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مختلف در دوره های  ایران نبردهای طبقاتی کارگران  

در گیری کارگران بر سر دستمزد، شرایط کار و محیط کار بر علیه سرمایه داران در کارگاه ها که عموما نیز به خیابان 

کشیده می شود و توده های کارگر شهرها نیز شاهد این مبارزه طبقاتی می گردند جزئی از زندگی عمومی توده های  

افروخته شد پاسخی بود به اعتصابات بی نتیجه   98گر که در آبان  گویی شعله های آتش خشم توده های کارکارگر شده که  

کارگران از درون واحد های کار و تولید! با این وجود نبردهای طبقاتی کارگران ایران علیه سرمایه تقریبا همواره به 

اه و ترکیب قدرت  شورش های توده ای منجر می گردد که نتیجه بالفصل آن ها تغییر موازنه قدرت طبقاتی در مقاطع کوت

در طبقه حاکمه سرمایه داری در درازمدت بوده است. بررسی و نقد جنبش های کارگری ایران، روند شکل گیری شورش  

می تواند راه گشای ما کارگران در پروسه های آینده   های توده های کارگر، پیوستگی تاریخی این شورش ها و قیام ها

دور تسلسل شکست های تاریخی باشد. من در این نوشته قصد بررسی همه تاریخ    مبارزه طبقاتی و سعی در برون رفت از

مبارزه طبقاتی کارگران از ابتدای شکل گیری سرمایه داری و ظهور کارگران مزدی را ندارم بلکه این بررسی را به 

تاریخ به دو دسته  بهمین دلیل مبارزات کارگران در طول    محدود می کنم.  57شکست بهمن  از    بعدجنبش های کارگری  

»حزب  کامال زیر چتر وسیطره اختاپوسی احزاب سوسیال رفرمیستی از    تقسیم می نمایم. دسته اول آن مبارزاتی هستند که

»حزب توده« تخته پرشی برای این بخش بورژوازی ایران با هدف   عدالت« گرفته تا »حزب کمونیست ایران« و باالخره

سهم خواهی بورژوایی، قرار می گرفتند. جزء مکمل این احزاب سیاسی اتحادیه های   رسیدن به قدرت و یا چانه زنی های

کارگری با الگوی سوسیال رفرمیسم بودند که جنبش حی و حاضر و مبارزه روزمره کارگران با سرمایه داران را در  

این سنار از آن محدود و خفه می کردند.  تولیدی سرمایه داری و نه فرارفتن  به سرنوشت  چارچوب روابط  یو محدود 

کارگران ایران و نبرد طبقاتی آن ها علیه سرمایه داری ایران نبوده و نیست بلکه سرنوشتی است که بعد از انترناسیونال  

برای تمامی    و رشد و گسترش جهانی کمونیسم خلقی لنینی  دوم در اواخر صده نوزدهم و بخصوص بعد از انقالب اکتبر

در این دوره ها بورژوازی هار و نوجوان دوران شاهنشاهی با استثمار بر برمنشانه   .پرولتاریای بین المللی رقم خورد

توده های کارگر در وخیم ترین شرائط کار، بدوراز هرگونه بهداشت و حداقل امکانات سالمتی در محیط کار و اکثرا با 

و اگر حرکتی و جنبشی از   ترین دستمزدها، یکه تاز در همه مراکز کار و تولید بود  ساعت کار در روز در قبال نازل  16

جانب کارگران علیه سرمایه بروز می کرد بالفاصله مورد معامله اپوزیسیون سوسیال رفرمیسم احزاب پرو روس قرار 

از ابتدای شکل گیری سرمایه  این دوره که  . می گرفت و راهی به جنبش طبقاتی کارگری و رشد آگاهی طبقاتی نمی یافت

داری ایران و به طبع آن طبقه کارگر ایران آغاز می شود و تا انقالب سفید شاه ادامه می یابد حاوی دستاورد های با  

نطفه های  و    ارزش مبارزات کارگری نیز بوده است. شکل گیری اولین طالیه های جنبش های خود انگیخته کارگری

متناسب   کارگری  های  آنسازمان  اق  با  های  دستاورد  با  اعتصابات همراه  اولین  کارگران در  برای  و معیشتی  تصادی 

روز دستمزد به کارگران اخراجی و بیکار شده، یک روز    15نظیرکاهش طول روزانه کار، افزایش دستمزد، پرداخت  

ستمزد کارگران در تعطیل در هفته، افزایش دستمزد برای کار در ساعات غیر متعارف نظیر کار در شب، پرداخت د

روزها و با رشد و گسترش سرمایه همراه با خانه خرابی توده های فقیر روستایی    آنپیداست در  روزهای بیماری و غیره.  

و مهاجرت آن ها به شهرها برای کار و کسب نان کارگر در کارزار متعارف طبقاتی خود با سرمایه دار حتی در پائین  

استثمار سرمایه داری و رابطه کار مزدی می انجامید. او در آنجا با سرمایه طرف و   به  اوترین سطح، واکنش خودجوش  

سرمایه دار برای وی خریدار نیروی کار است. کارگر در آنجا یک سر رابطه ای است که سر دیگرش صاحب سرمایه 

ین کننده چگونگی زیست  است. او با این رابطه در کشمکش قرار می گیرد، کشمکشی که جریان هستی اجتماعی وی و تعی 

یا حتی زنده بودن و نبودن و سرنوشت رهائی وی می باشد. فروشنده نیروی کار در اینجا حتی در نازل ترین سطح دانش 

طبقاتی، با این واقعیت از بیخ و بن وارونه سر و کار دارد که او کار می کند و همه چیز را تولید می نماید اما هیچ چیز  

سرمایه دار خالق هیچ چیز نیست، اما همه چیز دارد. او آفریننده همه چیز است اما گرسنه است و قادر ندارد. در حالی که  

نچه وی تولید کرده است جهان را بزم رفاه و  آبه تهیه پول دکتر و داروی فرزندش نمی باشد، در حالی که سرمایه دار با 

. کارگر با گوشت، پوست و فکر خود اینها را است  شادی و سیری و عیش و نوش و کوهسار سرمایه های خود ساخته

لمس می کند و واکنش همین لمس به صورت جوانه های سرمایه ستیزی اولیه اندرونی و خودجوش شروع به ابراز حیات 

کارگران شرایط سخت کار و امرار معاش خود و خانواده خودرا تا مدت ها با شکیبایی تحمل می کنند اما یک    می کند.

حادثه کوچک کافی است تا کاسه صبرشان پر شود و آن گاه دست به اقدام می زنند، اعتصاب می کنند، اعتراضات خیابانی  

می زنند. واقعیت این است که تا هنگامی که احزاب مدعی  راه می اندازند و حتی دست به شورش علیه نظام بردگی مزدی  

رهبری کارگری همراه با سندیکاهایشان حضوری عینی و موثر بر این جنبش ها ندارند کارگران آن می کنند که هستی  

اپخانه فوق تیتر وار به آن ها اشاره شد. نمونه این اعتصاب کارگران چاجتماعی آن ها حکم می کند، هستی اجتماعی که در  
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های تهران در ابتدای دو صده گذشته بود که چنانکه گفته شد، خود جوش آغاز گردید و به جنبشی خود پو تبدیل شد. آن 

و تداوم حضور    شوراهای کارگری سرمایه ستیز  آینده آن است شکل گیری  است،  چه برای این جنبش مهم و تعیین کننده

هایی که از آحاد کارگران در واحد های کار و تولید در بطن مبارزه   نهاد  .عینی در پروسه های مبارزه طبقاتی است

گسترش می یابد، بهم پیوند می خورند و وظیفه اداره زندگی  آحاد طبقه کارگر را در  طبقاتی شکل می گیرد، می بالد،  

لغو کار مزدی کارگران در بطن آن می آموزند افق  با  و به یکدیگر    همه عرصه های اجتماعی به عهده می گیرند و 

کمبود مهم حرکت اعتصابی و اعتراضی کارگران   آموزش می دهند که چگونه جامعه آینده فارق از طبقات را اداره کنند.

