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شرایط  دست مزد،  سر  بر  کارگران  درگیرى 
در  سرمایه داران  علیه  بر  کار  محیط  و  کار 
واحدهاى کار و تولید، که عموما نیز به خیابان 
کشیده مى شود و توده هاى کارگر شهرها نیز 
شاهد این مبارزه ى طبقاتى مى گردند، جزیى 
از زندگى عمومى توده هاى کارگر شده است. 
گویى شعله هاى آتش خشم توده هاى کارگر، 
که در آبان 98 نیز افروخته شد، پاسخى بود 
درون  از  کارگران  نتیجه ى  بى  اعتصابات  به 
طبقاتى  نبردهاى  تولید!  و  کار  واحدهاى 
همواره  تقریبا  سرمایه  علیه  ایران  کارگران 
که  مى گردد،  منجر  توده اى  شورش هاى  به 
نتیجه ى بالفصل آن ها تغییر موازنه ى قدرت 
در  قدرت  ترکیب  و  کوتاه  مقاطع  در  طبقاتى 
طبقه ى حاکمه سرمایه دارى در درازمدت بوده 
است. بررسى و نقد جنبش هاى کارگرى ایران، 
روند شکل گیرى شورش هاى توده هاى کارگر، 
قیام ها  و  شورش ها  این  تاریخى  پیوستگى 
مى تواند راه گشاى ما کارگران در پروسه هاى 
آینده ى مبارزه ى طبقاتى و سعى در برون رفت 
باشد.  تاریخى  شکست هاى  تسلسل  دور  از 
تاریخ  همه ى  بررسى  قصد  نوشته،  این  در 
مبارزه ى طبقاتى کارگران از ابتداى شکل گیرى 
سرمایه دارى و ظهور کارگران مزدى در ایران 
را نداریم، بلکه این بررسى را به جنبش هاى 
محدود   57 بهمن  شکست  از  بعد  کارگرى 

مى کنیم. 
اگر بخواهیم فشرده از پیش زمینه ى مبارزه ى 
طبقاتى کارگران - که به تحوالتى در ساختار 
سیاسى طبقه ى حاکم بورژوازى ایران انجامید- 
جنبش  روند  به  تیتروار  مجبوریم  بگوییم، 
کارگرى ایران در ماه هاى آخر سال57 بازگردیم. 
کارگران پاالیش گاه نفت تهران زودتر از سایر 
مراکز کار و تولید کشور دست به کار تشکیل 
این  بنیان گذاران  شدند.  کارخانه  کمیته ى 

کمیته، بسان همه ى فعالین کارگرى که بعدها 
کار  مراکز  و  کارخانه ها  اعتصاب  کمیته هاى 
دیگر را در تهران یا شهرهاى مختلف و حتا 
روستاها تشکیل دادند، هیچ برنامه و ایده اى 
براى هیچ میزان بسترسازى، کار آگاه گرانه یا 
توده ى  با  قبلى  شنود  و  گفت  و  تماس  حتا 
کارگر نداشتند. کمیته هاى اعتصاب و سندیکاى 
هماهنگ کننده ى آن ها، براى توسعه، قوام و 
مى کوشیدند،  اعتصاب  بیش تر  کارى  ادامه 
کامل  مصادره ى  دستور  شاه  رژیم  ناگهان  که 
جلوگیرى  و  نفت گر  کارگران  دست مزدهاى 
از پرداخت تنها ممر معیشتى خانواده هاى آنان 
را صادر کرد. کارگران زیر فشار سهمگین ترین 
فالکت،  گرسنگى،  خطر  گرفتند.  قرار  یورش 
فروماندگى از پرداخت بدهى ها و اجاره بهاى 
مسکن و آواره شدن زن و فرزند در حاشیه ى 
لرزاند.  را  آن ها  زندگى  شیرازه ى  خیابان ها، 
در  جمعیت،  این  هم زنجیر  کارگر  میلیون ها 
آن روزها مى توانستند و بسیار خوب از این 
الیموت  قوت  که  بودند  برخوردار  آمادگى 
خود را با آنان و فرزندان شان تقسیم کنند. در 
شرایطى که هر کارگرى براى نجات هر انسان 
دژخیمان  گلوله هاى  آماج  و  زخمى  مبارز 
طبق  در  دریغ  بى  را  خویش  جان  آریامهرى، 
اخالص مى نهاد، تقسیم رفیقانه ى نان روزانه 
کارگر  میلیون ها  براى  اعتصابى  نفت گران  با 
عاصى امرى بسیار عادى و مورد استقبال بود. 
در همین زمینه ى مشخص، در مورد کمک به 
حل معضالت اقتصادى و معیشتى کارگران در 
حال اعتصاب نفت، دانش جویان خانواده هاى 
کارگرى در عرض فقط چند روز بالغ بر دو 
میلیون و نیم تومان پول آن زمان جمع آورى 
کردند و در اختیار کمیته ى اعتصاب قرار دادند. 
سندیکاى  و  کمیته ها  این  گرداننده ى  فعالین 
و  شناخت  از  بارقه اى  اگر  آن ها  هماهنگى 

داشتند،  مزدى  کار  ضد  طبقاتى  چاره اندیشى 
آن ها  خودپوى  سرمایه ستیزى  بارقه هاى  اگر 
تحریفات  و  وارونه پردازى ها  فشار  زیر 
کمونیسم خلقى و اردوگاهى تسلیم سیاهى و 
معضل  حل  براى  مسلما  بود،  نشده  خاموشى 
روز مبارزه ى خویش راه خانه ى هم زنجیران 
را پیش مى گرفتند؛ هم چنان که در عرصه هاى 
پراکسیس  با  متفاوت  کارهایى  باید  هم  دیگر 
روز خود مى کردند. اما آن ها چنین ننمودند. 
جلوداران، کمیته نشینان و سندیکابانان آن ها، 
و  خسروشاهى  یداهللا  یاد  زنده  مانند  کسانى 
دیگران، به جاى این کار راه خانه ى طالقانى 
و  خواستند  کمک  او  از  گرفتند.  پیش  را 
تهران،  بازار  سرمایه داران  به  را  آنان  طالقانى 
ضد  و  کارگرستیزترین  فاشیست ترین،  به 
کمونیست ترین حلقه ى ارتجاع پان اسالمیستى 
بورژوازى، به دار و دسته ى موسوم به «موتلفه» 
ارجاع داد. کمیته نشینان، بیرق مبارزه پرولتاریا 
مبارزه  شاه  رژیم  با  که  این  براى  دست،  در 
حمام  ارتجاع  آستان  به  توسل  دست  کنند، 
دراز  بورژوازى  اسالمیستى  پان  خون ساالر 
استقبال  مورد  که  ُرعب انگیزى  اقدام  کردند. 
زعماى بازار تهران و دار و دسته ى اختاپوسى 
موتلفه قرار گرفت. جماعت مذکور، وعده ى 
عنوان  به  را  عراقى»  «مهدى  و  دادند  مساعد 
کردند.  تعیین  ماجرا  فصل  و  حل  مسئول 
عراقى نیز با توافق سندیکاى هماهنگ کننده 
نفت  کارگران  اعتصاب  کمیته هاى  فعالیت 
راس  در  و  آمد!  در  سندیکا  این  عضویت  به 
مبارزات نفت گران قرار گرفت! تا قبل از تماس 
سراسرى  «سندیکاى  سازما یافته ى  و  مستقیم 
کمیته هاى اعتصاب کارگران شرکت نفت» با 
سرمایه داران بازار و حلقه ى اطرافیان خمینى، 
جنبش کارگرى ایران با این که از زمین و آسمان 
توسط ارتجاع فاشیستى اسالمى بورژوازى به 

نبردھای طبقاتی کارگران ایران در  دوره ھای مختلف

حسن عباسى
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گروگان گرفته شده بود، اما سرمایه داران پان 
اسالمیست، به طور مستقیم، در سازمان دهى 
اعتصابات توده هاى کارگر در مراکز کار و تولید 
علیه رژیم شاه، جا و مکانى نداشتند و نقشى 
سندیکاى  به  عراقى  ورود  نمى نمودند.  بازى 
نفت  کارگران  اعتصاب  کمیته هاى  هماهنگى 
اسالمیست  پان  بورژوازى  آمادگى  اعالم  و 
پرداخت  یا  اعتصاب  هزینه هاى  تامین  براى 
مزد نفت گران، بیش از پیش دست این طیف از 
طبقه ى سرمایه دار را براى بیش ترین دخالت ها 
و  کارگرى  جنبش  در  کردن ها  نهى  و  امر  و 
بهره گیرى از آن به عنوان ساز و برگ تسخیر 
قدرت باز کرد. چند صباحى بعد عناصرى از 
بورژوازى عزم جزم نمودند، که ُکل کارگران 
نفت طومار اعتصاب را درهم پیچند و به سر 
کار باز گردند. مهدى، بازرگان، رفسنجانى و 
صباغیان، از سوى خمینى، با نفت گران وارد 
دژخیم  موبد  پیر  دستور  شدند.  گفت وگو 
سرمایه را با کارگران در میان نهادند و توده ى 
کارگر حوزه هاى نفتى به گونه اى ذلت بار، در 
اجراى دستور خمینى، به سر کار باز گشتند. 
جنبشى که از شروع دهه ى 50، به ویژه از سال 
52 به بعد، با اعتصابات پُر شکوه و خروشان 
خود ارکان قدرت سرمایه دارى را لرزانده بود، 
پهنه ى  در  خون بارش  و  قهرمانانه  خیزش  با 
سرپناه سازى در حاشیه ى شهرهاى بزرگ و 
میدان دارى  ابعاد  تهران،  در  جا  همه  از  بیش 
سرمایه ستیزانه ى خودجوش خود را وسعت 
بخشیده بود، در محله هاى مسکونى شهرها و 
روستاها براى بهبود شرایط زندگى و حصول 
روز  حاکمان  علیه  «رفاهى»  امکانات  حداقل 
سرمایه شوریده بود، جنبشى که اکنون روزهاى 
زرادخانه ها  و  پادگان ها  به  یورش  تدارك 
بربرمنشانه ترین  از  یکى  قدرت  دژهاى  و 
رژیم هاى سرمایه را پشت سر مى نهاد، آرى این 
جنبش در چنین موقعیتى، حین عبور از چنین 
گذرگاهى، زیر فشار سردرُگمى، فروماندگى و 
ُگم راهه رفتن هاى سالیان دراز، قدم به قدم همه 
چیزش را تسلیم دغل کارترین بخش ارتجاع 

بورژوازى کرد. 
در  اعتصاب  کمیته ى  تشکیل  ــوازات  م به 
حوزه هاى مختلف نفتى، نوع همین کمیته ها 
تمامى  در  تدریج  به  و  کارخانه ها  همه ى  در 
همه  بر  مقدم  خصوصى،  و  دولتى  کار  مراکز 
در موسسات مهم استراتژیک و تعیین کننده ى 
اقتصادى مانند آب و برق، مخابرات، راه آهن، 
رادیو و تلویزیون، روزنامه ها و چاپ خانه ها، 
درون  گوناگون  محالت  اتوموبیل سازى ها، 
و  آمدند  پدید  روستاها  و  شهرها  همه ى 

کمیته هاى  کردند.  نقش  ایفاى  به  شروع 
آستانه ى  در  کار،  مراکز  و  کارخانه ها  درون 
قیام بهمن، به دنبال فرار صاحبان شرکت ها، 
تعطیلى خیلى از واحدهاى تولیدى، گسترش 
بیکارى و بالتکلیفى وضعیت اشتغال توده ى 
کارگر، در پاره اى جاها، از جمله در صنعت 
تاثیرگذارى  براى  را  خود  اندك  اندك  نفت، 
این  سرنوشت  تعیین  پروسه ى  بر  فعال تر 
کارگرى  جنبش  مى ساختند.  آماده  موسسات 
مهم  دالیل  و  افقى  بى  سردرُگمى،  دلیل  به 
دیگر، به رقت بارترین وضع گروگان ارتجاع 
فاشیستى اسالمى بورژوازى بود؛ اما این جنبش 
به هر حال و به رغم این وضعیت، باز هم در 
خواسته هاى  پاره اى  تحقق  بر  وسیع  سطحى 
خود پاى مى فشرد. اهم این مطالبات به شرح 
دست مزدهاى  بالدرنگ  پرداخت  بودند:  زیر 
به تعویق افتاده، افزایش مطلوب دست مزدها، 
غرامت ایام بیکارى، بیمه ى خدمات درمانى، 
کاهش  بانشستگى،  مستمرى  میزان  بردن  باال 
ساعات کار از 48 ساعت به 40 ساعت در هفته، 
حضور  بازنشستگى،  سنى  مرز  آوردن  پایین 
نمایندگان کارگران در امور برنامه ریزى تولید 
و مدیریت کارخانه، دو روز تعطیل در هفته، 
سرمایه داران  شرکاى  یا  سابق  مدیران  اخراج 
بازگشت  کارگران،  اخراج  ممنوعیت  فرارى، 
به کار تمامى کسانى که به دالیل مختلف در 
ماه هاى اخیر اخراج شده بودند و آزاد ساختن 
تشکل هاى کارگرى و فعالیت سیاسى. جنبشى 
که هسته ى انفجار تالطمات چندین ساله در 
ساختار قدرت سرمایه، موجد زلزله در ارکان 
و  جهانى  سرمایه ى  قطب  عظیم ترین  ثبات 
به  منتهى  کارزارهاى  پروسه ى  واقعى  ارتش 
قیام بهمن و سقوط دیکتاتورى سلطنتى سرمایه 
بود، اینک به دنبال ایفاى همه ى این نقش ها، 
در کنار کاخ هاى پُر جبروت قدرت، مالکیت 
و حاکمیت سرمایه داران درنده ى جدید، دست 
تکدى براى دریافت مزدهاى معوقه ى چندین 
ماهه و 40 ساعت کار در هفته و مثل این ها 
دراز مى کرد! کارگران، به رغم همه ى آن چه 
در طول سال هاى 56 و 57 بر سرشان آمد، به 
رغم فروماندگى، به گروگان در آمدن و ساز 
بورژوازى  درون  حساب هاى  تسویه  برگ  و 
شدن، باز هم براى مقاومت، مبارزه و تحمیل 
خواسته هاى خود بر نظام سرمایه دارى آمادگى 
تجربیات  کارگران  همین  مى دادند.  نشان 
گذشته را با هم جمع مى زدند و نتیجه ى آن 
بیش تر  چه  هر  فشار  براى  تالش  به  تصمیم 
سرمایه دارى  جدید  دولت  و  سرمایه داران  بر 

مى شد. 

