد. 

طول روزانه کار در اين سال، همه جا، از جمله چاپخانه ها بسيار فاجعه بار 

و مرگ آور بود. توده های کارگر در وخيم ترين شرائط کار می کردند، از 

 16تا  14بهداشت و حداقل امکانات سالمتی در محيط کار هيچ خبری نبود. 

ساعت کار در روز در قبال نازل ترين دستمزدها، رسم رايج بورژوازی در 

همه مراکز کار و توليد را تعيين می کرد. موفقيت کارگران در اعتصاب بهار 

 کارگرانآورد.  ، عزم راسخ آنها برای مبارزه عليه اين وضع را به دنبال1907

در تابستان همين سال مجدداً چرخ توليد را از کار انداختند. آنان خواستار 

ساعت کار در روز پای فشردند. مبارزات توده  8تغيير روزانه کار شدند و بر 

ساعت  9ساعت به  14کارگر چاپخانه ها به پيروزی رسيد و روزانه کار از 

  ) 20(تقليل يافت. 

کارگران کارخانه برق  )1286ماده مرداد ( 1907سال در روز دوم اوت 

سرمايه دار صاحب شرکتهای متعدد آن دور، در تهران، يک  »امين الضرب«

اعتصاب بزرگ چند روزه را سازماندهی کردند. مطالبات آن ها عمدتاً عبارت 

بود از: پرداخت دستمزد در روزهای تعطيل، لباس کار رايگان، صدور گواهی 

سن انجام کار برای همه کارگرانی که کارخانه را ترک می گويند، اشتغال و ح

تأسيس صندوق بهداشت و درمان و تأمين اجتماعی، پرداخت مستمری ماهانه 

به افراد خانواده کارگرانی که در زمان اشتغال فوت می کنند. اعتصاب کنندگان 

  ) 21های خود دست يافتند. ( به پاره ای از خواست

) چند 1287تا مهر  1286( مرداد  1908تا اکتبر  1907اوت در فاصله ميان 

اعتصاب کارگران دباغ خانه اعتصاب ديگر در شهرهای مهم ايران رخ داد که 

را می توان از بزرگترين و سازمان يافته ترين آن ها به شمار آورد. در  تبريز

کارگر در کارگاههای متعدد دباغی همزمان دست از کار کشيدند و  150اينجا 
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ليستی از خواست های ده گانه خويش را تسليم کارفرما کردند. افزايش يک و 

 نافذ کارگران برنظارت نيم شاهی دستمزد در قبال هر تن کاالی دباغی شده، 

، بهبود وضع بهداشت محيط کار، پرداخت استخدام و اخراج نيروی کار جديد

درصد دستمزد  50هزينه درمان کارگران توسط صاحبان سرمايه، پرداخت 

پرداخت مزد کارگران در تمامی روزهای بيماری، کاهش اضافه کاری ها، 

ج کارگران ، ممنوعيت اخرادر ازاء هر ساعت اضافه کاریدو برابر 

اعتصابی، ممنوعيت محروم ساختن کارگران اعتصاب کننده از استخدام مجدد 

در مراکز کار، ليست مطالبات توده های کارگر را تشکيل می داد. کارگران 

در شروع مبارزه کميته ای ايجاد کردند و تمامی فعاليت ها توسط اين کميته 

  برنامه ريزی و پيگيری شد.

رای کارگران امروز ايران و بخش عظيمی از دنيا بسيار ليست مطالبات باال ب

ريز کارگران دباغ خانه تبقابل تأمل، فکرانگيز و شايسته کندوکاو جدی است. 

قبل از وقوع انقالب اکتبر  سال 10سال پيش،  را يکصد و هشت اين خواست ها

 گند و خون جامعه فئودالی آن روز ايران مطرح ساخته اند. زمانی و در جهنم

که سطح بارآوری کار اجتماعی دهها هزار برابر کمتر از امروز بوده است. 

نرخ اضافه ارزش در قياس با زمان حاضر، کاهی در مقابل کوه را می مانده 

نفر و کل نفوس طبقه آنها در ايران آن روز، در  150است. اين کارگران 

م ها که بگذريمقايسه با وضع حاضر رقم بيش از حد ناچيزی است. از همه اين 

ساله را از آن زمان تا حال طی  108جنبش کارگری موجود يک تاريخ پيکار 

شکست های  کرده است. دنيای حادثه ها را پشت سر نهاده است. متحمل انبوه

از اعماق برهوت سياه فقدان صنعت است. شده های دروغين واقعی و پيروزي

 ن دستاوردهای دانشو تکنيک و توسعه و پيشرفت علمی به عصر عالی تري

بشری گذر کرده است. جنبش کارگری امروز ايران کل اين ماجراها و رخدادها 

را پشت سر نهاده است اما سطح مطالباتش فرسنگ ها از آن زمان عقب تر 

رفته است!! اين حادثه ای است که هر کارگر بايد با همه وجود به آن خيره 
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د. کاری که رويکرد لغو کار مزدی شود و به کالبدشکافی رمز و راز آن پرداز

  طبقه کارگر مدام انجام داده است و اين کتاب نيز کم يا بيش انجام می دهد. 

انزلی شاهد جنب  ) سوای اعتصاب چند باره ماهيگيران1288( 1909در سال 

و جوش مؤثر ديگری در ميان کارگران نيستيم. در سالهای بعد و پيش از 

کارگاهها و مراکز کار بيانگر نوعی پسرفت  ) هم فضای داخلی1296( 1917

) 1289( 1910اعتصاب سال  شايد بتوانمبارزه توده های کارگر است. 

، »سپهدار اعظم«در زمان نخست وزيری  کارگران چاپخانه های تهران

 ،بانکی شاهی، شريک بيشتر تراستهای مالی و صنعتی انگليسی مهمسهامدار 

ش جنب» نامدار« پيشکسوت و کننده هر اعتراض و شورش کارگری سرکوب

مشروطيت را مهمترين ابراز وجود جنبش کارگری در اين دوره دانست. در 

اين سال دولت سپهدار عده ای از سردبيران روزنامه ها را بازداشت نمود و 

دستور محاکمه و مجازات آنان در بيدادگاههای حکومتی را صادر کرد. 

چاپ در اعتراض به اين اقدام رژيم به طور متحد دست از کار  کارگران

» جلسم« کشيدند. اقدام آنان به دخالت پليس منتهی شد. چاپچيان وارد ساختمان 

شدند و در همان جا دست به تحصن زدند. کابينه سپهدار وقعی به اعتراض 

ز شد. ننهاد و کارگران آماده تعطيل کار گرديدند. اعتصاب در ماه ژوئن آغا

پيش از اين تاريخ فعالين کارگری مراکز چاپ با گزينش افرادی از ميان خود 

» اشور«نام نهادند.  »شورای مرکزی کارگران« کميته ای پديد آوردند که آن را 

نشريه ای  همزمانامر برنامه ريزی و رهبری اعتصاب را به دوش گرفت، 

منتشر نمود. توده های  »اتفاق کارگران«به طور خاص برای همين کار با نام 

کارگر چاپ، همراه با اعالم اعتصاب خواستار تحقق پاره ای مطالبات نيز 

به  14گرديدند. خواسته های آنان عبارت بود از: کاهش طول روزانه کار از 

 12تا  5تومان در ماه، افزايش  3ساعت، تعيين حداقل دستمزد به ميزان  9

های کمتر مشمول افزايش بيشتر شوند، درصدی مزدها به گونه ای که دستمزد

 اخراج»! جرم «  هيچ روز دستمزد به کارگرانی که بدون ارتکاب 15پرداخت 

می شوند و افزايش اين مدت به يک ماه برای کسانی که طول مدت اشتغالشان 
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در کارخانه از يک سال فراتر است، اجرای همين بند اخير در مورد کارگرانی 

يان ميان مراکز کار مختلف مبادله می گردند، رفتار که به تصميم کارفرما

درصد افزايش مزد برای شيفت  50مؤدبانه ويراستاران و مديران با کارگران، 

شب. يک روز تعطيل در هفته، پرداخت دستمزد کامل کارگران در روزهای 

 لبرای تقب در هر چاپخانه با هزينه کارفرمايانحضور يک پزشک بيماری، 

به طور موقت دچار پرداخت دستمزد کامل افرادی که ، کارگران ر درمانیامو

به از کارافتادگان  ماه، پرداخت مستمری 3برای مدت  می شوند از کارافتادگی

اجرای همين بند در مورد با دخالت نماينده کارگران، ميزان مستمری  و تعيين

نظارت تعيين کننده و نافذ نمايندگان کارگران بر کارگرانی که فوت می کنند. 

  مقررات کار در همه چاپخانه ها. وضع 

به هيچ يک از خواسته های کارگران اما  کشيد،به درازا  دو هفته تماماعتصاب 

کاندار س بر سرمايه دار اين مطالباتکفاف تحميل  آنان قدرت خود دست نيافت،

  ،با وجود اين نداد.يزی نظم سرمايه را حاکميت و ماشين قهر قدرت و برنامه ر

را دچار تشتت کرد و باالخره استعفای رئيس کابينه را به » سپهدار«دولت 

  دنبال آورد.

  جمعبندی

اين دوره و پيش از آنکه به دار نسخه نويسی های   آغازمبارزات کارگران در 

امپرياليسم ستيزی خلقی لنينی آويزان گردد، جلوه روياروئی  و کمينترنحزب، 

خودانگيخته با استثمار سرمايه داری و اشکال مختلف ستم يا بی حقوقيهائی 

است که سرمايه و نظام اجتماعی مسلط، بر آنان تحميل می کند. با مقداری 

ست. ها قابل مشاهده ا دقت، چند مؤلفه مهم در تمامی اين خيزش ها و مقاومت

اينکه توده های کارگر به صورت کامالً نمايانی فقط به قدرت مبارزه  :ولا

خويش اتکاء می کنند. همه زور خود را وارد ميدان می سازند و هر ميزان 

پيروزی يا شکست را به چگونگی صف آرائی اين قدرت ارجاع می دهند. در 

ظيم توافقنامه ای که يا تن» قرارداد« ، »قانون« هيچ کدام موارد باال سخنی از 

حق و حقوق استثمارشوندگان و استثمارگران را به طور تفاهم آميز در درون 
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خود قالب بندی کند يا ظرفيت پيکار توده کارگر را در نظم سرمايه به بند کشد، 

  ديده نمی شود. 

 دکامالً مشهو هم آميختگی خودپوی مطالبات اقتصادی و سياسی کارگران :دوم

ه مبارزات چاپچيان ديديم که نقطه عزيمتشان يک اعتراض است. در نمون

سياسی بود اما همين اعتصاب در لحظات نطفه بندی با ليستی طوالنی از 

که » اتفاق «خواسته های معيشتی و رفاهی و اجتماعی همراه شد. روزنامه 

را ايفا می کرد در اولين شماره خود » شورای مرکزی کارگران« نقش ارگان 

  داشت که يک نشريه سياسی، اجتماعی است.  اعالم می

اه همرجهتگيری خودانگيخته شورائی  اعتصابات و خيزش ها همه جا با :سوم

. در طول اين مدت هنوز سنديکائی پديد نيامده است و چنين تندنسی در است

ميان کارگران ظهور و بروز ندارد. اينجا و آنجا کسانی برای برپائی سنديکا 

کارگر مبارز چاپ از جمله اين افراد  »محمد پروانه«ده ياد زنتالش دارند، 

است. در ساير موارد عموماً رؤسای اصناف هستند که بحث سنديکاسازی را 

پيش می کشند تا از اين طريق بر روی هر شکل موجوديت مستقل کارگران 

خط بکشند، آنها را در موقعيت مشتی شاگرد يا عمله و اکره صاحب کارگاه و 

حيات چيزی به نام جنبش کارگری جلوگيری ابراز کفن و دفن کنند و از  مغازه

به حساب تکاپوی خودجوش  نبايدرا هم » پروانه«نمايند. تالش کسانی مانند 

کارگران برای متشکل ساختن مبارزات خود گذاشت. واقعيت اين است که توده 

ره مشتعل کو ،کارگر زير فشار استثمار، محروميت ها و ستم های همه نوعی

نارضائی و اعتراض هستند. آماده عصيان می باشند، اين دردها و رنجها را با 

هم نجوا می کنند، نجواها فرياد می شود، شعله می کشد و به صورت يک 

هيچ کس در آن روزها خيزش متحد جمعی و شورائی خود را آفتابی می کند. 

گيخته شورائی است از شورا حرفی نمی زند اما جريان مبارزه به طورخودان

و تجلی تالش همگان می باشد. رويکرد سنديکاسازی در اين دوره همان گونه 

که تصريح شد يا منشأ صنف پردازی دارد و از سوی کارفرمايان و رؤسای 

خی برتأثيرپذيری نوعی از اصناف انجام می گيرد و يا در غير اين صورت، 
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در جنبش کارگری روسيه و فعالين کارگری ايران از نسخه پيچی های رايج 

وجود توصيه های سوسيال دموکراسی روس است. حالت دوم به اين دليل 

که در طول همين دوره ما شاهد برقراری روابط کم و بيش تنگاتنگ داشت 

ميان کارگران مهاجر ايرانی فعال در مبارزات توده های کارگر قفقاز، باکو، 

  ه کارگری در ايران می باشيم. ترکستان و کالً روسيه با کانونهای مبارز

مؤلفه های باال(گرايش خودپوی شورائی، اتکاء به قدرت پيکار طبقاتی به جای 

آويختن به دار قانون و نظم سرمايه، هماميختگی مبارزه اقتصادی و سياسی) 

برای توده کارگرانی که گامهای نخستين جنبش خود را بر می داشتند، همگی 

آنان در عرصه مصاف طبقاتی بود. اين  پویحديث سرمايه ستيزی خود

نبش جوضعيت می توانست آبستن بسياری تغييرات و فعل و انفعاالت باشد. 

حکم انسان نوزادی را بازی می کرد که در شرائط اجتماعی کارگری روز 

متفاوت می توانست پروسه رشد کامالً مختلفی را پشت سر گذارد و به لحاظ 

 های گوناگونی را احراز ايفای نقش انسانی حالت فکری، پراتيک اجتماعی يا

فوق می توانست ضديت  شاخص هایدر اين دوره و با داشتن  اين جنبشکند. 

خودجوش خود با سرمايه را لحظه به لحظه، بپرورد، ارتقاء دهد و شکوفا 

سازد. می توانست کالبدشکافی مارکسی عينيت سرمايه داری و نگاه مارکسی 

ن و جامعه و جهان و مبارزه طبقاتی را هستی آگاه و مشعل به تاريخ و انسا

و پرفروغ مبارزه طبقاتی خود کند، می توانست خود را ضد سرمايه داری 

سازمان دهد، رژيم ستيزی سوسياليستی و ضد کار مزدی پيشه نمايد، شورائی 

کامالً امکان داشت که چنين کند و در اين راستا سرمايه ستيزی خودانگيخته 

کمونيسم مارکسی و جنبش لغو کار مزدی سازد. جنبش رشد را زاد راه  خود

کارگری ايران می توانست ريل خالف جهتگيری باال را اتخاذ نمايد، به ورطه 

سنديکاليسم و اتحاديه گرائی سقوط نمايد، به احزاب باالی سر خود دخيل بندد، 

قدرت يک حزب نقش پياده نظام ضد امپرياليسم خلقی را بازی کند، ابزار 

ايران امکان داشت.  طبقه کارگراردوگاهی شود. طی اين هر دو مسير برای 
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آنچه در عمل روی داد بدبختانه حالت دوم و نه اول بود. اين موضوع را در 

  فصل های بعدی دنبال خواهيم نمود. 
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  فصل دوم

  

  مشروطه طلبی بورژوازی و جنبش کارگری 

سرمايه داری به موازات توسعه خود، پاسخ به ملزومات اقتصادی، سياسی و 

 و پرورش ندر مغز طبقه سرمايه دار کشت می کاجتماعی اين گسترش را هم د

ابتدائی انکشاف خود هر چند که در مراحل در ايران . شيوه توليد نوين هدمی د

بود، باز هم  نمی توانست ساختار قدرت فئودالی حاکم را بدون تغيير باقی 

ً توسط  گذارد. عمق، شتاب، چگونگی و همه مؤلفه های اين تغيير، طبيعتا

ليستی يخی انکشاف کاپيتاهای تاراتی جاری تعيين می شد، اما ويژگيمبارزه طبق

بر جای می نهاد. پيش تر در جائی به بر روی همه اينها تأثير جدی  جامعه

 ممالکی وجوه تمايز ميان فاز شروع پويه انباشت سرمايه در جوامع غربی و

مانند ايران اشاره شد، در اينجا نيز به مناسبت بايد نکاتی را باز گوئيم. انقابالت 

ً بر دامنه تشديد تصادم ميان نيروهای توليدی نوين و  بورژوائی اروپا طبيعتا

لتاريا  واما پر ،بورژوازی با مناسبات اجتماعی کهنه  يا نظام سرواژ روئيدطبقه 

از شکل گيری، رشد و حتی مبارزات  باالئی تا آن روز در غالب جاها مراحل

يدان م با سرعت وارد و قد آراسته جنبش کارگریوسيع را پشت سر نهاده بود. 

ول مدتی نسبتاً کوتاه نقش بازی می شد. در ايران سير ماجرا چنان نبود. در ط

اعم از  دولت ها، بانک ها و بنگاههای بزرگ مالی و صنعتی آن روز دنيا

حجم عظيمی سرمايه را در حوزه های مختلف توليد خارجی، داخلی يا مختلط 

و تجارت و احداث تأسيسات پايه ای مورد نياز سرمايه داری پيش ريز نمودند. 

ه توسعه کرد. کارگران نيز اينجا و رابطه خريد و فروش نيروی کار شروع ب

آنجا عليه کارفرمايان شوريدند، همه اينها اتفاق افتاد، اما طبقه کارگر هنوز 

اجتماعی نبود. در حالی که اقشار مختلف طبقه  سياسی و يک نيروی اثرگذار

بر سر طول و عرض سهم خويش در مالکيت سرمايه اجتماعی سرمايه دار 
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د. ندرگير تصادمات جدی بودر قدرت سياسی حاکم روز و نقش خود در ساختا

واقعيت  با هم کشمکش داشتند و راه حل و فصل اين مشاجرات را می جستند.

در بطن همين »  جنبش مشروطه« اين است که نطفه های رويدادی به نام 

ارتجاعی و فاقد  می کردجستجوها منعقد گرديد و به همين لحاظ تا چشم کار 

ترقيانه يا انسانی بود. به اين مسأله می پردازيم، اما پيش هر نوع جهتگيری م

ونده استثمارش کارگر، از آن بايد به شرائط کار و زندگی توده وسيع انسان های

و سيه روزی نظر انداخت که موج انفجار قهر و نارضائی آن ها، موکب 

  پرتوان معراج اين يا آن بخش ارتجاع بورژوازی می شد. 

 ه، به هيچ وجموقعيت جنينی جنبش کارگری بايد گفت کهمقدم بر هر چيز 

به ويژه جمعيت کثير خلع يد شدگان جويای  ،وجود شمار قابل توجه کارگران

مناطق کشور شاهد گسترش بيشتر نيروی کار را زير سؤال نمی برد. فروش 

بازار فروش کاالهای ارزان قيمتی بود که در انگليس، فرانسه، روسيه، 

بلژيک، هلند و جاهای ديگر توليد می شدند و توسط سرمايه داران خارجی يا 

شرکای داخلی آن ها وارد مدار اقتصاد فئودالی ايران می گرديدند. اين امر 

يد شدگان برای يافتن کار همه جا را زير روند خلع يد را تسريع می کرد، خلع 

پا می نهادند، وقتی که مأيوس می شدند راه مهاجرت پيش می گرفتند و باالخره 

اگر در هيچ کجا خريداری برای نيروی کار خود نمی يافتند، به خيل گرسنگان 

آواره و نفرين شده حاشيه خيابان ها و متکديان شهر و روستاها می پيوستند. 

ن توده وسيع باتالق فقر و گرسنگی و بيماری و حقارت بود، هيچ نور زندگی اي

اميدی بر تاريکی زار يخ زده حياتشان نمی تابيد، شمارشان به سرعت رو به 

افزايش می رفت. و هر روز از روز پيش بيشتر می گرديد. درصد چشمگيری 

ئط ااز سکنه نواحی مختلف شهری و روستائی را اينان تشکيل می دادند. شر

کار و زندگی فروشندگان نيروی کار از همه لحاظ فاجعه بار و دهشت آور 

ساعت و گاه بيشتر نوسان می کرد. در بسياری  14تا  11بود. روزانه کار ميان 

جاها، سرمايه داران حتی از تهيه وسائل بسيار ابتدائی و ارزان مورد نياز 

 يروی کار چنان بی بهاکارگران در پروسه کار، سرسختانه دريغ می کردند، ن
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 سرمايه دارکه  بودو مفلوک  مسلوب الحقوق، نفرين شدهو دارنده اش چنان 

، جان کارگر و هستی ماشين آالت مدرنهزينه  قبولحق خود می ديد به جای 

زن و فرزندش را هيزم اشتعال کوره سوداندوزی خود سازد. سرمايه داران 

حمل سنگ ها و توليدات صاحب معادن حتی از تهيه چرخ دستی برای 

خودداری می نمودند. آنها کارگران را مجبور می کردند که شانه و عضالت 

و اندام خود را جايگزين اين وسيله ابتدائی کار نمايند، تا از اين طريق وجود 

بی ارزش کارگر را نيست و حجم اضافه ارزشها را هر چه دلپذيرتر گردانند. 

صاحب خياطی ها انجام می دادند، آنها نيازی  عين همين کار را سرمايه داران

به خريد چرخ خياطی احساس نمی کردند، گزينه متعارفشان اين بود که زنان 

 خود خياط به جای کار با ماشين، چشم و پوست و خون و استخوان و کل بدن

سرمايه طبيعتاً و به حکم هستی خود در تدارک  را هر چه موحش تر بفرسايند.

بيشتر بارآوری کار اجتماعی و استفاده از مدرن ترين تکنيکها  افزايش هر چه

است اما در مراحل آغازين توسعه خود برای دستيابی به سود افزون تر از 

  تمامی مجاری بشرستيزانه افزايش اضافه ارزش مطلق هم بهره می گيرد.

برخی تاريخنويسان حتی در توصيف شقاوت و سفاکی اين صاحبان سرمايه 

ور به را مجب کارگر اند که آنان بعضاً با بهره گيری از سالح دين، زنان نوشته

همان چند می نمودند تا از اين طريق حتی از پرداخت » صيغه«عقد موقت 

هم  خياط خانه هاشاهی مزد هم اباء ورزند!! شرائط کار در قالی بافی ها از 

ای نمور تاريک، ها کار از بام تا شام در زيرزمينی هوحشت آورتر بود. ساعت

تمامی رغبت و ذوق زنده بودن را از کارگران می گرفت. چشم هايشان را 

کور، انگشتانش را بی جان، اندامشان را به غايت رنجور و طول عمرشان را 

کارگر می شد،  و خردساالن به کم ترين ميزان تنزل می داد. آنچه با کودکان

ر بود. جمعيت نسبتاً انبوهی از همه دلخراش تر، ضد انسانی تر و رقت آورت

سال مجبور به کار شاق و جانفرسا در درون همين  6از بچه های حتی زير 

 ،زير زمينی های نمور قالی بافی ها بودند. اينها تمامی روز با انگشتان الغر

جان می کندند و اضافه ارزش فاقد رمق خود برای سرمايه داران ضعيف و 
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ز طلوع آفتاب وارد کارگاه می شدند و عصرها توليد می کردند، صبح ها پيش ا

بعد از غروب دست از کار می کشيدند، حق ديدن خورشيد را نداشتند و ساعات 

يز را چ کارشان مثل کل زندگيشان تاريک و ديجور بود. دستمزدها کفاف هيچ

رابطه ميان خود و اما واقعی بورژوازی ايران از  ،نمی داد. روايت نامکتوب

 يافتنبايد مزدی در انکارشنيروی برای بازتوليد  اينانآن بود که  توده کارگر

، دن. وقتی مردو بايد استثمار گردندنفس می کشد  اند وچند زنده  تاد!! ندار

و چرخ توليد اضافه ارزش را  جای آنها را پر خواهند کردکارگران ديگری 

مار کثيری . ميزان مزدها در خيلی جاها و برای شدر خواهند آوردبه گردش 

از کارگران به ويژه زنان و کودکان حدود يک لایر يا حتی کمتر بود. اين رقم 

  لایر و نيم در روز باالتر نمی رفت.       2در بهترين حالت هم از 

ار خلع يد شدگان بيککارگران يا عظيم ترين بخش دهقانان وضعيت بهتری از 

، ف مالکيت فئودالی زميننداشتند. پرداختن به مباحثی از نوع شکلهای مختل

اينکه اليه های مختلف دهقانان در چهارچوب هر کدام اين اشکال چگونه 

استثمار می شدند، با مولدين خرده مالک چه رفتاری صورت می گرفت و خيل 

است. هدف صرفاً  بيرونجا  ما در اين بحثاز حوصله  ،مسائل اين نوعی

عی توده وسي اجتماعی دهقانان يعنیاشاره ای گذرا و کلی به تار و پود  زندگی 

» طلبی ارتجاعی بورژوازی مشروطه« در آن روزگار و در آستانه است که

استثمار،  شدت انفجارآميزبخش غالب جمعيت کشور را تشکيل می دادند. 

دامنگير اينان، جزء مهمی از چاشنی  و سيه روزی ستمکشی، محروميت

زن و مرد، بزرگ و کوچک، در زمستان و  اينان،. بودوضعيت روز  احتراق

تابستان، در يخزارهای آذربايجان و شمال خراسان يا دشت های تفتيده جنوب 

و کويرلوت جان می کندند، بدون اينکه هيچ نانی برای سير کردن شکم خود و 

فرزندانشان به دست آرند. در کومه های نمور گلی و آلونک های پوشالی 

ات و مرغهای خود می زيستند، گوششان با الفاظی مانند ويران همراه با حيوان

مدرسه، دکتر، بيمارستان، بهداشت، راه، جاده، اسفالت، آب آشاميدنی سالم و 

نوع اينها آشنا نبود. با آنچه خود می بافتند يا در بهترين حالت چلوارهای کم 
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گ مر بها اندامشان را می پوشاندند، گرسنگی، نداری، آوارگی، بی سر پناهی

و مير سراسری ناشی از شيوع وبا، طاعون، سل و ساير بيماری های مسری 

حديث زندگی روزمره آنها بود. در قحط سالی ها، خوردن علف های بيابان را 

هر و تنها طريق تعويق اندازی روز به روز مرگ می ديدند بيگاری ممتد 

حصول کار درصد م 80تا  70بيش از  از دست دادنروزه در مزارع ارباب، 

شکل سيورسات، خراج،  300حدود  پرداختساالنه به عنوان بهره مالکانه، 

باقی می ماند، از جمله تعهدات اجباری  انماليات و رشوه از آنچه احياناً برايش

بود. کمترين تمردی در هر کدام اينها طوفان عقوبت ها را در پی داشت.  آنها

و بيرون رانده شدن از روستا، به غل و زنجير شدن در طويله ارباب، آوارگی 

راده ا روز قتل رسيدن و هر کيفر ديگری که فئودال يا حاکمان نظام فئودالی

  می کردند بدون پرس و جو لباس اجرا می پوشيد. 

بهره ارباب می بايست جلوی درب خانه مالک و يا مستأجر تحويل شود، پسر «

» وليمه« د و بدون تقديم و دختر دهقان بدون اجازه ارباب حق عروسی نداشتن

به ارباب يا مباشر کار عروسی به اشکال بر می خورد. گاهی هم اين وليمه به 

جای آنکه پول نقد يا سکه طال باشد، نفيس ترين و شرم آورترين هديه، يعنی 

بر مطالبه آن اصرار  درنده گوهر شرافت دهقان زاده بود که ارباب بی مروت

ای زارع و کشاورز و عائله اش چيزی غيرقابل می ورزيد. مدرسه و حمام بر

درک بود و در عوض حق ميرابی، پرداخت عوارض از جاروب و جکول تا 

انار ترش و پياز و مرغ و خروس فراموش نمی شد.  چه اينها از حقوق مسلمه 

ارباب بود که نمی بايست به هيچ علت عقالنی به تأخير افتد و اگر می افتاد، 

کار نيفتاده بود هيچ، دشنام های هرزه همچون رگبار مسلسل  شالق مباشر که از

  )22( »به سوی او شليک می گرديد.

امنيت در هيچ حوزه ای برای  بود.اکثريت غالب دهقانان چنين  زندگی وضع

وجود نداشت. حتی زن و دختر وی نيز در بسياری جاها از خطر تعرض  آنان

ارباب و مباشرانش در امان نبودند. اگر لباسی برای پوشيدن داشت، تعيين 

. به حساب می آمدجنس و رنگش در زمره اختيارات مفروض عوامل فئودال 
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گردنکشان عشاير، تيولداران و مالکان بزرگ مدام بر سر طول و عرض 

مجبور  انق تحت مالکيت يا سيطره قدرت خويش جنگ داشتند و دهقانمناط

را صرف جنگيدن به نفع خان منطقه عليه خان يا  خود بخشی از عمر ندبود

که از عهده پرداخت سيورسات، خراجها د. برای انبوه دهقانانی نفئودال ديگر کن

احی ها بر نمی آمدند، مصادره دخترانشان با هدف فروش در نو و ماليات

دوردست، مجازات بسيار رايج و شايعی به حساب می آمد. سيد محمد طباطبائی 

  مشروطه خواه در نامه خويش به مظفرالدين شاه قاجار می نويسد: 

ری گندم ماليات که نداشتند بدهند،  3پارسال دخترهای قوچانی را در عوض « 

هزار  10تند. گرفته و به ترکمن ها و ارامنه عشق آباد، به قيمت گزاف فروخ

رعيت قوچانی از ظلم به خاک روسيه فرار کردند، هزارها رعيت ايران از 

ظلم حکام و مأمورين به ممالک خارجه هجرت کرده، به حمالی و فعلگی 

   )23» (گذران می کنند و در خواری و ذلت می ميرند

ده ودهقانان در تمامی نقاط ايران چنين بود و به يمن آنچه بر سر اين تروزگار 

سيع می رفت، ميزان ثروت، ملک، سرمايه و پول شاهان، حاکمان، اربابان و

، مالیفئودال، رؤسای عشاير، روحانيون صاحب امالک فئودالی يا مؤسسات 

ها يا تراستهای مالی و صنعتی بين المللی، اشرافيت سرمايه داران شريک دولت

يونر مس» ستين پرکينزجا«سر به ثريا می سود.  و مانند اينها زميندار و تاجر

قرن نوزدهم به بعد را در مناطقی  40پروتستان امريکائی که سال هائی از دهه 

  : نويسددر خاطرات خويش می  ،از ايران زندگی می کرده است

يک طبقه از اهالی اين کشور زيبا در خوشگذرانی مفرط به سر می برند و  «

ای نجب –دود يک صد خان بقيه زندگی مصيبت باری دارند. در شهر اروميه ح

در کنار تعداد تقريباً بی شماری تهيدست وجود دارند. هر يک از  –بلند مرتبه 

اين خان ها بيست، پنجاه، هفتاد و پنج يا بيشتر خدمتکار در ااختيار دارد، همين 

تعداد از اهالی روستاها به برپا نگه داشتن دم و دستگاه او کمک می کنند و 

در شهر اقامت دارند صدها روستا در گوشه و کنار  برای صدها خانی که

  ) 24» (کشور متحمل بيکاری منظم و تحمل ناپذيرند.
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نواحی مختلف مملکت حوزه حکومت و تيول شاهزادگان يا افرادی بود که از 

سوی آنها منصوب می گرديدند. هر کدام اينها در قبال مبلغی که ساالنه به 

ت مطلق بر جان و مال و زندگی و همه چيز دربار می پرداختند از حق حاکمي

هر بهانه ساکنان کشور برخوردار بودند. در راه اندازی هر نوع قتل عام به 

، دهقان توده زندگیاختيار کامل داشتند، هر شکل احساس امنيت را از قلمرو 

پيشه وران خرد و کسبه جزء غارت می کردند. زن و کودک و پير و جوان را 

در تابستان و زمستان و هر شرايطی به بيگاری وا می داشتند و حاصل کار 

نبوه تر، ها را صرف خريد امالک بيشتر، سرمايه اندوزی ا شبانه روزی آن

در مزارع  ، پيش ريز سرمايهترهای بزرگ  مشارکت در سرمايه گذاری

های بين المللی  کشاورزی با هدف توليد و صدور مواد خام مورد نياز تراست

  و باالخره عيش و نوش و عشرت می ساختند. 

طيف وسيعی از روحانيت شيعه نيز جزء غيرقابل تفکيک اشرافيت فئودال و 

لی مالع« زمين دار و مالک مؤسسات سترگ مالی و اقتصادی بود. پيش تر به 

يزان ثروت و سبعيت وحشت انگيز وی در احتکار گندم، در سال های ، م»کنی

قحط و غال اشاره کرديم، روحانيون زمين دار و سرمايه دار مانند وی حتی با 

امالک و ثروت انبوه تر هيچ کم نبودند.برخی منابع فقط شمار مراجع سرشناس 

 بالغ بردينی صاحب تيول و اراضی بزرگ فئودالی اواخر دوره قاجاريه را 

) مجتهد معروف مستقر در ناحيه اراک موسوم به 25نفر اعالم کرده اند. ( 98

مالک دهها روستای بزرگ و  صاحب کوه عظيم ثروت ها،» مال محسن«

  از جمله اين روحانيون بود.  کوچک منطقه،

اين شخصيت بارز که در اين «در باره اين مجتهد شهير می گويد: » پرکينز«

ن دار بزرگ به حساب می آمد، بر منطقه تسلط داشت. به زمان مالک و زمي

گفته روستائيان او هفتصد مرد مسلح تحت فرمان داشت و معموالً با هفتاد يا 

او بودند با اسب در آن حوالی گشت  مدام يکصد تفنگدار که محافظان شخصی

مزرعه بر مزرعه و روستا بر روستا  خويش، می زد.، او با کمک مالزمان

ود، روش وی اين بود که به هر روستائی که به او تسليم نمی شد حمله می افز
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می کرد و محصوالت و خانه ها را از بين می برد تا اينکه مالکان آنها از روی 

ناچاری زمينشان را به هر قيمتی که او می خواست به وی بفروشند. در پايان 

ه سالی شصت هزار محصول گندم، بمحل قرن گفته می شد که درآمد او تنها از 

 وی از دست شب ها ماکه: می گفتند  وی. روستائيان منطقه گرددپوند بالغ می 

  ) 26» (نمی توانيم بخوابيم

روحانيون فقط با تيولداری يا مالکيت بر روستاها و امالک بزرگ به چپاول 

گسترده حاصل کار و رنج دهقانان نمی پرداختند، از همه راههای ديگر نيز به 

آستان قدس «اين کار دست می زدند. آنان از طريق  توليت اماکن دينی مانند 

در قم و شمار » حرم معصومه«در شيراز، » شاه چراغ«ر مشهد، د» رضوی

ه ک گوناگوندر سراسر ايران، در اختيار داشتن موقوفات  کثير امام زاده ها

های زراعی، کشتزارها، مراتع، کارخانه ها،  بخش قابل توجهی از کل زمين

تجارتخانه ها، مؤسسات مالی و منابع ديگر را تشکيل می داد، دريافت وجوه 

در راوان راههای مشابه و صدقات و ف از نوع خمس و زکات متنوعشرعی 

زحمتکشان کارگر و دهقان شريک می گرديدند. برای درک  ددمنشانه استثمار

اهميت مسأله و برآورد بهتر ابعاد سهم روحانيت اعم از فئودال يا سرمايه دار 

در محصول اضافی مولدين خرد يا اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر 

ا ها مالک صدهتان قدس رضوی در آن سالکه فقط آسکافی است به خاطر آوريم 

روستای استان خراسان قلمداد می شد. شمار اين روستاها چنان بود که حتی تا 

قريه  400بالغ بر  1341پيش از اجرای رفرم ارضی بورژوازی در سال 

) 27د. (بوهمچنان ملک طلق متوليان اين بارگاه جهل و خرافه و فريب دينی 

حاج شيخ محمد باقر ايوانکيفی در اصفهان از «م. به مورد ديگری اشاره کن

درآمد امالک فراوانی که غصب کرده بود، به پانصد طلبه حقوق می داد و 

حتی از پرداخت ماليات به حکمران مستبد نيرومندی مانند ظل السلطان سر 

  )28( »باز می زد

 جاری در دل اين شرايط و به موازات وقوع اعتصابات، شورش ها و مبارزات

توده های کارگر در مراکز کار و توليد يا در سطح شهرها و نواحی مسکونی، 
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اينجا و آنجا جرقه هائی هر چند کم سو داشت  جنبش دهقانی نيز که از پيش،

شروع به باليدن کرد. اين جنبش در جامعه ما پيشينه ای پر از افت و خيز 

با جامعه ای مانند روسيه ميالدی به ويژه در قياس  18و 17داشت. در سده های 

يا جاهای ديگر، در موقعيتی راکد و بدون سرکشی چشمگير به سر می برد. 

اين وضعيت تا حدود زيادی بر روی کل تاريخ مبارزات دهقانی در ايران پرده 

انداخته است. تا جائی که عده ای به کندوکاو زمينه های اقتصادی، اجتماعی، 

زات پرداخته اند ودر اين گذر بيش از هر چيز تاريخی يا سياسی افت اين مبار

بر نقش اثرگذار ارتجاع اسالمی انگشت نهاده اند. تأثيرات بسيار مخرب 

باورهای خرافی دينی در منجمد نمودن فکر دهقانان، سقوط آنها به ورطه 

عيتی واق» عنايات ملوکانه«و » امدادهای غيبی«قناعت پيشگی يا دل بستن به 

ه نظر می رسد که موضوع را بايد به گونه ای ديگر کاويد. عيان است، اما ب

ميالدی مبارزات چشمگيری داشتند. در  9و  8های  توده های دهقان در قرن

ميالدی سراسر مناطق شمالی کشور از خراسان تا گيالن، مازندران  755سال 

در استان  767و آذربايجان ميدان بروز جنگ و شورش های آنان بود.در سال 

سان خيزشی بزرگ راه انداختند. دو سال بعد اين طغيان ها و شورش ها خرا

موسوم شد. همزمان » سرخ علمان«در گرگان زبانه کشيد و به جنبش معروف 

بوديم که دامنه آن سراسر » سپيد جامگان« شاهد ظهور جنبش وسيع دهقانی 

  )29ماوراء النهر را در بر گرفت. (

تا  816در فاصله سال های » بابک خرمدين «به سرکردگی » خرمدينان«قيام 

بود که از کوههای تالش و گيالن آغاز شد،  بسيار مهمی خيزش دهقانی 837

ار ذربايجان قرتوده وسيع دهقانان مناطق مختلف آ فعالمورد استقبال و حمايت 

 »اناسيعب«دستگاه خالفت فئودالی  ارتش بزرگ در چند مرتبه متوالیگرفت. 

 های پيروزی صورت کوتاه مدت به به در پاره ای جاها ،را در هم شکست

  دست يافت. هم  قابل توجهی

ميالدی دهقانان طبرستان به رهبری مازيار بيشتر اراضی تحت  839در سال 

مالکيت فئودالهای عرب را تصرف و از چنگال آنها خارج ساختند. دهقانان 
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تا  آنکه دامنه  تندخيزشی راه انداخ 785تا  775سيستان نيز در فاصله ميان 

  قهستان و خراسان کشيده شد. 

با لشکرکشی چنگيزخان مغول و سپس اميرتيمور گورکانی چراغ عمر 

ر اما د مبارزات دهقانی زير فشار تندباد قهر و سرکوب رو به خاموشی رفت،

قرن چهاردهم ميالدی، يک بار ديگر با اوجگيری مبارزات دهقانان رو به رو 

را به خود » سر به داران« در سبزوار که بعدها نام » تينباش«هستيم. قيام 

 گرفت، گسترش قيام به مازندران و سپس گيالن، قيام سر به داران سيستان

بودندد که در نيمه دوم قرن چهاردهم رخ  دهقانیمهم همه و همه شورش های 

) 30( ی چشمگيری کسب کردند.ها موفقيتموارد  برخیاين جنبشها در  دادند.

مبارزات ضد فئودالی با دامنه ای نسبتاً اين طرف تر در قرن شانزدهم نيز  کمی

. شورش گسترده دهقانان و پيشه وران هرات در شروع به باليدن کرد وسيع

ميالدی شايد نخستين جرقه اين پيکارها و طغيان ها در اين دوره  1568سال 

عليه شدت  هزار دهقان در منطقه گيالن 18بالغ بر  1570باشد، در سال 

استثمار فئودالی و جنايات حکام صفوی شوريدند. آن ها مدت ها مقاومت کردند 

  ) 31اما سرانجام از پای در آمدند. (

اينها نکات تيترواری هستند که بر پيشينه طوالنی و پر از جوش و خروش 

يران ا عليه استثمار و جنايات فئودالی  در جامعه فئودال آن روز جنبش دهقانی

داللت دارند، يک بار ديگر تأکيد کنم که نقش عميقاً مخرب ارتجاع مذهبی در 

گمراهه بردن جنبش های استثمارستيز کامالً مفروض است اما اين نکته مهم 

را نيز از ياد نبريم که افکار و باورها جنبش ها را نمی سازند. تضادهای 

ار و استثمار توده استثمسرکش درون شيوه توليد مسلط و شرائط کار، زيست 

شونده است که سلسله جنبان جنبش ها می گردد و در همان حال اعتقادات و 

آگاهی نيست که زندگی را تعيين « انديشه های آنها را هم زير فشار می گيرد. 

  ) 32» (می کند، زندگی است که آگاهی را می سازد

ر نبش های باال ددر همين راستا اين نکته نيز گفتنی است که بسياری از ج

پروسه پيدايش و گسترش خود نوعی پوشش ناساز مذهبی بر اندام خود ساز 
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ل به رغم ک ارتجاعی دينی و فشار باورهای خرافی ،تر دقيقکردند. به بيان 

دهقانان را از مبارزه ضد فئودالی باز  آسيب آفرينی های محتومش، به هر حال

کليشه های اعتقادی  عده ای،که  . آنچه عمالً رخ می داد اين بودنمی داشت

به پوششی ايدئولوژيک برای جنبش های جاری دهقانی تبديل را  دينیتحجربار 

  می کردند و بر اين جنبش ها تحميل می نمودند.

با اين توضيحات به سراغ پاسخ اين سؤال رويم که اگر چنين است، اگر جنبش 

و شکست ها، باز هم در  دهقانی در ايران به رغم مواجهه با انبوه سرکوب ها

ولو به طور نسبی، طوفانی و پرتالطم بوده است، پس چرا  چندين دوره مختلف

ميالدی چنين نيست و سرکشی  19و تا حدودی حتی قرن  18و  17در سده های 

 پای  از خود به نمايش نمی گذارد. در اين رابطه می توانرا چشمگيری چندان 

دو  از ميان همه آنها د اما به نظر می رسد کهمؤلفه های زيادی را به ميان کشي

  تعيين کننده تری ايفاء کرده اند. کامالً عامل نقش 

به ويژه در دوره صفويه دهقانان  فيزيکی و فکریوحشيانه بسيار سرکوب 

بوده است، اما عامل بسيار مسلماً يکی از اين عوامل و نيازمند توضيح نيست 

بايد در نقش بورژوازی ، مخصوصاً در رابطه با قرن نوزدهم به بعد را مهم تر

يوه شو موقعيت طبقه کارگر با توجه به چگونگی پروسه انکشاف و توسعه 

سرمايه داری در اينجا جستجو نمود. بورژوازی ايران تاريخاً به صورت توليد 

، ئوداليسمارتجاعی، فاقد هر ميزان ظرفيت الزم برای چالش واقعی ف مولودی

مذهب، سلطنت و ساير مظاهر شيوه های توليد کهن از مادر زاد. بحث بر سر 

اين يا آن قشر خاص بورژوازی نيست، کل اين طبقه چنين وضعی داشت. 

ترقيخواه ترين و حتی چپ ترين نمايندگانش در هيچ دوره ای « ليبرال ترين، 

جنايات  ها وائی، سبعيتالی، مناسبات قرون وسطاجازه اعتراض به استثمار فئود

حاکمان فئودال، نقش بشرستيزانه دين و روحانيت يا دستگاه سلطنت را به خود 

و همراهانش به عنوان معدود جماعت » ميرزا کوچک خان جنگلی« ندادند. 

اين طبقه حتی در شرائطی که بيشترين نياز را  »جمهوری خواه« به اصطالح 

فئودال ها، مقابله  ، در جانبداری از منافعبه جلب توهم توده های دهقان داشتند
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با مبارزات ضد استثماری دهقانان گرسنه يا دفاع از سنگر ارتجاع اسالمی 

ها به واقعه قيام دهقانان زحمتکش  . برخورد آنگرديدندترديد ن هيچ نوع دچار

ارتجاعی آنان در اين زمينه ها  تمام عيار نمونه ای از رويکرد» لشت نشاء«

عليه استثمار مرگبار خود توسط امين الدوله سرمايه دار منطقه است. دهقانان 

مبارز نيروهای  درباری دوره قاجار مبارزه می کردند، ار بزرگ و زمين د

را که عالوه بر سبعيت ها و » امين الدوله«دهقانی متوهم به جنبش جنگل 

عليه دهقانان لشت نشاء، به امر دولت وقت برای ساليان درازش  شرارت های

 دستگير و تحويل سران جنبش دادند.سرکوب خيزش جنگل نيز تالش می کرد، 

کوچک خان و جنگليان همراه وی در قبال دريافت پول اين استثمارگر سفاک 

را رها ساختند، آنهااز هر نوع و هر مقدار همراهی سرنشين سفينه قدرت حاکم 

چرا ) 33برای مصادره زمين های امين الدوله خودداری کردند (با دهقانان 

 از اينچنين نمودند. دليلش از همه لحاظ روشن بود. کوچک خان و مالزمانش 

لشت نشاء و مصادره زمين های اربابان فئودال سرمشقی  دهقانانکه شورش 

 بساير مناطق ايران گردد به خود لرزيدند و عمالً درسرکو توده دهقانبرای 

اين شورش شريک شدند. نماينده ظاهراً جمهوری خواه بورژوازی و همدالن 

، تمامی ها و اتخاذ موضع ها گيری در جنبش جنگل، در جريان اين جهت وی

ر را د هان توسط فئودالنانمماشات طلبی ارتجاعی خود با اساس استثمار دهقا

، ضديتش با د. او تا آخر عمر پاسدار شريعت بودامعرض ديد همگان قرار د

انگليس بسيار بيشتر از آنکه حتی نشانه پای بندی به جار و جنجال متعارف 

جماعت  باشد، استمرار تعلق وی به چپ نمايانه امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی

ت را حکايو مدرنيسم ستيزی پان اسالميستی » اتحاد اسالم«ماوراء ارتجاعی 

جنگل گفته شد در باره تمامی می کرد. آنچه در مورد کوچک خان و جنبش 

بورژوازی مصداق  اين بخش يا حتی چپ نمای اپوزيسون های اسم و رسم دار

جماعت موسوم به » انتباه نامه« متن و اندرزهای زير که از وعظ به دارد. 

استخراج » حزب سوسيال دموکرات های ايران« يا » اجتماعيون، عاميون«

به خاطر داشته باشيم که اجتماعيون، عاميون خود را  نظر اندازيد.شده است 
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حزب مدافع کارگران و دهقانان و همه زحمتکشان می دانسته اند. برخی از 

روسيه شرکت داشته اند، خود را شعبه ايرانی  1905افرادش در انقالب سال 

سوسيال دموکراسی بين المللی می خوانده اند و باالخره در ارتباط تنگاتنگ با 

بورژوازی » چپ«ب سوسيال دموکرات روسيه بوده اند. اينان، اين بخش حز

  خود می نويسند    » انتباه نامه« در 

کجاست آن ها که هميشه آه کشيده و می گويند ای کاش ما هم در ميدان کربال « 

حاضر بوديم تا جان خود را فدای حسين مظلوم عليه السالم می کرديم. کجايند 

مت، مگر الحال ميدان تهران کم از ميدان کربال است. آن دروغگويان بی ه

مگر سيد محمد طباطبائی فرزندزاده های حسين مظلوم در ميدان تهران يکه و 

تنها نمانده است. مگر دورش را اشرار تهران و وزرای بی دين و خودخواه 

محاصره نکرده اند. اگر در ميدان کربال هفتاد و دو نفر اعوان و انصار  حسين 

ظلوم را شهيد کردند، در ميدان تهران دوست نفر متابعان طباطبائی قربان م

راه حريت شما شدند. مگر مظفرالدين شاه سلطان مظلوم شما ايرانيان نيست 

که در ميدان تهران تنها و مظلوم مانده است و اطرافش را اين وزيران بی دين 

  )34( و المذهب تنگ گرفته اند.

 »دستورنامه حزب سوسيال دموکرات...«ی به نام همين جمعيت در متن ديگر

. از آن جائی که حفظ نظم و امنيت شهر از هر حيث به 2ماده « می نويسند: 

عهده حاکم و کدخداها است، حزب انقالبی فعالً نبايد در امور داخلی و اداری 

دخالت کند ولی با در نظر گرفتن اين که هنوز قوانينی برای ادارات بلدی وضع 

ه است و برقراری نظم در شهر به طور بدوی انجام می گيرد، لذا اجازه نشد

  » داده می شود که به کدخداها در برقراری نظم کمک گردد

. مجموع کار و رفتار اعضاء حزب بايد 11ماده « و کمی پائين تر می خوانيم 

متوجه يک نکته باشد. نيک ورزی  و ترقی، ولی به نحوی که بر شرف و 

  ) 35» (خلل وارد نشودقدس مذهب 

از طيف چپ  رويکردی ،»اجتماعيون، عاميون«سران  مشاهده می کنيد که 

بشر، در سالهای دعوی سوسياليست بودن و پرچمداری رهائی  ، بابورژوازی
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مظلوميت شاه قاجار چگونه برای  نطفه بندی ابراز وجود سياسی اين طبقه،

ا و هکارگران توسط فئودال ،دهقانانر ند، چگونه از استثمانسينه چاک می ز

کنند، تا به کجا پاسدار قداست مذهب و حريم مراجع سرمايه داران دفاع می 

خواستند تا قدم به قدم مطيع و  استثمارشوندگان  میو چگونه از  دين هستند

  باشند. » علمای اعالم« منقاد 

خود، در ملی در طول دوره زمامداری کمی به جلوتر آئيم، مصدق و جبهه 

مرداد، با همه توان به دفاع از منافع  28های منتهی به کودتای فاشيستی  سال

فئودال ها و سرکوب جنبش های دهقانی وفادار ماندند، هيچ کالمی عليه ارتجاع 

مذهبی، خرافه بافی های قرون وسطائی اسالمی بر زبان نياوردند و هيچ قدمی 

در شستشوی مغزی کارگران و در راه  محدود ساختن نقش مخرب روحانيت 

دهقانان بر نداشتند. احزاب جبهه ملی و مصدق لحظه به لحظه بر وفاداری 

هيچ  اصرار ورزيدند. واقعيت اين است که لطنتبدون هيچ تقليل خود به س

نماينده رسمی اين طبقه در هيچ نهاد قدرت دولتی يا در هيچ حزب و تشکيالت 

 عليه بربريت ی را به نفع دهقانان،رين موضعگيراپوزيسون، حتی ساده ت

اربابان فئودال، به زيان دين و نقش روحانيون يا عليه سلطنت و ظل هللا بودن 

همه جا به  شاهان اتخاذ نکردند. نه فقط اين کار را انجام ندادند که بالعکس

های دينی خرافه بافيو تجليل از  محکوم ساختن هر اعتراض استثمار شوندگان

 مصدق در برهه معينیکريم در مقابل رژيم شاهنشاهی پرداختند. روحانيون و ت

از عمر دولت خود طرحی را پيش کشيد که به موجب آن بهره مالکانه فئودالی 

و الزم االجرا می شد. احزاب تشکيل درصد کل محصول تعيين  20بر مبنای 

ه دهنده جبهه ملی با بی شرمی تمام، اين طرح را در بوق و کرنا نموده و ب

عنوان سند حمايت مصدق از دهقانان جنجال کرده اند!! قضيه از همه لحاظ 

هيچ حمايتی از استثمار شوندگان دهقان فقط معکوس بود. اوال. طرح مذکور نه 

به عمل نمی آورد که بالعکس، به دفاع سرسختانه از منافع استثمارگران فئودال 

ر می ساخت تا بدون هيچ می پرداخت. به اين دليل روشن که دهقانان را مجبو

درصد حاصل کار و زنج و زحمت ساالنه خود را تسليم مشتی فئودال  20دليل 
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جالد و جنايتکار کنند. ثانياً در شرائطی که مصدق دست به کار تهيه و تنظيم 

اين طرح شد کل دهقانان در سراسر ايران يک دل و يک صدا عليه استثمار 

چ کجا حاضر به پرداخت هيچ مقدار بهره فئودالی می جنگيدند. آن ها در هي

مالکانه نبودند و الغاء کامل مناسبات ارباب و رعيتی را در صدر مطالبات 

خود قرار می دادند. در واقع اين دولت مصدق بود که از طريق اعزام قوای 

ارتش و ژاندارم، جنبش دهقانی را سرکوب می کرد و توده وسيع دهقان را 

مالکانه به فئودالهای دژخيم می نمود. طرح مصدق  مجبور به پرداخت بهره

درصد بهره مالکانه نيز جزء پيوسته ای  20دائر بر الزام دهقانان به پرداخت 

سرکوب جنبش کارگری و حلقه ای از کارزار دولت وی در حمايت پروسه از 

  از منافع اربابان فئودال بود. 

اين هم فراتر برويم،  ها  مصدق و احزاب جبهه ملی و پيشينيان طبقاتی آناز 

ايران،حتی وقتی که اين  حتی عناصر و رويکردهای چپ نمای بورژوازی

بلند کرده اند!! حتی وقتی با فريبکاری و دروغ و » کمونيسم«عناصر بيرق 

نيرنگ، وسيع ترين بخش توده های کارگر و دهقان را پياده نظام رقابت جوئی 

م در کنار فئودال ها و عليه دهقانان خويش ساخته اند، باز هو قدرت خواهی 

اين مدعا است. به  بارزايفای نقش نموده اند. حزب توده مصداق از همه لحاظ 

ً  اتاين موضوعهمه    در همين کتاب در بخش خاص خود خواهيم پرداخت. حتما

به طور معمول  در پروسه انکشاف پرشتاب سرمايه داری،جنبش دهقانی 

تأثيرپذيری زيادی ازنوع مواجهه رويکردهای مختلف درون طبقه سرمايه دار 

نسبت به فئوداليسم و مناسبات کهنه مسلط دارد، اما بورژوازی ايران سوای 

سازش و تسليم در مقابل حاکمان فئودال و اربابان دين يا عريضه نگاری و 

در  آنچهو رسم ديگری نداشت. بست نشينی و توسل به آستان قدرت آنها راه 

جبهه ملی و مصدق عاميون،  –اجتماعيون مورد کوچک خان و جنبش جنگل، 

يا حزب توده و همانندان گفتيم، طبيعتاً مسائل سال های بعد از مشروطيت و 

ً تأکيد بر  ً دهه ها بعد از آن تاريخ است، اما هدف از بيان آنها صرفا بعضا

مايه دار ايران تاريخاً داشته است و از خود ماهيت و نقشی است که طبقه سر
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از همه اينها که بگذريم، بورژوازی در شرائطی که هنوز  ظاهر ساخته است.

روند توسعه سرمايه داری فازهای نخست خود را پشت سر می نهاد، شريک 

و نقش تعيين  فئودال ها در استثمار دهقانان و در ساختار قدرت سياسی بود

آنان احراز و بازی می کرد. با توجه به همه  سرکوب مبارزاتکننده ای در 

 گونه اثرگذاری هيچ اهل نه فقط حتی چپ ترين جناح آن اين نکات بورژوازی

جا سد آهنين سر راه  که همه نبوداعتالی مبارزات توده های دهقان  زمينه در

  اين مبارزات نيز بوده است. 

ابطه در اين ردی تر، به نقش پرولتاريا به مسأله باز هم مهم تر يا در واقع کلي

اشاره کنيم. جنبش دهقانی در دوران جدال ميان بورژوازی و فئوداليسم فقط 

طبقه  مختلف حوزه سرريز راهبردها، نقشه ها و چاره پردازی های احزاب

سرمايه دار نيست. به همين اندازه و گاه شايد هم بيشتر می تواند تحت تأثير 

ی پرولتاريا باشد. وضعی که در جامعه روسيه به وضوح موج مبارزه طبقات

و  17اين است که طبقه کارگر ايران در سده های  مشکلشاهد آن بوديم، اما 

و هيچ موجوديت  بودميالدی هنوز پا به صحنه تاريخ نگذاشته  19يا حتی  18

. اين طبقه در شروع قرن بيستم نيز ضعيف تر از آن اجتماعی نداشت ملموس

ه بتواند جنبش دهقانی را از ورطه رکود و رخوت دامنگيرش خارج بود ک

بحث کرد اما ماحصل کالم اين است  به تفصيلسازد. در اين زمينه می توان 

که ريشه فتور مبارزات توده های دهقان در دوره تاريخی مورد بحث را بايد 

 شقبل از هر چيز و بيشتر از هر کجای ديگر، در اينجا جستجو نمود. جنب

اعتال و » دوره مشروطيت«دهقانی به همه اين دالئل در سالهای موسوم به 

سرکشی بارزی نداشت، اما اين به آن معنی نيست که دهقانان در نواحی مختلف 

  کشور، دست به شورش نمی زدند.

 و آنجا شاهد مبارزات طغيان آلودیدر عهد سلطنت ناصرالدين شاه قاجار اينجا 

آنها را دهقانان و نقطه عزيمتشان را ضديت با استثمار  هستيم که نيروی واقعی

ان در مازندر» قيام قلعه طبرسی«فئودالی تعيين می کرد. خيزش معروف به 

دهقان شرکت داشتند.  2000ها است. در اين خيزش حدود  يکی از اين جنبش
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 عليه حاکمان فئودال دست» مالحسين بشرويه«آنها به سرکردگی فردی به نام 

ح بردند، برای مدتی جنگيدند و سرانجام قتل عام شدند. قيام دهقانان به سال

زنجان نيز در همين دوره روی داده است. قيام کنندگان يک جمعيت دهات 

توسط دستگاه قدرت  همهزار نفری را تشکيل می دادند. اين خيزش  10بزرگ 

وره ين دفئودالی سرکوب شد و شمار کثيری از دهقانان به قتل رسيدند. در هم

جنب و جوش های دهقانی ديگری در گرگان، کرمان، آذربايجان يا نواحی 

که بيشتر اين رخدادها مثل غالب خيزش های  يادآوری کنمديگر رخ داد. 

دهقانی سده های پيش، پوشش دينی تن کردند، به همين خاطر فرسودند و آلت 

روع ش» بابيه«م فعل نوعی ارتجاع دينی قرار گرفتند. آنچه در ايران تحت نا

 اعتراض ، بيش از هر چيزخود پايه های اجتماعیبه ابراز وجود نمود، در 

. توده ولو نه چندان کثير ان بود که به ورطه گمراهی غلتيدبخش هائی از دهقان

بريدن از يک نحله به انسان هائی که زير اين پرچم راه افتادند هيچ رغبتی 

از فشار وحشيانه ها  را نداشتند. آن دينی ديگربه نحله  نهادندينی و روی 

اع ، فئوداليسم و ارتجندبود عاصینظام فئودال و جنايات بی حقوقی  استثمار،

دينی همپيوندش را اختاپوس مسلطی بر فضای معيشت، کار و زندگی اجتماعی 

جوانان آنها قوانين قرون وسطائی اسالم را که همه جا نقش  خود می ديدند.

قدرت فئودالی عليه هر شکل حقوق اجتماعی و آزادی های سالح و ساز و کار 

ی، های عاصاين دهقانان و انسان اوليه انسانی را بازی می کرد بر نمی تابيدند. 

راه نجاتی می جستند. در هيچ کجا هيچ دريچه واقعی رهائی بر روی آنها باز 

وجه تنبود و در برهوت تيره و تار ديکتاتوری هار فئودالی طنين هر صدائی 

 از قعر همين شرائط» بابيه«پديده ای به نام  ها را به سوی خود جلب می نمود.آن

 و استثمار فئودالیجمعيت دهقان ضد چرا يک  ،چرا چنين می شدبيرون آمد. 

 ،می شدند دين ساالر جديد يک فرقهملعبه دست  خواهان تغييرات و ازادی ها،

به ماهيت تاريخاً ارتجاعی بورژوازی ايران در يک  باز هم حادثه ای است که

دهقانان مجبور  گشتبر می سوی و غيبت جنبش کارگری در سوی ديگر 

ار کنند، پيک و مظالم و بی حقوقی های نظام فئودال بودند عليه استثمار فئودالی
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راه حلها و ساز و کارهای تاريخی و طبقاتی فرا رفتن  فئوداليسم،اما مبارزه با 

نوين را می خواهد. بورژوازی  ای اين مناسبات و تاختن به سوی جامعه از

همنوائی با زير فشار ماهيت از بين و بن ارتجاعی خود، هيچ شکل ايران 

 هاآن روز رجنبش کارگری نيز دجنبش استثمارستيز دهقانی را بر نمی تابيد. 

بود.  غائبهيچ ظهور و بروزی نداشت و از صحنه مجادالت اجتماعی کالً 

ان يا دهقان زادگانی را تار و پود خشم و قهر دهقان ،دنيای نارضائی» بابيه«

راهبرد  افق و فاقد هر نوع نطفه بندی اوليه خود می ساخت که از يک سوی 

بودند و از سوی ديگر چشم به راه نوعی تغيير و بهبود وضع  راديکال پيکار

  روز خويش داشتند. 

دهقانان اصفهان، آذربايجان، گيالن،  اشاره شد،سوای شورش هائی که در باال 

خورشيدی به  1286به ويژه از سال  ،ايام آنماکو، قوچان و سيستان نيز در 

بعد درگير جنگ و ستيز با فئودال ها شدند، عصيان عليه پرداخت بهره مالکانه، 

ها و بذرهای مالکان يات و سيورسات، مصادره دامخودداری از پرداخت مال

  ) 36که توسط دهقانان صورت می گرفت. ( بودندبزرگ از جمله اقداماتی 

از زندگی، کار، استثمار و سيه روزی توده های وسيع کارگر و دهقان و سپس 

مبارزات روز آنان گفتيم. به سراغ جنبش مشروطه خواهی بورژوازی برويم. 

 وها، رنجها يا نارضائی و خشم از فشار استثمار، درد ميزاناين جنبش هيچ 

درصدی دهقان، خيل چشمگير بردگان مزدی نوظهور يا توده  80قهر جمعيت 

چ را در هي زحمتکش وسيع خلع يد شدگان بيکار و ساير انسان های ناراضی

رسم ارتجاع بورژوازی است . با اين وجود نمی دادانعکاس کجای خود مجال 

ش را هر چه هست حتی االمکان بر موج که بار انتظارات و خواسته های روز

انفجار و شورش يا حداقل بر خيزاب خشم توده های عاصی راهی ساحل سازد. 

مشروطيت راه حل سراسر ارتجاعی طبقه سرمايه دار ايران برای عبور از 

مناسبات گنديده و پوسيده فئودالی به نوعی از نظم بردگی مزدی و رابطه خريد 

، کارگران، خلع يد شدگان مفلوک »راه حل«در اين  و فروش نيروی کار بود.

بيکار و بيشترين بخش دهقانانان به هيچ چيز دست نمی يافتند. آنان بايد نقش 
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بارکشان بيگار و بدون هيچ چشم انداز را برای بورژوازی بازی می کردند. 

 مختلف طبقه  بشرستيز سرمايه داردر ميان اليه های حتی قابل تعمق است که 

. ردندکمذهبی ترين و درنده ترين آنها صف مقدم جنبش را پر می  ،جع ترينمرت

را در زمره نخستين » رژی«شايد بتوان سناريوی کميک موسوم به واقعه 

تمرينات و آزمون های بورژوازی برای فتح باب جنبش مشروطه طلبی و 

ار مشق قدرت به حساب آورد. حادثه ای که مورد همه نوع باژگونه پردازی قر

گرفته است و هر بازگوئی آن بدترين شکل شستشوی مغزی توده کارگر را 

  دنبال کرده است. 

ماجرا از اين قرار بود که شاه قاجار (ناصرالدين شاه) با انعقاد يک قرارداد، 

هزار  15امتياز داد و ستد کل توتون و تنباکوی کشور را در ازاء دريافت مبلغ 

. داستان قرارداد نمود دار انگليسی واگذاربه يک سرمايه ليره در هر سال 

، اما رسی استبسيار مفصل است و مفاد آن از جهات مختلف قابل گفتگو و بر

جای خاصی را احراز نمی کند. صدر و ذيل سناريو در  در بحث حاضر ما

چگونگی تقسيم سود حاصل از اضافه محصول دهقانان و کار اضافی توده 

ايرانی، روحانيت شريک آنها، سرمايه داران کارگر، ميان سرمايه داران 

انگليسی، دربار قاجار و اشرافيت فئودال خالصه می شد. بازرگانان داخلی و 

شرکا، سودهای عظيم خويش در اين قلمرو را از دست می دادند، در حالی که 

ها، سرشارترين ارقام سود را کسب می نمودند. انعقاد قرارداد رقبای انگليسی آن

يجاد کرد. صاحبان سرمايه های بزرگ از بوشهر تا شيراز، اصفهان، زلزله ا

تبريز، مشهد، تهران و جاهای ديگر به تکاپو افتادند. اينان مطابق معمول 

يکراست آستان شرکای روحانی را دق الباب کردند. کاهش سود سرمايه داران 

رد. خشم خدای اسالم را به جوش آورد. آيات غضب الهی شروع به باريدن ک

مصرف هر ميزان تنباکو يا توتونی که اضافه محصول و ارزش اضافه های 

ش مسلمان را پي تبار ايرانی اننهفته در آن، راه پيوند به شط سود سرمايه دار

نمی گرفت، حرام اعالم شد و مراجع عاليمقام شرع با صدور فتاوای متعدد 

جا ارگر است، در اينچماق دست استثمو تاريخاً چنين کردند. شريعت که هميشه 
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سالح رقابت ميان سرمايه داران شد. ميرزاحسن شيرازی، هر نوع استعمال 

توتون و تنباکو را تا لغو کامل قرارداد رژی و تضمين سودحداکثر بازرگانان 

  داخلی حرام خواند. 

کمپين مشترک کارخانه داران، تاجران، مراجع تقليد و فقهای طراز نخست 

تاد. ناصرالدين شاه مجبور به عقب نشينی گرديد، قرارداد شيعه همه جا راه اف

هزار ليره به عنوان غرامت الغاء رژی  500لغو شد و سلطنت قاجار پرداخت 

را به دوش گرفت و بر گرده توده های کارگر و دهقان بار کرد. سرمايه داران 

خود را پله نخست »  فتح مبين« داخلی و روحانيت شريک پيروز شدند و 

حات بعدی کردند.انحصار داد و ستد يکی از پرسودترين کاالهای روز از فتو

 ودهقانان دست رقبای انگليسی آنها خارج شد. سيل خروشان اضافه محصول 

 نانآسهم بالمنازع  ،ارزش اضافی ناشی از استثمار کارگران در اين قلمرو

ا ب ،يروزمندگرديد. بعالوه آن ها زورآزمائی مسالمت جويانه، سرمايه مدار و پ

دستگاه سلطنت فئودالی را تمرين کردند، برخورداری خويش از پشتوانه اليزال 

بی دانشی و توهم توده استثمارشونده را به رخ رقبای خارجی کشيدند. به همه 

اين موفقيت ها دست يافتند. در اين ميان نصيب دهقانان و کارگران هم از همه 

نها در طاليگان مشروطه طلبی صاحبان لحاظ قابل توجه و درس آموز بود. اي

سرمايه، در حالی که تازيانه های قهر استثمار، ستم و سبعيت فئوداليسم رو به 

زوال يا سرمايه داری در حال انکشاف، آخرين رمق حياتشان را می فرسود، 

شاه قاجار به عنوان  محکوم به پرداخت ميليون ها ليره غرامت گرديدند. آنچه

تعهد نموده بود، بايد يکراست از آخرين لقمه نان خالی » رژی«تاوان لغو 

هزار ليره مذکور را از بانک  500فرزندان اينان پرداخت می شد. شاه کل 

شاهی وام گرفت. وامی که بايد با بهره های عظيم و نجومی توسط توده دهقان 

و کارگر به صورت ماليات، خراج يا هر اسم و رسم ديگری به خزانه سلطنت 

  ازير می گرديد. سر

سرمايه داران بردهای متنوع داشتند. باخت ها و زيان های استثمارشوندگان 

اما متنوع تر بود. بندهای استثمار و ستمکشی اين ها مستحکم تر می شد، 
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بيگاری، گرسنگی، برهنگی، آوارگی و همه بليه های ديگر، کوبنده تر از پيش 

سود بيشتر سرمايه داران، بايد چند لایر به جانشان می افتاد. در مقابل هر لایر 

غرامت پيروزی آن ها در مصاف با رقيبان را می پرداختند و از همه اينها 

بدتر و بدفرجام تر اينکه کل قدرت پيکار خود را مصالح و مالط کاخ قدرت و 

شوکت سرمايه داران ساخته بودند. پيروزی صاحبان سرمايه را پيروزی خود 

کيم بندهای استثمار و حکومت شوندگی خويش را گامی به می پنداشتند!! تح

جلو در مبارزه با فشار استثمار و ستم و ديکتاتوری می يافتند!! جنگيدن در 

رکاب استثمارگران مردارخوار سرمايه دار را جنگ خويش تلقی می کردند!! 

قربانی شدن و نابودی در ميدان رقابت ميان سرمايه دار داخلی و خارجی به 

  ع اولی را مبارزه برای رهائی می انگاشتند. نف

واقعه رژی به سرمايه داران ايرانی و روحاينت شريک آنها نيرو داد و جنب 

و جوش بيشتر آن ها برای فشار بر سلطنت قاجار و مجبور ساختن نظام فئودال 

به برخی عقب نشينی ها در مقابل نيازهای روز پويه انکشاف سرمايه داری 

وان يد بتآورد. صاحبان سرمايه به فکر ايجاد انجمن ها افتادند، شا را به دنبال

، با دست اندرکاری افرادی مانند »انجمن شرقی«تشکيل جمعيت موسوم به 

احمد مجداالسالم کرمانی، سيد جمال واعظ، ملک المتکلمين و ميرزا علی 

جناب را رخساره شروع کوشش هائی دانست که طبقه سرمايه دار نوظهور 

. اين انجمن می ساختدستور کار خود  ،ران در راستای اعمال قدرت جمعیاي

) به وجود آمد و هدف از تأسيس  ميالدی 1897خورشيدی (  1276در سال 

خود را تشويق مصرف کاالهای بازرگانان داخلی و برحذر داشتن اهالی 

از خريد محصوالت سرمايه داران خارجی اعالم نمود.  هاشهرها و روستا

مصوبه انجمن تصريح می کرد که روحانيت بايد وظيفه تبليغ مصرف کاالهای 

داخلی و مقابله با خريد و فروش مصنوعات متعلق به بنگاههای خارجی را در 

زمره وظائف يوميه دينی خود به ويژه در ماههای رمضان و محرم و صفر 

ر اين مصوبه همچنين از روحانيون خواسته می شد تا با بازرگانان قرار دهد. د

تی يا صنع داخلی به گفتگو بنشينند و آنها را به تأسيس کارخانه ها و مراکر
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پديد آرند و با سرمايه داران خارجی »  های وطنيهشرکت«تجاری تشويق نمايند. 

و به افزايش رفت ) تعداد اين نوع انجمن ها به تدريج ر37به رقابت پردازند.(

و ديری نپائيد که بورژوازی مؤسس آنها شروع به برداشتن گام های جدی تر 

  برای پيگيری اهداف خود کرد. 

ل تشکي» شرکت اسالميه اصفهان«) مؤسسه ای زير نام 1898(  1277در سال 

شد. شرکت در بيانيه اعالم موجوديت خود، اظهار می داشت که با حمايت 

و کسبه » تجار ذوی االحترام« ، »امراء کرام« ، »ای اعالمعلم«وسيع و متحد 

خاص و عام پديد آمده است. بنيانگذاران ادامه می دادند که با تأسيس اين بنگاه 

اقتصادی به کوشش های جامع االطراف و مؤثری برای مقابله با نفوذ شرکت 

تومان هزار  150های خارجی در ايران دست خواهند زد. سرمايه اوليه بنگاه 

 50روز بود که به صورت شرکت سهامی اداره می شد. شمار اوراق سهام 

از اين » شرکت اسالميه اصفهان«تومان بود.  10هزار تومان و بهای هر سهم 

طريق سرمايه در گردشی به مبلغ نيم ميليون تومان در اختيار گرفت و همزمان 

هر نوع داد و «  اساسنامه کار خود را منتشر ساخت. اساسنامه می گفت که

ستد امتعه خارجی قابل تقبيح است، بايد هَم خود را صرف ترقی متاع داخلی 

و آوردن چرخ اسباب و کارخانجات مفيد نمود، حمل متاع داخله به خارج بر 

حسب اقتضاء انجام گيرد و به موقع خود در کشيدن راههای شوسه و آهن 

حاج مايه دار معروف، سر) رياست شرکت را 38( »... اهتمام خواهد شد

ا هين تاجر کازرونی به عهده داشت. نيروی محرکه تشکيل اين انجمنمحمدحس

و جمعيت ها را همان گونه که ديديم افرادی تشکيل می دادند که يا شخصاً 

صاحب سرمايه های کالن بودند و يا با بازاريان و سرمايه داران، رابطه بسيار 

ناصری از بورژوازی که متناسب با تنگاتنگ و منافع مشترک داشتند. ع

حضور سرمايه های خويش در بازار داد و ستد و صنعت جهانی، کم يا بيش 

در اروپا، به ويژه جوامعی مانند انگليس  19و  18به آنچه در طول سده های 

مشخص و فرانسه روی داده بود، آشنائی داشتند. يک ويژگی اين رويکرد 

 ممالک ریبود که از کل پروسه تحوالت جا درون طبقه سرمايه دار ايران آن
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چيزی را می ديد که به امتيازات و منافع متعالی فقط  ،و عواقبش آثارغربی و 

صاحبان سرمايه مربوط می شد. تصور سرمايه داران مذکور از انقالبات و 

جوامع غربی آن بود که گويا چند تاجر و شماری صنعتگر،  درون ويدادهایر

ده اند، خواستار بهبود موقعيت باب عريضه نگاری به آستان شاهان باز کر

شده اند. شاه را هشدار داده اند که سودآوری سرشار سرمايه هايشان حتماً  دخو

 هباالخرموجب عظمت ميهن و مايه اعتالی نام و شوکت سلطان خواهد گرديد.و 

اينکه گويا سالطين ممالک غربی نيز اهميت عريضه اربابان تجارت و صنعت 

را درک کرده اند و حکم به تحول اوضاع بر وفق مراد آنان داده اند!!. اين 

بخش ارتجاع بورژوازی نه هيچ چيزی از جنبش های عظيم کارگری چند قرن 

سير رخدادها  متوالی اروپا می دانست، نه از نقش طبقات اجتماعی مختلف در

خبر داشت، نه عظمت ميدانداری توده کارگر فرانسه در انقالبات فوريه و 

يا کارگران ساير کشورها در قيامها و انقالبات ديگر اين سده  در  1848ژوئن 

مخيله اش جائی پيدا می کرد و نه اساساً برای استثمارشوندگان و زحمتکشان 

ران در سياحت های خود می ديدند يا هيچ نقشی قائل بود. اين سرمايه دادنيا 

از شرکای خارجی می شنيدند که بورژوازی اروپا در پهنه اقتصاد و سياست 

اری عريضه نگ تالششان اين می شد که با کلت و موقعيت مهمی کسب کرده اس

ويش به و تحويل طومارهای ملتمسانه به درگاه سلطان، راه را برای عروج خ

آنچه اين جماعت می خواست به ويژه با حدود  !!چنان موقعيتی هموار سازند

در زمره مسائلی  نبود که مورد نکول شاه قرار گيرد.  و ثغور معينی که داشت،

حتی شرکا و حاميان انگليسی و غربی دربار هم  با همه تأکيدی که بر نقش 

مسلط خود در برنامه ريزی ها، سياست گذاری ها و مسائل مربوط به چرخه 

ی سرمايه اجتماعی ايران داشتند، در غالب موارد مطالبات اين ارزش افزائ

بخش بورژوازی را منطبق بر خواسته ها و انتظارات رو خويش می يافتند. به 

همين دليل هم نمايندگان جناح مذکور در همين دوره مورد گفتگو، نه پرشتاب، 

 ،هاانجمن سازی ها و عريضه نويسی اما کم کم وارد سرای قدرت گرديدند.

هر روز که می گذشت وسعت و شتاب بيشتری پيدا می کرد. زعمای جناح 
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مورد بحث بورژوازی در نامه تظلم آميزی که تسليم ناصرالدين شاه کردند 

اين بندگان را به شخصی بسپاريد که دولتخواه باشد، بی طمع باشد، «نوشتند: 

ه و وزارتخانبی غرض باشد، گرسنه نباشد، مقتدر باشد، حکمش در همه بالد 

تعيش خود قرار ندهد، اين  مداخل وها نفاذ داشته باشد، تجار و فقرا را محل 

که وزارت تجارت را به او تفويض فرموده ايد از اول تا » نصيرالدوله«جناب 

  ) 39» (به حال همه را برعکس رفتار نموده اند

ی پيشنهادناصرالدين شاه در پاسخ نويسندگان طومار از آنها خواست که اگر 

دارند مطرح سازند و صاحبان سرمايه پس از ادای سپاس!! نامه جديدی تنظيم 

کردند. در اين نامه بر مسائلی مانند اهميت احترام به مالکيت خصوصی و 

مصونيت مستغالت و دارائی های سرمايه داران داخلی از تعرض حکام، احاله 

ن و کارخانه داران داخلی، اختيار بازار پولی کشور به بازرگانان و بانکدارا

های غيرايرانی يا مايه داران ايرانی در مقابل شرکتحمايت جدی از منافع سر

تأسيس نهاد ويژه ای  نو در پاياجلوگيری از ورود کاالهای خارجی تأکيد شد 

اين  ههم تضمين و تحقق شايسته به عنوان ارگان» مجلس وکالی تجار«به نام 

  خواسته ها پيشنهاد گرديد. 

به منظور » حاجی ميرزا حسين خان سپهساالر«پيش تر در زمان صدارت 

ساختار حاکميت فئودالی با نيازهای انکشاف کاپيتاليستی  تدريجی منطبق سازی

) اما 40وزراتخانه از جمله وزارت تجارت پديد آمده بود، ( 9روز جامعه، 

ده مورد نماين 10سرمايه داران اينک اصرار داشتند که مجلسی متشکل از 

سودشان در رقابت با مطلوب ماشين دولتی، پاسدار سهم  جواراعتماد آنها در 

ر ت وسيعسرمايه های خارجی و پاسخگوی تضمين شرائط الزم برای انباشت 

و سودآورتر سرمايه هايشان باشد. طولی نکشيد که اين مجلس تأسيس گرديد، 

دارانی مانند حاج ميرزا اما کار چندانی از پيش نبرد، به همين خاطر سرمايه 

حسن امين الضرب و شرکا فعاليت بسيار گسترده ای را برای جلب موافقت 

آغاز نمودند و ادامه دادند. جنبش مشروطه » بانک ملی«در زمينه تشکيل دولت 

با طومار نويسی های بازرگانان و کارخانه داران اين بخش ارتجاع بورژوازی 
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ا و شکايات دو چيز بود. اول اينکه نظام آغاز شد. محور همه تظلم خواهی ه

فئودال از ديوار بلند موانع سر راه توسعه تجارت و انباشت سرمايه اندک، 

اندک بکاهد. دوم و به همين اندازه مهم آنکه قدرت سياسی روز، از انعقاد 

قراردادهای مضر به حال سرمايه داران داخلی با دولت های ديگر، سپردن بی 

اقتصادی پرسود به آن دولت ها و شرکت ها، يا حمايت بدون دريغ امتيازات 

در و پيکر از سرمايه های خارجی دست بردارد و باالخره و در همين راستا، 

ها و سرمايه داران ی در مقابل زيادت خواهی دولتاز منافع سرمايه داران داخل

ه داران اين سرمايها و تقالهای نمايد. آنچه در هيچ حوزه از تالشخارجی دفاع 

کوپ با هيچ تلس» ترقيخواه«بسيار  ،»!!وطن پرست«بسيار ،»!!ملی«بسيار 

 ه گری بافوق مدرن نيرومندی به چشم نمی آمد، بارقه ای ولو کور، از ستيز

 ،مالک ،يا هر نهاد، استبداد هار فئودالی و دينی فئوداليسم، سلطنت، مذهب

ار ها آستانبوس درب اينتمامی طائی بود. کامالً بالعکس قانون و عرف قرون وس

حاکميت  و مدافعان ، نيازمنداندينسالطين، مريدان سينه چاک مراجع 

ودند، ب و شرکای مفتخر و مباهی اربابان فئودال استبدادی طبقات استثمارگر 

حتی با روايت سراسر مسخ و وارونه » حقوق انسانی«نه تنها هيچ تصويری از 

سايه آن را به تير می زدند. حتی نداشتند که و دروغين بورژوائی آن در ذهن 

انتظارات اين جناح بورژوازی در درون طيف نيروهای تشکيل دهنده يا 

شريک و حامی ساختار قدرت دولتی، واکنش های متفاوتی را به دنبال آورد. 

آدم هائی مانند امين السلطان، عين الدوله، مشيرالدوله، امير بهادر جنگ، 

نمايندگان جان سخت نظام فئودالی بعالوه روحانيت ماوراء ناصرالملک، ساير 

» شيخ فضل هللا نوری« ارتجاعی هم پيمان آنها، از نوع امام جمعه تهران يا 

با همه دار و ندار خويش به ستيز با پيشنهادات مذکور بر خاستند. جماعت اخير 

حال  به طور معمول از پشتيبانی روسيه تزاری برخوردار بودند و در همان

نفوذ زيادی بر روی شاه قاجار و دستگاه سلطنت داشتند. سرمايه داران انگليسی 

و دولت اين کشور اگر چه اينجا و آنجا منافعی متمايز با رقبای ايرانی خود 

داشتند، اما در پاره ای موارد و از همه مهم تر در حوزه شکستن سدهای سر 
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اه رئودالی روز و هموارسازی راه پيش ريز گسترده سرمايه، اصالح روبنای ف

حقوقی و اجتماعی متناظر با نيازهای گسترش  ،استقرار فراساختارهای سياسی

سرمايه داری، با بورژوازی مشروطه خواه اهل عريضه نگاری، تفاهم نشان 

می دادند، در پاره ای موارد خود نيز بر ضرورت اين گونه تحوالت اصرار 

 و ثروت و قدرت ر چيز به حفظ تاج و تخت. شاهان قاجار بيش از همی کردند

خود می انديشيدند و برای اين کار حمايت اشرافيت فئودالی، مرتجع ترين اليه 

روحانيت پاسدار فئوداليسم و هر دو دولت روسيه و انگليس به ويژه اولی را 

  بسيار ضروری می ديدند.

ر دهقان و کارگنظام فئودال آستانه احتضار را می کوبيد. قهر توده های عاصی 

راه انفجار را می جست. انکشاف روز به روز شيوه توليد کاپيتاليستی وقوع 

ل ک اصالحات مقتضی در روبنای سياسی و اجتماعی حاضر را طلب می کرد.

طبقه سرمايه دار، انجام اين تحوالت را به شيوه هر چه مسالمت آميزتر دنبال 

پشت سر هم راهی حوزه انباشت  می نمود. به موازات اين رخدادها سرمايه ها

بودند، قراردادهای اقتصادی يکی پس از ديگری منعقد می شدند، با همه اينها 

اوضاع مالی جامعه روز به روز بدتر می شد. سلطنت قاجار و دستگاه نظم 

وند راعتراضات به همين خاطر هيچ پاسخی برای مشکالت نداشتند.  فئودالی

اصی استثمارشوندگان ع ،فقر و فالکت و قحطی، گرسنگی و پيمودمی  افزايش 

را آماده طغيان و ريختن به خيابان ها می کرد. اما مهار اوضاع در دست 

بورژوازی بود. حتی کليد انفجار قهر و خشم توده های عاصی دهقان و کارگر 

را هم سرمايه داران مرتجع و روحانيت شريک در دست داشتند. سفينه بانان 

ری اوضاع و آزمون چند باره شانس، هيئتی از مستشاران قدرت برای دستکا

بلژيکی را استخدام کردند و در رأس امور مالی کشور قرار دادند.  اين کار 

) در دوره صدارات امين الدوله روی داد و نه تنها از 1908( 1287در سال 

 رئيس» مسيونوز« موج اعتراضات نکاست که بر دامنه و شدت آن ها افزود. 

مذکور قوانينی را برای گمرکات و تعديل مشکالت بازرگانی و اقتصادی  هيأت

به اجراء نهاد. اين مصوبات در همان حال که بار فشار اقتصادی روزافزون 
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خت می سا تر نظام فئودال و دربار شاه را بر گرده استثمارشوندگان سنگين

اين  مفاد د. مطابقکروجه برخی سرمايه داران داخلی می مت همهائی را زيان

تصويب نامه ها بازرگانان روسی در قبال صادرات و واردات کاالهای خود 

کمترين هزينه گمرکی را می پرداختند. اين هزينه ها در مورد سرمايه داران 

انگليسی و شرکای ايرانی آنها هر چند نامحسوس اما تا حدودی بيشتر بود. 

ران ايرانی رقيب شرکتها و باالترين ميزان مالياتهای گمرکی دامن سرمايه دا

بنگاههای سرمايه گذاری و مالی خارجی را می گرفت. موضوعی که طبيعتاً 

  موج نارضائی اين جماعت را بيش از پيش دامن می زد. 

هر اقدامی که صورت می گرفت و هر حادثه ای که به وقوع می پيوست 

ر بل تحمل توضعيت معيشت توده های دهقان و کارگر را باز هم بدتر و غيرقا

می کرد. فئودال ها مدام ميزان بهره مالکانه، شمار خراجها، سيورسات و حجم 

هر کدام اينها را باال می بردند، اکثريت عظيم دهقانان از عهده پرداخت بر 

نمی آمدند. تعداد خلع يدشدگان بيکار و بدون هيچ درآمد رو به اوج می رفت. 

کاری می يافتند کفاف زندگی آن ها را بهای شبه رايگان نيروی کار کسانی که 

نمی داد. سرمايه داران داخلی هر لایر زيان ناشی از ضعف رقابت خود با 

رقبای خارجی را به صورت چند برابر بر بهای کاالها می افزودند و اين 

افزايش قيمت، به نوبه خود معيشت موجود استثمارشوندگان را دستخوش 

هم عشاير جالد نه های خوانين و رؤسای سالخی های جديد می کرد. تازيا

سخت تر از سابق بر پيکر دردمند رعيت فرود می آمد. قحطی و بيماری بسيار 

و غال اهالی شهرها و روستاها را در خود می پيچيد. همه چيز رو به وخامت 

می رفت و در اين ميان فقط سرمايه ها و سرمايه داران بودند که با شتاب تمام 

کردند، فربه تر می شدند، به سودهای عظيم تر دست می يافتند. به رشد می 

دامنه انتظاراتشان وسيع تر  سوی تسخير اهرم های مؤثرتر قدرت می شتافتند،

  و چشم انداز پيروزی هايشان دلپذيرتر می شد. 

مصوبه های گمرکی هيأت بلژيکی، ميدان تازه ای برای اعتراض را در برابر 

ظفرالدين شاه که به دنبال قتل پدرش بر تخت سلطنت نشسته اينان باز نمود. م
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بود به دليل بيماری و به دنبال گرفتن وام های کالن از بانکهای خارجی، در 

غرب به سر می برد. امين السلطان موسوم به اتابک زمام تمامی کارها را در 

دست داشت. بنياد کار وی بر سرکوب قهرآميز هر انتقاد و اعتراض بود. 

برای خالصی از شر قوانين گمرکی  ،مطابق معمول ،سرمايه داران داخلی

و رفع تأثير مصوبه های وی بر کاهش سود خويش، باز هم به » مسيو نوز«

تظلم «عريضه نگاری پرداختند. پاسخ امين السطان اين بار ايستادگی در مقابل 

. او توان صاحبان سرمايه و دفاع مصرانه از کيان نظام فئودال بود» خواهی

الزم انجام اين کار را نداشت، زير از  پشتيبانی ساير دولتمردان و سياستگذاران 

نظام برخوردار نبود. بر همين اساس هم ايستادگی وی در مقابل فشار مستمر 

عريضه نويسان سرمايه دار نه فقط راه به جائی نبرد که عزل وی و عروج 

  عين الدوله به صدارت را در پی آورد. 

ر اعظم جديد بسيار سريع دست به کار شد و کوشيد که بساط اعتراض و صد

ها  نامه نگاری صاحبان سرمايه را جمع کند. او کمر به دفاع از همه سياست

بست، آماده سرکوب مخالفان شد، ترکيب » نوز«و مصوبه های گمرکی 

متشکل از عوامل سرکوب فيزيکی و فکری، از  ،اندامواری از نيروهای قهر

اهيان و داروغه های مسلح گرفته تا امام جمعه و شيخ فضل هللا و صاحب سپ

امتياز نشريه حبل المتين و عناصر ديگر را به صف نمود. برگ اول بازی را 

با بيانيه مشروح يکی از علمای نجف بر زمين کوبيد. صادر کننده بيانيه از 

ن آغاز نکوهش مشروح امين السلطان، صدراعظم معزول مورد نفرت همگا

می کرد و هر کالم اين مذمت نامه را به زبان بی زبانی اما بسيار رسا و گويا 

 ها و عدالت پروری های اوی تقديس عين الدوله و بيان کفايتساز و برگی برا

می نمود!! نخست وزير جديد با اتخاذ تدابير الزم آماده رد تقاضای بازرگانان 

ز تعرفه های گمرکی مصوب هيأت و کارخانه داران داخلی شد. بر حمايت ا

بلژيکی اصرار ورزيد، متمردين از پرداخت ماليات را مورد آزار و اذيت 

قرار داد و در اينجا بود که باالترين اليه بورژوازی اپوزيسون نيز مهره های 

کارآمد شطرنج کارزار را وارد ميدان کرد. روحانيت شريک اين اليه از جمله 
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مراهان وارد صحنه شدند. پيش از ورود رسمی اينان، طباطبائی و بهبهانی و ه

عده ای از بازاريان شهر تهران با تعطيل مغازه های خود راهی شهر ری 

بودند تا بساط شکايت از مظالم اربابان فئودال را در حرم عبدالعظيم پهن کنند!! 

ی متحصنين شهر ری دليل تحصن خود را بدرفتاری مأموران گمرک، اخاذ

با بازرگانان اعالم نمودند. آنها با طرح » نوز«جار و رفتار خصمانه دولت از ت

  اين مسائل تقاضای رسيدگی کردند.

استغاثه صاحبان سرمايه دل سنگ حاکمان فئودال را نرم نکرد. عين الدوله به 

تدارک گسترده سرکوب ادامه داد و در طول چند روز با برنامه ريزی های 

ای ديگر شروع به نمايش قدرت کرد. واگذاری الزم در پايتخت و برخی شهره

زمين قبرستان محله کفشدوزان تهران به بانک روس از طريق شيخ فضل هللا 

نوری، هتک حيثيت يکی از آخوندهای کرمان و ضرب و شتم وی توسط 

با لباس روحانيت در روزنامه های کشور، » نوز« ظفرالسلطنه، انتشار عکس 

ان در تهران و باالخره به چوب بستن سيد هاشم تشديد بيش از پيش فضای خفق

قندی، از تاجران قند به دستور عالء الدوله از جمله اين قدرت نمائی ها بودند. 

صدراعظم تام االختيار سلطنت فئودال کل اين کارها را انجام داد تا بورژوازی 

 عريضه نويس و معترض به سياست های مالياتی و گمرکی دولت را دچار

ها در شرائط روز مطابق معمول، صاحبان ازد، اما اين دهشت آفرينيوحشت س

مصمم تر ساخت.  خويش سرمايه و روحانيت همدستش را در ادامه اعتراضات

سرمايه داران معمم و مرجع شريعت با خيل مالزمان تاجر و کارخانه دار 

 راهی شهر ری شدند تا به شرکای متحصن خود در آنجا بپيوندند. طباطبائی و

بهبهانی و عده ای ديگر با تنظيم طوماری اجتماع خويش در صحن عبدالعظيم 

را به عين الدوله و دربار شاه قاجار اطالع دادند. آنان اعالم کردند که تا حصول 

مطالباتشان به بست نشينی ادامه می دهند. با شروع تحصن گفتگوی دو جانبه 

اقشات به درازا کشيد. ميان حاکمان فئودال و بورژوازی آغاز گرديد. من

نمايندگان متحصن سرمايه بر خواست های خويش اصرار کردند. عين الدوله 

مطالبات آنان را نکول کرد. دو طرف بر مواضع خود پای فشردند. مظفرالدين 
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شاه خواستار تهيه ليست انتظارات از سوی بست نشينان گرديد و سرانجام 

انی خواست های خويش را به شرح سرمايه داران تاجر و کارخانه دار و روح

  زير جمعبندی کردند و در اختيار شاه قرار دادند. 

  عسکر گاريچی جای خويش در جاده قم را به فرد ديگری بسپارد!! .1

 تفويض مجدد توليت مدرسه مروی به حاجی شيخ مرتضی!! .2

حاجی ميرزا محمدرضا که از کرمان به رفسنجان تبعيد شده بود به شهر محل  .3

 خود باز گردد!!اقامت 

 در همه جای ايران!!» عدالتخانه« بنای  .4

 اجرای قانون اسالم در همه جای کشور!! .5

 عزل مسيو نوز از سرپرستی امور گمرکی کشور!! .6

 عزل عالء الدوله از حکمرانی تهران!! .7

  حذف ماليات تومانی يک شاهی از مواجب و مستمری ها!! .8

عبدالعظيم با تنظيم اين ليست، حدود توقعات صحن بورژوازی متحصن در 

روز خويش از نظام فئودال را مشخص کرد!! و ليست خواسته ها را از طريق 

سفير دولت عثمانی در اختيار مشيرالدوله وزير امور خارجه وقت قرار داد تا 

او تسليم عين الدوله و شاه قاجار بنمايد. سرمايه داران معمم و مکال و 

ح اين مطالبات را چنان جسارت آميز، بلندپروازانه و راديکال سياستمرد، طر

می پنداشتند که توضيح و تکرار روزانه آنها بر سر منابر وعظ را با مباهات 

د!! در افسانه ها آورده اند کردنخود  منبردار و واعظتمام دستور کار جماعت 

رد و ووقتی با بی لياقتی و زبونی تمام شکست خ» سلطان حسين صفوی«که 

تاج و تخت را تسليم محمود افغان کرد برای مدتی به حبس شاه فاتح افتاد. او 

روزی عاجزانه از زندانبان خواست تا امکان مالقاتش با محمود را فراهم 

سازد. شاه افغان با شنيدن اين خبر دچار دلهره شد که نکند، سلطان معزول 

راف وی از فتوحات تقاضای چنان سترگی دارد که انجامش موکول به انص

شب را به صبح آورد  !! ظاهراً محمود با چنين تشويشیگردد رؤيائی خويش

و آماده شنيدن حرفهای او گرديد.  رفت به ديدار شاه صفوی  روز که شد و در
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خوب که گوش داد کل تقاضای شاه اين بود که برای وضوی خود آب تميزتری 

رات بورژوازی ايران از دربار !! واقعيت اين است که ليست انتظا.می خواهد

سلطان  قاجار و حکام فئودال هم در مجموع چيز چندانی از درخواست کذائی

 تا همهشاه از صدر اعظم خود خواست معزول صفوی بيشتر نداشت. 

متحصنين را به شهر باز گرداند. اما عين الدوله و اطرافيان ضمن تظاهر به 

همکاری، راه تجهيز بيشتر قوا برای ايستادگی در مقابل هر خواست جمعيت 

شاکی را پيش گرفتند. استدالل اين گروه آن بود که اين رشته سر دراز دارد. 

ون تر معترضين های افز هر گام پسگرد، گامی در جهت  مواجهه با خواست

  خواهد شد و سرانجاِم عقب نشينی ها قابل پيش بينی نيست. 

عين الدوله و اطرافيانش را می توان سنگربانان واقعی مقاومت ارتجاع هار و 

در حال زوال فئودالی، در مقابل اصالحات جوئی زبونانه و عريضه نگارانه 

نمايندگان متحجر  ارتجاع رو به رشد بورژوازی در آن روزها به حساب آورد.

محتوم  و درنده طبقات محکوم به مرگ تاريخ، در همان حال که شبح مرگ 

ويش سنگين خ طبقاتیرا بر سر شيوه توليد و مناسبات اقتصادی تکيه گاه هستی 

باز هم چاره کار را نه در واگذاری سنگرها که در جاری نمودن  ،می بينند

طبقات و ميان از تاريخ، مبارزه های خون جستجو می کنند. عين الدوله  جوی

سرنوشت تاريخی شيوه های توليد چيزی سر در نمی آورد اما خوب می دانست 

که جنب و جوش جاری بورژوازی با همه مسالمت جوئی، حقارت و چندش 

به هر حال می رود تا خود را آلترناتيو نظام گنديده و  ،باری خواسته هايش

به همين خاطر کل توان طبقاتی خود را  محکوم به زوال فئودال سازد. درست

در تير می کرد تا در وهله نخست عمر مناسبات حاکم طوالنی تر گردد و در 

را معماری و شايد  جاری وهله بعد متناسب با امکاناتش چند و چون تحوالت

  هم شريک دستاوردهايش گردد.

عزل  و »عدالتخانه«هر بازگشت اما نه فقط از تأسيس بورژوازی متحصن به ش

جا به جائی  ، يانشد که حتی در توليت مدرسه مروی مسيو نوز هيچ خبری

يا بازگرداندن واعظ کتک خورده از تبعيدگاه نيز حادثه مهمی  ،مأموران جاده قم
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روی نداد. عين الدوله به اين هم اکتفاء نکرد. بر شدت سختگيری ها در مورد 

سرمايه را تشديد کرد، فضای  بازاريان افزود. بدرفتاری خود با علمای دينی

ان و نيروهای سرکوب در خفقان را غيرقابل تحمل تر ساخت، حضور نظامي

چشمگيرتر و متمرکزتر نمود. او همه اين کارها را در شرائطی شهرها را 

لحظه به لحظه، کوبنده تر  فئودالیمناسبات انجام می داد که طوفان تناقضات 

ا ها به شالق می کشيد. دامنه گرسنگينظام ر اينو مرگ آورتر، تار و پود هستی 

وسيع تر می شد، قحط و غال بخش عظيم تری از جمعيت را به مرگ تهديد 

می نمود. قيمت ها به صورت سرسام آور باال می رفت. احتکار مواد غذائی 

و ساير مايحتاج اوليه معيشتی شيوه رايج کار بازاريان می گرديد. فئودالها 

 ،انان را باز هم باالتر می بردند. راهزنی و چپاول و غارتفشار استثمار دهق

می کرد.  جاروبآخرين باقی مانده های امنيت را از زندگی ساکنان جامعه 

ها سير صعودی می پيمود، باج ها و خراج ها روند طغيان طی می کردند. ماليات

نيز سوای سرب مذاب، غل و  اين امورهر صدای اعتراض عليه هر کدام 

ر، زندان، شالق و چوب و فلک، هيچ پاسخ ديگری دريافت نمی نمود. زنجي

جامعه باردار طغيان می شد و عمالً اينجا و آنجا بار خود را بر زمين می نهاد 

  و طغيان می زائيد. 

حاکم »  شعاع السلطنه« توده دهقانان فارس که از تاراجگری ها و تعديات 

زدند. آنها به مصادره دار و ندار  شيراز به ستوه آمده بودند، دست به شورش

خويش توسط والی استان اعتراض کردند. اين اعتراض را چند بار تکرار 

نمودند و سرانجام آماده طغيان شدند. عين الدوله، با احساس خطر از سرايت 

شورش به جاهای ديگر، شعاع السلطنه را که در سفر اروپا به سر می برد، 

م معزول تهران و مورد تنفر بورژوازی شاکی عزل کرد و عالء الدوله حاک

عريضه نگار را به جای وی منصوب ساخت. کمی اين طرف تر اهالی مشهد 

سيالب خشم خويش را راهی خيابان ها کردند. در اينجا نان و گوشت زير فشار 

احتکار و گرانفروشی از دسترس بيشتر ساکنان شهر خارج شده بود. آنها قادر 

جمله نان روزانه خود نبودند. آصف الدوله حکمران شهر با  به تهيه آذوقه از
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محتکران همداستان بود و در مقابل موج اعتراض سکنه شهر، هيچ گامی برای 

کاهش معضل بر نمی داشت. در چنين وضعی اهالی مشهد دست به شورش 

زدند. به خانه فردی که صاحب قرارداد عرضه گوشت و نان و در همان حال 

واد خوراکی بود يورش بردند. احتکارچی با بهره گيری از نفوذ محتکر اين م

فئودالی خود در برخی روستاها و نيز استمداد از نيروهای نظامی تحت فرمان 

آصف الدوله با جمع کردن قوای کافی، دست به مقاومت و حمله متقابل زد. او 

نسان ا 40جمعيت کثيری تفنگچی را به جان مردم بی سالح انداخت. بيش از 

ناراضی معترض جان باختند. شمار کثيری نيز زخمی شدند و شهر به ورطه 

سکوت فرو رفت. نمونه حوادث مشهد و شيراز در جاهای ديگر تکرار شد در 

تهران نيز احتکار و گرانفروشی مايحتاج اوليه معيشتی، فشار گرسنگی و فقر 

 ستمراً م توده های استثمارشونده عاصی را مضاعف ساخت. اهالی شهر

ب جاناعتراض می کردند و ضرب و شتم و دستگيری تنها جوابی بود که از 

  دولتمردان دريافت می داشتند.

بورژوازی بسيار زبون تر، مرتجع تر و جبون تر از آن بود که حتی بساط 

فرصت طلبی و خزش ارتجاعی خويش به عرش قدرت را در کنار شورش ها 

قانان معترض پهن نمايد. کارخانه داران، و طغيان های جسورانه کارگران و ده

تاجران، روحانيون و ساير عناصر معترض روز بورژوازی، به رغم تمام 

شرائط مساعدی که اين خيزش ها و اعتراضات برای تسويه حساب با حاکمان 

ها  فئودال در اختيارشان قرار می داد، به اندازه خود رژيم حاکم از وقوع آن

هميشه اينچنين نيست. سوار شدن بر موج نارضائی  می ترسيدند. بورژوازی

های رنگارنگ اين طبقه است اما  استثمارشوندگان، کار روتين اپوزيسيون

خواه، حتی جسارت اين موج سواری را » عدالتخانه«سرمايه داران مرتجع 

تجربه کافی برای مهار موج را نداشتند و از  هنوز در خود نمی ديدند. زيرا

طغيان شورش ها به شدت احساس هراس می کردند. از همين  شعله ور شدن و

انه مسالمت جوي جدالبرای پيشبرد ا مناسبراهکار يگانه روی بست نشينی را 

مين راستا خود و در عين حال مهار قهر توده استثمارشونده می يافتند. در ه
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 بازرگانان و روحانيون بورژوا يک بار ديگر دست به ،بود که کارخانه داران

تحصن زدند و اين بار مسجد آدينه تهران را برای بست نشينی انتخاب نمودند. 

کشته شدن يک طلبه به دست مزدوران رژيم فئودال  پس ازاجتماع در مسجد 

در جريان يک تظاهرات توده ای روی داد. روحانيت و تجار بازار در اينجا 

اب . منبر و محرهمه زور خويش را برای کنترل خشم ناراضيان به کار گرفتند

در  »بهبهانی«را ابزار القاء مدارا و آرامش در ذهن توده آماده انفجار نمودند. 

 ها فرياد سرجلو جمعيت ظاهر شد و با عوامفريبانه ترين ژست ها خطاب به آن

  !!»شما خود را به درد سر نياندازيد !!عين الدوله فقط با او مشکل دارد«داد که 

را به عمل می آورد، با اين همه در پاره ای موارد، بورژوازی اين تالش ها  

روند اوضاع از کنترل وی خارج می شد. دهقانان تهيدست بدهکار، خلع يد 

شدگان آواره گرسنه، بيکاران و کارگران اسير تازيانه فقر، اندک اندک به 

خيابان ها ريختند و مهار خشم و قهر اين جمعيت برای بورژوازی دعانويس 

کار ساده ای نمی توانست باشد. ديری نپائيد که فقهای شرع  ،ازعريضه پرد

درون طبقاتی راه  نامکتوب سرمايه در چهارچوب يک تقسيم کار تاکتيکی

مهاجرت پيش گرفتند. بر اساس اين تقسيم کار نانوشته، بخش کارخانه دار و 

 ردندببه سفارت انگليس پناه پيش  ،تاجر بورژوازی همراه با توده ناآگاه متوهم

بساط تحصن در سرای  و مسجد آدينه،  و اين بار به جای صحن عبدالعظيم

قدرت ملکه بريتانيا پهن کردند. بخش مجتهد، فقيه و پيروان آنها نيز عازم شهر 

قم گرديدند تا وساطت و حمايت زمينی امپرياليست های انگليسی و نيروی 

خانه و توليت مدرسه اعجاز آسمانی را يکجا وثيقه دستيابی خويش به عدالت

  مروی و تعويض عسکر گاريچی سازند!!  

بست نشينی در سفارت بريتانيا، بورژوازی را از دغدغه عواقب احتمالی 

خيزش های وسيع توده ای خالص نکرد. اما تمامی فرصت الزم را در اختيار 

دولت انگليس قرار داد تا وارد ميدان شود و در تعيين سرنوشت جنبش جاری 

ين نقش را به نفع خويش بازی کند. پيش تر گفته شد که اين دولت بر بيشتر

خالف حکومت تزاری، دورنمای منافع خود را با آنچه بورژوازی معترض 
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روز می خواست در پيوند می ديد، وقوع تحوالت در ساختار قدرت نظام، 

متناسب با نيازهای انکشاف کاپيتاليستی جامعه را موافق حال خود می يافت. 

نسبت به سير رويدادهای روز با احتياط کامل عمل می کرد، مثل شرکای 

داشت. می کوشيد تا  وحشتداخلی خود از رشد غيرقابل مهار جنبش توده ای 

روابط حسنه اش با سلطنت و حاکمان فئودال دچار آسيب نشود، با اين حساب 

ل خسارتی که اگر جدال روز سرمايه داران ايرانی ناکام ماند، مجبور به تحم

نگردد، در همين راستا حمايت آشکاری از بورژوازی معترض مسالمت جوی 

به عمل نمی آورد، در حالی که سياست های الزم برای تضمين همپيوندی و 

اشتراک منافع عميق آتی خود با اين بخش طبقه سرمايه دار را به دقت دنبال 

ل تحصن صاحبان می نمود. سفير انگليس پس از نمايش نوعی اکراه از قبو

سرمايه و توده متوهم به آن ها، و شايد هم در پی جلب توافق سران حکومت، 

تا سه  2درب سفارت را بر روی متقاضيان بست نشينی باز کرد. در فاصله 

تهران در  شهر هزار نفری آن روز 200نفر از جمعيت  14000روز بيش از 

  باغ سفارت تجمع کردند. 

ً همان  سير حوادث همه جا گويای ً و عموما آن است که تا اين زمان، اساسا

که زمام همه کارها را در دست  ارتجاعی ترين بخش بورژوازی ايران بود

ها رخدادکل  ان و روحانيون به ويژه دوتای آخرداشت. صاحبان صنايع، بازاري

يش پها به  مماشات پردازیبيشترين رل می کردند و اوضاع را بر پايه را کنت

جا به بعد تغييراتی رخ داد. پديده های تازه ای وارد روند اما از اين می بردند.

. شمار شورش ها در مناطق مختلف کشور باز هم افزايش يافت. وادث گرديدح

در آذربايجان، فارس، خراسان، اصفهان، کرمان و نواحی ديگر، توده های 

ها و  لتشديد تعديات فئودا ستم، بی خانمانی، بيشتری زير فشار گرسنگی،

حکام دست به اعتراض زدند. همزمان بخش ديگری از طبقه سرمايه دار نيز 

که تا آن وقت حضوری نامحسوس و کمرنگ داشت، لنگ لنگان وارد ميدان 

شد و کوشيد که مهر خواسته های خود را بر جبين رويدادها فرو کوبد. اين 

ت در بخش بورژوازی مثل جناح نخست طبقه خود سوای پاره ای اصالحا
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ساختار نظم سياسی و اجتماعی مسلط هيچ مطالبه مهم تری نداشت اما طول و 

عرض خواسته هايش، تا حدودی متفاوت فرمولبندی می شد. اينان بيش از 

اگر برای جماعت  اروپا بودند. 19و  18ها، متأثر از تحوالت سده های  اولی

نکداران قرب و شوکت کارخانه داران، تاجران و بانخست مجرد حصول 

انگليسی يا فرانسوی و سودهای طالئی و رؤيائی آن هاهمه چيز بود، اينان به 

کاريکاتور بسيار بی رمق و خودپرداخته ای از دموکراسی، جامعه مدنی، 

بدون  ،قوامبی شوش، دل داشتند. کاريکاتوری مانتخابات آزاد و حکومت قانون 

ن هيچ روزنه ای بر روی هيچ کجای آدر عين حال آب بندی شده که  ،شيرازه

هيچ کارگری برای هيچ ميزان توقع رفاه، امکانات، آزادی های سياسی يا 

  . نمی نمودحقوق اوليه اجتماعی باز 

تأکيد کرد که جناح اخير طبقه سرمايه دار ايران يا جماعت به  بايد بر اين نکته

ا هميشه و همه ج» آزادی« و » مدنيت« و » دموکراسی«اصطالح پرچمدار 

همين دعاوی  ی طبقه کارگر به ميان می آمد طوماربه محض اينکه پا

د. افراد نو مختومه اعالم می نمود نددر هم می پيچيد کاريکاتوری خود را هم

اين جناح تا جائی که به ايفای نقش در جنبش مشروطه خواهی مربوط است، 

ردند ترنم می کالبته هر کدام سازهای متفاوتی می نواختند و ترانه های مختلفی 

اما در مجموع ارکستر واحدی را هم پديد می آوردند. تحت تأثير اين عده بود 

که رنگ پاره ای مطالبات تا حدی عوض شد. از جمله تقاضای ايجاد عدالتخانه 

جمعيت بست نشين  !!کومت مشروطه و تأسيس پارلمان دادجای خود را به ح

ق سفير انگليس در اختيار حاکمان ليست تازه ای را تهيه و از طري ،در سفارت

  فئودال قرار دادند. آنها اين بار خواستار آن شدند که :

  . مهاجران به قم با امنيت الزم به تهران باز گردند.1

  . عين الدوله از صدارات عزل شود. 2

  . چيزی به نام مجلس شورا ( دارالشورا ) پديد آيد 3

  . عاملين کشتارها به مجازات رسند4

  عيد شدگان به خانه خويش مراجعت کنند. . تب5
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ر و ليبرال مأبش حتی وقتی که جناح سکوال ازیبورژو انتظارطول و عرض 

همين اقالم بود. در دنيای محاسبات اين طبقه هر چيزی که  به جنبش پيوست

ممکن بود، به گونه ای رنگ و بوی انسانی يابد، با قاطعيت کافی و بدون هيچ 

در اداره امور جامعه فئودال  شراکتمحو می گرديد.  مطالباتترديد از ليست 

 ،زهای انباشت و سودآوری سرمايه هاو باز کردن راهی برای پاسخ به نيا

تضمين حصه مناسب خود از آنچه استثمارشوندگان توليد می کردند، داشتن 

تريبون و دکه ای برای عوامفريبی و شتشوی مغزی و متوهم سازی توده های 

ی، صدر و ذيل خواست اينان را تعيين می کرد. تشکيل دارالخالفه ای ناراض

کفايت می داد. ترکيب کسانی  ، عجالتاً برای اين کارها»مجلس شورا« به نام 

نفر از خاندان  4که توليت اين امامزاده را به چنگ می آوردند نيز جالب بود. 

نان و بازاريان نفر از بازرگا 10فقيه عاليمقام دين،  4پادشاهی قاجار، 

نفر از صاحبان  32تن از فئودال ها و زمين داران بزرگ،  10سرشناس، 

ره پنهانی ميخانه ندانست « صنايع اعضای دارالشوراء را تعيين می نمودند. 

مشروطه طلبی » جز مغ و قاضی و شيخ و دو سه رسوای دگر –کسی 

ت م پيروزی افراشبورژوازی با تحقق اين مطالبات و انجام اين تحوالت!! پرچ

  و مظفرالدين شاه قاجار فرمان تأسيس مجلس شورا را صادر کرد!!

، پرولتاريا بدون شک دنيا »انقالبات بورژوائی« در کليه رخدادهای موسوم به 

طبقه شکست خورده انقالب بوده است. اين مسأله طبيعتاً در مورد انقالب ژوئن 

اکتبر که اسم و رسم ديگری  فرانسه هم صدق می کند. در انقالب 1848سال 

با خود داشت نيز وضع چنين بود. در آنجا هم جنبش ضد سرمايه داری و برای 

لغو کار مزدی پرولتاريا متحمل شکستی فاحش و بدفرجام شد. طبقه ای که 

هر شکل توليد و هر مناسبات اجتماعی مبتنی بر  محورهائی وی در گرو 

وشت زندگی خود است با نيروهای استثمار و جدائی انسان از کار و سرن

ً يا زير هر نام و نشان ديگر، مدافع اين  اجتماعی و طبقاتی معينی که رسما

 ،انند فاتحان همزمان يک جنگ شوندشکلهای  توليد يا مناسبات باشند نمی تو

هر چند که آنها دوش به دوش هم مشغول نبرد با نظام حاکم و دست به کار 
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مسلط باشند. اين حقيقتی است که رفرميسم تاريخاً و  براندازی طبقه ای ثالث و

در همه جا آن را باژگونه القاء نموده است. با همه اين ها يک چيز را نمی توان 

انکار کرد. اينکه در اروپای غربی، در پاره ای از همين رخدادها پرولتاريا 

 اما دراگر پيروز کارزار نبود، اگر به صورت بازنده از ميدان خارج می شد، 

قياس با گذشته، دستاوردهائی و گاه حتی دستاوردهای چشمگيری در کوله بار 

ً قفل و  حمل می نمود. پيداست که آنچه در اين کوله بار داشتخويش  نهايتا

سياسی و مدنی احراز » حقوق« زنجير بردگی مزدی بر دست و پای وی بود. 

 ال وی از جنگ واقعیشده، ابزار خاکسپاری قدرت طبقاتی و ساز و کار انفص

طبقه اش عليه سرمايه داری می شد. جدائی دين از دولت، گردن نهادن وی به 

موجوديت و سلطه هر دو اختاپوس دولت و دين را در پی داشت، حق تشکل 

حلق آويزی او به نظم سياسی و مدنی و حقوقی  ،و آزادی بيان و اجتماعات

چنين سرشتی داشتند، اما او لماً مسسرمايه را حکايت می کرد. اين دستاوردها 

می توانست و اين شانس را هم داشت که همه اين ها را به عنوان لحظه ای از 

محو سرمايه داری نظر تداوم و تعميق اين پيکار و پروسه پيکارش برای 

ها را چنين ارزيابی نمايد، نقد ضد سرمايه داری و سوسياليستی آنها  اندازد. آن

خويش سازد. جنبش کارگری اروپا بدبختانه در اين روز  جنگرا پراتيک 

را  بقاتی خود بر اين ريلراستا نشتافت و بسيار پيش از آنکه تداوم مبارزه ط

به ورطه رفرميسم راست سنديکاليستی و باتالق خفه کننده راهبردهای  پی گيرد

  سوسيال دموکراسی فرو لغزيد. 

ارتجاع بورژوازی، با آنچه در رابطه جنبش کارگری ايران و مشروطه طلبی 

اروپای غربی و برخی مناطق ديگر دنيا رخ داد، به گونه ای فاحش متفاوت 

درصدی دهقانان، به ويژه در سالهای  80بود. در اينجا کارگران و جمعيت 

فقط سياهی لشکر بورژوازی و فاقد هر گونه نقش و تأثيرگذاری  ،شروع جنبش

اره ای در پ شده کارگر فرانسوی درانقالبات ياد. برای بهبود زندگی خود بودند

موارد حساب و کتاب مطالباتش را حداقل به صورت صوری از بورژوازی 

خواهی سر می دادند، او جدا می ساخت. وقتی سرمايه داران شعار جمهوری 
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اختالف خود با آنها را فرياد می زد. در ايران » جمهوری اجتماعی«با گفتن 

در پروسه مشروطه خواهی، سوای تکرار استغاثه های  کارگران و دهقانان

وهن آميز صاحبان سرمايه حرف ديگری بر زبان نياوردند. بورژوازی مظهر 

تماميت ارتجاع، عقب ماندگی، سازشکاری و کوته انديشی بود. برد انتظاراتش 

از عزل و نصب اين يا آن مأمور دولتی نظام فئودال و در بهترين حالت يافتن 

استثمارشوندگان نيز  .در قدرت به هر سياق و هر بها فراتر نمی رفت انیمک

همين خواست ها را تکرار می کردند. در اين جا يک سؤال بسيار اساسی سايه 

سنگين خود را به جلو می راند. سؤالی که نمی توان بدون پاسخ مقنع و شفاف 

ستين لی در نخاز کنار آن گذشت. پرسش اين است که اگر کارگران ماهيگير انز

اعتصاب خود خواستار دستيابی به کل حاصل صيد خويش بودند، اگر آنها در 

پهنه جدال با صاحب سرمايه، خودجوشی طبقاتی ضد سرمايه داری خود را 

در عرصه کارزار  آنها و توده همزنجير آن ها، بعدهابه نمايش می ايستادند چرا 

تکرار نمودند؟ چرا سياهی  سياسی، ارتجاعی ترين خواست های بورژوازی را

  لشکر فاقد هر گونه هويت و بسيار سر به راه طبقه سرمايه دار شدند؟ 

پيش از ورود به جواب، نکته مهمی را بايد تأکيد نمود. يک رسم رايج طيف 

که در سخن از علل گمراهه رفتن و شکستهای  استکمونيسم بورژوائی اين 

 »نظريه پردازان«و » رهبران« ز جستجو را روی نقشجنبش کارگری لبه تي

د. از منظر اينان سرنوشت پرولتاريا را نخبگان و سرکردگان رقم متمرکز ساز

می زنند. اگر اين چهره ها، مقدس و معجزه گر باشند جنبش راه درست پيش 

می گيرد و پيروز می شود!! در غير اين صورت به گمراهی می غلتد و 

ای ه قات استثمارگر تاريخ و جنبشعی طبکه طبي یشکست می خورد!! نگرش

اجتماعی آويزان به اين طبقات است. جنبش آگاه ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

با اين نوع نگاه، سر ستيز دارد. در اينکه احزاب يا بسياری از مدعيان رهبری 

و زعامت، فاجعه بارترين گمراهه رفتن ها را بر طبقه کارگر تحميل کرده اند، 

اوالً نقش شخصيت ها نيست، سخن از واقعی . اما مشکل جای حرفی نيست

راهبردهای رفرميستی و گمراهساز است، ثانياً معضل اساسی تر آويزان شدن 
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 توده های کارگر به نقش رهبران و تبعيت ارتجاعی امت وار آنها از عناصر

باالی سر خويش است. جنبش کارگری وقتی اسير اين وضع شود، تابوت خود 

خ و طومار شکست قطعی خود را ممهور کرده است. اين موضوعی را چهارمي

است که رويکرد ضد کار مزدی به مناسبت های مختلف و در جاهای گوناگون 

به کالبدشکافی آن پرداخته است و در باره اش بحث نموده است. ثالثاً و باز هم 

رزات بسيار مهم، وقتی از نقش راهبردها،احزاب يا افراد در گمراه بردن مبا

کارگران صحبت می کنيم به هيچ وجه نبايد موقعيت ضعيف، مستأصل و 

ا هها، غلط انديشي کجراهه رفتن همهفرومانده خود جنبش کارگری را که تن به 

و رفرم ساالری ها داده است از نظر دور داشت. مارکس در همين رابطه بيان 

  قابل تعمقی دارد. او می گويد: 

تواند باور کند که يازده مرد غالباً با استعدادهای  هيچ آدم عاقلی هرگز نمی«

متوسط از روی حسن نيست يا بد طينتی قادر بودند که در طول سه ماه يک 

ميليون هم به اندازه  36ميليونی را به قهقرا کشانند، مگر اينکه آن  36ملت 

  ) 41» (نفر راه خود را نمی شناختند. 11همان 

باال اضافه کنيم. آحاد طبقه کارگر مادام که در  يک مسأله ديگر را هم به نکات

جامعه سرمايه داری زندگی می کنند و تا زمانی که آثار زندگی در سيطره اين 

نظام را بر وجود خود دارند، مثل افراد هر طبقه اجتماعی ديگر به لحاظ ميزان 

شناخت، شعور و سطح ادراک، موجودات قالب ريزی شده ای نيستند. افرادی 

ه تر و عده ای کمتر آگاهند. توانائی تأثيرگذاری و دخالتگری آنها در رتق و آگا

فتق مسائل جاری و آتی جنبش خود يکسان نيست. ظرفيت چاره گری متفاوتی 

دارند، وقتی ما از فاجعه گمراهه رفتن و غرق شدن جنبش کارگری در منجالب 

بيعتاً طن رفرميسم، با نقد ريشه ای ايرفرميسم راست يا چپ می گوئيم، همراه 

دنباله روی کورکورانه، به ويژه اپورتونيستی قشرهای فعال تر و پيشروتر 

طبقه کارگر از اين رويکردها را هم آماج انتقاد جدی قرار می دهيم. در اينجا 

حرف اين نيست که عده ای راهزن توطئه گر بورژوا، از کمينگاه خارج شده 

راه برده اند!! بالعکس آماج انتقاد در وهله و مبارزه طبقاتی کارگران را به کج
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نخست رفرميسم و راهبردهای بورژوائی و در وهله دوم تبعيت اپورتونيستی 

فعالين اندرونی اين جنبش از راهبردهای مذکور است و چه جای انکار که خود 

فعالين و پيشروان درون جنبش کارگری تاريخاً در کجراهه رفتن ها و الجرم 

های اين جنبش نقش بسيار اثرگذار داشته اند. همه اين نکات شکست خوردن 

را آورديم تا مشخص کنيم که تأکيد مکرر ما بر نقش مخرب احزاب طيف 

کمونيسم بورژوائی در سوق دادن جنبش کارگری جهانی يا ايران به موقعيت 

فاجعه بار کنونی، اوالً و مقدم بر هر چيز ناظر بر نقد ريشه ای و مارکسی 

ً متضمن کمترين بی توجهی به وضعيت رفرم يسم راست و چپ است و ثانيا

رقت بار و آسيب پذير و فرومانده خود اين جنبش در دوره های معين نبوده و 

  نمی تواند باشد. با اين توضيح به سراغ پاسخ سؤالی برويم که باالتر طرح شد.

در پائين ترين سطح،  ،طبقاتی خود با سرمايه داررويکرد کارگر در کارزار 

واکنش خودجوش وی عليه استثمار سرمايه داری و بردگی مزدی است. او با 

مارکس سرمايه شخصيت  سخنبه  وی سرمايه طرف است. سرمايه دار برای

يافته است. کارگر در اينجا يک سر رابطه ای است که سر ديگرش صاحب 

 کننده چگونگیه تعيين ک جدالیاست. جدال سرمايه است. او با اين رابطه در 

ه . فروشندزيست يا حتی زنده بودن و نبودن و سرنوشت رهائی وی می باشد

سانی ضد ان زمختبا اين واقعيت  ترين سطح دانش طبقاتی نيروی کار در نازل

سر و کار دارد که او همه چيز را توليد می نمايد اما هيچ چيز ندارد. آفريننده 

قادر به تهيه پول دکتر و داروی فرزندش همه چيز است اما گرسنه است و 

بدون آنکه منشأ توليد هيچ پشيزی باشد،  نمی باشد، در حالی که سرمايه دار

با آنچه وی توليد کرده است دنيا را کوهسار سرمايه هايش و  همه چيز دارد و

 شتبا گو بزم رفاه و شادی و سيری و عيش و نوش خويش ساخته است. کارگر

ا را لمس می کند و واکنش اين لمس به صورت جوانه های خود اينه پوست و

ابراز حيات می نمايد. ماهيگير انزلی،  وی سرمايه ستيزی اوليه و خودجوش

همزنجير چند نسل پيش او در مانوفاکتورهای نساجی ايتاليا، چارتيست های 

ای ه و کل جنب و جوش» ينگنتور«انگليسی، کارگران مولهاوزن در جنبش 
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ه راديکال و سرمايه ستيز توده های کارگر چنين وضعی داشته خودانگيخت

های مختلف گفته ايم که اين تندنس نطفه ای، است، اما ما به کرات و به مناسبت

باردار دو سرنوشت عميقاً متضاد است. با اثرگذاری سنجيده و آگاه و راديکال 

زدی و کار مفعالين اندرونی چاره پرداز و سرمايه ستيز پرولتاريا، جنبش لغ

 طبقه کارگر می شود و با افتادن به ورطه رفرميسم راست يا چپ، می سوزد

ماهيگير انزلی در جريان مشروطه طلبی و از ريل باليدن خارج می گردد. 

 خودجوش بورژوازی وارد برهوتی شد که سرزمين خشکيدن و مرگ رويکرد

و ستم،  و قحطی سرمايه ستيز طبقاتی او بود. فشار گرسنگی و بيکاری و فقر

وی را به عرصه اعتراض هل داد اما به جای راه وارد گمراهه شد، سياهی 

لشکر بورژوازی گرديد. جنبش کارگری ايران کالً در هستی اجتماعی روزش، 

ضعيف تر و عاجزتر از آن بود که بر روند ميدانداری ارتجاع بورژوازی اثر 

عزل عسکر «يا » درسه مرویانتقال توليت م« گذارد و در ميان عربده های 

فرياد مطالبات واقعی طبقاتی خود را بلند کند. اين ضعف و عجز » گاريچی

مسلماً به شمار اندک کارگران محدود نمی شد، شعور، شناخت و آگاهی طبقاتی 

اجزاء اليتجزای هستی اجتماعی هر طبقه از جمله پرولتاريا است. اگر توده 

نمی کردند اما مهر مطالبات » کن فيکون« را  کارگر آگاه تر بودند اوضاع روز

حک می نمودند و سنگ بنای وضع  آنسرمايه داری خود را بر روند ضد 

استواری برای مبارزات بعدی خود می گذاشتند.  در آن روز و در شرائطی 

که جنبش کارگری ايران گام های نخست شکل گيری و باليدن را بر می داشت، 

که خود را فعال، انديشمند و جلودارش می خواندند،  یجماعتنيروها، افراد و 

نه فقط اهل اثرگذاری راديکال سوسياليستی و طبقاتی بر آن نبودند که هر چه 

هنوز موجوديت » حزب کمونيست ايران«تحويلش دادند، زادراه گمراهی شد. 

به رغم فعاليت چند ساله در باکو » حزب عدالت«خود را اعالم نکرده  بود و 

فقاز حضور مؤثری در پروسه کارزارهای روز جامعه نداشت. با اين همه و ق

بحث چگونگی ورود به صحنه و تأثيرگذاری بر سير رويدادها به اندازه کافی 

در ميان حزبيودن و کسانی که خود را سوسيال دموکرات، چپ، بلشويک يا 
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 ادی درکمونيست می خواندند داغ بود و مستمراً داغ تر می شد. پرسشهای زي

ميان اين افراد می چرخيد. عده ای خواستار دخالتگری فعال در مشروطه طلبی 

، استثمارشوندگان و گرسنگان »رنجبران« بودند، دليلشان هم اين بود که 

نيروی واقعی جنبش را تشکيل می دهند. خيلی ها خالف اين را می انديشيدند. 

 شانکردند، اما استداللآنان مشروطه خواهی را خيزشی ارتجاعی قلمداد می 

فقط اين بود که مشروطه طلبان از سر ستيز با سرمايه خارجی دست به کارزار 

زده اند و از آنجا که سرمايه خارجی مظهر مدرنيسم، پيشرفت و تمدن زائی 

است، پس خواست مشروطيت گواه واپسگرائی و تحجر است و بايد از همراهی 

  با آن دوری جست. 

ستثمارشوندگان و توده های کارگر در مورد چگونگی مدعيان جلوداری ا

تدارک مشارکت در پويه اعتراضات روز هم نظريات متفاوتی داشتند. همگی 

معتقد به تأسيس حزب بودند و داشتن حزب را شرط الزم دخالت و اثرگذاری 

ها را به جدال با همديگر می کشاند. ی ديدند. اما روايت حزب سازی، آنم

اشتند که بايد حزب خاص سوسيال دموکرات را پديد آورد و گروهی اصرار د

از درون اين حزب به صورت يک نيروی مستقل وارد ميدان شد، گروه ديگر 

احزاب رسمی اين کار را چپ روی می ديدند و راه درست را پيوستن به 

شنيدنی است که طرفين اختالف با کائوتسکی در  .بورژوازی می انگاشتند

ند و وی با قاطعيت تمام همپيوندی کامل با احزاب بورژوازی گفتگو باز نمود

  و اجتناب از ساختن هر نوع تشکل متمايز را توصيه نمود. 

 ها و شخصايران بنا بر شواهد، ذهن بلشويک مشروطه طلبی طبقه سرمايه دار

لنين را نيز به اندازه الزم مشغول ساخته بود. لنين مدام تالش داشت تا از طريق 

و افراد ديگر در جريان رويدادها باشد. مسأله اساسی در » يکيدزهاورژن«

رابطه با همه اين گفتگوها، راه حل جوئی ها، حساسيت ها و دخالتگری های 

فعال يا منفعل اين بود که هيچ کس از سرنوشت جنبش کارگری و اينکه توده 

ششدانگ  کارگر ايران در دل رويدادهای روز چه بايد بنمايد، سؤال نمی نمود.

همگی اين را می کاويد که بايد با حزب مستقل خود همراه بورژوازی  ها حواس
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و بدون دفتر و دستک ويژه وارد صفوف سرمايه داران  نهادشد؟! يا سنگ تمام 

مشروطه خواه گرديد؟! آيا بايد نقش تمدن زائی سرمايه غربی را پاس داشت 

کرد؟!  ل الخطاب هر جهتگيریصيا اينکه ستيز با امپرياليستهای انگليسی را ف

 »فئودال های ليبرال« است که بايد پرچمدار باشد!! يا » بورژوازی ملی«آيا 

هم می توانند در اين گذر ادای دين کنند ؟!! کل دغدغه ها اين بود و کمونيسم، 

پرولتاريا يا جنبش کارگری مسائلی بودند که در بهترين حالت به صورت اوراد 

زبان  بر سر ک پيگيری اهداف طبقاتی و بين المللی ديگرو به عنوان مستمس

  اين جماعت می افتاد. 
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  فصل سوم

  

  بعد از مشروطيت تا سلطنت رضاخان

، بازتأسيس بعدی 1917اوليه در سال » حزب عدالت«پيش تر در مورد تشکيل 

ايران در » حزب کمونيست«آن با همين اسم و سپس تبديل نام حزب دوم به 

صحبت شد. پيدايش حزب اخير را می توان از جمله اثرگذارترين  1920

رخدادها در تعيين سمت و سوی نقش جنبش کارگری ايران، نه فقط در آن 

وزها که حتی در دوره های بعد به حساب آورد. معنی اين حرف آن نيست ر

که حزب کمونيست با ظهور خود، به طور مثال، سکان هر حادثه، جنب و 

جوش يا جهتگيری درون طبقه کارگر را به دست گرفت. وقتی از اثرگذاری 

 اتعيين کننده حزب صحبت می کنيم. بيش از هر چيز تأثير راهبردها، تحليل ه

و رويکردهايش بر فضای فکر، باورها و پراتيک فعالين طبقه کارگر مطمح 

نظر است. ترديدی نيست که حزب و اخالفش، شمار چشمگيری از کارگران 

دارای نفوذ و صاحب نقش را برای دوره های متفاوت تحت تأثير آموزش ها، 

وش بر د» کمونيسم«سياست ها و راه حلهای خود، قرار دادند. حزب پرچم 

ان که آنس -داشت و در شروع قرن بيستم کمونيسم برای توده های کارگر دنيا 

تنها راه واقعی رهائی بشر قلمداد می شد. قبول اين نکته  -واقعاً هم بايد باشد 

ار يک که ب آدمیهيچ ساده نيست. ميلياردها طبقه کارگر فعلیمسلماً برای نسل 

ينی توهم آفر و فشارمغزشوئی ودر يک سو اسالف  گمراهه رفتنو  شکستقرن 

فرساينده سرمايه داری در سوی ديگر بر سرشان آوار است تصور نوع نگاه 

و اميد چند نسل پيش طبقه کارگر به کمونيسم برايشان ساده نمی باشد با همه 

اينها آنچه واقعی است اين است که کمونيسم در آن روز برای کارگران دنيا از 

ئی بود و احزابی که با هر روايت و دليل، اين بيرق جمله ايران مانيفست رها
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را بر دوش می کشيدند، شانس نسبتاً باالئی برای نفوذ گسترده در ميان توده 

کارگر داشتند. در همين راستا و با داشتن اين پيشفرض به سراغ نوع، مضمون 

به بعد بر جنبش کارگری  1920و بار طبقاتی اثرگذاری حزب کمونيست سال 

 جم و يکدستی نبود.ن برويم. حزب کمونيست ايران نيروی سياسی منسايرا

طبقات اجتماعی مختلف و به رويکردهای  ،اعضا و طرفدارانش بهمؤسسين

متفاوت درون اين طبقات تعلق داشتند. هم کارگران زيادی به آن روی نهادند 

 در قابل توجهی از افراد طبقه بورژوازی آن نقش بازی کردند، هم شمارو در 

برنامه ريزی ها، سياستگذاری ها و پيشبرد فعاليت هايش تأثير سرنوشت ساز 

های متفاوت و  و عوامل تاريخی معينی اين تندنس داشتند. شرائط اجتماعی

متعارض طبقاتی را به هم پيوند زد و در وضعيتی قرار داد که دست در دست 

حزب زير اين پرچم،  !!.خواندندهم، خود را مظهر قدرت متشکل طبقه کارگر 

برخی عناصر کم يا بيش راديکال برخاسته از  گسيخته هایبه رغم تالش 

شرائط کار و استثمار و زندگی پرولتاريا، نهايتاً تحقق انتظارات و اهداف 

بخشی از بورژوازی و راهکارهای حصول اين هدفها را دستور کار خود و 

مذکور چه بودند، در جاهای  ساخت. در باره اينکه عوامل جنبش کارگری ايران

  م. جا به گفتن چند نکته بسنده می کنديگر صحبت نموده ايم در اين

. شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری در همان حال که کل ساز و کارهای 1

الزم، برای گسترش پرشتاب پايه های انباشت در دنيا، به ويژه جوامعی مانند 

 و سودآوری ازنی توزيع شرائط ارزش افزائیايران را فراهم می آورد، نامتو

 ژوازی را نيز بسيار بيشتر از پيشسرمايه ميان بخش های مختلف طبقه بور

. اليه های پائينی اين طبقه در قياس با شرکای باالئی از شرائط و می ساخت

امکانات محدودتری برای پيش ريز سرمايه های خويش، احراز حصه مناسب 

 اريایتماعی و سهم مطلوب سود از کل استثمار پرولتدر مالکيت سرمايه اج

. همين بخش بورژوازی در ساختار قدرت شدندايران و جهان برخوردار می 

سياسی نيز موقعيتی نازل تر و حاشيه ای تر کسب می کرد و در غالب اوقات 

  نقشی به دست نمی آورد و به مدار اپوزيسون پرتاب می گرديد.  یحت
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يسم خلقی لنينی، در سال های نخست پس از پيروزی انقالب . بلشويسم و کمون2

 یدر جامعه روسيه و دورنما آفرينی ها نسخه پردازی های روزمرهاکتبر، با 

بين المللی خود از طريق کمينترن و احزاب پروروس، الگوئی ظاهراً متفاوت 

ی از خشببا الگوی امپرياليستی انکشاف کاپيتاليستی را پيش روی بورژوازی 

حتی متوسط طبقه سرمايه دار الگوئی که برای اقشار پائينی و  قرار داد.دنيا 

کشورها جاذبه فراوان داشت. در اين الگو آحاد بورژوازی نه در شکل  اين

سرمايه داران منفرد که به صورت افراد يک طبقه مالکيت کل سرمايه 

در سازمان . هر فرد از طريق نقش خويش به دست می آوردنداجتماعی را 

کار سرمايه داری موقعيت متناظر با سرمايه دار بودن احراز می کرد. بر 

مبنای اين موقعيت و نقش، سهم خود از مالکيت سرمايه اجتماعی و سود خويش 

از حاصل استثمار پرولتاريا را به چنگ می آورد. تحقق اين الگو برای اين 

 ه قدرت سياسی و تسخيربخش بورژوازی مقدم بر هر چيز در گرو دستيابی ب

ماشين دولتی بود. برای اين کار بايد راهی را می رفت که قدرت طبقه کارگر 

سازد. کمونيسم خلقی لنينی اين الگوی  حاکميترا نردبان عروج خود به عرشه 

و جنبش استقرار آن را جنبش  !!می خواند» سوسياليسم«سرمايه داری را 

زب ححزب پرچمدار و پيشاهنگش را  !!سياليستی طبقه کارگر نام می نهادسو

دولت ميراث دار انقالب اکتبر و معمار  !!کمونيست پرولتاريا صدا می زد

تأسيس اين احزاب، ترويج اين الگو و به صف شدن » اردوگاه سوسياليسم«

توده های کارگر دنيا پشت سر اين الگو و احزاب را از يک سو تنها طريق 

روسيه می ديد و از سوی ديگر همين را تضمين ماندگاری حکومت نوپای 

کمونيسم و راه رهائی بشر اعالم می کرد. اين الگو در همان حال نقش ميثاقی 

آهنين را برای وحدت و همدلی ميان اردوگاه شوروی ( قطب سرمايه داری 

  ايفاء می نمود.   دنيادولتی جهانی) با بخش بورژوازی مورد گفتگو در 

نوان يک نيروی عضو کمينترن و وفادار به حزب کمونيست ايران به ع

کمونيسم خلقی فاتح در انقالب کارگری اکتبر، وارد پهنه پيکار سياسی در 

جامعه روز ايران شد. اين حزب در خارج از مدار ادعاها و در دنيای واقعی 
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 اعتراض مبارزه طبقاتی، نماينده رؤياهای اقشار پائين بورژوازی، پرچمدار

ست به کار مصادره قدرت پيکار کارگران و دهقانان با هدف اين اليه ها و د

استقرار الگوی نوع لنينی و کمينترنی انکشاف کاپيتاليستی جامعه ايران بود. 

فراموش نکنيم که در اين رويکرد و الگو، طبقه کارگر به لحاظ کشيدن بار 

 پروسه کارزار و حمل کجاوه انقالب بايد نقش اول را بازی می کرد. بايد

جنبش انقالبی به حساب  و پيشاهنگ صاحب انقالب قلمداد می شد، سرکرده

می آمد و می بايستی تمامی نقش و رسالتی را که در پروسه واقعی مبارزه 

ساز و  ،طبقاتی برای رهائی بشر به دوش دارد، به گونه ای مجعول و وارونه

يه ار علبرگ تحقق اهداف بورژوازی سازد. بايد زير بيرق کمونيسم و پيک

سرمايه داری جاده انکشاف نوع معينی از نظام بردگی مزدی را حفاری کند. 

 گفتن اين نکته نيز بسيار مهم است که کمونيسم خلقی اين راه را از سر تزوير،

قرار نمی داد. بحث اصال بر سر  توده های کارگردسيسه و ترفند پيش پای 

ست. روايت اين رويکرد از ها ني توطئه و نقشه کشی فريبکارانه و اين حرف

سرمايه داری، رسالت پرولتاريا، سوسياليسم، مبارزه طبقاتی و راه رهائی بشر 

ی نيروی اجتماعيگانه اين بود. بنبانگذاران حزب با راهبردهای باال و در مقام 

، به حزبی خويش عهده دار ايفای اين نقش ها، در طاليگان اعالم موجوديت

وقعيت طبقات يا نيروهای اجتماعی روز ايران کندوکاو اوضاع جاری و م

  پرداختند. آنان به اين نتيجه رسيدند که:

صنايع بزرگ فابريکی در ايران به هيچ وجه وجود ندارد، اولين کوششها «

برای ايجاد صنايع در آغاز قرن بيستم نظر به مخالفت انگليس و روس به عدم 

دارد، سرمايه داران انگليس موفقيت انجاميد. صنايع بزرگ معدنی هم وجود ن

و روس تا می توانستند امتيازات منابع طبيعی را از دولت شاهنشاهی تحصيل 

و به خود منحصر نموده و قسمت عمده آنها را در حال تعطيل نگاه داشته اند. 

بين انگليس و روس  فقدان کامل راههای آهن که به موجب قرارداد پولهستان(؟)

مقابل تکامل و توسعه ايران سد غيرقابل رفعی ايجاد  ساختمان آن قدغن شده در

  )42» (و ايران را در سرحد ورود به سرمايه داری متوقف کرده است
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دست اندرکاران تأسيس حزب با پيش کشيدن تحليل ها و باورهای باال و درست 

  که:  گفتنددر ادامه آن ها 

کارگران صنعتی که در ايران پرولتاريای صنعتی اصالً وجود ندارد، گروههای «

هنگاه کوشش برای ايجاد صنايع محلی آغاز پيدايش نمودند، پس از تعطيل کارخانه 

ها قسمتی به خارجه ( به طور عمده باکو) مهاجرت کردند و قسمتی هم در 

 ) 43» (شهرهای بزرگ سکونت گزيدند و قشر لومپن پرولتاريا را پديد آوردند

از وجود پرولتاريا هيچ ردی نيافت، به اين ترتيب دوربين کندوکاو حزب 

درعوض تا چشم کار کرد، با بورژوازی و به ويژه خرده بورژوازی انقالبی!! 

  رو به رو شد.» لومپن پرولتاريا«و

طبقه لومپن پرولتاريا از کارگران و پيشه وران و صنعتگران سابق تشکيل «

می شوند و قسمت شده اند، دهقانان ورشکسته و بی زمين دائماً به آنها عالوه 

مهمی از اهالی شهرهای ايران را به وجود می آورند، اين طبقه نظر به شرائط 

غيرقابل تحملی که برای ادامه حيات دارد طبقه ای است انقالبی ولی کامالً 

  ) 44» (غيرمتشکل و فاقد آگاهی

دهقانان «حزبيون با اين نوع نگاه به وضعيت که پرولتاريائی در کار نيست!! 

تاريکی و جهالت و باتالق خرافه های دينی می لولند، خلع يد شوندگان هم در 

سرمايه های انگليسی و روسی و نبود راه آهن وجود فقط لومپن می گردند!! 

هم چشم انداز سرمايه داری شدن مملکت را به کلی تيره و تار ساخته است!! 

   ادامه دادند که: 

ش ملی شانس پيروزی دارد، نيروی انقالب فقط در شکل نهضت رهائی بخ « ..