آنچه در  بلکه  ،  نه خود اعتصاب  و تکرار مکررآن  از آغاز شکل گیری سرمایه داری تا انقالب سفید شاه  در این مدت

.  بودکارگر    یخودجوش توده ها  یزیست  هیسرما  رت گرفت ازوواحد های کار صجهنم، در کارخانه ها،    نینقطه، نقطه ا

 یمزد  یو ضد مناسبات بردگ  ییشورا  ،یسراسر  رومند،یجنبش ن  کی  یو جوانه زا  لندهنطفه با  ستتوان  یکه م  یزیچ

د  یمدار خفه شد، سقط گرد  هیسرما  دهیپوس  یحلهاو راه    سمی باز ماند، در گنداب رفرم  دنیبال  از  و  کند  رشد  ست توانن   اماباشد  

این سرنوشت همه اعتصابات و جنبش های کارگری در سراسر جهان    شد.  یبعد  تکرار روندو با سقط خود معضل  

سرمایه داری آن روز بود و بعد ها بیشتر عریان گردید که اختاپوس سوسیال دموکراسی و مبارزه اتحادیه ای در چارچوب 

اپیدمی کشنده مانند  روابط  این  ونشده  و مقررات وضع شده  قانون  از  پیروی  داری،  تولیدی سرمایه  ای جنبش    روابط 

  ینطفه واقع  کهبا وجودی    کارگری را از درون مورد تهاجم قرار می دهد و این روند دائما تکرار و تکرار می گردد.

در اعتصابات عظیم کارگران شرکت نفت، ریسندگی سمنان، معدن مس گاجره،   جا و  نیطبقه کارگر در هم  سمیکمون 

که اگر    ی. نطفه االیشگاه آبادان و صدها کارگاه و مرکز کار بودنساجی شاهی، ریسندگی سمنان، نفت مسجد سلیمان، پا 

  هیسرما  ییچرخه ارزش افزا  لیتعط  ،یطبقات  کاریبا قدرت پ  هیخواست ها بر سرما  لیجنبش تحم  ، یدر زهدان جنبش جار

 ادیبن  هیعل  کالیزدن هر مبارزه به محور جنگ راد  وندیپ  ز،یست   هیسرما  ییشورا  یابیسازمان  ،یدار   هیبا قدرت ضد سرما

و    نشد  اما چنین.  می گردید  یمزد  یضد بردگ  ییشورا  ی، نماد قدرت سراسرمی شدو شکوفا    می بالید  ه،یوجود سرما

که   بودیم  چنان  ا شاهد  رو   ای  نیتوسط  اس  دهیبلع  یبورژواز  یارتجاع  کردیآن  سند  سمیرفرم   ریشد،    ا ی  ی ستیکالی منحط 

شکست   شهیمثل هم  رقم خورد واحزاب  این در دفتر و دستک سران و سرنوشتش دیگرد  نیحزب نش یچپ نما سمیرفرم

گام های  هنگامی که  جنبش کارگری ایران  این روندی بوده که از ابتدای   گشت.  یبدتر بعد  یخورد و آماده تحمل شکست ها

افراد و جمعیت هائی که خود را فعال، اندیشمند و جلودارش می خواندند، نه  نخست شکل گیری و بالیدن را بر می داشت، نیروها،  

مانند سایر بنگاه های   که  بلکه دکه ای و دفتر معامالتی دایر کردند فقط اهل اثرگذاری رادیکال سوسیالیستی و طبقاتی بر آن نبودند

احزاب    . رکت در قدرت، جاه و مقام ومنزلت بودنداز نوع دیگر، چانه زنی برای ش  یهسرمایه داری در فکر سود و بهروری منت 

بر خالف احزاب امروزی از  و سازمان هایی که در آن زمان خودرا منجی و رهبر کارگران و جنبش کارگری وانمود می کردند  

مشغول  ند، سندیکا می ساختند، میتینگ می گذاشتند و کارگران متحزب آن ها همه جا  نفوذ نسبتاً چشمگیری هم برخوردار بود

نفوذ و اثرگذاری ها، فقط خارج سازی لکوموتیو پیکار کارگران از ریل واقعی ضد سرمایه داری را به    این.  سندیکاسازی بودند

دنبال نمی آورد، بلکه حتی فشار اعتراض روزمره توده های کارگر علیه شدت استثمار و جنایات سرمایه را هم عمیقاً کاهش می  

را می فرسود، سطح انتظارات و مطالبات کارگران را پائین می آورد و کفه توازن قوای طبقه کارگر  داد، موقعیت جنبش کارگری  

ب دغدغه دار توسعه سرمایه داری و اتحاد با سرمایه  احزااین  از این گذشتهدر مقابل نظام بردگی مزدی را سبک تر می ساخت. 

بورژوازی از  ای  الیه  علیه  بزرگ  گاه  و  و کوچک  متوسط  بود  داران  امپریالیستش  در    . ندو شرکای  که  احزاب  این  از جمله 

سازماندهی کارگران با کسبه، بازاریان، صاحب کاران صنعتی وسایر اقشار دیگر سرمایه دار در آن زمان فعال بودند »حزب  

د بلکه در  نه تنها مدعی رهبری طبقه کارگر بودن   بعدها حزب توده سوسیال دموکرات«، »حزب کارگر«، »حزب دموکرات« و  

عمل نیز از هرچه در دستشان بود جهت تاثیر گذاری بر جنبش های کارگری، اعتصابات و اعتراضات علیه سرمایه داری و تغییر 

نه از جایگاه کمونیست های فعال برخاسته از متن زندگی و شرائط   کارگران فعال آن ها  مسیر مبارزه آن ها، وارد عمل می شدند. 

ود که در مقام پرچمداران نهضت رهائی بخش ملی و ضد امپریالیست، همزنجیران خویش را در سندیکاها کار و استثمار طبقه خ

سازمان می دادند تا قدرت مبارزه آنها را وصله، پینه صف »انقالب بورژوادموکراتیک« کنند و به ویژه این قدرت را سکوی چانه  

حزب  .  !!ت برتر و نافذتر در » جبهه واحد ضد امپریالیستی« سازندزنی حزب با نیروهای رسمی بورژوازی برای استیفای موقعی 

توده که در اوان جنگ امپریالیستی دوم و آغاز دوران محمد رضا شاه اعالن موجودیت کرد میراث دار احزاب گذشته پرو اوردوگاه  

و بحق نیز حزبی بورژوایی طرفدار پر پرو پا قرص بلوک شوروی بود    شوروی شد که علنا خودرا حزب همه جامعه معرفی کرد 

که قصد داشت آن بخش از بورژوازی را نمایندگی و رهبری کند که تمایل به بلوک اوردوگاه شوروی داشتند. این حزب به این  

ارتش بخشی از بورژوازی علیه بخش    مبارزه طبقاتی و سازماندهی آنها به عنوان پیاده نظامدلیل نام کارگران را یدک می کشید تا  

این استراتژی بورژوازی دولتی شوروی تا حدودی نیز موفق بود و بخصوص بعد   دیگر چه در داخل و چه جهانی را نمایندگی کند.

ت از  دوم در سراسر جهان سرمایه داری غرب و بعد در افریقا، امریکای التین و تقریبا تمامی آسیای پر جمعی  امپریالیستی از جنگ 

هند تا چین موفق به فرماندهی انقالب کارگری! رهبری جنبش رهائی انسان و نجات بشریت! از طریق نفوذ و جلب و جذب بخش  
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از شر بخش دیگر    جنبش رهائی بشریت  این  مهمی از بورژوازی، دهقانان فقیر و توده های کارگر بعنوان سربازان بی مواجب

 پارلمانی- و برخی آزادی های بورژوایی  دموکرات در اروپا در ازاء قدری امکانات رفاهیبورژوازی، گردید. اگر احزاب سوسیال  

پیشروان و تحصیل کرده های طبقه کارگر ایران کل جنبش و ظرفیت  طبقه کارگر را از ریل جنگ علیه سرمایه خارج ساختند،  

بورژوازی اردوگاهی فروختند بدون اینکه   به سینه دست  پیکار ضد کار مزدی این طبقه را در ازاء مقام و منزلت کاذب حزب توده  

در مدت کوتاهی در اکثر مراکز کار و تولید شهرهای بزرگ اتحادیه های کارگری مثل    د.ن هیچ شاهی نصیب توده های کارگر ساز

عیشتی خویش به  کارگران نفت کرمانشاه که از سطح بسیار پائین دستمزدها و وخامت شرائط م  1324ماه خرداد سال  قارچ روئیدند.  