وضعى،  چنین  فراز  بر  اعتصاب  کمیته هاى 
شروع به استحاله ى خود در قالب «شوراها» 
کردند. اما این به اصطالح «شوراها» نه ظرف 
حى  ستیزى  سرمایه  ارتقاى  و  بالندگى  رشد، 
ضد  آگاه  جنبش  یک  به  کارگران  حاضر  و 
سرمایه دارى، که کامال بالعکس ابزار سردرُگمى 
و بُن بست مبارزات آنان مى شد. در این میان، 
شوراى کارگران بر «ملى» شدن و الحاق نفت 
پارس به شرکت نفت پاى فشرد و از جانب 
شوراى  در  شرکت  براى  نمایندگانى  خود 
نمود.  اعزام  نفت  صنعت  کارگران  سراسرى 
هم زمان با اعالم موجودیت شوراهاى کارگران 
نفت، یا حتا پیش از این تاریخ، کارگران سایر 
مراکز دیگر کار و تولید نیز شروع به تشکیل 
شوراهاى خود کردند. ُکل شوراها در یک چیز 
روى  آن ها  کدام  هیچ  داشتند.  اشتراك  هم  با 
پیش  سرمایه دارى  ضد  آگاه  مبارزه ى  ریل 
نمى رفتند و آمادگى احراز این جهت گیرى را 
نشان نمى دادند. کارگران نفت، بیش از برخى 
حوزه هاى دیگر، از آلودگى به رفرمیسم راست 
نسخه پیچى  سندیکالیسم  حتا  سندیکالیستى، 
جنبش  شروع  با  مى بردند.  رنج  ــاواك،  س
سراسرى نیز بر خالف گزافه گویى هاى محافل 
چپ خلقى یا اردوگاهى، اوال تا مدت ها اسیر 
تحرك  کم ترین  ثانیا  بودند.  محافظه کارى 
ضد سرمایه دارى را از خود ظاهر ساختند. به 
عنوان نمونه، شوراى کارگران تولیدات اسکلت 
نام  این  شایسته ى  حق  به  که  شورایى  فلزى، 
بود و ُکل آحادش را کارگران تشکیل مى دادند، 
را  زندگى شان  آسمان  و  زمین  که  کارگرانى 
مشترك  روزى هاى  سیه  و  رنج ها  و  دردها 
و کامال هم ریشه و همگن تشکیل مى داد و 
همه در آستانه ى از دست دادن کار و محکوم 
به گرسنگى و آوارگى و فقر و فالکت بودند، 
مجبور بودند مواد و مایحتاج پروسه ى تولید 
تهیه  باشد  ممکن  برایشان  که  کجا  هر  از  را 
نمایند. آن ها از درون شوراى خود و با برنامه 
ریزى و دخالت گرى فعال شورایى شروع به 
از  پس  ترتیب،  این  به  کارگران  کردند.  تولید 
طى پروسه ى شور و مشورت ها و حساب و 
کتاب ها برنامه ى کار را آغاز کردند. کارخانه 
را در اختیار گرفتند. شروع به تولید نمودند، 
روانه ى جاهاى مختلف براى تهیه ى مواد خام 
و مایحتاج چرخه ى تولید شدند. محصوالت 
تولید شده را به فروش رساندند. با بهاى این 
و  برداشتند  را  خود  دست مزدهاى  تولیدات، 
همان روال متعارف کار سرمایه دارى را منتهى 
بدون وجود سرمایه دار ادامه دادند. ُکل کارهاى 
کارگران کارخانه ى تولید داربست هاى فلزى 
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تا این جا، به هیچ وجه، هیچ تغییرى در اساس 
نمى آورد.  پدید  سرمایه  توسط  آنان  استثمار 
حتیا فاکتور بسیار تعیین کننده ى برنامه ریزى 
و اداره ى شورایى شرکت به وسیله ى شوراى 
متشکل از آحاد آنان نیز در چهاردیوارى تنگ 
رابطه ى  به  خراشى  کم ترین  کارگاه،  یک 
سرمایه، استثمار شوندگى و کارگر بودن آن ها 
کارگران  این  که  پیداست  نمى ساخت.  وارد 
با  بودند.  کار  نیروى  فروشنده ى  هم چنان 
شدت تمام استثمار مى شدند و اضافه ارزش 
تولید مى کردند. حجم عظیم کار اضافى آنان 
به سود سرمایه تبدیل مى گردید و ُکل آن چه 
نیست  و  هست  بر  است  سرمایه دارى  ذاتى 
ضد  شورایى  جنبش  مى راند.  ُحکم  آن ها 
پروسه ى  در  کارگر  توده هاى  سرمایه دارى 
پیکار جارى خود هر کارخانه اى، هر شمارى 
دست  از  بتواند  که  را  تولید  و  کار  مراکز  از 
سرمایه داران خارج مى سازد، در هر جامعه اى 
یا حتا در هر بخش یک جامعه اگر بتواند قدرت 
سیاسى سرمایه را در هم مى کوبد و چرخه ى 
کار و تولید را از کنترل صاحبان سرمایه و دولت 
آن ها بیرون مى آورد. در هر کجا به هر میزان 
که بتواند قدرت خود را مستقر مى گرداند و 
برنامه ریزى شورایى کار و تولید را به دست 
مى گیرد. اما جنبش ضد سرمایه دارى و براى 
لغو کار مزدى پرولتاریا در متن و بطن همه ى 
توهم  دچار  هم  سوزنى  سر  حتا  کارها  این 
نمى شود و این دستاوردها را مترادف با رهایى 
از استثمار سرمایه، پایان جدایى خود از کار یا 
گواه تسلط شورایى خویش بر محصول کار و 
سرنوشت زندگى خود تلقى نمى کند. کارگران 
کارخانه ى سازنده ى اسکلت هاى فلزى تولید 
امور  اداره ى  و  ریزى  برنامه  مشق  کردند، 
شورایى کارگاه نمودند، محصول کار خود را 
فروختند. مزدهاى خویش را برداشتند. مابقى را 
به تهیه ى مواد و مصالح مورد احتیاج چرخه ى 
بازتولید اختصاص دادند. موقتا از چنگ بیکارى 
بسنده  اندازه  همین  به  آن ها  شدند.  خالص 
نمودند. نقش شورا و جنبش شورایى را به این 
سطح تنزل دادند. به ساختن شورا و شوراسازى 
نه از منظر کارگران درگیر مبارزه علیه سرمایه، 
بیکارى،  از  عاصى  کارگر  مشتى  عنوان  که به 
حاضر به تحمل فشار استثمار و ُکل نکبت و 
ادبار سرمایه دارى نظر انداختند. شورا را سنگر 
جنگ علیه سرمایه به حساب نیاوردند. راه خانه 
و محل کار میلیون ها توده ى هم زنجیر را پیش 
طبقه ى  سراسرى  شورایى  جنبش  تا  نگرفتند 
خود را پدید آورند. ُعمال سرمایه به کارگران 
اخطار دادند، که باید بساط شورا را برچینند و 

کارخانه را ترك کنند. کارگران مقاومت کردند 
و گفتند که کارخانه را متعلق به خود مى دانند. 
مزدوران رژیم جدید شروع به تهدید نمودند و 
گفتند، که قطعا متوسل به زور خواهند گردید. 
پاسخ توده ى کارگر نیز این شد، که تا پاى جان 
مى ایستند و از زندگى خویش دفاع مى کنند. 
کشمکش میان کارگران و قواى سرکوب تازه 
نفس و فاشیست سرمایه در روزهاى بعد ادامه 
مى توانست  و  باید  که  اولى ها  قدرت  یافت. 
صف  کارگر  طبقه ى  ُکل  قدرت  سطح  در 
را  سرمایه دارى  جهنم  زمان  و  زمین  و  آراید 
در  کند،  خراب  حاکمانش  و  صاحبان  سر  بر 
حصار تنگ جوش و خروش چند صد کارگر 
کارخانه ى تولید داربست فلزى محصور ماند. 
کارگران در سراسر ایران، تشکل هایى زیر نام 
شورا به وجود آوردند. ایران ناسیونال، جنرال 
لندرور،  جیپ  خاور،  بنز  سیتروئن،  موتورز، 
اتوموبیل سازى ها،  ُکل  و  رنا  صنعتى  گروه 
راه آهن سراسرى، تراکتورسازى تبریز، کشت 
لرستان،  چرم  و  پوست  کــارون،  صنعت  و 
جنرال  آژور،  کارخانه ى  آباد،  خرم  پارسیلون 
آجر  توکلى،  کبریت  سازى  ایرفو،  تهران، 
ماشینى، کوره پزخانه هاى تهران و شهرستان ها 
آن ها  شوراهاى  که  بودند  مراکزى  جمله  از 
بیش تر از برخى جاهاى دیگر خبرساز شدند. 
با  شوراها  این  جدال  حوزه ى  همه،  این  با 
آن ها  دولت  و  قدیم  و  جدید  سرمایه داران 
مزدها  پرداخت  محور  حول  چیز  هر  از  بیش 
و بهبود شرایط کار چرخ خورد. کارگران بر 
درگیر  رژیم  عوامل  با  خواست ها  همین  سر 
یا  صاحبان  دست  از  را  کارخانه  مى شدند. 
عوامل سرمایه بیرون مى آوردند. اداره ى امور 
تولید را به دست مى گرفتند و آن چه باالتر در 
مورد شوراى کارگران تولید اسکلت فلزى گفته 
شوراى  مثال،  طور  به  مى دادند.  انجام  را  شد 
کارگران جنرال موتورز براى مدتى همه ى امور 
مربوط به تهیه ى مواد اولیه، راه اندازى خط 
تولید، فروش محصوالت تولید شده، پرداخت 
به موقع دست مزدها را به صورت روتین پیش 
مى برد. کارگران همه ى این کارها را مى کردند، 
اما باز هم بسان همان هم زنجیران اسکلت ساز 
خود، هدف اول و آخر همه ى کشمکش هاشان 
را حصول پاره اى مطالبات معیشتى و رفاهى 

مى دیدند. 
خود  خواسته هاى  این  تحقق  براى  شوراها 
فعالیت ها  این  ُعمر  اما  دادند،  انجام  کارهایى 
درازمدت  و  چشم گیر  دستاورد  و  بود  کوتاه 
یا حتا کوتاه مدتى به دنبال نداشت. کارگران 
کارخانه ى پوشش گیالن در زمره ى پیش روان 

تاسیس شورا در شمال کشور بودند. نمایندگان 
شوراى این کارخانه در روزهاى پس از قیام 
کارگران  همه ى  به  خطاب  فراخوانى  بهمن، 
مختلف  شهرهاى  در  آن هــا  شوراهاى  و 
مخاطبان  همه ى  از  که  کردند،  صادر  گیالن 
مى خواست تا شرایط روز را به درستى درك 
کنند. ضرورت مبارزه متحد و سراسرى در دل 
این وضعیت را مهم بشمارند و براى حصول 
اجالس  یک  برگزارى  آماده ى  منظور  این 
مشترك گردند. کارگران و شوراهاى آنان پس 
از دریافت پاسخ منفى رژیم به خواست هاشان 
آماده ى کارزار شدند. فراخوان برگزارى یک 
میتینگ پُر شکوه را صادر کردند. این میتینگ در 
زمین ورزشگاه تختى برگزار شد و ده ها هزار 
کارگر و خانواده هاى آن ها از شهرهاى مختلف 
در آن شرکت کردند. کار بعدى شوراها، اعالم 
اعتصاب سراسرى در کارخانه ها و مراکز کار 
ُکل استان بود. پیشنهادى که با استقبال بسیار 
گسترده و همگانى توده ى کارگر مواجه شد. 
کارگران  بود،  شده  اعالم  که  معینى  تاریخ  در 
همه ى شرکت ها و کارخانه ها چرخ تولید را از 
کار انداختند و پایان اعتصاب را به توافق دولت 
نمودند.  موکول  خویش  خواست  با  سرمایه 
همه ى  مثل  اما  رفت،  پیش  این جا  تا  شورا 
شوراهاى دیگر، هیچ برنامه و نقشه عمل و افقى 
براى تبدیل شدن به ظرف واقعى اعمال قدرت 
سلولى  عنوان  به  نقش  ایفاى  و  سرمایه  علیه 
زنده در پیکر ى یک جنبش سراسرى شورایى 
ضد سرمایه دارى در پیش روى خود نداشت. 
بحث بر سر یک کارزار شورایى آگاه به عنوان 
لحظه اى از ابراز هستى یک جنبش شورایى ضد 
سرمایه دارى براى مجبور ساختن سرمایه دار و 
دولت سرمایه به پرداخت مزدها نبود. آن ها عزم 
جزم مى نمودند، تا سرمایه ستیزى خودجوش 
طبقاتى خود را با نمایش قدرت و فقط با هدف 
گرفتن دست مزدها، بر سر سرمایه دار آوار کنند. 
جنبش  بهمن،  قیام  از  بعد  اول  سال  سه  در 
طغیان،  حال  در  روزمــره  طور  به  کارگرى 
در  فقط  بود.  مبارزه  و  اعتراض  اعتصاب، 
بیش  کارگران   ،58 سال  نخست  ماهه ى  سه 
مراکز  در  تنها  موسسه،  و  کارخانه   25 از 
به  دست  کشور،  بزرگ  شهرهاى  و  استان ها 
تولید  چرخه ى  تعطیل  و  تحصن  اعتصاب، 
زدند. اعتصابات در بهترین حالت تحقق این 
یا آن خواست بسیار محقر روزمر ى کارگران 
را به دنبال مى آوردند و در بیش تر اوقات حتا 
همین دستاورد ناچیز را هم نداشتند. انتظارات 
به  پیش  روز  از  بیش  روز  هر  کارگر  توده ى 
ورطه ى افول مى رفت. جمهورى اسالمى در 
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همه ى زمینه ها از جمله در همه ى مراکز کار، 
پایه هاى قدرت خود را مستقر و محکم مى کرد. 
کارگاه هاى مصادره شده را از دست کارگران 
به  و  دستگیر  را  کارگرى  فعالین  مى گرفت. 
زندان مى انداخت. اعتصابات درون کارخانه ها 
و تظاهرات خیابانى توده هاى کارگر بیکار در 
شهرهاى مختلف را به گلوله مى بست. در چنین 
شرایطى، «شوراهاى کارگرى» سردرُگم و فاقد 
جهت گیرى استخوان دار ضد سرمایه دارى نیز 
اندك اندك اعتبار خود را از دست مى دادند. 
این کامال مفروض است، که در چنین کمیته ها 
و اجتماعاتى، کارگران بالفاصله صف پیاده نظام 
پُست هاى  نیز  بورژوازى  عناصر  و  مى شوند 
فرمان دهى را میان خود تقسیم مى کنند. حضور 
در  کومه له  به خصوص  و  چپ  سازمان هاى 
در  دامنه دارش  فعالیت  و  سراسرى  خیزش 

حمایت از  استثمارشوندگان کارگر و دهقان، 
براى نخستین بار، شیرازه ى استیالى بالمنازع 
بر  کرد  ــورژوازى  ب ارتجاع  رسمى  احزاب 
درون  رژیمى  ضد  و  اجتماعى  جنبش هاى 
کردستان را به ورطه ى فروپاشى راند. جمعیت 
عظیمى از کارگران و دهقانان منطقه به کومه له 
و  گسترده  آرایى  صف  یا  امر  این  پیوستند. 
چشم گیر توده هاى کارگر کرد، در پشت سر 
نیرویى که خود را کمونیست مى نامید، ظرفیت 
عظیم و جوشان این جمعیت براى مبارزه علیه 
سرمایه دارى را نشان مى داد. اما پاسخ کومه له 
و بعدها حزب کمونیست ایران و ُکل جریانات 
سخت  کارگران،  گیرى  جهت  این  به  چپ 
زیان بار و بدفرجام بود. «کمونیسم» کومه له نه 
فقط کمکى به بالندگى و صف آرایى مستقل 
که  ننمود،  مزدى  بردگى  علیه  کارگر  توده ى 

را  آن ها  خودجوش  سرمایه ستیزى  باروت 
چاشنى احتراق «جنبش حق تعیین سرنوشت 
ملى» کرد. کارگران را از سنگر واقعى جدال 
بیرون  سرمایه دارى  نظام  و  سرمایه داران  با 
ستیزهاى  و  جنگ  پیشمرگ  نیروى   و  کشید 
کرد  کارگر  توده هاى  ساخت.  ناسیونالیستى 
به نفرین شده ترین بخش طبقه ى کارگر تعلق 
داشتند. آن ها در ماه هاى پیش از سقوط رژیم 
شاه به طور سراسرى وارد میدان مبارزه شدند. 
استقرار دولت اسالمى بورژوازى، وقفه اى در 
فاز  آغاز  بالعکس  نیاورد،  پدید  مبارزات  این 
تازه اى براى تشدید آن و تعمیق انتظارات شد. 
روى گردانى بخش بسیار بزرگى از توده هاى 
روزهاى  در  کردستان  فرودست  و  کارگر 
پیش و پس انقالب بهمن از حزب دموکرات 
کردستان و استقبال آنان از یک نیروى سیاسى 

