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 1376تا  1368 

صندوق بين المللی پول بر زندگی طبقه کارگر ايران، توسط » تعديل اقتصادی«اين دوره با سرريز عوارض طرح 

نخستين دولت رفسنجانی آغاز شد. به همين خاطر و برای شناخت بهتر ابعاد ماجرا بايد به پيش زمينه های نسخه پيچی 

صندوق بين المللی پول نگاهی اندازيم. دهه هفتاد قرن  اين طرح توسط دو نهاد مالی دنيای سرمايه داری، بانک جهانی و

بيستم شاهد ظهور خصلتی جديد در پويه پيدايش و توفش بحران های سرشتی سرمايه داری بود. ريشه، پروسه شکل 

ل پيش می گفت، تطابق کامل داشت. اما سرمايه در وجود گيری، تکوين و نحوه بروز بحران، با آنچه مارکس صد سا

ظرفيت چالش بحران ها به سياق قرن قبل را نداشت. روند ادغام و انحالل بخش های مختلف  ،جهانی و تاريخی خود

سرمايه اشباع گرديد. متوسط  سرمايه جهانی در همديگر شتاب خيره کننده ای احراز کرد. جهان موجود هرچه بيشتر از

کيب ارگانيک سرمايه بين المللی رکوردهای افسانه ای آفريد. در هر چرخه بازتوليد سرمايه جهانی، اقالم کهکشانی تر

سرمايه جديد توليد شد و به نوبه خود ترکيب آلی کل سرمايه ها را به عرش راند. سرمايه داری به طور واقعی وارد 

کننده ترين شاخص آن فروماندگی عظيم اين شيوه توليد از پاسخ به دوران تازه ای گرديد. دورانی که بارزترين و تعيين 

 نازل ترين خواست های معيشتی و رفاهی کارگران دنيا، حتی در سطح سابق بود.

نرخ اضافه ارزش ها به اوج رفت اما همزمان تنزل نرخ سودها شتاب تازه ای يافت. کاهش نسبی بخش متغير سرمايه 

ر سطح جهانی سرعت حيرت انگيز پيدا کرد. سرمايه داری غول آسا و سرطانی رشد نمود در قياس با جزء ثابت آن، د

اما ظرفيت ساختن کارخانه ها، ايجاد راهها، تأسيس مدارس و دانشگاهها، احداث بيمارستان ها، توسعه اشتغال، باالبردن 

ه به نرخ های نجومی هوش ربا رسيد از دست داد. صدور سرماي تاريخا، برای هميشه و به گونه ای فزاينده مزدها را

بهداشت مشاهده نگرديد. در بسياری  يااشتغال  ،»عمران« ،آموزش ،ين انباشت هيچ ردی از درماناما در حوزه های نو

انحطاط  کهنه نظام بردگی  آثارجاها به تصريح مؤکد سازمان ملل حتی از گذشته هم بسيار بدتر شد. همه چيز و همه جا 

آغاز گرديد که در آن  تازه ای از توحش، گنديدگی و درندگی سرمايه داری. عصر ين خود حک کردمزدی را بر جب

با برچيدن بيمارستان ها، تعطيل مدارس و دانشگاهها، کمتر شدن کارخانه ها و مراکز  فقط رشد کهکشانی انباشت سرمايه

 نام »رفاه اجتماعی«ده شدن هر چه که اک مزدهای واقعی، برچينکار، بيکاری رعب انگيز نيروی کار، تنزل وحشت

 ها پيشکش! سرمايه جهانی مرحله ای از اين تمامی. بودوغيرقابل تفکيک خصلت نما می شد ها  داشت و مشابه اين

نرخ رشد محصول اجتماعی  و فرسودگی بی بازگشت را شروع نمود که در امتداد آن حتی نازل ترين ميزان کهنگی

مزدها به دستشفاف تر بگوئيم در حالی که نسبت  کمی به کاهش فزاينده دهشت زای دستمزدها قفل گرديد. دنياساالنه 

نيز به طور واقعی  بهای نيروی کارها، بهمن وار تنزل می کرد و هيچ و باز هم هيچ تر می شد، قدر مطلق اضافه ارزش

 »برت برنررو«. گرددهای اقتصادی ساالنه حاصل ها کمترين نرخ رشد تا شايد به کمک همه ايننمود ط می بايد سقو

خاص اجتماعی مستقل از صحت و سقم يا منظر  ضمن بحثهای طوالنی، پژوهشی دانشگاهی،در » مارکسيست«مورخ 

 نقطه  1973سال «دو نکته اشاره می کند که بسيار قابل تعمق هستند. او  تصريح می کند  که به  و طبقاتی اين بحث ها،

حدود  اياالت متحده، مزدهای ساعتی واقعی در بخش خصوصی 1990تا سال  و از آن تاريخ اوج افزايش دستمزدها بود

ه ک آنستواقعيت  رخدادی که نه فقط در امريکا بلکه در اروپا و جاهای ديگر هم اتفاق افتاد و .»کاهش يافت 12%

سپس از پويه فراز و فرود نرخ » برنر« .دگاری خود تقال کردسرمايه داری از اين طريق و با اين يگانه سالح برای مان



باز هم مستقل از هدفی که دنبال می کند، سودهای سرمايه در چند قطب غول پيکر اقتصاد سرمايه داری می گويد و 

 نيم.کبه ويژه در پيشرفته ترين جوامع رو به افت رفت. به جدول نگاه  متوسط نرخ سود زماننشان می دهد که در همان 

 1993تا  1950متوسط نرخ سودها در قطب های عظيم سرمايه جهانی در فاصله 

 1993تا  1970 1970تا  1950 حوزه 1993تا  1970 1970تا  1950 حوزه

 درصد 20باالی  درصد 40باالی  ژاپن درصد 14باالی  درصد 24باالی  امريکا

 درصد 15باالی  درصد 26باالی  جی هفت درصد 11کمتر از  درصد 23باالی  آلمان

بود. همه چيز از بنمايه سرمايه می جوشيد. توليد سرمايه داری » عالم شمس«سرچشمه اين وضعيت بسيار عريان و 

ذاتا توليد اضافه ارزش و پيش ريز اضافه ارزش ها به صورت سرمايه افزون تر و الحاقی است. در اين شيوه توليد 

يت است. آدمها فقط هنگامی به حساب می آيند که نياز پويه توليد سود و سرمايه زندگی انسان ها فاقد هر گونه موضوع

 واقعيت و اساس هستی ،انبوه تر باشند. سرمايه با اين تعريف و به عنوان نقطه شروع، رجوع و ختم نظام سرمايه داری

و تحقق می بخشد. حاصل  خود را در خودافزائی، خودگستری و کهکشانی تر شدن هر چه نامتناهی تر دنبال می کند

قهری اين فرايند آنست که ما لحظه به لحظه با کوهساران سر به فلک کشيده تر سرمايه مواجه می گرديم، توليد افراطی 

سرمايه امر سرشتی و غيرقابل تفکيک اين نظام است. سرمايه هايی که به صورت افراطی توليد می شوند، سود و باز 

افزائی خود را تضمين بخشند و اين درحالی است که سرمايه ذاتا در بطن دبازتوليد و خوهم سود می خواهند تا پويه 

رت به صو همين فرايند قهری خودگستری، بخش متغير خود را که يگانه سرچشمه توليد اضافه ارزش و سرمايه است

دهد. به همه اينها نکته آن را تقليل می  وزن نسبیمحدود می سازد، می خشکاند و  نسبی و در قياس با بخش ثابت،

ديگری را اضافه کنيم، اينکه سرمايه مشتی شيئی نيست و فقط در قالب ماشين آالت، مواد خام، وسايل کمکی، کارخانه، 

ها، تبلور پيدا نمی کند. سرمايه، نظم سياسی، حقوقی، مدنی، پليسی، اختمان، مزرعه، معدن و امثال اينفروشگاه، راه، س

ماتيک، دولت، پارلمان، بيدادگاه، زندان، زرادخانه های تسليحاتی و شيميائی و اتمی، ارتش، سپاه، ميليتاريستی، ديپلو

لباس شخصی، حوزه های علميه، ماشين قهر فيزيکی، دستگاههای نيرومند مهندسی افکار و شستشوی مغزی آدم ها و 

های می خواهند و کل اين بودجه ها، هزينه  کل اين نهادها و تأسيسات نيز هست.  هر کدام اين ها بودجه های کهکشانی

برای اينکه تصوير بسيار ساده و اوليه ای از اين ارقام کهکشانی های بازتوليد و خودگستری و بقای سرمايه می باشند. 

داده های اين جدول، صرفا بودجه نظامی داشته باشيم کافی است به جدول زير نگاهی اندازيم. به خاطر داشته باشيد که 

  پيش روی ما قرار می دهد.  ،هادولترا آن هم بر اساس گزارش رسمی  ند کشورچ

      ميليارد دالر          2017سال 

  45,4  ژاپن  1739  کل جهان

  44,3  آلمان  682  اياالت متحده 

  39,2  کره جنوبی  166  چين

  29,3  برزيل  69,4  عربستان سعودی

  29,2  ايتاليا  66,3  روسيه

  27,5  استراليا  63,9  هندوستان

  20,6  کانادا  57,8  فرانسه

  18,2  ترکيه   47,2  بريتانيا

  2018منبع: مؤسسه صلح استکهلم. گزارش سال 



باال را به کل هزينه هائی که نظام سرمايه داری در عرصه های گوناگون فقط صرف سرکوب فکری و فيزيکی  داده های

ارقام کهکشانی بسيار رعب انگيز، حيرت آور و گيج کننده ای خواهيد رسيد که  طبقه کارگر می کند تعميم دهيد. قطعا به

شيرازه وجود هر انسان دارای کمترين احساس و شعور انسانی را دچار زلزله می سازد. همه چيز با بلندترين صداها 

 ماشين توليد سود و هآنست ک در محاسبات اين نظام که تمامی موضوعيت، مکان و فلسفه وجودی انسانفرياد می زند 

برای ايفای اين نقش هميشه، همه جا و در همه شرايط خود  و سرمايه باشد نامحدود در خدمت سودآوری و خودگستری

را قربانی سازد. سرمايه داری با اين هويت و روند در آغاز نيمه دوم قرن بيستم وارد يک نقطه عطف مهم تاريخی شد. 

ه هيچ برها، پای به دوره ای نهاد که نرخ استثمارهای تا آن روز طبقه کارگر جهانی و شتاب رايج تشديد اين نرخ استثما

  نمی توانست پاسخگوی نيازهای خودافزائی و بازتوليدش باشد. وجه 

متغير درنظر آريد. يک نرخ واحد  40ثابت به  واحد 60موضوع هيچ رمزآميز نيست. سرمايه ای را با ترکيب ارگانيک 

رمايه با عبور از پيچ درصد برايش فراهم آرد. حال همين س 40اضافه ارزش صد درصد می تواند نرخ سودی به ميزان 

متغير احراز می کند. نرخ اضافه ارزش  5ثابت به  95و خم تغيير جاری در ترکيب فنی و ارزشی، ترکيب ارگانيکی 

مرتبه  8صد درصدی پيشين االن فقط يک نرخ سود پنج درصدی به بار می آورد. نرخ سودی که در قياس با گذشته 

ها در يک سطح وسيع و به  رصد رسيده است. فکر کنيم که همين جا به جائیدرصد به پنج د 40تنزل يافته است و از 

طور مثال در بخش عظيمی از سرمايه جهانی يا کشورهای جهان سرمايه داری اتفاق افتد. در چنين شرائطی درجه 

وليد ت اشباع، سنگينی فشار ترکيب ارگانيک بر پويه تنزل نرخ سود، خطر بروز سهمگين ترين بحران را بر چرخه

سرمايه مستولی می سازد. زمانی که شيوه توليد سرمايه داری در وسعت بين المللی وارد چنين فازی شود، ديگر پروسه 

وقوع بحرانها، ابعاد شدت، درجه کوبندگی، فاصله تکرار يا حجم ويرانيهای آنها نمی تواند شبيه گذشته های دور اين 

نوزده باقی ماند. سرمايه داری اروپا در نيمه دوم قرن بيستم به تدريج چنين نظام و مثال قرن هجدهم يا نيمه اول قرن 

ز نقاط دنيا، آغا اقال وسيع و نامتناهی کاال به اقصشرايطی احراز کرد، اما گسترش رؤيايی بازار جهانی سرمايه، انت

ون روی کار شبه رايگان صدها ميليبسيار بالنده و دامن گستر سرمايه به حوزه های جديد انباشت، استثمار فاجعه آميز ني

انسان خلع يد شده ساقط از هستی در پنج قاره گيتی، اين وضع را تعديل کرد و انفجار غيرقابل مهار بحرانها را به تعويق 

انداخت. مؤلفه ها يا ساز و کارهای اخير برای موقعيت حاضر سرمايه داری در آن روز، بدون شک نوشدواروی بقا 

کم تاريخ انکشاف اين شيوه توليد و رشد عالمگير انباشت با توليد افراطی مستمر سرمايه نمی توانست بود اما فاز حا

مکانيسم های خنثی ساز پويه تنزل نرخ سودها را مجال ميدانداری مکفی دهد و وقوع انفجاری بحرانها را خيلی به تعويق 

درصدی در  7با عروج به ميانگين خيره کننده نرخ رشد  اندازد. در دهه دوم قرن بيستم، سرمايه داری اروپا و امريکا

 4و تحمل نرخ رشد منفی  1908به يک دوره طالئی رونق انباشت پايان داد و متعاقب آن به ورطه بحران  1906سال 

درصدی اين سال فرو غلطيد. سرمايه مطابق معمول شروع به پااليش بحران کرد، نرخ رشدها تا حدودی باال رفت اما 

  عه سرشتی ابعاد بحران خيزی سرمايه داری بسيار فراتر از اينها را طلب می کرد. توس

جنگ بازتقسيم اضافه ارزش ها و حوزه های نوين توليد ارزش اضافی (جنگ امپرياليستی اول) گريزناپذير شد. جنگ 

و حاصل ساليان متمادی کار کارخانه و صنايع عظيم بيشتر با ويرانيها و برهوت آفرينی های خود، با شخم زدن هر چه 

و استثمار توده های کارگر دنيا، توازن ترکيب ارگانيک سرمايه در قاره اروپا، ژاپن، حتی امريکا يا قطبهای اساسی 

انباشت سرمايه بين المللی را خيلی گذرا و عاجل بر هم زد، بازسازی بعد از جنگ و پيش ريزهای طغيان آلود سرمايه، 

 پايان داد و بحران نيز باالتری از ترکيب آلی و بارآوری کار اجتماعی، خيلی سريع به اين دورهآن هم با سطح کامال 



و جنگ امپرياليستی بشريت بر باد ده دوم را در پی آورد. جنگی که همه چيز را نابود  1930بيسابقه و پرآوازه سال 

تی استثمارشوندگان ديگر تاريخ را که سلسله کرد و عظيم ترين سهم از محصول کار نسل های متوالی طبقه کارگر يا ح

جبال عظيم سرمايه، ثروت و مالکيت طبقه سرمايه دار يا شالوده هستی سرمايه داری شده بود، در شعله های قهر و خشم 

خود ذوب نمود. نظام بردگی مزدی با جنگ امپرياليستی دوم و آتش کشيدن، تباهی و ويرانی جهان، راه ماندگارِی همراه 

طالئی ترين انکشاف ها و خودگستری ها را پيش پای خود باز نمود، اما سرمايه داری نمی توانست راه بقايش را به  با

راه اندازی هر چند سال يک بار جنگهای جهانی اول و دوم و بمباران و خاکستر نمودن کران تا کران کره خاکی قفل 

 يگری می جست و عمال چنين گرديد.زند!! چنين چيزی غيرممکن بود، بايد راه يا راههای د

شايد بتوان تاريخ سرمايه داری را از يک نظر معين و تأکيد کنيم که فقط از همين نظر، به دو دوره متمايز تقسيم کرد. 

دوره ای که پروسه انکشاف، توسعه و جهانی شدن سرمايه داری در عين حال با تن دادن قهری و اجتناب ناپذير صاحبان 

ولت آن ها به سطح کامال نازلی از امکانات معيشتی و رفاهی کارگران از جمله امکانات محدود درمانی، سرمايه يا د

آموزشی، بهداشتی و مراقبتی همراه بود. دوره دوم بالعکس، توسعه سرمايه داری و ابعاد خودافزائی سرمايه جهانی 

مانی و رفاهی مورد نياز توده های کارگر پديدار کهکشان پيما و نامتناهی شد اما نه فقط هيچ تسهيالت آموزشی و در

نياورد که آنچه قبال وجود داشت هم با سرعت سير صوت، روند نابودی پيمود. سرمايه داری حداقل از اوايل نيمه دوم 

 یقرن بيستم دقيقا وارد اين فاز گرديد و هر دقيقه ای که از اين زمان گذشت، پويه مذکور شدت و شتاب بسيار افزون تر

پيدا کرد. سرمايه از اين تاريخ دارای چنان حجم نجومی نامتوازنی از بخش ثابت مستمرا فزاينده در مقابل بخش متغير 

کامال کاهنده ( به طور نسبی) و چنان مداری از اوج گيری ترکيب ارگانيک شد که به رغم حصول نرخ اضافه ارزشهای 

يچ هبا اين شاخص ديگر  نظام بردگی مزدیدست به گريبان گرديد.  رشد يابنده سرطانی مدام با افت کوبنده نرخ سود

چاره ای نداشت سوای آنکه ضحاک وار به صورت بی امان معيشت و رفاه و دار و ندار طبقه کارگر جهانی را سالخی 

ز و اکتف خود سازد. بر فراز پيدايش اين وضع بود که سرمايه بايد خود را به سثعلب های سرطانی و وسيله تشفی 

کارهای جديد چالش پويه افت نرخ سود مجهز سازد. ساز و کارهائی که تا چشم کار کند متنوع هستند اما همگی فقط يک 

حاصل کار طبقه کارگر که سرمايه و سود  کار انجام می دهند، توازن ميان کار اضافی و الزم، توازن ميان آن بخش از

يد نيروی کار می گردد را، به گونه ای بسيار فاحش، به نفع اولی و به سرمايه دار می شود با بخشی که هزينه بازتول

زيان دومی تغيير می دهند. گسترش بيش از پيش بازار بورس جهانی، بازآفرينی نقش دولت به گونه ای که پاسخگوی 

نقش  تر ساختنتأمين اين هدف باشد، غول آسا کردن نقش بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، تأسيس و هرچه عظيم 

صندوق تجارت جهانی، ايجاد و انعقاد هزاران پروتکل تعيين کننده اقتصادی در سراسر دنيا از نوع توافقنامه عمومی 

تعرفه و تجارت (بانکوک)، توسعه اقتصادی از طريق آزادسازی تجارت (پاتا)، توسعه جنوب افريقا (سادس)، توافق 

تفاهمنامه کشورهای جنوب شرق آسيا (افتا)، تجارت آزاد امريکای شمالی نامه تجارت آزاد اروپای مرکزی( سفتا)، 

اِ سی دی) توافق نامه چين و روسيه و هند و برزيل و افريقای جنوبی  (نفتا)، سازمان همکاری اقتصاد و توسعه (او

نهادها و پروتکل ها، (بريکس) همه و همه در اين راستا و برای تحقق اين هدف موضوعيت پيدا کردند. سرمايه با اين 

نوعی بازسازی را در چرخه ارزش افزائی جهانی خود تدارک ديد. شکلی بازپردازی که بر فراز آن، اوال کفه کار 

اضافی به زيان کار الزم هر چه عظيم تر سنگين شود، ثانيا انتقال اضافه ارزش ها از حوزه های دارای ترکيب ارگانيک 

ه رايگان تر به قلمروهای استثمار کار بارآورتر و ترکيب آلی باالتر سرعت گيرد. نازل تر سرمايه و نيروی کار شب

سرمايه داری اين پااليش را به گونه ای مسلط پی گرفت و محصول گريزناپذيرش تشديد بی سابقه استثمار طبقه کارگر 

ن طبقه در حوزه های دارای اي سدرصد نفو 80آميز استثمار بيش از در سراسر جهان همراه با حدت طوفانی و انفجار



بارآوری نازل و متوسط ترکيب ارگانيک شد. فرايندی که به بقای سرمايه داری کمک جدی کرد و شالوده اين کمک را 

، تعميق کره زمينبر قتل عام خورد و خوراک و پوشاک، دارو و درمان، آموزش و محيط زيست چندين ميليارد کارگر 

می، جنگ افروزی، ويرانی آفرينی و نسل کشی های رعب انگيز استوار ساخت. بی سابقه تبعيضات جنسيتی و قو

ماجرايی که شرح آن در اين جا نه موضوعيت دارد و نه طبيعتا مقدور است، آنچه اين اشاره را به گفتگوی ما تحميل 

اری، طی دوره معين کرده است، صرفا بليه ها و فاجعه هايی است که حلقه ای از اين بازسازی های تاريخی سرمايه د

 به اصل ماجرا بپردازيم.  مورد بررسی  ما، بر سر توده های کارگر ايران آوار نمود.

پيش تر گفته شد که دولت رفسنجانی اساس کار خود را بر تغيير ريل اقتصادی روز جمهوری اسالمی، ادغام هر چه 

سرمايه جهانی و پااليش حتی المقدور موانع سر گسترده تر و ژرف تر چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران در 

راه اين ادغام قرار داد. در اين راستا در همان نخستين گام به سراغ صندوق بين المللی پول رفت. مصمم و حتی سراسيمه 

در گفتگو باز نمود. اعالم داشت که کليه شروط و موازين آن نهاد را گردن خواهد گذاشت تا در عوض شاهد سرازيری 

يل سرمايه های خارجی  برای ايفای نقش فعال در بازسازی اقتصاد فروپاشيده، بحران زده، بمباران شده و کامال ويران س

سرمايه داری ايران باشد. آنچه دولت رفسنجانی می خواست دقيقا همان بود که قطبهای مسلط سرمايه جهانی آرزو داشتند 

ه دوش می کشيد. پيش شرط های صندوق برای قبول تقاضای رفسنجانی  و صندوق بين المللی پول رسالت اجرای آن را ب

 از: شدبه اختصار عبارت 

 يی که در بازار داخلی توليد و آماده صادرات می گرديد.هاکاهش چشمگير هزينه توليد کليه کاال -1

 می شد!!   حذف سوبسيدهايی که به سرمايه داران و ظاهراً برای کاهش بهای معيشت کارگران پرداخت  -.2

 افزايش عرضه و صادرات کاال درچهارچوب نيازهای بازار و نسخه پيچی مؤسسات مالی سرمايه داری، -3

 لغو کنترل دولتی بر پروسه تشکيل قيمت ها و ارجاع کامل اين فرايند، به ميدان داری يکه تاز سرمايه ها، -4

 طبقه کارگر در کليه حوزه های کار و توليد،  تقليل سهمگين و تعيين کننده تر دستمزدهای روز توده های -5

کاهش هرچه  خصوصی سازی مالکيت سرمايه ها در وسيع ترين سطح، همراه با افزايش بی مهار نقش دولت در -6

 بيشتر بهای نيروی کار کارگران و هموارسازی راه سودآوری هرچه افزونتر و نجومی تر سرمايه ها،

 راه سرمايه گذاری های خارجی، در حوزه های مختلف انباشت داخلی،محو محدوديت ها يا موانع سر  -7

 امحاء مشکالت سر راه نقل و انتقال سرمايه يا داد و ستدهای ميان بازار داخلی ايران و بازار جهانی، -8

 تنزل برابری پول داخلی در مقابل دالر يا ساير ارزها، با هدف گشايش مؤثر راه رقابت سرمايه ها، - 9

ن که ولو در نازلتري» قوانينی«چالش و حذف کليه نهادها يا » مقررات زدائی«از طريق » تثبيت اقتصادی«يجاد . ا10

 گرداند.می سطح، سودآوری نجومی سرمايه های داخلی و خارجی را، با نوعی اشکال مواجه 

 م سرمايه گذاری،ها و مؤسسات عظي استوارسازی چرخه ارزش افزائی سرمايه ها، بر رقابت ميان تراست -11

 . اصالح و آرايش ساختار اداری جامعه به گونه ای که در همه وجوه پاسخگوی تحقق اهداف باال باشد.  12

دولت رفسنجانی با قبول بسيار مشتاقانه کل اين شروط، شروع به برنامه ريزی کرد. در طول مدتی کوتاه پروسه انتقال 

توليد به بخش موسوم به خصوصی را تا جائی پيش برد که مؤسساتی مانند شرکت ها، کارخانه ها يا کال مراکز کار و 

حتی در قطب های  ،را که تا آن روز» بيمه های درمانی و اجتماعی«ها، شرکت نفت و  پست، راه آهن، بيمارستان

کان خصوصی مالپيشرفته تر دنيای سرمايه داری، هنوز آثار مالکيت دولت بر جبين داشتند، يکسره تسليم بازار بورس و 

سرمايه ساخت. سهام مالکيت تراست هايی از نوع ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، و همه شرکت های غول پيکر 



جمهوری اسالمی هر چه بود در موازين و » قانون اساسی 44اصل «ديگر، در بورس عرضه و خريد و فروش شد. 

ترک بورژوازی ايران و سرمايه جهانی برای بازسازی و عصای دست مش گرديدشروط صندوق بين المللی پول منحل 

 چرخه متالشی ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران گرديد.