ستوه آمده بودند، قفل سکوت را شکستند و به صورت یکپارچه دست از کار کشیدند. نفتگران معترض لیستی از مطالبات روز را  

آماده و تسلیم کارفرمایان انگلیسی شرکت کردند. افزایش مزدها، روزانه کار هشت ساعتی، یک روز تعطیلی در هفته، مرخصی  

برابری مزد کارگران داخلی و خارجی در شرائط همسان کاری، از جمله این خواسته ها بود. حزب توده فورا    ساالنه با دریافت مزد،

دست به کار شد و طرح خواست »قانونی« شدن سندیکا و اتحادیه را بر لیست کارگران افزود. اعتصاب شکست خورد و از مجموع  

این آغاز جدیدی بر مبارزه کارگران بود بطوری که چند ماه بعد اعتصاب  نفر اخراج گردیدند. اما    400کارگر شرکت، بیش از    900

با طرح  کارگران نفت آغاجاری شعله آتش به خرمن سرمایه داری زد و در مدت کوتاهی بخش های مهمی از کارگران نفت جنوب  

مامی کارگران پاالیشگاه آبادان در  خواست های مشابه دست از کار کشیدند و شرایط نه تنها برای دولت و رِژیم شاه هنگامی که ت 

حمایت از اعتصاب کارگران نفتی جنوب چرخ تولید را فرونشاندند، بلکه بورژوازی انگلیس و امریکارا به وحشت انداخت. جمعیت  

نفتکش و انسداد   با توقف کشتی های عظیم  با تعطیل چرخه تولید، صدور و پاالیش نفت،  عظیم چندین ده هزار نفری کارگران، 

مجاری حمل و نقل محصوالت نفتی، عمالً ماشین قدرت بورژوازی و شرکای امپریالیست آنها را به میدان مصاف آوردند. حزب  

پست های وزارت کسب کرده بود در مخمصه ای گیر کرد که ناشی از عدم آگاهی و تسلط کامل حز بر روند   توده که در کابینه قوام

حفظ موقعیت ائتالفی خود در دولت به دست و پا افتاد که تا دیر نشده به اعتصاب پایان دهد. مبارزات کارگری بود از این رو جهت 

کارگران درخواست سفرای حزب را بر سینه دیوار کوبیدند، اعالم داشتند که تا حصول همه خواست های خود به اعتصاب ادامه می  

تاخی های جناب »دکتر جودت« رو به رو شدند، به سوی وی هجوم  دهند. آنها به این بسنده نکردند و زمانی که با پرخاش ها و گس

آوردند، به سرزنش و شماتت او پرداختند و با اراده ای آهنین به او هشدار دادند که هر چه زودتر محل را ترک گوید. بورژوازی و  

ش کارگری دیدند توسط قوای قهر و  دولت ایران همراه با دولت های سرمایه غرب، امریکا و انگلیس تنها چاره را در سرکوب جنب 

اعمال سرکوب خونبار نظامی همراه با بکار گیری سران منفور عشایر، جمعیت وسیعی از مزدوران تحت سرکردگی آنها را برای  

نمودند. بسیج  کارگران  نخستین   سرکوب  در  و  افتاد  راه  بست. حمام خون  گلوله  به  را  کارگران  متحد  ارتش مزدور شاه صفوف 

تن از همزنجیران آنها زخمی شدند، موج دستگیری ها   150کارگر با ضرب گلوله مزدوران از پای درآمدند. بیش از    47ا  شبیخونه

همه جا راه افتاد. منازل مسکونی نفتگران مورد هجوم واقع شد. شمار دستگیرشدگان از هزاران باالتر رفت. اعتصاب شکست خورد  

  تحمیل این شکست بر توده های کارگر گردید.  بد سرشت آتش بیار  دستنشانده اش  حزبش  و بورژوازی ارتجاعی اردوگاهی همراه با

چند ماه بعد صدها کارگر کارخانه ریسندگی سمنان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها و علیه تصمیم صاحبان سرمایه دائر  

این  ارگران موفق به سرکوب جنبش کارگری گردید. بر تعطیل شرکت دست به اعتصاب زدند و رژیم سرمایه این جا نیز با کشتار ک

یکی از رادیکال ترین و خود جوش ترین اعتصابات این دوره حاکمیت سرمایه بدست مصدق بود. کارگران که می دانستند با بسته  

خود باشند تصمیم شدن کارخانه آن آب باریکه تحت عنوان دستمزد است نیز قطع خواهد شد و باید شاهد گرسنگی خود و خانواده های  

گرفتند و عزم جزم نمودند که کارخانه را از دست سرمایه داران خارج سازند، ماشین آالت و همه آنچه که محصول کار خودشان یا 

همزنجیرانشان بود اما مالکیت، برنامه ریزی و کاربردش در دست سرمایه داران بود را از دست دزدان غاصب حاصل کار خود  

تولید را به دست گیرند و همه امور را خود اداره، برنامه ریزی و عملی گردانند. کارگران آماده انجام این کار  خارج سازند. چرخه

شدند اما با مقاومت وحشیانه ارتش شاهنشاهی و عوامل دولت مصدق مواجه گردیدند. توده های کارگر سد سرکوب را شکستند، آنها 

الم اعتصاب نمودند. اعتصاب کارگران مورد پشتیبانی بسیار گسترده توده اهالی شهر  کارخانه را اشغال کردند و در همان جا اع

واقع شد. تمام شهر به حمایت از خواست ها و مبارزات آنها برخاستند. سکنه کارگر و زحمتکش سمنان به این بسنده نکردند. آنان  

یر و جوان حتی کودکان خردسال در این تظاهرات شرکت  راهپیمائی ها و میتینگ های بزرگ پرشکوهی ترتیب دادند، زن و مرد و پ 

نمودند، با صدای رسا بر جانبداری خویش از مطالبات کارگران پای فشردند و خواستار تحقق انتظارات آنها گردیدند.  فرماندار و 

های کارگران را اعالم   سایر عمال سرمایه سراسیمه و دستپاچه در محل کارخانه حاضر شدند و ریاکارانه موافقت خود با خواست

اما هیچ آبی از آب تکان نخورد، کارفرما و عمال دولت سرمایه با وعده وعید وقت می خریدند که شاید کارگران از تب و    داشتند.

در یک گردهمائی بزرگ خواستار تعیین تکلیف سرانجام   1331شهریور سال    13تاب بیافتند. آنها دو باره بر پای خاستند و در  

ضی کارگران این بار آماج یورش های وحشیانه نیروهای سرکوب رژیم و دولت مصدق  خواست های خود گردیدند. اجتماع اعترا

کارگر را کشتند و بیش  5قرار گرفت. چکمه پوشان مسلح مزدور به صفوف توده های معترض کارگر حمله کردند، با سبعیت تمام  

نه ها و مراکز کار و تولید سراسر ایران  در روزهای بعد سیل جانبداری ها از کارخانفر را مصدوم و مجروح ساختند.    20از  

ارمغان راه مبارزه کارگران سمنان شد. طولی نکشید که اعتراض این کارگران به بارنشست. سرمایه داران تسلیم شدند و توده کارگر 

، اناعتصاب کارگران کفاش تهرشاهد اعتصاب و اعتراضات کارگری بود،    1331به سر کار خویش باز گشتند. هر روز سال  
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آتش به خرمن سرمایه داران زد و اعتصابات گسترده و زنجیروار کارگران کارخانه های    اعتصاب کارگران صنایع پشم اصفهان

تقریباً تمامی مراکز مهم کار و تولید شهر اصفهان تعطیل    ریسباف، زاینده رود، شهناز، شاهرضا، نختاب، وطن را به دنبال داشت.

ترین صحنه های همبستگی و اتحاد و همرزمی را به نمایش نهادند. در همین کارزار متحد بود که  شد. کارگران یکی از پرشکوه  

آنها به صورت برنامه ریزی شده، به طور یکپارچه و سیل آسا چرخ کار و تولید را در کلیه کارخانه های حاشیه جنوبی زاینده رود  

دست از کارخانه ها خارج شدند، از سی و سه پل گذشتند و در کرانه    از کار انداختند. همگی همصدا و همدوش وسائل کار خویش به 

شمالی رودخانه در میدان معروف به مجسمه اجتماع کردند. جمعیت چندین هزار نفری کارگران در اینجا ضمن پافشاری بر خواست  

و قهر طبقاتی خود را بر سر تندیس    های همرزمان خویش در کارخانه ممتاز، مجسمه شاه جنایتکار را به زیر کشیدند و دریای خشم

اعتصاب کارگران در یزد در اعتراض به سطح نازل دستمزدها،    اعتصاب کارگران کارخانه هراتیاین جالد سرمایه فرو باریدند.  