داراى اسم و رسم چپ و کمونیسم (کومه له)، 
یک  از  استقبال  براى  کارگران  آمادگى  گواه 
خیزش نوین با روى کرد رادیکال طبقاتى بود. 
همه چیز بانگ مى زد که دو راه حل متضاد: 
سوى  یک  در  پرولتاریا  مزدى  کار  ضد  بدیل 
سوى  در  بورژوایى  ارتجاعى  راه حل هاى  و 
دیگر، در مقابل هم دیگر، قرار دارند. جنبش 
کارگرى کردستان این فرصت را داشت که در 
کارخانه ها،  در  کردستان،  جامعه ى  سرتاسر 
مدارس،  مزارع،  کوره پزخانه ها،  کارگاه ها، 
و...،  نقل  و  حمل  موسسات  درمانى،  مراکز 
تشکیل  را  خود  سرمایه دارى  ضد  شوراهاى 
تصرف  را  کار  مراکز  همه ى  شوراها  دهد. 
کنند و برنامه ریزى کار و تولید واحدها را در 
دست گیرند. مالکیت فئودال ها و سرماى داران 
بر مزارع، باغات و کشت و صنعت ها را لغو 

شوراهاى  نفوذ  سیطره ى  در  را  آن ها  و  کنند 
کارگران و زحمت کشان در آورند. در سراسر 
انقالبى  تسلیح  این  و  شوند  مسلح  کردستان 
شورایى  ریزى  برنامه  از  دفاع  برگ  و  ساز  را 
مراکز کار و تولید و زندگى انسان ها در برابر 
ارتش جمهورى اسالمى بنمایند. با پیگیرى این 
فرایند، ُکل توده ى کارگر و استثمار شونده ى 
مالکان  سرمایه داران،  مقابل  در  را  کردستان 
اسالمى  بورژوازى  دولت  و  فئودال ها  زمین، 
به صف کنند. رفع هر نوع تبعیض جنسى و 
قومى، مبارزه علیه هر شکل بى حقوقى زنان، 
ممنوع ساختن کار کودکان، بهداشت و آموزش 
مجتمعات  و  دولتى  اماکن  مصادره  رایگان، 
به  آن ها  واگذارى  و  سرمایه داران  به  متعلق 
افراد فاقد مسکن و مانند این ها را دستور کار 
فورى خود سازند. و دست به کار پیوند هر 
چه مستحکم تر با جنبش کارگرى در سراسر 
براى  ممکن  راه هاى  همه ى  از  گردند.  ایران 
کارگران  انترناسیونالیستى  هم بستگى  جلب 
جهان تالش نمایند. آن ها اگر اسیر راه حل هاى 
کاپیتالیستى احزاب راست و چپ بورژوازى 
و کمونیسم خلقى مائوئیستى و لنینى نبودند، 
مى توانستند بیش تر اهداف باال را جامه عمل 
ارتش  ورود  با  که  بودیم  شاهد  ما  پوشانند. 
متجاوز جمهورى اسالمى به کردستان، همین 
استثمار  سایر  هم دوش  و  هم راه  کارگران 
شوندگان، حماسى ترین صحنه هاى مبارزه و 
مقاومت را پدید آوردند. آن ها به پا خاستند، 
اما نه با صف مستقل طبقاتى ضد سرمایه دارى، 
خلقى  کمونیسم  و  بورژوازى  فرمان  به  بلکه 
مائوئیستى که هر دو بیرق «خودمختارى طلبى» 
یا «حق تعیین سرنوشت ملى خلق کرد»! را بر 

دوش مى کشیدند. 
جنگ،  شروع  با  ــورژوازى  ب اسالمى  دولت 
زرادخانه هاى  تمامى  از  را  سالح ها  همه ى 
خود بیرون آورد. فقط از دین و شریعت براى 
تحکیم پایه هاى قدرت خود سود نبرد. حربه ى 
بشرُکش ناسیونالیسم را نیز به خدمت گرفت. 
رژیمى که در پیشینه ى تاریخى مسلکى خود، 
و  تقدیس  را  اسالمى  فاشیستى  باورساالرى 
مى نمود،  تقبیح  را  بورژوایى  «وطن پرستى» 
مى خورد،  یک جا  توبره  و  آخور  از  اینک 
هر دو سالح زهرآگین را با تمامى قدرت و 
صالبت و غدارمنشى به قلب هر مخالف خود 
شلیک مى نمود تا سرمایه دارى و رژیم گند و 
خون و وحشت سرمایه را از خطر کمونیسم 
پرتو  در  دارد.  نگه  مصون  کارگرى  جنبش  و 
ُکل این درندگى ها و ُشست وشوى مغزى ها 
حفظ  به  قادر  رژیم  که  بود،  ترفندبازى ها  و 
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به  را  کارگر  توده ى  روز  مبارزات  شد،  خود 
گونه اى چشم گیر به عقب راند. موج اعتصابات 
و اعتراضات کارگرى را از خروش انداخت. 
«هتک  را  دست مزد  افزایش  براى  اعتصاب 
حرمت خون شهیدان جنگ» خواند! جمهورى 
و  ضعیف  موقعیت  از  گیرى  بهره  با  اسالمى 
این  از  توانست  کارگرى  جنبش  فرومانده ى 
حد نیز بیش تر پیش تازد و در میان کارگران 
شکاف اندازد. شوراهاى اسالمى را به نهادهاى 
عقاید  تفتیش  و  پلیسى  و  جاسوسى  کارساز 
آن ها  و  ساخت  مبدل  کارگر  توده ى  درون 
خسارت  کرد.  بسیج  مبارز  کارگران  علیه  را 
مالى جنگ در حوزه ى نابود شدن مواد خام 
و کاالهاى کمکى به 162 میلیارد و در سایر 
قلمروها به باالتر از 440 میلیارد دالر رسید. ُکل 
این خسارت ها یک راست بر زندگى توده هاى 
رژیم  به  جنگ  گردید.  سرریز  کارگر  طبقه ى 
اسالمى فرصت داد، تا سازمان دهى فاشیستى 
خود براى سرکوب مبارزات جارى کارگران و 
در هم کوبیدن هر نطفه ى اتحاد و تشکل ضد 
سرمایه دارى فعالین کارگرى را بیش از پیش 
توسعه دهد و مستقر گرداند. تمامى مراکز کار 
سرکوب  شکار،  نهادهاى  تازى  یکه  محل  را 
نام  کرد.  کارگر  و  سیاسى  فعاالن  کشتار  و 
شوراهاى  اسالمى،  انجمن هاى  را  نهادها  این 
اسالمى کار، خانه ى کارگر، انجمن هاى صنفى، 
حراست و مانند این ها نهاد. جنبش کارگرى 
در تمامى تار و پود خود، در کارخانه، مدرسه، 
بیمارستان، دانش گاه، راه و جاده و...، در ُعمق 
خانه ها و آلونک ها، خیابان ها و محله ها، در 
همه جا،  به صورت فاجعه بارى زیر نظارت، 
نفوذ، بازرسى و میدان دارى یکه تاز و سراسر 
واقع  سازمان ها  و  انجمن ها  این  فاشیستى 
شد. در این میان، نیروهایى که بعدها خود را 
اصالح طلبان حکومتى خواندند، دار و دسته ى 
همه ى  و  خاتمى چى ها  خردادى ها،  دوم 
اپوزیسیون هاى اندرونى جمهورى اسالمى، در 
سازمان دهى ُکل بربریت فاشیستى دینى علیه 
دوام  براى  و  مخالفان  علیه  کارگرى،  جنبش 
پایه هاى قدرت سرمایه و رژیم، نه فقط هیچ 
دست کمى از سایر جناح هاى جنایت پیشه ى 
اصلى  بندى  استخوان  که  نداشتند،  بورژوازى 

این توحش ها را تشکیل مى دادند. 
جنبش  وضعیت  فشرده ى  توضیح  این جا، 
کارگرى بعد از شکست بهمن را کوتاه مى کنیم 
که  مى رویم  دوره اى  سراغ  به  یک راست  و 
حاکم  طبقه ى  از  بخشى  نقش آفرینى  آغازگر 
ایران است، که سعى در کنترل و رهبرى جنبش 
کارگرى و قصد پُر کردن جاى خالى احزاب، 

اپوزیسیون  رنگارنگ  گروه هاى  و  سندیکاها 
را دارد.

دولت رفسنجانى چرخه ى بازتولید سرمایه دارى 
ایران را کوره هاى به هم پیوسته ى آدم سوزى 
در  دولتى  منتشره  آمارهاى  اساس  بر  کرد. 
طول هشت سال ریاست جمهورى او، سطح 
تومان   2490 از  کارگران  ماهانه ى  دست مزد 
به 25446 تومان رسید. در طول همین مدت، 
نرخ برابرى ریال با دالر، که معتبرترین شاخص 
باال رفتن قیمت ها در بازار سرمایه دارى ایران 
است، از 9 تومان به 175 تومان افزایش یافت. 
به بیان شفاف  تر، در حالى که قیمت مایحتاج 
اولیه ى معیشتى توده ى کارگر یا بهاى بازتولید 
نیروى کار، حتا در نازل ترین سطح ممکن 20 
برابر فوران مى کرد، منحنى افزایش مزدها در 
صعودى ترین نقطه ى خود فقط به 8  برابر بالغ 
استثمار  کننده ى  ُخرد  و  فشارکوبنده  مى شد. 
چندین  افزایش هاى  از  اگر  حتا  کارگران، 
وار  جهش  و  تصاعدى  سیر  از  ناشى  برابرى 
اضافه ارزش هاى نسبى چشم پوشى کنیم، باز 
هم دو و نیم برابر باال رفته است. در رژیم شاه، 
حتا در شکوفاترین و پُر رونق ترین دوره ها ما 
با نرخ استثمارهاى 300 و 400 درصدى مواجه 
بودیم. این نرخ در دوران سازندگى فاشیستى 
تیم رفسنجانى مرز 1100 و 1200 درصد را 
پشت سر نهاد. فاصله ى زمانى میان 1368 تا 
1376، در همان حال که توفان خصوصى سازى 
با کوبنده ترین سرعت و شدت بساط مالکیت 
دولتى را جمع مى نمود، اما دولت سرمایه بیش 
از تمامى دوره هاى دیگر تاریخ سرمایه دارى 
در  دنیا،  روز  ممالک  کلیه  از  بیش  حتا  ایران، 
سرمایه ى  افزایى  ارزش  چرخه ى  بازسازى 
سرکش  بحران  چالش  و  کشور  اجتماعى 
اقتصادى ایفاى نقش مى نمود. فشار افزاینده ى 
سرمایه و دولت روز آن بر ُگرده ى کارگران، 
فقر، بدبختى، آثار جنگ بر وضعیت روز زندگى 
کارگران هنوز پا بر جا بود. این بلیه ها از پیش 
بر سر کارگران آوار بود، اما با آغاز کار دولت 
رفسنجانى بسیار حادتر و وخیم تر گردید. هنوز 
سال دوم «سازندگى» فاشیستى به پایان نرسیده 
بود، که تندباد اعتراضات و اعتصابات کارگرى 
شروع به توفیدن کرد. جنبش کارگرى ایران به 
لحاظ تدارك پیکار در شرایطى نامساعد و حتى 
وخیم قرار داشت. بیکار سازى توده ى عظیمى 
از کارگران مجتمع کفش ملى، خشم 13 هزار 
آن ها  برانگیخت.  کارخانه   22 در  را  کارگر 
به هم پیوستند، دست در دست هم، هم رزم 
سراسر  در  را  تولید  و  کار  چرخ  هم صدا،  و 
این تراست غول پیکر صنعتى از چرخش باز 

داشتند. توده ى کارگر شاغل در واحد «آزاده» 
دست به اعتصاب زد. اعتصاب هفت روز تمام 
به طول انجامید. آن ها در چند مورد با نیروهاى 
مسلح دولت سرمایه عمال وارد مصاف شدند. 
در یکى از کارخانه ها، عده اى از مزدوران را 
آزاد  به  را  آن ها  آزادى  و  گرفتند  گروگان  به 
موکول  هم زنجیر  زندانى  رفقاى  تمامى  شدن 
نمودند. اعتصاب در روز هفتم با قبول شفاهى 
برخى مطالبات از سوى سرمایه داران و دولت 
سرمایه به انتها رسید و کارگران به سر کار باز 
گشتند. مدیریت جدید شرکت ایران خودرو در 
اولین یورش بربرمنشانه ى خود علیه توده هاى 
کارگر، حکم اخراج کارگران قراردادى را صادر 
کرد. کارگران به محض شنیدن این خبر دست 
از کار کشیدند. شدت هراس و ترس کارفرما 
از کارگران تا آن جا پیش رفت، که سراسیمه 
و بدون فوت وقت دستور داد همه ى احکام 
زنان  گسترده ى  شورش  گردد.  باطل  اخراج 
بهاى  اجاره  شدن  برابر  چهار  علیه  کارگر 
پاییز  در  شهر،  پیکان  در  مسکونى  خانه هاى 
میان  در  غروى  که  انجامید  این  به   ،1374
داشت  اعالم  کارگر  معترضان  همه ى  تعجب 
از  آن ها  است.  ملغى  شهردارى  مصوبه ى  که 
این فراتر رفتند و طرح طبقه بندى مشاغل را 

به سرمایه دار شرکت قبوالندند. 
اعتصاب بیش از 10 هزار کارگر در 180 کوره 
پزخانه ى پیرامون شهر همدان در خرداد سال 
1369 نیز یکى از این خیزش ها و کارزارها بود. 
دلیل اعتصاب تشدید روزافزون فشار استثمار 
دست مزدهاى  سهمگین  کاهش  کارگران، 
سطح  مرگ بار  و  کننده  ُخرد  تنزل  و  واقعى 
اعتصاب،  هفتم  روز  در  بود.  آنان  معیشت 
سپاه  گردید.  میدان  وارد  سرمایه  قهر  قواى 
یورش  و  گسترده  شبیخون هاى  با  پاسداران 
شبانه به کومه هاى مسکونى کارگران شروع به 
دستگیرى فعاالن اعتصاب کرد. در طول مدتى 
کوتاه، 400 کارگر آجرپز را دستگیر و روانه ى 
شکنجه گاه ساختند. کارگران به اعتصاب ادامه 
بر  را  هم زنجیران  آزادى  خواست  و  دادند 
مطالبه ى افزایش مزدها افزودند. سرمایه داران 
و قواى قهر آن ها، لحظه به لحظه حلقه ى فشار 
را تنگ تر کردند، در حالى که آجرپزان به شدت 
تنها بودند. کارگران کارخانه ها و مراکز دیگر 
کار، آن ها را تنها گذاشتند، به حمایت از آنان 
آن ها  سوى  به  هم بستگى  دست  برنخاستند، 
دراز نکردند. در چنین وضعى، امید به پیروزى 
از  پس  آجرپز  کارگر  توده ى  و  باخت  رنگ 
هفده روز تعطیل چرخه ى تولید، چاره ى کار 
را در عقب نشینى دید. کارگران اعالم داشتند، 
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که در صورت آزادى ُکل رفقاى هم زنجیر به 
سر کار باز مى گردند و دولت سرمایه به قبول 