  ) 45» (شايسته رهبری اين انقالب نيز فقط خرده بورژوازی تجاری است

»!! خرده بورژوازی تجاری«منظور نظريه پردازان حزب از چيزی به نام 

همان اليه های مختلف بورژوازی بازار و کسبه و به بيان دقيق تر آن بخش 

های ستر آن زمان شريک مستقيم امپرياليکه د بوداز طبقه سرمايه دار ايران 

ات و سياستگذاری های حزب را کمی پائين تر دنبال انگليسی نبودند. ادامه نظر

   در ميان نهاد.  با مؤسسانش را پرسشمی کنيم، اما پيش از آن بايد چند 
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اولين سؤال اين است که چرا حزب کمونيست اوضاع جامعه را چنين می ديد 

تهيه  1921ائل را پيش می کشيد؟ متن مورد استناد در سال و چرا اين گونه مس

شده است و من در فصل های پيش گفتم که جامعه ايران بر خالف استنباط 

نويسندگان مرامنامه و منشور، تا پايان دهه نخست قرن بيستم، مرحله ای از 

توسعه انباشت سرمايه را پشت سر نهاده بود. کارخانه های زيادی در کشور 

می کردند و شمار قابل توجهی کارگر را استثمار می نمودند. بر اساس  کار

همه شواهد حتی چند سال پيش از تنظيم اين متون توسط سران حزب، فقط 

از پنج هزار نفر بيشتر  در تهران شمار کارگران دو حوزه چاپ و تلگراف

بود. جمعيت نسبتاً وسيعی از طريق فروش نيروی کار در حوزه های مختلف 

امرار معاش می کردند. حتی نويسندگان متن هم مرتباً از خيل کثير چند ميليونی 

خلع يد شدگان در جستجوی جائی برای فروش نيروی کار حرف می زنند. 

ند و پرسش اين است که چرا بانيان همه اينها واقعيت های روز جامعه بود

چشم می بستند، چرا منکر هر ميران رشد  حقايق حزب بر روی تمامی اين

سرمايه داری می شدند، چرا دوربين های حزب هيچ کارگری برای گرفتن 

پاسخ اين پرسش  عکس نمی ديد و همه جا با قحطی کارگر مواجه می شد؟!!

  خالصه می کنم.مفصل است، اما من آن را در چند نکته 

. نظريه سازان متحزب، پروسه توسعه سرمايه داری را با شاخص رابطه 1

خريد و فروش نيروی کار نمی کاويدند، بر وسعت کاال شدن نيروی کار چشم 

می بستند، وجود چشمگير فروشندگان نيروی کار در عرصه های مختلف را 

 ينها و با بی اعتنائی بهگواه رشد قابل توجه سرمايه داری نمی ديدند. به جای ا

اين مؤلفه ها برای داوری در مورد ميزان انکشاف کاپيتاليستی جامعه به 

مؤسسات عظيم الجثه شمارش تابلوهای باالی سر مراکز بزرگ صنعتی و  

  روی می نهادند. توليدی

. حزبيون شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری را با شناخت مارکسی 2

سرمايه آناتومی نمی کردند، قانونمندی پروسه رشد و گسترش اين شيوه توليد 

در اين عصر، در جوامع فئودالی روز را با شعور و شناخت مارکسی تعمق 
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انحصارات ، نقش بازی سرمايه مالی يا می نمودند. در غياب اين متدولوژین

بزرگ فرامليتی را مانعی بر سر راه انکشاف سرمايه داری در جامعه ای مانند 

اليه های پائين  ايران می يافتند.!! زير فشار رؤياها و محاسبات ناسيوناليستی

ورشکستگی صنايع بومی و زبونی توليدات داخلی در رقابت با  ،بورژوازی

انسداد پروسه سرمايه داری  سرمايه های بزرگ امپرياليستی را مترادف با

شدن جامعه می انگاشتند. در همين راستا پيش ريز سرمايه های خارجی در 

قلمروهای صنعت و توليد داخلی را به حساب توسعه سرمايه داری و رشد 

صنعتی نمی نهادند، فقط سرمايه ای را گواه شکوفائی و باليدن شيوه توليد جديد 

» مام وطن«ناسنامه ايرانی و نام و نشان ارزيابی می کردند که صاحب آن ش

داشته باشد!! نظريه پردازان حزبی به دليل همه محاسبات فوق به اين نتيجه 

می رسيدند که جامعه روز ايران برهوتی است که در آن  نه فقط هيچ نشانی 

از انباشت سرمايه و صنعتی شدن به چشم نمی خورد که اصالً در پشت مرز 

  ه سرمايه داری متوقف گرديده است!! ورود به روند توسع

» سنبل«. در چنين برهوت خشک و شوره زاری که ظاهراً قرار نيست 3

کارگری هم بر عدسی چشم هيچ پيداست که سايه کامالً  !!سرمايه سر بر آرد

تئوری پردازان حزبی سنگين نمی شد. هر دهقانی که خلع يد می گرديد، يا از 

در می آمد!! البته از حسن اتفاق  رگه لومپن هاکشور فرار می کرد و يا به ج

 به گفته مارکسلومپن های اين شوره زار برعکس همتايان اروپائی خويش که 

 زياد خيلی) 46(بودند » آماده فروش خود به دسايس و تحريکات ارتجاعی«

  انقالبی به نظر می رسيدند!!  

روز ايران يا هر پرسش دوم را مطرح کنيم. تصويری اين چنين از جامعه آن 

کشور مشابه به طور واقعی دغدغه و مشغله کدام طبقه، قشر يا اقشار اجتماعی 

بود؟ کدام نيروی طبقاتی معين عدم رشد يا توسعه ناکافی سرمايه داری را به 

صورت يک مصيبت بزرگ بر وجود خود سنگين می ديد؟!! کدام طبقه وجود 

وليد شيوه تسعه صنعتی و انکشاف سرمايه خارجی را سد آهنينی بر سر راه تو

سرمايه داری به حساب می آورد. کدام نيروی اجتماعی بود که ضمن ديدن و 
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وی نقش طبقه نوپای فروشندگان نير ،تأکيد بر وقوع پروسه خلع يد مولدين خرد

کار در معادالت اجتماعی را قابل چشم پوشی می انگاشت و باالخره نمايندگان 

فکری و نظريه پردازان کدام طبقه بودند که مبارزه جاری کارگران عليه 

ش انقالب رهائی بخ«را بی تأثير و قابل چشم پوشی تلقی می کردند،  سرمايه

و سرمايه داران کوچک (بازاريان،  عه می ديدند!!را نسخه نجات جام» ملی

کسبه و پيشه وران) را قدرت سلسله جنبان اين انقالب ارزيابی می کردند!! 

ناروشن نيست. قبل از هر چيز تصريح کنم که وقتی خواستار  هيچجواب سؤال 

 طور مشخص تر بنيانگذارانطبقاتی صاحبان نظرات باال يا ب جستجوی هويت

ً دنبال شجره نامه خانوادگی آنها  حزب کمونيست آن روز می شويم، مسلما

نيستيم. ترديد نيست که اگر نه همه، اما شماری از آنها عناصر خانواده های 

کارگری بودند، اما بحث مطلقاً بر سر سرمايه دار يا کارگر بودن افراد مذکور 

ها، رفحتأسيس حزب، نيست، سخن از اين است که نظريه پردازان دست به کار 

دغدغه ها، انتظارات و رؤياهای کدام طبقه با قشر اجتماعی را پيش می کشيدند 

  و شالوده راه حل جوئی های خود می ساختند؟

يک چيز روشن است. آنچه اين ها می انديشيدند، می گفتند و دستور مبارزات 

کردند، ربطی به طبقه کارگر نداشت. حزب سازان اساساً منکر پيدايش  خود می

وجود اجتماعی اين طبقه در جامعه خويش بودند، طبقه ای که به زعم آنان،  و

حداقل در روزهای تأسيس حزب به دنيا نيامده!! و وجودش انکار می شد، 

چگونه قرار است توسط آنها نمايندگی گردد!! برای لحظه ای افرادی را پيش 

می نامند، » کمونيست« چشم مجسم کنيم که دور هم جمع شده اند و خود را 

نبش ضد ج در فرض کنيم که منظورشان از کمونيست بودن، ايفای نقش فعالين

، آنگاه در استکارگر باشد!! اگر مسأله از اين قرار  های سرمايه داری توده

نازل ترين و نامحسوس ترين سطح هم که شده است بايد همان ميزان واقعی 

 بدونهر چند کمرنگ و رشد روز سرمايه داری، پيدايش پرولتاريا و حضور 

مورد  ،تأثير يا مفلوک اين نيروی اجتماعی!! در پهنه معادالت جاری جامعه

، بايد همه يا الاقل بخش مهمی از حرف های خود را قرار گيردقبول و تأکيد 
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به جنب و جوش و ابراز وجود اجتماعی اين توده و طبقه اختصاص دهند. اما 

يست. بالعکس کل حرفها آنست که اصالً به وضوح مشاهده می کنيم که چنين ن

کارگری وجود ندارد و چشم اندازی هم برای پيدا شدنش قابل رؤيت نيست!! 

بر اين مبنا آنچه را که می توان واقعی و مفروض تلقی کرد، اين است که 

و هر طبقه  بودندبنيانگذاران حزب و صاحبان نظرات و ايده های فوق هر چه 

حداقل  فعالين کمونيست چيزی به اسم جنبش  کردندمی  يا نيروئی را نمايندگی

. ممکن است گفته شود که جماعت مذکور با طرح مسائلی نبودندکارگری ايران 

مانند عدم رشد سرمايه داری، فقدان وجود پرولتاريا يا امتناع از پرداختن به 

ن انقش جنبش کارگری و مانند اينها، بی توجهی به وجود جمعيت روز کارگر

را می ديده اند، بعضاً اين جمعيت  آنانها را دنبال نمی کرده اند. مبارزات آن و

از همين کارگران بوده اند، در مجموع هم خود را فعاالن کمونيست جنبش  خود

ی دانسته اند، مجهانی پرولتاريا و به ويژه جنبش انترناسيوناليستی طبقه کارگر 

ی مسائل ديگر قرار داده اند!! چنين اما تمرکز تحليل و گفته های خود را بر رو

تصوری مسلماً غلط است اما باز هم فرض کنيم چنين باشد، آنگاه اين سؤال 

ها، نظريات و رؤياهای اين کمونيست های بسيار مهم مطرح می گردد که تحليل

فعال کارگر يا اهل جمعيت کارگری روز ايران و دنيا چه راهی پيش روی 

ع مفاد و مواض آنی قرار می دادند؟! بيانيه ای با طبقه کارگر و جنبش کارگر

سرمايه های انگليسی و روسی راه توسعه سرمايه داری ايران را سد  گويا که

زير مهميز زور سرمايه امپرياليستی » صنعت ملی«نموده اند!! کاروان رشد 

از تک افتاده است!! بايد سرمايه داران متوسط و کوچک را سازمان داد و 

هائی ملی راه انداخت!! يا مشابه اين حرف ها چه پيامی برای انقالب ر

کارگران داشت؟!! پيداست که اين مسائل نه دغدغه توده های کارگر که فقط 

  مشغله روز بورژوازی ايران بود. 

، صنعتی، مدرن، پيشرفته، !!»آباد«به يک ايران  کمونيست سکانداران حزب

ت های الزم اقتصادی، سرمايه با کارخانه ها و معادن سودآور، زيرساخ

اجتماعی قادر به رقابت با سرمايه داری هر کشور غربی، دارای امنيت و 
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ثبات سياسی و کارگرانی برخوردار از يک حداقل معيشتی و امکانات رفاهی!! 

ان اگر نه برای همه بنيانگذار» کمونيسم«و البته تسليم و آرام می انديشيدند!! 

ا يا، مستقل از تعلقات طبقاتی و جدا از سرمايه دار حزب، اما برای اغلب آنه

ظرفی و اسم رمزی برای استقرار جامعه ای با مشخصات  فقط بودنشان،کارگر 

سان نه فقط آالبته بود. آنان حصول اين هدف يا برپائی چنين جامعه ای را باال 

 هنمی ديدند که مسير منتهی به آن را پرسنگالخ، دشوار و حتی مين گذاری شد

يک مانع مهم سر اين راه بود!! اگر » امپرياليسم«می انگاشتند. از منظر آنها 

ها را يگانه راه ساخت  در قدرت، شراکت با امپرياليست مسلط و بورژوازی

و ساز جامعه سرمايه داری ايدآل خود می ديد، تشکيل دهندگان حزب، بالعکس 

های بزرگ امپرياليستی را سد سراين راه می پنداشتند!!  سرمايه مالی و دولت

نداشتن هيچ گونه سهم در قدرت سياسی و يکه تازی ديکتاتوری هار حاکم نيز 

معضل مهم ديگری بود که آرزوی حزب برای احراز رل مؤثر در اين فرايند 

  را نقش بر آب می ساخت. 

ا نسخه پيچی غلبه بر بنيانگذاران حزب اين موانع و مشکالت را می ديدند ام

لت ، دو»لنينيسم«آنها را هم در آستين داشتند. نسخه ای که همان روزها، توسط 

روز روسيه و کمينترن، نه فقط برای سرمايه داری شدن جوامعی مانند ايران 

که برای عالج همه دردهای بشر تجويز می شد!! نسخه ای که پيش از هر 

 »حزب کمونيست اتحاد شوروی«پای چيز يا بند نخست آن، قدرت سياسی نو

را از خطر يورش ها و جنگ افروزی های جنايتکارانه دولت های هار 

دهقانی  –امپرياليستی نجات می داد وتمامی جنبش های پرخروش کارگری 

آن می ساخت. بند دوم اين نسخه سازماندهی  برج بقای دنيا را نيروی محافظ

ا هدف در کشورها ب» ب دموکراتيک خلقانقال«يا » انقالبات ضد امپرياليستی«

هموارسازی راه عروج احزاب کمينترن به عرش قدرت سياسی بود. رخداد 

اخير به اين احزاب امکان می داد تا با بهره گيری از حمايت همه جانبه اردوگاه 

و به صف کردن دهقانان، کارگران و بخشهائی » سوسياليسم«در حال تکوين 

هه متحد فراطبقاتی، پروسه سرمايه داری شدن از بورژوازی، در يک جب
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وری ديکتات«جوامع خود را به فرجام برند، قدرت سياسی حاصل اين فرايند را 

و مشابه اينها نام نهند، » جمهوری دموکراتيک خلق«يا » دهقانان –کارگران 

چند گام اين طرف تر همين دولت را ديکتاتوری پرولتاريا خوانند و جامعه 

ی محصول اين فراز و فرودها را سوسياليسم اعالم دارند!! نسخه سرمايه دار

پيچيده شده توسط حزب کمونيست شوروی و کمينترن همه مشکالت را يکجا 

حل می کرد. بقای اردوگاه را تضمين می نمود و همزمان راه تعبير رؤياهای 

شيرين احزاب به اصطالح کمونيست کمينترن، برای سرمايه داری شدن 

  ويش را حفاری و تسطيح می کرد. جوامع خ

ميالدی در چهارچوب اين استراتژی  1920حزب کمونيست ايران در سال 

سخن می گفت و گام بر می داشت. ستيز با رژيم حاکم و حاميان نيرومند 

انگليسی آن، تالش برای متحد ساختن بيشترين بخش های بورژوازی، دهقانان 

هه سم ستيزی ناسيوناليستی، بسيج اين جبو کارگران در يک جبهه واحد امپريالي

در حمايت از موقعيت شکننده  دولت روز شوروی، به دست گرفتن اهرم های 

اساسی قدرت در جامعه، به فرجام رساندن پروسه تسلط سرمايه داری در 

، استقرار »اتحاد شوروری«ايران با بهره گيری از کمکهای همه نوعی 

حزب «و حکومت » جامعه سوسياليستی« سرمايه داری دولتی با نام جعلی

(اتحاديه سرمايه داران دولتی) دورنمای واقعی پيش روی » کمونيست

بنيانگذاران حزب را تعيين می کرد. حزب از مقصد آغاز می نمود!! و برای 

نقشه راه می کشيد!! جامعه با شتاب راه انکشاف » مراحل سلوک« طی 

يادی تسلط کامل اين مناسبات فاصله نسبتاً ز کاپيتاليستی را می پيمود اما هنوز تا

در پيش داشت. حزب در شرائطی نبود که بالبداهه قدرت سياسی را تسخير کند 

و زمام امور برای پاسخ به نيازهای پروسه انکشاف سرمايه داری را در دست 

حزب و کل  –و اين بسيار تعيين کننده و مهم است  -گيرد. از سوی ديگر

خلقی مطلقاً دغدغه سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری  رويکرد کمونيسم

طبقه کارگر را در دل نداشتند و اساساً ايفای چنين نقشی در هستی اجتماعی و 

سپهر ايده ها و کارزارهايشان نمی گنجيد. در اين ميان آنچه به صورت عاجل، 
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تمامی هوش و حواس حزبيون را مشغول می داشت کاپيتاليستی شدن جامعه 

بود، با اين قيد مشخص که برنامه ريزی آتی نظم توليدی، سياسی و اجتماعی 

برای اين کار بايد از همين حاال اين سرمايه داری در يد قدرت حزب باشد. 

 ها، تعاريف و وظيفه نويسی هاراهکارها، مقوله آفرينيها، تئوريتدارک بينند. 

ود به سرمنزل مقصود، در همين جا، در پاسخ به ملزومات گذر از موقعيت موج

الب انق«. جامعه بايد شاهد وقوع ندو قابل توضيح می شد ندمعنی پيدا می کرد

گردد زيرا انجام چنين انقالبی شرط هموارسازی راه » بورژوادموکراتيک

قادر » نهضت رهائی بخش ملی« تسلط سرمايه داری است. انقالب در قالب 

است که حزب می تواند » نهضتی «به پيروزی است، زيرا فقط از درون چنين 

جای پای دخالتگری خود را مستحکم سازد و راه تسخير قدرت سياسی را پويد. 

» ياليسمسوس« پيش گيرد، زيرا انقالب بايد راه استقرار سرمايه داری دولتی را 

کم را مح» صنعت مستقل ملی«آتی حزب اين خواهد بود. انقالب بايد پايه های 

را  »رشد آزاد و مستقل سرمايه داری«ال رمانتيسيستی سازد، اتوپيای سوسي

جامه عمل پوشاند و همپيوندی با اردوگاه را يقينی گرداند. برای اين کارها، 

بايد امپرياليست های انگليسی، شرکای داخلی آنها و رژيم حاکم همدستشان 

ی تآماج تعرض باشند، انقالب با توجه به همه اين مؤلفه ها بايد صف بندی طبقا

و اجتماعی خاص خود را پديد آرد. صف طوالنی نيرومندی که سوای اليه 

نازکی از سرمايه داران شريک امپرياليست های غربی و فئودالهای متحدشان، 

   همصدا، هم منافع و متحد گردند!! همه طبقات و اقشار ديگر در آن

خی ن مريو بنا براين بايد معجو بود» خلق« اين امر نيازمند بستن دخيل به 

معجزه گری با اين نام، نقل همه محافل و ترجيع بند هر گفتگوئی شود. حزب 

دلباخته اين اهداف و اسير اين جهتگيريها، بود و نبود يا تعريف وجود کارگر 

را هم از همين منظر می کاويد. فروشندگی نيروی کار، جدائی از کار خود، 

سرنوشت زندگی خود را  منفصل از دخالتگری در کار، حاصل کار و تعيين

نشانه های کارگر بودن نمی ديد. کارگر در محاسبات او انسانی بود که اوالً 

د و فاق» کاالی بنجل«خالق محصوالت صنعتی مرغوب و رقابت جو باشد!! 
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ظرفيت کافی برای رقابت در بازارهای جهانی توليد ننمايد!! اگر جز اين کند 

رش سرمايه داری است!! ثانياً کارگری نه کارگر است و نه وجودش گواه گست

که مولد نيست و به طور مستقيم اضافه ارزش تحويل نمی دهد، اصالً کارگر 

  دريافت کند!!  » خلق«نيست!! او بايد مدال تعلق به 

در اين سپهر ويژه شناخت است که حزب نزديک به يک ميليون آدم فروشنده 

ميليونی روز کشور را  8 يا در جستجوی فروش نيروی کار، از کل جمعيت

بيد بر پيشانی می کو» لومپن پرولتاريا«کارگر نمی ديد. کل آنها را يکجا مهر 

و همه آن ها را مدال تعلق به خلق اعطا می کرد. حزب کمونيست روز دنبال 

خلق می گشت و در همين راستا بانگ بر می داشت که سوای اليه بسيار نازکی 

سيار بزرگ، همه نيروها و طبقات ديگر خلق از سرمايه داران و مالکين ب

و ضد » نهضت رهائی بخش ملی« هستند، همگی تشکيل دهندگان صف 

خرده بورژوازی « امپرياليست می باشند!! و همگی آماده اند تا تحت رهبری 

انقالب بورژوا دموکراتيک را به پيروزی » بورژوازی ملی«و » تجاری

گيری به جامعه  روز نظر می انداخت و رسانند!! حزب با اين دورنما و جهت

  برنامه کار خود را به شرح زير تنظيم و طرح می کرد.          

نمايندگان فرقه های «متشکل از » برقراری حکومت موقت انقالبی«

، سرنگونی رژيم حاکم و استقرار »مجلس مؤسسان«، تشکيل »!!انقالبی

تأسيس اردوی « ت، ، آزادی مطبوعات، تشکل و اجتماعا»جمهوری خلق«

ملی زير نظر صاحب منصبان ايرانی برای حفظ جمهوری ايران و مبارزه با 

دزدهای اجانب، خالصی دهاتی از چنگ ملکداران و تأمين رفاهيت حال 

  بخش سياسی اين برنامه را پر می سازد. »!! اقتصادی آنها

معمول بر مطابق رفت. موجود حزب سپس به سراغ مسائل اقتصادی و مالی 

و  صادراتميان عقب ماندگی بيش از حد جامعه انگشت تأکيد نهاد. نامتوازنی 

موقعيت دشوار تاجران ايرانی و عجز آنها در رقابت  !!را فاجعه خواندواردات 

و به دنبال تمامی اينها خطوط  دانست!! رمايه داران خارجی را مايه تأسفبا س

  ا به شرح زير اعالم نمود.اساسی برنامه خود برای گشايش معضالت ر
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بايد با سرمايه دولت، نقاط بزرگ مثل تهران، تبريز، خليج فارس و دريای  .1«

  خزر را با راه آهن به هم متصل کرد.

  . برای رفاهيت حال رنجبران و صنعتکاران يک بانک فالحت تشکيل داد.2

  .د. برای انکشاف و ترقی استحصاالت داخلی بانک کئوپراتيو تأسيس نمو3

  . به زودی نهرها و قنوات زراعی درست برای فالحت رنجبران ساخته شود.4

. بايد به کارخانجات ملی کمک نمود، اسباب ترقی و انکشاف صنايع ملی را 5

  فراهم آورد.

  . معادن نفت و نمک در انحصار دولت قرار گيرد.6

  . با سرمايه دولت معادن مس و آهن و غيره به کار انداخته شود.7

برای دفاع از حقوق رنجبران، اتفاق همکاران  در جهت استحصال تشکيل  .8

شود، مثل اتفاق مستخدمين ادارات دولتی، اتفاق عمله ها و شاگردان در شهرها، 

اتفاق فقرا در دهات، به واسطه اتفاق های محلی و واليتی و ايالتی، اتفاق 

  47» ( به وجود آيد» شورای اتفاق های ايران« مرکزی موسوم به 

مرامنامه حزب در باره مسأله ارضی نيز به گفتگو پرداخت. وضعيت روز 

بار خواند و پيشنهادات خود را اين چنين  توده های کثير دهقان را بسيار تأسف

  فرمولبندی کرد.

  . امالک مالکين بزرگ از طرف دولت ضبط و مال مخصوص ملت باشد. 1«

ط ضببايد معينی است که دولت  که کمتر از مقدار متوسط. امالک مالکين 2

کند و زيادتر از مقدار معينی است که به زارعين داده می شود بايد در ميان 

  دهقانان تقسيم و مال مخصوص دهاتی ها باشد.

. اگر اراضی مالکين برای برزگران کافی نباشد، آن وقت از اراضی دولتی 3

   هم در اختيار آنان قرار گيرد.

اضی زراعی دريافت دارند و از چادرنشينی خالص ار ،. عشاير و ايالت4

  )48». (شوند

که در آن زمان هنوز خود را  کمونيست آخرين بخش مرامنامه و برنامه حزب

می ناميد، در مورد امور مالی بود. در اين قسمت همه توجه » فرقه کمونيست« 
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ا بو تأکيد سران حزب بر چند نکته متمرکز شد. اينکه يک بانک ملی معتبر 

شعبات متعدد در همه شهرها به وجود آيد، ماليات صاحبان صنايع، برزگران 

و عمله ها کاهش يابد، لغو ماليات بر آدم ها و حيوانات اهلی، لغو تمامی 

  امتيازات خارجی و تطبيق ماليات با عايدات کل اين نکات را تشکيل می داد.

ابطه با جامعه روز مرامنامه حزب که در واقع مانيفست بنيانگذارانش در ر

ايران و مسائل دامنگير طبقات مختلف بود نمونه بسيار گويائی از نسخه نويسی 

کمونيسم خلقی لنينی يا جناح ميليتانت سوسيال دموکراسی برای جنبش های 

ط هيچ نه فق کارگری و دهقانی آغاز سده بيستم به بعد است. اين نسخه نويسی

 ولتاريا و ماترياليسم انقالبی و مارکسیبا کمونيسم ضد کار مزدی پر شباهتی

است. تمامی نکات مطرح و  با آن اين طبقه ندارد که از همه لحاظ در تعارض

مورد تأکيد منشور، حديث دغدغه های دل بورژوازی ايران است و آنچه هيچ 

طبقه کارگر و نيز تکليف مبارزات جاری در آن ندارد، تکليف جنبش  جائی 

ن می باشد. حزب پس از طرح مرامنامه و تشريح دورنما ساير استثمارشوندگا

به توضيح وظائف روز خود می پردازد و اين وظائف را به شرح زير 

  فرمولبندی می کند.

. تأمين اعتالء و گسترش نهضت آزاديبخش ملی، راندن امپرياليستهای 1«

  انگليسی از ايران و در ارتباط با آن سرنگون ساختن حکومت سلطنتی 

ر جريان مبارزه عليه امپرياليست های انگليسی، متشکل کردن دهقانان و . د2

مستخدمين شهری و ايجاد خودآگاهی طبقاتی در آنان، پس از پيروزی بر 

امپرياليست های انگليسی، مبارزه ملی ما با مبارزه طبقاتی و نهضت رهائی 

ه ک ادحزب ادامه می د »نهضت کمونيستی جايگزين می گردد بخش ملی با

عده زيادی کادر محکم حزبی که حزب بتواند .1«برای حصول اين اهداف بايد 

به وسيله آنان رهبری مستقيم بر توده های وسيع طبقات  زحمتکش را در دست 

. همه نيروهای انقالبی کشور در اطراف حزب و زير 2گيرد به وجود آيند. 

 ای مبارزه باپرچم نهضت آزاديبخش ملی عليه امپرياليست های خارجی و بر

  )   49» (دولت شاه خائن که خود را به خارجی ها فروخته است گردآوری شوند
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حزب همان است که از سال ها پيش کمينترن  یجهتگری ها و بند بند تحليل ها

ساخته بود. اينکه: راه انجام هر کاری در رابطه با  عضودستور کار احزاب 

کشور اروپای غربی و امريکای  جنبش کارگری و طبقه کارگر دنيا سوای چند

عبور می کند، پيروزی اين » انقالب بورژوا دموکراتيک« شمالی، از مارپيچ 

انقالب در گرو وجود و ميدانداری حزب کمونيست پرولتاريا است، حزب است 

ائی هبا بخش که بايد کارگران را پشت سر خود به صف کند، به نام آنها، همراه

را تسخير نمايد و جمهوری خلق را برقرار سازد. از بورژوازی قدرت سياسی 

مجلس مؤسسان را فراخوان دهد و تمامی کارهای ديگر را جامه عمل پوشاند. 

فاز بعدی ايفای نقش حزب استقرار سرمايه داری دولتی زير بيرق سوسياليسم 

اين انديشه جنبش کارگری و پرولتاريا جای  سيطرهو کمونيسم خواهد بود. در 

احراز نمی کرد. اگر توان تأثيرگذاری کافی داشت و می توانست در ويژه ای 

معادالت تغيير قدرت، نيروی مؤثری باشد، بايد نردبان عروج حزب به اريکه 

به حزب جذب  می شدند، اعتبار  در همين راستا فعالينش زمامداری می گرديد،

عضويت پيدا می کردند و راه ارتقاء به مدارج باالی حزبی را به روی خود 

باز می يافتند. خود را سلول زنده و انداموار تشکيالت می ديدند و به يمن اين 

خصوصيات و پيشينه نفوذ اندرونی ميان همزنجيران، توان گسترش فرامين 

های کارگر را در خويش می آفريدند و پرورش  حزب به پراتيک جاری توده

می دادند. اگر طبقه کارگر جامعه ظرفيت ايفای اين نقش را داشت حزب چنين 

می کرد اما اگر کارگران فاقد اين موقعيت بودند و تا رسيدن به اين سطح از 

ابراز وجود اجتماعی زمان الزم داشتند، حزب دست روی دست نمی نهاد، 

انديشيد. به جنبش دهقانی توسل می جست، به سراغ اليه های چاره ديگری می 

پائينی و متوسط بورژوازی می رفت. همه اين ها را يکجا به هم گره می زد. 

» زحمتکشان« ، »رنجبران« ، »خلق« درست به همين خاطر اصطالح 

در ادبيات احزاب بسيار بيشتر از لفظ کارگر و جنبش کارگری چرخ » ملت«

برای حزب حالل مشکل بود و » خلق«يل و پر نمودن صف می خورد. تشک

انقالب بورژوا «دستش را در سربازگيری بدون هيچ مرز و محدوديت، برای 
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باز می گذاشت. در يک کالم به پيروزی رساندن انقالب اساساً » دموکراتيک

کار حزب بود. وقتی که حزب پرچم انقالب می افراشت جنس طبقاتی انقالبيون 

 را بر سينه نصب» جنبش زحمتکشان«می شد، همگی مدال خلق يا  بی تأثير

می ديدند و زير اين نام پشت سر حزب صف می بستند. روايت لنينی کمونيسم، 

را از » حزب کمونيست ايران«حزب و انقالب دموکراتيک، با اين اوصاف 

هر مقدار دغدغه نياز به سازمانيابی ضد سرمايه داری توده های طبقه کارگر 

استقرار  ،و تمرکز تالش بر اين مهم، آزاد و آسوده می ساخت. مسأله کليدی

با دخالتگری فعال و خالق حزب و تسخير قدرت سياسی » جمهوری خلق«

توسط نيروئی بود که خودش بر پايه مکتب، مرام و عقيده اش، خود را نماينده 

 یمقام، منج پرولتاريا و صدر و ذيل هستی اجتماعی اين طبقه می خواند. قائم

، هر چه انجام می داد را تجلی منافع طبقه شدو همه چيز توده های کارگر می 

 و شمردکارگر می انگاشت، حضورش در ميدان را حضور کل پرولتاريا می 

  پراتيک جاری خود را جنگ رهائی بشر می ناميد. 

حزب به دنبال خط کشيدن روی موضوعيت و مبرميت سازمانيابی شورائی 

يستی ضد سرمايه داری توده های کارگر و در عوض رجوع به قدرت سوسيال

به سراغ دستور کار خود برای تحوالت » خلق قهرمان«و » رنجبران«

اجتماعی روز و اهداف انقالب بورژوا دموکراتيک می رفت. از اقتصاد و 

امور مالی آغاز می کرد و به گونه ای که باالتر ديديم خواستار ايجاد بانک 

شعبات کثير در همه شهرها، کشيدن راه آهن، تأسيس بانکهای فالحت  ملی با

و تعاونی، احداث قنوات و کانالهای آبياری، کمک به صاحبان صنايع و توسعه 

صنعت کشور، دولتی کردن معادن نفت و نمک، استخراج کانهای ديگر توسط 

ا هم رنجبران ر« جمهوری خلق و اين نوع اقدامات می شد. سران حزب البته 

اتفاق » « اتفاق شاگردان شهرها« از ياد نمی بردند. به آنها حق می دادند که 

و اتفاقهای ديگر بر پای دارند!! از اين مهم تر حزب برايشان » فقرای روستا

سنديکا می ساخت. سنديکاسازی را ترويج می کرد و سنديکاهای هر چه 

ر کارگری جاسازی شده دبيشتری پديد می آورد، سنديکاها را از طريق فعالين 
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می ساخت و در اين گذر فراوان کارهای ديگر  خودحزب ابزار اعمال قدرت 

انجام می داد. حزبيون به دهقانان نيز عطوفت نشان می دادند و وعده می کردند 

حزب و آنان به بيان دقيق تر که امالک و زمين ها را ميان جمهوری خلق يا 

ت که کل امالک بزرگ مالکان در تملک تقسيم کنند، اما فقط به اين صور

بالمنازع  دولت باشد و فقط از اراضی متعلق به مالکين متوسط چيزی نصيب 

  برزگران سيه روز گردد!! 

کمترين دقت در مرامنامه، منشور يا دستور کار حزب، هر کارگر نيمه آگاهی 

 يه هایرا متوجه می سازد که کل قال و قيل ها بر سر تحقق اهدافی است که ال

روايت ها و ساز و کارهای  ،خلی و بين المللی هم با شيوه هاديگر بورژوازی دا

ديگر دنبال آن بودند. زعمای حزب يقين داشتند که بار سرمايه داری شدن 

جامعه روز را بسيار سالم تر از بورژوازی شريک امپرياليست های انگليسی 

کارگر نيز آن بود که اين  د می رسانند، خطابشان به تودهبه سر منزل مقصو

» سمسوسيالي«راه را چنان می پيمايند که با تحمل کمترين ريخت و پاش ها به 

(سرمايه داری دولتی) منتهی گردد. پای بندی حزب به اهميت طی مطلوب 

د تا نفرايند انکشاف کاپيتاليستی جامعه و حداکثر اثرگذاری خودش بر اين رو

تجاع هار بورژوازی هر نماينده ار» پرستی وطن«جائی بود که با هر عربده 

، حتی اگر اين عربده کش، بشرستيزترين و جنايتکارترين برگ شدوسوسه می 

بازی سرمايه برای نابودسازی جنبش کارگری باشد. در اين گذر البته مصوبات 

کمينترن همه جا پشتوانه اطمينان و معيار درستی تشخيص محسوب می شد. 

است های رضاخان در روزهای بعد از کودتای سياه جانبداری حزب از سي

، بدترين نمونه ها را حکايت می کرد اما آويختن حزبيون به 1299سوم حوت 

جنبش جنگل، همسوئی وسيع با ميرزا کوچک خان، سربازگيری تا سرحد 

امکان از توده های کارگر برای امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی ارتجاع 

ای ديگر نيز حفاری گمراهه پشت سر گمراهه در پيش بورژوازی و همه کاره

پای جنبش کارگری بود. در همين جا و پيش از ادامه مرور کارنامه حزب بايد 

هيچ نکته ای از بحث موضوع ديگری را هم با تمامی تأکيد يادآوری کنم. 
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کنونی يا هر نوشته و گفته ديگر من يا هر فعال ديگر جنبش لغو کار مزدی، 

ً م تضمن ناديده گرفتن شرائط آن روز جامعه ايران نيست. نقد ما بر مطلقا

آن زمان يا هر تشکل و رويکرد » حزب کمونيست ايران« پديده ای زير نام 

ا هدنيا اين نيست که چرا به جای حرفديگر با هر نام و نشان و در هر کجای 

از  وضوعو اعمال باال، علم و کتل انقالب سوسياليستی راه نمی انداختند!! م

. کل بحث بر سر رفتار و کارهائی است که کمونيستها چيز ديگری استاساس 

به عنوان فعاالن، آگاهان، اثرگذاران و نقش داران جنبش طبقه کارگرعليه 

 ،م دهند. کار اين انسان های آگاهسرمايه داری و برای رهائی بشر بايد انجا

تی توده کای کارگر اين دخالتگر و دست به کار ايفای نقش در مبارزه طبقا

نيست که حزبی سازند، سلسله جنبان سير حوادث برای توسعه سرمايه داری 

ن د انقالب ايگردند، نسخه نهضت رهائی بخش ملی پيچند، صف انقالب و ض

صدر و ذيل هستی خود را نذر پيروزی اين نهضت  و نهضت را توصيف کنند

دست کارگر و سرمايه دار کار کمونيست های کارگر آن نيست که گردانند. 

صنعتی و تاجر بازار و دهقان و مالک ليبرال را در دست هم گذارند، بر پيشانی 

همگی مهر خلق و اردوی انقالب کوبند، دنيای اين گمراهه ها را پيش روی 

، تا سرانجام سرمايه داری دولتی زير چتر ؟کارگران قرار دهند، تا چه کنند

  و نامش را جامعه سوسياليستی بگذارند!!حاکميت حزب را مستقر سازند 

کمونيست ها بالعکس، در هر شرائطی، در نازل ترين سطح انکشاف 

کاپيتاليستی جامعه، در هر دوره ای، در موقعيتی که حتی کل شمار کارگران 

به چند ده هزار هم نمی رسد، راه می افتند، به عنوان کارگران، از قعر شرائط 

توده های همزنجير شروع به فعاليت می کنند، سلول کار، اسثثمار و مبارزه 

زنده و پرخروش و آگاه و انداموار مبارزه روز بردگان مزدی می گردند، 

مبارزه کارگران را شورائی و سرمايه ستيز متشکل می کنند، تشکل آنها را 

را هر چه مؤثرتر وارد  کارگر ظرف قدرت می سازند، قدرت موجود طبقه

نها به مثابه آحاد توده های طبقه خود و دست در درست همه ميدان می کنند، آ

آحاد اين طبقه عليه استثمار طبقاتی، هر شکل استثمار، هر نوع بی حقوقی، 
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هر گونه نابرابری، هر تبعيض در هر قلمرو زندگی انسانی، هر فشار و ستم، 

 هر ميزان خفقان و ديکتاتوری می جنگند، شوراها و سنگرها و پويه جنگيدن

ی کنند. نقد مارکسی اقتصاد را کانون باليدن شعور و شناخت ضد کار مزدی م

 ،ضر سرمايه داری و کل جامعه موجودعينيت حا مارکسی ، آناتومیسياسی

دستاوردهای دانش طبقاتی و هر آموزش راديکال ماترياليستی را سر بيدار 

کارگر، پرچم می سازند. کمونيست های های کارگر  تودهآحاد  تمامی خود و 

اين جنگ را عيناً با همين محتوا و بار طبقاتی، با تمامی شفافيت و برندگی 

ضد سرمايه داری به ميان تمامی استثمارشوندگان و ستمکشان و توده های 

را به عمل می آورند تا جنبش کل  خويش فرودست می برند، حداکثر تالش

البی عليه وضعيت موجود استثمار شوندگان را مبارزه طبقاتی راديکال و انق

سازند. اگر جامعه هنوز ماالمال از دهقان تهيدست است به آنها می آمورند 

که شورا بر پای دارند، شورائی متشکل گردند، همرزم و هم سنگر توده های 

کارگر بساط مالکيت فئودالی و همزمان هر شکل مالکيت خصوصی زمين را 

تثمار شدن و حکومت شوندگی جمع کنند. با جنگ متحد عليه هر شکل اس

سپهر مناسبات موجود را از پايه بر اندازند، رسم جديدی برای برنامه ريزی 

کار و توليد و زندگی اجتماعی پديد آرند و فراوان کارهای ديگر در اين گذر 

   انجام دهند.

کمونيست ها چنين می کنند و در دل اين فرايند، مسلماً لحظه، به لحظه و قدم 

جديد رو به رو می شوند و دست و پنجه نرم می نمايند،  مسألهبه قدم با هزاران 

بهترين راه انکشاف اقتصادی و تحوالت اجتماعی را با آگاهی کافی می کاوند 

ر می دهند. هر گام و هر و پيش روی خويش و همه استثمارشوندگان روز قرا

لحظه را گامی و لحظه ای در تاريخ جنگ واقعی طبقاتی و صف آرائی هر 

چه نيرومندتر توده های اسير استثمار برای برچيدن بساط سرمايه و طبقات و 

دولت و جامعه طبقاتی می سازند. انتقاد واقعی به حزبيون اين نيست که چرا 

ند. اشکال ريشه ای آنها اين بود که راه داد و قال سوسياليسم راه نيانداخت

کمونيسم طبقه کارگر را نه فقط نرفتند، که از جلو انظار توده های کارگر خط 
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 ايه داری دولتی جايگزين ساختند.زدند، تخريب کردند و با گمراهه برپائی سرم

که کمونيسم  بودراهبردهای حزب برای دهقانان رويه معکوس راه حل هائی 

ی داد. م قرار شانت سياه فئودالی بايد پيش پايحتی در همان برهوطبقه کارگر 

ها را پاس می داشت، شيرازه استثمار فئودالی را  حزب خاطر اکثريت فئودال

دست نخورده باقی می گذارد و هر کجا سخن از حل مشکل دهقانان بود، 

سياست ارتجاعی تقسيم زمين و ايجاد مشتی خرده مالک را پيش می گرفت. 

استی که به جای هموار سازی راه امحاء مالکيت خصوصی اراضی و محو سي

مالکيت بورژوائی زمين، به جای سوق دادن دهقانان به توليد اشتراکی و اداره 

شورائی امور خود، به جای آماده نمودن آنان برای پيوستن به برنامه ريزی 

به ها و ی اينشورائی سراسری سوسياليستی لغو کار مزدی کار و توليد، به جا

اتخاذ رويکرد متناظر با تحقق اين هدف ها، به تحکيم و توسعه مالکيت جای 

اين راه را انتخاب می کردند، جوابش  سران حزبخصوصی می پردازد. چرا 

پرشتاب تر و پر قوام تر سرمايه داری را  کاپيتاليستی توسعهساده است. آنان ا

ه مشغل »دموکراتيک –انقالب بورژوا « در صدر وظائف خود می ديدند، انجام 

روزشان بود، در همين راستا به صف بندی خلق و ضد خلق می انديشيدند و 

 بايد زينت بخش» بورژواهای ملی« و » بی آزار« مالکان ليبرال، فئودال های 

اين صف بندی می شدند، به همه اين دالئل راه حل آنان برای مسأله دهقانی 

سوای يک نسخه پيچی تمام عيار کاپيتاليستی باشد. نيز نمی توانست چيزی 

نوعی نسخه پيچی بورژوائی که در غياب يک جنبش نيرومند کارگری ضد 

سرمايه داری طبيعتاً فشار اين جنبش را هم بر سينه خود نداشت و الجرم در 

  زمره بدترين ها می شد. 

جاع هار می کرد، ارت و اعالم در شرائطی که حزب مانيفست خود را تدوين

پان اسالميستی بورژوازی نيز در سراسر آسيای غربی و ميانه و شمال افريقا، 

از جمله در ايران، مشغول تاخت و تاز بود و برای سرکوب فکری و شستشوی 

مغزی توده های کارگر و دهقان، سوار شدن بر موج نارضائی و خشم و قهر 

ری با بهره گي مپان اسالميسنها تقال می کرد. مبارزات آ بردنآنان و به برهوت 
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از توهم و جهل توده های عاصی وسيع  استفادهاز سالح عوامفريبی دينی و 

 ی کارگران،نسبت به خود، مرگبارترين باتالق ها را سر راه مبارزه طبقات

برای حفظ پايه های »!! مخالفت با استعمار«زير لوای ، دهقانان حفر می نمود

عيت ها در ساختار قدرت سياسی کشورها، قدرت دين، احراز بيشترين موق

ه انان بچنگ اندازی بر عظيم ترين حصه های حاصل استثمار کارگران و دهق

، بساط کمونيسم ستيزی پهن می کرد ، همه جاهر ترفندی دست می يازيد

باورهای خرافی قرون وسطائی اسالمی را به عنوان ظرف مناسب مبارزه 

ه و هر جبه استثمار شوندگان کشت می نموددر شيارهای ذهن » عليه استعمار«

. بورژوازی پان اسالميست با يروهای ارتجاعی را تقويت می کردمتشکل از ن

اين کارها و جهتگيری ها خطری مهم برای جنبش کارگری و کمونيسم طبقه 

کارگر بود. با همه اينها، حزب کمونيست ايران و همه احزاب کمينترن نه فقط 

اين نيروی به غايت ارتجاعی و رفع خطر آن از سر مبارزه برای افشاء و طرد 

طبقاتی کارگران هيچ کاری انجام نمی دادند که تا مدت ها برايش اعتبار انقالبی 

  د!!جعل می کردن» ضد استعماری« يا » ضد امپرياليستی« بودن و مشروعيت 

  

  و مبارزات روز کارگران کمونيست حزب

» حزب کمونيست ايران«تشکل موسوم به بر انتقادات ريشه ای وارد به 

تيتروار انگشت نهاديم و به تمايز ميان اين انتقادات با آنچه عناصر يا گرايشاتی 

از رفرميسم چپ ميليتانت در همين زمينه گفته اند يا می گويند اشاره گرديد. 

 بر خالف پاره ای تصورات، در آنجا بايد اين را نيز اضافه می نمودم که حزب

کم کاری در درون توده های کارگر نداشت، اتفاقاً به ميزان زيادی کار معضل 

می کرد و بر خالف احزاب امروزی از نفوذ نسبتاً چشمگيری هم برخوردار 

و اثرگذاری ها، فقط خارج   اين کار کردنها اوال. بود. نکته اصلی آن است که

ال را به دنب قعی ضد سرمايه داریسازی لکوموتيو پيکار کارگران از ريل وا

حتی فشار اعتراض روزمره توده های کارگر عليه شدت ثانياً. می آورد، 
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استثمار و جنايات سرمايه را هم نه افزايش که چه بسا کاهش می داد، موقعيت 

جنبش کارگری را می فرسود، سطح انتظارات و مطالبات کارگران را پائين 

سرمايه داران و نظام حاکم  می آورد و کفه توازن قوای طبقه کارگر در مقابل

  را سبک تر می ساخت.  روز

چرا؟ پاسخ روشن است. دستاورد هر نيروی اثرگذار درون جنبش کارگری 

که راه سازمانيابی ضد سرمايه داری مبارزات روز توده های کارگر را پيش 

نگيرد، باالجبار تضعيف توان رزمی روز طبقه کارگر، تعميق استيصال و 

عمال قدرت حی و حاضر کارگران بر صاحبان سرمايه نيز تقليل ظرفيت ا

هست. اين فقط رفرميسم راست سنديکاليستی نيست که با مماشات جوئی ها و 

آشتی طلبی های استراتژيک خود سطح انتظارات کارگران را می کاهد و برد 

تأثير قدرت پيکار آنها در جدال روز با سرمايه داران را تنزل می دهد، 

پ ميليتانت مدعی در حال جنگ نيز عمالً همين کار را می کند و رفرميسم چ

 حزب«همين بال را بر سر مبارزات توده های کارگر می آورد. تا جائی که به 

در آن سال ها مربوط است، اين حزب دغدغه دار توسعه » کمونيست ايران

سرمايه داری و اتحاد با سرمايه داران متوسط و کوچک و گاه بزرگ عليه 

يه ای از بورژوازی و شرکای امپرياليستش بود. چنين نيروئی حتی در پهنه ال

کارزارهای جاری کارگران برای بهبود وضعيت معيشتی، رفاه اجتماعی و 

آزاديهای سياسی نيز خود را ملزم به رعايت حريم سودآوری مطلوب سرمايه 

مولبندی و مصالح حال سرمايه داران می ديد. امری که تحقق آن نيازمند فر

خواسته های کارگران در سطحی نازلتر از توان واقعی تعرض طبقاتی قابل 

  سازمانيابی حی و حاضر آنها بود. 

در همان روزهائی که حزب از فاجعه فقدان پرولتاريای صنعتی در ايران سخن 

ساختن حزب، همه جا مشغول  اوامرو مجری  متحزبمی راند!! کارگران فعال 

 های برخاسته از متن زندگی و شرائطآنها نه از جايگاه کمونيستدند.، بو سنديکا

کار و استثمار طبقه خويش که در مقام پرچمداران نهضت رهائی بخش ملی و 

ضد امپرياليست، همزنجيران خود را در سنديکاها سازمان می دادند تا قدرت 
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 د وکنن» انقالب بورژوا دموکراتيک«مبارزه آنها را اوالً وصله، پينه صف 

ً و به ويژه اين قدرت را سکوی چانه زنی حزب با نيروهای رسمی  ثانيا

 »جبهه واحد ضد امپرياليستی«استيفای موقعيت نافذتر در  بورژوازی برای

سنديکای  18به ايجاد و سازمانيابی حدود  1921سازند. حزبيون تا پيش از سال 

کارگر و ر بزرگ و کوچک در جاهای مختلف کمک کردند و بيش از صد هزا

در اين سنديکاها متشکل ساختند!!! اين اتحاديه ها و کنار هم را  کارفرما

  سنديکاها عبارت بودند از: 

  نانوايان  بزازان حريرفروش   اتحاديه کارگران چاپ 

  تلگرافچيان  کارگران پست  منشيان تجاری

  خياطان  کفاشان  قنادان

  نانوايان تافتونی  آموزگاران  کارگران زردوزی

  کارگران بافنده  سيگارسازان  کارگران شهرداری

  حماميان   کارگران ساختمان  کارگران داروساز

)50(  

در مورد اينکه ترکيب طبقاتی سازمان يافتگان در سنديکاها چگونه بوده است، 

محاسبه دقيقی در دست نيست. اما روشن است که کارگر و سرمايه دار بودن 

افراد برای حزب تفاوت خيلی زيادی نمی کرده است. صاحب نانوائی و کارگر 

باردار، سرمايه دار نانوا، بزاز مالک فروشگاه و کارگر فروشنده يا پادو و ان

مالک حمام و کارگر کيسه کش، مالکان کارگاههای خياطی و کفاشی با 

وای زير لکارگران خياط و کفاش و در يک کالم استثمارگر و استثمارشونده 

کنار هم بازار سنديکاسازی »!! مبارزه صنفی«برای »!! يک صنف«اعضای 

  حزب را رونق می بخشيده اند. 

از آن  کرد. پيشنبود که بساط ساختن سنديکا پهن می حزب نخستين نيروئی 

و سوسيال دموکراتهای ايرانی گامهائی » حزب دموکرات«جريان موسوم به 

را در اين گذر پشت سر نهاده بودند. هر دو جريان از جمله سوسيال دموکراسی 

در کنار کليه گمراهه بافی های اساسی خويش در رابطه با مبارزه طبقاتی، 
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 ها، يدند، به رغم پاره ای ظاهرپردازیکارزار سنديکاسازی می رس وقتی به

حتی شيرازه شاگرد و استادی اتحاديه های صنفی دوره های گذشته را بر هم 

در تبريز در اين زمينه » حزب کارگر«به  موسومنمی ريختند. ماجرای اتحاديه 

يدی) در خورش 1299( 1920گويا است. اتحاديه مذکور در سالهای قبل و بعد 

آذربايجان فعاليت می کرد. سوسيال دموکرات های ايرانی بازگشته از قفقاز و 

باکو در تأسيس آن نقش داشتند و دستور کارش را تعيين می نمودند. تشکل 

فعاليت می کرد، در حالی که اکثريت غالب » حزب کارگر«مزبور زير نام 

شرط عضويت در  ،اعضايش را بازاريان تشکيل می دادند، دست اندرکاران

حزب يا سنديکا راظاهراً عدم شرکت افراد در استثمار کارگران می دانستند، 

بازاری و حدود  1300اما طنز ماجرا آن بود که بر مبنای همين بند اساسنامه 

 اينخويش عضوگيری نموده بودند. » حزب کارگر« برده مزدی را در  1700

هايش را می توان  ترين پيروزیاتحاديه عمر دراز نداشت اما پر سر و صدا

رهبری اعتراض همين بازاريان در جدال آنان عليه صاحبان مستغالت با هدف 

  )51کاهش اجاره بهای مغازه ها نام برد. (

به متشکل نمودن توده های کارگر نيز بهتر از » حزب کمونيست«نوع نگاه 

اين نبود و اين امر البته دالئل کافی داشت. سنديکا و اتحاديه در هيچ کجای دنيا 

و در هيچ شرائطی قرار نيست جائی برای مبارزه کارگران عليه سرمايه داری 

از اين امامزاده مذاکره باشد، و وقتی که چنين است، وقتی که صدر و ذيل اعج

اجماع آميز و آشتی جو ميان کارگر و کارفرماست پس تبديل شدنش به ظرفی 

برای اجماع سازمانی در شرائط خاص، نه فقط مباح که چه بسا واجب هم 

باشد. اين اصل قضيه است اما تا جائی که به حزب باز می گشت، مسأله از 

عليه سرمايه و سرمايه داران که  اين فراتر می رفت. حزبيون جنگ خود را نه

عليه امپرياليست های انگليسی و شرکای داخلی آنها می ديدند. شالوده کمپين 

مالکان « و » سرمايه داران وطندوست«روزشان اتحاد کارگران، دهقانان، 

ود، آن ب» تکيه گاه داخلی«و » امپرياليسم«برای مبارزه متحد عليه » ليبرال

گونه که پيش تر تصريح شد بيش از هر چيز گذاشتن سنديکاسازی حزب همان 
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در معامله قدرت با  ی حزبسنگی بر روی سنگ برای محکم کردن جای پا

عهده ايفای اين  نيروها و بخش های ديگر بورژوازی بود. سنديکاها بايد از

بايد قدرت مبارزه کارگران را نردبان چانه زنی های حزب  ،نقش بر می آمدند

ه های کارگر زير فشار گرسنگی و فقر و مرگ و مير ناشی از می کردند. تود

نداری، آماده شرکت در وسيع ترين اعتصابات بودند، حزب از طريق سنديکاها 

زمام اين خيزش ها را در دست می گرفت و بر موج مبارزات کارگران قدرت 

  خود را به رخ حريفان می کشيد. 

زب فقط اکثريت غالب فعالين عضو حيک نکته اساسی را باز هم تأکيد کنيم. نه 

ً انسان های بازاری اهل  که بيشترين شمار رهبران و سرکردگانش هم لزوما

فريب کارگران و فروش سرنوشت استثمارشوندگان، به جاه و جبروت و قدرت 

فردی نبودند. حساب رويکرد طبقاتی مستولی بر پراتيک سياسی يا جريان 

های محقر و زبونانه شخصی امله گری مبارزه احزاب و جمعيت ها، از مع

دگی، حکومت ها جداست. همه کسانی که راه خالصی از فاجعه استثمارشونآدم

ای هر معاصر را در راهبردها و راه حلهای دامنگير بششوندگی و دنيای مصيبت

ً افراد طبقه سرمايه دار يا نمايندگان  سرمايه مدارانه جستجو می کنند، الزاما

نمی باشند. در غالب موارد اين راهبردها و نسخه نويسی ها فکری اين طبقه 

توسط کسان يا نيروها و جمعيت هائی از خود طبقه کارگر بر جنبش کارگری 

تحميل می شود، به اين دليل ساده که همه کارگران نيز در جامعه و جهان 

سرمايه داری زندگی می کنند، جامعه و جهانی که تار و پود افکار، باورها، 

رهنگ، اخالق، اعتقادات و همه چيز مسلط در آن از بطن رابطه خريد و ف

فروش نيروی کار می زايد و به فضای فکر و آموزش و زندگی و باليدن و 

. اکثريت غالب تربيت و ساخت و ساز شخصيت انسان ها پمپاژ می شود

ی از کثيربسيار افراد طبقه بورژوازی نبودند، شمار اعضای حزب بلشويک 

ال دموکرات های اروپائی هم، رگ و ريشه سرمايه دار بودن نداشتند. سوسي

اين مسأله در مورد سران حزب کمونيست آن روز ايران و بعدها حتی حزب 

توده هم صدق می کند. مشکل اساسی اين احزاب نه بورژوا بودن افراد و 
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ائی وکه ماهيت بورژ، نه لزوماً توطئه گری و حيلت اين جلوداران جلودارانشان

ها، دورنماپردازی ها و پراتيک سياسی آنها بوده و هست. عوامفريبی، جهتگيري

گمراهسازی و سوق دادن جنبش کارگری به برهوت رفرم طلبی راست يا چپ 

بنمايه هر رويکرد سرمايه مدار و بورژوائی است اما همه راهروان يا حتی 

ً آدم های دنبال معامله  گری روی سرنوشت پرچمداران اين رويکردها لزوما

توده های کارگر نيستند، بالعکس عده زيادی از آنها چه بسا در زمره انسانهای 

آرمانخواه، بشردوست و آماده عالی ترين فداکاريها و ايثارگری ها برای بهبود 

  زندگی توده های زير فشار استثمار و ستم و بی حقوقی باشند. 

شی ل کرد. تأکيد بر مبرميت مرزکنکته باال را بايد با يک واقعيت ديگر تکمي

ميان ماهيت بورژوائی يک رويکرد اجتماعی و طبقاتی با سرمايه دار بودن 

افراد يا رهبرانش، به هيچ وجه متضمن نفی نقش کامالً تعيين کننده نمايندگان 

واقعی سياسی و فکری اليه های مختلف بورژوازی در گمراه بردن جنبش 

روه گکمی اين طرف تر يا » کمونيست ايران حزب« کارگری نيست. در همين 

و بعدها حزب توده با افراد زيادی مواجه می شويم که » نفر 53« موسوم به 

برخاستگان واقعی طبقه سرمايه دارند و در هستی اجتماعی خود آگاهان 

ر با افرادی که د يشاين ها در بطن پراتيک طبقاتی خو بورژوازی می باشند.

به نيازهای انکشاف سرمايه داری پاسخ می گفتند همدم، ساختار قدرت سياسی 

همگن، همسنگ و دوست گرمابه و گلستان بودند. از يک جا برمی خاستند و 

باء و ميهن آ«دغدغه آنها مشترک بود. همگی به توسعه صنعتی کاپيتاليستی 

می انديشيدند، يک جامعه صنعتی و مدرن  بورژوائی می خواستند » اجدادی

وی بيشترين ايفای نقش برای حصول اين هدف ها بودند. هيچ کدام و در جستج

هيچ تجانسی هم با دردها و رنجها و فشار استثمار و سيه روزيهای کارگران 

و توده های زحمتکش نداشتند، بالعکس خون و رگ و پوست و فکر و همه 

 یچيزشان حاصل استثمار اين طبقه يا طبقات بود. تفاوت ميان اين ها با کسان

که بارگاه قدرت مستوفی الممالک ها را طواف می کردند، يا حلقه ياران اسدهللا 

علم را تشکيل می دادند نه در هستی طبقاتی آنها که در رويکرد سياسی و 
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اجتماعيشان به چگونگی پيشبرد و به منزل رساندن پروسه بسط و تسلط 

بی ليست های غرمناسبات بردگی مزدی در جامعه بود. يکی نسخه پيچی امپريا

را بهترين چاره کار می ديد و ديگری راه حل اردوگاه سرمايه داری دولتی را 

ها و بشرستيزی های  از سبعيت حياترجيح می داد. اولی زمخت و بدون هيچ 

ر ب» کمونيسم«نقاب د، نموع می کرد، دومی اين کار را نمی سرمايه داری دفا

  بشر می افراشت!! کشيد و پرچم رهائی پرولتاريا وچهره می 

عده ای از جلوداران و اعضای اين احزاب را چنين کسانی تشکيل می دادند 

اما اکثريت غالب آنها چنين وضعی نداشتند، از شرائط کار، استثمار، زندگی 

و مبارزه طبقه کارگر يا ساير استثمارشوندگان بر می خاستند. جمعيت قابل 

ار و اثرگذناصر مبارز، معترض ع »حزب کمونيست«فعالين همين توجهی از 

اسماعيلی)، حسين بنا، ( کارگری بودند. مرتضی حجازی، محمد تنها جنبش

علی ژاله، شکرهللا مانی، علی بنا، حسين کيمرام و صدها کارگر رزمنده ديگر 

مشکل اين کارگران نه رگ و ريشه های طبقاتی  در اين زمره قرار داشتند.

آنها که منحل بودنشان در نسخه پيچی های بخشی از بورژوازی و تسلط فراگير 

اين راه حل پردازی های گمراهساز رفرميستی بر جنبش کارگری بين المللی 

بود. نسخه ها و افق آفرينی هائی که قرار بود مبارزه طبقاتی روز کارگران 

گر حراست از حريم هماوردی قطب نوپای سرمايه جهانی و استقرار دنيا را سن

  سرمايه داری دولتی اردوگاهی با اسم و رسم دروغين کمونيسم سازد. 

حزب کمونيست با اين جهتگيری کمک به ساختن اتحاديه ها را دنبال کرد و 

» شورای مرکزی اتحاديه ها«تشکيل  خورشيدی) طرح1302( 1922در سال 

  در آمدند. » شورا« اتحاديه، با اسامی زير به عضويت  16اء نهاد و را به اجر

  کارگران داروساز  نانوايان  کفاشان  چاپچيان

  ساختمانی کارگر  شهرداری کارگر  مقام های پستخانه  آموزگاران

  فروشندگان  کارگر بزازی  کارگران حمام  سيگارسازان

  جوراب بافان   تافتونی پزان  باراندازان انزلی   کارگران بافنده

)52(  
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محمد دهقان و عده ای ديگر، حضور راه حل پرداز و سياستگذار حزب در 

» حقيقت«اتحاديه ها و شورای مرکزی آنها را نمايندگی می کردند. نشريه 

به سر دبيری دهقان، ساز و کار اين » شورای مرکزی اتحاديه ها«ارگان 

نديکاها در راستای اثرگذاری و به صف نمودن توده کارگر متشکل در س

سياست ها و اهداف دور و نزديک حزب بود. چانه زنی با کارفرمايان بر سر 

برخی مطالبات اوليه معيشتی و ايفای نقش تکيه گاه اجتماعی حزب در مبارزه 

 ها دو محور حياتی موضوعيتستهای انگليسی و شرکای داخلی آنعليه امپريالي

 »محلی از اعراب«نمود. آنچه در اين ميان کار جنبش اتحاديه ای را تعيين می 

ها ستتهائی بود که شالوده کار کمونيپيدا نمی نمود، پيش کشيدن راهبردها و فعالي

و پيشروان طبقه کارگر در هر شرائط است. هموارسازی راه رشد، بالندگی و 

بلوغ سرمايه ستيزی خودانگيخته جنبش کارگری به سرمايه ستيزی آگاه، 

ب برای سران حز ارزشیهيچ  يستی و لغو کار مزدی اين جنبشمونشورائی، ک

  و فعالين کارگری مجری دستورالعمل های آنها نداشت. 

) اعتصابات چشمگيری 1302تا  1299( 1923تا  1920در فاصله سال های 

تمامی تهران و شهرستان ها رخ داد، حزب  کارخانه ها و مراکز کار، در در

تا اين اعتصابات را به دار استراتژی روز خويش کوشش الزم را به عمل آورد 

 خواستاز اتحاديه ها مقدم بر هر چيز  در رابطه با جنبش کارگری بياويزد. 

کارگران را به  کاری کنند که و شوند صاحبان سرمايه که وارد چانه زنی با 

از طريق جنبش اتحاديه ای تحت رهبری شتی خود حصول حداقل مطالبات معي

توده  گسترده ترجلب حمايت هر چه  و به دنبال  همزمانر سازند. حزب اميدوا

جنبش جاری اين طبقه را سکوی قدرت خود برای کسب  ، کوشيد تاکارگر

. حزب برای حصول اين کندموقعيت بهتر در ميان اپوزيسيون های بورژوائی 

کارگران متحزب ذی نفوذ  .زد الزم دست برنامه ريزیهمه هدف ها دست به 

يه به اين عده توصهای خود بسيج کرد.  ديکاها را برای پيشبرد سياستدر سن

دخالت کنند و قابل پيگيری بودن آنها  های کارگران خواستنمود که در تنظيم 

   توسط اتحاديه را مد نظر قرار دهند. اين مطالبات به شرح زير اعالم شد. 
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  ساعت 8و در مواردی  9. کاهش روزانه کار به 1

  رقمی به عنوان حداقل دستمزد. تعيين 2

روز مزد، فقط يک بار، به عنوان غرامت به کارگرانی  30تا  15. پرداخت 3

  که اخراج می شدند

  . رفتار مؤدبانه مديران با کارگران! 4

  . يک روز مرخصی در هفته5

. پرداخت خسارت به کارگر از کار افتاده بر پايه توافق ميان مالکان کارگاهها 6

  ان سنديکابا نمايندگ

. اجرای اصل دو جانبه گرائی و اجماع در مناقشات ميان کارگران و 7

  )53کارفرمايان (

ين حد را برای جلب کارگران اين مطالبات را مطرح کردند و حزب هم

کارگر به عضويت در سنديکاها و نمايش قدرت خود در مقابل  رضايت توده

اين سياست، اين موقعيت  جريانات رسمی بورژوازی کافی ديد. حزب با اتخاذ

ای هفراخوان اعتراض عليه امپرياليستهر گاه الزم شد را نيز به دست آورد که 

انگليسی و دولتمردان ايرانی شريک آنها را صادر کند و جنبش اتحاديه ای 

  کارگران را پشت سر اين فراخوان ها بسيج نمايد. 

گزينش نام جديد يا جزء ديگر استراتژی حزب در اين سال ها، خواه پيش از 

جزء است. اين » جنبش جنگل«قبل از آن (حزب عدالت) حضور فراگير در 

ها و فعاليت هائی بود که در رابطه با مبارزات هم در همه وجوه مکمل جهتگيري

توده های کارگر و پروژه سنديکاسازی دنبال می شد. پيش تر ديديم که بخش 

ه تقالها برای گرفتن سهم خود از قابل توجهی از بورژوازی ايران به رغم هم

دستاوردهای مشروطه طلبی، حصه دلخواه به دست نياوردند و ناراضی ماندند. 

در ميان اين طيف نيروهای همه نوعی وجود داشتند. جمعيتی شيفته مبارزه 

قانونی بودند و دل در گرو اصالحات کامالً مسالمت آميز داشتند، عده ای چاره 

گاری و حزب سازی و رونق بازار انتقاد عليه حاکمان کار را در روزنامه ن

روز و شرکای خارجی آنها می ديدند. نيروهائی نيز در پيگيری اين شکل های 
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کار نور اميدی نمی يافتند و سازماندهی مبارزه مسلحانه را تنها طريق درست 

کارزار تشخيص می دادند. کوچک خان جنگلی و همراهانش در اين زمره 

نبش جنگل نماد مقاومت آنها برای تعميق مشروطه طلبی بورژوازی بودند و ج

 اين طبقه در مالکيت تر پائين ضمين شراکت مؤثرتر اقشار متوسط وتا ت

سرمايه ها و ساختار قدرت سياسی سرمايه داری بود. سران جنگل علی العموم 

، مصاحبان کارگاه، کسبه، زمين دار، بازاری، افراد دستگاه اداری رژيم حاک

روحانی، سياستمدار و مانند اينها بودند. آنان نيز همسان هر اپوزيسيون ديگر 

بورژوازی برای سوار شدن بر موج اعتراض توده های ناراضی و عاصی 

تالش می کردند و برای اين کار ساز و برگ های فراوانی در اختيار داشتند. 

ی نمود و اينکه چرا اينکه کدام مسأله مهم طبقاتی آن ها را به گرد هم جمع م

مبارزه مسلحانه را دستور کار خود می ساختند، همان بود که گفته شد، اما 

ثمارگر بقه استفراموش نکنيم که هيچ تعداد نمايندگان سياسی هيچ اليه ای از ط

 تحريم منافع و مالکيت و قدر پاسدارفقط د که راه نمی افتد و فرياد سر ده

را مايملک همه دنيا بانگ نمی زند که !! استطبقه يا قشر اجتماعی خويش 

!! پيداست که آنها می ريزد!! و نسل سايرين را به دريا می داند دطلق خو

بالعکس، همه جا گرد و خاک به پا می کنند که نمايندگان برحق و بدون هيچ 

چون و چرای کل بشريت هستند!! درد و رنج و گرسنگی همگان را بيش از 

د می کشند!! بيرق رهائی انسان ها بر دوش دارند و دردمندترين آدم ها در

برای اين کار نيازمند حمايت تمام افراد هستند!! يک نکته ديگر را هم به عنوان 

مکمل اين واقعيت در نظر گيريم. اپوزيسون های بورژوازی از هر دار و 

دسته و مسلک عوامفريبی های باال را با سر آگاه طبقه خود می انديشند و با 

دبيات ويژه همين طبقه تحويل ديگران می دهند. درست به همين خاطر آنچه ا

 واقعيت استثمارگری و ستمکاری  طبقاتی که تار و پود هستی اجتماعی آنها يا

  سر برونمنشورها و مانيفست هايشان  از درون بند، بندآنان است به هر حال، 

اند فريبکاری نمی تو همه خود را آفتابی می کند. گفته هايشان به رغم می آرد و

جريان عقل و ادبيات طبقه استثمارگر نباشد و سرشت طبقاتی خود را حتی در 
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محدوده الفاظ و فرمولبندی ها مخفی سازد. از اين که بگذريم هر اپوزيسون 

بورژوازی به هر حال مجبور به بسط پراتيک و اجتماعی حرف های خويش 

ه ها نيز دم خروس را از الی عبا بيرون است و در اينجا ديگر متوهم ترين تود

می بينند. اين ها واقعيت های مفروضی هستند که نياز به گفتنشان نيست. سران 

چنين می کردند و در نخستين  همجنگل هم از اين قاعده مستثنا نبودند، آنان 

نجواهای بيرونی خود با استثمارشوندگان عاصی تصريح کردند که نه فقط هيچ 

نيدن هيچ سخنی عليه استثمار دهقان توسط فئودال يا کارگر توسط رغبتی به ش

سرمايه دار ندارند که از زمزمه اين نوع حرف ها به اندازه کافی نفرت هم 

  دارند. آن ها گفتند که:

اخراج نيروهای بيگانه، برقراری امنيت و رفع بی عدالتی، مبارزه با « 

و اهل انديشيدن به  »ی سازدد، شالوده کارزارشان را مخودکامگی و استبدا

   )54(ها نيستند.  هيچ چيز فراتر از اين

جنبش خود برای تحقق رؤياها و انتظارات  قه ياران نخستينشکوچک خان و حل

اقشار متوسط و پائينی بورژوازی را به معجون متحجری از ناسيوناليسم و 

زی مذهب می آويختند و از هر دوی اين ساز و برگ ها برای شستشوی مغ

همان » سردار جنگل« توده کارگر و دهقان و جلب توهم آنها سود می جستند،

گونه که در مباحث پيشين اين کتاب آمد، پيشينه عضويت در جريان ارتجاعی 

های مالکيت خصوصی همه شکلداشت. او از » اتحاد اسالم«پان اسالميستی 

های دهقانی جانبداری می کرد، ز منافع فئودالها در مقابل جنبشدفاع می نمود، ا

مدافع استثمار کارگران توسط بورژوازی بود، اختالف وی با امپرياليست های 

انگليسی در باورهای عقب مانده پان اسالميستی، غرب ستيزانه و ناسيوناليستی 

او ريشه داشت. کوچک خان در پروسه تالش برای راه اندازی جنبش جنگل، 

دار و فئودال را دق الباب ر کاری آستانه اربابان زمينگام و مقدم بر ه اوليندر 

و مالکان استثمارگر منفوری  »محمد خان گشتی«کرد. بر روی نفوذ اجتماعی 

چون او حساب باز نمود و از آنان خواست تا نيروی سلسله جنبان جنبش نجات 

به عنوان پرچمدار يک نهضت  »ميرزا« ) 55و حفظ دين گردند. (» ميهن«
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ها، جهت گيری ها و نقشه ها خود را محتاج  ل بورژوائی با اين شاخصناسيونا

ی امپرياليستهای انگليس وگرفتن کمک از دولتهای رقيب و مخالف رژيم حاکم 

 ) وبعدی حزب کمونيست( تحزب عدال ،دموکراسی ايرانیمی ديد. سوسيال 

ه و ب ها، دولت وقت اتحاد شوروی بسيار مهم تر و پيشگام تر از هر دوی اين

با چشمان باز گوشه، گوشه اين نياز را رصد می کردند. » کمينترن« تبع آن 

انترناسيوناليسم پرولتری کل اين جماعت تنها مصداق عينی خود را در آميختن 

با همين جنبش های ناسيوناليستی بورژوائی و حمايت از آنها رديابی می کرد. 

و شروطی که سخت يا حمايتی که البته شروط خاص خود را داشت. شرط 

سهل در همپيوندی اين جنبش ها با قطب سرمايه داری دولتی موسوم به اردوگاه 

سوسياليسم خالصه می گرديد. اين همراهی و اتحاد برای هر دو طرف مرضی 

اری الگوی سرمايه دخلقی امپرياليسم ستيزی . خاطر و منشاء خير و برکت بود

نام دروغين کمونيسم قدرت را دورنمای مطلوب خود می ديد. اين قطب دولتی 

، ارتش اردوگاه کردبه صف می  فشولتاريا را در خدمت اهداپرسحرآميز 

وفق  بر وعده فتوحات به وی می داد. به اين ترتيب، از اين طرف همه چيز

مراد می چرخيد اما سوی ديگر ميثاق هم خود را پيروز ماجرا می يافت. به 

تن شمار زياد جنبش های جنگل در دنيا، حضور حزب کمونيست عضو هم آميخ

ها، موفق شدن  کمينترن و وفادار به اردوگاه در همه اتاق فرمانهای اين جنبش

احزاب مذکور در به صف نمودن توده های کارگر پشت سر خود و جبهه واحد 

ندتر اين مامپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، همه و همه به ايستادگی هر چه نيرو

قطب در مقابل تهاجم طاعونی رقبای بين المللی کمک می کرد. در فضای اين 

نيازهای حياتی متقابل، سوسيال دموکرات های ايرانی و سران حزب عدالت و 

داده های  ههمبعدها حزب کمونيست راه گفتگو با جنبش جنگل را پيش گرفتند. 

ه اينجا ذبح کامل می شد، باال حصول توافق را تسريع کرد و صد البته آنچ

جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران بود. ذبح عظيمی که فواره های 

خون حاصلش درخت اتحاد اردوگاه و امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی بخشی 

از بورژوازی ايران را آبياری می کرد. زمينه های همپيوندی چنان سرشار 
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ليه برنامه روز سوسيال دموکراسی بود که جنبش جنگل در همان مذاکرات او

  ايرانی را به ديده احترام نظر انداخت و آن را شالوده کار خويش اعالم کرد!!

ن ها برای بيشترياز و برگی در ميان همه ساز و برگبرنامه برای بورژوازی س

عوامفريبی هاست. طبقه ای که تسلط سرمايه داری و حاکميت خود را در گرو 

های کارگر و دعوی فريبکارانه نمايندگی منافع همه شستشوی مغزی توده 

طبقات می بيند برنامه خود را نيز ابزار مناسب همين فريبکاری می يابد. برای 

حتی کمونيسم پوش های آن هيچ  -هر رويکرد سياسی اين طبقه  –بورژوازی 

مهم نيست که در برنامه خود چه می نويسند، آنها مجريان واقعی منويات 

و تأمين نظم اقتصادی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری هستند. سرمايه 

رسالت برنامه برای آنان جلب بيشترين توهم توده ها و القاء فريب نمايندگی 

مصالح عموم توسط خويش است. طرفين گفتگو از جنگلی ها و اجتماعيون و 

عدالتيون و دولت روز روسيه همگی از اين منظر خود را محتاج داشتن يک 

چنين چيزی را حاضر و آماده در » عاميون - اجتماعيون«برنامه می ديدند و 

  دست داشتند. 

و  »مليت«جنبش جنگل به اين ترتيب صاحب برنامه شد. بورژوازی منادی 

، با سوسيال دموکراسی »اتحاد اسالم« و يار غار »!! ضديت با امپرياليسم«

رهائی انسان در برهوت مؤمن به حرمت شعائر دينی و کمونيست های جويای 

سرمايه داری دولتی با هم متحد شدند تا اتحاد خود را سرآغاز همرزمی و اتحاد 

، دهقانان، کارگران و »وطندوست« بخش وسيعی از بورژوازی، فئودال های 

استثمارشوندگان سازند!! همه در يک کالم عظيم ترين بخش استثمارگران و 

ند، مبارزه طبقاتی را تعطيل کنند، همه تا بر روی وجود طبقات خط باطل بکش

چيز را در تضاد منافع ميان بورژوازی ناراضی و امپرياليست های انگليسی 

 »امپرياليسم ستيزی«خالصه نمايند و باالخره توده های کارگر را خدم و حشم 

  ناسيوناليستی بورژوازی کنند. 

 فعال کمونيست خيلی ها شايد اعتراض کنند که روی نهادن کسانی که خود را

طبقه کارگر می خواندند به نهضت جنگل با توجه به مرامنامه و مطالباتش به 
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نفع جنبش کارگری بوده است. اين حرف رايج و آشنای رفرميسم چپ، احزاب 

کمينترن، حزب کمونيست آن زمان روسيه و بيشتر لنينيستهای امروزی است. 

متضاد اين پندار است. مرامنامه اما حقيقت نه فقط چيزی ديگر که رويه کامالً 

جنبش جنگل نه فقط برای کارگران که برای توده های دهقان روز هم هيچ 

نشانی از هيچ جهتگيری مطلوب نداشت، اما بحث ما باز هم نه اين که مسأله 

ديگری است. سخن اساسی اين است که جنبش کارگری حتی در نطفه ای ترين 

خالصه  گراين جنبش در چند هزار کار حالت، حتی اگر کل صدر و ذيل روز

ارگران ک پویی ارتقاء سرمايه ستيزی خودشود باز هم بايد جنبشی با جهتگير

طبقاتی باشد، بايد مطالبات روزش، ظرف سازمانيابی،  به سرمايه ستيزی آگاه

جوهر رژيم ستيزی، پيش تاختن و عقب نشينی هايش، بده و بستانهايش با هر 

اپوزيسيون بورژوازی، همه و همه همگن و همساز و همپيوند اين جهتگيری 

باشد. طبقه کارگر در غياب اين رويکرد و به محض تسامح از پيگيری آگاه و 

ين ريل مبارزه طبقاتی نيروئی سقوط کرده به دره شکست است. فرض هشيار ا

کنيم که جنبش جنگل پيروز می شد و کارگران ايران عالی ترين سطح رفاه 

اجتماعی و حقوق مدنی را به چنگ می آوردند. اين يک فرض محال است اما 

کل  زدر قبال فروش استيصال آمي یمی افتاد آنها فقط دينار حتی آگر اين اتفاق

دار و ندار قدرت طبقاتی ضد سرمايه داری خود و در قبال خاکسپاری جنبش 

رهائی خود به دست می آوردند و اين برای جنبش کارگری تير خالص است. 

 »سوسياليسم« فاجعه ای که حزب کمونيست ايران و اردوگاه در حال معماری 

ت اين که سرنوشاعالم می کردند. » کمونيسم« و کمينترن آن را ميثاق تحقق 

اتحاد حزب کمونيست و سران نهضت جنگل چه شد، موضوعی نيست که در 

تاريخ جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی پرولتاريا جای خيلی مهمی اشغال کند. 

اشاره ما به مسأله فقط به خاطر پرده برداشتن از چند وچون گمراهه های 

، له در لباس کمونيسمبدفرجامی است که رفرميسم در شکلهای مختلف و از جم

انقالب، امپرياليسم ستيزی و ضديت با سرمايه!! بر مبارزه طبقاتی پرولتاريا 

تحميل کرده است. اين مسأله اما به همين اعتبار، به عنوان گوشه ای از آنچه 
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زير نام کمونيسم، توسط اردوگاه، احزاب کمينترن و حزب کمونيست ايران بر 

، نيازمند بررسی نقادانه و درس آموزی شد بش آن روز طبقه کارگر بارجن

  است. موضوع را به اختصار مرور کنيم. 

در ميثاق اتحاد ميان کمونيست های ايرانی و حزب کمونيست شوروی در يک 

حاضر  ها اولی، در سوی ديگر ازی صدرنشين جنبش جنگلسوی و بورژو

ر بل حاضبه فروش جنبش کارگری به هر بهائی بودند، در حالی که طرف مقا

طبقاتی خود نمی شد. برای اولی ها همه  افعمنهيچ ميزان به چشم پوشی از 

زمام  نچيز شريک شدن در قدرت سياسی به اميد تسخير ماشين دولتی و گرفت

و  »سوسياليسم«نام اجتماعی بردگی مزدی زير  ،برنامه ريزی نظم اقتصادی

مامی آب بندی های بود، در حالی که دومی ها رک و عريان ت» پرولتاريا« 

الزم جهت تسلط بالمعارض الگوی خويش برای سرمايه داری شدن جامعه و 

به شکست کشاندن نسخه حريف را انجام می دادند. ميرزا کوچک خان به دنبال 

احساس برخی نگرانی ها از زيادت خواهی حزب کمونيست ايران، در اجالس 

ی کميسر عال» نيکيدزه سرگو ارژ« مشترکی که با فرماندهان ارتش سرخ و 

داشت شروع به طرح صريح خط قرمزهای » کورسک« قفقاز در کشتی 

غيرقابل عبور طبقاتی، سياسی و اعتقادی خود نمود. او پيش از هر چيز، بر 

ضرورت امتناع کمونيست ها از تبليغ نظرات، اهداف، باورها و انتظارات 

وچک خان کمی اين ) گفتنی است که اين خواست ک56خود اصرار ورزيد. (

نفر دوم هيأت وزيران اتحاد شوروی » گريگوری ارژنيکيدزه«طرف تر با 

در ميان نهاده شد و ارژنيکيدزه بنا به گفته خودش پس از تعمق و کندوکاو 

کافی، نه فقط آن را از دل و جان پذيرفت که پيش کشيدنش را نشان کفايت و 

  خواند!!  صداقت انقالبی بسيار ستودنی رهبر جنبش جنگل

من بی چون و چرا  ،رفقا آنچه اين مرد درست قول و با ايمان می گويد ....«

 اعالم های وی تصديق می کنم و موافقت خودم را با تمام اظهارات و تاکتيک

می دارم. زيرا او در تحرک و جنبش کشورش مجرب است و پيشرفت انقالب 

  ) 57» (... را در نظر دارد
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اما کوچک خان از اين حد فراتر رفت و خواستار تنظيم توافقنامه ای مشعر بر 

پای بندی حتمی سران حزب کمونيست ايران و حکومت روز شوروی با شروط 

  و مطالبات بسيار بيشتر خويش گرديد.او اين شروط را به شرح زير اعالم کرد. 

ء مالکيت و . عدم اجرای اصول کمونيسم از حيث مصادره اموال و الغا1

  ممنوع شدن تبليغات دينی

  . تأسيس حکومت جمهوری انقالبی موقت2

. پس از ورود به تهران و تأسيس مجلس مبعوثان هر نوع حکومتی که 3

  نمايندگان اين مجلس قبول کنند، برقرار شود.

. سپردن مقدرات انقالب به دست اين حکومت و عدم مداخله شوروی در 4

  ايران

نفر)  21000بدون اجازه حکومت انقالبی زائد بر قوای موجود (. هيچ قوائی 5

  از شوروی وارد ايران نشود.

. کاالهای بازرگانان ايرانی که در بادکوبه ضبط شده است تحويل اين 6

  حکومت گردد.

  )58. واگذاری کليه مؤسسات تجاری روسيه در ايران به اين حکومت (7

مختلف و به ويژه از زبان  حزب کمونيست شوروی که پيش تر از مجاری

تمامی حرفهای کوچک خان در مورد تقدس مالکيت » گريگوری ارژنيکيدزه«

خصوصی و مبرميت اجتناب از مصادره اراضی متعلق به مالکان بزرگ يا 

را مورد ستايش قرار داده بود، اين بار » وطن پرست« اموال سرمايه داران 

را مورد استقبال قرار داد.  نيز سنگ تمام گذاشت و خواست ها و نظراتش

معاون وزارت امور خارجه، نامه ای به شرح » کاراخان«حزب از طريق 

  زير برای راسکول فرمانده نيروی دريائی منطقه بحر خزر ارسال داشت. 

تمايل کوچک خان به تأسيس دولت شوروی در ايران و کميته مرکزی «

ر کمال احتياط بايد تحت نظ اشتراکی که مايل است اين قوه را در دست گيرد با

گرفته شود و از احساسات ايرانی های رشت و انزلی و آذربايجان نمی توان 

احساسات تمام ايرانيان را فهميد. بايستی رنجبران را با دموکراسی بورژوازی 
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متحد کرد و به اسم آزادی ايران به ضد انگليسی ها شوراند تا آنها را از خاک 

عاً جنگ را بايد ضد انگليسی ها و تجاوز مأمورين دولتی ايران بيرون کنند. طب

ها هستند ادامه داد. الزم است کوچک خان و اشتراکيون  که طرفدار انگليس

  )59» (ايران و دستجات دموکراسی ديگر را به ضد انگليسی ها متحد کرد...

مشاهده می کنيم که صدر و ذيل استراتژی ميراث داران انقالب کارگری اکتبر 

ر رابطه با جنبش کارگری ممالک مختلف دنيا در يک چيز خالصه شده است. د

اينکه کارگران بساط مبارزه طبقاتی و جنگ عليه سرمايه داری را جمع کنند، 

ها يا احزاب و جريانات ديگر بورژوازی شوند  نظام مطيع  کوچک خانپياده 

 ر رژيم حاکمو از اين طريق خطر امپرياليست های انگليسی و غربی را از س

 وگاهحفظ حريم اردروسيه يا اتحاديه سرمايه داران دولتی اين کشور رفع کنند. 

برای بلشويسم، کمينترن و حزب کمونيست ايران همه چيز و کمک به بسيج و 

ود . کافی بنبود سازمان يابی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر هيچ چيز

از هر اليه ارتجاع بورژوازی  کوچک خان آدمی يا هر عنصر و هر عده ذينفوذ

به هر دليل ندای مخالفت با دولت انگليس سر دهند تا همه مدالهای انقالبی 

بودن، ضد امپرياليست، متحد وفادار پرولتاريا بودن به سوی آنها سرازير شود، 

حزاب و ا افرادتا حزب و کمينترن فرمان به صف شدن کارگران پشت سر اين 

ساده است. آنچه کمونيسم خلقی  نند. چرا؟ جوابسرمايه را صادر ک رسمی

لنينی دنبال می کرد نهايتاً تحکيم پايه های قدرت سرمايه داری دولتی در روسيه 

و گسترش اين شکل برنامه ريزی کار و توليد و نظم سرمايه در سراسر جهان 

بود. حصول اين هدف نه فقط هيچ نيازی به سازمانيابی شورائی سرمايه ستيز 

  های کارگرنداشت که پيگيری آن را نوعی نقض غرض می ديد. توده

به کارگران، جنبش ضعيف و سرمايه ستيزی خودانگيخته طبقاتی آنان در 

ا و همسلط بر مبارزات آنها در اين سالشروع قرن بيستم  باز گرديم. به فضای 

 هآنچه در باال گفتيم خيره شويم. فضائی که در آن تصوير وارونه واقعيت ها ب

وسيله سرمايه، با القاء باژگون راه رهائی از مصيبت وجود سرمايه داری 

توسط نيروهائی که خود را پرچمدار اين رهائی می خوانند، يکجا بر هم تلنبار 
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بود. جنبش کارگری ايران در اين فضا راه باليدن خود را کاويد. نسل نخست 

قاء ، ارترا می پروردتوده کارگر ايران بايد سرمايه ستيزی خودانگيخته اش 

، اما همه چيز در راستای سد کردن می داد و کمونيسم لغو کار مزدی می کرد

و سوزاندن اين جهت گيری ايفای نقش نمود. ظرفيت ها، توانائی ها و امکانات 

در مسيری سوای بستر مورد نياز اين شکوفائی و بالندگی به کار گرفته شد. 

که می توانستند کارسازترين نقش ها را در  انبوه فعاالن ذينفوذ طبقه کارگر

سازمانيابی آگاه شورائی ضد سرمايه داری کارگران ايفاء کنند، عوامل تبديل 

قدرت طبقاتی توده های کارگر به سوخت ماشين حزب و حراست اردوگاه 

شدند، جوانه های کمونيسم راديکال لغو کار مزدی را خشکاندند و رؤيای 

ولتی اردوگاهی را جان دادند. اعتماد گرانبهای توده برپائی سرمايه داری د

بردگان مزدی به فعاالن اندرونی خويش وسيله سقوط آنها به ورطه رفرميسم 

چپ گرديد. جنگ برای متشکل ساختن قدرت خود عليه سرمايه جايش را به 

تقال برای کفن و دفن اين قدرت در گورستان منافع بورژوازی داد. مبارزه 

نی رژيم حاکم بذر استقرار دولت آتی سرمايه را آبياری کرد. برای سرنگو

پيکار برای تحميل خواستهای عاجل و روزمره بر سرمايه به جای آنکه پلکان 

تقويت قدرت و تدارک نابودی سرمايه داری گردد، بيل و کلنگ دفن مبارزه 

سو در محاصره بی راهه ها  رفرميسم شد. جنبش کارگری از چهارطبقاتی در 

قرار گرفت و کار تشخيص راه از بی راهه بيش از پيش دشوار و ناشفاف 

گرديد. حساس ترين و تعيين کننده ترين سال های ساخت و ساز جهتگيری 

طبقه کارگر ايران چنين وضعی داشت و عوارض اين دوره تا به امروز هم 

  بر سينه سرنوشت جنبش کارگری ايران سنگين است. 
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  فصل چهارم

  1320تا  1304

سلطنت رضاخان راه حل بورژوازی انگليس و اليه فوقانی طبقه سرمايه دار 

مربوط به پروسه انکشاف سرمايه داری ايران داخلی، برای رتق و فتق امور 

در يک سو و همگن سازی اين پويه با نيازهای نقش مسلط سرمايه های 

انگليسی در شبه قاره هند، آسيا و سراسر دنيای روز در سوی ديگر بود. 

مسائلی مانند تشکيل و توسعه نهادهای نظامی، پليسی و امنيتی، برپائی دولت 

ط ويه بسماری روبنای اجتماعی و سياسی متناظر با پمتمرکز و نيرومند، مع

ملوک الطوايفی، کنترل مطمئن دايره نفوذ فئودالها و سرمايه داری، تضعيف 

سران عشاير، گسترش چشمگير شبکه ها و تأسيسات پايه ای مورد نياز چرخه 

انباشت و بازتوليد سرمايه، سرکوب جامع االطراف و قهرآميز جنبش نوپای 

کارگری، چالش فراگير کمونيسم و مقابله با نفوذ احزاب چپ همگی در اين 

وعيت می يافتند و دستور کار دولت و سلطنت ناشی از کودتای راستا موض

  می شدند.  1299شوم سوم اسفند 

ب ماندگی های فکری، بی دانشی رضاخان در انجام وظائف باال با فشار عق

سياسی و تحجر فئودالی دست به گريبان بود. اما هيچ کدام اينها سد راه پيشبرد 

يخاً بر گندزار خون روئيده است و با کارهايش نمی شدند.  سرمايه داری تار

ان رضاخان، به همان ميزی ارشوندگان باليده است. درندگی هابلع زندگی استثم

که توده های کارگر و دهقان را از هستی ساقط می ساخت، به فراشد توسعه 

سرمايه داری جان می داد. در عرصه انطباق روبنای حقوقی حاکم با نيازهای 

مصوبه از  150سال حکومت رضاخان حدود  16طول  ، درسرمايهانباشت 

گذشت. قانون معادن، مجوز ورود سرمايه های خارجی » مجلس شورای ملی«

به صورت تکنولوژی و وسائل توليد از جمله اين مصوبه ها بودند. در همين 
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مدت سهم سرمايه گذاريهای صنعتی دولت نسبت به کل بودجه ساالنه از حدود 

د افزايش يافت. جدول زير چگونگی اين افزايش در دوره درص 25درصد به  8

  )60مذکور را نشان می دهد. (

  لایر      

  درصد   عمومی بودجه   سرمايه گذاری صنعتی   سال

1304  21598471 247159070  74/8  

1305  32601309  256384738  72/12  

1306  173906670  231660111  29/40  

1307  27217120  276113917  86/9  

1308  51661390  349452601  78/14  

1309  58365760  352987776  53/16  

1310  50772450  373273458  60/13  

1311  30525040  421399870  24/7  

1312  48836592  506904460  63/9  

1313  62550630  621307860  07/10  

1314  128821563  750828790  16/17  

1315  307467000  1000008484  75/30  

1316  484575508  1248037377  83/38  

1317  557569316  1527518562  50/63  

1318  1411407500  2683385287  60/52  

1319  1936311483  3210973037  30/60  

1320  2208889140  4323911676  09/51  

  34/25      ميانگين

)61(  

رضاخان با سرکوب جنبش های کارگری و دهقانی، کشتار کمونيست ها، 

دستگيری و شکنجه و اعدام برخی منتقدين ليبرال، به خون کشيدن خيزش ها 
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و باالخره از ميان برداشتن »!! امپرياليسم ستيز«و مقاومت های به اصطالح 

ی ها رقبای حکومتی، شرائط الزم برای امنيت سرمايه گذاری و توسعه حوزه

انباشت را فراهم آورد. سرمايه داران زيادی که پيش تر در غياب ثبات کافی، 

سرمايه های خود را صرف خريد امالک فئودالی می کردند، اکنون به تدريج 

تر مهم آننباشت در قلمروهای ديگر را پيش گرفتند. از راه تأسيس کارخانه و ا

و  سی با حرصويژه انگلي انحصارات امپرياليستی و سرمايه داران خارجی به

را وارد بازار داخلی ايران ساختند و در سودآورترين د ولع سرمايه های خو

صنعتی مراکز  ويژهبه  ،ز کردند. شمار کارخانه های جديدها پيش ريقلمرو

خورشيدی) رو به  1319تا  1309( 1940تا  1930های بزرگ در فاصله سال

ز اتا حدودی گوياست. صنايع نفت و گافزايش نهاد. جدول زير در اين زمينه 

  در اين جدول محاسبه نشده است.

  خورشيدی) 1319تا  1309(  1940تا  1930

  کل کارگران   کارخانه ها  کل کارگران   کارخانه ها   کارگران هر واحد 

  11030  67  6400  17  کارگر 500تا  51

  14862  17  -----  ------   1000تا  501

  15068  11  ---------  ---------  2000تا  1001

  

بورژوازی انگليس در آن سالها همه تالش خود را روی بازسازی اقتصاد 

جنگ زده آن کشور، ترميم صنايع آسيب ديده، افزايش بارآوری کار در حوزه 

بازتوليد سرمايه اجتماعی و باال بردن قدرت رقابت سرمايه های انگليسی در 

های انگليسی و دولت اين کشور  امپرياليستنی متمرکز نموده بود. بازار جها

نفت و گسترش هر چه بيشتر استفاده از انرژی با طرح جايگزينی ذغال سنگ 

دستيابی به  . آنهاای نيل به هدف های فوق می ديدنداخير را يک اهرم کارا بر

 بعمناذخائر نفتی خاورميانه را گام مقدم پيمودن اين راه به حساب می آوردند. 

انرژی فسيلی ايران در آن روز برای بورژوازی انگليس از اهميت نفتی و 

ر نيروی کااز قّبِّل حياتی برخوردار بود، اما سودآوری سرمايه های انگليسی 
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چنان بود که امپرياليست های انگليسی را به پاره ای  جامعه ايرانشبه رايگان 

در  ب نشينیانعطاف ها در باز تنظيم قراردادهای نفتی پيشين با پوشش عق

مقابل فشار رضاخان  ترغيب می نمود. انعطاف هائی که دو هدف را يکجا 

، در وهله اول افزايش سهم عايدات نفتی ايران را ساز و برگ نشانه می رفت

صدور سرشارتر و افزونتر  سرمايه های انگليسی به ايران و سودآوری هر 

و در وهله دوم پايه های قدرت  ول آساتر اين سرمايه ها می ساختچه غ

رمايه داری را رضاخان و رژيم سلطنتی سکاندار هموارسازی راه انکشاف س

. برای روشن تر شدن موضوع بايد تاريخ را کمی به عقب مستحکم تر می کرد

  ورق زنيم. 

ه عهد بپيشينه انعقاد پروتکل های نفتی ميان ايران و سرمايه داران انگليسی، 

در آن زمان » رويتر«قاجار باز می گشت. قرارداد معروف  ناصرالدين شاه

اليه های ناراضی  د اما طرح مذکور با موج مخالفت  و اعتراضمنعقد گردي

های انگليسی و دولتمردان  زی داخلی مواجه شد، صاحبان تراستبورژوا

ی و عقب نشينی مؤثر نکردندها نرمش چندانی  بريتانيا در مقابل اين مخالفت

نشمردند. قرارداد مورد بحث زير فشار همين کشمکش ها و نرمش  را جايز

  ناپذيری های طرف انگليسی عمالً باطل شد و از حيطه اجرا خارج گرديد. 

 »ويليام دارسی«چند سال بعد در زمان مظفرالدين شاه مقاوله نامه ديگری ميان 

ء اصاحب يک بنگاه عظيم سرمايه گذاری انگليسی با دولت روز ايران امض

شد. کمپانی دارسی به موجب قرارداد باال حقوق انحصاری مربوط به کاوش، 

استخراج، حمل و نقل و فروش ذخائر نفت و گاز کشور سوای استان های 

آدربايجان، گيالن، گرگان، مازنداران و خراسان را به خود اختصاص می داد. 

هيچ  مدت قرارداد شصت سال بود، شرکت صاحب امتياز در طول اين مدت

مالياتی نمی پرداخت. بعالوه در قبال واردات ماشين آالت يا وسائل مورد نياز 

حفاری، استخراج، حمل و نقل و اسفالت سازی جاده ها هم الزامی در پرداخت 

هيچ لایر حقوق گمرکی نداشت. سهم ايران در قبال تمامی آنچه واگذار می کرد 

ساالنه شرکت بعالوه دو  سود خالص %15يا همه آنچه از دست می داد به 
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هزار تومان محدود می شد. قرارداد دارسی با اين مشخصات تنظيم شد، اما 

اين طرح هم مثل پروتکل سلف خود موج نارضائی اپوزيسيون های درون 

طبقه سرمايه دار ايران را به دنبال آورد. اختالف برحول محور تعيين سهم 

ت آن کشور باز هم به هيچ طرفين چرخ خورد و بورژوازی انگليس و دول

عقب نشينی رضايت ندادند. سود ساالنه شرکت دارسی چنان بود که بنا به گفته 

ادارات  فقط در طول چهار سال جنگ، » بحران جهانی«در کتاب » چرچيل«

دولتی انگليس با استفاده از نفت ارزان بهای خريداری شده از شرکت نفت 

بردند. نفت استخراج شده توسط کمپانی  ليره سود 7500000» ايران و انگليس 

دارسی بيش از همه نيازهای انرژی نيروی دريائی آن کشور و مراکز اقتصادی 

را تأمين می کرد و سوخت مورد احتياج ادارات دولتی اوالً در مرتبه چندم 

اهميت قرار داشت، ثانياً بهای آن با همه تخفيفها باالتر از قيمت نفتی بود که 

ناوگانها، مراکز نيروی دريائی و صنايع انگليس قرار می گرفت. در اختياز 

حد  هبر اين موارد تأکيد می کنيم تا روشن شود که قرارد مورد گفتگو تا چ

به همين دليل در فاصله ميان امضاء و اجرای و  برای انگليس مهم بوده است

) کليه 1307(  1929خورشيدی) تا سال 1280ميالدی ( 1901پروتکل، سال 

اعتراضات محافل مختلف بورژوازی ايران اعم از دولتی يا اپوزيسيون عليه 

هيچ نتيجه ای به شد و  اعالماز سوی کمپانی صاحب انحصار مردود  آنمفاد 

  )62منتهی نگرديد. (

ماجرای باال و سرنوشت قرارداد اما با روی کار آمدن رضاخان و جايگاهی 

که رژيم سياسی ايران از زمان وی به بعد در استراتژی سراسری قطب های 

مهم قدرت سرمايه جهانی به ويژه انگليس احراز می نمود، وضعيتی کم و بيش 

ره ای مواد وقتی که او خواستار تغيير پا 1307متفاوت پيدا کرد. در سال 

پروتکل شد، کمپانی دارسی به جای مخالفت و نکول اعتراض، آمادگی خود 

را برای انجام تغييرات الزم اعالم داشت. در مورد دليل اين تغيير سياست، 

اما پيش از آن، خطوط کلی توافق  يم کردخواهصحبت کمی پائين تر باز هم 

  ند از:اين دوره را مرور کنيم. بندهای مهم آن عبارت بود
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  . الغاء امتياز دارسی و تصويب قرارداد جديد1

  امتياز به يکصد هزار مايل مربع . محدود کردن منطقه2

  . اخذ دو شلينگ از هر تن نفت خام که شرکت استخراج می کند.3

  . الغای انحصار لوله نفت در جنوب4

  خواهد بود. 1991. مدت اعتبار قرارداد تا سال 5

شرکت نفت ايران و انگليس در اختيار رژيم ايران قرار . بيست درصد سهام 6

  گيرد.

پروتکل جديد چند ويژگی داشت. اوالً زمان تسلط سرمايه داران انگليسی بر 

انياً ث حوزه های توليد و استخراج منابع نفتی ايران را سی سال افزايش می داد.

 یولبندی هافرمبرخی ظاهری آراسته تر داشت و از  قبلیدر قياس با قرارداد 

های مختلف بورژوازی چگونگی تقسيم سودها ميان بخش تر درظاهرالصالح 

استفاده می نمود. ثالثاً در مجموع حصه رژيم ايران در کل اضافه ارزش های 

  نفتی حاصل استثمار توده های کارگر را مقداری باال می برد. 

برای انجام چرا سرمايه داران انگليسی و دولت آن کشور از خواست رضاخان 

تغييرات باال در مفاد پروتکل مذکوراستقبال می کردند، موضوعی است که 

نيازمند مقداری توضيح است. سلطنت روئيده از لجنزار کودتای سوم اسفند به 

عهد خويش برای فراهمسازی شرائط مورد نياز پيش ريز سرمايه ها و استثمار 

بورژوازی جهانی عمل نموده نيروی کار شبه رايگان طبقه کارگر ايران توسط 

بود و اکنون نوبت به امپرياليست های انگليسی و شرکا می رسيد که ساز و 

برگ تداوم اين کار را در اختيار وی گذارند. توسعه زيرساخت های اقتصادی، 

تشکيل ارتش و پليس و تجهيز ماشين سرکوب نياز به پيش ريز سرمايه در اين 

ن سهم ايه های الزم بايد از طريق باال رفتزمينه ها داشت و بخشی از سرم

سرمايه داری  توسعه. شدهای نفتی تأمين می  رژيم رضاخان در اضافه ارزش

 ممکنبدون احداث مؤسسات پايه ای مانند آب و برق و راه آهن و بندر و جاده 

نيست. ايجاد هر کدام اينها خود جزء اليتجزائی از پروسه انباشت سرمايه و 

نق و شکوفائی اين فرايند است. آنچه در اينجا صورت می گرفت شرط الزم رو
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آن بود که رژيم بخش  دار موهبتی عظيم قلمداد می گرديدو برای طبقه سرمايه 

قابل توجهی از هزينه های اين تأسيسات پايه ای را از اضافه ارزش های نفتی 

يزان د. محاصل استثمار کارگران ايران و جهان به نفع بورژوازی تقبل می کر

  افزايش مذکور را از روی جدول زير می توان مشاهده نمود. 

 

 حق امتياز دريافتی رژيم ايران از سود شرکت در فاصله سال های

  ( ليره انگليس)  1330تا  1915 

  ميزان  سال   ميزان  سال 

  831000  1925  200000  1920تا  1915متوسط ساالنه از 

1920  496000  1926  1054000  

1921  585000  1927  1400000  

1922  593000  1928  1031000  

1823  533000  1929  1437000  

1924  411000  1930  1288000  

)63( 

تا افزايش هر  های باال، می کوشيد بورژوازی انگليس سوای پيگيری هدف

 محصولدر سودهای نجومی شرکت را رژيم جنايتکار حاکم، چند اندک سهم 

!! نددر مقابل کمپانی نفتی القاء ک شاخ و شانه کشی های ناسيوناليستی رضاخان

و از اين طريق نوعی حيثيت کاذب برای او جعل نمايد، سرمايه داران انگليسی 

با پذيرش خواست رضاخان انجام اين امور را پيگيری می کردند. چرا؟ اين 

ی سيونال رمانتيسيسترؤيابافی های نا عکس  آنسؤالی است که پاسخ واقعی 

. پمپاژ سيل توليدات را خاطرنشان می سازدمحافل راست و چپ بورژوازی 

 سهم ،نفتی ارزان بهای ايران به چرخه ارزش افزائی سرمايه های انگليسی

بزرگی در افزايش قدرت رقابت سرمايه اجتماعی آن کشور در بازار جهانی 

 . در اين ترديدیايفاء می کردرمايه های بريتانيا و سير صعودی نرخ سود س

روزافزون سرمايه داری ايران برای امپرياليست های  توسعهاما نقشی که  نبود
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انگليسی در جهت تحقق همان هدف باال بازی می نمود بيشتر از سود حاصل 

نفت ارزان حوزه های نفتی ايران يا حتی کل ارقام اضافه ارزش های نفتی اين 

ای که در اينجا تأسيس می شد، مستقل از اينکه به  حوزه ها بود. هر کارخانه

 ،با کدام محل تولد!! کدام سرمايه دار ، متعلق بهمالکيت ظ شکل حقوقیلحا

کدام مؤسسه سرمايه گذاری يا کدام دولت سرمايه داری باشد، مقادير زيادی 

از سرمايه های آزاد و راکد انگليسی را به سرمايه محبوس و ارزش افزا مبدل  

) اينکه اين سرمايه ها در مالکيت دولت يا سرمايه داران بريتانيا 64کرد.( می

بودند يا در ملکيت سرمايه داران و دولت ايران قرار داشتند، در اساس مسأله 

تفاوت چندانی پديد نمی آورد. جای توضيح مارکسی اين مسأله اينجا نيست، اما 

  . با توجه به اهميت موضوع چند نکته را اشاره کنم

سرمايه اجتماعی ممالک مختلف همسان سرمايه ها يا قلمروهای مختلف اول. 

سرمايه اجتماعی يک کشور آنچه را به صورت سود دريافت می کنند، عين 

همان اضافه اضافه ارزشی نيست که در حوزه مستقيم انباشت و ارزش افزائی 

ا در العکس آنهآنها توسط توده های کارگر مورد استثمارشان توليد شده است. ب

چهارچوب قوانين نرخ سود، خواه در وسعت هر قلمرو توليدی، خواه در سطح 

سرمايه اجتماعی هر کشور و خواه در مقياس جهانی متناسب با حجم سرمايه 

خود و مستقل از ترکيب ارگانيک خاصی که دارند، سهمی از کل اضافه ارزش 

تصاص می دهند. به خاطر توليد شده توسط طبقه کارگر جهانی را به خود اخ

ها در اين چهارچوب و مطابق اين معيارها، داشته باشيم که توزيع اضافه ارزش

سوای اثرگذاری های ويژه ای است که موقعيت انحصاری برخی سرمايه ها، 

تراست های سرمايه داری يا بخش هائی از سرمايه جهانی بر روی اين روند 

  ی را نصيب خود می سازند. می گذارند و فوق سودهای انحصاری خاص

ها  ی دهد، انتقال مقداری اضافه ارزشکه در اين ميان روی م حادثه ای دوم.

تر به عرصه های  کيب آلی کمتر و بارآوری کار نازلاز قلمروهای دارای تر

قال زونتر است. اينکه نقل و انتدارای ترکيب ارگانيک باالتر و بارآوری کار اف

دست پيداست که از کدام مجاری صورت می گيرد،  چگونه و مورد گفتگو
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ازه به اند غيبی در کار نيست. سرمايه داری خود مکانيسم های الزم اين کار را

  )65(در درون خود داراست.  کافی

صدور سرمايه تراست ها و انحصارات عظيم سرمايه داری به جوامع  سوم.

زدهم تا امروز يک حوزه نيروی کار شبه رايگان، از دهه های آخر قرن نو

احب راه مشارکت بسيار مؤثر اين تراست ها و سرمايه اجتماعی ممالک ص

 حوزه صدورجوامع ها، در اضافه ارزش های انبوه توليد شده توسط کارگران آن

ا هدر چالش بحران ،سرمايه ها آنکارای افزايش توان بسيار و طبيعتاً يک اهرم 

  بوده است.

م های عظياال انجام نمی گيرد. وقتی غولشکل ب صدور سرمايه فقط به چهارم.

صنعتی دنيا بيشتر ماشين آالت و قطعات يدکی مورد نياز تشکيل بخش ثابت 

 ،سرمايه صادر می کنند -کل کاالسرمايه اجتماعی جامعه ای ديگر را در ش

صور سرمايه می زنند. اين سرمايه ها معموالً در جامعه نوعی عمالً دست به 

چشم انداز انباشت و سودآوری مطلوب ندارند. به همين خاطر صدورشان أ مبد

راه سودآور شدن آنها و در همان حال يک راه فرار تراست از غلتيدن به بحران 

 یيا خروج از اين ورطه است. سرمايه های مذکور با اينکه به لحاظ شکل ظاهر

حقوقی در مالکيت سرمايه داران جامعه صادر کننده نيستند، اما صدور آنها به 

های  انتقال اضافه ارزش ها ميان بخشحوزه سرمايه گذاری دوم يک مجرای 

  مختلف سرمايه جهانی است. 

و باالخره، اما مهم تر از همه اينکه تمامی نقل و انتقال های باال زمانی  پنجم

حوزه های استثمار  ،ظاهر می سازند که جوامع نوع دوماهميت حياتی خود را 

گسترده و بدون مرز و محدوده نيروی کار شبه رايگان باشند. جامعه ايران 

چنين بود و توسعه انباشت سرمايه در اينجا برای سرمايه داری انگليس و دولت 

  آن کشور تمامی معجزات باال را در کوله بار اعجاز خود داشت.  

ال فقط به اين دليل اشاره شد که بگويم توسعه سرمايه داری در ايران به نکات با

ان امپرياليست ستيز« يا » وطنی«بر خالف آنچه ناسيونال رمانتيسيستهای 

می پندارند، برای امپرياليست های انگليسی پديده ناخوشايندی » خلقی لنينی
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ی سرمايه نبود!! مورد استقبال هم قرار داشت، يک نياز چرخه ارزش افزائ

اجتماعی آن کشور به حساب می آمد و به همين دليل بود که رضاخان به دنبال 

نشان دادن توانائی خود برای برقراری ثبات سياسی گورستانی مورد نياز 

پروسه انکشاف کاپيتاليستی جامعه توانست نظر مساعد کمپانی ها و حاکمان 

سرمايه دار ايران و بورژوازی انگليس را به افزايش سهم قشری از طبقه 

بيشتر از همه خانواده خودش در اضافه ارزش های نفتی روز جلب نمايد. 

رضاخان و بورژوازی ايران اين افزايش را که صد البته در قياس با حاصل 

استثمار توده های کارگر و دهقان رقم چشمگيری محسوب نمی شد، زادراه 

  سرمايه گذاری بيش و بيشتر خود کردند. 

سال سلطنت وی شمار مؤسسات صنعتی که توسط دولت تأسيس  16 در طول

توليد قند، شکر، چای، سيگار،  . کارخانه هایگرديدواحد بالغ  300شد به 

سيمان، الوار، باتری، برق، نساجی، آبجو سازی، پوست، شيشه، کبريت، 

صابون و گليسيرين از جمله اين صنايع بودند. در همين دوره راه آهن سراسری 

ران احداث شد، هزاران کيلومتر راه شوسه مورد بهره برداری قرار گرفت. اي

شبکه های پست و مخابرات و تلگراف و تلفن توسعه يافت. صادرات و واردات 

کاالها وارد دوره ای جديد شد، تجارت خارجی به زير چتر کنترل دولت در 

کارخانه های آمد. سرمايه های زيادی در قلمرو توليد سالح پيش ريز گرديد. 

متعددی به ويژه در حوزه نساجی و قند و شکر و کبريت و برق و مصالح 

ساختمانی توسط سرمايه داران خصوصی شروع به کار نمود. در طول همين 

سالها حجم واردات برخی کاالها مانند پارچه نخی، قند و شکر، غالت، برنج، 

رمايه ز توسعه انباشت سکبريت و سيمان به دليل افزايش توليدات داخلی ناشی ا

در صنعت و کشاورزی به طور محسوس کاهش يافت. در عوض واردات 

ز پيش ري اجزاء سرمايه ثابتماشين آالت صنعتی و کاالهائی که به صورت 

قط فبه گونه بسيار  بی سابقه ای دچار افزايش شد. ميزان اين ازدياد ، ندمی شد

چيزی که خبر از انباشت بسيار گسترده سرمايه  .رسيدبرابر  3 به سال 4طی 

  جدول زير خطوط کلی اين تغييرات را تا حدودی منعکس می سازد.  می داد.
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ميزان و نسبت واردات ماشين آالت صنعتی به کل واردات ساالنه کشور در 

  ( لایر)  1927تا  1924فاصله 

  درصد   ارزش ماشين آالت وارد شده   واردات ساالنه کل ارزش   سال 

1924  771445000  14420000  8/1  

1925  881025000  14727000  7/1  

1926  787391720  24000000  3  

1927  807000000  42200000  5/2  

)66(  

سرمايه داری ايران رشد کرد و با رشد خود شمار کثير کارگران جديد را به 

ا هتوليد اضافه ارزش ،مزدی افزود. افزايش مدام کارگراناردوگاه کار بردگان 

را انبوه تر ساخت و شط سود بخش های مختلف سرمايه، از جمله سرمايه های 

انگليسی را پرخروش تر ساخت. از بحث بيشتر در باره توسعه سرمايه داری 

در دوره رضاخان چشم می پوشيم و به گفتگوی اصلی خود، به سرنوشت 

  باز می گرديم.جنبش کارگری ايران در دل اين تحوالت و حوادث 

ها و دوره های متعاقب آن، حداقل تا روزهای پس از وقوع  اين سالهمه در 

پروسه مبارزه طبقاتی و ی ، افت و خيزها1332و هشتم مرداد  کودتای بيست

جنبش کارگری در ايران را نمی توان از کارنامه دخالتگری ها و اثرگذاريهای 

شوروی آن روز تفکيک کرد.  حزب کمونيست ايران، کمينترن و کل اردوگاه

اتی ت که سرنوشت مبارزه طبقاين تأثيرگذاری و تأثيرپذيری نه فقط وجود داش

دهه های بعد تا امروز را زير فشار قرار داده است.  همهکارگر ايران در  توده

در فصل های قبل توضيح داده شد که حزب و قدرت سياسی روسيه سالهای 

ست از جمله حزب کموني ه تبع آن احزاب کمينترناکتبر و ببعد از وقوع انقالب 

ايران، هيچ گاه و در هيچ نقطه ای به طبقه کارگر، به عنوان طبقه ای که بايد 

با مبارزه و انقالب ضد سرمايه داری، خودش و بشريت را رها سازد نگاه 

نمی کردند. بلشويسم پيش از پيروزی انقالب اکتبر نيز چنين نگاهی به جنبش 

ً اهل اين نگاه به نقش طبقه کارگری  روسيه نداشت و احزاب کمينترن اساسا
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و جار و جنجال های ايدئولوژيک  ها حساب عبارت پردازیکارگر نبودند. 

جداست. بحث بر سر پراکسيس واقعی و طبقاتی احزاب يا نيروهاست. در اين 

اب زقلمرو، در پهنه پراتيک، ما شاهد هيچ ميزان باور رهبران بلشويسم يا اح

کمينترن به نقش توده کارگردر تغيير جهان روز نبوديم. کارگران برای اينها 

موجودات گمراه، فاقد ظرفيت انديشيدن، ناتوان از چاره انديشی و تدبير امور 

مبارزه و باالخره سخت  نيازمند ميدان داری و معجزه گری رهبران و منجيان 

کارگران يا فعالين آگاه دی از اجتماعی بودند. در اين منظر، کمونيست ها آحا

جنبش جاری طبقه کارگر به حساب نمی آمدند، بالعکس در جايگاه مبعوثان و 

صاحبان رسالت رهائی بشر قرار داشتند. اين مشکل در کنار مسائل ديگر مانند 

روايت بورژوائی و غيرمارکسی سرمايه داری، سوسياليسم، انقالب، پويه 

زمان کار و توليد سوسياليستی و غيره، قدرت تحول سوسياليستی اقتصاد، سا

سياسی روز روسيه و احزاب کمينترن  را بر آن می داشت تا جنبش کارگری 

را به شکل ابزاری برای پيشبرد سياستها و اهداف خود بينند. در دوره مذکور 

 باندفع خطر رقيباستفاده از آن در » ابزار«نحوه به کارگيری اين  رايج ترين

به ويژه امپرياليست های انگليسی و به تدريج امريکائی،  های غربی بود. دولت

می خواندند و برای درهم شکستن و » کمونيسم«را  اردوگاهی سرمايهقطب 

متالشی نمودن شاخه های قدرتش در هر کجای جهان، به هر لشکرکشی و 

  توطئه ای توسل می جستند. 

يستی پرولتاريا و پرچمدار در اين سوی ماجرا، آنچه خود را ستاد قدرت کمون

در مقابل رقيب و  رهائی بشر می خواند!! کل دار و ندارش را برای ايستادگی

ترين را کارساز جهانیبه کار می گرفت و جنبش کارگری ش غلبه بر تعرضات

ً از اين منظر به  سالح اين جدال ارزيابی می کرد. احزاب کمينترن دقيقا

دادند و برای اين کار هر فرصتی را سازماندهی جنبش کارگری اهميت می 

اه به اردوگمغتنم می شمردند. به اين ترتيب بحث بر سر بی توجهی احزاب يا 

جا سر بيرون می آورد که کل فکر آننمودن طبقه کارگر نبود. مشکل  متشکل

آنها بر بهره گيری اپورتونيستی از جنبش کارگری جهانی برای تسويه حساب 
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سر بود که در سراز می شد. اين امر معضل پيچيده ای با رقبای طبقاتی متمرک

جنبش کارگری کشورها از جمله ايران را گرفت. صفه نشينان  اين دوره دامن

ساختار قدرت سياسی روسيه و حزب کمونيست ايران در وهله نخست کوشيدند 

تا از طريق همه بست و بندها و به کارگيری اهرم ها، شايد رضاخان را برای 

ويه آنها حتی به پبا خطر امپرياليست های انگليسی با خود همراه سازند. مقابله 

اگر رضاخان همراه می شد، مسلماً عروج وی به سلطنت سمپاتی نشان دادند. 

 ،»!!ملی قهرمان«گر القاء می شد که کار توده هایبه  بود.متحد مطلوب 

 و از»!! دموکرات آرمانگرا«، »!!هبورژوای ترقيخوا«، »!!ضدامپرياليست«

اين قبيل اسطوره ها و اعجوبه هاست و بايد به جای مبارزه ضد سرمايه داری 

 »کوچک خان« حتماً به حمايت از وی برخاست!! پيش تر ديديم  که در مورد 

چنين شد. حزب کمونيست شوروی نخست خواستار آن بود که حزب برادرش 

رگران را پشت سر جنبش جنگل به صف در ايران تا هر کجا که توان دارد کا

کند، مبارزه عليه سرمايه را به هيچ گيرد و از دستور کار جنبش کارگری 

خارج سازد، رفع خطر رقبای انگليسی را حرف اول و آخر کمونيسم گرداند 

نماينده بخشی از ارتجاع پان اسالميستی بورژوازی را » سردار جنگل«و 

  بی زحمتکشان تفويض کند. پيشاپيش، مقام صدر جمهوری انقال

حفظ پايه های قدرت سياسی روز روسيه و تضمين بقای اين رژيم در مقابل 

تعرضات انگليسی ها اساس کار بود و تا زمانی که همگامی با جنبش جنگل 

نياز اين کار تلقی می شد همه تحليل ها، تئوری ها، کالبدشکافی های طبقاتی!! 

دمت نثار افتخارآميز ترين عناوين انقالبی و نظريه آفرينی های سياسی در خ

فرمولبندی می گرديد. زمانی هم که نقش وی و جنگليان » کوچک خان« به 

از ليست ملزومات تضمين هدف مذکور پاک شد، سران مرتجع جنگل تمامی 

مدال های عاريتی و افتخارات اعطائی را از دست هشتند و در عوض مهر 

  حک ديدند. مشتی راهزن را بر چهره خويش 

از آن جا که زمانی شما را انقالبيونی می دانستيم که برای آزادی کشور خود «

و برقراری يک نظم دموکراتيک مبارزه می کنيد، به شما کمک کرديم. اما 
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يک سلسله حوادث نشان داده که شما گروهی راهزن هستيد. در اين ارتباط به 

يزات ما را در رشت مصادره رفقای سرباز ما در منجيل دستبرد زديد و تجه

کرديد. شما از بازگرداندن وسايل به سرقت رفته به بهانه های گوناگون سر 

روز به شما مهلت می دهيم تا همه سالح و  5باز زده ايد. با اين اولتيماتوم ما 

تجهيزات نظامی خريداری يا دزديده شده را که به نظام روسيه تعلق دارد 

صورت، شما را به عنوان جنايتکار مجازات خواهيم بازگردانيد، در غير اين 

)  با سياست جديد همکاری حزب کمونيست ايران و کوچک خان 67» (کرد.

سفارت مختار روز » تئودور روتشتاين«و جنبش جنگل زير سؤال رفت و 

روسيه در تهران با ارسال نامه ای برای نريمانف عضو حزب کمونيست 

  اهير شوروی ماوراء قفقاز اعالم داشت: شوروی و رئيس شورای اتحاد جم

از شما می خواهم که همه تدابير الزم را برای پايان دادن به کارشکنی در «

راه سياست خارجی ما اتخاذ کنيد و بالفاصله حکومت شوروی در گيالن را 

پس از آنکه برای « ، روتشتاين در ادامه همين نامه اضافه می کند »برچينيد

ی طبق قرار داد، بخشودگی گرفتيم، دستان خود را خواهيم کمونيستهای ايران

شست و چنانچه از اين فرصت بخشودگی استفاده نکنند و به ميل و با قبول 

خطر از طرف خود عليه دولت شاه وارد عمل شوند، آنان را به حال خود 

  ) 68( »خواهيم گذاشت.

ری های و نامه نگانکته قابل تعمق ديگر اين است که روتشتاين در اين مکاتبه 

ديگرش با وزارتخانه متبوع خود در روسيه مرتباً از دست کمونيست های 

ايرانی شکايت می کند، شعور و قدرت تعقل آنها را زير سؤال می برد. چرا؟ 

فقط به اين دليل که گويا هنوز خوب درک نکرده اند که اوامر صادره از بوروی 

ها مطاع محض است!! و کل سياسی حزب در اتحاد شوروی برای همه آن

احزاب و جنبش کارگری کشورها بايد مطيع بالاراده حاکمان روسيه باشند!! 

م به روشنی می بيني« او عميقاً احساس ناراحتی و تعجب می نمايد و می گويد: 

هر زمان نفوذ کمونيست های ايرانی که روشنائی را فقط در يک چهارچوب 

) 69». (مانع سياست درست ما می شود ايرانی می بينند، سيطره می يابد،
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حرف مارکس و جوهر کمونيسم پرولتاريا اين بود که انسان از هر قيد ماوراء 

مانيفست انحالل جنبش رهائی طبقه کارگر، » لنينيسم«خود رها شود  و اينک 

در مصالح بقای قدرت سياسی يک حزب پرچمدار برپائی سرمايه داری دولتی 

  مونيسم مارکسی می کرد.را جايگزين مانيفست ک

کمونيست های ايرانی و « روتشتاين در همان نامه باال تصريح می کند که 

ايران بدون روسيه شوروی وجود نخواهند داشت، زيرا در غير اين صورت 

) در جای ديگر تمامی 70». (ايران بالفاصله توسط انگليس بلعيده خواهد شد

رانی حق ندارند در مورد آن چيزی کمونيست های اي« تأکيدش بر اين است که 

  ) 71» (داوری کنند که به عقيده کرملين برای روسيه شوروی مفيد است

خود را پرچمدار اولين انقالب کارگری و سوسياليستی  وزير مختار دولتی که

رهائی انسان از دولت، طبقات و جامعه «می داند و تا چشم کار کند شعار 

سر می داد، در ال به الی همين مکاتبه ها » يشطبقاتی يا هر قيد باالی سر خو

بسياری کمونيست ها و انقالبيون ايرانی از آن که ما دوستی « اظهار می دارد: 

دولت شاه به رياست سيد ضياء را جلب می کنيم، شوکه شده اند و بيم آن دارند 

 که با اين کار، دولت ايران به همراه آن، رژيم ارتجاعی و فئودالی را تقويت

کنند، اما اين فکر کودکانه ای است، ما اخيرا قرارداد دوستی با رژيم به مراتب 

ارتجاعی تر و فئودالی افغانستان را به امضا رسانده ايم و کسی ما را مالمت 

نمی کند که با اين کار ارتجاع را آن جا تقويت کرده ايم. از ديدگاه تاکتيکی من 

وضعی ايجاد خواهد کرد که ديگر نيازی  يقين دارم که دوستی ما با ايران چنان

به صحبت از ارتجاع در آن جا نخواهد بود. ما انگليسيان را از آنجا بيرون 

  ) 72»!!! ( خواهيم راند

انی چهارچوب اير«وقتی روتشتاين کمونيست های ايرانی را به خاطر تعلق به 

مورد سرزنش قرار می دهد شايد کسی اسير اين توهم شود که راستی، » بودن

تمايالت ناسيوناليستی اين جماعت را به » شوراها«راستی وزير مختار کشور 

متضاد چنين چيزی نقد می کشد!! اما مسأله کامالً برعکس بود و رويه عميقاً 

را پيش چشم همگان قرار می داد. اندکی دقت در فحوای مکاتبات روتشتاين 
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مسائل بسيار زيادی را در مورد راهبرد ها، اهداف و سياست های رسمی 

 یجهاندولت اتحاد شوروی در همان فردای انقالب در رابطه با جنبش کارگری 

ها و سياست هائی که  نسخه پيچیو احزاب عضو کمينترن روشن می سازد. 

سرمايه مدار، منطبق بر نيازهای بازسازی کاپيتاليستی روسيه، در ضديت با 

منافع و اهداف جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر جهانی و عليه کمونيسم 

دولت نوپای روسيه  و بقای مصالح استقرارها حول  کل حرف. بوداين طبقه 

جامعه به عرش  ش کارگری از عمقچرخ می خورد. دولتی که با آتشفشان جنب

را به حاشيه راند، پايه های  یشوراهای کارگر کمی بعد .قدرت پرتاب شد

نمود، اقتصاد سرمايه داری روسيه با مالکيت دولت را  ا تحکيمقدرت خود ر

 اعتراض کارگران عليه اين کارها را سرکوب کرد.هر موج و  کردبازسازی 

فع بورژوازی روس بود، اما خود را ديکتاتوری مدولتی که نماينده و پاسدار منا

!! .نمودپرولتاريا، پرچمدار کمونيسم و دست به کار رهائی انسان قلمداد می 

دولتی که عزم جزم داشت تا جنگ ميان طبقه کارگر و نظام سرمايه داری را 

با جنگ بر سر دو الگوی متفاوت برنامه ريزی نظم اقتصادی و سياسی و 

مالکيت سرمايه اجتماعی جايگزين کند و کل جنبش کارگری اجتماعی و شکل 

جهانی را در آستانه دفاع از يک الگوی نظم سرمايه داری، در مقابل الگوی 

ديگر همين نظام قربانی سازد. نسخه پيچی ها صريح و بی نياز از تفسير، 

بساط مبارزه طبقاتی خود را جمع کند  می زد که طبقه کارگر ايران بايد فرياد

و پياده نظام سر به راه دولتی شود که مظهر تولد الگوی سرمايه داری دولتی 

. جنبش کارگری کشورها بايد باشده گسترش اين الگو به سراسر جهان و آماد

   آن می شد.گوش به فرمان اين دولت و احزاب حامی 

ها و سرمايه داران فئودال ،ارتجاع پان اسالميستی کوچک خان همراهی با وقتی

نياز رفع خطر انگليسی ها، از سر اين قطب » جنبش جنگل«صاحب نفوذ 

 »ایهکمونيست«می شدند!! و » جنگلی«، بايد کارگران ايران بودسرمايه داری 

! زمانی هم که را پشت سر سردار جنگل به صف کنندتوده کارگر  ،ايرانی

 رضاخان نيازمند دوستی هاردوگاحصول هدف باال به  زعم غلط بنيانگذاران 
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يند کارگران بگو تا به وظيفه می يافتند سران حزب کمونيست ايران، می شد

» اضديت با امپرياليسم بريتاني« و » ميهن پرستی« که از سيمای رضاخان نور 

می بارد. دوستی با او دوستی با کمونيسم و دشمنی با وی ضديت با منافع 

  پرولتاريای جهانی است!! 

رزيابی های بی پايه و گاه ابتذال آميز حزب کمونيست شوروی در مورد سايه ا

نيروها، دولت ها و جريانات سياسی موجود در سطح بين المللی همه جا و بر 

سر هر جنب و جوشی سنگينی می کرد. شالوده سياست حزب برای دوست يا 

ز با دولت رو آنهادشمن خواندن احزاب و نيروها را فقط دوری و نزديکی 

ً رفع خطر اين دولت و  انگليس تعيين می کرد. به اين دليل که هدف صرفا

متحدانش از سر حکومت نوپای روسيه بود. مالک ها و معيارهای متناظر با 

. موضوعيتی نداشتند هيچنفع يا زيان جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

تقر ولتی مسکمونيسم و طبقه کارگر و رهائی بشر و همه چيز در وجود ماشين د

در اتحاد شوروی خالصه می گرديد. معيارهای استحکام پايه های قدرت اين 

دولت به عالوه ملزومات تحقق الگوی خاص حزب کمونيست شوروی برای 

برنامه ريزی نظم سرمايه داری، مالک و ميزان کار احزاب يا جنبش کارگری 

رين بخش ارتجاع جهانی می شد.!! اينکه رضاخان درنده ترين نماينده باالت

در  کمونيست شورویدليلی برای ترديد باالنشينان حزب  هيچبورژوازی بود، 

. مهم اين بود که برای به حساب نمی آمدفشار دادن دست دوستی وی 

هموارسازی هر چه مؤثرتر راههای عروج خود به تخت شاهی ولو چند روز 

همين مسأله در خود را مخالف امپرياليست های انگليسی وانمود کند. عين 

  خان افغان و همه افراد و جريانات ديگر صدق می کرد.  ،»سون ياتسن«مورد 

ت پيکار جنبش کارگری کشورها و نه فقط کل ظرفي هااين نوع معيارپردازی 

آينده اين جنبش را در آستانه منافع دولت روز روسيه قربانی می کرد که حتی 

پديد  یبرای تحقق اهداف معامله گرانه و بازاری همين دولت هم هيچ تضمين

نمی آورد. خان افغان امروز عهدنامه اخوت امضاء می کرد و فردا چه بسا 

مورد رضاخان چنين بود. با همه اين ها، حزب  دشمن می شد. کما اينکه در
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همين شيوه داد و ستد با نيروهای ارتجاعی ضد کارگری را تاکتيک انقالبی 

پرولتاريا القاء می کرد. نقل حرف های باال از زبان سفير مختار دولت روسيه 

چه بسا اين شائبه را پيش آرد که آنچه وی گفته است سياست رسمی حزب نبوده 

واقعيت خالف اين است. بحث بر سر آن نيست که در مغز اين يا آن است.!! 

رهبر حزب چه چيزی می گذشته است، گفتگو از روايت سراسر باژگونه و 

بورژوائی عريانی است که لنينيسم و بلشويسم نسبت به همه مسائل مبارزه 

طبقاتی پرولتاريا، در پهنه شناخت سرمايه داری، سوسياليسم، جنبش کارگری، 

ته کارگر ديکتوده های برای بين المللی کمونيسم، انقالب و همه چيز در سطح 

می کردند. از همه اين ها که بگذريم روتشتاين در همان نامه تصريح می کند 

  )73که آنچه می گويد مورد قبول لنين هم هست.(

کشتی انتظارات و خواب و خيال های استراتژيست های حزبی اتحاد شوروی 

رضاخان خيلی زود به گل نشست، خون جگرها خورده شد اما گلی در باره 

با همان عقل عقب مانده »!! وطن پرست ضد انگليسی«حاصل نگرديد. خان 

نه تيزهوش!! سفي» لنينيست های« قزاقی خود، با فراغ بال بر دريای توهمات 

ها نخطر کوچک خا ،پيروزی راند، به کمک صفه نشينان قدرت سياسی روسيه

و رقبای مشابه را رفع کرد، مشکل تراشی های جنبش کارگری و فعالين اين 

جنبش را هم از سر راه کنار زد. او پس از همه اين کارها بود که بساط هر 

ميزان ابراز تمايل تصنعی خود به همسايه شمالی را جمع نمود، عليه هر چه 

يار بسو همدستی  شبيخون راه انداختنشان از چپ و کارگر و کمونيسم داشت 

ريشه دار اندرونی خود با امپرياليست های انگليسی را که از پيش برای 

همگان، سوای سران حزب کمونيست شوروی، به اندازه کافی روشن بود، 

  برای اين جماعت متوهم نيز روشن ساخت.

در مورد ارزيابی از ماهيت و نقش دولت و سپس سلطنت رضاخان تا جائی 

نيز در همان شروع کار ، شدمربوط می » کمونيست ايرانحزب « خود که به

ان هم عيندو پارگی و جدال بر سر حزب سايه انداخت. اکثريت رهبران  ینوع

بط های ذير را می گفتند که حزب کمونيست شوروی و آکادميسين ها يا ارگان
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به قلم می آوردند و بر زبان می راندند. از منظر اينان رضاخان همه  حزب آن

بود. » ضد فئوداليسم« ئل را يکجا در وجود خود جمع داشت!! فضا

ناسيوناليست راديکال بود، ضد امپرياليست بود، عزم جزم داشت تا از طريق 

رونق تجارت و ايجاد اشتغال و افزايش درآمدها مردم کارگر و دهقان را به 

ت ياکثرنوائی برساند!! و نوع اين ستايش ها که در ادبياتشان موج می زد. 

اعضاب حزب چنين می انديشيدند و اين حرفها را خورند کارگران می کردند. 

در کنار اين ها افرادی نيز بودند که چنين فکر نمی نمودند و نظر کامالً مخالف 

ً به لحاظ توان تحليل و متقاعدسازی  داشتند. اينان شمارشان اندک بود. بعضا

 چه می گفتند مستقل از درستیديگران در موقعيت بسيار بهتری بودند، اما آن

يا نادرستی اش، مخالفت سرسختانه سران حزب کمونيست شوروی را در پی 

داشت و به همين دليل نيز هيچ شانسی برای تأثيرگذاری بر رويکردهای روز 

حزب پيدا نمی نمود. در اين باره پائين تر بحث خواهيم نمود. پيش از آن نکته   

  ديگری را يادآوری کنيم.  

پردازان و آکادميکرهای روسی تا جائی که از نقش رضاخان در نظريه 

هموارسازی راه انکشاف کاپيتاليستی جامعه ايران داد سخن سر می دادند، در 

مجموع دروغ نمی گفتند. مشکل آنها اين بود که توسعه سرمايه داری را غنيمت 

ً نقش رضاخان در تسريع اين  روند را عظمای تاريخ می شمردند و طبيعتا

ها از جمله استثمارشوندگان رقی و تعالی سطح زندگی همه انسانمعجزه گر ت

به حساب می آوردند. آن ها نماينده فکری سرمايه با راه حل های معينی برای 

برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی آن بودند و بايد هم به سردارسپه 

در «در همان روزها نوشت: » کیايرانس«و کارهايش چنان نظر می انداختند. 

مناطقی که رضاخان مرکزيت به وجود آورد وضع طبيعی زندگی اجتماعی 

بورژوائی به سرعت مستقر می شد. اين مطلب خيلی زود در باالرفتن بازده 

کار، افزايش درآمد دولت، شکوفا شدن پيشه وری، تجارت و ابتکار در صنايع 

مله با رويکرد مالکيت دولتی سرمايه ) بورژوازی از ج74»(تأثير می گذاشت

اجتماعی الزاماً ميان هر ميزان رشد انباشت سرمايه و تعالی زندگی کارگران 
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عالمت مساوی می گذارد!! اين بخش بورژوازی حتی زمانی که سراسر دنيا 

را از دعوی کمونيست بودن و ضديت خود با سرمايه می آکند باز هم به حکم 

کار رقبا و شرکای ديگر را انجام می دهد. تفاوتها در ماهيت طبقاتی خود عين 

آنست که سرمايه داران منادی بازار آزاد و مخالف انحصار مالکيت دولتی 

سرمايه ها رک و عريان به کارگران دروغ می گويند و القاء می کنند که نظام 

است، رفاه  او در گرو » آش کشک خاله«بردگی مزدی ايستگاه آخر تاريخ و

تر شدن بيشتر سود سرمايه هاست!!! دومی آنچه را اولی می گويد  نجومی

انجام می دهد اما يک دروغ بزرگ را هم بر دروغ اولی ها اضافه می نمايد، 

اين که همان سرمايه داری را پوشش کمونيسم و ضديت با سرمايه تن می کند. 

هن توده ذ در» لنين« توسط آنچه ايرانسکی در اينجا پيش می کشيد سال ها قبل 

کارگر روسيه القاء و محتوای آموزش آنها شده بود. بخش قابل توجهی از کتاب 

اص اختص به همين کار »دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک«

داشت. او در آنجا اصرار می نمود که طبقه کارگر روسيه رنج و محنتی که 

از کمی رشد سرمايه داری می کشد به مراتب بيش از مصيبتی است که سرمايه 

بر سر او آوار می سازد!! در همين راستا وظيفه کمونيست ها می ديد که با 

ر و سوار شدن بر جلب حمايت کارگران (بخوان دامن زدن توهم طبقه کارگ

اروپائی سرمايه داری را جايگزين شکل يونکری موج مبارزه اش) توسعه نوع 

و البته يک گام اين طرف تر با کسب قدرت سياسی و استقرار مالکيت  کندآن 

دولتی سرمايه ها همان مناسبات بردگی مزدی را عين سوسياليسم خواند!! شايد 

که انسانی مانند مارکس، اين عالی ترين  گفته شود و حتماً خيلی ها خواهند گفت

 تأثيرات مترقی و حتی انقالبی«نماد آگاهی و تيزبينی ضديت با سرمايه هم از 

سخن گفته است. اين ها يک » غيرقابل انکار سرمايه داری در فازی از تاريخ 

چيز را فراموش می کنند و صد البته اصرار عامدانه بر فراموشی آن دارند. 