رکت  اعتصاب کارگران شاین شهر در روز بعد، با همین مطالبه و در اعالم همبستگی و همرزمی با کارگران هراتی،    کارخانه اقبال 

اعتصاب کارگران راه  در یک روز بعد و در همصدائی و همبستگی با همزنجیران خویش در دو کارخانه اول.    نساجی درخشان یزد

در اعتراض به   اعتصاب کارگران شرکت کنسروسازی شاهی،  آهن، خیزش متحد کارگران کوره پزخانه های اطراف شهر تهران

همین سال که محاصره وسیع کارخانه توسط    در ابتدای  کارگر دخانیات تهران  2700اعتصاب  بیکار شدن همکاران همرزم خویش،  

اعتصاب بزرگ کارگران نفت  و باالخره   ارتش مزدور رژیم و مقاومت توده های کارگر در مقابل قوای سرکوب را به دنبال داشت

طبقاتی، حمایت عملی و اعتصاب حمایتی را در    را باید از جمله کارزارهای طبقه کارگر ایران که در آن ها همبستگی  مسجد سلیمان

مرداد کارگران تا چشم کار    28بر داشت در طول این دو سال به حساب آورد. از آغاز حاکمیت محمد رضا شاه تا کودتای ننگین  

و حزب منفور    می کرد در حال کارزار بودند اما عنان کارزارها به طور کامل در اختیار بورژوازی، به ویژه بورژوازی اردوگاهی

با وجودی که خود انگیخته و از هستی    توده غوطه خورد و غرق شد. شمار اعتصابات کثیر بود، اما اکثریت قریب به اتفاق آنها

هر چه   اجتماعی رابطه خرید و فروش نیروی کار نشئت می گرفت به جنب و جوش ضد سرمایه داری خود کارگران به کار نیافتاد.

بالندگی و    بهسازمانیابی آگاه سرمایه ستیز خود،    بهموارسازی راه تشکیل صف مستقل ضد کار مزدی خود،  ه  بهکارگران کردند،  

نیانجامید. زیرا توده های کارگر پشت سر حزبی صف بستند که به    ارتقاء سطح شناخت طبقاتی و مارکسی و ضد سرمایه داری خود

بطی نداشت و هیچ گوشه ای از مصالح و خواست های معیشتی، رفاهی یا  آنان و به زندگی و کار و استثمار و آینده آنان هیچ ر

اجتماعی آن ها را نمایندگی نمی نمود. حزبی که یگانه تفاوتش با ماشین دولتی سرمایه داران و احزاب رقیب در این بود که راه و  

به رژیم شاه و حریفان و نردبان نمودن    رسم منحل ساختن جنبش کارگری در گورستان نظم سرمایه، فروش قدرت پیکار طبقه کارگر

یک امر در نبرد    این قدرت برای ورود به ماشین دولتی سرمایه را از همه بهتر می دانست و محیالنه تر جامه عمل می پوشاند.

به    اگر کارگران چارچوب اعتراض و جنگ و ستیز جاری خود را طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران مسلم است و آن این که  

دار حقوق و قانون و نظم سرمایه بیاویزند و مهر قبول حاکمیت رابطه خرید و فروش نیروی کار را بپذیرند، حتی اگر در کوتاه  

و بر هست و نیست    اندمدت و تاکتیکی دنیائی رفاه و امنیت و زندگی بهتر به چنگ آرند اما به طور درازمدت گور خود را کنده  

. در اینجا یا باید با همه قوای موجود علیه سرمایه، علیه اساس  ند مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری خود چوب حراج فرود آورده ا

یا در غیر این  هستی این نظام جنگید و کل خواست ها و انتظارات روز را به محور جنگ سرنوشت علیه بردگی مزدی گره زد،  

ن عبودیت سرمایه دفن شد و کل قدرت پیکار ضد کار مزدی خود را سالح تهاجم و تعرض و شبیخون سرمایه  صورت در گورستا

مرداد   28بعد از کودتای  درست نظیر آن چه بر کارگران اروپا وامریکا رفت و می رود! داری علیه خویش و طبقه خود ساخت.

  را   کشور   اجتماعی  فراساختارهای  و   اقتصاد   کل  پود   و  تار  بر   خود   تسلط   های   پایه   پرشتاب  های  گام  با  داری   سرمایه   تولید   شیوه

نابودگذاشتند.   روند   این  الزامات  مهمیز  زیر  فئودالی   نظام   بقایای.  کرد  استوار   خود   خودگستری  گام   هر  در   داری   سرمایه  رو به 

.  ساخت   کار  بازار  روانه  مزدی،  برده  نوین  هویت   با  و  کند  خود  روز   زندگی  و  کار   پروسه  از  را  شده   ید  خلع  تهیدست  دهقان  هزاران

.  بودند  بیشتر  بسیار   داری  سرمایه   تأسیس  تازه   مؤسسات  و  تولید  و  کار  مراکز   ظرفیت   از   شهرها  راهی  مزدی  کارگران  کثیر  جمعیت

  آبادها،  یافت  آبادها،  دولت  کپرآبادها،  زورآبادها،  حصیرآبادها،  آبادها،  حلبی  از  بزرگ   شهرهای حواشی  .رفت   اوج  به  رو  بیکاری

غیره پرشد. اما این برای سرمایه داری روبه رشد ایران بهشت برین بود زیرا نیروی کار ارزان و آماده برای هر   و  سفیدها خاک 

روز های کار طوالنی شد و روز های فراغت از کار و جان کندن کاهش یافت. کودتا با خود سکوت  کاری را فراهم می نمود.  

یک دهم اعتصابات قبل از کودتا    1333بطوری که اعتصابات سال    صابات و اعتراضات کارگری را به همراه آورد موقتی از اعت 

کارگران پاالیشگاه آبادان در اعتراض به سطح نازل دستمزد    1334اما دیری نپائید که خشم کارگران به غرش آغاز کرد. در  .  بود

ها اعتصاب کردند. سرمایه داران که خاطره خیزش قبلی این کارگران را در حافظه داشتند این بار دست از پا خطا نکردند و با  

کارگران نفت آغاجاری و سمجد سلیمان چند بار دست به اعتصاب    1336شد. در سال    بخشی از خواست های کارگران موافقت 

  کارگران  تالش   یا   اعتصاب  نوع   هر   آن   موجب   به   که   رساندند  تصویب   به   را   ای   الیحه   بورژوازی   مجلس   در   نمایندگان سرمایه زدند.  

دستگاه  !! گردید می  مرگ  مجازات  مستوجب و  گرفت  می قرار سیاسی  جرائم ترین سنگین زمره  در تولید  و کار  چرخ توقف  برای

مجوز به جان فعالین کارگری مناطق مختلف نفتی افتادند. عده ای را دستگیر و روانه    اینرژیم با  سرکوب و قهر پلیسی و امنیتی  

کارگران کوره های  ش  اما خیز  .زندان ساختند. آنان را تهدید به اعدام نمودند و برای بقای آرامش قبرستانی سرمایه تقال کردند

با طرح افزایش دستمزد از این نیز فراتر  کارگران سنگ معدن رباط کریم    .سکوت را شکستنداعالم اعتصاب    باآجرپزی تهران  

 .راننده تاکسی در اعتراض به بهای شبه رایگان نیروی کارشان دست از کار کشیدندکارگر    12000با اعتصاب    1337رفتند. سال  
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جزیره خارک، کارگران شرکت های کشتیرانی در بوشهر و کارگران شرکت نفت در شاهپور کشتی های بزرگ   کارگران لوله کش

حمل نفت را متوقف کردند. کارگران ریسنده و نساجی های اصفهان برای افزایش دستمزد اعتصاب کردند و علی رغم خشونت پلیس  

به اعتصاب خ  بعد  نائل شدند و سال  از خواستهایشان  این سال اعتصاب  به برخی  دادند. در  ادامه  نساجی    1700ود    وطن کارگر 

  های   کوره  کارگرهزار    30کارگر کشته شدند.    10و    اصفهان توسط نیروی سرکوب رژیم سرمایه شاهنشاهی به خون کشیده شد

رژیم شاهنشاهی سرمایه کردند. چکمه پوشان مسلح  اعتصاب  درصد دستمزد 25بار دیگر اما این بار برای افزایش  تهران آجرپزی

کارگر را در دم کشتند. رژیم سرمایه که از گسترش اعتصابات و اعتراض کارگران به وحشت   50بسوی کارگران آتش گشودند و 

صرف سرکوب و کشتار کارگران مانع خیزش های آن ها نمی شود تصممیم گرفت با ایجاد اتحادیه ها و نهاد    افتاده بود و می دید که

کار در صفوف کارگران شکاف اندازند اما این حربه نیز بی اثر ماند و فقط حزب توده از اعضای کارگر خود خواست  های دولتی  

ناگفته پیداست که رژیم شاه از اتحادیه های دولتی خود انتظار همان نقش و کنترلی که  وارد این اتحادیه گردند و به فعالیت پردازند.  