این خواست رضایت داد. 
اعتصاب کارگران نساجى هاى شمال با چهار 
افزایش  براى  بهشهر  نساجى  کارگر  هزار 
هم زنجیران  از  آن ها  شد.  شروع  دست مزد 
و  اصفهان  شمال،  نساجى  صنایع  در  خویش 
شهرهاى دیگر کمک خواستند. کارگران صنایع 
چوب، کاغذسازى، نیرو و شیالت هم بستگى 
داشتند.  ابراز  کنندگان  اعتصاب  با  را  خویش 
اعتصاب کارگران «مبلیران» در اعتراض به عدم 
دریافت دست مزد با تالش براى بیرون آوردن 
شد.  آغاز  کارخانه  چهاردیوارى  از  اعتصاب 
کارگران کوشیدند به تعطیلى چرخ تولید بسنده 
ننمایند و مبارزه ى خود را مبارزه ى شمار هر 
چه کثیرتر آحاد طبقه ى خویش کنند. صدها 
اطراف  پزخانه ى  کوره   42 در  شاغل  کارگر 
 1373 فروردین  دوم  روز  صبح  در  ارومیه 
یک صدا و متحد براى افزایش دست مزد دست 
از کار کشیدند. 500 کارگر شرکت چوب اسالم 
نیز علیه سطح نازل دست مزد اعتصاب کردند. 
را مسدود  رشت  اسالم و  میان  جاده ى  آن ها 
ساختند و از ُکل عابران خواستار حمایت شدند.  
اعتصاب کارگران بنز خاور با خواست افزایش 
محیط  ایمنى  و  کار  شرایط  بهبود  دست مزد، 
اشتغال، رایگان شدن هزینه ى ناهار، و پاداش 
ساالنه در روز سى و یکم تیر 1374 آغاز شد. 
خرداد  در  «خودروسازان»  شرکت  سرمایه دار 
1374 به کارگران اخطار داد، که اخراج خواهند 
شد و در صورت نیاز سرمایه داران زامیاد، شاید 
به آن شرکت منتقل گردند. کارگران به مقاومت 
رژیم  زدند.  اعتصاب  به  دست  و  برخاستند 
سرمایه مطابق معمول نیروى سرکوب خود را 
روانه ى کارخانه کرد، تعدادى از کارگران را 
دستگیر و روانه ى سیاه چال هاى شکنجه نمود 

و اعتصاب به نتیجه اى نرسید. 
در دوره ى اول ریاست جمهورى احمدى نژاد، 
در سال 87، بر اساس برخى گزارشات منتشر 
گرفت.  صورت  اعتصاب   25 از  بیش  شده، 
تولید  و  کار  واحدهاى  تعطیلى   ،88 سال  در 
ادامه یافت. در طول این سالف بیش از 1000 
واحد درهاى خودرا به روى کارگران بستند، 
انبوه کارگران بیکار را روانه ى فقر، دربه درى 
و خانه نشینى کردند و خود سرمایه هاى تولید 
شده توسط این کارگران را بر هم انباشته و راهى 
خواسته هاى  گردیدند.  تولید  دیگر  عرصه ى 
اولیه ى کارگران در اعتراضات خود، برخاسته 
از همین شرایط و هستى بود. بازگشت به کار، 
به  اعتراض  و  معوقه  دست مزدهاى  پرداخت 

بیکارسازى. اهم حوزه هاى پیش ریز سرمایه، 
که در آن ها اعتصاب و اعتراض کارگران بیش 
داشت،  انعکاس  و  بود  دیگر  حوزه هاى  از 
شبستر،  کوره پزخانه هاى  از:  بودند  عبارت 
اداره ى مخابرات سنندج، مجتمع نیشکر هفت 
پلى  پتروشیمى  ناز،  کرپ  کارخانه ى  تپه، 
التدریسى،  حق  معلمان  شوکا،  شرکت  اتیلن، 
صنایع  فمند،  کارخانه ى  پردیس،  ریندگى 
ارومیه،  شهر  ساخت  پروژه ى  تهران،  فلزى 
پارس متال، شرگت رگا، نساجى سیمین، واکن 
احیاگستر  البرز،  چینى  اراك،  گارس  سازى 
سبز، شرکت آى تى آى، شهردارى اهواز، قند 
کامیاب، صنایع مخابراتى راه دور، کارخانه ى 
حیدریه،  تربت  تاکسى رانان  شیراز،  مخابراتى 
شرکت اتوبوس رانى خرمشهر و آلومینیم اراك. 
تعداد ُکل اعتراضات و اعتصابات کارگرى در 
این سال به 205 رسید، که حدود 45 درصد 

آن ها به شکل اعتصاب بود. 
سال 89 به بیکارسازى نزدیک به 50 درصد 
واحد   700 یافت.  افزایش  کار  واحدهاى 
و  کردند  تعطیل  سال  این  در  را  تولید  و  کار 
سرمایه هاى خودرا به حوزه ها و مناطق دیگر 
بیش ترى  سود  که  جا  آن  کشور،  از  خارج  و 
توده هاى  و  کردند  منتقل  مى کنند،  حاصل 
برهوت  راهى  بى سرپناه،  گرسنه،  کارگررا 
بیکارى کردند. این بیکارسازى ها یا با بستن 
درب واحد کار به روى کارگران صورت گرفت 
و یا بخشى از نیروى کار مزدى آواره و راهى 
صدایى  که  این  بدون  گردید،  بدبختى  و  فقر 
از سایر هم زنجیران آن ها که کارى داشتند و 
نانى براى خانواده ى خود به دست مى آوردند، 
در حمایت و بازگشت به کار، در آید. مناطق 
صنعتى و کار در اطراف تهران حدود 49 درصد 
و قزوین 80 درصد از نیروى کار را در آمار 
بیکارى ثبت کردند. فقط در عسلویه 52 هزار 
کارگر بیکار شدند. در این منطقه، 7 فاز به سپاه 
پاسداران و بخش هاى مختلف اقتصادى این 
غول عظیم واگذار شد. در ُکل ایران، نیم میلیون 
کارگر از کار بیکار شدند. گزارش هاى نهادهاى 
سرمایه ى جمهورى اسالمى خبر از بیکارى 50 
درصد نیروى کار در سنین 15 تا 29 در این 
مانند  سال،  این  اعتراضات  ُکل  مى دهد.  سال 
سال پیش، به رقم باالى 248 رسید که از آن 
31 درصد اعتصاب و 59 درصد اعتراض بود. 
کاهش اعتصابات به طور طبیعى ناشى از نبود 
کار براى اعتصاب بود. کارخانه ى لوله سازى 
اهواز، ترمینال زاگرس اهواز، باراندازان آبادان، 
اتوبوس رانى اهواز، شرکت رامکو (پتروشیمى 
فلزى  صنایع  فارس،  گوشت  مجتمع  فجر)، 

تهران، کارخانه ى گندله سازى سیرجان، فوالد 
مبید، معادن ذغال سنگ طبس، شرکت واحد 
اتوبوس رانى تهران، کارخانه ى سنگ گل گهر 
و سد داریان از اهم مراکز اعتصاب کارگران 

علیه اجحافات سرمایه داران بود.
ــه ى  ادام فقر،  گسترش  ســال   ،90 ســال 
به  سرمایه داران  هجوم  و  بیکارسازى ها 
دست مزدهاى سالخى شده در زیر حد فقر و 
شبه رایگان کردن کارگران بود. در این سال، 
پروسه ى تعطیل واحدهاى کار و تولید وارد فاز 
نجومى شد و طبق گزارش ُعمال دولتى سرمایه، 
رقم آن به 1200 واحد رسید. اهم اعتصابات 
دست مزدهاى  حول  سال  این  اعتراضات  و 
معوقه دور مى زد. ُکل اعتراضات کارگرى به 
تعداد 407 رسید، که از این تعداد 79 اعتصاب 
(19 درصد) بود. کارگران در همه ى شهرها، 
حال  در  جهنم،  این  گسترده ى  پهن دشت  در 
مبارزه، اعتصاب، عصیان و نشان دادن خشم 
و  سرمایه داران  سرمایه،  علیه  خود  قهر  و 
خودرو،  کرمان  کارگران  بودند.  آن ها  دولت 
روغن  رى،  شهر  ایرانیت  مراغه،  سازى  کاغذ 
نباتى نازگل کرمانشاه، فوالد سباران، سوخت 
فلزات ابهر، چکیده ى صنت ساوجبالغ، پارس 
بندسیر  سد  گالن،  شیمیایى  فناورى  جنوبى، 
سنندج، ایران خودرو تبریز، مخابرات راه دور 
شیراز، فارسیت درود، درخشان ماکارون پارس، 
سبالن پارچه اردبیل، سیلوى روکندى اردبیل، 
سازى  کاغذ  رشتخوار،  آجرپزى  کوره هاى 
کارون، گوشت ریاران، پارسیون خرم آباد، ایران 
خودرو دیزل، تاژ قزوین، معدن طالى آق دره 

از جمله مراکز کار اعتراضى بودند.
سال 91 با تعطیلى 50 درصدى صنایع فرش 
اصفهان و بیکار کردن هزاران کارگر با مزدهاى 
شبه رایگان آغاز مى شود و بیکار کردن دو هزار 
ادامه  تراورس  راه آهن  عظیم  شرکت  کارگر 
مى یابد. کارگران یک سوم خودروسازى ها در 
این سال بیکار مى شوند و چهار هزار کارگر 
دست مزدهاى  با  پاکدشت  کوره پزخانه هاى 
سرمایه داران  توسط  شده  تعیین  فقر  حد  زیر 
این  در  مى گردند.  بیش تر  فقر  برهوت  راهى 
کارگران  علیه  راسیسم  مخوف  غول  سال، 
اخراج  و  مى آورد  بیرون  آستین  از  سر  افغان 
کار  واحدهاى  در  زحمت کش  توده هاى  این 
سرمایه دارى  جهنم  در  همواره  که  تولید،  و 
ایران مورد ستم دوگانه اند، را نشانه مى گیرد. 
شهرهاى  کار  مراکز  در  کارگران  کردن  بیکار 
کاشان  و  قزوین  هرمزگان،  ماهشهر،  یاسوج، 
اعتصابات  و  اعتراضات  ُکل  مى یابد.  ادامه 
آن  از  که  مى رسد،   242 رقم  به  سال  این 
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اعتصابند.  درصد   31 و  اعتراض  درصد   69
کارگران شرکت هاى کشت و صنعت کارون، 
کامیون  رانندگان  فلزى،  صنایع  کارخانجات 
مازندران،  نساجى  زاگرس،  فوالد  تمرجین، 
شرکت حمل و نقل ریلى هستیا و تراورس، 
سیمان سپاهان، رانندگان سیمان خزر، نساجى 
مازندران و پتروشیمى اصفهان از جمله مراکز 
کارى هستند که مبارزه ى طبقاتى کارگران در 
اخراج  کارگران  است.  شدید  بقا  براى  آن ها 
مى کنند،  اعتراض  گرسنه  و  بیکار  مى شوند، 
مى کنند،  حمله  سرمایه  سرکوب  نیروهاى 
دستگیر مى کنند، ضرب و جرح، گرانى شالق 
ستم طبقاتى بر تن کارگران مى بارد. در همین 
سال، مجلس اسالمى سرمایه اعالم مى کند نیم 
میلیون زن کارگر با یک دهم دست مزد زیر حد 
فقر نان آور خانواده هاى خود هستند. افزون بر 
این ها، موج جدیدى از مهاجرت کارگران از 
مراکز شهرها به حاشیه نشینى، با افزایش 50 
هم زمان  مى شود.  آغاز  بها  اجاره ى  درصدى 
«مرکز آمار» سرمایه گزارش مى دهد، که بین 
سال هاى 75 تا 85 بیش از 5 هزار روستا از 
جغرافیاى ایران سرمایه حذف شده اند و ساکنان 
فقیر آن ها راهى کپرنشینى در شهرها شده اند. 
ترك تحصیل فرزندان کارگران به علت شیوع 
مى گردد  آغاز  آن ها  والدین  بیکارى  و  فقر 
بیکار،  کارگران  انبوه  خیل  به  کودکان  این  و 
دست فروش و دیگر حوزه هاى سرمایه اضافه 
شهرهاى  در  توده اى  شورش هاى  مى گردند. 
نیشابور و اصفهان از نوع جدیدى از مبارزه ى 
طبقاتى کارگران علیه نظم سرمایه خبر مى دهد. 
الوقوع  قریب  شورش  از  امنیتى  نیروهاى 
گزارش  بزرگ  شهرهاى  در  گرسنه  توده هاى 
مى دهند. موج خودکشى جوانان بیکار، اپیدمى 
دیگر سرمایه است که به جان طبقه ى کارگر 
شالق مرگ مى زند. در این میان، کارفرمایان نیز 
جهت حصول سودهاى نجومى تر به کارگران 
اعالم مى کنند: یا قبول کار بى قرارداد یا اخراج! 
در  امضا  سفید  قراردادهاى  ترتیب،  این  به  و 

محیط هاى کار و تولید متداول تر مى گردد. 
سال 92 با ادامه ى بیکارسازى ها آغاز مى گردد. 
در این سال به طور متوسط 55 درصد کارگران 
کارخانه ها بیکار شده اند. حوزه هاى پیش ریز 
سرمایه نظیر 137 واحد قطعه سازى با شروع 
تحریم هاى جدید، 50 درصد نیروى کار خودرا 
اخراج مى کنند. تعویق دست مزدهاى کارگران 
به ماه ها کشیده مى شود و کارگرانى که تا کنون 
دست به مبارزه، اعتاب و اعتراض مى زدند حال 
مبارزه مى کنند، فریاد اعتراض سر مى دهند و 
مى کوشند تا قدرت خود را ظاهر سازند، اما 

همه چیز حدیث تلخ فروماندگى، فرسودگى 
اندازى  راه  پیش،  چندى  تا  است.  تسلیم  و 
حفظ  معوقه،  دست مزدهاى  براى  اعتصاب 
کار و جلوگیرى از اخراج، خواست هایى نازل، 
محقر و سازش کارانه تلقى مى شد، از زبونى 
جنبش کارگرى و استیالى سندیکالیسم خبر 
مى داد و واقعا هم چنین بود، اما اکنون جنبش 
کارگرى در زمین گیرى، استیصال و تباهى، از 
رفته  فراتر  هم  سرمایه دارى  انحطاط  پویه ى 
است. بزرگ ترین فاجعه ى انسانى تاریخ است، 
که توده هاى کارگر ایران دریافت سه ماه مزد 
از دست مزدهاى معوقه ى شش ماهه و بیش تر 

پیروزى ها  رکورد  و  پیکارها  فتح الفتوح  را 
مى بینند. گروه گروه در مقابل نهادهاى سرمایه 
به التماس و درخواست دست مزدهاى معوقه 
و بازگشت به کار به عجز و البه مى افتند. در 
چنین شرایطى، شوراهاى اسالمى سرمایه بعد 
سال ها سکوت و موج تنفر از جانب کارگران 
نبش  دیگر  بار  سرمایه  توسط  آن ها،  علیه  بر 
سر  بر  که  وانفسایى  این  در  تا  مى شوند  قبر 
جنبش کارگرى مى رود، نقش بازى کنند. در 
این سال، قتل دو فعال کارگرى افشین اسانلو 
و ستار بهشتى توسط ُعمال قانون و سرکوب 
کودکان  زدن  آتش  و  کول بران  قتل  سرمایه، 