که مارکس در هيچ کجا، هيچ شرائطی و هيچ لحظه ای به  روشناين حقيقت 

کارگران نگفت که انقالب کنند تا نظام سرمايه داری را توسعه دهند!!! تا 

بردگی مزدی را با آرايشی جديد کمونيسم نام نهند!! بالعکس جوهر پيام و 
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ه يمانيفست کمونيسم وی برای توده های کارگر آن بود که انقالب کنند و سرما

و کار مزدی و رابطه خريد و فروش نيروی کار را در هر شکل و قواره و 

آرايش آن برای هميشه نابود سازند. سران حزب بلشويک چنين نبودند، آنها هم 

از کارگران می خواستند که پرچمدار توسعه هر چه عظيم تر و شتابناک تر 

اليسم خوانند. در سرمايه داری شوند و هم اينکه شکلی از همين نظام را سوسي

همين راستا آنچه ايرانسکی ها و ايراندوست ها در رابطه با دولت و سلطنت 

رضاخان يا اقدامات وی در زمينه هموارسازی راه گسترش سرمايه داری در 

ايران به قلم می آوردند نه فقط تازگی نداشت که فقط بارقه هائی از سرچشمه 

بلشويسم بود. به همين دليل روتشتاين تحليل ها، راهبردها و باورهای ديرينه 

صاحب حقانيت  سازنده« رگ مالک دوزخ سرمايه را به خود حق می داد که بز

  نام گذارد!!! او می گويد: » تاريخ جديد مردم ايران

دادی استع در نخستين برخورد به پيدايش و ارتقاء اين مرد نيرومند که از... «

له ای اتفاقی به نظر رسد. او که ممکن است مسأ استثنائی برخوردار است

دت م فرزند يک خانواده فقير دهاتی و دارای تحصيالت بسيار ابتدائی است

ايرانی خدمت کرده و از ميان افراد و افسران  - زيادی در بريگاد قزاق روسی

جزء قزاق به کمک انگليسی ها ارتقاء يافت. اما اين که او توانسته است نه تنها 

ای باال حفظ کند، بلکه به مرتبه عالی تر دست يابد، دليل بر  خود را در مرتبه

آنچه گفته شد دليل واقعی حقانيت  همهداد استثنائی و اراده قوی اوست. استع

تاريخی او نيست. آنچه به او حقانيت تاريخی می بخشد اين است که ارتقاء او 

دم يجه اعتماد مرتنها نتيجه استعداد و خودخواهی او نبوده، بلکه در عين حال نت

  )75» (نيز هست که به طور غريزی سازنده تاريخ جديد خود را در او يافته اند

د رويکر از در ارزيابی» حزب کمونيست ايران«پيش تر از اختالفات درون 

بران هاکثريت غالب رگفتيم. تيتروار اشاره شد که حرف  و نقش رژيم رضاخان

نظريه پردازان روز  ياهمان بود که توسط دولتمردان  حزباران و سياستگذ

ه هر ب، نها اگر مواضع متفاوتی هم داشتندروسيه و کمينترن اعالم می شد، اي

روهی گ . در آنجا اين نيز تصريح شد کهپيش می گرفتند حال راه پذيرش و تسليم
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 دچنين نمی کردند. نظريات خاص خود را داشتند و سياست متمايزی را پيشنها

ً  و تبليغ می نمودند. در ميان اين جمعيت حزبی  راکسيون اقليتقليل يا ف نسبتا

از همه جسورتر و ژرف انديش تر بود. سلطان زاده در » زاده آوتيس سلطان«

او و کمونيست معروف هندی  .منتهی اليه سمت چپ کمينترن گام بر می داشت

»Roy  « و در برخی موارد » انترناسيونال سوم«انتقادات زيادی به خط رسمی

ً تشريح مناقشات نظری  حتی نظريات لنين داشتند، بحث ما در اينجا مسلما

فيمابين سلطان زاده و رويکرد مسلط حزب کمونيست يا کمينترن نيست. آنچه 

نی هسته يقرار می گيرد، فقط بازباينجا و در حوصله گفتگوی خاص کنونی ما 

» جناح چپ«تحليل و جهتگيری سياسی سلطان زاده يا کالً جريان موسوم به 

حزب کمونيست در رابطه با موضوع مشخص باال است. همين مسأله است که 

مثل همه حوادث و مسائل ديگر جنبش کارگری بين المللی توسط محافل مختلف 

قرار گرفته های نادرست لهای متفاوت مورد تحريف و برداشتچپ، به شک

است. در ميان گروهها، به ويژه عناصر منفرد رفرميسم چپ ايران، در دوره 

 های اخير، گاه با افرادی مواجه می شويم که خود را منتقد رفرميسم ساالری

در ادعانامه های خود فقط نوعی تغيير آن ها  گذشته و حال چپ می پندارند اما

 و می کنندچيز را نقد ريشه ای نهيچ  ،را به گوش می رسانند» جماعتامام «

، فقط يک نمی سازندهيچ رويکرد جديدی را جايگزين برهوت های گذشته 

از الوهيت ساقط و رهبر  ،را که تا ديروز برايشان مقدس بوده است» رهبر«

. عده ای از عناصر مورد اشاره ما به می نمايندديگری را خدای روز خود 

ی جناح بندی های درون حزب کمونيست طور مثال در آنچه خود آن را بررس

به بعد ايران نام می نهند، ضمن نثار همه سب و لعن ها به جناح  1920سال 

راست و تقبيح تسليم طلبی آنها در مقابل گمراهه بافی های حزب کمونيست 

را مورد تأييد » جناح چپ « شوروی، کل حرف ها و نظرات سلطان زاده يا 

بدون ترديد حتی در جناح چپ کمينترن، در زمره  قرار می دهند. سلطان زاده

تيزبين ترين افراد بود، اما او به رغم رجوع گسترده به آثار مارکس، در جاهای 

مختلف، از جمله در کالبدشکافی پروسه انکشاف کاپيتاليستی آن روز ايران از 
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 نفرو می ماند و زير فشار همي قعی به نقد مارکسی اقتصاد سياسیپای بندی وا

به  رضاخانی جنايتکارها، حتا در جريان افشاء بجا و راديکال ارتجاع  کاستی

مسائلی می آويخت که بعدها هيزم معرکه بخشی از بورژوازی و گرد و خاک 

  . شدی در چشم توده های کارگر می انبوه

سلطان زاده در تشريح ساختار اقتصادی روز جامعه، عظيم ترين بخش سرمايه 

 یاخلی و متعلق به سرمايه داران ايرانی را سرمايه هاموجود در بازار د

تجاری و ربائی می بيند. سرمايه هائی که از طريق سوداگری، ربا، داد و ستد 

کاال و زمين داری تجاری سود نجومی کسب می کنند. او شروع انباشت 

صنعتی را انکار نمی کند اما پروسه انکشاف کاپيتاليستی جامعه را ناچيز و 

از همين آغاز ما هر گونه کوته فکری «شم پوشی می يابد. او می گويد: قابل چ

را در باره عدم امکان انکشاف سرمايه داری در ايران جداً رد می کنيم. در 

عصر امپرياليسم و فتوحات مستعمراتی انکشاف سرمايه داری حتی در کشور 

برای يک  هوتن توت ها نيز امکان پذير است. ايران که جای خود دارد. اما

حزب انقالبی مهمتر از همه آنست که اين انکشاف سرمايه دارانه به چه طريقی 

انجام می گيرد. به کمک کشور امپرياليستی که مايل است ايران را به اسارت 

کشد يا به کمک سرمايه های داخلی؟ امپرياليسم انگلستان و روسيه تا پيش از 

بودند. تمامی يه داری ايران انقالب اکتبر بزرگترين مانع انکشاف سرما

در ايران به پا  1914 – 1913های ز سالهائی که پيش اکارخانجات و فابريک

رفتند  ينبيا از  ،شدند تحت فشار غارتگرانه سياست انگلستان و روسيه تزاری

  ) 76» (و يا در وضع اسفناکی قرار داشتند

عام، به صورت يک مشکل اساسی سلطان زاده آنست که از سرمايه به معنای 

يک شيوه توليد، به عنوان رابطه توليد اضافه ارزش و زيربنای مادی جامعه 

ت آشناس بر اقتصاد سياسی سرمايه داری عزيمت نمی کند. او با نقد مارکس

ها در پهنه آناتومی اقتصاد کاپيتاليستی جامعه معين به جای  اما بسان خيلی

روش نيروی کار و خصلت نمای عزيمت از سرمايه به مفهوم رابطه خريد و ف

اصلی توليد سرمايه داری وارد مقوله سرمايه های متفاوت و مجزا می گردد. 
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های متمايز سرمايه، اين فقط سرمايه صنعتی شکی نيست که در ميان شکلجای 

  سرمايه داری است. است که شاخص واقعی ظهور و وجود و توسعه توليد

يه است که در آن نه تنها تصاحب سرمايه صنعتی تنها شيوه وجودی سرما«

ارزش اضافی يا محصول اضافی، بلکه همزمان ايجاد آن، کارکرد سرمايه 

شمرده می شود. بنا بر اين سرمايه صنعتی ايجاب می کند که توليد از لحاظ 

سرشت خود سرمايه داری باشد. هستی آن متضمن وجود تضاد طبقاتی بين 

ست. به درجه ای که [توليد اجتماعی را سرمايه دارها  و کارگران مزدبگير ا

در اختيار می گيرد] سازمان فنی و اجتماعی فرايند کار و همراه آن نوع 

تاريخی جامعه دگرگون می شود. گونه های ديگر سرمايه که پيشتر  –اقتصادی

در چهارچوب شرائط گذشته يا رو به زوال توليد اجتماعی پديدار شده بودند، 

شوند و در نتيجه ساز و کار کارکردشان در انطباق با آن  نه تنها تابع آن می

تغيير می کند، بلکه اکنون فقط بر پايه آن حرکت می کنند، بر مبنای آن زندگی 

می کنند و می ميرند. بر اين پايه می مانند و فرو می افتند. سرمايه پولی و 

کار در  سرمايه کاالئی تا جائی که به عنوان حامالن شاخه های ويژه کسب و

کنار سرمايه صنعتی عمل می کنند، فقط شيوه های وجودی شکل های 

کارکردی گوناگونی هستند که اکنون سرمايه صنعتی پيوسته در چهارچوب 

سپهر گردش می پذيرد و کنار می گذارد. شيوه های وجودی که از طريق تقسيم 

  ) 77» (کار اجتماعی، مستقل شده و به صورت يکجانبه تکامل يافته اند

مارکس بر نقش سرمايه صنعتی به عنوان تنها شکل وجودی شاخص توليد 

وجه ترا  سخن مارکس سرمايه داری تأکيد می کند، سلطان زاده به درستی اين

، اما او در همين رابطه خيلی مسائل بنيادی و مهم را به دست فراموشی می کند

 می سپارد. از جمله:

ه رابط ياصلت سازش را در کار مزدی و نقش خ. مارکس بنمايه اين شاخص 1

 وی از منظر تعيين کننده اصلیخريد و فروش نيروی کار جستجو می نمايد. 

هستی  تصريح می نمايد که کاال شدن نيروی کار و رابطه کار مزدی است.

متضمن وجود تضاد طبقاتی بين سرمايه دارها  و کارگران  سرمايه صنعتی
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رابطه کاال شدن نيروی کار و خريد و  . پس همه بحث بر سرمزدبگير است

اين رابطه بسط تنها وجود و حدود  فروش اين نيرو يا اين کاالی ويژه است.

  را گواهی می دهد.  یسرمايه دار واقعی انکشافاست که ظهور و ميزان 

. مارکس بر نقش سرمايه صنعتی انگشت می نهد اما داخلی و خارجی بودن، 2

ی صاحبش، از کدام ديار می آيد يا به کدام قطب يا بين الملل» وطنی«هويت 

تعلق دارد و انبوه مسائل مشابه را مطلقاً فاکتور شناخت اين نقش و تأثيرات يا 

عدم تأثيرات آن بر روند انکشاف کاپيتاليستی جامعه نمی نمايد. سلطان زاده 

ليست طوالنی چندين صفحه ای از کارخانه ها و صنايع متوسط و بزرگ دوره 

رد گفتگوی خود پيش می کشد که همه يا غالب آنها زير فشار رقابت خرد مو

ها و سرمايه های انگليسی و روسی يا هر کجای ديگر دچار  کننده تراست

ورشکستگی شده اند. پروسه ای که همان زمان در فاصله مرزهای داخلی هر 

خ ر آنجا در مناسبات فيمابين سرمايه های کوچک و بزرگ ،کشور اروپائی هم

می داده است. او در همين جا چند مسأله اساسی را از نظر فرو می اندازد. 

و مقدم بر هر چيز از ياد می برد که ورشکسته شدن سرمايه دار داخلی و  اوالً 

موفقيت تراست امپرياليستی خارجی در به شکست کشاندن اين کارخانه دار، 

م روش اين کاال و الجرپروسه کاال شدن نيروی کار و گسترش رابطه خريد و ف

روند انکشاف سرمايه داری را نه فقط متوقف نمی کند که علی العموم بسط 

می دهد. سرمايه ای که سرمايه ديگر را به ورشکستگی می راند، پيداست که 

يا جای آن را اشغال می کند و يا سرمايه ورشکسته را به جزء پيوسته خود 

يست که سرمايه دار چيره، حتماً سرمايه مبدل می سازد. اين حادثه معنايش آن ن

خود را در همان حوزه و برای توليد همان کاال به کار می اندازد. چه بسا چنين 

نکند، اما بسيار روشن است که پيش ريز در قلمروهای سودآور و استثمار 

نيروی کار شبه رايگان جامعه حوزه سامان پذيری، برای او مهم ترين مائده 

ر دست به کار انباشت در نساجی و ذوب آهن و اتوموبيل سازی زمينی است. اگ

و مواد غذائی نشود، به سراغ احداث راه شوسه و راه آهن و انواع معادن و 

توليد مواد خام صنعتی در مزارع کشاورزی و کشتی رانی و حمل و نقل و 
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اين سرمايه خارجی و ثانياً صدها جای ديگر می رود. توليد سالح و ترياک و 

امپرياليستی مستقل از اينکه کشور صادر کننده اش کدام جای دنياست سرمايه 

تجاری و پولی و کاالئی و سوداگر دوران ماقبل سرمايه داری نيست. اگر 

پوشش متعين سرمايه صنعتی تن ندارد، اگر در نقش سرمايه بانکی و تجاری 

يک جامعه سرمايه داری ظاهر می گردد، بخشی از سرمايه اجتماعی 

امپرياليستی با فونکسيون تجاری در چهارچوب تقسيم کار کاپيتاليستی است. 

نوعی سرمايه که مارکس در همين سطور نقل شده از جلد دوم کاپيتال با 

بيشترين صراحت و به درستی بر تمايز اساسی آن با سرمايه تجاری دوره های 

يان ديگر سرمايه ای است که در پيشاسرمايه داری اصرار می ورزد. به ب

گستره دورپيمائی سرمايه صنعتی و به عنوان حلقه ضروری پيوسته ای از 

  پروسه سامان پذيری اين سرمايه عمل می کند. 

 ً سرمايه های تجاری داخلی کشورهای حوزه صدور سرمايه و کاال نيز ثالثا

نکشاف نی که پويه اولو به تدريج و کند همين سرنوشت را پيدا می کنند، به ميزا

کاپيتاليستی جامعه شتاب می گيرد، اين ها نيز يا خود راهی پيش ريز در 

دورپيمائی کل سرمايه  ای ازحلقه به قلمروهای توليدی می گردند و يا اينکه 

. در يک کالم با نظرداشت مؤلفه های باال آنچه تاريخاً و به طور پيوندندمی 

سرمايه داری جامعه معين در چهارچوب  واقعی جريان می يابد، روند توسعه

تقسيم کار سراسری سرمايه بين المللی خواهد بود. اينکه تعادل ميان بخش های 

مايه اجتماعی اين جامعه چه صنعتی و تجاری و بانکی و مالی در کل سر

هانی جاحراز می کند نيز به صورت تابعی از همين تقسيم کار  خاصی ترکيب

   می گردد.قابل بررسی 

در بحث مشخص ما، جامعه آن روز ايران و استنتاجات سلطان زاده، جای 

ترديدی نيست که سرمايه های انگليسی يا روسی به طور مثال برخی صنايع 

داخلی ايران را به ورطه افالس می راندند، در پاره ای موارد کارخانه ای هم 

شده در به جای آن تأسيس نمی شد و در عوض کاالهای ارزان بهای توليد 

جوامع خودی را وارد بازار داخلی می کردند. اين امر رخ می داد اما حاصل 
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اين روند نه بستن سد بر سر راه انکشاف سرمايه دارانه جامعه که باز هم 

بازگشائی و هموارسازی روزافزون راه اين انکشاف بود. در فصل های اول 

دهه های اواخر قرن  تا سوم همين کتاب به اندازه الزم توضيح داديم که از

نوزدهم به بعد چگونه به طور مستمر سرمايه های انگليسی و روسی و 

معادن گرفته تا  و ديگر در حوزه های مختلف از نفت فرانسوی و جاهای

راهسازی، صنايع چوب، کشتيرانی، مزارع توليد مواد خام صنعتی، راه آهن، 

کر، ريت سازی، قند و ششيالت، بازرگانی، توليد فرش، چرم و کفش، کببرق، 

سيمان، دخانيات، صنايع نظامی و رشته های ديگر شروع به سرمايه گذاری 

کردد. در همان جا با رجوع به اسناد و مدارک تاريخی گفته شد که چگونه 

سرمايه داران خارجی و داخلی سرمايه های خود را به روی هم ريختند و 

جامعه ايران کند يا تند در حال  شرکت های مختلط سرمايه گذاری پديد آوردند.

سرمايه داری شدن بود. در شرائطی که شيوه توليد سرمايه داری سراسر جهان 

را قلمرو صدور کاال و سرمايه و حوزه سامان پذيری توليدات خود می کرد، 

فاز انباشت بدوی سرمايه در ايران و جوامع مشابه نمی توانست به شيوه سابق 

سلطان زاده اتفاق افتد. سرمايه تجاری و پولی برخاسته  و مطابق الگوی دلخواه

از دل مناسبات فئودالی اين کشورها توان آن را نمی يافت که به صورت مجزا، 

 سلسله جنبان کاال»!!  ملی«از سرمايه جهانی، با پوشيدن طيلسان » مستقل«

شدن نيروی کار و به فرجام بردن پروسه گسترش سرمايه داری گردد. در 

ن راستا مانوفاکتورهای صنعتی محلی قادر به ايفای نقش همتايان اروپای همي

خود در عرصه انباشت گسترده و پيشبرد پروسه  18تا  14غربی سده های 

انکشاف کاپيتاليستی کشورها نمی شدند، سرمايه اين دوران را پشت سر خود 

 ه عيناً درداشت و انتظار وقوع فاز انباشت بدوی سرمايه در ايران مطابق آنچ

انگليس، اسپانيا يا ايتاليا رخ داده بود فقط به يک اتوپی ارتجاعی می ماند. 

مشکل کارگران ايران در اين زمان حتی با همان ترکيب جمعيتی روز طبقه 

خويش نه جا به جا سازی  نقش برتر و فروتر سرمايه داخلی و خارجی در 

نيرومندتر طبقاتی عليه  روند توسعه سرمايه داری که فقط صف آرائی هر چه
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اساس اين شيوه توليد در بطن کارزار عظيم تاريخی برای امحاء کامل مناسبات 

  فئودالی حاکم بود.     

. سلطان زاده ضمن کمرنگ سازی پروسه انباشت و توسعه سرمايه داری 3

در آن سالها، بر اين نکته درنگ می کند که مسأله اصلی نه انکشاف يا عدم 

ايه داری، بلکه چگونگی انجام آنست. او ادامه می دهد که ايران انکشاف سرم

ممکن است سرمايه داری شود اما اين روند بايد توسط سرمايه های داخلی و 

نه از طريق سرمايه امپرياليستی به ويژه انگليسی جامه عمل پوشد!! به بيان 

و  قلسرمايه داری مست« ديگر او خواستار رشد و گسترش و استقرار نوعی 

است!! يک بار » وطنی« با ميدان داری و سرکردگی سرمايه داران » ملی

ديگر تأکيد می کنم که سلطان زاده حتی در ميان جناح موسوم به چپ کمينترن 

و طيف کمونيست های آن روزی وفادار به دولت روز روسيه، انسان راديکالی 

پيش پای کارگر و بوده است اما آنچه او اينجا به عنوان راه حل کمونيستی 

دهقان ايرانی برای خروج از جهنم گند و خون فئودالی می گذارد، چيزی فراتر 

از همان امپرياليسم ستيزی خلقی لنينی محافل رفرميسم چپ نيست. رويکردی 

که زير پوشش کمونيسم و رهبری پرولتاريا عمالً  دست به کار گسيل توده 

حزب با هدف جايگزينی نوعی کارگر و دهقان برای بستن صف در پشت سر 

از انکشاف کاپيتاليستی جامعه با نوعی ديگر و سرانجام استقرار سرمايه داری 

دولتی اردوگاهی شد. سلطان زاده لبه تيز نقد خود بر جناح راست حزب، 

کمينترن، دولت شوروی و آکادميکرهای روسی وفادار به اين طيف را تا جائی 

گردد، روی پروسه خوب و بد توسعه کاپيتاليستی که به اين بحث معين او بر می 

جامعه متمرکز کرد.چيزی که حتی در بهترين و مطلوب ترين حالت قطره 

اشکی از چشم هيچ کارگری پاک نمی نمود. چگونگی سرمايه داری شدن 

جامعه نه معضل پرولتاريا و توده وسيع دهقانان فقير که فقط مشکل مورد 

ارتجاع بورژوازی بود. آنچه طبقه کارگر نوظهور های مختلف  اختالف بخش

بايد می کرد، سازمان دادن شورائی هر چه آگاه تر، هر چه ضد  ايران جامعه

سرمايه داری تر و هر چه نيرومندتر توده های طبقه خويش عليه سرمايه و 
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گشايش افقی بسيار شفاف در پيش روی خود و استثمارشوندگان دهقان برای 

 راه حل های کاپيتاليستی پويه تحوالت اقتصادی و اجتماعیجنگ عليه همه 

کنکرت طبقاتی خود برای نابودی نظام کهنه طرح آگاهان پرولتاريا بايد ، بود

قدرت گيری هر چه عظيم تر شوراها، ايفای نقش دخالتگر  تشکيل وفئودال، 

 هخالق و فعال و آگاه اين شوراها در برنامه ريزی بدون هيچ کار مزدی پروس

ش را پيی و سياسی و اجتماعی جامعه حاضر صنعتی شدن و انکشاف اقتصاد

  . می کشيدند و در پيش روی توده های کارگر و دهقان فقير قرار می دادند

در اينجا حتماً تمامی طيف رفرميست اعم از چپ يا راست بساط سرزنش و 

ی بافی استهزاء پهن خواهند کرد و گفتن اين حرف ها را مطابق معمول اتوپ

خواهند خواند!! آنها تاريخاً چنين کرده اند و سرنوشت جنبش کارگری جهانی 

را به ورطه تباه و جهنمی و منحط کنونی سوق داده اند. اگر چه قادر نيستند 

اما بهتر است بدانند که جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر هم در آن روز حتی 

ه حل واقعی خود را برای در همان موقعيت بسيار ضعيف خود می توانست را

سير رخدادهای تاريخی پی گيرد. بر آن پای فشارد، بر بستر پيکار برای 

پيشبردش متحدتر، آگاه تر و سازمان يافته تر شود. بحث اصالً بر سر آن نيست 

که پيروز می شد اما هر گام جلو رفتنش، حتی جلو نرفتنش، حتی شکست 

اقعی خويش و بشريت، با پرچم خوردنش گامی در راه رقم زدن سرنوشت و

انزلی فرياد می زدند که  ماهيگير رهائی واقعی انسان می شد. وقتی کارگران

از حاصل صيد خود هيچ ريالی به سرمايه دار نخواهند داد. کارگران ديگر نيز 

می توانستند در هر کجا که نيروی کارشان را به فروش می رساندند همين 

بش خود بر افرازند. آن ها می توانستند دست در بيرق را بر بام زندگی و جن

دست دهقانان فقير زمين ها را از دست مالکان فئودال و سرمايه دار تماماً 

خارج سازند، هر نوع مالکيت خصوصی فئودالی و بورژوائی بر اراضی را 

ملغا کنند، همه چيز را به دست شوراها بسپارند. زمانی که سلطان زاده از 

سال از صدور  60بد توسعه کاپيتاليستی ايران می گويد، پروسه خوب و 

سال  40مانيفست کمونيسم، چندين دهه از عروج انترناسيونال اول کارگری، 
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از قيام سرخ کموناردها در پاريس و چند سال از پيروزی شکست آميز انقالب 

کارگری اکتبر گذشته است. در سراسر اروپا، روسيه و امريکا کارگران کم يا 

يش ضد سرمايه جنگ می کردند. توده های عظيم طبقه کارگر روسيه اگر به ب

بلشويسم و سوسيال دموکراسی و بورژوازی نمی آويختند، گمراهه آفرينی های 

اگر جنبش شورائی خويش عليه استثمار سرمايه داری و اساس موجوديت 

، سرمايه را گسترش می دادند، اگر سرمايه، جامعه سرمايه داری، طبقات

مبارزه طبقاتی، جنبش ضد سرمايه داری و دورنمای رهائی را با نگاهی 

مارکسی و سرمايه ستيز می کاويدند، مسلماً سرنوشت ديگری سوای حاصل 

  انقالب اکتبر پيدا می کردند، 

طبقه کارگر آن روز ايران هم مسلماً پديده نامتجانسی در جنبش کارگری جهانی 

نچه بر وی تحميل شد پيش گيرد. برای دفعات نبود و می توانست راهی سوای آ

مکرر و متوالی بر گفتن يک نکته درنگ و پافشاری کنيم. منظور اين نيست 

که توده کارگر شروع قرن بيستم در ايران يا جنبش کارگری روسيه يا طبقه 

کارگر هر کشور اروپائی آن زمان اگر طريق واقعی پيکار ضد سرمايه داری 

دی را پيش روی قرار می داد، حتماً يا حتی احتماالً در و برای محو کار مز

همان زمان شاهد پيروزی را در آغوش می کشيد، منظور مسلماً اين نيست. 

ل های چنين می کردند، اگر به جای راه حهمه حرف آنست که اگر کارگران 

کاپيتاليستی، به جای تبديل شدن به پياده نظام ارتش حزبی راست و چپ 

راه جنبش شورائی سرمايه ستيز را می رفتند، گام به گام آگاه تر، بورژوازی، 

نيرومندتر و سازمان يافته تر می شدند، قدرت طبقاتی خود را گسترده تر وارد 

ميدان می ساختند، جنگ واقعی طبقاتی خود را پيش می بردند، در تمامی 

دند. قلمروها و عرصه های زندگی اجتماعی خود اين جنگ را دنبال می نمو

  اگر بنا بود پيروز شوند فقط از اين طريق به مقصود واصل می گرديدند. 

سياست رسمی دولت  و مهم سلطان زاده با جناح راست حزب. يک اختالف 4

، بود آکادميکرهای روسی در مورد رژيم ارتجاعی رضاخان ياروز شوروی 

رژيم بر روی ارزيابی از نقش  ه،همين مسألروی  بيش از هر چيزبحث وی 
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ست. حزب کمونيست سرمايه داری متمرکز ا توسعه فرايند رضاخان در

های ايرانی اهل اطاعت از دستورات آن حزب، لحظه لحظه شوروی و کمونيست

تکميل  کاپيتاليسم راانکشاف برای رضاخان پرونده افتخار قافله ساالری موفق 

و » نماد ترقيخواهی«، »قهرمان ملی«، »وطن پرست«می کردند، او را 

و نوع اينها می ناميدند!! سلطان زاده به » تبلور آرمانهای جمعی خلق ايران«

درستی عليه اين خزعبالت می شورد، اما او اين کار را نه از سنگر پيکار 

ا موجود که متأسفانه ب ج از وضعحل کاپيتاليستی خروپرولتاريا، نه عليه 

سردار سپه در هموارسازی راه انکشاف سرمايه دارانه  کاستی هایعزيمت از 

يست های انگليسی، بيگانه پرستی با امپريال اوجامعه، همدستی مزدورمنشانه 

است که اگر  آن سلطان زادهو نوع اين مسائل پی می گيرد. معنای حرف  وی

ه وار با دولت بريتانيا و سرمايه داران آن کشور رضاخان بدون همپيوندی برد

راه سرمايه داری شدن ايران را می پيمود کار درستی می کرد و طبيعتاً بايد 

  مورد حمايت پرولتاريا نيز قرار می گرفت!!! او می گويد: 

انقالب اکتبر امکانات پيشرفت اقتصادی عظيمی را در برابر ايران گشود، «

نه از اين امکانات وسيع استفاده برد؟ سلطنت پهلوی به اما سلطنت پهلوی چگو

جای پيش بردن اقتصاد و سياست خارجی مستقل، ايران را به ارابه امپرياليسم 

انگستان بست. سلطنت پهلوی به جای آزاد ساختن ايران از اسارت اقتصادی 

انگلستان و جلب سرمايه از ديگر کشورهای سرمايه داری بر زمان امتيازات 

  ) 78»(گلستان افزود و امتيازات جديدی به آن دادان

جدال حول محور نقش رضاخان در چگونگی جنگ و مشاهده می کنيم که همه 

سرمايه داری شدن جامعه چرخ می خورد و آنچه در اين کشمکش ها هيچ جای 

مهمی اشغال نمی کند، راه حل راديکال ضد سرمايه داری پرولتاريا برای 

بردهای کاپيتاليستی است. به زعم سلطان زاده، اگر رضاخان مقابله با همه راه

به جای انگليس، به قدرت سياسی روز شوروی روی می نهاد، اگر راه حل 

روسی توسعه اقتصادی جامعه را پيش می گرفت. اگر ياور اردوگاه می شد 

البد برای مردم کارگر و دهقان ايران هم نقش يک منجی را بازی می کرد!!! 



189 

 

ر باره صحت و سقم اين حرف ها، اگر برای سلطان زاده مشکل بود داوری د

اما حداقل برای نسل های بعدی طبقه کارگر که از زمين و زمان عوارض 

ً را بر سر خود آوار ديدند اين تئوری هافاجعه بار   مشکلیچندان کار  ، مسلما

  نمی توانست باشد. 

در چهارچوب حزب کمونيست ايران به رغم همه کشمکش های درونی، 

رويکرد کمونيسم خلقی روز و نسخه پيچی لنينيستی مبارزه طبقاتی!! قادر به 

احراز هيچ ميزان راهبرد راديکال ضد سرمايه داری در مقابل سلطنت 

رضاخان و رخدادهای روز نبود، هيچ گامی در راستای سازماندهی شورائی 

 ،الخان با فراغ بسرمايه ستيز جنبش کارگری عليه اين روند بر نداشت. رضا

سوار بر موج توهم سکانداران قدرت روز روسيه و با بهره گيری گسترده از 

ميدان داری بی دريغ آنها پايه های قدرت خود را استوار کرد و آماده حمام 

مخالفان و معترضان گرديد. در همه  جنبش های کارگری و دهقانی و خون

عرض مدتی کوتاه به کمک امپرياليست های انگليسی درنده ترين ارتش های 

رسمی شاهنشاهی سرمايه در خاورميانه را سازمان داد. نظام وظيفه اجباری 

را برای اولين بار بر توده های زحمتکش تحميل کرد و دهقان زادگان و 

قهر اختاپوسی مجبور به قتل عام مبارزات کارگرزادگان را از درون اين نهاد 

  توده های طبقه خود ساخت. 

و بربريت های رضاخان  سبعيت هاسايه ترور، وحشت همه جا را فراگرفت. 

نفجار اينجا و آنجا با موج ا ، خيلی زود،ياز پويه انکشاف کاپيتاليستی بودنکه 

ی نده و عاصاستثمارشو ،فرودست توده ستثمارشوندگان مواجه گرديد، زنانا

نظام وظيفه او » قانون«تهران و مشهد و جاهای ديگر در سطحی وسيع عليه 

آماده به زير کشيدن  »سبزه ميدان« شوريدند و در تهران در ناحيه موسوم به 

ر شيعه توسط مزدومجسمه منفور او گرديدند. شورشی که با فتوای مراجع 

الترين بخش بورژوازی قوای سرکوب رضاخان در هم کوبيده شد. او قدرت با

نوپای داخلی، شرکای امپرياليستی و حمايت وسيع بخش هائی از روحانيت و 

ارتجاع جنايتکار پان اسالميستی را پشت سر خود داشت. رضاخان همراه با 
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سازماندهی ارتش، تمامی اقتدار سست شده و متزلزل روحانيت را نيز به اين 

های کارگر و زحمتکش باز  نهاد ارتجاعی و نيروی سرکوب فکری توده

گرداند. تحکيم بيش از پيش پايه های نظارت مراجع اسالمی بر پروسه 

قانونگذاری پارلمان سرمايه و مشروط ساختن تصويب هر طرحی به رأی 

مجتهد مرتجع دينی، بازگذاری دست مراجع برای دخالت مؤثر در  5موافق 

 متيازات اعطائی او بهسيستم حقوقی و قضائی نظام سرمايه فقط بخشی از ا

ی مکالروحانيت و بورژوازی هار پان اسالميست بود. نمايندگان دينی معمم و 

الش ت، با بيشترين عوام فريبی به صور متفاوت ،سرمايه در دوره های مختلف

کرده اند تا برای روحانيت آن روزها نقش اپوزيسيون رژيم رضاخان جعل 

بی پايه است. مراجع اسالمی اگر غيرواقعی و کامالً کنند. موضوعی که 

مخالفتی می کردند، کل صدر و ذيل مخالف خوانی های آنان در دفاع ماوراء 

ارتجاعی از زن ستيزی و خانه نشينی و حجاب زنان و احکام ماقبل قرون 

برخی از آنها  انجام وسطائی شريعت خالصه می شد. اقداماتی که رضاخان

  روسه گسترش سرمايه داری می ديد. نياز روز پرا » کشف حجاب« مانند 

با استقرار ديکتاتوری هار رضاخانی، اعضای حزب کمونيست و فعالين 

کارگری عموماً دستگير و راهی سياهچال ها شدند، اتحاديه های کارگری از 

ادامه فعاليت باز ماندند. فضای رعب و  وحشت و سرکوب جنبش کارگری را 

وده های کارگر آماج يورش عمله و در خود غرق کرد و هر جنب و جوش ت

اکره رژيم حاکم شد. اين يورش ها و شبيخون ها اما به رغم همه ضربات 

سهمگينی که به دنبال داشتند، شيرازه تالش فعالين حزبی و سنديکائی در مراکز 

کار و توليد يا زندگی روزمره کارگران را متالشی نساختند. شايد يک تفاوت 

ليبرال و طيف رفرميسم راست با سنديکاها و تشکل های  بارز ميان سنديکاليسم

طيف رفرميسم چپ ميليتانت در همين باشد.  وکارگری اقمار اردوگاه شوروی 

و مدنيت و نظم نسخه پيچی شده نوع فعاليت خارج از مدار قانون اولی ها هيچ 

رژيم حاکم بورژوازی را مجاز نمی شمردند و نمی شمارند، همه چيز را به 

دار اين نظم می آويزند و هست و نيست خواست ها، انتقادات و اعتراضات 
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خود را در گورستان تقدس آن دفن می کنند. دومی ها بالعکس الگوی رقبا 

بول ندارند. در تدارک تغيير آن هستند. برای برنامه ريزی نظم سرمايه را ق

بديل بورژوائی خاص خويش را برای اين الگو تبليغ می کنند، نامش را هم به 

ه سرکشی عليکم يا بيش می گذارند و به همه اين دالئل هم » کمونيسم«دروغ 

قانون و مدنيت و قراردادهای مصوب رژيم های مخالف را مجاز می بينند. 

ه آنها توان آن را می داد که در سياه ترين دوره های ديکتاتوری اين امر تاريخاً ب

و سرکوب هم از پای ننشينند و هر چه از دستشان ساخته است انجام دهند. 

حزب کمونيست ايران، نيروهای سياسی ديگر متمايل به شوروی و در مواردی 

 حتی نهادهای سازماندهی شده توسط وزارت امور خارجه روسيه، از سال ها

به بعد در سازماندهی حزبی و سنديکائی کارگران، نه  1920پيش، به ويژه از 

فقط در تهران، که در آذربايجان، گيالن، مازندران و اصفهان موفقيت هائی 

داشتند. حزب کوشش برای حفظ اين دستاوردها را در دوره سياه خفقان و 

تجارب  سرکوب رضاخانی ادامه داد و برای حصول اين هدف، شيوه ها و

  فعاليت مخفی در دل اين گونه شرائط را به کار بست. 

افرادی از اعضای حزب که در زمره گردانندگان سنديکاها بودند يا عناصر 

اثرگذار پويه پيشبرد فعاليت های سنديکائی را تشکيل می دادند توانستند خطر 

ئی ادستگيری و زندان و مرگ را به چالش بکشند و برای صيانت از موفقيت ه

که تا آن روز، در ميان توده های کارگر کسب کرده بودند، گام های مؤثری 

رضاخانی قادر به توقف کامل فعاليت  هاربردارند. در همين راستا ديکتاتوری 

حزبی و سنديکائی اين کارگران نشد. تشکيل جلسات با رعايت همه مسائل 

طر يخون ها و رفع خامنيتی، همفکری و چاره جوئی فعالين برای مقابله با شب

دستگيری از سر اعضای حزب و سنديکاها، کوشش برای جلوگيری حتی 

المقدور از اشاعه سرخوردگی ها و خطر فروريزی ها، در برخی موارد حتی 

در سطحی کم و بيش نازل،  ه،ضوگيری ها و جذب افراد، همه و همادامه ع

پيش از شروع  ای) در روزه1306(  1927اما سنجيده دنبال گرديد. در سال 

هائی را برای برگزاری مراسم روز کارگر آغاز کرد. ماه مه، حزب فعاليت
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بولتنی در اين زمينه منتشر نمود و فعاالن سنديکائی عضو يا هوادار حزب بر 

آن شدند تا به هر ميزان که ممکن باشد، برج قدرت ديکتاتوری و خفقان 

اس ناشی از ديو دهشت کشتار رضاخانی را از آوازه فرو اندازند و بيم و هر

 800تا  700و زندان را حتی االمکان به عقب رانند. آنها موفق شدند حدود 

تهران گرد آرند. پرچم اول ماه مه را در آنجا  حوالیکارگر را در باغی در 

برافرازند، سخنرانی هائی ايراد کنند، دست در دست هم سرود انترناسيونال 

اينها را  در خدمت اهداف حزبی و آويزان سازی  بخوانند و صد البته که همه

جنبش کارگری به دار قدرت حزب و قطب جديدالوالده سرمايه داری جهانی 

به کار گيرند. اين مراسم در آن روز، از چشم پليس دژخيم بزرگ مالک دوزخ 

سرمايه پنهان ماند، اما چند صباحی بعد اخبار مربوط به برگزاری آن، زمين 

  اندهان قوای قهر و سرکوب را تکان داد. زير پای فرم

، بيش از صد موج جديدی از توحش راه انداخت رضاخانی شهربانی رژيم

ربات ض و راهی سياهچال ها و شکنجه گاهها ساخت. کارگر را دستگير کرد

بر پيکر جنب و جوش های در حال بازسازی حزب و  و خرد کننده ایتازه 

ها را کم يا بيش دچار اختالل نمود. اوضاع  ليتو اين فعا نمودحاديه ها وارد ات

سخت تر شد اما فعالين سنديکائی ابوابجمعی بسيار نسبت به روزهای پيش 

حزب نه فقط عقب ننشستند که بر دامنه کوشش های خود افزودند. آنها در همين 

های  سال سنديکاهای جديدی را در شهرهای مختلف گيالن و برخی استان

موازين امنيتی و کار مخفی پديد آوردند. اتحاديه های  ديگر با حفظ همه

کارگران حلبی ساز، انبار نفت، کالهدوزان، حماالن، کرجی بانان و شيالت 

در اين زمره قرار داشتند. اين کوشش ها در جاهای ديگر نيز دنبال گرديد. در 

ود خفعاليت تهران برخی سنديکاها برای يافتن اعضای جديد و توسعه دايره 

را آغاز کردند. کارگران نساجی در اين گذر ارتباط گيری ها موج تازه ای از ف

همزنجير جديد خويش را وارد  1000از همه موفق تر بودند. آن ها بيش از 

 ها، کفاشان و چاپخانه ها نيز ها، نانوائی سنديکاها کردند. کارگران قالی بافی

  در جلب اعضای جديد دستاوردهای چشمگيری داشتند. 
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خورشيدی) حزب کمونيست کميته ويژه ای پديد آورد  1307( 1928در سال 

تا کار توسعه سنديکاها و گسترش فعاليت سنديکاسازی را برنامه ريزی نمايد 

و نظارت کند. اعضای کميته را ميرزاعلی بنا، عطاء هللا عبدهللا زاده، اردشير 

  )79حجازی تشکيل می دادند. (مرتضی آوانسيان و 

  

  سازماندهی کارگران نفتو  حزب  ،شوروی، کمينترندولت 

جنبش کارگری در بخش وسيعی از دنيا، تحت قيادت کمينترن، نقش پياده نظام 

ارتش جدال اردوگاه و حفظ پايه های قدرت اين قطب را بازی می کرد. اردوگاه 

برای افزايش روزافزون توان مقاومت خود در مقابل رقبا و امپرياليست های 

نيازمند اين کار بود. پروسه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع غربی 

نفت و گاز ايران نيز در انحصار سرمايه داران انگليسی و دولت اين کشور 

کارگر ايرانی و صدها کارگر هندی در اين حوزه  10170قرار داشت. حدود 

گر ای کار. شرائط کار توده هاستثمار می شدندبه رقت بارترين شکل ممکن، 

لایر  2از همه لحاظ وخيم و مرگبار بود. دستمزد اکثريت قريب به اتفاق آنها از 

تومان در ماه تجاوز نمی نمود. فقر، گرسنگی و احساس حقارت  6در روز و 

و ذلت از سر و رويشان می باريد. در حالی که با نفت استخراجی حاصل کار 

ز صنعتی انگليس و اروپا را روزانه خود، چرخ توليد سود عظيم ترين مراک

به چرخش در می آوردند، خود حتی برای فتيله نفتی عمق آلونک های خويش 

بضاعت خريد نفت از بازار را نداشتند. روشنائی اين کومه ها با نفت سياه جمع 

شده در گودال ها تأمين می شد و زنان و دختران بودند که با تحمل تمامی 

 به دوش می کشيدند. می قيراندود وظيفه حمل آن راانداهای بيماريزا و  آلودگی

علی العموم در کومه های نمور حوالی بهمنشير، احمدآباد، در آلونک های 

 و امکانات تاريک حصيری و بوريائی محله های فاقد هر ميزان بهداشت

های مضر موجد امراض اشاميدنی آنها ماالمال از ميکرب زندگی می کردند، آب

گوناگون بود، زن و مرد و بزرگ و کوچک قادر به تهيه پوشاک مناسب نبودند 
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 راهروی سنگ های سرد و شن های داغ و زمستان و تابستان را با پای برهنه 

ين از کل او استثمار، می رفتند. تحمل تحقير و توهين مستمر در محيط کار 

ر بود. برخورد مديران، و سهمگين تفاجعه بارتر، تکان دهنده تر  بالها

و کارکنان انگليسی شرکت با کارگران به ويژه کارگران ايرانی،  نکارفرمايا

به گونه ای بسيار حساب شده و سيستماتيک در هم کوبيدن شخصيت و اعتبار 

انسانی توده های کارگر را هدف می گرفت. آنها چنين می کردند تا توان 

ها را در برهوت عجز در کارگران خرد کنند و آن ومت رااعتراض، ستيز و مقا

و فروماندگی وهيچ پنداری خويش از دستيازی به هر جنب و جوش و خيزشی 

باز دارند. هيچ کارگری برای هيچ روز اشتغال از هيچ تضمينی برخوردار 

نبود. سرمايه داران به صورت برنامه ريزی شده و سيستماتيک آن ها را بيکار 

به اين جنايت دست می زدند، تا نيروی کار کم  حبان سرمايهصامی ساختند. 

بهاتر را آماج استثمار ددمنشانه تر قرار دهند، تا کارگران فرسوده و عليل را 

 آماده توليد اضافه ارزش و ه نفس تراز ادامه کار باز دارند و بردگان مزدی تاز

ندند و آخر هر ساعت جان می ک 10انبوه تر را جايگزين آنها سازند. هر روز 

از دست به صورت جريمه  همرا تومان مبلغی  6مزد محقر ماهی  ماه از همان

. شمار سوانح محيط کار رعب آور بود و هيچ امکانات و وسائل ايمنی می دادند

در سالنهای کار وجود نداشت. تلفات جانی و ضايعات عضوی روزمره 

و کتک، خوراک روزانه کارگران همه را به وحشت می انداخت، آزار و اذيت 

خيلی  از آنان بود. توده های کارگر در چنين وضعی به سر می بردند و به 

حکم همين شرائط هم ذخيره های آتشفشان عظيم قهر ضد سرمايه داری و در 

های انگليسی بودند. در اوضاع و احوال روز هيچ  همان حال ضد امپرياليست

 هآگاهان ت که راه سازمانيابی پيکاراندرونی آگاهی وجود نداش افرادنيرو يا 

جوراجور عليه سرمايه را پيش پای آنان قرار دهد، اما حفاران گمراهه های 

داشتند و از همه  امپرياليسم ستيزی خلقی اردوگاهی تا چشم کار کند وجود

برخوردار بودند. تا سالهای نخست سلطنت رضاخان، حزب  امکانات الزم

دهايش در حوزه سنديکاسازی و يافتن جای پای کمونيست به رغم همه دستاور
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، هنوز هيچ کار مؤثر و شايد هيچ کاری ايران چشمگير در جنبش کارگری

برای اثرگذاری بر مبارزات توده های کارگر مناطق نفتی انجام نداده بود و 

هيچ گزارشی از تالش برای ايفای اين نقش در کارنامه اش مشاهده نمی گرديد. 

ی حزب کمونيست شوروی بسيار اهميت داشت. حزب اخير موضوع اما برا

در همين سال ها مؤسسات بسيار پرتحرک و نيرومندی را برای آموزش فعاالن 

کارگری کشورهای مختلف و اعزام آن ها به ميان توده های کارگر جامعه 

 (کوتو)» دانشگاه کمونيستی کارگران شرق«تأسيس کرده بود. » خودی«

)Communist university for workers of the east از جمله اين (

در اين مدرسه تحصيل می کرد. افتخاری » يوسف افتخاری« مراکز مهم بود و 

عازم ايران می گردد تا فعاليت » کوتو« بنا به گفته خودش پس از اتمام دوره 

خويش برای سازمان دادن توده کارگر را پی گيرد. اما نهادهای ذيربط در 

بنا به خارجه شوروی او را از اين کار باز می دارند. دليل آنها  وزارت امور

؟!! »بورژوازی ملی«نماينده » رضاخان«اين بوده است که گفته خود افتخاری 

مخالف انگليسی ها و از همه مهم تر و تعيين کننده تر متحد »!! جمهوريخواه«

 خاری آنسانافت.!!! است» مرزم پرولتاريای انقالبیه« دولت شوروی و البد 

که ادعا دارد، مجبور می شود راه خود را به سوی تاشکند کج کند و منتظر 

زمانی چه در فرصت ماند تا جواز عبور وی از مرزها صادر گردد. اين کار 

می توانست اتفاق افتد؟ پاسخش دشوار نيست. بايد دوران نياز رضاخان به 

مصلحت جوئی های فريبکارانه به پايان می رسيد، بنا به ميل و صالح حال 

ر نقاب از چهره بو امپرياليست های انگليسی پشتيبانش، خويش و طبقه اش 

ا سر گليسی رمی گرفت. ميعاد آهنين همگنی و همپيوندی با امپرياليست های ان

هر کوی و برزن جار می زد، خصومت با دولت روز شوروی را به اطالع 

سران کرملين می رساند، از کشتار کارگران و کمونيست ها به اندازه کافی 

جوی خون جاری می ساخت، زندان ها را از فعالين جنبش کارگری و سران 

 بود که حزب کمونيستسنديکاها پر می کرد و باالخره بر دامنه وقوع همه اينها 

می شد و احتماالً جواز » سردارسپه«شوروی راضی به بازنگری پرونده 
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زمان گذشت، همه اين ها رخ داد، افتخاری صادر می کرد. هم عبور يوسف را 

خود را به تهران رساند و از آنجا عازم خوزستان گرديد. او درس خوانده 

ايران و اعضايش در تهران  بود، اما با کميته مرکزی حزب کمونيست» کوتو«

ظاهراً ميانه خيلی خوبی نداشت. چرا؟ بد نيست توضيح کوتاهی آورده شود. 

ا همگنی ندارند، محافل ي ضد سرمايه داری طبقه کارگرنيروهائی که با جنبش 

وغ به در تعلق دارند اما افرادی که به اين يا آن رويکرد درون طبقه سرمايه دار

دگان می افرازند و کارگران را فريب می دهند، اين پرچم رهائی استثمارشون

نيروها با اين خصوصيات و تناقضات مجبورند برای حداقل انسجام خود، برای 

تضمين اطاعت بی قيد و شرط همگان از بااليان، همه جا شمشير ايدئولوژی 

از نيام کشند. در اين احزاب و جريانات هيچ کس حائز هيچ مصونيتی نيست. 

ادالت فرقه ای بيش از حد داغ است، هر اختالف ساده فکری و بازار مج

مخالف سليقه سرکردگان فرد سياسی راه ابرازش را در انشعاب می جويد، هر 

 »جاسوس پليد امپرياليسم«و » دشمن بزرگ خلق«می تواند بر صندلی اتهام 

بنشيند. ستيز و خصومت افراد با هم در اين جريانات امر معمول است. حزب 

مونيست ايران و محافل ديگر پروروس نيز چنين وضعی داشتند. اختالف ک

ميان افتخاری و کميته مرکزی حزب يا همانندان نيز از همين قماش بود. مهم 

ای هتبعيت از دستورالعمل ها و سياست بر عدم دکه او به رغم  تأکيد خو آنست

ً همان راهی را در رابطه با کارگران نفت يا جنب ش کارگری به حزب، دقيقا

رفتند. همه کارخانه ها و مراکز کار می  طور کلی می رفت که حزبيون در

افتخاری درس کار در ميان طبقه کارگر را از حزب کمونيست شوروی و 

مدرسه حزبی آموخت. حزب و مدرسه ای که کارش نه کمک به توده های 

 فاریکارگر برای متشکل شدن و جنگ عليه سرمايه، که کامالً بالعکس ح

گمراهه بر سر راه اين سازمانيابی و مبارزه بود. او به روايت يادداشت هايش 

آدمی توانا، چاره گر و آماده قبول زندان، شکنجه و مشکالتی است که پيش 

روی هر کارگر معترض و مبارزی قرار می گيرد. با اين خصال و روحيات 

ايران شد. در طول  وارد يکی از داغ ترين مراکز آماده طغيان جنبش کارگری
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» ابتیحسينعلی ث«، »شعبان کاوه«، »رحيم بهداد«مدتی کوتاه با دوستانی مانند 

و چند نفر ديگر آشنا می شود. آنان دست در دست هم يک محفل اثرگذار و 

با مساعی  آن چنان که خودش ادعا دارد پرتحرک کارگری تشکيل می دهند.

شتری از  توده های همزنجير راه پيگير خود، به عمق زندگی شمار هر چه بي

پيدا می کنند. همصدا و همکالم آنها می گردند، سر سفره دل آنان می نشينند. 

اعتماد خانواده های کارگری را جلب می نمايند. همه شرائط الزم برای 

تأثيرگذاری بر فضای فکر و زندگی و نارضائی و انتظار و اعتراض توده 

  احراز می کنند.  وسيع استثمارشوندگان عاصی را

همه اين فرصت ها و  ، باز هم بنا به نقل خودش،يوسف افتخاری و همراهانش

و ساختند، اما اينکه برای پيگيری کدام هدف به کار گرفتند  امکانات را پروردند

عريان است. افتخاری  يشانهاست که در کارنامه همين دوره کوششموضوعی ا

فشار استثمار، ستمکشی و محروميتهای  شخصاً آميزه ای از احساس آشنائی با

دهقانان و کارگران بود، اما او راه مبارزه با اين مصائب و سيه روزيها را در 

نسخه پيچی های سوسيال دموکراتيک با چاشنی ماليم کمونيسم خلقی لنينی و 

چاره پردازی های ترجيحی معماران ماهر بنای اردوگاه سرمايه داری دولتی 

آنچه خودجوش از بطن شرائط کار و استثمار و زندگی کاويد. به حکم 

استثمارشوندگان برگرفته بود، گرسنگی و بی خانمانی و فقر و فالکت توده 

کارگر را بر نمی تايبد و آماده مبارزه عليه اين مصيبت ها بود. همزمان يک 

با تندنس های سوسيال دموکراسی » کوتو«فعال چپ اردوگاهی درس آموخته 

ترناسيونال دوم بود. به کارگران از باال نظر می انداخت و خود را و تفسير ان

همانندانش را ناجيان واقعی اين توده نفرين شده می پنداشت. در همان حال 

ها داشت و باز کردن راه در دل سخت تر ی برداشتن هر گام چشم به باالئيبرا

کسانی که از سنگ آنان را شرط ايفای نقش و انجام رسالت خود می ديد. با 

و گروههائی از اردوگاهيان ميانه خوبی را تشکيل دادند حزب توده بعدها 

نداشت اما خود نيز از ناخن پا تا موی سر غرق در گمراهه بافيهای اردوگاهی 

توده ای ها و حاميان روسی حزبيون و سپس . اختالفاتش با و غيراردوگاهی بود
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آنجا وی را به آغوش خيلی ها از جمله بدترين نمايندگان فکری و آنها اينجا و 

سياسی ارتجاع بورژوازی می انداخت. افتخاری عزم جزم کرد تا دين خود به 

اشد. ب کارگران را چنان ادا کند که تجلی تلفيق همه اين تندنس ها و جوشش ها

او  چنين وضعی داشت، همراهان و همسنگران وی نيز بعضاً از جنس خود 

او بودند اما خيلی ها چنين نبودندد، بالعکس سيه روزترين نفرين شدگان جهنم 

سرمايه و پيشگام اعتراض و مبارزه توده های همزنجير را تشکيل می دادند، 

، اما در برهوت شتندرا هم نداهيچ حزبی  يتکوتو و عضو پيشينه آموزش در

سوسيال  راهبردهایتفتيده ديکتاتوری هار رضاخانی و در سياهی زار 

ها می  دموکراسی و کمونيسم خلقی لنينی، راه مبارزه را در آنچه افتخاری

کردند. به همين دليل  کل فعاليت ها، تأثيرگذاری ها و جستجو می  ،گفتند

نفت جنوب از مرز جوش کارگر عاصی  11000دستاوردهای اينان در ميان 

و خروش های رايج سنديکاسازی و هيجان آفرينی های ضد امپرياليسم بريتانيا 

  آن طرف تر نرفت.

کارگران را در چند سنديکا متشکل کردند. اين سنديکاها  افتخاری و همراهانش

را به هم پيوند زدند و همه تالش خود را به کار گرفتند تا پيشروان يک جنبش 

ی و اتحاديه ای باشند. در پيچ و خم اين کارها و موقعيت سازی ها، سنديکاليست

کل حرفشان با کارگران اين بود که بايد عليه سطح نازل دستمردها و برای 

بهبود وضع معيشت و مسکن و شرائط کار مبارزه نمود، در اين همين راستا 

فتی ن و بر سينه کش موج همين پيکار بايد دست دولت انگليس و کمپانی های

  انگليسی را از منابع سرشار نفت و گاز ايران کوتاه ساخت. 

افتخاری و همسنگران وی در سال های فعاليت خود هيچ سخنی در ضديت با 

رابطه خريد و فروش نيروی کار با هيچ کارگری در ميان نگذاشتند. شالوده 

. داستثمار کارگر توسط سرمايه را هيچ گاه و در هيچ کجا زير سؤال نبردن

در چهارچوب بقای سرمايه داری دنبال صرفاً می خواستند را بالعکس هر چه 

) وجود بردگی مزدی به هيچ وجه مورد اعتراض آنان نبود. 80می نمودند.(

و گرسنگی و فقر و بی خانمانی  شدت بيش از حد استثمار کارگران و دهقانان
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 را بر نمی تافتند و ها را قبول نداشتند. همزمان حضور انگليسی ها در ايرانآن

اردوگاه می ديدند.  مبارزه عليه آن را شرط ميهن پرستی و ادای دين ضمنی به

نه فقط عليه قانون و مدنيت و حقوق و نظم نسخه پيچی شده سرمايه افتخاری 

و حاکميت سرمايه داری نبود که دموکراسی و حقوق مدنی و پارلمانتاريسم 

تحقق آن ها را کعبه آمال جنبش کارگری  نظام بردگی مزدی را ارج می نهاد و

می ديد. ترجيع بند کالمش آن بود که مخالف دولت نيست، حتی با سيد ضياء 

همه اين مسائل را با  شنيز نرد دوستی می باخت. او و همدالن و همرزمان

می کاويدند. کمونيست همان مالک و منظری می کاويدند که فعالين حزب 

ر شدت و ضعف پای بندی به رفرميسم منحط تفاوتشان با حزبيون نه د

سنديکاليستی يا مسائل مشابه دامنگير جنبش کارگری که مربوط به چگونگی 

تا جائی که به افق  وی ات بود. در کارنامه فعاليت هایپيگيری اين موضوع

مربوط است، کفه تعلق به کارگری جنبش  عامپردازی، هدف و راهبردهای 

 .استترناسيونال دوم تا حدود زيادی سنگين سوسيال دموکراسی سران ان

شخص افتخاری رغبت چندانی به اعمال مالکيت انحصاری دولت بر سرمايه 

اجتماعی، استقرار ديکتاتوری متمرکز حزبی سرمايه داران دولت نشين زير 

لوای اين يا آن ايدئولوژی و مرام نداشت. دستيابی کارگران به چند کرسی 

نه زدن های پارلمانتاريستی با بورژوازی برای مجلس و امکان چک و چا

را کافی می ديد. همه سکانداران رژيم  کارگربهبود شرائط زندگی و کار توده 

حاکم روسيه را لزوماً آدم های مناسبی به حساب نمی آورد. خيلی ها را مورد 

آبا و » ميهن« انتقاد قرار می داد، با اينکه مخالف حضور انگليسی ها در 

ی خويش!! يا تسلط آنها بر منابع سرشار نفتی بود اما تالش برای يافتن اجداد

غربی را از ياد  کشورهایراه در مؤسسات و نهادهای سنديکاليستی فعال در 

نمی برد. هم به کنفدراسيون اتحاديه های کارگری درون منظومه اردوگاه 

ن برای يافتمی آويخت، هم » بين الملل سرخ اتحاديه های کارگری«موسوم به  

تقال می کرد، همزمان متقاضی همکاری با » سازمان جهانی کار« جای پا در 

اطرافيان شريف امامی در تهيه قانون کار رژيم حاکم می شد. افتخاری و شمار 
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قابل توجه همرزمانش در طی مدتی نسبتاً کوتاه توانستند محافل فعال کارگری 

ن کارگران به دور هم داير متعددی تشکيل دهند، باشگاهی برای جمع شد

سازند، با فعالين کارگری ساکن شهرهای مختلف ارتباط برقرار نمايند و از 

طريق اين محافل و ارتباطات سرانجام جمعيت نسبتاً وسيعی از کارگران را 

در درون يک سنديکا سازماندهی کنند. در طول اين مدت به رغم اختالفاتی 

اه در خوزستان و خواه در تهران که با کميته مرکزی حزب داشت، خو

عناصری از حزب او را در پيشبرد امور ياری دادند. هر کدام از دو طرف با 

های مشترک  محاسبات خاص خود می کوشيد تا در چهارچوب مصالح و هدف

برنده اصلی اين همکاری باشد، اما ضديت با انگليسی ها و بسيج کارگران 

نوب حوزه های نفتی جبه ويژه ی در ايران و عليه تسلط امپرياليست های انگليس

  به هم پيوند می زد. محکم چيزی بود که طرفين را 

مهم ترين يا حداقل يکی از پر اهميت ترين موضوعاتی که در مورد اين دوره 

از تاريخ هستی طبقه کارگر ايران پيش می آيد، بررسی دليل واقعی استقبال 

ال مختلف مبارزه و سازمانيابی در يک بسيار گسترده توده های کارگر از اشک

سو و وسعت کامالً چشمگير اعتماد آنان به فعالين اندرونی يا حتی بيرونی 

جنبش جاری خويش، حتی در زير تيغ هارترين ديکتاتوری ها است. پديده ای 

که در دوره های بعد حداقل در اين ميزان و قواره شاهدش نيستيم. نمونه بارزش 

 28ش کارگری ايران در سال های بعد از کودتای سياه وضعی است که جنب

سال اخير اپيدا کرده است و در همين شرائط  30مرداد يا از آن بدتر در طول 

  موجود شاهد حادترين حالت آن هستيم. 

حزب کمونيست ايران با گمراهه  آفرينی های آشنای خويش در طول مدتی 

مختلف ايران سازمان داد.  کوتاه جمعيت کثيری از کارگران را در مناطق

دستاورد فعاليتهای افتخاری و همراهانش در اين گذر نيز به اندازه کافی حيرت 

انگيز است. جای ترديدی نيست که او در بيان اين دستاوردها بيش از حد اغراق 

می کند و حديث می بافد اما حتی اگر مبالغه گوئی ها را هم از حجم ادعاها 

می ماند بسيار چشمگير است. نتايج کار اينان را با حاصل  کسر کنيم، آنچه باقی
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مقايسه کنيم.  32سال  مرداد ودتایتقالی فعالين کارگری در دوره های پس از ک

ر و بسيار بيشتپيش تر در همين مقاله ها از زمين تا آسمان است. چرا؟  تفاوت

به برخی از مهم ترين عوامل اين تغيير وضعيت  از آن، در نوشته های ديگر

اشاره کرده ايم. واقعيت اين است که عروج سوسيال دموکراسی در غرب، 

های عظيمی از دنيا، آوار شدن  کمونيسم خلقی لنينی در روسيه و سپس بخش

طاعون اردوگاه شوروی بر سر جنبش کارگری جهانی، ميدانداری ساليان 

ناسيوناليستی هماميز با کمونيسم خلقی بر اين جنبش، دراز امپرياليسم ستيزی 

های متوالی بدفرجام اثرگذاری سرنوشت ساز همه اين ها در تحميل شکست 

بر مبارزه طبقاتی توده های کارگر، تمامی روزنه های اميد را از پيش پای 

کارگران دنيا کور کرده است. احساس عجز، استيصال و نااميدی را بر زندگی 

ن مستولی ساخته است و شور و رمق تکاپو برای متحد شدن، مبارزه و فکرشا

کردن و حل و فصل معضالت سر راه پيکار را در وجودشان سوزانده است. 

ً مهم ترين دليل است. نظام سرمايه داری با غنيمت شمردن اين  اين قطعا

رخدادها جنبش کارگری را زمينگير کرده است و ضربات مهلک بسياری را 

  وارد ساخته است. بر آن 

سرمايه در هر دور بازتوليدش پروسه اليناسيون کار را عميق تر می کند. اين 

ذات سرمايه است که هر چه می بالد کارگر را کوبنده تر از رشد واقعی خود 

باز می دارد، هر چه نيرومندتر می شود سهمگين تر او را به ورطه استيصال 

ردد، ژرفتر و سبعانه تر وی را در باتالق فرو می راند. هر چه کوه آساتر می گ

حقارت غرق می کند، هر چه بی مهارتر پيش می تازد زنجير بردگی کارگر 

را آهنين تر می سازد. هر چه وسيعتر بساط قانون پهن می کند سخت تر او را 

به کار مزدی می دوزد. هر چه آراسته تر لباس مدنيت می پوشد، کارگر را 

ر لحظه ای د داری سرمايه لحظه بقایليم تر می سازد. هر زبان بريده تر و تس

تعميق، گسترش، تشديد و سرطانی تر شدن بيگانگی کارگر با خود و کار 

خويش است. سرمايه داری در هر کدام از دم و بازدم هايش، سهمگين تر از 

قبل به توان چاره گری واقعی طبقاتی کارگر شبيخون می زند، مرگبارتر از 
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ا در منجالب آنچه مقتضای ماندگاری نظام بردگی مزدی است ساقط پيش او ر

می گرداند. دهشتناک تر از گذشته روزنه رهائی از اين جهنم گند و خون را 

بر روی چشم عقل او می بندد، سرمايه کاری می کند که بازتوليد نيروی کار، 

سياه سياه برده وار و هستی داغ لعنت خورده در قعر همين دوزخ » زندگی«

بشرستيز صدر و ذيل تمنای کارگر شود. اين مسأله با روند دستيابی بخشی از 

توده های کارگر دنيا به سطحی از شرائط زندگی و کار بهتر هيچ منافاتی 

ندارد. اليه هائی از طبقه کارگر در مناطقی از جهان در قياس با دوره های 

 ما همين اليه ها بدون هيچپيش دستمزد بيشتر و رفاه اجتماعی باالتری دارند ا

اگر و اما و ترديد، شاهد آوار شدن هر چه مهلک تر کل رخدادهای فاجعه بار 

باال بر هست و نيست خويش هستند. جمعيت عظيم کارگران اسکانديناوی و 

ممالکی از اروپای غربی مصداق اين حقيقتند. اين ها امروز در قياس با سالهای 

م مرفه تر زندگی می کنند و بر پايه مالک ها قرن نوزده 60تا  40دهه های 

و موازين نظام بردگی مزدی آزادی ها و حقوق بيشتری دارند اما درجه انجماد، 

مسخ، انحالل و تحجر آنها در آنچه سرمايه صالح سودافزائی و نياز بازتوليد 

چرخه حيات خود می بيند صدها بار بيشتر گرديده است. حادثه اخير البته 

گر اروپای غربی و اسکانديناوی يا بخش هائی از امريکای شمالی خاص کار

نيست. بلکه به صور متفاوت در مورد کارگران جاهای ديگر از جمله ايران 

هم کم يا بيش صدق می کند. کارگر خوزستانی دهه چهل قرن بيستم همسان 

قرن نوزدهمی فرانسوی و انگليسی و آلمانی يا کارگر  40همزنجير دهه 

و سوئدی آخر همين قرن هنوز سرمايه داری را با سرمايه ستيزی  نروژی

خودانگيخته طبقاتی خود نگاه می کرد. نوعی نگاه که تا چشم کار کند ضعيف 

و نابالغ بود اما برندگی ضد سرمايه داری داشت. هنوز رفرميسم سنديکاليستی، 

ن آويختآموزش های سرمايه مدار سوسيال دموکراسی، کمونيسم خلقی لنينی، 

به حقوق و قانون و مدنيت سرمايه، اعتماد ويرانگر به امکان زندگی مرفه 

در  اه در باتالق بربريت سرمايه داری!!، غنيمت دانستن لوليدن »افتخارآميز«

در » امن عيش« سرمايه دار، احساس » خاک اره های نرم مطبخ اربابان«
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عه باور به آزادی نيروی کار، فاج خريد و فروشکهنه رباط وحشت و دهشت 

و حقوق انسانی زير چتر قدرت سرمايه، ناشنوائی صدای پای مرگ ميليون، 

ميليون توده همزنجير در چنگال قهر اين نظام، فاجعه کفن و دفن وجود 

اجتماعی وی در گورستان وارونه پردازی های سرشتی سرمايه و خيلی مسائل 

  ته بود. ديگر تار و پود هستی او را اکسيده و فسيل نساخ

در اينجا يک برداشت غلط ممکن است پيش آيد. اين برداشت بی اساس که اگر 

نين می کند سرمايه داری در لحظه، لحظه بقای خود با طبقه کارگر جهانی چ

امری عادی و غيرقابل گريز بوده  جهانیجنبش کارگری  روزپس زمينگيری 

طقی، ها است. نتيجه من است!! اين مسخره ترين و ابتذال آميزترين نتيجه گيری

يار رسا بس ماترياليستی و مارکسی دقيقاً ضد اين است. نتيجه درست مارکسی

 ،جنگ ميان توده های طبقه کارگر و سرمايهبه ما می گويد که در  و کوبنده

اگر در هر زمان، هر کجا و هر شرائطی ضد سرمايه داری مبارزه نکنی، 

شکلی از رفرميسم اعم از ميليتانت يا  اگر کارگر رابطه خود با سرمايه را به

مسالمت آميز پيوند زند، اگر چهارچوب اعتراض و جنگ و ستيز جاری خود 

را مهر قبول استيال و حاکميت رابطه خريد و فروش نيروی کار کوبد، اگر اين 

جدال و کشمکش را به دار حقوق و قانون و نظم سرمايه بياويزد، اگر اين 

تی اگر در کوتاه مدت و تاکتيکی مقداری رفاه و امنيت و کارها را انجام دهد ح

زندگی بهتر به چنگ آرد،  به طور استراتژيک و درازمدت گور خود را کنده 

است و بر هست و نيست مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری خود چوب حراج 

فرود آورده است. در اينجا، در سيطره حاکميت و موجوديت اين اختاپوس، يا 

هستی اين نظام جنگيد و کل  ای موجود عليه سرمايه، عليه اساسهمه قو بايد با

خواست ها و انتظارات روز را به محور جنگ سرنوشت عليه بردگی مزدی 

گره زد، يا در غير اين صورت در گورستان عبوديت سرمايه دفن شد و قدرت 

پيکار ضد کار مزدی خود را سالح تهاجم و تعرض و شبيخون سرمايه داری 

هيچ راه سومی وجود ندارد و تمامی احزاب و  ديدعليه خويش و طبقه خود 

افراد و رويکردهائی که پرچم حفاری راه سوم افراشته اند، نه کمتر از 
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را به روز سياه نشانده اند. جهانی دستگاههای قدرت سرمايه، جنبش کارگری 

ر هيأت د زمان حاضر،همان نيروهائی که از دهه های آخر قرن نوزدهم تا 

سوسيال دموکراسی، کمونيسم خلقی لنينی، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، 

کمينترن، احزاب اردوگاهی يا هر جريان ديگر با سوق دادن توده های کارگر 

 نهاآ، وضع فاجعه بار کنونی را بر پويه مبارزه طبقاتی ها دنيا به اين گمراهه

  آوار کرده اند. 

نقش بازی و قدرت ساحره  محتومزمينگيری روز جنبش کارگری نه پديده 

سرمايه در کار مسخ، متوهم نمودن، مستأصل کردن و شمع آجين سازی 

کارگران با بندهای ايدئولوژيک کار مزدی که دقيقاً مولود نفرت بار مبارزه 

 ارتجاعینکردن عليه اساس موجوديت سرمايه داری، منبعث از ميدان داری 

رفرميسم راست و چپ و حاصل فاجعه بار پويه خروج توده عظيم فروشندگان 

نيروی کار از ريل واقعی جنگ ضد کار مزدی است. سرمايه داری ظرفيت 

زيادی برای شستشوی مغزی کارگران، برای قفل نمودن فکر و ذهن و زندگی 

ست، توده های کارگر به آنچه الزمه بازتوليد و سودآوری حداکثر سرمايه ا

برای کشيدن بردگان مزدی بر صليب قانون و نظم و سياست و مدنيت خود 

دارد، است اما سرمايه رابطه ای از بيخ و بن متناقض و اسير سرکش ترين، 

کوبنده ترين و مرگبارترين تناقض ها است. عالی ترين مدار حقوق ساالری 

سلم ی ترين حق مسرمايه ساقط سازی تام و تمام کارگر از پايه ای ترين و حيات

انسانی خويش است. قانون سرمايه حتی زمانی که زير فشار کوبنده ترين 

 باز هم تا استتعرضات انسانی، آزاديخواهانه و حق طلبانه جنبش کارگری 

هست طوق بردگی دهشت زای کارگر است. آزادی مورد تأييد سرمايه با فرض 

ند باز سينه خود سنگين بياينکه حداکثر دستکاری و فشار طبقه کارگر را روی 

هم اسارت بشرستيزانه و تمام عيار برای کارگر است. از اين هم بدتر، سرمايه 

چند ميليون کارگر را در گوشه ای از دنيا به دار قانون و حقوق و  حتی وقتی

 رکند، ميلياردها کارگر ديگر را در ساير مناطق دنيا، د می نظم خود مغزآويز

واهی و فروماندگی به همين امامزاده های  مگين توهمشرائطی که زير بار سه
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. اگر کارگر ايرانی می سازد قتل عام، گلوله باران می کند و هستند دروغو 

امروز بر خالف نسل سلفش رغبت چندانی به سازمانيابی مبارزه متحد خود 

نشان نمی دهد، اگر ميليونها کارگر ساکن اين ديار برای حرف های جوراجور 

روز جنبش خويش هيچ تره ای خرد نمی کنند، اگر جنجال های سی  فعالين

ساله طيف نيروها و محافل و افراد رفرميسم چپ برای جلب کارگران به آنچه 

می نامند!! بدون پاسخ می ماند، اگر » صف آرائی در مقابل بورژوازی«خود 

 ازیکم دامنه فعالين رويکرد لغو کار مزدی برای خارج سبسيار آه گرم اما 

حتی المقدور جنبش کارگری از زير خرابه های آسمان سای رفرميسم در دل 

سرد کارگران اثر نمی کند و باالخره اگر مشعل پيکار طبقاتی توده های کارگر 

جهان به گونه رقت باری بد می سوزد. آری دليل همه اين ها را بايد در احساس 

ادی از ريل جنگ واقعی فروماندگی و نوميدی ناشی از انفصال دهه های متم

  ضد کار مزدی ديد. 

  

  اولين اعتصاب بزرگ کارگران نفت

کارگر نفت جنوب در حالی که با کار  11000بيش از باالتر گفته شد که 

روزانه خويش، چرخ توليد سود عظيم ترين صنايع روز جهان را به چرخش 

در می آوردند، خودشان، خانواده ها و همزنجيرانشان در باتالق فقر غوطه 

می خوردند و در آتش ذلت و زبونی و تحقير خاکستر می گشتند. اين کارگران 

انفجار بودند. اما نه چنان انفجاری که پايه های قدرت سرمايه را  همه جا آماده

ذوب کند. برای اين کار، برای اينکه زلزله بر اندام سرمايه اندازند بايد با سر 

آگاه طبقاتی، با شعور بالغ ضد سرمايه داری جنبشی شورائی و سرمايه ستيز 

کارهای سترگ و عبور سازمان می دادند. امری که به نوبه خود نيازمند انجام 

موفق از پيچ و خم های دشوار مبارزه طبقاتی بود. پروسه ای که طی آن 

دخالتگری و اثرگذاری فعالين اندرونی آزاد از فشار باورهای سرمايه مدار 

سوسيال دموکراسی و کمونيسم خلقی و وارونه بافی های همه نوعی متصاعد 
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می خواست. دخالتگری فعاالنی  از  گنداب رابطه خريد و فروش نيروی کار را

چراغ ماترياليسم  که مارکس وار با سالح نقد اقتصاد سياسی بورژوازی و

، نظر اندازندهفت شهر زندگی و پيکار کارگران را ، راديکال پراتيک

راه درست جنگ عليه سرمايه را بکاوند و پيش  ،رفرميسم را بی اعتبار کنند

درونی، عناصر درس آموخته مدارس حزبی کشند. در غياب چنين فعالين آگاه ان

 رهروان سوسيال دموکراسی، حزب کمونيست ايران ،، کمينترنکمونيسم خلقی

ايرانی و همانندان بودند که زمام کارها را در دست می گرفتند. اين ها نيز به 

ا ه پويه انفجار قهر و خشم کارگران چاشنی می دادند و به راه افتادن شورش

اما نه عليه اساس سرمايه، نه در راستای کندن سنگر پيکار کمک می کردند، 

راديکال شورائی عليه بردگی مزدی، نه با محاسبه تبديل هر خيزش و اعتصاب 

به خشتی در معماری بنای جنبش سرمايه ستيز توده های کارگر که فقط برای 

 نبهبود شرائط بازتوليد نيروی کار کارگران، آنسان که نای فروش شبه رايگا

سرمايه های سرمايه داران را بازتوليد و رود   ،تنها مايملک خود را دارا باشند

 به جای» ميهن پرستی«سودهای آنان را پرخروش سازند. از اين گذشته، رسم 

را به فراموشی نسپارند!! و اگر اين منافع » وطنی«آرند!! منافع سرمايه داران 

 پانی های عظيم نفتی آن کشوردر جائی توسط امپرياليست های انگليسی و کم

اندکی حيف و ميل شد، حتماً تمامی اقدامات الزم را برای رفع اين مشکل جامه 

عمل پوشانند!!  از منظر حزبيون سوای همه اينها، راه اقتدا به حزب را نيز 

  پيش گيرند و پياده نظام فداکار استقرار سرمايه داری دولتی اردوگاهی گردند. 

ديگران با چنين تندنسی فضای از همه لحاظ مساعد حاکم بر افتخاری و يوسف 

زندگی کارگران را برای آغاز خيزش و اعالم اعتصاب مساعد ديدند، اين فضا 

کارگر همواره آماده عصيان و  11000نه آن روز که هميشه وجود داشت. 

ابراز خشم و اعتراض بودند، اما افتخاری ها با معيارهای خويش مناسب ترين 

ن را می جستند. اين زمان يکی، دو سال پس از شروع کار تيم او فرا زما

بر اساس آنچه در متن پروتکل قيد شده بود در سال » دارسی«رسيد. قرارداد 

سال پيش از اين تاريخ، يعنی در همين روزهای  30منقضی می شد.  1960
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رای ب از جانب دولت وقت انگليس به ايران آمد تا» سرجان کدمن«مورد گفتگو 

تمديد زمان قرارداد گفتگو کند!!. او خواستار آن شد که مدت اعتبار پروتکل 

» کدمن«احاله گردد.  1999سال بيشتر باشد و زمان انقضای آن به سال  39

پيشنهاد خود را با دولتيان در ميان نهاد و بر اساس دستور رضاخان مورد 

روی خط قرمز تلقی اتحاد شو روز توافق واقع شد. موضوعی که برای دولت

می گرديد، توده کارگر و زحمتکش نيز آماده شورش عليه آن شدند. سوای همه 

اين ها بخشی از بورژوازی نيز که زير فشار رقابت سرمايه های خارجی و 

يکه تازی امپرياليستهای انگليسی، به رغم حضور گسترده بر سر خوان يغمای 

ديد د از تمتاه بود، نارضائی خواستثمار کارگران، دستش از برخی غنائم کو

  نمود. قرارداد را کتمان ن

افتخاری و يارانش همين فرصت را مغتنم ديدند، از منظر آنها کوه فقر و فالکت 

و گرسنگی و برهنگی و بی مسکنی و توهين و تمامی سيه روزی های آوار 

اً مهزار کارگر، برای توفيدن موج انفجار آنها کفايت نمی داد، حت 11بر سر 

 ،بايد زيادت خواهی بخشی از بورژوازی هار جهانی از رقبای کم توان تر خود

اين توده عظيم را آماده خيزش سازد!! اتحاديه کارگری حاصل تالش افتخاری 

و همراهان آماده صدور حکم اعتصاب شد. اقدام و خيزشی که توده های کارگر 

همواره آماده انجام آن بودند. مخالفت با تمديد قرارداد دارسی برای افتخاری و 

خواست های خود را  حزبيون در صدر مسائل قرار داشت اما کارگران نيز

داشتند و با رجوع به دنيای گرسنگی و ادبار و بدبختی های خود آنها را ليست 

کردند. چند روز پيش از شروع اعتصاب اخبار تدارک آن لو رفت و به گوش 

قوای سرکوب رژيم رضاخان و سرمايه داران انگليسی مالک شرکت نفت 

ين دستگيری ها آتش خشم رسيد. عده ای از کارگران دستگير شدند، اما ا

همزنجيران عاصی آنها را شعله ورتر ساخت. اعتصاب در صبح روز چهارم 

خورشيدی) با شرکت  1308ارديبهشت سال  13ميالدی ( 1929ماه مه سال 

اکثريت قريب به اتفاق کارگران در آبادان آغاز شد. در يک چشم به هم زدن 

دژخيمان پاسدار سود و قدرت  حاکم آبادان و رئيس شهربانی اين شهر و ساير



208 

 

و حاکميت سرمايه خود را به محل خيزش توده های کارگر رساندند و در همان 

دقايق نخست توفان قهر انسانی استثمارستيز آن ها را بر سر خود آوار ديدند. 

حاکم آبادان آماده ايراد نطق تهديد آميز شد و کارگری بدون فوت وقت، با 

ش او را بر سر جای خود نشاند. رئيس شهربانی نواختن يک سيلی بر صورت

بر باالی چهارپايه ای رفت تا نقش همقطار جالد خود را ايفاء نمايد. کارگر 

ديگری چهارپايه را از زير پای او کشيد و بر زمينش انداخت.  اعتصاب آغاز 

شد. نيروی پليس و سرباز و ژاندارم در وسيع ترين سطح وارد ميدان گرديدند، 

ارگران مصمم تر از آن بودند که به سادگی عقب بنشينند. بر شمار جمعيت اما ک

مدام افزوده می شد، همه زنان و کودکان و خويشاوندان کارگران در صف 

اعتصاب و اعتراض و آماده انفجار بودند. درگيری ها رو به اوج رفت و خشم 

. کارگران دکارگران بيش از پيش طغيان کرد. پليس مجبور به عقب نشينی گردي

شهربانی شهر را در محاصره گرفتند. توده های کارگر در همين ساختمان 

ساعات و پيش از شروع درگيری ها از خواسته های خويش گفتند و انتظارات 

  فوری خود را به شرح زير اعالم نمودند:

 اعتراض عليهکه به اتهام تشکيل اتحاديه و به جرم  زندانيان. آزادی کليه 1

يا مخالفت با مذاکره برای تمديد قرارداد دارسی توقيف » جان کدمنسر«ورود 

  بودند.شده 

  . به کارگران دستمزدی پرداخت شود که تکاپوی حداقل معيشت آنها را بنمايد. 2

  . کارگران سالی يک ماه مرخصی با دستمزد داشته باشند.3

  . کليه جرائم نقدی ملغا گردد4

  د، خانه تهيه شود.. برای همه کارگران متأهل و مجر5

  کارگران از منزل به کارخانه و بالعکس.  برای اياب و ذهاب وسيله. تهيه 6

  . آب آشاميدنی تصفيه شود و در دسترس عموم قرار گيرد.7

   می دادند. ممنوعيت اخراج بدون علت کارگران که انگليسی ها انجام 8

کارگران اخراجی ، برود . اخراج هميشگی از کار و وجود ليست سياه از بين9

  به کار باز گردند. 
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. اصالح وضع بيمارستان شرکت و معالجه کليه کارگران بيمار به حساب 10

  شرکت 

  . ممنوعيت کتک زدن، تعدی و بی احترامی به کارگران 11

  . آزادی فعاليت و به رسميت شناختن شخصيت حقوقی اتحاديه کارگری 12

دون دريافت غرامت از کار برکنار معلولينی که بهمه . پرداخت خسارت به 13

  شده اند، به نسبت سنوات خدمت و ميزان صدمه ای که ديده اند 

  . کارگران در مقابل سوانح کار و پيری بيمه شوند. 14

  ساعت تقليل يابد. 7ساعت به  8. در تابستان ساعات کار از 15

 . عائله کارگران در مريضخانه شرکت بستری و به طور مجانی مداوا16

  گردند.

. برای جلوگيری از اجحافات و گرانفروشی تجار و به منظور بهبود زندگی 17

س با سرمايه کمپانی تأسي» تعاونی مصرف کارگران«کارگران شرکتی به نام 

   )81(شود و کارگران بر آن نظارت داشته باشند. 

ساعاتی پس از آغاز اعتصاب کشتی جنگی امپرياليست های انگليسی بنا به 

رؤسای شرکت نفت ايران و انگليس » فلچر«و » جيمز الکينگتن« درخواست 

و توافق فوری نيروی دريائی بريتانيا محل استقرار خود در آبهای خليج را به 

سوی آبادان ترک کرد و در سريع ترين زمان ممکن در ساحل شط العرب و 

رتش و ا پيش چشم توده های عاصی کارگر پهلو گرفت. همزمان نيروهای پليس

ديدند، تمامی اشرار  ا مقهور خشم سرکش توده های کارگررضاخان که خود ر

های نزديک را عازم آبادان ساختند  و عمله سرکوب خود از شهرها و استان

تا همراه نظاميان دژخيم دولت انگليس کارگران را قلع و قمع کنند و شعله های 

  ش سازند. قهر آنها را خامو

استاندار خوزستان، فرماندار آبادان، » موقر«دربار،  وقت تيمورتاش وزير

رئيس پليس دژخيم شهر و کل مهره های ضامن امنيت سرمايه » رکن الدين«

از تهران تا بوشهر و مناطق مختلف استان های ساحلی به دستور مستقيم 

، وارد ميدان شدند تا با اعالم آمادگی کامل برای در هم کوبيدن جالد رضاخان
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ض کارگران خاطر مشوش حاکمان سرمايه در انگليس را آسوده هر اعترا

نمايند و عزم جزم رژيم برای رفع خطر پيکار توده های کارگر از سر کمپانی 

  نفتی را به آنها اطالع دهند. 

دست به مقاومت زدند و يکی از  نفتگر در اين سوی ماجرا، اما کارگران

تهاجمات سبعانه ارتش های پرشکوه ترين صحنه های پايداری را در مقابل 

انگليس و رضاخان به نمايش نهادند. چندين هزار کارگر با زن و بچه های 

زنان حماسه آفريدند، آنها در رتق و فتق کارزار شدند.  صحنهخويش وارد 

امور اعتصاب و برقراری ارتباط ميان کارگران واحدهای مختلف دوشادوش 

ل يورش های سبعانه دژخيمان همسران خويش ايفای نقش کردند. در مقاب

رضاخانی و قداره بندان وحشی ارتش بريتانيا سينه سپر کردند و راه شبيخون 

که  زهرابه نام کارگر زنی شير. آن ها به صفوف کارگران را سد ساختند

آتشفشان قهر خودانگيخته ضد سرمايه داری بود با قدرت و صالبت تمام وارد 

کنار زد و خواستار مالقات با کارگران اسير شهربانی شد، عوامل رژيم را 

شد. او فرياد زد که قصد گفتگو با يوسف افتخاری را دارد. رئيس شهربانی 

پرسيد که نسبت آشنائی وی با افتخاری چيست و او پاسخ داد که خواهر و 

برادر هستند. فرمانده مزدور پليس به نيشخند گفت که افتخاری ترک است و 

شما چگونه خواهر و برادر می باشيد و پاسخ زهرا با صدای تو اهل لرستانی، 

ما از سنخ خواهران و برادرانی هستيم که اهل تفکيک ترک  رسا اين بود که

شمار زهراها در اين اعتصاب زياد  عرب نمی باشند.کرد وو لر و فارس و 

بود و هر کدام تالش داشتند تا دين خود را به جنگی که عليه سرمايه داران و 

دولتهای آنها آغاز کرده اند، به نحو هر چه بهتر به جا آرند. در همان روز 

کارگران مسجدسليمان نيز چرخ توليد را از کار انداختند و  ،چهارم ماه مه

همصدا با ساير همزنجيران بر خواست های مشترک اعالم شده پای فشردند. 

را » و انگليس شرکت نفت ايران«پايداری کارگران بر اين مطالبات صاحبان 

به وحشت انداخت. به اين انديشيدند که اگر عقب بنشينند بايد آماده سرريز موج 

خيزش های بعدی و طرح خواست های ديگر  کارگران باشند. بساط محاسبه 
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پهن کردند و مطابق رسم بورژوازی در اين بخش جهان و جوامع مشابه، 

ه يافتند. مزدوران دو ارتش سرکوب و توحش و قهر را يگانه راه فرار از مهلک

بريتانيا و بورژوازی ايران و پليس شاهشاهی با کارد و قمه و شمشير به جان 

خبر حمله دژخيمان در سطح شهر پيچيد، زنان با توده های کارگر افتادند. 

سرعت تمام از همه توده های زحمتکش مقيم شهر و شهرهای اطراف کمک 

مامی اهالی آبادان دست از کار کشيدند. خواستند. شورشی عظيم راه افتاد. ت

هزار نفر گذشت. کارگران و توده  20شمار شرکت کنندگان در خيزش از مرز 

اهالی و بيش از همه زنان شهر آرايش قوای بورژوازی را با سرودهای سرخ 

راديکال و حمله دژخيمان را با سنگ و چوب و مشت و نفرت پاسخ دادند. 

مره راه افتادند تا در آنجا مجسمه پليد رضاخان زنان عاصی به سوی شهر مح

اعتصاب کل پروسه توليد و بارگيری نفت را فلج نمود.  دژخيم را به زير کشند.

سرمايه داران و قوای سرکوب دولت هايشان حلقه محاصره توده های کارگر 

را تنگ تر کردند. آنها با سبعيت تمام به صفوف کارگران حمله ور شدند. بيش 

 3کارگر را دستگير نمودند. جمعيت زيادی زخمی شدند، اعتصاب  300از 

روز به درازا کشيد اما سرانجام توسط چکمه پوشان مسلح مزدور سرمايه در 

هم کوبيده شد و کارگران در جنگی نابرابر چاره ای نديدند جز آنکه بار 

  سهمگين شکست  پرغرور را پذيرا گردند. 

ترين و  جنوب را می توان و بايد بزرگکارگران نفت  1308اعتصاب سال 

نان نقش زمهم ترين اعتراض طبقه کارگر ايران تا پيش از آن تاريخ دانست. 

اعتصاب در همان دقايق نخست شروع،  در اين جنبش بسيار بی نظير بود.

مرزهای محيط کار را پشت سر نهاد، وارد خانه ها شد و به خيزشی سراسری 

ک های مشتر در سطح منطقه تبديل گرديد. کارگران چند شهر در آن با خواست

شرکت کردند، اعتصاب شيرازه قدرت سرمايه از قلب اروپا تا تهران را 

و بشرستيز سرمايه جهانی و دولت هايش عليه لرزاند. درهمرفتگی اختاپوسی 

کارگران را در معرض ديد همه استثمارشوندگان و زحمتکشان قرار داد. 

جنبش کارگران نفت در همان حال و با حمل همه اين ويژگی های مهم، 
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پوسيدگی و ابتذال تمامی راه حلهای سنديکاليستی و رفرميستی را نيز هر چه 

رگر خاطرنشان نمود. اعتصاب بانگ زد که جوش عريان تر به توده های کا

، در مورد اهميت نقش و حزبيون همراه يا ناهمراه »افتخاری« و خروش 

سنديکا و اتحاديه و نوع اينها تا چه حد توهم پرداز، گمراه کننده و شکست 

آفرين است. سنديکاها و اتحاديه های دست ساخت تيم افتخاری و حزبيون و 

جهانی در اين اعتصاب نه فقط هيچ شاخ ملخی را جا به  کنفدراسيون کارگری

جا نکردند که در همان شروع کار ذوب شدند و از هم پاشيدند. تمامی آنچه در 

خوزستان و در دل مبارزات کارگران رخ داد، با صدای هر چه رساتر فرياد 

می زد که سياست سنديکاسازی در ايران، با هر انگيزه، هدف يا توجيهی که 

ام گيرد صرفاً نقش گستردن دامی مخوف از سوی بورژوازی جهت قلع و انج

قمع جنبش کارگری و بدترين شکل سرکوب هر ميزان سازمانيابی واقعی توده 

کارگر عليه سرمايه داری را ايفاء می نمايد. در اين گذر، در ادامه همين بخش 

ی ديگری از باز هم بيشتر توضيح خواهيم داد، اما پيش از آن بايد گوشه ها

  مبارزات توده های کارگر در اين سال ها را مرور کنيم. 

  

  اعتصاب کارگران کارخانه وطن اصفهان

ديکتاتوری هار رضاخانی با مشاهده مبارزات کارگران نفت، اعتصابات 

کارگران ساير کارخانه ها، ايفای نقش فعالين طبقه کارگر در اين خيزش ها و 

هراس از دامنه نفوذ و اثرگذاری حزب  اعتراضات، به ويژه با احساس

کمونيست ايران در ميان کارگران، بر شدت سبعيت و بربريت ضد کارگری 

خورشيدی به اصطالح  1310خود افزود. رژيم در همين راستا در سال 

قانون ضد « را از مجلس گذراند. مطابق اين مصوبه که بعدها » قانونی«

ر واقع  قانون حمام خون بربرمنشانه نام گرفت و د» کمونيستی، ضد کارگری 

هر جنب و جوش اعتراضی طبقه کارگرعليه سرمايه بود. تمامی اختيارات 

الزم برای قلع و قمع جنبش کارگری، کشتار کمونيست ها و فعالين طبقه کارگر 

را به ماشين قهر و سرکوب دولتی محول  ساخت. نابودی تمامی تشکل های 
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ه را تعيين می کرد. موج دستگيری و کشتار و کارگری يکی از بندهای مصوب

ا هرضين و مخالفان پر گرديد،  زندانخفقان باز هم تشديد شد، سياهچال ها از معت

گورستان فعالين کارگری و نيروهای چپ و در مواردی شرکای منتقد 

رضاخان شد. سايه  وحشت و دهشت و قهر همه جا کارگران و دهقانان را 

دنبال کرد. با همه اينها توده های کارگر به مبارزات خويش ادامه دادند و 

ز اعتصاب کارگران کارخانه وطن اصفهان در دل همين وضعيت، اما چند رو

  پيش از تصويب طرح باال رخ داد. 

شرائط کار و استثمار کارگران نساجی ها در همه جای ايران، از جمله کارخانه 

وطن از همه لحاظ ضد انسانی، مرگبار و غيرقابل تحمل بود. مالکيت کارخانه 

، چهره مورد تکريم و »ملی« را سرمايه دار پرآوازه پرچمدار توسعه صنايع 

درنشين حوزه های علميه، مستمری پرداز به علمای دين تقديس روحانيت ص

» خيريه اسالمی«و مدارس دينی، قطب قدرت دهها مؤسسه و سازمان 

سين حاج محمدحبنيانگذار و مدير و رئيس صدها بنگاه تجاری و صنعتی يعنی 

معروف در دست داشت. فردی که بسان همه سرمايه داران دژخيم  کارزرونی

تثمار و سالخی و ساقط سازی کارگران از هستی به هيچ ديگر برای تشديد اس

مرز توحش تمکين نمی نمود. دستمزدها مثل همه جا کفاف نازل ترين سطح 

ساعت و  11معيشت فروشندگان نيروی کار را نمی داد. روزانه کار مرز 

گاهی بيشتر را پشت سر می نهاد. اثری از شرائط بهداشتی در کارخانه وجود 

ان کارگران در مقابل موج مخاطرات روزانه از سوی صاحبان نداشت. حفظ ج

شرکت به تمسخر گرفته می شد. هر کارگری که به هر دليل و لو بيماری و 

فرسودگی جسمی قادر به توليد مورد رضايت کارفرمايان نمی شد محکوم به 

خوردن شالق وتحمل آهن داغ بر گوشت و پوست خود می گرديد. سيستم کار 

ها يکسره کنتراتی و قطعه کاری بود. هر کارگر برای گرفتن حداقل در کارگاه

مزد بايد تمامی توان خود را می فرسود و وجود خود را در قالب حجمی از نخ 

و پارچه تحويل مالک کارخانه می داد. در اينجا نيز کارگران بسان همه 

ها، جنايت همزنجيرانشان در ساير مراکز کار و توليد زير فشار رنجها، دردها و
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 1310سخت عاصی و آماده انفجار بودند. نخستين اعتصاب در ماه مه سال 

خورشيدی روی داد. از ميان جمعيت کثير توده های کارگر کارخانه، عده ای 

با حزب کمونيست و شعارها و اهداف و سياست هايش آشنائی داشتند. آنان 

 نيسم را بدبختانه نهکمونيسم را بيرق رهائی خود می ديدند و چند و چون کمو

حزب تار و پود شعور و  تفسيربا روايت مارکسی ضد کار مزدی که مطابق 

تا  کوشش داشتند ،دار حزبيا هوا عضو آگاهی روز خود می کردند. فعالين

حتی االمکان در فرمولبندی خواست های اعتصاب ايفای نقش کنند و از اين 

بسط دهند. اعتصاب به دنبال  طريق پايه های نفوذ حزب را در ميان کارگران

 بنا بر برخیپاره ای فعاليت ها از سوی کارگران مبارز شرکت آغاز گرديد. 

نوشته ها، دو تن از فعالين کارگری ذينقش و مؤثر در مبارزات کارگران نفت 

خوزستان، سيد محمد اسماعيلی (تنها) و نصرهللا اصالنی (کامران) به دنبال 

ستگيری ها و شبيخون های گسترده آن روزها شکست اعتصاب نفتگران و د

توانسته بودند از مهلکه قلع و قمع رضاخانی بگريزند و به اصفهان روی آرند. 

آنان  کار می کردند. -به احتمال با نام های مستعار -اين دو، در کارخانه وطن 

 »ر رحمتیحسين پو« به نام چپ کارخانه  کارگران فعالهمراه فرد سومی از 

 در راه اندازی اعتصابشهر اصفهان و سپس  يس اتحاديه کارگراندر تأس

پيش از هر چيز   کارگران )82( می کردند.نقش کارا بازی  کارخانه وطن

که دور از چشم کارفرمايان کار آماده ساختن عموم برای  دادندکميته ای تشکيل 

دست کشيدن از کار و خواباندن چرخ توليد را پيش برد. افراد کميته توانستند 

کارگر را در باغی گرد آرند. کارگران در آنجا  70در روز اول مه مه حدود 

رپائی ببا افراشتن پرچم سرخ و سر دادن سرود انترناسيونال ميثاق اتحاد برای 

روز بعد، روز پانزدهم ماه مه، کارگران همه  15اعتصاب را امضاء کردند. 

سالنها و قسمت ها دست از کار کشيدند. بر اساس گزارش ها صبح همين روز 

ی مصوبه مربوط به تغييرا مديران کارخانه يکی از کارگران را برای امضا

رار می دهند. او را روزانه کار به زيان توده های کارگر زير فشار ق تی در

سرسخت کارگر مواجه  پرشور و تهديد به اخراج می کنند و چون با مقاومت
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می شوند حکم به اخراج وی می دهند. اين رخداد در دل شرائطی که گفته شد 

و تدارک قبلی فعالين کارگری، قطعاً برای طغيان موج قهر کارگران کفايت 

خواست های خويش را به  می داد. اعتصاب شروع شد و کارگران طومار

  شرح زير در پيش چشم خيره صاحبان سرمايه باز کردند.

  . آزادی تشکيل سنديکاها و اتحاديه های کارگری1

  قطعه کاری و کار کنتراتی و جايگزينی آنها با پرداخت مزد ماهانه  امحاء. 2

  لایر باشد.  5ساعت و حداقل دستمزد روزانه  8. حداکثر روزانه کار 3

  چيدن بساط کنترل کارگران به گاه ورود به کارخانه . بر4

. لغو مجازات ضد انسانی شالق، چوب و فلک و آهن داغ، ممنوع شدن 5

 ناسزاگوئی، فحاشی، جريمه پولی و اخراج جابرانه کارگران توسط رؤسای

  شرکت دژخيم

  . تأسيس صندوق کمک به کارگران مصدوم و معلول و بيکار و بيمار6

  . پرداخت هزينه های درمان کارگران از سوی کارفرمايان 7

  . پرداخت حقوق برای ساعات اضافه کاری به ميزان دو برابر دستمزد8

  . روزهای جمعه هر هفته تعطيل باشد.9

  ساعت باالتر نرود. 10. حداکثر ساعات کار در روز از 10

نظافت سالن ها، . بهبود وضعيت بهداشتی کارگاهها، ايجاد تهويه مناسب، 11

  اختصاص جائی برای صرف غذا و چای

  . پرداخت دستمزدها به کارگران بدون هتاکی و اهانت به آنها12

کارگران مطالبات باال را پيش کشيدند و بر ادامه اعتصاب تا تحقق کامل آنها 

پای فشردند. چرخ توليد سود از کار باز ماند و صاحبان سرمايه و دستگاههای 

برای غلبه بر اوضاع به تکاپو افتادند. دستگيری ها شروع شد، سرکوب رژيم 

بساط رعب و تهديد همه جا پهن گرديد. مدير کارخانه عده ای از اعضای کميته 

اعتصاب را دعوت به گفتگو نمود. او با وعده و وعيد تالش کرد تا صفوف 

اب تصمتحد کارگران را از هم پاشد. نقشه ای که با مقاومت سرسخت و آگاه اع

مه کارگران با اجتماع در  16و  15کنندگان نقش بر آب شد. در روزهای 
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خيابان چهارباغ، اعتراض خويش را به ميان توده اهالی بردند اما با تهاجم 

وحشيانه پليس شاهنشاهی مواجه گرديدند. شمار دستگيرشدگان افزايش يافت. 

محاصره قرار مه نيروی پليس کارخانه را از همه سو مورد  17صبح روز 

داد و باز هم عده ای از فعالين را دستگير نمود. شمار کارگران زندانی از مرز 

گذشت و متعاقب اين وضع بود که سرمايه داران اظهار داشتند حاضر به  40

قبول شماری از خواست های کارگران می باشند. آنها مطالبات مورد قبول را 

  به شرح زير اعالم کردند.

  کاری و کار کنتراتی  . لغو مقاطعه1

  ساعت 9ساعت به  11. کاهش روزانه کار از 2

  . ممنوعيت بازرسی بدنی کارگران به هنگام ورد به کارخانه3

  . تخصيص محلی برای صرف غذا و چای کارگران4

  درصد افزايش دستمزد 20. وعده 4

  . تخفيف در جريمه های پولی و ناسزاگوئی به توده های کارگر 6

  دن مخازن آب يخ در سالن های مختلف کارخانه .  قرار دا7

  )83. افزايش زمان صرف ناهار از نيم ساعت به يک ساعت  (8

اعتصاب به غالب خواست های خود نرسيد. در ميان ليست مطالبات محقق  

 ایهدستاوردو تنبيه بدنی کارگران شده، حذف کار کنتراتی و قطعه کاری 

ن اعتراض و بازگشت کارگران به کار، نسبتاً مهمی محسوب می شد. با پايا

عده ای از فعالين همزنجير آنها از بازگشت به سر کار محروم ماندند. يکی از 

اين فعالين برای مدتی به شهر آباده تبعيد گرديد. مقاومت توده کارگر بسيار 

پرشور بود اما ختم اعتصاب، نقطه پايان کل فعاليت ها و  مبارزات و همدلی 

دی های اين مدت را به دنبال آورد. در اينجا نيز همه آنچه در پايان ها و همپيون

کارگران نفت ديديم، به وضوح رخ داد. دخالت حزبيون  1929مبارزات سال 

و سنديکاچيان نوع نگاه توده کارگر به اعتصاب  را عمالً سنديکاليستی و 

که بايد با صاحبان سرمايه چانه زد،  نمودسرمايه مدار کرد. به کارگران القاء 

اندکی بهبودی در شرائط کار و معيشت خود پديد آورد، سپس منتظر فرصت 
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در همين راستا سنديکا را  نيرومندتر  !!ماند  و همين کارها را تکرار کردبعدی 

ساخت، قدرت حزب را هم در مقابل حاکمان به نمايش نهاد، آنها را به محاسبه 

هشدار داد. زندگی و سرنوشت را بايد به دست سران سنديکاها جدی اين قدرت 

آنچه در اين گذر به طور کامل گور و گم می شد،  !!ردو نخبگان حزبی سپ

تلقی از اعتصاب به عنوان لحظه ای از پويه هميشه زنده و بالنده مبارزه طبقاتی 

د به ايسرمايه داری بود. در توضيح همين نکته است که بنظام کارگران عليه 

ادامه بحث خود در مورد نقش رفرميسم سنديکاليستی به طور کلی و به ويژه 

بر سر جنبش اتحاديه ای در هر کجای دنيا گمراهه ای در ايران باز گرديم. 

ضد سرمايه داری طبقه کارگر است، اما کارکرد واقعی راه متشکل شدن جنبش 

نچه روزی در کشورهای سنديکا و سنديکاسازی در ايران و جوامع مشابه با آ

اروپای غربی توسط سوسيال دموکراسی معماری شد و هنوز هم ويرانه هايش 

پابرجاست تفاوت دارد. رفرميسم اتحاديه ای نسخه پيچی احزاب سوسيال 

دموکرات ابزار فروش جنبش ضد سرمايه داری در قبال سطحی از رفاه و 

کارگر بود اما پويه  امکانات اجتماعی برای اليه يا اليه هايی از طبقه

نيز نبود و نخواهد شد.  همينسنديکاسازی در ايران و ممالک همانند حتا 

ساالر در اينجا الگوی سازمانيابی رفرميسم راست اتحاديه ای و چپ حزب 

سنديکاليستی را پيش می کشند، از اين طريق توده های کارگر را از ريل 

سازند. اين خدمت بزرگ را  خارج می سرمايه داریسازمانيابی شورائی ضد 

به نظام بردگی مزدی می نمايند و در قبال ضربه ای که بر پيکر مبارزه طبقاتی 

کارگران وارد می سازند، يک شاهی هم وارد زندگی هيچ کارگری نمی کنند. 

عوارض سنديکاسازی در اين جا به همين اندازه ختم نمی گردد. دولت سرمايه 

ار رسالت به سرمنزل مقصود رساندند، پس از پس از آن که سنديکاسازان ب

آنکه کل مبارزه و جنب و جوش کارگران برای سازمانيابی شورائی سرمايه 

ستيز را در هم کوبيدند و به شکست کشاندند، پس از آنکه کوه توهمات شکست 

گر خراب کردند، بار ساخت و پرداخت ارتجاع بورژوازی را بر سر توده کار

بساط سنديکاسازان را هم جمع می در يک چشم به هم زدن پس از همه اينها 
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کند، آنها را راهی سياهچال ها می نمايد و زير بدترين شکنجه ها قرار می 

دهد. حاکمان سرمايه در پيچ و خم اين پروسه و بر بلندای سکوی فتوحاتی که 

رفرميسم سنديکاساز و احزاب برايش می سازند چندين هدف مهم را به يک 

ی زند. مبارزه توده های کارگر و فعالين آگاه  آنها برای سازمانيابی جنبش تير م

شورائی ضد سرمايه داری را بدون نياز به قوای قهر، با دست جماعت 

سنديکاساز به چالش می کشند و به ورطه شکست می رانند. به متوليان سنديکا 

ه ق توهم بفرصت می دهند تا خيل عظيم فروشندگان نيروی کار را در باتال

قدرت اعجاز اين امامزاده دروغ غرق کنند و پس آنگاه بر ديوار همين امامزاده 

فريبکار نيز بولدوزر می رانند تا خيال گرفتن نازل ترين بها در قبال از دست 

هشتن و کفن و دفن پويه پيکار سازمان يافته ضد سرمايه داری را از سر 

اعم از حزب ساالر يا بدون  کارگران خارج سازند. رويکرد سنديکاسازی

حزب در اينجا حتی دکه فروش جنبش ضد کار مزدی در ازای سنار و سی 

شاهی هم نيست. امامزاده نيرنگ برای سالخی جنبش شورائی بدون پرداخت 

  هيچ ديناری است. 

 مورد تاريخ مبارزات طبقه کارگر ايران به طور کلی، از جمله در همين دوره

حرفهای باالست. در هر برهه زمانی که کارگران  درستی گفتگوی ما گواه بارز

به دليل غلتيدن سرمايه به ورطه بحران و تزلزل رژيم ها، امکان حداقل تالش 

برای متشکل نمودن خويش را يافتند، بالدرنگ فرياد سنديکاساالران از همه 

ديد ی جسنديکاها های کهنه را مرمت کنيم،سو بلند شد که چه نشسته ايد، سنديکا

بازار سنديکاسازی را رونق بخشيم. آنها شروع به کار نمودند.  بر پای داريم.

، با اين کار راه سازمانيابی ضد سرمايه داری ساختندسنيدکا يا سنديکاهائی 

کارگران را سد کردند. تالش نمودند تا از دکه سنديکا با بورژوازی وارد بده 

هيچ کارگری نياوردند و متعاقب و بستان گردند، اما هيچ ريالی بر سر سفره 

همه اينها و تمامی گمراهسازی ها بساط خود جمع نمودند تا در مقطع زمانی 

ه ها را بر سر تود ديگر، با پيش آمدن شرائط مساعد مشابه عين همين مصيبت

  کارگر تلنبار سازند. 
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سنديکاهای کارگری معماری شده توسط تيم افتخاری و حزبيون همراه يا 

کارگر  11000همين کار را کردند. تمامی شور، ظرفيت و آمادگی  ناهمراه

نفت جنوب برای مبارزه عليه سرمايه داری را در برهوت رفرميسم راست 

سنديکاليستی و امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی از بنمايه راديکال طبقاتی خود 

، برای شندتهی نمودند. از کارگران خواستند تا گوش به فرمان سران اتحاديه با

شروع هر مبارزه منتظر دستور رهبران مانند. خودشان هيچ چيز و متوليان 

سنديکا همه چيز باشند، ليست مطالبات را از زبان ناجيان استماع کنند، نقش 

 کشند. سنديکاسازانپياده نظام رفرميسم و ضدامپرياليسم خلقی را به دوش 

موعود بر پايه عزم رهبران،  را چنين تنظيم نمودند. در لحظه دمنشور کار خو

اعتصاب آغاز شد، وقتی که کارگران وارد کارزار گرديدند، وقتی که ليست 

مطالبات خويش را در پيش روی صاحبان سرمايه باز کردند، خود را صاحب 

هيچ قدرت متشکل سازمان يافته چاره گر آماده پيکار نديدند. دست از پای 

، چگونه اعتصاب را ادامه دهند، با کدام درازتر واماندند که چه بايد بکنند

امکانات در مقابل شبيخون قوای سرکوب بورژوازی مقاومت نمايند و خيلی 

  می ماندند. باقی پرسش های ديگر که همگی بدون هيچ جواب 

همين ماجرا در کارخانه وطن اصفهان و مراکز ديگر کار نيز رخ داد. 

سنديکاها و اتحاديه ساالران فقط آنجا اهل ابراز وجودهستند که سرمايه از پيش 

به اندازه الزم به چانه زنی ها و خريد و فروش پويه پيکار ضد سرمايه داری 

کا اعتبار سنديکارگران مهر توافق کوبيده است. در غير اين صورت کشتی 

غرق در بحر بال و عمر جنگ توده کارگر سرنشين آن اسير طوفان فناست. 

چيزی که جزء اليتجزائی از تاريخ جنبش کارگری در ايران و جوامع مشابه 

ً گفته خواهد شد که ديکتاتوری سرمايه عين همين بال را به سر  است. حتما

رد و پيش تر آورده جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر هم می توانست بياو

است. بحث ما مطلقاً اين نيست که جنبش اخير در مقابل هر طوفان توحش و 

تعرض بورژوازی به دژی غيرقابل تسخير می ماند. قصد چنين پنداربافی ها 
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در ميان نمی باشد. تفاوت ماجرا نه در اينجا که در جای بسيار مهم ديگری 

  قرار دارد. 

تگری هر چه خالق تر، هر متکی به دخال داری جنبش شورائی ضد سرمايه

تر، هر چه تواناتر، هر چه آزادتر و هر چه نافذتر تک تک توده های  چه آگاه

کارگر است. در اينجا رشد آزاد همگان، تعميق و تحکيم دخالتگری خالق و 

آگاه و آزاد و ضد کار مزدی همه کارگران عضو جنبش با رشد آزاد هر کارگر 

و قلمروها در پيوند است. آناتومی مستمر عينيت حاضر  در همه اين موارد

سرمايه داری با چاقوی نقد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازی و بسط آن به 

ذهنيت بيدار و آگاه همه کارگران سيستم تغذيه و گردش خون اين سازمانيابی 

است. جنبش شورائی ضد سرمايه هر نوع تمکين به حقوق و قانون و مدنيت 

ها ليه حوزه های زيست اجتماعی انسانرمايه را مطرود می داند، در کو نظم س

با سرمايه می جنگد، هر لحظه اعتراض و ستيز برای تحقق مطالبات روز را 

حلقه ای در زنجيره سراسری پيکار برای نابودی فرجامين سرمايه می بيند. 

ئی ااين جنبش با اين خصوصيات تجلی همپيوندی آگاه، همه جا حاضر و شور

شمار هر چه کثيرتر توده های کارگر است، به هيچ نيروی باالی سر خود 

آويزان نيست و از هيچ فردی، هيچ جمعيت نخبه و دانشوری، کميته ای، 

حزبی، هيأت رئيسه ای، هيچ کالمی امر يا نهی نمی پذيرد. در اين جنبش هر 

در رشد، کارگر، سلول زنده اثرگذاری است که به اندازه هر کارگر ديگر 

  اعتال و افت و خيز و پيروزی و شکست و همه چيز مبارزه نقش دارد. 

چنين جنبش شورائی ضد سرمايه هر گاه که به طور واقعی شکل گيرد و ببالد 

و ابراز هستی کند، اگر آماج وسيع ترين شبيخون ها هم قرار گيرد، اگر غالب 

ند باز همچنان می جوشد. افرادش به سياه چال ها افتند و تسليم جوخه اعدام شو

در سياه ترين شرائط، به دنبال دهشتبارترين شکست ها از موج سراسری شور 

و توان خودانگيخته ضد سرمايه توده بردگان مزدی تغذيه می کند و شاخ و 

برگ می کشد. در سال های مورد بحث، اگر جنبش کارگری به جای آويختن 

ی و ضد سرمايه متشکل می شد، به رفرميسم چپ و راست، با رويکرد شورائ
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حتی اگر تمامی شکست ها و سرکوب ها را تحمل می کرد، از دل هر شکست 

ا هديشی ضد کار مزدی می آموخت. شکستدرس بالندگی، ايستادگی و چاره ان

را پلکان صف آرائی آگاهتر ضد سرمايه می ساخت. بنای قدرت سرمايه ستيز 

عليه سرمايه  خود ريل جنگ واقعیطبقاتی خود را استحکام می بخشيد، از 

جدا نمی گرديد و سرگشتگی تاريخی در پيچ و خم رفرميسم را جايگزين تاريخ 

  مبارزه طبقاتی نمی ساخت. 

در جوامعی مانند ايران، دولت های هار سرمايه داری بدون شک هم جنبش 

شورائی ضد سرمايه و هم رفرميسم راست سنديکاليستی را با سبعيت تمام 

می کنند، تفاوت اين است که جنبش نخست در جريان تحمل شکست  سرکوب

ضعف ها، پاشنه آشيل ها و کاستی های پيکار طبقاتی ضد کار مزدی خود را 

می کاود و برای رفع آن ها خيز بر می دارد. در مورد دوم اما موضوع 

معکوس است. در اينجا درس اتحاديه سازان اين است که توده های کارگر باز 

  بيشتر مماشات کنند و بر دامنه عقب نشينی خود بيافزايند.هم 

اعتصاب کارگران کارخانه وطن اصفهان اگر چه آخرين شورش وسيع و 

بزرگ کارگران در اين دوره بود اما به هيچ وجه آخرين اعتراض توده کارگر 

خورشيدی)  1311( 1932در سال در برهه زمانی مذکور را تعيين نمی نمود. 

اه آهن شمال موج خفقان و قهر و وحشت سرمايه را عقب زدند و کارگران ر

با طرح خواست افزايش دستمزد دست از کار کشيدند. آنها عبور و مرور 

شدند. سرمايه داران  داختند و خواستار حصول مطالبه خوقطارها را متوقف س

دولتی و ديکتاتور هار سرمايه در مقابل قدرت کارگران عقب نشست و با 

ش مزدها موافقت نمود. نکته قابل توجه اين است که در اين اعتصاب افزاي

هيچ سنديکائی زمام امور را به دست نداشت و هيچ شبکه حزبی رل 

ر د» برادران دهقان«سياستگذار مبارزه را بازی نمی کرد. کارگران کارخانه 

عليه رفتار موهن و وخامت شرائط کار اعالم  1315شيراز نيز در سال 

کردند و توانستند خواست های خويش را بر کارفرمايان تحميل  اعتصاب

  نمايند. در اينجا نيز سنديکاچيان و حزبيون حائز هيچ نقشی نبودند.  
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با استقرار نظم گورستانی مورد نياز پويه انکشاف و استيالی سرمايه داری 

 فعاليت های سنديکاليستی و در همه مراکز کار و توليد کشوردر سراسر جامعه 

حزبيون ولو به طور کامل تعطيل نشد اما به شدت افت کرد و به سوی نقطه 

صفر شتافت. جنبش کارگری ايران دوران پرتالطمی را پشت سر نهاد، 

فرصت های طالئی عظيمی را بدون هيچ دستاورد از کف هشت. فعالين کثيری 

ه خود ثبت نکرد. شکستی را از دست داد. هيچ پيروزی واقعی در کارنام

سرنوشت ساز را تحمل نمود که سرآغاز شکست های فاحش بعدی شد. طبقه 

کارگر ايران  در طول اين دوره نه فقط هيچ درس درست و آموزنده مبارزه 

طبقاتی فرا نگرفت که آنچه آموخت ساز و کار گمراهی و انفصال از پروسه 

همه جا قهر خودانگيخته ضد واقعی مبارزه طبقاتی بود. توده های کارگر 

ها فرو ريختند، عليه  را بر سر سرمايه داران و دولت آن يشی خوسرمايه دار

ها ششوريدند. اين خيز با جسارت که می کشيدند استثماری که می شدند و ستمی

و شورش های سرمايه ستيز اوليه می توانست ببالد، رشد کند، نيرومند شود و 

موجوديت سرمايه داری قد افرازد. برای اين به صورت سراسری در مقابل 

در پيوند ارگانيک با توده  ،تر اندرونی کار نيازمند آن بود که فعالين آگاه

همزنجير و در دل شط خروشان مبارزه جاری اجباری طبقاتی، همه راههای 

بارزه های م را تعمق، تدبير و کشف کنند. درس اين باليدن و نيرومند گرديدن

نسل های پيش را مرور نمايند و جريان فکر همزنجيران سازند،  طبقاتی حاصل

تاريخ را نقب زنند، ذخائر آگاهی آن را بيرون کشند،  کارنامه تالش آگاهان 

اسی اقتصاد سي یطبقه خود را پيش روی همسنگران روز باز نمايند، نقد مارکس

، »ار مزدیک«، »مزد، بها، سود« ، »گروندريسه«، »کاپيتال«را از ال به الی 

و... برای توده » دستنوشته های اقتصادی«  ،»تئوری های ارزش اضافی«

طبقه خود بازگو کنند، ماترياليسم راديکال و پراتيک مارکس را به عنوان 

کوشش يک همسنگر برای افروختن چراغ بر سر راه مبارزه طبقاتی موضوع 

يه عينيت حی آموزش آنها سازند، کل اين آموزش های را سالح جنگ روز عل

. خيل کثير همزنجيران را به مثابه سلول های نمايندو حاضر سرمايه داری 
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زنده اثرگذار يک ارگانيسم در درون شوراها همدوش و همرزم و همسنگر 

گردانند، از اين طريق و به کمک تمامی اين چاره انديشی ها و مبارزات، طبقه 

شرائط روز، دارای خويش را به مثابه يک قطب قدرت آگاه، مشرف به 

دورنمای شفاف رهائی در مقابل طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه داری قرار 

دهند. طبقه ای که در کليه حوزه های زندگی اجتماعی عليه همه وجوه هستی 

سرمايه پيکار کند و هر سنگر جنگ خود برای هر ميزان زندگی بهتر را به 

چرخيدن جنبش کارگری ايران بر ريل جنگ طبقاتی عليه سرمايه پيوند زند. 

اين ريل در دوره مورد گفتگو يک خيال خام جاری در باور مشتی اتوپی پرداز 

ت، سنبود. بالعکس، می توانست اتفاق افتد و تا جائی که به کارگران مربوط ا

کار را نشان می دادند. آنها از رنجها و  انجام اينبه خوبی آمادگی الزم برای 

ی کردند، دردها و رنجها را با هم نجوا می نمودند، نجواها دردهايشان حرکت م

فرياد می شد، فريادها  شورش می زائيد و قدرت مادی می گرديد. اين قدرت 

ن ضد سرمايه داری داشت، شورائی بود. دنبال مواد تا همين جا بنمايه جوشا

قدرت  هد. به خودش، باهيچ قانون اساسی راه نمی افت و تبصره و الحاقيه و متمم

بودنش، به شورائی بودنش و به هستی اجتماعی کارگری و طبقاتی خود تکيه 

می زد. هر عقل سليم خفه نشده در باتالق شعور و شناخت ساخت سرمايه قبول 

می کند که اين قدرت شورائی سرمايه ستيز نوزاد و نوپا اگر آنچه را که نياز 

 تشکلم ت و يک قدرت آگاهنيرو می گرف ،اليدنش بود می يافت، رشد می کردب

شورائی ضد سرمايه داری می گرديد. اما چنين نشد، زيرا که بورژوازی از 

هر دو سو احساس قدرت طبقه کارگر بودن، قدرت ضد کار مزدی بودن، 

  قدرت شورائی بردگان مزدی بودن را در وجود او خفه کرد. 

بورژوازی از درون ساختار قدرت سياسی هر ميزان ابراز وجود نطفه ای 

سرمايه ستيزش را در هم کوبيد، به صورت افکار مسلط مدافع بردگی مزدی 

و مستحيل در شريان جامعه سرمايه داری شعور و شناخت طبقاتی در حال 

الخره نطفه بندی وی را از همه لحاظ سوزاند و سرمايه مدار معماری کرد. و با

ت با و ضدي !!و استثمارستيزی »!!کمونيسم«در نقش اپوزيسيون، زير لوای 
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به او آموخت که قدرتش بايد قدرت حزب باالی سر وی گردد و  !!امپرياليسم

خودش هيچ شود، بايد سنديکا سازد و سنديکاهايش ظرف اعمال اتوريته حزب 

د رومند شورائی ضبر جنبش او باشد، بايد خيال شوراسازی و داشتن جنبش ني

سرمايه داری را از سر به در کند و شورا را پاسخ برده وار خويش به فراخوان 

. جنبش کارگری ايران به جای راه اول، فهمد!!حزب برای قيام و انتقال قدرت 

اسير راه دوم شد و با شروع طوفان ديکتاتوری هار رضاخانی با از دست دادن 

ظيم شکست ها، به گونه ای مصدوم و تمامی فرصت ها و حمل کوله بار ع

  ناتوان و بی افق، آماده تحمل شکست های پی در پی بعدی شد.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



225 

 

  

  توضيحات

  های صنعتی دوران رضاشاه، انتشارات خجسته زهراصادقی، سياست .60

. ويلهلم فلور، جستارهائی ازتاريخ اجتماعی مردم ايران، ترجمه ابوالقاسم 61

  81سری، ص 

  37گذشته چراغ راه آينده، گروه جامی، ص  .62

   38شرکت نفت به نقل ازکتاب باال، ص  1931. گزارش سال 63

. مارکس بخشی ازکل سرمايه اجتماعی را که به  ويژه درآستانه وقوع بحرانها، 64

به دليل اشباع بازار از سرمايه، قادر به انباشت و بازتوليد خود نيست، سرمايه 

  س اين حالت درمورد سرمايه محبوس صادق است. آزاد می نامد. عک

م،  دو کاپيتال مارکس، بخشکتاب . برای شناخت دقيق موضوع به جلد سوم 65

   شود.رجوع  »تبديل سود به سود متوسط«

دارانه ايران، اسناد تاريخی . آوتيس سلطانزاده، رژيم جديد وانکشاف سرمايه66

  110وکمونيستی، خسروشاکری، ص جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی 

  126. خسروشاکری، ميالد زخم، ص 67

  514.همان کتاب، ص 68

  513منبع باال، ص  69

  . همان منبع وهمان صفحه70

  514. ميالد زخم، خسروشاکری، ص 71

   514. منبع باال، ص 72

. خسروشاکری، همان منبع وهمان صفحه. روتشتاين درادامه همان نامه 73

رفيق لنين که اين نامه را برای شما تلفنگرام خواهد کرد، دقيقا «  تصريح می کند:

نظرات مرا می داند و بی ترديد صحه خواهد گذاشت." اين حرف روتشتاين هيچ 

  وقت و در هيچ کجا مورد انکار لنين قرار نگرفت.

 نقل از کتاب  رژيم جديد و انکشاف سرمايه دارانه ايران، مقاله . سلطان زاده،74

لد دوم، ، جاسناد تاريخی جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران«

  ، خسرو شاکری، »78ص 



226 

 

  81. منبع باال، ص 75

  100. همان مأخذ، ص 76

  164. مارکس، کاپيتال، جلد دوم، ترجمه حسن مرتضوی، ص 77

 . سلطان زاده، رژيم جديد و انکشاف سرمايه دارانه ايران، اسناد تاريخی جنبش78

  100کارگری و سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران، خسرو شاکری، ص 

. ويلهلم فلور، جستارهائی از تاريخ اجتماعی مردم ايران، ترجمه ابوالقاسم 79

  53سری، ص 

خواست مااز لحاظ سياسی يک «  71ص . يوسف افتخاری، کتاب خاطرات، 80

حکومت تشکيل بدهد. رژيم دموکراسی بود. دراين رژيم هرکس اکثريت را برد 

اگر ما کارگران برديم ما حکومت تشکيل می دهيم و اگر طبقه ديگر برد حکومت 

تشکيل بدهد. البته هر کسی مطابق منافع طبقاتی خودش کشور را اداره خواهد 

کرد. ما اگرموفق بشويم بايد طوری بکنيم که  بيکاری از بين برود. و کسی که به 

مين داشته باشد، تا قادراست کارکند و تا زمانی که می دنيا می آيد ازوقت تولد تأ

ميرد بيمه باشد. ما درتبليغات خود صحبت از رژيم سوسياليستی می کرديم که 

اگرحکومت و دولت دموکراسی برقرار شود و درآن ما اکثريت را ببريم و دولت 

 سوسياليستی تشکيل می داديم، درآن نه يک نفر در قصر بخوابد و نه يک نفر

زمستان درکوچه و خيابان بخوابد. عدالت اجتماعی و يک تعادلی در زندگی بشر 

  » باشد

   138137و   فحات. يوسف افتخاری، کتاب خاطرات، ص81

 30. اکبر آذربايجانی. نبرد قدرت های بزرگ و قيام کارگران اصفهان ص 82

  اتحاديه های کارگری، . ويلهلم فلور، جستارهايی در تاريخ مردم ايران، 83

  79ترجمه ابوالقاسم سری، ص 

  

 

  

  

  



227 

 

  

  فصل پنجم

  1332تا  1320سال های 

در تاريخ جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی، پروسه ظهور و 

احزاب سوسيال دموکرات اثراتی حتی بدتر از  ،ابراز قدرت اردوگاه شوروی

در شيرازه هستی اين جنبش و در سرنوشت مبارزه طبقاتی توده های  پيشين

 . اين واقعيتی است که کالبدشکافی مارکسی و ضدبر جای نهاد دنياکارگر 

های آتی طبقه ايد موضوع آموزش و درس آموزی نسلب آن ری بند بندسرمايه دا

سيار بکارگر باشد. سوسيال دموکراسی نسخه پيچی انترناسيونال دوم ضربه ای 

بود، اما ابعاد تأثيرش به پای کمونيسم خلقی،  یکارگرمهلک بر پيکر جنبش 

اردوگاه و اقمار و شاخه های اين قطب نمی رسيد. دايره نفوذ اولی محدودتر 

علم و کتل ميراث داری نقد مارکسی  اروپا بود. احزاب سوسيال دموکرات

دند، بالعکس رک و نداشتند، از محو کار مزدی حرف نمی ز را سرمايه داری

اين نظام سخن می راندند!! » انسانی ساختن«عريان و بی شرم، از رفرميسم و 

انقالب را مردود می دانستند، سنديکاليسم، پارلمانتاريسم، مبارزه قانونی و 

ً به  اشکال عديده ذوب ظرفيت پيکار طبقه کارگر در نظم سرمايه را علنا

صريح و عريان ضديت  ،خيلی زود رسميت می شمردند و تقديس می کردند!!

با کمونيسم را هويت خود کردند، صاحبنظران و رهبرانش نيز چهره های 

الوهی معجزه گر و آسمانی قلمداد نمی شدند و فراوان مؤلفه های ديگر که 

تکليف طبقه کارگر بين المللی يا حداقل بخش آگاه تر اين طبقه را با آنها روشن 

کمونيسم خلقی لنينی و سپس اردوگاه به طور کامل می ساخت. مسأله در مورد 

متفاوت بود. در اينجا هر تاريکی زار و هر روزنه ای به هر برهوت پنداربافی 

سرمايه مدار، تأويل غيرقابل ترديد روايت مارکس از تاريخ تلقی شد!! نقد 

مارکسی اقتصاد سياسی القاء گرديد!! استراتژی و تاکتيک کمونيستی پرولتاريا 
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ها به حساب آمد!! آنچه مارکس و کارگران  ر مبارزه طبقاتی و مانند ايند

همرزمش طرح يا پراتيک کرده بودند، به مسلخ فراموشی رفت و در عوض 

فقط نام وی وارد ليست قديسين شد. همزمان و همگن اين فرايند، لنين موقعيت 

مارکس  های قطب عالم وجود را پيدا کرد، نکته، نکته حرفهايش که نقيض گفته

و راهبرد جايگزينی نوعی از برنامه ريزی نظم سرمايه داری با نوعی ديگر 

از سازمان کار همين نظام بود، لباس وحی منزل پوشيد. چنين گفت و چنان 

کرِد لنين، نقطه شروع و ختم هر بحثی، هر تحليلی، هر استنتاجی پيرامون هر 

  نفس کشيدن طبقه کارگر بين المللی گرديد. 

ه اينها فقط مقدمات ماجرا بود. فصل نخست متن را جايگزينی کمونيسم لغو هم

کار مزدی و مارکسی پرولتاريا با کمونيسم خلقی لنينی در همه رويه ها و 

وليد تبخشها و کل مفصلبندی مبارزه طبقاتی تعيين کرد. شناخت مارکسی 

مان داد. گفتسرمايه داری جايش را به اقتصاد سياسی سران انترناسيونال دوم 

ماترياليستی راديکال مارکس پيرامون کارگر، نقش طبقه کارگر و جنبش 

کارگری با تئوری های سرمايه نهاد کائوتسکی و همانندان جايگزين شد. 

سوسياليسم با مالکيت سرمايه اجتماعی توسط قدرت سياسی متحزب باالی سر 

ريا دستور کار پرولتا کارگران بازتعريف گرديد. نابودی سرمايه داری عمالً از

کنار رفت و اتمام کارهای بورژوازی در عرصه مدرنيزاسيون سرمايه داری 

و استقرار الگوی ويژه ای از نظم اقتصادی، سياسی، مدنی و حقوقی نظام 

بردگی مزدی جايش را اشغال کرد و همين کار معماری ساختمان سوسياليسم 

  خوانده شد. 

 و وارونه سرمايه مدار تحليل به کمونيسم خلقی لنينیکارکرد دومين فصل کتاب 

تن در اين بخش بس داشت.شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری اختصاص 

طومار مبارزه ضد سرمايه داری با کوبيدن بر طبل امپرياليسم ستيزی خلقی 

و عمالً   !! خورد بودن ذاتی »تريديونيونيست«تکميل گرديد، طبقه کارگر مهر 

انقالبی سپرد. طيف وسيع و نيروی عظيمی از » خلق«جای خود را به 

بورژوازی جهانی مدال انقالبی بودن دريافت نمود. مناسبات بردگی مزدی!! 
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 .دولت و حزب بر سرمايه اجتماعی عين سوسياليسم قلمداد شدمالکيت  به شرط

! نشست!» سرمايه داری رشد آزاد«بر جايگاه خصم خشمگين » امپرياليسم«

 رابطه خريد و فروش نيروی کارشيفته انکشاف » ملی پوش«ه داران و سرماي

ی گرفتند!!. حزب يگانه مالک تميز تعلقات طبقات» ضدامپرياليسم«نشان افتخار 

و تشخيص موقعيت نيروها در آرايش قوای طبقات اجتماعی به حساب آمد!! 

را می فشرد، در صف انقالب جای هر اليه، نيرو و جمعيتی که دست حزب 

 اتها، کشفي ديگران اهل اردوی ضد انقالب شدند و باالخره اين بدعتگرفت!! 

 مانيفست رهائی انسان، »مارکسيسم« ،سره» کمونيسم«ها به عنوان  و تئوری

و ايدئولوژی مقدس پرولتاريای انقالبی، به جريان ذهن و زندگی و مبارزه و 

تزريق گرديد. در يک کالم کمونيسم خلقی لنينی  همه چيز کارگران کشورها

بر متن شرائط روز جهان سرمايه داری و در راستای چشمداشت بخشی از 

قطار مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه بردگی مزدی را  ،بورژوازی بين المللی

به طور کامل از ريل خارج کرد. جدال و ستيز ميان دو قطب سرمايه جهانی، 

های غربی در يک سوی و قطب اردوگاه سرمايه داری  قطب امپرياليست

در سوی ديگر را جايگزين جنگ طبقاتی »!! کمونيسم« دولتی با بيرق 

پرولتاريا عليه بردگی مزدی ساخت. صف مستقل طبقاتی کارگران دنيا برای 

بهه جنگ دو قطب مذکور را برچيدن مناسبات کار مزدی را از هم پاشاند و ج

  بر جای آن گشود.» ليه امپرياليسممبارزه خلق ع«از جمله  زير نامهای مختلف

گسترش روزافزون شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری و وقوع جنگهای 

به رشد زمينه های  ميدان داری کمونيسم  ،جنايتکارانه امپرياليستی اول و دوم

 خلقی و اردوگاه کمک چشمگير نمود. بازتقسيم اقتصادی و ارضی دنيا ميان

نوعی بازتقسيم جهان ميان دو قطب غربی و اردوگاهی ، شکل ها امپرياليست

  . را پيدا کردسرمايه داری 

دوم آثار همين تقسيم را بگونه ای بارز، امپرياليستی جامعه ايران بعد از جنگ 

نه ديکتاتوری هار رضاخانی، اما شخص . بار ديدبر گرده اوضاع روز خود 

وی به ويژه با توجه به کارنامه اش در سالهای آخر جنگ و همدلی با فاشيسم 
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هيتلری قادر به کسب مقبوليت در محاسبات مشترک دو قطب سرمايه جهانی 

 که او بساط گرديداين  متفقينهای چون و چراها و بده و بستان نشد. حاصل 

خويش را به کسی بسپارد که فاتحان جنگ مشخص  جای جمع کند و مأموريت

فروپاشی ديکتاتوری هار رضاخانی به هر حال گفتنی است که  می سازند.

سست شدن موقتی پايه های استيالی امپرياليست های انگليسی و غربی در 

 .عيان می ساختاينجا و بالعکس تقويت پايه های نفوذ و قدرت اردوگاه را 

  پرداخت.خواهيم به اين موضوع 

سلطنت شهريور بر خالف پادشاهی حاصل کودتای سوم اسفند، روزهای 

و » کمونيسم«فرتوت وارد ميدان شد. شاه از  بسيار نخست عمرش با قيافه ای

 تلقی» کمونيسم«حتی اردوگاه که به زعم وی و بخشی از بورژوازی جهانی 

عميق داشت. با اين وجود امپرياليستهای انگليسی و امريکائی  وحشتیمی شد!! 

ان اصرار نش هم عجالتاً نه فقط تره ای برايش خرد نمی کردند که در تحقيرش

می دادند. ماجرای کنفرانس تهران شايد مصداق مناسبی در اين گذر باشد. شاه 

ت دعوبه گونه ای حساب شده و مطابق برنامه ريزی قبلی به اين کنفرانس 

نشد، همه مصوبات و گفتگوهای سران سه دولت روسيه، امريکا و انگليس 

  پيرامون وضع حاضر و آتی جامعه ايران نيز به طور کامل از وی مخفی ماند.

بورژوازی انگليس با اينکه پيروز کارزار بود اما سرمايه داری اين کشور 

سابق خود زير فشار خرابی های سهمگين جنگ قادر به بازسازی موقعيت 

نبود و در عرصه بين المللی چاره ای نداشت جز اينکه اختتام دوران طالئی 

تسلط پيشين را به نفع رقيبان تازه نفس بپذيرد. طومار بسياری از محاسبات 

سابق کم يا بيش بسته می شد و با وقوع تغييرات جدی در پهنه معادالت قبل از 

سيای وسطا و حوزه خليج يا حفظ جنگ، مسائلی مانند هماوردی با روسيه در آ

گليسی های انظی شبه قاره هند برای امپرياليستخندقهای بسيار طوالنی استحفا

دچار تغيير می شد. در همين رابطه، ايران نقش سابق خود به عنوان يک حلقه 

کليدی استراتژی استيالی امپرياليستی بريتانيا در منطقه را تا حدودی از دست 

محوری آن برای بورژوازی آن کشور به صورت يک حوزه می داد و موقعيت 
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بسيار مؤثر پيش ريز سرمايه مقرر و تثبيت می گرديد. در آن سوی ماجرا 

امپرياليست های امريکائی قرار داشتند که در رابطه با ايران به طور خاص، 

دنيائی از داده ها و پديده های جديد را در مقابل خود می ديدند. نکته مهم اين 

الهای پايان جنگ امپرياليستی ست که در مقطع زمانی مورد گفتگو يعنی سا

استراتژی استيالجويانه  يکا برای معماری جايگاه ايران دربورژوازی امر دوم

امپرياليستی خويش هنوز در آغاز راه بود. مسائل ناشناخته انبوهی پيش روی 

می ديد،  داشت. کسر و کمبودهای زيادی در اين معماری پيش پای خود

سردرگمی های تعيين کننده ای هر گام پيشروی او را زير فشار می گرفت. 

همه اين عوامل و داده ها در کنار هم اوضاع سياسی روز ايران، به ويژه 

  ديد را تحت تأثير قرار می دادند.موقعيت سلطنت شهريور و رژيم ج

ريکائی کای امق را نداشتند، شرهای انگليسی توان دخالتگری ساب امپرياليست

ها و ساز و کارهای مورد نياز اعمال سلطه بالمنازع رمها برای دستيابی به اهآن

مه اردوگاه با ه در چنين شرايطی، امپرياليستی در اينجا نيازمند زمان بودند.

قوا و با داشتن برگهای برنده بسيار، بهره گيری از هر فرصتی را دستور کار 

د جامعه به دالئل متعدد از جمله بن بست . شيرازه اقتصامی کردروز خود 

تاريخی سرنوشت ساز نظام فئودال، بحران جهانی سرمايه داری، عوارض 

ويرانگر جنگ امپرياليستی و سرشکن شدن بار همه اين ها بر چرخه بازتوليد 

سرمايه اجتماعی روز ايران، با شتاب تمام راه فروپاشی می پيمود. بر سينه 

اقد کمترين ثبات، اردوگاه شوروی از يک سوی قطب چنين شرائط متالطم ف

قدرت مورد تنفر بورژوازی بزرگ ايران و رژيم متزلزل شاه بود و از سوی 

مساعدی برای پيشبرد هدف های بسيار ديگر اهرم ها و زمينه های اجتماعی 

  خود می ديد. 

طبقه کارگر ايران در آتش فقر، گرسنگی، قحطی و فشار بی مهار استثمار 

رمايه می سوخت، اکثريت قريب به اتفاق دهقانان نيز چنين وضعی داشتند. س

هر دو طبقه آماده استقبال از هر ندای مبارزه عليه سرمايه داران، فئودال ها، 

وده ترژيم سياسی حاکم و امپرياليست های غربی شريک و حامی آنها بودند. 
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ا، خود در سراسر دني کارگر و حتی دهقانان فقير ايرانی مثل ساير همزنجيران

يسم کمون ،به رغم تمامی فروماندگی و ناآگاهی، به گونه ای خودجوش و طبقاتی

و کوشش های  ها را بيرق رهائی خويش می ديدند. با تأثيرپذيری از آموزش

در روزهای پيش از استقرار ديکتاتوری هار  حزب کمونيست ايران چند ساله

، کمونيسم را با دولت روز روسيه تداعی می کردند، به آن سمپاتی رضاخانی

نشان می دادند از همه اين ها که بگذريم جمعيت قابل توجهی از کارگران 

پيشينه عضويت و فعاليت در سنديکاهای هوادار و همپيوند با کمونيسم خلقی 

اع جاری ا اوضکل اين فاکتورها بعالوه آنچه باالتر در رابطه برا داشتند. لنينی 

جامعه و موقعيت دولت های انگليس و امريکا در ايران، در روزهای پس از 

جنگ اشاره شد، به اردوگاه امکان می داد تا دست به کار تالش مؤثر برای 

گسترش بيش از پيش پايه های نفوذ خود در جنبش کارگری و در فاصله 

  مرزهای داخلی جامعه ايران گردد. 

وضعيت باال سر بيرون آورد. بورژوازی اردوگاهی از دل » حزب توده«

ايران بود که با تکيه بر موقعيت پيروزمند قطب قدرت طبقاتی بين المللی خود 

در جنگ امپرياليستی دوم متحزب می گرديد و رسالت حداکثر اثرگذاری بر 

سير رخدادهای روز جامعه در چهارچوب الگوها و سياست پردازی های قطب 

حزب از تمامی زمينه های مساعد برای جلب دوش می گرفت. مذکور را بر 

توهم توده های کارگر و دهقان برخوردار بود. تا چشم کار می کرد از ضديت 

با استثمار می گفت!! عليه فاشيسم جنجال راه می انداخت!! در هر کجا صالح 

می ديد و کاسبکاری های سرانش اقتضاء می کرد به کمونيسم می آويخت و 

  را مشعلدار مبارزه عليه ستم و سرمايه دار و فئودال می خواند!!!خود 

ايفای نقش حزب توده سوار موج اين امکانات و زمينه ها و توهم ها، وظيفه 

ن در ايرا و دهقانی به عنوان نيروی ذوب توان پيکار طبقاتی جنبش کارگری

. رفترا به دوش می گ باتالق مطامع و انتظارات سرمايه داران اردوگاهی

نمايندگان اين بخش بورژوازی بسيار سريع تر، فعال تر و نقشه مندتر از همه 

 1320بخش های ديگر طبقه خود وارد ميدان شدند. آنها در روز هفتم مهر 
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کنگره مؤسسان حزب را تشکيل دادند. سليمان ميرزا اسکندری، محمد بهرامی، 

حسين نوشين، علی مرتضی يزدی، ايرج اسکندری، نورالدين الموتی، عبدال

کباری، نصرت هللا اعزازی، ابراهيم محضری، رضا روستا، فريدون 

کشاورز، اردشير آوانسيان، رضا رادمنش، علی اميرخيزی  و عده ای ديگر 

ً از اعضای گروه موسوم به  نفر بودند در اين اجالس » نفر 53«که عموما

  )84شرکت داشتند. (

مرامنامه تشکيالت خود را تدوين و مؤسسين حزب چند روز بعد اساسنامه و 

منتشر ساختند. آنها حتا برای معرفی امامزاده جديدالتأسيس خويش هم، از زبان 

متعارف و رسمی بورژوازی استفاده کردند. بنمايه کار احزاب اين طبقه است 

طبقات اجتماعی  تمامیخود را نماينده منافع همگان و  ،که با فريبکاری تمام

کيل دهندگان حزب عين همين ادبيات را به کار بردند. آنان در می خوانند!! تش

هستند و همزمان توضيح » غيرطبقاتی«مرامنامه خود نوشتند که يک حزب 

دادند که کارگران، دهقانان، روشنفکران و پيشه وران را نمايندگی می کنند. 

 ) آن ها در مورد دوتای اول، مسلماً دروغی شاخدار را پيش می کشيدند85(

اما موارد سوم و چهارم را راست می گفتند، مرادشان نيز اليه های مختلف 

 اهداف، بورژوازی ايران، منتهی با رويکرد، دورنما و تعلقات اردوگاهی بود.

های حزب تنها ربطی که به طبقه کارگر ايران پيدا می کرد، برنامه ها و سياست

اين طبقه از ريل مبارزه گستردن دام برای جداسازی هر چه عميق تر توده های 

طبقاتی و سازماندهی وسيع آنها به عنوان پياده نظام ارتش بخشی از بورژوازی 

ً و با صراحت کافی خود را  جهانی در مقابل بخشی ديگر بود. حزب رسما

) اصالحات در نحوه 86خواند. (فظ استقالل و تماميت ارضی ايران نيروی حا

خواهان بهبود وضعيت اقتصادی و بازرگانی استفاده از زمين را می خواست، 

کشور بود. آرزوی توسعه صنايع و معادن و بنادر و شبکه های حمل و نقل 

 »قانون اساسی« بحث اجرای  ،هم خود راتمی نمود. در آخرين برد انتظا

انسان ستيزانه موجود و جايگزينی استبداد سياه حاکم با سلطنت مشروطه را 

حزب هدف انتشارش را مبارزه عليه فاشيسم اعالم  . روزنامهمطرح می ساخت
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می کرد و در شرائطی که جنگ امپرياليستی اندک، اندک، روزهای آخر خود 

يا در واقع دفاع از دولت روز » متفقين« را پشت سر می نهاد، به دفاع از 

  )87می پرداخت. (» اتحاد شوروی«

يچ مخالفتی با می کرد که ه أکيدهمه جا ت و صريح حزب به صورت رسمی

چهره قديس کارگری!!، عضو » آرداشس آوانسيان«سرمايه داری ندارد ونظام 

ی همه جا و برا» افتخارآميز«کنگره مؤسس و کميته مرکزی حزب بسيار 

آيا حزب ما عليه سرمايه داری است؟  نه، پروگرام «همگان توضيح می داد که: 

 ،گفته می شودکه  ما مطابق اصول مشروطيت است، در اين صورت هر چه

) حزب در حاشيه اين مانيفست ها، برائت خود از 88» (بی مورد است.

های به حرف )، هر نوع شائبه باور89کمونيسم را هم  مورد تأکيد قرار می داد (

مارکس را تهمتی عليه خود می ديد و البته همزمان هر جا که نياز داشت، شال 

  بودن را زيب اندام می ساخت. » ستمارکسيست لنيني«و » کمونيست«و قبای 

با تشکيل حزب توده، جنبش کارگری ايران وارد دور تازه ای از برهوت 

پيمائی منتهی به بدترين شکست های تاريخی شد. پيش تر سوسيال دموکراسی 

جمعيت قابل توجهی از فعالين ذينفوذ اين جنبش » حزب کمونيست«ايرانی و 

ً در سياهچال های سلطنت را با خود همراه کرده بودند. ا فرادی که بعضا

رضاخان جان دادند اما عده ای نيز از مهلکه جان سالم به در بردند و اکنون 

به حزب می پيوستند. اين عده بعالوه خيل نسبتاً کثير فعالين ديگر در شرائط 

اردوگاه و خموشی هر کورسوی کمونيسم مارکسی ضد  بين المللی تاخت و تاز

عمالً نقش فرماندهان حوزه سربازگيری حزبی برای احضار سرمايه داری، 

توده های وسيع کارگر به ستادهای قدرت بورژوازی اردوگاهی را عهده دار 

می شدند و در اين گذر ايفای نقش می کردند. حزب توده تمامی اهرم های الزم 

  برای نفوذ گسترده در جنبش دهقانی را نيز با خود داشت. 