اروپایی و مبارزه اشان داشتند، نداشت زیرا این رژیم بخوبی می دانست که سرمایه داری اروپا  اتحادیه های اروپایی بر کارگران  

در سال های پایانی  هزینه نسبتا گذافی برای پذیرزش این کنترل پرداخته و سرمایه داری ایران قادر به تقبل چنین هزینه ای نبود.  

میت خاصی برخوردار بود. کارگران زن این کارخانه که بخش اعظم  دهه سی اعتصاب کارگران زن کارخانه شهباز اصفهان از اه

کارکنان این کارخانه را دربر می گرفتند دستمزد برابر برای کار برابر را در دستور اعتصاب قرار دادند. کارزنان کارگر این  

احد های تولید و کار محدود نمی  کارخانه نظیر سایر کارگران زند در بخش اعظم جهان سرمایه به روزانه های طوالنی کار در و

شود و خاتمه نمی یابد. آن ها نه تنها کار درخانه و وظایف خطیر آن را بر دوش می کشند بلکه نقش زادن و تربیت نسل های بعدی  

د و رسوم  کارگران مزدی را نیز به عهده دارند. به این ترتیب نقش مهمی در افزایش اضافه ارزش ها و سودها ایفا می کنند. این قیو

مرد ساالری ضد بشری ریشه در جامعه طبقاتی دارد و سرمایه داری با آغوش باز از آن مراقبت می کند. اعتصاب کارگران شهناز  

رژیم شاهنشاهی شدند و   نیز توسط نیروی اختاپ.سی پلیس و ساواک رژیم شاه سرکوب شد، تعدادی دستگیر و راهی سیاه چال های

در اواخر این دهه کارگران سد دز برای افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار اعتصاب کردند. کارگران    د.عده  زیادی اخراج گردیدن 

کارگر در اعتراض به شرایط کار دست از کارکشیدند. انعکاس این فاجعه و   21معدن شمشک نیز بعد از ریزش معدن و مرگ  

  کارخانه   کارگران  از   زیادی  شمارران کارگررا برانگیخت و  اعتراض معدن چیان به شرایط سخت و مرگ آور کارشان خشم هم زنجی 

 با   دادگان،  جان  خاکسپاری  مراسم   در  شرکت  ضمن  تا  شدند  شمشک  راهی  دیگر  شهرهای  و  تهران  از  دیگر  کار  مراکز  و  معادن  و  ها

کارگران حوزه آموزش و تدریس  با اعتصاب سراسری    40ابتدای دهه    .کنند  همرزمی   اعالم  و  شده  همصدا  خود  همزنجیر  معترضین

)معلمان( در اعتراض به سطح نازل دستمزدهایشان آغاز شد. در میدان بهارستان پلیس رژیم شاه به سمت معلمان آتش گشود و دبیر  

 دبیرستان تهران »ابولحسن خانعلی« را کشت. بدنبال قتل این معلم موج اعتراضات و اعتصاب در سراسر کشور براه افتاد. کابینه

شریف امامی استعفا داد و علی امینی نخست وزیر شد. جبهه ملی که »باشگاه مهرگان« را به عنوان اتحادیه معلمان پایه گذاری کرده  

نظام سرمایه    .کشیده شداعتصاب به شکست    رئیس این باشگاه را با کسب پست وزارت وارد کابینه امینی کرد و به این ترتیب  بود

رشد  او را از    فاجعه بار تر می کند.  و  عمیق تر  شمحصول کار   و  د خود روند بیگانگی کارگر از کارشداری در هر دور بازتولی 

طبقه مسلط می گرداند. اعتصاب کارگران حوزه آموزش که   باز می دارد و بیشتر وابسته به افکار، ایده ها و راه چاه های واقعی  

توده های کارگر برداشت می توانست با انعکاس وسیع خود به جنبشی    پرده بیشتری از دد منشی و جنایت رژیم سرمایه شاهی پیش

و  کارگران این حوزه پیش ریز سرمایه مانند سایر کارگران جهنم سرمایه داری  حرکت  سراسری مبدل گردد. اما چنین نشد زیرا  

نها و تنها وقتی موثر  هر مبارزه هر کارگر برای حصول هر میزان حق و حقوق اولیه انسانی، در جهنم سرمایه داری، ت

قرین خواهد شد که لحظه ای، حلقه ای و جزئی از پروسه پیکار سراسری او علیه اساس    و یا به پیروزی  واقع می شود

. این که سرمایه بشکل  سرمایه قدرت قاهر مستولی بر هست و نیست بشریت عصر است موجودیت سرمایه داری گردد.

، کارخانه و هر نوع محل کار بخود گیرد در ماهیت عملکرد آن یعنی استثمار توده های کارگر مدرسهو نمود دانشگاه،  

  کارگران حوزه آموزش در آن زمان و هنوز با کمال تاسف اکنون نیزجهت تولید سرمایه، کوچکترین تغییری نمی دهد.  

طبقه سرمایه دار و احزاب رنگارنگ آن از حزب توده تا جبهه ملی و دیگران با تمامی    خودرا کارگر مزدی نمی دانند.

امکانات تبلیغی خود در متالشی کردن صفوف کارگران، تجزیه کردن آن ها به کارمند، کارگر صنعتی، معلم، دانشجو و  

اشاره در این نوشته بوسیله غیره موفق بوده است. عالوه بر این تمامی جنبش کارگری بخصوص در دوره های مورد  

قرار می گرفتند و کارگران بجای این   مورد چانه زنی سهم خواهی در قدرت  و  احزاب بورژوائی بلعیده می شدند، هدایت

در برخورد با سرمایه داران همچون    بجای این که  ند و کنیم،در مقابل یک طبقه سرمایه دار به گونه یک طبقه عمل کن  که

به مثا  متشکل  تنی واحد و  قدرت طبقاتی سرمایه ستیز خود  آویزانبه  ،  باشیمبه یک  باالی سر  نیروی  یا  این  جمع  و  یم 

  سرنوشت اعتصاب معلمان و سایر کارگران را رقم می زد و می زند. 

  سراسری   تسلط  و  مهار  بی  توسعه  راه  سر  از  رعیتی  و  ارباب  مناسبات  بقایای  40در ابتدای دهه    م ارضی شاهردر همان اوان رف

 دهقانان  ایران محو شد و توده عظیمی ازدر همین مدت کوتاه چند ده هزار روستا از پهنه جغرافیای سیاسی  .  رفت  کنار  داری   سرمایه

این رفرم که تحت هدایت و رهبری هارترین بخش بورژوازی امریکا . شدند کار نیروی فروش بازار  وها راهی شهرها روستا فقیر
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نظیر جبهه ملی،    تحت رهبری احزابی  خش حاکم بورژوازی ایران انجام می شد جناح های دیگر بورژوازیبا شرکت فعال شاه و ب 

حزب توده و غیره را کنار گذاشت و این آغاز روندی بود که این احزاب کم کم از صحنه سیاسی ایران کنار رفتند و در آخر محو  

یانت سرمایه  سد که سعی در ادامه راه همان اقشار بورژوایی، حفظ و  شدند. بخش جوان این احزاب اما بانیان گروه هایی گردیدن 

داری ملی و مبارزه ضد امپریالیستی نمودند. در این میان و با خالی شدن صحنه سیاسی از جانب این احزاب، مرتجع ترین، هارترین 

حزاب و گروه هایی نظیر مئتلفه، حزب ملل  ا  مذهبی از قبر بیرون آمدند و آماده نقش آفرینی شدند.- و دگم ترین گروه های سیاسی 