شین آباد، موجى از نفرت در بین کارگران بر 
علیه سرمایه برمى انگیزد. در سال مزبور، 336 
اعتصاب و اعتراض کارگرى صورت مى گیرد، 
که 54 درصد اعتراض و 46 درصد اعتصاب 
مبارزه اى  آن ها  در  که  کارى  مراکز  است. 
صورت گرفته، عبارتند از مجتمع فوال اهواز، 
شرکت قطعات توربین شهریار، کارخانه ى نورد 
لوله صفا، شرکت صنعت دریایى ایران (صدرا)، 
ذوب  تبریز،  تراکتورسازى  زاگرس،  فوالد 
عسلویه  امیرکبیر،  بیمارستان  کردستان،  آهن 
در فاز 15 و 16، رانندگان کامیون شهرستان 
هرمزگان،  المهدى  آلومینینم  کارخانه ى  جم، 
هفت تپه،  نیشکر  درود،  رسیت  کارخانه ى 
شهردارى اهواز، شرکت محورسازان عسلویه، 
شهردارى شوشتر، رانندگان کامیون شهر کرد، 

کشتى سازى بندرعباس و راه آهن درود. 
نظم سرمایه در هر دور بازتولید خود، بیگانگى 
انسان از کار خود، محصول کار و ُکلیت زندگى 
افزایش  قدر  هر  سرمایه  مى کند.  عمیق تر  را، 
مى یابد و گسترده تر دامنه ى خود را در پهنه ى 
گیتى مى گسترد، کارگر را بیش تر و عمیق تر 
نیرومندى  مى دارد.  باز  خود  واقعى  رشد  از 
مستقیم  ارتباط  کارگر  فروماندگى  با  سرمایه 
دارد. سرمایه هر چه وسیع تر بساط قانون پهن 
مى کند، کارگر را زبون تر، تسلیم تر و پیروتر 
مى نماید.  وابسته  سرمایه  پویه ى  به  پیش  از 
و  دم  از  کدام  هر  در  سرمایه  کالم،  یک  در 
کارگر  شناخت  و  شعور  و  عقل  بازدم هایش، 
را موحش تر از پیش به دار معیارها و موازین 
پویه ى ارزش افزایى خود میخ کوب مى کند، 
سهمگین تر از قبل به توان چاره گرى واقعى 
طبقاتى او شبیخون مى زند، مرگ بارتر از پیش 
ماندگارى  مقتضاى  آن چه  منجالب  در  را  او 
مى-گرداند.  ساقط  است  مزدى  بردگى  نظام 
این سرنوشتى است که ما کارگران در جهان 
سرمایه و در ایران سرمایه در مقابل خود داریم 
و هر گاه بر علیه آن نستیزیم و این ستیز خودرا 
نزنیم،  گره  خود  منافع  بر  طبقاتى  آگاهى  با 
آن  مقابل  در  را  خود  سرمایه ستیز  و  مستقل 
منتها  تا  را  سرمایه ستیزى  این  و  نکنیم  مجهز 
کار  لغو  و  جهنمى  نظم  این  سرنگونى  علیه 
مزدى پیش نبریم، سرنوشتى جز گردن نهادن 
بر آن چه این نظم جهنمى بر ما روا مى دارد و 

ُحکم مى کند نداریم. 
نتیجه گیرى از مبارزات کارگران ایران در طول 
شود  محدود  این  به  فقط  نباید   1395 سال 
دست مزدها  افزایش  به  را  آن  مى بایست  که 
بلکه  داد،  گسترش  کار  ساعات  کاهش  و 
پیش رفت آن و ریشه دوانیدن در میان کارگران، 

تعداد  کــه  ــودى  وجـ ــا  ب
اعتراضات  و  اعتصابات 
کارگرى در آبان نسبت به 
ماه پیش، و نیز سال پیش 
کاهش  مــاه،  همین  در 
چشم گیرى داشت؛ لیکن 
اعتراضات کارگران بر علیه 
بیکارى،  گرسنگى،  فقر، 
آزادى ُکشى ها و... دولت 
در  ایران  سرمایه دارى 
چندان  نــه  اى  صحنه 
ُگسترده تر  اما  متفاوت، 
تماما  نفرتى  و  خشم  با  و 
 ، ها خیابان  در  طبقاتى، 
کوچه ها و محالت کارگرى 
ــران  ای شهرهاى  ــم  اه
ریشه ى  یافت.  ــه  ادام
آبان  شــورش  تمامى 
که  بود  همان  کارگران، 
انفجار  به  سال ها  و  ماه ها 
اعتصابات و اعتراضات از 
مراکز  و  کارخانجات  درون 

کار انجامیده بود. .
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ایجاد اعتماد به نیروى خود و درس آموزى از 
هسته هاى  ایجاد  روند  در  خود  تجربه هاى 
از  یکى  است.  مهم تر  بس  کارگرى  شورایى 
مسایلى که جنبش طبقه ى کارگر ایران از آن 
اساس  بر  کارگران  بین  اختالف  مى برد،  رنج 
قراردادهاى کار آن ها است. بورژوازى بسیار 
خوب مى داند که چگونه بخش هاى مختلف 
یک  حتا  و  متفاوت  حوزه هاى  در  کارگرى 
جان  به  را  سرمایه،  پیش ریز  معین  حوزه ى 
گروه  یک  که  طورى  به  بیاندازد،  یک دیگر 
کارگران دست به اعتصاب و اعتراض مى زنند، 
تولید  واحد  همان  در  حتا  کارگران  دیگر 
منتهى با قراردادى دیگر نظیر موقت، سفید و 
غیره سکوت مى کنند و از پشتیبانى کارگران 
معترض و اعتصابى خوددارى مى نمایند. این 
وضع اسف ناك گاهى تا آن جا پیش مى رود 
کارگران  گروه  این  به  نوبت  که  هنگامى  که 
مساله  مى کند.  سکوت  اولى  گروه  مى رسد، 
دیگر بى اعتنایى کامل کارگران یک شهر و یک 
جامعه محدود به اعتراضات کارگرانى است، که 
وصعى به غایت اسف ناك تر از دیگران دارند. 
ایجاد قراردادهاى رنگارنگ کار، تقسیم کردن 
کارگران به کارمندان، معلمان و غیره، سیاست 
اختالف بیانداز و حکومت ُکن طبقه ى حاکم 
ایران و ُکال دولت هاى سرمایه دارى است. این 
سیاست فقط براى کارگران ضرر مى آفریند و 
آن ها را از هم کارى و هم یارى یک دیگر باز 
مى دارد. تقسیم کارگران به گروه هاى مختلف 
که همواره سیاست طبقه ى حاکمه بوده است، 
غرور  احساس  این  گروه ها  این  از  برخى  در 
را به وجود مى آورد، که گویا آن ها به طبقه ى 
خاصى غیر از طبقه ى کارگر تعلق دارند و این 
موقعیت براى آن ها مزیت ویژه اى مى آفریند!! 
در حالى که این جز سراب چیز دیگرى نیست 
واقعى  مبناى  که  است،  احساس  یک  فقط  و 
ندارد و تنها معناى آن هدفى است که طبقه ى 
پراکندگى  در  آن  دولت  و  سرمایه دار  حاکمه 
از  بخشى  نامیدن  مى کند.  دنبال  کارگران 
بهیار  معلم،  کارمند،  عنوان  با  کارگر  طبقه ى 
و غیره فقط نامى است که کارگران را دچار 
فریب و اغواى تعلق به طبقه اى واهى مى کند، 
مى گردد.  سرمایه دارى  نصیب  آن  ثمره ى  که 
این در حالى است که ما همه کارگران مزدى 
طبقه  یک  وسیله ى  به  و  هستیم  نظام  یک 
طبقه ى  از  مهمى  بخش  مى شویم.  استثمار 
و  کپرها  شهرها،  حاشیه  ى  در  ایران  کارگر 
حلبى آبادها زندگى و کار مى کنند (20 میلیون 
سرشمارى  طبق  ایران  شهرهاى  حاشیه نشین 
سال 1395، مجلس شوراى اسالمى سرمایه). 

کار  نیروى  ارزان ترین  عظیم،  توده ى  این 
دراز  سالیان  آن ها  از  مهمى  بخش  ایران اند. 
کارى نداشته اند. فقر تسلیم طلبانه این جمعیت 
عظیم طبقه ى کارگر ایران هیچ گونه هم دردى 
و هم یارى دیگر کارگران را بر نمى تابد. این 
فرودست ترین و بى پشت و پناه ترین بخش 
نیمى  به  نزدیک  احتماال  که  کارگر  طبقه ى 
جز  مى دهد،  تشکیل  را  ایران  کار  طبقه ى  از 
حماسه هاى قبل یعنى شورش هاى سال هاى 
54 تا 57 پشتوانه ى دیگرى ندارند. کارگرانى 
که از هیچ چیز شانس نیاورده اند، نه کار ثابتى 
داشته و همیشه بدبخت ترین بوده اند و حتا از 
پشتیبانى هم زنجیران حوزه هاى دیگر سرمایه 
نصیبى نداشته اند. این پایین ترین اقشار کارگر 
ایران همراه با کارگران شهردارى ها اگر روزى 
متشکل شوند و دست به حرکت و اعتراض 
زنند، آن وقت مى توان از جنبش ُکل طبقه ى 
کارگر ایران سخن گفت و به آن امیدوار بود. 
که  انقالب،  دوران  در  را  آن  نمونه ى  ما  زیرا 
چگونه  که  دیدیم  انجامید،  بهمن  شکست  به 
ایران  کارگر  طبقه ى  انقالبى  جنبش  آغازگر 
کثرت  دلیل  به  نیز  و  دلیل  همین  به  بودند. 
بدبختى  و  فقر  هم چنین  و  عظیم  نیروى  این 
آن ها، طبقه ى کارگر ایران و به خصوص آن 
بخش آن که در کارخانه ها، موسسات تولیدى، 
توزیعى و خدماتى کار مى کنند، بدون کمک، 
هم یارى و تشکل یابى این خیل عظیم قادر به 
هیچ حرکت موثر اجتماعى نخواهند بود. در 
عین حال، نه تنها تاریخا هیچ نیرویى خارج از 
طبقه ى کارگر و از باالى سر آن نتوانسته حتا 
قدمى آن را به اهداف اش نزدیک کند، احساس 
یک  یک  در  سر  باالى  نیروى  به  نیازى  بى 
اعتصابات و اعتراضات سال گذشته به خوبى 
نمایش این احساس کارگران است. مبارزه ى 
بى  که  آن جا  حتا  خودپو  سرمایه دارى  ضد 
انسجام است، حتا آن جا که بر سر دست مزد 
و نان روزانه، بر سر دست مزدهاى عقب افتاده 
مى باشد، ماهیت واقعى مبارزه ى ضد کار مزدى 
است. در یکایک این اعتراضات و اعتصابات 
علیه نظام مزدى، بدون اتکا و توجه به هاى و 
هوى اتحادیه هاى رنگارنگ باالى سر خود و 
و  برنامه ریزى  خود  طبقاتى  نیروى  به  اتکا  با 

عمل کرده است. 
اعتراضات و اعتصابات کارگرى در سال هاى 
بعد نیز به همین منوال ادامه مى یابند، تا به سال 
اعتصابات  و  اعتراضات  تعداد  مى رسیم.   95
کارگران علیه سرمایه در سال 1395 به شکل 
قابل مالحظه اى افزایش یافت، به طورى که 
در شش ماه اول این سال 71 اعتصاب (تقریبا 

12 اعتصاب در ماه)، در سه ماههى سوم 76 
اعتصاب (25 اعتصاب در ماه) و سه ماهه ى 
چهارم 40 اعتصاب در هر ماه صورت گرفت، 
که این خود نشان مى دهد تعداد اعتصاب ها 
در سه ماهه ى آخر این سال 1,5 برابر تعداد آن 
در سه ماهه ى سوم بوده است. عالوه بر این، 
ُکل حرکات کارگرى نیز در همین سو افزایش 
داشته است، به طورى که تعداد آن در شش ماه 
اول سال 666 حرکت، در سه ماهه ى دوم 426 
و در سه ماهه ى چهارم 440 حرکت بوده است.
روند مبارزه ى خودجوش طبقه ى کارگر ایران 
در طول تاریخ آن و در سراسر جهان کنونى 
بى نظیر بوده و هست. این، على رغم همه ى 
تالش هاى احزاب، اتحادیه هاى خود ساخته 
در  کنترل  تحت  در  سرمایه دارى  نهادهاى  و 
آوردن جنبش این طبقه بوده و هست. آن چه 
که خودجوش از درون طبقه ى کارگر مى روید، 
این  رشد  که  پیداست  است.  مزدى  کار  ضد 
اهریمنى  نیروهاى  جانب  از  همواره  جنبش 
سرمایه دارى محدود مى گردد. این جنبش در 
آن جایى که به دام اتحادیه ها و سازمان هاى 
پرچم  و  مى افتد  سرمایه دارى  رنگارنگ 
مبارزه ى ضد کار مزدى را به نفع این نهادها 
و منافع طبقه ى سرمایه دار بر زمین مى گذارد، 
به همان اندازه در مبارزه ى روزمره اش شکست 
مى خورد. اما همان طور که همه مى دانیم هرگز 
خواسته هاى  کارگران،  امــروزه ى  مطالبات 
فرداى آن ها نیست؛ زیرا این خواسته ها موقتى 
هستند و فردا به امور بدیهى تبدیل مى شوند و 
مطالبات جدیدى جاى آن ها را مى گیرند. این 
روش مبارزه ى طبقه ى کارگر است. طبقه ى 
کارگر در مبارزه ى روزمره اش بالفاصله لغو 
کار مزدى را مطرح نمى کند، اما همواره در این 
جهت حرکت مى کند. به همین دلیل همواره به 

تجربیات خودش تکیه مى کند. 
روند مبارزات کارگرى در سال 96 در ادامه ى 
همان پروسه اى است، که در سال قبل شاهد 
بودیم. درصد اعتصابات در سه ماهه ى چهارم 
نسبت به سه ماهه ى سوم دو برابر شد. و این 
در  کارگرى  حرکات  تعداد  که  بود،  حالى  در 
سه  در  روز  در  حرکت   4,5 از  مدت  همین 
افزایش  روز  در  حرکت  به 5,4  سوم  ماهه ى 
نیز  روز   در  اعتصابات  متوسط  تعداد  یافت. 
از یک اعتصاب در روز در سه ماهه ى سوم 
به 2,6 اعتصاب افزایش یافت. ارقام اعتصاب 
کارگرى سال 96 با سال قبل نیز قابل مقایسه 
است و رشد اعتصابات به خصوص از نیمه ى 
دوم سال 96 نسبت به سال 95 چشم گیر است. 
در حالى که اعتصابات در شش ماهه اول سال 
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95 حدود 12 اعتصاب در ماه بود، در سال 96 
این رقم به 56 اعتصاب در هر ماه رسید. 76 
اعتصاب در سه ماهه ى سوم سال 95 به رقم 94 
اعتصاب در مدت مشابه سال 96 افزایش یافت. 
سه ماهه ى چهارم سال 95 شاهد 121 اعتصاب 
بود، که در مدت مشابه سال 96 به رقم 234 
(نزدیک به دو برابر) اعتصاب رسید. پیش رفت 
جنبش کارگرى در شکل گسترش اعتصابات 
در اسفند بیش تر نمایان شد، به طورى که در 
این ماه 199 حرکت کارگرى صورت گرفت، 
که 54 درصد آن به شکل اعتصاب ظهور کرد. 
رشد اعتصابات در سه ماهه ى چهارم سال 96 
ریشه در همان عواملى دارد، که موجب خیزش 
کارگران و بیکاران خیابان در ماه دى داشت. 
مبارزه در خیابان ها، ادامه ى مستقیم پیکارهاى 
پیشین در کارخانه، بیمارستان، دانش گاه و سایر 
مراکز کار بود و به این ترتیب جنبشى که ریشه 
در مراکز کار داشت، در تاثیر متقابل با خیزش 