اين نکته کامالً مهم است که وسيع ترين بخش بورژوازی ايران در روزهای 

پس از سقوط رضاخان ظرف ابراز وجود اجتماعی خود را نه احزاب ديگر 

که دقيقاً حزب توده می ديد. در اينجا همه چيز با هم جمع بود وهر چه خوبان 
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شانس  همه داشتند يکجا قابل حصول به نظر می آمد. سرمايه دار بودن،

صدرنشينی دولت سرمايه داری داشتن، سهم مطلوب در استثمار پرولتاريای 

جهانی، برخورداری از عزت و جالل بورژوائی و در همان حال مباهی بودن 

به نشان کمونيسم!! فرماندهی انقالب کارگری!! رهبری جنبش رهائی انسان 

خش و نجات بشريت!! همه يکجا، دست در دست هم، خانه بخت اين ب

بورژوازی را دق الباب می کرد. اردوگاه با چشم بندی ها و کراماتش همه اين 

نيمی از سرمايه داران  ا لباس وحدت تن کرد! و بر انداماضداد غيرقابل جمع ر

می شدند!! و به شريعت » کمونيست«دنيا پوشاند. فوج های عظيم بورژوازی 

تاريای لکل پرو داين کار خوی می آوردند!! تا با رو» مارکسيسم لنينيسم«تازه 

برای تسويه حساب با رقبای طبقاتی سازند. حزب  جهانی را لشکر کارزار

توده سوار معجزات اردوگاه شد و به يمن اين اعجازها بر شرائط بعد از سقوط 

رضاخان و پايان جنگ امپرياليستی دوم سفينه پيروزی راند. بنيانگذارانش در 

ه قائم مقام واقعی همه طبقات باشند، عمالً نيز شروع کار وعده کرده بودند ک

چنين نمودند و در عرض مدتی کوتاه در ميان کل طبقات متضاد و متخاصم 

اجتماعی ميدان نفوذ و مانور به دست آوردند. اشرافيت فئودالی، نمايندگان 

فکری بورژوازی از سياستمدار، اقتصاددان، فيلسوف و دانشمندان علوم 

تا تاجر و کارخانه دار، اکثريت قريب به اتفاق فعالين  مختلف عصر گرفته

کارگری روز، شمار کثير سرکردگان جنبش های دهقانی همگی در درون 

ها و اهداف حزب  حزب همزانو و همصدا شدند. برنامه، استراتژی، تاکتيک

ورد سحری همه اين طبقات متخاصم گرديد!! و حاجات تمامی آنها را بی دريغ 

  ت!! برآورده ساخ

بورژوازی از خواندن خطوط طالئی توسعه طبقه اقشار متوسط و پائين 

خطر  مقابله با» اجدادی حفظ تماميت ارضی ميهن«، »صنعت مستقل ملی«

افزايش  متقابالً  ها و سهم بری عظيم تر انحصارات غربی در اضافه ارزش

حصه های خويش، تجسم نقش واالی خود در قدرت سياسی سرمايه داری 

از تمامی اين ها پرشکوه تر و دلپذيرتر کفن و دفن جنبش ضد  ی آتی ودولت
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تادند و دچار خلسه می گرديدند. به وجد می افسرمايه داری توده های کارگر، 

و اشرافيت فئودالی از بشارت بزرگ ارتقاء موقعيت خود به » مالکان ليبرال«

اربابی قرون وسطائی سرمايه داران پرجالل صاحب جاه آينده، تبديل مالکيت 

محتضر آنها به مالکيت کارخانه ها و بانک ها و بنگاههای غول پيکر مالی، 

حصول سهام عظيم مشارکت در برنامه ريزی نظم اقتصادی و اجتماعی 

به اندازه کافی شاد و  و رفع خطر جنبش دهقانی از سر خويش سرمايه داری

ده و مرامنامه و برنامه سرمست می شدند. اين هر دو طبقه در وجود حزب تو

و اهدافش، سوای تحقق اين رؤياها حصول موهبت عظيم ديگری را هم  رصد 

برائت خود از هر نوع می کردند. هر انچه می ديدند چکامه شيوای 

لياقت تاريخی سترگشان در کار رهائی  در عوض توحش و و استثمارگری

  استثمارشوندگان و ستمکشان تاريخ بود!! 

ر حزب د ، (کارگران و دهقانان)تجو کنيم و ببينيم که دو طبقه ديگربايد جس اما

چه می يافتند؟ توده های وسيع کارگر پادو حجره های کسب و کار بورژوازی 

اردوگاهی می شدند، کوه توهمات گمراه کننده مولود کارگاههای شستشوی 

 آگاهیای مغزی سرمايه، بر سر شعور و شناخت آنها آوار می گرديد و جوانه ه

باليدن باز هر ميزان از  ،زير اين آوارهاآن ها در  خودپوی ضد سرمايه داری

  می ماند و می پالسيد. 

به نقش عناصری از فعالين جنبش کارگری نيز يک بار ديگر در همين جا بايد 

نگاهی انداخت. اين نقش از همه لحاظ منفی بود. قشر جلودار طبقه کارگر 

آگاهانه يا ناآگاهانه، وارد يک کاسبکاری رقت بار شد. ايران در اين دوره 

جنبش ضد سرمايه داری توده همزنجير را فروخت و در عوض فقط برای 

خود مقام و منزلت کاذب حزبی کسب کرد. اين واقعيت آزار دهنده ای است که 

بايد آن را باور کرد. خيلی از فعالين سرشناس جنبش کارگری عضويت در 

حزب و همنشينی با نخبگان حزبی برايشان همه چيز و ايفای  نهادهای باالی

 شد.نقش واقعی ضد سرمايه داری در مبارزات طبقه خود، برايشان هيچ چيز

جای شکی نيست که شمار زيادی و در واقع اکثريت غالب اين افراد نادانسته 
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آويختند، اما اين موضوع ذره ای از اهميت  و غرق در توهم به حزب توده

سوء آنها در گمراهسازی جنبش کارگری نمی کاهد. آنان به جای آنکه نقش 

سازمانيابی و اعمال قدرت جنبش شورائی ضد سرمايه داری  يدن،بال چراغ راه

به ماشين حزبی بورژوازی  آنهاقدرت  لزنجيران خود شوند، تسمه انتقاهم

توده به اردوگاهی گرديدند و با همه قوا در اين گذر ادای دين کردند!! حزب 

همين عناصردرس خوانده و فعال کارگری توانست مبارزات فعاليت يمن 

کارگران همه مناطق کشور را به مسير دلخواه خود هدايت کند و جنبش 

ه طبقبا ساير رويکردها و اليه های  دهای خو گری را ابزار تسويه حسابکار

  بورژوازی سازد. 

ه تالش برای سوار شدن بر موج اين را نيز نبايد از ياد برد که حزب در عرص

ی به ميدانداری فعالين کارگرهيچ گاه توهم و نارضائی توده های استثمار شونده 

متوهم به خود بسنده نمی نمود. سران حزب در اين گذر به هر فرد ذينفوذی از 

هر طبقه استثمارگر که به هر دليل خود را مخالف رژيم می ديد و با توسل به 

 با بيشترين ولع روی انست عده ای را به سوی حزب کشاند،هر ترفندی می تو

ل و همگن با ک ارکحزب طبيعی ترين  باالنشينانبرای  اقداماين  می آوردند.

حزبشان، اردوگاهشان، استراتژی و اوالً بود، به اين دليل که  يشانپرنسيپ ها

خود نيز علی العموم از طبقات  ثانياً  اهدافشان از آن ارتجاع بورژوازی بود.

 تثمارگر اس اقشار اجتماعیبه عناصر ذينفوذ  توسلدر زمينه استثمارگر بودند. 

  است.  يیبسيار گويا نمونه» تقی فداکار«داستان 

سالهای سياه حاکميت رضاخان، بورژوازی کارخانه دار، ارتش، شهربانی در 

سوی، اشرافيت فئودال و  در يک ،و روحانيون هم نفع آنها در استان اصفهان

سر ميزان سهم زميندار و روحانيت همپيوند اين جماعت در سوی ديگر، بر 

با هم رقابت  ،کارگر و دهقان و طول و عرض حصه قدرت در استثمار توده

عليه کارگران دست  نوع بربريتیبه هر  صنايعو جدال می کردند. صاحبان 

ال جنايتکارانه س» قانون«يب می زدند و جنبش کارگری به ويژه پس از تصو

به سر می برد. در چنان شرائطی کارگران کارخانه ها، در حالت رکود  1310
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ی اردوگاه، راه عريضه نگار وفادار به سننبا تشويق و هدايت فعالين کارگری 

ک و طولی نکشيد که ي به اين روش آويختندرا پيش گرفتند. آنها هر روز بيش 

ا ه . چيزی که از همه لحاظ با سياست!!راه انداختند» شکوائيه نويسی« جنبش 

در آن زمان » تقی فداکار«و راهبردهای بورژوازی اردوگاهی خوانائی داشت. 

ل ها قبدارالوکاله حقوقی داشت. او از سال در شهر اصفهان وکيل دعاوی بود و

از برخی عناصر و  ،ابت های پيش گفتهدر چهارچوب همان مشاجرات و رق

فرصت را مغتنم شمرد  . در همين راستامحافل طيف نخست دل پرخونی داشت

و در چهارسوق رفرميسم شکوائيه نويسی سنديکاليستی کارگران شروع به 

فعاليت برای پيشبرد هدف های شخصی خويش کرد. همه جا جار زد که آماده 

دهقان است!! و برای احقاق مطالبات اين پذيرش شکايات توده های کارگر و 

انسان های زحمتکش به شيوه های قانونی، از هيچ کوششی دريغ نخواهد کرد!! 

خيلی کارگران و دهقانان که در شرائط روز دستشان از همه جا کوتاه بود، 

. به وعده های وی دل بستند، )90( سريع در مقابل دارالوکاله وی صف کشيدند

ريضه نگاری را چاره کار ديدند!! و اين کار را جايگزين پهن کردن بساط ع

از اين طريق و به يمن اين کار سالح » تقی فداکار« مبارزه طبقاتی کردند!! 

او برای ادامه بهره گيری از اين مؤثری برای باج خواهی ار رقيبان پيدا کرد. 

ز ست اد» فداکار« سالح به حزب توده نياز داشت و حزب با احساس اين نياز 

پای نشناخته آماده هر نوع معامله گری با وی شد. همه محمل ها کنار هم رديف 

گرديد. کارخانه داران اصفهای در سال های جنگ روابط حسنه ای با عمال 

ا آنها ب» فداکار« نازيسم داشتند و حزب توده مناقشات شخصی و نفع جويانه 

ه ساخت. طولی نکشيد کرا دستاويز صدور کارنامه فاشيسم ستيزی برای وی 

فداکار از سوی سران حزب به سمت رئيس کميته ايالتی اصفهان منصوب شد 

کل اين حوادث و کمی اين طرف تر نماينده حزب در مجلس شورای ملی گرديد. 

م هرا  توده تعلق سياسی خود به حزب حتیکه فداکار  رخ می داددر شرائطی 

رژيم شاه و اپوزيسون های ليبرال  امپرياليست های حامی از دولت های وقت،

نکته قابل توجه آن است که اين انکار مقبوليت الزم  .انکار می نمود اين رژيم
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او به عنوان فردی از طبقه سرمايه دار، فقط با  را هم پيدا می کرد. زيرا

 بورژوازی اردوگاهی معامله نمی نمود، همزمان با عوامل دولت انگليس هم

 بده و بستان بود. در  به اندازه نياز

، اکثريت قريب به اتفاق کارخانه ها در 1322و  1321در فاصله سال های 

تمامی شهرهای بزرگ دارای سنديکا شدند. سنديکاهائی که همگی دکه تجارت 

حزب توده در جنبش کارگری بودند. توش و توان طبقاتی اين جنبش را باروت 

. حزب چند ماه پس از تأسيس، سالح چانه زنی بورژوازی اردوگاهی می کردند

شورای مرکزی «خورشيدی بازسازی تشکيالت موسوم به  1321در سال 

را دستور کار فعالين کارگری متشکل در صفوف » اتحاديه های کارگری ايران

خود نمود. در آن هنگام بر امتداد دستاوردهای جنبش سنديکاسازی حزب 

مايز استقرار اتحاديه ها در کمونيست ايران در دوره پيشين، چهار مرکز مت

شهر تهران وجود داشت. اتحاديه هائی که ديکتاتوری هار رضاخانی آنها را 

و  احياء دوباره زمينگير کرده بود اما اينک با فعاليت اعضای کارگر حزب

هزار  10فعال می شدند. بر اساس گزارش ها، در اين چهار مرکز بيش از 

انستند و برای طی پيچ و خم مبارزات کارگر، خود را عضو سنديکاها می د

از زعمای حزب و اتحاديه ها کسب دستور و تکليف می نمودند.  خود روزمره

ميالدی) چهار مرکز اتحاديه ای باال  1944( 1323در يازدهم ارديبهشت سال 

حزب، سازمان متمرکز واحدی پديد آوردند و نام بالنشينان بر اساس خواست 

را برای تشکل جديد » حاديه های کارگران ايرانشورای متحده مرکزی ات«

به عضويت  بر اساس تصميم حزب انتخاب کردند. اين سازمان در همين سال

 »فدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری« موسوم به نهاد کارگری بين المللی 

)The leftist world fedration of trade union) يا (WFTU .در آمد (

عی را برای سنديکاسازی و انجماد جنبش کارگری ايران همزمان فعاليت وسي

ها به کمک اين تالش» شورای متحده«در رفرميسم سنديکاليستی به عمل آورد. 

يا به بيان ) 91(رد، در آ هزار کارگر را زير نفوذ خود 300توانست حدود 

 کارگر را ساز و برگتوده واقعی تر سنديکاهای متشکل از اين جمعيت عظيم 
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بورژوازی سازد.  روز و تسويه حساب حزب توده با ساير احزاب رقابت

از اعضای سرشناس کميته مرکزی خود را در  »رضا روستا«حزب، سپس 

ه را ب» ظفر«پست های کليدی شورای متحده مرکزی منصوب کرد و نشريه 

طبقه کارگر  )92(عنوان ارگان سياسی تشکل مذکور در دست انتشار قرار داد. 

عليه سرمايه دور شد و آلت  خويش تر از ميدان جنگ واقعی هر چه فاحش

  دست بورژوازی اردوگاهی گرديد.

متعاقب اين رويدادها، دولت قوام السلطنه با هدف مهار نقش مسلط حزب توده 

در جنبش کارگری، عده ای از مزدوران و ايادی خود را مأموريت داد تا هر 

سی دست نشانده ضد کمونيستی، پلي کجا که می توانند، برای تأسيس سنديکاهای

 »شمس الدين صدری«و کامالً دولتی تالش کنند. اين عده از جمله فردی با نام 

ر مظف» حزب زحمتکشان«پس از مدتی کوشش با کمک گيری از دار و دسته 

بقائی، کارگران اولترا دگماتيک وابسته به محافل اسالمی و باالخره کشاورزان 

به وجود  ان بازار و مريد روحانيت، تعدادی سنديکاسرمايه دار شريک تاجر

اتحاديه «را  ها آن آوردند. اين سنديکاها را به هم پيوند زدند و حاصل جمع

  )93اسکای) نامگذاری کردند. (» (های کارگران و کشاورزان ايرانسنديکا

در ميان توده های کارگر احساس هراس  ،دولت قوام که از نفوذ حزب توده

بله با يکه تازی می کرد، سوای کارهای باال و به عنوان راهکاری برای مقا

) به 1327( يازدهم ماه ارديبهشت سال 1948حزب، در روز اول ماه مه سال 

تشکيالت دولتی اخير اجازه داد تا زير نام جعلی جنبش کارگری ايران در 

پيمائی کند و مراسم روز کارگر بر پای دارد!! همين خيابان های پايتخت راه

ن کنفدراسيو«نهاد در سال بعد باز هم با دسيسه سران رژيم شاه به عضويت 

در آمد. نهادی که اتحاديه های کارگری منحل در » سنديکاهای آزاد جهان

برنامه ريزيها و سياستهای ضد کارگری امپرياليست های اروپائی و امريکائی 

. تشکلی که به وجود آمده بود تا رقيبی در و پيش می برد ندگی می کردرا نماي

مقابل اتحاديه های کارگری منحل در قطب اردوگاهی سرمايه داری باشد. 

کابينه قوام به اين دسيسه ها تشبث جست اما به موفقيت قابل توجهی دست نيافت 
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کمی اين  و حزب توده همچنان حرف اول را در جنبش کارگری ايران می زد.

يا همان تشکل دولتی موسوم » اسکای«طرف تر و به دنبال سقوط دولت قوام 

به (اتحاديه های کارگران و کشاورزان ايران) شروع به پاشيدن کرد. در درون 

اتحاديه مرکزی کارگران «آن اختالف افتاد، عده ای انشعاب کردند و زير نام 

مودند. يک سال بعد چراغ عمر امکا) اعالم موجوديت ن» ( و کشاورزان ايران

پروژه اتحاديه سازی دولتی عمالً کل امامزاده اخير نيز رو به خاموشی رفت و 

بی سرانجام ماند. با اين وجود ايادی رژيم کوشيدند تا از طريق وصله، پينه 

و محافل مشابه، کاريکاتور فريبی » امکا« و » اسکای«تعدادی از بازماندگان 

سرهم بندی کنند و عضويت در » انديه کارگران ايرکنگره اتحا«به نام 

را ادامه دهند. کارنامه جنبش » کنفدراسيون سنديکاهای کارگری آزاد جهان«

  کارگری ايران در اين سال ها چنين تقرير و تنظيم شد.

  

  

  جنبش کارگری، بورژوازی اردوگاهی و رژيم شاه

فه و سقوط رضاخان کباالتر گفته شد که روند پايان جنگ امپرياليستی دوم 

توازن موقعيت ها را به زيان دولت انگليس و به نفع بورژوازی اردوگاهی 

تغيير داد. اين تغيير اما در شرائط روز دنيا و در چهارراه وقوع مستمر 

رخدادها، قابل دوام نبود. امپرياليست های امريکائی با بيشترين تاخت برای پر 

 می کردند. آنها برای حصول اين هدف ساختن جای خالی شرکای انگليسی تقال

ورژوازی انگليس نيز با اينکه تمامی اهرم های الزم را در اختيار داشتند. ب

و همراه و همدوش امريکا برای حفظ منافع » اسب افتاده بود اما از اصل نهاز«

خود تالش می نمود. رژيم شاه با وحشت و هراسی غيرقابل توصيف از اردوگاه 

می خواند، به اياالت متحده می آويخت و برای انداختن » کمونيسم«و آنچه 

 »کمونيسم«خود به آغوش اين قطب از پرداختن هر بهائی استقبال می کرد. 

ها و کل بورژوازی در عظيم ترين  ک همگنی و اتحاد کل دولتستيزی، مال
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بخش جهان روز بود. بخشی که به هر دليل ستيز با کمونيسم را در نفرت 

راطی نسبت به انقالب اکتبر و جامعه روز شوروی و احزاب متمايل به اف

  اردوگاه معنا می نمود! 

بورژوازی اردوگاهی برای چالش اين روند به هر کاری دست می يازيد. همه 

افزون تری از طبقه  چه محافل هرافراد و تالش خود را به کار می گرفت تا 

حزب توده سازد.  خود همراه سازد. با را يا حاکم سرمايه دار اعم از اپوزيسون

های ديگر  قدرت خود و اردوگاه در مقابل بخشبرای سنگين سازی کفه 

 رايشب يک سالح بيشتر نداشت و البته همين سالح به اندازه کافی، بورژوازی

سرمايه دار تاجری را می ماند که در سراسر جامعه  حزب کارا و کارساز بود.

و دهقانی داشت. قدرت پيکار توده های کارگر و  بنگاه فروش جنبش کارگری

دهقان را با فراغ بال و به کمک فعالين کارگری سنديکاساز يا سرمايه داران 

را دستمايه حضور در قدرت  تجارتعضو می فروخت و عاديدات انبوه اين 

جايگزينی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر سياسی سرمايه داری می کرد. 

ای از محموله ه» متفقين«با فاشيسم ستيزی سرمايه ساالر نسخه پيچی شده 

خطار انخست اين سوداگری بسيار شنيع شرم آور بود. حزب رسماً به کارگران 

داد که برای حفظ منافع مشترک اردوگاه و دولت های عظيم امپرياليستی از 

و مبارزه در مراکز کار کشور خودداری ورزند و نام اين هر گونه اعتصاب 

  کار خود را مبارزه ضد فاشيستی نهاد!!!

حزب توده ايران به منظور حفظ آرامش پشت جبهه شوروی در زمان جنگ «

از اعتصاب کارگران کارخانجات اسلحه سازی و کارگران نفت آبادان برای 

ا زيرا تضاد اصلی جهانی ر افزايش دستمزد و امتيازات صنفی جلوگيری کرد

   )94» (در آن زمان تضاد بين فاشيسم و دموکراسی تشخيص می داد

 اين از ، سرمايه گذاری حاصلفروش جنبش کارگری به بورژوازی باحزب 

رای ب اين امکاناتاز  بهره گيریسياسی سرمايه و  ورس حاکميتدر ب ،فروش

اوراق آغاز کرد و ادامه داد. بورژوازی اردوگاهی  قدرتتحکيم پايه های 

  قطور اين کارنامه را در صفحات بعد مشاهده خواهيم کرد.  
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  قيام کارگران اصفهان

حديث هيچ چيز  مبارزه طبقاتیدر پروسه رخدادهای روز سقوط رضاخان 

يچ هاتفاق نمی افتاد. نبود. هيچ تغييری در هيچ گوشه مناسبات اجتماعی حاکم 

نبش هيچ ج بود و قيام نکرده عليه هيچ طبقه استثمارگر طبقه استثمارشونده 

هيچ نقشی بازی نمی نمود.  رخ می داد، طبقاتی و اجتماعی واقعی در آنچه

عظيم ترين بخش بورژوازی جهانی و دولتهای بالعکس، به جای همه اين ها، 

کشاف متولی پيشبرد پروسه انفاتح جنگ امپرياليستی بودند که قدرت سياسی 

ليستی ايران را بر پايه مصالح، توافقات و منافع مشترک خود دستکاری کاپيتا

می کردند. يک ديکتاتور هار مجری فرايند مذکور را مستعفی می ساختند و 

جای او بر کرسی صدارت می نشاندند. سقوط   ديگری را به ديکتاتور جنايتکار

ود، اين نب رضاخان در روايت مبارزه طبقاتی روز پرولتاريا چيزی فراتر از

ف بر خال اما با همه اين ها، اهميت داشت. پيش تر گفتيم که سلطنت شهريور

پادشاهی محصول کودتای سوم حوت، تا سال ها فاقد توان الزم برای مهار 

ر به توده های کارگر مجال کامل جنبش های کارگری و دهقانی بود و همين ام

ن برده مزدی در اصفهان قيام پرشور هزازاخيزش و طغيان می داد.  پيکار،

کارگران از حلقه ای از طاليگان پرشکوه اين شورش ها را تشکيل می داد. 

ای وزانه هرترين ترين و مرگبار طوالنی درمشکل ها پيش عاصی بودند. سال

ها حبس بودن نفسها و  تحمل سرکوب دستمزدها، فقر، گرسنگی، ترينکار، نازل 

اکميت سياه رضاخانی آن ها هر روز خالصه نمی گرديد. در تمامی دوران ح

بدون هيچ دليل توسط اربابان جنايتکار سرمايه دار شالق می خوردند و تنبيه 

آنها به کرات عليه اين وضع عصيان می کردند اما هر بار به بدنی می شدند. 

وحشيانه ترين شکل ممکن سرکوب می شدند. سقوط رضاخان نقش شکستن 

ر شده ساليان متمادی را مجال پرشکوه ترين سدی را داشت که سيل قهر مها

  طغيان ها می داد. کارگران به پا خاستند و با صدور بيانيه ای اعالم داشتند که: 

کارگران حاضر نيستند دوباره در کارخانه تفتيش بدنی شوند، در کارخانه «

فلک شوند، در کارخانه مورد اهانت چاقوکشان صاحب کارخانه قرار گيرند، 
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در کارخانه به وسيله پاسبان ها و مأموران لشکر اصفهان در مقابل چشمان 

همکارانشان مورد ضرب و شتم قرار بگيرند، کارگران حاضرند بميرند ولی 

پيش از صدور اين بيانيه و شعله ور شدن آتشفشان )  95» (ديگر تحقير نشوند

ندار، فرماندهی قهر توده های کارگر، همه کارخانه داران، صارم الدوله استا

اش با قيام، آماده بلشکر اصفهان، پليس و ساير نهادهای سرکوب، برای مقابله 

، آنها در تمامی سال های سياه پس از استقرار کارگران اين را می دانستند. دادند

سلطنت رضاخان با کشتارها و حمام خونهای همين جبهه متحد ارتجاعی رژيم 

که در چهارچوب رويکرد سالهای آخر عمر  رويارو بودند. جبهه بربرمنشانی

حاکميت رضاخان، با فاشيسم هيتلری نرد همدلی می باختند و سبعيت سرشتی 

» محور«فاشيستی دول  –طبقاتی خود را با مزدورمنشی برای ائتالف نازيستی 

تکميل می کردند.  کارگران ظرفيت توحش و درندگی اينان را بسيار خوب در 

های الزم   دست به چاره انديشی همين خاطر و به ندحافظه روز خود داشت

زدند. آنان با اعزام افرادی به شهرهای مختلف استان، از همزنجيران خويش، 

حتی از فعالين جنبش های دهقانی منطقه کمک خواستند. تقاضای کارگران با 

  استقبال وسيع استثمارشوندگان استان و حتی جاهای ديگر مواجه گرديد. 

ارتش و پليس و اوباش سازماندهی شده  1323فروردين سال  22صبح روز 

توسط استانداری اصفهان به کارخانه ريسباف به عنوان يک سنگر مبارزه و 

  مقاومت توده های کارگر يورش بردند. خبر شبيخون نيروهای هار بورژوازی

 ليدمراکز کار و تو همهکارگران  نه بسيار سريع در سطح شهر پيچيد.به کارخا

تاً جمعيت نسببرخاستند.  دست از کار کشيدند و به حمايت از همرزمان خويش

کثير کارگران و دهقانان نواحی اطراف که از پيش و به دنبال صدور فراخوان 

کارگران اصفهان آماده پشتيابی از همرزمان بودند نيز در همان روز به صف 

ران کارخانه ها، قيام پيوستند. يک جنگ واقعی آغاز شد. در يک سوی کارگ

فروشگاهها، کارگاهها، مزارع، مراکز دولتی، دهقانان فقير مناطق مختلف 

استان و در سوی ديگر بورژوازی درنده شهر و کل نيروهای سرکوب و قهر 

  سلطنت سياه شهريور وارد صحنه خونين کارزار شدند. 
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هر جريان ماجرا را دنبال کرد، اما حزب توده از طريق اتحاديه کارگری ش

فقط از اين منظر که چگونه و به چه قيمتی قيام را بفروشد و در جريان اين 

فروش موقعيت بهتری در ساختار قدرت سياسی روز سرمايه برای خود دست 

کارگران در مقابل تهاجم ارتش، پليس، اراذل مسلح کارخانه داران و و پا کند. 

اومت زدند. در وسيع ترين سطح به خيابان های شهر استانداری دست به مق

ريختند، همه جا به زد و خورد پرداختند و قوای سرکوب بورژوازی را عقب 

با اطالع از ماجرای قيام،  »ساعد«فردای آن روز دولت ) 96(راندند. 

هراسناک دست به دامان مجلس بورژوازی شد. ساعد از آن دسته نمايندگان 

د هميشگی امپرياليست های انگليسی بودند خواست که برای اصفهان که همپيون

دفاع از منافع و مالکيت و اموال کارخانه داران شهر چاره ای انديشند. مجلس 

سرمايه دست به کار شد و افرادی را برای حصول اين هدف شوم و سرکوب 

 نقشه مندتر قيام راهی اصفهان نمود. ارتش، استانداری، پليس و کل قوای رژيم

محاصره سراسری معيشتی توده های کارگر و استثمارشوندگان دهقان حامی 

راه رسيدن هر ميزان خورد و خوراک و آذوقه آن ها را يگانه چاره کار ديدند. 

با چشم باز ناظر اين » حزب توده«را بر کارگران و خانواده های آنها بستند. 

ض توده های معتر معيشتی و غذائیمحاصره دسيسه بربرمنشانه وضعيت بود. 

کارگر توسط نيروهای سرکوب دولت ساعد و صاحبان سرمايه را از نزديک 

تماشا می کرد، اما حاضر به برداشتن هيچ گامی برای هيچ ميزان همراهی با 

کارگران نمی گرديد. حزب، بر اساس آنچه کميته مرکزی حزب مسلط اردوگاه  

قطب قدرت سرمايه جهانی بار تعيين می کرد و در پاسخ به نيازهای روز اين 

رسالت گمراهسازی توده کارگر در برهوت مبارزه ضد فاشيستی را به دوش 

می کشيد و بايد خطر جنبش کارگری را از سر سرمايه داران صاحب کارخانه 

رفع کند. سران حزب چنين کردند. از هر اقدامی برای بسيج حمايت کارگران 

ان اصفهانی خود نه فقط دريغ نمودند که استانها و شهرهای ديگر، از همزنجير

سد راه وقوع همبستگی طبقاتی آنها شدند. قيام کارگران در چنبره کاسبکاری 

  شوم حزب و زير فشار سرکوب رژيم از ادامه راه عاجز ماند. 
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  آذربايجان» جنبش خودمختاری طلبی«بورژوازی اردوگاهی و 

سرمايه داری اياالت متحده نيرومندترين و رو به رشدترين قطب سرمايه 

جهانی را تعيين می کرد و همزمان بورژوازی امريکا هارترين و مصمم ترين 

پرچمدار کمونيسم ستيزی در سطح دنيا بود. تقسيم ارضی و اقتصادی جهان 

ر را د بين امپرياليستها يا قطب های غول پيکر سرمايه، معنای زمينی خود

تقسيم اقتصادی پيدا می نمود و بورژوازی اياالت متحده در اين تقسيم بندی 

موقعيتی از همه لحاظ فائقه و برتر داشت. رژيمهای حاکم در تمامی جوامعی 

که پروسه انکشاف کاپيتاليستی را طی می نمودند يا اين پروسه را به فرجام 

ايه های قدرت و سهم مطلوب برده بودند، راه شتاب توسعه انباشت و تحکيم پ

در استثمار پرولتاريای جهانی را در آويختن به اين قطب می ديدند. رويکردی 

که امپرياليست های امريکائی نه فقط به استقبال آن می شتافتند که با تمامی 

ساز و کارهای الزم و متداول تر از همه، با حمام خون، کودتا و راه اندازی 

قرمز پهن می کردند. شرائط جهانی چنين بود و جنگ ها زير پايش فرش 

جامعه روز ايران در کانون داغ اين تالطمات قرار داشت. در چنين وضعی، 

موقعيت مساعدتر بورژوازی اردوگاهی در توازن قوای سالهای آخر جنگ در 

درون جامعه ايران، به پديده ای محتضر و چراغ دم باد می ماند. اردوگاه 

چرخه بازتوليد، انکشاف و تسلط يابی سرمايه داری روز پاسخگوی نيازهای 

ايران، آنگونه که اليه های متوسط و باالی بورژوازی و رژيم شاه می خواستند 

نبود. از اين که بگذريم برای همه اين اليه ها و قدرت سياسی مسلط نماينده 

! !آنها، آنچه شوروی و اقمارش دنبال می کردند، عين کمونيسم محسوب می شد

که بايد با آخرين سرعت از آن دوری می کردند. در دل اين محاسبات و 

، جستجوی جای مؤثرتری در ماشين برای اردوگاه هبرگ برنديک منظرها، 

پارلمانتاريستی احزاب و نيروهای  فعاليتدولتی بورژوازی ايران از طريق 

ن مياردوگاهی بود. استالين و کل حکومت وقت شوروی برای دستيابی به ه

حربه، حداکثر کوشش ها را به عمل آوردند. چرا فقط گزينه پارلمانتاريستی؟ 

به اين دليل روشن که بورژوازی اردوگاهی چشم انداز مناسبی برای کودتاگری 
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موفقيت آميز در پيش روی نداشت. در کنار راهبرد باال، اهرم ديگری که توجه 

ستفاده از موقعيت حزب کمونيست شوروی را به خود مشغول می ساخت. ا

ويژه آذربايجان و تبديل سرنوشت توده های کارگر و دهقان اين ديار به يک 

ی با رژيم جنايتکار شاه بود. برگ بازی مؤثر در معامله گری ها و قمار سياس

کارگيری اين کارت از يک سوی قربانی نمودن انبوه استثمارشوندگان کارگر ب

نياز داشت و از سوی ديگر احتمال بردش  و دهقان و جنبش های طبقاتی آنها را

 وا ايرانینمی توانست باال باشد. با همه اينها بورژوازی حاکم روس و متحدان 

شروع هر کدام از سر انتظارات و منافع خاص خويش آزمودن اين کارت را 

 1325تا سال کردند. حزب کمونيست شوروی در فاصله ميان سقوط رضاخان 

های قوام، ساعد، بيات و صدراالشراف به صور مختلف  و حتا بعدتر با دولت

وارد معامله شد. حصول توافق بر سر انتظارات اقتصادی روسيه در صدر 

اما بهبود موقعيت حزب توده و هموارسازی راه حضور مؤثر  بود،گفتگوها 

و مقاوله نامه های   معامالتاين حزب در پارلمان و دولت نيز بخش مهمی از 

ی ديگر جريان توب را تعيين می نمود. آن سوی ماجرا اما حوادثمکتوب و نامک

ها يا کالً رژيم شاه در طول دوره مذکور با همراهی  داشت. همه اين دولت

امپرياليست های غربی پروسه چالش دوران بی ثباتی و تشتت قدرت سياسی 

را پشت سر می نهادند. چگونگی کاهش، افول و پااليش موقعيت دست باالی 

ژوازی اردوگاهی در جامعه ايران، در حوزه های مختلف، از توقعات بور

اقتصادی گرفته تا خروج ارتش سرخ، تا پايان دادن به ميدانداری حزب توده 

تلقی می شد، اجزاء ويژه و حساس اين پروسه را » چپ«و رفع خطر آنچه که 

و  دتشکيل می داد. سير رخدادهای روز از آرايش قوای طرفين تبعيت می کر

بورژوازی اردوگاهی با همه توان حی و حاضرش می کوشيد تا شايد توازن 

موجود را حتی االمکان به سود خود حفظ کند. کمک به تأسيس دولت 

  آذربايجان از جمله اين کوشش ها بود. » خودمختار«

پيش از هر چيز تصريح کنيم که کمونيسم خلقی لنينی و بورژوازی اردوگاهی 

را مثل تمامی مسائل ديگر مربوط به جنبش های » احقوق ملت ه«بحث 
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های مختلف  ساز و کار مفاصا حساب ميان بخش ،اجتماعی و مبارزه طبقاتی

جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر می کرد و در اين قلمرو نيز  بورژوازی

گفتگو فقط بر سر شيوه نگاه اردوگاه به مسأله بود که قربانی می گرديد. 

» سملنيني«ايران نيست، کل مقوله شناخت و استراتژی بلشويسم و آذربايجان در 

ديگر فاقد بنمايه  حوزه هایبسان همه  حوزهو حزب کمونيست شوروی در اين 

ضد سرمايه داری و مارکسی بود. با اين وجود، آنچه در حوصله بحث حاضر 

ً اشاره ای کوتاه به واقعه آذربايجان ايران است. جنب ش ما می گنجد، صرفا

کارگری اياالت ترک نشين از جمله کانون های داغ، ملتهب و کامالً پرشور 

د. کارگران تبريز و ساير به حساب می آممبارزه طبقاتی توده های کارگر 

ها پيش از آن تاريخ نقش پررنگی در صف آرائی های سياسی  شهرها از سال

مورد جنبش های و طبقاتی روز جامعه داشتند. اين مسأله به گونه ای ديگر در 

های ضد فئودالی زيادی روی می داد انی منطقه نيز صدق می نمود. شورشدهق

يا در حال رخ دادن بود. در خيلی جاها توده های دهقان رسماً از پرداخت بهره 

مالکانه سر باز زده و بر الغاء مناسبات فئودالی پای می فشردند. هر دو جنبش 

های بسياری برای جهتگيری به سوی  کارگری و دهقانی آذربايجان آمادگی

ايفای نقش در ابعاد سراسری و شورائی، تسويه حساب با بقايای فئوداليسم، 

جايگزينی پروسه انکشاف کاپيتاليستی با تشکيل شوراهای طبقاتی، الغاء 

مالکيت های فئودالی، برنامه ريزی کار و توليد توسط شوراهای کارگری يا 

و دهقانان با راهبرد نفی راه حل های کاپيتاليستی  شوراهای متشکل از کارگران

انکشاف اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه داشتند. سوء تعبير نشود، منظور 

مطلقاً اين نيست که کارگران و دهقانان فقير آذری تمامی آگاهی و تدارک الزم 

ه آنها کاين کار را دارا بودند، قطعاً چنين نبود، نکته مورد تأکيد فقط اين است 

از خود ظاهر  چشمگيریبرای اتخاذ اين رويکرد و تاختن در اين جهت آمادگی 

می ساختند. وضع آنها چنين بود، اما در خالً ميدانداری کمونيسم لغو کار مزدی 

  به حزب توده می آويختند.  ،طبقه کارگر و از سر استيصال و اضطرار
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د بر يستی، عمالً بستن سدر چنين وضعی کوبيدن بر طبل خودمختاری ناسيونال

کارگر، طبقه سر راه هر جهتگيری راديکال و ضد سرمايه داری توده های 

حلق آويزی هر دو جنبش به دار قدرت بورژوازی، انسداد مجاری مبارزه 

 و ايالت مذکوررزات کارگران و دهقانان در طبقاتی و به شکست کشاندن مبا

وديت حکومت خود مختار ايران بود. اعالم موج روز در سراسر جامعه

آذربايجان عمالً به ضربه ای می مانست که بورژوازی اردوگاهی در پروسه 

تسويه حساب خود با رقبای درون طبقاتی ايرانی و بين المللی بر پيکر جنبش 

سيره و سنت اردوگاه کارگری وارد می کرد. در گستره اين طرح، آنچنان که 

شم بورژوازی ترک زبان می گرديدند، کارگر آذربايجان خدم و ح بود، توده

طبقه سرمايه دار و فئودال آذربايجان در اتحاد با اردوگاه، حکومت خودمختار 

ای هانان می پرداخت، مثل همه دولتتشکيل می داد، به استثمار کارگران و دهق

 بورژوازی از جمله نوع اردوگاهی، طبقه کارگر را به روز سياه می نشاند،

ينها، شريک قدرت اردوگاه می گرديد و برج قدرت حضور در ازای تمامی ا

کيل تا پيش از تشيران و منطقه را قوام می بخشيد. و نفوذ اين قطب سرمايه در ا

حزب توده به عنوان سازمان » فرقه دموکرات آذربايجان«جريان موسوم به 

قدرت و ابراز وجود بورژوازی اردوگاهی، به اندازه کافی مبارزات کارگران 

دهقانان اين منطقه را مثل همه جاهای ديگر به باتالق سازش با استثمارگران  و

سوق داده بود. در سراسر آذربايجان دهقانان فرياد می زدند که حاضر به 

هزار  60پرداخت بهره مالکانه فئودالی نيستند، فقط در يک منطقه بيش از 

بيدند، آنها اعالم استثمارشونده دهقان، بر سينه اربابان فئودال دست رد کو

داشتند که هيچ مقدار از محصول کار ساالنه خود را تحويل خان ها، مباشران 

و اربابان دژخيم فئودال نخواهند داد. دهقانان فقير آذری شعارها و گفته های 

) و درست در همين جا بود که حزب 97خويش را لباس واقعيت پوشاندند (

حزب با ترفند و عوامفريبی از دهقانان توده وارد ميدان شد. سران و فعاالن 

خواستند تا حتماً با فئودالها مماشات کنند، يوغ استثمارگری آنان را گردن نهند، 

مطيع فرامين آنان باشند و بخش عظيم حاصل رنج و مشقت شبانه روزی خود 
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را به جای اينکه نان سفره فرزندانشان شود، زير نام بهره مالکانه به حساب 

  ودال ها واريز نمايند!! دارائی فئ

حزب در رابطه با جنبش کارگری نيز همه جا، خواستار تن دادن توده های 

کارگر به استثمارگری وحشيانه صاحبان سرمايه بود و پيشنهادش به کارگران 

در گرفتن حق سنديکاسازی به عنوان دکه چانه زنی بورژوازی اردوگاهی با 

در آذربايجان، مثل ساير نواحی چنين  طيف رقبا خالصه می گرديد. حزب توده

  اردوگاه که کارنامه ای داشت و حال فرقه دموکرات آذربايجان بر اساس آنچه

از » تشکيل حکومت خودمختار«می خواست و در آستانه دميدن در شيپور 

می پرداخت!! اوالً  اين حزببه نقد  ضعی ارتجاعی تر و سرمايه ساالرترمو

زی اردوگاهی را حزب طبقه کارگر و مدافع يکدست اين دستگاه فريب بورژوا

و سازش ناپذير منافع کارگران نام می نهاد!! و از همين منظر راهبرد و 

سياست هايش را حالل مشکالت آذربايجان نمی ديد!! منطقی که اگر چه سران 

 »منصفانه«تا پيش از دريافت دستور حاکمان روز روسيه، آن را  توده حزب

با آن مخالفت می ورزيدند، اما به محض اطالع از خواست  نمی دانستند و

کی ي«سران آن دولت، با آب و تاب تمام به شرح صحت و اعتبارش پرداختند. 

از مسائل بغرنجی که حزب ما در موقع تشکيل يافتن با آن مواجه گرديد، 

موضوع ارباب و مالک بود. عده کثيری از نمايندگان احزاب سياسی که در 

شريف داشتند، از موقعيت خود سوء استفاده کرده، در ميان دهقانان اطراف ت

ساده لوح به تبليغاتی دست زدند که هم منافع دهقانان را از بين می برد و هم 

مايه بدنامی تشکيالت و خسارت کلی اربابان می شد، در نتيجه از اطراف و 

باب زبی و دولتی، اراکناف آذربايجان فرياد ملت بلند شده، متوالياً به مقامات ح

از دست رعيت و رعيت از دست ارباب شکايت می کردند. رسيدگی به 

شکايات نشان می دهد که در ميان هر دو طرف خاطی و گناهکار وجود داشته 

است. مالکين هر چه اجحاف و تعدی بوده است سر دهقانان بيچاره آورده اند، 

عت های غيرقانونی خودداری دهقانانان هم به نوبه خود به جای اين که از بد

  )98» (کنند، از دادن حقوق مالکانه هم شانه خالی نموده اند
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قابل توجه است که نويسنده مطلب باال به عنوان عضو حزب و فرقه تصريح 

می کند که فئودال ها شکايت دهقانان را پيش مسؤالن حزبی می آورده اند، به 

در مجبور ساختن دهقانان به بيان ديگر مالکان فئودال عزم رهبران حزبی 

پرداخت بهره مالکانه فئودالی را حتی از دولت های قوام و صدراالشراف و 

حکيمی هم جزم تر و مصمم تر می ديده اند!! پای بندی سران فرقه دموکرات 

به تضمين منافع سرمايه داران، زمين داران و اشرافيت فئودالی ترک زبان در 

ه های کارگر و دهقان ترک در سوی ديگر، تا يک سوی و تشديد استثمار تود

آنجا بود که حتا تشکيالت سابق خود، يعنی حزب ارتجاعی توده را بسيار 

کارگرپرست و چپ می ناميدند!! و خواستار جايگزينی نقش آن در استان با 

يشتر بتشکلی جديد شدند. تشکيالتی که استمارشوندگان را به اطاعت باز هم 

متقاعد سازد. سرمايه دار، فئودال، کارگر و دهقان را زير از استثمارگران 

ها  سقف منافع مشترک جمع کند!!، دومی ها را طعمه بدون اعتراض اولی

گرداند و سرانجام و در همين راستا بورژوازی آذری را با بهره گيری از 

عضو ذينفوذ کميته » پيشه وری«وگاه بر اريکه زمامداری بنشاند. قدرت ارد

حزب توده و رهبر فرقه دموکرات آذربايجان چند روز پس از اعالم مرکزی 

موجوديت حکومت خودمختار و احراز پست نخست وزيری، برنامه دولتش 

  را به شرح زير به اطالع توده کارگر و دهقان رساند.

شناساندن مختاريت داخلی آذربايجان به دنيا، انتخاب انجمن های واليتی، «

مأموران خائن و انتخاب افراد درستکار، تنظيم بودجه  آبادی آذربايجان، طرد

ملی، ايجاد قشون ملی با سالحهای معاصر، تعليمات اجباری به زبان ترکی، 

تأسيس دانشگاه، توسعه صنعت و تجارت، احداث و تعمير راهها، تنظيم اليه 

قانونی برای رفع اختالف مالک و رعيت با رضايت طرفين، تقسيم اراضی 

مالک مالکان فراری بين دهقانان، تقويت بانک کشاورزی، مبارزه خالصه و ا

با بيکاری، تنظيم قانون کار، قبول مالکيت خصوصی  و کمک به اقداماتی که 

موجب ترقی اقتصاد کشور شود، تأمين بهداشت، بيمه کارگران، حقوق متساوی 
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ت مبرای مليت های مختلف مقيم آذربايجان و باالخره به رسميت شناسی حکو

  )99»  (مرکزی ايران

بورژوازی اردوگاهی که از ديرباز پويه سرمايه ستيزی خودجوش جنبش 

کارگری ايران را به جای رشد دادن، به اندازه کافی طعمه حريق ساخته بود، 

، آن را بيش از پيش مثله می ساخت و »تأمين حقوق خلق ها« اينک زير نام 

سرمايه داران و فئودال ها به بدترين در آذربايجان در آستانه استقرار حکومت 

شکلی سر می بريد. کل اين ترفندها جامه عمل می پوشيد تا در عين حال و 

مقدم بر آنچه گفته شد، کفه توازن قوای ميان بخش های هار بورژوازی جهانی 

در ايران  به سود اردوگاه سنگين ماند. مطابق نقشه تنظيم شده از سوی دولت 

وده سازمان های حزبی خود در آذربايجان را منحل و در روز روسيه، حزب ت

ادغام کرد. کل نيروهای کارگری و » فرقه دموکرات«نهاد جديد موسوم به 

  دهقانی متوهم به حزب پشت سر دولت خودمختار سرمايه به صف شدند. 

نقشه ها يک به يک لباس اجرا تن کردند. در روزها و ماههای نخست، اردوگاه 

که پس از سقوط صدراالشراف » حکيمی«کارزار می ديد، کابينه  خود را فاتح

زمام کارها را به دست گرفته بود، عجالتاً مات و سردرگم باقی ماند و پس از 

مدتی کوتاه مجبور به استعفا گرديد. با سقوط وی، احمد قوام ( قوام السلطنه) با 

 ير شد. قوامحمايت خاص امپرياليست های امريکائی برای بار دوم نخست وز

با کوله باری عظيم از توطئه و طرحهای متنوع داد و ستد، راهی مسکو گرديد. 

برای خام ساختن و فريب صدرنشينان حزب و دولت روسيه شروع به دادن 

وعده و وعيد کرد. باج داد و باج گرفت و در اين معامالت سه وزير توده ای 

د ساخت. حزب توده به دنبال ( کشاورز، اسکندری و يزدی) را وارد کابينه خو

 اهاين اقدام قوام، به صورت بسيار چندش آور و بيشرمانه ای از همه سنديکا

و اتحاديه های کارگری، سازمانهای حزبی و محافل فعال در جنبش های 

دهقانی خواست که حتی از طرح مطالبات اوليه و انتظارات نازل روز خود 

دولت جنايتکار احمد قوام و رژيم دژخيم دست بردارند و حافظ استحکام و ثبات 
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شاه گردند. سران حزب پس از  پايان ماه عسل همکاری و در پی معزول شدن 

   :از مقام خدمتگزاری، بيشرمانه نوشتند

توده های ملت نسبت به هر دولتی که سکوت کنند، به او فرصت می دهند « 

در راه تقويت خود به تا خود را تقويت کند و به هر که مساعدت نمايند او را 

سرعت پيش می برند. پس قدرت شخصی آقای قوام و محبوبيت نخست وزير 

آذر نبود که او را بر سر کار نگه داشت و تقويت کرد، بلکه در  17زمان 

حقيقت قدرت ما و سکوت ماست که به نام قدرت کابينه تجلی کرد و از آقای 

  )100» (قوام نگهداری نمود

» یتوده ا«در آذربايجان و ورود سه وزير  دولت خودمختارشايد بتوان تشکيل 

به کابينه قوام را نقطه اوج موقعيت بورژوازی اردوگاهی در آرايش قوای ميان 

بخش های مختلف اين طبقه در شرائط آن روز جامعه ايران دانست. حوادث 

 طبعد از اين تاريخ سير رو به افت اين موقعيت را تصوير می کند. اردوگاه فق

بای با رق خود د پيش می تاخت. در داد و ستددر فريب کارگران دنيا پيروزمن

آن ها، حتا در معامله گری با رژيم شاه  مورد حمايتامپرياليست و دولت های 

از عهده شاگرد پادويی مثل قوام هم بر نمی آمد. استالين و شرکا در پی عقد 

اما عمر اين پيمان ها بسيار  قرارداد با رژيم، خود را برنده سير حوادث ديدند

کوتاه بود. مماشات قوام با دولت روسيه زير فشار نياز به ختم رخداد آذربايجان 

و وحشت رژيم از اوجگيری نفود حزب توده در ميان کارگران و دهقانان و 

  بخش قابل توجهی از بورژوازی اتفاق افتاد. 

قط در تهران، در همين سال وقتی حزب فراخوان تظاهرات صادر کرد، ف

يکصد هزار نفر به صف راهپيمائی پيوستند. اين وضع بود که  قوام را واداشت 

تا بسيار کاسبکارانه و نقشه مند با همسايه شمالی وارد گفتگو شود. فرصت 

بخرد و با اين فرصت کفه توازن قوا را به سود رژيم و شرکا و حاميان 

غيير دهد. حزب توده و فرقه امپرياليستش و به زيان بورژوازی اردوگاهی ت

دموکرات، همه گمراهه ها را بر سر جنبش کارگری آوار  کردند، اما نه آنها 

و نه اردوگاه هيچ خيری از ماجرا نديدند. امپرياليست های امريکائی و انگليسی 
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که از همان روزهای آخر جنگ، بدون هيچ وقفه می کوشيدند تا کفه توازن قوا 

، رخداد آذربايجان را فرصت بسيار مناسبی برای سازند نفع خود سنگينرا به 

ديدند. رژيم شاه ارتش و ژاندارمری و بر رقيب وارد ساختن ضربه کاری 

را برای اجرای بدترين شبيخون ها آماده باش دادند اما فقط به اين  نيروی پليس

بسنده نکرد. اجرای دسيسه ها و ترفندهای ديگری را هم دستور کار ساخت. 

به سراغ سران منفور عشاير و رؤسای جيره خوار ايالت رفت، خسرو و 

 ون،شاهسحيات داودی، ،های بختياریو ساير برادران قشقائی، سران ايلناصر 

بويراحمدی و ديگران را برای تصسويه حساب با بورژوازی اردوگاهی به 

  مثابه مشتی مزدور پشت سر خود به صف نمود. 

غربی و با هدف  حاميانتوسط رژيم و  »نهضت جنوب« موسوم به  توطئه

رفع خطر اردوگاه طراحی شد. رژيم از خان ها، روحانيون، سران ايالت و 

روستاهای مختلف نواحی بوشهر و فارس حمله  عشاير خواست تا به شهرها و

ه بکنند، کل دار و ندار توده های کارگر و دهقان اين مناطق را تاراج نمايند، 

حاکمان و فرمانداران و مأموران دولتی اين مناطق را معزول  صورت ظاهر،

کنند و خود زمام امور همه اين شهرها و روستاها را به دست گيرند. دربار و 

ا ب تاقوام از ايلخانان و فئودال ها و روحانيون همدست خود خواستند کابينه 

انجام اين کارها، اعالم دارند که فقط در صورتی به غائله خاتمه خواهند داد 

که ارتش مزدور شاه برای سرکوب حکومت خودمختار آذربايجان اعالم 

يری هره گآمادگی نمايد. رژيم در پرتو حمايت وسيع امپرياليست های غربی و ب

شوم از نيروهای سرسپرده عشاير، جنگ با نيروهای محلی آذربايجان را آغاز 

نمود و با راه اندازی حمام خون بساط خودمختاری طلبی بورژوازی اردوگاهی 

را در هم پيچيد. سران فرقه و حزب و اردوگاه باختند و اين باخت را در 

ی به فاجعه بارترين شکلشرائطی تحمل می کردند که جنبش کارگری ايران را 

  در آستانه اهداف سياه کاپيتاليستی خود سر بريده بودند.    
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  اعتصاب عظيم کارگران نفت

  و کشتار گسترده نفتگران 

کارگران نفت کرمانشاه که از سطح بسيار پائين  1324ماه خرداد سال 

دستمزدها و وخامت شرائط معيشتی خويش به ستوه آمده بودند، قفل سکوت را 

شکستند و به صورت يکپارچه دست از کار کشيدند. نفتگران معترض ليستی 

زايش افاز مطالبات روز را آماده و تسليم کارفرمايان انگليسی شرکت کردند. 

مزدها، روزانه کار هشت ساعتی، يک روز تعطيلی در هفته، مرخصی ساالنه 

با دريافت مزد، به رسميت شناختن اتحاديه کارگری و برابری مزد کارگران 

داخلی و خارجی در شرائط همسان کاری، از جمله اين خواسته ها بود. حزب 

 متزلزل سکاندارتوده هنوز توفيق حصول کرسی وزارت در رژيم شاه و دولت 

سفينه انکشاف و تسلط يابی سرمايه داری را به چنگ نياورده بود و در انتظار 

تحقق اين آرمان چندش بار حزبی و اردوگاهی!! قند در دل آب می نمود. در 

همين راستا فشار بر کابينه قوام برای تسريع پروسه پيروزی در اين زمينه را 

و شبکه کارگری » شورای متحده« جايز می شمرد. حزب از طريق فعاالن

شدن سنديکا و اتحاديه به ليست مطالبات » قانونی«دست به کار تزريق خواست 

که آنها اساساً رابطه خود با جنبش کارگری را  به کرات گفته ايمکارگران شد. 

از منظر سنديکاسازی با هدف بسط هر چه بيشتر پايه های نفوذ حزب در ميان 

هره گيری کاسبکارانه از اين اهرم برای بهبود موقعيت توده های کارگر و ب

کاراترين اهرم های از ی دنبال می کردند. سنديکاسازی بورژوازی اردوگاه

اعمال فشار برای چانه زنی بيشتر و دريافت امتيازات بود. به همين خاطر آنان 

در هر کجا به محض استماع صدای اعتراض استثمارشوندگان، با استمداد از 

وذ فعالين کارگری متوهم به حزب، يکراست منشور آفرينش سنديکا را نف

  های کارگران می کردند!!  سرلوحه خواست

در همين جا يادآوری کنيم که حزب توده در آن روزها يعنی در زمان وقوع 

اعتصاب نفتگران کرمانشاه، هر نوع  اقدام کارگران به اعتصاب در مراکز 
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محکوم می کرد. سران حزب تأکيد داشتند که  نفتی يا صنايع مهم کليدی را

کارگران برای مبارزه با فاشيسم بايد از هر گونه اعتصاب و اعتراض در اين 

مراکز دست شويند!! اين نکته را در جای ديگر توضيح می دهيم. هدف از 

اشاره به موضوع در اينجا فقط آن است که صدرنشينان حزب و بر اساس اراده 

نه فقط هيچ نقشی در شروع اعتصاب نداشتند که هر ...» حده شورای مت« آنان 

ز آن گرديدند!! کدام در نامه های جداگانه خواستار توقف و پايان مسالمت آمي

ما هنوز از چگونگی اين اعتصاب اطالع صحيحی در دست «حزبيون نوشتند: 

نداريم ولی اميدواريم در اين موقع که جنگ هنوز عليه ژاپن ادامه دارد، 

  )101» (اسبی با مسالمت پايان يابداعتصاب هر چه زودتر به طور من

  گردانندگان شورای متحده هم گفتند: 

اعتصاب بدون اطالع قبلی مرکز بوده است. در اين موقع که بايد جنگ عليه « 

هر چه زودتر به طرز مناسبی اعتصاب ادامه يابد، بهتر است  تمام ژاپن با شدت

  ) 102» (خاتمه پذيرد

مخالف آغاز  (حزب و شورای متحده) به اين ترتيب هر دو تشکل مذکور

اعتصاب بودند اما زمانی که کارگران بدون رجوع به آنها چرخ توليد را از 

ضمن تالش برای توقف مبارزات کارگران خواست  هر دوی آنهاکار انداختند. 

کردند.  رکارگ هایسنديکاسازی و تقويت سنديکا را وارد ليست مطالبات توده 

کارفرمايان ورژيم شاه با سبعيت در مقابل موج اعتراض کارگران نفتگر 

کرمانشاه ايستادند واز همه راهها برای به شکست کشاندن اعتصاب تالش 

نمودند، رؤسای شرکت نفت کرمانشاه با صدور اطالعيه ای تهديد کردند که 

هند کرد. آنها  اعتصاب کنندگان را در صورت عدم بازگشت به کار اخراج خوا

برای اجرای تصميم خود دست به تعيين ضرب االجل زدند. اعتصاب شکست 

  نفر اخراج شدند.  400کارگر شرکت، بيش از  900خورد و از مجموع 

خشم کارگران اما چند ماهی اين طرف تر در منطقه ای کمی جنوبی تر زبانه 

ان جنگ توده سراسر حوزه های نفتی خوزستان ميد 1325کشيد، در تيرماه 

کارگر با سرمايه داران شد. اعتصاب از آغاجاری آغاز گرديد. کارگران ضمن 
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طرح مطالبات اقتصادی و رفاهی خويش خواستار ممنوعيت هر نوع دخالت 

شرکت نفت ايران و انگليس در اوضاع سياسی کشور، عزل مصباح فاطمی 

يسی ليست های انگلاستاندار خوزستان و پايان توطنه مشترک رژيم شاه، امپريا

و سران عشاير در بسيج نيروهای مزدور عليه جنبش کارگری در جنوب 

گرديدند. همه کارگران دست از کار کشيدند و بر تحقق خواستهای فوق پای 

هزار کارگر پااليشگاه نفت آبادان به حمايت  10فشردند. يک روز بعد، بيش از 

توليد را از کار انداختند. از توده همزنجير نفتگر خويش در آغاجاری چرخ 

دامنه اعتصاب به اين دو شهر ختم نشد. کارگران ساير مناطق نفتخيز دست از 

کار کشيدند. خيزش توده های کارگر در يکی از کليدی ترين و حساس ترين 

مجاری اقتصادی کشور، در حوزه ای که هر روز خونمايه حيات هزاران 

پمپاژ می نمود، بورژوازی انگليس و کارگر را به شريان سود سرمايه جهانی 

ايران و امريکا و رژيم های اين کشورها را اسير وحشت ساخت. در اين ميان 

چه جای تعجب که خوف و هراس بورژوازی اردوگاهی و سران حزب توده 

ايران نيز طغيان کرد. اينان در اين زمان بخشی از قدرت سياسی منفور و ضد 

بيش از بخش های ديگر بايد بار آرام سازی کارگری روز بودند. بخشی که 

در اين  ی گرفت و هر ميزان تعلل و قصورشجنبش کارگری را به دوش م

کار، شانس حضور حزب در ماشين دولتی را پائين می آورد. رقبا تساهل 

برای احراز  اشسران حزب در مهار مبارزات کارگران را سند بی کفايتی 

بر  نقش اعضايش کشيدن کرسی از زير پایند و با سهام قدرت تلقی می کرد

زمينشان می ساختند. عده ای از فعاالن کارگری دخيل در راه اندازی اعتصاب 

بزرگ کارگران نفت، از اعضا و کادرهای حزبی بودند، اما به باور خيلی ها، 

پنهان  توده نقش خود در مبارزات جاری توده های کارگر را از سران حزب

ز حزب به خاطر کل راهبرد، سياست، سيره و پراکسيس اآن ها می کردند. 

طبقاتی اش به عنوان يک حزب ارتجاع بورژوازی ابراز نفرت و نارضائی 

اما نسبت به زشت ترين کاسبکاری های کارگر فروشانه اش انتقاد نمی کردند، 

خالف دستور حزب همراه اعتصاب شدند و در تنظيم به هر حال آنان برداشتند. 



258 

 

ر آوار زي اينان. ايفای نقش نمودند و حک کردن خواست سنديکا لباتليست مطا

توهم، حزب توده را سازمان سياسی طبقه خود می دانستند!! در اين ميان فقط 

 »حفيظ هللا کيانی«مشارکتش در کابينه قوام را مماشات قلمداد می کردند. 

ران ز کارگا» حسينعلی للری«کارگر با تجربه و مبارز منطقه نفت آغاجاری، 

فعال سرشناس » علی اميد« هم شايدپيشرو حوزه نفتی مسجد سليمان و 

  )103کارگری پااليشگاه آبادان، چنين وضعی داشتند. (

جمعيت عظيم چندين هزار نفری کارگران، با تعطيل چرخه توليد، صدور و 

پااليش نفت، با توقف کشتی های عظيم نفتکش و انسداد مجاری حمل و نقل 

محصوالت نفتی، عمالً ماشين قدرت بورژوازی و شرکای امپرياليست آن ها 

ا دست ورا به مصاف کشيدند. رژيم و شرکت نفت ايران و انگليس نيز با همه ق

به کار شدند. در خوزستان اعالم حکومت نظامی کردند. همزمان سه ناو مهم 

به  آبادان شروعنظامی انگليس راهی شط العرب گرديدند و در کنار پااليشگاه 

. مظفر فيروز وزير کار دولت قوام بدون هيچ فوت وقت ستاد دادن مانور نمود

تمان شرکت نفت در آبادان خاص مقابله با مبارزات نفتگران را در محل ساخ

اعضای کميته مرکزی حزب توده نيز به » رادمنش«و » جودت«تشکيل داد. 

دستور حزب و در اجرای فرمان نخست وزير و دربار پهلوی،راهی خوزستان 

گرديدند. محاسبات سران حزب اين بود که توده های کارگر در همه حوزه های 

و در مقابل دستور کميته مرکزی زانو  نفتی حتماً  سر تسليم فرود خواهند آورد

خواهند زد، اما سير رخدادها خالف اين را به نمايش نهاد. کارگران درخواست 

سفرای حزب را بر سينه ديوار کوبيدند، اعالم داشتند که تا حصول همه 

مطالبات خود به اعتصاب ادامه می دهند. آنها به اين نيز بسنده نکردند و زمانی 

رو به رو شدند، به سوی » دکتر جودت«گستاخی های جناب  که با پرخاش و

وی هجوم آوردند، به سرزنش و شماتت او پرداختند و با اراده ای آهنين به او 

را ترک گويد. جودت با بی شرمی  خوزستانهشدار دادند که هر چه زودتر 

زايدالوصفی که خاص ارتجاع بورژوازی از جمله سرمايه داران اردوگاهی 

کارگر، پايه های  نمود. او گفت که اين کار تودهوع به دادن اندرز است شر
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اتحاد حزب توده و دولت قوام و قطب قدرت اردوگاه را می لرزاند. (چه 

وحشتناک)!! شمار زيادی از کارگران با شنيدن اين حرفهای ماالمال از 

وقاحت، از کوره به در شدند و بسيار خشمگين به سرزنش وی پرداختند. در 

اين ميان افرادی پا درميانی کردند و از ترس اينکه کارگران عاصی به وی 

  حمله ور شوند او را از معرکه بيرون نمودند و به جای ديگری منتقل ساختند. 

توده های کارگر به اعتصاب ادامه دادند و رژيم شاه و حزب توده و شرکت 

شده بودند، دست نفت ايران و انگليس که از حل مسالمت آميز ماجرا مأيوس 

به کار تالش برای يافتن راههای ديگر گرديدند. توسل به قهر و اعمال سرکوب 

 هميشه حاضرنظامی راهکار متعارفی بود که رژيم و شرکای امپرياليستش 

. آنها اجرای دسيسه های شوم ديگر را هم پيش رو قرار دادند. با رجوع داشتند

ن تحت سرکردگی آنها را برای به سران عشاير، جمعيت وسيعی از مزدورا

سرکوب کارگران بسيج نمودند. در هفته های آخر تيرماه چکمه پوشان مسلح 

شرکت نفت ايران و انگليس  گررژيم، مزدوران عشاير و نيروهای سرکوب

متحداً به صفوف کارگران يورش بردند. دهها هزار کارگر با اراده استوار 

خالی به جنگ بورژوازی رفتند. ارتش تصميم به مقاومت گرفتند و با دستان 

مزدور شاه صفوف متحد کارگران را به گلوله بست. حمام خون راه افتاد و در 

کارگر با ضرب گلوله مزدوران از پای درآمدند. بيش  47نخستين شبيخونها 

وج دستگيری ها همه جا راه تن از همزنجيران آنها نيز زخمی شدند، م 150از 

مورد هجوم وحشيانه واقع شد. شمار  کارگران نفتگر منازل مسکونی افتاد.

 رفت. اعتصاب شکست هزاران نفر باالتر از در جاهای مختلف دستگيرشدگان

خورد و بورژوازی ارتجاعی اردوگاهی آتش بيار سفله تحميل اين شکست بر 

   توده های کارگر گرديد.

  کشتار کارگران ريسندگی سمنان

شکست اعتصاب کارگران نفت و کشتار وسيع نفتگران توسط رژيم شاه، کل 

جنبش کارگری ايران را تکان داد. در ماههای بعد، صدها کارگر کارخانه 

ريسندگی سمنان در اعتراض به تعويق پرداخت دستمزدها و عليه تصميم 
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صاحبان سرمايه دائر بر تعطيل شرکت، به صورت متحد دست از کار کشيدند. 

آنها اعالم نمودند که نقشه بيکارسازی خويش و تعطيل کارخانه را نقش بر آب 

خواهند ساخت. پليس بورژوازی با تدارک کافی وارد صحنه کارزار شد. با 

بربريت و توحش زايدالوصفی به ضرب و شتم آنها پرداخت. کارگران مقاومت 

رد و کارگران کردند و به اعتصاب ادامه دادند. پليس شروع به تيراندازی ک

ر در جنگ ميان چند صد کارگگلوله های پليس را با پرتاب سنگ جواب گفتند. 

 کارگر کشته شدند و شمار زيادی کارگر زخمی گرديدند. 5و قوای سرکوب، 

کارگران قادر به تحميل خواست های خود نشدند اما جنبش کارگری هر روز 

مبارزات و دامنه  پيش بر شمار اعتصابات و خروش هایدر قياس با روز

  خيزش های خود افزود.     

خورشيدی، شاه جالد، به گاه شرکت در مراسم  1327بهمن سال  15در 

هدف  »ناصر فخرآرائی«سالگرد تأسيس دانشگاه تهران، از سوی فردی به نام 

شان زيادی ن نسبتا گلوله قرار گرفت، او از معرکه جان سالم به در برد. شواهد

از سوی محافلی خاص عليه حزب توده طراحی گرديده است.  می داد که ماجرا

طراحان کارت عضويت حزب را در لباس ضارب جاسازی کرده بودند و 

 »فخرآرائی«عوامل شهربانی کل کشور بيرون کشيدن همين کارت از جيب 

را مدرک کافی  برای سازماندهی شبيخون های گسترده عليه مراکز فعاليت 

  مداد نمودند. حزب و جنبش کارگری قل

حزب توده و شورای متحده مرکزی اتحاديه های کارگری در يک چشم به هم 

اعالم شدند و موج تهاجمات آغاز شد. شمار زيادی از » غيرقانونی«زدن 

اعضای حزب و فعالين اتحاديه ها دستگير و راهی زندان شدند. هر نوع فعاليت 

اعتراضی توده های  علنی کميته ها و حوزه های حزب يا هر جنب و جوش

کارگر ممنوع اعالم گرديد. اين رخدادها با همه تأثيری که داشتند از وسعت 

فعاليت بورژوازی اردوگاهی نکاست. شبکه کارگری حزب توده تقالی خود 

برای بسط نفوذ هر چه وسيع تر در ميان کارگران را ادامه داد و در اين گذر 

  )104موفقيت های زيادی هم به چنگ آورد. (
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  اعتصاب کارگران معدن مس گاجره

شرايط کار در همه معادن دنيای سرمايه داری تاريخاً طاقت فرسا، زجرآور و 

مرگبار بوده است. اين شرايط تا همين امروز هم در غالب کشورها دستخوش 

هيچ بهبودی نشده است و هر هفته و هر روز جان شمار کثير کارگران اين 

از آغاز تا حال قلمرو انباشت و سودافزائی سرمايه را می گيرد. معادن ايران 

ه گاجر و معدنهای مس شمشکدر اين ميان بدترين وضعيتها را داشته است و 

فاجعه بارترين ميزان فشار استثمار توده های کارگر را با جهنمی ترين شرايط 

 18تا  12کار در اين بيغوله های مرگ، مرز  روزانهکاری به هم می آميخت. 

و اهانت به کارگران توسط  ساعت را پشت سر می نهاد. فحاشی، تحقير

کارفرمايان يا عمله و اکره آن ها هر کارگری را به ورطه انفجار می انداخت. 

له شدن و مردن در واگن های ذغال سنگ، گازگرفتگی، از دست دادن کامل 

بينائی، ابتالء به امراض گوناگون ريوی و کبدی بليه هائی بود که مدام بر سر 

شستشو، کمترين امکانات مواد وسائل ايمنی، حق معدنچيان نازل می شد. از 

بهداشتی، حتا از لباس کار هيچ خبری در ميان نبود. سرمايه داران فقط فشار 

استثمار را باال می بردند و زندگی و زنده بودن توده کارگر را مايه و مالط 

اين کار می ساختند. وضع چنان مرگبار بود که کارگران نواحی نزديک به 

ل فشار گرسنگی و فقر و فاقه با مشاهده اين قتلگاه کمتر به کار در رغم تحم

آن تن می دادند و صاحبان معادن برای تأمين نيروی کار به سراغ مناطق 

دورتر، سراغ بردگان مزدی بيکار و نفرين شده خراسانی و گاه حتا آذربايجانی 

 20ريور های پس از شهسالمی رفتند. شورای متحده مرکزی و حزب توده در 

و سقوط رضاخان، در اين مراکز نيز دست به کار سنديکاسازی گرديدند. در 

هر کدام اين معادن سنديکائی بر پا شد، سنديکاها به هم مرتبط شدند و تشکيل 

اتحاديه دادند. حزب در اينجا نيز همان می کرد که در همه جاهای ديگر انجام 

و بهره گيری از اين دکه ها به  ئیه دکه های سنديکامی داد. آويختن کارگران ب

به  ،عنوان ساز و کارهای چانه زنی با احزاب و نيروهای ديگر بورژوازی

  اين اميد که کفه قدرت خود را هر چه سنگين تر سازد.
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در اعتراض به » گاجره«کارگران معدن مس  1330ارديبهشت سال  30در 

چيان با خشم و قهر سطح بسيار نازل مزدهايشان دست به اعتصاب زدند. معدن

چرخ کار و توليد را متوقف ساختند. رژيم شاه به همه ترفندها توسل جست تا 

شايد آنها را به سر کار باز گرداند. از جمله کوشيد تا از وجود عده ای سرسپرده 

و فريب خورده به عنوان نيروی اعتصاب شکن سود جويد. دسيسه های رژيم 

ه خشم آورد. آنان با سرسختی و درايت توده های کارگر را بيش از پيش ب

ايستادگی کردند. يکی از کارگران، کودک خردسال خود را بر سر دست بلند 

بچه مرا بکشيد و غذای «نمود. او خطاب به همزنجيرانش فرياد سر داد که 

ا شروع ب» خود کنيد اما اعتصاب را نشکنيد، اعتصاب شکنان خائنان منفورند

متحده مرکزی به جنب و جوش افتاد و فعالين  مبارزه کارگران، شورای

تومان جمع آوری نمودند تا  6000سنديکائی عضو شورا در طول مدتی کوتاه 

از  یدر اختيار اعتصاب کنندگان قرار گيرد. اين پول به دليل دزدصفتی يک

اعضای حزب توده به دست کارگران نرسيد اما نفس ماجرا نشان از تحرک 

اتحاديه های آويزان به حزب در رابطه با مبارزات توده های حزبی و  زمانسا

 ديگر یکارگر داشت. تحت تأثير فعاالن حزبی بود که بسياری از اتحاديه ها

حمايت خود از اعتصاب را اعالم کردند. از آمادگی خود برای پشتيبانی گفتند. 

 بهروز طول کشيد و با استمداد از اين همراهی ها و پشتيبانی ها  6اعتصاب 

  )105ی رسيد. (زپيرو

  

  اعتصاب نساجی شاهی و قتل عام کارگران

سرمايه داران و رژيم سلطنتی سرمايه در اين سال ها نه فقط ريالی بر دستمزد 

کارگران نمی افزودند و نه فقط هيچ بهبودی در شرايط کار و استثمار آنان پديد 

 رايط وخيم کارشاننمی آوردند که مدام از بهای نيروی کارشان می کاستند و ش

رژيم شاه به عنوان سرمايه دار  1328را باز هم وخيم تر می کردند. در سال 

صاحب نساجی شاهی به طور همزمان از يک سوی روزانه کار کارگران را 

طوالنی تر ساخت و از سوی ديگر دستمزد آنها را پائين آورد. اقدام کارفرمايان 
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شد. کارگران دست به اعتصاب زدند. با مخالفت و عصيان توده کارگر مواجه 

آنان تظاهرات با شکوهی را در اعتراض به تصميم سرمايه داران دولتی 

کارخانه سازمان دادند. تظاهراتی که حمايت و همدلی اهالی کارگر شهر را به 

دنبال آورد. رؤسای شرکت از اعتصاب کنندگان خواستند تا به سر کار باز 

زگشت به کار را در گرو الغاء تصميمات مديران گردند و کارگران هر نوع با

اعالم کردند. کشمکش ادامه يافت، مطابق معمول نيروی انتظامی و قوای 

سرکوب رژيم وارد ميدان شد. سرکوبگران تفنگ ها را به سينه کارگران نشانه 

کارگر مبارز را از پای در آوردند و کشتند  5رفتند و در همان لحظات نخست 

ديگر را زخمی کردند. کشتار توده کارگر با موج تنفر و اعتراض  کارگر  53و 

نيرومند همزنجيران آنها در شهر شاهی و ساير شهرهای ايران مواجه شد. 

در مجلس سرمايه مورد گفتگو قرار گرفت.  ،فاجعه به خون کشيدن اعتراض

کارگر و زخمی  5ساعد نخست وزير وقت به وقوع اين جنايت، کشته شدن 

نفر ديگر اعتراف کرد. او بسيار عوامفريبانه سخن از تعقيب قاتالن  53شدن 

و عوامل کشتار بر زبان آورد، اما آنچه در عمل رخ داد، مثل هميشه خالف 

اين حرفها بود. کميسيون دولتی که ظاهراً وظيفه بررسی ماجرا را به دوش 

را  نفر از فعاالن جنبش کارگری 15گرفت!! به محض ورود به شهر شاهی 

دستگير و تسليم سياهچال نمود. افراد کميسيون به جای تعقيب عوامل کشتار 

دست به کار سرکوب مبارزه کارگران شدند و کوشيدند تا کل رويداد را 

  )106مستمسکی برای خفه کردن صدای اعتراض کارگران کنند. (

  

  جنبش کارگری و دولت مصدق

ادبيات وارونه نمای محافل سياسی بورژوازی حتا در پوشش چپ همواره 

اصرار داشته اند تا وانمود کنند که گويا در دوره دو ساله زمامداری مصدق 

در پهنه جدال ميان کارگران و سرمايه داران يا حتی دهقانان و فئودال ها کفه 

ر د مقداری سبک تحمايت از طبقات استثمارگر در قياس با دوره های قبل و بع
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بوده است!! اين حرف عوامفريبانه است. توفندگی بيشتر مبارزات کارگران 

در اين سال ها ربطی به سياست متفاوت دولت مصدق نداشت. در طول اين 

دو سال هيچ اعتصاب کارگری در هيچ کجای جامعه رخ نداد که مورد هجوم 

ندارم تحت فرماندهی فوری قوای سرکوب رژيم و نيروهای ارتش و پليس و ژا

کابينه مصدق قرار نگيرد. دليل يا ادله واقعی اوجگيری اعتصابات و 

اعتراضات کارگران در اين سالها بسيار روشن است. در اين ميان دو عامل 

تأثير زياد داشتند. اول اينکه قدرت سياسی حاکم در تشتت و فروماندگی کامل 

جريان داشت و در  1332تا  1320به سر می برد. وضعيتی که در کل دوره 

دوره مصدق بيشتر هم شد. اين تشتت و فروماندگی در اين سطح به خودی خود 

توان رژيم برای مقابله با جنبش ها را کاهش می داد. سلطنت بعد از شهريور 

اساساً در موقعيتی نبود که  32مرداد  28تا روزهای وقوع کودتای سياه  20

يم را نس«مين گذاری کند و به شيوه سلف خود بتواند فضای سياسی جامعه را 

دولت مصدق از اين لحاظ با دشواری های ». بی پرس و جو اجازه رفتن ندهد

زيادتری هم مواجه بود زيرا خودش در همان حال که اهرم های قدرت را در 

دست داشت بسان چراغ دم باد شانس بقا برای فردای خود نمی ديد، کوه توهم 

تکيه گاه قدرتش به حساب  ،ده های عاصی استثمارشوندهبخش وسيعی از تو

می آمد، اما نه قادر و نه خواهان باز کردن هيچ شاخ ملخی به نفع کارگران و 

دهقانان می گرديد. در اردوی شرکای طبقاتی نيز از داخلی گرفته تا بين المللی 

خرافی مغضوب تلقی می شد. امامزاده گمراهسازی را می ماند که دنيای ايمان 

مريدانش هيچ ميزان توان معجزه گری در وجودش نمی آفريد و منکران و 

مخالفانش هم او را آسوده نمی گذاشتند. اهل هيچ نوع گشايشی در هيچ قلمرو 

زندگی توده های کارگر و دهقان متوهم به خود نبود و زير فشار فرساينده 

نش هم بر نمی آمد. مماشات طلبی های منفعالنه از عهده دفع هيچ حمله رقيبا

اگر دولت مصدق نوع خفقان و سرکوب يا اعمال قهر مشابه قوام السلطنه و 

عال و صدراالشراف را بر مبارزات روز کارگران اعمال نمی نمود نه به 

خاطر تمکين وی به حداقل مطالبات معيشتی يا انتظارات سياسی و رفاهی و 
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 دولتش در پيشبرد برنامه هایاجتماعی طبقه کارگر که از فتور و فروماندگی 

سرکوب ناشی می گرديد و ربط چندانی به مدارا طلبی بيشتر او با جنبش طبقات 

استثمارشونده نداشت. مؤلفه دومی که فشار اختناق و سرکوب را تقليل می داد 

حضور گسترده توده های کارگر و دهقان در پهنه کارزار بود. سرکوب 

می افتاد. کارگران فراوانی به جرم صورت می گرفت، کشتارها اتفاق 

اعتصاب به خون می غلتيدند، اما موج مبارزات استثمارشوندگان همه جا در 

حال طغيان بود و با سرکوب ها و کشتارها عقب نمی نشست. در دل اين 

اوضاع البته حزب توده نيز فرصت را مغتنم می شمرد، اين حزب در هر کجا 

قتضا می کرد با هدف کاستن از کفه قدرت که منافع بورژوازی اردوگاهی ا

ق جانبداری می نمود دا از دولت مصرقبا و امپرياليست های غربی شريک آنه

و در خيلی جاها برعکس، از نفوذ وسيع خود ميان کارگران برای فشار بر 

دولت و تسويه حساب بااحزاب ليبرال ناسيوناليست حامی آن بهره می گرفت. 

مين گذاری  ود از توان دولت مصدق برای سرکوب واقدام اخير به نوبه خ

کل ابتدا تا انتهای رسالت جبهه ملی و مصدق در فضای سياسی می کاست. 

اصالحاتی ابتر، عجزآلود و شکست آميز برای افزايش سهم اليه های ميانی 

طبقه بورژوازی در اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر ايران و 

اين بخش بورژوازی در ساختار قدرت سياسی سرمايه جهان، حصه وسيع تر 

و متقاعد نمودن سرمايه داران بزرگ تر و شرکای امپرياليست آنها به قبول 

اين تغييرات خالصه می گرديد. اقداماتی از نوع کاهش اندک بودجه نظامی، 

های درباری، ژاندارمری، اخراج شماری از ژنرالانتقال عده ای از ارتشيان به 

ساختن برخی از يکه تازی های بی عنان شاه و دربار، چک و چانه  محدود

 روز، س، تضعيف برخی نهادهای اطالعاتیهای امريکا و انگلي زدن با دولت

 و رجوع به آراء مستقيم توده ها!!علم و کتلهای فريبکارانه رفراندوم پردازی 

 جار يا، »تملی کردن نف« کل کمپين  موسوم به و باالخره  و مهم تر از همه 

بودند. دولت  باال هدف همينو جنجال های ديگر صرفاً ساز و برگ پيشبرد 

نقش، برای انجام تغييراتی به نفع بخشی از بورژوازی  اينمصدق برای ايفای 
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و تعديل زيادت خواهی بخش ديگر اين طبقه، تمامی زمين و زمان زندگی توده 

ر توهم و فريب کرد. چنين القاء کارگر و دهقان آن روز را آکنده از گرد و غبا

که جنگ و جدال او برای برخی تغييرات در توزيع اضافه ارزش های  نمود

نفتی ميان بورژوازی ايران و امپرياليست های انگليسی، گويا بناست لقمه نانی 

هم به شکم گرسنه اين کارگر و آن دهقان برساند!! گويا کشمکش او با جناح 

تی، راستی کمترين بهبود در وضع معيشت و شرايط نيرومندتر بورژوازی راس

زندگی اجتماعی استثمارشوندگان هم پديد خواهد آورد!! گويا مناقشات و 

مخالفت های وی با شاه و دربار قرار است سر موئی هم از فشار ديکتاتوری 

  و خفقان عليه کارگران و دهقانان بکاهد. 

حامی او در پهنه القاء و تزريق کابينه مصدق و احزاب ليبرال ناسيوناليست 

اين توهمات به ذهن و مغز توده های ناراضی و عاصی استثمار شونده عمالً 

های ديگر بورژوازی را از پشت بستند و به اعتبار همين  دست همه دولت

ها، بيشترين حمايت کارگران و دهقانان را جلب نمودند. حمايتی  توهم آفرينی

ً فقط کفه قدرت د ولت وی برای چانه زنی با بخشی از بورژوازی که نهايتا

داخلی و جهانی به نفع بخش ديگر همين طبقه را سنگين می ساخت. کابينه 

مصدق و شرکا، جنبش کارگری ايران را نه از يک سو و يک جبهه که از 

کارگر کفاش تهران،  2000همه جهات و جبهه ها آماج يورش گرفت. اعتصاب 

انديمشک،  –ادان، آغاجاری، راه آهن تهران اعتصابات کارگران نفت آب

کارگران نساجی ها در تهران، تبريز، شاهی، کرمانشاه و مبارزات توده های 

اما به طور همزمان با اغتنام  )107(کارگر در جاهای ديگر را سرکوب کرد 

فرصت از فاجعه توهم دامنگير کارگران و به ويژه با کمک حزب توده و 

همين اعتراضات و مبارزات را به صورت سالحی در  بورژوازی اردوگاهی،

تسويه حساب با رقبای طبقاتی خويش مورد بهره برداری قرار داد. مصدق 

خود را مجبور ديد که اليحه ای  ،زير فشار مبارزات بسيار گسترده کارگران

» ارک حوادث ناشی از ،يمه اجتماعی، بيکاری، بيماریقانون ب«را تحت عنوان 
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هيچ گاه از آثار و  توده های کارگراما . مان بورژوازی بنمايدتسليم پارل

  در زندگی خويش مشاهده ننمودند.  زچي ها هيچ عوارض اين به اصطالح قانون

جبهه ملی در مورد جنبش دهقانی روز نيز هيچ درون کابينه مصدق و احزاب 

ی ردر رابطه با طبقه کارگر و جنبش کارگ خودبهتر از پرونده کارنامه ای 

. در طول دوره زمامداری آنها مبارزات دهقانان علی العموم توسط نداشت

قانون اصالحات  «زير نام  را زی. مصدق چيگرديدقوای قهر دولتی سرکوب 

در زمره  ویلمان بورژوازی داد. راه حل ارضی به پار تهيه نمود و »ارضی

ارتجاعی ترين راه حل ها بود. در اين طرح تداوم استثمار وحشيانه توده های 

دهقان توسط فئودال ها و اربابان زمين دار مورد قبول واقع می شد. همزمان 

 همالکان بهرهدرصد از  10به گونه ای عوامفريبانه خواستار آن می گرديد که 

 10د!! متن مذکور ادامه می داد که کسر و به سهم دهقانان اضافه شو هافئودال

، همه اينها هم درصد از حصه مالکان هم به کارهای عمرانی اختصاص يابد

درصد بهره مالکانه از سوی توده های  20نهايتاً به الزم االجرا بودن پرداخت 

» اصالحات ارضی« ) طرح 108!!. (دهقان به اربابان فئودال قفل می گرديد

چ نقطه ای لباس اجرا تن ننمود، اين امر چند دليل مصدق هيچ گاه و در هي

اساسی داشت. اوالً دهقانان در سراسر کشور خواستار برچيدن کامل مناسبات 

فئودالی بودند و در هر کجا که يارای مقابله با قوای سرکوب رژيم را در خود 

می ديدند، حاضر به پرداخت هيچ ديناری بهره مالکانه نمی شدند. ثانياً سخن 

از کاستن و افزايش سهم مالک و زارع يا فئودال و دهقان در عمل فقط نوعی 

تقالی کور فريبکارانه برای مقابله با جنبش دهقانی و دفاع از بقايای فئوداليسم 

را حکايت می کرد. بهره مالکانه و سيورسات فئودالی در ايران هيچ سطح و 

متناسب با قدرت و طول سقف و محدوده و ميزان ويژه ای نداشت. فئودال ها 

و عرض حمايت دولت از خود در يک سوی و درجه رکود يا اعتالی جنبش 

حاصل  %80يا  70و گاهی  60، 50، 40، 30 ، بالغ بردهقانی در سوی ديگر

کار توده های دهقان را از چنگ آنها خارج می ساختند. آنان سوای اين استثمار 

و اقسام سيورسات بشرستيزانه را بر جنايتکارانه، تا چشم کار می کرد انواع 
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دوش دهقانان بار می کردند. شمار اين سيورسات در پاره ای مناطق حتی مرز 

درصد بهره مالکانه عمالً  10را پشت سر می نهاد. جار و جنجال کاستن  300

هيچ تقليلی در فشار استثمار دهقانان پديد نمی آورد زيرا مالکان با حمايت 

ها طريق ديگر آن را جبران می کردند، در عوض اين ماشين دولتی از ده

ون می پوشاند و مجوز قتل نطرح بر تمامی درندگی های فئودالی باال لباس قا

عام مبارزات دهقانان توسط ژاندارمری و ارتش شاهنشاهی به جرم واهی 

  را صادر می نمود. » قانون شکنی«

دو ساله زمامداری از  سرکوب جنبش کارگری و دهقانی که بگذريم دوران 

مصدق و جبهه ملی حتا با هيچ ميزان جرح و تعديل بی حقوقی های عنان 

گسيخته اجتماعی مسلط در جامعه روز هم همراه نگرديد. زنان کماکان از آنچه 

می نامد محروم ماندند. نه فقط هيچ قدمی در » حق رأی« ارتجاع بورژوازی 

نشد که عمالً با روحانيت  راه کاهش تبعيضات فاجعه بار جنسی برداشته

ارتجاعی منادی بقای اين تبعيضات همصدائی گرديد. حتا تشکل های تمام عيار 

رفرميستی کارگری همه جا آماج شبيخون و يورش قرار گرفتند. دستگاه 

سرکوب فکری و تحميق و مسخ افکار انسان ها يا شبکه اختاپوسی روحانيت 

ويژه مراجع دينی در نهادهای ناظر اسالمی نه فقط هيچ تضعيف نشد که نقش 

بر به اصطالح انتخابات پارلمان مورد تأييد و حمايت واقع گرديد. در همين جا 

بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که حزب توده به رغم پاره ای اختالفات با دولت 

مصدق در دامن زدن و بارور ساختن هر چه بيشتر نطفه های توهم توده های 

ان به اين دولت نقش مؤثر بازی کرد. در تمامی مواردی که منافع کارگر و دهق

بورژوازی اردوگاهی و ليبرال ناسيوناليسم جبهه ملی و مصدق وجوه وحدتی 

برای مقابله با رقبای مشترک می يافتند، عمالً حزب رسالت بسيج دهقانان و 

کارگران در پشت سر احزاب عضو جبهه را به دوش می گرفت. کمپين 

وی مغزی کارگران به نفع ارتجاع بورژوازی را وسعت می بخشيد، شستش

کارزار جداسازی توده های کارگر از ريل مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری 
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را شدت می داد و فشار گرد و خاک توهم و وارونه پردازی ويرانگر بر شعور 

  و شناخت و مغز توده کارگر را سهمگين تر می کرد.

  

  ريسندگی سمناناعتصاب کارگران 

  کارگر و زخمی شدن دهها نفر از اعتصاب کنندگان 5قتل 

خيزش متحد کارگران ريسندگی سمنان را می توان از جمله اعتصابات پرشکوه 

دوره زمامداری مصدق به حساب آورد. سرمايه داران صاحب کارخانه در 

در شرائط وخيم اقتصادی روز با مشاهده کاهش حجم  1331تابستان سال 

سودهای کالن خويش دست به اخراج وسيع توده های کارگر زدند. آنان در 

حشت از اعتراض کارگران و برای مقابله با موج خشم آنها از قوای نظامی و

دولت مصدق استمداد کردند. ارتش رژيم عده زيادی سرباز را به محل کارخانه 

اعزام کرد تا در صورت طغيان قهر توده های کارگر دست به کار سرکوب و 

تار دند و خواسبيرون راندن آنها شوند. کارگران عليه بيکاری جمعی خود شوري

صاحبان که کارخانه را از دست  کردند. آنها عزم جزم شدندادامه کار شرکت 

خارج سازند، تمامی ماشين آالت و همه آنچه که محصول کار خودشان  سرمايه

يا همزنجيرانشان بود تصرف نمايند، چرخه توليد را به دست گيرند و همه 

لی گردانند. کارگران آماده امور را خود سياست گذاری، برنامه ريزی و عم

انجام اين کار شدند اما با مقاومت وحشيانه ارتش شاهنشاهی و عوامل دولت 

مصدق مواجه گرديدند. آنان سد سرکوب را شکستند وکارخانه را به تصرف 

خود در آوردند. اقدام کارگران مورد پشتيبانی بسيار گسترده توده اهالی شهر 

از خواست ها و مبارزات آنها برخاست. سکنه واقع شد. تمام شهر به حمايت 

سيار بکارگر و زحمتکش سمنان به اين بسنده نکردند. آنان راهپيمائی و ميتينگ 

پرشکوهی ترتيب دادند، زن و مرد و پير و جوان حتا کودکان خردسال در اين 

تظاهرات شرکت نمودند، با صدای رسا بر جانبداری خويش از مطالبات 

دند و خواستار تحقق انتظارات آنها گرديدند. فرماندار شهر کارگران پای فشر



270 

 

و مراکز قدرت پليسی رژيم شاه از مشاهده موج طغيان توده اهالی به وحشت 

افتادند. آن ها سراسيمه و دستپاچه در محل کارخانه حاضر شدند و رياکارانه 

ند که مودموافقت خود با خواست های کارگران را اعالم داشتند. دولتيان تأکيد ن

شرکت ريسندگی به کار ادامه خواهد داد. هيچ کارگری بيکار نخواهد شد و 

تمامی دستمزدهای کارگران در ايام تعطيل کارخانه نيز پرداخت خواهد گرديد. 

پس از اين وقايع بود که توده های کارگر و اهالی شهر عجالتاً به اعتصاب و 

نه منتظر اجرای وعده های حاکمان راهپيمائی های خود پايان دادند و پيروزمندا

  سرمايه شدند. 

پنج روز گذشت و کارخانه همچنان تعطيل باقی ماند. از وعده ها خبری نشد، 

 »کان لم يکن«کارفرمايان راه تمرد پيش گرفتند و همه حرف های پيش را 

تلقی کردند. اين کار آتش خشم کارگران را بيش از پيش برافروخت. آنها دو 

در يک گردهمائی بزرگ  1331شهريور سال  13ی خاستند و در باره بر پا

خواستار تحقق خواسته های خود گرديدند. اجتماع اعتراضی کارگران اين بار 

آماج يورش های وحشيانه نيروهای سرکوب رژيم و دولت مصدق قرار گرفت. 

چکمه پوشان مسلح مزدور به صفوف توده های معترض کارگر حمله کردند، 

نفر را مصدوم و مجروح  20کارگر را کشتند و بيش از  5تمام  با سبعيت

ساختند. خبر کشتار کارگران بسيار سريع در سطح شهر سمنان و همه شهرهای 

ايران پيچيد. موجی از قهر و نفرت عليه سرمايه داران و دولتمردان و کل 

رز شهريور همزنجيران مبا 14رژيم در دل ها راه افتاد. ساعاتی بعد در روز 

کارگران مقتول در کارخانه بزرگ چيت سازی تهران جلسه ای تشکيل دادند. 

آنها با نثار بيشترين نفرت به عامالن حمام خون توده کارگر اين کشتار سبعانه 

کارخانه بزرگ دعوت کردند تا  43را محکوم نمودند. همزمان از کارگران 

جيران خود در دست در دست هم کميته ای برای حمايت از مبارزات همزن

سمنان تشکيل دهند. در روزهای بعد سيل جانبداريها از بسياری کارخانه ها و 

مراکز کار و توليد در سراسر ايران ارمغان راه مبارزه کارگران سمنان شد. 
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طولی نکشيد که اعتراض اين کارگران به بارنشست. سرمايه داران تسليم شدند 

  )109ند. (و توده کارگر به سر کار خويش باز گشت

نيز در همين سال رخ داد. زمينه وقوع  اعتصاب کارگران دخانيات تهران

اعتصاب ماجرای بازديد دو مستشار امريکائی سازمان ملل از کارخانه بود. 

کارگران با اطالع از خبر ورود مستشاران بدون فوت وقت در اعتراض به 

کار کشيدند، دخالتگريهای دولت امريکا در امور داخلی ايران دست از 

کارگاهها را تعطيل نمودند، در محوطه شرکت و خيابان های مجاور شروع 

به سر دادن شعار عليه امپرياليست های امريکائی و انگليسی کردند. خبر 

تظاهرات کارگران به گوش  نمايندگان امريکائی اعزامی سازمان ملل رسيد و 

  آنان مجبور به لغو برنامه ديدار خود گرديدند.

 اعتصاب بسيار پرشکوه کفاشانز بيستم ماه دی اين سال، شهر تهران شاهد رو

بود. در روزهای پيش از آن، يک کارگر کفاش به دست يکی از گروههای 

فاشيستی ضد کارگر و ضد چپ به قتل رسيد. کشته شدن اين کارگر سيل خشم 

و اعتراض تمامی همزنجيران کفاش وی را در سطح شهر جاری ساخت. 

ان فراخوان برگزاری تظاهرات صادر کردند و محل ميتينگ خويش را کارگر

نفر در اين  3000مزار کارگر مقتول تعيين نمودند. در روز موعود بيش از 

نمايش بزرگ حضور يافتند. کارگران کفاش، نمايندگان توده کارگر شاغل در 

خانيات، راه آهن تهران، نمايندگانی از جانب کارگران سيلوها، چاپخانه ها، د

جاهای ديگر با نثار برخی چيت سازی، سيمان، کوره پزخانه ها، ساختمان و 

  ) 110حلقه های گل بر مزار کارگر همزنجير در اين مراسم شرکت جستند. (

کارخانه کبريت سازی سرمايه داران صاحب  1331در روز نهم بهمن سال 

يم کردند. تصم سه کارگر معترض اين مؤسسه را اخراج و بيکار ممتاز تبريز

کارفرمايان با موج اعتراض و مقاومت کارگران شرکت و چند کارخانه ديگر 

و کلکته چی  روز بعد کارگران کارخانه های ممتاز، ظفر 3مواجه گرديد. 

شهر تبريز دست از کار کشيدند. آنها اعالم داشتند که تا بازگشت اخراج شدگان 

به سر کار، اعتصاب را ادامه خواهند داد. آنان همزمان خواستار افزايش 
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دستمزدها، آزادی تشکلهای کارگری و خودداری دولت امريکا از دخالت در 

  رخدادهای روز جامعه ايران شدند. 

گفته شد اعتصابات کارگری بزرگ ديگری نيز در اين دو سال به سوای آنچه 

وقوع پيوست که علی العموم با همبستگی و ابراز حمايت مؤثر کارگران 

 در کارگران صنايع پشم اصفهانکارخانه های مختلف از همديگر همراه بود. 

با طرح مطالبات خود دست به اعتصاب زدند. سرمايه داران با  31اسفند سال 

البات کارگران مخالفت کردند، اما اين اقدام کارفرمايان بالدرنگ با مط

ريسباف، زاينده رود، اعتصابات گسترده و زنجيروار کارگران کارخانه های 

پاسخ گرفت. تقريباً تمامی مراکز مهم کار و  وطن وشهناز، شاهرضا، نختاب 

تگی مبستوليد شهر تعطيل شد. کارگران يکی از پرشکوه ترين صحنه های ه

در همين کارزار متحد بود که آنها به و اتحاد و همرزمی را به نمايش نهادند. 

صورت برنامه ريزی شده، به طور يکپارچه و سيل آسا چرخ کار و توليد را 

در کليه خارخانه های حاشيه جنوبی زاينده رود از کار انداختند. همگی همصدا 

ه ها خارج شدند، از سی و و همدوش وسائل کار خويش به دست، از کارخان

سه پل گذشتند و در کرانه شمالی رودخانه در ميدان معروف به مجسمه 

جمعيت چندين هزار نفری کارگران در اينجا ضمن پافشاری بر اجتماع کردند. 

خواست های همرزمان خويش در کارخانه ممتاز، مجسمه شاه جنايتکار را 

خود را بر سر تنديس اين جالد به زير کشيدند و دريای خشم و قهر طبقاتی 

  سرمايه فرو باريدند. 

خيزش متحد کارگران ، 1331مهرماه  روز يازدهدر  اعتصاب کارگران راه آهن

اعتصاب کارگران ، 1332در تيرماه  کوره پزخانه های اطراف شهر تهران

 دبه بيکار شدن همکاران همرزم خو در اعتراض شرکت کنسروسازی شاهی

 14کارگر دخانيات تهران در  2700اعتصاب ، 1331ن ماه فروردي 17در 

همين سال که محاصره وسيع کارخانه توسط ارتش مزدور رژيم و  ارديبهشت

 اعتصابمقاومت توده های کارگر در مقابل قوای سرکوب را به دنبال داشت، 

در يزد در اعتراض به سطح نازل دستمزدها، در  کارگران کارخانه هراتی
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اين شهر در روز  اعتصاب کارگران کارخانه اقبال، 1331ال روز نهم خرداد س

دهم خرداد، با همين مطالبه و در اعالم همبستگی و همرزمی با کارگران 

در يک روز بعد و در  اعتصاب کارگران شرکت نساجی درخشان يزدهراتی، 

همصدائی و همبستگی با همزنجيران خويش در دو کارخانه پيشين و باالخره 

را بايد  1331رگ کارگران نفت مسجد سليمان در مردادماه سال اعتصاب بز

از جمله کارزارهای ديگر طبقه کارگر ايران در طول اين دو سال به حساب 

آورد. اعتصاب اخير با شبيخون بربرمنشانه نيروهای نظامی رژيم شاه و 

دولت مصدق رو به رو شد. کارگران مطابق معمول دست به مقاومت زدند. 

ايتکار سرمايه با درندگی و قساوت تمام بر روی کارگران معترض ارتش جن

کارگر به ضرب گلوله مزدوران رژيم از پای درآمدند و جان  10آتش گشود. 

  نفر متجاوز گرديد.    50دادند. شمار کارگران زخمی و مصدوم از 

  

   جمعبندی

حاوی تلخ ترين، دردناک ترين  1332تا  1320فاصله تاريخی ميان سال های 

و به طور قطع آموزنده ترين درس های مبارزه طبقاتی برای توده های کارگر 

سال همسان دوره پيش از استقرار  12ايران است. جامعه ايران در اين 

و  یديکتاتوری سياه رضاخانی، از شکاف سقف حاکميت، از بحران اقتصاد

اجتماعی دامنگير نظام فئودال و پويه انکشاف کاپيتاليستی، از تعارضات و 

مناقشات ميان قطب های قدرت سرمايه جهانی، از فروماندگی و استيصال 

حکومت کنندگان در مهار مبارزات استثمارشوندگان و ستمکشان، از شرايط 

ه اينها در سطحی آميخته با کل اين مؤلفه ها به اندازه کامل ماالمال بود. هم

طغيان آميز وجود داشتند اما جنبش کارگری ايران نه فقط هيچ بهره ای از اين 

فرصت تاريخی برای تشکيل صف مستقل طبقاتی و ضد سرمايه داری خود 

نگرفت که هر چه موحش تر در باتالق توهم آفرينی ها و گمراهه پردازی های 

رژوازی اردوگاهی غرق بخش های مختلف ارتجاع بورژوازی، به ويژه بو
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شد. کارگران تا چشم کار می کرد در حال کارزار بودند اما عنان کارزارها 

به طور کامل در اختيار بورژوازی و در خدمت مفاصا حساب بخش های 

مختلف اين طبقه قرار داشت. شمار اعتصابات بسيار کثير و خيره کننده و بيش 

به جای آنکه ميدان مشق قدرت مستقل از هميشه خونبار بود، اما اين اعتصابات 

طبقاتی، مدرسه شناخت و آگاهی ضد سرمايه داری و سنگر تعرض به شيرازه 

موجوديت نظام بردگی مزدی باشند، بيش از هر چيز سکوی نمايش قدرت اين 

يا آن بخش بورژوازی می شدند. تشکل های کارگری فراوانی زاده شدند و 

لد می گرديدند تا خاکريز تعرض بخشی از رشد کردند، اما بيشتر آنها متو

  بورژوازی عليه بخشی ديگر باشند. 

سرمايه ستيزی خودانگيخته توده های کارگر، اگر در دوره پيش از کودتای 

سياه سوم اسفند يکراست پای نهال کمونيسم خلقی لنينی قربانی شد، در اين 

سود ارتجاع ) به گونه فاجعه بارتری شکار ديو قدرت و 32تا  20دوره (

بورژوازی اردوگاهی گرديد و هر چه سهمگين تر از هر ميزان رشد و بالندگی 

راديکال ضد سرمايه داری باز ماند. شايد موجزترين و ساده ترين بيان برای 

داوری کارنامه اين دوره حيات جنبش کارگری و به طور خاص کارزار واقعی 

بگوئيم هر چه کارگران  طبقاتی و ضد بردگی مزدی اين جنبش آن باشد که

هموارسازی راه تشکيل صف مستقل ضد کار مزدی با آنچه بايد برای کردند، 

خود، سازمانيابی آگاه سرمايه ستيز خود، ارتقاء سطح شناخت طبقاتی و 

 اعمال قدرت راديکال طبقاتی خودمارکسی و ضد سرمايه داری خود، تدارک 

در طول اين دوره کارگران در  .آری با همه اين ها بی ربط بود می کردند،

نقطه، نقطه کشور با رساترين صدا فرياد آزادی سر دادند، اما همه جا آزادی 

را با سر حزب توده و اردوگاه معنی کردند، در درون هر محفل، هر جمع، 

هر محله، هر تظاهرات، شور و احساس و هيجان استثمارستيزی را يله ساختند 

ستثمار شدن را با چشم سران اردوگاه و حزب توده اما مبارزه با استثمار و ا

نظر انداختند. اهميت متشکل شدن را در هر کوی و برزن فرياد زدند و بر 

سينه هر ديوار حک کردند، اما آنچه را زير اين نام به ذهن و پراتيک جنبشی 
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خود راه دادند همان بود که اردوگاه و حزب توده می گفت. شعارهای 

شيسم سر دادند، اما فاشيسم را فقط در هيأت نيروهای دشمن آسمانکوب ضد فا

اردوگاه بر مردمک چشم خويش انداختند. زير مهميز آموزشهای گمراهساز 

حزب توده شب و روز از حقوق، قانون، مدنيت، نظم، امنيت، تأمين اجتماعی، 

شم چ رفاه، برابری و فراوان مفاهيم اجتماعی اين نوعی گفتند اما کل اينها را با

و مغز و قاموس و مالک ارتجاع بورژوازی کاويدند و به آرشيو ذهن و پروسه 

کارزار روز خود پمپاژ نمودند. کارگران در اين دوره، در دل اين فرايند، در 

متن آنچه انجام دادند و آموختند و جنبش روز خود کردند، نه فقط هيچ ميليمتری 

ش نرفتند که بالعکس از مسير به سمت مبارزه واقعی عليه سرمايه داری پي

دن شدند. استثمار ش ترو مهجور ترسرمايه ستيزی و مبارزه واقعی طبقاتی دور

را رهائی از  سرمايه داری توسط سرمايه در شکل برنامه ريزی اردوگاهی

استثمار پنداشتند!!  اسارت و سقوط از هستی آزاد انسانی در سيطره حاکميت 

رهائی واقعی انسانی به حساب آوردند!!  و قدرت سرمايه داری دولتی را

فاشيسم را ضد فاشيسم تلقی کردند، انحالل هستی اجتماعی و انسانی خود در 

ساختار نظم بردگی مزدی را بهشت سوسياليسم و دورنمائی رهائی بشر 

انگاشتند. کشتار حقوق اوليه انسانی توسط سرمايه را معيارها و مبانی حصول 

يابی نمودند. کارگران در اين سالها هر چه آموختند متعالی خويش ارز حقوق

تعبير باژگونه واقعيت ها بود و درست به همين دليل با هر گام خويش گامها 

  از مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری فاصله گرفتند. 

نياز به گفتن نيست که توده های کارگر به درستی، کمترين ميزان کاهش فضای 

ی معينی مانند پيش از کودتای سوم اسفند يا فاصله اختناق و دوره های تاريخ

برای سرازيری سيل وار  فرصتی را 32تا  20زمانی ميان سال های 

خودانگيختگی ضد سرمايه داری خود ديدند. آنها بسيار درست، بسان سيالب 

سرکش مهار شده در پشت سدهای اختناق و سرکوب، هر روزنه ای در سد را 

ائی و قهر خود عليه استثمار، ستم و نابرابری کردند. منفذی برای طغيان نارض

آنچه آنان به سپهر کارزار پمپاژ می نمودند، اين نيز کامالً درست است که 
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ضديت با سرمايه بود. ضديتی که می توانست جنبش آگاه شورائی ضد کار 

مزدی آحاد کارگران گردد و می توانست منجمد شود، بپوسد، در ضديت با 

يرد، هيزم خشک مطبخ اربابان سرمايه و سود و قدرت گردد. خود قرار گ

طبقه  توده های چماق دست دشمنان برای قلع و قمع رويکرد ضد کار مزدی

  آنان شود. 

نيز مثل دوره قبل،  1332تا  1320جنبش کارگری ايران در فاصله سال های 

بار  سرنوشت دوم را پيدا کرد و بورژوازی اردوگاهی با آن چنين نمود. يک

ديگر تأکيد کنيم که عناصر موسوم به فعالين سرشناس کارگری چه در اين 

دوره و چه در دوره پيش از ديکتاتوری هار رضاخانی در تحميل اين سرنوشت 

بر طبقه کارگر نقش مؤثر بازی نمودند. افتخاری ها، حجازی ها، اميدها، 

ی که با هم داشتند، دهگان ها، آوانسيان ها و همانندان به رغم همه تفاوت هائ

آگاهانه يا ناآگاهانه، منفعت طلبانه يا فداکارانه و در طول اين دو دوره، 

نه فقط کمکی به بالندگی جنبش ضد سرمايه داری ايثارگرانه، در مجموع، 

را سکوی چانه زنی بخشهای مختلف طبقه خويش نکردند که ظرفيت اين جنبش 

اختن بيش و بيشتر اين جنبش از . در دورسساختندارتجاع بورژوازی با هم 

ريل مبارزه ضد سرمايه داری تأثير جدی گذاشتند و سرمايه ستيزی خودجوش 

 طبيعی اش را طعمه حريق حرص و آز احزاب بورژوازی نمودند. بحث فقط

های غلط و راهبردهای گمراهساز نيست. مطالعه هر ورق تاريخ بر سر آموزش

های غم انگيز است. حديث زندگی و  حوادث اين سال ها حديث وقوع تراژدی

مبارزه چند ميليون کارگر است که همه چيزشان را، کل قدرت پيکار و 

اثرگذاری و ميدان داری خود را در اختيار بورژوازی قرار دادند و از مبارزه 

  . کردندواقعی طبقاتی دور 

 در طول اين دوازده سال برخالف غالب پندارها و متضاد با آنچه در مقابل

چشم ها ظاهر می شود، تنها چيزی که وجود نداشت و کورسوئی از آن ساطع 

نبود، پرتوی، اثری، اخگری از جدال واقعی سازمان يافته و آگاه طبقه کارگر 

سيل  و به اين مقدار، با نظام بردگی مزدی بود. در هيچ دوره ای تا اين حد
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 کاسبکاری هاکارگران راهی برهوت خشک  پوینيرومند سرمايه ستيزی خود

و تسويه حسابهای احزاب و رويکردهای درون طبقه بورژوازی نشد. حزب 

توده وجب به وجب اعتراضات روز توده های کارگر را وسيله کسب و کار 

اين کارگران در پويه  ،خود کرد. اگر در زير چتر هارترين ديکتاتوری ها

رمايه داران و کارزار روزمره خود اين يا آن خواست نازل معيشتی را بر س

سال حتی همين سطح نامحسوس اعمال  12دولت آنها تحميل می کردند، در اين 

قدرت و روياروئی با سرمايه را در جنگ و دعوای ميان بلوک بندی های 

بورژوازی گم کردند. کارگران خواستار افزايش دستمزد و کاهش ساعات کار 

ات نازل راه می انداختند، می شدند اما مبارزه ای که برای تحقق همين انتظار

به جای آنکه قدرت جمعی آحاد طبقه آنان را به نمايش گذارد، لباس شوکت 

حزب می پوشيد، دکه فروش کاالهای حزب می گرديد، آنها خود چيزی به 

دست نمی آوردند، بورژوازی بود که قدرت خود را به رخ حريف می کشيد. 

د، به اين نمودننمی هم مال قدرت احساس اع حتی توده های کارگراز اين بدتر 

می انديشيدند که حزب توده را و بورژوازی متحزب اردوگاهی را تا چه ميزان 

ند پشت سر حزبی صف بستکارگران ظرفيت چانه زنی تقديم کرده اند. توان و 

دگی می کرد، به که به هر چه ربط داشت و هر نيرو يا طبقه اجتماعی را نماين

ی و هيچ گوشه ا استثمار و آينده آنان هيچ ربطی نداشت ،رکا ،آنان و به زندگی

ها را نمايندگی نمی نمود. از مصالح و خواستهای معيشتی، رفاهی يا اجتماعی آن

حزبی که يگانه تفاوتش با ماشين دولتی سرمايه داران و احزاب رقيب در اين 

 بود که راه و رسم منحل ساختن جنبش کارگری در گورستان نظم سرمايه،

فروش قدرت پيکار طبقه کارگر به رژيم و حريفان و نردبان نمودن اين قدرت 

برای ورود به ماشين دولتی سرمايه را از همه بهتر می دانست و محيالنه تر 

ها در بخش غالب خود حديث اين سالجامه عمل می پوشاند. رخدادهای 

را در  شياز هر قيد ماوراء خو انسان سرنوشت جنبشی بود که آرمان رهائی

داشت اما بدون هيچ دريغ به هر  ده بار رسالت تاريخی و طبقاتی خوکول

در آذربايجان سنگهای هرم  !!ب بورژوازی اقتدا و تمکين می کردجرثومه فري
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اعتبار و توان رقابت بورژوازی اردوگاهی را بر گرده های خود حمل نمود، 

خودمختار شد،  به فرمان همين بخش بورژوازی خدم و حشم برپائی حکومت

کفه توازن اردوگاه در مقابل امپرياليست های رقيب را سنگين نمود، اين کار 

د. فقط نيروی کررا در سراسر ايران به شکل ها و شيوه های ديگر دنبال 

د. از آن بدتر، تمامی نموکارش را شبه رايگان تسليم صاحبان سرمايه نمی 

وجوديت سرمايه داری به صف توان پيکار طبقه اش را به جای آنکه عليه م

  نمايد ساز و کار قدرت بورژوازی عليه خويش می ساخت.

جلوداران واقعی اين برهوت فرسائی، توده وسيع بی سواد و عامی و درس 

ناخوانده کارگر نبود. اينان مسلماً غوطه ور دريای توهم و بی دانشی طبقاتی 

مجرب تر و داعيه دار بودند اما برای يافتن راه، چشم در چشم همزنجيران 

خود داشتند، به حرف اينان گوش می دادند و بدبختانه همين جماعت دوم بود 

 شيهی را پيش روی توده کثير طبقه خوآدرس بورژوازی اردوگا بی دريغ که

پهن می نمود. اولی ها آگاهی نداشتند، دومی ها داشتند اما نه شعور و شناخت 

مثابه افکار، باورها و اعتقادات پاسدار  ضد سرمايه داری که آنچه سرمايه به

د. طبقه کارگر پمپاژ می نمو به ذهن آنها تبخير و ،حريم ارزش افزائی خود

بار مصيبتی عظيم را به دوش کشيد. اليه ظاهراً آگاه تر و  ايران از اين لحاظ

پيشروترش بيش از ساير اليه ها سر بورژوازی بر تن داشت. نبايد منکر شد 

وا می داشت را ارت های عظيم اجتماعی برخی عناصر اين اليه که فشار حق

تا آويختن به رجال حزبی و نخبگان سياسی بورژوازی را سکوی اعتبار خود 

کنند و به جای تالش برای باليدن و پرورش و بلوغ سرمايه ستيزی خودانگيخته 

ند، به زطبقاتی خود و همرزمانشان، راه اين باليدن و پوئيدن و پيکار را سد سا

حزب باالی سر خود آويزند و ميل لنگ اتصال جنبش کارگری به اين يا آن 

  حزب بورژوازی گردند.

راهبردها، تحليل ها،  همهتشخيص اينکه حزب توده يا کل چپ اردوگاهی در 

سياست گذاری ها، تاکتيک ها و کل پراتيک اجتماعی و سياسی خود بخشی از 

ضد سرمايه داری کارگران بود، شعور  ارتجاع بورژوازی و ضد پويه پيکار
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و خيلی » آوانسيان ها«و » حجازی ها«متعالی عجيب و غريبی نياز نداشت. 

 می توانستند اين حقيقت را دريابند، الزم ز کارگران حزب نشين با اندک تعمقا

می توانستند با منحل شدن جنبش طبقه خود در آنچه بورژوازی اردوگاهی پيش 

می کشيد به سهم خود مقابله کنند، اين را نيز فراموش نکنيم که جنبش کارگری 

ايران در اين دوره فقط به حزب توده و اردوگاه نياويخت. به اندازه کافی به 

بورژوازی، به ليبرال ناسيوناليست ها و مصدق و کمپين های او احزاب ديگر 

برای توزيع متوازن تر اضافه ارزش ها ميان قشرهای مختلف بورژوازی 

تير و وقايع گوناگون ديگری که اين  30داخلی و جهانی نيز دخيل بست!! قيام 

 شپرخرو احزاب را توان همآوردی با رقبای طبقاتی تفويض می نمود با سيل

نفر  29وهم توده های کارگر آبياری می شد و به بار می نشست. تقريباً همه ت

  تير در تهران کارگر بودند.  30کشته شدگان قيام 

مرداد به نقطه پايان خود  28با کودتای سياه  1332تا  1320فاصله زمانی 

رسيد. طوفان دهشت و کشتار و سرکوب بعد از کودتا طومار عمر دوره مذکور 

م پيچيد و اين در شرايطی رخ  داد که طبقه کارگر ايران از اين فرصت را در ه

که پرداخت سهمگين ترين  ،نه فقط هيچ طرفی نبسته بود ،ساله 12طالئی 

. جنبش کارگری در ديدغرامت ها را نيز بر دوش نسلهای آتی خود بار می 

، هيچ خود بنای صف مستقل پيکار سازمان يافته شورائی آحاد توده های زمينه

که زادراه مبارزه فرزندان نگرفت ، هيچ توشه ای نهادسنگی بر روی سنگ ن

خود سازد. هيچ حديث شيرينی برای آيندگان نداشت و هيچ درس و تجربه ای 

از هيچ پيروزی تسليم نسل بعدی کارگران ننمود. ضرورت و مبرميت 

کالبدشکافی ژرف مارکسی و ضد کار مزدی شکست های سرنوشت سازش 

  کرد.   می ها ميراث مفيدی بود که پيش پای اين نسل پهنتن
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  فصل ششم

  تا رفرم ارضی بورژوازی 32مرداد  28پس از کودتای 

فقط سقوط يک دولت متزلزل بورژوازی و  1332 مرداد 28کودتای سياه 

روی کار آمدن يک دولت هار ميليتاريستی اين طبقه نبود. مجرد سرکو.ب 

جنبش کارگری، کشتار نيروهای اپوزيسيون، استقرار فضای رعب و وحشت، 

آکندن زندان ها از فعالين سياسی و حوادث مشابه هم برای توصيف همه وجوه 

می نمود. بخشی از بورژوازی جهانی، چه داخلی و و عوارض کودتا کفايت ن

چه امپرياليست های شريک و حامی اين طيف کودتا کردند تا پويه انکشاف و 

تسلط سرمايه داری در ايران را مطابق الگوی مقبول خود برنامه ريزی کنند، 

تا پايه های قدرت سياسی سرمايه در اين جا را بر پايه نسخه پيچی دلخواه 

قر سازند. تا مهار وحمام خون جنبش کارگری را آنسان که مقتضای خويش مست

چرخه ارزش افزائی سرمايه در حوزه استثمار نيروی کار شبه رايگان است 

تضمين نمايند. تا تأثيرگذاری حداکثر بر تقرير و تعيين مکان سرمايه داری 

کشور در تقسيم کار جهانی سرمايه و تنظيم هر چه مطلوب تر موقعيت 

وپولتيک جامعه ايران در استراتژی سراسری قطب غربی سرمايه داری را ژئ

لباس اجرا پوشانند. کودتاگران اقارب طبقاتی حاکم روز خود، مصدق و جبهه 

ملی را فاقد توان کافی برای مفاصا حساب قطعی با رقبای اردوگاهی می ديدند، 

دف توانست باشد. هاما مشکل آنها نه فقط مصدق نبود که حتی اردوگاه نيز نمی 

واقعی کودتا حصول همه اهداف باال بود، اما هر گام پيشروی در نيل به اين 

هدف ها، در گرو تسويه حساب جدی با جنبش کارگری و کمونيسم طبقه کارگر 

قرار می گرفت. پيش تر به اندازه الزم توضيح داديم که پايان جنگ امپرياليستی 

نفع بورژوازی اردوگاهی در سطح جهان را  دوم تغيير بارز کفه توازن قوا به

همراه داشت. فاصله زمانی ميان سقوط رضاخان تا وقوع کودتا چگونگی فراز 

و فرود همين تغيير را در جامعه ايران در معرض ديد همگان قرار داد. حزب 

توده در ساختار قدرت سياسی اين دوره حضور مؤثر نداشت اما در پهنه 
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کرد. وضعيتی که برای  گذارترين نقش ها را بازی میحوادث جاری جامعه اثر

نمی توانست قابل تحمل باشد. دست باالی بورژوازی حاميانش  رژيم شاه و

اردوگاهی در پيچ و خم رويدادها اگر در عالم واقع شيرازه وجود جنبش ضد 

سرمايه داری طبقه کارگر را به گونه ای فاجعه بار از هم می پاشيد، اما از 

يم شاه و امپرياليست های غربی فرصتی برای اوجگيری انتظارات منظر رژ

و مبارزات کارگران و پرواز شبح کمونيسم در سپهر زندگی اين طبقه محسوب 

می شد!! بورژوازی اياالت متحده با شتاب تمام، پيچ و خم ظهور خود به مثابه 

اران د عظيم ترين قدرت امپرياليستی روز دنيا را پشت سر می نهاد. سرمايه

امريکائی و دولتهای آنها موقعيت مسلط سرمايه های خود در حوزه بازتوليد 

سرمايه اجتماعی ايران و نقش قاهر و مستولی خود در ساختار قدرت سياسی 

  اين کشور را نياز حتمی تضمين اين هدف می ديدند. 

را به طور  1332تا  1320کودتا رخ می داد تا طومار حوادث جاری سالهای 

مل در هم بندد، هموارساز راه تبديل ايران به يک جامعه سرمايه داری حوزه کا

 حکم ميدانداریی غربی به ويژه امريکائی و دژ مپيش ريز بی مهار سرمايه ها

بورژوازی امريکا در خاورميانه و حتا جهان شود. يک سال پس از وقوع 

داخلی ايران  کودتا سيل سرمايه های امريکائی اندک، اندک به حوزه انباشت

سرازير شد و در اين گذر مطابق معمول شکار بيشترين اضافه ارزش های 

نفتی و عزيمت از ذخائر سرشار و پرسود انرژی را پل مناسبی برای ورود 

به قلمروهای ديگر ديدند. بر اساس توافق ميان رژيم کودتا در يک سوی و 

 رسيومی مرکب از چنددولت های اياالت متحده و بريتانيا در سوی ديگر، کنس

 40کمپانی غول پيکر امريکائی  5تراست عظيم الجثه نفتی تأسيس گرديد. 

درصد سهام اين کنسرسيوم را به خود اختصاص دادند، کمپانی های بزرگ 

انگليسی نيز مالک همين حدود سهام شدند. ظهور موفق و دلخواه سرمايه دارای 

تژی سراسری قطب غربی سرمايه ايران به عنوان يک حلقه مهم زنجيره استرا

و ساز و کارهای زيادی در زمينه های  جهانی، در گرو برنامه ريزی، تدارک

مختلف بود. تضمين مطمئن ثبات سياسی و استقرار يک آرامش گورستانی 
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جامع االطراف و حتی المقدور با دوام، برای بخش مسلط بورژوازی ايران و 

 يت را احراز می کرد. رژيم شاه کل توانشرکای امپرياليستی اش بيشترين اولو

جنبش کارگری را در  خود را به کار گرفت تا آخرين بازمانده های مقاومت

تر از هر چيز رشته های ارتباط جنبشی ميان توده های کارگر هم کوبد، مهم

را قيچی نمايد. در همين راستا متراکم ترين و سهمگين ترين فضای رعب و 

گران مستولی کرد، تا از اين طريق خيال از سرگيری دهشت را بر زندگی کار

مبارزات يا معماری بنای تازه کارزار عليه سرمايه و سرمايه داران و دولت 

بورژوازی را از سر  توده های کارگر خارج  سازد!! محيط کار و استثمار 

 گری راهی سياهچال گرديدند،کارگران يکسره پادگانی شد. تمامی فعالين کار

  د. ديگر سر به نيست شدن ،های ه شکلها ب و خيلیشدند تسليم چوبه دار  ایعده 

گام همزمان اين سرکوب ها، تحکيم و توسعه روزافزون پايه های ديکتاتوری 

هار پليسی و امنيتی در يک سوی و افزايش ظرفيت نظامی گری و ابراز قدرت 

) تا 1953کودتا ( ميليتاريستی رژيم در سوی ديگر بود. در فاصله ميان سال 

ها واع سالحميليارد لایر صرف خريد ان 65) بيش از 1340تا  1332( 1961

و ساز و برگ های نظامی گرديد. رژيم برای تأمين هزينه خريد اين تسليحات 

) 111ميليون دالر وام از دولت امريکا دريافت نمود. ( 200فقط در يک فقره 

د که رژيم انجام داد تا موقعيت خود اقدام ديگری بو» پيمان بغداد«عضويت در 

به مثابه يک باروی نظامی کارآمد در زنجيره تسلط جوئی بورژوازی اياالت 

متحده و شرکا را به اثبات رساند. اين پروتکل که بعدها با وقوع کودتای 

معروف » سنتو« عبدالکريم قاسم در عراق و خروج اين کشور از آن، به نام 

، ترکيه و پاکستان را در جرگه متحدان نظامی امريکا دولت های ايران گرديد،

(ناتو) را به اتحاديه » آتالنتيک شمالی«ن و انگليس قرار می داد. سازما

خت متصل می سا» سيتو«در شرق آسيا موسوم به  امريکاميليتاريستی اقمار 

و آسيای ميانه و خاورميانه را منطقه استقرار زرادخانه ها و حضور نظامی 

همزمان دست به کار تحکيم شاه زی امريکا و متحدانش می کرد. رژيم بورژوا

شد و اين دستگاه اختاپوسی قهر پليسی را به تمامی » ساواک«پايه های قدرت 
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امکانات الزم برای شکار هر تالش مخالف خود، نه فقط در فاصله مرزهای 

ای هدولت يز نمود. سرمايه گذاری وسيعداخلی که در خاورميانه و کل دنيا تجه

ميراث دار کودتا در عرصه های نظامی و پليسی از يک سوی موقعيت طبقه 

سرمايه دار ايران و امپرياليست های غربی را به لحاظ زمينگيرسازی جنبش 

کارگری، چالش کمونيسم طبقه کارگر، رفع خطر بورژوازی اردوگاهی و 

رمايه بيشتر سالجرم دستيابی به ثبات گورستانی الزم برای پيش ريز هر چه 

استحکام بخشيد و از سوی ديگر بر دامنه فقر، فالکت و بی خانمانی توده های 

  کارگر و ساير استثمارشوندگان روز به گونه ای فاحش افزود. 

بورژوازی امريکا با پرداخت وام های فوق، خواه به صورت مستقيم و خواه 

از توليدات ساالنه  از طريق نهادهای عظيم مالی بين المللی، فقط حجم زيادی

اين  بخش مهمی ازسالح خود را در بازار داخلی ايران به فروش نمی رساند، 

د ی شدنوامها، سرمايه هائی بودند که به حوزه انباشت داخلی کشور سرازير م

خود را هم از تشديد هر چه موحش تر استثمار  سودهایو ارقام ايدآل 

ر در حال خلع يد و زوال ايران تأمين فروشندگان نيروی کار و اليه دهقانان فقي

می کردند. در طول اين مدت  کسری بودجه ساالنه رژيم شاه هر سال بيش از 

ميليارد لایر  3خورشيدی به سالی  30سال پيش شد و ميزان آن در پايان دهه 

نيز تا » بانک ملی«) حجم بدهی های دولت های اين دوره به 112رسيد. (

) در همين 113ميليارد لایر گذشت. ( 27و از رقم  برابر باال رفت 3حدود 

راستا ميزان وامهای دريافتی رژيم از مؤسسات مالی بين المللی و دولت های 

امپرياليستی سال به سال رکورد شکست و مرز يک ميليارد دالر را پشت سر 

) ارقامی که طبقه کارگر ايران بايد از سفره بی نان کودکان خويش 114نهاد. (

خت می کرد و همزمان با تحمل استثمار هولناک تر، اضافه ارزش های پردا

معادل بهره و سود آن ها را نيز توليد می نمود. قحطی، فقر، گرسنگی، بيماری 

و بی خانمانی سراسر جامعه را در کام خود فرو کشيد. صدها هزار کارگر 

رک ه خود را تبيکار يا دهقان خلع يد شده زير بار اين مصيبت ها خانه و کاشان

گفتند و برای فروش نيروی کارشان راهی شيخ نشين های جنوب خليج و ساير 
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، با همدلی شرکای امريکائی 1334جاهای ديگر دنيا گرديدند. رژيم در سال 

به تصويب رساند. بودجه مورد » برنامه هفت ساله دوم«طرحی را زير نام 

رقمی که سه و نيم برابر کل برآورد گرديد.  ميليارد لایر 84نياز اجرای طرح 

در که ) بر اساس پيش بينی ها و آنچه 115بودجه برنامه هفت ساله اول بود. (

هزينه های طرح را اضافه ارزش های نفتی تضمين  % 75 حدود عمل رخ داد

) از کل 116مابقی نيز از محل دريافت وام تأمين می شد. ( %25می کرد. 

فرودگاه و ساير تأسيسات ، ه آهن، بنادربه احداث را درصد 8/39رقم مذکور 

در حوزه سد سازی، آبياری، تهيه  %1/31پايه ای مشابه اختصاص يافت 

پيش ريز گرديد و باالخره  »! عمران دهات«ماشين آالت کشاورزی و 

هم برای گسترش صنايع نساجی، قند، سيمان و ساير بخش های  8/11%

  )117صنعتی منظور شد. (

مهم ترين مکان را در بخش کشاورزی » دز« زی سد معروف تأسيس و راه اندا

سازمان برنامه و بودجه کل «پروژه هفت ساله تشکيل می داد. نهاد موسوم به 

ميليارد و  3در طول اجرای طرح رقم بسيار سهمگينی وام به ميزان » کشور

 از دولت ها و بنگاههای عظيم مالی بين المللی دريافت روز، سيصد ميليون لایر

يکی از مؤثرترين اهرم های توسعه انباشت سرمايه » دز«) سد 118نمود. (

در حوزه های مختلف کشاورزی و صنعت و دامداری در منطقه خوزستان و 

های همجوار بود. رژيم از اين طريق، سرشارترين منابع آب و برق و  استان

بزرگ امکانات الزم را با ارزان ترين بهای ممکن در اختيار کمپانی های 

سرمايه گذاری اعم از داخلی، خارجی و مختلط قرار می داد. متعاقب تأسيس 

اين سد و راه افتادن شبکه های سراسری آب و برق ناشی از آن، در طول دهه 

و سال های پس از رفرم ارضی بورژوازی، دهها مجتمع بزرگ کشت و  40

ر نواحی صنعت متعلق به سرمايه داران ايرانی و شرکای خارجی آن ها د

دزفول و هفت تپه و شهرهای ديگر شروع به کار کردند. عظيم ترين مراکز 

توليد فوالد و نورد لوله در دست احداث قرار گرفت و خوزستان به يکی از 

دولت هائی که در فاصله ميان  مهم استثمار نيروی کار تبديل شد.قطب های 



286 

 

مگی دريافت وام از بر سر کار آمدند، ه 40مرداد تا شروع دهه  28کودتای 

مؤسسات مالی بين المللی برای اجرای برنامه اقتصادی  سوم را سرلوحه کار 

خود قرار دادند. اين وام ها کالً نقش صدور سرمايه به بازار داخلی کشور را 

ايفاء می کرد. سرمايه هائی که بر حسب مقدار خود و در چهارچوب قوانين 

های مايه، سهم خود را از اضافه ارزشهای مختلف سر توزيع سودها ميان بخش

  ساالنه توليد شده توسط توده های کارگر ايران تصاحب می نمودند.  

ميليارد لایر هزينه های پيش بينی شده،  140در برنامه اقتصادی مذکور از کل 

ميليارد لایر از منبع اخذ وام تعيين گرديد. بيشترين ارقام هزينه ها به توسعه  40

استراتژيک مورد نياز سرمايه گذاری ها اختصاص يافت. در زيرساخت های 

طول اين مدت رژيم سه پروتکل مهم ديگر برای استخراج، توليد و صادرات 

نفت خارج از حوزه تحت تسلط کنسرسيوم با تراست های بزرگ نفتی دنيا 

د. يکی از اين سه تا بو» آنی آجيپ« امضاء کرد. قرارداد با کمپانی ايتاليائی 

موجب اين پيمان نامه کمپانی مذکور از تمامی حقوق و امتيازات الزم برای به 

هزار  23اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سرزمين وسيعی به مساحت 

منابع نفتی بلوچستان، ذخائر نفت  )119(کيلومتر مربع برخوردار می گرديد. 

قلمرو  و گاز زير آب های خليج فارس و نواحی مشرق کوههای زاگرس در اين

قرار داشتند. دومين قرارداد، ميان رژيم و کمپانی نفتی (پان آمريکن پتروليوم 

هزار کيلومتر  19کورپريشن) منعقد گرديد. سطح اراضی تحت شمول پروتکل 

» روليومسپ فايرپت«مربع بود. قرارداد سوم با شرکت نفتی کانادائی موسوم به 

کيلومتر  100قه ای به مساحت به امضاء رسيد و کشف و استخراج نفت در منط

مربع در حوالی دريای عمان را زير پوشش قرار می داد. معاهدات، برنامه ها 

و سرمايه گذاری های باال در شکلهای مختلف لکوموتيو توسعه انباشت سرمايه 

بين المللی همان  ها و بنگاههای عظيم مالی . حصول وام از دولتمی شدند

به مثابه يک اهرم گسترش حوزه های پيش ريز سرمايه ايفای  گونه که گفته شد

نقش می کرد. همزمان و مهم تر از آن، اضافه ارزش های توليد شده توسط 

د روند افزايش می پيمو ضافه ارزش های نفتی با شتابطبقه کارگر، از جمله ا
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يد. دها در گسترش دامنه انباشت سرمايه بيشتر و تعيين کننده تر می گرو نقش آن

تا سال وقوع رفرم ارضی امپرياليستی فقط سهم  1333در فاصله  زمانی ميان 

ميليون دالر در سال به  34بورژوازی ايران در ارزش اضافی بخش نفت از 

برابر که به  13) افزايشی حدود 120ميليون دالر رسيد. ( 437رقم ساالنه 

ری های دولتی و نوبه خود بيشترين تأثير را در توسعه ميزان سرمايه گذا

خصوصی بر جای می نهاد. از اينها که بگذريم حجم سرمايه های خارجی 

تحت مالکيت مستقيم بنگاهها، شرکت ها و تراست های عظيم صنعتی و مالی 

روز از روز پيش  بين المللی که به حوزه های انباشت داخلی سرازير بود هر

  فزون تر گرديد. 

وره نخست وزيری حسين عالء طرحی زير ، در دی سياهدو سال پس از کودتا

از تصويب » قانون سرمايه گذاری های خصوصی خارجی در ايران« نام 

 مالی و صنعتی مجلس گذشت. مطابق اين مصوبه هر سرمايه دار يا تراست

خارجی می توانست به صورت مستقل يا در مشارکت با سرمايه داران ايرانی 

ر عرصه ای پيش ريز نمايد. صاحبان هر ميزان سرمايه را که بخواهد در ه

سرمايه مجاز بودند که هر گاه اراده کنند کل سرمايه و سود خود را از کشور 

خارج سازند. به دنبال تصويب اين اليحه و صد البته تمامی تسهيالت، شرائط 

و امکاناتی که به يمن تشديد دهشتبار استثمار توده های کارگر فراهم آمده بود، 

سرمايه ها به ايران به صورت انفجاری افزايش يافت. آنسان که ميزان ورود 

کمپانی خارجی با مقادير کالن سرمايه   1084سال بيش از  3در طول کمتر از 

در صنعت، کشاورزی ، راهسازی، معادن و بخشهای ديگر به پارو نمودن 

 شرکت تابعيت امريکائی 500ها پرداختند. از اين تعداد بيش از  اضافه ارزش

های آلمانی، فرانسوی، ژاپنی و سويسی  و انگليسی داشتند و مابقی را کمپانی

هائی که اين مؤسسات  تشکيل می دادند. گفتنی است که ميزان اضافه ارزش

خورشيدی) نصيب خود ساختند از رقم يک  1337( 1958فقط در طول سال 

 مه هفت سالهميليارد دالر امريکا تجاوز کرد. رقمی که با کل هزينه های برنا

) تصويب اين نوع لوايح در سالهای 121اقتصادی رژيم شاه برابری می نمود. (
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بعد نيز متناسب با نيازهای گام به گام پويه گسترش روزافزون سرمايه داری 

مجلس بورژوازی محدوديت مشارکت سرمايه های  1338ادامه يافت. در سال 

به نوبه خود نمود. اين امر  خارجی در مؤسسات بانکی ايران را به کلی ملغی

هجوم سرمايه های امريکائی و اروپائی برای تأسيس بانک های مختلف در 

» ايران و فرانسه« و » صنايع و معادن« کشور را به دنبال آورد. دو بانک 

در همين سال با سرمايه مشترک داخلی و خارجی ايجاد شدند. در بانک نخست 

داران امريکائی تعلق داشت و در بانک سهام به سرمايه درصد  40بيش از 

. سومين به حساب می آمددوم دولت فرانسه يکی از دو سرمايه گذار اصلی 

بانک نيز که يک سال بعد تأسيس گرديد با سرمايه مشترک ايران و انگليس 

  ) 122ر نمود. (شروع به کا

پود  و شيوه توليد سرمايه داری با گام های پرشتاب پايه های تسلط خود بر تار

کل اقتصاد و فراساختارهای اجتماعی  کشور را استوار کرد. بقايای نظام 

فئودال زير مهميز الزامات اين روند شروع به کشيدن نفس های آخر نمود. 

سرمايه داری در هر گام خودگستری خود هزاران دهقان تهيدست خلع يد شده 

برده مزدی، روانه را از پروسه کار و زندگی روز خود کند و با هويت نوين 

بازار کار ساخت. جمعيت کثير کارگران مزدی راهی شهرها از ظرفيت مراکز 

کار و توليد و مؤسسات تازه تأسيس سرمايه داری بسيار بيشتر بودند. بيکاری 

رو به اوج رفت. گرسنگی بر پيکر عريان بيکاران، خلع يد شدگان و دهقانان 

هرهای بزرگ از حلبی آبادها، فقير تازيانه مرگ فرود آورد، حواشی ش

، يافت آبادها، خاک سفيدها »دولت آبادها«حصيرآبادها، زورآبادها، کپرآبادها، 

و فراوان محالت مشابه ديگر پر شد. سرمايه در اينجا می باليد و سرمايه داری 

تار و پود شکلهای توليدی پيشين را در خود ذوب می نمود، اما مثل همه جاهای 

مسان تمامی مقاطع تاريخ توسعه خود، برای توده های کارگر ديگر دنيا و ه

ی و کل فقر، بی بهداشتبی مسکنی، فالکت، برهنگی،  ،گرسنگی، آوارگیفقط 

پهندشت پيش ريز از همه سو به ارمغان می آورد. جامعه  سيه روزی ديگر را

ها نسرمايه می شد، اما جمعيت کثيری از کارگران قادر به يافتن کار نبودند و آ



289 

 

 45تا  15ساعت فرسودن روزانه،  16که کاری دست و پا می کردند، در قبال 

  لایر مزد می گرفتند. 

غالب کارگران از تعطيالت يک روز در هفته محروم بودند و برای تأمين نان 

خالی خويش بايد تمامی روزهای سال را با طوالنی ترين روزانه های کار 

و بيمه درمان برای » خدمات اجتماعی« جان می کردند و می فرسودند. واژه

اين بخش توده های کارگر بسيار نامأنوس بود. آنان از هيچ پوشش ايمنی در 

مقابل هيچ نوع حادثه و خطری، از جمله  مخاطرات مهلک منتهی به مرگ 

ميليونی روز  20برخوردار نمی گرديدند. شمار کل پزشکان در سراسر جامعه 

نفر در تهران طبابت  2500يد. از اين تعداد حدود نفر نمی رس 3400کشور به 

پزشک کمتر بود.  900ميليون ساکنان ساير مناطق از  15می کردند و سهم 

) جمعيت نخست علی العموم در بيمارستانها، کلينيک ها و مراکز درمانی 123(

محله های باالی شهر تهران در خدمت طبقه سرمايه دار و اشرافيت زمين دار 

ميليون ها کارگر ساکن نواحی جنوبی شهر يا حلبی آبادهای اطراف، بودند و 

حتی به حداقل دارو و درمان دسترسی نداشتند. در يک برآورد کلی تا جائی 

که به توده وسيع فروشندگان نيروی کار و استثمارشوندگان دهقان ساکن 

نفر در بهترين حالت بيشتر از يک  9000روستاها مربوط می شد، سهم هر 

درصد  85درصد روستاها فاقد هر نوع مدرسه بودند و  95زشک نمی شد. پ

جمعيت سواد خواندن و نوشتن نداشتند. شرايط وخيم بهداشتی جان ميليون ها 

درصد  90انسان را به صورت لحظه، لحظه تهديد می نمود. بيش از 

روستانشينان در کومه های خود حتی فاقد توالت بودند، در هيچ دهی از آب 

شاميدنی سالم خبری نبود. در غالب شهرها امکان دسترسی به آب لوله کشی، آ

بيشتر به خواب و خيال می ماند. بيماری های عفونی مسری از نوع وبا، 

حصبه، طاعون، سل و ماالريا ميهمانان هميشه حاضر آلونک های کارگران 

طول سال و ساير استثمارشوندگان روز شهرها و روستاها بودند و هر کدام در 

جان صدها هزار کودک و پير و جوان جامعه را می گرفتند. شمار نوزادان 

خانواده های کارگری يا اليه های فقير رو به زوال دهقانی که در همان چند 
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برابر  3روز نخست والدت جان می دادند در بسياری موارد از دو يا حتی 

يا آنچه که در ادبيات  آنان که زنده می ماندند بيشتر بود. ميانگين طول عمر

سال برآورد  17حدود  گردد،ياد می » اميد به زندگی«دولت ها از آن به نام 

تومان  300. متوسط درآمد خانوارهای کارگری و توده دهقانان فقير به شدمی 

در سال نمی رسيد و اين در شرايطی بود که توده وسيع استثمار شوندگان نه 

ط روستائی کشور،تمامی مايحتاج معيشتی فقط در شهرها که حتا اقصا نقا

خويش و يا الاقل بخش اعظم اين احتياجات را بايد حتماً از بازار سرمايه داری 

  تهيه می کردند. 

  

  اعتصابات و خيزش های کارگری

کودتا با وقوع خود و برای مدتی کوتاه، سراسر محيط زندگی و کار توده های 

شمار اعتصابات که سال پيش از آن کارگر را به برهوت سکوت تبديل کرد. 

) اما مبارزه طبقاتی تعطيل 124مورد پائين آمد. ( 7تا  1333بود در سال  79

موج وار  تارو شبيخونبردار نيست. هنوز رعد و برق حکومت نظامی، کش

بورژوازی کودتاگر داخلی و شرکای امپرياليستش بر سر زندگی انسان ها، به 

روهای سياسی اپوزيسيون آوار بود که تندر ويژه تشکل های کارگری و ني

شماری اعتراض و تندباد خشم کارگران اينجا و آنجا شروع به غريدن کرد. 

  از اعتصابات و خيزش ها عبارت بودند از: 

  1334سال 

کارگران پااليشگاه آبادان در اعتراض به سطح نازل  1334در شهريور 

سرمايه داران مالک مناطق نفتی کنسرسيوم،  دستمزدها دست از کار کشيدند.

 با تداعی مخاطرات جنبش ها و شورش های بزرگ کارگری سال های پيش،

در هراس اوجگيری مجدد مبارزات نفتگران و از دست دادن ثبات گورستانی 

حاصل حمام خون ها، راه عقب نشينی پيش گرفتند و با بخشی از خواست های 

ن به نظر می رسد که آنچه اين جا رخ داد، نخستين اعتصاب موافقت کردند. چني
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اعتصاب مهم کارگری پس از کودتا باشد. بختک خفقان و ديکتاتوری هار 

اگر مبارزه  توده های کارگرپليسی همه نفس ها را در سينه بند می آورد، اما 

نمی کردند قادر به کشيدن همين نفس های در بند هم نمی شدند. آنها چاره ای 

د جز آنکه پيشگام در هم شکستن ديوارهای پرمهابت تسليم و رعب گردند نداشتن

  )125و بر فراز دوزخ دهشت، بيرق اعتراض و کارزار افرازند. (

  1336سال 

نيز خيل کثير کارگران نفت  1336در روزهای داغ و دم کرده تابستان سال 

چرخش در مسجدسليمان و آغاجاری چند بار پياپی چرخ کار و توليد را از 

بودند و همزمان بر حق  خود آنها خواستار افزايش بهای نيروی کار انداختند.

اعتصاب و مبارزه و متشکل شدن خويش اصرار می ورزيدند. کارفرمايان 

حاضر به قبول خواست ها نشدند، در برابر موج اعتراض ايستادند  مثل هميشه

) 126ار کردند. (و  پاسخ کارگران را به نيروهای قهر و سرکوب رژيم واگذ

واستند خ سرمايه داران به اين اکتفاء ننمودند. سران کنسرسيوم از دولت سرمايه

ها و اعتصابات کارگری دست به چاره انديشی های  که برای مقابله با خيزش

مؤثر زنند. درخواستی که بدون فوت وقت مساعدترين پاسخ ها را دريافت 

اليحه ای را به تصويب  کرد. وحوش صاحب کرسی در مجلس بورژوازی

رساندند که به موجب آن هر نوع اعتصاب يا تالش کارگران برای توقف چرخ 

کار و توليد در زمره سنگين ترين جرائم سياسی قرار می گرفت و مستوجب 

مجازات مرگ می گرديد!! دستگاههای قهر پليسی و امنيتی رژيم با حصول 

تلف نفتی افتادند. عده ای را مجوز الزم به جان فعالين کارگری مناطق مخ

دستگير و روانه زندان ساختند. آنان را تهديد به اعدام نمودند و از همه راهها 

  برای بقای آرامش قبرستانی سرمايه تقال کردند. 