ها میدان دار  و دیگر نبش قبر شدگان اخوان المسلمین و پان اسالمیست    نظیر شریعتی و بازرگان  مدار  دین  های   لیبرال،  اسالمی

ً   باال  دستجات  و  گروههاریشه طبقاتی این    صحنه سیاسی شدند.   بورژوازی   ابوابجمعی  خود  اجتماعی  هستی  مختلف  وجوه  در  بعضا

  دهنده   تشکیل  غیرروحانی  و   روحانی  داران  سرمایه  .داشتند  تعلق  طبقه  این  متوسط  های  الیه  به  سطح  ترین  وسیع  در  اما  بودند  حاکم

  و   سودها  میزان  ها،  سرمایه  مالکیت  در  خویش  سهم  لحاظ  به  که   دارانی  سرمایه  کثیر  جمعیت،  خمینی  طرفدار اسالمی  درنده  ارتجاع

.  تالش می کردند  این موقعیتاز همین لحاظ برای کسب    و  نبودند  خود طبقه باالی  قشر جزء  سیاسی  قدرت  ساختار  در  نقش  ویژه  به

سر و کاکل نشان   .به رشد کردند  شروع  در سایه نبود و کم رنگی احزاب متعارف بورژوازی اسالمیست های رنگارنگ  چهل  دهه

من مبارز کردن گروه های اسالمی با همین آبشخور طبقاتی و عربده های ضد اپریالیستی   دادن اینان محدود به ایران نبود بلکه حل

  وجود  ابراز  حوزه  که منفعل سیاسی بودند امابخش دیگری از این ارتجاعیون مذهبی  .  در سرتاسر منطقه خاور میانه شیوع داشت

  پزشکان،   معلمان،   آموزان،  دانش  اسالمی  های  انجمن  دانشگاهی،  یا  ای  مؤسسه  شهری،  ای،  مدرسه  هر  در.  ندداشت   تری  گسترده  بسیار

  مدارس   داد،  می  تشکیل  اسالمی  تبلیغات  متنوع  های  کانون  ساخت،  می  دیگر  عناوین  و  اسامی  فراوان  و  مهندسان  دانشجویان،

 زنان  از   حمایت  جمعیت  داشت،  می  پا  بر   عزاداری  های  هیأت  کرد،  می   تأسیس  خیریه  بنگاههای. آورد  می  پدید  گوناگون   خصوصی

  اللها   و  کر  مدرسه.  کرد  می  دایر   نابینایان  آموزشی  گروه  انداخت،  می  راه  زنان  این  از  جنسی  استفاده  سوء  واقع  در  و  سرپرست  بی

، که بعدها نقش بزرگ و الزمی آورد  می  وجود  به  و غیره  دینی  بی  و  بهائیت  مسیحیت،  با  مبارزه  سراسری  های  شبکه  نمود،  می  ایجاد

اما اینان چگونه می خواستند با افکار وایده های بشر ستیزانه و مافوق ارتجاعی در میان در ساختار سیاسی رژیم آینده ایفا کردند.  

و دستجات کارگران نفوذ کنند و بذر توهم و حمایت بکارند. جواب این سوال بسیار ساده و خالصه این است که هنگامی که گروه ها  

گوناگون سوسیال رفرمیستی با جار و جنجال ضد امپریالیستی دهه ها سلطه اختاپوسی خودرا بر جنبش کارگری حفظ کرده بودند، 

بر زندگی سراسر   هنگامی که استالین با مرتجع ترین مالهای زمان خود نرد عشق می باخت چرا عربده های ضد شاهی امثال خمینی

  هیچ پیکارشان و زندگی کار، فضای کجای هیچ در کارگران که  وقتیرگران بی تاثیر باشد! از آن طرف  فقر، گرسنگی و فالکت کا

 هیچ  سوی  به  نوری  هیچ  ها  آن  اجتماعی  نیست  و  هست   بر  مسلط  برهوت   در  که   وقتی  نیست،  رهائی  نوعی  هیچ  سوی  به  ای  روزنه

 آلترناتیو  هر   به  گاه  آن  گیرند،  می   قرار  شرایطی   چنین  با  جهنمی  چنین  قعر   در   که  وقتی  تابد،  نمی  سرمایه   ضد   مبارزه   واقعی  راه

  ها،  خمینی  ها،  موسولینی  هیتلرها، . از همین رو  بندند  می  دل  بورژوازی  دژخیم  دسته  و  دار  هر  سبعانه  فریبکاری  هر  به  فاشیستی،

خبری بود و اگر در   محدوداما از طبقه کارگر، جنبش کارگری    در این دوره.  افتند  می  راه  مشابه  های  دجال  خیل  و  ها  رفسنجانی

  خاموش   ها  دوره   همه   از   جنبش  اینگرفت    می  اعتصابات و اعتراضاتی ولو تحت سیادت حزب توده و جبهه ملی صورت   30  دهه

 هر   به  اقتدا  صف  در  بورژوازی،  های  الیه  و  احزاب  همه  سربازگیری  حوزه  در  جا  همه  طبقه  این.  بود  تر  سردرگم  و  ناپیداتر  و  تر

  ضد  مستقل  مبارزه غیبت داشت    کامالً   که  جائی  تنها  در   و  داشت  حضور  کافی   اندازه  به  کاسبکار  نمای   اپوزیسیون  عوامفریب  دجال

خیل عظیم توده های آماده    دو برابری  آن چه از اصالحات ارضی شاه نصیب طبقه کارگر شد افزایش  .بود  خویش  داری  سرمایه

توسعه انباشت سرمایه قدم های غول آسا در مدتی محدود برداشت، تعداد واحد های  بود.  در همان سال های اول  فروش نیروی کار  

بیش از صد    43تا    41درصد افزایش کرد و مهمتر از این حجم سرمایه های ثابت از سال    16تا سال بعد آن    41تولیدی از سال  

حجم اضافه ارزش های تولید شده کارگران واحد های  برابر سال قبل شد.    1.5ادامه یافت و    44ردید و این روند در سال  برابر گ

 انباشتبرابر گردید.    3.5برابر رسید و دو سال بعد    3به حدود    44حدود دو برابر گردید و سال    43تا    40تولیدی و صنعتی از سال  

 تولید  پتروشیمی،  داروئی،  و  شیمیائی  صنایع  پوشاک،  نساجی،  الستیک،  تولید  سازی،  اتوموبیل  ندمان   قلمروهائی  در ویژه  به  سرمایه

  تولید   میزان.  بود  تر  انبوه  ها  حوزه  سایر  از  اینها  مانند  و  ساختمان  بنادر،  گسترش  غذائی،  محصوالت  فلزی،  صنایع  خانگی،  وسائل

  درصد   17  رقم  تا  بار  نخستین  برای   1347  سال  در  کشور  اقتصادی   رشد نرخ  و  یافت  افزایش  برابر   7  تا  مدت  این  در  پارچه  و  نخ

اما سهم توده های میلیونی کارگر از همه این سودهای نجومی که تولید می کرد، در شکل دستمزد و وضعیت معیشتی تا    .رفت   باال

 نمی   تجاوز   هزار  40  رقم   ،از   50  دهه  شروع  تا  کشور   سراسر  برای   بیمارستانی  های  تخت   کل   شمار باقی ماند.    30حد ابتدای دهه  

  مورد دوره همین در .شد می  عدد  هزار 20 زیر  تقریب طور   به  تعداد این از  کارگر های توده  نفری میلیون 20 جمعیت  سهم  و نمود

 روستاها،  در  که کارگرانی  درصد   80 بر بالغ نداشتند، آشنائی درمان و  اجتماعی بیمه نام با حتی  کارگران از  زیادی گفتگو،جمعیت

 بین  مارهای آ .بودند محروم  سالم کشی  لوله  آب از کردند، می  زندگی ها استان مراکز  اطراف آبادهای حلبی  حتی یا کوچک  شهرهای

  در  یا ایران، جمعیت  کل از نفر میلیون 16  که کردند می تصریح انسانی ضد  مدارانه  سرمایه موازین و معیارها همان با حتی المللی

  مرگبار   تغذیه  سوء  اسیر  درصد  60  از  باالتر  و  برند  می  سر  به  گرسنگی  از  سطحی  در  کارگر  های  توده  درصد  80  از  بیش  واقع

  سال،   روز  سراسر  در(  خانگی  کار)  خانه  در  بیشتر گاه  و  شیفتی  دو  کار  های  روزانه  با  زنان   یعنی  کارگر  طبقه  نفوس  از  نیمی   .بودند

  .دادند  می  انجام  دستمزد  لایر هیچ  بدون  رایگان،  سراسر  کار  مزدی،  بردگی  نظام  کالً   یا  داری  سرمایه  دولت  و  سرمایه  صاحبان  برای
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در این دوره با وجودی که تعداد اعتصابات کاسته شده بود اما جنب و جوش های کارگری این جا و آن جا صورت می گرفت.  