توده هاى فقیر کارگر شهرها بود. 
اگر به تاریخ مبارزات کارگرى و شرایط زندگى 
بازگردیم،  پیش  سال  چهل  ایران  کارگران 
مى بینیم که این فقط فقر و تنگ دستى آن ها 
مى گشت،  آن ها  مبارزات  ساز  زمینه  که  نبود 
سرمایه  و  کار  تضاد  یعنى  اصلى  عنصر  بلکه 
و  مى زد  دامن  را  توده اى  اعتصابات  که  بود 
در  حرکت  به  را  کارگران  از  عظیمى  اقشار 
کارگران  روز  مبارزات  که  آن هایى  مى آورد. 
سرمایه،  رژیم  خشن  استبداد  نتیجه  را  ایران 
فقر عظیم توده هاى کارگر و آینده تاریک آن 
اروپا  کارگران  اشتباه اند.  در  سخت  مى دانند 
که بیش از صد سال است روح مبارزاتى ضد 
سرمایه دارى خود را به روساى اتحادیه ها و 
احزاب رفرمیستى فروخته اند و به تکه نانى که 
سرمایه داران جلوى آن ها مى اندازند راضى اند 
و حتا در دفاع از دستاوردهاى مبارزاتى پیشین 
مى کنند.  توجیه  چگونه  را  عاجزند،  نیز  خود 
توهم آفرینى هاى  اسیر  مى توانند  کارگران 
در  خودرا  سرنوشت  و  شوند  سرمایه دارانه 
تمکین کردن به رابطه ى خرید و فروش نیروى 
کار محدود نمایند. آن ها مى توانند آینده خود 
و فرزندانشان را در مقابل دست مزدى ناچیز 
و در شرایطى که خود کوه هاى هرچه انبو تر 
و  بفروشند  بورژوازى  به  مى آفرینند،  سرمایه 
تمکین  مزدى  بردگى  روابط  به  همیشه  براى 
کنند و یا چنان که در سده ى نوزدهم و قبل از 
آن نشان دادند تا سرحد سرنگونى این روابط 
و حتا در کمون پاریس به سرحد لغو کار مزدى 
برسند. سطح رشد جنبش کارگرى از نازل بودن 
خواست هاى کارگران روشن نمى شود. این که 

کارگران ایران و بخش مهمى از کارگران چین 
مبارزه  افتاده  عقب  دست مزدهاى  خاطر  به 
مى کنند، عقب ماندگى مبارزاتى آن ها را نشان 
نمى دهد. ما در اروپا و امریکا هر ساله شاهد 
برخى اعتصابات کارگرى هستیم، که انگیزه ى 
کار  بهتر  شرایط  و  دست مزد  افزایش  آن ها 
است؛ اما هیچ یک از آن ها بر مبناى مبارزه ى 
ضد سرمایه دارى انجام نمى شود، بلکه همگى 
تحت رهبرى اتحادیه ها و احزابى هستند که 
ندارند.  سرمایه دارى  روابط  بقاى  جز  هدفى 
لذا تمامى این تالش ها در نهایت به استحکام 
روابط کار مزدى مى انجامد و کارگران هرچه 
بیش تر به سرنوشت خود در این روابط خو 
مى گیرند. بنابراین در تمامى موارد ذکر شده 
سازمان  سطح  و  کارگرى  جنبش  خود  این 
است،  آن  سرمایه دارى  ضد  شورایى  یافتگى 
که رشد و پیش رفت آن را نشان مى دهد. خام 
توهمات  چنبر  در  که  اروپایى  کارگر  فکرى 
سرمایه دارى سرنوشت خود را با بقاى سرمایه 
گره زده است و اعتماد مطلقى به سازمان هاى 
آن  رنگارنگ  احزاب  و  اتحادیه ها  بورژوایى 
دارد که گویا از منافع طبقاتى او دفاع مى کنند، 
سرمایه ها  این  اگر  که  است  رسیده  جایى  به 
بیرون  کارگران  ُگرده ى  از  کالن  سودهاى 
نکشند، اگر حتا این حداقلى که سرمایه داران 
بازنشستگى  و  بیمه  حق  دست مزد،  عنوان  به 
آن ها در نظر گرفته اند، چشم انداز روشنى که 
جلوگیرنده از افول نرخ سود باشد پیش چشم 
سرمایه داران ایجاد نکند و به طور عملى ضامن 
جلوگیرى از این افول نباشد، همان طور که در 
بحران سال 2008 و بعد از آن شاهد بودیم، نه 
تنها افزایش سن کار (افزایش سن بازنشستگى)، 
سیال بودن روزهاى کار (بدین معنى که هر گاه 
کارفرما احتیاج به نیروى کار نداشت، به راحتى 
آن را روانه ى خیل عظیم بیکاران مى کند و هر 
گاه رونق اقتصادى در پیش بود نیروى کار را 
به کار مى گیرد)، بلکه حتا سطح دست مزدها 
شرایط  این  در  مى رود.  پایین تر  و  پایین  نیز 
کارگرى  خودپوى  سازمان  هیچ  که  کارگرانى 
بر مبناى تضاد کار و سرمایه ندارند و همه ى 
امید خود را به سازمان هاى بورژوایى سرمایه 
بسته اند، هیچ راهى جز فرو رفتن در منجالب 
بدبختى، فقر و نا امیدى ندارند. در این شرایط، 
تمامى  کننده ى  تعیین  آن  دولت  و  سرمایه 
شرایط کار و نرخ خرید کار است و در واقع 
سرنوشت  جانبه  یک  که  هستند  کارگران  این 
خود را تسلیم این روابط کرده اند. این درست 
در شرایطى است، که سرمایه دارى در ُکلیت 
خود و در سراسر جهان به چنان درجه اى از 

استیصال و درماندگى در حل انبوه مشکالتى 
ورطه ى  به  است،  رسیده  مى آفریند  خود  که 
چنان کاهش نرخ سود سرمایه در سراسر جهان 
افتاده است، که هر یک از دولت هاى هار آن 
سرحد  تا  سود  این  از  حصه اى  کسب  براى 
جنگ و نابودى یک دیگر پیش مى روند، دیگر 
حتا اگر بخواهند در مقابل اعتراض کارگران 
ُکرنش و عقب نشینى کنند از حیث اقتصادى 
و امکانات امتیاز دادن به بن بست رسیده اند. 
به همین دلیل، شرایط عقب نشینى سرمایه داران 
در مقابل کارگران به حداقل خود رسیده است. 
لذا در این روند تنها سازمان دهى سرمایه ستیز 
کارگران است که مى تواند بزرگ ترین پشتیبان 
که  وجودى  با  باشد.  طبقاتى  نبرد  در  آن ها 
مهم ترین  سود  تولید  چرخ  انداختن  کار  از 
حربه ى کارى در دست ما علیه سرمایه است 
و با وجوى که ما کارگران ایران به خصوص 
در اواخر سال به طور وسیعى از آن استفاده 
یک  در  اعتصاب  شدن  محدود  اما  کردیم، 
با  هماهنگى  و  ارتباط  بدون  کارخانه  چند  یا 
یک دیگر تاثیر زیادى بر سرمایه داران و دولت 
آن ها ندارد. از قدیم گفته اند یک دست صدا 
یک دیگر  دست  در  دست  مى بایست  ندارد، 
محدوده ى  از  را  اعتصاب  دامنه ى  و  دهیم 
کارخانه و مراکز کار به یک جنبش سراسرى 
و هماهنگ تبدیل کنیم. الزمه ى این کار بزرگ، 
سازمان دهى قدرت مند شورایى ضد کار مزدى 
است. اگر چنین سازمان هایى در درون جنبش 
خود ایجاد کنیم، نه تنها به اهداف عاجل خود 
دست مى یابیم، بلکه به عاملى مهم در مبارزه ى 
طبقاتى جامعه در مقابل سرمایه داران و دولت 

آن ها تبدیل مى شویم. 
مبارزه ى  دى اوج طوفانى  با وجودى که ماه 
صحنه هایى  در  چند  هر  ایران  کارگر  طبقه ى 
این  در  و  بود  محله،  و  خیابان  یعنى  دیگر، 
صحنه ها حماسه ها آفرید، اما مبارزه ى کارگران 
حوزه هاى  موسسات  و  کارخانه ها  درون 
پیش  ریز سرمایه در این ماه نیز هم چنان مانند 
گذشته و حتا شدیدتر ادامه داشت. اوج گرفتن 
حرکات  سایر  به  نسبت  ماه  این  در  اعتصاب 
 36 بر  مشتمل  درصد،   37 رقم  با  کارگرى، 
اعتصاب بوده است که در دو سال گذشته در 
است.  بوده  نظیر  بى  ماه  یک  از  کم تر  چیزى 
این در حالى است، که در هفت روز طوفانى 
هیچ  از  گزارشى  هیچ  خیابانى  اعتراضات 
اعتصابى داده نشده است. با وجودى که رژیم 
تا دندان مسلح سرمایه تمامى تالش خود را 
اعتصابى  هیچ  حتى المقدور  تنها  نه  که  کرد، 
صورت نگیرد، بلکه به خصوص اعتصابات با 
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شورش توده هاى کارگر بیکار و گرسنه پیوند 
نخورد، اما نبرد کارگران عرصه ى کار هم چنان 
به  مدت  این  در  گزارش  نبود  داشت.  ادامه 
معنى سکوت کارگران درون موسسات سرمایه 
موسسات  شامل  اعتصابات  این  است.  نبوده 
هفت  نیشکر  مجتمع  کارگران  مانند  بزرگى 
تپه، فازهاى 13، 14، 15، 19، 22، 23 و 24 
پارس جنوبى، شرکت کشت و صنعت آستان 
قدس در مشهد، سازمان راه دارى و حمل و 
پیمان کارى  شرکت  کارگران  جاده اى،  نقل 
شرق،  شمال  راه  آهن  خطوط  در  «تراورس» 
همین  به  بود.  غیره  و  یزد  نیروگاه  کارگران 
دلیل، مبارزات کارگران در حوزه هاى مختلف 
کاهشى  تنها  نه  ماه  این  در  سرمایه  پیش ریز 
نداشت، بلکه از شدت و حدت بیش ترى هم 
تاثیرات  که  است  چگونه  اما  بود.  برخوردار 
متقابل این دو، یعنى جنبش کارگرى موسسات 
سرمایه و کارگران معترض در خیابان ها، کم 
و ناچیز است؟! ما به این مساله کمى پائین تر 
خواهیم پرداخت. اما قبل از این، ابتدا به سراغ 
کارگر  توده هاى  خیابانى  اعتراضات  طوفان 
گرسنه، بیکار و بى خانمان برویم. از ارقام فوق 
که بگذریم، تمامى گزارشات دال بر انبوه عظیم 
توده هایى است که با تجمع و تظاهرات بر علیه 
گرانى، گرسنگى، بیکارى، و ستم طبقاتى رژیم 
اسالمى سرمایه در ایران به خیابان ها آمدند و 
فریاد خشم خود را در طول هفت روز پُر فراز 
این  در  دادند.  سر  طبقاتى  مبارزه ى  نشیب  و 
سرمایه  مقامات  گزارشات  طبق  کوتاه،  مدت 
در 91  اعترضات  و  تظاهرات  ایران، 595  در 
شهرهاى  شامل  این ها  گرفت.  صورت  شهر 
تا  که  بود،  کوچکى  شهرستان هاى  تا  بزرگ 
با  وجودشان  از  کسى  کم تر  تظاهرات  مقطع 
نام شان  که  شهرهایى  حاشیه ى  و  بود  خبر 
براى نخستین  بار شنیده مى شد. ویژگى هاى 
سریع  گسترش  بودند:  چنین  اعتراضات  این 
شهر  چند  از  روز  هفت  کوتاه  مدت  در  آن 
در استان خراسان به توده هاى سراسر ایران؛ 
فقراط  ستون  شهرها،  کارگر  فقیر  توده هاى 
کارگرى  جوان  نیروى  بودند؛  اعتراضات  این 
و فرزندان خانواده هاى کارگر، سلسله جنبان، 
این  بودند.  آن  برنده ى  پیش  و  دهنده  انتشار 
کسان،  همه ى  سینه ى  بر  رد  دست  جنبش 
زد  العمومى  مدعى  سازمان هاى  و  رهبران 
زمین  از  قارچ  صورت  به  مواقع  این  در  که 
سبز مى شوند و ادعاى رهبرى دارند؛ همه ى 
تا  اصالح طلبان  از  حاکم،  طبقه ى  جناح هاى 
اصول گرا، احساس خطر کردند و به همین دلیل 
همه ى جناح هاى درون ساختار قدرت سرمایه 

و تمامى حاکمان رژیم هاى سرمایه دارى جهان 
با همه ى توان خود کوشیدند خیزش هاى عظیم 
خیابانى دى ماه توده هاى کارگر ایران، استمرار 
این پیکارها و سرکوب قهرآمیز و توحش بار 
این اعتراضات توسط ماشین جنایت و کشتار 
خاطره ها  و  ذهن ها  ساحت  از  را  سرمایه 
نگه  دور  یا  رانند  حاشیه  به  سازند،  خارج 
دارند؛ زنان و دختران، هم راه پسران و مردان، 
در  مبارزه  بودند؛  جنبش  این  صحنه آفرینان 
خیابان ها ادامه ى مستقیم پیکارهاى پیشین در 
کارخانه، بیمارستان، دانش گاه و سایر مراکز کار 
بود. این آخرى از گزارش وزارت کشور دولت 
سرمایه به خوبى آشکار است. بنا به گزارش 
سامانى،  سلمان  «ایرنا»،  دولتى  خبرگزارى 
سخن گوى وزارت کشور، روز شنبه بیست و 
سوم دى ماه، در یک نشست خبرى اعتراف 

کرد: در طول مدت پنج سال اخیر، 43 هزار 
تجمع اعتراضى در ایران صورت گرفته است. 
حال اگر ما ده درصد از این تجمعات را متعلق 
حاکمه ى  طبقه ى  از  بخشى  یا  و  جناحى  به 
سرمایه دار ایران بر علیه بخش دیگر بدانیم، 21 
اعتراض و تجمع کارگرى در هر روز در طول 
این مدت پنج سال از سوى کارگران زیر فشار 
بیکارى، گرسنگى، بى مسکنى، بى دارویى و 
همه ى اشکال بى حقوقى و محرمیت هاى ناشى 
از روابط تولیدى سرمایه دارى صورت گرفته 
است. بنابراین، جنبش اعتراضى دى ماه بدون 

پیشینه نزد طبقه ى کارگر ایران نبوده است.  
تا این جا از نقاط قوت جنبش کارگرى اعم 
مى گیرد  صورت  کار  مراکز  در  که  چه  آن  از 
و حماسه هایى که در خیابان از جانب بخشا 
همین کارگران هنگامى که از کار روزانه فارق 

کارگران  عمدتا  شاید  و  بخشا  و  مى شوند 
بیکار، بى خانمان ها و قشرهاى هر چه فقیرتر 
گرفت،  صورت  ایــران  کارگرى  جامعه ى 
گفتیم. اما اگر از نقاط ضعف جنبش کارگرى 
به طور کلى و ایران به خصوص نگوییم، نه 
تنها کم کارى کرده ایم، بلکه به خصوص انگار 
هیچ نگفته ایم. تمامى ارقام باال از زنده و پُر 
دارد.  حکایت  جنبش  این  خروشى  و  جوش 
نکته اى که آن را در تمامى دنیاى سرمایه دارى 
با حدود 5 میلیارد کارگر با جنبشى در سطوح 
مختلف، مستثنا مى کند. حال چگونه است، که 
ما با این حال و با وجود ضدیت با سرمایه و 
مبارزه ى روزانه و حتا شدید - به گونه اى که 
شاهد آن بودیم- ناموفق و بدون نتیجه راهى 
سرمایه  و  مى شویم  سود  تولید  و  روزانه  کار 
که  نیست  این  آیا  مى کنیم.  فربه تر  هرچه  را 