تيم رفسنجانی همه اين کارها را انجام داد اما اگر بحران حاصل اين برنامه ريزی ها و سياست گذاريها در آسيای جنوب 

شرقی، افريقا يا جاهای ديگر چند سال طول کشيد تا آفتابی و طوفانی گردد و دار و ندار صدها ميليون کارگر آن کشورها 

ن روز اول فقط فاجعه پشت سر فاجعه زائيد و کل اين فاجعه ها را بر سر دهها کام خود فرو بلعد، در اينجا از همادر را 

ميليون نفوس توده های کارگر آوار کرد. خصوصی سازی به پروسه ای در تکميل همه پروسه های پيشين برای بازتقسيم 

کرکس صفت مردارخوار رايگان و بدون هيچ هزينه مالکيت سرمايه اجتماعی، ميان شمار هر چه بيشتر سرمايه داران 

قدرت سياسی روز سرمايه يا ارتجاع بورژوازی حاکم، به کليه  انو خون آشام شد. به همه نواده ها و نبيره های سکاندار

سپاهيان صدرنشين ماشين قهر نظامی، به يکايک امرای ارتش و پليس و بسيج و قوای سرکوب، به هر نوباوه مراجع 

به کل وزيران و نسلهای آتی آنها، به همه مجلسيان و ايل و عشيره آنان، تيول وار عظام يا حجره دار حوزه علميه، 

سهمی سترگ از مالکيت کل سرمايه ها تفويض گرديد. طبقه سرمايه دار ايران که از روزهای قبل قيام بهمن با سرعت 

 شيد. از مجرد بالندگیلوصفی در حال رشد بود، اينک با خصوصی سازی ها بسيار بيش از پيش شاخ و برگ کازايد

کمی و کثرت جمعيتی طبقه نمی گوئيم، کل اين سرمايه داران نوظهور مولود خصوصی سازی، هر کدام جواز بدون 

در تشديد هر چه سبعانه تر، جنايتکارانه تر و سفاکانه تر استثمار » آتش به اختيار«هيچ قيد و شرط برای ايفای نقش 

دم بر هر چيز عمال از قبول هر گونه بها و ما به ازاء در قبال سرمايه عظيمی که توده های کارگر دريافت کردند. مق

 ايرس دريافت کردند معاف شدند. اجازه يافتند که حتی بسيار بيشتر از بهای شرکتها و مؤسسات، سرمايه پولی از بانکها و

شته باشند. گفتنی است که شمار کثيری بنگاههای غول پيکر مالی خارج سازند و هيچ تعهدی هم برای بازگرداندن آن ندا

از شرکتهای به اصطالح خصوصی شده به افرادی واگذار شد که خود در حوزه تعيين بها، پرداخت وام های بانکی و 

تعيين کليه شروط داد و ستد، از اختيارات ويژه و تام و تمام برخوردار بودند. قيمت را خود معين کردند!! آگهی مزايده 

نی باهم مشخص ساختند، ارقامی را که شخصا يا ضمن رايز از ميان خودشان بود،نمودند، خريدار را که راخود صادر 

بايد از بانک ها خارج می شد، خودشان تصميم می گرفتند و حاصل کل فرايند آن بود که بنگاه يا بنگاهها » وام«زير نام 

  خود در آورند. به ملکيت  مفت و مجانیرا بدون هيچ هزينه، بدهکاری و کامال 

ا هان ها، بنگاههای حمل و نقل، بانکبخش وسيعی از شرکتهای صنعتی، معادن، کشت و صنعت ها، مستغالت، بيمارست

و مؤسسات مالی، مدارس يا حتی دانشگاهها به اين صورت خصوصی شد. کارخانه های بسيار زيادی تقديم مالکان 

برابر بهای اعالم شده کل  14يا  13وسه آن ها چندين و گاه تا خصوصی جديدالوالده گرديد که حتی بهای زمين محر

شرکت بود. يکی از بزرگترين مؤسسات توليد موتور خودرو در ازای مبلغی محقر به سرمايه دار خصوصی واگذار شد 

ز او اين سرمايه دار درست در همان زمان داد و ستد با فروش ضايعات ذخيره انبارهای شرکت مبلغی بسيار بيشتر 

ميليارد تومان را  2قيمت کل مؤسسه نصيب خود نمود. کارخانه عظيم توليد تأسيسات سرد کننده با سود خالص ساالنه 

ميليون تومان به سرمايه دار خصوصی دادند يا در واقع تيول اهدايی مالک جديد  کردند.  200در ازای رقمی کمتر از 

ميليون تومان، به سرمايه داران نوپای نوه و نبيره  20به بهای حدود يک شرکت عظيم الجثه تهيه وسائل الکترونيکی را 

زمان فروش سوای کل سرمايه و محصوالت موجود  سرنشينان عاليمقام ماشين دولتی سرمايه اهدا کردند. اين شرکت در



ت اداری مترمربع مستغال 7000متر مربع اراضی ولنجک با جواز تأسيس  2000در انبارها يا نمايشگاهها، صاحب 

 ميليون تومان سرمايه به چنگ آوردند. 300بود. سرمايه داران جديد فقط از محل فروش همين زمين ها رقمی بالغ بر 

با جرئت و قاطعيت می توان تصريح کرد که کل خصوصی سازی ها درست بر همين منوال پيش رفت. تيم رفسنجانی  

، دنيايی از حاصل کار و توليد چندين نسل انسان های »بخش خصوصی«عمال زير نام واگذاری مؤسسات دولتی به 

کارگر را که به صورت سرمايه، برهم انباشته شده بود، به گونه ای کامال بالعوض بين شمار هر چه کثيرتری از 

!! »دولت سازندگان«فرزندان و نسل  آتی سرمايه داران حاکم تقسيم کرد. نوع بسيار ويژه ای از خصوصی سازی که 

را در کارنامه سياه  جهانی و در تاريخ سراسر وحشت و دهشت سرمايه داری، کاشف آن بود و ابتکار اجرايش درسطح

بت می نمود. اما تمرکز بحث ما در حوزه انتقال مالکيت های دولتی به خصوصی، مطلقا بر روی چگونگی ثو تباه خود 

تر از اين مهمرمايه داران سابق و الحق غيردولتی نيست. اجرای اين روند و هبه کردن حاتم وار مراکز کار و توليد به س

تغيير نوع تملک سرمايه و دفاع از يک شکل در مقابل شکل ديگر آن، نه مسأله کارگران که فقط و بسيار هم مهم تر، 

دل مشغولی اين يا آن بخش ارتجاع بورژوازی است. اين جماعت هستند که در طول سه دهه اخير، چگونگی نقل و 

ها را کانون مهم تسويه حسابهای درونی خود نموده اند. آنچه در اين عرصه،  ها يا بذل و بخشش قالها، حيف و ميلانت

برای توده کارگر بيشترين اهميت و موضوعيت را داشت، بليه ها و فاجعه هايی بود که زير نام خصوصی سازی و کالً 

 ستثمار آنها آوار گرديد.  طرح تعديل ساختار، بر زندگی، اشتغال و شرايط کار و ا

ريزی تيم رفسنجانی آن بود که سالخی بی هيچ قيد و شرط يا هيچ مرز و محدوده خورد و بنياد سياستگذاری و برنامه

خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان، آموزش و بهداشت يا محيط زيست توده های کارگر، دستمايه انباشت هر چه 

تر سرمايه ها، کثرت هر چه بيشتر آحاد طبقه سرمايه دار، جذب هر چه  کهکشانیه عظيم تر سرمايه، سودهای هر چ

تر سرمايه های خارجی، تضمين رضايت اين سرمايه ها از سودهای نجومی خود گردد. دولت رفسنجانی در گسترده

الً ری را وارد فاز کامهمين راستا ابعاد تهاجم و قتل عام هميشگی و تاريخی معيشت طبقه کارگر ايران توسط سرمايه دا

ای نمود. تا پيش از سقوط رژيم شاه و استقرار دولت اسالمی بخشی از طبقه کارگر ايران از برخی امکانات نازل تازه

و بسيار اوليه برخوردار بودند. اين بخش مرکب از اکثريت معلمان مدارس در سطوح مختلف ابتدائی تا عالی، بهياران، 

راه آهن و مانند اينها معموالً از نوعی تضمين  از کارگران نفت، ای مؤسسات دولتی، اليه ات وپرستاران، کارگران ادار

علی العموم دغدغه اخراج و بيکار شدن  بهره می بردند،اشتغال در سنين کار و مستمری ايام بازنشستگی برخوردار 

همان مؤسسه محل استخدام به کار ادامه دهند. بعضا حتی  انستند تا پايان دوره اشتغال، درخواستند می تونداشتند، اگر می

می توانستند با حفظ وضعيت استخدامی، محل کار خود را از شهری به شهر ديگر منتقل نمايند. رژيم سلطنتی بورژوازی 

ران تأثيرپذيری از دستاوردهای پيکار کارگ از ديرباز، زير فشار مبارزات مستمر توده های کارگر ايران و جهان،

در مقابل اين سطح از خواستهای بی رمق و نازل يک اليه از طبقه کارگر عقب نشينی کرده  ،اروپای شرقی و غربی

بود. امکانات بسيار محقر و محدودی که تا زمان سقوط آن رژيم و استقرار فاشيسم درنده اسالمی سرمايه همچنان وجود 

» سازندگی«المللی پول و افراشتن بيرق يل ساختاری صندوق بينداشت. دولت رفسنجانی با اجرای توحش آميز طرح تعد

عيار فاشيستی، مقدم بر هر چيز تيشه بر ريشه همين حداقل های حاصل سالها مبارزات کارگران زد. او و تيم حمام تمام

سخه يبکارانه نای به نام استخدام کارگر يا تضمين اشتغال نيروی کار حتی همان تضمين  فرطومار پديده ،خون همراهش

پيچی نظام سرمايه داری را به طور کامل درهم پيچيدند. کل آنچه را که زمانی احمد توکلی  درچهارچوب قانون کار 

وه ن رفته بود، لباس اجرا پوشاند. استخدام کارگر به شيباله دافاشيستی اسالمی تنظيم و زير فشار اعتراض کارگران به ذ

، سفيد به اجاره نيروی کار با قراردادهای موقت چند ماهه، يک ماهه، چند روزه سابق تعطيل گرديد و جای خود را



يا بدون هيچ قرارداد سپرد. سرمايه داران قدرت تحکم بدون هيچ چون و چرا يافتند و از اختيار بدون هيچ قيد و  امضاء

 و انسان ستيزانه بورژوازی فاشيستی» سازندگی«شرط برای بيکارسازی و اخراج توده های کارگر برخوردار شدند.  

اسالمی با اين کار ضربه بسيار کوبنده و مهلک ديگری  بر شيرازه هستی جنبش کارگری ايران وارد ساخت. جنبشی 

به اندازه کافی ضعيف و فرسوده شده بود، اينک فشار کوه عظيمی از   ربات پی در پی و خرد کننده پيشينکه زير ض

رک هيچ روزی به گاه تشامگاه اشتغال را بر سر خود سنگين می يافت. هيچ کارگری در ناامنی و فقدان هر نوع تضمين 

دانست که آيا فردا صبح او را به کارخانه يا هر مرکز کار ديگر راه خواهند داد يا مانع ورودش خواهند محل کار نمی

ه رفسنجانی بر جنبش کارگری از شد. اثر تخريبی و اضمحالل آميز اين راهکار فاشيستی جمهوری اسالمی و تيم درند

» سازندگی«بسياری  ضربات ديگر سهمگين تر و ويرانسازتر بود. هيچ اغراق آميز نيست اگر بگوئيم که آنچه زيرنام 

توسط طبقه بورژوازی و فاشيسم هار اسالمی بر طبقه کارگر ايران تحميل شد به لحاظ ابعاد فاجعه آفرينی و کوبندگی 

  ی ايران بيسابقه بود. در تاريخ سرمايه دار

در شرايطی که سيل سرمايه های خارجی بازار انباشت داخلی را در خود می پيچيد، سرمايه های داخلی حوزه های هر 

می کردند،  طول و عرض سرمايه اجتماعی کشور با بيشترين شتاب افزايش می يافت  اشغالتر پيش ريز را  چه وسيع

، هزار در چنين وضعی کارگران فوج، فوج و هزار آری کم سابقه باال می رفت،  ای و شمار سرمايه داران به گونه

 رعب انگيز و کشندهبسيار مانده و شاغل آوار می شد. فشار کار ها بر شانه همزنجيران باقیاخراج می شدند. کل کار آن

شمشير دموکلس باالی سر  دادند زيرا خطر اخراج و بيکاری مثلمی گرديد. کارگران جسارت اعتراض را از دست می

ها توسط سپاه پاسداران و بسيج و ارتش و پليس به فاشيستی ترين و ها می چرخيد. مبارزه جمعی و اعتصابات آنآن

ها، کنار خط ها در پشت ماشينهارترين شيوه ممکن به خون کشيده می شد. گفت و شنودها و نجواهای اعتراضی آن

توسط نهادهای پليسی منفور و مزدور اندرونی مانند شوراهای اسالمی، خانه کارگر،  توليد يا هر گوشه ديگر محيط کار

ها در نطفه خفه می گرديد و از فرياد شدن باز می ماند. قهر وحشت آور اقتصادی توسط های اسالمی و مشابه اينانجمن

راه را بر هر گونه ابراز وجود جا قهر نظامی و پليسی راه تکميل می پيمود. زمين و زمان جهنم سرمايه داری يک

جدی و همه جا حاضر از  ميزان تضمين اشتغال و خطر فوری،جنبشی کارگری می بست. در اين ميان از بين رفتن هر 

زد و به زمينگيری تهديد می کرد. تاريخ دست دادن کار، بيش از تمامی مخاطرات ديگر هستی اين جنبش را شالق می

هها د ،ح و پرخروش حاکی است که حداقل در جوامعی مانند ايران، قهر اقتصادی سرمايهنظام بردگی مزدی بسيار صري

له در فاصبه خاطر آريم که ، مبارزه طبقاتی توده های کارگر را به عقب می راند. و نظامی بار بيشتر از قهر پليسی

داد و ر وحشيانه نظامی قرار میرژيم شاه هر اعتصاب و خيزش کارگری را با تمامی توان آماج قه 57تا  52های سال

کرد اما جنبش کارگری هر روز رکورد نوينی را به لحاظ کثرت شمار اعتصاب و از کار انداختن چند سرکوب می

اه سه ه کوتترين دليل اين کار رونق چشمگير بازار اشتغال در آن دورای چرخه کار و توليد پشت سر می نهاد. مهم هفته

به شدت امروز از وحشت بيکاری به خود نمی لرزيد و اين غم سنگين که گرسنگی و آوارگی  ساله بود. توده کارگر

 ناشی از بيکار ماندن، خود و فرزندانش را به هالکت خواهد انداخت، بسيار کمتر از امروز او را در خود می پيچيد.

  

 فاشيستی و بازسازی چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران» سازندگی«

های به هم پيوسته آدم سوزی کرد. بر اساس آمارهای دولت رفسنجانی چرخه بازتوليد سرمايه داری ايران را کوره  

تومان  25446تومان به  2490منتشره دولتی در طول هشت سال رياست جمهوری او، سطح دستمزد ماهانه کارگران از 



 رترين شاخص باال رفتن قيمت ها در بازار سرمايه داریمعتب نرخ برابری لایر با دالر کهمدت  در طول همينرسيد. 

تر در حالی که قيمت مايحتاج اوليه معيشتی توده  تومان افزايش يافت. به بيان شفاف 175تومان به  9، از ايران است

ها در برابر فوران می کرد، منحنی افزايش مزد 20ترين سطح ممکن  کارگر يا بهای بازتوليد نيروی کار، حتی در نازل

برابر بالغ می شد. ترجمه دقيق زمينی اين ارقام آنست که فشارکوبنده و خرد کننده   8صعودی ترين نقطه خود فقط به 

بی های نس جهش وار اضافه ارزشو استثمار کارگران حتی اگر از افزايش های چندين برابری ناشی از سير تصاعدی 

ته است. در مورد اينکه فشار مرگبار حاصل از هر دو شکل تشديد وحشيانه پوشی کنيم باز هم دو و نيم برابر باال رف چشم

نرخ استثمار طبقه کارگر توسط وحوش سرمايه دار در طول اين مدت به کجا سر سوده است و تا چند برابر پيش تاخته 

ش کامالً انفجاری و زند که نرخ اين افزايدر دست نيست اما همه شواهد بانگ می دقيقی است طبيعتاً هيچ داده آماری

 حيرت زا بوده است.

 کارگران را در بازسازی چرخه دهشتناک بورژوازی ايران با قيادت تيم رفسنجانی کل اضافه ارزش های حاصل استثمار

ای پيرامون جهتگيری به نکته يه داری پيش ريز کرد. در همين جابحران زده، فروپاشيده و جنگ ديده اقتصاد سرما

در  1376تا  1368ريزی ها و سياستگذاری های اقتصادی اين دوره اشاره کنم. فاصله زمانی ميان مستولی بر برنامه

همان حال که توفان خصوصی سازی با کوبنده ترين سرعت و شدت بساط مالکيت دولتی را جمع می نمود. اما دولت 

ی ديگر تاريخ سرمايه داری ايران، حتی بيش از کليه ممالک روز دنيا در بازسازی سرمايه بيش از تمامی دوره ها

ا هی نقش می نمود. اساس سياست گذاريچرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی کشور و چالش بحران سرکش اقتصادی ايفا

ها ن زمان ممکن تمامی زيرساختتري ميليون کارگر روز جامعه، در سريع 15استثمار بيش از شديد فزاينده آن بود که با ت

ای مورد نياز سرمايه اجتماعی کشور بازپردازی و گسترش يابد. با اين کار کل طبقه سرمايه دار ايران و تأسيسات پايه

المللی خواستار انباشت سرمايه در بازار داخلی، از پرداخت هر نوع هزينه برای ايجاد اين و تمامی سرمايه داران بين

اندرکار سازندگی فاشيستی، با اين راهبرد، زنجيره رساخت ها به طور کامل معاف شوند. مافيای دستتأسيسات و زي

خطوط راه آهن، راه، جاده، بنادر  آبرسانی، های برق رسانی، بسيار طويلی از انواع سدهای مخزنی، نيروگاهها و شبکه

های حمل و نقل هوائی، دريائی، زمينی، پل ها، بکهبا اسکله های متعدد و ظرفيت بارگيری بسيار باال، فرودگاهها، ش

ها با اضافه ارزش های حاصل تشديد استثمار طبقه کارگر تأسيس  ها احداث نمود. کل اينبزرگ راهها، مترو و مانند اين

ن يهای نفتی نيز بر همو به صورت کامالً رايگان در اختيار سرمايه داران داخلی و خارجی قرار گرفت. اضافه ارزش

ای را به لحاظ دريافت وامهای خارجی ها هم اکتفا نکردند. دولت رفسنجانی دوره کامالً تازهگرديد، به اين بستر سرازير

ميليارد دالر از دولت آلمان وام دريافت کرد. همزمان به  ۴٠در تاريخ نظام بردگی مزدی ايران باز گشود. فقط يک قلم 

 تا هر کجا که» آتش به اختيار«ت عظيم اقتصادی دولتی دستور داد که هر کدام کليه وزارت خانه ها، بانک ها، مؤسسا

امکان دارند، قراردادهای متنوع وصول وام با مراکز مالی بين المللی، شرکت های خارجی يا دولت ها منعقد سازند. 

همگان بود. چندين ده  ليست دقيق اين وام ها، هيچ گاه توسط هيچ نهادی منتشر نشد اما يک چيز همه جا جلوی چشم

های مورد نياز  حوزه ايجاد زيرساخت شکل وام وارد بازار داخلی شد. کل اين سرمايه ها در ميليارد سرمايه خارجی در

ای پيش ريز گرديد و حال طبقه کارگر ايران های افسانه طبقه سرمايه دار و با هدف دستيابی آنها به نرخ اضافه ارزش

دارو  ،ر پی خورد و خوراکدفاجعه بار پی  شدن هایگ آور و سالخی خ استثمارهای موحش مربود که بايد با تحمل نر

دولت ها و مؤسسات مالی جهانی يا کالً  تقديمها را و سودهای کهکشانی آنرا بازتوليد و درمان خود، اين سرمايه ها 

ه داری ايران را به لحاظ نرخ استثمار نيروی ها سرماي. مجموعه اين طرح ها و اقدامبنمايدالمللی طبقه سرمايه دار بين



 300پررونق ترين دوره ها ما با نرخ استثمارهای  جديدی ساخت. در رژيم شاه حتی در شکوفاترين و دورهکار وارد 

 1200و  1100درصدی مواجه بوديم. اين نرخ در دوران سازندگی فاشيستی و ميدانداری تيم رفسنجانی مرز  400و 

های مورد استناد ما صرفاً حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و کالً توليد درصد را پشت سر نهاد. از ياد نبريم که داده

ثانيه ای ميان  يا چندين هائی که از ورای داد و ستدهای چندرا مطمح نظر دارد. سونامی های حيرت انگيز اضافه ارزش

اين يا آن نهاد عظيم الجثه نظام بردگی مزدی يا اين و آن آن سرمايه دار،مزرعه انباشت اين يا » سرمايه های مجازی«

ً در شمول هيچ محاسبه يا درسيطره هيچ  مافيای غول پيکر و صاحب قدرت سرمايه داری را سيرآب کرده اند طبيعتا

ميليون  14 های حاصل استثمار مرگباروار اضافه ارزش سيلحساب و کتاب آماری قرار نمی گيرند. سرشکن سازی 

های نفتی و دهها ميليارد دالر وام های خارجی به عرصه احداث و تحکيم کارگر همراه با کوه عظيم اضافه ارزش

ای برای کل طبقه سرمايه دار ايران فرصتی از همه لحاظ طالئی پديد آورد تا هزينه توليد کاالهای خود را تأسيسات پايه

  در عوض ارقام سود و سرمايه های خويش را هر چه غول آساتر کنند. ترين سطح ممکن تنزل دهند و به پايين

 7452از رقم  1376تا  1370های توليد شده توسط کارگران فقط در فاصله ميان در بخش کشاورزی اضافه ارزش

سال، حتی با محاسبه قيمت ثابت سال  6ميليارد لایر رسيد. اين افزايش در طول همين  43000ميليارد لایر به سقف 

ميليارد لایر صعود کرد.  42000ميليارد به باالی  34000اخير، از مرز هشت هزار ميليارد لایر عبور نمود و از 

ز های مرکتغييرات بخش معادن بسيار چشمگيرتر و گوياتر بود. بر اساس مندرجات سالنامه آماری کشور و گزارش

معدن تجاوز نمی نمود که از اين تعداد  718خورشيدی از  1365ار کل معادن ايران تا سال آمار جمهوری اسالمی شم

 بنگاه در مالکيت دولت سرمايه داری قرار داشت. در سال 282مؤسسه تحت مالکيت سرمايه داران خصوصی و  436

سال هفتم رياست جمهوری سال بعد يعنی  5افزايش يافت. اين رقم  1920شمار کل معادن مورد بهره داری به  1370

را پشت سر نهاد. نکته قابل توجه اينکه در همين سال تعداد مراکز معدنی مورد بهره داری و  2700رفسنجانی مرز 

برابر معادن دولتی رسيد. گزارش ها حکايت از آن داشت که در  4تحت مالکيت سرمايه داران خصوصی به حدود 

ثرت معادن تحت مالکيت دولت تقريباً ثابت مانده است. معادن متعلق به بخش در حالی که ک 1375تا  1370فاصله ميان 

دو برابر گرديده است. باز هم تأکيد کنيم که بحث مطلقاً حول خصوصی و دولتی بودن سرمايه نيست.  حدودخصوصی 

رمنشانه تر نيروی تفاوت است. سخن بر سر فراهم شدن شرايط برای استثمار هر چه برب اين امر برای طبقه کارگر بی

ها سرمايه داران نوظهور  کثيرالعده  کار توسط سرمايه است. شرايطی که سرمايه داران خصوصی سابق و چند برابر آن

ها شيفته و شيدا می ساخت. استخوانبندی  را به تاراج هر چه وحشيانه تر خوان يغمای اضافه ارزش دولتمرد و دولت نشين

تگاههای يا کالً دس ، امنيتی، قضائی،نهادهای نظامی و پليسی، فرهنگی، سياسی، ايدئولوژيکنظم سرمايه به لحاظ وفور 

گسترش می يافت. همه کسانی که  مستمرا ،ريزی چرخه کار و توليد  سرمايه داریبرنامه سرکوب فيزيکی، فکری و

 ه اجتماعی طلب می نمودند. همهدر مالکيت سرماي و رويائی سوار ماشين دولتی سرمايه می شدند، سهم کامالً مطلوب

هفت تا هشتاد  ميليون کارگر 15خواستند صاحب سرمايه های  کالن شوند و پويه استثمار فاجعه بار و فرساينده  می آنها

های شيرين اين وحوش درنده را لباس واقعيت می پوشاند. خوابمسلما  تشديد لحظه به لحظه اين استثمار، همراه باساله 

افتادند و در عوض طول و عرض طبقه سرمايه دار حيرت انگيز روز بيشتر می فرسودند و به هالکت می کارگران هر

فقط  1365حجم سرمايه های پيش ريز در اين قلمرو که تا سال  قبال گفتيم.افزايش می يافت. در مورد بخش معادن 

 صد و شش ميليارد و چهارصدبه يک ،ستیسازندگی فاشي» سردار«ميليون لایر بود در سال دوم رياست جمهوری  6825

 و چهل و دو ميليون لایر رسيد.