ش دستمزد و شرایط بهتر کار طاقت فرسایشان و کسب بیمه های اجتماعی کارگران کوره پزخانه های تهران بطور انبوه برای افزای 

جهت افزایش دستمزد و بیمه ها درمان تمامی   43کارگران ریسندگی زاینده رود در سال  چرخ تولید را بار دیگر از کار انداختند.  

ه خواست های خود نرسند به اعتصاب و  سالن های تولید را تعطیل و کارخانه را به تصرف خود در آوردند و اعالم کردند تا ب 

تصرف کارخانه ادامه می دهند. کارگران پشمباف اصفهان در اعتراض به عدم دریافت بخشی از دستمزدشان تحت عنوان »سود  

راننده تاکسی در تهران در اعتراض به دستمزدهای نازل خود دست از کارکشیدند.   16000ویژه« اعتصاب کردند. در همین سال  

در اعتراض به سطح نازل دستمزد خود دست از کار کشیدند و راهی شهر دلیجان شدند، رژیم  44ان معدن سرب قم در سال کارگر

شاه از وحشت گسترش اعتراض به سایر کارگران فرمان حمله به کارگران صادر کرد و اعتصاب آن ها را شکست. اعتصاب وسیع 

در اعتراض به سطح پائین دستمزد تمامی سیستم حمل و نقل شهری را    1349  سالدر    کارگران راننده خطوط شرکت واحد تهران

رشد اقتصادی سرمایه  فلج نمود و کارگران این حوزه پیش ریز سرمایه دریافتند که چه نیروی عظیمی علیه سرمایه در دست دارند. 

برابر از   1.8صنعت به  حوزه  در فقط النهسا داتیتول ارزشرا حفظ کرد.   40شتاب اوایل دهه  52تا  47داری ایران از سال 

  کارگر ی ها  توده توسط  شده  دیتولی  اضاف  ارزش  زان حجمیبرابر گردید. م 2.4حدود    52رسید و در سال   51تا   47سال  

  کشور   اقتصادی  رشد  نرخ  وبرابر گردید.    2.6  52برابر و در سال    1.6صنعت در همین برهه زمانی ابتدا    بخش  در  فقط

  تا   1347  فاصله  دری  صنعت   داتیتول  رشد  متوسطه بود اکنون  رفت   باال   درصد  17  رقم  تا  بار  نخستین  برای   1347  سال  در که  

  52تا    47ها بین سال    بخش  کل  در  زیر   شیپ  ثابت  هیسرما  نهاد. حجم  سر  پشت  را%  21  ساالنه  زیانگ   رتیح   نرخ  1352

  دوره دو برابر شد. افزایش تعداد کارگران بخصوص درغول صنعت بین همین    سهم حجم سرمایه ثابت حوزهدو برابر شد.  

 وی«  مل  کفش»  ،«بهشهری  صنعت  گروه»  ،«رانایا»    ،«موتورز  جنرال»  ،«ونالیناس  رانی ا»    مانندی  میعظی  صنعتی  ها

ی مزد  برده  ونیلیم  5  و افتی  ادامه  روستاها  زوال  .داشتند  کارگر  10000  تا  8000  و اکنون  چشمگیر بود  مشابه  مراکز

  دهه  شروع  در  کهی  ونیلیم  نیچند  ریکث   تیجمع  .دندیگرد  اضافه   بزرگی  شهرها  هیحاش  در  کاری  روین  فروشندگان   به  دیدج

  کرج،   تهران،  مانند ی  صنعت  بزرگ ی  ها  قطب   ژهیو  به  کشور   گوناگون  مناطق  در  د،یتول  و  کار   مختلف  مراکز  در  50

  ت ی محروم  استثمار،  زانی م  نیتر  انهیوحش  فشار  ریز  و  کردندی  م  کار  رازیش  و  مشهد  آبادان،  اهواز،  اصفهان،  ن،یقزو  ز،یتبر

 درصد  70  بر   بالغ  خود  خانواده   افراد  با  همراه   کهی  ا  شده  نینفری  ها  انسان.  داشتند  قرار  ها ی  روز  هیس   دهیعد  اشکال  و

زندگی خود در حاشیه  حرکات و اعتراضات این توده عظیم به شرایط دهشتناک  .دادندی م  لیتشک  را کشور  روز تی جمع

شهرها، فقر و گرسنگی و فقدان کمترین میزان امکانات شهری، نسبت به دوره های گذشته جنبش کارگری ایران تفاوت  

 آنکه  از  شتریب   اریبس  32مرداد    28کارگری در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه تا کودتای  ی  زشهایبارزی داشت. اگر خ

ی  برا  احزاب  دخالت  دانیم  باشد،  داران  هیسرما   و  هیسرما  هیعل  کارگری  ها  تودهی  طبقات  ختهیخودانگ   قهر  زالل  انیجر

در نیمه اول  .بود سونیاپوز ای حاکمی رقبا بای جاری ها  حساب هیتسو کار و ساز به ها، شورش و مبارزات نیا استحاله

  چ یه  به  آنان،  جنبشی  ها  شکل  ر یسا  ای  اعتصاباتی  سازمانده  دری  نقش  چیه  کارگران  سر ی  باال  کردیرو   چیه  50دهه  

باشد نداشتند   و دیگر اپوزیسیون های رژیم شاه در هیچ فعالیتی که به معنای اپوزیسیون  توده  حزب .  نمودی  نم فاءیا  زانیم

 بری  ریتأث  چ یه  فقط  نه  با وجود همه حماسه آفرینی ها  روزی  ک یچر  سازمان  دو  از  کی  چیه  .و در حال محو کامل بودند

ً   که  نداشتندی  کارگر  جنبش ی  ها  تودهی  جار  مبارزات  فرود  و  فراز  بری  اثرگذار  شکل   چ یهی  برای  شانس  چیه  از  اساسا

نیروهای مخوف  .نبودند  برخوردار  کارگر با  ها  و گریز چریک  فقط نظاره گر جنگ  نیز  و دژخیمان    پلیس  کارگران 

 کارگران   خود  توسطی  اعتصاب  هر  شالوده  بودند،  کارگران  خود  بود  چه  هر  کوتاه پنج ساله  دوره  نیا  درشاه بودند.    ساواک

ی  روین.  دیپوشی  م  عمل  جامه  و   دیگردی  می  زیر  برنامه  کارگر  تودهی  سو  ازی  زشیخ  و   شورش  هر  شد،ی  م  ختهیر

کارگران اکثر   .بودند  آنها  رانیهمزنج  ریسا  وی  کارگر  نیفعال  ازی  هماهنگ   مجموعهی  اعتصاب  و  اعتراض  هر  سازمانده

 تجربه اعتصاب را ی صنعت مهم  مراکز در ژه یو به مختلف،ی شهرها در بزرگ چندان نه کارگاه های ی  حت ا ی کارخانه ها

گذرانده و چند  50دهه    اول  مهین  در   وقوعی  منحن.  داشتند  باز  کار  از  را  دیتول  و   کار  چرخ  بار   کی  حداقل  ای  از سر 

  در ی  رانیا  کارگر  هر  که  کرد   حیتصر  شاه  میرژ«  کار  وزارت»    53  سال  در .  داشتی  صعود  ریس  مستمراً   اعتصابات

  مقاومت   کارگران  د،یکشی  م  درازا  به  مواردی  ا  پاره  در  اعتصابات  .است  زده  اعتصاب  به  دست  بار  3  سال  نیا  طول

 اعتصابات   شمار  دادند،ی  م  پاسخ  مبارزات  شتریب  چه  هر  کردنی  طوالن  با  را  خود ی  ها  خواسته  مقابل  در   هیسرما  صاحبان

  ان یجر  در  کارگران  اتحاد  وی  کپارچگ . ی نبود  کم  کارگر  هزار   چندی  دارای  صنعتی  واحدها  در  شتریبی  حت  ای یا  هفته  سه