نیروى  به  اتکا  بدون  سرمایه،  سر  با  هنوز  ما 
در  مى کنیم.  مبارزه  پراکنده  و  خود  طبقاتى 
همه  خیابانى  اعتراضات  و  شورش ها  جریان 
از بى رهبرى جنبش ما گفتند و بسیارى تالش 
کردند رهبر ما باشند. حال آن که جنبش ما در 
هستى خود از ظرفیت کافى علیه نظام مزدى 
برخوردار است و ما قادریم سرنوشت زندگى 
و کار خود را در دست گیریم و احتیاجى به 
هیچ فرد، نیرو و سازمانى که بر ما فرمان روایى 
کند، نداریم. کافى است در همین نبردها، بر متن 
مبارزه ى روزمره ى مان و از سر نیاز بر اتکا به 
نیروى طبقاتى خود سازمان هاى شورایى ضد 
سرمایه دارى خودرا در محل کار، محله، کوچه، 
مدرسه و هر آن جا که حضور داریم در بستر 
نبرد طبقاتى علیه طبقه سرمایه دار و دولت آن 
در  را  خود  زندگى  سرنوشت  تا  کنیم،  پا  بر 
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دست گیریم. شوراهاى کارگرى ظرف مبارزه، 
سازمان دهى  جامعه،  خودگردانى  آموزش 
مزدى اند.  کار  لغو  اساس  بر  روزمره  مبارزه 
کار  لغو  کارگرى  شوراهاى  قادریم  تنها  نه  ما 
این  بلکه  داریم،  پا  بر  اکنون  هم  از  را  مزدى 
تنها راه برون رفت از چارچوب قوانین روابط 
مبارزات  ما  اگر  است.  سرمایه دارى  تولیدى 
نازل  دست مزد،  زمینه ى  در  خود  روزمره ى 
بودن آن، ساعات کار و کاهش آن، تامین یک 
بازنشستگى  در  کافى  معاش  امکان  با  زندگى 
و از کارافتادگى، براى روزهاى بیکارى، سهم 
بهتر،  درمانى  سیستم  براى  بیش ترى  هرچه 
مدارس با کیفیت بهتر و کامال مجانى و غیره 
اساس  بیش تر  هرچه  کشیدن  چالش  به  در 
نظام کار مزدى از طریق سازمان هاى شورایى 
که  آن گاه  ندهیم،  انجام  خود  مزدى  کار  ضد 
وقوع  به  ماه  دى  مبارزات  نظیر  برآمدهایى 
مى پیوندند از نبود سازمان قدرت مند طبقاتى 
کپرنشینان  خیابان،  بیکار  کارگران  که  خود 
کناره شهرها و کارگران عرصه ى کار را به هم 
مى پیوندند، محروم هستیم و همین جاست که 
از الش خوران سلطنت تا انواع اصالح طلبان 
و رفرمیست هاى رنگارنگ خان یغما را براى 
خود فراهم مى بینند که هیچ گاه خواب آن را 

نیز نمى دیدند.
به  قدم   97 سال  در  ایران  کارگرى  جنبش 
مرتبه اى از ارتقاى خود مى گذارد، که در طول 
طبقاتى با  تاریخ حضورش در صحنه ى نبرد 
حاکمان سرمایه چنین فضایى را تجربه نکرده 
بود. آن چه کارگران در طول این سال انجام 
بیان  قابل  نمودارى  و  رقم  هیچ  در  دادند، 
اعتراضات  ارقام  که  پیداست،  ناگفته  نیست. 
حتا  و  سال  سه  این  طول  در  اعتصابات  و 
گویاى  کارگرى  جنبش  گذشته ى  سال هاى 
هیچ  در  و  هیچ گاه  که  است  جنبشى  رشد 
شرایطى از تب و تاب نیفتاد و نخواهد افتاد. 
از  کورسوهایى  شاهد   97 سال  میان،  این  در 
وفادار  پاسداران  از  کارگران  تدریجى  جدایى 
روابط تولیدى سرمایه دارى، از سندیکالیست ها 
و رفرمیست ها، بود. این که کارگران تاکنون و 
على رغم این همه اعتصاب، اعتراض، عصیان 
و شورش موفق نشده اند سازمان هاى شورایى 
کارگران  طبقاتى  استقالل  نشان  که  را  خود 
بُن بست  آورند؛  وجود  به  دارد  پیشانى  بر  را 
یافته ى  سازمان  جنبش  برپایى  و  شکل گیرى 
شورایى سرمایه ستیز طبقه ى کارگر را بشکنند 
و وارد عرصه ى جدیدى از نبرد طبقاتى گردند، 
که کار سرمایه را براى همیشه یک سره کند و 
سنگ بناى تاریخ جدید بشریت را پایه گذارى 

کند؛ اما بدین معنى نیست، که راه رسیدن به 
طبقاتى  نبرد  ادامه ى  جز  چیزى  اهداف  این 
است. رشد ُکل اعتراضات در سال 96 نسبت 
به سال 95 فقط 9 درصد بود، حال آن که رشد 
اعتصابات سال 96 نسبت به سال قبل از آن 59 
درصد بوده است. همین روند با شدت بیش تر 
و گسترده تر در سال 97 ادامه یافته است، به 
طورى که رشد اعتراضات سال 97 نسبت به 
سال قبل آن 34 درصد است و در عین حال 
درصد)   120) برابر  دو   97 سال  اعتصابات 
سال 96 مى باشد. ُکل اعتراضات کارگرى در 
این سال به 1662 رسید و از این رقم، 910 
اعتصاب بود. همه ى این ارقام از تعالى و تکامل 
جنبش کارگرى ایران حکایت دارد. ذکر یک 
نکته در مورد ارقام اعتراضات سال 96 ضرورى 
است و آن این که خیزش کارگران و بیکاران 
خیابان در ماه دى این سال، در این جا منظور 
نگردیده و ارقام ذکر شده شامل آن بخش از 
جنبش کارگرى است که ریشه ى مستقیم در 
واحدهاى کار و تولید دارند. این جدایى فقط 
مشابه  کارگرى  حرکات  مقایسه ى  منظور  به 
انجام شده است. با وجود ارزشى که اعتراضات 
بر  گذشته  سال  ما  دى  در  کارگران  خیابانى 
روند بعدى جنبش کارگرى از نظر باال بردن 
روحیه شجاعت، مصمم بودن  و بى باکى سایر 
کارگران داشته، اما اقدام به اعتصاب خارج از 
این که موفق و پیروز باشد یا نباشد، همواره 
مستلزم برنامه ریزى، توافق بر سر خواست ها، 
بیش تر  گرسنگى  تحمل  و  محکم  ایستادگى 
خود و خانواده ى خود، تحمل شرایطى که به 
دارد.  غیره  و  مى انجامد  شکنجه  و  دستگیرى 
اعتصاب اغلب به تعالى جنبش کارگرى، اعتماد 
به نفس، ایجاد ارتباطات جدید و سازمان دهى 
بهتر کارگران مى انجامد. کارگران در نبردهاى 
دستگاه  و  حاکمه  طبقه ى  با  مدت  طوالنى 
مخوف دولتى ناچار دست به اعتصاب مى زنند، 
اما اقدام به اعتصاب نیز احتیاج به پیشینه اى 
در بین کارگران دارد. بدین معنى که رشد و 
افزایش اعتصابات در طول یک دوره ى معین 
بیرون  کوچکى  اقدامات  دل  از  سال  و  ماه 
نبرد  شجاعت  و  روحیه  کم  کم  که  مى آید، 
طبقاتى را در کارگران باال مى برد. بى جهت 
کارى  مراکز  در  اعتصاب  اغلب  که  نیست 
تجربه هایى  کارگرانش  که  مى گیرد،  صورت 
هر چند کوچک و ناچیز در این زمینه دارند. 
از این مهم تر، غالبا پرچم دار جنبش کارگرى 
در این مورد کارگران واحدهایى هستند، که در 
این زمینه کوشش و تالش بیش ترى کرده اند 
و شجاعت خود را به قدر کافى نشان داده اند. 

و  خروش  پُر  جنبش  در  را  این  نمونه ى  ما 
بارها  دیدیم.  تپه  هفت  کارگران  دار  دامنه 
شاهد این بوده ایم که در اعتصابات، هنگامى 
با  داشته اند،  مشخصى  اهداف  کارگران  که 
از  ترس  بدون  و  کافى  جسارت  و  شجاعت 
تجهیزات دشمن طبقاتى، اعتصاب خود را پیش 
برده اند. نکته ى دیگر هم بستگى و رشد تعلق 
طبقاتى بین کارگران است. کارگران در حین 
اعتصاب است، که آگاهى به قدرت طبقاتى و 
رشد  مى کنند.  کشف  را  خود  جمعى  نیروى 
ما  را  خود  طبقاتى  تعلق  و  قدرت  به  آگاهى 
در طول سال 97 بارها شاهد بودیم. کارگران 
با  و  مى کنند  جست وجو  را  یک دیگر  راننده 
با  که  مى زنند  اعتصابى  جنبشى  به  دست  هم 
وجود پراکندگى کارگران حوزه ى حمل و نقل، 
در برنامه ریزى اعتصاب پیش بُرد آن و تماس 
روزانه در جنبش کارگرى بى نظیر بوده است. 
کارگران هفت تپه جنبش خودرا از محدوده ى 
مجتمع صنعتى به بیرون مى برند و از آن جا نیز 
نداى هم بستگى با سایر کارگران سر مى دهند. 
جالب و به وجد آورنده، این است که بسیارى 
پاسخ  هفت تپه اى ها  یارى  دست  به  کارگران 
مثبت مى دهند و به اعتصاب ها و اعتراض هاى 
در  درســت  و  مى بخشند  شدت  خیابانى 
است  طبقاتى  شگرف  مبارزه ى  این  هیاهوى 
که دانش جویان طبقه ى کارگر نیز ریشه هاى 
طبقاتى خود را مى یابند و براى اولین بار در 
جنبش  نام  جامعه،  بخش  این  جنبش  تاریخ 
بار  این  بلکه  نمى گیرد،  خود  به  دانش جویى 
نداى «فرزند کارگرانیم، کنارشان مانیم» فضاى 

شهرهاى ایران را پُر مى کند. 
جنبش کارگرى ایران در طول سال 98 نیز چنین 
رژیم  بلواى  میان  در  امسال  بهار  است.  بوده 
سرمایه دارى ایران و رقباى بین المللى آن بر 
سر زیادت خواهى هاى منطقه اى و کوبیدن بر 
طبل جنگ میان رقباى تا دندان مسلح طبقات 
اسالمى  سرمایه دارى  رژیم  مى گذرد.  حاکمه 
ایران مى کوشد با عربده هاى جنگ طلبانه و 
کردن  محدود  به  ملى  منافع  از  دفاع  هیاهوى 
خیزش هاى طبقاتى کارگران بپردازد. طبقه ى 
حاکمه ایران مصمم است به کمک تحریم هاى 
اقتصادى، فقر، تنگ دستى و بیکارى فوج فوج 
و  اعتصابات  شدت  از  آن،  از  ناشى  کارگران 
اعتراضات کارگران بکاهد. در این میان، طبیعى 
است که کارگران از پاى ننشینند. هر چند در 
نبود کار، تهدید به اخراج و بسته شدن مراکز 
کار از تعداد اعتصابات و اعتراضات کاسته شده، 
اما مبارزه ى طبقاتى با همان شدت گذشته ادامه 
دارد. تعداد کل اعتصابات و اعتراضات در سه 
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ماهه ى اول امسال به 233 رسید، در حالى که 
در همین مدت زمانى در سال پیش 419 بود 
افزایش  به 443  سال  آخر  ماهه ى  سه  در  که 
کارگران،  ُگسترده ى  بیکارسازى هاى  یافت. 
افزایش شدت وحشیانه ى استثمار، شبه رایگان 
طوالنى  تعویق  و  کار  نیروى  بهاى  بودن 
مصادره ى  و  دست مزدها  پرداخت  مدت 
سرمایه داران  توسط  مزدها  جنایت کارانه ى 
و دولت اسالمى سرمایه که منجر به افزایش 
فشار گرسنگى، فقر، بى دارویى و مرگ ناشى 
از فالکت گردیده، از یک طرف و تالش بى 
وقفه ى رفرمیسم منحط سندیکالیستى و احزاب 
رفرمیسم چپ نما، هیچ یک موفق به انحراف، 
توقف و تسلیم جنبش کارگرى نگردیده است. 
اما با وجودى که این جنبش دست رد بر سینه ى 
ُکل نیروهائى که مى خواهند باالى سر آن باشند 
و آن را آلت دست خود کنند و قدرت پیکار 
قدرت  اریکه ى  به  خود  صعود  مرکب  را  آن 
که  وجودى  با  است؛  کوبیده  رد  دست  کنند، 
جنبش کارگرى ایران در این مدت و در متن 
این مبارزات، گام هاى کوچک، اما موثرى به 
جلو برداشته؛ لیکن در هیچ کجا و در هیچ مقطع 
زمانى از سازمان دهى طبقه ى کارگر به عنوان 
یک طبقه ى مستقل نمى توان سخنى به میان 
آورد. زیرا سازمان مستقل طبقه ى کارگر متکى 
بر قدرت آحاد کارگران که مبارزات روزمره ى 
کارگران علیه سرمایه را سازمان دهى مى کند 
و به پیش مى برد، خود را آموزش مى دهد و 
طى  در  را  کارگر  توده هاى   طبقاتى  آگاهى 
نظام  این  نابودى  تا  و  مزدى  نظام  علیه  نبرد 
سازمانى  چنین  مى باشد.  مى دهد،  ارتقا  دایما 
را حتا جالدترین و نظامى ترین حاکمیت هاى 
سرمایه نمى توانند از میان بردارند که هیچ، بلکه 
مجبور به عقب نشینى و عاقبت شکست در 
برابر آن هم مى شوند. عدم حضور و قدرت 
به  کارگران  جانب  از  سازمانى  چنین  نمایى 
و  کمبود  این  و  مى شود  احساس  وضوح 
زمانى  هر  از  بیش  کنونى  موقعیت  در  چالش 
کارگر  طبقه ى  سرنوشت  مى گردد.  احساس 
گره  بُن بست  این  چالش  چگونگى  به  ایران 
خورده است. چالشى که در صورت پیروزى 
بر آن مى تواند تا وسیع ترین اثرگذارى ها بر 
ُکل جنبش کارگرى جهانى نیز پیش تازد. آن 
چه که کارگران در شرایط کنونى احتیاج مبرم 
بدان دارند، بازشناسى قدرت تاریخ ساز پیکار 
آگاهى  به  قدرت  این  تبدیل  خود،  طبقاتى 
طبقاتى  جنگ  قدرت  دادن  سازمان  و  طبقاتى 
یافته ى  سازمان  جنبش  در  خود  توده هاى 
شورایى، سراسرى و ضد سرمایه دارى است. 