زندان و شکنجه و اعدام اما، مشکل صاحبان سرمايه و دولت آن ها را تا جائی 

ط حل ننمود که تخفيف و تقليل هم که به توده های کارگر مربوط می شد، نه فق

نداد. هميشه و در همه دوره های تاريخ چنين بوده است. با خفقان و کشتار و 

توحش می توان تمامی اپوزيسيونهای معزول طبقه استثمارگر را ساکت کرد 
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و بساط  مطالبات، سهم خواهی يا سرنگونی طلبی پر از شداد و غالظ آنها را 

راض کارگران گرسنه عاصی را با سهمگين ترين جمع کرد، اما بانگ اعت

سالح ها هم نمی توان برای روزهای زيادی خاموش ساخت. در اين جا مرز 

ميان زنده ماندن و نماندن است که حکم می راند، ضرب المثلهائی از جنس 

بيان عاميانه همين وضعيت ها هستند. » باالتر از سياهی رنگ دگر نباشد«

در چنگال قهر گرسنگی  دشاهد مرگ زن و کودک خوقرار است کارگری که 

ناشی از سودافزائی بی مهار سرمايه باشد، فرار از مرگ برايش بی معناست. 

او اگر از چوبه دار و ميدان تير دشمن سرمايه دار بگريزد، شکار پنچه دژخيم 

بی نانی و بيماری و فقر منبعث از شدت استثمار سرمايه خواهد شد. به همين 

اپوزيسيون های پرهياهوی جنگاور به درون خانه های  همه است که وقتیدليل 

، »مشت های آسمانکوب قوی يک به يک وا می گردند« امن می خزند و کل 

صدای رعدگون توده های کارگر شب ديجور سکوت را شکاف می زند و 

طلوع فجر اعتراض را به گوش همگان می رساند. جنبش کارگری سال های 

  کودتا نيز چنين می کرد.  پس از وقوع

، جمعيت عظيم کارگران کوره های آجرپزی اطراف شهر 1336در همان سال 

آجرپزان در مراکز مختلف کار و کوره های دور  تهران اعالم اعتصاب کردند.

از هم، به طور يکپارچه و يکصدا خواستار افزايش دستمزد شدند. آنان بازگشت 

ه می خواستند قفل زدند. صاحبان مراکز توليد خود به کار را با قبول حتمی آنچ

مصالح ساختمانی با مشاهده سرسختی کارگران به بخشی از مطالبات آنان 

جواب مساعد دادند و توده کارگر خود را پيروزمند اعتصاب احساس کرد. 

)127(  

نان اي کارگران سنگ معدن رباط کريم نيز در همين سال دست از کار کشيدند.

خواست های بيشتری را مطرح ساختند و بر افزايش مزدها، کمک هزينه 

مسکن، بهبود غذای کارخانه، بهتر شدن شرايط کار و نوع اين ها پای فشردند. 

با مبارزات کارگران در شهرها و مراکز توليدی باال به فرجام خود  1336سال 

اد می زد که توده های رسيد. شرايط روز جامعه در تمامی تار و پود خود فري
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کارگر خود را برای مبارزات گسترده تر با هدف تحميل مطالبات روز خويش 

  )128بر سرمايه داران و دولت آنها آماده خواهند کرد. (

  1337سال 

راننده  12000 اين سال با اعتصاب کارگران تاکسی ران تهران آغاز شد.

ی شبه رايگان نيروی تاکسی در بيست و سوم فروردين در اعتراض به بها

کارشان دست از کار کشيدند. کارگران خطوط حمل و نقل شهری و انتقال 

مسافر در مناطق مختلف تهران را مختل ساختند. دست به راهپيمائی زدند و 

در ميدان بهارستان با برپائی ميتينگی پرشور خواستار تحقق مطالبات خود 

 نخست وزير وقت» وچهر اقبالمن«گرديدند. تجمع بزرگ رانندگان به دستور 

 25آماج هجوم قوای قهر بورژوازی واقع شد. شمار زيادی کارگر دستگير و 

  )129نفر آنها راهی سياهچال ها گرديدند. (

دومين اعتصاب مهم سال را کارگران معترض بافنده و ريسنده نساجی های 

آنها نيز خواستار افزايش بهای نيروی کار خود بودند،  اصفهان سازمان دادند.

لباس کار، افزايش سهميه نان و بهبود شرايط هولناک استثمار خويش را می 

خواستند. صاحبان سرمايه مطابق معمول اعتراض کارگران را به قوای قهر 

سرمايه حوالت دادند اما نهايتاً مجبور شدند در مقابل بخشی از مطالبات آنها 

  ر تسليم فرود آرند. س

، مرکز استقرار يکی کارگر لوله کش، در جزيره خارک 500اعتصاب سوم را 

از عظيم ترين اسکله های بارگيری و صادرات نفت جهان با طرح خواست 

افزايش دستمزد آغاز کردند. کارفرمايان ضمن تالش برای رد خواست های 

د نان، ره تسليم پيش گرفتنکارگران، با مشاهده مقاومت و سرسختی خشم آلود آ

  و با مطالبه افزايش دستمزد موافقت کردند. 

 تعطيل کار توسط هزار کارگر بندر در شرکت های مختلف کشتيرانی بوشهر

در اعتراض به سطح نازل مزدها چهارمين خيزش کارگری اين سال بود. 

  اعتصاب با پيروزی نسبی توده های کارگر پايان يافت.
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 در بيست با خيزش نفتگران بندر شاهپور 1337پنجم سال  اعتصاب و باالخره

و سوم ماه مهر آغاز شد. کارگران در اين روز، کار بارگيری کشتی ها را 

کشتی بزرگ نفتکش در کنار اسکله ها برای حمل نفت لنگر  8تعطيل کردند. 

انداختند اما هيچ نفتگری حاضر به کار نشد. سرمايه داران و دولت آنها شروع 

تهديد نمودند، مطابق معمول قوای سرکوب را روانه بندر ساختند و به تمامی  به

دسيسه های ديگر دست يازيدند. پاسخ کارگران اما بسيار ساده بود. بدون 

افزايش مزدها به سر کار باز نخواهند گشت. کارفرمايان، رؤسای کنسرسيوم 

اومت کردند. مق روز 5و دولتمردان سرمايه در مقابل فشار خشم کارگران تا 

همه شکل های سرکوب را اعمال يا مشورت نمودند و  در اين چند روز

لایر افزايش  20سرانجام چاره کار را در تسليم ديدند. کارگران توانستند 

  دستمزد روزانه را بر صاحبان سرمايه تحميل کنند.  

  1338سال 

تداوم  نيز 1338مبارزات کارگران کارخانه های نساجی اصفهان در سال 

. مزدها در هيچ کجا حتا برای نان خالی خانواده ها کفاف نمی داد. گسترش يافت

پرشتاب سرمايه داری، انحالل پرشتاب قراء و واحه های نظام فئودال در 

چرخه بازتوليد سرمايه، قفل شدن کل مايحتاج زندگی روزمره انسان ها به 

الها، همه و همه بر گرده نوسانات بازار سرمايه داری، افزايش مدام قيمت کا

تا  15معيشت توده های کارگر و دهقانان فقير آواره شالق می زد. با مزدهای 

ساعته و فقدان  16لایر، در قبال روزانه های کار  45و در بهترين حالت  30

ابتدائی ترين امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی و اجتماعی ادامه آنچه 

مکن بود. مالکان، حاکمان و عمله سالخی سرمايه زندگی نام داشت به کلی نام

برای ناممکن سازی مبارزات طبقه کارگر به هر جنايتی دست می يازيدند، اما 

يکی را ممکن می کردند. اعتراض و » ناممکن«کارگران در ميان اين دو 

طغيان، حکم قطعی زندگی تيرباران شده آنان می شد و موج عصيان و مبارزه 

نيز همين حکم  ريسباف اصفهانمی افتاد. کارگران کارخانه  در همه جا راه

چرخ توليد را از کار انداختند، بر  38را اجرا کردند. آنها هم در فروردين 
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افزايش دستمزدها و پرداخت به موقع آنها پای کوبيدند و کليد مبارزات کارگری 

د انستناين سال را در قفل قدرت اختاپوسی سرمايه چرخ دادند. کارگران تو

  صاحبان سرمايه را وادار به عقب نشينی و قبول خواست های خود کنند. 

يک ماه پس از مبارزات نسبتاً موفق کارگران ريسباف  :اعتراض کارگران چاپ

اصفهان جمعيت چند هزار نفری کارگران چاپخانه های مختلف تهران به 

ان د. چاپچيوضعيت رقت بار معيشتی و ميزان نازل مزدهايشان اعتراض کردن

! شدند!» قانون کار«درصد افزايش دستمزد و اجرای چيزی به نام  50خواهان 

آنان در عين حال تهديد نمودند که در صورت تمرد صاحبان سرمايه حتماً دست 

به اعتصاب خواهند زد. خواست کارگران با مقاومت سخت کارفرمايان مواجه 

حدت يافت و خطر وقوع  شد. جدال ميان استثمارگران و استثمارشوندگان

اعتصاب شدت گرفت. در چنين وضعی سرمايه داران آمادگی خود را برای 

گفتگو اعالم داشتند. رفرميسم سنديکاليستی ميراث دار حزب توده که به رغم 

تحمل ضربات سهمگين پليسی استخوانبندی پيشين خود را کم يا بيش حفظ کرده 

الر کشمکش ها استقبال کرد. طرفين بود، از حل مماشايات جويانه و قانونسا

به مذاکره نشستند!! و توده های کارگر سرانجام به حکم رهبران سنديکاليست 

  درصد رضايت دادند.   50درصد افزايش مزدها به جای  25سرمايه ساالر به 

  

در روزهای آخر  اعتصاب در کارخانه وطن اصفهان و قتل عام توده کارگر:

کارگر اين کارخانه بزرگ نساجی همصدا  1700 ، بيش از1338خرداد سال 

با توده وسيع همزنجير در ساير مراکز کار و توليد کشور و با طرح مطالبات 

خود، از جمله بهبود شرائط کار و باالرفتن مزدها، چرخ توليد را از کار 

انداختند. کارگران متحد و مصمم بر حصول خواست های خود پای فشردند، 

ون کشيده شد. چکمه پوشان رژيم شاهنشاهی بنا به تقاضای اما اعتصاب به خ

سرمايه داران به صف متحد توده های کارگر يورش بردند. آنها بسيار سبعانه 

و با توسل به زور خواهان متفرق شدن کارگران معترض شدند اما اعتصاب 

کنندگان مقاومت کردند. عمله و اکره کشتار، ايستادگی و خشم بافندگان را با 
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کارگر در همان دقايق نخست بر خاک افتادند و جان  10رگبار پاسخ گفتند. 

دادند. عده قابل توجهی از همزنجيران آنها زخمی و راهی بيمارستان 

رژيم هار سلطنتنی بورژوازی يکی ديگر از برگ های سياه ددمنشی شدند.

خود را ورق زد و نشان داد که پهندشت دوزخ بردگی مزدی را تنها با راندن 

  سفينه قدرت بر شط خون توده های کارگر می توان مرزبانی کرد.  

  

 1338خرداد  قيام دوم در کوره پزخانه های تهران و کشتار گسترده کارگران:

ورشيدی، در نقطه ای ديگر از ايران نيز شاهد يکی از جنايتکارانه ترين و خ

خونبارترين يورش های دولت بورژوازی به مبارزات توده های کارگر بود. 

هزار کارگر کوره پزخانه های اطراف شهر تهران در اين ماه  30متجاوز از 

زنان و  با سر دادن صدای اعتراض عليه گرسنگی و زندگی ذلت بار خود و

کودکان خردساالشان دست به اعتصاب زدند. آنان آتش کوره های سرمايه را 

خاموش ساختند تا شعله های خشم خود عليه شدت استثمار سرمايه را به جان 

سرمايه داران اندازند. کارگران هنوز در حال برداشتن گام های نخست خيزش 

ی قرار گرفتند. بودند که از چهار طرف در محاصره قوای قهر بورژواز

سازمان اختاپوسی ساواک، صدها پليس و ژاندارم و ارتشی از همه سو به 

ً دستور قتل عام  صفوف کارگران گرسنه حمله ور شدند. شاه جالد شخصا

هزار کارگر عليه  30  جسورانهاعتصاب کنندگان را صادر کرد. او قيام

يم شکستن حرگرسنگی، بی مسکنی، بی بهداشتی و ساير سيه روزی ها را، 

ثبات سرمايه داری و مايه نارضائی سرمايه داران داخلی و خارجی و حاميان 

امپرياليست خود می ديد و سرکوب سبعانه آن را دستور فوری کار رژيم کرد. 

توده های کارگر با مشاهده دژخيمان مسلسل به دست بورژوازی آماده ايستادگی 

رصد افزايش دستمزد هستند و تا د 25شدند. آنان اعالم داشتند که خواستار 

حصول اين هدف به سر کار باز نمی گردند. پاسخ قوای سرکوب از پيش 

روشن بود. آنها آماده کشتار بودند، دقايقی بعد مسلسل ها با بربريت غيرقابل 

کارگر  50در يک چشم به هم زدن توصيفی به سوی سينه کارگران نشانه رفت. 
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شمار کثيری از همزنجيران آنها نيز جراحت  به خون غلتيدند و جان دادند.

ارتجاع هار بورژوازی باز هم شط خون جاری ساخت  های سنگين برداشتند.

و عربده سر داد که قتل عام توده کارگر را شرط بقای سرمايه داری و حفظ 

  کيان اين نظام می بيند. 

 1337گسترش مبارزات کارگران و افزايش چشمگير شمار اعتصابات از سال 

که هميشه و همه جا با حداکثر به بعد، رژيم شاه و دولتمردان اياالت متحده را 

برنامه ريزی و تمرکز، تمامی افت و خيزهای جنبش کارگری ايران را  و دقت

رصد می کردند، يک بار ديگر بيش از پيش دلواپس سير رويدادهای درون 

حاکم هر چند نحيف  اين جنبش کرد. اين زمزمه در ميان محافلی از بورژوازی

پيچيد که مجرد کشتار و سرکوب برای مهار مطلوب اعتراضات و کارزار رو 

به اوج کارگران کفاف نمی دهد. بايد از ساز و کارهای ديگر هم به صورت 

سنجيده و با رعايت کل جوانب کار بهره گرفت. توسل به سنديکاليسم و ايجاد 

ين ساز و کارهای مهم مکمل سرکوب سنديکاهای سياه وفادار به رژيم يکی از ا

پس از آن که به سمت وزارت » جمشيد آموزگار« 37پليسی بود.  در شهريور 

کار دولت سرمايه منصوب شد،  طرح تأسيس نهاد ضد کارگری موسوم به 

را به اجراء گذاشت. او همزمان تشکيل سنديکاها در برخی » شورايعالی کار«

د داد. در طول نيمه دوم بان سرمايه پيشنهااز مراکز کار و توليد را به صاح

سنديکا با همکاری ميان وزارت کار و سرمايه داران  25حدود  همين سال

صاحب کارخانه اعالم موجوديت کردند. پروژه ای که در دوره نخست وزيری 

 50از مرز  1339شريف امامی نيز دنبال شد و شمار سنديکاها تا اواخر سال 

به رغم کوششی که نهادهای دولتی، به ويژه ساواک عبور نمود. اين طرح 

برای اجرا و به ثمر رساندن آن از خود نشان دادند، نهايتاً گرهی از مشکالت 

 نبودرژيم و سرمايه داران باز نکرد. انتظار بانيان طرح به احتمال زياد آن 

که سنديکاهای دست ساخت آنان در کنترل يا سرکوب مدنی مبارزه طبقاتی 

کارگر، همان نقشی را ايفاء نمايند که اتحاديه های کارگری ممالک غربی توده 

طی ساليان دراز بازی می کردند. آنها با همه تحجر تاريخی و طبقاتی خود اين 
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را خوب می دانستند که موفقيت اتحاديه ها در اروپا و امريکا در عرصه 

ئی که سرکوب مدنی جنبش کارگری، هزينه هائی داشته است. هزينه ها

بورژوازی غرب برای دور زدن خطر جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

  به پرداخت آن تن می داد. 

محافل مورد بحث و در رأس آنها شخص شاه همواره تصريح می کردند که 

سرمايه داری ايران به قبول چنين هزينه ای ولو بسيار ناچيز تن نخواهد داد. 

فکری سرمايه سرراست تر و زمخت تر به  شاه در اين گذر از همه نمايندگان

اين حقيقت اذعان می کرد. او به کرات در مصاحبه با خبرنگاران خارجی به 

ويژه در جريان مسافرت به اروپا و امريکا می گفت که رژيم وی و طبقه 

آزادی «، »حقوق مدنی«، »دموکراسی«سرمايه دار ايران اهل بازی با کارت 

نيست. شاه از اين هم فراتر » مطبوعات و راهپيمائیآزادی تشکل و «يا » بيان

می رفت و دولت های غربی را به خاطر تن دادن به اين سناريوها مورد 

سرزنش قرار می داد. در يک کالم بورژوازی ايران و رژيم شاهنشاهی 

سرمايه طرفدار جدی تأسيس اتحاديه های بدون هيچ هزينه بود. اتحاديه هائی 

سی و ميليتاريستی مبارزات کارگران را تکميل کنند و در که کار سرکوب پلي

هزينه ای از نوع بهبود شرائط کار و بهای نوع عين حال منشأ و موجد هيچ 

افزون تر نيروی کار يا حداقِل دارو درمان و آموزش و سرپناه برای توده های 

ر قهکارگر نباشد. پيداست که امامزاده هائی از اين جنس هر قدر هم که قدرت 

ساواک و دستگاههای امنيتی رژيم را پشتوانه تنفيذ حکم خود می کردند، به 

هر حال هيچ کارگری را به سوی خود جلب نمی نمودند، بالعکس کارگران را 

رم می دادند و سنديکا گريزی بار می آوردند. با همه اين ها بورژوازی با 

 داد و اتفاقاً مشتريانیدستورالعمل مؤکد ساواک به ساختن اين سنديکاها ادامه 

کسری، پادشاه پرآوازه » طناب عدل«هم پيدا کرد!! در افسانه ها آورده اند که 

ساسانی سالها از بام تيسفون آويزان بود!! تا هر که ظلمی ديده است آن را 

تکان دهد و فرشته های عدالت بدون فوت وقت به سوی وی بشتابند!! ظاهراً 

ا باور کرد و نه يارای نزديک شدن به آن را در هيچ بنی نوع بشر نه طناب ر
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هستی خود موجود يافت. تا اينکه االغی راه گم کرده گذارش به تيسفون افتاد 

و برای آرامش خارش شديد پوستش به سراغ طناب رفت. او تنها جنبنده ای 

  بود که به خود اجازه ايمان به اعجاز طناب کسری را می داد!! 

 30در جامعه ما، در جنبش کارگری ايران و در سال های انتهای دهه 

و بسيار بدبختانه کارگران وفادار به اين » حزب توده ايران«خورشيدی هم 

حزب تنها کسانی بودند که آوازه سنديکاهای رژيم شاهنشاهی سرمايه را باور 

يه صکردند. سران حزب به فعالين کارگری به ويژه اعضای کارگر خود تو

مؤکد نمودند که وجود سنديکاهای دست ساخت ساواک شاه را مغتنم شمارند، 

وارد اين سنديکاها گردند و در درون آنها به نفع توده های کارگر کار کنند!!! 

البته حق داشتند!! مگر نه اين بود که رژيم می خواست با » توده ای ها« 

مزدی را از سر  سنديکاهايش خطر هر جنب و جوش و تشکل پوئی ضد کار

سرمايه رفع کند. حزب توده و کل اردوگاه از دهه ها پيش با شيوه های خاص 

  خود بدترين نوع اين بال را بر سر جنبش کارگری ايران و جهان می آوردند. 

  

شمار قابل توجهی از کارگران   اعتصاب کارگران کارخانه شهناز اصفهان:

از زمين و آسمان شالق استثمار اين شرکت را زنان تشکيل می دادند. آنان 

سرمايه و کل مظالم نظام بردگی مزدی را بر گرده خود درد می کشيدند. در 

کارخانه بيشتر و ژرف تر از ديگران می فرسودند. بسياری از آنها بايد به 

روزانه های کار طوالنی در وخيم ترين شرائط تن می دادند. همزمان و در 

بردگان مزدی را هم می زادند و تربيت می کردند  قعر اين جهنم کشنده نسل آتی

ا کار خانگی طوالنی مدت و آماده فروش نيروی کار می ساختند. در خانه بايد ب

بخش عظيمی از نيازهای بازتوليد سرمايه اجتماعی را به دوش می گرفتند  دخو

و از اين طريق نقش سرنوشت سازی در باال بردن حجم اضافه ارزش ها و 

همه اين کارها را انجام می دادند،  ها ايفاء می نمودند. کارگران زننرخ سود 

د مزيهم قيود و رسوم و سنن مردساالری بشرستيزانه قرون وسطائی را  آنها

توحش های روز بورژوازی تحمل می کردند. همراه با کار شاق درون 
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انه کارخانه بار همه اين ستم ها، را به جان می خريدند اما باز هم مزد روز

بهای شبه رايگان  ان مرد کمتر بود. سرمايه داران حتآنها از مزد همزنجيرا

تحقيرآميز تعيين شده توسط دولت بورژوازی را که زير نام حداقل مزد اعالم 

می شد به زنان کارگر نمی پرداختند. در کارخانه شهناز وضع چنين بود، زنان 

از مردان مزد می گرفتند.  لایر کمتر 3ساعته خويش  10در قبال روزانه کار 

  جنايتی که همواره مورد اعتراض کارگران زن قرار داشت. 

کل کارگران کارخانه در اعتراض به عدم اجرای آنچه  1338آبان  15در روز 

می ناميدند آماده اعتصاب شدند و زنان در صف » مواد دهگانه قانون کار«

به ليست مطالبات  مقدم اين خيزش، خواست برابری دستمزد با مردان را

همگانی توده کارگر افزودند. کل کارخانه به ورطه تعطيل فرو رفت. کارگران 

بر تحقق خواسته های خود پافشاری کردند. صاحبان سرمايه به فکر چاره 

افتادند و مطابق معمول يکراست از سازمان اختاپوسی ساواک و نيروهای 

هر پليسی رژيم وارد ميدان انتظامی دولت بورژوازی کمک خواستند. ماشين ق

کارگر را از  18شد. آنها بسيار سريع همه فعالين کارگری را دستگير کردند. 

اصفهان به رفسنجان تبعيد نمودند. عده ای را به سياهچالها فرستادند. بيش از 

نفر را برای هميشه از کارخانه اخراج کردند. برخی فعالين کارگری را  80

های بسيار وحشيانه و ماقبل قرون وسطائی به چوب  در محيط کارخانه به شکل

بستند و تنبيه بدنی نمودند. فضای رعب و وحشت را همه جا مستقر ساختند و 

  خواست های کارگران را اينسان، با منطق سالح و توحش پاسخ گفتند. 

سوای اعتصابات مهم باال، کارخانه های ديگری نيز شاهد  38در سال 

عطيل کار توسط کارگران بودند. از ميان آنها می توان اعتراضات کارگری و ت

و کم کاری های طوالنی در کارخانه  »پشمباف«به اعتصاب کارگران 

را با برخی  38شهرضای اصفهان اشاره نمود. جنبش کارگری ايران سال 

موفقيت های بسيار جزئی و شکست های متعدد توأم با کشتارها و تلفات بسيار 

ورد اما مبارزات کارگران در ابعاد وسيع تر به راه خود ادامه سنگين به پايان آ

داد. چند ماه پس از سرکوب خيزش کارگران شهناز اصفهان، موج اعتراض 
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همين جمعيت و هزاران همزنجير ديگر آنها در نساجی های مختلف شهر برای 

 جمعيت وسيع فروشنده نيروی کارخانه شهنازچندمين بار زبانه کشيد. در همان 

کار دست به اعتصاب کم کاری زدند. سطح توليد را به گونه ای فاحش پائين 

روز مرخصی در سال، افزايش مزدها و بهبود شرائط  12آوردند، خواستار 

کار شدند. آنها اعالم کردند که بدون رسيدن به خواست های خويش به سر کار 

وزی کارگران روز ادامه يافت و سرانجام با پير 6باز نمی گردند. اعتصاب 

ز با ني بافندگی اصفهانپايان يافت. در همين سال چند صد کارگر کارخانه 

کل کارگاهها را تعطيل کردند » شهناز«مطالبات مشابه همرزمان خويش در 

و اعالم اعتصاب نمودند. کارفرمايان برای سرکوب مبارزات و برگرداندن 

انتظامی شدند.  کارگران به پشت ماشين های کار خواهان دخالت نيروی

کارخانه در محاصره پليس و قوای انتظامی قرار گرفت اما اعتصاب کنندگان 

تسليم نگرديدند. کشمکشها حادتر شد و سرانجام سرمايه داران به قبول برخی 

  )130مطالبات کارگران تن دادند. (

  1339سال 

يکی از مهم ترين و » دز«مجتمع عظيم صنعتی  اعتصاب کارگران سد دز:

کليدی ترين زيرساخت های اقتصاد سرمايه داری کشور در سال های پيش از 

متر ارتفاع داشت و درياچه پشت  203وقوع رفرم ارضی بورژوازی بود. سد 

ميليارد  3کيلومتر مربع می توانست تا  225کيلومتر و مساحت  65آن با طول 

ژنراتور بزرگ نصب شده  8ر مکعب آب را ذخيره کند. و سيصد ميليون مت

مگاوات برق توليد می نمود و ذخيره آب درياچه برای  520در پيکر سد حدود 

هکتار زمين  خوزستان يا استانهای مجاور کفاف می داد.  125000آبياری 

تراست های صنعتی و مالی بزرگ بين المللی و داخلی بر روی اين امکانات 

ه گذاری های عظيم محاسبه می کردند و در همين راستا آرامش و برای سرماي

ثبات حوزه استحفاظی سد برای رژيم شاه حداکثر اهميت را داشت. کارگران 

يک سال پيش از شروع بهره برداری ها، در  1339مجتمع در آبان ماه 

اعتراض به کمی دستمزدشان کارها را تعطيل کردندد و خواهان افزايش بهای 
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کار خود شدند. آنها همزمان مطالبه کاهش ساعات کار را پيش کشيدند.  نيروی

عوامل رژيم کوشيدند تا کارگران را به خاتمه اعتصاب متقاعد سازند اما اين 

تالش به جائی نرسيد و صدها کارگر عاصی مجتمع بر ادامه مطالباتشان 

 است هایاصرار ورزيدند. سرانجام کارفرمايان و رژيم به قبول بخشی از خو

  )131کارگران تن دادند. (

اعتصاب وسيع کارگران نساجی اصفهان در اعتراض به دستگيری 

مرداد، شيرازه قدرت سياسی  28سال پس از کودتای سياه  7دانشجويان: 

رژيم، زير فشار موج بحران های اقتصادی، تشتت درونی بورژوازی بر سر 

ه قايای نظام فئودال و باالخرگزينه ها و راهبردهای مختلف تعيين تکليف با ب

ضربات مؤثر اعتصابات پی در پی کارگران، شروع به لرزيدن کرد. رژيم 

زير مهميز همه اين تنگناها، تعارضات و نابسامانی ها، ظرفيت پيشين خود 

برای مهار بالمنازع و قاهرانه اوضاع را از دست داد. سقف حاکميت شکاف 

يم سيل خشم و قهر و مبارزه توده های برداشت و همان گونه که باالتر ديد

کارگر از همه سو شروع به طغيان کرد. خروش اعتراض کارگران کم، کم 

محافل دانشجوئی نارضائی را نيز روانه ميدان کارزار ساخت. خيزشهای ضد 

رژيمی دموکراسی جويانه شروع به باليدن کرد. دانشجويان در اعتراض به 

ست های مختلف رژيم شاه دست به اعتصاب فشار خفقان و ديکتاتوری و سيا

در قياس با دو سال پيش بيشتر  39زدند. اين مبارزات و اعتراضات در سال 

و گسترده تر شد. سناريوی انتخابات دوره بيستم مجلس سرمايه از جمله مسائلی 

بود که موج مبارزات دانشجوئی را به دنبال آورد. در جريان اين اعتراضات 

ر زيادی از دانشجويان دستگير و راهی زندان گرديدند. در و کارزارها شما

ماه اسفند همين سال هزاران هزار کارگر کارخانه های مختلف نساجی شهر 

اصفهان با مشاهده سبعيت های رژيم شاه و جنايات ساواک عليه دانشجويان، 

مهر سکوت را شکستند، به حمايت از دانشجويان معترض برخاستند و در 

  )132يه دستگيری و زندان آنان دست به اعتصاب زدند. (اعتراض عل
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اين معدن مثل همه حمام خون معدنچيان و اعتصاب کارگران معدن شمشک: 

معادن ديگر ايران و معادن عظيم ترين بخش دنيای سرمايه داری حکم قتلگاه 

داشت و فاقد هر نوع امکانات اوليه ايمنی برای حفظ جان توده های کارگر 

کارگر  21دچار ريزش بسيار سهمگين شد.  39ن شمشک در آذر سال بود، معد

زير آوار جان باختند. عده ای زخمی شدند. دهها زن و کودک، نان آوران خود 

را از دست دادند و غم و شيون کومه های مسکونی کل کارگران معدن را در 

ر اخود غرق کرد. صدها کارگر عزادار بالفاصله در اعتراض به اين شکل کشت

همزنجيران خويش دست به اعتصاب زدند. آنها صاحبان سرمايه را قاتل 

مستقيم کشته شدگان دانستند و تصريح کردند که دليل وقوع فاجعه قتل عام 

صرفاً فرار کارفرمايان از قبول هزينه های مورد نياز برای بهبود شرائط کار 

دن ادامه دادند. معدن بوده است. معدنچيان به اعتراض خويش و تعطيل کار مع

شمار زيادی از کارگران کارخانه ها و معادن و مراکز کار ديگر نيز از تهران 

و شهرهای ديگر راهی شمشک شدند تا ضمن شرکت در مراسم خاکسپاری 

  جان دادگان، با معترضين همزنجير خود همصدا شده و اعالم همرزمی کنند. 

  

  1340ارديبهشت اعتصاب کارگران آموزش و پرورش (معلمان) 

پيش از آنکه در باره اين اعتصاب و پروسه شروع تا فرجام آن توضيح دهيم، 

بسيار ضروری است به بررسی اين نکته پردازيم که چرا از معلمان به عنوان 

کارگران ياد می کنيم و چرا معلم، پرستار يا خيل نيروی کار مشابه آنها حتماً 

چند مختصر اشاره کنيم که چرا در جامعه  کارگر هستند. بعالوه اين را نيز هر

است و  گرديدهما يا کالً در دنيای سرمايه داری، اوالً به صور مختلف تالش 

اری، مترجمی، خبرنگاری می شود تا مشاغلی مانند معلمی، پرستاری، کودکي

ها حتماً کارهای غيرکارگری معرفی گردند و ثانياً خود اين گروههای و نوع اين

کارگری نيز عموماً کارگر بودن خود را انکار کنند و بعضاً از اينکه کارگر 

خوانده شوند. احساس شرم نمايند!! ما به اين بحث در جای ديگر پرداخته ايم 

 تی در پهنه نگارشاما اهميت موضوع چنان زياد است که بايد به هر مناسبتی ح
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رای کل ب لنينی کمونيسم خلقیباره اش سخن گفت. تاريخ جنبش کارگری، در 

حوزه های شناخت يا مقوالت و مسائل مربوط به جنبش کارگری، بديلها و 

پندارهای گمراهساز بورژوائی ابداع کرد و به شريان شعور اين جنبش تزريق 

ی  قد جهت گيری ضد سرمايه دارنمود. انقالبيگری و سرنگونی طلبی توخالی فا

سوسيال دموکراسی انترناسيونال دوم  و ميليتانت نمائی را ساز و کار آرايش

مبارزه طبقاتی پرولتاريا را سرمايه مدار و  مسائلکرد و با همين پوشش، همه 

غيرمارکسی ساخت. کالبدشکافی توليد سرمايه داری ، روايت سوسياليسم، 

، معنای زمينی شعور و هستی آگاه طبقه کارگر، شناخت هستی اجتماعی طبقات

پويه واقعی سازمانيابی طبقاتی و ضد سرمايه داری توده های کارگر، تحليل 

شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری، فهم سرنگونی طلبی سوسياليستی 

کارگران، روايت قدرت سياسی پرولتاريا و همه چيز را از بنمايه ضد کار 

  کسی سرمايه داری تهی نمود. مزدی و نقد مار

 ردککمونيسم خلقی در همين راستا، تعريف واقعی طبقه کارگر را هم باژگونه 

و ماهيت بورژوائی داد. باژگونه سازی سرمايه نهادی که نياز بخشی از طبقه 

سرمايه دار بين المللی برای شقه شقه ساختن جنبش کارگری، قرار دادن هر 

ساالری خود و تحکيم پايه های قدرت خويش  شقه در الی جرس اپوزيسيون

 يدشالوده وجود شيوه تولبا بخش های ديگر همين طبقه بود. برای تسويه حساب 

ست و کارگر کسی است که سرمايه داری رابطه خريد و فروش نيروی کار ا

را به مثابه تنها کاالی مايملک خود می فروشد. نيروی کار  ر خودنيروی کا

غيرمولد باشد و بر همين پايه، کارگر نيز می تواند به اعتبار  می تواند مولد يا

مولد يا غيرمولد بون نيروی کارش، کارگر مولد يا غير مولد قلمداد گردد. روند 

مبادله ميان کار و سرمايه متشکل از دو مرحله متمايز و همپيوند است. در 

ه قرار يچرخه نخست نيروی کار فقط به صورت غيرارگانيک زير تسلط سرما

می گيرد. کارگر اين نيرو را در شکل يک کاال به فروش می رساند، اما کاالی 

به صرف انجام اين فاز، حالت مجسم پيدا نمی کند. در  خريد و فروشمورد 

مرحله دوم صاحب سرمايه نيروی کاری را که خريده است بدون اينکه هيچ 
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ی کند.در اينجا داد و ستد نوينی صورت گيرد، در پروسه توليد مصرف م

نيروی کار به کاالئی مجسم تبديل می شود. کاالئی که بهای آن بسيار بيشتر از 

بهای خريد آن است. در جريان وقوع اين مرحله است که اضافه ارزش توليد 

می گردد. يک ويژگی هويتی و از همه لحاظ سرنوشت ساز همان چرخه اول 

سلط بر نيروی کار فروخته شده آن است که کارگر با انجامش از هر نوع حق ت

خويش و هر شکل حق مصرف اين کاال به طور کامل ساقط می گردد. در آن 

 خريد و فروشسوی ماجرا صاحب سرمايه تسلط مطلق بر کاال يا نيروی کار 

شده را به چنگ می آورد و چگونگی مصرف و کاربرد اين کاال را حق 

. ويژگی دوم و به همان اندازه انحصاری بدون هيچ قيد و شرط خود می گرداند

آن است که اين  بودن هويتی و اساسی مرحله اول روند مبادله کار و سرمايه

داد و ستد اساساً به اين دليل انجام می گيرد که نيروی کار خريداری شده مستقل 

از اينکه به طور مستقيم برای توليد اضافه ارزش به کار گرفته شود يا در اين 

حياتی و غيرقابل گريز کامالً ف نشود، به هر حال نياز رابطه خاص مصر

سرمايه است. سومين شاخص مهم مرحله نخست اين  ارزش افزائی پروسه

انجام است که اگر چه در اينجا نيروی کار با پول مبادله می گردد، اما مجرد 

نفس وقوع همين  ماركسپول را به سرمايه تبديل می کند.  ،همين داد و ستد

چرخه اول ازمبادله کار و سرمايه را شخصيت يافتن شيئ و ماديت يافتن 

  خواند. مى شخص

به آنچه تا اينجا گفتيم، چند نکته مهم ديگر را هم اضافه کنيم. اول اينکه توده 

فروشنده نيروی کار با فروش کاالی خويش فقط تسلط خود بر نيروی کارش 

ف اين کاال را از دست نمی دهند، او همزمان از هر نوع يا هر شکل حق مصر

و هر ميزان دخالت در حق تعيين سرنوشت زندگی خود هم به صورت کامل 

ساقط می گردند. طبقه ای که فاقد هر گونه حق تسلط يا دخالت در مصرف 

نيروی کار و حاصل کار خويش است، اين طبقه به نحو اولی و بدون اگر و 

ن حق و حقوق دخالتگری در تعيين سرنوشت زندگی خود هم اما از هر ميزا

محروم و منفصل می شود. نکته بعدی اين که نيروی کار کارگر هميشه و در 
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يک نفر تصميم  هنگامیهمه موارد با سرمايه مبادله نمی شود، به طور مثال 

می گيرد با پولی که پس انداز کرده است برای خود خانه ای بسازد، عده ای 

ر مزدی را به کار می گيرد. او در اينجا نيروی کار کارگران را می خرد کارگ

اما با اين اقدام معين خويش سرمايه دار نمی شود. کارگرانی که نيروی کارشان 

را فروخته اند پول صاحبخانه را به سرمايه مبدل نمی کنند. در اين مورد يا 

بلکه با درآمد افراد  موارد مشابه ديگر، نيروی کار کارگران نه با سرمايه

مبادله می گردد. آخرين نکته مهم در همين رابطه، لزوم يادآوری تحريف و 

باژگونه پردازی گمراه کننده و در عين حال بسيار شايعی است که از اصطالح 

در دنيای سرمايه داری صورت گرفته است و می گيرد. بورژوازی » خدمات«

مبادله ميان کار و سرمايه و پروسه  از ديرباز تا امروز بخش گسترده ای از

ده تن کرده و کوشي» خدمات«توليد اضافه ارزش در سطح جهان را لباس تقلبی 

است تا واقعيت آن به مثابه مبادله نيروی کار با سرمايه را از انظار توده های 

کارگر پنهان سازد. اين بخش که امروز در بسياری از ممالک سرمايه داری 

درصد چرخه بازتوليد و ارزش افزائی سرمايه اجتماعی را  45تا  40بيش از 

به خود اختصاص داده است، مثل هر قلمرو ديگر انباشت سرمايه، محل 

استثمار ددمنشانه طبقه کارگر جهانی است. حوزه هائی مانند بهداشت و درمان، 

آموزش و پرورش، نگهداری از سالمندان، مهد کودک ها، مراکز بازپروری 

جسمی افراد يا خيلی ديگر از عرصه های استثمار نيروی کار در  روانی و

  اين زمره قرار دارند. 

همه نکات باال را پيش کشيديم تا نشان دهيم که شاخص واقعی کارگر بودن يا 

عضوی از طبقه کارگر دنيا بودن نه نوع کار، نه شکل مشخص کار، نه 

قيم ، نه شرکت مستن کارغير مولد بود چگونگی مصرف نيروی کار، نه مولد يا

در توليد اضافه ارزش، حتی نه مبادله شدن و نشدن نيروی کار با سرمايه، 

بلکه نفس فروشنده نيروی کار بودن است. به بيان ديگر از دو فاز مبادله ميان 

سرمايه و کار که نام برديم مجرد وقوع فاز نخست است که انسان را به کارگر 

يروی کار خود را به مثابه تنها کاالی مايملک خويش تبديل می کند. انسانی که ن
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که دريافت می دارد، اين نيرو يا کاال را برای  آن یمی فروشد و از طريق بها

فروش مجدد بازتوليد می کند. آنچه فروخته می شود نه يک کاالی عينيت يافته 

و مشخص بلکه نيروی کار به صورت مجرد آن است. سرمايه دار است که 

به  ،تعيين می کند کاالی خريداری شده چگونه، در چه رابطه يا برای توليد چه

شود. ممکن است اين نيرو را پس از خريد در توليد اتوموبيل  کار گرفته

مصرف نمايد، برای فروش مواد مخدر به کار گيرد، شايد صرف آموزش و 

پرورش کودکان و نگهداری پيران کند يا در هزاران قلمرو ديگر مورد استفاده 

قيم يا تقرار دهد. آنچه مهم است اين است که اين نيرو را می خرد تا مس

رمستقيم در پروسه توليد ارزش اضافی و خودافزائی الينقطع سرمايه اش غي

مصرف نمايد. بر اساس اين تعريف که عصاره درک مادی و مارکسی تاريخ 

در باره طبقات است بخش بسيار چشمگيری از کارگران دنيا لزوماً فروشنده 

مبادله  ینيروی کار مولد نيستند، کارگرانی که نيروی کارشان با سرمايه تجار

می شود از اين جمله اند. بعالوه گفتيم که درصد قابل توجهی از توده طبقه 

کارگر نيروی کارش را حتی نه با سرمايه که بادرآمد مبادله می کند. به همه 

اين دالئل و بر اساس همه اين توضيحات جمعيت انبوه معلمان يا پرستاران و 

اليتجزای طبقه کارگر هر کشور  کودکياران و دارندگان مشاغل اين نوعی جزء

يا دنيا هستند. اينان از طريق فروش نيروی کارشان ارتزاق می کنند، با فروش 

اين يگانه کاالی خويش از هر شکل دخالت در کار و محصول اجتماعی کار 

خود و در همين راستا از هر ميزان اثرگذاری آزاد در تعيين سرنوشت زندگی 

سيار کثيری از همين کارگران يا همين بخش خود محروم می شوند.شمار ب

طبقه کارگر نه فقط نيروی کارشان با سرمايه مبادله می گردد که به صورت 

نيروی کار مولد مستقيماً و بالواسطه اضافه ارزش توليد می نمايند. معلمی که 

در يک مرکز آموزشی با سرمايه گذاری سرمايه داران خصوصی يا دولتی 

پرستار و بهيار و تکنيسينی که در يک مرکز درمانی تحت استخدام می شود، 

مالکيت سرمايه گذاران خصوصی يا دولتی شاغل است. مترجم و نويسنده و 

تايپيستی که در يک بنگاه نشر کتاب کار می کند، آوازه خوانی که در استخدام 
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يک کاباره است، همه و همه فروشندگان نيروی کار مولدند و صاحبان سرمايه 

طريق استثمار آنها مستقيماً اضافه ارزش به چنگ می آورند. جمعيتی از  از

دارندگان همين نوع مشاغل نيز در عين حال که نيروی کارشان با سرمايه داد 

و ستد می گردد اما اين نيرو به صورت مستقيم اضافه ارزشی خلق نمی کند، 

 وش نکنيم کهدر حالی که نياز محتوم پروسه توليد اضافه ارزش است. فرام

وقتی از توليد ارزش اضافی حرف می زنيم بايد اين توليد را به صورت يک 

پروسه و نه يک لحظه يا حلقه منفصل در نظر آريم. کار معلم و پرستار و  

بهيار و کارگر فروش و انبارداری و کودکيار و نوع اين ها اگر هم مولد نباشد 

دد، احتياج غيرقابل گريز و در حلقه خاص توليد اضافه ارزش مصرف نگر

  چرخه بازتوليد سرمايه و نياز حتمی پويه توليد سود است. 

حال به دنبال طرح اين نکات به سراغ يک پرسش مهم رويم. اين سؤال که اگر 

چنين است، اگر دارندگان مشاغلی مانند تدريس و درمان و نگهداری از کودکان 

ند پس چرا چپ بين المللی از جمله و پيران يا ترجمه و نويسندگی واقعاً کارگر

ايران علی العموم در طول قرن بيستم يا همين امروز از تمامی اين ها به عنوان 

و امثال اينها ياد می کند؟ پاسخ اين سؤال » طبقه متوسط«، »خرده بورژوا« 

ساده است. کمونيسم خلقی در پويه کارزار برای جايگزينی مبارزه طبقاتی ضد 

وده های کارگر با امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی و جنبش سرمايه داری ت

صف بندی آنها در  استقرار سرمايه داری دولتی، به توده های کارگر متوهم و

پشت سر رفرميسم ميليتانت بورژوائی نياز مبرم داشت. اما اين روايت کمونيسم 

ژوازی اليه های سرنگونی طلب بورميدانداری  محتاجزه خود را به همين اندا

هم می ديد. در چهارگوشه دنيا دنبال اين بخش بورژوازی می گشت، برايش 

شناسنامه متحد پرولتاريا صادر می کرد، وجود افسانه ای نيرومندش را ابزار 

می نمود!! و اين روايت انقالب را » انقالب دموکراتيک«توجيه چيزی به نام 

 سرنگونی طلبی در گرو عظمت نمائی و قدرت غول آسای همين بورژواز

می خواند!! اين رشته سر دراز دارد اما نقطه شروع تا ختم سخن کمونيسم 

 يا» خرده بورژوازی«می شد که بايد چيزی زير نام  آنخلقی در اين عرصه 
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اليه های راديکال و رژيم ستيز و سرنگونی طلب بورژوا در مرکز گفتگوها، 

رد. بعيد به نظر می رسد در استراتژی پردازی ها و راه حل جوئی ها قرار گي

ادبيات احزاب و سازمان ها و محافل لنينيست بتوان صفحه ای پيدا کرد که نام 

اما به هر حال  ،يا منفی به صورت مثبت »خرده بورژوازی«و نشان و نقش 

بسيار تعيين کننده و صاحب نقش چند بار تکرار نشده باشد. کمونيسم خلقی در 

ن به صور گوناگوواقعی اين اليه ااکتفاء نمی نمود. همين راستا به مجرد وجود 

را خلع  می شد. نيمی از طبقه کارگر» خرده بورژوازی«دست به کار خلق 

جعل می نمود.  ؟!»طبقه متوسط«اجتماعی می کرد و برايش شناسنامه هستی 

از  خود، جوامع را هم با ديد پرسخاوتسرمايه داران جمعيت چشمگيری از 

 »خرده بورژوازی انقالبی« و خلعت  ساختبودن معاف می  قبح سرمايه دار

تن می کرد. آناتومی لنينی سرمايه داری همه اين کارها را جزء اليتجزائی از 

!! متحد »دموکراتيک ضد امپرياليستی جنبش«نيازهای بالندگی و قدرت گيری 

خرده بورژوازی بود، می ديد. حزب جايگزين پرولتاريا  و همسنگر اردوگاه

ی که اين گونه تشکيل می شد نيز زير فرمان حزب به جنگ عريض و طويل

قات . دانشوران طبامپرياليسم می رفت و به اين ترتيب همه چيز تکميل می شد

و به صف کردن توده کارگر دارا با همدستی بورژوازی متوسط و کوچک 

ری دا انقالب می کردند، قدرت سياسی را به دست می گرفتند. سرمايه متوهم

در گام بعد ماشين حزبی و مالکيت دولتی سرمايه  ،دولتی را مستقر می ساختند

  اجتماعی را پيروزی تام و تمام سوسياليسم اعالم می نمودند. 

تا اينجا کم يا بيش روشن شد که چرا کمونيسم خلقی لنينی طبقه کارگر را شقه 

ی ناميد. اين شقه می نمود و يک شقه عظيم آن را خرده بورژوازی انقالبی م

امر در سراسر قرن بيستم توسط احزاب لنينی در همه جا به ويژه در سه قاره 

آسيا، امريکای التين و افريقا انجام گرفت و چنين شد که اليه ها و بخش های 

، جمانمتر ،کودکياران ،بهياران ،پرستاران ،سيعی از پرولتاريا مانند معلمانو

و  »خرده بورژوا«غيرکارگر و  همه ،ها نتکنيسين ها و نوع اي نويسندگان و

اصل ماجرا اين بوده است اما عوامل  مهم ديگری !! نام گرفتند» طبقه متوسط«
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نيز در اين زمينه دست داشته است. در جامعه ايران و جوامع مشابه، کارگر 

موجودی به تمام و کمال نفرين شده، اسير فقر مطلق، آماج همه نوع سرکوب، 

ق تحقير و فاقد هر نوع حق و حقوق اوليه انسانی بوده است. مفلوک، زير شال

سرمايه اساساً با کارگر چنين می کند و پويه بازتوليد، خودگستری و بقای نظام 

سرمايه داری به تشديد هر چه حادتر و بی حقوقی هر چه دهشتبارتر کارگر 

برای منوط و موکول است. اگر در تاريخ سرمايه داری مشاهده می کنيم که 

دوره ای خاص، در چند کشور معين، از ميزان شدت استثمار اليه يا اليه هائی 

از طبقه کارگر و حدَت فشار بی حقوقی های فرساينده کارگران اندکی کاسته 

شده است، اوالً محصول مبارزات مستمر و اعمال قدرت توده های کارگر بوده 

گرديده  اندکعقب نشينی  نيناست و ثانياً سرمايه فقط به اين دليل حاضر به چ

 ا،هستمکشی  ،ابعاد فشار استثمار ،های عظيم تری از جهان است که در بخش

کارگران را تا حداکثر ممکن تاخت داده است  های و سيه روزی ها محروميت

  و به اوج برده است. 

ار نيروی کار شبه رايگان حوزه های استثم يادر جامعه ايران و جوامع مشابه 

 وضعيت ،های رعب آور ديکتاتوری و قهر و سرکوب بی مهار سرمايهو برهوت

توده های کارگر همواره همان بوده است که چند سطر باالتر توصيف شد. در 

اينجا کارگر با تحمل فقر و فالکت و تازيانه توهين و گرسنگی و نفرين شدگی 

ر کارگو دوزخ نشينی تداعی شده است و همين امر موجب گرديده است تا اسم 

يادآور موجودی مفلوک، فاقد اعتبار، اسير ذلت و شايسته تحقير باشد. در چنين 

ی پيشانشرائطی همه می کوشند تا داغ ننگ کارگر بودن را حتی المقدور از 

خود پاک کنند!! برای اين کار به ويژه در شرائط فقدان يک جنبش نيرومند 

يرند. می گگرفته و را پيش سرمايه ستيز طبقاتی راه انکار کارگر بودن خود 

معلم می کوشد تا خود را غيرکارگر معرفی کند. داغ لعنت کارگر بودن را از 

، بهيار و مربی مهد کودک و مترجم و نويسنده و ديگران نيز بزدايد دخو چهره

که ادبيات، فرهنگ و  سنتیبه نحو اولی همين کار را انجام می دهند. رفتار و 

يز آن را بيش از حد ترغيب و تنفيذ می کند. معلم و افکار مسلط بورژوازی ن
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پرستار سهل است. در يکی از کارخانه های نورد لوله، کارگری از يک 

همزنجير تازه استخدام پرسيد، آيا از کار خود راضی است!! کارگر مخاطب 

در بدترين شرائط کار می کرد، در قسمت کالف ورقه های آهن گدازان استثمار 

ام تا شام عرق می ريخت و می فرسود. با همه اينها در پاسخ می شد. از ب

آره راضی هستم!! باالخره بهتر از کارگری نمودن « کارگر بغل دستی گفت، 

!! اين طنز نيست. بيان بدون هيچ دستکاری يک مشاهده عينی است. »است

کارگر جواب دهنده می کوشيد داغ کارگر بودن بر چهره او حک نشود. در 

ت بيشتر با وی معلوم شد کارگر را فقط کسی می داند که مثالً در کمی صحب

ميدان فوزيه تهران، دروازه شيراز شهر اصفهان، دروازه کازرون، شهر 

 تا ساعتها شيراز، ميدان کمپلو اهواز و نوع اين مکان ها از سپيده دم هر روز

قطه ای نمنتظر می نشيند تا شايد بنائی يا صاحبکاری برای فعلگی او را به 

 آدمهای درست و«حمل نمايد!! آنانکه چنين نيستند، به زعم اين رفيق کارگر 

می باشند و مهر ننگ کارگر بودن را بر جبين خويش ندارند!!! » حسابی

خالصه کنيم. در جهنم سرمايه داری ايران ارتجاع هار بورژوازی به بخشی 

ت اين ، احزاب لنينيساز طبقه کارگر می گفت که نه کارگر بلکه کارمند هستند

بخش را از پيکره طبقه اش جدا می کردند و می کنند و خلعت خرده بورژوا 

می پوشانند، خود اين کارگران حاضر به قبول ننگ کارگر بودن نمی شدند و 

به  .م اينها را کارگر نمی دانستندهنوز هم نمی شوند، ساير توده های کارگر ه

و پرستاران و بهياران و مربيان کودک و تمامی اين دالئل مبارزات معلمين 

خيلی های ديگر، هيچگاه مبارزه طبقه کارگر به حساب نمی آمده است و تا 

  امروز هم به حساب نمی آيد. 

باز گريم. به اعتصاب بزرگ و سراسری معلمان در ارديبهشت  اصلی  به بحث

نه فقط که مثل همه خيزش ها و اعتراضات ديگر کارگران همانند آنها  1340

وارد کارنامه پيکار طبقه کارگر نشد که به بدترين شکلی ساز و کار مفاصا 

حساب ميان بخشهای مختلف ارتجاع بورژوازی گرديد. اعتصاب در اعتراض 

به سطح نازل دستمزدها آغاز شد. چند ده هزار معلم در در سراسر کشور، در 
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ين ابتدائی تر سطوح مختلف آموزشی، در بدترين شرايط، بدون دسترسی به

امکانات آموزشی، بدون هيچ امکان آشنائی با شيوه های مدرن تدريس، با متون 

نفری و درگير  60تا  50آموزشی متحجر قرون وسطائی، در کالس های درس 

همه تنگناها و تضييقات مخرب ديگر کار می کردند و در پايان هر ماه مبلغی 

يافت می نمودند. شرايط کار اين تومان و گاهی هم کمتر در 400تا   150بين 

بخش طبقه کارگر مثل همه بخش های ديگر از همه لحاظ وخيم و رقت بار 

بود. بسياری از آنها در روستاها کار می کردند. اينان نه يک کالس که غالباً 

معلم و ناظم و مدير و تمامی امور يک مدرسه را بايد رتق و فتق می نمودند. 

تمامی محصالن چند کالس درس می دادند و همه اين رفتگر بودند. بايد به 

کارها را به تنهائی، به صورت روزمره و مستمر به دوش می گرفتند. در 

حتی آب آشاميدنی سالم بسيار  ،می کردند که تهيه خورد و خوراک جاهائی کار

ی زندگی می نمودند که مار و عقرب و جانوران موذی ئدشوار بود. در خانه ها

د که دادنمی  درسميشه حاضر ناخوانده آنها بودند. در مدرسه هائی مهمانان ه

ً نيمکت نداشت، ميز و صندلی نداشت، تابلوی سياه نداشت، اطاق به  بعضا

اندازه الزم نداشت. با هر جنب و جوش دانش آموزان فضای کالس درس يا 

مدرسه ماالمال از گرد و خاک می شد. وضع معلمانی که در شهرهای کوچک 

حتا بزرگ کار می کردند، حتا آنان که در دبيرستان ها درس می دادند، نيز و 

خيلی بهتر از همزنجيران آنها در روستاها نبود. در اين جاها نيز بايد هر يک 

نفر به تنهائی کل وظائف مربوط به آموزش و تدريس شمار کثير دانش آموزان 

بود، به گونه ای که را به دوش می کشيد. فضای کالسها به شدت بيماری زا 

ابتالا به سل و ساير بيماری های ريوی امر رايج زندگی خيلی ازآنها به حساب 

می آمد. از همه اينها که بگذريم از زمين و زمان زير ذره بين کنترل نيروهای 

ً تا پيشامنيتی و پليسی رژيم قرار داشتند. با تشکيل ساواک از  ، مخصوصا

،  احضار و باز جوئی و اخطار و تعقيب 50های چريکی در دهه ظهور سازمان

و مراقبت مدام از معلمان بخش مهمی از وظائف کار اين سازمان اختاپوسی 

را تعيين می کرد. معلمان چنين وضعی داشتند و با تحمل همه اين دشواريها و 
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 نمصيبت ها، آنچه زير نام دستمزد دريافت می کردند به هيچ کجای زندگيشا

نمی رسيد و کفاف بازتوليد نيروی کارشان را نمی داد.  آنها در طول چند سال 

موفق  40متوالی به کرات دست به اعتراض زدند اما باالخره در بهار سال 

شدند به صورت سراسری و يکپارچه کل مدارس کشور اعم از دبستان و 

ز صبح رودبيرستان و هنرستان و دوره های ديگر متوسطه را تعطيل کنند. 

ارديبشت زنگ هيچ مدرسه ای در هيچ نقطه ايران به صدا در نيامد. هيچ  12

معلمی در سر کالس درس حاضر نشد و کل چند صد هزار دانش آموز کشور 

 از پيش،» باشگاه مهرگان«موسوم به در خانه ها ماندند. نهاد سنديکاليستی 

ه خود را بر سر چند روز مانده به شروع اعتصاب، به شکلی بختک وار ساي

کارزار توده کارگر معلم سنگين ساخت. سران و عوامل باشگاه کنترل کامل 

مبارزات معلمان را در دست گرفتند و تمامی پيچ و خم فعاليت ها را رصد 

خود پاياب سياستگذاری ها و تصميم گيری های جبهه ملی » باشگاه«کردند. 

ً راست بورژوازی بود.  ً تالش و احزاب اپوزيسيون رسما جبهه ملی وسيعا

داشت تا اعتصاب را وسيله ابراز وجود و ابزار نمايش قدرت خود کند و در 

اين کار تا حدودی هم موفق بود. در روز شروع خيزش، جمعيت عظيم معلمان 

تهران راهی ميدان بهارستان شدند تا در مقابل مجلس سرمايه خواستار تحقق 

بورژوازی آن را حزاب ارتجاعی مطالبات خود گردند!! همان جائی که ا

می خواندند!!! دقايقی پس از ورود جمعيت پليس » مظهر اراده مردم«

بورژوازی وارد کارزار شد و کوشيد تا معلمان را متفرق سازد. کارگران معلم 

ايستادگی کردند و پليس راه حل هميشگی خود را دستور کار نمود. گلوله ها 

ای دبير يکی از دبيرستان ه» والحسن خانعلیاب« به سمت سينه ها شليک شد و 

به خاک افتاد. با مرگ  پايتخت و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تهران

موج خشم و اعتراض معلمان از همه لحاظ نيرومندتر و غيرقابل  » خانعلی«

» خانعلی«ميدان برگزاری مراسم بزرگداشت  مهارتر شد. تمامی شهرها

ی های اعتراضی در سراسر کشور به راه افتاد. گرديد. عظيم ترين راهپيمائ

موج اعتصاب کل جامعه را در درون خود فرو پيچيد. بورژوازی در شرائطی 
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بسيار متشتت، متزلزل و سردرگم قرار داشت. دولت شريف امامی خود را در 

ال، های راست ليبر دتر از پيش احساس کرد. اپوزيسيوننامساع بس وضعيتی

ی کاسبکاری و تبديل اعتصاب به ساز و کار باج خواهی فرصت مغتنم تری برا

و اعمال فشار بر رقبای حاکم پيدا کردند. اعتصاب چند روز به طول کشيد. 

 نخست وزير بعدی» امينیعلی «مجبور به استعفا شد،  کابينه شريف امامی

ابق نماينده س» درخشش«سرمايه با سران باشگاه بساط بده و بستان پهن کرد، 

به وزارت رسيد و اعتصاب را در قبال تحقق  مهرگان رئيس باشگاه مجلس و

  کمترين مطالبات روز معلمان به شکست کشاند. 

معلمان را گوشه ای از جنبش جاری طبقه  1340هيچ کارگری خيزش سال 

ندگی و فکر بيشترين بخش توده خود به حساب نياورد. اعتصاب در فضای ز

کومه های کارگری، در همه مراکز کار و  کارگر ايران، در غالب خانه ها و

توليد و حضور کارگران به اندازه کافی چرخ خورد، اکثريت قريب به اتفاق 

آنها حداقل از طريق کودکان و جوانان خانواده های خويش در جريان اعتراض 

قرار گرفتند، اما افکار، باورها و معيارهای مسلط  که توسط سرمايه توليد و 

ن، راست يا چپ از جمله بورژوازی اعم از حاکم يا اپوزيسيو تبخير می شد و

 ردکبه توده های کارگر القاء ، ، آن را نشر می داد»کمونيسم« تقلبی در لباس

که اعتصاب مال آنها نيست. خواست های معلمان مطالبات طبقه آنان نمی باشد 

ارد!! و خيزش همزنجيران آنها در حوزه آموزش هيچ ربطی به  جنبش آنها ند

کارگر عمل کردند. گيريم طبقه های معلمان خود هزاران بار بدتر از ساير بخش

که چندتا کارگر پيدا می شدند، غبار اوهام را عقب می راندند و می شستند و 

فرياد سر می دادند که اين اعتصاب حوزه ای از کارزار طبقه ماست. سخت 

از همزنجيران معلم خود است قبول کنيم که با اعتراض يا حتا خشم بسياری 

مواجه نمی گرديدند. به احتمال زياد معلمان فرياد اين کارگران را که از سراچه 

پرشکوه آگاهی طبقاتی، درک مادی آگاهانه تاريخ و شناخت آنها از راز رهائی 

! خود تلقی می کردند!! قط نوعی توهين به شأن و شوکتانسان بر می خاست ف

نيم تا ابعاد فاجعه دامنگير جنبش کارگری نه فقط در همه اينها را تأکيد می ک
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آن روز که همين امروز را باز گوئيم و اهميت غلبه بر اين مشکالت فرساينده 

ويرانگر را يادآور گرديم. طبقه کارگر ايران اعتصاب معلمان را جزء انداموار 

 کارزار طبقاتی خود نديد و معلمان مبارزات روزشان را جويباری از چشمه

هميشه جوشان پيکار طبقه خود نيافتند، اما  در عوض ارتجاع بورژوازی از 

زمين و آسمان اين اعتصاب را قاپيد، آن را برگ برنده ای برای نمايش قدرت 

و اپوزيسيون مداری خود ساخت. زمام آن را از همه سو به دست گرفت، آن 

سو برد.  گونه که می خواست و نياز کارش بود آن را به اين سوی و آن

اپوزيسيون ليبرال بورژوازی با اين کارها به رخ رقبای حاکم خويش کشاند که 

 کوه توهم اين جمعيت عظيم را پشتوانه کسب و کار خود دارد. 

  

  جنبش کارگری و رفرم ارضی بورژوازی

توسعه روزافزون سرمايه داری و قلمروهای انباشت سرمايه، روی آوری 

المللی به حوزه نيروی کار شبه رايگان جامعه، پويه فزاينده سرمايه های بين 

گسترش فراساختارهای سياسی و اجتماعی شيوه توليد جديد، از دستگاههای 

سرکوب فيزيکی و فکری طبقه کارگر گرفته تا کل نهادهای متناظر با سازمان 

کار و نظم توليدی، سياسی و اجتماعی سرمايه داری، همه با هم سالهای پايانی 

سده چهاردهم خورشيدی) را به دوره تسويه  30شصت سده بيستم (دهه دهه 

حساب با بقايای نظام فئودال تبديل نمود. فئوداليسم هيچ مفری برای بقا نداشت 

از سر راه تسلط سراسری و بالمنازع مناسبات بردگی  برای هميشه و بايد

ر ی بر سمزدی کنار می رفت. بخش های مختلف بورژوازی داخلی و بين الملل

چگونگی تحقق اين روند و بيشتر از آن بر سر نقش حتی المقدور کليدی يا 

کليدی تر خود در اين گذر دچار اختالف بودند. محافلی از طبقه سرمايه دار و 

هيئت حاکمه اياالت متحده راست ترين جناح بورژوازی اپوزيسيون ايران را 

ری ا اين طيف واجد کفايت بيشتبرای اين کار مناسب تر می دانستند. به زعم آنه

برای انجام اين کار بودند، تمايل افزونتری به برچيدن بسلط فئودالی داشتند، 
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پيچ  و خم برنامه ريزی نظم توليدی سرمايه داری را سنجيده تر و آگاه تر تدبير 

می نمودند. حمايت ولو اندک توده های بسيار ناراضی اما متوهم را با خود 

، شايد داری در نسخه پيچی نظم سياسی و دولتی سرمايهحمل می کردند. 

دورانديش تر گام بر می داشتند، توانائی آنها در تبديل توهم استثمارشوندگان 

عاصی به پشتوانه پيشبرد پروژه رفرم و استقرار تمام و کمال سرمايه داری 

ه تبيشتر بود. امپرياليست های امريکائی با رجوع به اين محاسبات، دار و دس

را آلترنايتو مناسبی برای اجرای اصالحات ارضی می ديدند و در » امينی« 

قرن بيستم، بورژوازی شريک خود و به ويژه شخص  60آستانه شروع دهه 

  شاه را برای قبول نخست وزيری او زير فشار قرار دادند. 

و اميد بورژوازی امينی در کابينه مصدق پست وزارت اقتصاد را داشت 

بتواند  نخست وزيریآن بود که او با احراز نقش » کندی «دولت امريکا و 

و احزاب ليبرال ناسيوناليست را در پيشبرد برنامه رفرم با خود » جبهه ملی«

در نطفه، فشار يک مشکل سترگ شکست زا را » کندی«همراه سازد. طرح 

روی سينه خود سنگين ديد. تصور اينکه در ايران به عنوان يک حوزه طالئی 

ستثمار نيروی کار شبه رايگان و قلمرو پمپاژ اقالم نجومی اضافه ارزش ها ا

های لتی متشکل از نيروبه چرخه ارزش افزائی سرمايه بين المللی، بتوان با دو

بدون ديکتاتوری درنده حمام خون ساالر، جنبش کارگری  ،»ليبرال«موسوم به 

مسلماً به استنباطی  و مبارزات ضد سرمايه داری طبقه کارگر را مهار نمود،

توهم آميز می ماند. استنباطی که محافلی از هيأت حاکمه روز اياالت متحده 

اسير آن بودند. بر خالف آنها، شاه و بخش حاکم بورژوازی ايران اين موضوع 

را درک می کردند و اگر چه يارای مقاومت در برابر دولت کندی را نداشتند، 

تقاعد ساختن شرکا و حاميان امپرياليست اما از همه راههای ممکن برای م

خويش به نادرستی آلترناتيو مذکور می کوشيدند. در همين راستا باند امينی بنا 

به خواست حاميان زمام کار را به دست گرفت، اما شاه و شرکا نيز ضمن 

 رحطتمکين به خواست حاکمان امريکا از تقالهای الزم برای اثبات سترونی 

ا می مانست ر» کفر ابليسی«ند. دولتی که به اين ترتيب پديد آمد آنها دريغ ننمود
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که همه آن را تکفير می کردند. هيچ نوع موفقيتی در جلب همراهی اپوزيسيون 

به دست نياورد زيرا شاه و بخش مسلط » جبهه ملی«ليبرال و احزاب عضو 

بورژوازی رضايت نمی دادند، برهمين مبنی برای شروع رفرم ارضی نيز 

مايت هيچ طيف بورژوازی را کسب نکرد. اين امر ورشکستگی کامل وی ح

در چالش بحران اقتصادی را هم در پی داشت. در پهنه سيه روزی ها و 

مصيبت های آوار بر سر توده های کارگر و دهقان هم نه فقط قادر به گشودن 

هيچ گرهی نشد که همه چيز وخيم تر و فاجعه بارتر گرديد. کل اين عوامل 

سبب شد که سرانجام امپرياليست های امريکائی ناکارامدی باند امينی در 

را اذعان نمايند و به پايان دوره زمامداری وی رضايت » اصالحات« اجرای 

دهند. معنای زمينی عزل امينی اين بود که بخش حاکم بورژوازی ايران و 

رفرم  یرژيم شاه و شرکای امريکائی در تشخيص گزينه مناسب برای سرکردگ

ارضی امپرياليستی به توافق جامع رسيده اند. اين توافق می گفت که همين 

بخش بورژوازی عهده دار ايفای چنين نقشی خواهد شد. کابينه علم مأموريت 

اجرای رفرم را به دوش گرفت. بقايای مناسبات ارباب و رعيتی از سر راه 

يع جمعيت نسبتاً وس توسعه بی مهار و تسلط سراسری سرمايه داری کنار رفت.

بازماندگان  يا يه نازکی از پيشه وران خرد شهریدهقانان فقير روستا و ال

نيروهای مولد خرد، پروانه ختم هستی اجتماعی غيرکارگری خود را دريافت 

چراغ قريه « راهی بازار فروش نيروی کار شدند.علی العموم کردند و 

هزار روستا از جغرافيای  80گشت و در طول مدتی کوتاه بالغ بر » خاموش

  سياسی کشور محو گرديد. 

ه ملی تا حزب توده با طرح شعار جبهطيف احزاب رسمی بورژوازی از 

از حل امپرياليستی مسأله ارضی  استقبال کردند و همزمان » اصالحات آری«

حاشيه نشينی يا انزوای خود از حضور مؤثر در ساختار قدرت سياسی سرمايه 

يان در اين ممورد انتقاد قرار دادند. » ديکتاتوری نه«شعار  را با پيش کشيدن

عقب مانده ترين، متحجرترين و بربرمنش ترين بخش طبقه سرمايه دار نيز از 

ً قرون وسطائی و مذهب ساالر و مدافع حجاب و قصاص و  موضعی عميقا
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سنگسار و زن کشی، زمزمه مخالفت ساز کرد. رژيم شاه ماهها پيش از شروع 

پايان دوره تحمل هر نوع اپوزيسيون نمائی را اعالم کرده بود و اينک  رفرم،

ش پان اسالميست کوش زیاستقرار ديکتاتوری هار، بورژوا در قعر شبان تيره

توده های داشت تا دجال وار ندای مخالف خود را ساز و کار به صف نمودن 

  پشت سر خود سازد.  عاصی ناراضی و ناآگاه 

سردرگم ترين، بدون صف ترين و ناپيداترين نيرو در پهنه اين زمينگيرترين، 

رويدادها، طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران بود. اين طبقه همه جا، در 

تمامی گمراهه ها، در حوزه سربازگيری کل احزاب و اليه های بورژوازی، 

 در صف اقتدا به هر دجال عوامفريب اپوزيسيون نمای کاسبکار به اندازه کافی

 مستقل مبارزه ضد حضور داشت و در تنها جائی که کامالً غيبت داشت سنگر

دار و دسته ها و مافياهای بورژوازی حرف تمامی بود.  يشسرمايه داری خو

می زدند، در ستايش راه حل امپرياليستی ارضی چکامه ها می سرودند، نقد و 

اسر تند، اما در سرتأييد می کردند، انتقادات ماقبل قرون وسطائی به هم می باف

سپهر جامعه هيچ کالمی از نقد، اعتراض يا راه حل راديکلل جنبش کارگری 

خاموش تر، تسليم تر، همه دوره ها به گوش هيچ کس نمی رسيد. اين جنبش از 

ناپيداتر و سردرگم تر بود. دليل اين وضع رقت بار را به اندازه کافی در همين 

داده ايم. جنبشی که تا چشم باز کرد خود  کتاب و در خيلی جاهای ديگر توضيح

را در محاصره رفرميسم ميليتانت بورژوازی ديد. تا خواست هستی اجتماعی 

يز ونيونيست است!! تا خدييتر» بالذات«خود را بشناسد در گوشش خواندند که 

گرفت که ضد سرمايه بر شورد، از زمين و آسمان به او گفتند که نيازمند 

اال است!! تا عزم کرد که متشکل شود، تعويذ دوتشکيالتی دانشوران طبقات ب

سنديکا و حزب بر بازوانش بستند، تا خواست قدرت طبقاتی خود را به صف 

کند، راه انحالل اين قدرت در نظم سرمايه، آويختن به اتحاديه سرمايه ساالر 

 و حزب ابزار برپائی سرمايه داری دولتی را پيش رويش قرار دادند، اگر سخن

از شورای ضد سرمايه داری گفت، از چهار طرف مالمتش کردند و بر سرش 

فرياد زدند که شورا تشکل کارگران برای عزل و نصب دولت ها و به قدرت 
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رساندن حزب است!! اگر از همگنی پيکار برای خواسته های روزش با جنگ 

سراسری عليه کار مزدی گفت، نکوهشش کردند و انگ ها نثارش ساختند، 

گر از تسری جنگ طبقاتی خود به کل عرصه های زندگی اجتماعی و عليه ا

هر نوع ستم و بی حقوقی حرف زد آوار مالمت ها و سرزنش ها از زمين و 

اسمان بر سرش آوار گرديد. جنبشی با اين کارنامه و تاريخ کارزار، در دل 

چنين شرائط حساس و تعيين کننده، سوای سردرگمی، بی افقی، سکوت و 

مينگيری چه سرنوشت ديگری می توانست داشته باشد؟!! وضعيت بسيار ز

فاجعه باری که نه فقط دامنگير طبقه کارگر ايران که حديث غم انگيز وضع 

  روز و سرگذشت دهه های متمادی جنبش کارگری در سراسر جهان است. 

يک سؤال اساسی اين است که اگر توده های کارگر ايران وضعيتی متفاوت 

د، اگر جنبش کارگری ايران به جای کارنامه غمبار باال، گذشته ای متمايز داشتن

را پشت سر خود داشت، در آستانه رفرم ارضی بورژوازی چه کار می کرد 

و چه راهی را پيش پای خود می يافت؟ جواب بسيار ساده و شفاف است. سخن 

تماً آری، يسم حپرولتاريا بسيار خالصه اين می شد که امحاء کامل بقايای فئودال

اما هر شکل و هر ميزان بقای سرمايه داری و هر لحظه عمر دولت بورژوازی 

مطلقاً نه، برچيدن بساط ارباب و رعيتی قطعاً آری، اما هر لحظه تداوم رابطه 

خريد و فروش نيروی کار يا هر مقدار موجوديت نظم سياسی و اجتماعی حافظ 

تام و تمام شيوه استثمار و بازمانده های  اين رابطه بشرستيز مسلماً نه، نابودی

حقوق و فرهنگ و مذهب و افکار و سنن و باورهای قرون وسطائی بدون هيچ 

ترديد آری، اما نه با علم و کتل عوامفريبی های زشت بورژوازی که فقط با 

دست پرولتاريای آگاه ضد سرمايه داری و آماده الغاء کار مزدی، اگر طبقه 

آن روز حتا سطح پائينی از صف مستقل سازمان يافته شورائی کارگر ايران در 

سرمايه ستيز خود را داشت با اين شعارها وارد ميدان کارزار می شد و بر 

سکوی قدرت اين صف شروع به قرائت راه حلهای خود و بسط اين راه حلها 

. سؤال بعدی طبيعتاً چند و چون اين کردبه پراتيک مبارزه طبقاتی روز می 

حلهاست. در اينجا نيز پاسخ بسيار زالل و بی ابهام است. بايد در مقابل حل  راه
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امپرياليستی مسأله ارضی، حل راديکال ضد سرمايه داری اين رخداد،مشغله 

روز کارزار طبقاتی پرولتاريا می گرديد. طبقه کارگر بايد تمامی قوايش را بر 

ه کار و توليد و در نقط سازمانيابی شورائی سرمايه ستيز خويش در همه مراکز

نقطه جامعه روز متمرکز می ساخت. همزمان از درون اين شوراها به سراغ 

ميليون ها دهقان فقير در حال خلع يد می رفت. همه توانش را برای متشکل 

ساختن اين سيه روزان در شوراهای ضد سرمايه داری و ضد حل کاپيتاليستی 

می گرفت. جنبش کارگری ايران اگر مسأله ارضی، در پهنه روستاها به کار 

ياليسم خلقی لنينی، امپر» کمونيسم«از بدو پيدايش اسير راهبردهای گمراه کننده 

ستيزی ناسيوناليستی، احساس همجواری و منافع مشترک با اپوزيسيونهای 

ارتجاعی فريبکار بورژوازی نمی شد، اگر از آغاز راه سازمانيابی شورائی 

ش می گرفت، در آن روز، در مقابل راه حل ارتجاعی ضد سرمايه داری را پي

سرمايه برای حل مسأله ارضی هم می توانست طرح برنامه ريزی سراسری 

کار و توليد و زندگی اجتماعی توسط شوراهای ضد کار مزدی خويش و 

شوراهای ميليون ها دهقان فقير در حال خلع يد را مطرح سازد. می توانست 

فئودالی، مصادره کليه امالک و اراضی متعلق به  شعار الغاء کامل روابط

فئودال ها و زمين داران سرمايه دار، ممنوعيت برقراری هر نوع رابطه خريد 

و فروش نيروی کار در زمين ها و امالک مصادره شده و اداره کل اينها توسط 

شوراها را بر سر استثمارگران و حاکمان روز فرو کوبد. سوء تفاهم نشود يا 

يان دقيق تر آنان که در کمين برداشت های سوء گمراه کننده هستند يکراست به ب

خيز نگيرند که گويا منظور ما از اين حرف آن است که اگر فعالين کمونيست 

جنبش کارگری در آستانه وقوع رفرم ارضی بورژوازی اين حرف ها را پيش 

ارگر بر طبقه کمی کشيدند، تأثير چندانی بر روند اوضاع و پروسه ايفای نقش 

جای می نهادند!! ترديدی نيست که چنين نمی شد، اوالً جامعه از وجود چنين 

کمونيست هائی يکسره خالی بود، ثانياً و از آن مهمتر طبقه کارگر ايران برای 

اتخاذ چنين راهبردی نيازمند کارنامه ای از بيخ و بن متفاوت با گذشته روزش 

وی در آن بزنگاه اين بود که از روز پيدايش  بود. پيش شرط ميدانداری راديکال
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جمهوری «، برپائی »!!استقرار صنعت مستقل ملی«خواب و خيال به ورطه 

، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی!!، تشکيل جبهه واحد با بورژوازی »!!خلق 

برای تحقق اين رؤياهای سوسيال رمانتيسيستی و ارتجاعی، سنديکا سازی، 

اين کجراهه های فرساينده نسخه پيچی کمونيسم خلقی يا  حزب بازی و انبوه

هر رويکرد ديگر بورژوائی نمی افتاد. در طريق مبارزه ضد سرمايه داری 

آگاهانه قرار می گرفت، خود را شورائی و ضد سرمايه سازمان می داد و همه 

پيچ و خم های داشتن يک جنبش طبقاتی نيرومند و آگاه را می پيمود. طبقه 

ايران فاقد اين کارنامه بود و به همين دليل در روزهای رفرم  کارگر

امپرياليستی ارضی قادر به هيچ تأثيری گذاری راديکال بر روند رخدادهای 

  جاری نمی گرديد. 

اصالحات ارضی بدون هيچ ميدانداری راديکال و ضد سرمايه داری توده های 

 ياليستش جامه عملکارگر مطابق نسخه پيچی بورژوازی حاکم و شرکای امپر

پوشيد، اما آنچه رخ داد بر وضعيت روز جنبش کارگری ايران تأثيرات زيادی 

بر جای نهاد. سرمايه داری شيوه توليد مسلط گرديد و بر همه منافذ حيات 

جامعه مستولی شد. بورژوازی که از دهه ها پيش سکاندار قدرت سياسی بود 

راز کرد. پرولتاريا که چندين موقعيت طبقه مسلط اقتصادی و سياسی را اح

دهه متمادی مبارزه طبقاتی و ايفای نقش را در کارنامه خود داشت به يکی از 

دو طبقه اساسی جامعه مبدل گرديد. تضاد ميان کار و سرمايه سلسله جنبان 

تاريخ و هر رخداد جاری جامعه شد. شمار پرولتاريا و نفوس جمعيتی طبقه 

ا چند برابر افزايش يافت و باالخره جنبش کارگری کارگر، تا دو برابر و بعده

  وارد فاز تازه ای از حيات اجتماعی و تاريخی خود گرديد.
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  فصل هفتم

  

  خورشيدی 1350از اصالحات ارضی تا سال 

اين بنمايه توليد سرمايه داری است که به موازات بالندگی و گسترش خود، از 

يک سوی جامعه، جهان، تاريخ و شيرازه زندگی بشر را دستخوش عظيم ترين 

تحوالت، کشفيات، شکوفائی ها و نوآوری ها می کند و از سوی ديگر با تبديل 

ه تر، زمين و زمان تمامی اين ها به ساز و کار سود افزون تر و سرمايه انبو

زندگی توده های کارگر را در فقر و نياز و ذلت و اسارت و انواع سيه روزيها، 

خورشيدی در  40غوطه ور می سازد. رفرم ارضی بورژوازی آغاز دهه 

جامعه ايران هم جبراً و اجتناب ناپذير از همين جنس بود، اما به دالئل بسيار 

وقوع اصالحات ارضی، فصل تازه ای  بارز از نوع بدترين هايش بود. در پی

در توسعه انباشت سرمايه آغاز شد. شمار کارگاههای صنعتی کشور فقط  در 

واحد در سال  112380، به 1341واحد در سال  97499مناطق شهری، از 

 در حوزهساالنه بعد افزايش پيدا کرد. ميزان سرمايه ثابت پيش ريز شده 

ميليارد لایر در  5به بيش از  41در سال ميليون لایر  47صنعت نيز از رقم 

رسيد. حجم اضافه ارزش توليد  1344ميليارد لایر در سال  7و حدود  43سال 

شده توسط کارگران کارگاههای صنعتی نواحی شهری و روستائی که تا سال 

 85از مرز  1341ميليارد لایر گزارش می شد، در سال  67کمتر از  1340

 1343ميليارد، در سال  99ی که در سال بعد به حدود ميليارد لایر گذشت. رقم

ميليارد و باالخره در سال  181نزديک به  1344ميليارد، در  122حدود 

ميليارد لایر آن روز گرديد. سرمايه گذاری ها در همه  230باالتر از  1346

اين سال ها با شتابی نسبتاً خيره کننده سير صعودی پيمود و ميزان آن در دو 

 30به حدود  1342ميليارد لایر در سال  16صنعت و کشاورزی از  حوزه
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افزايش پيدا کرد.  1346ميليارد در سال 48و سپس بيش از  44ميليارد در سال 

  )133ميليارد لایر در سال باالتر رفت. ( 62اين رقم فقط دو سال بعد از مرز 

محصول در سطح سراسری، در رابطه با کل چرخه اقتصاد کشور، ميزان 

رآمد د«اجتماعی ساالنه کار و توليد استثمارشوندگان يا آنچه بورژوازی آن را 

با رشد  1341ميليارد لایر در سال  342می نامد از رقم » ناخالص داخلی

 40ميليارد لایر در آخر دهه  922متوسط ساالنه ده و شش دهم درصد به 

ش صنعت در طول فزونی پيدا کرد. حجم سرمايه گذاری ساالنه فقط در بخ

ميليارد لایر فوران  67همين دوره از شش ميليارد و دويست ميليون به حدود 

نمود و باالخره ميزان اضافه ارزش حاصل استثمار کارگران باز هم فقط در 

 164ميليارد لایر به حدود  36همين بخش صنعت و در همين فاصله زمانی از 

به ويژه در قلمروهائی مانند ) انباشت سرمايه 134ميليارد لایر رسيد. (

اتوموبيل سازی، توليد الستيک، نساجی، پوشاک، صنايع شيميائی و داروئی، 

پتروشيمی، توليد وسائل خانگی، صنايع فلزی، محصوالت غذائی، گسترش 

بنادر، ساختمان و مانند اينها از ساير حوزه ها انبوه تر بود. ميزان توليد نخ و 

ابر افزايش يافتو نرخ رشد اقتصادی کشور در سال بر 7پارچه در اين مدت تا 

  درصد باال رفت. 17برای نخستين بار تا رقم  1347

رفرم ارضی بورژوازی تا جائی که به پروسه انباشت سرمايه و گسترش حوزه 

های استثمار نيروی کار شبه رايگان طبقه کارگر مربوط می شد، نرخ های 

پهنه پی آوردهای سياسی، تأثير بر وضع  چشمگير باال را به دست آورد، اما در

معيشتی توده های کارگر و حداقل امکانات مورد نياز آنان، فقط به مکمل 

ارگانيک کودتای بيست و هشتم مرداد می ماند. کودتا با سرکوب قهرآميز 

جنبش کارگری، اردوگاه زدائی و استقرار مجدد ديکتاتوری هار بورژوازی، 

وسعه سرمايه داری در چهارچوب نسخه پيچی به نيازهای روز تداوم ت

امپرياليست های امريکائی و غربی پاسخ گفت. رفرم ارضی همان کارهارا به 

مثابه احتياجات حتمی استقرار پايه های تسلط سراسری و جامع االطراف نظام 

  بردگی مزدی انجام می داد.
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ا امکان حکومت رعب و وحشت و زندان و اعدام پيش شرط اجرای رفرم شد، ت

 یبورژوازهيچ اعتراضی برای هيچ کارگری، حتی برای هيچ منتقد اندرونی 

باقی نماند. ديوارها همه پرموش و موش ها به آخرين دستاوردهای تکنيک 

مدرن اطالعاتی دنيا تجهيز شدند تا نه فقط خفيف ترين زمزمه نارضايتی، که 

تاريک زندگی آن ها  حتی هر ارتعاش ساده مغز انسان ها را از هفت پستوهای

عکسبرداری کنند، در اختيار سازمان اختاپوسی ساواک قرار دهند و از اين 

  طريق امنيت و ثبات سرمايه داری تضمين گردد. 

در عرصه معيشت و چگونگی دسترسی توده های کارگر به امکانات و 

مايحتاج اوليه زندگی نيز، وضعيت فاجعه بار پيشين با تمامی عمق، شدت و 

عت خود تداوم يافت. شمار کل پزشکان کشور ( عمومی و متخصص) تا وس

هزار نفر نرسيد و نسبت آنها به جمعيت روز جامعه از  10به  40آخر دهه 

نفر پائين تر باقی ماند. نسبت اخير صد البته که بسيار  3000يک پزشک برای 

ر حتی هزار پزشک مذکو 10گمراه کننده و بيش از حد عوامفريبانه است. از 

ميليون نفوس جمعيتی روز طبقه کارگر نمی گرديد. به  20نفر هم سهم  4000

بيان ديگر درصد پزشکان برای توده های کارگر در بهترين حالت يک نفر 

نفر بود. اين نسبت در مناطق روستائی از اين هم فاجعه بارتر  5000برای 

های کشور فاقد اکثريت قريب به اتفاق روستا 50می شد. حتی تا شروع دهه 

هر نوع امکانات دکتر، دارو و درمان بودند. در بسياری از مناطق، کل امور 

هزار نفر را يک تا دوتا  20تا  10پزشکی دهها روستا با جمعيتی متجاوز از 

. شمار کل تخت های ندبهيار تجربی فاقد حداقل آموزش بهياری انجام می داد

هزار تجاوز   40، از رقم 50هه بيمارستانی برای سراسر کشور تا شروع د

ميليون نفری توده های کارگر از اين تعداد به  20نمی نمود و سهم جمعيت 

هزار عدد می شد. در همين دوره مورد گفتگو،جمعيت  20طور تقريب زير 

زيادی از کارگران حتی با نام بيمه اجتماعی و درمان آشنائی نداشتند، بالغ بر 

وستاها، شهرهای کوچک يا حتی حلبی آبادهای درصد کارگرانی که در ر 80

اطراف مراکز استان ها زندگی می کردند، از آب لوله کشی سالم محروم بودند. 
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ها همچنان بيداد می کرد، ی مسری به ويژه در پاره ای استانبيماری های عفون

سالگی تسليم مرگ می شدند  5تن تا پيش از  25کودک خردسال  100از هر 

درصد کل  15انی که به هنگام والدت جان می دادند بيش از و شمار نوزاد

متولدين هر سال را تشکيل می داد. آمارهای بين المللی حتی با همان معيارها 

ميليون نفر از  16و موازين سرمايه مدارانه ضد انسانی تصريح می کردند که 

ی درصد توده های کارگر در سطح 80کل جمعيت ايران، يا در واقع بيش از 

درصد اسير سوء تغذيه مرگبار  60از گرسنگی به سر می برند و باالتر از 

 )135بودند. (

دسترسی کارگران به امکانات آموزشی نيز هيچ تفاوت چندانی با وضعيت 

بهداشت و درمان آنها نداشت. به رغم جار و جنجال گسترده در باره سناريوی 

باقی مانده کشور حتی يک خيلی از روستاهای  40سپاه دانش تا اواخر دهه 

دبستان چهارکالسه ابتدائی نداشتند، آمار جمعيت فاقد حداقل سواد خواندن و 

چرخ می خورد. شمار دانش آموزان خانواده های  %70نوشتن حول محور 

قط فکارگری که موفق به اتمام دوره ابتدائی می شدند زياد نبود و از اين عده 

درصد کمی به دبيرستان راه پيدا می کردند. دسترسی فرزندان کارگران به 

مدارس عالی بسيار معدود بود و جزء حوادث نادر به حساب می آمد. عين 

همين حکم در رابطه با راهيابی خردساالن طبقه کارگر به مهد کودکها هم 

د به اين صدق می نمود. کودکان متولد زمين زندگی کارگران کمتر حق ورو

  مراکز را پيدا می کردند. 

نيمی از نفوس طبقه کارگر يعنی زنان با روزانه های کار دو شيفتی و گاه 

روز سال، برای صاحبان سرمايه  365سراسر  در ار خانگی)ک( خانه دربيشتر 

و دولت سرمايه داری يا کالً نظام بردگی مزدی، کار سراسر رايگان، بدون 

می دادند. اين ها از بام تا شام با کار شاق خويش در  هيچ لایر دستمزد انجام

خدمت بازتوليد شرايطی بودند که به سرمايه داران امکان می داد تا برای 

پرورش ارتش ذخيره کار و نيروی کار شبه رايگان سالهای آتی حتی يک 

شاهی هزينه نکنند. شرايطی که به صاحبان سرمايه مجال می داد تا از پرداخت 
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بازنشستگان فرسوده و لت و پار شده و عاجز از ادامه فروش نيروی  مستمری

کار سر باز زنند، به سرمايه داران فرصت می داد تا از پرداخت غرامت 

 ، به استثمارگرانمربوط به هزينه معاش معلوالن و از کارافتادگان اباء کنند

ها خردسال دژخيم سرمايه دار امکان می داد تا هزينه های برخورداری ميليون 

 و باالخره بهجامعه از مهد کودک را به اقالم نجومی سود ساالنه خود بيفزايند 

کرکسان مردار خوار سرمايه دار امکان می داد تا کارگران شاغل را هر روز 

دو شيفت تمام، در بدترين شرايط و با نازل ترين بهای ممکن نيروی کار مورد 

کار خانگی زنان که نيمی از جمعيت  وحشيانه ترين شکل استثمار قرار دهند.

طبقه کارگر را تشکيل می دادند تمامی اين مائده های عظيم زمينی را برای 

طبقه بورژوازی به همراه داشت. اين طبقه از طريق به کارگيری غيرمستقيم 

همين نيروی کار رايگان همه جا حاضر در پروسه بازتوليد کل سرمايه 

د، سهمگين ترين نرخهای اضافه ارزش و اجتماعی کشور، موفق می گردي

  طالئی ترين نرخ های سود را نصيب خود سازد.      

رفرم ارضی بورژوازی در همان سال های نخست وقوع خود جمعيت 

فروشندگان نيروی کار را بيش از دو برابر کرد، نسل جديدی از طبقه کارگر 

 و قناعت پيشگیبا کوله بار عظيم روحيات، خلقيات، سنن، فرهنگ، افکار 

توأم با خشم و قهر دهقانی اما با هستی اجتماعی نوين کارگری به نسل های 

قبلی اين طبقه پيوستند. تقريباً همه تاريخنويسان و تحليلگران چپ به صورت 

متفق القول تأکيد نموده اند که ورود اين نسل کارگران به جنبش کارگری، با 

ا هی و بی تجربگی و ساده انديشی آنوتوجه به خصال اجتماعی باال در يک س

در سوی ديگر، قوام، تحرک و توان پيکار روز طبقه کارگر ايران را تنزل 

داد. اين ادعا در شکل عام خود ظاهری آراسته و موجه دارد، بعالوه رکود 

نيز کم يا  40نسبی مبارزات و کاهش چشمگير شمار اعتصابات کارگری دهه 

يشتر ب ا همه اينها به زعم من حقيقت چندانی نداشت وبيش آن را تأييد می کرد، ب

به درد توجيهات اپورتونيستی محافل راست و چپ رفرميسم می خورد. اولين 

ها و آموخته های  شکه مگر تجارب، دانآنست مذکور  ادعایسؤال در مقابل 
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نسل سلف طبقه کارگر چه خاکی به سر جنبش کارگری می بيخت که جمعيت 

! !فقدان آن تجارب دچار زمينگيری و رکود مبارزه گردندی با کثيرالعده بعد

دستاوردها و آموزش های ادوار گذشته کارزار طبقاتی توده های کارگر دنيا 

به طور قطع برای نسل يا نسلهای بعدی آنها سالحی کارساز و پر ارج است. 

 سالحی که بورژوازی از همه راههای ممکن و بيش از هر چيز با اعمال قهر

و سرکوب برای گرفتنش از دست کارگران تالش می کند. اينها همه حقايق 

غيرقابل انکارند اما تمامی اينها در عين حال به محتوا و چند و چون اين تجارب 

يا دستاوردها بستگی دارد. فراموش نکنيم که کوله بار آموخته ها و دانسته های 

و اعتراض را پشت سر کارگرانی که تا آن روز، بيش از سه دهه مبارزه 

خويش داشتند، در مشتی گمراهه رفتن های نسخه پيچی حزب توده، اردوگاه، 

ً راست بورژوازی، در آويختن به  کمونيسم خلقی و باالخره احزاب رسما

امامزاده های سنديکا و حزب، پر کردن صفوف ارتش اين يا آن اپوزيسيون 

استثمار و حاکميت سرمايه، طبقه سرمايه دار، دل بستن به انسانی شدن نظم 

بردن يک دولت و آوردن دولت ديگر بورژوازی خالصه می گرديد. هيچ کدام 

اين ها با داربست حی و حاضر خود، هيچ عصای دستی برای ادامه مبارزه 

روز نبودند. آنچه می توانست سالح کارزار شود، نقد مارکسی و ضد کار 

ميراث داران نسل سلف جنبش  مزدی آن تجارب و دانسته ها بود، چيزی که

  کارگری با آن هيچ ميانه خوبی نشان نمی دادند. 

ً هيچ تجربه ای از پروسه پيکار پيشين  جمعيت کثير کارگران جديد، مسلما

بی دانشی ها، قناعت پيشگی ها و سازشکاری های  انبوهجنبش خويش نداشتند، 

دهقانی نيز بر سرشان تلنبار بود اما در عوض رفرميسم متلون ريخته گری 

شده، استخواندار و سخت جان کمونيسم خلقی يا احزاب اردوگاهی را هم با 

. اين بخش طبقه کارگر ايران در کنار نقاط ضعف و قوت حمل نمی کردندخود 

احتراق به انبار باروتی می ماند که آماده  .داشتی ديگر هم باال، يک ويژگ

بود. از دورترين روستاها خود را به حواشی شهرهای بزرگ می رساند. زير 

ن به تحمل دو شيفت کار روزانه در بدتري فشار گرسنگی، تنگدستی و احتياج،
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 او فرساينده ترين شرايط مجبور می گرديد. سواد خواندن و نوشتن نداشت ام

با کار روزانه خود کوهی از محصوالت مدرن صنعتی توليد می کرد و در 

هيأت سرمايه به صاحبان کارخانه ها و شرکت ها تحويل می داد. موضوعی 

که باالجبار سپهر فکر و هوش و حواسش را متالطم می ساخت. به خود و 

، ساعت کار و اضافه کاری روزانه 16فرزندانش نظر می انداخت. به دنبال 

کارش سلول، سلول مغزش را حاصل عظيم در حالی که تصوير سرمايه های 

بايد برای بيتوته با شکم گرسنه راهی حلبی آبادها می شد. با کارش ، می آزرد

انبار محصول غذائی سرمايه دار را آکنده بود اما خود و فرزندانش در بهترين 

کودکانش،  محقر حالت نان خالی داشتند، در مسير ميان محل کار و آلونک

آسمانخراش هائی را می ديد که تا يک سال پيش حتی احتمال امکان برپائی 

آنها در مخيله اش نمی گنجيد، اما اکنون با چشم باز ساختن آنها را توسط 

همزنجيرانش رؤيت می کرد و هم زمان همان همزنجيران را مشاهده می نمود 

های نمور می خوابند. در که همسان خودش و در کنار خودش در عمق کومه 

هوش ربائی را تماشا بسيار اياب و ذهاب روزمره خود فروشگاههای عظيم و 

می کرد که ماالمال از مواد غذائی، البسه شيک و مدرن و وسوسه گر، وسائل 

خانگی حسرت انگيز و دنيای محصوالت ديگر بودند. کاالهائی که با دست 

نه های دور و نزديک محل خودش يا دست توده وسيع کارگران کارخا

استثمارش توليد، بارگيری و حمل شده بودند اما خالقان واقعی کاالهای مذکور، 

حتی آرزوی داشتن آنها را هم نمی توانستند در سر بپرورند. در همان مسير 

آمد و رفت روزانه، شکوه چراغانی ها را می ديد و خود زمانی که وارد کومه 

تاريکی ها در می آمد. همه وجوه زندگی برايش  محقرش می گرديد به محاصره

تناقض باران  شی دل آزار که در تمامی تار و پودتازگی داشت، نوعی تازگ

بود. تناقض هائی که پيش از مهاجرت هم وجود داشتند، اما او در حصار تنگ 

روستا، آنها را تا اين حد زمخت و بيشرم و سرکش و تکان دهنده در پيش روی 

افت. جمعيت انبوه کارگران نسل نو، حاصل کل اين شهود را در خويش نمی ي

شيارهای مغز و ذهن خود می چرخاند، به فکر فرو می رفت، قادر به هضم 
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آن نمی گرديد، به ورطه درد می افتاد، نيروئی برای عصيان و انفجار در خود 

می ديد و زير فشار همه اين ها آماده اعتراض، شرکت در اعتصاب و تدارک 

خيزش می گرديد. از اين لحاظ به نظر نمی رسد، پيوستن اين نفرين شدگان به 

توده نسبتاً وسيع پيشکسوت خويش، بتواند به مثابه عاملی چندان اثرگذار و مهم 

در افت و تضعيف جنبش کارگری اين دوره به حساب آيد. ريشه اصلی رکود 

تا  1952شيدی (خور 50تا  40نسبی مبارزات کارگران در فاصله سال های 

ميالدی) را بايد در عوامل ديگری جستجو نمود. در اين ميان شايد بتوان  1972

  بر نکات زير انگشت نهاد.

  . توهم آفرينی های مضاعف روز بورژوازی 1

رابطه سرمايه در هستی خود کارگاه عظيم وارونه سازی ها، جعل واقعيت ها 

اما فشار اين توهم بافی ها و  و مرکز پمپاژ بدون انقطاع سيل توهم ها است.

بسی بيشتر » اصالحات«وارونه سازی ها بر ذهن کارگران در روزهای وقوع 

ها، وعده آفرينی ها، تحوالت ارضی بورژوازی مجموعه ای از طرح شد.رفرم

وليد تتوأمان اقتصادی و فراساختاری منطبق با نيازهای فاز فرجامين تسلط 

اشت. پروژه ها و چشم اندازهائی که در بند سرمايه داری را با خود همراه د

بند خود، ساز و کار تحکيم طوق بردگی مزدی و تشديد بدون هيچ مهار استثمار 

توده های کارگر بودند، اما جنبش کارگری ايران با کوله بار سترگ توهم، 

رفرم انديشی و وارونه بينی های ديرپای اهدائی احزاب کمونيسم خلقی و 

آزمون آنچه رخ می داد، نيازمند اندکی زمان و تعميق شناخت اردوگاه، برای 

بود. رژيم دست به کار راه اندازی نهادهائی مانند سپاه دانش، سپاه بهداشت يا 

کارگران!! و  ترويج و آبادانی شد، جار و جنجال فروش سهام کارخانه ها به

را راه  ارگر در سود ويژه واحدهای صنعتیکهای  تودهسهيم نمودن همه 

، را پديد آورد. اقدامات »های سهامی زراعیشرکت«.مؤسساتی مانند !!تانداخ

و پروژه هائی که اليه ای از طبقه کارگر و از قضا گروههائی از قشرهای 

قديمی تر اين طبقه را بيش از پيش به ورطه توهم فرو می راند. کارگرانی که 

ای تشکيالتی حزب توده سيرآب آموزش های روتين درون سنديکاها و سلول ه
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بودند، به رغم جوشش ذاتی سرمايه ستيز طبقاتی خود، نمی توانستند پاره ای 

از اين سناريوها را به فال نيک نگيرند. خوب در نظر آريم که جنبش کارگری 

را از البه  ايران از آغاز تا آن روز همه انتظارات، اميدها و رؤياهای خود

داز تراشی های احزابا ردوگاهی و غيراردوگاهی و چشم ان الی دورنما آفرينی 

، در »حزب توده« بورژوازی تلمذ نموده بود. آنچه اين ها و بيشتر از همه 

، از محدوده رشد ندطول ساليان دراز در پهندشت  ذهن کارگران می کاشت

با کارخانه های صنعتی بسيار، پر از » کشوری آباد و آبادان«، »صنعت ملی«

بندر، ماالمال از همدلی و همپيوندی کارگر با سرمايه دار!! و راه و جاده و 

نوع اين ها هيچ فراتر نمی رفت. رفرم ارضی شاه نيز دقيقاً همين بساط را 

 ،بدون بورژوازی اردوگاهی و در عوض با جادو و جنبل های بس افسونگرتر

 یاخت و تاز دهقان پرستتحويل کارگران می داد. اگر حزب توده در آخرين ت

را پيش می کشيد، حاال همان » اصالح رابطه ميان مالک و زارع«شعار  !دخو

از بانگ سحر تا شام به عربده های  شدر هستی اجتماعی کارگری روز دهقان

گوش می داد، اگر » فرمان ملوکانه«در » الغاء رژيم ارباب و رعيتی«مستانه 

ن کل ادبيات همين کارگر با فرض داشتن سواد خواندن و نوشتن و ورق زد

حزب توده در بهترين حالت نگاهش به ضرورت توجه سرمايه داران و دولت 

به بهبود معيشت کارگران می افتاد، حاال او تمامی روزنامه ها و رسانه های 

گوناگون کشوررااز داد و قال شريک شدن کارگر در سود ويژه کارگاهها و 

اگر حزب توده از حق  فروش سهام کارخانه ها به توده کارگر پر می ديد.

تشکيل سنديکای وفادار به نظم و قدرت و سود سرشار سرمايه و آويزان به 

اردوگاه سخن می گفت، رژيم شاه نيز ساختن همين نوع امامزاده ها منتها نوع 

خاص وفادار آن به سلطنت و الگوی غربی سرمايه داری را جنجال می کرد. 

اريوهای زشت بورژوازی را در اين نيز مهم است که حزب توده همين سن

زرورق رؤيا می پيچيد و تحويل کارگران می داد اما نظام شاهنشاهی سرمايه 

کل آنچه را که حزب وعده می کرد، در عالم زمين به صورت حی و حاضر 

به جا می آورد. تنها تفاوتی که شايد باقی می ماند همان غائله آشنای دموکراسی 
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 اگر نده بورژوازی اردوگاهی از رقيب غربی اشبود. در اين زمينه نيز پرو

ها سبب می شد تا اليه ای از خيلی بدتر نبود هيچ بهتر به نظر نمی آمد. همه اين

طبقه کارگر ايران که پيشينه تعلق سياسی و اعتقادی به حزب توده داشت، در 

ی هر چه بيشتر به ورطه سردرگم دتکليف و بازشناسی وضعيت روز خو تعيين

د و خود را زمينگير بيند. عناصر اين اليه بعضاً، در پاره ای موارد فرو رو

باورهای رفرميستی حزب توده ای پيشين خود را با بستن دخيل به علم و کتل 

رخدادی که بر فراز  نوين شاهشاهی بورژوازی به شکلی بازسازی می کردند،

د.زرادخانه و فرود روز مبارزات توده های کارگر تأثير مخرب بر جای می نها

تبليغاتی رژيم شاه نيز که طی چند سال، در تمامی شبانه روز، زمين و زمان 

مغز کارگران را بمباران می ساخت، به افزايش توهم بخش هائی از طبقه 

  کارگر و اميدواری وهم آلود آنها کمک می رساند.

  . ورشکستگی زوال آميز بورژوازی اردوگاهی 2

با » حزب توده«تا  »حزب کمونيست«از ی دارای پوشش چپ طيف نيروها

های  همان رويکردهای کامالً راست سرمايه مدار، در تمامی طول سال

 40ميدانداری خود، از زمان پيدايش طبقه کارگر ايران تا پيش از شروع دهه 

خورشيدی، در درون جنبش کارگری بسيار فعال بودند. هر دو حزب و هر 

ومی، نفوذ بسيار وسيع و تعيين کننده ای کدام در دوره خاص خود به ويژه د

در ميان توده های کارگر داشتند. هر دوتا کمک به شکل گيری اعتراضات و 

اعتصابات کارگری را معماری باروی قدرت خود برای تاختن به عرش 

قدرت، نشستن در صفه برنامه ريزی نظم سياسی و اقتصادی و کل ساختار 

تمام سرمايه داری دولتی اردوگاهی می ديدند حاکميت سرمايه و استقرار تام و 

و برای اين کار با همه توان تقال می کردند. حزب توده از اين لحاظ حتی با 

اخالف ميليتانت راديکال نمای خود که پرچم کمونيسم خلقی لنينی و نقد صوری 

و رفرميستی اردوگاه را به دوش می کشيدند، تفاوت بسيار جدی داشت. حزب 

 1332تا  1320ريزی بسيار سنجيده ای جنبش کارگری سال های  با برنامه

های راست اردوگاهی و بورژوا پوپوليستی خود همسو  ايران را با سياست
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ساخت. همه جا روال عادی  زندگی و کار و استثمار و ابراز وجود کارگران 

را زير پوشش حوزه های آموزشی و تشکيالتی قرار داد. کارگران فعال متوهم 

جهتگيری های ارتجاعی و سرمايه نهاد خود را در همه سطوح تشکيالت  به

از باال تا پائين دخيل و کارگزار نمود. دهها هزار کارگر کارخانه، فروشگاه، 

راننده، کفاش، خياط، نظافتچی، معلم، پرستار، روزنامه نگار، دانش آموز، 

اختمان، بازار، س پستچی، شاعر، نويسنده، کارگران بهيار، تکنيسين،  دانشجو،

راه، بندر، معدن، کشاورزی، شيالت، نفت، کشتی، راه آهن و بخش های ديگر 

طبقه کارگر را در محافل آموزشی و تشکيالتی خود گرد آورد. تدريس همه 

مسائل مبارزه طبقاتی با روايت متحجر و ارتجاعی اردوگاهی را محتوای 

. شبکه سراسری مرکب يادگيری و ابزار شستشوی مغزی اين کارگران کرد

از اين محافل را ماشين قدرت و دخالتگری خود در اوضاع روز جامعه نمود 

و به اين ترتيب نقش مؤثرترين نيرو در معادالت جاری و افت و خيز جنبش 

کارگری را به چنگ آورد. حزب با اين توصيف، در سال های قبل از کودتای 

ه کارگران، در همه اعتصابات، مرداد، در همه جای زندگی و مبارز 28سياه 

خيزش ها و عصيان ها حضور اثرگذار پيدا می کرد. در مورد نفوذ دامنه 

حزب در ميا ن توده های کارگر کافی است به گزارشی که وابسته نظامی 

در جريان اعتصاب کارگران شرکت نفت در همين  1326انگليس در سال 

  اده است توجه کنيم:رابطه برای وزارت امور خارجه بريتانيا فرست

وضعيت کنونی آبادان و آغاجاری علی رغم آرامش ظاهری بسيار پرمخاطره «

است. حزب توده اداره کامل کارگران پااليشگاه را در دست دارد و در حوزه 

های نفتی هم جای پائی پيدا می کند. مديريت شرکت نفت ايران و انگليس تنها 

. حزب می تواند در هر لحظه و به با رضايت ضمنی حزب ايفای نقش می کند

هر دليلی اعتصاب به راه انداخته، توليد را متوقف کند ولی رهبران حزب توده 

قدرتشان را تا کنون برای حفظ نظم به کار برده اند. گرچه آنها از لحاظ نظری 

به اعمال خشونت معتقدند، بر خالف اين اعتقاد عمل کرده اند. حزب توده خود 

ماينده بالفعل کارگران ايران در آورده است و مديران و را به صورت ن
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کارفرمايان موضوع سازمان اتحاديه های مورد نظر قانون جديد کار را با 

حزب در ميان می گذارند. شرکت نفت با چنين رفتاری می تواند روابط خود 

 دبا نمايندگان کارگران حوزه های نفتی را حفظ کند ولی افراد اندکی باور خواهن

کرد که نتيجه اين شيوه عمل چيزی بيش از به تأخير انداختن رويادادها و 

  )136» (دگرگونی هائی است که برای شرکت ناگوار خواهد بود 

گزارش باال قطعاً بدون اغراق نيست. عوامل دولت يبريتانيا در ايران پيرامون 

ار نقش حزب توده و وسعت نفوذش در ميان توده های کارگر يا حتی ساخت

قدرت سياسی روز، به صورت بسيار آگاهانه دست به مبالغه می زدند. آنها به 

توجيهات الزم برای دسيسه پردازی های  راهداشتند زيرا از اين نياز اين کار 

روتين دولت خود عليه جنبش کارگری به ويژه در خوزستان و مناطق نفتی را 

يدند می نام» کمونيسم«را  فراهم می ساختند، خوراک تبليغاتی الزم عليه آنچه

در اختيار آن دولت می گذاشتند و باالخره در کشمکش های جاری ميان 

امپرياليست های انگليسی و بورژوازی اردوگاهی در ايران مأموريت خاص 

اشاره کنم که برخی به اين نيز همين جا بد نيست در خويش را انجام می دادند. 

نه فقط اين متون ماالمال از » آبراهاميانيرواند «مانند روز از تاريخنويسان 

و تفسير و تاريخنگاری » پژوهش«اغراق پردازی های نقشه مند را اساس 

قرار داده اند، که خود نيز تا توانسته اند بر اين مبالغه گوئی ها افزوده اند،  دخو

نموده اند و در باره روی » يک کالغ چهل کالغ«به مصداق مثل معروف، 

رگران به حزب توده داستانسرائی کرده اند!! در غلوآميز بودن نهادن همه کا

اين گزارشات يا تاريخ نويسی ها جای شکی نيست. ما پيش تر در همين کتاب 

نشان داديم که در رابطه با اعتصاب عظيم کارگران نفت، چگونه فعالين 

کارگری حتی در مقابل سازشکاری ها و سالوس صفتی ها کريه و کاسبکارانه 

ب دست به ايستادگی زدند. بنا بر اين بحث اصالً بر سر اين نيست که گويا حز

کل توده های کارگر ايران به اراده رهبران حزب، چپ و راست می شده اند، 

مسلماً چنين نبود و نمی توانست باشد اما در اين نيز ترديدی نيست که گزارش 

 بيان اغراق آميز» انآبراهامي«وابسته نظامی انگليس يا تاريخ نگاری امثال 
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واقعيتی هستند که وجود داشته است. واقعيتی با ابعاد کوچکتر که در عين حال 

و بدون ترديد، جنبش کارگری ايران را متأثر می ساخته است. حزب توده با 

همان رويکرد ارتجاعی اردوگاهی خود، به کمک نفوذ و موقعيت اثرگذاری 

معامله گری ها روی قدرت پيکار طبقه و طبيعتاً با هدف زشت ترين  که داشت

، در رکود و کارگر در مراودات خود با بخش های ديگر ارتجاع بورژوازی

سال های  . در فاصله ميانکردزی می با جدی رونق مبارزات کارگران نقش

ً چنين بود، اما اکنون، در دوره مشخص مورد  1332تا  1320 وضع واقعا

مرداد حزب را متالشی  28ت. کودتای بحث ما ديگر چنين چيزی وجود نداش

فرسود و از بين برد. بورژوازی  ايفای چنان نقشی را برایو توانش ساخت 

اردوگاهی از ظرفيت خود برای هر ميزان بسيج و موج آفرينی در جنبش 

ساقط گرديد و اين حادثه به نفع خود،  و معامله روی قدرت اين جنبش کارگری

 اعم از ضد سرمايه داری نيز ويکرد ديگریدر وضعی رخ می داد که هيچ ر

يا متعلق به طيف رفرميسم چپ و راست، حتی نوع سنديکاليستی و  و راديکال

از همه لحاظ سازشکارش هم راهی برای حداقل تأثيرگذاری به درون اين 

ر عوامل ديگهمه جنبش باز نکرده بود. پيداست که اين جا به جائی ها در کنار 

  اعتصابات کارگری در اين دوره کمک ننمايد.  نمی توانست به افت

  . بيکاری بسيار وسيع توده های کارگر3

رفرم ارضی بورژوازی همان گونه که تأکيد شد در کوتاه ترين زمان، جمعيت 

طبقه کارگر را به گونه ای کامالً انفجاری افزايش داد. سرمايه داری ايران تا 

يش ريز ساالنه سرمايه و توسعه ، به رغم نرخ باالی پ50سال های اول دهه 

سريع حوزه های انباشت، قادر به جذب شمار کثير کارگران جديد نبود. بيکاری 

در همه شهرها از کوچک تا بزرگ نقش يک معضل مهم اجتماعی را بازی 

می کرد. مشکلی عظيم که دولت سرمايه مطابق معمول، به ويژه در چنين 

دامنه بيکاری همه بخش های طبقه  شرائط خاصی توان چالش آن را نداشت.

عنوان نيمی از جمعيت اين طبقه علی العموم کارگر را در بر می گرفت. زنان ب

بيکار بودند. افرادی از خانواده های کارگری که موفق به اتمام دوره دبيرستان 
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» رديپلمه های بيکا« می شدند به زحمت کاری دست و پا می کردند و گفتگوی 

بود. درصد قابل توجهی از کارگران راهی شهرهای بزرگ نقل همه مجالس 

بايد از هفت خوان عبور می کردند. آمارهای رسمی رژيم شاه  ،برای يافتن کار

در اين دهه مطابق معمول با عوامفريبی از نرخ بيکاری سه و نيم درصدی 

سخن می راند اما ميان اين ارقام مريخی تا واقعيت های زمينی تفاوتی فاحش 

وجود داشت. اين موج فزاينده بيکاری روند افت و خيز اعتراضات روز 

ان شاغل را عميقاً زير فشار قرار می داد. هر کارگری که جائی برای کارگر

 ياربس های ناچيز فروش نيروی کار می يافت، نفس همين اشتغال حتی با ب

ها به بدترين شرايط  نيروی کار را نوعی غنيمت به حساب می آورد. خيلی

 از استثمار تمکين می کردند و برای تحمل هزينه های مبارزه و خطرکار و 

های ديگر آمادگی کمتری نشان می دادند. يک دليل  دست دادن کار و گرفتاری

تعيين کننده افت مبارزات کارگران در اين دوره را شايد بتوان همين فشار 

وضعيتی که تقريباً تا اواخر دهه بيکاری و وحشت از دست دادن کار دانست. 

  ادامه داشت. 40

  پليسی رژيم شاه. فشار بيش از پيش ديکتاتوری هار 4

باالتر گفته شد که رژيم شاه به دنبال حصول توافق امپرياليست های امريکائی 

برای سرکردگی رفرم ارضی به تشتت درونی خود و فضای سياسی سالهای 

به بعد پايان داد، ديکتاتوری هار پليسی روزهای پس از وقوع کودتا را  1338

روزنه بگومگوهای انتقادی در ابعادی سهمگين تر بازسازی کرد. آخرين 

راست ترين اپوزيسيون های بورژوازی را سيمان نمود. بساط رعب و وحشت 

مدارس و دانشگاهها،  کارخانه ها و مراکز کار، همهرا در سراسر جامعه، در 

در هر محله مسکونی مستولی ساخت. اختاپوس ساواک با بودجه های عظيم و 

ا همه جا، حتی در هفت پستوهای زندگی سيستم های پيچيده کنترل، سايه خود ر

روزمره بر سر کارگران سنگين ساخت. اين شرايط نيز ولو نه چندان تعيين 

 به ورطه رکود دهه  روز ايران کننده، به هر حال در غلتيدن جنبش کارگری

  تأثير داشت. چهل خورشيدی
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  . آوار بودن ميراث کمونيسم خلقی و اردوگاهی بر سر جنبش کارگری 5

ه عوامل باال قطعاً در افت نسبی مبارزات کارگران در سال های نخست بعد هم

از اجرای رفرم ارضی تأثير داشتند اما نبايد از ياد برد که نقش اصلی و تعيين 

کننده را نه مؤلفه های فوق، بلکه فقدان کامل حداقل يک استخوانبندی زنده، 

ک يری ايفاء می کرد. آگاه و اثرگذار سرمايه ستيز مارکسی در جنبش کارگ

طبقه کارگر ايران تا آن روز دوره ای طوالنی از بار ديگر بايد تأکيد نمود که 

مبارزه با سرمايه داران، جنگ با رژيم های سياسی حاکم، استثمارستيزی، 

جدال خودپوی ضد سرمايه داری، ضديت با فاشيسم، امپرياليسم ستيزی خلقی 

و مانند اين ها را در کارنامه خود داشت. اما اين جنبش در تمامی اين دوره 

بر دار آموزشها، راهبردها و نسخه نويسی های  ،فراز و فرود پر ازو  النیوط

کارگری در همين راستا و کمونيسم خلقی و اردوگاهی ميخکوب بود. جنبش 

 يا قهرآميز مسالمت جوخروس قربانی عيش و عزای رفرميسم  همين دليل به 

. با سرکوب شدن احزاب باالی سرش کل شيرازه ميدان داری و می گرديد

های پرچمدار دروغين رهائی از هم می پاشيد. شکست اپوزيسيون از قدرتشابر

 متالشی ها شکست او می شد، وقتی که احزاب اين اپوزيسيونيکراست وی 

 صال و استي به ورطه سردرگمی و شدزمين گير می  می گرديدند، جنبش او نيز

ار هفرو می رفت.  کودتای سياه سوم اسفند و بعدها استقرار ديکتاتوری 

مرداد نيز همين بليه  28رضاخانی با آن چنين نمود و سه دهه بعد کودتای سياه 

  آورد.بر سرش به شکلی بدتر را 
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  اعتراضات و اعتصابات مهم کارگری در اين دوره

وقتی از افت مبارزات کارگران در يک دوره يا تحت يک شرائط سياسی و 

اجتماعی معين صحبت می کنيم، تداعی اين رکود با توقف کامل چرخه 

اعتراضات يا در هم شکسته شدن فاحش مقاومت های توده کارگر محاسبه ای 

 وکامالً نادرست است. بارها تصريح نموده ايم که درنده ترين ديکتاتوری ها 

وسيع ترين سرکوب ها هم حتی در کوتاه مدت قادر به مهار جنب و جوش های 

اعتراضی کارگران نمی باشد. انسان هائی که بايد شاهد مرگ و مير فرزندان 

يا والدين خود زير فشار گرسنگی باشند، مسلماً ميان مرگ اين عزيزان و خطر 

را انتخاب می کنند. زندان و شکنجه و احتماالً مرگ خود، علی العموم دومی 

از فشار قهر و کشتار بورژوازی که بگذريم عوامل ديگر و از جمله مواردی 

که باالتر اشاره نيز فقط در حد معينی می توانست روند مبارزات کارگران را 

کند سازد. در اين رابطه بايد وضعيت خاص طبقه کارگر ايران و جوامع مشابه 

نی تاريخاً، در هيچ برهه زمانی، حتی در را هم مطمح نظر داشت. کارگر ايرا

شاهد هيچ نوع عقب نشينی صاحبان  طالئی ترين دوره های رونق اقتصادی

ن و چني و طبقه اش نبوده است اوسرمايه و دولت آنها در هيچ زمينه ای به نفع 

سرمايه داری  وجودچيزی را حافظه تاريخی خود ثبت نکرده است. اين جبر 

مجبور  در اينجاتقسيم کار جهانی سرمايه است. سرمايه  ايران و مکان آن در

را به چرخه های حاصل استثمار طبقه کارگر است بخشی از اضافه ارزش

پمپاژ کند. سرمايه داران  جهانیهای عظيم صنعتی و مالی ارزش افزائی تراست

ايران اعم از دولتی يا خصوصی برای جبران اين بخش اضافه ارزش های از 

برای اينکه حصه سودهايشان در اوج سير کند، فشار بدون هيچ  دست هشته و

مرز و مهار استثمار توده های کارگر را تنها راه می بينند. پديده ای که 

ديکتاتوری درنده سرمايه را هم به دنبال می آورد و گريزناپذير می سازد. در 

قی ی باچنين جامعه ای و در دل چنين شرايطی قرار نيست تا نظام بردگی مزد

است کارگر شاهد هيچ نوع عقب نشينی مسالمت آميز صاحبان سرمايه يا دولت 
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در راستای بهبود وضع معيشت و رفاه اجتماعی و فضای سياسی زندگی خويش 

مر ايران است و ع گردد. اين رابطه هميشه جاری ميان کار و سرمايه در

خورشيدی،  40های رژيم شاه در شروع دهه  اثرگذاری احتمالی عوامفريبی

کارگران در سود کارخانه ها يا فروش سهام شرکت های  شراکتبا علم و کتل 

 »ملی«خصوصی به کارگران بيش از حد کوتاه بود. موضوعاتی مانند صنعت 

نه مسأله کارگران و نه گرهگشای  هماين قبيل موضوعات  يا و توسعه اقتصادی

يه دار و حديث تحکيم مشکالت آنها که بالعکس رؤياهای شيرين طبقه سرما

رفرم ارضی بود. به همه اين دالئل  کارگرانهر چه بيشتر بندهای بردگی 

، به فرجام رساندن پروسه یايان دادن به مناسبات فئودالپ بورژوازی به رغم

به يکی از دو طبقه اساسی جامعه و  ،تسلط سرمايه داری و ارتقاء طبقه کارگر

باز به رغم گرد و خاک بسيار عظيم توهم آفرينی های رژيم شاه، نتوانست 

موج مبارزات توده های کارگر را برای مدتی طوالنی مهار کند. اعتراضات 

کارگران در سال های قبل و بعد رفرم، ولو با دامنه و شمار کمتر تداوم پيدا 

  ادهای مهم اين دوره به اختصار عبارت بودند از. کرد. اعتصابات و رويد

  

  اول: اعتصابات سال پيش از اجرای رفرم ارضی

کارگران بخش آموزش(معلمان) توضيح داديم. ساير پيش تر در مورد اعتصاب 

  اعتصابات اين فاصله زمانی عبارت بودند از: 

 اصفهانکارگران کارخانه های نخ تاب وشهناز ، 1340. در ارديبهشتسال 1

برای چندمين باردر اعتراض به سطح نازل دستمزدها و اخراج همزنجيران 

مبارز خويش دست از کار کشيدند. کارگران خواهان افزايش مزد، بهبود وضع 

بازگشت رفقای اخراجی به کار شدند.مبارزه کارگران کارخانه های  معيشت  و

 رار گرفت و کارگرانباال مورد حمايت وسيع توده کارگر در ساير نساجی ها ق

  چند کارخانه ديگر نيز دست از کار کشيدند.  

 کارگران حوزه نفتی مسجد سليمان. ماه ارديبهشت همين سال شاهد اعتصاب 2

بود. در اينجا نيز نفتگران چرخه توليد را از کار انداختند و خواستار افزايش 
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کارگران  بهای نيروی کار خود گرديدند. اين اعتراض ابراز حمايت عملی

راننده شرکت نفت را به دنبال آورد. رانندگان در پشتيبانی از مبارزات 

همکاران خويش راهپيمائی با شکوهی ترتيب دادند و به تظاهرات پرداختند. 

، قطعنامه ای صادر نمودند و افزايش دستمزدها را حق آنان در پايان راهپيمائی

  مسلم تمامی کارگران اعالم کردند. 

، در ادامه مبارزات پيشين در شيراز» پارس« کارگران شرکتن ماه . در همي3

و در اعتراض به تعطيلی کارخانه توسط سرمايه داران صاحب شرکت، مقابل 

استانداری شهر اجتماع کردند. آنها با افراشتن پالکاردهائی خواهان بازگشائی 

ت شرک کارخانه، اشتغال مجدد خويش و دريافت دستمزد تمامی روزهای تعطيل

  گرديدند.

در مرکز اين شهر از جمله رخدادهای اين  کارگران نساجی رشت. تحصن 4

ازگشت بودند. آنان  برای ب شده سال بود. کارگران به دليل تعطيلی شرکت بيکار

ه بهم حمايت نسبی اهالی شهر را  ،به کار مبارزه می کردند، تحصن کارگران

  دنبال داشت. 

ندين هزار کارگر کارخانه های مختلف بافندگی چ 1340. در خردادماه سال 5

با هدف حصول مطالبات محقق نشده و جبران  و ريسندگی شهر اصفهان

های پيشين، کارخانه ها را تعطيل کردند. آن ها باز هم بر افزايش  شکست

  خود به کار اصرار ورزيدند.  یهمزنجيران اخراجتمامی دستمزدها و بازگشت 

. سه ما پس از اعتصاب ريسندگان و بافندگان اصفهان در شهريور همان 6

، دست از کار کشيدند. کارگران آتش نشانی و نظافتچی شهر لنگرودسال، 

کارگران روزانه طوالنی کار را مورد اعتراض قراردادند و خواستار افزايش 

  د. د شدنمزدها، کاهش ساعات کار روزانه و بهبود شرائط کار و معيشت خودست

در  اعتصاب کارگران شهر منجيلبه  اين دوره. در گزارشات کارگری 7

اعتصاب،  برگزاری اشاره شده است.. اما از کم و کيف 1340مهرماه سال 

 ،شمار کارگران، محل اعتصاب، مطالبات اعتصاب کنندگان و ساير مسائل

  اطالعات روشنی وجود ندارد.   
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جمعيت وسيعی از  40. پيش تر گفته شد که فشار بيکاری در شروع دهه 8

و گرسنه اينجا و آنجا  کارگران بيکارتوده های کارگر را به ستوه آورده بود. 

دست به اعتراض و تحصن و تشکيل اجتماع می زدند. شمار انبوهی از اين 

وزيری در مقابل دفتر نخست  40کارگران در شهر تهران در ماه دی سال 

اجتماعی نمودند. آنان با حمل پالکاردهائی خواستار اشتغال و پايان دادن به 

  گرسنگی و فالکت دامنگير خويش شدند. 

 3000و بيش از  کارگران اخراجی و بيکار کنسرسيوم نفت ايران و انگليس. 9

در همان ماه دی و همزمان با  کارگر بيکار بندر معشور (ماهشهر بعدی)

ن بيکار شهر تهران، با اجتماع در مقابل محل کار پيشين، در جمعيت کارگرا

شهر محل سکونت خود تظاهرات کردند. کارگران بيکار ماهشهر با حمل 

پالکاردهائی، خطاب به ساير همزنجيران خود درخواست پشتيبانی کردند. 

سر دادند و خواستار بازگشت فوری به کار و » مردم به ما ملحق شويد«شعار 

  ز فالکت ناشی از بيکاری گرديدند. رهائی ا

را  1340. شايد بتوان اعتصاب کارگران ساختمانی تهران در ماه آبان سال 10

آخرين اعتراض درون جنبش کارگری در ماههای پيش از وقوع رفرم ارضی 

بورژوازی دانست. اين کارگران در تجمع خود بيش از هر چيز بر وضعيت 

ذيرترين و سيه روزترين بخش طبقه کارگر فالکتبار خويش به عنوان آسيب پ

تأکيد داشتند. محروميت خود از هر نوع بيمه، سطح بسيار نازل دستمزد، 

هالکتبار و قتلگاه بودن شرايط کار خويش را فرياد می زدند. رد پای توصيه 

نيز کم يا بيش در اعتصاب » توده ای« های راه دور حزب توده يا کارگران 

رژيم شاهنشاهی » اجرای قانون کار« ار بيش از حد بر قابل رؤيت بود. اصر

سرمايه، حق داشتن سنديکا و احياء حقوق سنديکائی بيش از حرف های ديگر 

سيمای اعتراض را می پوشاند. اما ايراد کار اعتصاب کنندگان در اين خالصه 

نمی شد. شايد برای اولين بود که در يک تجمع اعتراضی کارگری عده ای 

تندنسی فاشيستی خواستار جلوگيری از اشتغال کارگران غيرايرانی  کارگر با

می شدند و دليل بيکاری خود را به حضور کارگران پاکستانی و کره ای و 
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هندی ارجاع می دادند. فراموش نکنيم که حزب توده کارگران کشورهای خارج 

وم العماز قلمرو اردوگاه را به ويژه اگر احياناً سواد و تخصصی داشتند علی 

جاسوس ممالک امپرياليستی قلمداد می کرد و در همين راستا حضورشان را 

  مضر و همزمان عامل بيکاری کارگران ايران می خواند.    

اعتصاب کارگران نانوانی های . به اعتصابات و اعتراضات باال بايد 11

خيزش  تعطيل کارگاههای حريربافی توسط کارگران در اصفهان،، تهران

 اعتصاب کارگران سازمانمعلمان کشور که پيش تر توضيح داده شد،  سراسری

 ،کارگران پست و تلگراف و تلفن شهر تهراندست از کار کشيدن  آب تهران،

و باالخره از کار انداختن کل سيستم اياب و ذهاب  کارگران نفتاعتصاب 

را اضافه نمود. موضوع محوری  رانندگان اتوبوس ها در تهرانشهری توسط 

اعتراض و مبارزات کارگران در همه موارد باال سطح نازل دستمزدها، 

روزانه کار طوالنی و وخامت روزافزون وضعيت معيشت و بهداشت و دارو 

و درمان بود. همه اعتصاباتی که تا اينجا مورد اشاره قرار گرفت در طول 

ينی وغالباً در دوره نخست وزيری ام 41، به ندرت در نيمه اول سال 40سال 

و پيش از اجرای رفرم ارضی بورژوازی به وقوع پيوستند. اين اعتصابات 

توده های کارگر را نشان  30استمرار بدون افت مبارزات سال های آخر دهه 

می دهند. روندی که سناريوی رفرم آن را تحمل نمی نمود و نياز قهری 

رمايه س بورژوازی به تحکيم هر چه بيشتر پايه های ديکتاتوری هار پليسی

تداومش را تاب نمی آورد. با همه اين ها، همان گونه که در باال گفتيم مبارزات 

کارگران باز هم با خروشی کمتر، دامنه ای محدودتر و آهنگی کندتر راه خود 

  )137را ادامه داد. (

  

  1349تا  1341دوم: اعتصابات بزرگ سال های 

به رغم تمامی يکه تازی های قوای سرکوب سرمايه، توده های کارگر در 

نيز در چند مورد دست به اعتصابات گسترده و اثرگذار  50تا  41فاصله ميان 

زدند، برای تحميل خواسته های خود بر طبقه سرمايه دار و رژيم شاه 
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 مخاطرات سهمگينی را به جان خريدند. افکار عمومی را در سطحی بسيار

  وسيع و حتی سراسری متوجه اعتراضات خود ساختند. ازجمله: 

هزار  25برای بار دوم در طول کمتر از دو سال،  1341. در تيرماه سال 1

کارگر کارگر کوره پزخانه های اطراف تهران چرخ کار و توليد را از گردش 

فرو انداختند. آنان خيزشی عظيم را در سطح سراسر کارگاههای توليد آجر و 

مصالح ساختمانی سازمان دادند. کارگران سوای افزايش دستمزد خواهان بهبود 

  شرايط کار و به ويژه برخورداری از بيمه های اجتماعی شدند. 

همه سالن های توليد را  کارگران ريسندگی زاينده رود 42. در آبان ماه سال 2

ارچه را از تعطيل کردند، کارخانه را به اشغال خويش در آوردند، انبارهای پ

دست کارفرمايان خارج ساختند و اعالم داشتند که تا حصول خواست های 

خويش به تصرف کارخانه و انبارها ادامه خواهند داد. کارگران خواستار 

  افزايش دستمزد و بيمه درمان و بهبود معيشت خود شدند. 

در اعتراض به  1343در خردادماه سال  کارگران شرکت پشمباف اصفهان. 3

خويش از سوی سرمايه داران دست به اعتصاب » سود ويژه« دم پرداخت ع

سناريوئی بود » شرکت کارگران در سود ويژه کارخانه « زدند. جار و جنجال 

که رژيم از همان شروع رفرم ارضی در دستور کار خودقرار داد، هدف 

 سناريو آن بود که بخشی از بهای نيروی کار کارگران زير اين نام پرداخت

کارگر را بيش از پيش سازد، چنين القاء کند که گويا  بار توهم تودهاوالً شود تا 

آنها راستی، راستی شريک سود کارخانه هستند!!! گويا کل سود کارخانه ها، 

کل سرمايه صاحبان کارخانه ها و بنگاهها و تراست ها و شرکتها و تاجران، 

محصول کار و استثمار توان  در يک کالم کل سرمايه های موجود ايران و دنيا

ها از جای ديگری سوای فرسای آنان و طبقه جهانی آنان نيست، گويا اين سود

ً هميشه پرخروش استثمار طبقه آنها می زايد،  چشمه سار هر زمانی که  ثانيا

سرمايه داران به هر دليل آهنگ کاهش بهای ناچيز نيروی کار توده کارگر را 

به دليل » سود ويژه« را زير نام قطع يا کاهش کردند، تهاجم وحشيانه خود 

فشار نه!! پنهان سازند و از اين طريق واهی و دروغين کم شدن سود کارخا
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نارضائی کارگران را بکاهند. اين سناريو در فريب کارگران تأثير داشت اما 

توده های کارگر کمی اين طرف تر فريبکاری بورژوازی را دستاويزی برای 

رگران علی العموم به بعد کا 43خود ساختند. از همين سال  اعتراضات جاری

ه هر مبارزليست مطالبات  پرداخت يا افزايش سود ويژه را در و در خيلی جاها

  خود قرار دادند   و اعتصاب 

 16000. در آذرماه همين سال برای بار دوم در يک فاصله زمانی کوتاه، 4

عليه سطح نازل بهای نيروی کارشان دست از کار  راننده تاکسی در تهران

کشيدند. رانندگان کل شبکه حمل و نقل شهری را مختل ساختند و خواستار باال 

به صورت برنامه ريزی شده، با  شاهرفتن نرخ کرايه تاکسی گرديدند. رژيم 

هدف جلوگيری از افزايش بهای نيروی کار کل طبقه کارگر می کوشيد تا حتی 

هزينه اياب و ذهاب، بهای کاالهای تشکيل دهنده مايحتاج اوليه معيشتی االمکان 

از قبيل نان، حبوبات، روغن، حتی گوشت را پائين نگه دارد. دولت بورژوازی 

زير فشار می خواست از اين طريق سطح انتظار کارگران را حتی المقدور 

ت د. اين سياسو مبارزه آنان برای دستمزد بيشتر را به تعويق انداز قرار دهد

 در آن سال ها، در شرايطی که جنبش کارگری يک دوره نسبی رکود را از

بود. بورژوازی سوای سرکوب و اعمال قهر،  سر می گذراند کم يا بيش مؤثر

از اين راهکار نيز برای چالش مبارزات کارگران و سد کردن راه تدارک آنان 

ادی بهره می گرفت. برای طرح مستمر خواست افزايش دستمزد تا حدود زي

رژيم شاه در همين راستا در مقابل خواست کارگران راننده تاکسی دست به 

مقاومت زد. نيروی اعتصاب شکن را از مجاری مختلف وارد شبکه حمل و 

نقل نمود. شمار زيادی از خودروهای پليس و ارتش و نهادهای دولتی را به 

مه اين دسيسه ها و اعتصاب شکنان ملحق ساخت. رانندگان در مقابل ه

ترفندهای سرمايه مقاومت نمودند و سرانجام پس از سه روز موفق به تحميل 

  خواست خويش بر رژيم شدند. 

به طور دستجمعی کارگران معدن سرب در حوالی شهر قم  1344. در سال 5

کار را تعطيل کردند. آنها در اداره تلگراف دليجان اجتماع نموده و دست به 
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ارگران با طرح درخواست افزايش دستمزد اعالم داشتند که تا تحصن زدند. ک

حصول حتمی اين خواست از شروع کار سر باز خواهند زد. رژيم شاه 

سراسيمه و نگران انتشار خبر اعتصاب در سطح شهر و ساير مناطق کشور، 

مطابق معمول دست به کار سرکوب اجتماع کارگران شد. نيروهای ژاندارم 

اداره تلگراف شدند و با توسل به قهر، مقاومت توده کارگر  از همه سو راهی

  را شکستند و به تحصن آنان پايان دادند. 

 . مبارزات کارگران نساجی ها در شهرهای مختلف به ويژه تهران و اصفهان6

وقوع برخی اعتصابات در  1347در طول اين دهه نيز ادامه يافت. در سال 

ا از چند و چون آنها، خواست کارگران و اين واحدها گزارش گرديده است ام

  شکست يا پيروزی آنان اطالعات دقيقی بر جای نمانده است. 

. اعتصاب کارگران راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در 7

يکی از مهم ترين نمونه های خيزش و مبارزات توده های کارگر  1349سال 

سيستم حمل و نقل درون  شرکت، ندر اين دوره است. در اينجا نيز رانندگا

 یساختند و خواهان افزايش دستمزدهاشهری را در سطحی بسيار وسيع مختل 

  )138گرديدند. (خويش 

  

  

  ارتجاع دينی بورژوازی، 

  سرکوب فکری کارگران و حفر گمراهه برای جنبش کارگری

با اصالحات ارضی، تسلط جامع االطراف سرمايه داری و استقرار ديکتاتوری 

هار پليسی سرمايه بساط اپوزيسيون نمائی احزاب رسمی و پيشينه دار 

بورژوازی جمع شد. تکليف حزب توده از پيش روشن بود. اين حزب پس از 

 خود مرداد، با اينکه بسياری از محافل و ارتباطات کارگری 28کودتای سياه 

را حفظ کرد اما حداقل در داخل قادر به شروع هيچ ميزان فعاليت علنی نگرديد. 

برای بازگشائی دکه های کسب  40تا  38احزاب جبهه ملی نيز که در فاصله 
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و کار سياسی خود تالش می کردند با سرکشی موج سرکوب دست به عقب 

ياد  وزيسيون هاینشينی کامل زدند و از صحنه کارزار سياسی کنار رفتند. اپ

شده چنين سرنوشتی پيدا کردند، اما پويه تحوالت اقتصادی و اجتماعی بعد از 

اصالحات ارضی يا دوره تسلط کامل سرمايه داری، اليه ها، جناحها و محافل 

بورژوازی متوسط و پائين را به طرف آرايشها، راهبردها و حوزه های ديگر 

اين دوره و از همان سالهای نخست ابراز وجود اجتماعی سوق داد. در طول 

طبقه سرمايه دار کالً، از جمله قشرهای ميانی و کوچکش وسيعاً شروع  40دهه 

به باليدن کرد. اين حرف که هر چه سرمايه داری رشد می کند، قشرهای زيرين 

بورژوازی توسط قشرهای باالئی آن بلعيده می شوند جزء تجزيه ناپذير واقعيت 

ر درستی آن جای هيچ شبهه ای نمی باشد، اما پروسه وقوع اين نظام است و د

اين رخداد نه يک الگوی ثابت و مقدر که تابعی از شرائط روز سرمايه داری 

  در فاصله مرزهای داخلی و در سطح جهانی است. 

در پروسه اجرای رفرم ارضی اکثريت دهقانان و مقدم بر همه کل اليه فقير 

شد و فروشنده نيروی کار گرديد، مشابه همين  اين طبقه اسير طوفان خلع يد

در مورد توده وسيع موجی بسيار خفيف تر و اما با ابعادی محدودتر وضع 

جمعيت عظيم تر کسبه خرده پای شهری و روستائی و اليه بسيار  پيشه ور،

نازکی از بازار، به ويژه و بيش از همه پيشه وران صاحب مانوفاکتورهای 

کوچک هم رخ داد. تندباد خلع يد همه اين ها را روانه بازار فروش نيروی کار 

ور  ه و پيشهکرد اما در کنار اين روند و از ميان اليه باالئی اين دهقانان، کسب

شهری، جمعيت کثيرالعده ای هم، با سرعت زياد يا کم به سرمايه داران متوسط 

تبديل شدند. بورژوازی بزرگ ايران و شرکای امپرياليستی اش،  رو به رشد

سودآورترين قلمروهای سرمايه گذاری ها را در انحصار خويش می گرفتند، 

ز نمی کردند و حوزه های آنها در هر عرصه ای سرمايه های خود را پيش ري

زيادی را برای انباشت کنندگان دارای سرمايه کمتر، تکنيک نازل تر، 

بارآوری کار اجتماعی کمتر و ترکيب ارگانيک پائين تر باقی می گذاشتند. از 

اين که بگذريم، اين سرشت شيوه توليد سرمايه داری است که در هر گام 
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سرمايه های کوچک توسط سرمايه های تمرکز و بلع  ،با ادغام انکشاف، همراه

بزرگ، مجاری و ميادين تازه فراوانی را پيش روی سرمايه گذاران نوپا قرار 

ً می دهد و همزمان شمار کثيرسرمايه داران نوپا را متولد می کند. رشد   نسبتا

غول آسای توليد سرمايه داری و ظهور تراستهای بزرگ صنعتی به ويژه از 

لداری، ، پيش ريز سرمايه در حوزه هائی مانند هتبه بعد 40اواسط دهه 

های مقاطعه کاری رستوران، تأسيس بيمارستانها و مدارس خصوصی، شرکت

راه و ساختمان، شبکه های وسيع حمل و نقل شهری و جاده ای، فروشگاهها 

و مراکز بزرگ زنجيره ای توزيع مواد غذائی، کارگاههای عظيم الجثه توليد 

فش، تعميرگاههای بزرگ، کارگاههای توليد وسائل يدکی يا فروش لباس و ک

مورد نياز صنايع، مستغالت و بساز و بفروشی مسکن و محل کار، کشت و 

 و فروش صنعت ها و صنايع غذائی، توليد عظيم فرش ماشينی، چاپ و نشر

کتاب و روزنامه و فراوان قلمروهای ديگر را وسيعاً رونق داد. سرمايه داری 

شايش اين عرصه ها، در کنار هر خيابان بانک های زيادی را به موازات گ

تأسيس نمود، حجم بسيار سهمگين و غول آسائی از کل سرمايه اجتماعی را 

 اهن بانک ها متمرکز ساخت. اين بانکدر شکل سرمايه مالی و بهره آور در اي

 تلفوام های الزم برای سرمايه گذاری انبوه تر را در اختيار سرمايه داران مخ

از جمله صاحبان سرمايه های کوچکتر قرار می دادند تا از طريق استثمار 

شمار هر چه کثيرتر کارگران به سرمايه داران بزرگتر تبديل گردند. سرمايه 

مدام و لحظه به لحظه ميلياردها کارگر را استثمار می کند و کار اضافی آنها 

ی تازه را به شکل های را سرمايه الحاقی جديد می نمايد و اين سرمايه ها

 روند همينمختلف وارد چرخه توليد سود يا بازتوليد خود می گرداند. در دل 

عده ای از صاحبان سرمايه بلعيده می شوند اما شمار زيادی هم با استفاده ار 

اهرم ها و مکانيسم های درونی توليد سرمايه داری، از سرمايه دار خرد حوزه 

يا کشاورزی و معدن و غيره به »!! خدمات«های مختلف صنعت و تجارت و 

. حادثه ای که در گردند سرمايه داران متوسط و بزرگ اين رشته ها تبديل می

و به دنبال استيالی تمام و کمال نظام سرمايه داری در ايران  40سال های دهه 
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ً  نکته ديگری را هم مستمراً به وقوع می پيوست. يش پبايد در نظر آورد.  حتما

سرمايه دار فقط کسی نيست که صاحب مناسبت توضيح داده ايم که تر به 

کارخانه، مزرعه، تجارتخانه، رستوران، بانک، هتل يا بيمارستان و مدرسه 

خصوصی باشد. بخش قابل توجهی از سرمايه داران هر جامعه لزوماً مالکان 

اين نوع مؤسسات نمی باشند. آنها از طريق موقعيت خود در سازمان کار 

معه سرمايه داری و نقشی که در برنامه ريزی و اداره و تحميل نظام بردگی جا

ا هبه عالوه سهمی که از اضافه ارزش مزدی بر توده های کارگر ايفاء می کنند،

نصيب خود می سازند يا مؤلفه های مشابه به سرمايه دار تبديل می شوند. به 

ساختار قدرت سياسی بيان ديگر اينها در مالکيت کل سرمايه اجتماعی، در 

سرمايه، در اضافه ارزش های کل و در برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی 

سرمايه شريک و نافذ هستند و به اعتبار همين شاخص ها افرادی از بورژوازی 

وزير، وکيل، دولتمرد، مشاور، صاحب مجتهد، مراجع عالی مقام دينی، هستند. 