 و غرش کوبنده بحران اقتصادی»!! سازندگی«فروپاشی 

بر روی هم »! سازندگی«چيره دست » سرداران«هنوز مالط و مصالح کاخ انباشت و رونق سرمايه داری با معماری 

شيرازه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی زير فشار زلزله بحران به و » سيل فنا نقش امل باطل کرد«چيده نشده بود که 

زد که بحران مجال نخواهد ورطه فرويزی افتاد. ماجرا از همه لحاظ روشن بود. زمين و زمان سرمايه داری بانگ می

شرح به داد و هيچ رحمی به رؤياهای ممنوعه رفسنجانی و بورژوازی ملتزم رکاب وی نخواهد کرد. عوامل بحران، 

  کردند و اذن دخول می خواستند.شتاب زده دق الباب می نمودند، يکی، يکی، خود را معرفی میزير 

اين موضوع نيازمند يک توضيح ويژه است. وقتی از » يک روزه ره صد ساله می رفت«ترکيب ارگانيک سرمايه  -1

های ثابت و متغير وی نسبت ميان بخشها معموال بر رشود، ذهنمتوسط ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی صحبت می

، اما وقتی بحث آثار و عوارض ترکيب آلی سرمايه بدون شک درست استسرمايه صنعتی متمرکز می گردد. اين تمرکز 

تواند ما را دچار اشتباه سازد. نقطه عزيمت  مارکس ها در ميان است میبحران بر روی پويه افت نرخ سود و روند وقوع

يه داری،  سرمايه به مفهوم عام آن و نه اين يا آن شکل متعين سرمايه، مثالً مالی، صنعتی يا تجاری در آناتومی سرما

المللی، زمانی که از تأثيرش بر زايش بحران است. ميانگين ترکيب آلی سرمايه اجتماعی در هر جامعه يا درسطح بين

شود سرمايه که بابت بهای نيروی کار پرداخت نمیشود بايد دقيقاً از همين منظر کاوش گردد. کل آن بخش  صحبت می

مستقل از اينکه چه شکلی داشته و در کدام حلقه از چرخه بازتوليد سراسری سرمايه داری قرار گيرد، عمالً  حالت 

تحت تملک مؤسسات  کند. کوهساران سر به فلک کشيده سرمايه هائی که در سراسر جهان روز، سرمايه ثابت را پيدا می

پيکر مالی، بانکهای عظيم الجثه، بازار بورس، دولت ها يا بنگاههای ديگر هستند دقيقاً چنين وضعی دارند. کل اين  غول

های تويد شده توسط طبقه کارگر جهانی سرمايه ها همسان بخش ثابت سرمايه صنعتی سهم سود خود را از اضافه ارزش

ه ها يا سودها داشته باشند. اين سخن مارکس ک در توليد اين اضافه ارزش مستقيمی نقش احياناکنند بدون آنکه دريافت می

سرمايه ثابت هيچ ارزش جديدی توليد نمی نمايد فقط بخشی از ارزش خود را در قالب هزينه توليد به محصوالت جديد 

عظيمی  سهموط است بر های تازه مربدر توليد ارزش فقدان نقشکند و سپس برداشت می نمايد، تا جائی که به منتقل می

قابل تعميم می باشد. ولو آنکه اين سرمايه ها در شکل خاص خود هيچ بخش  هم اين کوهساران غول آسای سرمايه از اين

ارزششان را هم به هيچ محصول جديدی منتقل ننمايند. نکته اساسی آن است که برای لایر به لایر ارقام متشکله خود سود 

نياز به گفتن نيست که هميشه و همه جا بخشی از  ر پرولتاريای جهانی به تاراج می برند.مطلوب را از حاصل استثما

سرمايه های تحت کنترل بانکها، بازار بورس و ساير مراکز و مؤسسات مالی، به صورت وام يا صور گوناگون ديگر 

ر مهمی چنين نيست و اين توسط سرمايه داران صنعتی در حوزه های متنوع توليد پيش ريز می شود اما بخش بسيا

های ساالنه توليد شده توسط توده های کارگر دنيا بر کل  اضافه ارزش سرنوشت را پيدا نمی کند. نکته اساسی آنست که

گردد و نرخ سودهای رايج بازارهای جهانی سرمايه داری خارج قسمت اين تقسيم است. از می المللی تقسيم سرمايه بين

رفسنجانی و سرکشی بحران دور نشويم. گفتيم که سرمايه های زيادی سيل آسا وارد پويه بحث خويش در مورد دوره 

ای مورد نياز بازسازی چرخه ارزش افزائی سرمايه مانند انباشت شدند. صدها ميليارد تومان در قلمرو تأسيسات پايه

 گذاری شد. زيرساخت های مشابه سرمايههای آب، برق يا راه، بندر، راه آهن، فرودگاه، نيروگاه، سد، حمل و نقل، شبکه

 43ها رکورد حيرت انگيز پيش ريز در آن هبرابر گرديد و حجم سرماي شمار معادن مورد بهره برداری تقريباً چهار

برابر را پشت سر نهاد. مشابه همين روند، با شتاب کندتر در بخش صنعت اتفاق افتاد. تعداد جواز تأسيس کارگاههای 

 مورد به شانزده هزار و چهارصد و بيست و پنج 1370بود در  2300کمی بيشتر از  1365ه در سال جديد صنعتی ک



رسيد. پيش ريز انبوه سرمايه فقط به اين حوزه ها محدود نماند. تأسيس دانشگاه آزاد اسالمی و گسترش سرطانی مراکز 

قالم نجومی سرمايه ها را به سوی خود پرورش نيروی کار متخصص مورد نياز سرمايه داران داخلی و خارجی نيز ا

ميليارد دالر وام از دولت آلمان و وام های متعدد ديگر را هم به اين ارقام اضافه کنيم. کل اين سرمايه  40جذب کرد. رقم 

 ها با اين ابعاد کهکشانی، عظيم ترين حجم سودها  و طالئی ترين نرخ سودها را می خواستند. طبقه کارگر ايران بايد با

کرد تا به ها غرق میفرسودن، هالکت و تباه کردن هستی خود سراسر جهنم سرمايه داری را در سيالب اضافه ارزش

اين نياز پاسخ گويد و نرخ سود مطلوب سرمايه اجتماعی را تضمين نمايد. چنين چيزی به هيچ وجه امکان وقوع نداشت. 

وحشيانه ترين شکل سالخی  ونها کارگر را انفجارآميز باال بردند،طبقه سرمايه دار و دولت رفسنجانی فشار استثمار ميلي

ها را به اوج رساندند، اما معيشت و دارو و درمان و سرپناه را بر توده های کارگر تحميل کردند، نرخ اضافه ارزش

 رخدادی که برای نرخ سود مورد احتياج سرمايه ها کفاف نداد. نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش پيشی جست،

 به دنبال آورد. ارزش افزائی سرمايه اجتماعی راتنزل فاحش  نرخ سود و توفش بحران در چرخه 

هر چه حجم انباشت افزون تر شد، هزينه توليد باالتر رفت. امری که قهری چرخه توليد سرمايه داری ايران است.  -2

پويه سامان پذيری سرمايه اجتماعی ايران به شکل بخش مهمی از سرمايه ثابت اعم از فيکس يا گردشی پيش ريز در 

سرمايه از بازارجهانی خريداری می گردد. هزينه واردات اين بخش معموالً بسيار باال است و همين هزينه باال  -کاال

که  ایتأثير تعيين کننده ای بر روی بهای تمام شده کاالها و الجرم قيمت توليدی کل محصوالت بر جای می گذارد. پديده

 کند و شرايط وقوع بحران را مهيا می سازد.روند افت نرخ سود را تشديد می

چشمگير واردات کاالها، اعم از سرمايه ای يا مصرفی،  نياز سرمايه اجتماعی پيش ريز گسترده سرمايه و افزايش  -3

ستدهای نفتی به عنوان عظيم ترين برد. ميزان اين احتياج و افزايش در حدی بود که داد و  ايران به دالر را وسيعا باال

نيازهای ارزی را نمی داد. در چنين وضعی  تضمينترين منبع تأمين ارز، به هيچ وجه کفاف  حوزه صادرات و مهم

تومان سير  9دولت سرمايه باال بردن بهای دالر را دستور کار خود ساخت. نرخ دولتی دالر که تا آن وقت حول محور 

تومان گذشت. روند صعودی بهای دالر، به نوبه خود هزينه توليد کاالها  175 رفسنجانی از مرزرد در طول دوره کمی

در نظر داشته باشيم که افزايش بهای ارز، نه هميشه اما زمانی  را افزايش داد و بالعکس نرخ سودها را زير فشار گرفت.

عی اتفاق می افتد، به مثابه يک مکانيسم افزايش که به عنوان جبر طبيعی چرخه بازتوليد و سامان پذيری سرمايه اجتما

صاحبان سرمايه ديگر عمل می کند. امری که به نوبه خود انتقال اضافه ارزش ها از حوزه معين توليد آنها به حوزه های 

    . توده های کارگر می کرد تشديد موحش تر استثمارو در اينجا سرمايه داران ايران را باز هم آماده  قلمرو نخست در

» سرداران«ها و نسخه پيچی های  ريزیهای باال خيلی زود رخساره های آغاز بحران را بر کرانه برنامهمجموع داده

در دومين سال دومين دوره رئيس جمهوری رفسنجانی ارزش محصول  1374سال  سازندگی فاشيستی ظاهر ساخت. در

ابقه به سقف کامال بی س» توليد ناخالص داخلی«بان بورژوازی اجتماعی ساالنه کار و توليد طبقه کارگر ايران يا به ز

نقطه اوج محصول اجتماعی يعنی  1355سال » توليد ناخالص« برابر 40 ميليارد لایر صعود نمود. اين رقم 184186

ر در دوره وساالنه کار و توليد طبقه کارگر ايران در رژيم جنايتکار شاه بود. از قياس با گذشته دورتر بگذريم، رقم مذک

يعنی توليد  1370برابر سال  4، حتی با 1360سال » توليد ناخالص داخلی«برابر  23حاکميت جمهوری اسالمی نيز با 

موضوع را به شکل ديگری بيان کنيم. بر  برای اينکه ابعاد ماجرا بهتر روش شوددو سال قبل از آن، برابری می کرد. 

اساس همان داده های منتشره از سوی مرکز آمار ايران، ارزش محصول اجتماعی کار و توليد طبقه کارگر در سال 

بوده است و اين رقم به قيمت ثابت همين سال در دوره دوم زمامداری رفسنجانی به ميليارد لایر  13297برابر  1361



ارقام و شواهد بانگ اين همه برابر سير صعودی پيموده است.  12 افزايش يافته است يعنی تا ميليارد لایر 242 156

می زدند که نرخ اضافه ارزش ها با همه رشد انفجاری خود پاسخگوی تضمين نرخ سود مورد نياز کوه سرمايه های 

  داد.  به پويه انباشت مجال پيش تازی نمی ،پيش ريز شده نيستند. بحران بيش از اين

ميليارد دالر عبور می کرد،  30در شرايطی که عقربه واردات ساالنه سرمايه اجتماعی ايران از رقم ، 1370در سال 

ناگهان تراز حساب جاری دولت اسالمی با کسری کامال بی سابقه يازده ميليارد و چهارصد ميليون دالری مواجه شد. 

نرخ ارز با شتاب ان برای واردات کاالهای سرمايه ای را از دست داد. رژيم توان پرداخت ارز مورد احتياج سرمايه دار

تومان   234تومان رسيد و در سال بعد از آن تا  175قيمت هر دالر امريکا به  1373رو به افزايش نهاد. در سال 

ز ماندند. افزايش تومان يا حتی کمتر با 9صاحبان تراست ها و بنگاههای عظيم صنعتی از تهيه ارز به قيمت صعود کرد. 

 بی پايه و با محاسباتحتی بهای ارز، هزينه توليد محصوالت و قيمت بازار کاالها را سرطانی باال برد. نرخ تورم 

در پاره ای موارد سر از صد در صد نرخ واقعی  درصد را به نمايش گذاشت، 50يز دروغين دولتی شاخص حيرت انگ

تومان  300ساحل  ز هم فوران کرد و برای خيز به قله های دورتر، بردالر بابهای  1374. در و گاه بيشتر بيرون آورد

ليه اقتصادی و پليسی عزمين و زمان جهنم سرمايه داری را آتشفشان قهر سازندگی فاشيستی » سرداران« لنگر انداخت.

تمزدهای ه اوج رفت و دسکارگران کردند. فشار بر سطح معيشت کارگران انفجارآميز شد. قيمت مايحتاج اوليه معيشتی ب

ودجه نشد. کسری ب ها واقعی با بيشترين شتاب روند افت پيمود. کل اين تهاجمات و بربريت ها باز هم عالج درد سرمايه

در وسط راه از تداوم  يکی پس از ديگری شکست. پروژه های عظيم پيش ريز سرمايهتازه ای  ساالنه هر سال رکورد 

بحران کل چرخه حيات سرمايه داری را در از تأسيسات صنعتی نيم ساخته پر گرديد. ری جهنم سرمايه دا. ندباز ماند

  موج های خود غرق کرد.خروش 

   

  طغيان مبارزات توده های کارگر

به پايان نرسيده بود که تندباد اعتراضات و اعتصابات کارگری شروع به توفيدن  فاشيستی »سازندگی«هنوز سال دوم 

 8شرايطی نامساعد و حتی وخيم قرار داشت. آوار فشار اقتصادی جنبش کارگری ايران به لحاظ تدارک پيکار در کرد. 

سال جنگ جنايتکارانه رژيم های صدام و جمهوری اسالمی، با قدرت فرسايندگی زايدالوصفی بر زندگی طبقه کارگر 

ادامه  60سهمگينی روزهای بعد از خرداد سال  سنگينی می کرد. سرکوب فيزيکی و فکری کارگران با همان مهابت و

، »انجمن های اسالمی کار«، »شوراهای اسالمی«داشت. کارخانه ها از وجود نهادهای منفور و متعفن پليسی مانند 

، مجال هر تنفس اعتراضی را از سرمايه فضای مؤسسات خصوصی، دولتی و همه مراکز کاربود.  پر» خانه کارگر«

 دولت اسالمی بورژوازی از کليه مجاری ممکن و به کمک تمامی ساز و برگ ها و اهرم ها،مود. کارگران سلب می ن

ا بودند، زير» انتخابات«توده کارگر را کنترل می کرد. کارگران مجبور به حضور در سناريوهای فريب موسوم به 

در اين معرکه گيری شوم اجباری را  برای خريد مواد غذائی جيره بندی شده دولتی بايد شناسنامه ممهور به مهر شرکت

در مساجد مراکز کار، شرکت در  »!!فرايض دينی«نشان می دادند. رفتن به مسجد و تکايای محله مسکونی، اجرای 

» حق«نقش ابزار قهر اقتصادی سرمايه را ايفا می کردند و عدول از آنها با محروميت از  مراسم گوناگون دولتی همگی

مجازات می شد. جاسوسان رژيم در سلول، سلول مراکز کار حاضر بودند و هر نجوای اعتراضی  خريد اين يا آن کوپن

همه اين بليه ها از پيش بر سر کارگران آوار بود، اما با آغاز کار دولت رفسنجانی توده کارگر را گزارش می کردند. 

تقيم مالکانه سرمايه داران سپاهی، نظامی بسيار حادتر و وخيم تر گرديد. يک دليل مهم اين تشديد و وخامت، حضور مس



درصد  70امتياز پيش ريز سرمايه، در بيش از » سازندگی فاشيستی«و پليس در غالب کارخانه ها و مراکز کار بود. تيم 

عرصه های جديد يا حتی قديم اقتصادی را به سپاه پاسداران، پليس، حوزه های علميه، آستان قدس يا نهادهای نظامی و 

ديگر و به هر حال دستگاههای نيرومند سرکوب فيزيکی و فکری طبقه کارگر واگذار کرد. در اينجا نيز بايد يک ی امنيت

غرض کتاب حاضر، از طرح اين موضوع يا اشاره به مالکيت سپاه پاسداران بر بار ديگر بر اين نکته درنگ کنيم که 

ون های هار و ارتجاعی بورژوازی جنجال يتوسط اپوزيسبخش عظيمی از سرمايه اجتماعی ايران، مطلقا از سنخ آنچه 

می شود، نبوده و نمی باشد. معضل طبقه کارگر وجود سرمايه، وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار، وجود رابطه 

کار مزدی است. اينکه مالک سرمايه کدام فرد، شرکت، مافيا، تراست، هولدينگ يا گروه وحوش می باشد، هيچ تفاوت 

اگذاری و بحث در بررسی رخدادهای اقتصادی دوره رفسنجانی از پيش کشيدن يد نمی آرد. درست به همين دليلدخاصی پ

اگر در اينجا به شاخص مالکيت سرمايه داران شرکت ها و پروژه ها و کال کوه عظيم سرمايه ها به سپاه چشم پوشيديم. 

تنها دليل آن نقشی است که اين شاخص در تشديد هر چه سبعانه تر  ،اشاره می کنيمو توليد سپاهی و پليس بر مراکز کار 

حدت هر چه افزون تر سرکوب فيزيکی و فکری کارگران بازی کرده است و می کند. فشار استثمار توده های کارگر و 

، دولت و دسجانبازان، آستان ق دهای مستضعفان، شهيد،مالکيت سپاهيان، ارتشيان، پليس، بسيج، حوزه های علميه، بنيا

نظامی و اقتصادی شرائطی را حاکم  و در هم آميختگی هر چه حادتر قدرت سياسی، نظاير اينها بر کل سرمايه اجتماعی

اگر اين می رسيد. ممکن می ساخت که در سيطره آن مبارزه ، اعتصاب و خيزش توده کارگر به دشوارترين سطح 

يم، آنگاه بايد قبول کنيم که عبور ارتش کارزار طبقاتی از اين سدهای آميزا با آنچه پيش تر گفتيم با هم درمؤلفه ها ر

سنگين و سهمگين فقط حکايت يک چيز است. اينکه اين پيکار در هيچ شرايطی تعطيل پذير نيست. از جمله در دو دوره 

ه چند شد. ب نفرت بار رياست جمهوری رفسنجانی نيز نه فقط تعطيل نشد که روز به روز سرکش تر و طغيان آميزتر

  مورد از اين اعتصابات و خيزش ها نظر اندازيم. 

  

  کارگر کفش ملی 13000اعتصاب عظيم 

» طبقه بندی مشاغل«اعتراض به سطح نازل دستمزدها و تعويق اجرای طرح موسوم به  ، در1368ماه دی  اعتصاب در

وسعت، شدت و دامنه  بر شمار خواست ها،پروسه وقوع اعتصاب را تسريع کرد و رخداد حاد ديگری نيز  اماشد، آغاز 

آن افزود. در روزهای منتهی به آغاز اعتصاب، اين خبر در ميان توده کارگر پيچيد که رفسنجانی عزم جزم نموده است 

به فرزند يکی از سرمايه داران همپيوند  اندککارخانه بزرگ کفش ملی را مطابق معمول در ازای مبلغی  22تا کل 

ت و نام داش» کابلی«را احراز کند صنعتی د. سرمايه داری که قرار بود مالکيت اين غول عظيم الجثه خويش واگذار کن

انجام معامله و انعقاد قرارداد را به بيکارسازی گسترده نيروی » کابلی«خبر اضافه می نمود که سر می برد. در آلمان به 

ه استقبال دولت رفسنجانی مواج با شرطی که بالفاصله موکول نموده است. پيشکار و اخراج شمار کثيری از کارگران 

ت ار سختی معيشها پيش زير فش . شنيدن اين خبر موج قهر توده های کارگر را که از مدتگرفتو مورد قبول قرار  شد

  د.ش شتابناک فرياد و فريادها سريعا جنبشبسيار طغيان بود به فاز انفجار رساند. زمزمه ها ، آماده و کوه نارضائی ها

، دست در دست هم، يکصدا، همرزم و همزمان چرخ کار و توليد کفش ملی کارخانه به هم پيوسته 22کارگر در  13000

خيزشی که برای سرمايه داران صاحب مجتمع هيچ از چرخش باز داشتند.  غول پيکر صنعتی تراستاين را در سراسر 

لت های عراق و ايران هم، کارگران مبارزه ای با همين جنگ جنايتکارانه دو شدر غر قبلدو سال غيرمنتظره نبود. 

شروع گرديد. مديريت کل مجتمع از مدت ها » آزاده«وسعت را سازمان داده و پيش برده بودند. اعتصاب از کارخانه 



ا را لباس اجر» غلطبقه بندی مشا« موسوم به پيش زير فشار اعتراض کارگران اعالم کرده بود که هر چه زودتر طرح

خواهد پوشاند. اين وعده اما مطابق معمول توخالی باقی ماند و با گذشت ماهها، هيچ نشانی از اجرای طرح، در هيچ 

کارگران عاصی بودند و دريافت خبر فروش مجتمع و چشم انداز بيکارسازی های بخش از شرکت مشاهده نگرديد. 

 و دست به اعتصاب زد» آزاده« وت افتد. توده کارگر شاغل در واحدکه بر خرمن بار داشتنقش کبريتی را  ،وسيع

، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و فسخ هر نوع قرارداد فروش شرکت را يکجا درصدی دستمزدها 30خواست افزايش 

جها نبدون هيچ نياز به پست و پيک يا خبررسان، از فضای دردها، ر خبر آغاز اعتصاب در همان روز با هم ليست کرد.

رسيد. کارگران شرکت مجتمع به گوش کل توده کارگر شاغل در آن  عبور نمود و و هستی واحد طبقاتی و اجتماعی

ارگران کشاهد به اعتصاب پيوستند و دقايقی بعد همزنجيران آن ها در کارخانه پارس نيز دست از کار کشيدند. شعله قهر 

به ورطه تعطيل افتاد. چرخ واحد مهم صنعتی کفش ملی  22سريع کل  راز کارخانه ای به کارخانه ديگر زبانه زد و بسيا

و همزمان چرخ تهديد، توحش، قهر و سرکوب سرمايه با بيشترين سرعت ممکن شروع به چرخيدن  خوابيدتوليد سود 

، هيا جالدان محاکم شرع سرماي همه عوامل ارعاب و بربريت سرمايه داری بسيج شدند. مزدوران قوه قضائيهکرد. 

چکمه پوشان مسلح پاسدار و بسيجی، عمله و اکره دولت نشين بورژوازی در وزارت کار، وعاظ مساجد و ساير قوای 

 آفرينی افزونتر خود در قياس با سايرين تا از ظرفيت جنايت ندهر کدام کوشيدحاضر گرديدند. شرکت کشتار در محل 

د. کارگران بر دو خواست محوری خود اصرار ورزيدند و خدم و حشم سرکوبگر سرمايه خواهان بازگشت نسخن گوي

 بودن اعتصاب دادند!!.» حرام«حکم به مراجع فقه بورژوازی شروع به اجتهاد نمودند و توده کارگر به کار شدند. 

کارزار مقدس خويش عليه استثمار و سبعيت  آن را »اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد«با سر دادن شعار  کارگران بالعکس

ار توده کارگر با شع و حمله به صفوف اعتصابيون شدند. سرمايه خواندند. قوای قهر بورژوازی دست به کار شبيخون

 از جنگی. را رساتر ساخت اعتراض انه دولت اسالمی سرمايه پاسخ داد و فريادمقاومت، مقاومت به اين يورش وحشي

وی در يک سبر ميان استثمارشوندگان و استثمارگران، ميان کارگران و سرمايه داران، ميان توده کارگر نابرا همه لحاظ

با همه جسارت و شجاعت و گرفت. طرف اول  سوی ديگر در ارتش و سپاه و بسيج و دولت و دين بورژوازی در و

ش قدرت پيکار طبقاتی همزنجيران خويمی توانست نيرومندتر باشد، می توانست تمامی  به يقينرزمندگی ضعيف بود. 

و با محاسبه  13000در سراسر ايران را پشتوانه جنگ جاری خود داشته باشد اما چنين نبود، از کل اين جمعيت فقط 

جای ن هيچ کهيچ صدای حمايتی از کارگراچند ده هزار به طور مستقيم در اين نقطه معين جنگيدند. نفوس خانوادگی آنها 

و هيچ کورسوی اميدی برای اعالم همبستگی طبقاتی همزنجيران از هيچ گوشه افق ساطع نگرديد.  رسيدن ديگر به گوش

  اک جنبشیبود و الجرم قادر به پژو سازمان يافتگی طبقاتی آگاه سرمايه ستيز قدرت کارگران فاقد حداقلدقيق تر بگوئيم، 

  نمی گرديد.  فرياد اعتراض و طغيان کفش سازان

، عظيم ترين زرادخانه های تسليحاتی ،بورژوازی سازمان يافته، با ارتش سرکوب سراسرینين بود، اما  وضع کارگران چ

ه . با هممی گفتبرای وسيع ترين حمام خون ها  ر نعره سر می داد و از آمادگیقدرت دولتی و دستگاههای اختاپوسی قه

ر طعمه تيغ کشتا ،ليم شايد اينجا و در اين ميدانکارگران مقاومت کردند، چاره ديگری نداشتند. در صورت تساينها، 

بورژوازی نمی گشتند اما فردای آن روز، خود و فرزندانشان با گلوله قهر اقتصادی سرمايه، با رگبار گرسنگی و فقر و 

 رجبور به مقاومت بودند و چنين کردند. بورژوازی نيز بم آنانبی داروئی و بی دکتری سرمايه از پای در می آمدند. 

اهی نندگان را دستگير و رپاسداران دژخيم رژيم، شمار کثيری از اعتصاب کطينت خود تنيد و شروع به بربريت کرد. 