کارگرى  جنبش  امسال،  شهریور  و  مرداد  ماه 
ایران شاهد فروکش هرچند محدود اعتراضات 
و اعتصابات علیه زیادت خواهى هاى سرمایه 
بود، به طورى که ارقام نیمه ى اول امسال 33 
درصد کم تر از مدت مشابه سال گذشته است 
و به 527 در مقابل 785 اعتصاب و اعتراض 
خیابانى در سال 97 رسید. اعتصابات نه تنها از 
نظر تعداد کاهش یافت، 37 اعتصاب در مرداد و 
شهریور امسال نسبت به 83 و 66 اعتصاب در 
همین مدت سال گذشته، بلکه چه از نظر تعداد 
و چه درصد از ُکل حرکات کارگرى ماه هاى 
گذشته امسال نیز کاهش داشته است. با وجودى 
که جنبش کارگرى ایران تا حدودى نسبت به 
احکام  حتا  اما  است،  کرده  فروکش  گذشته 
سنگین به کارگران هفت تپه و به خاك و خون 
کشیدن کارگران هپکو از جانب رژیم اسالمى 
سرمایه نتوانست از گسترش و رشد هم بستگى 
طبقاتى کارگران جلوگیرى کند. حمایت عملى 
کارگران آذرآب و دیگر واحدهاى سرمایه در 
اراك از کارگران هپکو نشانه ى درخشانى از 
این هم یارى طبقاتى است. طبقه ى حاکم که 
قدرت کارگران را بهتر از خود آن ها مى شناسد 
و تجربه به او آموخته است که اگر این قدرت 
در ادامه ى نبرد خود علیه سرمایه، خودانگیخته 
سازمان دهى گردد و به شکل طبقاتى و آگاه 
و  زمین  دیگر  شود  عمل  وارد  خود  منافع  به 
زمان را براى سرمایه داران و دولت آن ها ُکن 
فیکون خواهد کرد، سعى مى کند و تا حدودى 
نیز موفق مى شود که با ترفندهاى مختلف از 
جمله دادن امتیازاتى هر چند بسیار ناچیز به 
بخش بسیار کوچکى از کارگران، آن ها را به 
زایده ى سیاسى خود تبدیل نماید. در هنگامى 
فقر،  در  ایران  کارگران  وسیع  توده هاى  که 
سیه روزى، نا امنى شغلى وضعیت زندگى شان 
روز به روز وخیم تر مى گردد، بخش عظیمى 
صنایع  پتروشیمى،  نفت،  صنایع  کارگران  از 
به  وابسته  صنایع  و  خودروسازى ها  و  فلزى 
آن ها با وجود وضعیت اسف بار اقتصادى و 
اعتنا  بدون  و  کامل  سکوت  در  خود  معیشتى 
و  امروز  و  مماشات  به  خود  هم زنجیران  به 
فردا کردن در مقابل سرمایه داران، راه سکوت 
در  کارگران  اما  دیگر،  طرف  از  برگزیده اند! 
حال اعتراض به طور عموم توهمات زیادى را 
نسبت به سرمایه داران و دولت آن ها از دست 
داده اند و در مقابل اعتماد نسبى بیش ترى به 
خود و نیروى طبقاتى خود به دست آورده اند. 
اکنون مدت هاست، که بخش هاى فعال درون 
جنبش هاى اعتصابى و اعتراضى کارگران از ان 
چنان نطفه هاى منسجم خودپو و خودانگیخته 

نبض  که  شده اند  برخوردار  پایدارى  نسبتا  و 
جنبش سرمایه ستیز را پا بر جا نگه مى دارند. 
هر  بخش هایى  که  گفت،  مى توان  حدى  تا 
سازمان  اهمیت  به  کارگران  از  محدود  چند 
آن ها  برده اند.  پى  کارگرى  خودانگیخته ى 
به خوبى مى دانند که سازمان هاى قدرت مند 
بگیرند،  شکل  طبقاتى  نبرد  این  در  کارگرى 
مى بایست بنا بر خاست گاه وهستى اجتماعى 
یعنى  کنند،  عمل  کارگران  ستیز  سرمایه 
براى  مبارزه  به  محدود  را  خود  فعالیت 
کسب دست مزدهاى معوقه، تعیین و افزایش 
دست مزد، کاهش ساعات کار و الغاى قوانین 
مبارزه ى  بلکه  نکنند،  کارگرى  ضد  آشکارا 
بر  مى بایست  زمینه ها  این  همگى  در  آن ها 
اساس مبارزه ى اصلى و نهایى براى لغو کار 
آگاهى  و  شناخت  این  بگیرد.  صورت  مزدى 
یابد،  گسترش  فعال  کارگران  میان  در  اگر 
کارگر  طبقه ى  ُکل  طبقاتى  آگاهى  تدریخ  به 
ایران را تغییر خواهد داد. در چنین شرایطى، 
کارگران آگاه به منافع طبقاتى خود دیگر تنها 
در سازمان هاى جداگانه ى کارگران و در همان 
حد باقى نخواهند ماند، بلکه شرایط براى ایجاد 
سازمان شورایى سراسرى طبقه ى کارگر آماده 
مى شود، که هدف آن سرنگونى سرمایه دارى 

و الغاى کار مزدى است.

شورش کارگرى خونین در آبان طوفانى 98 
اعتراضات  و  اعتصابات  تعداد  که  وجودى  با 
نیز  و  پیش،  ماه  به  نسبت  آبان  در  کارگرى 
چشم گیرى  کاهش  ماه،  همین  در  پیش  سال 
علیه  بر  کارگران  اعتراضات  لیکن  داشت؛ 
و...  آزادى ُکشى ها  بیکارى،  گرسنگى،  فقر، 
نه  صحنه اى  در  ایران  سرمایه دارى  دولت 
و  خشم  با  و  ُگسترده تر  اما  متفاوت،  چندان 
کوچه ها  خیابان ها،  در  طبقاتى،  تماما  نفرتى 
ادامه  ایران  شهرهاى  اهم  کارگرى  محالت  و 
کارگران،  آبان  شورش  تمامى  ریشه ى  یافت. 
انفجار  به  سال ها  و  ماه ها  که  بود  همان 
اعتصابات و اعتراضات از درون کارخانجات 
و مراکز کار انجامیده بود. روزنامه ى «جمهورى 
اسالمى» در سرمقاله ى چهارشنبه بیست و نهم 
اطالعاتى  نهادهاى  غافل گیرى  از  خود  آبان 
جمهورى اسالمى مجهز به انواع سیستم هاى 
توده هاى  خیزش  برابر  در  بررسى  و  ردیابى 
داد.  خبر  ایران  شهر   100 از  بیش  در  کارگر 
این وجه مشترك تمامى خیزش هاى توده اى 
اما  دارند،  پیشینه  هرچند  که  است،  کارگرى 
ناگهانى ظهور مى کنند و غافل گیرى طبقه ى 
حاکمه در ُکلیت خود - اعم از بخش حاکم 
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بر ابزار سرکوب تا اپوزیسیون هاى راست و 
چپ- را به وجود مى آورند. ظاهرا موضوع این 
اعتراضات، افزایش بهاى بنزین بود. اما نظیر 
سایر موارد، و در نقاط دیگر جهنم سرمایه دارى 
جهان، کافى است اجهافى بر اجهافات طبقه ى 
سرمایه دار علیه توده هاى کارگر افزوده گردد 
مورد  در  شود.  لبریز  آن ها  صبر  کاسه ى  تا 
ایران، همان طور که گفتیم، خیزش کارگران آن 
قدرها هم ناگهانى نبود؛ زیرا جنبش اعتراضى 
و اعتصابى کارگرى و حضور اقشار کارگرى 
در یک نبرد طوالنى، مانند آتش زیر خاکستر، 

بستر یک خیزش سراسرى را گواه مى داد. 
خشم  آبان،  خیزش  بارز  ویژگى هاى  از  یکى 
طبقاتى، نفرت از نظام جور و ستم سرمایه دارى 
به وجهى بود، که سران رژیم از همان ابتدا به 
بُرد و عمق آن پى بردند. فرمان ده ى عملیات 
سازمان بسیج در این باره مى گوید: واقعا فقط 
خدا نظام و نیروهایش را نجات داد! اعتراضات 
تا  چهارم  و  (بیست  روز   7 طى  در  ایران  در 
سى ام آبان) در حداقل 107 شهر ایران گسترش 
یافت. طى این اعتراضات، 400 بانک به آتش 
کشیده شد، ساختمان هاى دولتى، پایگاه هاى 
دفاتر  مناطق  بعضى  در  و  بسیج  و  پلیس 
خشم  هدف  علمیه  حوزه هاى  و  جمعه  ائمه 
توده هاى کارگر قرار گرفتند. رژیم سرمایه در 
برابر این نفرت طبقاتى دست به کشتار چند 
مجروح  و  کارگر  هزاران  دستگیرى  نفر،  صد 
کردن هزار هزار توده هاى جان به لب رسیده 
نمود. توده هایى که در هفته ى آخر آبان 1398 
در  که  نیستند  همان هایى  آمدند،  خیابان  به 
بیست و پنجم خرداد 1388 در خیابان بودند 
و شعار «یا حسین، میرحسین» سر مى دادند. 
این بار جوانان و فرزندان خانواده هاى کارگرى 
برنده ى  پیش  و  دهنده  انتشار  سلسله جنبان، 
خیزش ابان بودند. آن ها در شهرهاى کوچک  
زدند،  شورش  به  دست  کشور  سرتاسر  در 
خود  تصرف  به  را  شهرها  اصلى  خیابان هاى  
در آوردند. کارگران ساکن محالت فقیرنشین، 
که خود را فقیرتر از پیش احساس مى کنند، در 
اسالم شهر، نسیم شهر، شهریار، قلعه حسن خان، 
در  را  نقش  بیش ترین  غیره  و  رباط  کریم 
پیش بُرد اعتراضات به عهده داشتند. در استان 
نسیم شهر،  اسالم شهر،  شهرستان هاى  تهران، 
شهریار، رودهن، بومهن، قلعه حسن خان، رباط  
کریم، ورامین و شهرك اندیشه براى چندین 
نیروهاى  و  مردم  درگیرى  محل  متوالى  روز 
سرکوب بوده است. این شهرهاى حاشیه اى، 
محل زندگى کارگرانى است که بدون هیچ گونه 
فقط  و  آمده اند  وجود  به  شهرى  امکانات 

بیتوته اى هستند که ساکنین آن ها در منتهاى 
فقر، گرسنگى و بدبختى، شب را روز مى کنند 
تا دم صبح براى تهیه ى لقمه نانى راهى شهرها 
به  اخیر  خیزش  در  که  نقاطى  از  یکى  شوند. 
تبدیل  کارگر  توده هاى  اعتراض  براى  مکانى 
شد، اتوبان امام على است. اتوبانى که یکى از 
دالیل تاسیس آن، رساندن سریع نیروى کار از 
پایین شهر به باالى شهر بوده است، حاال مکانى 
براى بروز خشم همین نیروهاى کار شده است. 
توده هاى  خیزش  ویژگى هاى  از  دیگر  یکى 
سرمایه،  «نظم»  خوردن  برهم  آبان،  در  کارگر 
از رسمیت افتادن ساعات ادارى، و زمان هاى 
کار بود. تعطیلى مدارس و دانش گاه ها، بسته  
عین  در  و  ورزشى  مسابقات  لغو  بازار،  شدن 
حال از کار افتادن شبکه ى حمل و نقل، و قطع 
ارتباطات اینترنتى و دیجیتالى آن هم در ظرف 

دو روز اتفاقى بى سابقه است. 
به رغم این همه جان فشانى، شجاعت و دلیرى 
سرمایه ستیز توده هاى کارگر در خیزش آبان، 
این  غیر  در  بگوییم.  هم  آن  ضعف  از  باید 
صورت، درسى از خیزش آبان حاصل نخواهد 
شد. مهم ترین و اساسى ترین نکته ضعف بارز 
این خیزش، هم چنان که در خیزش دى ماه دو 
سال پیش فاقد آن بودیم، سازمان دهى شورایى 
سرمایه ستیز طبقه ى کارگر با هدف الغاى کار 
مزدى بود. سازمانى که از دل مبارزات جارى 
ما  آحاد  آید،  وجود  به  سرمایه دارى  علیه  ما 
کارگران را در دل خود جا دهد، قدرت متحد 
و منسجم ما را سازمان دهد، تجربیات ما را به 
نسل بعدى منتقل نماید، و از همه مهم تر خشم 
دولت  و  سرمایه  علیه  ما  طبقاتى  اعتراض  و 
سرمایه دارى و اختاپوس هاى جهنمى سرکوب 
آن را با توجه به هدف الغاى کار مزدى هدایت 
نماید و هر مبارزه و هر گام ما را فقط لحظه اى 
از مبارزه براى تحقق این هدف تعریف کند. 

ما همه آحاد یک طبقه ایم و مى توانیم و باید 
بتوانیم همان طور که براى سرمایه داران تولید 
مى کنیم، انتقال مى دهیم و به فروش مى رسانیم 
سرمایه داران  جیب  به  را  آن  سود  حاصل  و 
را  ما  سرکوب  چماق  آن  با  تا  مى ریزیم 
سنگین تر، کشنده تر و بى محاباتر کنند، خود 
را سازمان دهى کنیم. محالت زندگى خود را 
بدون دخالت ُعمال سرمایه رتق و فتق نماییم. ما 
مى توانیم فروش گاه ها، مساکن سرمایه داران، 
مراکز بهداشت را از چنگ اداره ى سرمایه داران 
در آوریم و به نفع توده هاى کارگر راه اندازیم.

هفت تپه،  نظیر  بزرگى  شرکت هاى  کارگران 
هم  اهواز  فوالد  اراك،  واگن سازى  آذرآب، 
اکنون، و از مدت ها پیش، مى توانستند کنترل 

کنند،  تولید  خود  گیرند،  دست  به  را  تولید 
سهم نیاز روزانه خود و خانواده، خرج کالس 
و  بهداشت  ذهاب،  و  ایاب  کودکان،  درس 
درمان، تفریح و داشتن یک زندگى انسانى و 
با شرافت را از آن کم کنند و مابقى را به کار 
اندازند. اما در عوض کارگران این واحد هاى 
تولید چه کردند، ماه ها و شاید سال ها به درگاه 
سرمایه، سرمایه داران و دولت آن ها به استغاثه 
و تمنا ایستادند و شعار دادند که شاید دولت 
را  تولید  کنترل  و  آید  ترحم  به  سرمایه دارى 
به دست گیرد. این ها در حالى انجام مى شد، 
که فرزندان همین کارگران یا بخشى دیگر از 
آحاد کارگرى در همین روزها بر سنگ فرش 
طبقاتى  نبرد  به  چوب  و  سنگ  با  خیابان ها 
مى رفتند،  سرمایه  دژخیم  دولت  همین  علیه 
مى شدند،  زخمى  گروه  گروه  مى دادند،  جان 
دستگیر و راهى سیاه چال هاى مخوف همین 
کارگران  ما  آیا  مى گردیدند.  سرمایه  دولت 
این واحدهاى تولید آن قدر زبون و عاجزیم، 
به  را  آن ها  کنترل  و  تولید  نتوانیم  خود  که 
دست گیریم و به دیگر کارگران آحاد طبقه ى 
خود بیاموزیم که ما قادریم و شایسته ى یک 
زندگى بهتریم!! آرى ما آحاد کارگران شورشى 
مى توانیم و بایستى خودرا سازمان دهى کنیم، 
اما نه هر نوع سازمانى، بلکه تنها شورایى ضد 
سرمایه دارى با افق لغو کار مزدى، در محالت، 
واحدهاى کار و تولید، مدرسه و دانش گاه علیه 
نیروهاى مخوف و سرکوب سرمایه دارى، علیه 
دستگاه هاى منفور تبلیغاتى آن مجهز کنیم تا 
کنیم،  تجربه اندوزى  بکاهیم،  تلفات  میزان  از 
یک دیگر را آموزش دهیم و براى جنبش هاى 
بیش تر، پُر فروغ تر و نفى سرمایه دارى آماده 
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