ولتی، صدرنشينان ماشين قهر و منصب، مستشار، کارمندان عالی رتبه د

سرکوب پليسی، امرای ارتش و سپاه و بسيج، روحانيون صدر شبکه های 

و نوع اينها از اين  اختاپوسی سرکوب فکری و شستشوی مغزی انسان ها

  جماعت هستند. 

گروهها و دستجات باال بعضاً در وجوه مختلف هستی اجتماعی خود ابوابجمعی 

بورژوازی حاکم و باالترين قشر طبقه سرمايه دار بودند اما در وسيع ترين 

سطح به اليه های متوسط اين طبقه تعلق داشتند. بحث حاضر ما نيز دقيقاً در 

لحاظ سهم خويش مورد همين بخش است. جمعيت کثير سرمايه دارانی که به 

در مالکيت سرمايه ها، ميزان سودها و به ويژه نقش در ساختار قدرت دولتی 

جزء قشر باالی طبقه خود نبودند و داغ اين نبودن را بر دل داشتند. دهه چهل 

خورشيدی شروع دوره رشد سرطانی اين بخش بورژوازی در کنار بخش های 

ی بان تراست های عظيم صنعتديگر بود. بخشی که مثل گذشتگان خود، با صاح

و مالی و شرکای امپرياليست آنها احساس اختالف می کرد. در همين رابطه با 

رژيم شاه ميانه خيلی خوبی نداشت. هر چند که اهل اعتراض، جدال و کشمکش 
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عليه آن نيز نبود. اين بخش در اين زمان و سال های بعد طيف بسيار ناهمگونی 

از آن بازماندگان احزاب ناسيونال ليبرال و به طور را تشکيل می داد. جماعتی 

مشخص تر جبهه ملی و نهضت آزادی بودند، سرمايه داران روحانی و 

غيرروحانی تشکيل دهنده ارتجاع درنده اسالمی طرفدار خمينی، قشر ديگر 

آن را تعيين می کرد. جمعيت انبوه  و بسيار وسيع تری نيز به هيچ کدام اين دو 

ياسی نداشتند، اساساً اهل جهتگيری سياسی نبودند، حتی اصرار گروه تعلق س

داشتند که از سياست دوری جويند، اما به هر حال در شيرازه وجود طبقاتی و 

همپيوند بودند. نکته مورد تأکيد در اينجا  باال اجتماعی خود با هر دو جمعيت

 سيرنقش خاصی است که کل اين بخش بورژوازی در اين دوره تاريخی در 

حوادث جاری جامعه سرمايه داری ايران بازی می کند و تأثير معينی است که 

به اعتبار ايفای همين نقش، بر روی جنبش کارگری روز ايران و سرنوشت 

جعل حيثيت ويختن به مذهب، دوره های بعد اين جنبش بر جای می گذارد. آ

ه نگواره ها ببرای ارتجاعی ترين فسيل های عقيدتی اسالمی و معماری اين س

عنوان ايدئولوژی روز خويش، تزريق خرافه های مسموم دينی به شريان فکر 

و شعور طبقه کارگر به ويژه جوانان و درس خوانده های اين طبقه را می توان 

يک جهتگيری هدفمند گروههای مختلف اين بخش بورژوازی در اين برهه 

وت درون اين طيف به تاريخی به حساب آورد. اين کار توسط گرايشات متفا

صور مختلف انجام می گرفت. جماعت ليبرال، کسانی مانند مهدی بازرگان، 

ب، پيش از آنها محمد نخش ،ب هللا پيمان، بعدها علی شريعتیيدهللا سحابی، حبي

کاروانی برای مدرنيزاسيون اسالم!! برائت مذهب از علم ستيزی!! نشان دادن 

و معارف دينی!! اثبات همگنی » وحی«پيشينه کشفيات علمی روز در کتاب 

مبارزه جوئی و ديکتاتوری گريزی و ضديت مذهب « اسالم با علوم زمان!! 

عزم  مالزمان حاضر يا بعدی!! راه انداختند. اينان و »با ظلم  و حاکمان جور

يک بنای  ،ف بورژوازی مورد گفتگوجزم نمودند که برای خود و برای طي

ی دارند. نيازهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی ايدئولوژيک بر پا» معمور«

خود را مالط و مصالح معماری اين بنا کنند. انتظارات اليه های متوسط و 
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در دستيابی به سود انبوهتر و قطاع وسيع تر قدرت  ايران پائينی بورژوازی

  سياسی را زره و جوشن ايدولوژی پيراسته اسالمی پوشانند. 

ی دين مدار، شرکای طبقاتی ماوراء ارتجاعی آنها به موازات کمپين ليبرال ها

نيزهمپيوند با علم و کتل قرون وسطائی » حوزه های علميه«در درون و بيرون 

ً حتی  اپوزيسيون نمايانه خمينی يا بدون پيوند سياسی با اين جريان و بعضا

مخالف رسمی و غيررسمی آن، جنب و جوش فوق ارتجاعی ديگری را آغاز 

ل مذهب نبودند، بالعکس ک» انسانی«اهل مدرنيزاسيون و پيرايش  کردند. اينان

اسالمی پوسيده بربرمنشانه های همان قالب حقانيتاهتمام خود را در اثبات 

 شريعت، لباس یانسان ستيزی ها و ها سبعيت همهخالصه می کردند. بر اندام 

با  نتقد رازربفت تقدس می پوشاندند. از همه اينها دفاع می کردند و هر نگاه م

  بدترين شبيخون ها پاسخ می دادند. 

سومين وجودنمائی عميقاً مرتجعانه بورژوازی متوسط ايران در اين دوره جنب 

و جوش بسيار وسيعی بود که اليه ها و عناصر مختلف آن برای انواع و اقسام 

تشکل آفرينی های دينی غيرسياسی راه انداختند. اگر دوتای نخست با شاخص 

مايل يا بالعکس ضديت نسبت به مدرن نمائی مذهب، از همديگر قابل ابراز ت

سيار بتميز می شدند، سومی اين خط مميز را با سياست گريزی، بی اعتنائی 

اصرارآميز به هر شکل مبارزه سياسی و تأکيد بر بنمايه اسالمی فعاليت هايش 

وجود  بر گرد خود رسم می کرد. اين جماعت در قياس با شرکا حوزه ابراز

بسيار گسترده تری داشت. در هر مدرسه ای، شهری، مؤسسه ای يا دانشگاهی، 

انجمن های اسالمی دانش آموزان، معلمان، پزشکان، دانشجويان، مهندسان و 

تبليغات اسالمی  های متنوع فراوان اسامی و عناوين ديگر می ساخت، کانون

نگاههای خيريه تشکيل می داد، مدارس خصوصی گوناگون پديد می آورد. ب

تأسيس می کرد، هيأت های عزاداری بر پا می داشت، جمعيت حمايت از زنان 

بی سرپرست و در واقع سوء استفاده جنسی از اين زنان راه می انداخت، گروه 

ها ايجاد می نمود، شبکه های يان داير می کرد. مدرسه کر و اللآموزشی نابينا

دينی به وجود می آورد. گروههای  سراسری مبارزه با مسيحيت، بهائيت و بی
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امداد پزشکی تشکيل می داد. دارالمساکين، دارااليتام و فراوان نهادهای اين 

  نوعی ديگر می آفريد و ساز و برگ ابراز حيات اجتماعی خود می کرد. 

ارتجاعی باال نقش سه ضلع مثلثی را بازی می کردند که بيشترين  جريانسه 

بخش بورژوازی متوسط ايران در درون آن جای داشت. در نقطه، نقطه 

مساحت اين مثلث سرمايه داران مختلف از شمار فراوان مالکان صنايع و 

تاجران کثيرالعده بازار يا دارندگان کارگاهها و فروشگاههای بزرگ و متوسط 

ران صنعتی، افس مزرعه دارانته تا کارمندان عاليرتبه دولتی، روحانيون، گرف

مالی، مقامات باالی دانشگاهی يا هر عديده ارتش و پليس، صاحبان مؤسسات 

سرمايه دار مشابه ديگر دست به دست هم می دادند. تشکيل دهندگان اين طيف 

در  اشتند، اما حداقلگسترده  با جهتگيری های سه گانه باال، تفاوتهائی با هم د

خورشيدی با توجه به مشترکات بسيار پايه ای خود،  50و  40طول دهه های 

در مجموع استخوانبندی واحدی را می ساختند، از همه لحاظ مکمل همديگر 

بودند، حتی تمايزاتشان در راستای تکميل کارائی ها و کاهش کسر و کمبودهای 

به بيان ديگر مناسبات ميان آنها  عمل می کرد. ديگرطبقاتی و اجتماعی هم

حکايت شکلی از تقسيم کار رايج درون ارتجاع بورژوازی بود. تفاوتهايشان 

در شاخصهائی مانند نوع روايت از اسالم، چگونگی انطباق شريعت با مصالح 

و ملزومات روز نظام بردگی مزدی، شيوه های برخورد با رژيم شاه و جناح 

با امپرياليستهای  گريز و تعارضو تعامل يا  حاکم طبقه خود، آشتی جوئی

غربی و در يک کالم  شکل برنامه ريزی نظم سياسی، توليدی، حقوقی، مدنی 

  . هان سرمايه داری خالصه می گرديدو فرهنگی جامعه و ج

 سوم، جهت گيری ليبرالی گروهدر اين ميان مؤلفه هائی مانند سياست گريزی 

يای دوم و فراخوان فاشيستی بشرستيزانه اش اول، دگماتيسم افراطی ماف دسته

در دفاع از واليت فقيه، آپارتايد وحشيانه جنسی، حمام خون مخالفان عقيدتی، 

حکومت قصاص و سنگسار و نوع اينها تا جائی که به برهه زمانی مورد 

گفتگو بر می گشت، هيچ اخاللی در همپيوندی و آرايش مشترک اجتماعی آنها 

مگی يار غار هم بودند، خود را کالبدهای مجزای روحی واحد پديد نمی آورد. ه
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احساس می کردند، در ستايش همديگر قلمفرسائی می نمودند و همه چيز 

يکديگر را مورد تأييد قرار می دادند. پايه های وحدت و شيرازه انسجام طبقاتی 

 وآنها بسيار فراتر از آن بود که تمايزات موجود مايه اختالف يا حتی نقد 

انتقادهای حريرگون مسالمت جويانه آنها به هم گردد. هر سه تندنس بدون نياز 

به تنظيم هيچ منشور مشترک، حتی بدون هيچ احتياج به آشنائی و ارتباط با 

همديگر، بدون اينکه در مورد تفاوت های خود نيازی به گفتگو بينند کارهای 

  ن کارها عبارت بود از:کم يا بيش واحدی را انجام می دادند. خطوط عام اي

. تبليغات خصمانه هيستريک عليه کمونيسم طبقه کارگر، حتی روايت 1

اردوگاهی کمونيسم، توسل به تمامی ترفندها، دروغ ها و وارونه پردازی ها 

جهت ايفای اين نقش، تالش گسترده برای شستشوی مغزی جوانان خانواده های 

 ی مقابله با الئيسم، سکوالريسمکارگری، تشکيل گروههای ويژه جوراجور برا

يا هر نگرش عقيدتی و رويکرد اجتماعی که با باورهای ارتجاعی اسالمی آنها 

، کردن حقايقاژگونه تفاوت داشت. هر سه جماعت در اغواگری، فريبکاری و ب

ای هجهتگيری انسان ه هرسد سازی بر سر را د، برایخو های برای نيل به هدف

مونيسم کاستثمار طبقه کارگر يا هر انسان ديگر، به  برخاسته از شرائط کار و

سرمايه ستيزی کمونيستی، دست رژيم جنايتکار شاه و نهادهای سرکوب و 

  فکری آن را از پشت می بستند. 

 رويکردکدام همه آنها مثل کل طبقه بورژوازی جهانی به اينکه کدام جنبش، 

، کمونيست است يا جهانیبلوک بندی موجود  ياجامعه ، دولتکدامين  سياسی،

ام ن فقطدام بيش از ديگری نسبت به هر چه کاری نداشتند. هر کهيچ نيست 

بر خود داشت نفرت نشان می دادند و برای چالش آن به هر تالش کمونيسم 

را آيينه  1332تا  1320خصمانه ای دست می يازيدند. همگی حوادث سالهای 

ه و دامنه نفوذ اين حزب در ميان عبرت می ديدند، وسعت ميدانداری حزب تود

توده های کارگر در آن زمان را از عمق حافظه خود به سطح می راندند، با 

يادآوری آنروزها دچار وحشت می شدند و برای جلوگيری از تکرار دوباره 

  آن رخدادها به هر کاری دست می زدند. 
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 از شرکاء و. توده های کارگر را از منظری ارتجاعی تر و بشرستيزانه تر 2

رقبای دورانديش درون طبقاتی خود و با عينک عاريه گرفته از رؤسای قبائل 

و روحانيت شياد عصر برده داری جزيرة العرب، نگاه می کردند. با اينکه به 

حداکثر توهم کارگران نياز داشتند، با آنکه از کل فعاليتها و ترفند بازی های 

گر را دنبال می کردند، اما آينده ای خود، سوار شدن روی موج توهم توده کار

که پيش روی کارگران قرار می دادند جهنمی بسيار موحش تر از جهنم روز 

بود. اگر نه کل طيف اما حداقل، » آريامهری«سرمايه داری و ديکتاتوری هار 

رويکردهای دوم و سوم، برهوتی آکنده از زن ستيزی، قصاص، سنگسار، 

، تعزير و حمام خون را به عنوان مدينه فاضله قطع دست و پا، اعدام، شکنجه

زيست آتی انسان پيش روی کارگران و همه انسان های ديگر باز می کردند. 

ماالمال از وحشت آن ها از کارگران می خواستند تا برای استقرار همين جهنم 

زنند. همگی در کارخانه ها و مراکز کار و توليد » جهاد فی سبيل هللا«دست به 

الکيت خويش با سبعيت و بربريتی افزون تر از تراست های عظيم تحت م

صنعتی و مالی متعلق به امپرياليست ها و شرکای داخلی آنها توده کارگر را 

استثمار می کردند، در همان حال خود را منتقد تعديات صاحبان شرکتهای 

ژيم ربزرگ صنعتی يا بنگاههای عظيم مالی امپرياليستی، شرکای داخلی آنها و 

شاه وانمود می نمودند. اگر بورژوازی کشورهای غربی در دوره ای از تاريخ 

برای رهائی از خطر پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر مجبور به قبول حد 

نازلی از افزايش بهای نيروی کار و آويختن به مدنيت، حقوق، قانون و 

ار انتظارات از ساخت دموکراسی پاسدار نظم سرمايه شد، اينان پااليش کامل اين

فکر کارگران را راه واقعی حفظ بردگی مزدی می ديدند، در همين راستا اگر 

رژيم شاه برای رفع خطر باال، سرکوب فکری و فيزيکی کارگران را به هم 

می آميخت، اينان حتی وقتی اپوزيسيون بودند، تکميل هر دو شکل اين سرکوب 

  ی را وعده می دادند. با جنايات و بربريت های عهد برده دار

يک سؤال اساسی در اينجا پيش می آيد. اين پرسش که جماعت مورد گفتگو با 

 هچگونه می خواستند هطرح اين ايده های سبعانه قرون وسطائی و بشرستيزان



354 

 

در ميان کارگران برای خود جای پا باز کنند، چرا انتظار داشتند و می انگاشتند 

هايشان باز هم قادر به جلب توهم و حمايت که به رغم وحشت آور بودن حرف

توده کارگر خواهند شد و از همه اينها مهم تر اينکه چرا خيل وسيعی از 

کارگران به جای رميدن و احساس وحشت از اين دورنماپردازی ها، باز هم 

به ارتجاع بورژوازی طراح و مبلغ آنها دل می دادند و چشم اميد می دوختند!!! 

مند ورود به بحث های پيچيده و تو در توی است اما می توان پاسخ سؤال نياز

آن را در چند جمله خالصه کرد. توده های کارگر وقتی که اسير طوفان 

 سهمگين فشار استثمار و ديکتاتوری و فقر و گرسنگی و فالکت سرمايه اند،

زندگی و پيکارشان هيچ روزنه ای به ، جای فضای کارکهيچ در وقتی که 

نوعی رهائی باز نيست، وقتی که در برهوت مسلط بر هست و سوی هيچ 

مبارزه ضد سرمايه  واقعیها هيچ نوری به سوی هيچ راه  نيست اجتماعی آن

نمی تابد، وقتی که در قعر چنين جهنمی با چنين شرايطی قرار می گيرند، آن 

 مگاه به هر آلترناتيو فاشيستی، به هر فريبکاری سبعانه هر دار و دسته دژخي

بورژوازی دل می بندند، دنبال هيتلرها، موسولينی ها، خمينی ها، لوپن ها، 

و خيل  ، بوش ها، اوباماهارفسنجانی ها، روحانی هاطالبان ها، بغدادی ها، 

 طول دجال های غدار مشابه راه می افتند. نظام سرمايه داری و رژيم شاه در

توده های کارگر را زندانی جهنمی ماالمال از فقر و  50و  40دهه های 

 بخش  باور جمعيتی از طبقه کارگر بهمحروميت و دهشت نموده بود و رمز 

بورژوازی در همين جا قرار داشت. با همه اينها نبايد از ياد برد مورد بحث 

و  مانده ترينکه حوزه اثرگذاری اين نيروها در جنبش کارگری ايران به عقب 

  متوهم ترين بخش کارگران محدود می شد.

. مثلث بوژوازی دينمدار با کارهای فوق يا کل کارنامه اجتماعی اش، برای 3

اليه باالئی طبقه اش و رژيم سياسی حاکم پيامهائی ارسال می داشت. به رژيم 

شاه و سرکردگان اليه مذکور می گفت که سالح ايدئولوژيک خاص خود را 

 ، فريبکاری وبرای شستشوی مغزی، حی که در شرايط روز جامعهسال دارد.

سبعيت آفرينی به مراتب از جادو و جنبل بافی های ناسيوناليستی، ميتراپرستی 
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ا هشدار می داد که ه برنده تر و سهمگين تر است. به آن ،ها و آرياباوری آن

ت زانه، جمعيمی تواند به زير پرچم اين ايدئولوژی ماوراء ارتجاعی بشرستي

کثيری از استثمارشوندگان عاصی در حال انفجار را به دور خود جمع کند، 

پيام می داد که از توان بسيج اجتماعی کم يا بيش نيرومندی برخوردار است. 

و شرکای امپرياليست آن ها  خويش، اليه باالئی طبقه شاه به ياد رژيمهمزمان 

برای قتل عام معيشت توده کارگر  می آورد که در کمونيسم ستيزی، در آمادگی

و حمام خون جنبش کارگری، سرشارترين ظرفيت ها را با خود حمل می کند. 

مثلث بورژوازی اسالم ساالر، با پيش کشيدن همه اين بشارت ها و انذارها، به 

شرکای طبقاتی خود و به ماشين دولتی حاکم، بسيار دوستانه و تواضع آميز 

 ها طول و عرض مالکيت ،سودها ،ها حصه  سرمايهتوصيه می نمود که بايد 

و شمار سهام او در بورس قدرت سياسی سرمايه بسيار بيشتر از وضعيت 

  موجودش گردد. 

همه نکات باال را به اين خاطر آورديم تا نقش ارتجاع بورژوازی دين ساالر 

خورشيدی در حفاری انواع گمراهه ها در پيش  50و  40در طول دهه های 

بقه کارگررا باز گفته باشيم. اين بخش بورژوازی اگر چه در روی ط

اپوزيسيون بود، اما نقش آن در فرسودن، زمينگيرسازی، سرکوب فکری و به 

بن بست راندن جنبش کارگری، از بورژوازی حاکم کمتر نبود. دومی مبارزات 

کارگران را در هم می کوبيد و برای تحميل بردگی مزدی بر طبقه کارگر به 

مامی اشکال سرکوب فيزيکی و فکری دست می يازيد، اما همه اين کارها را ت

به طور آشکار در مقام دولت سرمايه داری، سرمايه تشخص يافته، در هيأت 

دشمنی که آنها را استثمار می کند و بر آنها حکومت می راند انجام می داد. 

ت يسيون، ضدياولی بالعکس همه سبعيت ها و بربريت هايش را زير نام اپوز

با آنچه بورژوازی حاکم می کند!! و خواهان نجات کارگران از اين وضع، 

جامه عمل می پوشاند!! اين نکته نيز گفتنی است که از ميان همين بخش طبقه 

سرمايه دار، کارخانه داران زيادی به محض مشاهده موج اعتراض توده 

از  د بسيار سريع ترکارگر زير فشار استثمار خويش، بدون هيچ درنگ و شاي
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صاحبان تراست های عظيم صنعتی، دست به دامن نيروی قهر دولت سرمايه 

می شدند، اما در همان لحظه هم صدای شوم کرکس گون آکنده از دروغ و 

ترفندشان بلند بود که گويا سود نامکفی سرمايه هايشان سبب بروز اين مجادالت 

ه های افزونتر کارخانه نساخته اند است!! گويا اصالً برای سود و توليد سرماي

 »مستضعفان فی االرض«، برای بيکار نماندن »محض رضای خدا«بلکه 

مصيبت سنگين سرمايه دار بودن را تحمل می کنند!! و گويا در هراس از 

اينکه کارگران بر اثر نفهمی باعث تعطيلی کارخانه شوند قوای قهر و سرکوب 

  ايند!! رژيم را دعوت به اعمال قهر می نم

مذهب، سالح مشترک و مؤثر کل اين مثلث ارتجاع بورژوازی، برای تحميق 

توده های کارگر، برای عوامفريبی و دروغ عليه کمونيسم، برای جلب همراهی 

عناصر يا اليه ای از طبقه کارگر که به رغم درس خواندگی و دانش اندوزی، 

د، ی فسيل گون داشتنزير فشار رسوبات متراکم باورهای ارتجاعی دينی وجود

برای نوعی آرايش ايدئولوژيک در مقابل رقبا، برای همه اين جنايت ها بود. 

اما يک چيز را نبايد از ياد برد. کارائی و ادامه تاريخ مصرف اين سالح زشت 

را در وهله اول کل نظام سرمايه داری و در وهله دوم تسلط يکه تاز ديکتاتوری 

می کرد. رژيم جنايتکار شاه با بستن هر گونه هار و درنده سرمايه تضمين 

روزنه اعتراض بر روی استثمارشوندگان عاصی در حال انفجار، با فراهم 

سازی همه شرايط الزم برای سبعانه ترين و ددمنشانه ترين ميزان تشديد فشار 

استثمار کارگران، با تحميل بدترين و مصيبت بارترين اشکال فقر و گرسنگی 

بی بهداشتی و بی آبی و بی آموزشی بر طبقه کارگر، با اعمال و محروميت و 

برای هر نوع اپوزيسيون نمائی حتی ارتجاعی ترين و  ،همه اين جنايات

بشرستيزانه ترين شکل آن دنيائی آبرو، اعتبار و مشروعيت می آفريد. 

بورژوازی حاکم سپهر زندگی کارگران را به چنان جهنم وحشت و دهشتی 

ود که در درون آن نفس اپوزيسيون بودن يا حتی مجرد سياسی مبدل ساخته ب

بودن معنای راديکاليسم انقالبی و خواست تغيير ريشه ای کل وضع موجود را 

افاده می نمود!! کاربرد لفظ سياست در محاورات جاری ميان توده های 
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ناراضی و درس خوانده های پرولتاريا نوعی خط قرمز محسوب می شد و اگر 

می خواست اين کلمه را بر زبان راند بايد شش جهت پيرامونش را  کارگری

به دقت نظر می انداخت. اختاپوس ساواک هر پستوی حريم داخلی هر تعداد 

اجتماع آدمها را آماج شبيخون ناامنی می ساخت و سايه رعب و وحشت خود 

  سنگين می کرد.  ایرا بر هر پچ و پچ دو نفری در هر زاويه متروکه 

در چنان برهوت سياه هولناکی هر درنده ای حتی وحوش بدتر از بورژوازی 

حاکم نيز فرصت و امکان می يافت که مخالفت سرائی خويش را تالش برای 

احقاق مطالبات و آزادی ها و حقوق عموم القاء کند، ارتجاعی ترين انتقادات 

ن توهمات خود را مشروع جلوه دهد، حول مشروعيت آن توهم جلب نمايد و اي

را مالط، مصالح و ساروج برج قدرت گرداند. اما مسأله به همين جا ختم نمی 

شد. فاجعه بسيار عميق تر از اينها بود. رژيم شاه از يک سوی با کودتای سياه 

مرداد و شبيخون های مستمر متعاقب آن، هر رد پای هر نوع فعاليت  28

ضد سرمايه داری  نيروهای چپ و کمونيست و هر نطفه هر جنب و جوش

طبقه کارگر را به خاک و خون کشيده بود و از سوی ديگر کل شرايط و 

امکانات فوق را به مثلث دينی بورژوازی و به همه اقشار متوسط و پائين طبقه 

سرمايه دار تفويض می نمود. شرايط و امکاناتی که اين بخش بورژوازی 

شم يت تا چبيشترين بهره برداری را از آن به عمل می آورد. در پرتو اين وضع

کار می کرد نه فقط خود را سازمان می داد که حمايت ماالمال از توهم و آکنده 

از بی دانشی اقشاری از کارگران نسبت به خويش را نيز سازماندهی می نمود. 

شبکه بسيار گسترده ای از انجمنها، هيأت ها، کانون ها، مساجد، حسينيه ها، 

سر کشور، در همه شهرهای جمعيت ها، سازمانها به طول و عرض سرا

بزرگ و کوچک و روستاها ظرف اين سازماندهی ارتجاعی را تعيين می کرد. 

متمايز دين ساالر درون بورژوازی متوسط در  جريانپيش تر گفته شد که سه 

همه زمينه ها همديگر را تکميل می نمودند و با فعاليتهای خود عمالً تصويری 

را به نمايش می نهادند. در اينجا نکته  وازیتقسيم کار نامکتوب درون بورژاز 

. واقعيت اين است که کل اين نيروها همراه با رژيم می کنيممذکور را تکميل 
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شاه و اليه يا اليه های حاکم  و مسلط تر طبقه خود در رابطه با سرکوب 

فيزيکی و فکری و زمينگيرسازی جنبش کارگری و جنگ با کمونيسم همان 

ق واقعی چنان تقسيم کاری بود. رژيم شاه در حالی که جا می کردند که مصدا

به جا شدن واژه کمونيسم در تحتانی ترين قفسه های بايگانی مغز هر کارگر 

را فوری کشف و به تير می زد، مستقيم و غيرمستقيم تمامی تريبون های الزم 

برای شستشوی مغزی توده های کارگر و توهم پراکنی در ميان کارگران را 

  اختيار اين شبکه ها و جماعتها قرار می داد.  در

در هر روستای کوچک چند ده نفری حتماً مسجدی وجود داشت. مسجدی که 

خشت، خشت بنايش اضافه ارزش های حاصل استثمار وحشيانه کارگران بود. 

آخوند زراقی که بر منبرش می نشست کار پرداخت نشده کارگر را می خورد. 

در معيت فضای واقعی مناسبات اساسی ميان طبقات،  عمالً و درآخوندی که 

رژيم شاه خرافه می فروخت و در سلولهای مغز بردگان مزدی سرمايه بذر 

مساجد فقط يکی از تريبون ها و آن توهم و تحميق و جهل و تخدير می روياند. 

اکز آموزشی کشور هم نه مهم ترين آنها بود. دبيرستان ها، دانشگاهها و مر

هميشه باز فعاليت انجمن های اسالمی و بازار شستشوی مغزی  عرصه های

جوانان خانواده های کارگری توسط شبکه های مرتجع مبلغان و مروجان اين 

تشکيل انواع اجتماعات برای اينان از همه لحاظ آزاد بود. طيف می گرديد. 

قوای قهر و کشتار رژيم برای سرکوب هر اعتراض کارگران در مراکز کار 

وليد تحت مالکيت آنها در آماده باش به سر می برد. هر چه خرافه و جهل و ت

و دروغ و ترهات به هم می بافتند، با آزادی کامل، در مجهزترين بنگاههای 

چاپ، با بيشترين زرق و برق ها و باالترين تيراژها به چاپ می رسيد و توسط 

د. توزيع می شترين سطح  ها و ارتباطاتشان در وسيع شبکه سراسری انجمن

چند صباحی به زندان می افتادند، برای اگر افرادی از ابوابجمعی اين جماعت، 

علی االصول دو حالت داشت. يا عناصری بيرون از داربست طبقاتی آنها و با 

هستی اجتماعی متفاوت بودند که زير فشار باورهای دينی با آنها احساس 

ا بيش متمايزی داشتند. رژيم شاه همراهی می کردند. اما عمالً جهتگيری کم ي
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با استفاده از امکانات دار و دسته مذکور دست به  آنکه اينان در هراس از

های ديگر زنند، آنها را کنترل و بعضاً دستگير می کرد. در غير اين  فعاليت

صورت عناصر روحانی يا غيرروحانی بودند که بازداشت چند روزه توأم با 

برايشان اعتبار سياسی ساختگی به بار می آورد، تکريم و ضيافت آنها 

و  موضوعی که توان تأثيرگذاری آن ها برای گمراهسازی توده های کارگر

ايفای نقش در چهارچوب تقسيم کار درونی بورژوازی را باال می برد. رژيم 

از دستگيری اين عده، به طور همزمان هدف ديگری را هم دنبال می کرد. به 

داد که موازين نظم حاکم سرمايه را پاس دارند و خيال کمترين آنها اخطار می 

آنجا که از عوامل واقعی  تخطی را از سر بيرون سازند. در شروع بحث حاضر

گفتيم بر مؤلفه هائی مانند توهم آفرينی  40افت مبارزات کارگران در دهه 

، های بعد از رفرم ارضی، افول نقش بورژوازی اردوگاهی رژيم شاه در سال

تأثير موج فزاينده بيکاری و توسعه دامنه سرکوب پليسی انگشت نهاديم. نقش 

ارتجاع دينی بورژوازی هم بايد به عوامل مذکور و به عنوان يکی از 

ها افزوده شود. آخرين نکته بسيار مهم و در واقع مهمترين نکته  مؤثرترين آن

مين موقعيت و در اين گذر، آنکه همين بخش بورژوازی با بهره گيری از ه

فرصت طلبانه، ، توانست بسيار 57امکانات با شروع جنبش سراسری سال 

کل قدرت پيکار طبقه کارگر را به نفع خود مصادره  و بربرمنشانه جنايتکارانه

ريق راهی از اين ط ،وج مبارزات توده های کارگر افتدکند، بختک وار بر م

ن ترين و فاجعه بارتري و بدترين، بشرستيزانه عرش قدرت و حاکميت گردد

   اعمال نمايد. اشکال بربريت سرمايه داری را بر طبقه کارگر ايران 

  رفرميسم مسلح چريکی و جنبش کارگری

وقتی که توده های کارگر به صورت يک طبقه با جنبش ضد سرمايه داری، 

سازمانيابی شورائی سراسری و بيرق تدارک آمادگی برای برنامه ريزی 

 بشجنشورائی کار و توليد و زندگی کمونيستی ابراز وجود نکنند، وقتی 

م اکارگری اين ظرفيت و توان را از خود به نمايش نگذارد آنگاه همه قائم مق
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انده سرخپوش وی می گردند، درفش رهائی او را بر دوش می گيرند. فرم

حزب می سازند، دولت بر و به نامش ، برايش شوند پرغرور انقالب وی می

مستقر می کنند!! و او را آلت فعل » سوسياليسم کار مزدی«پای می دارند، 

ين کتاب را با بدون اراده اين نقشه ها، ايده ها و الگوها می گردانند. مقدمه ا

تأکيد روی همين نکته آغاز کرديم و در همه فصل ها از جمله همين فصل 

ر د» حزب کمونيست ايران «چگونگی وقوع همين فاجعه را نشان داديم. آنچه 

شروع سده بيستم با جنبش کارگری ايران نمود و تمامی بالهائی که بورژوازی 

عد بر سر اين جنبش آورد به ب 1320از مهرماه » حزب توده« اردوگاهی و 

  همه تبلور اجتماعی و عينی اين رخداد بودند. 

جنبش متفاوت ديگری که در همين دوره، با رويکردی ستيزآميز و با ظاهری 

با افراشتن  حزب توده» منتقد«بورژوازی اردوگاهی، يا حداقل  به »منتقد« 

ضج، ع به نپرچم يک آلترناتيو برای جنبش ضد سرمايه داری پرولتاريا شرو

تکوين و باليدن کرد، رفرميسم مسلح چريکی بود. تقريباً همه جريانات دارای 

از احزاب کمينترن و بعدها اردوگاهی تا مائوئيستها، » لنينيستی«تعلقات 

تروتسکيستها و ديگران در سخن از خاستگاه طبقاتی نيروهای چپ چريک 

نقراض رفته اند. قشر دنيا يکراست به سراغ خرده بورژوازی عاصی در حال ا

يا اقشار اجتماعی معينی که از فشار سرمايه بزرگ به ويژه در شرائط 

امپرياليستی توليد سرمايه داری به ستوه آمده اند و به گونه ای جنون آميز آماده 

عصيان هستند. اين آناتومی به اصطالح طبقاتی بيش از آنکه مارکسی باشد، 

ً مکتبی کليشه پردازی  فهای مارکس است. سلسله جنبان واقعی از حرصرفا

جنبش چريکی در جامعه ايران خرده بورژوازی محکوم به نابودی و افالس 

نبود. مارکس در گفتگو پيرامون نيروهای مدعی پرچمداری سوسياليسم پای 

نوعی خرده بورژوازی جديد را پيش می کشد که اوالً بخش مکمل جامعه 

وجود آمدن خود را مدام تجديد می کند. او بورژوائی است و ثانياً زمينه به 

سپس اضافه می نمايد که اين قشر، ميان پرولتاريا و بورژوازی در نوسان 

است و زير فشار رقابت به صفوف پرولتاريا رانده می شود. اين سخن مارکس 
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نظام بدون شک درست است اما بايد آن را در متن تحوالت جاری و تاريخی 

قبل از هر چيز بايد مارکسی کاوش کرد. با شناخت بته سرمايه داری و صد ال

به اين نکته پرداخت که چپ لنينی در تمامی طيف بنديهای خود وقتی از چيزی 

سخن می گويد، عمالً و در کل محاسبات خود، بر روی به نام خرده بورژوازی 

خط می کشد. چنين تلقی  بخش بورژوازی در اين کلمه مرکب دو بخشیوجود 

می کند که از نيروی سوم کامالً متمايزی در جامعه سرمايه داری و در ميان 

پرولتاريا و بورژوازی حرف می زند!!. نيروی سومی که راستی، راستی 

لنگردار و تعيين کننده تمامی فراز و فرودهای مبارزه طبقاتی جاری در جامعه 

وز فراز و فرود سير حوادث را تعيين است و حتی بيش از دو طبقه اساسی ر

می کند!! چپ لنينی فراموش می نمايد که خرده بورژوازی به هر حال بخشی 

از ارتجاع بورژوازی و اليه تحتانی آن است. اين يک مشکل مهم کل اين طيف 

  است، به سراغ مابقی کژانگاريها و وارونه بينی های آنها در همين زمينه رويم.    

ه داری در دنيا و در درون هر جامعه معين در پروسه انکشاف اينکه سرماي

تاريخی خود فازی را طی کرده است که در آن پيشه وران خرد، دهقانان، کسبه 

و پويه انقراض خود را  است جزء و کالً نوعی خرده بورژوازی وجود داشته

 می پيموده است، معنايش آن نيست که اين نظام تا آخرين روز بقای خود در

همه جا با همين پديده، همين خرده بورژوازی و فرايند زوالش دست به گريبان 

خواهد بود. قشرهای ميانی و در حال نوسان مذکور باالخره و اتفاقاً با همان 

شاخص معين انقراض پذيری خود در هر جامعه ای دير يا زود آماج تعيين 

  ريافت می کنند و ياتکليف قرار می گيرند. يا شناسنامه سرمايه دار بودن د

راهی بازار کار می گردند و کارگر می شوند. اين نيز مفروض است که حتی 

همواره عده ای سرمايه دار در  جوامع سرمايه داری جهاندر پيشرفته ترين 

معرض ورشکستگی و افالس هستند، اما اين مسأله هيچ ربطی به خرده بورژوا 

 40ابطه با شرايط نيمه دوم دهه بودن آنها پيدا نمی کند. اين حکم در ر

 ايران در ترخورشيدی ايران هم کم يا بيش صدق می نمود. بورژوازی کوچک

آن روزها، علی العموم و سوای موارد اندک،  تهديد به نابودی نمی گرديد، 
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بالعکس از زمين و آسمان امکانات و لوازم بزرگ نمودن سرمايه های خود 

ازی اما، با همه اينها نمی توانست به سهم را درو می کرد. اين بخش بورژو

طالئی سود و حصه دلخواه قدرت سياسی دست يابد، نه فقط چنين شانسی 

نداشت که اتفاقاً فشار ديکتاتوری هار حاکمان طبقه خود را هم تحمل می کرد، 

ً عليه بردگان مزدی سرمايه و جنبش کارگری  ديکتاتوری موحشی که اساسا

کار صيانت و بقای موجوديت طبقاتی کل بورژوازی، اعمال می شد، ساز و 

از جمله همين بخش پائينی آن بود، اما در عين حال سهام سود و قطاع قدرت 

سياسی اين اليه را به نفع اليه های باالئی طبقه اش و شرکای امپرياليست آنها 

  محدود می ساخت. 

محتضر رفرميسم مسلح چريکی در جامعه ايران واکنش خرده بورژوازی 

عاصی به شرايط دامنگير خود نبود. تا جائی که از اشخاص و آدم ها صحبت 

می کنيم، بدون هيچ ترديد افرادی از اليه های پائين بورژوازی در سازمان 

دادن اين خيزش نقش داشتند، اما ناديده نگيريم که سهم انسان های کارگر يا 

اری اين گمراهه از گروه برخاسته از شرائط کار و استثمار پرولتاريا در حف

اول نه کمتر که بسيار بيشتر بود. بحث اساسی و مارکسی مسلماً اين نيست که 

دنبال اصل و نسب يا رگ و ريشه خانوادگی افراد و ژن طبقاتی آن ها راه 

افتيم. موضوع را بايد به شکل ديگری کاويد. پيش از هر چيز تأکيد کنم که 

خورشيدی به بعد ايران حرف می زنيم  40وقتی از جنبش چريکی آخر دهه 

 ما مورد نظر ،هر جست و خيزهر جماعت شيفته تفنگ بازی و کار چريکی

نيروهائی صحبت می کنيم که به رغم همه کج انگاری  محافل و نمی باشد. از

امپرياليسم و  ،مداران مبارزه عليه سرمايه داریخود را پرچ، نه بينیو وارو

لتاريا قلمداد می کردند. سازمان مجاهدين خلق (حتی مدافعان آرمان رهائی پرو

در دوره پای بندی به باورهای دينی) و سازمان چريکهای فدائی خلق ايران يا 

گروههای چريکی ديگری که بعدها به يکی از اين دو سازمان پيوستند، اين 

گونه بودند. رفرميسم مسلح چريکی در ايران به رغم غيراجتماعی و ماوراء 

ی بودنش و با همه خيالبافی های متافيزيکی خود، مانيفست سياسی معينی طبقات
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خورشيدی اندک اندک  40داشت. افراد و محافلی که از اواخر نيمه اول دهه 

و بدون داشتن تصوير روشنی از فراز و فرودهای بعدی کار، سنگ بنای 

 یتشکيل و توسعه دو سازمان بزرگ چريکی را استوار کردند، افراد واقع

جنبش های جاری درون جامعه بودند. خيلی از آنها پيشينه فعاليت مؤثر در 

احزاب سياسی بورژوازی اپوزيسيون داشتند. اين عضويت يا تعلقات حزبی، 

در پاره ای موارد نه فقط با منافع، اهداف و انتظارات آگاهانه طبقه اجتماعی 

ای آن بود. اکثريت اعض آنها انطباق نداشت که در تضاد فاحش و آشتی ناپذير با

هر دو سازمان برخاستگان شرائط کار، استثمار و مبارزه طبقه کارگر بودند. 

 اقليت قابل توجه و اثرگذاری را هم عناصر بورژوازی تشکيل می دادند. اينکه

را مذهبی  شانخود ،در نقطه شروع کار» خلق سازمان مجاهدين«بنيانگذاران 

بر » ائی خلقسازمان چريکهای فد« می خواندند و دست اندرکاران تأسيس 

خص تعيين کننده ای برای اصرار داشتند، هيچ شا دبودن خو» مارکسيست«

کار چندانی با اسالم داشت  ، هيچها از هم نبود. نه اولی در رويکرد خودتمايز آن

 مارکس بر اقتصاد سياسی نقدروايت مارکسی مبارزه طبقاتی، و نه دومی از 

های او چيز زيادی می دانست. بعالوه کمی اين طرف تر اولی  يا ساير حرف

ات ات اساسی ميان طبقهای سرکش مناسب، زير فشار واقعيتنيز طی پروسه ای

، سير رخدادهای مبارزه طبقاتی و بيشتر، مؤثرتر و تعيين کننده تر در جامعه

ايش از پراکسيس روز جنبش کارگری و اثرپذيری مستقيم اعض ،از همه چيز

ا ردينی رشته پيوند خود از باورهای مبارزات کارگران، اعتصابات و طوفان 

  )139(پای فشرد.  می دانست »مارکسيسم« آنچه قيچی کرد و بر تعلق خود به

جنبش ها را نمی سازند، زمينه های مادی  ،ها از همه اينها مهم تر، ايدئولوژی

زندگی يا موقعيت و منافع و آرمان ها و انتظارات طبقاتی افراد و به بيان 

خالصه تر هستی اجتماعی آنها است که از يک سوی تار و پود ايدئولوژی، 

چشمداشت و فکرشان و از سوی ديگر جنبش و پراتيک اجتماعی آنها را شکل 

حزاب نيز در غالب اوقات نه حديث رويکرد آگاه طبقاتی می دهد. آويختن به ا

که بالعکس حکايت توهم و تأثيرپذيری از افکار و راهبردهای طبقه مسلط 
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اجتماعی است. رفرميسم مسلح چريکی خروش قهر و اعتراض نيروهائی از 

دو طبقه متخاصم و متضاد اجتماعی، پرولتاريا و اليه های پائينی بورژوازی 

مانند حزب توده، نهضت آزادی و جبهه ملی  محافلیتر در وجود  بود که پيش

مطالبات و رؤياهای خويش را دنبال می کردند. حضور اين افراد در احزاب 

مذکور تا جائی که به افراد درس خوانده طبقه کارگر مربوط می شد از تبعيت 

ای هحلظومه معينی از راهبردها و راه توهم آميز و انحالل فکری آن ها در من

 طبعاً راه واقعی طبقهنيز عناصر بورژوازی طبقه مسلط سرچشمه می گرفت. 

، زمينه های مادی ئط بعد از رفرم ارضی امپرياليستیخود را می رفتند. شرا

و اجتماعی توهم درس خوانده های متوهم پرولتاريا به احزاب باال را دستخوش 

برای شمار کثيری از  تغيير کرد. جريانات مذکور با وقوع اين حوادث حتی

افراد اليه های پائين تر بورژوازی هم جاذبه پيشين را نداشتند. در اين رابطه 

  کافی است فقط به دو مؤلفه زير اشاره کنيم. 

 بورژوازی متوسطباال،  احزاب جتماعی و طبقاتی اصلی تکيه گاها ینيرو. 1

علی العموم به بود. اين اليه از طبقه سرمايه دار با اجرای رفرم ارضی ايران 

. رونق بازار ندبخش وسيعی از انتظارات و رؤياهای ديرينه خود دست يافت

هيجان زای اضافه ارزش ها،  انباشت سرمايه در عرصه های گوناگون، سهم 

 هزينه از همه تأسيسات و نرخ سودهای طالئی، بهره گيری بدون هيچ

های اقتصادی مورد نياز گسترش پيش ريز سرمايه، تصرف سهم زيرساخت

مطلوب اضافه ارزش های نفتی، برخورداری از حمايت بی دريغ قوای قهر 

دند که اين دولتی برای سرکوب اعتراضات کارگری، همه و همه مواهبی بو

در همين راستا احزاب پاسدار منافع ديد.  دبورژوازی نصيب خوارتجاع بخش 

چشمداشت های اين اليه نيز دليلی برای تداوم جدال با حاکمان طبقه خويش  و

  و تحمل هزينه های اين جدال نمی ديدند.

بن بست و ورشکستگی الگوهائی بود که اين احزاب اعم از  . مؤلفه دوم2

ماعی اجت سياسی و و اقتصادیهای غربی برای نظم  اردوگاهی يا شيفته راه حل

. طشت رسوائی اردوگاه از مدتها پيش بر زمين افتاده بود سرمايه داری داشتند
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و همه جوامع پرچمدار سوسياليسم اردوگاهی سرشت واقعی خود به صورت 

حفره های مخوف جهنم سرمايه داری را در برابر چشمان بهت زده کارگران 

دنيا برمال می کردند. حزب توده حداقل به شيوه سابق نمی توانست موج توهم 

احزاب  صی کارگر را مرکب راهوار قدرت خويش سازد. در موردتوده عا

تفهيم کرده  همايه داری ايران تاريخاً به هم، سرهمجبهه ملی و نهضت آزادی 

و » آزادی احزاب«، »حقوق بشر«بود که جادو و جنبل متعارف دموکراسی، 

 رمانند اينها را ساز و کارهای مناسب حاکميت خود نمی بيند و ديکتاتوری ها

 ها و های عظيم تير، وفور سياهچال پليسی با چوبه های بی شمار دار، ميدان

های مؤثر پاسخگو ابزار شکنجه را يگانه ساز و برگ انبارهای بی پايان

  تشخيص داده است.

احزاب سنتی بورژوازی اعم از اردوگاهی يا غرب گرا، بر متن چنين شرايطی 

تر کل  برای سودآوری هر چه انبوهرا و در حالی که رژيم شاه زمين و زمان 

سرمايه اجتماعی و تحکيم پايه های قدرت سرمايه داری بر سر توده های 

ماندن خود  اپوزيسون کارگر خراب کرده بود، توجيه تاريخی چندانی برای

رايج  بگو مگوهاینيز نداشتند. مضافاً اينکه جناح مسلط قدرت سياسی سرمايه 

حداقل در  اين احزاب قابل توجيه و تحمل نمی ديد.اپوزيسون نمايانه آن ها را 

در همين گذر نيروها و از پهنه مجادالت سياسی جاری دور می شدند،  داخل،

عناصری در درون آنها که نمی خواستند هم سرنوشت چنين جرياناتی باشند 

. در باره همراه شدن و همپيوندی کردندبايستی تکليف خويش را تعيين می 

به طور مشخص عناصر با در دوره های معين، با اين احزاب، جمعيت اخير، 

  ها کمی بيشتر توضيح دهيم.  خاستگاه اجتماعی کارگری همراه آن

ً و به حکم بنمايه اجتماعی خود همه جا بيرق نمايندگی منافع  بورژوازی ذاتا

عام و مصالح کل جامعه بر می افرازد، دولت، قانون، حقوق، فرهنگ، مدنيت، 

نظم و همه چيزش را ساختارهای پاسدار منافع عموم القاء می کند. بورژوازی 

را حزب خواستار  در مورد حزب نيز همين کار را انجام می دهد. حزب خود

تضمين مصالح همگان می خواند. مرامنامه حزبش را منشور رهائی بشر جار 
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می زند و هر بند برنامه و خط مشی و راهکارهايش را سند رفاه، آزادی، 

برابری و حقوق حقه آدم و عالم تلقی می کند. هيچ حزب بورژوازی در ادبيات 

گ و هولوکاست نمی پردازد. خود به ستايش استثمار و جنايت و سبعيت و جن

اربابان احزاب اپوزيسيون اين طبقه از همين طريق دنيای توهم توده های 

ناراضی از جمله طبقه کارگر را هم شکار می کنند. درصد چشمگيری از 

اعضای هر کدام احزاب مذکوربه ويژه حزب توده را کارگران يا فعالين سياسی 

می دادند. اينها اگر نه همه اما دارای خاستگاه طبقاتی کارگری تشکيل 

پرشورترين و چپ ترين آنها وقتی که طبل رسوائی اردوگاه و حزب توده 

گوشهايشان را می آزرد، يا وقتی که پايان اپوزيسيون نمائی جبهه ملی و نهضت 

آزادی را به چشم مشاهده می کردند، به فکر چاره گری و جستجوی راه جديدی 

ادند. از فعاالن و افراد ابوابجمعی طبقه کارگر که برای ادامه پيکار می افت

بگذريم عناصر اليه های پائين بورژوازی متشکل در آن احزاب نيز با احساس 

شرائط جديد، لزوماً همگی همدل و همسو خواستار گوشه نشينی و ترک ميدان 

مبارزه سياسی نمی شدند. بالعکس عده ای از اينان هم برای بروز نارضائی 

  ز فشار ديکتاتوری هار رژيم شاه به يافتن راهی می انديشيدند.خويش ا

استخوانبندی اوليه رفرميسم مسلح چريکی را ترکيب طبقاتی بسيار ناهمگون 

و متضادی از نيروها و افراد ياد شده پديد آورد. همه اينها در جستجوی کشف 

افت بايد يبستر تازه ای برای تداوم اعتراض و مبارزه خود بودند. اين بستر 

می شد و سرانجام چنين گرديد.عوامل و مؤلفه های سياسی، طبقاتی، اجتماعی 

و تاريخی تعيين کننده ای مسير اين جستجو و يافتن را تحت تأثير خود قرار 

در رابطه با افراد و جريانات  می دادند. اين عوامل و چگونگی اثرگذاری آنها،

ت و کامالً متفاود، طبيعتاً مختلف دارای ريشه های طبقاتی نامتجانس و متضا

های دارای تعلقات کارگری و سمت و سوی ضد سرمايه داری، بود. برای انسان

اساسی ترين و دخيل ترين عامل را بايد در استيالی همه جا گير، زمخت، 

بسيار مقاوم و پيشينه دار رفرميسم به ويژه روايت راديکال نمای ميليتانتش 

بر اين واقعيت تاريک چشم پوشيد که تمامی نقطه، جستجو نمود. نمی توان 



367 

 

ها يه سرمايه اسير بدترين مين گذارينقطه راه واقعی جنگ طبقاتی پرولتاريا عل

بود. سالها از تاخت و تاز سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست اتحاديه ای 

ستيزی  امپرياليسم در جنبش کارگری اروپا، استيالی رفرميسم چپ ميليتانت،

لنينی و سپس سوسياليسم ارتجاعی اردوگاهی در سپهر مبارزه طبقاتی  خلقی

کارگران آسيا، امريکای التين، افريقا و جاهای ديگر می گذشت. کمونيسم لغو 

کار مزدی مارکسی زمينگير بود و هيچ بارقه پيکار آگاه و سازمان يافته و 

می زد. راديکال ضد کار مزدی در هيچ گوشه جنبش کارگری جهانی سوسو ن

در قعر اين برهوت آکنده از مه گرفتگی و گرد و خاک وارونه بافی ها، يافتن 

مسير درست مبارزه ضد سرمايه داری و پيدا کردن تصوير واقعی، مارکسی 

و لغو کار مزدی سوسياليسم يا کل مسائل پيچيده مبارزه طبقاتی کار ساده ای 

ارگری و سمت و سوی نمی توانست باشد. معضل جريانات دارای خاستگاه ک

ضد سرمايه داری اين بود اما عناصر بورژوازی بالعکس با مشکالت ويژه 

ادامه می دادند،  را به شيوه ای ديگر دنبودند. آنها همان راه سابق خو ای مواجه

حال که ديکتاتوری درنده سرمايه مجال رفرم طلبی راست مسالمت آميز را از 

پ ميليتانت را پيش رو قرار می دادند. آنها سلب می نمود، راه رفرميسم چ

آلترناتيوی که به صورت ضدامپرياليسم خلقی و ديکتاتوری ستيزی قهرآميز 

نسخه پيچی می شد. الگو، راه و بديلی که عناصر پرولتری ناتوان از يافتن 

  ميدان جنگ واقعی ضد سرمايه داری هم به قبول آن رضايت می دادند. 

رايند تولد يافت اما رخدادهای روز جهان بردگی جنبش چريکی از درون اين ف

مزدی هم در سوق دادن نيروها به سوی آن نقش جدی بازی می کرد. حوادث 

مهمی مانند جنگ طوالنی توده های استمارشونده و جهنم نشين الجزاير، عليه 

های درنده فرانسوی در زير بيرق محافل ناسيوناليست بورژوازی!!، ياليستامپر

فرين های هولوکاست آدهقانان ويتنام عليه امپرياليست ه کارگران وجنگ پرشکو

امريکائی، شورش مسلحانه دهقانان و کارگران کوبا عليه رژيم باتيستا، ظهور 

ائيل و اسرفلسطين عليه دولت اشغالگر  و نفرين شده جنبش مقاومت توده آواره

دن مسلماً در روی نهايا موارد مشابه، نيز  های بنيانگذار اين دولت، امپرياليست
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دو سازمان ياد شده به گزينه جنگ چريکی بدون تأثير نبودند!! در شرائط 

تاريک و نفس گيری که غلبه ساليان دراز راهبردهای کمونيسم خلقی لنينی يا 

اردوگاه شوروی سابق راه هر منفذ عبور کارگران به شناخت درست مارکسی 

زار عليه اولی برای رسيدن به دومی از سرمايه داری، سوسياليسم و مسير کار

را الک و مهر کرده بود، در روزگاری که هيچ دريچه ای برای هيچ شکل 

اعتراض و مبارزه عليه وضعيت موجود بر روی هيچ اپوزيسيونی باز نبود و 

سرمايه بر هر چيزی  در اوضاع و احوالی که اجبار مقابله با ديکتاتوری هار

قاتی پرده سياه گمراهی می انداخت، آری در حتی بر تضادهای ريشه ای طب

چنين وضعی چشم دوزی توهمبار به معجزه گری جايگزينی رفرم جوئی 

می توانست ن یکار عجيب هيچمسالمت آميز با تغيير طلبی رفرميستی ميليتانت 

باشد. چرا در اينجا و در اين جهتگيری درس خوانده های پرولتاريا همان راهی 

 های لف ديکتاتوری و زيادت طلبید که بورژوازی مخارا انتخاب می کردن

ی به رغم تمامی تضادها اليستی پيش می گرفت و چرا اين دوهای امپري تراست

بنيادی طبقاتی، سنگر واحدی می جستند، سؤالی است که پاسخ آن را در 

سراسر اين کتاب و جاهای ديگر به اندازه الزم توضيح داده ايم. در همين جا 

هم ولو در چند جمله به آن اشاره کرديم. يک نکته مهم آن است که بخش مورد 

نامه ريزی خويش برای نظم توليد، بحث بورژوازی در سطح جهانی نوع بر

 »سوسياليسم«سياست، مدنيت، حقوق، فرهنگ و همه  چيز سرمايه داری را 

ی ها را با مکتب ساز می خواند، افکار و ايدئولوژی تکيه گاه اين برنامه ريزی

نام می نهاد و در عرصه » مارکسيسم«انبوه خود،  پردازی های و تحريف

تن می کرد!! برخاستگان شرايط کار » نيسمکمو«کارزارهای اجتماعی زره 

و استثمار پرولتاريا نيز زير فشار فروماندگی از نقد کمونيستی و طبقاتی 

سرمايه داری همه چيز مبارزه طبقاتی خود را با سر همين بخش بورژوازی 

نظر می انداختند. همه در برهوت غبارآلود امپرياليسم ستيزی خلقی و مبارزه 

  ديگر را پيدا می کردند و عهد مبارزه مشترک می بستند. ضد ديکتاتوری هم
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خورشيدی در ايران  40در انتقاد از مبارزه چريکی و آنچه در نيمه دوم دهه 

افتاده است يا بر  هانطفه بست و ميدان داری کرد حرف های زيادی سر زبان

 حلقه های قلم ها جاری گرديده است. بخش زيادی از اين گفته ها و نوشته ها

متصل زنجيره بی پايان جهل آفرينی و دروغ پردازی جمهوری اسالمی برای 

سرکوب بيشتر فکری و شستشوی مغزی طبقه کارگر بوده است. نهادهای 

تا  »!!پژوهشی«و »!! فرهنگی«مختلف رژيم از بنيادهای مافيائی موسوم به 

 سهم» مهرنامه«تريبونهای تحميق و مسخ افکار، مثل نفرت نامه قوچانی 

عظيمی از حاصل استثمار طبقه کارگر ايران را هزينه کرده اند تا اوالً همه 

چيز را تحريف کنند و ثانياً کوه عقده های بشرستيزانه خود را بر سر کارگران 

  و کمونيست ها آوار سازند. 

يک بخش مهم انگيزه سران رژيم و عوامل رسانه ای آنها از اصولگرای امثال 

طلب نوع قوچانی و حجاريان و گنجی، القاء باژگونه  شريعتمداری تا اصالح

تاريخ رخدادهای پيشين در ذهن توده های کارگر است. بورژوازی ماوراء 

ارتجاعی اسالمی ايران در جريان مصادره و سرکوب اختاپوسی انقالب سال 

، به هر ترفندی دست يازيد تا وانمود کند که گويا در سال های حاکميت 57

هنشاهی سرمايه دستی در کار مبارزه عليه آن رژيم داشته است. ديکتاتوری شا

اينکه عناصری از اين جماعت در سالهای مذکور از موضعی به غايت ضد 

انسانی و ماقبل قرون وسطائی، به طور مثال دفاع از قصاص، سنگسار، بريدن 

 فسائل مشابه، با رژيم شاه اختالدست و پا و بينی يا بی حقوقی مطلق زنان و م

داشتند، جای حرفی نيست، آن ها با اينکه بعضاً اپوزيسيون نمائی می کردند، 

در رابطه با مسائل مربوط به تشديد استثمارکارگران يا سلب آزادی ها و حقوق 

اجتماعی انسان ها، حتی از رژيم ددمنش شاه هم جنايتکارتر بودند. مشکل اما 

ا در آن زمان به لحاظ ايفای به همين جا ختم نمی شد، واقعيت آنست که اينه

يتجزائی جزء ال فکری کارگران و ستيز با کمونيسم نقش اختاپوسی در سرکوب

از اندامواره عمومی نظم روز سرمايه داری بودند. حاکمان فردای قيام بهمن 

در دوره مذکور چنين نقشی داشتند و به دنبال مصادره انقالب توده های 
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ذشته سياه خود راه چاره را اين ديدند که اوالً عاصی، برای انداختن پرده بر گ

برای خود کارنامه مبارز بودن جعل کنند. ثانياً دنيای مبارزات، فداکاری ها، 

جانفشانی ها و آرمان خواهی انسانی کارگران و نيروهای چپ را از حافظه 

جراحی بنمايند!! سران جمهوری اسالمی و عوامل معماری  ی انسان هاتاريخ

ر ماههای پس از قيام بيست و دوم بهمن، همراه با تدارک شبيخونها و رژيم، د

هولوکاست ها برای خفه ساختن هر صدای معترض و مقدم بر همه کارگران 

و کمونيست ها، يورش به پيشينه پيکار نيروهای چپ را نيز دستور کار کردند، 

سازمان  در اين راستا هم به همه چيز هجوم بردند، از جمله کارنامه هر دو

چپ چريکی آن دوران را دستخوش بيشرمانه ترين تحريفها نمودند. باندها و 

شبکه هائی از ساختار دولت اسالمی کمی اين طرف تر و پس از پايان جنگ 

رژيم های ايران و عراق در عين تداوم شيوه های سابق شبيخون عليه کمونيسم، 

ش چپ چريکی نيمه دوم از منظر ديگری هم دست به کار کوبيدن و تخطئه جنب

به بعد شدند. اصالح طلبان حکومتی استخوان بندی واقعی اين شبکه  40دهه 

های پيش، نيروی اصلی معماری  ينان که در طول سالرا تشکيل می دادند. ا

جمهوری اسالمی، ارتش فاشيستی رژيم، پاسداران واليت فقيه، سلسله جنبان 

تمامی دستگاههای اطالعاتی و قهر حاکميت و بانيان و عامالن کشتارهای پی 

در پی توده های کارگر و کمونيستها بودند پس از انجام تمامی اين کارها به 

ر يا هر شکل باور به خيزش مسلحانه توده ها فکر جراحی هر نوع خيال قه

عليه خويش و جمهوری اسالمی خود افتادند. آنان درست هنگامی که کشتی 

قدرت خود را بر دريای خون ميليون ها کارگر و کمونيست به ساحل پوشالی 

استقرار می بردند، شروع به نبش قبر فيلسوفان صلح جو، ضد خشونت و 

طلبانه کردند و در همين راستا باز هم بيش از هر  مخالف هر انديشه سرنگونی

  چيز به تخطئه سازمانهای چپ چريکی دوران رژيم سابق پرداختند. 

از جمهوری اسالمی که بگذريم و بسيار پيش تر از پيدايش اين رژيم، حزب 

توده يا کل بورژوازی اردوگاهی نيز در سال های ياد شده علم و کتل نقد مشی 

خت!!. نقطه عزيمت احزاب پروروس در انتقاد از سازمانهای چريکی راه اندا
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چريکی چپ، تأکيد بر اهميت کار آرام سياسی در ميان کارگران، متحزب شدن 

طبقه کارگر، مبارزه پارلمانی، تالش برای راه يافتن به ماشين دولتی 

بورژوازی به شيوه های مسالمت جويانه و باالخره تسخير قدرت سياسی از 

ق بود. از منظر آنان مبارزه مسلحانه پيشتاز اين پروسه را دچار آشوب اين طري

می نمود، قهر را جايگزين پارلمانتاريسم می کرد و راه تسخير مسالمت آميز 

قدرت را به بن بست می کشاند. حزب توده به ويژه اين دوتای آخر را جرم 

 حافل ومحسوب می کرد و عليه مرتکبين آن کيفرخواست صادر می نمود. م

جمع های ديگری نيز در زمره منتقدين مبارزه چريکی نيروهای چپ بودند. 

اينها از پارلمانتاريسم و گذار مسالمت جويانه، حداقل به شيوه بورژوازی 

اردوگاهی دفاع نمی کردند، اما عدول جنبش چريکی از تمکين به پروسه حزب 

 »طبقه کارگر سرکردگی حزب«مقدس لنينی از جمله بسيار سازی و اصول 

 !!»جرائم«و نوع اين » انقالب بورژوا دموکراتيک«و » صف بندی خلق«بر 

به وها، مگ رفتند. حديث آشفته بازار اين بگورا شديداً زير شالق انتقاد می گ

طوالنی است و بازگويی آن ها حاوی دستاورد و آموزش چندانی هم اندازه کافي

  اجرا می پردازيم.نيست. به همين خاطر فقط به نکته اصلی م

بسيار کوتاه و فشرده، در حد حوصله چند سطر، از نقد مارکسی و ضد کار 

مزدی رويکرد سازمانهای مسلح چريکی چپ، بيگانگی ريشه ای کار آنها با 

مبارزه طبقاتی توده های کارگر و ماهيت تمام رفرميستی و عميقاً گمراه کننده 

يف ديکال ترين نقد طر بگوئيم. رانقدهای متعارف محافل چپ بر رويکرد مذکو

های چريک يا پيکار مسلحانه چريکی حول محور آوانتوريستی چپ به سازمان

بودن، خود را جايگزين مبارزه توده ها کردن، نفی پروسه حزب سازی و مانند 

اينها چرخ می خورد!! مسائلی که هر چه بودند به نقد راديکال مارکسی و ضد 

هيچ ربطی نداشتند. مبارزه مسلحانه پيشتاز را  سرمايه داری جنبش چريکی

بايد گمراهه ای همگن و همسنخ با همه گمراهه های ديگری ديد که از زمان 

پيدايش طبقه کارگر ايران تا آن روز با رويه های مختلف و ساز و برگهای 

متفاوت پيش روی اين طبقه قرار گرفته بود. مقدم بر هيز چيز نقطه عزيمت 
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مطلقاً طبقه کارگر و جنبش کارگری نبود به بيان ديگر، آنچه رخ  اين رويکرد،

می داد از هر کجا که سرچشمه می گرفت، از پرولتاريا و مبارزه طبقاتی اش 

ناشی نمی گرديد. جنبش کارگری و فعاالنش نبودند که مثالً به غلط، از روی 

د وکج انديشی و زير فشار سردرگمی، روال متعارف جنگ و ستيز جاری خ

را رها کنند و آن را با شيوه کار چريکی جايگزين سازند. بحث بر سر اين 

 50يا اول دهه  40نيست که آغازگران جنگ چريک شهری سال آخر دهه 

 ت يا نداشت.خورشيدی کارگر بودند، نبودند، کارگرانی ميان آنها وجود داش

د! و نها نيست، فرض کنيم که حتی همگی کارگر بودصحبت سر هيچکدام اين

همگی هم کارگران درس خوانده و آشنا به مسائل روز دنيا بودند! مسأله اساسی 

اين است که حتی در اين صورت و با قبول اين فرض های کامالً غيرواقعی 

باز هم فقط با عده ای کارگر مواجه می شديم که به هر دليل، تحت شرائط 

شده اند. مبارزه ای اجتماعی معينی دست به دامن طريق و شکلی از مبارزه 

که هيچ ربطی به فرايند واقعی پيکار ميان طبقه کارگر و بورژوازی نداشت. 

اما اين فقط رويه عام ماجرا است. بيگانگی ريشه ای خط مشی سازمانهای 

مسلح چريکی چپ با مبارزه طبقاتی کارگران از اينجا نشأت نمی گرفت که 

جاری توده های کارگر، روی  مثالً چريکها به جای حضور در متن مبارزات

به عمليات مسلحانه جدا از کارگران نهاده اند! آويختن به نکاتی از قبيل اينکه 

مشی چريکی پويه تحزب طبقه کارگر را زير سؤال می برد، کار آگاهکرانه 

سياسی ميان توده های کارگر را نفی می کرد، سطح جنبش جاری کارگران را 

ا نيز نه فقط هيچ نشانی از نقد مارکسی مشی چريکی ناديده می گرفت و نوع اينه

ندارند که اتفاقاً گمراهه هائی مخوف تر و مهلک تر را بر گمراهه ها و برهوت 

آفرينی های رويکرد چريکی می افزايند. محافل و عناصر زيادی بودند که در 

» ستیکموني« ميان کارگران حضور داشتند، به تعبير خودشان کار آگاهگرانه 

ی کردند!! شرايط حی و حاضر جنبش کارگری را در نظر می گرفتند!! شب م

و روز برای حزب سازی می کوشيدند و حزب پشت سر حزب تحويل کارگران 

را انجام می دادند. اما  اين نوع منتقدين نظرمی دادند و همه کارهای مورد 
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طول و عرض کوبندگی مخاطرات و ضربات کارهايشان برای جنبش کارگری 

اگر از سازمانهای مسلح چريکی بيشتر نبود مسلماً هيچ کمتر هم نبود. در يک 

کالم مشکل واقعی رويکرد نيروهای چپ چريک، نه آنچه منتقدين رفرميست 

  راست و چپ گفته اند که مسائل بسيار ريشه ای تر و سرنوشت سازتر بود.

ميان مشی چريکی با مبارزه طبقاتی پرولتاريا  اتاختالفواقعيت اين است که 

، »حزب کمونيست ايران«عليه سرمايه همان اختالفاتی بود که ميان استراتژی 

، همه احزاب لنينی و اردوگاهی و مائوئيست، »حزب توده«احزاب کمينترن،

تروتسکيست و طيف نيروهای مشابه، با جنبش واقعی ضد سرمايه داری طبقه 

 و داشت. کل اينها در بيگانگی با رويکرد راديکال مارکسیکارگر هم وجود 

ام بر هيچ کدبندی مشترک و همگنی داشتند. ضد کار مزدی پرولتاريا استخوان

بی حقوقی و سيه روزی انسان عصر انگشت  ،ستمکشی ،ريشه واقعی استثمار

 ینمی نهادند، به سرمايه داری اشاره می کردند، اما سرمايه را و مناسبات بردگ

مزدی را با نگاه مارکس و با چاقوی کالبدشکافی او نمی شکافتند. برای شناخت 

اين نظام از کار مزدی و رابطه خريد و فروش نيروی کار عزيمت نمی نمودند، 

 وریاستقرار جامعه ای بدون کار مزدهيچ کدام راه رهائی انسان عصر را در 

کلی ها نهايتاً ش فظ پرداریلکل ليسم همه آنها در پس جستجو نمی کردند، سوسيا

از برنامه ريزی رابطه خريد و فروش نيروی کار بود. جنبش سوسياليستی 

 ایه توده ردها، جنبش سازمان يافته شورائیمورد قبول هيچ يک از اين رويک

عليه بردگی مزدی نبود، هيچ کدام به نقش دخالتگر و اثرگذار آحاد کارگر

قاتی جاری طبقه خود و برنامه ريزی کار کارگران دنيا در پيشبرد مبارزه طب

و توليد و نظم زندگی آتی خويش هيچ اعتقاد عينی نشان نمی دادند. رژيم ستيزی 

هيچ يک هيچ شباهتی به سرنگونی طلبی ضد سرمايه داری پرولتاريا نداشت. 

هيچ کدام مبارزه روز کارگران برای آزادی های سياسی و حقوق اجتماعی و 

مگانی يا عليه آپارتايد جنسی و قومی و نژادی و فقر و گرسنگی انسانی و رفاه ه

و جنگ  و کار کودک و آلودگی محيط زيست و مشابه اينها را به پويه پيکار 

طبقه کارگر عليه اساس رابطه خريد و فروش نيروی کار، عليه اساس جدائی 
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 ،انسان از کار و محصول کار و تعيين سرنوشت زندگی خود پيوند نمی زدند

همگی به جای مبارزه برای نابودی سرمايه داری فرياد جنگ عليه امپرياليسم 

سر می دادند، همه اين ها به جای پيکار برای سرنگونی حاکميت سرمايه از 

وجود ديکتاتوری هار دولت ها ناله می کردند. نيروهای چريکی چپ در تمامی 

شی ند، اگر بناست مهای باال با کمونيسم خلقی و بورژوايی همگنی داشتشاخص

ا هشاخص همه اوالً بايد شود،چريکی از منظری مارکسی و ضد کار مزدی نقد 

و تعينات تمام عيار بورژوائی باال موضوع تمرکز اين نقد قرار گيرند و ثانياً 

چنين نقدی، ديگر نه فقط نقد رويکرد سازمان های مسلح چريکی چپ که نقد 

  نات و احزاب اين طيف خواهد بود. کل کمونيسم خلقی لنينی و همه جريا

سخن کوتاه هيچ رويکرد، حزب و محفل لنينيستی نمی توانست پرچمدار نقد 

کارگری و مارکسی مشی چريکی باشد، به اين دليل روشن که هر دوتا به رغم 

تفاوت های صوری فيمابين، در حفاری گمراهه پيش روی جنبش کارگری و 

ار طبقاتی و ضد سرمايه داری شيرازه خارج سازی اين جنبش از ريل کارز

کامالً واحدی داشتند. آويختن يکی به کار آرام سياسی و تشکيل حزب و روی 

نظامی، به هيچ وجه  ياتنهادن ديگری به تأسيس سازمان مسلح و انجام عمل

و استراتژی مبارزه  هدفها به اصول، اولیمؤلفه هائی نبودند که پای بندی 

ردها ها و راهب ا و فرار دومی از اين مبانی، افقرولتاريپ سرمايه ستيزطبقاتی 

را مشخص سازد. کامالً روشن است که دو سازمان مسلح چريکی چپ آغاز 

به حکم بيگانگی ريشه ای با همه آنچه که به جنبش سرمايه ستيز طبقه  50دهه 

کارگر مربوط می شد، اسير اين باژگونه بينی هم بودند که گويا مشکل روز 

کارگری صرفاً احساس نااميدی به امکان غلبه بر رژيم هار شاه است!!  جنبش

گويا اگر کارگران راه افتند، غبار يأس از دل بزدايند، بجنگند و رژيم حاکم را 

سرنگون کنند، همه چيز تمام است و طومار تمامی مشکالت بسته خواهد شد!!  

عتبار سازی افسانه بنای کار را بر بی ا آن ها در اسارت همين پندار واهی

شکست ناپذيری ماشين قهر و قدرت رژيم شاه گذاشتند. هر دو سازمان زير 

فشار بيگانگی با روايت مارکسی تاريخ، جامعه و کل مسائل مربوط به مبارزه 
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طبقاتی پرولتاريا، زير مهميز تعلقات هويتی به کمونيسم خلقی لنينی و انگاره 

روی مبارزه جاری توده های طبقه کارگر بر  پردازی های مختلف متافيزيکی،

خط کشيدند. اعتصابات، اعتراضات و خيزشهای وسيع کارگری همه جا جاری 

يا جنبش گسترده دهها هزار کارگر برای ساختن سرپناه در  درون کارخانه ها

خارج محدوده شهرهای بزرگ را فقط به خاطر اينکه بيرق ضد رژيمی 

ه حساب نياوردند!!. قابل تعمق است که کارگران مبارزه قابل اهميتی ب نداشتند،

به بعد، مستمرآً افسانه قدر قدرتی رژيم را جاروب  50به ويژه از شروع دهه 

نيروهای مسلح رژيم سلطنتی  و زرادخانه های نظامی  می کردند، توپ و تانک

سرمايه را به هيچ می گرفتند، گسترده ترين و طوالنی ترين اعتصابات را 

ی دادند، آنان بدون هيچ توسل به قانون و حقوق و نظم سرمايه و فقط سازمان م

با اتکاء به قدرت جمعی طبقاتی خود پاره ای مطالبات معيشتی خويش را بر 

سرمايه داران تحميل کردند. همه اين رخدادها اتفاق می افتاد اما از منظر 

 ر اين وخيزش چپ چريکی نه اعتصابات عظيم چند هفته ای هزاران کارگر د

آن کارخانه اهميت چندانی داشت، نه اتکاء کارگران به قدرت خود در مصاف 

با بورژوازی مسأله قابل توجهی به حساب می آمد و نه اهتمام ميليونها کارگر 

اين مبارزات در مراکز مختلف کار و توليد به رغم همه سازماندهی به 

جنبش کارگری بر شبيخونها و لشکرکشيهای قوای قهر رژيم، نشان غلبه 

اسطوره شکست ناپذيری ماشين سرکوب دولتی تلقی می شد. هر دو سازمان 

چريکی چپ واقعيت های باال را می ديدند و در همان حال بر رسالت خود به 

نی معجو هفضای وحشت و بازسازی راه مبارز عنوان نيروی پرچمدار شکستن

يشيدند و اين انديشه از اصرار می ورزيدند. چرا چنين می اند »خلق« به نام 

کجا می آمد؟ پاسخ آن را پيش تر به اندازه کافی توضيح داديم. در زيج رصد 

کمونيسم خلقی کالً، از جمله دو سازمان چپ چريکی، سرنگونی طلبی فاقد هر 

نوع بار طبقاتی ضد سرمايه داری و کارگری همه چيز و سرمايه ستيزی 

جوشی از همه لحاظ بی اهميت و  خودپوی طبقاتی توده های کارگر جنب و

توسط لنين و حزب کمونيست  زمانی قابل چشم پوشی بود. پندار و نگاهی که
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شوروی و احزاب کمينترن فرموله شد و بيشترين تقدس ايدئولوژيک را پيدا 

کرد. نگرشی که زمين و زمان را از کارگر، کارگر گفتن آکنده می ساخت و 

و اعتباری نيست فقط  واجد ارزش، مکانمی سازد اما آنچه در محاسباتش 

کارگر، طبقه کارگر و جنبش کارگری است. در بنمايه طبقاتی خود هر ميزان 

بهبود وضع معيشت روز کارگران و هر نوع تغيير و تحول در فردای زندگی 

آنان را به اطاعت پذيری آهنين آنها از دستورات حزب و سازمان يا حتا محفل 

ل موضوعيت وجود کارگران و جنبش آنها را در ايفای خويش گره می بندد. ک

نقش پياده نظام تشکيالت خود بودن خالصه می کند. آگاه شدن، توانائی يافتن، 

، با سرمايه داری جنگيدن، دورنمای جامعه گردانی طبقاتی تشکيل صف مستقل

سوسياليستی داشتن را اساساً کار توده های کارگر نمی بيند و در ظرفيت جنبش 

کارگری نمی داند. نه در لفظ اما در رويکرد پراکسيس خود به هيچ وجه و 

هيچ ميزان، خودش را کارگر، از سنخ توده های کارگر، جزء ارگانيک 

ً هم  مفصلبندی طبقاتی و اجتماعی جنبش کارگری احساس نمی کند و واقعا

 ننيست، به جای همه اينها بر طبل رسالت مداری، واليت و سفينه نجات بود

خود می کوبد. در همين راستا وقتی از آگاهی يا آگاه شدن پرولتاريا می گويد 

منظورش بالندگی ضد سرمايه داری و طبقاتی جنبش جاری طبقه کارگر 

نيست، بالعکس صدر و ذيل منظورش آماده باش اين جنبش برای بيعت به 

 حزب يا سازمان و تشکيالت است. زمانی که از صف مستقل طبقاتی توده

کارگر سخن می راند، ششدانگ محاسباتش صف بستن کارگران در پشت سر 

حزب و سازمان است و آنچه در کارکردش حائز هيچ جائی نيست، سازمانيابی 

آگاه، راديکال، سرمايه ستيز و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر است. هنگامی 

ظر مح نکه از حکومت پرولتاريا می گويد، ديکتاتوری تشکيالت خود را مط

دارد، با سخن از سوسياليسم، برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، 

مدنی و فرهنگی رابطه خريد و فروش نيروی کار توسط حزب و سازمان خود 

اينکه نقش کارگران به عنوان يک طبقه چه می شود؟  را اراده و القاء می نمايد.

دها ر مبارزه طبقاتی و بعتکليف دخالتگری فعال و ايفای نقش آحاد کارگران د
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برپائی جامعه آتی چه می گردد؟ اينکه توده عظيم کارگر از چه طريق و از 

درون کدام فرايند قرار است توانائی پايان دادن به جدائی خود از کار و 

محصول کار و سرنوشت زندگی خويش را احراز کنند؟ يا فراوان موارد مهم 

از ديد کمونيسم خلقی لنينی توسط حزب مشابه، همه و همه مسائلی هستند که 

تعيين  تکليف خواهند شد!! شرط اول و آخر سوسياليستی شدن و بودن جنبش 

کارگری هم آن است که توده کارگر پشت سر رهبران حزبی آماده قيام شود و 

حزب را به قدرت رساند، هر مبارزه و جنب و جوش و قيام و شورش ديگر 

باشد، فاقد اعتبار الزم برای ورود به جرگه  کارگران که فاقد اين ويژگی

  است!!!» کمونيستی«و » سوسياليستی«محاسبات 

احزاب لنينی در کشيدن خط بر  بی مايهجنبش چپ چريکی به رغم پندارهای 

» يسملنين«روی نقش طبقه کارگر هيچ تفاوت چندانی با خود آن احزاب يا کالً 

ه سرمايه داری، روايت عميقاً نداشت. پيش تر گفتيم که در شناخت باژگون

بورژوائی سوسياليسم، تحريف درک مادی تاريخ، ارزيابی سرمايه ساالر از 

جنبش خودانگيخته کارگران و پروسه ارتقاء آن به پيکار کمونيستی لغو کار 

مزدی، رژيم ستيزی فراطبقاتی، تحليل بورژوائی از آگاهی جنبش کارگری، 

ارگر، نوع نگاه و تبيين مفصلبندی حوزه های تعريف غلط و سرمايه بنياد از ک

مختلف جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر، روايت عميقاً بورژوائی از 

انقالب کارگری و ساير مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاريا،هر دو 

سازمان چريکی چپ همان را می گفتند و می کردند که احزاب لنينی بر زبان 

ی دادند، آنها نيز بسيار درست خود را لنينيست می خواندند می راندند و انجام م

و حتی وارثان واقعی لنينيسم می دانستند. تا اينجا همگی شاخ و برگ های يک 

بن بودند. اما ادعای احزاب لنينی مشعر بر اينکه چپ چريکی نقش توده های 

! نيز از کارگر را انکار می کرد و گويا آن ها اين نقش را ارج می نهاده اند!

 موتور کوچک و«  از احمد زاده مسعودزنده ياد، بيخ و بن دروغ است. اگر 

حزب «می گفت، او فقط فرمولبندی تازه ای برای نظريه آشنای  »بزرگ

لنين پيدا می کرد. اگر احمد زاده و پويان از لومپن شدن  »انقالبيون حرفه ای
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طبقاتی سخن می راندند، پرولتاريا يا دور بودن توده های کارگر از مبارزه 

حرف لنين نيز از آغاز آن بود که کارگران به اعتبار کارگر بودنشان مشتی 

خود را نيروی  ايران تريديونيونيست هستند. اگر سازمان های چپ چريک

می ديدند، هر حزب لنينی نيز همين نقش را برای » خلق«سلسله جنبان جنبش 

دو سوی ماجرا به اندازه هم آلت فعل، خود قائل بود. توده کارگر در منطق هر 

مسلوب االراده و فاقد نقش اثرگذار بود و حداکثر برد اعتبارش در اجرای 

اوامر حزب يا سازمان خالصه می گرديد. در اين ميان و تا جائی که به اين 

موضوع خاص مربوط است شايد يک تفاوت را نتوان پنهان کرد. جريانات 

اه هيچ گبايد سازمان آنها را به قدرت برسانند  چپ چريک از اينکه کارگران

، آنها حداقل ولو شعارگونه و مريخی نقش خود را به قدرت نزدند یحرفهيچ 

رساندن توده ها تعريف می کردند!! در حالی که لنين با صراحت بانگ می زد 

که نه فقط قدرت سياسی حزب، که حتی قدرت دفتر سياسی حزب هم نماد 

 بقه کارگر است!!راستين حاکميت ط

جنبش چريکی با اين اوصاف تالش نمود تا آنچه را که خود و همه لنينيست ها 

در ادبيات » خلق«می ناميدند وارد پهنه کارزار عليه رژيم شاه سازد. » خلق«

احزاب لنينی، اردوگاهی، پروچينی و ميراث داران کمينترن اسم رمزی برای 

ای وسيعی از بورژوازی يا به زعم وحدت استثمارشوندگان کارگر با بخش ه

در مبارزه عليه امپرياليسم و ديکتاتوری » خرده بورژوازی«خود اين احزاب، 

تا به فرمان رهبری  عريان حاکم بود. خلق در اين روايت بايد متحد می شد

ب بزند، انقال» انقالب بورژوا دموکراتيک ضد امپرياليستی«حزب دست به 

را بر کرسی قدرت بنشاند، نسخه پيچی احزاب  را به پيروزی برساند، حزب

در ايران هم  50و  40لنينی اينسان بود و سازمان های چريکی چپ دهه های 

همين راه را با جاگزينی کار آرام سياسی حزبی و سنديکائی توسط مبارزه 

مسلحانه پيشتاز و تعويض نقش حزب با سازمان مسلح پيشرو دنبال نمودند. 

ر همان نطفه محکوم به شکست حتمی بود. جنبش چريکی اين رويکرد اما د

جدا از گمراهه بودنش برای طبقه کارگر، اگر در نقاطی از دنيا، به طور مثال 
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ويتنام و کوبا می توانست توده وسيعی از استثمار شوندگان را با خود همراه 

 ) در اينجا پای جامعه140سازد، در ايران به هيچ وجه چنين شانسی نداشت. (

ای در ميان بود که دورافتاده ترين نقاطش هم بار انحالل کامل در رابطه خريد 

و فروش نيروی کار را بر دوش می کشيد. سرمايه داری شيوه توليد مسلط 

بود، طبقه کارگر يکی از دو طبقه اساسی جامعه را تعيين می کرد و توده های 

يگانه نيروی  کارگر در سيطره اين وضعيت با همه فروماندگی روز خود

درگير با سرمايه و مناسبات مسلط اجتماعی بودند. کارگران همه جا مبارزه 

می کردند و در عرصه اين پيکار گريزناپذير طبقاتی، نيروهای قهر و سرکوب 

احساس نياز هيچ سرمايه را به هماوردی می طلبيدند. آنها به تنها چيزی که 

انسان های واقعاً فداکار مشتی  نمی کردند وجود يک سازمان مسلح متشکل از

جان برکف با گمراهه پردازی های جوراجور پيرامون جنبش آنان بود. زمان و 

گذشت و توده های کارگر رابطه ای ميان رشته پيکار جاری خود با آنچه 

چريک ها می گفتند و می کردند، پيدا ننمودند، کارگرانی به سازمان های مسلح 

سخ به مسائل واقعی مبارزه طبقاتی خود که علی العموم پيوستند اما نه از سر پا

با سر بورژوازی اين کار را انجام دادند، به همان سياق که هنگام پيوستن به 

  حزب توده و پيش از آن حزب کمونيست ايران نيز همين کار را می کردند.
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  فصل هشتم

   

  57تا قيام بهمن  1350از 

دامنه بسيار بيشتری در سال های آخر اين  با 40رشد پرشتاب اقتصادی دهه 

ادامه پيدا کرد. در برنامه توسعه چهارم رژيم شاه  50دهه و نيمه اول دهه 

) شمار کارگاههای بزرگ صنعتی به گونه بسيار بيسابقه ای 1352 – 1347(

ميليارد و  182افزايش يافت. ارزش توليدات ساالنه فقط در حوزه صنعت از 

ميليارد و چهارصد ميليون لایر در  334به  1347ر سال ميليون لایر د 900

رسيد. در طول  1352ميليارد لایر در سال  438نخستين سال دهه پنجاه و به 

همين فاصله، ميزان ارزش اضافی توليد شده توسط توده های کارگر فقط در 

ميليارد لایر در سال سوم  101ميليارد لایر به بيش از  64بخش صنعت از 

ميليارد لایر در سال انتهای آن جهش نمود. متوسط رشد  167برنامه و اجرای 

را  %21نرخ حيرت انگيز ساالنه  1352تا  1347توليدات صنعتی در فاصله 

 250پشت سر نهاد و ميزان اضافه ارزش های اين حوزه در طول همين مدت 

درصد رشد کرد. سرمايه گذاری اعم از داخلی و خارجی در قلمروهای 

گون اقتصادی رکورد همه دوره های پيشين را شکست و حجم سرمايه گونا

ميليون لایر در سال  500ميليارد و  36ثابت پيش ريز در کل بخش ها از 

ميليون لایر  500ميليارد و  73و به  1350ميليارد لایر در سال  54به  1347

ت عافزايش پيدا کرد. سهم سرمايه ثابت پيش ريز در حوزه صن 1352در سال 

 700ميليارد و  8ميليون لایر به  600ميليارد و  5نيز طی همين دوره از 

رسيد. تعداد  1352ميليارد لایر در سال  12و حدود  49ميليون لایر در سال 

 6625کارگر به باال رشدی غول آسا يافت و از مرز  50مراکز صنعتی دارای 

  ) 141گذشت.(واحد 
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کارگر را  3000توليدی که بيش از  در ميان اين واحدها، شمار بنگاههای

، »الايران ناسيون« های صنعتی عظيمی مانند باال بود. غول، ار می کردنداستثم

ز و مراک» کفش ملی«، »هرگروه صنعتی بهش«، »ايرانا« ، »جنرال موتورز«

در حوزه های  کارگر داشتند. ميزان رشد توليد 10000تا  8000بعضاً  مشابه

نيز حالتی خيره کننده به خود گرفت و رقم  40دهه مختلف صنعت برای کل 

ميليون  529ميليارد و  40ميليون لایر به  88آن در صنايع فلزات اساسی از 

ميليارد  41ميليون و نهصد هزار لایر به  16لایر، در صنايع مواد غذائی از 

ميليارد لایر به نزديک  50ميليون لایر و در کل حوزه صنعت از حدود  779و 

شروع سال ) فقط گروه صنعتی شهريار در 142ميليارد لایر باال رفت.( 243

هزار تن آهن آالت توليد نمود و کفش ملی و ايران  600بيش از  50دهه 

ناسيونال شروع به صادرات محصوالت ساخت خود نمودند. متوسط نرخ رشد 

مه درصد شد، زوال روستاها ادا 8/11اقتصادی دوره پنج ساله برنامه چهارم 

ميليون برده مزدی جديد به فروشندگان نيروی کار در حاشيه  5يافت و 

  )143شهرهای بزرگ اضافه گرديدند.(

ارقام باال در عين حال، افزايش برق آسای شمار نفوس توده های طبقه کارگر 

در اين برهه زمانی چند ساله را به روشنی تصوير می کنند. جمعيت کثير 

در مراکز مختلف کار و توليد، در مناطق  50دهه  چندين ميليونی که در شروع

گوناگون کشور به ويژه قطب های بزرگ صنعتی مانند تهران، کرج، تبريز، 

قزوين، اصفهان، اهواز، آبادان، مشهد و شيراز کار می کردند و زير فشار 

وحشيانه ترين ميزان استثمار، محروميت و اشکال عديده سيه روزی ها قرار 

درصد جمعيت روز کشور را  70ه با افراد خانواده خود بالغ بر داشتند. همرا

. در باره وضع زندگی آنها، پيش تر به اختصار توضيح داديم، می دادندتشکيل 

اما آنچه از آغاز اين دهه بيش از هر چيز و مهم تر از همه چيز مهر قدرت 

ن خود را بر سير رخدادهای تاريخی روز جامعه حک می کرد رشد روزافزو

و از پاره ای جهات بدون سابقه مبارزات کارگران بود. جنبش کارگری ايران 

تا آن روز دو دوره متالطم ماالمال از اعتصاب، اعتراض و ميدانداری را در 
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کارنامه خود داشت، اما آنچه در اين دهه رخ می داد، در قياس با هر دو دوره 

گی وقوع اعتصابات، مذکور، از برخی تفاوت های فاحش خبر می داد. چگون

مبارزات و ابعاد مستمراً رو به افزايش آن ها در اين سالها را پائين تر مرور 

خواهيم کرد اما تمايزاتی که اشاره شد، در جای خود بسيار مهم و درس آموز 

ت عبار ی مهمهار روی آنها درنگ نمود. اين تفاوتهستند. به همين خاطر بايد ب

  بودند از:  

 ، فاصله زمانی ميانايران بش کارگریمنظور از دو دوره اعتالی پيشين جن .1

و پيش تر از آن دوره چند ساله  1332مرداد  28تا کودتای سياه  1320های سال

خورشيدی) تا استقرار ديکتاتوری آکنده از وحشت و دهشت  1299( 1920بين 

ا هنب و جوشاعتصابات، ج ت. در هر دوتای اين فواصل تاريخیرضاخانی اس

آنکه جريان زالل قهر خودانگيخته  های کارگران بسيار بيشتر از و خيزش

طبقاتی توده های کارگر عليه سرمايه و سرمايه داران باشد، ميدان دخالت 

ای هورش ها، به ساز و کار تسويه حساباحزاب برای استحاله اين مبارزات و ش

که در جاهای ديگر اين جاری با رقبای حاکم يا اپوزيسيون بود. موضوعی 

کتاب به تفصيل در باره اش بحث کرده ايم و بازگوئی آن ها چه بسا مالل آور 

خورشيدی در  1350دهه  نيمه اولباشد. جنبش کارگری تهاجمی و پردامنه 

اين گذر هيچ تشابهی با هيچ کدام دوره های مذکور نداشت. در اين چند سال و 

هيچ رويکرد باالی سر  ين دههدر همين نيمه نخست ابه طور مشخص 

کارگران هيچ نقشی در سازماندهی اعتصابات يا ساير شکل های جنبش آنان، 

به هيچ ميزان ايفاء نمی نمود. حزب توده دوران کمای چند دهساله ناشی از 

ضربات روزهای کودتا را طی می کرد!! و حتا در چهارچوب رفرميسم 

انجام نمی داد. فعالين کارگری  ارتجاعی خود هيچ کاری در ميان کارگران

ً به  ً فعاليتی داشتند، اين کار را صرفا طرفدار يا عضو حزب، اگر هم احيانا

عاالن ف  مثابه افراد مجزا و بدون ارتباط تشکيالتی انجام می دادند. دامنه تالش

از هيزم بياری سنديکاهای ماوراء ارتجاعی دست ساخت ساواک واقعاً حزبی 

هيچ يک از دو سازمان چريکی روز نه فقط هيچ تأثيری بر فراتر نمی رفت. 
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جنبش کارگری نداشتند که اساساً از هيچ شانسی برای هيچ  شکل اثرگذاری بر 

سازمان «فراز و فرود مبارزات جاری توده های کارگر برخوردار نبودند. 

چه در شرائطی که هنوز به مذهب می آويخت، چه در پروسه » مجاهدين خلق

ارتجاع اسالمی و چه به ويژه بعد از پايان اين پروسه، درصد باالئی  گسست از

از اعضای خود را راهی کارخانه ها می کرد اما حضور اين عده در ميان 

کارگران هيچ ربطی به هيچ نوع تالش يا برنامه ريزی برای شرکت در 

مبارزات روز کارگران و تأثير بر سير حوادث درون کارخانه ها نداشت. 

مان چريکهای فدائی خلق حتا به همين حضور فيزيکی بدون هيچ نقش نيز ساز

رغبتی نشان نمی داد و هيچ کاری در اين زمينه نمی کرد. در طول اين سالها 

 »کار آرام سياسی ميان کارگران«گروههای بسيار کوچکی که هويت خود را با 

ميان آنها می توان تعريف می نمودند اينجا و آنجا به کارخانه ها می رفتند، از 

نها و مشابه اي» گاما«، »يکا«، »ساکا«، »پروسه، تاکتيک«به محافلی مانند، 

اشاره کرد. هيچ کدام اين محافل نيز در موقعيتی نبودند که حتا در دايره همان 

ای کمکی بر هيچ جهت گيری های عميقاً رفرميستی و واپسگرای خود قادر به

ری باشند. ماحصل کالم اينکه در نيمه اول راه اندازی کمترين اعتراض کارگ

خورشيدی جنبش کارگری ايران پهنه دخالت هيچ حزب، محفل يا  50دهه 

سازمان باالی سر خود و مدعی رهبری و مشکل گشايی امور روزمره خود 

نقش ساز و کار قدرت يا اسب  ،نبود. اين جنبش در همين راستا، در هيچ سطح

ه حساب با بورژوازی حاکم يا اپوزيسيون را هم تروای اين نيروها برای تسوي

بازی نمی نمود. پيداست که در اين دوره نيز هر دار و دسته ارتجاعی 

بورژوازی به طور قطع برای حداکثر شستشوی مغزی کارگران و تبديل جنبش 

آنها به مرکب قدرت خود تقال می کرد، اما اين نوع جريانات نه فقط هيچ 

تراض يا حتا نفس کشيدنی تشويق نمی کردند که به اندازه کارگری را به هيچ اع

رژيم حاکم از شنيدن نام مبارزه و جنب و جوش توده کارگر وحشت داشتند. 

پيش از ادامه سخن بايد باز هم تأکيد کنم که در اينجا همه بحث ما حول وضع 

می چرخد، اينکه يک سال پس  50سال اول دهه  5جنبش کارگری ايران در 



385 

 

 هایاسالمی بر دامنه فعاليت وازیبورژهار اختاپوس  1356سال تاريخ در از آن

سازمان يافته چندين ساله خود بخش عظيمی از اين جنبش را می بلعد، موضوع 

ديگری است که ما در فصل قبلی همين کتاب به اندازه الزم در باره اش توضيح 

داری های و ميدان انداده ايم. عجالتاً همه حرف بر سر پروسه مبارزات کارگر

جنبش کارگری در چند سال ابتدای اين دهه است. در اين دوره کوتاه هر چه 

 ريخته می شد، آنانبود خود کارگران بودند، شالوده هر اعتصابی توسط خود 

هر شورش و خيزشی از سوی توده کارگر برنامه ريزی می گرديد و جامه 

عتصابی مجموعه هماهنگی عمل می پوشيد. نيروی سازمانده هر اعتراض و ا

از فعالين کارگری و ساير همزنجيران آنها بودند. هيچ صدر و ذيل و باالنشين 

و سرکرده ای وجود نداشت، فعاالن جنبش و آحاد توده طبقه کارگر دست در 

دست هم داشتند، آنها برای مبارزه متحد روزمره گوش به زنگ دستورات 

بلکه از درون مجاری واقعی زندگی، صادره هيچ قدرت ماوراء خود نبودند، 

پيوند يگر دکالً مشترکات عينی طبقاتی به هم کار، استثمارشوندگی، ستمکشی يا

می خوردند. تجربه داران به کسانی که فاقد تجربه بودند می آموختند. آنان که 

ا و تجارب هی دانستند ياد می دادند. دانشبيشتر می دانستند به افرادی که کمتر م

های حاصل هر اعتصاب زادراه ر و پود جنبش جاری می شد و آموزشتاموجود 

  سازماندهی بهتر مبارزات بعدی می گرديد. 

وسعت، کثرت، طول مدت اعتصابات و همپيوندی توده های کارگر به هيچ  .2

وجه قابل قياس با دو دوره پيش نبود. بسيار بعيد است بتوان کارخانه يا حتا 

را در شهرهای مختلف، به ويژه در مراکز مهم کارگاه نه چندان بزرگی 

چند يا حداقل يک بار  50صنعتی پيدا کرد که کارگران آن در نيمه اول دهه 

چرخ کار و توليد را از کار باز نداشته باشند. منحنی وقوع اعتصابات مستمراً 

رژيم شاه تصريح کرد که » وزارت کار« 53سير صعودی داشت. در سال 

بار دست به اعتصاب زده است. رقمی  3در طول اين سال  هر کارگر ايرانی

که آن روز حتا در مقياس بين المللی به يک رکورد می ماند. اعتصابات در 

پاره ای موارد به درازا می کشيد، کارگران مقاومت صاحبان سرمايه در مقابل 
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خواسته های خود را با طوالنی کردن هر چه بيشتر مبارزات پاسخ می دادند، 

هفته ای يا حتا بيشتر در واحدهای صنعتی دارای چند هزار دومار اعتصابات ش

کارگر کم نبود. يکپارچگی و اتحاد کارگران در جريان مبارزه توجه همگان 

کارگران در اعتصاب شرکت می کردند  تمامی آحادرا به خود جلب می نمود. 

 ،ه های خويشو به طور معمول، همدل و همراه تا تعيين تکليف نهائی خواست

  ادامه می دادند. 

يک تفاوت بسيار فاحش ديگر اين دوره با دو دوره قبل، ابعاد خفقان و  .3

سرکوب مبارزات کارگران توسط رژيم شاه بود. در هر دو برهه تاريخی 

و نيز سال های قبل و بعد کودتای سياه سوم اسفند جنبش  1332تا  1320

اموش نکنيم که در آن دوره ها، تشتت کارگری قطعاً سرکوب می گرديد اما فر

حاد درون ساختار قدرت رژيم ها در يک سوی و حضور گسترده توده های 

ميليونی معترض در پهنه معادالت اجتماعی روز، کم يا بيش بر ماشين قهر 

وضع اساساً چنين نبود.  50نظامی سرمايه لگام می زد، در نيمه نخست دهه 

، از حمايت همه جانبه دار و ثبات می ديدرژيم شاه خود را در ستيغ اقت

های امريکائی و کالً غربی برخوردار بود. با اردوگاه شوروی و  امپرياليست

يچ ه ی رابطه اقتصادی و سياسی تنگاتنگ داشت.اروپای شرق کشورهایهمه 

خطری از هيچ کجای دنيا تهديدش نمی نمود. به رغم درهمرفتگی بسيار عميقی 

بسياری از  که با بورژوازی اياالت متحده و حاکمان اين کشور داشت، برای 

نظريه پردازان روسی و سياستگذاران اين قطب نيز نيروی دست به کار تحول 

زه خليج، حرف اول را سوسياليستی ايران قلمداد می شد!! در خاورميانه و حو

می زد و نقش ژاندارم يکه تاز منطقه را ايفاء می کرد. در فاصله مرزهای 

داخلی، هر روز بيش از روز پيش، خطر احتمالی يا خيالی توسعه نفوذ دو 

سازمان چريکی چپ را از سر خود رفع می نمود. هيچ صدای مخالفی از هيچ 

هيچ ميزان آزارش نمی داد و  اپوزيسيون رسمی و پيشينه دار بورژوازی به

نوحه و زاری های مالمت جويانه سرمايه داران زيادت خواه پان اسالميست 

نه فقط هيچ دردسری برايش پديد نمی آورد که به حل و فصل مشکالت مهم 



387 

 

دامنگيرش از جمله چالش کمونيسم و خطر جنبش کارگری  کمک هم می کرد. 

مود و بر همين اساس از تمامی توان رژيم در چنين موقعيت مساعدی سير می ن

الزم برای سرکوب مبارزات توده های کارگر برخوردار بود. قتل عام وسيع 

و توده کارگر عاصی کارخانه نساجی  1350کارگران جهان چيت در سال 

فقط نمونه هائی از سبعيت های رژيم شاه عليه جنبش  1354شاهی در سال 

  می نهاد.   کارگری در اين سال ها را به نمايش

دامنه مطالبات، ظرفيت پيکار و عزم دسته جمعی کارگران برای اعمال  .4

دوره  دوفشار بر بورژوازی، يکی ديگر از تمايزات بارز اين دوره در قياس با 

، دپيشين بود. افزايش دستمزدها محور اساسی جنگ و ستيزها را تعيين می کر

رخانه ها، اجرای طرح طبقه بندی کا» سود ويژه«مسائلی مانند، سهم بيشتر در 

مشاغل، غرامت سختی شرائط کار، کمک هزينه تأهل و اوالد و باال بردن 

ميزان آنها، همگی اجزاء متشکله همين خواست بودند. صاحبان سرمايه و رژيم 

شاه برای تنزل بهای نيروی کار طبقه کارگر تا سطح شبه رايگان، به هر 

آنها مزد محقر روزانه کارگران را شقه شقه . زدنددسيسه و جنايتی دست می 

می کردند و برای هر شقه آن پرونده ويژه ای تنظيم می نمودند. اين کار مجال 

همه عوامفريبی ها در يک سوی و سالخی هر چه ددمنشانه تر دستمزدها در 

حالی که حاصل جمع کل اين شقه ها . درکردسوی ديگر را برايشان فراهم می 

ر توده کارگعاش روزانه فروشندگان نيروی کار نمی رسيد و به هيچ کجای م

، اين چنين القاء می شد که گويا آنها از حق و حقوق در فقر غوطه می خورد

نه فقط دستمزد که انواع حقوق و مزاياها را دريافت و !! ندفراوانی برخوردار

رژوازی به بو ،هاکردن مزدها سوای القاء اين فريب می دارند!! طرح پاره پاره

امکان می داد تا جبهه مقاومت خود در مقابل خواست افزايش دستمزد را هر 

گرداند، آنسان که به جای يک خاکريز در سنگرهای متعددی طويل چه بيشتر 

به مقابله با اين خواست بپردازد. به طور مثال اگر زير فشار مبارزات کارگران 

م شده مزدها گردد، در رابطه مجبور به قبول چند لایر افزايش بر ميزان اعال

و مانند اين ها، » پاداش ماهانه«و » سود ويژه«با کمک هزينه تأهل و اوالد يا 
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از قبول هر گونه افزايشی اباء ورزد. طرح مذکور همين مشکل را از جهت 

ند چ ديگری نيز بر کارگران تحميل می کرد، توده های کارگر برای اينکه

 حملتمجبور می شدند، به جای  ،بيافزايند يشريالی بر بهای نيروی کار خو

هزينه های يک اعتصاب تمامی عواقب و خسارات احتمالی و گاه حتمی چندين 

  دور مبارزه و اعتراض را پذيرا گردند. 

سرمايه داران و رژيم سلطنتی سرمايه از همه اين راهکارها و ترفندها برای 

دست می زدند، اما سطح انتظار مقابله با خواست افزايش دستمزد توده کارگر 

کارگران به طور مستمر روند رشد می پيمود. رونق بازار انباشت، وضعيت 

اشتغال کامل و نياز گسترده بورژوازی به نيروی کار نيز اين روند را تقويت 

می کرد. با اينکه ميليون ها فروشنده جديد نيروی کار بر جمعيت پيشين طبقه 

سرمايه داران به ويژه در مراکز بزرگ صنعتی،  کارگر اضافه شده بود اما

انسانهای در جستجوی کار را از هم می دزديدند. صاحبان شرکت هائی مانند 

يرانا، گروه صنعتی بهشهر و رنا، با راه اندازی گروههای ايران ناسيونال، ا

راههای مواصالتی ساوه کرج يا  اتوبانو  ، مخصوصدر جاده های قديم خاص

جرين تازه وارد روستاها را سوار مينی بوس نموده و به کارگزينی مهاو تهران 

  کارخانه های خويش منتقل می ساختند. 

سرمايه داری در وسيع ترين سطح به نيروی کار احتياج داشت و توده های 

کارگر شاغل بدون هراس زياد از خطر بيکاری، خواست های اقتصادی خود 

رح و برای تحقق آن مبارزه می کردند. و در رأس آن ها افزايش دستمزد را ط

به  1353زير فشار همين مبارزات بود که ميزان مزدها مخصوصاً از سال 

صورت غيررسمی تا حدود قابل توجهی باال رفت. وزارت کار رژيم شاه بر 

روی نازل ماندن سطح دستمزدها حداکثر سرسختی را نشان می داد. افزايش 

تمامی توان کنترل می کرد و ميزان آن را حتا ساالنه بهای نيروی کار را با 

از نرخ تورم جاری پائين تر اعالم می نمود. صاحبان سرمايه اما با مشاهده 

چشم انداز بسيار وسوسه انگيز انباشت و حصول سودهای نجومی در يک 

سوی و زير فشار احتياج به کارگر و سرکشی مبارزات کارگران در سوی 
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از مصوبه وزارت کار رژيم تن می دادند. به طور ديگر به مزدهای باالتر 

در حالی که حداقل دستمزد مصوبه دولت هويدا برای  1354مثال در سال 

لایر در روز نمی رسيد، مزد رسمی روزانه در غالب  160کارگران ساده به 

  لایر بيشتر بود. 200کارخانه های جاده کرج از 

ت کارگران در اين دوره، فاز نکات باال به عنوان شاخصهای وضعيت مبارزا

بسيار نيرومندی از سرمايه ستيزی خودپو و خودانگيخته توده های کارگر را 

مراکز کار و توليد ميدان جدال خودجوش  همهدر معرض انظار قرار می داد. 

دو طبقه اساسی جامعه سرمايه داری بود. کارگران علی الظاهر و به زعم 

می کردند!!اما آنها درگير مبارزه طبقاتی رايج چپ لنينی، مبارزه سياسی ن

بودند و هر سطح مبارزه طبقاتی در عين حال يک مبارزه سياسی است. چپ 

لنينی کل دار و ندار مبارزه سياسی را در رژيم ستيزی دموکراتيک فراطبقاتی 

خالصه می کند و هر شکل يا هر سطح مبارزه طبقاتی کارگران را به خاطر 

حزب سياسی نيست، يا با هدف مستقيم سرنگونی يک  اينکه تحت رهبری يک

فاقد هر نوع بار  ،لت ديگر بورژوازی صورت نمی گيرددولت و آوردن دو

انجام می دادند نه  50.!! اما آنچه کارگران ايران در دهه می خواند سياسی

فرار از مبارزه سياسی بلکه اجتناب از رژيم ستيزی راديکال نمايانه بورژوائی 

با قوای سرکوب يکی از درنده ترين رژيم های و همه روزه ها مستمراً بود. آن

تاريخ سرمايه داری دست و پنجه نرم می کردند و اين کار را در بطن مبارزه 

برای کاهش فشار اين استثمار و به عنوان  عليه شدت استثمار و توحش سرمايه،

ات بردگی مزدی جزء اليتجزای پروسه جدال خود با طبقه سرمايه دار و مناسب

به پيش می بردند. سرمايه ستيزی توده کارگر در اينجا قطعاً ابتدائی، فاقد بلوغ 

و عميقاً آسيب پذير بود، با همه اينها يک چيز را فراموش نکنيم. مبارزات 

کارگران در اين دوره بارقه های طبقاتی ضد سرمايه داری به مراتب بيشتری 

پر سر و صدای آنها در پشت سر حزب  در قياس با مبارزات سياسی بسيار

دارا بود. جمعيت عظيم کارگری که  1332تا  1320توده در فاصله سالهای 

صفوف طوالنی ميتينگ های سياسی حزب توده را پر می ساختند و عظمت 
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می بخشيدند، کل قدرت پيکار خود را ارمغان تسويه حساب بخش های مختلف 

 50اما جنبش کارگری نيمه نخست دهه ارتجاع بورژوازی با هم می کردند، 

چنين نمی نمود. اين قدرت را ولو در سطحی بسيار نازل تار و پود ترميم و 

بهبود موقعيت بسيار فرسوده خود در مقابل طبقه سرمايه دار می کرد. در اينجا 

شايد اشاره به يک واقعه تاريخی مشابه و زاويه نگاه مارکس به اين حادثه، 

ميالدی چند هزار کارگر در شيليسيای  1844اشد. در سال حاوی درسهائی ب

آلمان با طرح خواست افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند، سرمايه داران 

در مقابل مطالبه توده های کارگر مقاومت کردند، قوای سرکوب سرمايه مطابق 

معمول عليه کارگران وارد ميدان شد و با توسل به قهر و سرکوب، اعتصاب 

نشريه » روگه«ر هم شکست. در آن زمان مارکس همراه با دوستش را د

را منتشر می ساختند. روگه مقاله ای » آلمانی –سالنامه فرانسوی « معروف 

نوشت و اعتصاب کارگران شيليسيا را به خاطر فقدان بار سياسی آن کم اهميت 

 رخواند. وی اصرار داشت که اين گونه اعتصابات به دليل سياسی نبودن ب

س با خواندن مقاله تأثيری نخواهد گذاشت!! مارکهيچ اوضاع جاری آلمان 

همکاری خود با وی پايان داد و همين دليل يا هر دليل ديگر، به  روگه اوالً به

  ثانياً اساس نظرات روگه را به باد انتقاد گرفت. 

 ابه مقايسه ميان اعتصاب کارگران شيليسي به مقاله روگه، در نقد خويش مارکس

با مبارزات سياسی همزنجيران انگليسی آن ها پرداخت و خيزش نخست را 

مهم تر، تعيين کننده تر و اثرگذارتر از اعتراضات سياسی کارگران انگليسی 

ارزيابی کرد. ماحصل کالم مارکس اين بود که بحث بر سر داشتن يا نداشتن 

غيير برای ت آگاهی سياسی نيست. آگاهی کارگر بايد طبقاتی و سالح جنگ وی

ريشه ای عينيت موجود باشد. مارکس اضافه کرد که اعتصاب اقتصادی 

ه سهم ب کارگران شيليسيا تا آنجا که به رشد و پرورش اين آگاهی کمک می کند

اثرگذار و ارزنده است، در حالی که مبارزات سياسی توده کارگر انگليس  خود 

جا به جائی اساسی در اوضاع  به دليل فقدان بنمايه طبقاتی الزم قادر به هيچ

  )144روز آن کشور نيست. (
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های ديگرش کليد درک يکی از آشوب زده ترين حرف کلاين سخن مارکس مثل 

مسائل مورد کشمکش درون جنبش کارگری جهانی است. کارگران می توانند 

غواصان چيره دست بحر بيکران سياست باشند، با بيشترين آگاهی سياسی 

نيرومندترين رژيم ها را سرنگون سازند، انقالب پشت سر انقالب راه اندازند 

اين تاخت و تازها ورشکستگان به تقصير، مفلوک، و سرانجام پس از همه 

سردرگم و از همه لحاظ مات کارزار طبقاتی گردند. اين سرنوشتی است که 

در طول قرن بيستم در آسيا، آمريکای  جهانیبخشهای عظيمی از طبقه کارگر 

 سيارب رويه ديگر ماجرا نيزالتين، آفريقا و اروپای شرقی تجربه کرده است. 

ست. توده های کارگر می توانند گسترده ترين جنبش ها را برای درس آموز ا

تحميل مطالبات اقتصادی، رفاهی و اجتماعی خود بر بورژوازی سازمان 

دهند، می توانند خيره کننده ترين پيروزی ها را در اين قلمروها به دست آرند 

اين  راما باز هم بازندگان سرگردان، زبون و مستأصل مبارزه طبقاتی باشند. د

زمينه نيز سرنوشت طبقه کارگر اروپای شمالی و غربی و کل آمريکا بهترين 

بر آن تصريح داشت  و بسيار آگاهانه آنچه مارکس به درستی مصداق است.

های اقتصادی، سياسی، زی مبارزه کارگران در تمامی حالتجوهر سرمايه ستي

 خيزش کارگرانحقوقی، مدنی، فرهنگی و کل قلمروهای زندگی اجتماعی بود. 

پديده بی اهميتی تلقی می شد زيرا شعارهای تغيير قدرت » روگه«شيليسيا برای 

سياسی حاکم را بر سپهر وضعيت روز آلمان نمی کوبيد، اما مارکس بالعکس 

در پيچ و خم همان جنبش اقتصادی بارقه های صف آرائی خودپوی طبقاتی 

، او حتا حمله کارگران توده کارگر در مقابل سرمايه را مشاهده می کرد

کارخانه به ماشين ها در اعتراض به بيکار شدن خويش را حمله آنها به سرمايه 

می ديد. چرا چنين می انديشيد و حادثه مذکور را اين گونه به نظر می آورد؟ 

حاضر ما حائز  مهم است و به ويژه در بحثکامالً پرسشی است که پاسخش 

اسير رفرميسم راست  »شيليسيا«گران کار روز شورشاهميت بسيار است. 

سنديکاليستی نبود و برای دموکراسی طلبی ميليتانت بورژوائی هم هيچ تره ای 

خرد نمی نمود. رژيم ستيزی بدون بنمايه ضديت با سرمايه را اهميت نمی داد، 
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دنبال عريضه نويسی و بستن دخيل به شرع و عرف و حقوق و مقررات و 

 و سرمايه داران هزاران کارگر عليه آنچه سرمايه دولت بورژوازی هم نبود.

در تالش برای باال بردن  صاحبان سرمايهبر سرشان می آورد می شوريدند، 

وحشيانه تر نيروی کار هر چه هر چه بيشتر بارآوری کار اجتماعی و استثمار 

کارگر بيکار  های ماشين آالت مدرن را وارد پروسه توليد می ساختند، توده

، بانی و باعث اين بيکاری و ندبه ورطه گرسنگی و فقر می افتادمی شد، 

خواری هيچ چيز سوای سرمايه نبود اما سرمايه لباس ماشين آالت تن داشت و 

کارگران بدون هيچ توسل به قانون و در شخصيت سرمايه دار ظاهر می شد. 

به قرار و مدنيت و مذهب و وعظ و اندرز و حقوق سرمايه و صرفاً با اتکاء 

به ماشين آالت و از اين طريق به سرمايه  قدرت تعيين کننده طبقاتی خويش

حمله می کردند و مارکس همين حمله را جلوه شفاف سرمايه ستيزی خودجوش 

کارگران می ديد و بر روی باليدن و شاخ و برگ کشيدن و بلوغ آن محاسبه 

می کرد. چيزی که قطعاً نيازمند دخالتگری خالق، آگاه، افق دار و نقشه مند 

  نبش کارگری و انسان هائی مانند خود مارکس بود. فعالين اندرونی ج

تمامی ماجرا و مباحث باال در مورد وضعيت مبارزات طبقه کارگر ايران، در 

خورشيدی هم صدق می نمود. در اينجا هم کارگران  50نيمه نخست دهه 

عريضه نگاری نمی کردند. به قانون، ناموس نظم، شريعت و حقوق سرمايه 

ً از قدرت طبقاتی خود آغاز می نمودند. اين توسل نمی جستند.  بالعکس دقيقا

قدرت را وارد ميدان می ساختند. در اين راستا، برخی وقت ها تاکتيک های 

بسيار مسخره ای را هم به کار می گرفتند، مثالً وقتی از زمين و آسمان آماج 

 شبيخون قوای قهر و سرکوب رژيم سلطنتی بورژوازی واقع می شدند، ناگهان

اينجا و آنجا عکس شاه را بر دست بلند می کردند!! کارگران مسلماً کار بسيار 

انجام می دادند، اما تصور بسيار نادرستی است اگر فکر کنيم که آنان  غلطی

با اين کار، روی به دولت و قدرت و قرار و سلطنت سرمايه می نهادند، آنها 

س تمثال کريه خدای قهر به طور واقعی دست به چنين عملی نمی زدند، بالعک

و کشتار و سبعيت سرمايه را خشت و خاشاک معماری خاکريز مقاومت خود 
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در برابر ارتش درنده سرمايه می ساختند. آنها به عمله و اکره دژخيم يا 

شستشوی مغزی شده سرمايه می گفتند که شما از بشريت چيزی نمی دانيد، هر 

ت بر بسته است، آلت فعل و چه خوی و خلق انسانی است از وجودتان رخ

مطيع بدون اراده شاه سرمايه می باشيد و ما با وقوف کامل به همه اينها، از 

عکس همين اختاپوس، برای دفع تهاجم شما و برای اثبات سرسپردگی وقيح 

شما استفاده می کنيم. جنبش کارگری ايران در اين دوره کامالً بی افق، پراکنده، 

در عرصه ارتقاء سرمايه ستيزی خودانگيخته  ضعيف و آسيب پذير بود.

طبقاتی خود به هستی آگاه ضد کار مزدی، هيچ اندوخته قابل اتکائی به نمايش 

کارگران سواد خواندن و نوشتن نداشتند. ديدن روزنامه  %80نمی نهاد. حدود 

در دست يک کارگر بيشتر به عجايب باور نکردنی می ماند. جهل و خرافه در 

ده های کارگری بيداد می کرد. دانش سياسی و حتا اجتماعی توده ميان خانوا

کارگر پائين بود. محافظه کاری، قناعت پيشگی، سياست گريزی، وحشت از 

رژيم و ساواک بسان خوره تار و پود هستی اجتماعی آنها را می خورد. همه 

اين معضالت، کاستی ها و فروماندگی ها وجود داشت، اما همزمان جنبش 

ران در همه مراکز کار و توليد، بدون اينکه دنباله رو هيچ نيروی ماوراء کارگ

اين يا آن اپوزيسيون بورژوازی را ايفاء  پياده نظامخود باشد، بدون آنکه نقش 

نمايد و بدون اينکه در منجالب رفرميسم منحط راست سنديکاليستی غوطه 

ی نمود، خورد سرکشی می کرد و پيش می تاخت. مطالباتش را مطرح م

اعتصاب می کرد، بزرگترين تراستهای صنعتی را از چرخش باز می داشت. 

رود عظيم اضافه ارزش ها را از جريان فرو می انداخت، قدرت خود را اعمال 

می نمود و به ضرب همين قدرت بسياری خواست های خود را بر درنده ترين 

  مود.سرمايه داران و دژخيم ترين رژيم های سرمايه تحميل می ن

خورشيدی در ايران، با اين مختصات از  50جنبش کارگری نيمه اول دهه 

ظرفيت بسيار مساعدی برای باليدن و ارتقاء به يک جنبش آگاه طبقاتی و 

سوسياليستی برخوردار بود. اما وقوع اين رخداد ساز و برگ های فراوانی 

ز همه چيز می خواست که هيچ کدام وجود نداشت. پيش از هر چيز و مهم تر ا
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به فعالين آگاه اندرونی اثرگذاری نياز داشت که شناوران ماهر شط خروشان 

مبارزه طبقاتی باشند، فعالينی نه در باالی سر کارگران بلکه به عنوان آحادی 

از آنان، نه در لباس دانشوران طبقات دارا که در سلک توده فروشنده نيروی 

ضوی ارگانيک از جنبش جاری، کار، نه حزب نشين مأمور سربازگيری که ع

نه با سر اردوگاه که اهل پيکار ضد کار مزدی، نه نمازگزار قبله سرمايه داری 

دولتی که آشنا به افق الغاء بردگی مزدی، نه سنديکاليست که پرچمدار 

سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری، نه لنينيست که ادامه دهنده راه مارکس، 

نگونی طلب ضد سرمايه، نه دست به کار شقه شقه نه رژيم ستيز خلقی که سر

کردن جنبش کارگری و آويختن هر جزء آن به رفرم طلبی و دموکراسی جوئی 

 متشکلفريبکارانه بخشی از ارتجاع بورژوازی که صاحب عزم جزم برای 

شورائی توده وسيع طبقه کارگر عليه تمامی اشکال ستم و ديکتاتوری و  نمودن

و باالخره نه مشتاق تعويض و تبديل  نوع دولت و نظم  سبعيت سرمايه داری

و برنامه ريزی سرمايه که فعال آگاه جنبش امحاء رابطه خريد و فروش نيروی 

برای اينکه ببالد و برای اينکه بر  50کار، جنبش کارگری نيمه نخست دهه 

متن و در بطن رويدادهای لحظه، به لحظه روزش فاصله پر از پيچ و خم و 

خ ميان سرمايه ستيزی خودجوش طبقاتی تا ضد سرمايه داری آگاه سنگال

مارکسی و کمونيستی را طی کند به جمعيت مصمم و فداکاری از اين فعالين 

  اندرونی احتياج داشت. 

نياز دوم بسيار حياتی جنبش برای طی اين مسير گسست کامل آن از همه 

ود. گمراهه های حفاری گمراهه های سر راه مبارزه طبقاتی توده های کارگر ب

شده توسط هر دو طيف رفرميسم راست سوسيال دموکراتيک و اشکال بسيار 

پرتنوع رفرميسم چپ نمای لنينی که کل جنبش کارگری جهانی روز را در 

مصادره خود داشتند و نقش سد مهم سر راه هر جهتگيری واقعی کمونيستی 

مه کردند. جنبش کارگری ني لغو کار مزدی پرولتاريای بين المللی را بازی می

در ايران بدون گسست باال و بدون چرخيدن بر ريل واقعی جنگ  50اول دهه 

ضد سرمايه داری هيچ سرنوشتی سوای آنچه برايش رخ داد نمی توانست داشته 
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باشد. هنوز که هنوز است هيچ جزء کوچک يا بزرگ چپ ايران يا دنيا قبول 

بعد در شکل جنبش گسترده، سراسری و  به 56ندارد که آنچه از اواخر سال 

توده ای وارد خيابان های کل شهرهای ايران شد و راه سرنگونی رژيم شاه را 

بود. جنبشی وسيع و  50پيش گرفت، همين جنبش کارگری نيمه اول دهه 

نيرومند که همه جا، در تمامی کارخانه ها، مناطق خارج محدوده شهرها و 

ور داشت. جنبشی که با اين تنه بسيار نيرومند، مراکز مختلف کار و توليد حض

فاقد شعور آگاه ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی بود. جنبشی که در 

پر توان و پرشکوه عليه سرمايه جنگيد اما اين کار را نه با  ،طول چند سال

هستی آگاه طبقاتی و نه با سر بيدار کمونيستی که به حکم تضاد سرشتی 

و طاغی در هستی طبقاتی خود انجام می داد. چنين جنبشی   خودجوش، سرکش

با چنين وضعيتی چند گام اين طرف تر در شرائطی که سرمايه داری ايران به 

ورطه بحران کوبنده اقتصادی افتاد قادر به يافتن هيچ راهی به سوی هيچ افقی 

 قبرای غلبه بر وضع موجود نمی شد. بايد راهی می جست و وقتی که خود غر

در فروماندگی مفرط از عهده اين کار بر نمی آمد، ارتجاع هار بورژوازی 

سازمان يافته اسالمی بود که با بيشترين آمادگی الزم به سراغش می رفت. 

عنان اختيارش را می قاپيد، سوار موج آن می شد و به عرش قدرت می تاخت. 

ن دوره رنامه پيکار ايدر اين باره بعداً به تفصيل صحبت خواهيم کرد. عجالتاً کا

  مرور کنيم.  و دقيق تر کارگران را بيشتر

 

  کارگران و طوفان پرموج اعتصابات

  شورش کارگران جهان چيت

کارخانه جهان چيت در شهر کرج قرار دارد. سرمايه دار صاحب شرکت 

محمدصادق فاتح يزدی بود که سوای اين مؤسسه، غول های صنعتی فراوانی 

را در مالکيت خود داشت. چای جهان، روغن نباتی جهان، نخ سازی جهان، 

سردخانه جهان، روغن موتور جهان، الستيک سازی آرمه، شرکت آبادانی 
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بافندگی جهان، بنگاههای متعدد کشاورزی و دامداری جهان و ليست جهان، 

بلند باالئی از اين صنايع و کارخانه ها همگی به او تعلق داشتند. فاتح هزاران 

باالتر  2000کارگر را استثمار می کرد. فقط شمار کارگران جهان چيت از 

 ی سر بهبود. شدت استثمار در تمامی بنگاهها و شرکت های تحت مالکيت و

مرگ می سود. او برای تشديد باز هم افزونتر اين استثمار دست به هر توحشی 

بيکار و گرسنه را از يزد، شهر زادگاه خود به های می زد. خيل کثير انسان 

سوی تهران کوچ می داد تا نيروی کار اين نفرين شدگان جهنم سرمايه را به 

ان حومه های تهران بخرد و بهائی حتا نازل تر از بهای شبه رايگان کارگر

آماج استثمار وحشيانه خود قرار دهد. با سالح فريب دين به جان مفلوک ترين، 

ن ها را در سوزان تريل ترين کارگران زن می افتاد و آنگرسنه ترين و مستأص

و کشنده ترين شرائط کاری، با طوالنی ترين روزانه های کار می فرسود و 

دستمزد کارگران در همه کارخانه های وی،  از هستی ساقط می ساخت. سطح

کارگر اين  2000از جمله در جهان چيت بسيار پائين بود. در چنين وضعی، 

ارديبهشت سال  6کارخانه تصميم به اعتراض و اعتصاب گرفتند. آن ها در 

روز به سرمايه دار جنايتکار مالک  3خواستار افزايش دستمزد شدند و  1350

خواست آنها را محقق سازد. فاتح با بی تفاوتی  شرکت فرصت دادند تا

متفرعنانه چندش باری که خاص همه کارفرمايان به ويژه اسالم ساالران 

آنهاست نه فقط هيچ تمايلی به هيچ ميزان افزايش مزدها نشان نداد که دنيائی 

 8تهديد و تحقير و قهر ضد بشری را هم بر سر کارگران آوار کرد. روز 

ن موعد اولتيماتوم بود و کارگران با ديدن واکنش ماالمال از ارديبهشت پايا

نخوت و نفرت سرمايه دار، شيپور شروع اعتصاب را به صدا در آوردند.  

صاحب کارخانه مطابق معمول از قوای سرکوب رژيم سلطنتی سرمايه استمداد 

نمود و در يک چشم به هم زدن شمار کثيری ژاندارم برای خفه کردن صدای 

ران وارد محيط کارخانه شدند. ژاندارم ها با توسل به زور و قهر و تهديد کارگ

به کشتار کوشيدند تا اعتصاب کنندگان را به سر کار باز گردانند اما کارگران 

ولو نه هميشه، ولی تاريخاً، در غالب رخدادها، به ويژه بر سر بزنگاههای 



397 

 

 گرسنگی در يک سوی ر ومردن زير فشار استثمامهم، ثابت نموده اند که ميان 

دومی را انتخاب می کنند. ، پيکار طبقاتی در سوی ديگر در پروسهو مرگ 

توده کارگر جهان چيت نيز دقيقاً چنين کردند. آنان ايستادند و با مقاومت خود 

صحنه ای بسيار پرشکوه  از نبرد نابرابر ميان سرمايه و کار را به نمايش 

و توحش خود افزود و متقابالً کارگران آماده گذاشتند. قوای سرکوب بر تهديد 

تهران به سوی  –کارگر در طول جاده کرج  2000راهپيمائی گرديدند. 

راه افتادند. ظاهر ماجرا اين بود که آنان  داری دولت سرمايه» وزارت کار«

ارخانه به دولت درنده می روند تا از دست سرمايه دار جنايتکار صاحب ک

در اينکه کارگران اسير اين توهم بودند جای حرفی  شکايت کنند!! سرمايه

نيست، اما يک چيز را نبايد از ياد برد. اگر همان موقع از جمعيت انبوه 

کارگران عازم وزارت کار رژيم می پرسيدی که واقعاً از اين امامزاده انتظار 

آری می رويم تا « درصد آنها قطعاً به طنز می گفتند:  80معجزه ای دارند؟! 

با همه اينها کارگران می رفتند و »!! کايت دزد را پيش رئيس دزدان بريمش

همين کار نادرست را انجام می دادند!! چرا؟ پاسخ دشوار نيست. آنها عليه 

سرمايه عاصی بودند، فشار قهر سرمايه زن و کودکانشان را به گرسنگی و 

راه و رسم  مرگ تهديد می نمود، بايد مبارزه می کردند و چه جای تعجب که

درست مبارزه عليه سرمايه داری را نمی دانستند. جنبش آنها از لحظه پيدايش 

تا آن روز توسط رژيم های حاکم و دولت های بورژوازی سرکوب و توسط 

احزاب باالی سر آنها و داعيه دار رهائی بشر، از گمراهه ای به گمراهه ديگر 

  رحل اقامت افکنده بود. 

اهپيمائی اعتراضی خويش را به سمت شهر تهران کارگر ر 2000بيش از 

ادامه دادند. در هر دو سوی جاده ای که پيش می رفتند کارخانه پشت سر 

کارخانه قرار داشت. واحدهای صنعتی بسيار بزرگی که در هر کدام صدها و 

هزاران کارگر مشغول توليد اضافه ارزش و سرمايه برای سرمايه داران 

ی نشان می داد که از ميان اين کارگران عده ای با بودند. گزارش های بعد

شنيدن صدای همزنجيران معترض خود از پشت ديوارها، با احساس درد 
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مشترک و رنج همگانی آماده پيوستن به صف آنها می گرديدند. بعضاً اين کار 

را می کردند و درست به همين دليل کارفرمايان و حراست کارخانه ها دستور 

ی درهای ورودی و خروجی کارخانه ها دادند. با همه اين ها بر به بستن تمام

اساس خبرهای آن روزها در طول دقايق  راهپيمائی، کارگران نسبتاً زيادی به 

صورت تک تک و پراکنده به صف اعتراض کنندگان ملحق گرديدند. شمار 

نفر بالغ شد. قوای  1000اين عده باز هم مطابق گزارشات همان روزها به 

کوب با مشاهده اين وضع احساس فروماندگی نمود و ضمن تماس با مراکز سر

قدرت نظامی رژيم تقاضای اعزام نيروی بيشتر کرد. کارگران در ادامه 

راهپيمائی به منطقه موسوم به کاروانسراسنگی رسيدند و در همين جا بود که 

سرباز، تحت فرماندهی صاحب منصبان مزدور، سوار بر  1000حدود 

ون های ارتش منفور شاهنشاهی راه را بر توده معترض کارگر بستند. کامي

مسلسل ها به سينه بردگان مزدی سرمايه نشانه رفت و راهپيمايان با اراده 

استوار آماده مقاومت شدند. کارگران با سنگ و کلوخ به جنگ مسلسل ها 

نگ جشتافتند و در لحظات نخست توانستند صفوف مزدوران را به عقب رانند. 

مغلوبه شد، فرماندهان آدمکش ارتش با کسب جواز از مقامات باال دستور قتل 

ان مزدورعام صادر کردند. صف بسيار طوالنی کارگران گلوله باران گرديد. 

وی نارنجک به س اکتفاء نکردند. آنها مقاديریپليد و جانی سرمايه به اين نيز 

عده زيادی کشته شدند و شمار بسيار توده کارگر عاصی شليک نمودند. 

نفر باالتر  20زيادتری زخم های سنگين برداشتند. آمار کشتگان آن روز از 

رفت. وجيه هللا حشم فيروز، حسن نيکوکار و علی کارگر از جمله کشته شدگان 

بودند. کارگران از ادامه راهپيمائی باز ماندند، آنها قهراً و به زور سرنيزه 

شکست خوردند و اگر چه ظاهراً چند ريالی به دستمزدهای آنان  پراکنده شدند،

  اضافه گرديد اما به خواست خود نرسيدند. 

شورش کارگران جهان چيت و کشتار آنها در روزهای وقوع رويداد بحث های 

گوناگونی را در درون رژيم شاه، در ميان توده های وسيع طبقه کارگر، در 

ون سازمانهای چريکی مسلح دامن زد. سطح جامعه به طور کلی و در در
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فردای روز کشتار، عباس هويدا نخست وزير وقت رژيم درنده سلطنتی 

سرمايه، به طور ضمنی اعالم داشت که برای مقابله با موج مبارزات کارگران 

بايد چاره ای ديگر انديشيد. او همان روز از طرح راه حل خويش يا راه حل 

ر حاکم دريغ نکرد. ماحصل حرف هويدا اين بخشی از ارتجاع بورژوازی ها

بود که کارگران بايد صاحب سنديکا گردند و کشمکش ها از هر جنس و در 

هر سطح خفته و آرام در درون سنديکاها و اتحاديه ها حل و فصل گردد. تعبير 

زمينی اين سخن بسيار صريح و آشنا بود. اينکه بايد سنديکاها و اتحاديه هائی 

د راه شکل گيری مبارزات کارگران شوند و کار سرکوب جنبش پديد آيند، س

  کارگری از اين طريق نيز سوای اعمال قهر نظامی دنبال گردد. 

طبقه کارگر ايران از کشتار همزنجيران جهان چيتی خود نه فقط هيچ وحشتی 

به دل راه نداد که از فردای همان روز بر دامنه و عمق و شدت مبارزات خود 

ا از آنچه روی داده بود نه هراس و واهمه که مبرميت مبارزه و افزود. آنه

شکوه جان دادن در پروسه جبری پيکار عليه استثمار را آموختند و به هم ياد 

را » مصادره به مطلوب«دادند. سازمانهای چريکی در تحليل واقعه، پرونده 

ياد فر از بايگانی منطق ارسطوئی بيرون آوردند و خطاب به توده های کارگر

های ماست. همه راهها بسته است و  زدند که همه چيز گواه درستی حرف

توسل به مبارزه قهرآميز چريکی تنها راه است!! آنها بعدها کوشيدند تا با انجام 

عملياتی، کارگران را متوجه وجود خويش و درستی راه خود سازند. سازمان 

محمدصادق  1353سال چريکهای فدائی خلق ايران در روز بيستم مردادماه 

فاتح يزدی سرمايه دار منفور و سفاک کارخانه را به جرم کشتار کارگران 

هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند. سازمان مجاهدين خلق نيز در بهار همين 

کاروانسراسنگی را که از جمله مراکز نظامی شريک ژاندارمری سال پاسگاه 

با بمب منفجر ساخت. در سطح جامعه توده های کارگر بود آن روز در کشتار 

توده های ناراضی عاصی نسبت به قتل عام کارگران ابراز نفرت کردند و 

باالخره بورژوازی هار دينی اپوزيسيون مثل هميشه کرکس وار بند بند حادثه 

را ساز و برگ ارتزاق بسيار کثيف و شوم خود ساخت. در عمق وجود خود 
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می گفت و گلوله های داغ حاکمان طبقه » نازشست«به رژيم جنايتکار شاه 

خود را حق مسلم هر کارگر معترض می ديد، در همان حال می کوشيد تا خون 

کارگران قربانی را سرخاب چهره کاسبکار خود سازد و با سرزندگی بيشتر 

  به باج خواهی از رقيبان طبقاتی پردازد.

و  50سال های در ماههای بعد از خيزش کارگران جهان چيت و در فاصله 

اعتصابات مهم ديگری در برخی از مراکز بزرگ صنعتی کشور رخ داد.  51

در همين » پارک ملی«کارخانه مجمتع کفش ملی موسوم به  24کارگران 

حدود  خود را آغاز کردند. 50فاصله زمانی نخستين اعتصاب بزرگ دهه 

معيشتی کارگر در اعتراض به کمی دستمزدها و با طرح خواسته های  9000

سرمايه دار صاحب شرکت » ايروانی«و اقتصادی خود دست از کار کشيدند. 

و شرکای ژاپنی وی کوشيدند تا در مقابل اعتراض کارگران مقاومت کنند و 

از قبول خواست های آنان سر باز زنند. صاحبان سرمايه از ژاندارمری و 

تند. کمک خواس قوای سرکوب رژيم، برای بازگرداندن توده کارگر به سر کار،

نيروی انتظامی در وسيع ترين سطح وارد ميدان شد. کارگران دست به مقاومت 

زدند و با يکپارچگی الزم بر حصول مطالباتشان پای فشردند. اعتراض چند 

روز به طول انجاميد و سرانجام صاحبان سرمايه به سطح نازلی از مطالبات 

کارگران در داخل هر کارخانه اعتصاب کنندگان تن دادند. هر مبارزه ای که 

شروع کردند، حتا مستقل از حدود دستاوردهايش، بر گسترش شور اعتراض 

ميان ساير همزنجيران آن ها تأثير جدی به جای گذاشت. بورژوازی با هدف 

و برنامه ريزی  بهره گيری حداکثر از زير ساخت های اقتصادی موجود

الزم دستيابی به باالترين ارقام بيشترين کاهش هزينه های توليد که راهکار 

سود را تعيين می کرد، عظيم ترين مقادير سرمايه را، در محدوده جغرافيائی 

معينی، در فاصله ميان تهران و کرج در حواشی سه جاده مهم مواصالتی اين 

دو شهر پيش ريز کرده بود. در سراسر اين منطقه تراست های بزرگ صنعتی 

هزار کارگر، ديوار به ديوار همديگر،  يک زنجيره و کارخانه های دارای چند 

سراسری مراکز کار و توليد را تشکيل می دادند. اخبار آنچه در هر فابريک 
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رخ می داد، به سرعت در واحدهای توليدی ديگر می پيچيد و کارگران از چند 

و چون آن اطالع می يافتند. سوای اين، کثيرترين بخش جمعيت فروشنده نيروی 

اغل اين کمپانی ها، عصرها بعد از يک يا دو شيفت متوالی کار روزانه، کار ش

راهی حلبی آبادها، زورآبادها، يافت آباد ها، خاک سفيدها، شميران نوها و 

کومه نشين های مشابه ديگر می گرديدند، در آن محله های شلوغ و متراکم 

انتظار در  کارگری در ديدارهای رايج روزمره، در صف نانوائی ها، به گاه

کنار شيرهای عمومی آب برای حمل آب شرب مصرفی، در ايستگاه وسائط 

اياب و ذهاب کارخانه ها و جاهای ديگر سفره دل پيش هم باز می کردند. درد 

و رنج، استثمار، حقارت، ستم و فالکت مشترک را برای هم بازگو می نمودند 

يط کار، در اعتراض و هر کدام هر آنچه را که خود و همزنجيرانش، در مح

به مصيبت های بی انتهای دامنگيرشان انجام داده بودند با هم نجوا می کردند. 

همگی آحاد هستی اجتماعی واحدی بودند، ريشه ستمکشی، فقر، محروميت،  

واحدی، از قعر وجود سرمايه کامالً بدبختی ها و سيه روزيهای آنان از نقطه 

عليه آنچه سرمايه بر سرشان می آورد می جوشيد. همگی حالت آتشفشان خشم 

را داشتند. تمامی تار و پود زندگی آن ها مصالح انتقال اخبار شرائط کار، 

استثمار و مبارزات آنها بود. گزارشات مربوط به اعتصابات و رويدادهای 

جاری هر کارخانه از همه اين راهها، نسبتاً سريع در گوش کارگران مراکز 

ن خبرها به همان دليل که پژواک اعتراض متحد عليه کار ديگر می پيچيد.اي

استثمار و درد و رنج همگن بود، به هر کجا که درز می کرد، شور مبارزه و 

خيزش را هم با خود می برد و مشتعل می ساخت. اعتصابات در اين دو سال، 

تهران، شروع به افزايش کرد اما بسيار  -به ويژه در کارخانه های محور کرج

  ه ساير نقاط کشور نيز شاخ و برگ کشيد.سريع ب

در استان خوزستان کارخانه بزرگ ديگری بود  »گروه صنعتی شهريار«

، بخش هائی از آن با موج مبارزات کارگران دچار 1351که در همان سال 

تعطيلی گرديد. اين شرکت به سرمايه داران بسيار ذينفوذ خارجی و داخلی 

) آلمانی Demacامريکائی و (» Filip Brothers «تعلق داشت. کمپانيهای 
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دو سهامدار خارجی آن بودند. علی رضائی، الجوردی، ناصرالدين گنجه ای، 

 2000علی زاده و فرمانفرمائيان مالکان ايرانی آن را تشکيل می دادند. بيش از 

بخش بزرگ شرکت با نامهای شهريار، شهداد، شهپر، شهاب و  5کارگر در 

رت بسيار وحشيانه ای استثمار می شدند. کل مجتمع به عنوان شهباز به صو

حلقه مهمی از صنعت فوالد کشور، در زمره مراکز استراتژيک صنعتی قرار 

داشت و رژيم شاه بر روی نقش آن در چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی، 

هزار  600از مرز  51محاسبات جدی باز می کرد. توليد ساالنه اش در سال 

هزار تن شمش آهن فراتر رفت. سهم قابل توجهی از فوالد  40آالت و تن آهن 

مصرفی کشور در همين جا توليد می شد. شاه هر سال يک بار از شرکت ديدار 

می نمود و علی رضائی در آستانه هر سفر آن جالد، بخش تازه ای به مجتمع 

ی و منيتمی افزود. محيط کار کارخانه تحت تأثير اين شرائط ويژه، به شدت ا

آکنده از خفقان و هراس و رعب بود. کارگران مثل همه جاهای ديگر ايران، 

ميزان  1351نازل ترين ميزان دستمزدها را دريافت می نمودند. حتی در سال 

تومان  12مزد رسمی جوشکاران، فرزکاران و آنان که کار فنی می کردند فقط 

 30، به شرکت خصصدستمزد روزانه کارگران مت باالتريندر روز بود. 

تومان در روز دريافت می کردند.  8تومان نمی رسيد. کارگران ساده فقط 

شرائط کار از همه لحاظ مرگ آور بود. ورقه های طوالنی و عريض آهن 

درجه سانتی گراد، از کوره ها  1200گداخته با بيشترين سرعت با حرارت 

ها را از طريق  خارج و روی ريل ها سرازير می شد. عده ای کارگر شمش

دستگاهها کنترل می کردند و همزنجيران ديگر آنها بدون هيچ فوت وقت با 

انبر و ابزار اوليه دستی کالف می نمودند. ابتال به کوری و امراض کبدی و 

انواع بيماريهای العالج، سرنوشت محتوم بسياری از آنها در همان سالهای 

يل فقدان هر گونه وسائل ايمنی خيلی ها نيز به دل نخست کار در شرکت بود.