شعار  سهه را ب» آزادی کليه دستگيرشدگان«ها ساختند. توده کارگر بر سرسختی و ايستادگی خود افزود و شعار سياهچال



 باختگی و بربرمنشیميان کارگران آمد و در نهايت وقاحت، شعور  به !!»دادستانی«پيشين خود اضافه نمود. نماينده 

، شروع به ايراد نطق کرد. حرف اولش اين بود که اگر کارگران کفش ملی به خواست های خود دست يابند، آنگاه طبقاتی

همه کارگران راه آهن، خودروسازی ها و مراکز ديگر هم آماده طرح خواست های خويش خواهند شد!! او به گونه بسيار 

انه استثمار سرمايه و گرسنگی و فالکت و آوارگی و در مقابل شدت وحشينفرت باری از توده کارگر می خواست که 

ه آموزد، دست ب خاموشیمرگ ناشی از گرسنگی فرزندان خويش سکوت کنند، تا کل طبقه کارگر از سکوت آنها درس 

درصد سکنه جهنم سرمايه داری  80د تا سلول، سلول هستی اجازه دههيچ مبارزه ای نزند. به سرمايه داران و دولت آنها 

کارگران در حالی که از سبعيت، وقاحت و بی شرمی اين دژخيم درنده  د و سرمايه کهکشانی تر خود کنند.الط سورا م

و هار نماينده عدل اسالمی سرمايه انگشت وحشت به دهان می گزيدند شروع به ابراز تنفر از وی کردند. آنان تصريح 

تر وسيع و باز هم  ها وسيع اما دستگيری  خواهند داد. ويش به اعتصاب ادامهنمودند که تا حصول کامل خواست های خ

ردسال را به هراس و دهشت و وحشيانه تر شد. سپاه پاسداران به کومه های مسکونی کارگران هجوم برد. کودکان خ

 وسرويس های اياب . راه را بر ستبند زده و راهی شکنجه گاه کرد. در مقابل چشمان اشکبار آنها پدرانشان را دانداخت

ها پائين آوردند و به زندان افکندند. سرمايه داران، دولت سرمايه  . کارگران را کشان کشان از اتوبوسذهاب شرکت بست

هفت روز تمام به طول و قوای قهر آنها همه اين جنايت ها را مرتکب شدند اما توده کارگر از پای ننشست. اعتصاب 

ش بر مطالبات خود پافشاری کردند. آنها در چند مورد با نيروهای انجاميد. کارگران هر روز خشمگين تر از روز پي

مسلح بورژوازی عمال وارد مصاف شدند. در يکی از کارخانه ها عده ای از مزدوران را به گروگان گرفتند و آزادی 

هار مبارزات آنها را به آزاد شدن تمامی رفقای زندانی همزنجير موکول نمودند. شورای اسالمی شرکت آزاده عاجز از م

کارگر در حال اعتصاب مصمم و  13000کارگران خود را منحل ساخت، مديرعامل يکی از مؤسسات استعفا داد. 

های خويش حاضر به ختم اعتصاب  استوار اطالعيه ای صادر کردند و بسيار صريح اعالم داشتند که بدون تحقق خواست

درصدی دستمزدها، اجرای طرح  30واست تصريح کردند. افزايش خ چهارنيستند. آنها در اين قطعنامه بر اجرای فوری 

و آزادی بدون هيچ قيد و شرط کل کارگران دستگير شده فحوای  ، فسخ هر نوع قرارد فروش شرکتطبقه بندی مشاغل

مطالبات از سوی سرمايه داران و دولت سرمايه به  برخی شفاهی اين سه خواست بود. اعتصاب در روز هفتم با قبول

  تها رسيد و کارگران به سر کار باز گشتند. ان

  

  کارخانه ايران خودرو

در خاورميانه يا حتی دنيا، با دهها هزار کارگر فروشنده  عظيمپيشرفته و توسعه خودروسازی ها تا سطح يک قطب بسيار 

ايران «همان بدو تأسيس شرکت  از نيروی کار شبه رايگان و توليد کننده شط متالطم و پرخروش اضافه ارزشها

اين رؤيا توسط خيامی ها و شرکا با يک رؤيای دلربای بورژوازی ايران و رژيم سلطنتی سرمايه داری بود. » ناسيونال

ه هدف در اين عرصرگری سالهای قبل و بعد قيام بهمن، بورژوازی را از پيگيری جديت دنبال شد، شورش های عظيم کا

گر بازداشت. جنگ هشت ساله دولت های عراق و ايران پروسه تالش سرمايه داران و همسان برخی عرصه های دي

تراست ايران خودرو را عمال به يک بنگاه صنعتی توليد  اب هائی طالئی را دچار توقف کرد ودولت آنها برای تحقق خو

ا، برنامه ين قله تصميم گيری هرفسنجانی به رفيع ترتيم با عروج آمبوالنس و يا بخش مکمل صنايع نظامی تبديل نمود. 

اقتصادی صندوق بين المللی پول، با قرار گرفتن سرمايه داری ايران در مدار سياست گذاری های  باالخص ،ريزی ها

ه نفت، انرژی هست گاز،ديرين حاکمان بورژوازی احياء شد و ايران خودرو در کنار حوزه هايی مانند پتروشيمی،  رؤيای



کانون داغ طرح توسعه و تعديل اقتصادی رژيم اسالمی گرديد. ارتقاء صنايع اتوموبيل سازی به ای يا صنايع موشکی 

يک قطب مهم توليد و صدور خودروهای ارزان به ممالک خاورميانه، آسيای مرکزی و بخش های ديگر دنيا دستور 

مايه داران مدير و برنامه ريز منوچهر غروی که پيش از آن در زمره سرفاشيستی شد. » سازندگی«عاجل کار معماران 

روز شروع کار خويش را به روز بود به سمت مدير مؤسسه ايران خودرو تعيين گرديد. او » سايپا«شرکت بزرگ 

قدرت عليه توده کارگر تبديل کرد. نشست معارفه ای ترتيب داد که شمار نسبتا چشمگيری از نمايندگان مجلس   نمايش

شتند. جمعيت کثيری از عمله و اکره برنامه ريز و سياستگذار شرکت سايپا را با خود اسالمی سرمايه در آن حضور دا

به ايران خودرو آورد و اهرم های قدرت را به دست آنها سپرد. تا توانست شيادی و عوافريبی کرد، از جمله با بسياری 

شت. غروی و تيم همراه از فردای کا و جهل از کارگران دست داد و روبوسی نمود و در شيارهای مغز آنها بذر توهم

ط کار، وخامت فزاينده شرايآن روز به تدريج نقشه کار خويش برای آينده شرکت، تشديد بربرمنشانه استثمار کارگران، 

سرکوب سبعانه تر نارضائيها و اعتراضات، حدت روزافزون خفقان و اختناق امکانات معيشتی توده کارگر،  درو نمودن

مشاوران و  رؤسا،سهم همه » ها افزايش حقوق«زير نام معرض اجرا نهادند. در نخستين گام  در محيط کار را به

به هر کدام آنها يک  های حاصل استثمار توده کارگر را انفجارآميز باال برد. سرمايه دار از اضافه ارزشمستشاران 

رد و بنزين و تعميرات مجانی تقديم ک اتوموبيل صفر کيلومتر تحت عنوان فروش اقساطی با قسط های بلند مدت، سهميه

اين کار را می  او چراچند ماهی نگذاشته حکم معافيت سرمايه داران خريدار! از پرداخت اقساط را هم صادر نمود!!  

خاطرنشان می  شرکت و رئيس اند. غروی به سرمايه داران مدير، برنامه ريزکرد. پاسخش به توضيح واضحات می م

ن کار، پروسه کار و چرخه توليد را به گونه ای برنامه ريزی کنند که فشار استثمار دهها هزار کارگر نمود که بايد سازما

ه از اضاف سرمايه داران مؤسسه نه فقط افزايش حيرت انگيز سهم سودهاشرکت چندين برابر گردد. آنسان که طغيان 

اصلی و به عنوان بخش غروی همزمان ان سازد. ها را جبران کند، بلکه کوه سرمايه ايران خودرو را هم کوهسار ارزش

طرح های از پيش آماده متضمن خانه خرابی و تشديد هالکت زای استثمار چند ده هزار کارگر را دستور  تالش خود،

  اقداماتی که مقاومت و پيکار کارگران را در پی آورد. از جمله:  کار سرمايه داران مدير ساخت. 

مديريت جديد شرکت در اولين يورش بربرمنشانه خود عليه . بيکارسازی کارگران قراردادیاخراج و اعتصاب عليه . 1

اقدام جنايتکارانه ای که موج خشم و قهر هزاران توده های کارگر، حکم اخراج کارگران قراردادی را صادر کرد. 

همصدا و متحد بر روی کارگر شرکت را برانگيخت. کارگران به محض شنود اين خبر دست از کار کشيدند. همگی 

ها نشستند و فرياد اعتراض سر دادند. سپس همگام و همرزم با سر دادن شعارهای کوبنده عليه جنايت  اسفالت خيابان

آنها خشمگين و خروشان  مديريت، در فاصله ميان کارخانه جنوبی و شمالی ايران خودرو شروع به راهپيمائی کردند.

قرار دادند و خواستار لغو فوری تصميم جنايتکارانه رؤسای شرکت شدند. غروی محل کار غروی را در محاصره خود 

با مشاهده قهر توده وسيع کارگر به وحشت افتاد. شدت هراس و ترس وی از کارگران تا آنجا پيش رفت که سراسيمه و 

به عنوان  ش قدرتروزی کردند و نمايبدون فوت وقت دستور داد همه احکام اخراج باطل گردد. کارگران احساس پي

  را يک بار ديگر به تجربه ايستادند.بر بورژوازی تحميل خواست ها يگانه راه 

 1374در پائيز . در پيکان شهر مسکونیخانه های بهای ه اجار شدنبرابر  چهارشورش گسترده زنان کارگر عليه . 2

به بيان دقيق تر، سرمايه داران يا » پيکانشهر«شهرداری يک سال پس از جلوس غروی بر اريکه مديريت شرکت، 

اطالعيه ای صادر و برای کل خانواده های  ،در يک شهرک وسيع محل اسکان توده کارگر ،شهردار ايران خودرو

برابر خواهد شد!!.  4کارگری ارسال داشتند. اطالعيه می گفت که اجاره بهای کومه های مسکونی کارگران يکراست 

يا   60حدود در خوشبينانه ترين حالت  ايران خودروکه بخش عظيمی از کارگران  معنای صريح و زمينی متن آن بود



درصد دستمزدش را،  15درصد دستمزد روز خود را از دست می دادند!!. در نظر بياوريم که هر کارگر، حداقل  70

 4عيه، اين رقم تا به عنوان اجاره بها، به مالک مستغالت يعنی ايران خودرو پرداخت می نمود. بر اساس مفاد اطال

برابر دچار افزايش می گرديد!!. خبر باالرفتن اجاره ها، بسان يک زلزله نيرومند چندين ريشتری شيرازه فکر، هوش و 

. آن ها در شدندآماده طغيان تعادل روحی کارگران را از هم پاشاند. فردای همان روز کل زنان خانواده های کارگری 

در آن جا فرياد اعتراض سر دادند و خواستار شورشی عظيم و شورانگيز به سوی دارالخالفه شهردار حرکت کردند. 

  لغو بدون هيچ قيد و شرط مصوبه شهرداری و در واقع شرکت ايران خودرو گرديدند. 

مجاهدين خلق دست نشانده سازمان  وهديد پهن کرد. همه زنان را اعضا، هوادار شهردار سرمايه مطابق معمول بساط ت

کوشيد تا وحشت خويش از زنان کارگر را مالط و مصالح دهشت آفرينی سازد و بيش از پيش بر طبل تهديد  خواند!!

خشمگين تر از  ب سرمايه داری خواهد داد. زنانکوبيد. او گفت که همسران زنان را اخراج و تحويل دستگاههای سرکو

ريهای امام جماعت دست اما زنان بر سينه موعظه گ ،ادند. شهردار به امام جمعه توسل جستپيش به اعتراض ادامه د

 شهرداری بر اجرای مصوبه پای فشرد و رد کوبيدند و به او گفتند که تو نيز جنس سرمايه داران و استثمارگران هستی،

ت، همصدا و متحد راهی اتوبان کرج يکراستصميم گرفتند که زنان کارگر آماده گسترش شورش و پيکار شدند. آن ها 

را اشغال و کل عبور و مرورها را متوقف سازند. همزمان دست به افشاگری زنند و از کارگران تمامی اتوبان شوند. 

بست و مانع راهپيمائی آن ها به  کقوای سرکوب راه را بر زنان مبارز شهر کارخانه ها خواستار همبستگی گردند.

کج کردند و شيشه های  پيکان شهرد. زنان شجاع شورشگر، راه خويش را به سوی آمفی تأتر سوی ايران خودرو گردي

طولی نکشيد که برای چندمين بار سر و کله شهردار اين مرکز سياه فريبکاری، تحميق و شستشوی مغزی را خرد نمودند. 

گری به سوی وی هجوم بردند و تا هر پيدا شد. او باز هم شروع به تهديد و ارعاب کرد. زنان و کل خانواده های کار

کجا که توان داشتند سنگ و تخم مرغ بر سر او فرو باريدند. جنگ مغلوبه شد و درست در دل همين جنگ مغلوبه بود 

. او ناگهان در ميان تعجب همه نمودکه معاون غروی تقاضای دقيقه ای سکوت برای ابالغ تصميم جديد سرمايه داران 

. نگاهی که در برق داشت که مصوبه شهرداری ملغی است. زنان پيروزمندانه به هم نگاه کردند ماعال کارگر معترضان

   ميان آن ها رد و بدل می کرد.خود نتيجه پرشکوه اعمال قدرت طبقاتی کارگران عليه سرمايه را 

حادثه ديگری رخ داد که اهميتش کمتر از پيروزی  ،ماجرا به اينجا ختم نشد. درست در همان دقايق احساس پيروزی

کارگران ايران خودرو، همسان همه همزنجيران، غرق در   شورش ضد افزايش اجاره بهای کومه های مسکونی نبود.

، از سال ها قبل،  برای اجرای آنچه سرمايه داران و دولت سرمايه داری های فريبکارانه باتالق توهم به رفرم پردازی

آن ها سال بعد از سال روی خواست خود پای می فشردند  می ناميد مبارزه می کردند،» طرح طبقه بندی مشاغل«دولت 

. زنان کارگر در خيزش حماسی خويش عليه افزايش اجاره بهای نمی گرديدندمطالبه بسيار محقر  ايناما قادر به تحميل 

ايه، فرصت را مغتنم شمردند، بسيار سريع با هم و مشاهده عقب نشينی صاحبان سرم پيروزی احساسمسکن به محض 

گفتگو کردند. تصميم گرفتند که پيروزی حاضر را سکوی خيزش برای طرح خواسته های ديگر سازند. آن ها همين کار 

موضوع تداوم شورش کارگران را  »اجرای طرح طبقه بندی مشاغل« ديرينه  خواست همانبالدرنگ را انجام دادند و 

خالقيت و ابتکار طبقاتی بسيار ارزنده و آموزنده ای که در جای خود شايسته بيشترين تقديرها بود. زنان  خود ساختند.

شورشی اعالم کردند که مبارزه را تا تحقق اين خواست ادامه می دهند. عمله و اکره سرمايه باز هم به جزع و فزع 

و برای پايان دادن به شورش آنان شروع به دادن وعده  افتادند، در مقابل قدرت  پيکار زنان کارگر احساس عجز کردند

و وعيد نمودند. وعده ای که سرانجام در ماههای بعد محقق شد و کل چند ده هزار کارگر ايران خودرو تحقق آن را 

   مديون مبارزه شجاعانه و نمايش قدرت زنان کارگر می ديدند.  



  

  کوره پزخانه شهر همدان 180سه هفته اعتصاب در 

بارزات توده کارگر شاغل در کوره پزخانه ها، در تاريخ جنبش کارگری ايران، چند ويژگی را با خود همراه داشته م

در مناطق دور از هم، در نواحی مختلف يک شهر است.  کوره پزخانه ها جدا از هم هستند و در پاره ای موارد حتی 

قرار دارند. معموال متعلق به سرمايه داران مختلف می باشند. کارگران آنها علی العموم ساده اند و در قياس با همزنجيران 

فشار کارشان سهمگين تر، شدت استثمار خويش در مراکز بزرگ صنعتی تحصيالت نازل تر و تخصص کمتری دارند. 

افزون تر و شرايط کارشان به گونه چشمگيری شاق تر است. کارگران کوره پزخانه ها به تحتانی ترين، فقيرترين آنها 

» فاهیر«چند و چون زندگی يا دسترسی به امکانات معيشتی و و محروم ترين اليه طبقه کارگر تعلق دارند و به لحاظ 

ديت در پهنه ضا همه اينها تاريخ حاکی است که اين کارگران اين طبقه اند. ب در زمره نفرين شده ترين بخشو اجتماعی 

خودپو با سرمايه، نه فقط عقب تر از ساير همزنجيران نيستند که علی العموم قاطع تر، پرخروش تر و استوارترند. تمايل 

درت اتکاء به ق آنان به قانون ساالری يا آويختن به نظم سرمايه از ساير کارگران کمتر و خودجوشی و آمادگيشان برای

يوند به هم پ مه مهم تر و بارزتر، بسيار سريع، سهل و جوشان،از همتحد طبقاتی عليه سرمايه از ديگران بيشتر است. 

دست در دست  ،می خورند، همصدا، همراه، همدل و همسنگر می شوند. از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب يک شهر

کوره پزخانه ها اين شاخص ها را هميشه، همه  در وده کارگر مورد استثمار تهم می نهند و يک قدرت واحد می گردند. 

روشن و منزه از  تا حد زيادیدليل آن جا و در همه دوره ها بر پيشانی پيکارهای خويش به منصه ظهور رسانده اند. 

دارند، اما کمتر از آنها بقه خود ناين کارگران اگر چه هيچ فاصله مين گذاری شده ای با ساير اليه های طابهام است. 

. شمشير قهر اقتصادی سرمايه در و نظم ساالری سرمايه شده اند» یحقوق مدار«، »قانونيت«، »مدنيت«اسير کالف 

خود  طبقاتی در اينجا رک و عريان کل سرشت واقعی بورژوازیکوره پزخانه ها هميشه و همه جا از رو بسته است. 

 دونسرمايه ب مالک کوره ها، را در تير می کند و به سينه نفرين شدگان آماج استثمارش شليک می نمايد. سرمايه داران 

از خيلی جاها يا قلمروهای  رابطه کار و سرمايه در اين عرصه می باشند. »مدنيت«و پوشش  !!»حق«حفاظ  ک قانون،ال

يت استثمار و بربر شاخص هائی که روی واکنش کارگران به فشارست. تر ا ، بی حجاب تر، زمخت تر و سبعانهديگر

کمتر شنيده ايم که آجرپزان راه بست نشينی در مقابل اين يا آن امامزاده سرمايه را پيش تأثير می گذارد.  سرمايه داری

ساط ائی چشم پوشيم بهم رغبتی نشان نداده اند. اگر از گذشته های خيلی دور و شرايط استثنگيرند. به عريضه نگاری 

سنديکاسازی هم پهن نکرده اند و هيچ اتحاديه ای به اسم و رسم آنها ممهور نگرديده است. بالعکس همه اش از اين سخن 

همه کوره پزخانه های اطراف «، »کل کوره پزخانه ها با هم اعتصاب کردند«، »دست به شورش زدند«رفته است که 

و فراوان از » ب نمودندخانه های تبريز اعالم اعتصاتمامی کوره پز« ، »کشيدند از کار ورامين با خواست واحد دست

و عدم اعتماد آنها به  طبقاتی همرزمی اتکا کارگران اين قلمرو به همسنگری، همگامی،ها، که همگی حديث اين عنوان 

ه پزخانه پيرامون شهر کور 180هزار کارگر در  10می باشد. اعتصاب بيش از ساز و برگ های فريب سرمايه داری 

نيز يکی از اين خيزش ها و کارزارها بود. دليل اعتصاب مطابق معمول تشديد روزافزون  1369همدان در خردادماه سال 

فشار استثمار کارگران، کاهش سهمگين دستمزدهای واقعی و تنزل خرد کننده و مرگبار سطح معيشت آنان بود. بهای 

مام سير صعودی می پيمود، در حالی که از افزايش بهای بازتوليد نيروی کار هيچ خبری مايحتاج اوليه زندگی با شتاب ت

ام تا شام در عمق کوره ها می فرسودند و در ميان شعله های آتش اين مسلخ هزار کارگر آجرپز از ب 10در ميان نبود. 

ل می شد. کارگران لحظه، به سوزان سودسازی خاکستر می گرديدند، اما خواست افزايش دستمزد آنها هر روز نکو



لحظه مطالبه خويش را تکرار می کردند و سرمايه داران مالک کوره ها فقط جواب رد می دادند. زمزمه اعتصاب از 

ا هرمايه در مقابل حياتی ترين خواست. مقاومت سبعانه صاحبان سوجود نداشتژرفنای اين وضعيت باليد، چاره ديگری 

د تعطيل چرخه توليد سوضربه با  و تنها می توان شکست و شعور مسخ سرمايه دار را تنهارا فقط با اعمال قدرت متحد 

کرد. کارگران اين را با سلول، سلول شعور طبقاتی خود می فهميدند. بند، بند  قبول پاسخ واکنش و مجبور بهمی توان 

شيفته، آتش مشتعل کوره ها، شکم  مخابره می نمود. کار شاق دو و فکرشان را به ذهن فهمهستی اجتماعی آنها اين 

مزرعه رويش  آنها را می ساخت» زندگی« ، تن رنجور همسر، نداشتن پول دکتر و دارو و همه آنچه کهانگرسنه فرزند

 می ماند مانندیبه آهنگ مارش ، اعتصاب و مجبور ساختن سرمايه داران به قبول افزايش مزد نجوای. بود همين درک

انداخت. کارگران  زی را به خاموشیکوره آجرپ 180کرد و  ا يک جا پشت سر هم به صفارگر رهزار ک 10که کل 

صاحبان سرمايه شروع به تهديد نمودند. توپ و تشرها نتيجه افزايش دستمزد شدند. دست از کار کشيدند و خواستار 

 به اعتصاببا اراده استوار  معکوس بار آورد و آتش خشم و قهر توده کارگر را شعله ورتر ساخت. همه اعالم کردند که

ادامه خواهند داد و از پختن آجر، فروش مصالح و توليد سود خبری نخواهد بود. مبارزه ادامه يافت و هر روز از روز 

پيش طوفانی تر شد. هيچ آجری توليد نگرديد. هيچ کاميونی قادر به بارگيری و حمل مصالح برای شرکت های ساختمانی 

نگرديد. تعطيل کوره های آجرپزی، چرخه کار سرمايه داران بساز و بفروش يا مقاطعه کار ری مشتسرمايه داران 

ساختمان را نيز تهديد به اختالل و رکود نمود. صاحبان کوره ها به جزع و فزع افتادند. آنها مطابق معمول از سپاه و 

. در روز هفتم اعتصاب قوای قهر سرمايه وارد ميدان ولت خود خواستار چاره گری و ختم ماجرا شدندپليس و ارتش و د

د. سپاه پاسداران با شبيخون های گسترده و يورش شبانه به کومه های مسکونی کارگران شروع به دستگيری فعاالن گردي

کارگران به اعتصاب کارگر آجرپز را دستگير و روانه شکنجه گاه ساختند.  400اعتصاب کرد. در طول مدتی کوتاه 

ها با رمايه داران و قوای قهر دولتی آن س مه دادند و خواست آزادی همزنجيران را بر مطالبه افزايش مزدها افزودند.ادا

سبعيت تمام در مقابل خواست های کارگران ايستادند. اعتصاب به درازا کشيد و صاحبان سرمايه حاضر به قبول هيچ 

ها در سياهچال آنها شکنجه و آزار مستمرانه دولت بورژوازی بر کارگر و اصرار سبع 400مطالبه ای نگرديدند. اسارت 

سرشار از عواطف پاک و زالل  هزار کارگر آجرپز 10شد.  و شکنجه گاهها، سالح قدرت سرمايه در مقابل اعتصاب

به  ،همزنجير زندانی 400 چشم در چشم کودکان و زنان ،، پای بند ارزش های متعالی اخالق کارگری و انسانیانسانی

وضعيت معاش، نياز و سرنوشت زندگی اين نفرين شدگان انديشيدند و اين در حالی بود که رژيم درنده اسالمی سرمايه، 

گرسنگی و آوارگی و فالکت و اسارت و شکنجه و تهديد به مرگ زندانيان و کودکان آنها را ساز و برگ قدرت خود 

ه کارگر در عين حال جنگ بربريت و سبعيت عليه انسانيت و عليه پيکار توده های کارگر می کرد. جنگ سرمايه علي

ساس و عواطف پاک انسانی نيز هست. با همه اينها اعتصاب به درازا کشيد. کارگران به مقاومت ادامه دادند و هر اح

. رژيم عزم جزم داشت که در برابر شدندروز آماج يورش ها و شبيخون های تازه ارتجاع هار بورژوازی اسالمی 

 وينینجرپزان تسليم نشود زيرا اين تسليم را سرآغازی برای تشويق کارگران ساير حوزه ها به کارزار و شروع فصل آ

حظه حلقه فشار از ميدان داری توده های وسيع کارگر می ديد. سرمايه داران و قوای قهر آنها بر همين اساس، لحظه به ل

ها بودند. کارگران کارخانه ها و مراکز ديگر کار، آنها را تنها را تنگ تر کردند، در حالی که آجرپزان به شدت تن

گذاشتند، به حمايت از آنان برنخاستند، دست همبستگی به سوی آنها دراز نکردند. در چنين وضعی اميد به پيروزی رنگ 

تند گران اعالم داشچاره کار را در عقب نشينی ديد. کارپس از هفده روز تعطيل چرخه توليد، باخت و توده کارگر آجرپز 

   در صورت آزادی کل رفقای همزنجير به سر کار باز می گردند و دولت سرمايه به قبول اين خواست رضايت داد.  که



 اعتصاب دو هزار کارگر شهرداری تهران

امر روتين، روزمره و سراسری چرخه ، چند ساله پرداخت مزدها ياساله  تعويق چند ماهه و گاه يکوز، ندر آن روزها ه

آماده دستيازی به اين  ايه داران همه جا و در همه شهرهاسرم. اما سرمايه اجتماعی ايران نشده بود ارزش افزائی وکار 

 شبرای رايج نمودن آن از هم پيشی می گرفتند. شهرداری تهران در زمره پيشتازان بود و بخ جنايت می گرديدند و

ازپرداخت به موقع دستمزد کارگران  1369بهشت سال  در پايان ماه اردی» يان اسالمئفدا«در خيابان  موتوری آن واقع

» شورای شهر«کارگر موتورکار در اعتراض به اين جنايت دولت بورژوازی و سرمايه داران  2000سر باز زد. 