جان خويش را از دست می دادند.  ،الزم و وقوع مکرر سوانح محيط کار

شاه از ترکيب  سرمايه داران امريکائی و آلمانی شريک وی و رژيم رضائی،

ه ب سودجويانه و جنايتکارانهبسيار های  بهره برداری ،قومی توده های کارگر
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برای  کارگرانعرب و لر و کرد بودن  از فارس و . آنهاعمل می آوردند

جلوگيری از مبارزات متحدشان عليه سرمايه سود می جستند. سرمايه داران 

برای ايجاد تفرقه ميان کارگران به اين حد بسنده نمی کردند. همه تالش خود 

را به کار می بردند تا بردگان مزدی ايرانی و غيرايرانی را نيز در مقابل هم 

اولی ها حتی با داشتن تخصص های الزم دستمزد ماهيانه ای قرار دهند. به 

تومان پرداخت می نمودند، دومی ها با همان سطح سواد و توانائی  600معادل 

  )145فنی،مزدهای بسيار بيشتری دريافت می نمودند.(

همه مسائل باال برای توده کارگر شاغل کارخانه نقش باروت انفجار را بازی 

کاسه صبرها لبريز شد. کارگران فنی آماده اعتراض  51می کرد. در سال 

شدند. اينان علی العموم کسانی بودند که يک دوره آموزشی فشرده چند ماهه 

را در رابطه با پروسه توليد شرکت، در کشور آلمان در پيشينه خود داشتند. از 

ها عاصی بودند. صبح يک روز با طرح  سطح پائين دستمزدها و تحمل حقارت

های خويش دست از کار کشيدند، اعتصاب آن ها از پاشنه آشيل های  خواست

د، نياز دنبسيار مهمی رنج می کشيد. مقدم بر هر چيز اسير ناآگاهی ويرانگر بو

را به جای آنکه سالح کارزار جمعی بينند،  يشکارفرمايان به تخصص خو

تياز موسيله ای برای متمايز نمودن خود از همزنجيران بی تخصص و گرفتن ا

از صاحبان سرمايه پنداشتند. آنها به عنوان فعالين جنبش طبقه خود وارد پروسه 

های موهوم خود با  کارزار نشدند، به منافع سکتی و گروهی خويش و تفاوت

کارگر  2000برای همراه ساختن  با همين کج انگاریهمزنجيران دل بستند. 

د، به سراغ استثمار و کارخانه دست به کار کوشش و چاره انديشی نگرديدن

درد و رنج مشترک طبقاتی و آتش قهر مشتعل از آن نرفتند، بر روی همه اينها 

خط کشيدند و با اين کار کل قدرت پيکار خود را در ورطه توهمات بی پايه از 

دست هشتند و بدون پشتوانه الزم اعتصاب را آغاز کردند. در آن روزها طبقه 

 ً سيار ب گرايشقابل توجه از وجود و کارکرد اين  کارگر ايران در سطحی نسبتا

وی که حساب شده از س گرايشی رساينده و شکست ساز رنج می برد.زيانبار، ف

سرمايه داران تقويت می شد و به عنوان سالحی عليه جنبش کارگری مورد 
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سودجوئی قرار می گرفت. مالکان کارخانه ها عده ای از کارگران را که سواد 

و مهارتی داشتند از صف همزنجيران جدا می کردند. در پاره ای موارد اسم 

و رسم کارمندی برايشان جعل می نمودند، مدال تمايز با توده های کارگر به 

ی و اتحاد طبقاتپيکر يکپارچگی گردنشان می آويختند و از همين طريق بر 

ها شمشير می کشيدند. در خيلی جاها حتی از آنها می خواستند تا در سالنهای آن

مختلف کار، نقش عمله و اکره هار سرمايه را ايفاء کنند. با سختگيری، کنترل 

و نظارت هيستريک موجب سرعت، شدت و سختی کار کارگران شوند و در 

ان قرار گيرند. سرمايه داران به خدمت تشديد هر چه وحشيانه تر استثمار آن

همه اين شيوه های بشرستيزانه طبقاتی برای وارد نمودن ضربات کاری بر 

جنبش کارگری توسل می جستند. کارگران فنی گروه صنعتی شهريار در زمره 

عزمی جزم داشتند. معضل  شد استثمار خويشدر مبارزه عليه  ،ها نبودنددومی 

بسيج جمعی و متحد توده های طبقه خويش  مهم آنها بی توجهی به ضرورت

برای اعتصاب و کارزار و تأکيد بر خواستهای مشترک بود. آنان بدون اين 

تدارک و انجام کارهای الزم دست از کار کشيدند. کارفرمايان مطابق معمول 

در مقابل خواست کارگران ايستادند و همزمان باز هم به رسم و سنت ديرين 

ای همه جا حاضر سرکوب سرمايه کمک طلبيدند. کل بورژوازی، از قو

سازمان جهنمی ساواک در يک چشم به هم زدن وارد ميدان شد. ليستی طوالنی 

از اتهامات را ساز و برگ شبيخون و تهاجم نفرت بار خود نمود. به کارگران 

اخطار داد که اينجا حاشيه خليج و کنار حساس ترين مرزها است!! اعتصاب 

ت!! به سر کار باز گرديد، در غير اين صورت نابود خواهيد کار دشمنان اس

شد!! کارگران راه مقاومت پيش گرفتند و بر مطالبات خود پای فشردند اما 

نيروی مبارزه آنان به گونه ای که ديديم، اندک و قدرت سرمايه عظيم و 

 رااختاپوسی بود. عده ای دستگير شدند و آماج بدترين شکنجه ها و تهديدها قر

همه راههای ديگر هم برای به شکست کشاندن  بهگرفتند. سرمايه داران و رژيم 

اعتراض متوسل گرديدند، تالش نمودند تا از تعطيلی کار جلوگيری کنند و در 

اين راستا از هيچ سبعيتی دريغ ننمودند. قابل توجه است که به رغم تساهل 
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همراهان، اعتراض فاحش اعتصاب کنندگان در تدارک مبارزه جمعی و بسيج 

آنان با حمايت قابل توجه همزنجيران آنها در تمامی بخش های کارخانه 

برخوردار شد. با اين همه اعتصاب به خواسته های خود نرسيد و کارگران 

زير فشار شبيخون نيروهای دژخيم رژيم شاه مجبور به عقب نشينی و شروع 

  گرديدند.کار 

  »ناايرا«اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه 

کارگر را مورد  5000ايرانا از جمله واحدهای عظيم صنعتی بود که بيش از 

استثمار وحشيانه قرار می داد. کارخانه از دو بخش تشکيل می شد. بخش چينی 

کارگر را سالخی می نمود.  1500دو شيفت در روز کار می کرد و هر شيفت 

. همين وضعيت را داشتبخش توليدی نيز به لحاظ روزانه کار وشمار شيفت ها 

کارگر کار می کردند و استثمار می شدند. هر  1000در هر کدام از شيفت ها 

ساعت اضافه کاری اجباری بر گرده  4دو بخش برای هر شيفت، حداقل 

کارگران بار می نمود. به اين ترتيب روزانه کار به طور واقعی و به صورت 

ها تن کاشی چينی، موکت،  ساعت بود. ايرانا هر سال ميليون 12اجباری 

مالمين، پالستيک ، پشم سنگ و خيلی چيزهای ديگر توليد می نمود و سود 

ساالنه آن سر به فلک می زد. شرائط امنيتی و پليسی بسيار فرساينده ای بر 

فضای کارخانه مستولی بود. تمامی تدابير الزم اتخاذ می شد تا حتی ارتباط 

حداقل ممکن تقليل يابد. در همين راستا  متعارف کارگران در محيط کار به

حتی درهای ورودی و خروجی بخش های مختلف را به فاصله های دور از 

نام داشت. » اريه«هم تعبيه و نصب کرده بودند. سرمايه دار صاحب شرکت 

با دولت اسرائيل، سرمايه داران امريکائی و دربار پهلوی نرد عشق می باخت، 

تمام به وی، به فرزندانش و به ناصر ساسانی تمامی کارگران با نفرت 

  مديرعامل شرکت  نظر می انداختند.

تومان در روز دستمزد داشتند که با  11کارگران ساده در شروع کار فقط 

لایر می رسيد.  164ساعت اضافه کاری اجباری در بهترين حالت به  4محاسبه 

ازل مزدها ناراضی کارگر کارخانه از اين وضع، به ويژه از سطح ن 5000کل 
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بودند و همگی برای دست زدن به اعتراض، در نوعی آماده باش اعالم نشده 

نجوای نارضائيها شروع به باليدن و  1352به سر می بردند. در خرداد سال 

طغيان کرد. توده های عاصی دردهای کهنه را فرياد زدند و به جستجوی راه 

اب می کردند و آماده انجام همين کار چاره افتادند. نتيجه روشن بود. بايد اعتص

شدند. کارفرمايان و عوامل رژيم خيلی زودتر از شروع کارزار، ماجرا را 

استراق سمع کردند و با همه قوا مترصد ممانعت از وقوع اعتصاب گرديدند. 

روز دوشنبه ششم خرداد کارت چند تن از کارگران فعال تر را باطل کردند و 

حشت حکم اخراج آنان را بر در و ديوارهای شرکت با هدف ايجاد رعب و و

نصب نمودند. تأثير توطئه اما کامالً بر عکس شد. خشم ها بيش ار پيش به 

و فردای آن روز تمامی نقشه های صاحبان سرمايه نقش  ، قهر شدجوش آمد

  بر آب گرديد. 

که  ماشين ها به کار نيافتاده بود هنوز 1352بامداد روز هفتم خرداد  7ساعت 

ها در فضا پيچيد. در يک چشم به هم  خروش قهر کارگران از تمامی سالن

کارگر شيفت روز دست از کار کشيدند، چرخ توليد سود  3000زدن قريب 

عجالتاً از چرخش باز ماند و سرمايه داران بسيار هاج و واج شاهد صحنه ای 

نی مدير ف» هدايت«شدند که حتی تا دقايقی پيش تصورش را هم نمی کردند. 

بخش چينی کوشيد تا مثل هميشه راه لفظ بازی پيش گيرد، کارگران در پاسخ 

کتک مفصلی نثار وی کردند. آنها عاصی بودند و پس از طرح مطالبات خود 

در محيط کار منتظر پاسخ ماندند، همزمان چند نفر هم، همه جا راه افتادند تا 

و را پيدا کنند و به ، صاحب شرکت و مدير عامل ا»ساسانی«و » اريه« 

  سرنوشت هدايت مبتال سازند. 

کاميون بزرگ ارتشی با يک گردان  17کمتر از نيم ساعت نگذشته بود که  

وارد فضای کارخانه  3-سرباز مسلح به مسلسل و تفنگهای ژ  500متشکل از 

شدند. فرمانده قوای سرکوب بدون فوت وقت شروع به تدارک حمله کرد. قبل 

محل کار را مأموريت داد تا از  سرکوباز هر چيز عده ای از عمله و اکره 

اريه و عوامل وی پاسداری کنند. شمار کثيری سرباز را نيز در فاصله ميان 
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دو بخش چينی و توليدی مسؤل قطع ارتباط کامل اين دو بخش ساخت. بر اساس 

اخباری که در سالن ها پيچيد دو تيمسار ارتش با درجات سرتيپی و سرلشکری 

جنايتکار شاهشاهی به  فرماندهی سرکوب اعتصاب را به عهده داشتند. ارتش

اين ها بسنده نکرد. در همان دقايق نخست به خاطر ايجاد رعب و وحشت و 

نشان دادن آمادگی کامل برای حمام خون، به کارگيری توپخانه را نيز دستور 

  کار کردند و شمار زيادی توپ در پس ديوار کارخانه مستقر نمودند. 

، ضرب و شتم و شکنجه توده فاز دوم عمليات ارتش بورژوازی با دستگيری

کارگر معترض آغاز شد. عده زيادی کارگر را تا سرحد مرگ کتک زدند، 

آنان را به گروههای متعدد تقسيم نمودند و هر گروه را به صورت جداگانه 

آماج بيشترين تهديدها قرار دادند. فرماندهان قوای سرکوب، کل تالش خود را 

ای هه اعتصاب منصرف کنند و راهی سالندامبه کار گرفتند تا کارگران را از ا

کار سازند. کارگران سرسختانه مقاومت نمودند و از بازگشت به کار امتناع 

جستند. سرکوبگران دچار احساس فروماندگی و عجز شدند و توسل به درندگی 

و قهر بشرستيزانه افزون تر را تنها چاره کار خود ديدند. به اين فکر افتادند 

ها را  ارگر مردد و متزلزل را پيدا نمايند و با ضرب و جرح آنکه عده ای ک

ماشين ها کنند، شايد از اين طريق در اراده شماری از مجبور به راه اندازی 

مصمم توده های کارگر خلل پديد آيد و همين خلل پاشنه آشيل مناسبی برای 

شکست اعتصاب گردد. تاکتيک توطئه و سبعيت نيروهای سرکوب سرمايه، 

اما با راهکار چاره ساز هزاران کارگر مبارز در حال اعتصاب،در هم شکسته 

شد. کارگران در يک چشم به هم زدن تصميم گرفتند مانع بازگشت به کار 

همزنجيران از پای افتاده خود شوند. آنها راه برگشت اين کارگران را مسدود 

 وهای نظامیکردند و برای جلوگيری از تحقق اين بخش نقشه دشمن، با نير

حاضر در کارخانه درگير شدند. قوای سرکوب مجدداً خود را مستأصل ديد و 

به فکر اجرای دسيسه های دگر افتاد. عصر آن روز با يک يورش وحشيانه به 

کارگر را دستگير کردند و آنها را با چشم های بسته  35صف کارگران حدود 

تقل نمودند. با اين اقدام روز سوار بر کاميون های ارتشی به زندان قزل قلعه من
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نخست اعتصاب تا جائی که به شيفت روز کارخانه مربوط می شد، به پايان 

آمد و نوبت شيفت شب رسيد. با ورود کارگران اين شيفت اعتصاب دست به 

کارگر شب کار با تشکيل اجتماع و طرح مطالبات خود  2000دست شد و 

به مبارزه ادامه خواهند داد. در  اعالم داشتند که تا حصول همه خواسته ها

سراسر شب نيز بربرمنشی قوای سرکوب و مقاومت مصمم کارگران ادامه 

يافت. اولی ها هر چه توانستند تهديد کردند، مجروح و مضروب نمودند. عده 

را دستگير و راهی شکنجه گاه ساختند. دومی ها نيز بر سر عزم  قابل توجهی

روع کار خودداری کردند، همديگر را به خويش ايستادند، از هر گونه ش

پايداری و ايستادگی تشويق نمودند و حمله نيروهای نظامی را با مقاومت پاسخ 

گفتند. روز چهارشنبه اعتصاب با همان شور و خروش روز قبل ادامه پيدا 

کارگر عاصی  5000کرد. عوامل رژيم با مشاهده ايستادگی خشمگين و مصمم 

فتند و برای چالش ماجرا مترصد اجرای نقشه های ديگر باز هم به فکر فرو ر

در اين روز ظاهراً آن بود که مجرد  د. ارزيابی فرماندهان مزدور ارتششدن

سرکوب و قهر چاره ساز نيست. بايد کمی عقب نشينی کرد. آنها در صبح همين 

ً همه دستگيرشدگان را  روز زير نام پاسخ موافق به خواست کارگران تقريبا

کردند. کوشيدند تا شايد با کارگران گفتگو کنند و آنچه را از طريق تهديد  آزاد

های فريبکارنه  و ارعاب و کتک کاری به دست نياورده بودند، از راه مماشات

  باالخره مؤثر افتاد.  که یبه دست آرند. تاکتيک

کارگران آماده مقاومت و ادامه اعتصاب بودند اما مبارزه روز آنها فقط زير 

ار هجوم نيروهای انتظامی قرار نداشت. پاشنه آشيل های فراوانی از درون فش

آن را تهديد به شکست می کرد. اعتصاب از هيچ ميزان سازماندهی و انسجام 

پيش ميان کارگران چرخ روزها درونی برخوردار نبود. زمزمه شروع آن از 

ه قرار داشت، که چه بايد می کردند، چه مشکالتی بر سر را اما اين ،می خورد

ائل ديگر مربوط به پيچ و خم چگونگی روياروئی با اين معضالت و تمامی مس

 ابشرکت کننده در اعتص برای اکثريت قريب به اتفاق کارگران پيکار،اين 

، همبارزمبهم و نامعلوم به نظر می آمد. در روز سوم، ترديد به احتمال پيروزی 
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خيلی ها تيغ اخراج را بر گلوی خود  بيشترين شمار کارگران را در خود پيچيد.

 صاحبانحس کردند و از خطر گرسنه ماندن فرزندانشان به وحشت افتادند. 

و دولت آنها رد کامل مطالبات کارگران را شالوده کار قرار داده بودند سرمايه 

و می خواستند هر گونه که شده است اعتصاب را بدون پرداخت هيچ ريالی 

ت کشانند. از عصر روز سوم به بعد، اکثريت قريب افزايش دستمزد به شکس

به اتفاق کارگران خود را در پشت يک بن بست با کوله بار سنگينی از يأس و 

ترديد مشاهده کردند. دنيای شور و اميدواری و احساس قدرت نخستين خيلی 

سريع جای خود را به سردرگمی و نوميدی و فروماندگی داد. آنها بسيار خوش 

 بودند اما تالش الزم برای شناخت دقيق تر مشکالت سر راه مبارزه،درخشيده 

چگونگی عبور از موانع و شيوه های ادامه  راههای غلبه بر اين مشکالت،

پيکار را با هم گفتگو و شور و مشورت نکرده بودند. تجارب اعتصابات، 

اعتراضات و شورش های پيشين خويش و طبقه خود را مالط و مصالح تعميق 

به عنوان  يشنساخته بودند، به اعتصاب روز خون شناخت و چاره گری اي

حلقه ای از زنجيره سراسری مبارزه طبقاتی کل طبقه خود نگاه نمی کردند، 

در فقدان اين نگاه به فکر پهن کردن بساط درد دل، همپيوندی، همصدائی و 

پيکار متحد و مشترک کل توده های طبقه خود نبودند، در چنين وضعی مثل 

 کارتوان پيکل ظرفيت و  همه کارگران ديگر در همه مراکز ديگر کار و توليد،

کارخانه محدود می ماند. همه  در فاصله مرزهایشان به قدرت شمار آحاد آنها

اين ها حلقه های اساسی ضعف بودند و به عنوان عوامل مهم شکست ايفای 

نقش می کردند.کارفرمايان با همدستی قوای سرکوب رژيم جنايتکار شاه حکم 

مين امر تير خالصی بود که به قلب کارگر را صادر کردند و ه 150اخراج 

 سرمايه داراناعتصاب شليک شد. روزهای دهم تا صبح دوازدهم به دستور 

تمامی بخش های کارخانه تعطيل گرديد و همزمان به همه کارگران اخطار شد 

که روز اخير زمان شروع کار يا تسويه حساب خواهد بود. اعتصاب به انتهای 

کارگر ايرانا را  5000يچ يک از خواست های راه خود رسيد بدون اينکه ه

محقق سازد. چند روز پس از شکست مبارزات، در حالی که احساس 
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فروماندگی و نوميدی بيداد می کرد يکی از کارگران کارخانه با نام روح هللا 

د به زندگی خودست به خودکشی زد و  ،مهاجر زير فشار گرسنگی فرزندانش

  )146( پايان داد.

  » ايران ياسا«ارگران اعتصاب ک

ايران ياسا در زمره نخستين کارخانه های توليد الستيک خودرو بود. در سال 

کارگر را استثمار می کرد.  300تأسيس شد و در همان نخستين سال  1347

تن از اين عده را کارگران ژاپنی تشکيل می دادند که به تدريج بايد  100حدود 

دند. سطح مزدها مطابق معمول بسيار پائين با کارگران ايرانی جايگزين می ش

 نمی رسيد. غالب وزارت کار رژيم شاهمصوب بود. آن قدر پائين که به حداقل 

 از اين وضعتومان در روز دريافت می نمودند. همه  8کارگران چيزی معادل 

زمزمه تدارک  1352ناراضی و آماده اعتراض بودند. اوايل ماه آذر سال 

 دند.شرگران پيچيد. برای اين کار همگی با هم متفق القول اعتصاب در ميان کا

در آن روزها صاحبان سرمايه با توصيه ساواک از کارگران می خواستند که 

به  نقشه مندبسيار سنديکا سازند. دولت هويدا به صورت برنامه ريزی شده و 

اها به سنديک و ستسرمايه داران تفهيم کرده بود که اين کار مسلماً به نفع آنها ا

گونه ای مطمئن تر و کم هزينه تر خطر مبارزات توده های کارگر را از سر 

آنها رفع خواهند کرد. سياست ساواک به تدريج در کارخانه های مختلف و پيش 

از همه واحدهای صنعتی بزرگ لباس اجرا تن می کرد و در هر کجا که هنوز 

ا و مراکز کار کوچک، سنديکائی وجود نداشت، از جمله در کارخانه ه

کارگران موظف می شدند که از جانب خود نماينده ای تعيين کنند. نماينده به 

طور معمول منصوب سرمايه دار بود، اما کارفرما می کوشيد تا فرد دست 

چين وی حتی االمکان توهم توده کارگر را هم همراه داشته باشد. خيلی وقتها 

فی مورد تنفر عموم کارگران قرار اندازه کا به» نماينده«البته چنين نمی شد و 

. در کارخانه ايران ياسا وضع چنين نبود و کسی که سمت نمايندگی می گرفت

کارگران را داشت تا حدود زيادی مورد اعتماد و قبول آنان بود. به همين خاطر 

چند روز پيش از آغاز اعتصاب از وی خواستند تا استعفا دهد. هدف پيشنهاد 
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ه کارفرما و عوامل رژيم او را محرک اعتراض قلمداد نکنند و به اين آن بود ک

بهانه وی را از کار بيکار نسازند. اقدام دوم کارگران طرح مطالبات خود و 

تعيين مهلت مقرر برای دريافت جواب کارفرما بود. آنان روز هفتم خرداد را 

ز گر تا اين روبه عنوان زمان پايان فرصت اعالم کردند. تصريح نمودند که ا

با مطالبه افزايش دستمرد آنان موافقت نشود حتماً کل پروسه توليد را متوقف 

خواهند کرد. روند وقوع حوادث اما به گونه ديگری پيش رفت. کارگران اين 

تمامی سالن های کار  1352مهلت را کوتاه نمودند و صبح روز سوم خرداد 

کار کشيدند و بر خواست افزايش  را در تعطيلی کامل فرو بردند. همه دست از

دستمزد پای فشردند. آنان همزمان پالکاردهايی تهيه و در جای معينی از 

  کارخانه نصب نمودند. بر روی اين پالکاردها نوشته بود:

  »کارگر زيربنای اقتصاد جامعه است.«   --

  »پيشرفت اقتصادی به کار کارگر بستگی دارد.«   --

  »است و فرزند بدون مادر هيچ مفهومی ندارد.کارگر مادر صنعت «   --

مکتبی و با خيره شدن به صورت ظاهر  عبارات باال را اگر با مالکهای

کندوکاو کنيم، مسلماً بسيار آشفته، بی سر و ته و فاقد حداقل بار  ها فرمولبندی

طبقاتی هستند. هيچ نشانه ای از هستی آگاه و شعور بالغ و سرمايه ستيز يک 

آنها ديده نمی شود، از اين لحاظ محل ايراد فراوان می باشند. اما جنبش در 

کارگرانی که آنها را می نوشتند و تنظيم می کردند، در دنيای واقعی و روی 

زمين مبارزه طبقاتی همين عبارت ها را قالب های مناسبی برای بيان رازهای 

 است حرفمهمی می ديدند. وقتی می گفتند کارگر زيربنای اقتصاد جامعه 

دلشان اين بود که هر چه سرمايه و ثروت و امکانات در دنياست يکراست 

توسط آنان تهيه می گردد و حاصل مستقيم استثمار ددمنشانه آن ها توسط 

سرمايه است. منظورشان از گره خوردگی هر ميزان پيشرفت اقتصادی به کار 

کن با زبان الکارگر نيز شکل ديگری از بازگوئی همان واقعيت نخست بود. 

بدون اينکه راه و رسم واقعی فرمولبندی سياسی جريان ذهن و فکر خويش را 

بدانند، فرياد می زدند که هر چه توليد می شود، هر ارزشی که خلق می گردد، 
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هر سرمايه ای که به کار می افتد، هر کارخانه ای که احداث شده است، هر 

آيد و در يک کالم هر چه دنيا را از  راه و بندر و جاده و راه آهنی که پديد می

وجود خود آکنده است، همه و همه مخلوق کار آنها است. در جمله آخر نيز بر 

همين نقش خويش و آفريننده همه ارزش ها و سرمايه ها و ثروتها بودن، تأکيد 

ط شده کارگر ساقگر انتظار داشته بااشيم که توده است اخيالبافی می ورزيدند. 

ميزان آموزش و دانش و امکانات ارتقاء فکری، سرمايه ستيزی از کمترين 

راديکال خودجوش طبقاتی خود را بسيار شسته و رفته و آب بندی شده و با 

انسجام کافی در قالب الفاظ بپيچند و تحويل ما دهند. رفرميست های چپ نمای 

مذهب ساالر ضد ملبس به کمونيسم اسير همين انگاره گرائی دگماتيک 

فروماندگی سياسی توده کارگر از چالش افکار و نظرات  سی هستند، آنانمارک

از بيان انديشوار و دانشورانه ضديت طبقاتی خود آنهامسلط بورژوائی وعجز 

با بردگی مزدی را معادل فقدان اين ضديت سرکش خودانگيخته و متضمن تهی 

ه تلقی رمايبودن کارگر از ستيزه جوئی راديکال خودپوی طبقاتی عليه وجود س

می کنند و همين تلقی بی اساس را شالوده وارونه بافی در مورد تمامی مسائل 

اساسی و حياتی جنبش کارگری می سازند. کارگران ايران ياسا در خرداد 

برای افزايش دستمزدهايشان اعتصاب کردند، زيبائی ماجرا اينجاست  1352

د در تولي دکراست نقش خوبرای مزد بيشتر، ي که آنان همراه با همين مبارزه

توسعه ها و هست و نيست جامعه سرمايه داری  ،ها ثروت ،سودها ،سرمايه ها

را به صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری گوشزد می نمودند. اين مسأله 

مهم و معناداری بود. موضوعی که در طول تاريخ فقط مارکس آن را با تمامی 

ژرفنای ماترياليستی راديکال پراکسيسش درک کرد و مطرح ساخت. او بود 

از رژيم ستيزی فاقد بار ضد سرمايه داری کارگران » وگهر«که مدح و منقبت 

انگليس را آماج نقد جدی قرار داد و ضمن تأکيد بر سطح نازل شعور و آگاهی 

ها به ماشين ها را حمله به وجود  روز کارگران نواحی جنوب آلمان، يورش آن

 سرمايه خواند، او بسيار خوب می دانست که چه می گويد، بر خالف لفظ بازی

حزبيون طيف رفرميسم ميليتانت، مطلقاً شيفته جنبش خود به خودی توده کارگر 



413 

 

شناخت  شعور و ،د آگاهینبود، نه فقط اين شيفتگی را نداشت که عالی ترين نما

سرمايه داری کارگران بود. تفاوت عظيمی که با حزب بازان رفرميست  ضد

رت پردازی مريخی، راديکال نما داشت آن بود که نه در فرمول تراشی و عبا

بلکه در عالم واقع، در بطن کارزار طبقاتی، در پروسه تغيير ماترياليستی 

ريشه ای جهان با حداکثر تيزبينی مشاهده می کرد که آتشفشان واقعی ستيز با 

سرمايه در همين جا قرار دارد. همين ضديت آشتی ناپذير اندرون هستی 

آگاه گردد، جنبش شود، به تمامی  اجتماعی اين طبقه است که بايد شعله ور و

عرصه های حيات اجتماعی انسان عصر شاخ و برگ کشد، آتشفشان شود و 

می ديد خوب  اری را نابود سازد. مارکس اين راکل وجود تاريخی سرمايه د

  و می گفت و توضيح می داد.  

 هسوسيال دموکراسی و لنينيسم ضد آن را به کارگران القاء کردند. آنها صد البت

از اينجا شروع ننمودند. قبل از هر چيز نقد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازی 

را دستخوش بدترين تحريف ها ساختند، سرمايه داری را با سر بورژوازی 

شکافتند، سوسياليسم را شکلی از سرمايه داری القاء کردند، رژيم ستيزی 

بقه يه داری طاپوزيسيون مدار بورژوائی را بر جای سرنگونی طلبی ضد سرما

کارگر نشاندند. به جای آنکه ريشه زن ستيزی، تبعيضات جنسی و ديکتاتوری 

هار يا امحاء هر حقوق اوليه انسانی کارگران را در سرمايه بکاوند، در کمبود 

اينها را به جای آنکه حوزه های همه  عليه سرمايه داری جستند!! پيکار توسعه

های دموکراسی خواهی مشترک  پيوسته جنگ ضد کار مزدی کنند، عرصه

بورژواها و کارگران ديدند!!، از همه اين ها مهمتر رهائی پرولتاريا و بشريت 

را به جای آنکه امر جنبش سازمان يافته شورائی آگاه سرمايه ستيز توده های 

وسيع طبقه کارگر بينند به احزاب باالی سر اين طبقه، احزاب ساز و کار 

ه ريزی کار و توليد سرمايه با نوعی ديگر حوالت جايگزينی نوعی از برنام

 کمونيسم خلقی لنينی با اينو  روايت بين الملل دوم دادند. سوسيال دموکراسی

بر روی هر ميزان  ،به عنوان حلقه ای از زنجيره سراسری تحريفها کارها

سرمايه ستيزی خودجوش طبقاتی و ماترياليستی موجود در هستی اجتماعی 
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ط کشيدند و آن را آماج بدترين انکارها قرار دادند. چيزی که توده کارگر خ

نياز ساير تحريفات و باژگونه پردازيهای آنها بود. اما کارگران در طول تاريخ، 

 ها، هر کجا و به هرائط، زير فشار هارترين ديکتاتوريهمه جا، در بدترين شر

های  خه پيچیسوسيال دموکراسی، نس رفرميستی هایميزان که از فشار راه حل

ا بودند، خلقی رهبورژوائی و اشکال ديگر کمونيسم  ياق گرايانه لنينيستی خل

شعله های قهر خودجوش ضد سرمايه داری خود را ظاهر ساختند و آتش اين 

  قهر خودپوی را به جان سرمايه انداختند. 

به اعتصاب کارگران ايران ياسا باز گرديم. آنها خواست افزايش دستمزد را با 

يد ورانه، اما با تأکآب بندی دانش ادعانامه بسيار دست و پا شکسته و بدون هيچ

به عنوان خالق کل سرمايه ها و ثروت ها و امکانات و توسعه ها د بر نقش خو

در فضای کارخانه يله کردند و اعالم داشتند که منتظر جواب کارفرما هستند. 

مار کثيری ژاندارم  مسلسل درست نيم ساعت بعد پاسخ سرمايه از راه رسيد. ش

اجتماع کارگران  ،به دست سوار بر يک کاميون که در همان لحظه ورود

گرفتند. کارگران بدون هيچ هراس  ترض را از چهار طرف در محاصرهمع

آماده پافشاری بر خواست های خويش شدند. آنها کل تهديد قوای سرکوب را 

انه يد کردند، گفتند که خالق کارخبه هيچ گرفتند، ماندند و بر مطالبات خود تأک

و سرمايه آن ما هستيم، اگر کل آنچه را توليد می کنيم از ما می گيريد، حداقل 

درهم و ديناری از آن را برای معاش روزانه خود و فرزندانمان بپردازيد. آن 

 يزن روز به پايان آمد و کارگران شيفت شب وارد محيط کارخانه شدند. اينان

ها نرفتند، بالعکس ادامه اعتصاب همزنجيران به سراغ کار و راه اندازی ماشين

را پی گرفتند.اعتصاب فردای آن روزهم ادامه پيدا کرد. خويش شيفت روز 

سرمايه داران و قوای سرکوب دولت آن ها به محاسبه خسارت ها پرداختند. 

 د کردند و به دنبالزيان روزهای اعتصاب را باالتر از دو ميليون تومان برآور

اين محاسبه بود که راه عقب نشينی پيش گرفتند. اعالم نمودند که دستمزدها را 

درصد باال خواهند برد. اعتصاب پيروز شد و کارگران به سر کار  60تا  45

همان ماه آذر، حاج علی فوالدی صاحب و  14باز گشتند. چند روز بعد در 
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خطر اعتصاب بعدی، تعدادی از  سهامدار اصلی شرکت با هدف خالصی از

کارگران فعال و صاحب نقش در مبارزات اخير  را در ليست سياه قرار داده 

و حکم به اخراج آنها داد. توده کارگر پيروز در اعتصاب به محض اطالع از 

توطئه کارفرما چرخ توليد را در سراسر کارخانه از کار انداخت. حاج فوالدی 

سنگ ديد و دست از پای درازتر از کار خويش ابراز تيرش را بر اين بار نيز 

جان  کشد و بهبرندامت کرد. به اين اميد که در فرصتی ديگر شمشير از نيام 

   )147کارگران افتد. (

در فاصله دو اعتصاب کارگران ايرانا و ايران ياسا اعتصابات متعدد ديگری 

نيز در کارخانه های پيرامون سه جاده مواصالتی تهران کرج رخ داد که 

همگی پر اهميت بودند. گفتنی است که کارگران دستگير شده ايرانا به دنبال 

ز هم بنديشان خالصی از زندان و بازگشت به محل کار، برای همرزمان خود، ا

با کارگران اسير کارخانه های ديگر در زندان قزل حصار می گفتند. آنان در 

سياهچال رژيم سلطنتی سرمايه متوجه شده بودند که درست همزمان با 

واحد  8جمعيت کثير کارگران ايرانا،  نفريشان در 5000روزهای مبارزه 

، ندرور، جهان چيتصنعتی بزرگ ديگر از جمله دنيای فلز، سيتروئن، جيپ ل

زه و شماری ديگر در حال اعتصاب و کارزار بوده اند. تعداد کل کارگران 

کرج از مرز  –اعتصابی فقط در طول همان چند روز و فقط در محور تهران 

  نفر متجاوز می شد.  12000

نيز  »نورد و لوله اهواز« کارگر  1500حدود  1352بهمن سال  4در روز 

ئين دستمزدها بيرق اعتصاب افراشتند. آنها روزها در در اعتراض به سطح پا

محل شرکت حاضر می شدند، در همان جا اجتماع می کردند، بر مطالبات 

خود اصرار می ورزيدند اما هيچ ماشينی را به کار نمی انداختند و هيچ توليدی 

روز دوم دی ماه همين سال کارخانه ماشين سازی تبريز نمی نمودند. 

و خواهان  کارگر چرخ توليد را از کار انداختند 800ب شد. دستخوش اعتصا

افزايش مزدها شدند. مبارزات اين کارگران چند روز پس از شورش 

دانشجويان دانشگاه تبريز اتفاق افتاد. در آن سال ها دانشجويان خانواده های 
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تالش می کردند تا اعتراضات ضد رژيمی خود فعاالنه کارگری اين دانشگاه 

محله های  بهاالمکان از فضای محصور دانشکده ها خارج سازند و  را حتی

، عده ای از اين دانشجويان که علی العموم از دو سازمان بکشانندکارگری 

مسلح چريکی روز هواداری می کردند، در پيشبرد اين هدف تالش زيادی از 

رصتی برای بردن شعارها و خود نشان می دادند. آنها اعتصاب را به ف

های رژيم ستيزانه به ميان کارگران تبديل می نمودند و می کوشيدند تا اگريافش

ميان خود و مبارزات کارگران حول همين محور پل بندند. شايد به تأثير از 

کارگر اعتصابی ماشين سازی تبريز  800همين جهتگيری دانشجويان بود که 

تصاب قرار نيز خواست آزادی دانشجويان زندانی را در ليست مطالبات اع

دادند. مبارزه کارگران در اينجا به نتيجه ای منتهی نشد. سرمايه داران با 

کارگر را به  25کارگر را اخراج نمودند و  100سبعيت تمام مقاومت کردند. 

زور روانه خدمت نظام اجباری ساختند. دامنه اعتراض توده های کارگر اما 

  )148گرديد. (هر روز از روز پيش وسيع تر و متالطم تر می 

نيز در يکی  ( شاهين و شورلت)» جيپ سازی آريا«کارگر کارخانه   2000

تا  300دست به اعتصاب زدند. کارگران ميان  1352از ماههای همين سال 

می گرفتند، دستمزد بسيار ناچيزی که کفاف هيچ چيزشان  تومان در ماه 500

 اعتصاب شدند، مبارزاترا نمی داد. آنها با طرح خواست افزايش مزدها وارد 

کارگر اخراج شدند.  25آنان چند روز طول کشيد اما موفقيتی به بار نياورد. 

قوای سرکوب با بيشترين توحش وارد ميدان گرديد و از جهات مختلف راه را 

  )149بر ادامه اعتصاب مسدود ساخت. (

  

  اعتصاب بزرگ کارگران سيتروئن 

داران فرانسوی بود و سهامدار  خودروسازی سيتروئن در مالکيت سرمايه

کارگر را  1000نام داشت. اين شرکت  »آلفرد آيسه«اصلی و مدير عامل آن 

 85اکثريت قريب به اتفاق کارگران روزانه  1350استثمار می کرد، تا سال 
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تومان در روز رسيد.  11اين رقم به حدود  52لایر دستمزد می گرفتند. در سال 

بود » ژيان« خودرو  50ر هر بام تا شام بيش از محصول کار توده های کارگ

هزار تومان نصيب صاحب کارخانه  900حدود  ،که فروش آن ها در بازار

هزار تومان را  550می ساخت. بر اساس گزارشات آن روزها از اين مبلغ 

هزار تومانش زير نام  150سود خالص روزانه شرکت تشکيل می داد که 

ايران می گرديد. دستمزد کل کارگران در روز  ماليات عايد دولت بورژوازی

هزار تومان تجاوز نمی نمود که از يک  17با محاسبه سود ويژه ساالنه، از 

  درصدی حکايت می کرد!! 3200نرخ استثمار تقريبی

کارگران نارضائی عميق خود از ميزان اندک  1352در شروع بهمن سال 

ی تر و جدی تر شد و در فاصله دستمزدها را با هم گفتگو کردند، گفتگوها جد

زمانی کوتاهی به اراده جمعی مصمم برای شروع اعتصاب تبديل گرديد. 

 »سود ويژه« قالب باال بردن ميزان کارگران خواست افزايش دستمزد را در 

فرمولبندی کردند. صاحبان سرمايه بر اساس آنچه رژيم شاه زير همين نام، 

ساز و برگ فريب توده های کارگر نموده بود هر سال معادل دو ماه مزد، سود 

ويژه به توده کارگر پرداخت می کردند. اعتصاب خواستار افزايش اين بخش 

ايت می داد، به اين ماه رض 4ماه در سال شد. کارفرما به  5دستمزد به ميزان 

دليل بسيار روشن که حتی در اين صورت هم نرخ استثمار تقريبی باالتر از 

روز به درازا  5درصد را بر گرده کارگران بار می ساخت. اعتصاب  2700

ماه سود ويژه پافشاری کردند. آنان  5کارگر متحد و يکصدا بر  1000کشيد و 

کت گرديدند. دليل اين امر اخاذی همزمان خواستار اخراج رئيس کارگزينی شر

  وی از کارگران و سرقت بخشی از دستمزد اندک ماهانه آنان بود. 

ساواک و قوای سرکوب سرمايه و وزارت کار رژيم شاه از همان روز نخست 

اعتصاب وارد ميدان شدند. مأموران وزارتخانه کوشيدند تا در تشديد فضای 

اپوسی همراه را تکميل نمايند. آن ها تهديد و رعب و وحشت، کار نهادهای اخت

بسيار مزورانه همزمانی اعتصاب با بروز کشمکشهای مرزی ميان رژيم های 

ضد بشری ايران و عراق را حوزه مانور خود ساختند و بر جريمه شدن 
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کارگران معترض پای فشردند. از کارفرما خواستند که نه فقط خواست 

سود ويژه ساالنه را حتی تا يک ماه پائين کارگران را پاسخ منفی دهد که ميزان 

آرد. وزير کار شخصاً پای در ماجرا نهاد، نمايندگان کارگران را با اينکه بسيار 

نفر را  12تا  10هم سازشکار بودند مجبور به استعفا کرد. ساواک هر روز 

زير شالق فرساينده ترين و آزار دهنده ترين بازجوئی ها قرار داد. عوامل 

 1000ايندگان مستعفی را موظف ساختند که به هر شکلی شده است رژيم نم

کارگر معترض را به ختم اعتصاب راضی سازند. اين به اصطالح نمايندگان 

 وقيح به گونه ایزير فشار ساواک دست به دامان توده همزنجير خود شدند و 

ورا برای ه«ماه سود ويژه را قبول کنند و با  4از آنها خواستند تا  انهو بی شرم

اعتصاب را پايان دهند. پاسخ کارگران بسيار دندان شکن، محکم و »!! شاه

ماالمال از شجاعت و روحيه مقاومت بود. آنان به طور جمعی در مقابل چشم 

 4ساواکی ها و نيروهای انتظامی و عوامل وزارت کار فرياد سر دادند که نه 

ر زبان می آريم و نه به کار ماه را می پذيريم، نه هيچ هورائی برای شاه بر س

پس از اين بود که قوای قهر رژيم بر شدت تهاجم خود افزود.  باز می گرديم.

دستگيری ها شروع شد، ضرب و جرح کارگران دستور کار گرديد، تهديدها 

به اوج رفت. فضای رعب و وحشت بيش از پيش مستولی شد و در چنين 

 )150و اعتصاب پايان يافت. ( ماه رضايت دادند 4وضعی کارگران به همان 

  

  اعتصاب کارگران کفش بال و جم

ک يکفش بال حدود چند صد کارگر را استثمار می کرد. اين کارخانه همراه با 

در مالکيت دو برادر سرمايه دار بود. صاحبان » جم«کفش سازی ديگر به نام 

انان زنان و جو مشدد و مضاعفکارخانه ها عالقه بسيار وافری به استثمار 

فشارهای فرساينده و کوبنده سرمايه داری کل داشتند. زنان به اين دليل که زير 

ً محصل بودند و در  به نازل ترين دستمزدها تن می دادند. جوانان نيز بعضا

تمامی ماههای تعطيل بايد برای امرار معاش کار می کردند، بيشترين شمارشان 

شبها به مدرسه می رفتند و روزها توسط صاحبان سرمايه سالخی می گرديدند. 
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هر دو حال به دليل سن پائين محکوم به قبول پائين ترين دستمزدها  درهم اين ها 

بودند. پيش تر گفتيم که بورژوازی ايران و رژيم هار سلطنتی سرمايه بهای 

را شقه شقه کرده و برای هر کدام از  توده های کارگرشبه رايگان نيروی کار 

 ستی طويل ازشقه های متعددش اسم و عنوان و آدرسی تعيين نموده بودند. لي

که حاصل جمع کل آنها بيحقوقی مطلق کارگر يا مزد محقر سنار »!! حقوق«

و سی شاهی او بود. جوانان در سن تحصيل که استثمار مشدد آنها مورد عالقه 

افراطی کارخانه داران بود چندين قلم از اين ليست را دريافت نمی کردند. حق 

ين ها را نمی گرفتند. در همان حال اوالد و تأهل و کمک هزينه مسکن و مانند ا

به دليل جوانی و قوای جسمی سالم تر بيشتر از همزنجيران مسن خود توليد 

شرکت ها می دادند. کفش بال و  می کردند و سود و سرمايه تحويل صاحبان

به دليل همين فشار مضاعف  کارخانه های کفشوين و ساير و ملی و  جم

مراکز ديگر کار آماج اعتراض و ميدان بيش از برخی کارگران،  استثمار

روی  1354اعتصاب کارگران بودند. يکی از اين اعتصابات در بهار سال 

داد. کارگران و پيشاپيش آنها زنان و جوانان کارگر تمامی ماشين های توليد 

را از کار انداختند. در محوطه کفش بال اجتماع کردند و مطالبات خود را به 

  د.شرح زير مطرح ساختن

. تهيه غذای رايگان توسط سرمايه داران برای همه در سالن غذاخوری 1

  کارخانه

  لایر در هر روز   20. افزايش مزد تمامی کارگران به ميزان 2

صاحبان کارخانه ها به دست و پا افتادند تا اعتصاب را هر چه زودتر پايان 

مه کارگر دهند. يکی از آنها پشت تريبون رفت و شروع به ورق زدن کارنا

مرزهای وقاحت گفت که اصالً مادرزاد  همهدوستی خود کرد!! او با عبور از 

سوای تأمين سعادت و رفاه و خوشبختی کارگران هيچ آرزوئی نداشته است!! 

و در طول عمر خود هم هيچ کار ديگری جز اين انجام نداده است!! او ادامه 

های شما را جامه عمل  داد که شما به سر کار باز گرديد و من هم خواسته

خواهم پوشاند!! در همين موقع جوانان کارگر که با شم تيز طبقاتی خويش او 



420 

 

را خوب می شناختند و معنا و مفهوم وعده هر سرمايه دار را درک می کردند، 

پا جلو گذاشتند و گفتند بنويس، تعهد نامه ای تنظيم نما و زيرش را امضاء کن! 

ی وعده و وعيدهای سرمايه دار، از درب ورودی گفتگو جريان داشت که اردو

کارخانه ظاهر گرديد. او پيش از اينکه طومار طويل کارگر دوستی و عشق 

ورزی الوهی خويش به کارگران را قرائت بنمايد، از طريق تلقن  ماجرای 

اعتصاب را به قوای قهر و کشتار دولت بورژوازی گزارش نموده بود و در 

مار، چشم به راه داشت که آن جانيان هر چه زودتر حين مرور سطور آن طو

از راه برسند. ژاندارم ها رسيدند و تفنگ های خود را به چند صد کارگر 

فرياد زدند که هيچ ترسی به دل راه  همگی اعتصاب گر نشان دادند. کارگران

نمی دهند، بدون تحقق مطالباتشان به کار باز نمی گردند و حتماً اعتصاب را 

خواهند داد. ژاندارم ها شروع به تهديد کردند و کارگران بر مقاومت خود ادامه 

افزودند. عمله و اکره قهر سرمايه وانمود کردند که گويا در صدد جلب توافق 

 باز هم به سراغ کارفرمايان هستند. آنها پس از راز و نياز با صاحبان سرمايه

د که هر دو خواست کارگران آمدند و گفتند که صاحبان شرکت قول می دهن

شما را محقق سازند. يکی از کارگران فرياد سر داد که ما با اين قول ها بسيار 

خوب آشنائيم. اينها دروغ است، اگر راست می گويند بنويسند و يک سند کتبی 

به دست ما دهند. ژاندارم ها باز سالح های خود را نشان دادند و بر طبل تهديد 

م بودند که عقب نننشينند. قوای سرکوب دو باره با کوبيدند، اما کارگران مصم

صاحبان سرمايه مجلس مشورت دائر کرد و سرانجام کارفرمايان شروع به 

تنظيم تعهد کتبی کردند. پس از اين ماجرا کارگران راهی سالن های کار شدند، 

فردای آن روز شماری از جوانان کارگر خطاب به همزنجيران خويش گفتند 

کنيم که گول خورديم. باور نمودن کالم مشتی استثمارگر جنايتکار  بايد اعتراف

حماقت محض است. سرمايه داران مسلماً به وعده خود پای بندی نشان نخواهند 

به کجا شکايت خواهيم برد!!  -که حتماً خواهد شد  -داد و آنگاه که چنين شود 

ان کشتار ما با آيا سراغ ژاندارم ها خواهيم رفت!! همان مزدورانی که کارش

 ) 151مسلماً درست می گفتند. ( هدف دفاع از منافع صاحبان سرمايه است. آنان
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  مبارزات کارگران نفت

به بعد حوزه های مختلف شرکت نفت، اعم از مراکز  50از سالهای شروع دهه 

مهم نفتی استان خوزستان يا پااليشگاهها و مؤسسات مستقر در ساير شهرهای 

های سرکش اعتراضی کارگران ه های پيش با جنب و جوشدورايران بر خالف 

نفتگر رو به رو نبود. رژيم در طول اين سال ها با برنامه ريزی های بسيار 

سنجيده و طبيعتاً بشرستيزانه راههای زيادی را برای زمينگير سازی اين بخش 

اً تجنبش کارگری پيش رو قرار داد و با پيمودن اين راهها به موفقيت های نسب

زيادی نيز دست يافت. مقدم بر هر چيز توده کارگر را به لحاظ ميزان بهای 

نيروی کار، سطح معيشت و امکانات اجتماعی يا رفاهی چند شقه کرد، قشر 

نازکی از کارگران به ويژه عناصر با تجربه و دارای پيشينه طوالنی کار را 

نيروی علی العموم را با دادن برخی امکانات به ورطه رفرميسم انداخت، آنها 

ذخيره سنديکا سازی و اتحاديه گرائی کرد و از اين طريق مأمور چالش مبارزه 

البته رؤيای  و اعتراض کارگران عليه سرمايه داری ساخت. چنين چيزی

بود که رژيم شاه و ساواک به عنوان نيروی متمرکز  ممنوعه غيرقابل حصولی

ه، در رابطه با کل جنبش کارگری برنامه ريزی نظم سياسی و اجتماعی سرماي

دنبال می کردند. رژيم، نهادهايش و امپرياليست های حامی و پشتيبانش خيلی 

خوب می دانستند که سرمايه داری ايران با موقعيت و مکان خاص خود در 

تقسيم کار جهانی سرمايه و به عنوان حوزه پمپاژ عظيم ترين اضافه ارزش ها 

المللی، از عهده انجام اين کار بر نمی آيد. آنها اين  به شريان حيات سرمايه بين

ً را می دانستند و به همين  فقط در رابطه با  دليل مسأله را عجالتاً و ضرورتا

کارگران شرکت نفت دنبال نمودند. اکثريت غالب کارگران را در همان 

وضعيت پيشين خود، در برهوت فقر و نداری و انبوه محروميت ها نگه داشتند، 

تومان و کمتر کنترل کردند. زير نام  500ستمزد ماهانه آنها را حول محور د

مسکن به پر نفوس ترين خانواده های آنها کومه های محقر دو اتاقه بدون هيچ 

امکانات دادند، مستمری بازنشستگی آنها را پس از ساليان دراز استثمار شدن 

دارو و درمان و  تومان در ماه باالتر نبردند، در عرصه 400و  300از 
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آموزش و امکانات ديگر آماج بيشترين فشارها و سختی ها قرار دادند. عده 

کثيری را از کار اخراج نمودند، جمعيت بسيار وسيع تری را زير نام 

با پرداخت دو ماه دستمزد در سال روانه جهنم بيکاری کردند. » بازخريد«

اصطالح  همه جا ،شمار کارگران اخير در حدی بود که اهالی خوزستان

را به مثابه يک نشان هويت برای اسم بردن از » بازخريدی های شرکت نفت«

آنها در محاورات روزمره به کار می بردند. با بيکارسازی گسترده اين 

ها و کمبود نيروی کار را بر گرده  کارگران کل فشار کار ناشی از نبود آن

  همزنجيران  ديگرشان سنگين ساختند. 

و کارفرمايان شرکت نفت به موازات اعمال اين بربريت ها بر  رژيم شاه

اکثريت وسيع نفتگران، عده ای را نشان کارمندی و عناوين ديگر عطا کردند. 

دادن اقامتگاههای مدرن در بعضاً اين بخش را با پرداخت مزدهای نسبتاً باال، 

ان عده ای ، در اين ميخود ساختند  و محالت مشابه مطيع» بوارده«و » بريم«

ری هر جهتگي بالندگیمأمور جلوگيری از  شمشير سنديکاسازی به دسترا هم  

خودجوش سرمايه ستيز توده کارگر کردند. پروژه اتحاديه آفرينی ساواک در 

شرکت نفت بيش از هر کجای ديگر جنبش کارگری ايران به ثمر نشست. در 

ق گر سنديکائی مخلواينجا سنديکاهائی تشکيل شد که متمايز با دکه های دي

داشت و می توانست جماعتی از کارگران را دور خود  برخی امکانات ،ساواک

جمع کند. اين سنديکاها توانست خيال سرمايه داران داخلی، خارجی، رژيم شاه 

و امپرياليست های شريک را  از خطر عروج راديکال جنبش کارگری در اين 

آسوده  عمال هم برای چند سال بخش حساس سرمايه اجتماعی آسوده نمايد و

جنايتکارانه رژيم شاه  یواقعيت بسيار تلخ آن است که برنامه ريزی ها نمود.

و بورژوازی ايران در اين گذر و در رابطه با کارگران نفت حداقل تا شروع 

هائی که جنبش کارگری مؤثر افتاد. درست در سالخورشيدی  50دهه  نيمه دوم

راض، اعتصاب، خيزش و تعرض بود، در دوره ای ايران همه جا در حال اعت

که کارخانه ها، هشت تا، هشت تا و بيشتر، با خروش مبارزه کارگران به 

ورطه تعطيلی می افتادند، سالهائی که اعتصاب از کارخانه ای به کارخانه 
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ديگر سرايت می کرد، آری درست در چنين دوره ای، تمامی مراکز عظيم 

 کم يا بيش به ورطه سکوت و پااليش و صدور نفت کشف و استخراج و توليد

غلتيدند و در هيچ کجای آنها،  صدای هيچ اعتراض کوبنده و پردامنه ای به 

گوش نرسيد. رژيم توانست کارگران را شقه شقه کند، دچار تفرقه نمايد، 

 و يکپارچگی آنها را تا حدود زيادی مختل سازد، قشری را به تسليم طلبی

. اليه ای را به رفرميسم سنديکاليستی آويزد و به کمک همه اين اندازد مماشات

کارها، نفتگران را، اين بخش بزرگ جنبش کارگری ايران را زمينگير کند. 

  اعتصاب در مراکز نفتی رخ داد.  3در طول تمامی اين مدت 

نگهبان شرکت نفت آبادان در اعتراض به سطح بسيار  کارگران 52در اسفند 

پائين دستمزدها و روزانه کار طوالنی، دست از کار کشيدند. آن ها به حداقلی 

  از خواست های خويش رسيدند و به اعتصاب پايان دادند. 

رخ  1352باز هم در خوزستان و باز هم در همان ماه اسفند دومين اعتصاب

ر بسيافشار فقر و ميزان  زيرکه  انکارگراز  عده ای  اين ماه 23داد. در روز 

ه ريزی قبلی و در دايره نسبتاً مبودند، بدون برنا به ستوه آمدهنازل دستمزدها 

خيلی زود محدود مراودات کاری خود، شروع به اعتراض کردند. کارفرمايان 

نفر بالغ می شد، صادر  40حکم اخراج همه اين افراد را که شمارشان به  

در  يشدست به دامن همرزمان خوبا مشاهده اين وضع کارگران  نمودند، اما

 5000ها گرديدند. حدود گر شدند و خواستار حمايت مؤثر آنقسمت های دي

کارگر به اين خواست پاسخ مثبت دادند و در اين زمان بود که کارگران ليست 

  مطالبات خويش را به شرح زير اعالم داشتند.

 ستمزددرصد افزايش د 30 -

تأمين سرويس اياب و ذهاب برای همه کارگران در همه نقاط حتی حومه های  -

 دوردست

متر به باال  5در ارتفاع  مجبورند پرداخت حق سختی کار برای کارگرانی که -

 کار کنند. 

 پاداش ماهانه برای تمامی کارگران  -
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کارگرانی که پنجشنبه ها به هر دليل کار نمی کنند همه دستمزد روز جمعه به  -

پرداخت شود. اين نکته گفتنی است که سرمايه داران پيش تر مزد اين روز را 

در صورت تعطيلی پنجشنبه ها، يا عدم حضور کارگران در روزهای پنجشنبه 

  به هر دليل از جمله بيماری حاد اصالً پرداخت نمی نمودند!!   

درازا کشيد. نيروهای امنيتی رژيم در محل تجمع کارگران روز به  5اعتصاب 

حاضر شدند و بساط تهديد و رعب و ارعاب پهن کردند. ساواک مطابق معمول 

 26مالزم قوای سرکوب بود و چند و چون کارش را تعيين می نمود. در روز 

اسفند يکی از مزدورانش در مقابل اجتماع کارگران معترض شروع به موعظه 

کارگر اعتصاب کننده او را هو کردند و حرفهايش  5000ميز کرد اما تهديدآ

تا روز ادامه اعتصاب موفق به حصول  را به باد سخره گرفتند. کارگران

با بيشتر خواسته های آنها موافقت  خواسته های خود نشدند، اما در روزهای بعد

  )152گرديد. (

صاب کارگران سومين جنب و جوش زودگذر نفتگران در اين مدت، اعت

بود. ساواک و نيروهای سرکوب به  1353پااليشگاه تهران در بهار سال 

محض اطالع از رخداد با بيشترين شتاب خود را به پااليشگاه رساندند و شروع 

به تهديد و کشيدن خط و نشان کردند. اين اعتصاب با دخالت سنديکا بدون اخذ 

  )153هيچ نتيجه پايان يافت. (

 

  ان کارخانه شهاب اعتصاب کارگر

ای ه نماينده  تراست صنعتی هيتاچی ژاپن در ايران بود. تلويزيون» شهاب«

کارگر  300ساخت اين شرکت را مونتاژ و روانه بازار می ساخت. در اينجا 

بسيار فرساينده ودردناک استثمار می شدند  طوربه  کارگر زن 120از جمله 

و مجبور بودند به مرگبارترين شرائط کار تن دهند. هر کارگر در روز بايد 

مدار مونتاژ را انجام و تحويل همزنجير بغل دستی  120کارهای مربوط به 

خود می داد. فضای سربازخانه ای در سراسر سالن های کار حاکم بود. هيچ 
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قدم راه رفتن در زير سقف کارگاهها نداشت مگر اينکه  کس حتی اجازه چند

تمامی گام های او نياز حتمی چرخه توليد سود باشد. ميزان مزد کارگران حول 

مثل همه سرمايه داران  لایر می چرخيد. سرمايه دار صاحب شرکت 95محور 

اصرار ويژه ای بر تشديد مرگبار استثمار زنان کارگر داشت. او می دانست 

که اين بخش کارگران بسيار سخت تر از همزنجيران مرد خود موفق به يافتن 

کار و فروش نيروی کار خود می شوند. مصيبت مضاعفی که سرمايه بر زنان 

گ استثمار هر چه موحش تر آنها تحميل می کند و همزمان آن را ساز و بر

شرکت می کوشيد تا در به کارگيری اين اهرم مالک » خرم آبادی«می سازد. 

از هيچ حريف و شريک و رقيب عقب نيأفتد. او با وقاحت غيرقابل توصيفی 

دستور داد تا درب عمومی توالت قسمت زنان را بر دارند!!پايه استداللش اين 

با ديدن همديگر ولو برای چند ثانيه وارد گفتگو بود که زن ها شايد در آنجا 

  !! گرددشوند و زمان بازگشت آنان به ميز مونتاژ دچار تأخير 

. او از راههای مختلف تقال به همين جا محدود نمی شدبيشرمی سرمايه دار اما 

می کرد تا همه کارگران را جاسوس هم کند، تا ادامه کار هر کارگر را به 

ه گزارش از همه حرکات و سکنات همزنجيرانش موکول همراهی او در تهي

ترين ها بيشکارگران برای ايجاد تشتت ميان آنسازد!! از باورهای خرافی دينی 

بهره برداری را می کرد و همين تشتت را ساز و کار تشديد سهمگين تر 

کارگر کارخانه همگی از اين وضع و از سطح  300استثمار آنان می ساخت. 

ها نخست شروع به نامه نگاری دستمزدها به شدت عاصی بودند. آن بسيار نازل

کردند و خواستند بساط توسل به وزارت کار دولت سرمايه پهن کنند، اما بسيار 

سريع از اين کار پشيمان گرديدند. در گفت و شنود با هم نتيجه گرفتند که 

ست. ش اشکايت از سرمايه دار پيش دولت سرمايه داران به تمسخر کشيدن خوي

بايد از قدرت جمعی خود عزيمت کنند. نماينده خود را پيش سرپرست کارخانه 

فرستادند و خواستار افزايش مزدها و بهبود شرائط کار شدند. سرپرست بدون 

اينکه حرف نماينده را گوش دهد او را با توهين و تهديد از اتاق کار خود بيرون 

را به تالطم آورد، همه خشمگين کرد. وقوع اين حادثه، دريای خشم کارگران 
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و عاصی آماده اعتراض و تعطيل کار شدند. کارگری وارد اتاق سرپرست شد، 

کوله بار خشم خود را بر سر او آوار نمود و به خاطر اهانت های زيادی که 

به کارگران کرده بود او را مورد مالمت قرار داد. سرپرست با قهر و غضب 

ار بيرون کرد که حکم به بيکارسازی و اخراج وی او را نيز نه فقط از دفتر ک

از شرکت داد. همين جا بود که کارگران قسمت قالب سازی متحد و يک صدا 

دست از کار کشيدند. اعتصاب آغاز شد، کارفرمايان به اميد غلبه بر خشم 

اعالم انصراف  شاناز اخراج کارگرهمرزم ه کارکارگران و بازگرداندن آنها ب

توده کارگر کارخانه بسيار مصمم بر خواست های خود پای فشرد.  نمودند، اما

کارگر مبارز اخراج شده نيز اعالم نمود که فقط در صورتی به سر کار باز 

می گردد که همه خواست های اعتصاب محقق شود. فردای آن روز صاحبان 

سرمايه با خواست افزايش دستمزد کارگران قالب سازی موافقت کردند، اما 

کارگران هيچ چيز به دست نياوردند. دليل مسأله روشن بود. کارگران  ساير

فاقد حداقل انسجام، همسوئی و همدلی تثبيت يافته برای آغاز اعتراض جمعی 

بودند. افزايش مزدها و بهبود شرائط کار حرف دل همه آنها بود. اما اينکه 

مواجه خواهند  مبارزه را از کجا آغاز کنند، چگونه پيش برند، با چه موانعی

شد، سرمايه داران چه خواهند کرد، قوای سرکوب دست به چه کارهائی خواهد 

چه کارهائی  پيروزی ت و برای چالش همه موانع سر راهزد و در همه اين حاال

مسائلی که فهم و هضم آنها نياز پيشبرد موفق يا کل و بايد انجام داد،  می توان

ای الزم را احراز نکرده و سالح حاضر در حرکت روز آنها ج هر مبارزه است

. يک اعتراض متحد حتی در ساده ترين نوع خود نيازمند پيکارشان نشده بود

توده باال مالط و مصالح طبيعی مراودات مشترک روزمره  نکاتآن است که 

شود. چيزی که در اينجا اتفاق نيأفتاده بود. کارگران قالب سازی کار را  کارگر

ترديد داشتند، هنوز اما ديگران حتی در شروع اعتصاب  تعطيل کرده بودند

را سالح تعرض خود به مبارزه  ضعف ها و پاشنه آشيل هااين کارفرمايان انبوه 

و اعتصاب را پيش از آنکه همه کارخانه  جنبيدندکردند، بسيار سريع  کارگران

 )154را فرا گيرد عمالً به ورطه شکست راندند. (
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  کارگر 8شاهی، کشتار  شورش کارگران کارخانه

شاهد گسترش روزافزون موج اعتصاب در کارخانه ها و  53سراسر سال 

مراکز کار، در شهرهای مختلف ايران بود. پيش تر در جائی از همين کتاب 

گفتيم که شمار اعتصابات اين سال تمامی نهادهای نظم سرمايه و بيش از همه 

 3از شرکت هر کارگر در ساواک را دچار وحشت ساخت. وزارت کار رژيم 

اعتصاب خبر داد، اين رخداد را هراس انگيز خواند و يافتن راه چاره برای 

متوقف نمودن چنين روندی را امر حياتی صاحبان سرمايه و دولت اعالم 

داشت. کامالً طبيعی بود که کثرت اعتصابات خواب بورژوازی و سکانداران 

زد و به چاره جوئی وادارد. سفينه قدرت سرمايه داری را سخت مشوش سا

تمامی راههای الزم برای چالش  50ساواک و کل رژيم از همان اوايل سال 

اين وضعيت را زير و رو می کردند، سنديکا آفرينی و اتحاديه سازی مهم ترين 

و چاره سازترين نسخه ای بود که در کنار قتل عام ها قابل پيچيدن می ديدند. 

های وسيعی دست يازيدند. سنديکاهای زيادی در  آن ها در اين گذر به تالش

کارخانه های مختلف بر پای داشتند، اما واقعيت اين بود که خواب های آنان 

تعبير نشد، سنديکاهای دست ساخت ساواک اگر چه در برخی جاها از جمله 

شرکت نفت انتظارات صاحبان سرمايه و رژيم را کم يا بيش پاسخ می گفت، 

ريب به اتفاق مراکز کار قادر به مهار مبارزات کارگران اما در اکثريت ق

نه فقط از  1354نگرديد، اعتصابات همچنان روند گسترش پيمود. در سال 

شمار آن ها هيچ کاسته نشد، که بيشتر و در برخی موارد طوفانی تر گرديد. 

از جمله خيزش های خونبار و  در شمال اعتصاب کارگران کارخانه شاهی

  ن سال بود.پرتالطم اي

کارگر در اعتراض  به کمی  80در يکی از روزهای ماه مرداد، حدود 

دستمزدها دست از کار کشيدند و در محوطه داخلی شرکت اجتماع کردند. به 

تدريج کارگران ديگر نيز ماشين ها را از کار انداختند و به آن ها پيوستند. 

اما کارگران به  صاحبان سرمايه و قوای سرکوب شروع به تهديد نمودند،

اعتصاب ادامه دادند. فردای آن روز آنان تصميم گرفتند که اعتصاب را از 
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فاصله محدود مرزهای کارخانه خارج سازند، بسيار سنجيده و منظم مارش 

باشکوهی را به سوی مرکز شهر آغاز نمودند. چند گام آن طرف تر 

را خواباندند و با  کل ماشين ها هم» گونی بافی« همزنجيران معترض آنها در 

سر دادن خواسته های خود به صفوف فشرده کارگران شاهی ملحق گرديدند. 

و نواحی مرکزی شهر عمالً به تصرف کارگران  اعتصاب راه خيزش پيمود

در آمد. پليس تقريباً تمامی نيروهای مستقر در کالنتری ها را برای مقابله با 

نمود. توده های کارگر با شور و شورش به ناحيه محل اجتماع کارگران گسيل 

هيجان همديگر را به پايداری و ادامه مبارزه توصيه کردند. در طول تداوم 

اعتراض، اندک اندک زنان و بچه های کارگران و گروههائی از اهالی شهر 

وارد اجتماع کارگران شدند و برای حمايت از آنان اعالم آمادگی نمودند. فعالين 

کوشيدند تا از بروز ترس و يأس در ميان همزنجيران  آگاه تر جنبش کارگری

خويش جلوگيری کنند. روياروئی ها حادتر و باز هم حادتر شد. پليس از ساير 

قوای سرکوب کمک خواست. رژيم نيروهای بيشتری اعزام کرد.مرکز شهر 

شاهی ميدان جدال کارگران و دولت سرمايه شد، پليس شروع به تيراندازی 

کارگر  8يت تمام سينه کارگران را نشانه رفت. در اين روز نمود و با سبع

مبارز جان باختند و رژيم درنده شاه برگ بسيار سياه ديگری بر کارنامه 

  )155سراسر توحش، بربريت و هولوکاست آفرينی ضد کارگری خود افزود. (

 

  اعتصاب کارگران جيپ لندرور 

رد. ميزان توليد روزانه کارگر را استثمار می ک 350کارخانه جيپ لندرور 

و پيش از اجرای طرح موسوم به  طبقه بندی مشاغل،  1352شرکت تا سال 

دستگاه جيپ در روز بود. اين رقم پس از آن تاريخ و به دنبال اجرای طرح  14

دستگاه در روز رسيد.  20مذکور و تشديد هر چه فزون تر استثمار کارگران به 

ود داشت که وظيفه کنترل و مهار مبارزات در اين کارخانه نيز سنديکائی وج

کارگران را به دوش می کشيد. حادثه قابل تعمق در دل اين محاسبات آن بود 
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که کارگران با اطالع از فلسفه وجودی سنديکا و رل سنديکاچيان، نقشه ای 

کشيدند و با درايت خاصی به فکر چالش سياست سنديکا آفرينی صاحبان 

د. آنها اعضای سنديکا را جمع نمودند و به عنوان آحادی سرمايه و ساواک افتادن

ا آن به آنها گفتند: بيائيد پيمان بنديم ت از همزنجيران، با آنها وارد گفتگو شدند.

کنيم که نفع واقعی همه کارگران باشد، نه آنچه شما مطابق راه و رسم سنديکا 

ر يه توده کارگبايد به نفع صاحبان جانی سرمايه، مطابق خواست ساواک و عل

انجام دهيد. کارگران ادامه دادندکه اگر نمی توانيد بر سر عهد خود وفادار 

باشيد، حداقل از نمايندگی ما استعفا دهيد و به همزنجيران خود خيانت نکنيد. 

اعضای سنديکا به تمامی حرف ها گوش دادند و سپس نه در لباس سنديکاچی، 

قان کارگر خود پيمان بستند. آنها عهد که به عنوان چند فعال کارگری با رفي

کردند که که هيچ گاه و تحت هيچ شرائطی نقش عضو سنديکا را آنسان که راه 

و رسم اين نهاد سرمايه ساالر است بازی نکنند و به منافع توده های طبقه 

خويش پشت ننمايند.. پس از اين قول و قرارها بود که نمايندگان کارگران 

ات جدی با کارفرمايان را با هدف حصول مطالبات معوقه پروسه ای از تصادم

مطالبات تعويق افتاده چنين بود که در سال  کارگر آغاز کردند. ماجرای 350

پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، صاحبان سرمايه تعهد نمودند  1352

تومان به مزد هر کارگر اضافه کنند و اين مبلغ را بر اساس  500تا  300مبلغ 

به بعد پرداخت کنند. سرمايه داران وعده  50اد همان طرح، از آغاز سال مف

دادند اما مثل هر وعده ديگر مربوط به تحقق مطالبات کارگران اين گفته خود 

را نيز يکراست به زباله دانی انداختند. کارگران در اين مدت به کرات اعتراض 

ريافت نمودند. اين کشمکش کردند، اما باز هم وعده و وعيد تنها چيزی بود که د

کارگر جيپ لندرور و صاحبان سرمايه وجود داشت تا اينکه  350ميان 

نمايندگان کارگران به دنبال عهد و پيمانهای باال و کنار نهادن نقش سنديکاچی،  

به کارفرمايان هشدار دادند که بايد مابه التفاوت های چند ساله دستمزدها را 

ران نقشه مند و متحد، دست به اعتصاب نامحدود پرداخت کنند. همزمان کارگ

کم کاری زدند. آنان اعتصاب را چهار ماه و چند روز ادامه دادند و توليد 
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کارخانه را تا سطح نصف پائين آوردند. صاحبان شرکت احساس عجز کردند 

و به فکر چاره جوئی افتادند. مقدم بر هر چيز تالش نمودند تا از طريق پرداخت 

يندگان کارگران را بخرند و همراهی آنها را سالح شکست اعتصاب رشوه نما

هزار تومان  50کنند. بر پايه اطالعات آن ايام حتی حاضر شدند مبلغی بالغ بر 

به جمع چند نماينده کارگران بپردازند، ترفندی که با مخالفت قاطع کارگران 

اضی جستند و متق نماينده مواجه گرديد. کارفرمايان در گام بعد به ساواک توسل

پرونده سازی و دستگيری جمع مذکور شدند. ساواک انجام اين جنايت را برنامه 

کار خود کرد، چند تن از اين عده را به داشتن اهداف سياسی معين متهم نمود 

و حکم نمايندگی آنها را باطل ساخت. اين اقدام ساواک آتش خشم کارگران را 

دست از کار کشيدند. همزمان يک کارگر  شعله ورتر کرد، آنها در همان روز

فنی پای جلو گذاشت و کليه خطوط تلفنی کارخانه را قطع نمود تا کارفرمايان 

از تماس با ساواک يا ساير نيروهای سرکوب و گزارش شروع اعتصاب باز 

مانند. کارگر دوم خود را به درب ورودی شرکت رساند و با بسته های محکم 

و خطر نمودن و  بست. سومين کارگر گوی شجاعت مفتول درب را از داخل

 لهمزنجيران، حتی در مقابهمه بی پروائی را از همه ربود. او در برابر چشم 

 و شجاعانه جسورانهبسيار با يک خيز  ،عوامل سرمايه دار ديدگان مبهوت

عکس شاه جنايتکار سرمايه را از روی ديوار کند و با خشم مشتعل طبقاتی 

کارگر چهارم خطاب به ياران همرزم  خود ريز، ريز نمود و بر زمين ريخت.

  کرد. او گفت:  سخنرانیشروع به ايراد 

حتی وقتی اعتراض و اعتصاب می کنيم مطالبات اوليه ما را نمی دهند تا چه «

زنيم. حق گرفتنی است نه دادنی و بايد آن را از حلقوم رسد به اينکه حرف ن

کارفرما بيرون آورد. کارخانه دار پول کم ندارد، او با پول خويش مدام ساواک 

و ژاندارمری را می خرد و آن ها را برای سرکوب اعتراض ما بسيج می کند. 

مثل روز روشن است که برای پرداخت مطالبات ما دچار هيچ کسر و کمبودی 

يست. در گذشته با اتحاد خويش جلو فروش توليدات شرکت را گرفتيم و رئيس ن

کارخانه را به شرکت راه نداديم. اين بار از اين نيز فراتر خواهيم رفت. راه 
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 در» هر ميزان توليد را سد خواهيم ساخت تا به همه مطالبات خود دست يابيم

مأموران ژاندارم از  بود که کاميون حامل بسيار پرشور سخنرانیاين پايان 

پاسگاه کاروانسراسنگی خود را به کارخانه رساندند. همزمان دژخيمان ساواک 

سرمايه از راه رسيدند. آنها آماده اعمال هر نوع بربريت بودند. گفته ها و 

کارهای ساعات اخير کارگران را بسيار خوب اطالع داشتند. اراده مصمم آنها 

مودن عکس شاه جنايتکار، قطع کابلهای تلفن و برای تعطيل چرخ توليد، پاره ن

بستن راه ورود قوای سرکوب به کارخانه را می دانستند. آمادگی آنها برای 

کارگر مبارز را  20توحش هيچ مرزی نداشت. در يک چشم به هم زدن 

های ارتشی راهی سياهچال  دستگير و آنها را با زور سرنيزه سوار کاميون

، اسبعيت ه همهو نيروی ژاندارم سرمايه با توسل به  قزل قلعه کردند. ساواک

مبارزه کارگران را در هم کوبيدند و اعتصاب را به شکست کشاندند. چند روز 

بعد بيشترين شمار کارگران را از کار اخراج نمودند و به جای آنها کارگران 

  )156ساده جديد را آماج شديدترين استثمارها و سالخی ها کردند. (

 

  کارگران شرکت آژور ( فروزان) اعتصاب

کارخانه آژور در کنار جاده قديم کرج قرار داشت و چند صد کارگر را استثمار 

می نمود. سرمايه دار صاحب شرکت از جمله سهامداران بزرگ بنز خاور نيز 

بود و قلمرو استثمار و سالخی کارگران توسط وی به يک يا دو کارخانه محدود 

ها نجومی به چنگ نمی گرديد. شرکت، اجاق های گازی توليد می کرد و سود

می آورد. دستمزد کارگران مثل همه جا نازل بود و بخشی از اين دستمزد نازل 

زير نام سود ويژه پرداخت می شد. ميزان اين بخش معادل دو ماه مزد در سال 

 4بود که کارگران بسيار سخت به آن اعتراض داشتند. آنان خواهان دريافت 

صاحب شرکت به اين خواست کارگران ماه و نيم به جای دو ماه بودند اما 

وقعی نمی نهاد. کشمکش ها ادامه يافت تا اينکه کارگران تصميم به اعتصاب 

آنان ماشين ها را از کار انداختند.  53گرفتند. در روز هشتم شهريور سال 
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همگی در کنار دستگاههای توليد نشستند، بدون اينکه هيچ ماشينی را روشن 

کشيدن خط و نشان نمود. تهديد کرد و از آينده بسيار  سازند. کارفرما شروع به

بدی که در انتظار اعتصاب کنندگان است سخن راند. تهديدهای کارفرما هيچ 

کارگری را دچار هراس نساخت، و هيچ کس را در مورد ضرورت ادامه 

مبارزه به ترديد نيأنداخت. سرمايه دار بر سبعيت خود افزود، او نماينده 

حضار نمود و از کارخانه اخراج کرد. پس از آن گروه، گروه کارگران را ا

توده کارگر را به دفتر خود آورد و جدی بودن خطر اخراج را به آنها يادآور 

شد. اقداماتی که خشم کارگران را بيش از پيش مشتعل نمود و همه آنها را آماده 

ان به گرمقابله با اين بربريت ها کرد. ساعتی بعد جمعيت چشمگيری از کار

دفتر رئيس کارخانه حمله ور شدند، کارفرما شروع به لرزيدن کرد، به وحشت 

افتاد و کوشيد تا خود را از آتش قهر بردگان مزدی عاصی سرمايه خالص 

کند. اين بار او به شيوه واعظان دين زبان به موعظه باز کرد، نصيحت را 

خود را کرده است.  جايگزين تهديد ساخت و نشان داد که حمله کارگران کار

و همصدا بر حصول خواسته های  متحدکشيد. همگی  طول روز 7 اعتصاب

ماه و نيم سود ويژه را يگانه راه پايان اعتصاب  4پای فشردند و پرداخت  دخو

نشان ندادند، همرزمی و اتحاد اعالم نمودند. کارگران هيچ تزلزل و ترديدی 

ر چيز ديگر به پيروزی آنها را حفظ کردند، کارهائی که بيش از ه يشخو

کمک نمود. در روز هفتم سرمايه دار شرکت مجدداً در مقابل اجتماع کارگران 

يری برای جلوگ .داده استراه تسليم را ترجيح فکر کرده ظاهر شد، او گفت که 

ماه و نيم سود ويژه به تمامی کارگران  4آماده به پرداخت  ،های انبوه تراز زيان

س از پايان اعتصاب توطئه های سرمايه دار عليه کارگران است. در روزهای پ

ادامه يافت. حادثه ای که متأسفانه اين بار واکنش به موقع توده کارگر را به 

کارگر را  20دنبال نياورد. سرمايه دار با اغتنام فرصت و سفاکی تمام حدود 

ر دادند س اخراج کرد. اين کارگران بيکار شدند اما با غرور زايدالوصفی فرياد

طعاً ق يم،صاحبان سرمايه بيرون کشيدکه در اينجا مطالبات خود را از حلقوم 

  )157در کارخانه های ديگر نيز همين کار را خواهيم کرد. (
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  اعتصاب کارگران کوره پزخانه های تبريز

کوره پزخانه های تبريز علی العموم در دو نقطه اطراف شهر و بيش از همه 

مستقر بودند. کارگران همه اين کوره ها در » کجاآباد«در محله ای به نام 

شرائطی مرگبار و ضدانسانی کار می کردند، از بام تا شام جان می کندند، 

وجود خود را کنار شعله های آتش می سوختند و ذوب می شدند و تار و پود 

سود صاحبان سرمايه می ساختند. کودکان خردسال آن ها نيز نفرين شدگان 

دوزخ توحش سرمايه و قربانيان آستان سودهای هر چه انبوه تر سرمايه داران 

بودند. قربانيان ساقط از مدرسه و درس و معلم و بهداشت و دارو و درمان يا 

بايد در اين سنين اندک هزينه هر چه بوی زندگی می داد، نفرين شدگانی که 

معاش خانواده را تأمين کنند بسياری از اين کارگران هيچ سرپناهی نداشتند. 

خراسان می آمدند، استان از مناطق دور دست و به طور مثال نواحی شمال 

چادر می زدند، آلونک بر پا می کردند تا ساعاتی از شب را در آن بيتوته کنند 

و مابقی شبانه روز، چرخه توليد سرمايه را بچرخانند. مزدها بسيار پائين بود 

و با اينکه قيمت آجر توليد شده توسط آنها هر ماه از ماه پيش بيشتر می شد، 

صاحبان  1354ر باقی می ماند. در شروع سال بهای نيروی کارشان اليتغي

لایر در ازاء هر هزار  2500کوره ها باز هم قيمت آجر را افزايش دادند و به 

آجر رساندند. کارگران خواستار افزايش دستمزد شدند و کارفرمايان مثل 

هميشه جواب رد دادند. کاسه صبر آجرپزان اما اين بار از همه لحاظ لبريز 

دست از کار کشيدند. خبر به » کجاآباد« چند کوره در محله  بود. کارگران

سرعت باد در همه منطقه و متعاقب آن در کوره پزخانه های همه جای شهر 

پيچيد. آتش اعتصاب شعله کشيد و شعله های تمامی کوره ها خاموش شد. 

سرمايه داران به رسم معمول از قوای سرکوب سرمايه و ساواک شاه طلب 

. همه اين نيروهای دژخيم در سريع ترين زمان خود را به ياری کردند

و ساير کوره ها رساندند. آنها تصميم گرفتند که با توسل به زور و » کجاآباد«

کشتار، توده وسيع کارگر معترض را به سر کار باز گردانند. سمبه کارگران 

واحد اما پرزورتر از وقت های ديگر بود. همه در هر کجا که بودند با صدای 
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فرياد سر دادند که قهر سرمايه را با مقاومت استوار پاسخ خواهند داد. گفتند 

که تحت هيچ شرائطی به کار باز نمی گردند، افزايش مطلوب مزدها تنها 

دريچه ممکن به ختم اعتصاب است. کارگران در برخی جاها به پليس و 

قاطع آماده  نشان دادند که بسيار عمالً  نيروهای سرکوب حمله ور شدند و

روز به طول انجاميد و سرانجام سرمايه داران  5مبارزه می باشند. اعتصاب 

صاحب کوره پزخانه ها آمادگی خود را برای قبول خواست های کارگران 

باال رفت و کارگران با احساس پيروزی سر  %50اعالم داشتند. دستمزدها 

خ داد که گفتنش خيلی در روزهای مبارزه حادثه ای هم رکار خود باز گشتند. 

نامربوط نيست. در يکی از صحنه های کشمکش يک مأمور پليس با درندگی 

نفرت باری که خاص قوای قهر سرمايه بود، يک کارگر را به باد ناسزا گرفت 

و با نثار بيشترين فحاشی ها بر سر او داد زد که چه کسی وی را برای 

يت پليس بسيار جسورانه اعتصاب تحريک کرده است!! کارگر در قبال سبع

  )158(  »!هيچ کس، ما همه جمهوری می خواهيم«فرياد زد که 

اعتصاباتی که در باال به آنها اشاره شد در مقابل شمار عظيم خيزش ها و 

اعتصابات اين سال ها حتی مصداق مشتی از خروار نيز نيستند. بحث اصالً 

اين چند سال دستخوش اين نبود که کدام کارخانه ها و مراکز کار در طول 

اعتصاب شدند. بالعکس سؤال می توانست اين باشد که آيا کارخانه ای وجود 

داشت که کارگرانش يک يا چند بار دست به مبارزه و اعتصاب نزده باشند. 

پرسشی که پاسخ آن واقعاً منفی بود. وقوع اعتصابات با همين تاخت و حتی 

کرد. در پاره ای موارد کثرت روزهای نيز ادامه پيدا  55بيشتر در سراسر سال 

در تابستان اين سال، نساجی های ری و تعطيل کارخانه ها بسيار بيشتر شد. 

تهران و بافکار برای هفته ها از کار افتادند. چندين هزار کارگر روزها در 

بيرون کارخانه و در مقابل درب ورودی محل کار اجتماع کردند و با نصب 

 ر افزايش دستمزد و ساير مطالبات خود گرديدند.دست نوشته ها خواستا

کارگران بافندگی تهران تجمع چند هزار نفری خود را به حاشيه بزرگراه 

جنوب شهر منتقل نمودند، در آنجا در برابر چشم هزاران و شايد ميليون ها 
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مسافر از دستمزد نازل خويش گفتند، از همگان خواستند تا تريبون حرفها و 

ان باشند. در برابر يورش قوای سرکوب ايستادگی نمودند و مبارزه انتظارات آن

ا هاز کارگران مراکز ديگر کار از آنرا ادامه دادند. در طول اعتصاب بسياری 

پشتيبانی کردند و گاه برای ساعاتی به اجتماع آنان پيوستند. عده زيادی از 

ورت دانشجويان خانواده های کارگری نيز تک تک و در مواردی به ص

گروهی به سراغ آنها رفتند، جانبداری خويش را از مبارزات آنها اعالم نمودند 

  و در انتشار خبر اعتصاب با آنها همکاری کردند. 

مبارزات گسترده کارگران نساجی ها و بافندگی های مختلف شهر اصفهان نيز 

 يددر اينجا هم چندين هزار کارگر تمامی دستگاهای تول در همين مدت رخ داد.

را متوقف ساختند، خواهان افزايش مزدها و بهبود شرائط کار شدند، در جريان 

مبارزه از سکنه کارگر شهر کمک خواستند، با نيروهای نظامی دولت سرمايه 

تمامی درگير شدند و حمله آنها را دفع نمودند. آنها اعتصاب را تا حصول 

  خواسته های خود ادامه دادند.

هائی که اسم برديم بسياری از صنايع مهم دارای چند  در تهران سوای کارخانه

هزار کارگر برای روزها تيغ اعتصاب کارگران را بسيار برا و غيرقابل گريز 

واحدهائی مانند گروه عظيم صنعتی بهشهر، بر روی گلوی خود لمس کردند. 

 3مرکب از » رنا«جنرال موتورز، شير پاستوريزه، مينو، مجتمع صنعتی 

 الستيک سازیبنز خاور، ليالندموتورز، ، ولو، زامياد و نيسان)( کارخانه 

، شرکت کوکاکوال، ايران ناسيونال، آزمايش، صنايع »بی اف گودريچ«

در کارخانه آزمايش،  الکتريکی، ارج، توليد دارو، در زمره اين واحدها بودند.

رت کارگر چرخ توليد را از کار انداختند، نماينده مزدور وزا 600وقتی که 

کار در معيت قوای سرکوب شروع به نطق کرد. او تهديد نمود که اعتصاب 

کنندگان را مجازات خواهد نمود و درست همين جا بود که کارگری با صدای 

» ؟یدار تو از وزارت کاری يا نوکر سرمايه«، کشيدرعد آسا بر سر وی فرياد 

 گی وزارت کاراين کارگر بسيار خوب می دانست که اين دوتا، نمايند )159(

و مزدوری سرمايه از بيخ و بن مترادف هستند و الفاظ متفاوتی برای بيان 
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ر بمخصوصاً مفهوم واحدی می باشند. او در اين ترديد نداشت. اين عبارت را 

زبان می آورد تا خشم و نفرت خود را عليه سرمايه و دولتش و عمله و اکره 

اراک نيز مرتباً شاهد وقوع کشتارش عيان سازد. شهرهای صنعتی قزوين و 

اعتصاب در کارخانه ها و مراکز عظيم کار بودند. در خوزستان سوای 

انه کارخاعتصاب گروه صنعتی شهريار، چند واحد مهم صنعتی ديگر از جمله 

متعلق به شرکت نفت و کاترپيالر  »لوله سازی کارون« ، »نورد لوله اهواز«

  ران به ورطه خاموشی فرو افتادند. هر کدام برای چند روز با اعتصاب کارگ

  

  عروج جنبش خونبار مسکن 

  »خارج محدوده ها«شورش های کارگری محله ها و 

تاريخنويسی رسمی بورژوازی حديث آفرينش انديشه، دانش، ايدئولوژی، 

سياست، فرهنگ، صنعت، هنر، ادبيات، توسعه، تمدن و همه چيز توسط 

دار و ندار فکری خود را از سرچشمه دانشوران عاليجاه است!! کسانی که 

پرتالطم شيوه توليد مسلط می گيرند و به عنوان ساز و برگ بقای آن، در سپهر 

نه طبقات معنا  ،زندگی روز ساکنان زمين رها می کنند. در اين روايت تاريخ

دارند و نه طبعاً از مبارزه طبقاتی سخنی در ميان است. مورخان بورژوا وقتی 

وشند، بسيار کاريکاتوری، دروغين و طوطی وار خود را به لباس چپ می پ

ک خط در ميان تکرار می کنند ي آن ها معموالً گفته های مارکس می آويزند، 

 همين جماعتاما » تاريخ تمامی جوامع انسانی تاريخ مبارزه طبقاتی است«که 

 در تاريخنويسی خود، همه چيز می گويند و تنها چيزی که هيچ گاه و به هيچ

ميزان از آن نمی گويند نقش راستين توده های طبقه ای است که به حکم هستی 

اجتماعی خود سکاندار کارزار واقعی طبقاتی برای تغيير ريشه ای عينيت 

مسلط موجود است. اگر اولی ها تاريخ انديشه پردازان، ايئولوگ ها، افاضل، 

وسعه را ران علم و تسياستمردان، فرهنگ آفرينان، مکتشفان کبير و قافله ساال

می نويسند، دومی ها نيز تاريخ رهبران، صدرها، سفينه بانان قدرت احزاب و 
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منجيان صاحب جاه بشريت را در مغزها کشت و در گوش ها الالئی می کنند. 

 57آنان که در لباس چپ به بررسی سير رويدادهای منتهی به قيام بهمن 

ج برده اند. طنز تلخ تاريخ است که پرداخته اند نيز همگی از همين بيماری رن

اينان وقتی خواسته اند به زعم خود حتی در مورد نقش توده های کارگر در 

سلسله جنبانی فرايند مذکور خيلی اغراق کنند کل وسعت ديدشان از بستن چند 

شير نفت توسط عده ای کارگر پااليشگاه آبادان يک مو هم آن طرف تر نرفته 

ت شايد حداکثر چند اعتصاب کارگری پيش و پس همين است!! و اگر رفته اس

رخداد را ديده باشد. ما به اين بحث و به اين گوشه بسيار مهم تاريخ مبارزه 

طبقاتی در ايران خواهيم پرداخت. حتماً نشان خواهيم داد که دو طبقه اساسی 

جامعه، پرولتاريا و بورژوازی، پرولتاريا و اپوزيسيون های ارتجاعی و 

اء ارتجاعی بورژوازی در آن دوره، در دل آن فرايند و در پهنه کارزار ماور

طبقاتی چه کردند. عجالتاً فقط حول حلقه معينی از اين زنجيره گفتگو داريم. 

عروج جنبش خونبار کارگران برای مسکن در حاشيه شهرهای بزرگ که در 

به خود » مبارزات مردم خارج محدوده« ادبيات چپ هيچ گاه عنوانی سوای 

  اختصاص نداد. 

همان چند ميليون کارگری که سراسر کارخانه ها  56تا  50های در فاصله سال

و مراکز کار و توليد کشور را ميدان وقوع عظيم ترين اعتصاب ها کردند، 

آری دقيقاً و عيناً بخش بسيار چشمگيری از همان کارگران جنبش پرشکوه و 

وازی ايران و رژيم درنده شاه راه خونين دستيابی به مسکن را عليه بورژ

انداختند، سازمان دادند، پرتوان ساختند و به پيش بردند. مبارزات اينان برای 

سرپناه در حاشيه شهرها جزء اليتجزا و بدون هيچ تفکيکی از اعتصابات 

جاری آنها در کارخانه ها بود. اينها همزمان در چند جبهه با دشمن طبقاتی 

رکوب سرمايه جنگ می کردند، در يکجا برای افزايش خود و قوای قهر و س

مزدها و کاهش فشار فقر، چرخ توليد را از کار می انداختند و حمله نيروهای 

ارتش و ژاندارم و پليس بورژوازی را از سر اعتصاب خود رفع می کردند. 

در جای ديگر باز هم به اين دليل که زير فشار پائين بودن مزدها و کل استثمار 
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برمنشانه خود توسط سرمايه قادر به پرداخت اجاره بهای مسکن نمی شدند. بر

جنبش نيرومندی را برای ساختن سرپناه پديد می آوردند و دست در دست هم 

  شبيخونها و تهاجمات خونبار دولت سرمايه را دفع می کردند.

جبهه سوم پيکار اين توده وسيع فروشنده نيروی کار، سازماندهی شورش ها 

روستاها خيلی از محله ها و مناطق مسکونی شهرهای بزرگ و کوچک و در 

عليه بی آبی، بی برقی، وضعيت رقت بار بهداشت و امکانات مورد نياز محله، 

کنيم. می ا بود. از خيزش مسکن آغاز گرانی بهای ارزاق عمومی و مانند اين ه

، در طول به دنبال رفرم ارضی ارتجاعی بورژوازی داخلی و امپرياليست ها

ميليونها انسان خلع يد شده و بيکار در جستجوی جائی برای  50و  40دهه های 

فروش نيروی کار و امرار معاش خويش از اعماق روستاها راهی شهرهای 

بزرگ شدند. اينان اندک اندک در کارخانه ها به کار پرداختند، اما با بهای شبه 

طح س پائين ترينر به تأمين رايگان و بيش از حد نازل نيروی کار خود قاد

معيشت و مسکن و دارو و درمان خود نمی شدند. جمعيت کثيری از آنها به 

هيچ وجه يارای پرداخت اجاره بهای يک اتاق محقر، حتی در محروم ترين و 

مخروبه ترين محله های شهر را نداشتند. به همين خاطر همراه با زنان و 

ست، در زمين های باير و موات بدون فرزندان خردسال خود، در مناطق دورد

سکنه و دور از آبادی پيرامون شهرها آلونک هائی از حلبی و خس و خاشاک 

يا الستيک و حصير بر پای نمودند و شبها در آن بيتوته می کردند. بيغوله هائی 

اد بيدبسيار که فاقد همه چيز بود، آب نداشت، برق نداشت، رطوبت در آن ها 

خبری نبود، هيچ درمانگاهی در هيچ لت و دستشوئی در آنها می نمود، از توا

نزديکی آنها پيدا نمی گرديد، هيچ وسيله حمل و نقل شهری راه خود را به سمت 

آنجا کج نمی نمود. جمعيت کثير کارگران عصرها پس از يک يا دو شيفت کار 

نمور روزانه بعالوه اضافه کاری های جانفرسا بايد خود را به اين کومه های 

می رساندند و بامدادان وقتی که هنوز فلق آهنگ دميدن به سر نداشت راه افتند. 

مسافت ها راه را طی کنند تا در جائی سوار اتوبوس شوند و خود را به سر 

اين کومه ها از شيرهای عمومی آب در  ساکنکارگران کار رسانند. آب شرب 
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و کودکان آنها بايد با صرف فاصله های دور تأمين می شد که کارگران يا زنان 

ر بزرگ يا کوچک، ب پالستيکی وقت و نشستن در نوبت، از طريق گالن های

دوش می کشيدند و به خانه حمل می نمودند. هيچ مدرسه ای در آن نواحی 

وجود نداشت و پای هيچ دکتر و پرستاری هم به آنجا باز نمی شد. برهوت 

نفرين شده سرمايه در آن می لوليدند، بدون هيچ امکاناتی بود که بردگان مزدی 

می خوابيدند، خود را آماده دو شيفت کار و توليد کوهساران اضافه ارزش ها 

و سرمايه های طبقه جنايتکار سرمايه دار می کردند. سيه روزی اين کارگران 

حتی در همين قلمرو به اين جا محدود نمی شد، سرمايه داران زمين دار و 

تی بورژوازی حتا دقيقه ای اين نفرين شدگان را در همين رژيم بشرستيز سلطن

جهنم مرگ آلود هم آرام نمی گذاشتند، مدام بر آنها می تاختند، زنان و کودکان 

را از کومه ها بيرون می ريختند، آنان را وادار به کوچ می کردند و آماج 

  بدترين شرارت ها قرار می دادند. 

های آسيائی در مجتمع ورزشی زاری بازيبه هنگام برگ 1353سال  در شهريور

آريامهر، پليس وحشی و درنده شاهنشاهی سرمايه برای مدت های طوالنی، 

هر شبانه روز يک بار و گاه چندين بار، کومه های محل سکونت اين کارگران 

شبيخون ها قرار داد. رژيم شاه  هدف در نواحی شمالی اتوبان تهران کرج را

ت ساليان دراز خود و پرده اندازی بر آنچه بورژوازی استتار جنايا به منظور

دژخيم و هار ايران بر سر اين دوزخ نشينان کارگر آورده بود، سکونت آنها 

يات جنا شهر دانسته و راه پاک کردن ننگ» بی قوارگی« در اين مسير را مايه 

را آواره ساختن باز هم بيشتر و وحشيانه تر اين شمار کثير  هايشبربريت  و

  توده های کارگر می ديد.

وضع مسکن اين جمعيت عظيم کارگران چنين بود و الجرم يافتن راه چاره ای 

برای غلبه بر اين وضعيت ماالمال از درد و رنج و حقارت مشغله مدام آنان 

بود که کومه نشينان کارگر  را تعيين می کرد. در دل همين چاره پردازی ها

يک جنگ واقعی عليه بورژوازی و رژيم سطلنتی سرمايه را آغاز کردند و 

قدم به قدم دشمن طبقاتی تا بن دندان مسلح را مجبور به عقب نشينی ساختند. 
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کارگران در قول و قرارها و ميثاقهای نا نوشته و شوراگونه خويش عزم جزم 

تقرار موقت خويش شروع به ساختن خانه نمودند که در زمين های محل اس

کنند. آن ها تصميم گرفتند که استوار و محکم به حريم مالکيت خصوصی 

بورژوازی يورش برند و تقدس اين پديده متعفن نامقدس را حداقل در رابطه با 

تهيه سرپناهی برای زن و فرزند خويش در هم ريزند. سوء تفاهم نشود، آنها 

و مکتبی در باره نجاست و پاکی مالکيت راه بحثهای آکادميک حزبی 

نيانداختند، عمالً و به عنوان شراره ای تابنده از هستی طبقاتی خود بساط 

مالکيت سرمايه داران صاحب زمين را در هم پيچيدند، کارگران اين تصميم 

را در زمانی اتخاذ کردند و در شرائطی به عمل در آوردند که معامالت زمين 

الت و بساز و بفروشی يکی از داغ ترين، پرسودترين و الجرم و احداث مستغ

دلرباترين حوزه های سرمايه گذازی طبقه سرمايه دار ايران را تعيين می کرد. 

درست به همين خاطر هم سرمايه داران صاحب زمين های زير کومه ها و 

 رژيم جنايتکار شاه برای بيرون ريختن هزاران و ميليونها زن و کودک کارگر

پين خويش را آغاز کارگران کم کومه نشين،به هر جنايتی دست می يازيدند.

ها دست به دست هم دادند و با همياری و کمک و همپيوندی هم شروع کردند. آن

ها نمودند. اين کار را روزها، ماهها و سالها  به تهيه مصالح و معماری خانه 

ل روز چندين بار در ادامه دادند و در پروسه انجامش هر روز و گاه در طو

مناطق مختلف اطراف شهر تهران مورد شبيخون قوای سرکوب رژيم قرار 

گرفتند. جنبش مسکن توده های کارگر عمالً به جنگی ميان آنها و بورژوازی 

و دولتش تبديل شد. جنگی که در آن کل زنان و کودکان و پيران و جوانان 

نگی پيشبردش مشغله خانواده های کارگری درگير شدند. جنگی که چگو

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 تهيه ماتريال 

و مصالح با هم همراهی می نمودند، در برپائی هر خانه کنار هم بودند، وقتی 

دل دست به مقاومت می زدند. شد، همگی يک تار رژيم حمله ور میکه قوای کش

کودکان نيروهای نظامی سرمايه را سنگباران می کردند، زنان به عمله و اکره 
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سالخی بورژوازی يورش می بردند. اين جنگ در طول چند سال کشته های 

زيادی داشت. عده ای از کارگران جان خود را از دست دادند، اما اين بسيار 

کارزار همه جا توده های کارگر بودند. ارتش و پليس و مهم است که برنده 

ژاندارم رژيم سلطنتی سرمايه تمامی خانه های ساخته شده کارگران را ويران 

می کرد، اما تمامی اين خانه های تخريب شده تا روز بعد يا چند روز بعدتر 

مجدداً به دست کومه نشينان کارگر بازسازی و بر پای می شد. به بيان 

  عوامل سرکوب روزها خراب می کردند و کارگران شب ها می ساختند. ديگر

ايران در چند جبهه  باالتر گفته شد که در همه سالهای مذکور، طبقه کارگر

هم پهلو و متصل، می جنگيد، روزها در کارخانه ها و مراکز  اما ،متمايز

توليد، چرخه بازتوليد سرمايه را به اختالل می کشاند و از کار می انداخت، 

عصرها، شب ها و صبحگاهان برای يافتن سرپناه، طومار تقدس مالکيت منحط 

ار يبورژوازی را در هم می پيچيد و با پاسداران حريم اين تملک بشرستيز، بس

  قهرمانانه مبارزه می کرد. 

به طور همزمان در رابطه بامشکالت دامنگير محله های توده های کارگر 

مسکونی، برای دسترسی به آب آشاميدنی، برق مورد نياز روشنائی خانه ها، 

حداقل بهداشت و نظافت معابر عمومی، عليه گرانی بهای اتوبوس و حمل و 

حافات مستمری که مزدوران رژيم بر نقل شهری، عليه زورگوئی ها و اج

و دولت داری اهالی محل روا می داشتند  يا خيلی معضالت ديگر که سرمايه 

  بر سرشان آوار می ساخت دست به اعتراض و شورش می زدند. سرمايه 

جنگ و ستيز هميشه جاری و روزمره صدها هزار کارگر دستفروش حاشيه 

با عوامل شهرداری سرمايه برای خيابان ها و کوچه ها و درون محله ها، 

دستيابی به شکلی از فروش نيروی کار شبه رايگان خويش و يافتن قوت 

اليموت روزانه نيز حوزه ديگری از مبارزه طبقاتی توده های کارگر را تشکيل 

می داد. کارگران در همه اين ميدان ها و جبهه ها عليه سرمايه می جنگيدند. 

ياروئی استثمارشوندگان و ستمکشان کارگر با تمامی اين عرصه ها شاهد رو

نيروهای اعمال قهر دولت سرمايه داری بود. مبارزه طبقاتی، مبارزه ای ميان 
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دو طبقه اساسی جامعه و در جهان موجود، ميان طبقه کارگر و بورژوازی در 

زن، مرد،  کليه قلمروهای زندگی اجتماعی است. توده عظيم بردگان مزدیِ 

سال بيکاری که زير شالق مرگبار گرسنگی و فقر و فالکت بزرگسال و خرد

راه دستفروشی کنار خيابان ها را پيش می گرفت، در زمره مفلوک ترين بخش 

ت کثير اين جمعي ،و فشار خرد کننده فقر ، گرسنگیطبقه کارگر بود. بيکاری

چند صد هزار نفری و شايد ميليونی را مجبور می ساخت تا رقت بارترين و 

ن شده ترين شکل فروش نيروی کار را انتخاب کند. هر صبح مقاديری نفري

کاال را از سرمايه داران تاجر به عاريه گيرد، در حاشيه خيابان به فروش 

رساند و در ازاء دو شيفت کار چند تومانی برای امراز معاش روزانه خود و 

صاحب افراد خانواده به چنگ آرد. شکل صوری رابطه وی با سرمايه داران 

فروشگاهها و تجارتخانه ها هر چه بود، او در نقش کارگر فروشنده برای 

سرمايه کار می کرد. توسط سرمايه به جنايتکارانه ترين شکلی مورد استثمار 

قرار می گرفت، همزمان از زمين و آسمان آماج شبيخون قوای قهر سرمايه 

ده کثير نفرين ش بود و برای هيچ دقيقه کارش هيچ امنيتی نداشت. اين توده

کارگر در متن همين شرائط بشرستيزانه مخلوق سرمايه و دولت بورژوازی، 

لحظه به لحظه در حالت جنگ و گريز به سر می برد. مزدوران سرمايه برای 

اينکه هيچ ريالی از سودهای کهکشانی صاحبان بنگاههای مستقر در خيابانهای 

 و به دستور مالکان همين بنگاهها، نشودمنطقه کار اين کارگران فروشنده کسر 

با بی رحمی تمام بر سر توده بردگان مزدی مجبور به دستفروشی می ريختند. 

کل دار و ندار آن ها را غارت می کردند. خودشان را مورد آزار و اذيت قرار 

می دادند. دستگيرشان می نمودند و راهی زندان می ساختند. در آن سوی ماجرا 

نمودند، با پليس سرمايه و مزدوران شهرداری رژيم  کارگران مقاومت می

درگير می شدند. در جريان همين کارزار دست به دست هم می دادند. پشت به 

روزانه  قوت اليموتپشت هم حمله پليس را دفع می کردند و حتی االمکان 

کالم توده های کارگر  خود را از دستيرد اين جانيان نجات می دادند. در يک

ها، در همه جاها، در محل کار و استثمار، در جنبش مسکن، در  الدر اين س
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درون خانه و کاشانه، در محله ها و حاشيه خيابان ها عليه استثمار و ستم و 

سرمايه مبارزه می کردند. به ميزان توان خويش پوزه قوای قهر و  جنايت

خاک می ماليند، از تهديدها و کشتارها هراسی به دل به سرکوب سرمايه را 

راه نمی دادند. نقطه نقطه شهرک های بزرگ اطراف شهر تهران که امروز 

هر کدام شهر بزرگی هستند و ميليونها کارگر در آنجا سکونت دارند گواه زنده 

  لحظات پر شور بخشی از آن جنگ های چند ساله است. 

در اينجا تکرار کنم که طيف رفرميسم چپ و  اين نکته را هم يک بار ديگر

بسيار بدتر از اين طيف، محققان دانشگاهی اگر احياناً برای رونق بازار حزبی 

يا کسب و کار آکادميک خويش سراغ اين بخش طبقه کارگر رفته اند، بسيار 

به ندرت چيزی به نام کارگر در مقابل مردمک چشم خويش يافته اند. آنها در 

اين توده عظيم استثمار شوندگان کارگر،  شته خود پيرامون موقعيتهر سطر نو

زحمتکشان، محرومان، حاشيه نشينان، تهيدستان،  کلماتتا چشم کار کند از 

گرسنگان، دستفروشان، آلونک نشين ها، فاقد امتيازها و نوع اين ها استفاده 

اقد سنه و فکرده اند. در اينکه اين نفرين شدگان، محروم و حاشيه نشين و گر

امتياز و تهيدست هستند جای هيچ حرفی نيست اما اين ها بخشی از طبقه کارگر 

و جنبش کارگری جامعه بوده و می باشند و تمامی اين مصيبت ها را هم به 

خاطر کارگر بودنشان تحمل نموده و می نمايند. مطابق استدالل صاحبان اين 

 کارگر اگر، زحمتکش پرست ن عاليمقام دانشگاهیگزارش ها به ويژه محققا

کار داشته باشد فردی از طبقه متوسط است و اگر بيکار باشد، فاقد هر نوع 

تعلق طبقاتی است!! اگر بهای نيروی کارش کفاف معيشت روزمره اش را 

اگر قادر به تهيه نان  و ا پيدا می کند!!بدهد افتخار عضويت طبقه متوسط ر

  هويت طبقاتی و اجتماعی است!!!  فاقد هر گونه  آدمفرزندش نباشد يک 
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  سرمايه داری ايران

 1355و بحران اقتصادی سال 

را می توان طالئی ترين دوره رونق و  1356تا آغاز  1352فاصله ميان 

توسعه انباشت سرمايه در تاريخ سرمايه داری ايران به حساب آورد. بحران 

از دل اين دوره رونق بيرون آمد. سرچشمه  50بزرگ اقتصادی نيمه دوم دهه 

احش و واقعی بحران آنچنان که ذات شيوه توليد سرمايه داری است تنزل ف

عينی نرخ سود از حالت يک گرايش به امری مطلق در چرخه ارزش افزائی 

سرمايه اجتماعی ايران بود. تا لحظه حاضر هيچ فرد يا جريان سياسی، هيچ 

بحث مشخصی در اين زمينه پيش نکشيده است و به بازکاوی زوايای واقعی 

ه وهائی که نظريماجرا نپرداخته است. يک دليل اين تسامح، حداقل در مورد نير

مارکسی بحران را قبول دارند، شايد دشواری توضيح کنکرت و آماری دقايق 

مؤثر در مارپيچ فراز و فرود پروسه مذکور تا زمان وقوع بحران بوده 

که آنچه در ايران رخ داد، ادامه مستقيم  حرف درستاست.عده ای با گفتن اين 

ناپذير آن بود، خيال خود را پويه بحران جهانی سرمايه داری و جزء اجتناب 

راحت کردند، مشتی عام گوئی، ابهام آفرينی و حتی گمراه سازی پيش پای 

ديگران نهادند و پرونده گفتگوها را بستند. جای ترديدی نيست که بحران 

ايران در بخش بزرگی از خود حاصل سرريز بحران  50اقتصادی دهه 

اما طرح موضوع در اين  دامنگير سرمايه اجتماعی کشورهای غربی بود،

سطح هيچ چيز را روشن نمی کند. وقتی از بحران سرمايه داری يک جامعه 

معين در يک دوره زمانی خاص سخن می گوئيم، آنچه بيش از هر چيز اهميت 

می يابد کالبدشکافی چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی همان جامعه و بازکاوی 

است که اين کار بدون توجه به عوامل وقوع بحران در آن حوزه است. پيد

تمامی دقايق و زوايای درهمرفتگی ارگانيک شيرازه توليد سرمايه داری در 

اينجا با سرمايه جهانی بسيار غلط و عميقاً گمراه کننده خواهد بود. پروسه بروز 
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در ايران را نيز بايد اينسان ديد و توضيح  50بحران اقتصادی نيمه دوم دهه 

ميزان تشکيل سرمايه ثابت در کل سرمايه اجتماعی ايران  1352داد. در سال 

به ويژه در حوزه صنعت به نرخ رشدی خيره کننده و کم سابقه دست يافت. 

گزارش گرديد در سال بعد دچار کاهش شد اما  %6/33که  رشداين ميزان 

را پشت سر نهاد.  %91مرز بهت انگيز  1354فقط يک سال اين طرف تر در 

را در طول نيمه اول دهه مورد بحث  رشدنی فراز و فرود اين جدول زير منح

  پيش روی ما قرار می دهد. 

  

(ميليارد  1356تا  1351تشکيل سرمايه ثابت در فاصله سالهای   - 1جدول 

  )44به قيمت ثابت سال  –لایر 

  درصد رشد ساالنه   گروه صنعتسهم   ميزان تشکيل سرمايه ثابت  سال

1351  55  4/13  9/1  

1352  5/73  9/15  6/33  

1353  6/82  6/15  4/12  

1354  158  1/18  3/91  

1355  1/167  2/14  8/5  

1356  1/168  5/15  6. /  

)160(  

تاً يعافزايش بی سابقه حجم و ميزان ارزشی سرمايه ثابت در اين سال ها طب

های عظيمی بود که در بخش صنعت رخ داد.  محصول مستقيم سرمايه گذاری

 2426در فاصله زمانی مذکور شمار شرکت های تازه تأسيس صنعتی از رقم 

 204فراتر رفت و ميزان سرمايه های پيش ريز شده برای احداث آن ها به 

ميليارد لایر روز کشور بالغ گرديد. سرمايه گذاری در صنايع  120تريليون و 

تمرکز انباشت تبديل شد. شرکت های بزرگ توليد  سنگين به يک محور مهم

کننده مواد شيميائی، ماشين آالت و فلزات اساسی، صنايع ذوب و توليد فوالد 

و صنايع مکانيکی و برق بيشترين سرمايه ها را به سوی خود سرازير ساختند. 
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حوزه انباشت شد به رقم  4ميزان سرمايه ای که در فاصله زمانی باال در همين 

د که درصد مجموع سرمايه گذاريهائی بو 75ميليارد لایر رسيد. اين رقم  162

تند. داشخود اختيار  در ،أسيس و به ثبت رسيده اين دورههای تازه ت کل شرکت

حوزه های چهارگانه فوق همگی در زمره صنايع سنگين بودند، عظيم ترين 

م يا ايه آنها کحجم سرمايه ثابت را به کار می گرفتند و ترکيب ارگانيک سرم

  بيش باال بود. در جدول زير می توان اين شاخص ها را ديد.

  

افزايش ساالنه سرمايه ثابت و شمار کارکنان در چند حوزه مهم   - 2جدول 

  1355و  1351صنعتی در سالهای 

  نفر 1000      ميليون لایر

    1355    1351  حوزه صنعتی

  کارکنان  سرمايه ثابت   کارکنان  سرمايه ثابت  

  68  8295  46  4735  صنايع غذائی

  116  13487  91  6500  پوشاک

  44  19957  20  2272  شيميائی

  18  1645  4  406  فلزات اساسی

  79  10571  53  2115  فلزیصنايع 

)161(  

به جای تعداد کارگران از شمار کارکنان صحبت گرديده است.  2در جدول 

مراکز آمارگيری بورژوازی به طور معمول توده فروشنده نيروی کار و 

جماعت کارگزاران، کارمندان و خدم و حشم بوروکراسی سرمايه را زير نام 

کارکنان يکجا جمع می کنند. در طول سال های مورد بررسی ما بر اساس 

درصد را  75رآوردهای حاصل مشاهدات مستقيم، از کل اين جمعيت حدود ب

روشن است که در گزارشات و محاسبات مراکز  کارگران تشکيل می داده اند.

آماری دنيای سرمايه داری، نه فقط مسائلی مانند نرخ استثمار و ارزش اضافی 

ب انند ترکيکه خط قرمز بورژوازی را تشکيل می دهند، بلکه حتی داده هائی م
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ارگانيک سرمايه هم مورد اشاره قرار نمی گيرند. برای يافتن اين شاخص ها 

 2بايد از اطالعات آماری ديگر اين اسناد و گزارشات بهره گرفت. آنچه در 

) برای دادن تصويری حتی المقدور روشن از تغييرات 4و  3جدول پائين (

می آيد  55تا  51الهای ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی ايران در فاصله س

نيز به همين سياق استخراج شده است. در اين رابطه تمامی کوشش به عمل 

آمده است که استنتاجات تا جائی که ممکن است دقيق يا حداقل نزديک ترين 

که » کل مزدها و حقوق« ستون  3فاصله را با واقعيت داشته باشند. در جدول 

درصد اين  75است را مبنا قرار داده و در گزارش مرکز آمار رژيم شاه آمده 

» کل کارکنان« ستون  ،4ارقام را مزد کارگران حساب کرده ايم. در جدول 

پايه محاسبه واقع شده است و متوسط  ،مندرج در گزارش مرکز آمار

عموميت داشته  55دستمزدهای روزانه و ساالنه را با توجه به آنچه که در سال 

  است منظور نموده ايم.

سرمايه ثابت و متغير در مهمترين حوزه های سرمايه اجتماعی   - 3ل جدو

  (ميليون لایر)     1351ايران در سال 

کل مزد و   سرمايه ثابت   رشته صنعتی

  حقوق

کل مزد 

  کارگران 

ترکيب 

  ارگانيک

  26/10  4464  5952  45833  مواد غذائی 

  33/4  7704  10272  33438  پوشاک

  3/7  584  779  4261  چوبی صنايع

  5/20  234  312  4845  چوب کاغذ،مقوا،

  6/19  1487  1983  29131  شيميائی

  6/7  1919  2559  14676  غيرفلزی معادن

  58  664  949  38884  فلزات اساسی

ماشين آالت و 

  محصوالت فلزی 

4140  1596  1197  4/3  

  6/9  18253  24402  175208  جمع

)162(  
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رگانيک سرمايه برای همان گونه که مشاهده می شود متوسط ترکيب ا

، بر اساس تقسيم کل سرمايه ثابت به کل سرمايه 1355های باال در سال بخش

 بوده است. 6/9غير همين سال حدود مت

 سرمايه انباشت سرمايه ثابت و متغير در مهمترين حوزه های  - 4جدول 

  لایر 1000000      - 1351در سال  

کل مزد   کارگرانکل   کل کارکنان  سرمايه ثابت   رشته صنعتی

  کارگران

ترکيب 

  ارگانيک 

  18.4  4654  51000  68000  86000  مواد غذائی 

  8.7  7983  8000  116000  70000  نساجی و پوشاک

چوب و محصوالت 

  چوبی

13652  9000  7000  639  21.3  

  23  548  6000  11000  12600  کاغذ، مقوا و چوب

  31  3011  33000  44000  93483  شيميائی

 محصوالت کانی

  غيرفلزی

69888  63000  48000  4380  16  

  97.1  1278  14000  18000  124118  فلزات اساسی

ماشين آالت و صنايع 

  فلزی 

71184  79000  60000  5475  13  

  19.3  27968  306000  408000  540925  جمع

  

 لایر بوده است 250متوسط دستمزد روزانه کارگران در اين سال معادل  .1

برای محاسبه سرمايه ثابت حوزه ها نرخ رشد انباشت هر حوزه در هر سال  .2

 مالک قرار گرفته است.   55تا  51در فاصله 

صنعت چوب  3در مورد رشته کاغذ و مقوا و چوب از آنجا که در جدول  .3

نسبتی کمتر  55ملحوظ نبوده است، برای محاسبه آمار واقعی کارگران سال 

  نظر گرفته ايم.   کل کارکنان را در %75از 
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ا يک تقسيم کنيم بسرمايه متغير سال را به کل سرمايه ثابت در اينجا اگر کل 

مواجه می گرديم.رقمی که بيش از دو برابر  19باالتر از رقم  ترکيب ارگانيک

ها و تأثير آنها بر پروسه افت نرخ سودها است. به بررسی اين تفاوت 1351ال س

و سپس ظهور بحران باز خواهيم گشت، اما پيش از آن بايد در باره داده های 

آماری درون جدول ها مقداری توضيح دهيم. تمامی گزارشات اقتصادی اين 

دوره از سرمايه گذاری های عظيم داخلی و خارجی در قلمرو صنايع سنگين 

و برق، فلزات اساسی، فوالد و ذوب آهن يا موارد مشابه  و بخش هائی مانند آب

خبر می دهند. صنايعی که علی العموم برای تکميل بخش استوار خود نيازمند 

مقادير ارزشی بسيار کالن سرمايه هستند. در گوشه ديگری از سرشماری باال 

ميانگين کل سرمايه هر  1355تا  1345می خوانيم که در فاصله ميان سالهای 

ميليون لایر و ميانگين کارکنان آنها از  179ميليون لایر به  4/13کارگاه از 

هزار نفر افزايش يافته است. داده ها می گويند که نسبت  78هزار نفر به  23

برابر بوده است، در حالی که  14سال حدود  10افزايش سرمايه ثابت در اين 

نرفته است. به ساير ارقام برابر باالتر  3نسبت فزونی بخش متغير سرمايه از 

  همين گزارش نگاه کنيم. 

نفر)  1000نسبت سرمايه ثابت ( ميليون لایر) و شمار کارکنان (  - 5جدول 

  در کارگاه های بزرگ

   1355  1345  سال 

  لایر 179  13،4  ميانگين سرمايه هر کارگاه

ميانگين ارزش ماشين آالت، زمين، 

  ساختمان (سرمايه ثابت)

  لایر 147  9،1

  لایر  32   4،2  ميانگين بخش گردشی سرمايه ثابت 

  نفر  78  23  ميانگين کارکنان 

)163(  
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باالترين افزايش ها آنچنان که طبيعت سرمايه داری است در بخش استوار 

برابر جهش کرده است. سير  16سرمايه ثابت رخ داده است که تا حدود 

است و  8(ثابت) کمتر از صعودی ميزان ارزشی بخش گردشی اين سرمايه 

برابر  4در اين ميان سرمايه متغير همان گونه که باالتر گفته شد کمتر از 

حائز اهميت خاص  ی باالافزايش يافته است. نکات ديگری نيز در گزارش ها

  می باشند از جمله:

. درجه باالی تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه در صنايع شيميائی. اين تغيير 1

  اعالم شده  است.  18به  4از  1355تا  1351رش برای فاصله در همان گزا

. فاصله زمانی مورد گفتگو با اجرای برنامه اقتصادی پنجم رژيم شاه همزمان 2

بوده است. برنامه ای که عظيم ترين سرمايه گذاری های تاريخ سرمايه داری 

ه همرا ايران را به ويژه بر اثر افزايش انفجارآميز اضافه ارزش های نفتی،

ميليارد لایر بالغ می شد.  7/3368به  مذکور داشت. ميزان کل اعتبارات طرح

از اين رقم حدود يک تريليون و نيم آن به توسعه صنعت بزرگ اختصاص 

) سرمايه گذاری در صنايع سنگين نقش مهم ترين رکن انباشت را 164يافت. (

اشين آالت، گروه صنعتی مشتمل بر فلزات اساسی، م 4احراز کرد. فقط 

 ،ميليارد لایر 162توليدات معدنی و محصوالت شيميائی، شاهد پيش ريز 

) اين نکته کامالً مهم است که حجم سرمايه گذاری های 165سرمايه بوده اند. (

درصد کل انباشت سرمايه در تمامی شرکت های به  75حوزه، حدود  4اين 

 وزه ای که بيشترين ارقامثبت رسيده اين دوره را تشکيل می داده است. چهار ح

سرمايه ثابت به ويژه استوار را احتياج داشته اند و به لحاظ ترکيب ارگانيک 

بيش از همه بخش های ديگر، پلکان صعود را پشت سر می نهاده اند. به بحث 

سرمايه داری ايران باز  50مشخص بحران اقتصادی آغاز نيمه دوم دهه 

اری باال اين بود که نشان دهيم برای جستجوی گرديم. دليل تأکيد بر داده های آم

علل واقعی بروز بحران مجرد غوطه خوردن در نوسانات قيمت نفت يا تأثير 

يک سويه و مطلق سرريز بحران سرمايه داری کشورهای ديگر کاری 

نادرست و گمراه کننده است. عوامل واقعی بروز بحران را پيش از هر چيز 
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ائی و بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران و در پيچ بايد در بطن چرخه ارزش افز

و خم روند انباشت سال های منتهی به وقوع حادثه بازکاوی کرد. هدف از اين 

تأکيد آن نيست که چنين حکمی برای هيچ نقطه دنيای موجود، جای هيچ گونه 

اگر و اما ندارد، در اينجا به طور مشخص پيرامون سرمايه داری ايران صحبت 

م. واقعيت اين است که در فاصله تاريخی مورد گفتگو نرخ رشدهای می کني

فزايش نده ابهت آور اقتصادی، فوران بی سابقه ارزش توليدات، شتاب خيره کن

و در همين راستا يا به عنوان يک نتيجه مهم همه اينها،  ميزان اضافه ارزش ها

 ژی مدرن تر وانباشت هر چه عظيم تر و باز هم عظيم تر، استفاده از تکنولو

عودی سير ص ،همگی مرتبط با همتر، افزون بهتر و دستيابی به بارآوری کار 

متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی را به دنبال آوردند. حتی اگر از 

تمامی کاستی های آماری ارقام باال چشم پوشی کنيم و آن ها را به همان گونه 

باز هم شاهد ، است مالک قرار دهيمژيم شاه آمده که در سالنامه های آماری ر

در مقياس کل سرمايه اجتماعی آن  19به رقم  9فوران ترکيب آلی سرمايه از 

  روز ايران هستيم. 

به نقطه اوج  1354در سال  50منحنی باال رونده نرخ سود نيمه نخست دهه 

. ندمی کروند معکوس پيدا  است که خود رسيد و دقيقاً از همين تاريخ به بعد

زان اضافه ارزش ها در قياس با ارزش توليدات ساالنه به گونه ای بسيار مي

 اضافه ارزش ها کل، ميزان 1354بارز شروع به افت  نمود. اگر در سال 

ميليارد لایر بود، در سال  718ميليارد و دومی ( ارزش توليدات)  279حدود 

 لی که دومی ميليارد لایر سقوط کرد، در حا 216اولی تا سطح ، بالعکس 1356

، به عبارت ديگر در حالی که ارزش توليدات لایر رسيدميليارد  1059 به رقم

ارزش  ميزان  برابر رشد داشت 1.5نزديک به  1354نسبت به  1356در سال 

در اين زمينه  6. جدول شماره بود 54افی اين سال حدود يک سوم سال اض

  بسيار گويا است.
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ليدات (ميليون لایر) بين سال های اضافه ارزش و ارزش تو  -6جدول 

  1356تا  1351

اضافه   سال 

  ارزش

ارزش   درصد رشد

  توليدات

  درصد رشد

1351  3/124  7/22  4/334  1/21  

1352  6/167  8/34  438  31  

1353  2/223  2/33  581  6/32  

1354  7/278  9/24  4/718  7/23  

1355  9/231  17- 6/845  7/17  

1356  8/215  13-  3/1059  3/25  

)166(  

تا اينجا همه تأکيد ما بر زمينه های داخلی و اندرونی بحران بود. توليد افراطی 

سرمايه در طول رونق بی سابقه چند ساله سرمايه داری ايران، باال رفتن 

متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران، 

ا ارزش کل توليدات سير رو به کاهش ميزان نسبی اضافه ارزش ها در قياس ب

به بعد باالخره بحران نيمه دوم دهه  1354ساالنه، افت نرخ سود از آخر سال 

را از دامان خود متولد ساختند. اين نکته بايد روشن می شد اما همه آنچه   50

در اين چهارچوب بحث شد صرفاً بخشی، آن هم بخش کمرنگ تری از پروسه 

رونمائی شفاف کل پروسه بايد مکان وقوع بحران را توضيح می دهد. برای 

سرمايه داری ايران و جوامع مشابه در تقسيم کار جهانی نظام بردگی مزدی 

را با نگاهی مارکسی کاويد. سرمايه يک رابطه اجتماعی و بين المللی است. 

تقسيم کار سرمايه داری نيز پديده ای از همه لحاظ پيچيده، مرکب و فراگسترده 

ستی دنيای روز است. سرمايه پايه مادی تقسيم انسان ها به در تمامی ساختار ه

طبقات اجتماعی متضاد، دو طبقه سرمايه دار و کارگر است. سلسله جنبان 

کل  می باشد،داری تقسيم کار فکری و بدنی است. شالوده سازمان کار سرمايه 

حوزه های نظم سياسی، مدنی، فرهنگی، حقوقی، فکری و ايدئولوژيک حاکم 
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مسان سياره ها و اقمار در حال طواف پويه ارزش افزائی سرمايه، در را ه

درون منظومه ای واحد با هم همگن می کند. جانمايه ظهور قلمروهای گوناگون 

پيش ريز و اشکال متنوع موجوديت سرمايه است. تقسيم کار سرمايه داری 

ا ست امجزء اليتجزای اين شيوه توليد و مناسبات اجتماعی فرارسته از آن ا

ً مناسبات ارگانيک فيمابين سرمايه  آنچه در اينجا مورد توجه ماست صرفا

در درون چرخه واحد ارزش افزائی و  جهان مختلف کشورهایاجتماعی 

سامان پذيری سراسری سرمايه بين المللی است. واقعيت اين است که مسائل 

 سرمايه داری هر کشور و در رأس آن ظهور، چالش و رفع بحران های

تمامی اقتصادی سرمايه اجتماعی آن جامعه را نمی توان بدون رجوع به 

پيوستگی های اندرونی ارگانيک آن، با شيرازه توليد سرمايه جهانی مورد 

  قرار داد.  دقيق کالبدشکافی

سرمايه رابطه توليد اضافه ارزش است، در مناسبات ميان بخش های مختلف 

هويتی است تأثيرات متقابلی است که  سرمايه جهانی نيز آنچه شاخص حياتی و

اين بخش ها به لحاظ  ويژگی های چرخه ارزش افزائی، سامان پذيری و اندازه 

سهم هر بخش در کل اضافه ارزش های توليد شده، بر هم وارد می سازند. 

آنچه در اين ميان نقش مهمی ايفا نمی کند، هويت سرمايه دار، بنگاه يا دولت 

ين يا آن بخش سرمايه است. کل اضافه ارزش هائی که سرمايه داری مالک ا

طبقه کارگر جهانی توليد می کند به مالکيت کل طبقه سرمايه دار جهانی در 

می آيد. اينکه هر سرمايه دار يا سرمايه اجتماعی هر کشور چه بخشی از اين 

اضافه ارزش ها را نصيب خود می سازد، موضوعی است که توسط عواملی 

توليدی هر قلمرو انباشت يا هر جزء سرمايه جهانی، قوانين رقابت  مانند شرائط

و تشکيل نرخ سود عمومی در چرخه سامان پذيری سرمايه داری يک کشور 

و در سطح بين المللی، ترکيب ارگانيک و درجه بارآوری کار اجتماعی 

قلمروها و بخش های مختلف سرمايه در دنيا تعيين می گردد. در اين ميان يک 

ز بدون ترديد است. مرزهای جغرافيائی يا حريم های مالکيت خصوصی چي

انبوه ها ميان  ها و توزيع آن بورژوائی اگر هم در نقل و انتقال اضافه ارزش
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سرمايه داران، تراست های مالی و صنعتی يا سرمايه داری های مختلف نقشی 

 »قوقیح«و » قانونی« داشته باشند، اين نقش محصول اثرگذاری دولتی و 

 اين است کهی اساسمسأله بسيارسرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی است. 

کل اضافه ارزش های توليد شده توسط طبقه کارگر جهانی ميان کل طبقه 

سرمايه دار دنيا توزيع می گردد. سرمايه داران، بنگاههای صنعتی يا دولتهای 

تصاحب نمی کنند که سرمايه داری دنيا عين همان ميزان اضافه ارزشی را 

کارگران مورد استثمار آن ها در قلمرو خاص انباشت يا در جامعه معين توليد 

کرده اند. بخش کم، زياد يا حتا بسيار زيادی از اضافه ارزش ها می توانند در 

حوزه ها و جاهای ديگر توليد شده باشند اما يک چيز روشن است. اينکه بستر 

مان پذيری سرمايه اجتماعی کشورها يا کل سرمايه توزيع و انتقال آنها پهنه سا

جهانی و مبادالت ميان قلمروها و بخش های مختلف سرمايه است. اين کار 

چگونه و تحت تأثير کدام قوانين درونی توليد سرمايه داری يا کدامين عوامل 

و داده های اقتصادی صورت می گيرد، موضوعی است که مارکس به تفصيل 

) و بازگوئی آن در اينجا مناسبت 167يتال تشريح نموده است (در جلد سوم کاپ

  خاصی احراز نمی کند. 

آنچه مورد تأکيد و مرتبط با بحث حاضر ماست، بازپردازی مارکسی بسيار 

با هدف توضيح  تبعات و عوارض آن  50اشاره وار پروسه وقوع بحران دهه 

ن به همان شکل که بر روند مبارزه طبقاتی جاری آن روز جامعه است. بحرا

از عوامل اثرگذار بانی و باعث سير رو به افت نرخ سود، در درون چرخه 

ناشی می شد، از فشار اين عوامل در  ايرانارزش افزائی سرمايه اجتماعی 

ً ت ،پروسه توليد و بازتوليد سرمايه جهانی هم ت أثير می پذيرفت و نشأوسيعا

از امريکا، اروپا، ژاپن و  ارزش واردات ايران 1355در سال می گرفت. 

ميليون لایر بالغ گرديد. اين رقم حدود  760ميليارد و  901ممالک ديگر به رقم 

برابر آغاز دهه چهل يا سال اجرای رفرم ارتجاعی ارضی و قريب شش  18

  بود.  1350برابر سال 
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   1355تا  1350وزن و بهای واردات کاال در فاصله   - 7جدول 

  قيمت    ( لایر)  تن)وزن    (   سال

1350  4830000  157660000000  

1351  5880000  193650000000  

1352  6720000  253190000000  

1353  9350000  448070000000  

1354  13330000  800820000000  

1355  13830000  901760000000  

  

نکته بسيار مهم در اينجا بررسی ترکيب کاالها به لحاظ ميزان مصرفی يا 

سرمايه ای بودن آنهاست. اپوزيسيون ناسيوناليستی بورژوازی و داغداران 

سرمايه داری وطن آباء و اجدادی!! تاريخاً باورهای » رشد ناکافی«خيالباف 

می يافته است،  عمومی را چنين معماری نموده اند که گويا آنچه به داخل راه

علی العموم مشتی امتعه مصرفی و در غير اين صورت انبوهی کاالی بنجل 

به دردنخور و اسباب سوداگری مشتی مونتاژکار کمپرادوريست بوده است!! 

درصد کل اين واردات را کاالهای سرمايه ای تشکيل می داده  85اما بيش از 

ر و گردشی سرمايه ثابت است. کاالهائی که يکراست به مثابه اجزاء استوا

وارد پروسه توليد سرمايه اجتماعی ايران می شده اند. اين کاالها همگی توسط 

با پول و در  سرمايه داران خصوصی يا نهادهای مختلف دولت سرمايه داری

. ده اندشهای توليد شده توسط طبقه کارگر ايران داد و ستد واقع با اضافه ارزش

تمامی مکانيسم ها و اهرم های انتقال بحران نيز در همين جا و از درون همين 

مجاری و معبرها ايفای نقش می کنند، زيرا که نقل و انتقال اضافه ارزش ها 

از همين کانال ها و از ورای همين مبادالت مستمر صورت می گيرد. مقادير 

ايران به حوزه  عظيمی از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر

بازتوليد بخش هائی از سرمايه جهانی انتقال می يابد  و توده نسبتاً چشمگيری 
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از اضافه ارزش های محصول استثمار توده های کارگر ممالک ديگر، به 

حوزه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران سرريز می شود. به جدول زير 

  نگاه کنيم. 

   1355تا  1350سال  ترکيب کاالهای وارداتی  - 8جدول 

  بر حسب درصد قيمت

  1355  1354  1353  1352  1351  1350  ترکيب کاال

  %100  %100  %100  %100  %100  %100  جمع

  5/54  5/54  4/66  8/64  58  5/58  واسطه ای

  15  15  14  2/12  12  5/10  مصرفی

  5/30  5/30  6/19  23  30  31  سرمايه ای

  0  0  0  0  0  0  ساير 

)168(  

يک بار ديگر بايد بر اين نکته بسيار اساسی، يا به بيان ديگر، بر جوهر شناخت 

مارکسی سرمايه و بنمايه نظريه مارکسی بحران سرمايه داری تأکيد کنيم که 

بحران پديده ذاتی شيوه توليد سرمايه داری است و از بنمايه توليد اين نظام 

 در حوزه توليد، يعنی در اضافه ارزش ها نيز لایر، به لایر. نشأت می گيرد

ا بحث م حلقه مصرف نيروی کار مولد توسط سرمايه ايجاد و توليد می گردد.

اينجا صرفاً بر سر مجاری نقل و انتقال اضافه ارزش ها و بحران ها در سطح 

سرمايه اجتماعی يک کشور يا در مدار سامان پذيری سرمايه جهانی است. 

دار حاکی است که در تمامی سال های نيمه به جدول باال باز گرديم. اين نمو

درصد کل واردات کشور ايران کاالهای سرمايه ای  85حدود  50نخست دهه 

سکنه جامعه تشکيل کل درصد را محصوالت مصرفی  15بوده است و فقط 

سرمايه) به طور مثال در  –می داده است. ميزان اين بخش واردات ( کاال 

ميليون لایر بوده است.  400ميليارد و  766چيزی بيش از  55همان سال 

رقمی که درصد بسيار باالئی از کل سرمايه در گردش آن روز کشور را تعيين 

می کرده است. در ميان بخش های مختلف اقتصاد سرمايه داری ايران، حوزه 
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نفت و گاز از ظرفيت بسيار باالئی برای سرازير ساختن اضافه ارزش های 

ه های ارزش افزائی سرمايه جهانی به مدار بازتوليد توليد شده در ساير حوز

سرمايه اجتماعی ايران برخوردار است. نفت و گاز به دليل موقعيت انحصاری 

خودويژه ای که دارند، نرخ سودی به مراتب باالتر از نرخ سودهای عمومی 

کاالهای فاقد اين موقعيت، در بازارهای بين المللی احراز می کنند، تفاوت ميان 

قيمت تمام شده محصوالت اين حوزه با قيمت توليدی يا بازار آن ها بيش از 

، اضافه ارزش های اساس و با توجه به همين تمايزحد، باال است. بر همين 

کامالً انبوهی از حاصل استثمار طبقه کارگر در عرصه های ديگر را به طرف 

صاد سرمايه داری های اقتاين مسأله در مورد ساير بخش خود سرازير می کنند.

ايران نه فقط صدق نمی کند که در غالب موارد حتی حالت معکوس دارد. در 

اين مورد چند سطر پائين تر، به صورت کوتاه و اشاره وار توضيح می دهيم 

  اما پيش از آن بايد به چند و چون اين مبادالت نگاهی اندازيم. 

خورشيدی) هر سال  50در فاصله زمانی مورد گفتگوی ما ( نيمه اول دهه 

سرمايه وارد بازار داخلی ايران شده است و در ازای آنها  -حجم عظيمی کاال 

سرمايه يا سرمايه پولی آماده انباشت مجدد، به  –مقادير بسيار کالنی ارزش 

سرمايه اجتماعی کشورهای صادر کننده تحويل گرديده است. ميزان اين مبادله 

 -ميليون تن کاال  14نزديک به  1355 فقط به عنوان نمونه در همان سال

سرمايه بوده است. سرمايه داری  –ميليارد لایر ارزش  902سرمايه در مقابل 

ايران با آنچه به دست آورده، بخش ثابت سرمايه اجتماعی خود اعم از استوار 

و گردشی را تأمين نموده و بازتوليد اين بخش سرمايه را ممکن ساخته است. 

سرمايه اجتماعی کشورهای صادر کننده  قرار دارد که با در طرف مقابل، 

  انجام مبادله مذکور چند هدف اساسی را جامه عمل پوشانده است.

ميليون تن  14اوالً به ميزان حجم، مکان و برد تأثير پولی که در قبال فروش 

به دست آورده است به نيازهای حياتی و گريزناپذير بازتوليد  سرمايه - کاال

همزمان به الزامات تبديل اضافه ارزش ها به سرمايه الحاقی پاسخ خود و 

باز هم متناسب با ميزان نقش و جايگاه  اده است. ثانياً از همين طريق ومساعد د
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يا به بيان درست تر، محقق شدن  پول های دريافتی از سرمايه اجتماعی ايران

 خطر بالفعل سرمايه های به فروش رسيده، –اضافه ارزش های نهفته در کاال 

شدن پويه افت نرخ سود و غلتيدن به ورطه بحران را از سر خود رفع ساخته 

در رابطه با مسأله محوری بحث حاضر، مقادير به طور خاص است. ثالثاً و 

سرمايه های   –های موجود در کاال ی اضافه ارزش، بيش از اضافه ارزشکالن

به چنگ آورده است. چرا؟  فه ارزش های حوزه مبدأ) (اضا صادر شده خود،

پاسخ را بايد مقداری باز کرد. سرمايه داری ايران يا هر جامعه مشابه ديگر، 

با خريد کاال سرمايه های مورد نياز چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی 

خود به عالوه تمامی احتياجات افزايش ممکن و مقدور سرمايه الحاقی ساالنه 

، دايره فروش توليدات تراست ها و انحصارات يا مهم ترين بخش سرمايه خود

اجتماعی ممالک صادر کننده را وسعت بخشيده است. حجم زيادی تقاضای 

مضاعف در اختيار آنها قرار داده است. رويدادی که نتيجه بالفصل آن تغيير 

ندگان نفاحش در شيرازه تعيين قيمت ها و افزايش نرخ سودها به نفع صادر ک

سرمايه ها و حتا بخش گسترده ای از کل سرمايه اجتماعی جوامع توليد  –کاال 

کننده و فروشنده اين کاالهای سرمايه ای است. اين را می دانيم که ارزش هر 

کاال بهای کار اجتماعاً الزمی است که در آن نهفته است. اين نيز روشن است 

شرائط خاص با ارزش آن در  که قيمت يک کاال مگر در موارد معين و تحت

تطابق نمی باشد. قيمت می تواند باالتر يا پائين تر از ارزش کاال باشد. اين امر 

در جريان رقابت ميان سرمايه ها تعيين می گردد و نقش پديده ای به نام رقابت 

در نظام سرمايه داری، در عالم واقع سوای همين کار چيز ديگری هم نيست. 

ه خواه در بازار داخلی يک کشور و خواه در مقياس جهانی کاالهای توليد شد

با هم رقابت می کنند. در جريان اين رقابت است که قيمت پديدار می شود، اما 

فاکتور مهم اثرگذار و تعيين کننده در  فرايند رقابت، ميزان عرضه کاالها در 

  است.   در سوی ديگر يک سو و طول و عرض تقاضا برای خريد آن ها

رکس در توضيح اين فرايند کل کاالهای توليد شده را به سه بخش متمايز ما

تقسيم می کند. اول آنهائی که در بهترين شرائط، با استفاده از باالترين ميزان 



459 

 

بارآوری کار اجتماعی، پيشرفته ترين تکنولوژی ها و نازل ترين هزينه ها، 

خوردارند. دوم کاالهائی توليد شده اند و الجرم از بيشترين توان رقابت هم بر

که در شرائط متوسط توليدی تهيه شده اند، عوامل باال را در سطحی  پائين تر 

تر چشمگير کمکامالً دارا بوده اند و توان رقابت آن ها نيز طبيعتاً به گونه ای 

می باشد. و باالخره آن دسته از کاالها که حاصل توليد در بدترين شرائط هستند 

ه مرغوبيت و امکان رقابت، در فرومانده ترين وضعيت قرار و به لحاظ در ج

دارند. در پهنه رقابت ميان کاالهای توليد شده در اين سه بخش است که فاکتور 

 سه حالتبه صورت متعارف عرضه و تقاضا ايفای نقش می کند. در اين جا 

  متفاوت می تواند اتفاق افتد. 

باشد، به گونه ای که کاالهای توليد دامنه تقاضا محدود يا بسيار محدود  :اول

شده در شرائط نخست يا برترين شرائط،، بيشترين ميزان نياز مشتريان حاضر 

در بازار را تأمين کنند. در اين صورت ارزش نهفته در همين محصوالت 

محور تعيين قيمت برای تمامی توليدات می گردد. وضعيتی که به تبع آن 

متوسط و بد چه بسا بخش قابل توجهی از ميدان کاالهای توليد شده در شرائط 

فروش خود را از دست بدهند و يا در بهترين حالت، چنانکه همگی به فروش 

رسند، باز هم به قيمتهائی پائين تر يا بسيار پائين تر از ارزش های نهفته در 

  خود مورد داد و ستد قرار گيرند.  

الهای توليد شده در شرائط متوسط دامنه نياز بازار چنان باشد که کا: حالت دوم

توليدی، تأمين کننده بيشترين تقاضای موجود بازار گردند. در چنين وضعی 

همين محصوالت هستند که نقش کليدی در تعيين قيمت ها را بازی می کنند. 

حالتی که با وقوع آن کاالهای تهيه شده در بدترين شرائط به قيمتی پائين تر از 

ته در خود،  فروش خواهند رفت و بالعکس همه آنچه ارزش های واقعی نهف

در شرائط برتری توليدی، تهيه و راهی بازار شده است به قيمتی باالتر از 

  ارزش های واقعی خود به فروش می روند. 

 آنسان که محصوالت شود،وسيعتر از دو حالت باال دامنه تقاضا  :سومين حالت

توليد شده در بدترين شرائط نيز نياز بازار باشند. در چنين وضعی ارزش نهفته 
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بازی  های بازارکه بيشترين نقش را در تشکيل قيمتدر اين بخش کاالها است 

خواهند کرد. حالتی که با بروز آن، هر دو گروه کاالهای ديگر، چه آن ها که 

دی هستند و چه به نحو اولی محصوالتی که فراورده های شرائط متوسط تولي

در  شرائط برتر و مساعدتر اقتصادی توليد گرديده اند، به قيمتی باالتر يا بسيار 

  )169باالتر از ارزش های واقعی خود داد و ستد می گردند. (

با اين توضيح بسيار فشرده به سرنوشت مبادالت ميان سرمايه داری ايران و 

ت ها و بنگاههای عظيم صنعتی و مالی دنيا يا سرمايه جوامع مشابه با تراس

باز گرديم. گفتيم که ميزان واردات  سرمايه –وامع صادر کننده کاال اجتماعی ج

ميليون تن و از نظر ارزش  14به لحاظ وزن بالغ بر  1355اين کاالها در سال 

 قامميليارد لایر رايج روز کشور بود. معنای صريح اين ار 902نزديک به 

ازه برای مؤسسات آن سال تقاضائی به همين اند آنست که سرمايه داری ايران

 ، سرمايه ها -کاال يا سرمايه اجتماعی کشورهای فروشندهتوليدی غول پيکر 

با توجه به وسعت دايره  و اين حجم عظيم تقاضا به نوبه خود ايجاد می نمود.