رمايه دار شهر، چرخه کار را متوقف نشين، دست به اعتراض زدند. آنان اعالم کردند که در صورت امتناع حاکمان س

و  کردندهمچنان معوق ماند. کارگران تهديد خويش را عملی  هاخواهند ساخت. گفتگوها ادامه يافت و پرداخت دستمزد

افزودند و ليست مطالبات  يششده ديگر را هم بر مطالبه روز خوها خواست های محقق ن. آننمودند اعتصاب را آغاز 

  در اختيار دولت سرمايه گذاشتند. ،شرحاين را به 

  بهشت پرداخت فوری و بدون هيچ قيد و شرط دستمزد ماه اردی -1

  کارگران  يهدرصدی دستمزد کل بيستافزايش . 2

  معوقه ناشی از تعويق اجرای طرح غل و پرداخت همه مابه التفاوتاجرای طرح طبقه بندی مشا. 3

   شهرداری متخلف اخراج مديرعامل. 4

!! و نهاده است »عيدی«و » مزايا«بر آن نام  از سر فريبکاری که بورژوازی هااز دستمزد یبخشپرداخت . 5

  ماهها آن را نپرداخته است.

به دفتر رفسنجانی هجوم بردند و خواستار پاسخ فوری گرديدند. اعتصاب  خواست ها، کارگران متعاقب تسليم ليست

دو روز به طول انجاميد. سرمايه داران نهاد رياست جمهوری، قوای سرکوب بورژوازی و مديران سرمايه دار 

ر اشهرداری، همگی شروع به تهديد کردند و بر طبل ارعاب کوبيدند. کارگران مقاومت نمودند و از بازگشت به ک

شهردار تهران در محل اجتماع کارگران حاضر گرديد. او با مشاهده  . در پايان روز دوم اعتصاب،داری کردندخود

مديرعامل فوری چاره کار را در عقب نشينی ديد. به عزل  ،خشم و قهر خروشان دو هزار کارگر درحال اعتصاب

دادن رگران شد و در باره ساير خواست ها به شهرداری رضايت داد. حاضر به پرداخت يک ماه دستمزد معوقه کا

  وعده و وعيد اکتفاء نمود.

  

 اعتصاب کارگران پااليشگاه نفت اصفهان

بسيار گسترده ای را برای بازسازی مراکز توليد، پااليش  با ختم جنگ رژيم های ايران و عراق، دولت رفسنجانی تالش

ها  نسخه پيچی الگوها، شيرازه کار در اين بازسازی ها، مطابق، همان گونه که پيش تر گفتيمصدور نفت آغاز نمود.  و

بر انفجاری ساختن هر چه هالکتبارتر فشار کار، کاهش هر چه بيشتر  المللی پول،و توصيه پردازی های صندوق بين

پااليشگاه نفت ها استوار بود. اخراجی بر دوش همزنجيران شاغل آنشمار کارگران و تلنبار نمودن کل کار کارگران 

گفت که اضافه کاری بايد اصفهان در راستای اجرای همين مصوبات و دستورات بخشنامه ای صادر کرد. بخشنامه می

ساعت در روز اضافه کاری نمايد و دستمزد اين ساعات هم مثل هر  4هر کارگر پااليشگاه بايد حداقل  اجباری شود،

محاسبه و پرداخت شود!! محتوای اين تصميم بشرستيزانه، خشم همه  یبدون هيچ لایر اضاف ساعت ديگر روزانه کار

اعالم اعتصاب  69بهشت ماه سال  کارگر پااليشگاه اصفهان در يکی از روزهای اردی 2000کارگران را برافروخت. 



ی کوتاه دچار وحشت شد. در زمان در آن روزهای خاص، با توجه به اهميت کار پااليشگاهها، کردند. دولت بورژوازی

پس از شروع اعتصاب، نمايندگان استاندار همراه با چند مقام دولتی، پليس و اداره اطالعات در پااليشگاه حاضر گرديدند. 

ها شروع به تهديد کردند. در همان حال بساط عوامفريبی پهن نمودند و از آمادگی خود برای شنيدن صدای همه اين

ای دهعگويا و تلويزيون با فريبکاری تمام صحنه ای را نمايش داد که در آن  ها گفتند!! راديو اعتراضات و نارضائی

کارگر پرسش های خويش پيرامون وضعيت کار، اشتغال و مشکالت محيط کار را مطرح می نمودند و وزير کار دولت 

ران و صاحبان کارگسناريوی سياهی که هيچ نشانی از واقعيت های جدال جاری ميان  .!!ها پاسخ می دادسرمايه به آن

سرمايه نداشت و فقط دنيای شعبده بازی های کثيف سرمايه داران دولت نشين برای جعل کامل حقايق، باژگونه کردن 

رژيم تمامی اين  واقعيت اعتراض کارگران و به ويژه پرده اندازی بر خواست های روز آنان را به نمايش می نهاد.

به سر کار باز گردند.  تا ها از کارگران خواستاد و در متن اين شعبده بازیها و تحميق ها را انجام دنيرنگ بازی

گير و تاز سی کارگر در حال اعتصاب را دسهمزمان قوای قهر بورژوازی به صفوف توده کارگر يورش برد، بيش 

وهله نخست  درراهی سياهچال ساخت. پاسخ دو هزار کارگر اعتصابی به تقالی حاکمان سرمايه يک چيز بود. اينکه 

 مزدی دو برابر دستمزددست ،خواستار لغو اضافه کاری هستند و در غير اين صورت بايد برای هر ساعت اضافه کاری

معمول پرداخت شود. اعتصاب دو هفته تمام به درازا کشيد. کارگران خواست آزادی بدون هيچ قيد و شرط همزنجيران 

 داد ودستمزدها را د. وعده افزايش کريم سرانجام شروع به عقب نشينی را هم بر مطالبه قبلی خود اضافه نمودند. رژ

  گشتند. ها بود که اعتصاب کنندگان به سر کار باز. پس از ايننمودکارگران زندانی را آزاد 

  

 تهرانو فاضالب اعتصاب کارگران سازمان آب 

کارگران آغاز شد.  69از اوايل شهريورماه  بنگاه،برنامه ريز و کارفرمای  ران با سرمايه داران دولتی مدير،جدال کارگ

خواستار افزايش مزد بودند. آن ها بر خواست خويش پای می فشردند و سرمايه داران حاضر به قبول هيچ لایر افزايش 

نمی گرديدند. کشمکش ها بی نتيجه ماند. توده کارگر تصميم به تعطيل کار و توقف چرخه توليد گرفت. اعتصاب با 

روز هفتم شهريور هيچ کارگری در محل کار حاضر نشد و  پيکت در مقابل دفتر مرکزی سازمان آب آغاز شد.شروع 

اخبار  نراه يافتدر آن ايام فشار اختناق و سانسور بيداد می کرد. رژيم از  شبکه آبرسانی تهران دچار اختالل جدی گرديد.

خبرنگارانی که احيانا به اخطارها و تهديدات روزمره و  نمودجلوگيری می مبارزات کارگران به مطبوعات شديدا 

وزارت اطالعات يا نهادهای ديگر سرکوب وقعی نمی نهادند، آماج بدترين مجازات ها قرار می گرفتند. با همه اين ها 

ه باعتصاب کارگران آب و فاضالب تهران در زمره معدود حوادثی بود که به روزنامه ها راه پيدا کرد و نشريه موسوم 

در چهارچوب مناقشات و تسويه حساب های رو به اوج ميان بخش های مختلف بورژوازی و درون ساختار  »ابرار«

  خبر وقوع آن را درج نمود.  سرمايه، سياسی قدرت

اعتصاب در شرايطی رخ می داد که رفسنجانی جالد، چند روز پيش از آن، از تريبون نماز جمعه تهران در منتهای 

. او در آن روز با !!می پيرامون معجزات دولت خود در افزايش به موقع دستمزدها داد سخن داده بودوقاحت و بيشر

احساس وحشت از گسترش روزافزون خشم و قهر کارگران زير فشار گرانی مدام و لحظه به لحظه مايحتاج اوليه 

در  و گرديده استکار افزايش مزدها  ها دست به مشاهده باال رفتن قيمتمعيشتی، جنجال کرده بود که دولتش به محض 

 سيارب !!! کارگران آب و فاضالب اين فريبکاریافزوده استمقابل هر لایر گرانی افزون تر کاالها چند لایر بر دستمزدها 

زبان می آوردند و در روز اعتصاب به صورت ريشخند با خبرنگار روزنامه ابرار در ميان  برشرم آور رفسنجانی را 



در همان روز قوای سرکوب و نهادهای امنيتی رژيم برای پايان دادن به اعتراض توده کارگر وارد ميدان  می نهادند.

شدند. کارگران مقاومت کردند. شبکه آبرسانی پايتخت، ساعت به ساعت مختل تر شد و دولت رفسنجانی در هراس از 

  سر کار باز گرداند. اعتراض گسترده اهالی شهر کوشيد تا با وعده و وعيد کارگران را به 

  

  اعتصاب کارگران نساجی های شمال

در  1372اين کارخانه در اوايل اسفند ماه  کارگر 4000کارگران نساجی بهشهر بودند.  ،پيشتاز شروع اعتصاب

اعتراض به سطح بسيار نازل دستمزدها و فشار مشکالت معيشتی دست از کار کشيدند. کارگران همزمان شروع به 

رئيس و گرداننده  ن ساله سرمايه داران دولتی مدير،ها، و پرده برداری از چپاول ها و غارتگری های چندي افشاء دزدی

 »يولدارت«ميان باالنشينان دولت سرمايه با سرمايه داران  ميلياردیشرکت کردند. از روابط مافيائی و بده و بستان های 

گرسنه و معترض با خواباندن چرخ توليد  کارگر عاصی، 4000کارخانه سخن راندند.  خيلی متدين و متقی و متهجد

های نجومی و  و بر رابطه تنگاتنگ ميان سودجوئی فرياد زدندرا اين مفاسد و دزدی ها  همه عليهعصيان خويش 

غارتگری های کهکشانی دولت نشينان اسالم مدار سرمايه دار، با فقر و فالکت و گرسنگی خود انگشت تأکيد گذاشتند. 

اران سرمايه د را با خواست تعيين تکليف ارقام نجومی محصول کار چپاول شده خود توسطافزايش دستمزد  خواستآنها 

شرکت به هم پيوند زدند و اعالم داشتند که تا تحقق کامل اين خواسته ها به مبارزه ادامه خواهند داد.  خصوصی و دولتی

سراسيمه و نگران، و عوامل دولتی کارخانه مواجه شد. آنها رئيس  مديرعامل،با مقاومت سبعانه خروش خشم کارگران 

ماجرای طغيان توده کارگر و تمرکز اعتراض آنها بر ارقام عظيم دزدی ها را به تيم رفسنجانی و صدرنشينان ماشين 

سهم  ودند.دولتی سرمايه اطالع دادند. همزمان با استمداد از پليس و سپاه و قوای سرکوب شروع به تهديد توده کارگر نم

محافل، مافياها، باندهای حکومتی و سرمايه داران حاضر در کارخانه چنان مهم و عظيم بود که دولت رفسنجانی بسيار 

وزير  5سريع به دست و پا افتاد. چند روز از شروع اعتصاب نگذشته بود که رفسنجانی معاون خويش را همراه با 

  راهی شمال ساخت تا هر چه سريع تر دست به کار ختم اعتصاب شوند.  ،بينهکا

ايه وسعت بخشيدند. آن ها بر پ به گونه ای چشمگير را تسليم نشدند که دامنه پيکار خود کارگران نساجی بهشهر نه تنها

از کارگران ساير جاهای ديگر راه افتادند و  يش در صنايع نساجی شمال، اصفهان ياسنت پيشينه دار همزنجيران خو

گرم سيار بنساجان با پاسخ خواهی، اتحاد و همبستگی طلبی  فرياد حمايتکردند.  پشتيبانیکارخانه ها و مراکز کار طلب 

شمال استقبال شد. کارگران صنايع چوب، کاغذسازی، نيرو و شيالت  شهرهایطبقاتی شمار قابل توجهی از کارگران 

نمودند که در کنار اعالم  با صدای رسا ن ابراز داشتند. کارگران اين واحدهاخويش را با اعتصاب کنندگاهمبستگی 

 طوالنی خواهند ايستاد و به حمايت از مبارزه جاری آنها چرخ کار و توليد را متوقف خواهند ساخت. همزنجيران خود

خالق طبقاتی و  کامال، پافشاری قهرمانانه و سرسخت کارگران بر تحقق خواست های خويش، ابتکار شدن اعتصاب

سرمايه ستيز آنها برای جلب همبستگی کارگران کارخانه ها و حوزه های ديگر، وسعت دامنه افشاگری ها و کارهای 

آگاهگرانه آنان، پاسخ پرشور، هيجان آميز و پرافتخار توده همزنجير به حمايت خواهی بافکاران، همه و همه سبب شد 

يکی از روزنامه ها فاشيستی »!! سازندگی«خفقان و ترور و کشتار دوره  حتی در فضای وحشت زا و آکنده از که 

، در چهارجوب مناقشات ماهيت منحط ضد کارگری اشبه رغم   »سالم«حاضر به درج اخبار اعتصاب شود. روزنامه 

، در يکی از شماره های ماه ساختار ماشين دولتیدر  و رقيب  جدال فيمابين مافيای شريکجاری درون بورژوازی و 

  خبر اعتصاب را درج کرد. اسفند خود به صورت محدود 



 

  کارگران مبليران ماننداعتصاب شورش 

سرمايه داران از پرداخت مزدها امتناع می کردند. بورژوازی هنوز تحميل گسترده بيگاری يا کار بدون هيچ مزد بر 

ساز و کار سراسری و همه جا رايج خويش برای تضمين حتی المقدور را » ديرپرداخت دستمزدها«طبقه کارگر زير نام 

آن را جزء اندامور  فزاينده د و با شتابزموبقای سرمايه داری نساخته بود. در عرصه ای وسيع اين راهکار را می آ

بودند.  در زمره سوژه های اين آزمون برای مالکان شرکت» مبليران«پويه ارزش افزائی سرمايه می کرد. کارگران 

آنها کار می کردند، اما دستمزد نمی گرفتند. معضل آنان در تعويق طوالنی مدت پرداخت مزدها   می گذشت که ماه 18

و شالق مرگبار اخراج قرار داشتند. صاحبان » تعديل نيروی کار«هم خالصه نمی شد. شمار کثيری از کارگران زير تيغ 

ا ر ينه ممکن غرامت ايام بازنشستگی آنانر از موعد کنند و با کمترين هزسرمايه می خواستند آنها را بازنشسته زودت

را در کالف خود می پيچيد  توده کارگرسازند. کل اين جنايت ها و بربريت ها زندگی  های خود سود نجومی تر سرمايه

مامی رد. کارگران در تو ابعاد  فقر و فالکت، گرسنگی، بی غذائی، بی داروئی و آوارگيشان را غيرقابل تحمل تر می ک

عليه اين سبعيت ها مبارزه کردند. اعتصاب پشت سر اعتصاب راه انداختند. چرخ اواسط سال های دهه هفتاد ماههای 

سرمايه داران و دولت آنها از همه  توليد را برای روزهای متوالی متوقف نمودند، اما هيچ خبری از پرداخت مزدها نشد.

 مان های سياه جاسوسی و امنيتی و نهادهای سنديکاليستی دست ساخت خود بهره جستند. ارگان های سرکوب فکری، ساز

رژيم را همراه سپاه، بسيج يا ساير » خانه کارگر«مزدور، نماينده روز مجلس اسالمی و عضو » حسين کمالی«بار  چند

  . ريبی و شيادی ميان کارگران نمودنيروهای سرکوب مأمور عوامف

سرمايه داران قدرت داشتند و با شروع هر اعتصاب، لشکرعظيم عمله و اکره سرکوب را برای انجام رسالت و خفه 

کردن صدای اعتراض توده کارگر احضار و به صف می نمودند. از همان آغاز کارگران کوشيدند تا اعتصاب را از 

مايند، مبارزه خود را مبارزه شمار هر چه کثيرتر چهارديواری  کارخانه خارج سازند. به تعطيل چرخ توليد بسنده نن

کرج شدند. جاده را  مخصوصآحاد طبقه خويش کنند. برای اين کار بارها خروشان، خشماگين و سيل آسا سرازير جاده 

مسدود ساختند. جرقه ای از قدرت افروختند. راه را بر حمل و نقل کل محموله های صنعتی و تجاری شرکت های عظيم 

بستند. کارگران بارها دست به اين کار زدند و هر بار با شبيخون رعب انگيز  مخصوصسوی جاده دو مستقر در الجثه 

توده کارگر با عزم استوار مقاومت کرد. چندين بار صحنه تقابل کارگران با قوای قهر قوای قهر سرمايه مواجه شدند. 

ستی خود را آتشبار قهر راديکال طبقاتی نمودند و به صف به يک ميدان جنگ راستين تبديل شد. کارگران سلول، سلول ه

 يرانا ون چپيکارگر رزمنده خشماگين بعدها زينت بخش روزنامه های اپوزيس يکتصوير  سرکوبگران يورش بردند.

تصويری که حديث گويا ی قهر خودپوی طبقاتی کارگران عليه اساس استثمار، انسان  در داخل و خارج کشور شد.

  بعيت سرمايه داری است. ستيزی و س

  

  اعتصاب کارگران کارخانه بنز خاور

افزايش دستمزد، بهبود شرايط کار و ايمنی محيط اشتغال، رايگان شدن هزينه ناهار، پرداخت بخشی از بهای نيروی کار 

تيرماه  31می نامد ليست خواسته های کارگران را تعيين می کرد. آنان در روز »!! پاداش ساالنه«که بورژوازی آن را 

سرمايه داران بنز خاور مطابق معمول شروع به را متوقف ساختند. با طرح اين مطالبات چرخ توليد و کار  1374سال 

دش زا چن هائی که پيش کشيدن آنها برای توده کارگر سخت تهديد توأم با وعده و وعيدهای پوشالی نمودند. ساز و برگ



 ايان اعتصابو تهوع آور بود. کارگران قاطع و استوار به صاحبان سرمايه تفهيم نمودند که هر گونه بحث در باره پ

از قوای قهر دولتی سرمايه  ،لتی شرکت به روال متعارف کارشانمالکان دومنوط به تحقق تام و تمام خواسته ها است. 

همزمان ايادی دو  ط اشرار سپاهی و پليس محاصره شد،ر کارخانه از چهار طرف توسکمک خواستند. دقايقی بعدت

به توطئه، فريبکاری و تشديد فضای رعب و دهشت کردند.  در درون شرکت شروعوزارتخانه اطالعات و کشور 

اب آوردند. اعتصخود در سرکوبگران بيشتر و بيشتر شدند و تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت را به زير کنترل 

د به هم آميختن محيط کارکارگران اعتصاب را با سنگرگيری در کارخانه و امتناع از ترک  روز به درازا انجاميد. چهار

 سرمايه های خود در چهارديواری شرکت می مانند و به خانه باز نمی گردند. عوامل و اعالم داشتند که تا حصول خواست

  به محاضره کارخانه ادامه دادند و سرانجام با پاره ای وعده و وعيدها توده کارگر را مجبور به ختم اعتصاب کردند. 

  

  خانه های اروميهاعتصاب موفق کارگران کوره پز

يکصدا و متحد دست از  1373پزخانه اطراف اروميه در صبح روز دوم فروردين کوره  42 صدها کارگر شاغل در

کار کشيدند. آنها اعالم کردند که دستمزدهای روزشان کفاف هزينه خورد و خوراک، دکتر، دارو، درمان، شهريه مدارس 

فقر و فالکت و گرسنگی همگانی از دل  مطابق معمول اعتصاب جوانههد. کودکان و اجاره بهای کومه مسکونی را نمی د

روئيد اما کارگران يکی از کوره ها بودند که ابتکار، پيشگامی و توان چاره گری خود را کبريت اشتعال  توده کارگر

فشار گرسنگی، بی داروئی و ساير  کهکوره پيرامون شهر کردند. آنها  42خرمن خشم و قهر همزنجيران در کل 

در سلول، سلول وجودشان درد می کشيدند. همين درد را در وجود همه کارگران لمس  به اندازه کافی محروميت ها را

ر توده کارگ .همصدائی  همگان مواجه گرديدبا  نجوای اعتصاب را آغاز کردند. نجوا بسيار سريع فرياد شد و نمودند و

درنگ نکردند و راه افتادند. با کارگران ساير کوره ها به گفتگو پرداختند، آنچه شنيدند فقط  آجرپزیشاغل در اين کوره 

گفتگوها از کوره ای به کوره ديگر رفت و در پروسه رفتن جنبش شد. » جانا سخن از زبان ما می گوئی«اين بود: 

کوره پزخانه يکجا، دست در دست  42ن آماده قدرت نمائی گرديد. کل کارگرا 1373 جنبشی که صبح دوم فروردين

هم، چرخ توليد را از کار انداختند و در مقابل سرمايه داران صف آراستند. همگی همصدا فرياد سر دادند که دستمزدها 

کنند اما عزم  مخالفتافزايش يابد. سرمايه داران خواستند  تومان 160تومان به  116آجر از  1000بايد به ازاء هر 

ا آنها ر هایصالبت اتحاد و قهر جوشان خيل عظيم کارگران، شيرازه مخالفت بافيخشم خروشان، ه استوار، راسخ، اراد

در مقابل آنها اهل عقب نشينی، انصراف و  ه اين انديشيدند که قدرت سرکش به صف شدهاز هم پاشاند. برای لحظه ای ب

 يروزیت کارگران ديدند و توده کارگر خشنود از پچانه زنی نمی باشد. صاحبان سرمايه چاره کار را در قبول خواس

  .  اعتصاب به سر کار باز گشت

  

  کارخانه چوب اسالم در استان گيالن

شرکت چوب اسالم يکی از مهمترين واحدهای صنعت چوب ايران است. توليدات اين کارخانه نئوپان، تخته سه ال، چوب 

و محصوالت مشابه می باشد. سرمايه داران صاحب بنگاه در جستجوی سودهای نجومی، تصميم به فروش شرکت و 

انه ای که اخراج همه کارگران را به دنبال داشت. انتقال سرمايه های خويش به عرصه ای سودآورتر گرفتند. تصميم سبع

کارگر شاغل مؤسسه که از مدت ها قبل در حال اعتراض عليه سطح نازل دستمزد بودند با شنيدن خبر فروش  500

شرکت غرق در خشم و آماده عصيان گرديدند. کارگران اعالم اعتصاب نمودند و همزمان اعتصاب را به جاده مواصالتی 



ميان دو شهر را مسدود ساختند و از کل عابران خواستار استمداد و حمايت شدند.  جادهت منتقل کردند. آنها رش –اسالم 

سرمايه داران را مجبور به عقب نشينی کرد. آن ها با مشاهده اين وضعيت اعالم داشتند که  ،خروش قهر کارگران

  د و برای افزايش دستمزدها فکری خواهند کرد. قرارداد فروش را فسخ خواهند نمود. هيچ کارگری اخراج نخواهد ش

  

  »خودروسازان«اعتصاب کارگران کارخانه 

راه حفظ نرخ سودها و اقالم بحران سرمايه داری هر روز شديدتر، عميق تر و فراگيرتر می شد. سرمايه داران زيادی 

را از حوزه ای به حوزه ديگر منتقل کنند. در همان حال  را در آن می ديدند که سرمايه خويش نجومی اضافه ارزش ها

يا در حال ورشکستگی را فرصتی طالئی برای خريدن  رقيبان ورشکسته اينهم بودند که موقعيت  فراوانیيه داران سرما

پويه  آنها، ادغام سرمايه های آنان در سرمايه خود و در واقع بهره گيری ازهر چه ارزان تر کارخانه های تحت تملک 

هم وارد ميدان می شد و متعارف پااليش سرمايه اجتماعی به نفع خود می ديدند. در اين ميان رژيم اسالمی بورژوازی 

قتل عام لحظه به لحظه معيشت و دارو و درمان  مار ياحشيانه ترين شکل استثاضافه ارزش های حاصل و پرخروش شط 

وثيقه سودآوری نجومی سرمايه های هر دو بخش اين سرمايه داران حاتم وار و افسانه ای  »سخاوتی«را با کارگران 

به هر دو گروه درنده جنايتکار فرصت می داد تا اقالم بسيار عظيم سرمايه های موجود در بانکها را زير نام  می کرد.

 بيفزايند وبزرگ مالی خارج کنند، بر سرمايه خود  وام، قرض الحسنه، کمک های دولتی يا هر چيز ديگر از مؤسسات

دست به انباشت های هر چه کالن تر و سودآورتر بزنند. اولی ها از اين طريق کمبود سرمايه خود را جبران می کردند 

 هایرکتشو عطيه ها موفق به خريد شرکتهای ورشکسته يا در شرف ورشکستگی می گرديدند. » انفال«و دومی ها با اين 

و زامياد از جمله بنگاههائی بودند که دقيقا بر سر همين خوان يغمای اضافه ارزش های حاصل استثمار خودروسازان 

ا تمی فروخت  »خودروسازان«سرمايه دار مالک طبقه کارگر و گسترده توسط دولت هار اسالمی بورژوازی نشستند. 

سرمايه در عرصه های پرسودتر بزند و  به کمک سرمايه هائی که از بانک ها خارج می کرد، دست به پيش ريز عظيم

سرمايه دار زامياد با دريافت حصه خود!! از سرمايه های بانکی، کارخانه مذکور را به قيمتی نازل می خريد و در اين 

سرمايه گذاری و توليد خود را به گونه ای چشمگير کاهش و الجرم حجم و نرخ سود خودگستری، در اين گذر هزينه 

به کارگران اخطار داد  1374، در خردادماه سال در پروسه اجرای اين طرح »خودروسازان«می داد. خود را افزايش 

. کارگران به مقاومت و در صورت نياز سرمايه داران زامياد، شايد به آن شرکت منتقل گردند که اخراج خواهند شد

خالت و تأمين نظم و امنيت سرمايه دست به اعتصاب زدند. مالک کارخانه قوای سرکوب را دعوت به دبرخاستند و 

شرکت را به محاصره  سر رسيدند، نمود. اشرار سپاهی و چکمه پوشان مسلح مزدور سرمايه داری بدون هيچ فوت وقت

کارگران فرياد زدند که خواهان تضمين اشتغال خويش . نندگان را آماج هجوم قرار دادنداعتصاب کخود در آوردند و

کارفرما خواهند ايستاد. سپاهيان پاسخ دادند که مجری فرمان سرمايه و سرمايه داران می باشند  هستند و در مقابل تصميم

و حاضر به شنيدن حرف هيچ کارگری نيستند. گفتگوی ميان عمله قهر بورژوازی و کارگران لحظه به لحظه حادتر شد. 

نگ تر نمودند. به صفوف کارگران سرکوبگران حلقه محاصره را تنگ تر و تکار به زد و خورد و کشمکش کشيد. 

کارگر را پس از ضرب و جرح  5هجوم بردند. به ضرب و شتم آنها پرداختند. عده ای را دستگير کردند و از ميان آنها 

همزنجيران خويش شدند. اعتصاب » آزادی«زياد روانه شکنجه گاه ساختند. کارگران به مقاومت ادامه دادند و خواستار 

ان دستگير شده برای مدتی به جرم ايستادگی در مقابل اراده سرمايه داران و مقاومت در مقابل  شکست خورد. کارگر

 دند و فرسودند. تهاجم وحشيانه دستگاههای سرکوب سرمايه در سياهچال ها مان



  جنبش کارگری در کردستان

اگر از زيج کمونيسم لغو کار مزدی و مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری پرولتاريا به کاويدن تاريخ پردازيم، بعيد است 

بر سر جنبش کارگری ايران آورد و آنچه جريان موسوم  1332تا  1320در برهه زمانی ميان » حزب توده«ميان آنچه 

به بعد بر روند کارزار کارگران کردستان  1362ر سالهای د» حزب کمونيست کارگری«يا » حزب کمونيست ايران«به 

تحميل کرد، تفاوت چندانی ديد. در مورد کارنامه سياه و منحط حزب توده به مناسبت های مختلف و جاهای گوناگون از 

ش جمله در جلد اول همين کتاب، تا حدودی صحبت نموده ايم. شالوده راهبرد بورژوازی اردوگاهی در رابطه با جنب

کارگری ايران در فاصله زمانی ياد شده، مثل تمامی دوره های ديگر، احداث و ايجاد انواع سدها، بر سر راه هر نوع 

جهت گيری راديکال ضد کار مزدی طبقه کارگر، تبديل جنبش کارگری به اسب راهوار زبون، ذليل و بدون هيچ اراده 

کار توده های کارگر به عنوان سکوی پرتاب حزب به مدار اين بخش ارتجاع بورژوازی و باالخره معماری قدرت پي

  قدرت سياسی سرمايه داری بود. 

نيز از مجرد سرنگونی طلبی کاريکاتوری ميليتانت، اما » حزب کمونيست کارگری«و سپس » حزب کمونيست ايران«

جاری کارگران کردستان پيش تمام عيار رفرميستی و سرمايه مدار که بگذريم، دقيقا همين راه را در رابطه با جنبش 

گرفتند و همان سياست ها را اعمال کردند. در اين مورد پيش تر هم، چه در اين کتاب و چه در جاهای ديگر، به اختصار 

بحث کرده ايم. اما هر بحثی مناسبت خاص خود را داشته است و در اينجا نيز موضوعيت ويژه خود را دارد. مبارزه 

ارس، ترک، عرب، عجم، آسيائی، افريقائی، اروپائی يا امريکائی و اقيانوسيه ای نمی شناسد. طبقاتی قطعا کرد، لر، ف

اما ارتجاع بورژوازی، حاکم در يک سوی و اپوزيسيون های چپ و راست اين طبقه در سوی ديگر، تاريخا با کل توان 

نگی، ايدئولوژيک يا شستشوی مغزی، موجود، با بهره گيری از کل اهرمها و مکانيسمهای قدرت اقتصادی، سياسی، فره

از استفاده از همه چيز، به ويژه از سالح ناسيوناليسم برای خارج ساختن توده کارگر از سنگر واقعی مبارزه طبقاتی 

سود جسته اند. کارگران کرد در طول دهه های شصت و هفتاد خورشيدی تا جائی که به زندگی، کار و استثمار خود 

سرمايه ستيزی خودپوی طبقاتی خويش می تنيدند، دقيقا به همان اعتراض، کارزار و جنگی روی  رجوع می کردند و بر

می آوردند که کارگران سراسر ايران روی می نهادند. عليه استثمار سرمايه، شدت فاجعه آميز استثمار سرمايه داری، 

يت های نظام بردگی مزدی مبارزه می کردند. جنايتها، سبعيت ها، زن ستيزی ها، شبيخونها، آزادی کشی ها يا ساير بربر

مبارزه ای که می توانست و بسيار خوب هم می توانست از سطح سرمايه ستيزی اوليه خودجوش طبقاتی به سمت 

کمونيسم خروشان لغو کار مزدی خيز بردارد، ببالد، شکوفا شود، قدرت گردد و يک جنبش نيرومند کارگری ضد 

به اين بخش از سخنرانی يک کارگر کرد در اعتصاب کارگران شهرداری سنندج در موجوديت سرمايه داری شود. 

، يک ماه پس از قيام بهمن و در پاسخ به هشدار مزدوران مسلسل به دست جمهوری اسالمی 1357اواخر اسفند سال 

  برای ختم اعتصاب نگاه اندازيم. 

اين و  بدبختی و قرض گرفتن از انهزار چند ماه است با که ئیما !!کند  قناعت دعوت می اين اقا ما را به صبر و «...

فالکت  ،فقر ،تا از دست بدبختی نموديمقيام  م،که خون داديم سينه سپر کردي ئیما امروزمان را به فردا می رسانيم. ،نآ

قدر سرمايه آن  توده های کارگرکنيد ؟ شمايی که از دسترنج ما  چرا اين موعظه ها را برای خود نمی .نجات پيدا کنيم

اگر ما  که دانم داشته باشيد ؟ می خرم و ماالمال از سيریهای سال زندگی خوش و  توانيد سال می اندوخته ايد که با ان

از سرو  شغالآهای شما را جمع اوری نکنيم ، کثافت و  شغالآکار نکنيم و  ،به تحصن ادامه دهيم تا چند روز ديگر

بريزد ؟ از کوچک و بزرگتان  بيرون ذاهای اضافی و ميوه های رنگين شما را چه کسیشغال غآرود. پس  رويتان باال می



تا کی ما  م!!گوييد صبرو قناعت داشته باشي چيست، می می فهمم نگرانی شما ازخوب زنيد، بله  مارا اشغالی صدا می

ن و ز يش، برایتا کنون توانسته ايم برای خو ؟ آيا هيچ کدام ما کارگرانو شما در ناز و نعمت زندگی کنيد بايد کار کنيم

غذای گرم خود  يا توانسته ايم به مادر يا پدر پير و از کار افتادهآ يا توانسته ايم ميوه بخريم؟آبچه هايمان لباسی نو بخريم؟ 

استراحت  معاش،تامين  گرسنگی و چگونگی  بدون ترس از ،در مواقع بيماری آيا توانسته ايم ؟!! مبدهي یو جای راحت

گو تا حقمان بو دولتت ديگر قبول نخواهيم کرد ، برو به کميته ات ، کرده باشيم ؟ تا کی تحمل؟ تا کی صبرو قناعت؟ نه

  »کار تعطيل خواهد بود.ادامه دارد و  مبارزهرا نگيريم اين 

  سرمايه کشته شد) در ترکمن صحرا به دست عمال اسالمی  58(اسماعيل علی پناه، کارگر شهرداری که در فروردين 

در سخنان اين کارگر و جمعيت وسيع همرزمانش، آنچه موج می زند و خشاب اعتراض را پر می سازد، نه خودمختاری 

که باروت قهر ضد استثمار سرمايه داری است. کارگران سقز، سنندج، بانه، مهاباد، » خلق ها«يا حق تعيين سرنوشت 

ه بيشتر، قطعا نه کمتر از همزنجيران تهرانی، اصفهانی، شيرازی، آذربايجانی، سردشت، مريوان، قروه و کامياران اگر ن

مازندرانی يا بوشهری خود، از همين قهر، همين سرمايه ستيزی، همين ضديت خودجوش طبقاتی عليه سرمايه، سرشار 

های زندگی  يه در کليه عرصهبودند. فشار استثمار آنها نه کمتر که کوبنده تر و مرگبارتر بود. سبعيت و جنايتی که سرما

اجتماعی بر آنها اعمال می نمود از مناطق ديگر دوزخ سرمايه داری افزون تر و فاحش تر بود. کارگران کرد، کل اين 

مصيبت ها را از دست سرمايه می کشيدند و الجرم راه زندگی و مبارزه آنها برای تقليل بدبختی ها، برای هر اندازه 

زن ستيزی، کودک کشی يا ديکتاتوری، فقط و فقط از مسير کارزار راديکال ضد سرمايه داری  رهائی از فقر، فالکت،

می گذشت. آنها نيز همسان همه کارگران ديگر ساکن جهنم بردگی مزدی، به حکم هستی اجتماعی خود، تا پيش از قيام 

ن در جدال بودند. با وقوع قيام و سرمايه دارا» قوميت«و »!! مليت«بهمن با سرمايه و صاحبان سرمايه، مستقل از 

تضعيف چند روزه ساختار حاکميت اختاپوسی بورژوازی، دست به کار گسترش و اشتعال هر چه بيشتر اين جدال شدند. 

جنبش کارگری کردستان در روند پيشبرد اين کارزار اما، فقط فشار سرکوب و هولوکاست آفرينی دولت دينی بورژوازی 

نيافت، همزمان به شکلهای مختلف توسط اپوزيسيون های بورژوازی، از جمله احزاب پرچمدار  را بر سينه خود سنگين

گرديد،  »جنبش حق تعيين سرنوشت ملی«خلقی و بورژوائی هم به گروگان گرفته شد. نيروی پيشمرگ » کمونيسم«

شدند، بر چهارديواری فعاالنش به جای آنکه شعله افزور جنگ ضد سرمايه داری طبقه خود شوند عصای قدرت حزب 

زدند و شعور توده کارگر را آماج اين وارونه پردازی ها کردند. » ام القرای سوسياليسم«جنگ و ستيز ناسيوناليستی، مهر

جنبش کارگری کردستان درطول دهه های شصت و هفتاد به اين وضع ادامه داد. با همه اينها، کارخانه ها، مراکز مختلف 

می شهرها شاهد ميدان داری ها، مبارزات و قدرت نمائی توده کارگر بود. مبارزات اين دوره کار، محالت و فضای عمو

کارگران کردستان با چند مؤلفه از جنبش جاری کارگران در ساير مناطق ايران متمايز می شد. اين مؤلفه ها به اختصار 

  عبارت بودند از: 

  عتراضات همديگر . همبستگی و حمايت گسترده کارگران از اعتصابات و ا1

کارگران شهرهای مختلف کردستان بسيار پرشورتر و خروشان تر از همزنجيران خويش در تهران يا اصفهان و اهواز 

دست همبستگی و همرزمی به سوی هم دراز کردند. در همان اعتصاب چند صد کارگر شهرداری سنندج که باالتر اشاره 

، ه، برقکار، تعمير اتوموبيل، جوشکار، تراشکار، کفششد، خيل کثير کارگران شيشه بر، موزائيک ساز، سنگبر، بافند

پوشاک، راهسازی و فروشگاهها با بيشترين شتاب و همه توان به حمايت از اعتصاب پرداختند. در اعتراض شرکت 

نمودند و قدرت جمعی خود را به نمايش نهادند. اين وضع در همه اين سالها به وضوح قابل مشاهده بود. ابراز همرزمی 

مبستگی کارگران کارگاهها  و حوزه های مختلف از همديگر ولو در سطح تظاهرات يا صدور پيام بدون شک يکی و ه



از شاخص ها مهم اين دوره از حيات جنبش کارگری کردستان را تعيين می کند. شکل ديگر اين همبستگی و همصدائی 

مياری های متنوع معيشتی و تقسيم حتی االمکان در زندگی روزمره توده های کارگر، در کمک های بی دريغ انسانی، ه

نان شب آنها با همديگر نيز درخشش داشت. اين همپيوندی ها بدون شک جوشش زالل هستی آگاه طبقاتی يا فرارسته 

کارزار متحد ضد سرمايه داری توده های کارگر نبود. روئيده های اخالقی، عاطفی، انسانی و اجتماعی پويه بالندگی 

رون جوش سرمايه ستيز طبقه کارگر را به نمايش نمی نهاد، اما اتحاد، همبستگی، هماوائی و فداکاری کمونيسم د

استثمارشدگان کارگر در مقابل شبيخون ها و يورش های جنايتکارانه دولت درنده بورژوازی را تصوير می کرد. نوعی 

در سراسر ايران، در زندگی  57ه قيام بهمن مراودات صادقانه و شفاف انسانی که در طول روزها و ماههای منتهی ب

نفوذ نسبتا مؤثر همياری ها و همپيوندهای ميراث  توده های کارگر موج می زد و همگان را مسحور خود می ساخت.

گذشته های دور و نزديک دهقانی نيز در اين همرزمی ها مسلما نقش خاص خود را بازی می کرد. آنچه در اين ميان 

ت اوال وجود سرکش اين همصدائی ها و همجوشی ها به عنوان يک تمايز بارز مبارزات کارگران شايسته تأکيد اس

کردستان در قياس با ساير مناطق درون جهنم سرمايه داری ايران و ثانيا قفل شدن و قفل ماندن کل اين همبستگی ها، 

حالت نوعی کمونيسم سرمايه مدار حزب همرزمی ها و همجوشی ها به رژيم ستيزی ناسيوناليستی، خلقی يا در بهترين 

ساالر در اين دوره است. اين همبستگی ها می توانست ببالد، مالط و مصالح اخالقی، عاطفی، انسانی يک جنبش نيرومند 

سرمايه ستيز شورائی گردد. اما در شرايطی که جنبش کارگری کردستان نقش ارتش پيشمرگ ناسيوناليسم چپ نمای 

 وائی را ايفاء می کرد هيچ شانسی برای اين باليدن به وجود نمی آمد.کرد و کمونيسم بورژ

  . رشد چشمگير سنديکاليسم و تشکل سازی های رفرميستی2

، کومله و غالب محافل چپ خارج از مدار مبارزه ضد سرمايه داری، کردستان »حزب کمونيست«در همان روزهائی که 

، کمونيسم! آنان سقف آسمان ها را »!کمونيسم«ر و جنجال های تفتان می خواندند!! و جا» ام القرای سوسياليسم«را 

چاک می زد يا زمين و زمان زندگی توده های کارگر سنگر جنگهای مشتعل سرنگونی طلبانه بود، جنبش کارگری هر 

ا، در جلحظه ژرف تر و دردناکتر از لحظه پيش، به باتالق رفرميسم منحط سنديکاليستی فرو می رفت. کارگران همه 

خود بودند!! در همه کارخانه ها، مراکز کار، محالت شهرها و » سازمانيابی«تمامی شهرهای کردستان دست به کار 

نواحی روستائی از مبرميت و فوريت متشکل شدن می گفتند، اما همه جا و همه توده های کارگر يا صريح و عريان از 

ليسم و سنديکاآفرينی سرمايه ساالر خويش نام شورا و جنبش شورائی سنديکاسازی سخن می راندند، يا احيانا بر سنديکا

حک می کردند!! اين تقالها و کوشش ها در سراسر دهه های شصت و هفتاد، با شور و خروش کافی جريان يافت. در 

، ، معلمانطول اين مدت تا چشم کار می کرد، سنديکا روئيد و اتحاديه معماری شد. سنديکای خبازان، نساجان، آهنگران

شيرينی فروش ها، کفاشان، شيشه بران، تعميرکاران، سنگبرها، جوشکاران، تراشکاران، آلومينيوم کاران، فلزکاران که 

ليست آنها بسيار طوالنی است. در نيمه دوم دهه شصت شمار قابل توجهی از فعاالن اين سنديکاها به دنبال تالش های 

خويش را اتحاديه نام نهادند و از آنجا که اين فعالين علی العموم در زمره وسيع و ارتباط گيريهای ممتد، اجتماع 

ال نامگذاری کردند. تشکلی که تا س» دفتر تعميرکاران اتوموبيل«تعميرکاران خودرو بودند، اتحاديه جديد التأسيس را 

ساختن هر چه فزاينده تر  مسيری پر از فراز و فرود را پيمود اما هر چه کرد، هر گامی که برداشت سوای دور 1368

توده کارگر کرد از سنگر جنگ واقعی طبقاتی در يک سو و آويختن جنبش روز کارگران به احزاب باالی سر خود از 

سوی ديگر، هيچ دستاورد ديگری در کارنامه تالش خود ثبت نکرد. مبارزه برای جايگزينی هيأت حل اختالف دولتی 

يأت حل اختالف مورد قبول اتحاديه!!، افزايش مزدها مطابق نرخ تورم ساالنه!!، حق ميان سرمايه داران و کارگران با ه

تشکيل سنديکا و اتحاديه!!، برابری زنان و مردان در قانون اساسی دولت سرمايه داری!! اصالح قانون کار به نفع 



اونی مصرف در مراکز کار کارگران!! رسميت قانونی حق برگزاری مراسم اول ماه مه!!، تالش برای تأسيس شرکت تع

و شهرها، مبارزه برای تشکيل کالس های سوادآموزی و مشارکت کارگران در اين کالس ها، اوراق کارنامه ضخيم 

اتحاديه کارگران صنعتکار را تشکيل می داد. قابل تعمق است که به طور مثال کارگران خود با اتکاء به قدرت حی و 

اما سنديکاها و اتحاديه حاصل همپيوندی آنها، خواستار بسيار جنگاور اعطای  حاضر خود مستمرا اعتصاب می کردند

از جانب دولت سرمايه داری و الجرم منوط شدن وقوع هر اعتراض يا اعتصاب کارگری به صدور » حق اعتصاب«

!! آنها »کمونيست« مجوز قانونی دولت سرمايه و طبقه سرمايه دار بودند!!. کارگران خود سنديکا می ساختند و فعاالن 

به جای آنکه شعله افروز راه مبارزه توده های طبقه خويش برای جانشين سازی سنديکاسازی با سازمانيابی شورائی ضد 

کار مزدی شوند، بر طبل انحالل هر نوع قدرت نمائی جمعی کارگران در گورستان قانون و نظم سرمايه کوبيدند!! 

صول هر ميزان افزايش مزدها را در گرو ميدان داری و نمايش قدرت پيکار کارگران دستمزد بيشتر می خواستند و ح

به شکل گيری، توسعه و تشديد اين مبارزات کمک می نمودند، اما همزمان، دانسته يا ندانسته،  » راهبران«خود می ديدند. 

ی يشتر يا بهای افزونتر نيرواصل مزدبگيرماندن را آميزه اين کارزارها می کردند. به جای آنکه حصول معيشت و رفاه ب

کار را به قدرت مبارزه طبقاتی کارگران گره زنند و هموارساز راه صف آرائی شورائی و سرمايه ستيز هر چه نيرومندتر 

توده کارگر گردند، از کارگران می خواستند تا افزايش مزدها را به نرخ تورم ساالنه سرمايه داری قفل زنند!! از آنها 

به برده مزدی ماندن خويش مهر تأييد کوبند، وفادار مانند و صدر و ذيل اعتراض را در کفايت مزد برای  می خواستند تا

نازلترين بهای بازتوليد نيروی کار خالصه بنمايند!! هيچ گاه نگفتند که کارگران می توانند و بايد به جای خواست مزد، 

های نيروی کار، خواستار تعيين تکليف کل حاصل کار و به جای قبول جاودانگی بردگی مزدی و چون و چرا بر سر ب

توليد خود توسط خويش شوند، نگفتند که اتحاد، سازمانيابی و همپيوندی آنها بايد ظرف اين توانائی و سالح اعمال اين 

ه قانون ب توان عليه سرمايه گردد. به جای اينها شب و روز در گوش توده کارگر خواندند که بايد برای بهبود معيشت خود

و قرار و نظم و دولت سرمايه آويخت، بر روی قدرت پيکار ضد سرمايه داری خويش مهر مرگ و ابطال کوبيد، اين 

قدرت را در مطالبه معيشت برده وار مزدبگيری و جدائی جاويدان از پروسه تعيين سرنوشت کار و توليد و زندگی 

  خويش کفن و دفن کرد و در اين برهوت ها چرخيد!!. 

نقش فعاالن جنبش کارگری کردستان اين شد زيرا آنان نه فعال جنبش ضد سرمايه داری طبقه خود بلکه گوش و چشم 

حزب خويش در ميان کارگران بودند. توده های کارگر کرد در طول اين چند سال به رغم فشار توأمان چند جنگ 

م اسالمی در کردستان، جنگ طبقاتی بورژوازی همزمان و دهشت زا، جنگ رژيم های ايران و عراق، جنگ سبعانه رژي

عليه جنبش کارگری، باز هم بسيار بيشتر از کارگران ساير حوزه های کشور برای سازماندهی مبارزات خود کوشيد، 

اما اين کوشش ها نه فقط هيچ کمکی به گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری توده 

مود که در باتالق سنديکاآفرينی و اتحاديه پردازی تباه گرديد. فعالين کارگری کرد نه فقط هيچ گامی در وسيع کارگر نن

راستای ارتقاء سرمايه ستيزی خودجوش توده کارگر به يک جنبش آگاه، سازمان يافته، شورائی و ضد بردگی مزدی بر 

به سکوی اقتدار بورژوازی چپ نمای حزب نشين،  نداشتند که بالعکس نقش پاکاران احزاب برای تبديل جنبش کارگری

  فرصت طلب و قدرت جو را ايفاء کردند. 

  . کمپين پردازی فعال برای برگزاری مراسم اول ماه مه هر سال 3

، در شرايطی که رژيم اسالمی هنوز در نيمه راه استقرار و تحکيم پايه های قدرت 1358طبقه کارگر ايران در سال 

روز کارگر و برگزاری مراسم اول ماه مه را به گونه ای بر بورژوازی و فاشيسم درنده حاکم تحميل خود بود، تعطيلی 

کرد. در يازدهم ارديبهشت اين سال گروهها احزاب و محافل موسوم به چپ، در شهرهای مختلف، راهپيمائی های نسبتا 



ريزی کردند. ظاهر ماجرا چنين بود، اما بزرگی سازمان دادند و برای حضور وسيع کارگران در اين مراسم برنامه 

آنچه در عمل رخ داد با آنچه در روزنامه ها و گزارشات نيروهای چپ انعکاس يافت، تفاوت فاحش داشت. در اين سال 

هر بخش بورژوازی برای خود دفتر و دستک ويژه ای راه انداخت و هر حزب و سازمان و مافيای اين طبقه کوشيد تا 

» قمجاهدين خل«ردانی خود بيافزايد و شمار هرچه کثيرتری کارگر را سينه زن صف های خود سازد. بر رونق تعزيه گ

پس از مذاکرات ممتد و ماالمال از قيود و » 3فدائيان خلق و طيف موسوم به خط «بساط  خاص خود را پهن کردند!!. 