را  سرمايه داریللی بين المتأثيرش، مرزهای تشکيل قيمت توليدی در بازار 

سرمايه ها،  -تراست ها و بنگاههای توليد کننده کاالها به  .ردکجا به جا می 

تأثير کامالً  موقعيت های انحصاری خودد که به ويژه با توجه به امکان می ا

تعيين کننده تری بر روی پروسه تعيين قيمت های روز به نفع خود بگذارند. 

سرمايه داری و آنچه باالتر به اختصار  ين درونینتيجه اين کار، بر اساس قوان

گفته شد، دستيابی انحصارات غول پيکر صنعتی و مالی دنيا به امکان فروش 

ا هاالتر از ارزش واقعی نهفته در آنبکامالً سرمايه های خود، به قيمتی  –کاال 

در  تراست ها و انحصاراتسهم اين خود،  وقوع در جرياناست. حادثه ای که 

جوامع حوزه صدور کارگر توده های های توليد شده توسط اضافه ارزشکل 

از جمله اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر ايران را سرمايه، 

ر صدو ،موضوع را باز هم شفاف تر بيان کنيمافزون و افزون تر می سازد. 

 نوعی عمالً  ،سرمايه، در دنيای واقعی اقتصاد سياسی سرمايه داری –کاال 

، مانند صدور سرمايه صدور سرمايه است. آنچه اين شکل را از اشکال ديگر
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سرمايه گذاری مستقيم در ممالک ديگر و حوزه های نيروی کار شبه رايگان، 

يا دادن وام ها و اعتبارات به اين ممالک متمايز می سازد صرفاً سيمای ظاهری 

هيچ نقش چندانی  اقع حائزو شکل حقوقی مالکيت سرمايه است که در عالم و

رمايه س –سرمايه اجتماعی کشور يا کشورهای صادر کننده کاالدر اينجا نيست. 

به طور مستمر و در هر دور بازتوليد سرمايه اجتماعی جوامع وارد کننده، 

عظيم ترين بخش کل سرمايه ثابت واحدهای صنعتی و تولدی متالک اخير را 

يدی اين جوامع تحويل می دهند. اين تهيه و در قالب داد و ستد به مؤسسات تول

سرمايه ها در اين مراکز نيروی کار ماوراء ارزان را استثمار می کنند و کوه 

اضافه ارزش های حاصل اين استثمار را نصيب خود می سازند. اما سرمايه 

ا سرمايه ه –اجتماعی و تراست های سترگ  صنعتی و مالی صادر کننده کاال 

پيش ريز شده در جوامع وارد کننده است، با بهره گيری که اينک سرمايه ثابت 

از موقعيت مسلط خود در پروسه تعيين قيمت ها و تشکيل نرخ سودها، سهم 

يک چشمگيری از اضافه ارزش های مذکور را به سوی خود جذب می کنند. 

نگاههای ها و بسودی که به کل تراسترا فراموش نکنيم. کل بسيار اساسی  نکته

رمايه س –صادر کننده کاال  يا کالً سرمايه اجتماعی جوامع و صنعتی عظيم مالی

در يک سوی و سرمايه داران خصوصی و دولتی ايران يا هر جامعه مشابه 

در سوی ديگر تعلق می گيرد. با کل اضافه ارزش هائی که توده های کارگر 

لحاظ  توليد کرده اند از همه ی اين مؤسسات و افرادآماج استثمار سرمايه ها

ر نيست قرابرابر است. نفس داد و ستدها مطلقاً هيچ ريالی سود نيافريده است و 

بيافريند، موقعيت انحصاری و اهرم انحصار و نقش مسلط تراست ها و کل 

آنچه به بخش ثابت سرمايه مربوط است نيز منشأ خلق هيچ لایر اضافه ارزش 

  نمی تواند باشد.   يا کم و زياد کردن توليد هيچ ديناری سود نبوده و

  درتوسط کارگران کشورها يکسره و بدون هيچ کم يا زياد اضافه ارزش ها 

مناطق مختلف جهان توليد شده است. مبادالت مورد گفتگو صرفاً بستر نقل و 

مت ها و قيپويه تشکيل در انتقال اضافه ارزشهای توليد شده هستند. کاری که 

  نرخ سود عمومی سرمايه داری صورت می گيرد.  به وجود آمدن 
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سرمايه ها  –مجاری واقعی انتقال اضافه ارزش ها از حوزه دريافت کننده کاال

به جوامع صادر کننده اين سرمايه ها در يک سوی و سرريز بحران ها از 

فيمابين اين حوزه ها و  در همين جا، در بطن همين مبادالتدومی به اولی 

ارد. بخشی از جهان سرمايه داری که صاحب تراست  های کشورها قرار د

غول پيکر صنعتی و مالی است، متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی آن 

ی باشد سرمايه ها م –بسيار باالست، توليد کننده و صادر کننده توده عظيم کاال 

 او باالخره کليدی ترين نقش را در تعيين قيمت های بازار و تشکيل نرخ سوده

ر مقادير بسيا ی گفته شده،بازی می کند، از درون همين کانال ها و داد و ستدها

عظيم تر و سرشارتر اضافه ارزش ها را شکار می نمايد. همزمان عوارض 

های اقتصادی دامنگير خود را کم يا بيش رايش رو به افت نرخ سود و بحران گ

سرمايه ها  -ده کاالوارد کنن ممالکبه چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی 

ريم. را از ياد نب ديگر يک چيزيا به بيان درست تر سرمايه، سرشکن می سازد. 

بحث صدور سرمايه به شکل متعارف و مستقيم آن جايگاه خاص خود را 

اما اين نکته را نيز بايد مورد تأکيد قرار داد که اهميت داد و ستدهای  دارد،

ايه داری، اگر بيشتر از شکل متعارف سرمايه ای نوع باال، برای نظام سرم

  صدور سرمايه نباشد، به هيچ وجه از آن کمتر نيست.  

خورشيدی در ايران به صورت کامالً طبيعی بر  1356بحران اقتصادی سال 

فراز سير صعودی متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی ايران در يک 

يه جهانی در سوی سوی و سرريز کامالً معمول بار بحران اقتصادی سرما

ديگر مارپيچ وقوع خود را پشت سر نهاد، از اواسط اين سال خود را ظاهر 

داربست هستی  56ساخت، بسيار سريع باليد و شاخ و برگ کشيد و تا اوايل 

سرمايه داری ايران را به کام خود فرو برد. اقتصاددانان بورژوا تا توانسته اند 

سمان، ريسمان به هم بافته اند. آ ،اندر مورد علل و چگونگی ظهور اين بحر

سياست غلط و سوء « ، »وابستگی اقتصادی«تا هر کجا که خواسته اند از 

 خريدهای کالن« ، »آسيب پذيری مفرط صنايع ايران« ، »مديريت دولت هويدا

، »در زيرساخت های الزم اقتصادی فراوان های کاستی« ، »تسليحات نظامی
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ی و ليست طويل» مونتاژ بودن غالب صنايع کشور« ، »واردات بی رويه کاال«

که همگی تا جائی که به بررسی ريشه  سخن گفته اند. موضوعاتی از اين علل

 و نادرست و گمراهسازند. گردند، از بيخ و بن بی ربط واقعی بحران بر می

بحران پديده ذاتی سرمايه است و نظام سرمايه داری تحت هيچ شرائطی قادر 

  از سرشت بحران زائی خود نخواهد بود.  به فاصله گيری

  

  

  بحران، موج طغيان جنبش کارگری

  و اپوزيسيون هار بورژوازی 

   

غال اشت« آفتاب ، با پايان دوره طالئی رونق انباشت سرمايه، 55از اواسط سال 

 خودروهای ،به گونه ای شتابناک افول کرد. سرمايه داران نيروی کار » کامل

کرج و نواحی ديگر کشور را  –شکار کارگر در سه جاده مواصالتی تهران 

جمع کردند. سيل آوارگان در جستجوی اشتغال و يافتن جائی برای فروش 

نيروی کار از روستاها و شهرهای کوچک به سوی مراکز استان ها به ويژه 

ر به سادگی کا تهران يا کانون های مهم صنعتی کشور سرازير بود، اما ديگر

پيدا نمی نمودند. گاراژهای محل اتراق مسافران شرکتهای اتوبوسرانی حدوداً 

 »شمس العماره«، »ترانسپورت«، »گيتی نورد«، »ميهن تور«ارزان از قبيل 

آکنده از انسانهائی شد که روزها برای پيدا نمودن کار به اين سوی و آن سوی 

گاههای اتوبوس ها يا خرابه های اطراف می رفتند و شب ها را کنار ديوار توقف

به سر می آوردند. شمار قابل توجهی از اين متقاضيان کار برای مدت ها بيکار 

می ماندند و زير فشار فقر و گرسنگی به دستفروشی کنار خيابانها، نشستن 

ساعات طوالنی از طلوع فجر به بعد، در حاشيه ميدان ها، به اميد سر رسيدن 

ی مقاطعه کاری و تن دادن به شاق ترين و طاقت فرساترين عوامل شرکت ها

کارهای روزانه ساختمانی يا مانند اين ها تن می دادند. به موازات افت چشمگير 
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بازار اشتغال يا رواج فزاينده بيکاری، بهای ارزاق عمومی و مايحتاج اوليه 

فتن رمعيشتی کارگران هم به شکلی غيرمترقبه و سرسام آور شروع به باال 

سال با هدف جلوگيری از افزايش بهای نيروی  13کرد. دولت هويدا در طول 

کار، توانسته بود قيمت کاالهائی مانند نان، سيب زمينی، لبنيات، حتا گوشت و 

خورد و خوراک اوليه توده های کارگر را تا حدی پائين نگه دارد. آستانه وقوع 

اد غذائی، پوشاک، آب و برق، بحران اين وضع را کامالً بر هم زد. قيمت مو

اجاره بهای مسکن روز به روز افزايش يافت  اين ها به ويژه و مهم تر از همه

سطح معاش کارگران بسيار وخيم تر و کار و و در عوض شرائط زندگی و 

  رقت بارتر گرديد. 

باز هم روند اوج پيمود. همزمان  55شمار اعتصابات کارگری در طول سال 

کارگر در مناطق خارج از محدوده شهرهای بزرگ برای خيزش توده های 

رديد. گ تر برپائی کومه های مسکونی بيش از پيش گسترش يافت و خونين

جنبش اخير به ويژه در تهران، کرج و نواحی اطراف اين دو شهر بخش وسيعی 

از کارگران و افراد خانواده های آنها را در مقابل قوای سرکوب رژيم به صف 

ها و زد و خورد های عده ای نه کشمکش  گفتيم که آنچه جريان داشتنمود. قبالً 

کارگر با ارتش و نيروی ژاندارم، بلکه يک جنبش پرتوان واقعی يا حوزه کامالً 

متالطم، خونبار و نيرومندی از جنبش کارگری روز بود. حتا فقط کارگران 

ر زيادی از خيزش را تشکيل می دادند. شمااين فاقد مسکن نبودند که بدنه 

همزنجيران ديگر آنها نيز با هدف تغيير کفه توازن قوای ميان کارگران و 

رژيم، به نفع اولی و به زيان دومی به صف رفقای خود می پيوستند. در يک 

در عرصه سازماندهی  ،های روزشبستر تمامیکالم مبارزات کارگران در 

 بر سر حاکم ل با رژيمدر پهنه جدا، اعتصابات درون کارخانه ها و مراکز کار

در محله های شهرها و روستا حول امکانات اوليه زندگی، در  مسکن سازی،

کنار  خيابانها و ميادين شهرهای بزرگ و کوچک بعنوان کارگران دستفروش، 

گسترده تر نه فقط ادامه يافت که  55در سراسر سال آری، به همه اين اشکال 

سرمايه داران و رژيم در مقابل اين و شديدتر گرديد، اما همزمان مقاومت 
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مبارزات و پافشاری آنها بر نکول مطالبات توده های کارگر نيز از همه لحاظ 

شد. صاحبان سرمايه حتا در قياس با يک سال  هيستريک ترسرسخت تر و 

پيش بسيار دشوارتر و ديرتر، حاضر به حداقل عقب نشينی می گرديدند، آنها 

رزات کارگران، تا آخرين توان تالش می کردند و برای به شکست کشاندن مبا

به تمامی سالح ها توسل می جستند. اين مسأله بر روی طول اعتصابات اين 

سال تأثير آشکار داشت، به طور مثال اعتصاب کارگران نساجی های جنوب 

تهران و شهر ری برای چند هفته به دراز کشيد و کارفرمايان به رغم مشاهده 

اران کارگر، حاضر به قبول خواسته های آنان نمی گرديدند. عزم استوار هز

در اين سال تعداد کثيری از مراکز بزرگ و متوسط صنعتی، برای روزهای 

متوالی شاهد پيکار مصمم توده های کارگر و از کار افتادن چرخ توليد 

نکته گفتنی و قابل تأکيد اين که مقاومت سرمايه داران برای احتراز از بودند.

ول خواسته های اعتصاب کنندگان، به تدريج و در امتداد زمان ولو نه چندان قب

محسوس و آشکار، نوع نگاه کارگران به درجه تأثير و کارائی اين شکل 

 .مبارزه در اين دوره معين تاريخ جنبش کارگری ايران را زير فشار قرار داد

ز جمله در شروع ها، ا اين مسأله بسيار مهمی بود و در سير تحوالت اين سال

نقشی  57 سال فرايند رشد و اوجگيری جنبش سراسری منتهی به قيام بهمن

ح بيشتر به توضيحتماً جدی و تعيين کننده بازی کرد. به همين دليل بايد بسيار 

  دقيق تر آن پرداخت.  حتی االمکان و

، صاحبان سرمايه، 55تا اوايل  1352در فاصله زمانی ميان اواخر سال 

ساواک و کل رژيم حاکم در برابر موج رو به گسترش مبارزات کارگران به 

اندازه کافی مقاومت می کردند، اعتصابات را به خون می کشيدند، به پاره ای 

ری را از مطالبات کارگران جواب رد می دادند، فعالين هر اعتراض کارگ

دستگير و بازداشت و شکنجه می نمودند، توده وسيع اعتصاب کننده را به 

رگبار تهديد و رعب و وحشت می بستند و انواع اين کارها را انجام می دادند. 

با همه اينها در يک برآورد عام و اجمالی، روند کشمکش ها و جنگ و ستيزها 

ای مدام سرمايه داران از پيروزی های بيشتر جنبش کارگری و عقب نشينی ه
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و دولت آنها حکايت داشت. در نظر بياوريم که به يمن همين اعتراض ها، 

اعتصابات و خيزش ها، متوسط دستمزد روزانه کارگران ساده، در طول فقط 

 5تومان و در بسياری از استان ها و شهرستان ها از زير  10سال، از زير  3

تومان و شايد هم  30در خيلی جاها و   20تومان  به باالی  4تومان و حتا 

به سر می برد. نياز سرمايه داران » اشتغال کامل«بيشتر رسيد. جامعه در حال 

به نيروی کار در مدار اوج سير می کرد. در نقطه ای از دنيا که هيچ نوع و 

هيچ مقدار امنيت يا حتا احساس ايمنی در هيچ زمينه ای از جمله در قلمرو 

ن نيروی کار، برای هيچ کارگری وجود نداشت، مؤلفه فوق فروش رفتن و نرفت

يعنی احتمال يافتن فوری کار و فرار از بيکاری، ولو به طور توهم آميز، برای 

کارگران نوعی احساس امنيت اشتغال!! پديد می آورد، فاکتوری که با تمامی 

گر ارپاشنه آشيل ها، توهم زائی و دروغين بودنش، به هر حال، موقعيت توده ک

در مبارزه عليه صاحبان سرمايه را تا حدودی تقويت می کرد.  در آن سال ها 

و در دل شرائط باال، عوامل ديگری نيز تقريباً همين نقش را بازی يا ميزان 

تأثير عامل فوق را تقويت می کردند. نرخ اضافه ارزش های چهاررقمی 

ز جمله اين داده ها حيرت زا و چشم انداز رونق روزافزون انباشت سرمايه  ا

بودند. نگاه خيره سرمايه داران به اين عوامل، ساختار مغز و شعور و شناخت 

آنها را به صدور اين حکم وا می داشت که شايد بهتر باشد در قبال خواست 

چند لایر اضافه دستمزد کارگران عقب نشست و در عوض به رودخروشان 

  کار اضافی آنان دل بست.  اضافه ارزش های مولود هر دقيقه و هر ساعت

توده های طبقه کارگر ايران در طول دوره سه ساله باال، به رغم همه کسر و 

کمبودهای بنيادی، مانند فقدان هر ميزان سازمان يافتگی آگاه طبقاتی و ضد 

سال گمراهه رفتن های  50سرمايه داری، فرسودگی های مرگبار حاصل 

خلقی يا اردوگاهی، تحمل روز به روز  رفرميستی و فشار راه حلهای کمونيسم

سرکوب ها و کشتارهای دولت بورژوازی و ساير 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 ها و جنگ جاری روزانه 
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گری در اين دوره به صورت خودپو چنين ارزيابی می کرد. جنبش کار

اندک، اندک خود را با شرائطی متفاوت  1355محاسباتی داشت اما در سال 

مواجه يافت. شرائطی که تار و پود مفروضات خودجوش، حاصل مبارزات 

چند سال اخير را بر هم می ريخت و ذهنش را به سمت بازنگری محاسبات 

ماً از سراچه شعور بالغ ضد کار مزدی موجود سوق می داد. ذهنيت جديد مسل

و آگاهی سرکش طبقاتی بر نمی خاست. باز هم خودانگيخته و خودرو بود و 

بيش از هر چيز به شکل واکنشی در مقابل مواضع و کنشهای حی و حاضر 

صاحبان سرمايه ظاهر می شد. مالکان کارخانه ها و  شرکت ها و بنگاههای 

طالبات رو به رشد او ايستادگی می کردند، به مختلف سرمايه داری در مقابل م

اندازه سابق از طوالنی شدن اعتصابات نمی هراسيدند و قياس ميان زيان های 

سهمگين ناشی از هر ساعت خوابيدن چرخ توليد در يک سوی و سنار و سی 

شاهی افزايش دستمزدها در سوی ديگر را شالوده تصميم خويش برای احتراز 

توده های کارگر اين تغيير رفتار و نگاه دومی نمی ساختند. از اولی و پذيرش 

سرمايه داران و دولت سرمايه داری را با چشم خويش مشاهده می کردند و 

از درون اين مشاهدات استنتاج می نمودند که اعتصابات روزشان در قد و 

 . استنتاجی که به تدريجقواره کنونی خود به اندازه سالهای پيش کارا نيست

هم انباشت می گرديد، زمينه های باور به ضرورت پاره ای تغييرات در  بر

ها را فراهم  پروسه پيکار جاری عليه سرمايه و سرمايه داران و دولت آن

می آورد، اما در غياب يک جنبش آگاه سازمان يافته شورائی و طبقاتی فقط 

چرا  ت.به گرد خود می پيچيد، انفجارآميز می شد و به سمت احتراق می رف

چنين بود و چرا توده کارگر با مشاهده مقاومت سرسختانه صاحبان سرمايه، 

به جای چرخيدن به سوی ريل طغيان و انفجار و قهر، راه عقبگرد و تمکين 

به وضع موجود، در پيش نمی گرفتند؟ اين نيز پرسشی است که در جای خود 

ر ت و تسليم دمهم است. حالت دوم يعنی رفتن جنبش کارگری به سمت رضاي

های سال گذشته درس 3افتد، اما تجارب برابر وضعيت جديد می توانست اتفاق 

سال، مبارزه، مبارزه و باز هم مبارزه  3ديگری به او می آموخت. در آن 
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نموده بود. با اين مبارزات و از طريق اتکاء به قدرت طبقاتی خود، بدون اينکه 

باالی سرش باشد، بدون آنکه توان مرکب راهوار اين و آن حزب يا اتحاديه 

پيکارش را در برهوت امپرياليسم ستيزی بورژوائی و رژيم ستيزی خلقی 

بفرسايد، بدون اينها و با تکيه بر قدرت موجود طبقاتی خود که هنوز کمترين 

ميزان انسجام، آگاهی و سازمانيافتگی ضد کار مزدی را هم نداشت، طبقه 

خی برا گام به گام عقب رانده و مجبور به قبول بورژوازی و رژيم درنده شاه ر

عقب نشينی ها ساخته بود. از اين گذشته به يمن همين مبارزات، همين اتکاء 

به قدرت طبقاتی خود و همين ميزان پيروزی حاصل اين پيکارها و اتکاء به 

خودها، سطح انتظار و مدار خواسته هايش را در قياس با چند سال پيش، تغيير 

 يد.داينک نه کمتر که بسيار بيشتر را دستور کار مبارزه روزش می  داده و

توده های کارگر در اين روزها يک شانس ديگر هم داشتند. اينکه هيچ سنديکا 

در باالی سرشان نبود که به آن ها بگويد: بحران است،  و حزبیو اتحاديه 

هستی سرمايه در خطر است، بايد مشکل سرمايه داران را فهميد، دست از 

  اعتراض کشيد و به ياری سرمايه شتافت!!!    

جنبش کارگری ايران با اين مختصات در دل شرائط مورد گفتگو با مشاهده 

سادگی آماده پسگرد و تسليم نمی گرديد، مقاومت سبعانه تر سرمايه داران، به 

اما همه اين ها فقط يک رويه منشور بود. رويه های ديگرش در جهت خنثی 

سازی اين ظرفيت و رويکرد عمل می کرد. در وجوه ديگر اين منشور، جنبشی 

 يلخ را می ديديم که تاريخاً در چنبره تسلط رفرميسم قرار داشته است. اسير

دورنما آفرينی ها و راهکار تراشی های احزابی بوده است راه حل پردازی ها، 

که همه چيز را با سر سرمايه و شعور بورژوازی انديشه، کندوکاو و پراتيک  

می نموده اند. از روز ظهور به بعد برای اينکه سوسياليسم را بشناسد، آدرس 

 سرمايه داری دولتی اردوگاهی را دريافت کرده است، الفبای آموزش سياسی

وی اين بوده است که هر ميزان اتکاء به قدرت طبقاتی خود را از ياد ببرد و 

در عوض از ناخن پا تا موی سر پياده نظام ارتش حزب شود، آگاهی طبقاتی 

را ايمان قلبی متافيزيکی به عجز سرشتی خود از شناخت آگاهانه سرمايه داری 



469 

 

تلمذ کرده است. و اعتقاد خالص مذهبی به حقانيت و توان و کفايت حزب 

سازمانيابی طبقه خود را در آويختن به حزب و سنديکا، مبارزه عليه وجود 

دولت سرمايه داری را در رژيم ستيزی دموکراتيک فراطبقاتی، ساير مسائل 

مبارزه طبقاتی را در وارونه پنداری های ديگر آموزش ديده است. جنبش 

يت های سه ساله خود در به بعد با رجوع به کارنامه موفق 55کارگری سال 

يک سوی و سطح انتظارات باليده و رشد يافته اش در سوی ديگر، از تن دادن 

به عقب نشينی در مقابل سرمايه داران و دولت سرمايه استنکاف می کرد، اما 

در همان حال کوله بار عظيم کج انديشی ها، غلط پنداری ها، آسيب پذيری ها 

  هم بر دوش می کشيد. و کل کاستی های فاجعه بار را 

خورشيدی اسير اين موقعيت ماالمال از  1356اين جنبش در شروع سال 

تناقض و ضعف و قوت بود. به اين مسأله و به سرنوشت روز جنبش کارگری  

 55باز می گرديم. موقعيت بورژوازی را نظر اندازيم.  بحران اقتصادی سال 

گين و تاريخی شد، هويدا سرآغاز سقوط جامعه ايران به ورطه تالطمی سهم

سال نخست وزيری مجبور به استعفا گرديد. هيچ کس و هيچ نهاد  13پس از 

يا مؤسسه ای اجازه کاربرد لفظ بحران را نداشت. در زير چتر حاکميت 

ديکتاتوری هار سرمايه، حتا سخن از وقوع بحران اقتصادی، گواه باور به 

وجب مجازات بود. به همين دليل آسيب پذير بودن نظام تلقی می گرديد و مست

دولتمردان و دست اندرکاران اگر حرفی بر زبان آوردند، در بهترين حالت فقط 

را تصديق کردند!! در همين  »ها ها و نارسائی برخی ناکارآمدی« وجود 

راستا و برای ترميم همين به اصطالح کاستی های جزئی!! شاه به دنبال عزل 

أمور تشکيل کابينه نمود. آموزگار و تيم او سراسر هويدا، جمشيد آموزگار را م

متمرکز بر سر آنچه مشکالت دامنگير اقتصاد  مستمر و را با گفتگوی 56سال 

می ناميدند به سر آوردند، اما هر چه بيشتر گفتند و ارائه طريق کردند و 

دورنمای اميد را نورانی تر خواندند!! بحران سرمايه داری بيشتر توفيد و 

ای هخ بيکاری رو به افزايش رفت. شرکتگرتر شد. در طول اين سال نرسرکوب

کوچک و متوسط زيادی اعالم ورشکستگی نمودند و بنگاههای هر چه بيشتری 
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در شرائطی که رژيم شاه، تندباد مهيب  ر آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.د

ی انام می نهاد موضوع برای تراست ه» برخی تنگناهای اقتصادی«بحران را 

غول پيکر صنعتی و مالی اياالت متحده و دولت آن کشور، اين صاحبان بخش 

قابل توجهی از سرمايه اجتماعی ايران و شريک مسلط در ساختار قدرت 

. آن ها رشد شتابان انباشت سرمايه در طول روايتی ديگر داشتسياسی حاکم، 

به آرايش قوای به بعد را مطمح نظر داشتند.  51به ويژه از  50و  40دهه های 

اجتماعی موجود نگاه می کردند، کارزارهای گسترده، فزاينده و در حال 

ن زير ذره بي زياد، با دقت ها را کارگر ايران در طول اين سالپيشروی طبقه 

رصدخانه های امپرياليستی خود نظاره و دنبال می نمودند، سطح خواسته ها 

می کردند. مناقشات آشکار  و انتظار حی و حاضر توده های کارگر را رؤيت

بورژوازی ايران را ميليمتر به ميليمتر اندازه می گرفتند.  طبقه و نهان درون

بورژوازی امريکا به ويژه پس از روی کار آمدن دولت کارتر، يک، يک اين 

واقعيت ها را نه فقط پس از شروع شورش های گسترده توده ای که پيش از 

 آن نيز می کاويدند، همزمان با دلهره و دلواپسی، چشم های 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 بين المللی خود و به 

  خيلی مسائل ديگر خيره می ساختند. 

ارزيابی های دلهره آلود نخست آن ها اين بود که بحران اقتصادی روز ايران 

ل مهار سياسی، اجتماعی و جهانی به بار آرد، عواقبی می تواند عواقب غيرقاب

که منافع و موقعيت بورژوازی امريکا را نه فقط در فاصله مرزهای داخلی 

ايران که چه بسا در کل خاورميانه و از اين طريق در سطح جهان تحت تأثير 

قرار دهد. بحران چه بسا به شورش ها و طغيان های گسترده توده های کارگر 

، حقوق بهبود شرائط کار و زندگید، موج اعتراض و مبارزه آنان برای انجام

مطالبات سرکوب شده ساليان دراز را کالً های سياسی و  آزادی اوليه انسانی،

به صورت سراسری دامن زند. حادثه ای که اگر اتفاق افتد، چگونگی مهار آن 

  از همه لحاظ در پرده ابهام خواهد بود. 
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ا آن می شد که رژيم شاه از همه لحاظ شکننده، آسيب پذير نگرانی بعدی امريک

و آماده فروپاشی است. اين واقعيتی بود که دولتمردان اياالت متحده عميق تر 

و دقيق تر از شخص شاه آن را درک می نمودند و همواره به آخر و عاقبت آن 

دند. وفکر می کردند. همزمان در همين زمينه معين، اسير يک توهم فاحش نيز ب

ر اچنين می پنداشتند که گويا گندزار دهشت سرمايه داری ايران، با باالترين فش

ها کارگر نفرين شده محروم از ابتدائی ترين استثمار نيروی کار، با ميليون

سانی ان ابتدائی های سياسی و حقوق ات معيشتی يا کمترين ميزان آزادیامکان

چند روزنامه به اين يا آن  را می توان به صرف دادن حق تحزب و امتياز

اپوزيسيون بورژوازی به بهشت امن و ثبات سرمايه تبديل کرد!! اين تناقض 

يا ناممکنی اين موضوع را بالعکس مسأله اول، شاه بسيار بهتر و  واقعی تر 

از امپرياليست های امريکائی می فهميد. او از يک سو دچار اين عقب ماندگی 

ئی بود که مجرد توسل به حمام خون و کشتار را و انگاره پردازی قرون وسطا

کافی می ديد و کاخ ديکتاتوری در هر شرائطی برای بقای سرمايه داری ايران 

ه چيزی ک -هار شاهشاهی سرمايه را بنای گزندناپذير آفرينش می پنداشت!! 

از سوی ديگر واقعبينانه تر از حاميان  -امريکائی ها باور چندانی به آن نداشتند 

مپرياليست خود می فهميد که جهنم دم کرده از فشار استثمار و بی حقوقی و ا

»  رحقوق بش«دموکراسی و  جنجاليون ها کارگر را نمی توان با ستمکشی ميل

  سرمايه آرايش داد!!

با آغاز تندباد بحران اقتصادی، دولت روز امريکا غرق در محاسبات و در 

تمال خيزش های گسترده کارگری از عين حال توهمات باال، با جدی گرفتن اح

ه با مخاطرات قريب شاه خواست تا دست به کار اقداماتی مؤثر برای مقابل

 مطلق اعمال ديکتاتوریاين بود که انحصارزشان نسخه پيچی رو الوقوع گردد.

سبعانه سرمايه توسط شاه يا يک جناح خاص طبقه سرمايه دار عليه جنبش 

، جای خود را به ديکتاتوری هار، سرکوبگر کارگری و اپوزيسيون چپ ايران

و عريان طيف نسبتاً وسيع تری از بورژوازی بسپارد. اين موضوعی است که 

های وارونه مورد نقل و تفسير قرار  همواره توسط محافل مختلف به صورت
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بر  »کارتر«گرفته است. به طور معمول چنين القاء شده است که گويا دولت 

می کوبيده است!! او و طيفی از » در جامعه ايران فضای باز سياسی«طبل 

ً خواستار تغييراتی در ساختار قدرت  بورژوازی امپرياليست امريکا مسلما

سياسی روز ايران بودند و انجام اين کار را تنها طريق تضمين بقای رژيم شاه 

واقعيت اين است به عنوان مطلوب ترين شکل حاکميت سرمايه می ديدند، اما 

يرات مورد تأکيد دولت کارتر از آنچه گفتيم، يعنی حضور برخی احزاب تغيکه 

پيشينه دار بورژوازی ايران مانند جبهه ملی و نهضت آزادی در گوشه هائی 

از ماشين دولتی روز سرمايه، با هدف بهره گيری مؤثر از نقش آنها برای 

ونی جلوگيری از انفجارهای گسترده اجتماعی و طغيان های توده ای سرنگ

به يز ن، در همين جا بايد به چند نکته ضروری ديگر نمی رفتطلبانه، فراتر 

  اختصار اشاره نمود. از جمله: 

. امپرياليست های امريکائی و شرکای غربی آنها از ديرباز تا آن روز، در 1

رابطه با جامعه ايران، مثل همه جوامع ديگر، اما مسلماً بسيار بيشتر از برخی 

عظيم پيش روی خود را فقط طبقه کارگر، کمونيسم اين طبقه کشورها، خطر 

و در همان حال بورژوازی اردوگاهی می ديدند. اين امر که پرولتاريای ايران 

فاقد يک جنبش نيرومند سازمان يافته بود از يک سوی هراس و وحشت آنها 

از اين جنبش را می کاست، اما از سوی ديگر بالعکس ميزان اين دهشت و 

را باال می برد. ابعاد خطر را می کاست، از اين لحاظ که توده های  هراس

را قادر به ايفای تحولی سترگ نمی ديدند  کارگر فاقد يک جنبش سازمان يافته

و در عوض باال می برد، به اين خاطر که تشکل اتحاديه ای کارسازی برای 

قه کارگر بکنترل جنبش کارگری و کفن و دفن قدرت پيکار ضد سرمايه داری ط

وجود نداشت. نسخه پيچی کاخ سفيد برای دولت سرمايه داری ايران از سالها 

پيش آن بود که دست به کار سازمانيابی اتحاديه ای کارگران شود، تا از اين 

طريق خطر مبارزه طبقاتی آنها را از سر سرمايه رفع کند. نسخه ای که ساواک 

دنش تالش کردند اما به دالئلی که و دولت هويدا برای پيچيدن و به ثمر رسان

در جای ديگر اين کتاب آمده است نتيجه دلخواه بورژوازی را به بار نياورد. 
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امپرياليست های امريکائی به عالوه همه  و ترس عقيم ماندن اين نسخه نگرانی

متحدان غربی آنها، در مورد احتمال طغيان جنبش کارگری و غيرقابل مهار 

  فزايش می داد.شدن آن را به شدت ا

آنچه در محاسبات دولتمردان امريکائی، شرکای غربی  1356. تا اواسط سال 2

شاه، اردوگاه شوروی سابق، دو سازمان مسلح چريکی و  جنايتکار آنها، رژيم

 هيچ محلی ،اپوزيسيون های چپ ايران و باالخره توده های طبقه کارگر ايران

ازی فاشيستی بورژوکامالً يکه تاز و خيزگيری  احتمال کرداعراب پيدا نمی  از

پان اسالميست برای مصادره جنبش کارگری و بهره کشی از اين جنبش برای 

تاختن به عرش قدرت سياسی بود. تا جائی که به بورژوازی امريکا، غرب و 

رژيم شاه بر می گشت، قبل از هر چيز نفس چشم انداز طغيان و انفجار 

ران عليه وضعيت موجود يا در عالم واقع عليه خودانگيخته توده های کارگر اي

برآورد می شد.  اساسیو جدی سرمايه داری و قدرت سياسی سرمايه خطری 

که دورنمای تأثيرپذيری  وقتیجدی تر می گرديد ، ها برای آن ابعاد اين خطر

ها  توده های عاصی کارگر از حزب توده و بورژوازی اردوگاهی يا از آن

مسلح چريکی چپ را به ذهن خويش خطور می دادند. سازمان های  مهم تر

يگانه  32مرداد  28بورژوازی امريکا و رژيم شاه در طول سال های بعد از 

تصويری که از روحانيت و کل ارتجاع پان اسالميستی در مخيله خود داشتند 

بورژوازی در  ارتجاع و عميقاً روی آن حساب می کردند، نقش اين بخش

دفع و رفع خطر جنبش کارگری از سر نظام سرمايه داری کمونيسم ستيزی و 

بود. آنها اين رويه ماجرا را به درستی و بسيار حساب شده به نظر می آوردند 

طبقه سرمايه دار  قشرو در محاسبات خود وارد می ساختند، اما اينکه اين 

ايران دفتر و دستکی در سطح تدارک تسخير قدرت سياسی برای خود باز کند 

ودای تبديل شدن به رقيب و بديل سلطنت روز بورژوازی را در سر و س

  نيز نشد.  56پرورد، هيچ گاه مشغله آن ها نمی گرديد و تا ماههای آخر سال 

. در مورد احتمال اثرپذيری جنبش کارگری از سازمان های مسلح چريکی 3

ان و دوره پيش از شروع بحر 55چپ بايد اين را افزود که وقوع حوادث سال 
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اقتصادی، ضريب اين احتمال را بسيار پائين آورد و تقريباً از دايره حساب و 

ش خط زد. برآورد عمومی ساواک و کتابهای رژيم شاه و حاميان امپرياليست

و دولت های ايران و امريکا آن بود که ضربات بسيار سهمگين » سياسازمان «

آنها به ويژه احتمال  وارد شده بر پيکر سازمان های مذکور، خطر عروج مجدد

است.  منتفی ساختهکامالً تأثيرگذاری تعيين کننده آنها بر توده های کارگر را 

اين محاسبه در مورد حزب توده و بورژوازی اردوگاهی اما فرق داشت. 

را از آرشيو ارزيابی ها و  1332تا  1320امريکا هيچ گاه حوادث سالهای 

دامنه نفوذ حزب توده در جنبش کارگری  برآوردهای بين المللی خود نمی زدود.

آنچه در دوره کودتا بر سر بورژوازی تمامی آن ايام را به خاطر می آورد. از 

اردوگاهی رفته بود هم بيش از خود اردوگاه خبر داشت. خوب می دانست که 

ار تار و م به دليلحزب به دنبال ضربات سهمگين آن زمان متالشی شده است. 

ان در رفتن ها، خاکريزهای نفوذ خود ميان کارگران را از شدن ها و از ميد

دست داده است،  به خاطر کارنامه ماالمال از رسوائی ها و ورشکستگی های 

سياسی، چشم انداز نفوذ دوباره اش ميان توده های کارگر به اندازه سابق وجود 

ه گيری ندارد. بورژوازی امريکا همه اين ها را می دانست اما باز هم خطر بهر

 را بسيارايران حزب و اردوگاه در صورت وسيع و سراسری جنبش کارگری 

  مهم تلقی می کرد. 

امپرياليست های امريکائی و دولت کارتر با رجوع به محاسبات باال از شروع  

به بعد شاه را به خاطر دادن برخی امتيازات به اپوزيسيون ليبرال  56سال 

آنچه آنان توصيه می کردند، در ساختار  بورژوازی، زير فشار قرار دادند.

قدرت سياسی سرمايه داری ايران، از جمله در مراکز مهم و تعيين کننده رژيم 

نيز مسلماً همراهانی داشت، در حالی که شاه و بخش هائی از حاکميت، متشکل 

از نيروهائی در ارتش، ساواک، دولت و ساير هسته های اصلی قدرت تمايلی 

دادند. گروه نخست دار و دسته ای بودند که از چند سال پيش  به آن نشان نمی

 های ت و تنگناهای سر راه برنامه ريزيها يا جهت گيریدر باره وجود معضال

اقتصادی  و اجتماعی رژيم هشدار می دادند و ضرورت توجه به انجام برخی 
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در روستاها يا » فعاليت های عمرانی« کارها از جمله امور موسوم به 

سنديکاسازی و اتحاديه آفرينی در کارخانه ها و مراکز کار را تذکر می دادند. 

برخی از عناصر اين جماعت مانند هوشنگ نهاوندی در زمره مشاوران 

، »محمود جعفريان« کسانی مانند مکار وی مرکب از نزديک شاه بودند و تيم ه

 »ئم مقامیفرهت قا«، »کاظم وديعی«، »احسان نراقی« ، »پرويز نيکخواه«

در تعيين خطوط استراتژيک کار دولت هويدا و ديگر، دانشگاهی  چندو 

  سلطنت بورژوازی ايفای نقش می کردند. 

شاه و جناح همراهش در مقابل توصيه دولت کارتر سياست ترديد و انتظار 

پيشه کردند، اما اپوزيسيونهای مختلف بورژوازی از ليبرال گرفته تا اردوگاهی 

سالميستی با شاخک های تيز طبقاتی خود، سير رخدادهای روز و سپس پان ا

جامعه و تأکيد دولت کارتر را به اندازه کافی جدی گرفتند. محافل موسوم به 

 نهضت آزادی و رفته تا افرادی در درون جبهه ملیليبرال از عناصر منفرد گ

 رماطوتهيه کانون نويسندگان شروع به عريضه نگاری،  وحزب توده بعالوه 

يا برگزاری شب های شعر کردند. همه اين ها از فشار خفقان، سانسور، فقدان 

سته های خود را آزادی بيان و مطبوعات گفتند و همگی کل صدر و ذيل خوا

رديف نمودند و محتوای » قانون اساسی مشروطيت«حول محور اجرای 

امالً ای کها، از دردهتند. تا اينجا همه اين اپوزيسيونعريضه نويسی خويش ساخ

دادند و انتظارات و مطالبات واحدی را پيش می کشيدند. می مشترکی ناله سر 

اينکه نوشته های آنان هم در روزنامه ها درج شود، به آن ها هم اجازه سخنوری 

عطا گردد. اگر کتابی دارند حق انتشار يابد، اگر شعری می سرايند سانسور 

ا و بحث و حديث های آنان هيچ نشود. در هيچ گوشه ای از ليست خواسته ه

زندگی توده های عظيم  کالمی، حتی هيچ اشاره رمزآميزی به آنچه دامنگير

کارگر و زحمتکش بود، يافت نگرديد. گرسنگی و فقر و بی آبی و بی بهداشتی 

و بی دکتری و بی داروئی و آوارگی و مرگ و مير ناشی از نداری و 

ی کل اين جماعت، از راست تا درصد سکنه روز جامعه برا 70محروميت 

 حتی که در عريضه هايشانبرايشان بی معنا و بی ارزش بود چپ!! تا آنجا 
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 ياربس ارزش سوژه شدن ترفندآميز هم پيدا ننمود. آنچه رخ می داد به يک کمدی

شتی که از م غم انگيز می ماند. اشتباه نشود، بحث بر سر اين نيستو شرم آور 

ه انتظار پای بندی ب يا عضو کانون نويسندگان دوگاهیار ،سرمايه دار ليبرال

نازل ترين ميزان حق و حقوق معيشتی و اجتماعی توده های کارگر را داشته 

ً سخن از چنين چشمداشت توهم آميزی نيست. کل بحث آن  باشيم. نه، مسلما

است که اپوزيسيون های ليبرال و اردوگاهی بورژوازی در تاريکی زار گند 

فقر  و اشکال بشرستيزی، بربريت کلهشت سرمايه داری ايران که و خون و د

و فالکت بر زندگی دهها ميليون زن و کودک و پير و جوان آوار بود، وقتی 

که خواستند زبان به انتقاد بگشايند، سوای نبود آزادی مطبوعات، بيان و تحزب 

  برای خويش هيچ چيز ديگر را قابل اعتراض نيافتند!! 

مقابل اين گاليه ها و تمنيات سکوت اختيار کرد. هيچ دريچه  رژيم شاه در

اميدی بر روی شاکيان باز نکرد و حداقل در روزهای نخست بر خالف رسم 

معمول بگير و ببندی هم راه نيأنداخت. حتی تا جائی که به اين جماعت مربوط 

ها را به طور غيررسمی، زير نامهای واهی و دروغين،  می شد اولين يورش

وأم با فريبکارانه ترين انکارها آغاز نمود. در يکی از روزهای آخر تابستان ت

، پس از سالها سکوت در »جبهه ملی«، وقتی که عده ای از اعضای  56سال 

هفت پستوهای امن خود، با اغتنام فرصت از شرائط روز و شنيدن آوای 

د، کارتر در يکی از باغهای نزديک کرج دور هم جمع شدن» حقوق بشر«

بدون فوت وقت به محل »!! افراد مقيم آن منطقه«عوامل ساواک در پوشش 

تجمع حمله ور شدند و همزمان دنيائی عوامفريبی نيز راه انداختند که گويا 

  رژيم هيچ نقشی در اين يورش نداشته است!!

بورژوازی  و اردوگاهی تظلم جوئی ها و شکوائيه نگاری های محافل ليبرال

ادامه يافت و در شرائطی که بر جبين کشتی  56سال در سراسر ايران 

هيچ بارقه رستگاری رؤيت نمی گرديد، ناگهان بخش  ،اصالحات خواهی آنان

بورژوازی ايران با تمامی تدارک و ساز و  و درنده ديگری از ارتجاع هار

برگ و امکانات، به هوای بهره گيری از اوضاع روز، طرد کامل همگان از 
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وارد گود تسويه حساب ممکن و مقدور با همه رقبای طبقاتی، ميدان و آخرين 

در باره اين طيف بورژوازی، موقعيت اقتصادی، چگونگی ابراز . شدکشمکش 

وجود اجتماعی، دامنه و نوع فعاليت محافل مختلفش از پان اسالميست های 

معمم و مکالی اپوزيسيون نمای طرفدار خمينی، تا محافظه کار مخالف هر 

يم ستيزی و در يک کالم بورژوازی دين ساالر، قبالً در فصل هفتم نوع رژ

همين کتاب به اندازه الزم توضيح داديم. در آنجا گفتيم که اين بخش طبقه 

ون، کارگزاران سرمايه دار متشکل از کارخانه داران، تاجران بازار، روحاني

اهيان، انشگدها، تدارندگان مشاغل باالی دولتی، تکنوکرا ،بوروکراسی سرمايه

مالکان شرکت های پيمانکاری و مهندسی مشاور، صاحبان مدارس خصوصی 

نظاميان و باالخره گروههائی از دانشجويان، » خيريه«يا مؤسسات موسوم به 

و اوايل دهه  40يژه اواخر دهه چگونه طی سال های بعد از رفرم ارضی، به و

و خجوالنه اجتماعی داری خاموش يدان، فعال و پرشتاب، شروع به نوعی م50

دی تا حه هستی اين بخش ارتجاع بورژوازی کردند. در فصل پيش به همه وجو

را يک بار  بنا به مناسبت الزم است که برخی نکات مهم اما ،اشاره کرديم

  اين نکات عبارتند از:   يادآور گرديم. ديگر

های  ه. کمونيسم ستيزی يا مقابله جنون آميز با هر ميزان تأثيرپذيری تود1

کارگر به ويژه دانشجويان و دانش آموزان خانواده های کارگری از کمونيسم، 

بارزترين شاخص يا يکی از شاخص های بسيار بارز هويتی اين طيف وسيع 

طبقاتی را تعيين می نمود. در اين زمينه نه فقط از رژيم شاه هيچ کم نداشتند 

ريک خود حتی بسيار هيستکه متناسب با توان، امکانات و ظرفيت اپوزيسيونی 

  تر و خصمانه تر به پيش می تاختند.

. اگر چه در همه عرصه های سرمايه گذاری و در درون سازمان کار سرمايه 2

اضافه ارزش ها و ان سهم در مؤثر بودند، اما به لحاظ ميزنسبتاً حائز حضور 

 ساختار ها موقعيت کامالً نازل تری داشتند. سوای اينها، در مالکيت سرمايه

ژيم از ر ها کاستی خاطر همين، به نقش و نفوذ چندانی نداشتند قدرت سياسی

   اش نيز ناراضی بودند. شاه و شرکا و حاميان غربی 
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وضعی کم يا بيش، ناهمگون، بدون انسجام و متشتت با  . در درون طيف خود3

ا ب . تعلقات پان اسالميستی، ليبرالی، غرب گريزی و ضديت آنهامواجه بودند

رژيم شدت و ضعف داشت. با همه اينها تا جائی که به کمونيسم ستيزی و تقال 

برای احراز سهام بيشتر در بورس مالکيت ها، سودها و قدرت سياسی مربوط 

  می شد، روحی واحد در درون پيکرهای گوناگون را نمايش می دادند. 

 ی بسيار مختلف. اعتقادات اسالمی و باورهای دينی، با تعبيرات و روايت ها4

ا بطيف را تشکيل می داد. هر کدام ظرف ايدئولوژيک مشترک کل حلقه های 

قرائت و تفسير خاص خود از اسالم، می کوشيد تا خرافه ها و کليشه های 

پوسيده دينی را سالح تحميق و شستشوی مغزی هر چه شريرانه تر توده های 

مه، نسل جوان و درس خوانده مقدم بر ه ،استثمار شونده سازد. آنها در اين گذر

برنامه ريزی  جمعيتطبقه کارگر را هدف قرار می دادند و برای شکار اين 

می کردند. آرايش و پيرايش اسالم به عنوان زنجيره ای از اعتقادات، مبانی و 

احکام آسمانی که گويا از ظرفيت الزم برای رتق و فتق زندگی اجتماعی انسان 

ی برخوردار است!!! يک محور مهم فعاليت های عصر و جامعه ايدآل انسان

مسموم آنها برای مهندسی افکار عمومی بود. مضمون عوامفريبی های آنان با 

  هم تفاوت زياد داشت اما همگی در اين گذر تقال می کردند.

بورژوازی بر طبل گريز از ارتجاع . بخش وسيعی از اين قشر ضخيم 5

لنی با رژيم شاه استنکاف می ورزيد، به سياست می کوبيد، از ابراز مخالفت ع

طبقه خود تمامی مماشات طلبی ها و مداراجوئی ها در مقابل حاکمان روز 

دست می يازيد. از اينکه طول و عرض مالکيتش و حجم سودهايش از قشر 

 رد،به سر می بحاشيه قدرت سياسی در يا اينکه  بود،کمتر  اشفوقانی طبقه 

ر موقعيتش در همه اين زمينه ها و قلمروها را نه اما راه تغيي کشيدرنج می 

اپوزيسيون پردازی سياسی بلکه بهره گيری قانونی از ساز و کارهای موجود 

برای هموارسازی هر چه بيشتر راه ورود خود به درون ماشين دولتی سرمايه 

و کسب امتيازات افزون تر می ديد. اين جماعت در چينش بنای ايدئولوژيک 

هم به رغم احتراز از هر گونه جدال با دار و دسته طرفدار  اسالمی خود



479 

 

خمينی، بقايای نهضت آزادی، هواداران شريعتی يا نوع اين ها، حساب خود 

را کم يا بيش از همه  آنها جدا می ساخت تا از اين طريق هر گونه شائبه تمايل 

 م بهموسو منحط به جهتگيری سياسی را از دامن خود پاک کند!! دار و دسته

وسيعی را در سراسر کشور تشکيل می دادند، بسيار که نيروی » حجتيه ای ها«

  نمونه بارز همين جماعت بودند. 

خورشيدی انديشه تغيير رژيم به ويژه در شکل قهرآميز  50. تا شروع دهه  6

و مسلحانه آن، به مغز هيچ بخش اين قشر بورژوازی ايران، از ايادی و مريدان 

نهضتی ها و به نحو اولی گروه اخير خطور هم نمی نمود.   خمينی گرفته تا

سهيم شدن بيشتر در مالکيت سرمايه ها و سودها، يافتن سهمی هر چند نازل 

در ساختار قدرت سياسی، برخی اصالحات ماوراء ارتجاعی فرهنگی مانند 

آميختن بيشتر آموزش و پرورش با خرافه های مسموم دينی، تسلط تام و تمام 

يون و سران حوزه های علميه بر موقوفات، حفظ شعائر پوسيده اسالمی، روحان

پای بندی رژيم به سنن و قوانين و فقه و احکام جزای دينی، اجرای حدود و 

ثغور ضد بشری اسالمی مانند قصاص و سنگسار و پرداخت ديه و حجاب 

، حق دخالت مراجع شيعه در سيستم »مقدسات مذهبی« اجباری زنان، حفظ 

وقی و قضائی و قانونگذاری و نوع اينها از جمله مسائلی بودند که تحقق حق

آنها خواست مشترک وسيع ترين حلقه های اين طيف متشتت را تعيين می کرد. 

باز هم بايد تأکيد نمود که حلقه های مختلف طيف در رابطه با برخی از اين 

  مسائل موضعگيری همسانی نداشتند. 

ابوابجمعی اين بخش ارتجاع بورژوازی، تقويت روزافزون . تمامی نيروهای 7

موقعيت اجتماعی خويش در ميان اقشار مختلف اجتماعی را تنها طريق 

و هموارسازی راه  شاه تأثيرگذاری فعال بر رژيم حاکم، باج خواهی از رژيم

زيادت خواهی بيش و بيشتر از رقبای حاکم می دانستند. همگی متفق القول 

گسترش دائره نفوذ اجتماعی خود و بسط هر چه ممکن دامنه  بودند که با

تأثيرگذاری خويش بر توده های کارگر و فرودست، خواهند توانست رژيم را 

  به پاره ای عقب نشينی ها در مقابل انتظارات و تمنيات خود متقاعد سازند.  
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يری پيگ . از تمامی امکانات، آزادی ها و منابع الزم برای پيشبرد فعاليت ها و8

اهداف خود برخوردار بودند. سرمايه عظيم کارخانه داران و تاجران و 

صاحبان بنگاههای بزرگ اقتصادی و کوه اضافه ارزش هائی که اينان از محل 

استثمار وحشيانه طبقه کارگر تصاحب می کردند، سهم بسيار سترگ ديگری 

مس و زکات از ارزش اضافی حاصل استثمار توده های کارگر که زير نام خ

از جوانب مختلف به » وجوهات شرعی« و سهم امام و عوايد اوقاف و کالً 

حساب روحانيت درون اين قشر واريز می شد، درآمدهای کالن يا در واقع باز 

هم سهمی از اضافه ارزش ها که جماعتی از اين طيف مانند کارمندان، 

» حقوق«وان االی بوروکراسی دولتی به عنتکنوکرات ها و عناصر رده ب

  دريافت  می کردند. همه و همه پشتوانه مالی فعاليت های آنان بود. 

. در کار خرافه فروشی، شستشوی مغزی انسان ها و سرکوب فکری توده 9

کارگر از تمامی آزادی های اجتماعی و از همه اهرم ها و ساز و برگ های 

به زبان آوردن  الزم برخوردار بودند. در جامعه ای و در دل شرائطی که حتا

کلمه کمونيسم می توانست مجازات سنگين به دنبال آرد، اينها انواع تريبون ها 

ظرات يا متشکل نمودن خود زير و امکانات را برای انتشار اعتقادات و ن

های مختلف در اختيار داشتند. در هر محله و خيابان و کوچه هر شهری، نام

حسينيه ها، تکيه ها، امامزاده ها حتا هر روستائی صاحب مسجد بودند، شمار 

و مراکز تجمع، تبليغ و فريبکاری آنها سر به فلک می کشيد. در هر دبيرستانی 

در هر نقطه کشور با برپائی انجمن های متعدد دينی، ادبی، فرهنگی  وجود 

خود را بر سر دانش آموزان سنگين می کردند، در تمامی شهرها و شهرستان 

نند انجمن بازاريان، گروه مبارزه با مسيحيت، انجمن ها از طريق مراکزی ما

ای هت قرآن، کانون جهان اسالم، انجمنحجتيه يا ضد بهائيت، جمعيت های قرائ

اسالمی معلمان، مهندسان، پزشکان، پرستاران، مدارس کر و الل ها، سازمان 

آموزشی نابينايان، مؤسسات گوناگون امداد و خيريه، جمعيت حمايت از زنان 

وه، انجمن دوستداران اين امام و آن امامزاده و خيل مراکز ديگر برای بي

گسترش دامنه نفوذشان تقال می نمودند. از درون همين انجمن ها و مؤسسات 
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 ميدانبه صورت يک شبکه سراسری به هم پيوند می خوردند و کل جامعه را 

  ند. و نشر افکار مسموم و خرافی می ساخت دحضور اجتماعی گمراهساز خو

. سازمان اختاپوسی ساواک که هر نجوای مخالف رژيم شاه را از پشت 10

آهنين ترين ديوارها، کشف و يکراست در گلو خفه می کرد نه فقط هيچ مانعی 

بر سر راه فعاليت های اين بخش ارتجاع بورژوازی ايجاد نمی نمود که مستقيم 

ا ر ايه های قدرتشرا هموار می کرد و پ شمستقيم راه انجام فعاليت هايو غير

تحکيم می نمود. ساواک از سير تا پياز آنچه در انجمن ها و کانون ها و مساجد 

و مدارس و مؤسسات خيريه يا ساير نهادها و مؤسسات آنها می گذشت، به 

اندازه  کافی اطالع داشت و آنچه اينان انجام می دادند را بخش بسيار الزمی 

سرمايه داری يا فراساختارهای اجتماعی سرمايه در چهارچوب از کار دولت 

تقسيم کار نانوشته ميان گروهها، رويکردها و محافل مختلف طبقه سرمايه دار 

می ديد. از منظر ساواک يا کل رژيم شاه و شرکا و حاميان امپرياليستش، جزء، 

 ،جزء کارهای اين طيف بورژوازی در خدمت سرکوب فکری توده های 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 اداره کنندگان اين مؤسسات با 

  داشت. ساواک رابطه حسنه داشتند و ساواک در غالب آنها عناصر نفوذی

. رابطه ميان طيف مورد بحث بورژوازی با رژيم شاه سوای آنچه گفتيم 11

يک شاخص ديگر هم داشت. ساواک از کنترل فعاليت ها و فراز و فرود 

کارهايشان غافل نمی ماند تا اگر احياناً در جائی و به مناسبتی دست از پا خطا 

خاص خود جاسازی  کنند، با بيشترين شتاب الزم، آنها را در داربست های

مجدد بنمايد. در همين راستا، گاهگاه عناصری از جلوداران يا افراد شهره 

طيف، از جمله روحانيون سرشناس را برای مدتی بازداشت می کرد. اين 

بازداشت ها دو هدف متمايز اما مکمل هم را دنبال می نمود. اول اينکه برای 

ی می خريد، قرب و منزلتشان چهره های دستگير شده  حيثيت و اعتبار سياس

را در ميان توده های متوهم ناراضی و عاصی باال می برد و از همين طريق 
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دايره تأثيرگذاری آنها برای کمونيسم ستيزی بيشتر و توهم آفرينی افزون تر به 

نفع استحکام و بقای بردگی مزدی را گسترش می داد. دوم آنکه به عناصر 

زی يادآوری می کرد که حواسشان جمع باشد و مذکور و کل اين بخش بورژوا

  دست از پا خطا ننمايند. 

، سالهائی که 50و نيمه نخست دهه  40در تمامی طول سالهای نيمه دوم دهه 

توده های کارگر ايران بدون هيچ انقطاع، در نقطه، نقطه کشور عليه استثمار 

ای منبعث از وحشيانه سرمايه، عليه دنيای تيره بی حقوقی ها و محروميت ه

وجود سرمايه و عليه همه جنايات و بشرستيزی های سرمايه داری با سالح 

درس خوانده های  ی ازهائی که شماراعتصاب و شورش می جنگيدند، در سال

طبقه کارگر، در دو سازمان بزرگ مسلح چريکی چپ، با نثار خون و هستی 

نگ طبقاتی، جخلقی و رژيم ستيزی فرا »ضد امپرياليسم«خويش، در سنگر 

ها، بخش مورد بحث ارتجاع   می کردند، آری درست در طول همين سال

بورژوازی، از يک سوی طول و عرض مالکيت خود در سرمايه اجتماعی و 

ميزان سهمش در کيک عظيم اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر 

ر ارا وسعت می بخشيد و از سوی ديگر ظرفيت و ميزان توان خود برای سو

شدن بر موج نارضائی توده متوهم ناآگاه در شرائط مساعد احتمالی را افزايش 

  در شرائطی که:  1356می داد. اين جماعت اکنون در سال 

طوفان بحران با تمامی کوبندگی و قدرت، در شيرازه حيات سرمايه داری  .الف

  ايران می پيچيد و هر روز توفنده تر و غيرقابل مهارتر می شد 

سال تمام زمين و زمان جامعه را در موج اعتصاب و  6جنبش کارگری   .ب

  خيزش و پيکار غرق ساخته بود.

اين جنبش زير فشار سرکوب ساليان دراز دولت های درنده بورژوازی در  .ج

های رفرميسم راست و زخم های کاری ناشی از ميدان دارييک سو و حمل 

  آگاه ضد سرمايه داری بود. چپ فاقد هر ميزان سازمان يافتگی طبقاتی 

ساله در ميادين مختلف از کارخانه  6همين جنبش به دنبال يک جنگ مستمر   .د

  را می کاويد. ورود به خيابانهاانفجار و و جاهای ديگر راه تا خارج محدوده 
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سرگرم عريضه نگاری  دينی و الئيک بورژوازیليبرال  های اپوزيسيون .ه

  و کار سياسی بودند و جستجوی دکه ای برای کسب 

و باالخره سازمان های مسلح چريکی چپ با تحمل کوبنده ترين ضربات  .و

پليسی و فشار فرساينده تناقضات درونی کمونيسم خلقی و ضد امپرياليسم 

 پوپوليستی حاکم بر خود، به اندازه کافی سردرگم و تضعيف شده بودند. 

ا وسيع ترين امکانات آماده آری در اين شرائط و بر سينه سای اين وضعيت، ب

 بورژوازیاجرای يکی از فاجعه بارترين سناريوهای تاريخ جامعه ايران شد. 

دين ساالر در پيچ و خم اين اوضاع همه چيز را به کام خود يافت. کبکش 

خروس خواند، آماده شد تا از نردبان حوادث و تپه اجساد قربانيان رخدادها 

ختند و او برد، بر دريای خون توده های کارگر باال رود و چنين نمود، همه با

سفينه پيروزی راند، سراسر جامعه را شکنجه گاه و ميدان تير و زحمتکش 

ساخت. بر هر چه انسان و انسانيت و ارزش های انسانی بود، تازيانه قهر 

فرود آورد و فراوان کارهای شوم ديگر کرد. کارها و رويدادهائی که به آنها 

  خواهيم پرداخت. 

  

  

  

  خيزش سراسری توده های کارگر 

  رژوازی دين ساالرو عروج فاشيستی بو

  

سرمايه داران شريعت ساالر پان اسالميست، بر خالف شرکای ليبرال دينمدار 

يا الئيک خويش، نه در غم فقدان آزادی تحزب، تجمع و مطبوعات بودند و نه 

تمايلی به نوشتن شکوائيه و عرضحال هيچ برای حصول اين نوع خواسته ها 

ا جايگزين مناسبی برای تمامی اين می ديدند. اين ها ميدان داری فاشيستی ر

داد و قال ها و در همان حال کاراترين طريق تاختن به سوی اهداف خويش 
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ارزيابی کردند. فاشيسم برای بورژوازی مثل هر رويکرد ديگر يک پديده 

وراثتی و ثابت اين يا آن جناح خاص نيست. هر بخش اين طبقه، مثالً ليبرال يا 

ائطی متفاوت می توانند به هارترين فاشيست ها سوسيال دموکرات هم در شر

ديگر طبقه  های بخشتمامی مبدل گردند. بورژوازی دين ساالر ايران بسان 

سرمايه دار عظيم ترين سهم سرمايه ها و سودها و قدرت را می خواست. شايد 

چ همه چيز را بدون هياوالً تفاوتش با برخی شرکا، حريفان يا رقبا آن بود که 

چون و چرا حق مسلم الهی خود می ديد و هيچ شراکتی حتا با هيچ طيف ديگر 

ثانياً برای سازماندهی فاشيستی توده های طبقه خويش را هم بر نمی تابيد. 

عاصی ناآگاه، به ويژه لومپين پرولتاريای فاقد حداقل شناخت طبقاتی و شعور 

را بود و دست کل شرکا و رقيبان طبقاتی اجتماعی بيشترين ظرفيت ها را دا

  خود را از پشت می بست. 

و اين ظرفيت بسيار باالی  ينمدار در کنار اين آزمندی عظيمسرمايه داران د

در شرائط خاص تاريخی مورد گفتگو، شانس سوار شدن خود بر » آسمانی«

را از خيلی اپوزيسيون های  عاصیموج مبارزات رو به گسترش توده های 

ديگربيشتر می يافتند. دليل داشتن اين چشم انداز آن نبود که آنها راه حلی برای 

 ناراضیخروج از وضعيت موجود در پيش پای انسان های استثمار شونده 

بالعکس تنها جماعتی بودند که سوای وحشت، کشتار،  ! کامالً قرار می دادند!!

بسيار  و تعميق فقر و فالکت، تشديد هولناک زن ستيزی، قصاص، سنگسار،

نابرابری های جنسيتی و قومی و قتل عام هر مخالف يا هر انسان  رعب انگيز

دارای عقيده متفاوت، هيچ چيز ديگری برای ارائه در چنته خود نداشتند. 

بورژوازی با هر ادعانامه و ايدئولوژی، آنچه را که نياز ارزش افزائی، 

قلمداد می کند و خود را قائم »!! منافع عام« سرمايه است  خودگستری و بقای

می خواند. يک فرق فاشيسم با برخی گرايشات » منافع عام«مقام و مدافع اين 

ديگر درون بورژوازی آن است که دومی ها برای وارونه پردازی های 

جار می زنند، قالب های »» منافع عام«عوامفريبانه خويش يا آنچه زير نام 

ی، مدنی، قانونی و اجتماعی ريخته گری می کنند و انقياد و اطاعت از حقوق
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اين قوالب را جبر زندگی توده های کارگر می سازند، اولی يعنی فاشيسم چنين 

نمی کند و نيازی به اين کار نمی بيند، به اين دليل که بازيگر دوره های طوفانی 

مهار نارضائی، خشم و بحران سرمايه داری و ميداندار چالش طغيان های بی 

قهر توده های کارگر است. بورژوازی با رويکرد فاشيستی خود در سينه سای 

اين شرائط بر هر چه مدنيت و حقوق و نظم متعارف سرمايه است چماق تکفير 

 فتانت کوره های شوونيسم، ها سالح مذهب، ناسيوناليسم، می کوبد و به جای آن

ينها، ااز همه  تربيشبه ويژه و شواپرستی و آدم سوزی و حمام خون مخالفين، پي

کمونيسم ستيزی و کمونيست کشی به دست می گيرد. طيف بورژوازی دينمدار 

با همين سالح ها و با قتاله ترين و  56ايران نيز از ماههای آخر سال 

خونريزترين آنها وارد ميدان گرديدند، اما اينکه چرا در قياس با رقبا چشم انداز 

را برای خود  در حال انفجاربر موج قهر و نارضائی توده های سوارکاری 

بيشتر می ديدند، پرسشی است که پاسخ آن را بايد در آنچه پيش تر در اين 

کتاب، از جمله همين چند صفحه قبل، در باره اين جماعت گفتيم جستجو نمود. 

ا و بورژوازی دينمدار تنها بخش طبقه سرمايه دار ايران بود که کل شاخه ه

گروههای اجتماعی آن در درون دهها ميليون انجمن، کانون، مؤسسه، مسجد، 

امامزاده، حسينيه، سازمان، جمعيت، نهاد، هيئت و مانند اين ها متشکل بودند 

و از طريق اين مجامع و تشکل ها اختاپوس وار در سراسر جامعه و در درون 

ن ی داشتند. برای روشاقشار و طبقات و اجتماعات گوناگون نفوذ سرطانی کاف

شدن اين موضوع که ارتجاع اسالمی بورژوازی اهرمها و امکانات حی و 

حاضر خود را چگونه به کار گرفت، از کدام راهها به سوی قدرت تاخت و 

در همه اين پيچ و خم ها با توده های طبقه کارگر چه نمود، بايد به شرائط 

ديم. پيش تر توضيح داديم که باز گر 1357و آستانه سال  56خاص پايان سال 

جنبش کارگری ايران در آن روزها بر سر يکی از نقاط عطف مهم تاريخ 

سال پيکار  4حيات و کارزار طبقاتی و اجتماعی خود قرار گرفت. پس از 

مشتعل در درون کارخانه ها و توسل مستمر به سالح اعتصاب، وارد فازی 

معيشتی، رفاهی، اجتماعی  گرديد که از يک سوی خواسته ها و انتظارات
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بيشتری پيش روی خود می ديد و از سوی ديگر سالح تا آن روزش، کارائی 

و چاره سازی سابق برای تحقق اين خواستها را نداشت. طوفان سهمگين بحران 

در شيرازه وجود سرمايه تاب می خورد، سرمايه داران قادر به قبول مطالبات 

ابق يکی پس از ديگری رخ می دادند، اما کارگران نبودند، اعتصابات بسان س

نتيجه دلخواه به بار نمی آوردند. بيکاری هر روز، گسترده تر می شد و کيان 

زندگی بخش هائی از طبقه کارگر را می لرزاند. جنبش کارگران در خارج 

 به شدت مدام و محدوده شهرها برای مسکن به رغم پاره ای پيروزی ها

می داد. زمين و زمان جامعه بانگ می زد که  سرکوب می گرديد و قربانی

جنبش کارگری آماده خروج از ديوارهای کارخانه ها، ريختن به خيابان ها و 

  طغيان در سطح شهرها است. اما دو چيز مهم را نبايد از ياد برد. 

اول اينکه خيابانی شدن مبارزات توده های وسيع کارگر به هيچ وجه متضمن 

توانست باشد که آنان سنگرهای روتين پيکار تا آن روز  اين معنا نبود و نمی

خود را رها کنند و تمامی دار و ندار و توان جنگی خود را در کف خيابان ها 

پهن سازند!! به بيان ديگر آن ها قصد جايگزينی يکراست جنبش اعتصابی 

ا هدر سر نمی پروراندند، بالعکس اينخود با يک شورش پارتيزانی شهری را 

  ه هم می آميختند و مکمل هم می کردند. را ب

دوم آنکه گام نخست اين طغيان و انفجار را جوانان خانواده های کارگری، به 

ويژه نسل دانش آموز و دانشجوی اين طبقه بر می داشتند. جنبش کارگری 

به آزمون اين موقعيت ايستاد و وارد اين فاز  56ايران در ماههای آخر سال 

شد، در حالی که هيچ افقی برای تغيير وضع موجود در پيش  از تداوم کار خود

روی نداشت، کوه وارونه بينی ها، غلط انگاری ها و توهمات مخلوق رابطه 

سرمايه و مهندسی شده توسط بورژوازی اعم از حاکم يا اپوزيسيون بر سرش 

آوار بود. در باتالق افکار و ايدئولوژی و فرهنگ و راه حل پردازی ها و 

ردهای طبقه سرمايه دار غوطه می خورد، همه چيز را با سر بورژوازی راهب

نظر می انداخت. از فقدان شناخت و آگاهی کارساز طبقاتی رنج می برد، 

کمترين ميزان سازمانيابی و انسجام ضد سرمايه داری نداشت. حجم سهمگين 
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گمراهه پردازی های رفرميستی راست و چپ احزاب اردوگاهی بر سرش 

بود و دنيائی از اين مشکالت و آسيب پذری ها که در نوشته های مختلف  سنگين

و از جمله در همين کتاب به تفصيل در باره آنها بحث شده است. جنبش کارگری 

در ادامه پيکارهای طوفانی چند ساله، زير فشار شدت استثمار و بی حقوقی و 

تشفشان مشتعل سيه روزی های فزاينده، در شرايط غرش بحران سرمايه با آ

سرمايه ستيزی خودجوش طبقاتی خود آماده هم آميزی مبارزه درون کارخانه 

با شورشهای وسيع خيابانی شد و درست در همين جا و از همين لحظه بود که 

چنگال تجاوز فاشيسم اسالمی بورژوازی را در سلول، سلول وجود خود درد 

يان سالات بر هم انباشته کشيد. اين بخش بورژوازی با تمامی تدارک و امکان

ها، مساجد، تکايا، سازمان ها، حسينيه ها، هيئت ها، دراز، با انجمن ها، کانون

جمعيت ها، سرمايه ها، توانائی ها، شعاع گسترده نفوذ توده ای و با سالح قتاله 

باورها، خرافه ها و اعتقادات اسالمی خود، بر سر راه اين جنبش چنبر زد، 

يکی پس از ديگری آغاز کرد و با هم همگن ساخت.  مصادره سازی ها را

دچار اين سرنوشت شد. موضوع  57جنبش سراسری سرنگونی طلبانه سال 

را باز خواهيم کرد اما پيش از آن فقط در چند سطر به تحريف رايجی پردازيم 

که در باره چگونگی آغاز حوادث آن روزها وجود داشته است و شايد هنوز 

با هياهوی  57ين تحريف بسيار زشت که گويا جنبش سال هم موجود است.  ا

کارتر، نامه نگاری و جنب و جوش ليبرال ها، شب های شعر » حقوق بشر«

اض اعتر انجمن گوته و کانون نويسندگان يا بسيارمسخره تر از همه اينها، با

طلبه ها به مقاله روزنامه اطالعات عليه خمينی و رويدادهای قم و تبريز شروع 

ری از خيزش سراس و زشتی باليدن کرد!!! اين روايت ارتجاعی بسيار آشنا به

که نقل محافل رسمی بورژوازی حتا برخی بود  57منتهی به قيام بهمن 

 يه،کر نگاهی اين گونه به جنبش های اجتماعی به حدیگرديد.  گروههای ديگر

ابتذال آميز و چندش بار است که سخن گفتن در باره آن هم انسان را دچار 

احساس ابتذال می کند. مطابق اين پندار هر وقت چهارتا آخوند، دوتا ليبرال يا 

هر عوامفريب ديگر هوس راه اندازی جنبش و قيام و انقالب کنند، کافی است 
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ينی رکشند تا به طرفة الععريضه ای بنويسند، روضه ای بخوانند يا عربده ای س

گردد. دهها ميليون زن و کودک و پير و جوان » کن فيکون«سراسر جامعه 

از همه طبقات مختلف اجتماعی بدون احساس هيچ اختالف به خيابان ها ريزند، 

قيام کنند، انقالب را به فرجام رسانند، رژيمی را ساقط نمايند و رژيمی ديگر 

زير فشار شستشوی مغزی دهشتناک  »نظرانصاحب«را مستقر سازند!!! اين 

دامنگيرشان برای لحظه ای از خود نمی پرسند که اگر چنين بود، پس چرا در 

طول ساليان متمادی هر چه اين نوع شيادان رطب و يابس به هم می بافتند، 

هيچ کس هيچ تره ای برای آنها خرد نمی نمود و هيچ آبی هم در هيچ کجا تکان 

اين توهمات را ببنديم و به سراغ واقعيت ها رويم. جنبش  نمی خورد. طومار

به خيابان ريخت، سراسری شد و  57مورد گفتگوی ما، جنبشی که در سال 

شعار سرنگونی سر داد، از چند سال پيش وجود داشت. از چهار سال قبل در 

درون کارخانه ها و مراکز کار بر بستر اعتصاب و از کار انداختن چرخ توليد 

و سرمايه می باليد، در همين سال ها پهنه پرتالطم برپائی کومه های سود 

کارگری در نواحی خارج محدوده شهرهای بزرگ را بر حوزه پيشين کارزار 

 دردر عرصه های ديگری که پيش تر گفتيم خود را ظاهر می ساخت. افزود. 

دن ها با سنگرها رشد کرد و بر فراز همين باليميدان ها و همه اين زمينه ها و 

آماده  ،وزش طوفان بحران اقتصادی و نکول پی در پی خواست های روزش

  ان داری های خيابانی شد. ميد

کارتر، شکوائيه نويسی ليبرال ها و متقاضيان فضای باز » حقوق بشر«عربده 

سياسی در سيطره دهشت و وحشت سرمايه داری و باالخره عروج تمام عيار 

همه و همه جنب و جوش کرکسان مردارخوار فاشيستی بورژوازی دينمدار 

پس از مشاهده سرکشی طغيان آلود اين جنبش طبقه سرمايه دار ايران و دنيا 

بعضاً برای آنکه جنبش را سرکوب کنند و رژيم شاهشاهی سرمايه را از  .بود

و با  گردندخطر سقوط نجات دهند و بعضاً برای آنکه بر موج قهر آن سوار 

 و رقبای طبقاتی خويش حاکم با رژيم ،توفنده اش پيکار تمصادره تمامی قدر

  پردازند. تسويه حساب  به
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بورژوازی فاشيست دينمدار آماده ترين و مجهزترين نيروی بخش دوم بود که 

با توسل به تمامی راهکارهای فاشيستی دست به کار مصادره جنبش گرديد. 

، با بهره گيری از اينان بودند که به يمن تدارک گسترده سالها پيش خود

همپيوندی فعال ميان گروههای مختلف درون خويش از تاجر بازار گرفته تا 

صاحب کارخانه، تا روحانی و دانشگاهی و عناصر باالی دموکراسی سرمايه 

يا دانش آموز و دانشجو از مجاری همان انجمن ها، کانونها، حوزه ها، مساجد 

حادثه ای که از يک سوی دست و پا  و هيئت ها، حادثه قم را سازمان دادند. 

زدن عريضه نگارانه محافل ليبرال بورژوازی برای سوار شدن بر موج جنبش 

خود همکاسه موجود جاری کارگری را زير بال و پر خود می کشيد و با توان 

 کارگری می نمود و از سوی ديگر بهره برداری از قدرت پيکار روز جنبش

با راه اندازی بورژوازی  مداررا حق انحصاری خود می ساخت. فاشيسم دين

در خيابان های قم به صورت فعال و با همه  56ديماه سال  19علم و کتل 

امکاناتش وارد گود مصادره جنبش کارگری گرديد. درست به سياق يک 

ار يهواپيماربای چيره دست که خطاب به خلبان فرياد می زند هواپيما در اخت

اوست، اين جماعت نيز به جنبش کارگری اخطار دادند که کنترل همه چيز در 

دستان آنها خواهد بود و بايد از آنچه گفته می شود پيروی گردد. اين شروع 

ماجرا بود، اما تا اينجا توده های کارگر هشدار فاشيسم دينی سرمايه را به 

ل مشتی شياد کمترين سخره گرفتند، نه فقط ميان جنبش خود و جار و جنجا

تجانسی نيافتند، نه تنها هيچ حساسيتی به آنچه روی داده بود، نشان ندادند که 

بسيار ساده از کنارش عبور کردند و آن را هيچ انگاشتند. شايد عقب مانده ترين 

و متحجرترين کارگران اينجا و آنچه خبر حادثه را با هم نجوا کردند، اما قاطبه 

  را ناديده تلقی کردند. کارگران کل ماجرا 

بهمن شهر تبريز حال و هوای کامالً متفاوتی به خود گرفت. در  29شورش 

اينجا مشتی طلبه و عمامه به سر و عده ای بازاری به خيابان نريختند. اکثريت 

عظيم جمعيت معترض را کارگران، افراد خانواده های کارگری، دانش آموزان 

می دادند. اينان بودند که سنگفرش خيابان ها و دانشجويان طبقه کارگر تشکيل 
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را جويبار خون خويش و ميدان کارزار با رژيم جنايتکار شاه ساختند. به همين 

را از همين نقطه به بعد ديد و دنبال  ماجرادليل شايد بتوان رد پای واقعی آغاز 

کرد. چند روز پيش از وقوع شورش، عده ای از روحانيون شهر زير نام 

ی مراسم چهلم کشته شدگان قم اطالعيه ای صادر کردند و يکی از برگزار

مساجد تبريز را به عنوان محل برگزاری مراسم تعيين نمودند. صدور اين 

اطالعيه در فضای خاص آن روز و بر متن شرائطی که پيش تر به اندازه الزم 

ی انفوس خانواده ه جوانان دانشجو، دانش آموز و تشريح شد، برای خيل وسيع

کارگری فرصتی پديد آورد تا دست به کار آماده باش خود برای طغيان گردند. 

روز موعود، شهربانی تبريز درب مسجد را بر روی مدعوين قفل کرد و سينه 

جوانی را که خواستار انصراف پليس از اين کار بود، به رگبار بست. توده 

مهلت را مغتنم  وسيع زن و مرد کارگر که در آماده باش به سر می بردند،

شمردند و به خيابانها ريختند. کارگران يکراست به بنگاههای اقتصادی و 

پليس را به آتش  مزدوران مؤسسات مهم دولتی هجوم بردند، خودروهای

کشيدند، شيشه های بانک ها را شکستند، مراکز قدرت نظامی و پليسی دولت 

ف خواست صادر سرمايه را طعمه حريق ساختند. کارهائی که مسلماً خال

کنندگان اطالعيه، شرکا يا طيف طبقاتی آنها بود. همه چيزگواهی می داد که 

شاهد يک خيزش خيابانی توده کارگر است، اما  56بهمن سال  29تبريز روز 

ن ها، ها، گمراهه رفتيزشی که فشار سهمگين تمامی کاستيها، برهوت فرسائيخ

سنگين دارد. اين خيزش با اين بی افقی ها و سردرگمی ها را بر سينه خود 

اوصاف، بيش از پيش به فاشيسم اسالمی بورژوازی اميد بخشيد. به سرکردگان 

و باالنشينانش نويد داد که راه راندن سفينه قدرت بر موجهای نيرومند اما از 

همه لحاظ آشفته، بی هدف و بدون هيچ سر و سامان جنبش کارگری بر روی 

ر عين حال در صفوف همين بخش ارتجاع او باز است. شورش تبريز د

بورژوازی شکافی هم پديد آورد. بخش سياست گريز اين طيف را به ورطه 

ترديد فرو راند، در حالی که بخش ديگر يا سرمايه داران پان اسالميست شيفته 

تسخير قدرت سياسی را بسيار مصمم تر از سابق آماده ريسک و آزمون اقبال 
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رژوازی در شورش کارگران تبريز کوشيد تا حتی کرد. فاشيسم اسالمی بو

االمکان برخی نجواها، شعارها و اقدامات نفرت بار ماوراء ارتجاعی خود را 

هم به پيکر اعتراض روز تزريق کند. بت سازی از خمينی، فرياد واشريعتا، 

تهييج افراد بسيار عقب مانده برای هجوم عليه اقليت های دينی از جمله بهائيان 

ع اين کارها را با احتياط الزم تحميل کرد و در مجموع راه را برای و نو

اثرگذاری ها و مصادره پردازی های فاجعه بار بعدی خود هموار ساخت. در 

نفر به قتل رسيدند که تمامی آن ها کارگر و عناصر  13اين روز حداقل 

معترض خانواده های کارگری بودند. طبقه کارگر ايران در ترکيب وسيع 

جمعيتی خود از شاغل تا بيکار، از کارگر کارخانه و ساختمان تا معلم و پرستار 

و روزنامه نگار، از زنان خانه دار تا کارگرزادگان دانشجو و دانش آموز در 

 سخت ترمدام روزهای پس از رويداد تبريز، در دل شرائطی که فشار زندگی 

ی داشت، به طور می شد و سقف حاکميت بورژوازی بيش از پيش ترک بر م

  پرشتاب آماده حضور در سير رخدادهای سياسی روز گرديد. 

همزمان با اين روند و رويدادها، فاشيسم اسالمی بورژوازی نيز از ناخن پا تا 

موی سر آماده مصادره هر چه کامل تر جنبش توده های کارگر شد. بخت با 

ينی، ئيک گرفته تا داين طيف يار بود. اپوزيسيون های ليبرال بورژوازی از ال

ساز و برگ ها و امکانات معجزه گر اين جماعت را نداشتند، اينها فقط از اين 

شانس برخوردار بودند که وجودشان برای مدتی معين و معلوم مورد نياز 

مافيای پان اسالميست تشنه تصاحب انحصاری مالکيت سرمايه ها و تسخير 

که بگذريم، هر دو سازمان مسلح  بالمنازع قدرت بود. از اپوزيسيون ليبرال

چريکی چپ همان گونه که قبالً توضيح داده شد، در فاجعه بارترين دوره عمر 

خود از زمان پيدايش تا آن روز به سر می بردند. سازمان مجاهدين م. ل به 

تمام و کمال در پروسه تالش برای تعيين تکليف با گذشته چريکی خود و آوار 

غوطه می خورد، آنسان که طومار هر مقدار ابراز  تناقضات کمونيسم خلقی

وجود بيرونی در سطح جامعه و در رابطه با جنبش کارگری را در هم  پيچيده 

بود. سازمان چريک های فدائی خلق نيز زير فشار تهاجمات هار اختاپوسی 
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رژيم شاه و مناقشات درونی قادر به انجام هيچ کاری نبود، مشکل دو سازمان 

بسيار فراتر از اين حرف ها بود. موضوعی که پرداختن به آن نيازمند صد البته 

بازگوئی کل مباحثی است که ما در طول دهه های اخير در نوشته های مختلف 

از جمله همين کتاب حاضر، پيرامون کمونيسم خلقی لنينی، امپرياليسم ستيزی 

يزان و به مبورژائی و نگاه اين رويکردها به جنبش کارگری پيش کشيده ايم 

وسع خود شرح داده ايم. فرض کنيم که اين سازمان ها در آن روز از حداکثر 

توان تأثيرگذاری برخوردار بودند، در چنان وضعی قطعاً صدر و ذيل حرفشان 

با طبقه کارگر اين می شد که فعاالن کارگری به آنها بپيوندند، سازمانهای آنان 

ت بنشانند، همه اين کارها را انجام را حزب کنند، حزبشان را بر اريکه قدر

دهند و سپس منتظر هنرنمائی و مشکل گشائی و اعجاز و رهائی بخشی حزب 

س پراکسيو همه آنچه که از  افقآنان باشند!! آنها در آن روز بر اساس رويکرد، 

بر می آمد کار ديگری نمی کردند. نتيجه آنچه انجام می دادند هم  حاضرشان

اروپای شرقی ديگر آن روز يا چين، ويتنام و شايد کره فراتر از تولد يک 

شمالی امروز چيز ديگری نمی گرديد. دليل موضوع روشن است و ما در 

  جاهای ديگر توضيح داده ايم. 

ضد  و يک جنبش سازمان يافته شورائی داشتن بدون ،رهائی توده های کارگر

ای کارگر، بدون سرمايه داری متشکل از همه يا اکثريت غالب آحاد توده ه

اينکه توده عظيم کارگران از درون اين جنبش سراسری شورائی در کليه 

عرصه های حيات اجتماعی با سر آگاه طبقاتی عليه همه وجوه هستی سرمايه 

پيکار کنند، بدون اينکه در پروسه اين پيکار شمار هر چه عظيم تر و کثيرتر 

پايان دادن به وجود رابطه کارگران، ظرفيت، توان، آگاهی، شعور و شناخت 

خريد و فروش نيروی کار را هستی طبقاتی خود سازند، بدون اينها جامه عمل 

نمی پوشد. با حزب سازی، سازمان آفرينی باالی سر کارگران و پرچم رهائی 

افراشتن چيزی سوای اردوگاه شوروی سابق پديد نمی آيد. دو سازمان چريکی 

هستی خود اسير کمونيسم خلقی لنينی آن هم با آن روز هم در تمامی تار و پود 

ساز و برگ و آرايش چريکی بودند و به همين دليل اثرگذاری آنها بر جنبش 
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کارگری سوای آنچه اشاره شد چشم انداز ديگری نداشت. اما از همه اينها که 

بگذريم واقعيت اين بود که هر دو تشکل در شرائط مشخص آن ايام زير آوار 

نی ايدئولوژيک و سياسی در يک سوی و ضربات بسيار مرگبار تناقضات درو

رژيم شاه در سوی ديگر، حتا حداقل توان دخالتگری الزم در روند  55سال 

  رخدادها را هم نداشتند. 

سوای  حزباين به حزب توده و بورژوازی اردوگاهی بنمائيم.  هم اشاره ای

گمراهه آفرينی، تبديل جنبش کارگری به پياده نظام يک قطب سرمايه جهانی، 

مسائل مبارزه طبقاتی پرولتاريا، تمامی القاء باژگونه و تمام عيار بورژوائی 

تسليم طلبی و خلق رسوائی پشت سر رسوائی چيز ديگری در کارنامه خود 

ا ب نبود. سوای اينها نداشت.به همين خاطر قادر به اثرگذاری چندان ملموسی

ديرينه طبقاتی خود دفاع بدون قيد و شرط از  توجه به اهداف، افق و سيره

ين ابورژوازی پان اسالميست را وظيفه مسلم خود می ديد. به حکومت رسيدن 

را مايه تضعيف موقعيت امپرياليست های غربی به ويژه فاشيست جماعت 

ارزيابی می کرد. در همين راستا مثل امريکا و تحکيم پايه های اقتدار اردوگاه 

هميشه از کارگران می خواست تا به حمايت از ارتجاع دينی بورژوازی 

برخيزند. از هر نوع جهت گيری يا طرح هر مطالبه ای که موجب تضعيف 

  موقعيت اين طيف شود خودداری ورزند. 

سران حزب کمی اين طرف تر و به دنبال عروج بورژوازی پان اسالميست 

ه عرش قدرت، همه امکانات و توان خود را وقف جانبداری بی چون و چرا ب

از دولت اسالمی سرمايه کردند. در کنار نيروهای امنيتی و اطالعاتی منفور 

رژيم، عليه جنبش کارگری و فعالين چپ وارد ميدان شدند و کارنامه ننگين 

سيار چنين رويکرد باين کار يا اتخاذ  ساله خود را باز هم ننگين تر ساختند. 37

می خواندند، البته » چپ« ننگين و ذلت باری در ميان نيروهائی که خود را 

 موسوم به به حزب توده محدود نماند. بخشی از سازمان چريکهای فدائی خلق

 توده حزب »سازمان نويد« بيگوند) که بهگروه  –منشعبين چريکهای فدائی «

 »سازمان فدائيان اکثريت« بهمن و پيوستند، از همان روزهای پيش از قيام 
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نيز همان کردند که حزب توده انجام داد. پس از استقرار جمهوری اسالمی 

    در مزدورمنشی، و جاسوسی بربرمنشانه برای حکام جديد جنايتکار اينها نيز

  سرمايه و عليه جنبش کارگری يا نيروهای چپ بر هر جنايتی دست زدند. 

بورژوازی اردوگاهی  جماعتم خلقی ميليتانت و حال و روزگار طيف کمونيس

به صورت اجمال چنين بود اما طرح اين نکات بدون اشاره به واقعيتی ديگر 

گمراه کننده خواهد بود. هر دو رويکرد کمونيسم خلقی ميليتانت و بورژوازی 

در سطح  های خود دا از چند و چون موقعيت روز تشکلرسوای اردوگاهی، ج

جامعه، در ميان توده های کارگر و در صفوف اليه يا اليه هائی از بورژوازی 

و پايگاههائی داشتند. هر کدام سهم چشمگيری از سرمايه ستيزی  هواداران

خودپو و خودانگيخته توده های کارگر متوهم را به سوی خود می کشيدند و 

يان و دانش آموزانی از پشتوانه موقعيت خود می ساختند. کارگران و دانشجو

خانواده های کارگری بودند که خود را با يکی از دو طيف تداعی می کردند يا 

دانش آموزان در و  دانشجويان ،می نمودند. اين کارگراناز آنها طرفداری 

شرايط مورد گفتگو و به موازات رشد جنبش سراسری به سوی سازمانها، 

می کردند و خود را حامی و گروهها و احزاب اين دو طيف جهت گيری 

هوادار آنها می ديدند. به اين ترتيب و با توجه به همه اين داده ها، در روزهائی 

که جنبش کارگری گام به گام صف آرائی گسترده خيابانی را به عرصه های 

متعارف پيکار خود در کارخانه ها و مناطق خارج محدوده می افزود، نيروهای 

سوی و ابوابجمعی حزب توده در سوی ديگر، چپ سرنگونی طلب در يک 

هر کدام با رويکرد و نوع نگاه خود، وارد معادالت روز می گرديدند. اين 

نکات در کنار هم متضمن اين معنی هستند که فاشيسم اسالمی بورژوازی در 

همان حال که می رفت تا يکه تاز بالمنازع مصادره جنبش کارگری شود، سايه 

در روند  را هم هر چند خاموش و بدون تأثير بارز نيروهادخالتگری اين نوع 

رخدادها می ديد و دنبال می کرد. در اين ميان حزب توده و کل بورژوازی 

اردوگاهی از همان لحظه نخست خود را در ارتجاع هار اسالمی منحل ساخت 

  و به عمله و اکره مزدور، زبون و منحط فاشيسم دينی سرمايه تبديل شد. 
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بيشتر کرد، موج  57قربه زمان فاصله خود را با نقطه شروع سال هر چه ع

نارضائی توده های کارگر نيرومندتر و آمادگی آنها برای آميختن خيزش های 

ر تون کارخانه ها و مراکز کار افزونخيابانی با شکل های روتين مبارزات در

برای سازماندهی و بسيج فاشيسم اسالمی بورژوازی دامنه شد. اما همزمان 

بسيار دست اندازی به مبارزات کارگران و مصادره قدرت پيکار آنان نيز 

در روزهای نهم و دهم فروردين اين سال هيستريک تر و وسيع تر گرديد. 

در اعتراض  اهالی سه شهر در سه استان مختلف کشور  يزد، جهرم و اهواز،

راکز کار و بهمن تبريز م 29به جنايات رژيم شاه و گلوله باران تظاهرات 

محل های خريد و فروش را تعطيل کردند. اکثريت قريب به اتفاق توده معترض 

اناتش امککل هر سه شهر را کارگران تشکيل می دادند، ارتجاع پان اسالميستی 

را بسيج نمود تا زمام کارها را به دست گيرد و خيزش سکنه کارگر و زحمتکش 

ه حداقل در يزد و جهرم تا حدود شهرها را زير چتر قدرت خود آرد. کوششی ک

  زيادی موفق هم بود. 

به دنبال وقوع اين حوادث، فاشيسم اسالمی عزم جزم نمود که سازمان يافته تر 

و برنامه ريزی شده تر از پيش پای به ميدان نهد. در تهران دار و دسته ماوراء 

 ائیمظفر بق» زحمتکشان«بقايای حزب  ، مافيای پيرامون»مؤتلفه«رتجاعی ا

، شبکه وسيع روحانيون آويزان به خمينی و نيروهای ديگر »حسن آيت«و 

مرتبط با آنها، رشته جديدی از تماس گيری ها و توطئه ها را آغاز نمودند. به 

ها و محافل مذهبی از قبل موجود يا همان  ها، جمعيت سراغ انجمن ها، کانون

تند ان خود را به کار گرفشبکه پيشينه دار بورژوازی دين ساالر رفتند، همه تو

تا محافل و جمعيت های مذکور را متناسب با اقتضای شرائط جديد در يک 

سازماندهی سراسری به هم مرتبط سازند. در هر شهر افرادی را برای رتق 

و فتق امور و اجرای نقشه ها تعيين نمايند و خيلی کارهای ديگر را انجام دهند. 

وزدهم ارديبهشت، وقتی که توده های عاصی روز بعد در ن 40در همين راستا 

کارگر و جوانان خانواده های کارگری در تهران و تبريز و شيراز و مشهد و 

شهر بزرگ و کوچک ايران آماده اعتراض و ريختن به  21اصفهان و کالً 
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خيابانها شدند، دار و دسته فوق در قياس با واقعه تبريز، از موقعيت بهتری 

ها و کنترل آنها به نفع خود برخوردار بود. خيزش های برای مصادره شورش 

ارديبهشت البته به رغم تقالهای فاشيسم اسالمی بورژوازی،  19خيابانی روز 

شاهد ايفای نقش چشمگير کارگران و کارگرزادگان دانشجو ودانش آموزی شد 

، به امپرياليسم ستيزی خلقی و سرنگونی طلبی دموکراتيک »کمونيسم«که به 

بقاتی پای بندی نشان می دادند. اين عده با مشاهده هجوم ارتجاع دينی فراط

ا تها را کاهش دهند و  تک وار آنسرمايه کوشيدند تا حتی االمکان فشار بخ

هائی متفاوت با عربده های قرون وسطائی  حرفهر کجا که امکان داشت 

زندانی سياسی آزاد بايد «آنها، به ميان توده های کارگر برند. شعارهای 

، »دولت سرمايه دشمن نوع بشر، درود بر کارگر، متحدش برزگر«، »گردد

درود بر مجاهد، درود بر «، »کارگر عليه امپرياليسم« ، »مرگ برشاه«

رح کردند و بر اشاعه آنها در اجتماعات و خيزش و مانند اينها را مط» فدائی

های خيابانی پای فشردند. اقدامی که خشونت وحشيانه پان اسالميست ها را به 

همراه آورد. فاشيسم اسالمی سوای نعره های هيستريک خمينی، خمينی هيچ 

چيز برای گفتن نداشت، حتا کلمه ای از آزادی زندانيان سياسی هم بر زبان 

پيش کشيدن هر مطالبه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و انسانی توده  نمی راند.

توطئه «حتی طرح شعار سرنگونی رژيم درنده شاه را يکراست ، کارگر

می خواند و سر دادن آنها را به عنوان نشان حضور کمونيست ها » کمونيستی

در صفوف معترضين آماج يورش قرار می داد. اين کار آن ها از همه لحاظ 

شده بود و در سپهر سياه محاسبات فاشيستی سرکردگانشان ادله کافی حساب 

سفينه بانان فاشيسم اسالمی اگر بنا بود در پيش روی توده های خشمگين  داشت.

کارگر، يا هر نيروی اجتماعی معترض ديگر از نقشه ها و رؤياهای خود 

ر زبان ا ببگويند، علی االصول بايد همان جهنم آفرينی ها و بشرستيزی هائی ر

می راندند که بعدها، به دنبال وقوع قيام بهمن و شکست فاجعه بار جنبش 

کارگری، بر سر دهها ميليون انسان آوار نمودند. بايد از قطع دست و پا، کور 

کردن چشم، بريدن زبان، قصاص، سنگسار، تازيانه های مرگ، انفجار فقر و 
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 قرون وسطائی زنان، حجاب گرسنگی و فالکت و فحشاء و اعتياد، خانه نشينی

، ارید اجباری، کار کودکان خردسال، ديکتاتوری بربرمنشانه فقاهتی سرمايه

جنگ افروزی، فرستادن کودکان به روی مين، هولوکاست پرستی و کشتارهای 

ده هزار، ده هزار آدمها، آکندن جامعه از زندان ها و ميدان های تير، صدور 

مانند اين ها می گفتند و وعده انجام اين  توحش و بربريت به سراسر جهان و

از وضعيت روز  خشمگينجنايات و بشرستيزی ها را به توده های معترض 

می دادند. اگر بنا بود آنان از خواسته ها و دورنمای پيش روی خويش حرف 

  بزنند، سوای اين ها هيچ چيز ديگری برای گفتن در کوله بار خود نداشتند. 

دهشت زا و  سياه  به همين دليل در باره رؤياهای بورژوازی فاشيسم اسالمی

وحشت آفرين عهد عتيق خود سکوت می کرد و به جای هر اشاره ای به آينده، 

عربده خمينی، خمينی سر می داد. اين راهکار برای اين جماعت سودهای 

ضد انسانی آنها پرده می انداخت، از  ی شومر داشت. بر روی نقشه هاسرشا

ا هبه آن ها جلوگيری می کرد. به آن زی کوه توهم توده های کارگر نسبتفروري

امکان می داد تا رگ خواب طيف نيروهای چپ هوادار کمونيسم خلقی را به 

ما و در سراسر دنيا همواره و در همه دست گيرند، نيروهائی که در جامعه 

بورژوازی  دوره ها، به اندازه کافی آماده همزيستی مسالمت آميز با ارتجاع

دين ساالر و باج دهی بدون هيچ دريغ به اين دار و دسته بوده اند. کمينترن در 

غالب کنگره های خود، اتحاد با پان اسالميسم را توصيه می نمود، احزاب 

کمينترن همه جا ارتجاع پان اسالميستی را در ليست خود برای تشکيل جبهه 

ران صرفنظر از حزب توده که با متحد ضد امپرياليستی قرار می دادند. در اي

هر بخش بورژوازی مخالف قطب غربی سرمايه جهانی وحدت طبقاتی و 

استراتژيک داشت، طيف کمونيسم خلقی ميليتانت هم هيچ گاه در باره ماهيت 

ضد کارگری و ماوراء ارتجاعی بورژوازی دينمدار روحانی و غيرروحانی 

شستشوی مغزی و سرکوب  يا عليه کمپين هميشه جاری اين جماعت برای

اين  به جایفکری توده های کارگر هيچ کالمی به قلم نياورد و بر زبان نراند. 

، »!!اسالم انقالبی«کار، همه اش خرافه ها و باورهای مسموم تحجر آفرين 
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!! را »اسالم راديکال حسينی و مولی علی« ، »!!امپرياليسم ستيزی اسالمی«

 کمیرا  »ل –مجاهدين م « رابطه شايد بتوان  در اينتحويل کارگران می داد. 

اين سازمان اگر بارقه ای از » بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک«مستثنا کرد. 

از سنگر  حداقل نقد مارکسی و ضد سرمايه داری مذهب بر جبين نداشت اما

کمونيسم خلقی ميليتانت عليه ارتجاع دينی بورژوازی می شوريد. در ساير 

موارد حتی شاهد همين اندازه نقد خرافه پردازی های دينی نمايندگان معمم و 

  نبوديم.هم مکالی سرمايه 

فاشيسم اسالمی بورژوازی با سکوت در باره رؤياهای بشرستيزانه خود رگ 

يسم خلقی را در دست گرفت. نيروهائی که پيشينه خواب طيف هواداران کمون

با  ها نداشتند، کار آگاهگرانه کمونيستی عليه عامالن شستشوی مغزی انسان

مشاهده سکوت اين بخش بورژوازی در باره نقشه ها و دورنماهای آتی خود 

هيچ نيازی به افشاء اين جماعت احساس نکردند و در باره مخاطرات موحش 

ند. فاجعه کامالً دری توسط آنها دست به هيچ کاری نزرگمصادره جنبش کا

دردناکی که معموالً در باره اش صحبت نمی شود. لکه بسيار سياهی بر دامن 

ز ا ، گذشته ديروز چپ،تمامی نيروهای طيف کمونيسم خلقی لنينی آن روز

در تمامی طول  همه ما .جمله ما فعاالن رويکرد لغو کار مزدی امروز است

در کليه فراز و فرودهای جنبش سرنگونی طلبانه توده ای اين سال با  57سال 

چشم باز شاهد عوامفريبی و توطئه فاشيسم هار اسالمی بورژوازی برای 

مصادره قدرت پيکار توده های کارگر بوديم اما هيچ کجا هيچ کالمی در اين 

ش ا پيزمينه با کارگران در ميان نگذاشتيم و بساط هيچ نقد آگاهگرانه ای ر

روی آنها پهن نکرديم. فاشيسم اسالمی سرمايه با فريبکاری های خويش، 

نيروهای پای بند کمونيسم خلقی را به چنين ورطه ای انداخت، همزمان 

بورژوازی اردوگاهی، ليبرال و اپوزيسيون های ديگر رقيب اعم از الئيک، 

حشم منقاد دينی، راست يا چپ را مطيع محض خود ساخت وعمالً تا حد خدم و 

کارگر و خشمگين حمل کجاوه قدرتش تنزل داد. تظاهرات خيابانی توده های 

 19شهر بزرگ و کوچک کشور در روز  21اقشار اجتماعی ناراضی در 
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تکان داد. شبيه اين حوادث و البته حادتر و سخت ، رژيم شاه را 57ارديبهشت 

اين روز کارگران خرداد اين سال هم تکرار شد. در  15گسترده تر از آن در 

و جوانان خانوده های کارگری به برگزاری برخی آکسيون های خيابانی ضد 

رژيمی اکتفاء ننمودند، بلکه در پاره ای از مراکز کار و مؤسسات دولتی يا 

خصوصی، همراه با افرادی از اليه های ناراضی بورژوازی دست از کار 

تر شاه با مشاهده وضع  کشيدند و اعالم اعتصاب کردند. چند روز اين طرف

به گونه ای استيصال آميز و مضحک شروع به برخی عقب نشينی ها  روز

به جای » حزب رستاخيز«تير دستور داد تا  12کرد. به عنوان مثال در روز 

 فزاينده بحران اقتصادیمستمر و او تشديد  !!شوديک جناحی بودن چند جناحی 

های کارگر و طغيان اعتراض آنان را  را می ديد، تأثير حاد آن بر زندگی توده

مشاهده می کرد، صدای گسترش روزافزون تظاهرات خيابانی کارگران را 

می شنيد، اوجگيری مبارزات دانشجويان و دانش آموزان طبقه کارگر را نظاره 

می نمود، جنب و جوش سراسری و برنامه ريزی شده ارتجاع دينی بورژوازی 

ا هروی موج اين مبارزات و نارضائيسوار شدن  و اپوزيسيونهای ليبرال برای

ع ونو ، دستپاچه می شدرا رصد می کرد. به وحشت می افتاد، هذيان می گفت

از  و سرمايه داری يشباال را نسخه عالج دردهای روز خوچاره انديشی های 

  بحران زده ايران می ديد!!! همه لحاظ

سرکوب و کشتار يا اين و آن شديد جنبش سراسری به پيش می تاخت و موج 

عقب نشينی عوامفريبانه استيصال آميز رژيم را به سخره می گرفت. در روز 

تير توده های کارگر، به ويژه نسل جوان طبقه آنها در بسياری از شهرها  30

از جمله شيراز و کرمانشاه به خيابانها ريختند، آنان با سر دادن شعارهای 

دد، رژيم شاهنشاهی نابود بايد گردد، مرگ بر زندانی سياسی آزاد بايد گر

امپرياليسم و حمل تصاوير برخی از کشته شدگان سازمان های چريکی به زد 

و خورد با نيروهای ساواک و پليس رژيم پرداختند. نمونه اين وقايع در سراسر 

ماه مرداد تکرار گرديد. توده های کارگر در بسياری از شهرها با نيروهای 

ژوازی درگير شدند، شمار زيادی از کارگران آماج گلوله های سرکوب بور
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ارتش مزدور سرمايه قرار گرفتند و به قتل رسيدند. در اصفهان تحصن ها و 

روز متوالی ادامه پيدا کرد، خيابان های شهر به صحنه  10درگيری ها بيش از 

 رجنگ نابرابر ميان قوای سرکوب رژيم و توده عاصی کارگر تبديل شد، شما

زيادی از بانکها، مؤسسات اقتصادی و مراکز قدرت رژيم در آتش قهر 

کارگران سوختند و ويران گرديدند. دهها کارگر يا افراد خانواده های کارگری 

به قتل رسيدند. رژيم در مقابل موج مقاومت ساکنان کارگر و اقشار ناراضی 

مت نظامی کرد. شهر به ستوه آمد و سرانجام در روز بيستم مرداد اعالم حکو

انسان حاضر در  400عام حدود ابادان و قتل » سينما رکس« فاجعه هولناک 

 ساواک يا به روايتی فاشيست های عواملهای نمايش فيلم اين سينما توسط سالن

اسالمی بورژوازی نيز در روز بيست و هشتم همين ماه و در سالگرد کودتای 

ها بر شدت مبارزات توده کارگر رخ داد. همه اين 1332مرداد سال  28سياه  

افزود. همزمان در دل اين افت و خيزها، فاشيسم اسالمی بورژوازی گام به 

گام، پايه های قدرت خود برای کنترل جنبش رو به اوج کارگران و مصادره 

  جنايتکارانه قدرت پيکار توده های کارگر را مستحکم تر ساخت. 

ر پس از يکسال برنامه ريزی و در روز پنجم شهريور دولت جمشيد آموزگا

تالش، برای مهار موج بحران اقتصادی و چالش اعتراضات توده ای، با 

کرد و در همان روز  جالد احساس زبونی کامل استعفای خود را تسليم شاه

ی وی به جا» دولت آشتی ملی«امامی با علم و کتل بسيار کميک جعفر شريف 

به سمت تشتت افزون تر و  منصوب شد. ساختار قدرت سياسی با شتاب

فروپاشی بيشتر پيش می رفت. مناقشات درون بورژوازی اعم از حاکمان روز 

يا شرکا و حاميان امپرياليستی و بين المللی آنها بر سر چگونگی مواجهه با 

حادتر و فرساينده تر  ،به ويژه سير رخدادهای روز گام به گام ،بحران جاری

ش و ساواک و ساير نيروهای مسلح گسترش گرديد. شاه و بخشی از ارتمی 

بدون قيد و شرط سرکوب ها را تنها چاره کار می ديدند، راه حلی!! که بخشی 

و حتی دولت روز امريکا اميد  بودنش را با ترديد نگاه می کرد ديگر کارساز

چندانی به کارائی آن نداشت. شريف امامی با کوله بار سنگينی از عوامفريبی 
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ئی پای به ميدان نهاد. او ليستی از خواسته های مطرح شده در و افسانه سرا

خيزش ها و تظاهرات خيابانی توده های کارگر و نيروهای ناراضی را در 

برای اجرای آنها سخن گفت.  دولت خويشو از آمادگی  نمودبرابر انظار مرور 

 آزادی زندانيان سياسی، مطبوعات آزاد، برداشتن موانع سر راه تأسيس حزب

ها را در شيپور  های ديگر، آزادی اجتماعات مسالمت آميز و مانند اين و تشکل

وعده داد که همه اين انتظارات را محقق خواهد ساخت اما  شريف امامیکرد. 

آنچه وی، کل بورژوازی حاکم، رژيم شاه و امپرياليستهای حامی آنها اصالً 

همان لحظه پاره ای از درک نمی کردند اين بود که جنبش توده های کارگر تا 

اين خواست ها را با اتکاء به قدرت پيکار خود بر بورژوازی و دولتش تحميل 

کرده بود. شريف امامی و کل رژيم اين را نيز باور نمی نمودند که جنبش 

آماده بازگشت نمی باشد و  ،سراسری کارگران و اليه های ناراضی اجتماعی

مهم و تعيين کننده راه هم هر چند  ،قرار نيست با حصول اين يا آن خواست

  عقب نشينی پيش گيرد. 

توده های کارگر حاضر در جنبش سراسری تا جائی که به عزم راسخ برای 

ادامه پيکار عليه رژيم شاه مربوط می شد، هر روز کثيرتر و وسيع تر وارد 

تر و  ، گام به گام، ژرففزايندهکت ميدان می شدند، اما در متن همين مشار

عه بارتر تحت تسلط فاشيسم اسالمی سرمايه قرار می گرفتند. بورژوازی فاج

 57ريز تا اواسط شهريور در فاصله ميان رويدادهای قم و تب پان اسالميست

ها، کانون ها، مساجد، حسينيه ها، مدرسه ها و مؤسسات خود را که  کل انجمن

کار انجماد اف طی سالها فعاليت سازمان يافته برای شستشوی مغزی انسان ها و

توده ها تأسيس کرده بود، در درون يک شبکه سراسری برای به بند کشيدن 

جنبش اعتراضی روز کارگران و زحمتکشان بسيج کرده بود. فاشيسم دينی به 

يمن اين امکانات در همان لحظاتی که توده کارگر پايه های کاخ ديکتاتوری 

اری ی فاشيستی نوين سرمايه دسلطنتی سرمايه را می لرزاندند، سايه ديکتاتور

را بر سر آنها سنگين می ساخت. نيروهای سازمان يافته اين بخش ارتجاع 

بورژوازی مجال نفس کشيدن را ار ديگران سلب می کردند و سوای خزعبالت 



502 

 

هر ميزان شرافت و آزادگی و کرامت انسانی هيچ سخن و شعار و  فینا

ی نمی دادند. اين وضع ار روز پيشنهادی را مجال ورود به فضای جنبش جار

در اين روز با صدور فراخوانی  اسالمیشهريور به بعد بدتر شد. فاشيسم  13

تمامی توده های کارگر و مردم ناراضی را دعوت به برگزاری مراسم عيد 

فطر در مصالی تهران کرد. جمعيتی حدود يک ميليون نفر در محل مذکور 

ه عظيم به فراخوان جواب مثبت دادند، اجتماع کردند، اکثريت غالب اين تود

ً به اين خاطر که در جنبش اعتراضی عليه وضعيت موجود و رژيم  صرفا

 در محاسبات توهمبار اين استقبالاما شاهنشاهی سرمايه داری شرکت جويند. 

صادر کنندگان فراخوان کارت بازی معينی در کنار تمامی کارت های 

دره و تسخير جنبش رو به گسترش طبقه ديگربرای به فرجام بردن پروسه مصا

شد که فاشيسم شريعتمدار بورژوازی  عادی همه جا . اندک، اندکبودکارگر 

و توده های کارگر  را ايفاء کندقطب نما، ليدر و فراخوان نويس رخدادها نقش 

پياده نظام قربانی، ساقط از حق اختيار و انديشه يا انتظار و دورنما باشند. 

يستی دهشتناکی جنبش سراسری جاری را در کالف خود به تقسيم کار فاش

تباهی سوق می داد. پان اسالميستها در همه شهرها، روستاها و محل های 

ده مسکونی هر شهر، ستاد صدارت و مصادره جنبش کارگری را معماری کر

دانشجويان و زنان خانواده های  ،دانش آموزان ،و زير فرمان داشتند. کارگران

ز بدون اينکه بخواهند و در همان حال بدون اينکه به مقاومت آگاهانه کارگری ني

مؤثری دست يازند يا عليه اين وضع بشورند راهی خيابان های می گرديدند، 

کشته می شدند، خون می دادند و درخت شوم قدرت فاشيسم بورژوازی دينی 

يد و شاخ را آبياری می کردند. آنچه روی می داد فاجعه جديدی بود که می بال

و برگ می کشيد. فاجعه ای که حاصل استيالی ديکتاتوری هار سرمايه اما نه 

ساليان دراز رفرميسم کمتر از آن، گمراهه آفرينی ها و راه حل پردازی های 

بود. طبقه کارگر ايران از روز ظهور تا آن روز اين را شنيده و آموخته بود 

عتصابات، مبارزات و خيزش هايش که بايد به خيابان ريزد، با زنجيره عظيم ا

ارکان قدرت طبقات حاکم را به لرزه اندازد، اين کارها را نه با صف مستقل 
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خود، نه رو به سوی دورنمای رهائی خويش از قيد ضد سرمايه داری طبقاتی 

وجود بردگی مزدی، نه با راهکارها و ساز و برگ های واقعی جنگ طبقاتی 

جام ان پشت سر اين يا آن اپوزيسيون ه اين ها،بدون همکه  عليه سرمايه خويش

های مختلف طبقه سرمايه دار  دهد. مرکب راهوار تسويه حساب ميان بخش

شود، نردبان عروج اين يا آن حزب به عرش قدرت گردد، پيروزی يا شکست 

احزاب جلودار در هر دو حال، شکست سهمگين و مهلک او شود و باالخره 

های و ذيل درس ها باشد. اين صدر آور اين شکسته  تحمل عواقب دهشت آماد

ارگر که طبقه ک بودنوشته و نانوشته، رسمی يا غير رسمی، صريح يا پنهانی 

. اين در سينه و ذهن خود منقوش داشتاز کمونيسم خلقی و بعدها اردوگاهی 

هيچ زادراه و اندوخته و  57طبقه با چنين پيشينه و کارنامه ای در شرائط سال 

برگی برای مقابله با نقشه ها، ترفندها و مصادره سازی های فاشيسم ساز و 

دينی سرمايه نداشت. به ويژه که باز هم حزب رسوای توده و بورژوازی 

 هار اردوگاهی يا مائوئيستی او را به اطاعت بی هيچ چون و چرا از ارتجاع

ينی نپان اسالميستی غرب ستيز، دعوت می کردند و کمونيسم خلقی ميليتانت ل

  نيز هيچ دورنمای متفاوتی پيش روی وی قرار نمی داد.  

به همان سياق و با فراخوان فاشيسم اسالمی  نيز شهريور 16تظاهرات روز 

سرمايه برگزار گرديد. شمار شرکت کنندگان اين نمايش وسيع خيابانی از مرز 

درصد راهپيمايان را کارگران  80يک ميليون گذشت. مطابق معمول بيش از 

درصد فرصت و يارای طرح  80و جوانان طبقه کارگر تشکيل دادند، اما اين 

هيچ شعار و مطالبه مربوط به زندگی و آينده توده خويش را پيدا ننمودند. مشابه 

 تفاشيسهمين تظاهرات در ساير شهرها نيز برگزار شد. در تهران بورژوازی 

و به اطالع کرد  اعتراض تعيينتداوم برای هم فردای آن روز را اسالمی 

  همگان رساند. 

شهريور، دولت شريف امامی دستور برقراری  17صبح روز جمعه  6ساعت 

شهر ديگر شامل کرج، قزوين، مشهد،  11تهران و شهر حکومت نظامی در 

قم، تبريز، اهواز، آبادان،، اصفهان، شيراز، کازرون و جهرم را صادر کرد. 
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قدام رژيم را به سخره گرفتند و از توده های کارگر در سراسر کشور اين ا

همان ساعات نخست روز آماده برگزاری تظاهرات و اعتراض شدند. در 

تهران، ارتش و پليس و ساواک همه تالش خود را به کار گرفتند تا از طريق 

انسداد خيابان ها راه رسيدن کارگران به ميدان ژاله، محل تعيين شده تظاهرات 

د جمعيت کثيری خود را به آنجا رساندند و شروع به را سد سازند، با اين وجو

از زمين و هوا صفوف توده  ،مسر دادن شعار کردند. ارتش جنايتکار رژي

های معترض را به گلوله بست، صدها کارگر را کشت و هزاران کارگر انسان

را زخمی ساخت. در آن روز تهران و شهرهای ديگر ميدان جنگ ميان 

دولت درنده بورژوازی شد، اما جنگی که نه فقط هيچ کارگران و قوای کشتار 

د ض و مطالبه انتظار ،يزان آگاهی، شعور، جهتگيری، افقبارقه ای از هيچ م

سرمايه داری بر جبين نداشت، که کامالً بالعکس، سنگ بنای دوام بيشتر بردگی 

با ايه سرممزدی و پايه های جايگزينی ديکتاتوری هار بوروکراتيک سلطنتی 

 را استوار نمود. آنچه کارگران داری تاتوری فاشيستی درنده دينی سرمايهديک

شهريور در شهرهای مختلف انجام دادند، بدون کم و کاست  17ايران در روز 

رويه متضاد و متقابل خيزش شکوهمند همزنجيران فرانسوی آنها در انقالب 

پاريس در سال پيش از آن تاريخ بود. کارگران  131يعنی  1848ژوئن سال 

آن سال، در پويه پيشبرد انقالب، به گفته مارکس شهر را دو شقه کردند. پاريس 

کارگران در مقابل پاريس بورژوازی صف آراست و جنگيد. توده های کارگر 

در شهرهای مختلف بساط حکومت نظامی يکی  57شهريور  17ايران نيز در 

ژيم تا بن دندان مسلح از حلقه های مهم زنجيره قدرت سرمايه جهانی و يک ر

را به زباله دان انداختند اما در متن اين شورش تمامی دار و ندار قدرت پيکار 

خود را ساز و کار استقرار فاشيسم هار اسالمی بورژوازی ساختند. توده های 

کارگر در هر دو جا، در فرانسه و ايران شکست خوردند، اما شکست کارگران 

قيام پرشکوه، با عظمت و تاريخی کموناردها  ،پاريس در ژوئن، چند دهه بعد

را زائيد، شکست کارگران ايران دنيای سياه نااميدی ها، سرخوردگی ها، 

  زبونی ها، پسگردها و شکست های متوالی بعدی را زاد و ولد نمود. 
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روز سوم مهر، شاه در دنيای محاسبات پوشالی خويش، در شرائطی که کودکان 

شعار مرگ بر شاه تمرين يادگيری زبان می کردند، خردسال طبقه کارگر با 

او به عنوان يک راه چالش موج خيزش ها، دستور انحالل حزب رستاخيز را 

  صادر کرد!! اقدامی که تمسخر همگان را برانگيخت. 

فاز تازه ای در روند جنبش سراسری توده های ناراضی  57 حوادث ماه مهر

بسيار ماههای بعد اعتصابات عظيم و  و عاصی پديد آورد. در طول اين ماه و

سرنوشت ساز کارگران در تمامی مراکز کليدی و استراتژيک سرمايه داری 

از دولتی تا خصوصی  شعله کشيد و جنبش را در موقعيتی کامالً متفاوت با 

الً کامدوره پيش قرار داد. گزارش مشروح اين اعتصابات با توجه به کثرت 

اين کتاب نمی گنجد اما تاريخ واقعی جنبش حيرت آسای آنها در حوصله 

ايران، جنبشی که رژيم سلطنتی سرمايه داری را ساقط  57سراسری سال 

ساخت تاريخ همين اعتصابات، خيزش ها و مبارزات توده های کارگر است. 

به همين خاطر بايد حتماً فشرده ای از نقش، تأثير و روند آغاز و پايان آنها را 

  باز گفت.

دست از کار کشيدند و ضمن  کارگران مخابرات و راديوتلويزيونمهر  13

طرح مطالبات اقتصادی و سياسی خويش همراهی و همدلی با ساير بخش های 

طبقه کارگر و مبارزات جاری درون جامعه را تأکيد نمودند. در همين روز 

نيز اعالم اعتصاب نمودند و  کارگران بيمارستانها و مراکز درمانی تهران

ضمن اعالم همبستگی با مبارزات جاری، خواستار افزايش دستمزد و بهبود 

  مؤثر شرائط کار خويش شدند. 

، در اعتراض مهر: کارگران روزنامه ها و مطبوعات در سراسر کشور 19

به سانسور و خفقان و فقدان آزادی بيان اعالم اعتصاب کردند. آنها همزمان 

والنی از خواسته های رفاهی، سياسی و اجتماعی خود را تسليم دولت ليستی ط

شريف امامی نمودند و اعالم داشتند که تا تحقق کامل اين مطالبات به مبارزه 

چندين هزار کارگر و تعطيل مطبوعات ادامه می دهند. کمی اين طرف تر 

  چرخ کار و توليد را از چرخش باز داشتند. چاپخانه ها 
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ماده منتشر ساختند. آنان از  15شروع اعتصاب خود بيانيه ای در  چاپچيان در

مطالبات معوق مانده ساليان دراز خود سخن راندند، خواستار آزادی کليه 

زندانيان سياسی، رفع سانسور، آزادی کامل بيان و مطبوعات، حق مسکن، 

خواست مهم ديگر  10کاهش ساعات کار، افزايش چشمگير دستمزدها و حدود 

ند. کارگران چاپ همزمان بر همبستگی خود با جنبش اعتراضی سراسری شد

توده های کارگر و زحمتکش پای فشردند و تصريح کردند که تا حصول همه 

  مطالبات اعتصاب را ادامه خواهند داد. 

آتش اعتصاب درون مراکز کار روز به روز مشتعل تر شد و با شتاب به 

ر هزاران کارگمهر به پايان نرسيده بود که  سراسر جامعه زبانه کشيد. هنوز ماه

گروه صنعتی بهشهر در کارخانه ها و واحدهای توليدی مختلف اين تراست 

. در اينجا نيز کارگران خواستار تحقق مطالبات عظيم دست به اعتصاب زدند

  اقتصادی و اجتماعی خود گرديدند و با جنبش سراسری اعالم همپيوندی کردند. 

کارخانه عظيم ديگری بود که در همين فاصله زمانی با  ذوب آهن اصفهان

 .خيزش وسيع چندين هزار کارگر شاغل شرکت به ورطه تعطيل فروغلتيد

کارگران ليستی از خواست های معيشتی و سياسی را پيش کشيدند و بر ازادی 

زندانيان سياسی و رفع سانسور و مطبوعات آزاد و مانند اين ها انگشت تأکيد 

  نهادند. 

اعتصاب از کارخانه ای به کارخانه ديگر و از بنگاهی به بنگاه بعدی شعله 

و  وزارت کشاورزی، وزارت بهزيستی، راه آهن سراسریکشيد. کارگران 

جاهای ديگر يکی پس از ديگری روند کار و توليد را متوقف ساختند و چرخه 

  ند. هستی سرمايه داری را زير شالق قهر و پيکار دستخوش اختالل نمود

مهر، دهها هزار کارگر نفت، در شهرهای مختلف استان خوزستان  29در روز 

و پااليشگاههای سراسر کشور، به ارتش عظيم کارزار اعتصابی همزنجيران 

و با خيزش نيرومند خود فشار بر رژيم درنده شاه و روند  خويش پيوستند

در طول ماههای آبان، آذر، دی و  ارزش افزائی سرمايه را افزون ساختند.

بهمن به تدريج کل جامعه ميدان خروش خيزش ها و اعتصابات عظيم کارگران 
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شد. به ندرت کارخانه، مدرسه، بيمارستان، روزنامه، چاپخانه، مؤسسه دولتی 

و در يک کالم مرکز کار و توليد در جامعه  باقی ماند که کارگرانش دست به 

را در پروسه پيشبرد جنبش جاری ايفاء نکرده  اعتصاب نزده و نقش خويش

کارگران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جنرال استيل، باشند. 

وزارت صنايع و معادن. بنز خاور، وزارت جهانگردی، صنايع کفش، سازمان 

غله و قند و شکر، گروه صنعتی رنا، سازمان صنايع کوچک، جنرال تاير، 

ان ناسيونال، بی اف گودريچ، شاوب لورنس، کاخ بيمارستان جرجانی، اير

جوانان، يخچال سازی آزمايش، پزشکی قانونی، الستيک جنرال، کارگران 

نيروگاه اتمی دارخون، کارگران وزارت آب و برق، بانک داريوش، 

شوفاژکار، توليد نوشابه های غيرالکلی، معلمان شهرهای مختلف، گمرک 

يستی، کارخانه قند شيروان، کارگران جهان چيت، سازمان بهز مهراباد،

شهرداری تهران، اورژانس تهران، دانشگاه آزاد، گمرک زمينی تهران، 

کارگران شهرداری آمل، کارگران پست مناطق مختلف کشور، بيمارستانها و 

مؤسسات درمانی تهران، انستيتو مربيان هنری، مرکز پزشکی فيروزگر، 

هها، کارخانه ها و مؤسسات ديگر از اين و فراوان بنگا بنادر و گمرکات کشور

  جمله بودند. 

رژيم شاه با مشاهده امواج پياپی اعتصابات و خيزش های کارگران، اندک، 

اندک بساط پسگردهای کاريکاتوری، تصنعی و مضحک را جمع کرد و شروع 

به پاره ای عقب نشينی های اضطراری نمود. سير رخدادها از همان آغاز  

ای رفرياد می زد که رژيم سلطنتی سرمايه و دستگاههای اختاپوسی سرکوبش ب

عربده های اپوزيسيون نمايانه مشتی روحانی صاحب مسجد و بورژوازی 

فاشيست اسالم ساالر هيچ تره ای خرد نمی کند، درست همان گونه که برای 

عريضه نگاری ليبرالهای ناراضی حساب و کتابی باز نمی نمود. رژيم داد و 

وب وان سرکقال اين محافل رقيب طبقاتی را خطری برای بقای خود نمی ديد، ت

و چالش باج خواهی های بازاری آنها را  يافتبدون هزينه آنها را در خود می 

آسان می پنداشت. آنچه بورژوازی حاکم و امپرياليست های شريک و حامی 
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را به وحشت می انداخت، خطر غول عظيم اجتماعی و طبقاتی عصر يعنی 

و  ميقع فروماندگی طبقه کارگر بود. اين مسأله که جنبش کارگری با توجه به

بی افقی روزش خطری بالفعل برای سرمايه داری به حساب نمی آمد، مسلماً 

 موهبتی برای کل بورژوازی از جمله سرمايه داران مسلط و قدرت سياسی

حاکم بود، اما اين موهبت اهدائی رفرميسم راست و چپ، مشکل رژيم شاه را 

را باقی می گذاشت اما ماشين حل نمی نمود. جنبش کارگری نظام سرمايه داری 

دولتی روز را راهی ديار نيستی می کرد و اين درست همان خطری بود که 

با وزيدن طوفان  57بخش مسلط بورژوازی و رژيم شاه، در پائيز سال 

اعتصابات کارگری در مراکز کليدی و استراتژيک سرمايه داری و گسترش 

آن را با  ،انه ها و مراکز کارروزافزون و کوبنده اين طوفان به تمامی کارخ

. در طول ماه مهر صدها هزار کارگر چرخ هستی ندهمه وجود لمس کرد

سرمايه را با اعتصابات خود فلج کردند و چند روز اين طرف تر ميليون ها 

همزنجير آنها آماده شدند تا کل پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی را دچار 

يم با رؤيت آثار قدرت اين غول نيرومند پرمخاطره ترين اختالل ها کنند. رژ

بود که اضطراراً، لرزان و محتاط راه عقب نشينی پيش گرفت. در فاصله ميان 

سوم تا هشتم آبان عده ای از زندانيان سياسی را آزاد کرد. قابل تأکيد است که 

در اين روزها و تا مدتی بعدتر، سخنی از احتمال آزادی هيچ عضو زندانی دو 

سلح چريکی به گوش هيچ کس نرسيد، هيچ فعال اسير جنبش کارگری سازمان م

نيز در هيچ 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 

مدت ها  و دار و دسته موسوم به مؤتلفهمذهبی مانند عسکراوالدی و کروبی 

پيش از آن با تسليم ندامت نامه و دادن وعده جنگ عليه کمونيست ها، مشمول 

قرار گرفته و در خارج زندان، در ستاد فاشيسم اسالمی » عفو ملوکانه«

بورژوازی مشغول ادای وعده های خويش بودند.  عقب نشينی ها اما گرهی 

ر بخش آموزش و آبان صدها هزار کارگ 13از کار رژيم باز نکرد. در روز 

همراه با ميليونها دانش آموز، مدارس سراسر کشور را » معلمان«پرورش 
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تعطيل کردند. اين جمعيت چندين ميليونی به خيابان ريختند و با قوای سرکوب 

 و بيشتر از همه رژيم درگير شدند. تظاهرات دانش آموزان در برخی شهرها

خانواده های کارگری به  عده کثيری از محصالن ،تهران به خون کشيده شد

  و شمار زيادتری جراحت های سنگين برداشتند. خون غلطيدند

شريف امامی سقوط کرد و ارتش سرمايه با تمامی جعفر دو روز بعد کابينه 

خود زمام امور اقتصادی، سياسی زرادخانه ها، تسليحات و ساز و برگ های 

ت. ارتشبد ازهاری، فاز تازه سرکوب جنبش را به دست گرف برنامه ريزی و 

فرماندار نظامی تهران مأمور تشکيل دولت گرديد. کشتارها شدت گرفت، 

شهرها و روستاها به جان توده های کارگر افتاد. دستگيری ها  همهارتش در 

و بگير و ببندها تا چشم کار می کرد گسترش يافت. زندان ها ماالمال از 

ب انفجارآميز گرديد. همزمان، زندانيان جديد شد. فضای تهديد و رعب و ارعا

به موازات اقدامات ارتش و دستيازی رژيم به بدترين شکل سرکوب، موج 

تندباد اعتصاب و تعطيل کارخانه مقاومت توده های کارگر نيز ده چندان شد. 

اين بار سراسر جامعه را در خود پيچاند. غالب کارخانه های مستقر در دو 

ران چرخ توليد را از کار انداختند. ته -سوی سه جاده مواصالتی کرج 

کارگران نفت شير صدور نفت به بازار جهانی سرمايه را بستند. کارگران برق 

اعالم داشتند که کليه مراکز قدرت دولت بورژوازی را در خاموشی مطلق 

خواهند انداخت و عمالً همين کار را انجام دادند، کارگران آب نيز عين اين 

شمار کثير کارگران راديو و تلويزيون گفتند که به جای  نقش را ايفاء کردند.

حرفها، اطالعيه ها، اخطاريه ها و هر چيز ديگر  دولت سرمايه، اخبار و 

گزارشات جنبش جاری را پخش خواهند نمود و اولتيماتوم خود را جامه عمل 

توسط کارگران  کارخانه های باز هم بيشتریماههای آذر و دی پوشاندند. 

تعطيل شد و چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی کشور به ورطه فلج افتاد. جنبش 

توده های عاصی عمالً حکومت نظامی و کل سرکوب و کشتارها را به هيچ 

ن و ساير اقشار ناراضی کل ماه آذر، کارگرا 20و  19گرفت. در روزهای 

سراسر کشور وستاها در همه شهرها و رها، کوچه ها و پس کوچه های  خيابان
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را با تظاهرات و راهپيمائی های پرشکوه خويش به هم وصل کردند و عزم 

مصمم خود برای ادامه کارزار را به نمايش نهادند. فاشيسم اسالمی بورژوازی 

در اين دو روز از زمين و آسمان بختک وار سايه تسلط و مصادره جوئی خود 

شعار کارگران را  در گلويشان خفه  را بر سر اين تظاهرات سنگين کرد. هر

يار بس ساخت. پالکاردهای حاوی انتظارات آنها را زير پا له کرد. با قلدرمنشی

فاشيستی هر سخنی سوای خمينی، خمينی را در سينه ها حبس  بشرستيزانه

تاسوعا و عاشورا) ی اسالمی سرمايه در اين دو روز (نمود. ارتجاع فاشيست

ورنمای حاکميت آتی آکنده از يربريت و توحش و عمالً سايه روشنی از د

  هولوکاست آفرينی خود را به همگان نشان داد.    

سرمايه داران، دولت، نيروهای نظامی و انتظامی و کل رژيم سياسی حاکم در 

مقابل موج قهر توده های کارگر احساس زبونی و استيصال کردند. اما مسأله 

لت های امپرياليستی شريک بورژوازی به همين جا ختم نمی شد. تمامی دو

ايران و حامی رژيم شاه نيز دچار همين حالت گرديدند. همه آنها بسيار 

سراسيمه به دست و پا افتادند که از خير نگهداری شاه و قدرت سياسی روز 

ايران چشم پوشند تا از اين طريق خطر جنبش کارگری و کمونيسم را از سر 

ا البته به اين نيز انديشيدند که تا سرحد امکان راه سرمايه داری رفع کنند. آنه

بهره گيری بخش اردوگاهی بورژوازی ايران از شرائط موجود را سد کنند، 

ماه آذر جيمی کارتر، جيمز کاالهان، والری ژيسکاردستن و  13در روز 

هلموت اشميت رؤسای جمهور و نخست وزيران چهار قدرت بزرگ قطب 

ريکا، انگليس، فرانسه و آلمان غربی در غربی سرمايه جهانی، ام

ها اين شد که رژيم  حاصل گفتگوی آن به دور هم جمع شدند.» گوادولوپ«

رفتنی است. بايد همه تالش ها را بر روی نجات بدون کم و کاست قطعاً شاه 

سرمايه داری متمرکز ساخت. برای اين کار بايد چگونگی ترکيب نيروها و 

زين را تا سرحد امکان، آماج دخالت و زير فشار ساختار قدرت سياسی جايگ

قرار داد. تالش برای روی کار آمدن نيروئی مرکب از فاشيسم اسالمی 

مطلوب ترين جايگزين رژيم  بورژوازی و نمايندگان ليبرال سرمايه به عنوان
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شاه دستور کار دخالتگری، اثرگذاری و دسيسه آفرينی های آنان شد. از نظر 

سالمی بورژوازی از تمامی ظرفيت الزم برای حمام خون جنبش اينان فاشيسم ا

کارگری و کمونيسم طبقه کارگر برخوردار بود. خطر اين جنبش و کمونيسم 

را از سر سرمايه داری رفع می کرد و بقای مناسبات بردگی مزدی را تضمين 

می نمود. نمايندگان ليبرال بورژوازی نيز همراه، و همپيوند فاشيسم اسالمی 

کل امور مربوط به برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی، مدنی و حقوقی 

قدرت بزرگ امپرياليستی غرب با اين  4سرمايه را تقبل می کردند.!! سران 

جمعبست کنفرانس گوادولوپ را پايان دادند و دولت روز امريکا که پيش تر، 

ت به کار از همه مجاری الزم با محافل ليبرال بورژوازی در ارتباط بود دس

» محمدحسين بهشتی«تماس مستقيم و فعال با حلقه ياران خمينی و در رأس آنها 

ه ) به عهدCIAعضو سابق (» ريچارد کاتم« مأموريت انجام اين کار را  شد.

 دژخيم به ديدار خمينی» نوفل شاتو«همان فردی که بعدها در ) 170(گرفت. 

  رفت و به گفتگو با او پرداخت. 

ماه دی، حکومت ارتشبدان بورژوازی در ايران به انتهای راه  16در روز 

دست به دامن شاپور بختيار  اين بارخود رسيد. ازهاری استعفا نمود و شاه 

چهره کهنه کار و استخواندار جبهه ملی شد تا شايد با جلب توافق گروههائی 

ر، طبقه کارگاز مصادره کنندگان جنبش کارگری و سوار شدگان بر موج قهر 

برای انتقال مسالمت آميز قدرت سياسی سرمايه داری از يک بخش بورژوازی 

به همه بخش های اين طبقه، و از آن مهم تر چگونگی تقسيم سهام مالکيت و 

ها چاره انديشی کند. نخست وزير جديد  حکومت سرمايه ميان همه اين بخش

ازهاری های وی از دولت های برای حصول اين هدف راه افتاد اما بار مصيبت

شريف امامی به مراتب سنگين تر بود، اصالً معلوم نبود که او چه حربه ای و 

در دست و چه جادو و جنبلی در آستين خويش دارد. جنبش کارگری و مبارزات 

توده های عاصی مسائلی مانند آزادی بيان، مطبوعات، تظاهرات و تشکيالت 

م تحميل کرده و سالح وعده و وعيد آنها را از قبل با قدرت قهر خود بر رژي

را از دست بختيار يا هر مهره ديگر بورژوازی گرفته بود. کشتار و حمام خون 
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قدرت عرض اندام » توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد« نيز زير بمباران 

نداشت. بقای جامع االطراف سرمايه داری نيز به اندازه کافی تضمين بود، 

رگر در حالی که طومار هستی رژيم شاه را در هم می پيچيدند زيرا توده های کا

فاقد هر ميزان آمادگی، افق، سازماندهی و آگاهی برای نابودی اين نظام بودند. 

کل رسالت بختيار آن می شد که هموارساز راه انتقال قدرت از يک طيف 

 ارتجاع  بورژوازی به طيف های بيشتر اين طبقه شود، اما فاشيسم اسالمی

سرمايه در يک سوی و امپرياليست های شريک بورژوازی ايران در سوی 

ديگر از مدت ها پيش او و دار و دسته اش را به اندازه کافی دور زده بودند. 

ديماه، گشودن در  26بختيار کوشيد تا از طريق برنامه ريزی خروج شاه در 

واک و مانند اينها زندانها و آزادی عده ای از زندانيان سياسی، وعده انحالل سا

در راستای آنچه انتظار داشت کاری انجام دهد. اما همه اين ها به کوبيدن آب 

در هاون می ماند. طولی نکشيد. که فاشيسم اسالمی سرمايه با همراهی 

نمايندگان ليبرال بورژوازی استخوانبندی قدرت سياسی فاشيستی جديد را پديد 

ن برای در هم کوبيد» شورای انقالب« لیبا نام جع دهشتناکی وردند، اختاپوسآ

انقالب کارگران بر پا کردند. مهدی بازرگان را نخست وزير نمودند، سراسر 

جامعه را ميدان سازماندهی فاشيستی هارترين، دغلکارترين و عقب مانده ترين 

  نيروها برای سالخی جنبش کارگری کردند و مابقی کارها را پی گرفتند. 

دوره های پيش، به رقت بارترين و  تمامیبسيار بدتر از طبقه کارگر ايران 

فاجعه بارترين شکل ممکن بازنده کل ماجرای اين سال ها شد. جنبش کارگری 

جهانی در تاريخ کارزارهای عظيم و شکوهمند طبقاتی خود شاهد شکست های 

فراوان بوده است. شکست هائی که لزوماً از يک جنس نبوده اند و تفاوت های 

ر فاحش و پايه ای ميان آنها وجود داشته است. کموناردها از پای در آمدند بسيا

و انقالبشان 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 

يخ زندگانی انسان را با نظام ارتش بورژوازی شدند!! کامالً بالعکس آنها تار

پرشکوه ترين و جاودانه ترين صحنه جنگ عليه بورژوازی و مناسبات بردگی 
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مزدی آراستند  و به تمامی کارگران جهان نشان دادند. آنها تا نفس آخر با طبقه 

سرمايه دار و نظام سرمايه داری جنگ کردند، آگاهانه و شجاعانه جنگيدند، 

جنگند و برای تحقق کدامين آرمان های سترگ می دانستند که عليه چه می 

انسانی می رزمند. کموناردها اين جنگ را با گوشت و پوست خود ادامه دادند 

به خاک افتادند، با شعار » الشزير« و زمانی که آخرين آحاد باقی مانده آنها در 

  پرطنين مرگ بر سرمايه و زنده باد کمون جان دادند. 

ن روسيه به دنبال سال ها پيکار در پشت سر بلشويسم در انقالب اکتبر، کارگرا

و زير بيرق سوسياليسم، خود را پيروز انقالب و در آستانه تحقق آرمان های 

سترگ انسانی ديدند. اما شکست خوردند زيرا در طول ساليان دراز پيکار، به 

جای سازماندهی سراسری شورائی قدرت اليزال توده های طبقه خود عليه 

و برای محو سرمايه داری، کل اين قدرت را به دار حزب مدعی سرمايه 

ضديت با سرمايه اما راهی استقرار سرمايه داری دولتی آويخته بودند. شکست 

اکتبر سرآغاز شکست های متوالی مرگبار و دهشتناک جنبش کارگری در 

خورشيدی حتا در ميان  57تاريخ شد اما شکست جنبش کارگری ايران در سال 

  ها از همه کوبنده تر و دردآورتر بود.  ه طويل اين شکستزنجير

اين  57طبقه کارگر ايران چند سال پيش از شروع شورش منتهی به قيام بهمن 

جنبش را آغاز کرد. در کارخانه ها، با موج نيرومند اعتصاباتش، در خارج 

محدوده شهرهای بزرگ با جنگ و ستيزهای نابرابرش عليه بورژوازی برای 

شکل مسکن، در سطح شهرها عليه نداشتن اب و برق، گرانی مايحتاج حل م

معيشتی، بيکاری، زندان، شکنجه و اعدام و مصائب ديگر دامنگيرش، در 

پيکار درون کارخانه ها  56تمامی اين ميدان ها شوريد و جنگ کرد. در سال 

ر او محيط کار و نواحی خارج محدوده شهرها را به خيابان کشاند و ارتش پيک

خيابانی راه انداخت. اين جنگ را گام به گام تشديد کرد و توسعه داد، در 

ماههای بعد کارخانه ها و مراکز کار را تعطيل نمود و چرخه بازتوليد سرمايه 

اجتماعی را از چرخش باز داشت. کمی اين طرف تر کل نهادهای دولتی 

اين  همه ر ادامهسرمايه را بر سر رژيم شاه خراب کرد. طبقه کارگر ايران د
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بهمن در سراسر کشور به زرادخانه ها، دژها  22خيزش ها سرانجام در روز 

و پادگان های نظامی يکی از درنده ترين رژيم های روز سرمايه داری دنيا 

يورش برد و اين رژيم را ساقط کرد. جنبش کارگری تمامی اين کارها را کرد، 

ه از تاريخ مبارزات خود می رسيد از اما در لحظه ای که به پايان راه اين دور

هميشه مفلوک تر، سردرگم تر و شکست خورده تر بود. حاصل کل کارش در 

يک جمله خالصه می شد، يک دولت هار و قتل عام ساالر سرمايه داری را 

ساقط کرده است و دولت سرمايه داری درنده و هولوکاست آفرين ديگر را 

اده است، نه فقط هيچ لقمه نانی سر سفره روی کار آورده است. آنچه انجام د

فرزندش نياورده است، نه فقط هيچ دريچه ای به سوی تنفس آزادتر بر رويش 

نگشوده است که بالعکس او را راهی هولناک ترين نقطه جهنم گند و خون 

سرمايه داری ساخته است. چرا طبقه کارگر ايران اسير اين شکست فاجعه بار 

ه تفصيل در اين کتاب و جاهای ديگر پيرامون آن موضوعی است که ب شد،

بحث کرده ايم. اينکه توده های کارگر در روزهای پيش و پس قيام بهمن با 

مشاهده دورنمای وضع موجود چه کردند، ماجرای تسخير کارخانه ها، تشکيل 

اسالمی  فاشيستیشوراها، مقاومت های گسترده کارگران در مقابل ارتجاع 

شکست جنبش  ئل ديگر را به فصل بعد موکول می کنيم.بورژوازی و مسا

مثل همه شکست های ديگر طبقه کارگر ايران و جهان حاوی  57کارگری سال 

درس ها و آموزش های بسيار گرانبهای مبارزه طبقاتی بود. به اين درس ها 

  نيز در فصل های بعدی کتاب خواهيم پرداخت.     
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گزارشات کارگری موجود در شماره های مختلف اين نشريات درصد اندکی از انبوه 

آموزنده و مهمی هستند که در آن سال ها توسط رفقای عضو سازمان گزارشهای مبسوط، 

تهيه و تنظيم شد. گزارشاتی که حاوی شرحمفصل شرائط کار و استثمار کارگران در 

کارخانه های مختلف کشور، بررسی سطح آگاهی و شناخت توده های کارگر، آشنائی با 

ر و بی حقوقی کارگران، شمار تجارب و آموخته های مبارزاتی آنان، ابعاد شدت استثما

کثير اعتصابات بزرگ کارگری، جمعبندی وجوه ضعف و قوت اين اعتصابات، مطالب 
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