بقه و نيروئی که در روز جهانی کارگر، در شروط ايدئولوژيک، جمعيت ويژه خود را به خيابان آوردند!! راستش تنها ط

ماههای نخست بعد از وقوع قيام بهمن، هيچ مراسم، صف، ستاد يا اساسا موجوديت متمايز و مستقل خود را نداشت 

کارگران بودند!!. از اين هم رعب انگيزتر و رقت بارتر اين که در تهران، در بزرگترين شهر کارگرنشين ايران، توده 

حاضر در صف رژيم هار فاشيستی اسالمی، حداقل چندين برابر کل کارگرانی شد که در مراسم گروهها وسيع کارگر 

و سازمانهای چپ راهپيمائی کردند!! گفتنی است که تظاهرات اين طيف به سهم خود وسيع بود و شمار راهپيمايان در 

، اعضای سازمانها و گروههای »چپ« تهران تا مرز پانصد هزار نفر گزارش گرديد، اما کل اين جمعيت تحت نام

هزار انسان  500، هواداران چپ، در پاسخ به ندای چپ، روز جهانی کارگر را گرامی می داشتند!! در ميان اين »چپ«

نفر هم نشان و بيرق خاص کارگر بودن  200حزبی، سازمانی، گروهی، هوادار يا دارای عناوين ديگر، عده ای بالغ بر 

مختلف از تظاهرات جمهوری اسالمی و حزب » هيئت های«ديگری نيز قابل گفتن است. شعارها در  داشتند!! نکته مهم

» ستگیواب«توده تا مجاهدين و طيف چپ بيشترين شباهت ها را داشتند. نفرت زياد عليه امپرياليسم، ضديت عميق با 

الم آمادگی برای آزاد سازی سرزمين آبا و اع»!! اسرائيل«سرمايه داری!!، ابراز هم پيمانی برای از جای کندن ريشه 

  و اجدادی فلسطينيان!! حماسی ترين شعارها را تشکيل می داد!!   

بود که نيروهای چپ بدون قتل عام » کارگر«و اين البته اولين و آخرين روز  چنين رفت 58بر روز اول ماه مه سال 

شدن به دست فاشيسم اسالمی بورژوازی برگزار کردند. در سالهای بعد، نقش اين نيروها، تالش برای تداوم و تکرار 

ضه وار را هم ناممکن سناريو به همان شيوه باال بود، اما ماشين قهر و کشتار رژيم اسالمی اجرای همين نمايش فري

به بعد حتی در طوفان تهاجمات  1364ساخت. ماجرا در کردستان روندی متفاوت يافت. در اينجا به ويژه از سال 

ميليتاريستی بورژوازی اسالمی، باز هم شهرهای مختلف شاهد برگزاری کمپين های نسبتا وسيع فعالين کارگری برای 

نسبتا کثيری کارگر در هر کدام از شهرها يا حتی مناطق روستائی تالش  اجرای اين مراسم گرديد. هر سال جمعيت

کردند تا روز اول ماه مه را جشن بگيرند. راهپيمائی کنند، تظاهرات خيابانی برپای دارند. بر فراز کوه آبيدر آتش روز 

ات حی و حاضر خويش را کارگر افروزند. در راه پيمائی ها و جشن های اين روز سرود انترناسيونال خوانند، مطالب

ليست نموده و فرياد زنند. شعار مرگ بر امپرياليسم و سرمايه داری، سرنگون باد جمهوری اسالمی و زنده باد سوسياليسم 

سر دهند. در پويه برگزاری اين نمايش ها، تظاهرات، راهپيمائيها و جشن ها، با يورش چکمه پوشان مسلح رژيم اسالمی 

  ت کنند و به جنگ و گريز پردازند. رو به رو شوند، مقاوم

وفاداری، مبارزه و ميدان داری برای زنده نگه داری اجرای پرشکوه مراسم روز کارگر قطعا يکی از شاخص های 

بارز جنبش کارگری کردستان در اين سال ها بود و توده کارگر و فعاالن کارگری برای پيشبرد اين هدف فداکاری ها 

حماسه ها آفريدند. کل اين ها واقعيت دارد و بايد ثبت تاريخ گردد، اما همزمان و همآميز با نقل  کردند، جان ها باختند و

اين کارزارها، حماسه آفرينی ها و جانبازی ها، بايد به نکته بسيار اساسی و حياتی ديگری نيز چشم دوخت، انديشيد، 

ليت ها را پيش بردند و به اين فداکاری ها دست واکاوی کرد و درس آموخت. کارگران و فعاالن کارگری کرد اين فعا

يازيدند اما نه در سنگر پيکار ضد سرمايه داری، نه در ميدان جنگ واقعی عليه نظام بردگی مزدی، نه در شکل و حالت 



ه، زحلقه ای از زنجيره بالندگی کمونيسم لغو کار مزدی، نه در هيأت سلول يا بافتی از جنبش طبقه خويش که بايد هر مبار

خيزش، شورش، ميدان داری يا ابراز وجودش از جمله برگزاری مراسم روز کارگرش، مظهر بالندگی بديل راديکال 

طبقاتی وی در مقابل نظام درنده سرمايه داری باشد. فعاالن کارگری به هيچ وجه چنين نکردند و در اين راستا گام بر 

العموم، در همه اين سال ها بنياد کار خويش را بر ادای فريضه حزبی نداشتند، کامال بالعکس آنها اگر نه همگی اما علی 

استوار ساختند. مطابق دستور باالنشينان حزبی کوشيدند تا قدرت حزب را در مقابل قدرت رژيم حاکم به نمايش بگذارند، 

 دارند. آن ها هر سال آتشتا بازار رژيم ستيزی فراطبقاتی و فاقد هر ميزان بنمايه ضد سرمايه داری احزاب را گرم نگه 

را در قله های کوه آبيدر افروختند اما بدون شک، اين آتش را بر جان سرمايه نيانداختند، نماد جنگ طبقه » روز کارگر«

خود عليه سرمايه نکردند، بالعکس آتش خويش را قدرت آتش بازی حزب ماوراء خود و ناسيوناليسم چپ نمای کرد 

ن در اين سال ها با شنود حرف اين فعاالن، با قبول رأی و توصيه آنها، با پاسخ به فراخوان نمودند. توده کارگر کردستا

نه فقط هيچ سنگی بر روی سنگ برای بنای قدرت سازمان يافته شورائی ضد کار مزدی بر نداشتند که » راهبران«اين 

ه و همه مناطق ديگر ايران، به باتالق بسيار بدتر از کارگران تهران، اصفهان، تبريز، مشهد، اهواز، شيراز، عسلوي

 رفرميسم راست سنديکاليستی فرو رفتند.     

  

  جنبش کارگری، رفرميسم راست و چپ و رويکردهای جديد 

قيام بهمن  منتهی بهدر فصل پيش گفته شد که يکی از عوارض فاجعه بار شکست طبقه کارگر ايران در جنبش سراسری 

های رفرميستی  سابقه و سرطانی توهم به نسخه پيچی ها يا راه حل پردازی بالندگی بی خورشيدی، 50دهه  آخرسال های 

درون جنبش کارگری بود. مسائلی مانند آويختن به سناريوی  بورژوازی در ميان کارگران و در ارتجاع  اين يا آن بخش

خيل سياسی و ددرون ساختار قدرت  چشم دوختن به تفاوت ميان مافياهای توهم به نتيجه صندوق رأی،فريب انتخابات، 

قه کارگر از طب در محاسبات اليه يا اليه هايی روز به روز بيشتر و فرساينده تر ،از وحشت درنده ترها بستن به درندگان

سم . نوعی رفرميو حتی تشديد شد ادامه يافتسال زمامداری رفسنجانی و شرکا  8اين روند در طول جای باز کرد. 

اساس آن را سرخوردگی، شکست زدگی، احساس زبونی، فرار از انقالب يا حتی انقالبيگری، که  منحط انحالل طلب

خط کشيدن هر چه فاجعه آميزتر بر قدرت پيکار طبقاتی خود، دل بستن به معجزه گری نيروهای ماوراء خويش و مشابه 

 ی طبيعتاً با سرمايه ستيزی قهری و خودپویاين ها تشکيل می داد. اين رفرميسم با اين درجه از انحطاط و گنديدگی افراط

کارگران زير فشار گرسنگی و برای افزايش بهای . با آن گالويز می گرديد واقع می شد و فاحشتوده کارگر در تعارض 

نيروی کارشان دست به تعطيل چرخه کار و توليد سرمايه داری می زدند. اعتصاب می کردند، برای اعتصاب الزاماً 

سد راه اعتصاب شالق می کشيدند، با قوای قهر پاسدار نظم و » قانونيت«سرمايه را زير لگد می گرفتند. بر تقدس نظم 

قانونيت سرمايه وارد جنگ می شدند و در پروسه انجام و پيشبرد کل اينها رفرميسم ماوراء ارتجاعی نسخه پيچی 

  دند. ار خود دور می نموبورژوازی حاکم را از پهنه زندگی و ميدان پيک

ر واقعی در اينجا قرا نبود، معضل به خودی خود فاجعه هولناکی ،رفرميسم معيناين شکل دقيق تر بگوئيم، توسعه 

 هموارساز راه نبش قبررفرميسم،  نوع از اينجا تغديه می گرديد. قوام، گسترش و نفوذ روزافزون اين نداشت، هر چند

رمق دی تا ح بيدار و . همزمان سنديکاليسم مدفون اردوگاهی رابود کنديکاليسم مرده سوسيال دموکراتيسو سر برآوردن 

های هر  راستا است که ما از اين زمان به بعد شاهد راه افتادن و جنب و جوش هميندرست در ميدان داری می بخشيد. 

يا اتحاديه چيان ليبرال در درون و حاشيه جنبش  ست ها، اعم از اردوگاهيان سابقسنديکالي وسيع طيف چند خاموش



زمزمه عريضه نگاری برای کسب مجوز . ميراث داران سنديکاهای سابق آويزان به گذشته حزب توده هستيمکارگری 

، به ستايش دکردننصيحتگری در بارگاه بورژوازی حاکم پهن استغاثه توأم با . بساط انداختنداحياء دکه های سنديکائی راه 

مزيت های عظيم اجماع ميان کارگر و سرمايه دار و رسالت معجزه گر سنديکا در تأمين اين  . ازپرداختنديکاسازی سند

که خير اتحاديه اساسا برای سرمايه داران است دادند به دولت رفسنجانی و کل حاکمان سرمايه تضمين می . گفتنداجماع 

ای عمر صاحبان سرمايه و نظام سرمايه داری خواهد شد. در همان مايه بق به کارگران نفعی رسد باز هم حتماً و اگر 

و از قدرت اعجاز اتحاديه در تأمين معاش توده های کارگر و عالج دردهای  رفتندحال به سراغ فعاالن کارگری روز می 

شروع به انجام اين کارها کردند و به موازات » توده ای«بازماندگان منفرد يا مرتبط . !!نددها سخن می ران بی درمان آن

  . نمودندنوع همين نجواها را ساز  ست های شرکت واحد نيز در ميان خويشسنديکاليآن، 

ات، . وزارت اطالعماشات جوی سوسيال دموکرات نمی دادشرايط روز اجازه بيش از اينها را به رفرميسم اتحاديه ای م

ی و توی امنيتی، جاسوس سپاه پاسداران، نيروی بسيج، لباس شخصی ها، آتش به اختيارها و سازمانهای اختاپوسی تو در

، »حسينيانروح هللا  «کسانی مانند سنجانی،دوره زمامداری رف خود در کشتار جمهوری اسالمی با سرکردگان زبردست

انه خاورمي يران، منطقه خليج وا در نه فقط ، سايه هر مخالف راهانمشابخيل کثير  يا» سعيد امامی« ، »علی فالحيان«

اين جهان به گلوله می بستند. زنجيره کشتار را در سراسر دنيا بر دست و پای مخالفان قفل می زدند. که در هر کجای 

رور ت بخشيدند. وحشت،ه مشابه تداوم می آفرينی دهه شصت رژيم را با قتلهای زنجيره ای و عمليات گستردهولوکاست 

ا، هربائيها، سر به نيست سازيها، به دره افکندنهای پی در پی آدم با موجو دهشت روزهای بعد از خرداد سال شصت را 

يوهای سنار و» هويت ها«برنامه  گيريها،» اعتراف«اعدام های انبوه نهان و آشکار انسانها، وقيح ترين و بيشرمانه ترين 

عاع اين وضعيت، شی و جنايات ديگر زنده نگه می داشتند. وضع چنين بود و در سيطره استيالی ماوراء سياه تلويزيون

دادخواهی «و  شکوائيه نويسی از مرزهای متعارف عريضه نگاری، رفرميسم مماشات جوی اتحاديه ای هم ابراز وجود

  نمی رفت.  سنديکاسازی فراتر» حق«برای گرفتن » قانونی

ن سطح توقف می کرد اما طنز ماجرا اين بود که ت سنديکاليستی سوسيال دموکراتيک در ايو جوش رفرميسم راسجنب 

هم ا ررده رفرميسم ميليتانت چپ نما طيف گستمنحط و ارتجاعی سنديکاليسم مماشات طلب،  زبونانه،حتی همين تکاپوی 

و حتی در خود منحل  وامی داشت همدلی، همگامی، همصدائی با خود به ابراز جد می آورد، به سوی خود می کشيد،به و

که رويکرد اخير چه در ايران و چه در سطح بين المللی از مدت ها پيش پروسه انقراض خود  آنست. واقعيت می کرد

شايد ت. گشباز می  قبلرا می پيمود. اين پروسه با فروپاشی اردوگاه شوروی آغاز نشده بود. پيشينه شروعش به سالها 

گرفته تا ممالک اروپای شرقی و سپس » اتحاد شوروی«اقمارش از اردوگاه و  واقعی کارنامهبتوان گفت که هر چه 

ت. شتابناک تر پيش می تاخ، اين پروسه برمالتر و روشن تر می شدکارگران دنيا  برایويتنام و کوبا  چين، دولت های

ص را برای طيف رفرميسم چپ بازی کرد. تا جائی که به جامعه ايران بر سقوط اردوگاه نقش تير خالبا تمامی اين ها، 

اين رويکرد را به احتضار انداخت و فروپاشی  به اندازه کافی می گردد، شکست جنبش سراسری منتهی به قيام بهمن

 يسمالان راديکميليتانت حتی از هماين حوادث باعث شد که رفرميسم  .داشتنقش چهارميخ سازی تابوت را اردوگاه فقط 

» سم گريزیکاليسندي«سوسيال دموکراسی!!  لنينيستی امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، نقدهياهوی  کاذب گذشته اش، از

خالی با های تو شاخ و شانه کشيدن بيان ديگر حتی به به گونه ای چشمگير فاصله گيرد. بهها قهرطلبانه و مشابه اين 

لش هم دلي دروغين اين موضع پردازی ها چشم پوشد. های از خير حيثيت جوئی اند وز پای بند نمسنديکاليسم راست ني

بی اعتبار شده بود و در چنين شرايطی رفرميسم به اندازه کافی اين هويت پردازی های کاذب مريخی ديگر  روشن بود.

و  ردمی کيه داری را انتخاب بيشتر در پيش پای خود نمی ديد. يا بايد راه ضديت راديکال کارگری با سرماچپ دو راه 



احلی س غيراين صورت بايد بر ربه نقد مارکسی، ريشه جو و پراکسيس پيشينه طبقاتی و اجتماعی خود می پرداخت. د

باز هم راست تر و سرمايه مدارتر لنگر می کشيد و غالف عاريتی راديکال نمايانه و چپ مأبانه خود را دور می انداخت. 

ا که تاز رفرميسم چپ محافلی جا به جائی ها و افت و خيزها بوديم. رفسنجانی شاهد وقوع اين  زمامداری تيم در دوره

ضد سنديکاليستی برای خود جامه فريب راديکاليسم می بافتند، اينک در اروپا، امريکا و  صوریبا موضع گيری ديروز 

ارتجاعی منحل در رفرميسم راست  سراسر دنيا کثيف ترين شکل توسل به منحط ترين و متحجرترين اتحاديه های

آستانبوسی در مقابل سران اين . زبونی و ذلت !!کردند می خود در حال زوال گروه دکه های سند بقایسنديکاليستی را 

و غرق شدن هر چه رقت بارتر در باتالق  !!از هم سبقت می جستند اين کاردر . !!ديدندمی ديه ها را بيرق افتخار اتحا

ها، گروهها و محافل اين طيف در خارج  . احزاب، سازمان!!می يافتندآن را گواه کارگری بودن بيشتر خويش از سايرين 

ی، های دارای پيشينه کارزار چريک!! گرفته تا سازمان»کارگری«و  !!»کمونيستی«از احزاب دارای چندين پسوند  ،کشور

دارای تبار حزب توده ای، همه و همه دست در دست هم های سنديکاليستتا های سابق، داران کنفدراسيون بازي ميراثتا 

ان اين سرپهن کنند، به بساط نذر و نياز و الحاح ماد تماميت رفرميسم، اتحاديه های ن بارگاه تنها کارشان اين شد که در

از آنها  خواهش کنند تا برای جمهوری اسالمی عريضه بنويسند و از درون اين عريضه ها  اتحاديه ها دخيل بندند،

گروهها و  ها، سرنوشت احزاب، سازمانخواستار اعطای حق تشکيل سنديکا برای توده های کارگر ايران گردند.!! 

 ود راد!! خيات سياسی آنها گرديادامه ح ن وسند زنده بود يگانهطيف رفرميسم چپ ميليتانت اين شد و همين کار  افراد

 و ، افرادطيف سازمان هايا ، منشعبين اين احزاب، »حزب کمونيست کارگری«، »!!حزب کمونيست»!! «کمونيست«

همان علی العموم  ،می خواندند و آنچه انجام می دادند وراث شجره های ديگر و فدائی گری افتخار محافل ميراث دار

می سرمايه داری عريضه برای دولت درنده اسالاز سران اتحاديه های کارگری  ،هش و الحاحبا خوااينکه بود که گفتيم. 

ههای . احزاب و گرو!!دش جماعت مذکور در همين دکانداری ها خالصه» کارگری و انترناسيوناليسم کمونيستی« !!بگيرند

هوش و  همهدر حالی که هر روز به ورطه تشتت بيشتر می غلطيدند، . !!فعاليت مهم ديگری هم داشتند البته مذکور

  »اتحاد عمل«دست به  ميان فرقه ها می کردند» اتحاد عمل«حواس خود را صرف تعيين اصول برای سازمان دادن 

د رژيم چند نفره ض هایاين يا آن خيابان اروپا آکسيون  در گوشه خلوتهوش ربا!! !! تا با اين اتحاد مهم و می زدند

اگر از پاره ای  .!! می آوردندبه جای  هم از اين طريق رسالت کبرای مبارزه طبقاتی را. آنها اندازنداسالمی راه 

شعارپردازی های مکتبی ماوراء زمينی احزاب و سازمان های طيف رفرميسم چپ در اين دوره، چشم پوشيم آنچه باقی 

 ، در مجموع همينتوصيف می کردو هويت طبقاتی واقعی آنان را  می ماند يا در واقع آنچه که هستی اجتماعی روز

همه اين شواهد و حقايق يک چيز را با صدای بلند بانگ می زد. رفرميسم چپ در جامعه ايران با بود!! نقش بازی ها 

به . با شروع هولوکاست اسالمی بورژوازی در دهه شصت ی کامل خود را به نمايش نهادوقوع قيام بهمن ورشکستگ

 سم کرد،ناسيوناليبسيار وسيع از برآمد  مکفی منطقه و تغذيهکردستان با توجه به شرايط ويژه  در پايان راه خود رسيد.

پرونده خود را به طور کامل بست. از در آنجا نيز ، چند روزی بيشتر زمان خريد و باالخره خود ختم موضوعيت برای

است ر ماند، بيش از هر چيز کارنامه انحالل تدريجی در دوقلوی باقی معه مااين به بعد آنچه از اين رويکرد در تاريخ جا

  بود.  خارج کشوری نمايشی هایدر سطح آکسيون بازی  آه و ناله های رژيم ستيزانهادامه احتضارآميز  خود همراه با

رفرميسم چپ ميليتانت در ايران بر خالف امريکای التين و پاره ای مناطق ديگر در هيچ دوره ای، از حداقل مقبوليت 

در جنبش کارگری برخوردار نشد. هيچ بخش طبقه کارگر ايران سوای قشر نازک و گسيخته ای از درس خوانده های 

طح حتی در همين س ،از سالهای دهه شصت به بعدبا همه اينها  اين طبقه هيچ گاه هيچ استقبالی از اين جهتگيری ننمودند.

ديگر حتی توهم هيچ قشر از توده کارگر را به خود جلب مرده می ماند.  راهبردبه يک  و برای همين بخش اندک نيز



 هایبهترين حالت نقش مشتی باورنمی گرديد. در  نمی نمود و قادر به ايجاد هيچ ميزان توهم در هيچ بخش کارگران

ی هر ميزان توان اثرگذار را ايفا می کرد که عده ای از ناراضيان سياسی مسلک گرا، منزوی، فاقد خلسه آور ايدئولوژيک

ت موقعيبا فرقه بازی و سکت سازی ارتزاق » فعاالنش«و شيفته فرقه بازی را به خود مشغول می ساخت.  اجتماعی

 تسلی می بخشيدند. زمين و زمان به نوعی مرهم می گذاشتند ياتاريخی خويش را می کردند و درد ورشکستگی سياسی 

را چرخ می خوردند تا توهم اين يا آن کارگر تحقير شده دلباخته اشتهار سياسی يا بالعکس معترض و اهل مبارزه اما 

  د. فرقه ای خود سازن های را شکار نمايند و اين قبيل کارگران را ويترين نشين دکهوارونه بينی های چپ نما منجمد در 

ويترين نشينانی که در درون جنبش کارگری شاخ ملخی را جا به جا نمی کردند. سوای افرادی بسيار انگشت شمار که 

توده  داشتند، مابقی برای ان کرد را پشتوانه اسم و رسم خودتوهم تمام عيار ناسيوناليستی و فاجعه بار اليه ای از کارگر

بعضا کارگر بودند اما اهل زمين کارزار طبقاتی کارگران نبودند و ا و مجهول الهويه می ماندند. کارگر به افرادی ناآشن

له تعريف می نمودند. مشغ و گروهها هويت اجتماعی خود را نه با فعال مبارزه طبقاتی بودن که با ويترين نشينی احزاب

ن که صرفا انجام رسالت حزبی و کسب موقعيت و درد و رنجشان نه اثرگذاری راديکال بر پويه پيکار جاری کارگرا

 يزان وسعماين افراد همان گونه که تصريح شد فعال جنبش طبقه خويش نبودند اما به  بود. فرقه ای تشکيالتی يا محقر

کارگر ايفا می کردند.  های توده سرمايه داریخود نقش بسيار مخربی در ايجاد موانع بر سر راه هر جنب و جوش ضد 

چند کارگر می خواستند برای نطفه بندی يک قدرت واقعی سرمايه ستيز کارگری سنگی بر روی سنگ بگذارند. هر کجا 

  در راستای ادای فريضه حزبی آنها به فرمان سران حزب، سازمان و فرقه بيل و کلنگ ويرانگری بر دوش می گرفتند و

  برای تخريب اين بنا لشکرکشی می کردند. 

سالهای شصت خورشيدی به بعد  ر باره کارنامه و کارکرد طيف های مختلف رفرميسم چپ درسوای آنچه تا اينجا د

گفتيم، گروهها، محافل يا افرادی هم بودند که جهتگيری ديگری را انتخاب کردند و دست به کارهای ديگر زدند. جمعيت 

ت کل شکستها، فروماندگی ها، تشت اين آهنگ را ساز کردند که شالوده» خط سه«نسبتا کثيری از طيف وسيع موسوم به 

ها و در بن بست غلطيدن های آن ها فقط يک چيز است. فراموش نکنيم که اين طيف مثل همه بلوک بندی های ديگر 

خود را پيشاهنگان و کاروانساالران نخبه جنبش کارگری می ديدند!! و در همين راستا وقتی از ريشه شکست ها » چپ«

 هانیج بنياد معضالت، نابسامانی ها و شکست های آوار بر سر کل طبقه کارگر به زعم خود، و فروپاشی ها می گفتند،

ری کارگ علت العلل واقعی يا هسته انفجاری کل مشکالت جنبش  ،را مطمح نظر داشتند. در زيج جستجوی اين جماعت

جيع بند تمامی مرثيه هايشان احزاب و سازمان های چپ خالصه می گرديد!! تر» فقر فاحش تئوريک«يران در و ا دنيا

اين بود که: انديشه ها معيوبند!! تئوری ها به خاطر عقيم و سقيم بودنشان اصال جنبش نمی زايند و يا جنبش های ناهموار 

وزند نمی سدر هيچ کجا دارند!! مشعل ها  تئوريکفاحش بسيار می زايند!! پيشروان و قائدان روز پرولتاريا کمبودهای 

ها را توليد نمی نمايند!! دريک کالم از منظر اينان  ردازان کمونيست سوخت فکری الزم برای فروزش آنزيرا نظريه پ

، »!!فقدان تئوری«کل زمين گيری ها، شکست ها و ورشکستگی های جنبش کارگری روز دنيا در  واقعی سرچشمه

ار قرار داشت. اين پند»!! کمونيستی بحران انديشه«، »!!بحران کمونيسم«، »!!بحران مارکسيسم«، »!!بحران نظريه«

و حتی سالهای متعاقبش، طاعون وار از خانه ای به خانه ديگر بخشی  60به ويژه در روزهای پيش و پس خرداد سال 

کرد. اپيدمی شد، زبان ها وسيله ترويج و گوش ها برای شنيدن اخبارش تيز و تيزتر  سرايتاز طيف رفرميسم چپ 

ين جماعت شيون مرگ تئوری!! مرثيه بحران تئوريک!! و تعزيه بحران زدگی مارکسيسم و شدند. در سرتاسر شعور ا

ه ها ها و تئوری ها و فلسف گفتند!! و از نارسائی انديشه بحران چپ و کمونيسم و مارکسيسمکمونيسم راه افتاد!! همه از 

آمد، بوم  جا يک جمعبست واحد بيرون ز همهراندند!! از دل اين سوگواری ها، ماتمداری ها و عزا گرفتن ها ني سخن



ه تئوری مشعشع پيدا کرد!! انديش»!! بايد فلسفه خواند«و کالم واحد آن بود که  !!متولد کرد» وحدت کلمه«شوم تفرقه 

رونده تکامل و پ »تاريخ انديشه ها«ناب انقالبی يافت!! و برای کشف اين گوهر ناب تابنده بايد به سراغ فيلسوفان رفت. 

کاويد، همه مشاهير فلسفه دنيا را نبش قبر نمود و شيارهای ذهن و شناخت و شعور آن ها را به اندازه کافی  ها را فلسفه

ی ه نازل کارزار طبقاتجست! پيش تر گفتيم که عظيم ترين جنبش ها هنگامی که تجسم انداموار درجه ای ولو يک درج

شکست خورند در خطر تحمل شکست های بسيار فاحش تر اگر ضد سرمايه داری توده های کارگر نباشند،  استخواندار

   واقعيتی که در اين دوره شاهد يکی از بدترين شکل های وقوع آن بوديم. بعدی قرار می گيرند.

سال از تدوين  160چپ در ايران اين سخن ها را سر می دادند، حدود در روزهايی که وارثان راديکال نمای رفرميسم 

می گذشت. مارکس به گاه نوشتن اين کتاب، نه درعالم افکار و ايده ها که زير فشار  واقعيتهای » ايدئولوژی آلمانی«کتاب 

کس می نمود. از مار زمخت زمين زندگی، استثمار و پيکار طبقاتی جاری درون جامعه روز با گذشته خود تعيين تکليف

ليبرال منتقد فلسفه، حقوق، سياست، مدنيت، اخالق، فرهنگ و ايدئولوژی حاکم راه خود را به سوی مارکس پرولتاريا، 

نی، اخالقی و سرمايه تشخص يافته در فراساختارهای فلسفی، سياسی، حقوقی، مد ضدسرمايه داری،  ضدمارکس 

ی برای محو کار مزدی و کل فرارسته های اجتماعی رابطه خريد و فروش پرچمدار پيکار طبقاتايدئولوژيک، مارکس 

يين آگاهی زندگی را تع«آن بود که  روند راديکال تاريخیدست يافت او در اين  مهم نيروی کار، گذر می کرد. ترجيع بند

د که افکار، افقها و انديشه ها جنبش ها را نمی پرورند، جنبش ها هستن» نمی کند، زندگی است که آگاهی را می سازد

راهبردهای طبقاتی خود را پرورش می دهند. توليد افکار از توليد مادی قابل تفکيک نيست و انسانها همراه با خلق 

معيشت خود انديشه، باور و انتظارات خود را هم می آفرينند. انديشه ها تاريخ ندارند. انديشندگانند که تاريخ را می سازند. 

شيوه  را در عصر مستولیو باورهای مدنی را بايد در اقتصاد سياسی جستجو نمود و شالوده افکار کالبدشکافی جامعه 

  توليد سرمايه داری بايد کاويد.

سال  160منظور از پيش کشيدن نکات باال بازگوئی حرفهای مارکس نيست. همه تأکيد بر سر يک نکته است. مارکس 

ت که انديشه انسانها زندگيشان را نمی سازد، اين بدان معنی است که پيش از حوادث دهه شصت خورشيدی ايران درياف

دردها، رنجها، بی حقوقی ها يا فاجعه های معيشتی، رفاهی و اجتماعی آدم ها از چگونگی انديشيدن آنها ناشی نمی گردد. 

ديگر يگزينی تئوری ها با يکدر همين راستا راه تغيير و دگرگون سازی اين زندگی هم از مسير آويختن به انديشه ها يا جا

عبور نمی کند. برای آنکه اين تغيير صورت گيرد بايد شيوه توليد موجد وضعيت معيشتی و مادی موجود و درعين حال 

پمپاژگر افکار، باورها، فرهنگ، ارزش های حقوقی و اخالقی رايج يا حاکم دگرگون گردد. مارکس اين را بسيار ژرف 

ان فردی از طبقه کارگر به جنبش جاری کارگران پيوست و تالش نمود تا اين طبقه با تمرکز و ريشه ای دريافت، به عنو

پيکار بر تعرض به شيرازه هستی سرمايه داری، خود را بديل در حال بالندگی، شکوفائی و بلوغ اين نظام سازد، مارکس 

سال پس از آن تاريخ خيل  160ر گرفت و حال در آن ايام، با اين راهبرد و پيام در قلب مبارزه طبقاتی توده کارگر قرا

اری د جماعتی که در هيچ دوره، هيچ گامی عليه شالوده موجوديت سرمايه»!! ضدامپرياليستی«شکست خوردگان جنبش 

بحران تئوری در جنبش کارگری «ناکامی جنگ و جدال ها، اتوپی پردازی ها و تمنيات خويش را نداشته بودند، بر

 !! می ناميدندو نوع اين ها » بحران جنبش کمونيستی«، »!!کمونيسم طبقه کارگربحران «، »!!جهانی

 بشناسند و اين شناخت عميق تر، راديکال ترتر و ريشه ای تر ژرف کارگران بايد سرمايه داری رانمی گفت که هيچ کس 

هيچ کس اين نياز را در مورد  پيکار ضد سرمايه داری خود سازند.و مارکسی تر را شعور آگاه طبقاتی و چراغ راه 

رهائی و هيچ گروه و حزب مدعی خود به عنوان يک کارگر، به عنوان فردی از توده بردگان مزدی احساس نمی نمود. 

ارتقاء سرمايه ستيزی جنبش کارگری برای  واقعی و مارکسی راه و چاه ضرورت شناخت در باره !!پرولتاريا نجات



زی يبه چنين چهيچ کالمی بر زبان نمی آورد، آگاه و کمونيستی ضد کار مزدی به يک جنبش  طبقاتی خود خودجوش

 هر چه مباهی تر انجامرا بر  بالعکس همگان شالوده کار خودانديشه نمی کرد و پشيزی اهميت نمی داد.  باور نداشت،

ای بر وده های کارگرت ظرفيتنفی، انکار و تکذيب جامع االطراف  دانشوران، نظريه پردازان ورسالت رهائی بخشی 

ه !! زيرا اساس بر آن بود کقرار می دادند!! آنها حق داشتند چنين کنندظهور به عنوان يک قدرت طبقاتی آگاه کمونيستی 

شوند، زبون و ذليل بمانند و رهائی بخشی ها امر  مفلوک و عاجر تلقی هيچ چيز به حساب نيايند، مستضعف،کارگران 

هيچ جمعی به اين نمی پرداخت که اگر قرار است طبقه کارگر خود را از بردگی مزدی  خاص نخبگان حزب نشين باشد.

پهنه بالندگی، شکوفائی و را ميدان واقعی کارزار اين رهائی و  د چگونه و چسان جنبش جاری روزشرها سازد باي

يا حزبی از خود گروه  هيچ جمعيت، طبقات و دولت بنمايد. عاری از کار مزدی،پرورش خود به عنوان معمار جامعه 

ربطی در پويه پيکار  مناسبت، مکان، موضوعيت يااز چه جنسی است. چه  اوکه کمونيسم مورد دعوی  نمی پرسيد

؟ چگونه استجاری طبقه کارگر دارد، واقعيت، ظهور، بروز و ابراز هستی آن در زندگی و کارزار روز پرولتاريا 

نظم زندگی اقتصادی، سياسی، اجتماعی، حقوقی  در هيأتسيمای محقق آن معنای زمينی آن به مثابه يک جنبش چيست، 

و انسانی چه می باشد؟ محو سرمايه داری چگونه صورت می گيرد. جنبش عهده دار اين امحاء بايد از کدامين ويژگيها 

  ی ايفاء می کنند؟ يا تعينات مادی و اجتماعی برخوردار باشد. آحاد توده کارگر در اين راستا چه کاره اند و چه نقش

چه و هر آنجنبش کارگری را از  کامال بالعکس ديوار چينی به ارتفاع مرز ميان طبقات اساسی جامعه سرمايه داری، آنها

، منکر هر شکل و هر اندازه سرمايه ستيزی خودپوی توده مربوط به مبارزه ضد کار مزدی پرولتاريا بود جدا می کرد

يا امکان نشو و نما، بالندگی، بلوغ و سرکشی کمونيسم لغو کار مزدی در ژرفنای هستی اجتماعی و پيکار جاری  کارگر

اساسا جنبش کارگری را هيچ موضوع قابل محاسبه ای نمی ديدند، آنها بودند که قطب عالم امکان، واسط بودند،  کارگران

ختند و حال با داشتن اين نقش يا رسالت عظمی، احساس کمبود ميان غيب و شهود و لنگر ميان زمين و آسمان را می سا

فشان مشتعل نمودن آتششناخت فلسفی می کردند! در همين راستا بايد می کوشيدند تا اين نقيصه را جبران نمايند و با 

  حزبی يا گروهی خود به رهائی بشريت  جامه عمل پوشانند!!  خالقيت فلسفیانديشه و  دانش،

 با آويختن به اين فرض هذيان آلودهمه معضل را نقصان توان تئوری پردازی خود ديدند و شايستگان و شايسته ساالران 

فاقد هر نوع پايه و مايه، باز هم در نقش منجيان، متوليان و نيروهای قيم جنبش کارگری شروع به پيچيدن نسخه عالج 

ا و ههسته اصلی باور، تفکر و تالش آنان اين شد که ريشه کل شکست. برای دردهای اين جنبش و رهائی پرولتاريا کردند

دن راه رياضت کشی فلسفی، خوان بايد !! و برای چالش مشکالت و تنگناهابايد در غلط بودن تئوری ها کاويدفاجعه ها را 

فالسفه  ارتر آراءو باز هم خواندن فلسفه، جستجو در افکار و کشفيات فيلسوفان، نبش قبر هرچه گسترده تر و پرشم

که:  مينیشفاف ز بسيار مارکس با درک اين واقعيتپيش تر گفتيم که . گرفتمتقدم، متأخر، ميانی و معاصر را پيش 

آناتومی جامعه مدنی را در اقتصاد سياسی « ،»سازد آگاهی زندگی را تعيين نمی کند، زندگی است که آگاهی را می«

ومار طيا نکات اساسی مشابه، » نبش کارگری و هستی اجتماعی پرولتاريا استکمونيسم پديده اندرونی ج« ،»ستبايد ج

به نقد راديکال اقتصاد سياسی بورژوازی پرداخت و اين نقد را چراغ راه پرولتاريا برای ارتقاء  پيچيد، فلسفه را در هم

» تهایمارکسيس« ن نمود، اماک جنبش آگاه ضد سرمايه داری ساخت. مارکس چنيبه ي آنهاسرمايه ستيزی خودپوی طبقاتی 

 ینارسائيها با پرچمی نيمه افراخته در سوگ ،سال بعد از آن ايام 160»!! ضد امپرياليستی«جنگ  شکست خورده در

ه آوردند!! تا ب و ستاره های پردرخشش اين آسمان!! روی به آسمان انديشه هائی آفرينرهالکت زای فلسفی و تئوريک 

رگری تئوری راديکال پيچند و نسخه شفابخش تئوريک بنويسند!! آنها در برنامه ريزی يمن اين کاوش برای جنبش کا

انجام اين رسالت دچار افتراق بودند، عده ای اصرار داشتند که بايد از يونان آغاز کرد، برخی به کاويدن رنسانس و پس 



هگل، فويرباخ تا مارکس را کافی  از آن رضايت می دادند و باالخره جماعتی هم شروع از کانت، اليب نيتس، هيوم،

ی آن بود که شرايط مادی و زمينی مناسب برا ،می دانستند. يک طنز شنيدنی کار اين فلسفه شناسان و کاوشگران تئوری

  می ديدند. » ايران کانون نويسندگان، شاعران و هنرمندان« جاهائی مانند کشف تئوری رهائی پرولتاريا را هم

روی نهادن  عمالاثرگذاری اجتماعی  توان و نقش بازی وسعت به لحاظ ظرفيت ميدان داری، فرجام کار رفرميسم چپ

اما عکس مسأله حوزه هائی که به هر حال پروسه انقراض را نمايش می داد،  شد. به اين عرصه ها و سير و سلوک ها

ندگی جنبش کارگری بين المللی، فرومازمينگير و فرسوده  موقعيت اتفاق افتاد. راست و ارتجاعی منحطرفرميسم  در مورد

 ، ورشکستگی وآگاه و سازمان يافته ضد کار مزدی طبقه کارگر سرمايه ستيز، شورائی، ،ديرپای رويکرد راديکال

بات چين، پيروزی انقال حاصلرسوائی دولت های  طشتروزافزون رفرميسم ميليتانت لنينيستی، افتادن  و انقراض افالس

 ه گونزلزل فروپاشی ،از بام ادعاهای خيالبافانه بورژوائی بر زمين زمخت زندگی توده های کارگر تنام و کرهکوبا، وي

همه و همه در حالی که ستاره بقای رفرميسم چپ را به افول می راندند، به اردوگاه رفرميسم منحط اردوگاه شوروی، 

» زیامپرياليسم ستي« که تا چند سال پيش خروش محافلیراست توان ميدانداری افزون تر می دادند. فوج، فوج نيروها و 

دشمنان  بی رحم ترين حتی هيجان زای خلق، خلق آنان آرمانخواهی کرات را بر هم می ريخت و دورترين آنها آرامش

ه ! را از پروند!»چپ روانه«حماسی احساس و آرمانگرائی  شور، بسيار شتابناک همه، داشت می وا آفرينبشريت را به 

راه کسب و کار در بازار پررونق اصالح طلبی پيش  زدند و يش تصفيه کردند، مدال افتخار ندامت بر سينهسياسی خو

عد دکی ب، انگرديدندسوسيال دموکرات  ، نخستشدند. در اروپا، امريکا و قاره های ديگر گرفتند. در ايران دوم خردادی

عتی و های صن تراست و مالک  سرمايه انباشتند ، بخشيدندرا تشکيل دادند و قوام » اصالحات« پشت جبهه سبز شدند،

اندازه  به یو در هر باتالق گرديدندراه انداختند، همه چيز  ضد مارکس شدند و تريبون مارکس ستيزی، گرديدند تجاری

   .غلطيدندکافی 

 نقش ارتجاعی و همه رخدادهای روز را گواه حقانيت پيدا کرد. با رفرميسم چپرفرميسم راست سرنوشتی متفاوت 

 دنمود که باننه فقط از رفرميست بودن و راست بودن خود احساس شرم  گرفت!!. اعتبار هويت منحط اجتماعی خود

را به ورطه مرگ می راند  رفرميسم چپ آنچه تمامی ديد. اد. همه چيز را بر وفق مر!!انداخت برحق بودن نيز به غبغب

ی خود را مايه جو سازش طلب و مسالمتسرشت نمود!!  افتخار اشبه پيشينه ارتجاعی  .خود يافتنوشداروی حيات 

 مبارزه راديکال ضد سرمايه داریهر  با شضديتکارنامه به ، !!کرد مباهات ماهيت انقالب ستيزش به سرفرازی خواند!!.

 !!.زد جار پويه عقالنی انکشاف تاريخ سند انطباق خود بر را در گورستان نظم سرمايه کاملانحالل ، !!فروخت فخر

وگاهی، ارد کمونيسم سرمايه مدارفروريزی از زمين گيری کمونيسم مارکسی لغو کار مزدی پرولتاريا تا  ها همه شکست

 حقانيت چپ نمای ديگر را دليل وافی وهر جهتگيری چپ  ياامپرياليسم ستيزی خلقی سوسيال دموکراسی ميليتانت لنينی، 

را ساز و برگ گسترش نفوذ خود در ميان  باژگونه پردازی ها همه اين . رفرميسم ارتجاعی راستکرد!! قلمدادخود 

سنديکاليسم و اتحاديه سازی سنديکاليستی که در دوره های پيش آماج  نمود.درون جنبش کارگری  در و توده کارگر

شی وره عمال منشور نانوشته همپيوندی و همجيورش مشترک راديکاليسم کارگری و رفرميسم چپ ميليتانت بود در اين دو

بی نامکتوهای لنينی با اصالح طلبی ارتجاعی اين يا آن بخش بورژوازی شد. همصدائی طبقاتی طيف احزاب و سازمان

نديکای . احياء سبوديمشاهد عينيت آن  به گونه ای چشمگيرپايان زمامداری رفسنجانی  که کمی اين سوتر درسالهای بعد از

احد از يک سوی نيروهای طيف رفرميسم چپ را غرق در احساس پيروزی پرشکوه تاريخی کرد!! و از سوی شرکت و

درست در همان زمان که اسالمی اصالح طلب حاکم آب نمود.  ديگر قند در دل اصالح طلبان حکومتی يا بورژوازی

ران سنديکای شرکت واحد دوم خردادی با س يا پادوهای جنبش ارتجاعی، ضد کارگری و ضد کمونيستی اصالح طلبی



کارگری « و» کمونيست ترين«د، سران شبکه های اينترنتی می چرخاندن همگامی می انداختند و در عکس همدلی،

 دوجو ژرفنایها با همين سنديکاليستها آه حسرت از نوع عکس برای گرفتن همان احزاب چپ در خارج کشور» ترين

اکابر و رؤسای عاليمقام اتحاديه ها از قافله عقب نمانند. به سراغ   می خواستند تاای حزب اعض ازسر می دادند!!  خود

ينت ا را زدر اروپا و کانادا و امريکا روند. از آنها برای سنديکای واحد طلب حمايت بنمايند و تصوير تمامی اين تالش ه

زب، حميان کارگران و سند موثق پای بندی  گواه کارگری بودن و نفوذ چشمگير حزب دربخش سايت های اينترنتی، 

نديکای سموجوديت  اعالم يامورد شکل گيری  همين ماجرا در .!!به انترناسيوناليسم راستين کارگری کننديا اتحاد  گروه

تشکيل سنديکا يا خاکسپاری » حق« جامه عمل پوشيد!! و هر سنديکای ديگر در هر کجای جهنم سرمايه داری هفت تپه

قدرت پيکار ضد بردگی مزدی توده کارگر در گورستان نظم سرمايه، ميثاق همصدائی کل احزاب و سازمان های دارای 

اين قسمت را خالصه کنيم. اگر نفس شعارپردازی با جنبش ارتجاعی اصالحات گرديد.  !!»کمونيستی«صدها پسوند 

نه يا سرنگونی طلبانه طيف های راست و چپ رفرميسم در اين دوره را چشم پوشيم های صوری توخالی رژيم ستيزا

 های ارتجاعی اصالح طلبانه نمی باندواقعيت اين است که هيچ چشم مسلحی قادر به يافتن تفاوت محسوسی ميان آن ها و 

مايه ی اين جنبش عليه سربر سر جنبش کارگری است و تا جائی که به مسائل استراتژيک و جنگ اساس ما گرديد. بحث

 رفرميست های راست بورژوا انجام می دادند. مربوط است هر دو طيف باال در مجموع همان می کردند که 

  

 نطفه بندی رويکرد راديکال ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی

ه ب سوئی می جست،چپ ميليتانت، سمت و در شرايطی که هر بخش، سازمان، گروه يا محفل طيف گسترده رفرميسم 

معدودی هم خود را مجبور به يک خانه تکانی  يا آرايش صوری جديدی به خود می داد آحاد بسيار ی می رفتراه

اينان بر ضرورت گسست ريشه ای از وضعيت روز پای فشردند، دورنمای اين تاريخی بسيار اساسی و هويتی ديدند. 

مزدی طبقه کارگر تعيين کردند، هر نوع تالش برای آرايش صوری گسست را يافتن سنگر واقعی کارزار ضد بردگی 

کارکردهای پيشين را اصرار بر باقی ماندن در گمراهه های فاجعه بار رفرميستی و بورژوائی خواندند. نبش قبر فلسفه 

ند. ها دانستپيمائيين برهوت ها، چشم دوختن به آسمان انديشه ها و ادامه آويختن به ستارگان اين آسمان را در زمره بدتر

برای ارتقاء دانش ايدئولوژيک خود، نه در لباس نيازمندان به شناخت هر بازخوانی مارکس پرداختند اما اين بار نه به 

يا افکار و عقايد مارکس، نه با هدف راه اندازی بحث پيرامون دستاوردهای مشعشع وی در » مارکسيسم«چه بيشتر 

، بلکه فقط در سلک افرادی کارگر که در پيشبرد پروسه کارزار طبقاتی خود »ريخیماترياليسم تا«مورد ديالکتيک و 

 برای چالش سدهای سر راه نياز به شناخت راديکال تر و توانائی و خالقيت سرشارتردچار سردرگمی و عجزند و 

، نه مارکس »مارکسيست ها« دارند. بازخوانی مارکس را شروع کردند اما نه مارکس طبقاتی و ضد بردگی مزدی

منجی، مرسل، دانشمند، راهبر، ستاره سماء انديشه يا قطب نمای پيکار، بلکه فقط مارکس همراه، همسنگر، همرزم و 

ر دمارکسی که کارگری که زمين و زمان زندگی او جستجوی راه مبارزه طبقه خويش و رهائی واقعی انسان بوده است. 

طبقاتی به اسرار زيادی دست يافته است و بيش از  فداکاری پيگيری و ت،ی انداموار ماالمال از شور، صداقاين جستجو

  توده های طبقه اش کمک کرده است.  سرمايه داریهر کارگر ديگری به اشتعال آتش کارزار ضد 

همان نخستين گام بر برخی از ناميدند در » لغو کار مزدی«يا » داریرويکرد ضد سرمايه «اين عده که بعدها خود را 

در بازخوانی دردمندانه آثار او به اين نکات خيره شدند که مهم مارکس تمرکز ويژه نشان دادند. بسيار دستيافت های 

کمونيسم پرولتاريا را هم در نقد راديکال جنبشی و  پس» اگر آناتومی جامعه مدنی را بايد در اقتصاد سياسی کاويد«



ن ياگر آگاهی زندگی را نمی سازد بلکه دومی است که اولی را تعي«و شناخت و  فهميده داری بايد طبقاتی او بر سرماي

پس نطفه بندی، بالندگی و بلوغ کمونيسم لغو کار مزدی را هم بايد در پويه کارزار جاری و طبقاتی توده کارگر » می کند

وکاو جنبشی و کارگری مسائل پايه ای و تعيين جست. رويکرد لغو کار مزدی با اين نقطه عزيمت ها، بر اهميت کند

سرمايه داری را بايد در شرايط روزش و با تمامی تحوالتی که در قوانين، مکانيسم ها و ساز و کننده زيادی پای فشرد. 

کارهای اندرونی چرخه توليد و بازتوليدش و در پويه خودگستری سراسری بين المللی اش پشت سر نهاده است، با سالح 

مای ار مزدی طبقه کارگر در سيد راديکال مارکسی اقتصاد سياسی هر چه ژرف تر کالبدشکافی کرد. کمونيسم لغو کنق

ه عنوان ببايد هر چه بيشتر تعمق و تجسس کرد. بايد زنده کار و توليد و نظم زندگی انسانی فراسوی سرمايه داری را 

ژرفنای رخدادها و سير روزمره کارزار طبقاتی ، تمامی پيچ در آحادی از طبقه خود، دست در دست همه همزنجيران، 

ه کارگر ب تودهپويه ارتقاء و انکشاف سرمايه ستيزی خودپوی جاری توده های طبقه را چراغ انداخت،  و خمهای جنبش

ی تيک جنبش نيرومند سراسری ضد سرمايه داری، آماده سرنگونی نظام بردگی مزدی و قادر به استقرار جامعه کمونيس

آزاد از هر قيد ماوراء خود را جستجو نمود و حاصل بدون وجود طبقات و دولت و استثمار طبقاتی، جامعه انسان های 

اين جستجو را آگاهی جنبش و سالح کارزار ضد کار مزدی کرد. بايد کوشيد تا جنبش کارگری از برهوت فرساينده 

سم راست و چپ خارج شود و به سنگر راستين مبارزه طبقاتی راهبردها، راه حل ها و افق پردازی های ارتجاعی رفرمي

   ضد سرمايه داری باز گردد.

رويکرد لغو کار مزدی در همين راستا و از همين منظر به نقد جامع االطراف، راديکال، مارکسی و سرمايه ستيز هر 

» نيستیلني«و چپ نمای ميليتانت دو قطب سوسيال دموکراسی بين المللی، اعم از راست نسخه پيچی انترناسيونال دوم 

پرداخت. سايه سنگين و سهمگين اين هر دو اردوگاه عظيم رفرميستی بر جنبش کارگری در سراسر قرن بيستم را شالوده 

تباهی و انحالل جنبش کارگری جهانی در راهبردها و راه حل های منحط سرمايه ساالر رفرميستی، عقب نشينی کمونيسم 

 اين رويکرد بر فراز دستاوردهایاريا و زمين گيری و استيصال دهشت زای طبقه کارگر دنيا ديد. لغو کار مزدی پرولت

ل ف و بازپردازی راديکانقد ريشه ای خويش از آنچه در سده بيست، بر سر جنبش کارگری رفته است خواهان بازتعري

بوط به پويه کارزار جاری طبقاتی خود يک، راه حل ها، راهکارها و همه مسائل مرکليه مبانی استراتژ اين جنبش در

شد. بر ضرورت بازتعريف سرمايه ستيز و مارکسی روايت پرولتاريا از شيوه توليد سرمايه داری، کمونيسم، مطالبات 

رابطه ارگانيک و اندرونی مبارزه روز با جنگ طبقاتی ضد عاجل روز، انقالب، رژيم ستيزی و سرنگونی طلبی، 

   پای فشرد. ديگر اين جنبش  بردگی مزدی و کل مسائل
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