  تا   همراه  و  همدل  معمول،  طور  به  و  کردندی  م  شرکت  اعتصاب  در  همه.  نمودی  م  جلب  خود  به  را  همگان  توجه  مبارزه

 کارگران   مبارزات  سرکوب  و  خفقان  در این دوره کوتاه بر خالف دوره های گذشته ابعاد.  دادندی  م  ادامهی  نهائ  فیتکل  نییتع

 ستیالیامپر جانبه همه تید، حمایدی م ثبات خودرا بی رقیب و  اقتدار شاه به دالیل چندی از جمله این که شاه میرژ توسط
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 ژاندارم  و شرق اروپا در کنار خود احساس می کرد. در خاورمیانه نقش  یشورو  ، اروپای غربی و اردوگاهیکائیامری  ها

  زان یم  چیه  بهی  بورژواز  دار  نهی شیپ   وی  رسم  سونیاپوز  چیه  ازی  مخالفی  صدا  چیه  .کرد ی  م  فاءیا  را  منطقه  تاز  کهی

ی  دردسر  چیه  فقط  نه  ستیاسالم  پان  خواه  ادتیز  داران  هیسرما  انهیجو  مالمتی  های  زار   و  نوحه  و  دادی  نم  آزارش

  کمک ی   کارگر جنبش  خطر  و  سمیکمون  چالش جمله از رش یدامنگ  مهم مشکالت فصل و  حل به  که آوردی نم دیپد  شیبرا

 عیوس  عام قتل.  بود  برخوردار  کارگری  ها  توده  مبارزات  سرکوبی  برا  الزم  توانی  تمام  از   اساس  نیهم  بر  .کردی  م  هم

  از ی  هائ  نمونه  فقط   1354  سال  دری  شاهی  نساج  کارخانهی  عاص  کارگر  توده  و  1350  سال  در  ت یچ  جهان  کارگران

انباشت چنان که در فوق   بازار  رونق  .نهادی  م  شینما  به  را   ها  سال  نیا  دری  کارگر  جنبش  هیعل  شاه  میرژی  ها  تی سبع

  دیجد  فروشنده  ها  ونیلیم  نکه یا  با.  تمامی نداشت  کاری  روی ن  بهی  بورژواز  گسترده  ازین  و  کامل   اشتغال  تیوضع  اشاره شد،

ی  انسانها  ،یصنعت  بزرگ  مراکز  در  ژهیو  به  داران  هیسرما  اما  بود  شده  اضافه  کارگر  طبقه  نیشیپ   تی جمع  بر  کار ی  روین

  رنا،   و  بهشهری  صنعت  گروه  رانا،یا  ونال،یناس  رانیا  مانندی  هائ  شرکت  صاحبان.  دندیدزدی  م  هم   از  را  کاری  جستجو  در

  بوس ی  نیم  سوار  را  روستاها  وارد  تازه   نیمهاجر  ساوه  ا ی  کرج   دیجد  و  میقدی  ها  جاده  در  خاصی  گروههای  انداز  راه  با

 اجیاحت  کاری  روین  به  سطح  نیتر  عیوس  در ی  دار  هیسرما.  ساختندی  م  منتقل  شیخوی  ها  کارخانهی  نیکارگز  به  و  نموده

 شیافزا  ها   آن  رأس  در  و  خود ی  اقتصادی  ها  خواست  ،یکاریب  خطر  از  ادیز  هراس  بدون  شاغل  کارگری  ها  توده  و  داشت

ی برا  کارگرانی  دستجمع  عزم  و   کاری پ  ت یظرف  مطالبات،  دامنه  .کردندی  م  مبارزه  آن  تحققی  برا  و   طرح  را  دستمزد

 دستمزدها  شیافزا.  بود  نیشیپی  ها  دوره   با  اسیق  در  دوره  ن یا  بارز  زاتیتما  از  گریدی  ک ی  ، یبورژواز  بر  فشار   اعمال

ً   مزدها  زانیم  که  بود  مبارزات  نیهم  فشار  ریز کرد.  ی  م  نییتع  را  زهایست   و  جنگی  اساس  محور   1353  سال  از  مخصوصا

 حداکثر  دستمزدها  سطح  ماندن  نازلی  رو  بر  شاه  میرژ  کار وزارت.  رفت  باالی توجه  قابل  حدود  تای  ررسمیغ  صورت  به

 نرخ  ازی حت  را  آن  زانی م  و  کردی  م  کنترل  توانی  تمام  با  را  کاری  روینی  بها  ساالنه  شی افزا. دادی  م  نشان  رای  سرسخت

  حصول   و  انباشت   زیانگ   وسوسه  اریبس  انداز  چشم  مشاهده  با  اما  هیسرما   صاحبان.  نمودی  م  اعالم  تر  نیپائ ی  جار  تورم

ی  مزدها  به  گر یدی  سو  در  کارگران  مبارزاتی  سرکش  و   کارگر  به  اجیاحت   فشار  ریز  وی  سو  کی  دری  نجومی  سودها

  دولت  مصوبه دستمزد حداقل کهی حال در 1354 سال در مثال طور به. دادندی م تن میرژ کار وزارت مصوبه از باالتر

 جاده ی  ها  کارخانه  غالب  در  روزانهی  رسم  مزد  نیتر  نیپائ   د،یرسی  نم  روز  در  لایر  160  به  ساده  کارگرانی  برا  دایهو

با این وجود کارگران در فقر کامل زندگی می کردند سرمایه داران کوه های اضافه ارزش   .شد شتریب  لایر 250 از کرج

این که وضعیت دهشتناک   بدون  انباشتند  هم می  تولید شده خیل عظیم کارگران را در شکل سودهای نجومی بر  های 

الحات، کپر نشینی، حلبی  کارگران زیر فشار فقر و گرسنگی تغییری کند. گسترش حاشیه نشینی و مترادف با آن اصط

شهرهای بزرگ همراه با رشد صنعتی رشد می کرد    اکثر  حاشیه  آبادها و زاغه نشینی از همین رو بود. مناطقی که در

بدون این که کمترین شرایط و سرویس شهری از قبیل، آب، فاضالب، برق، مدرسه، بهداری و دیگر امکانات شهری  

داشته باشد. توده عظیم کارگران ساکن این مناطق با تمام وجود شرایط زندگی در یک جامعه طبقاتی را روزانه احساس  

این کارگران بعدها نقش بزرگ و تعیین کننده ای در پیدایش و رشد شورش های توده ای بازی کردند. عالوه می کردند.  

  الظاهر ی  عل  کارگران.  بودی  دار  هیسرما  جامعهی  اساس  طبقه  دو  خودجوش  جدال  دانیم  دیتول  و  کار  مراکزی  تمام  بر این

  کارگران   آنچه  اما  بود،  قبل   دوره  دو  با  اسیق  در  آنها  بشجن   زیتما  وجوه  ازی  ک ی  خود  نیهم  و!!  کردندی  نمی  اسیس  مبارزه

  آنها .  بودی  بورژوائ  انهینما   کالیرادی  زیست   میرژ  از  خودجوش  اجتناب  بلکهی  اسیس  مبارزه  از  فرار  نه  دادندی  م  انجام

 را   کار   نیا  اما  کردند،ی  م   نرم  پنجه  و  دستی  دار  هیسرما  خیتاری  ها  میرژ   نیتر  درنده  از ی  ک ی  سرکوبی  قوا  با  مستمراً 

 پروسهی  تجزایال  جزء  عنوان  به  و  استثمار  نیا  فشار  کاهشی  برا  ه،یسرما   توحش  و  استثمار  شدت  هیعل  مبارزه  بطن  در

ً   نجایا  در  کارگر  تودهی  زیست   هیسرما.  گرفتندی  م  دوش   بری  مزدی  بردگ  مناسبات  و   دار  هیسرما  طبقه  با  خود  جدال   قطعا

ً یعم  و  بلوغ  حداقل  فاقد   ،یابتدائ   ضدی  طبقاتی  ها  بارقه  دوره  ن یا  در   کارگران  مبارزات  نهایا  همه  با  بود،  ریپذ  بیآس  قا

سال    در  توده حزب  سر پشت  در  آنها ی  صدا  و  سر   پر  اریبس ی  اسیس  مبارزات  با   اسیق  دری شتریب   مراتب  بهی  دار  هیسرما

  عظمت   و  ساختندی  م  پر  را  توده  حزبی  اسیسی  ها  نگیتی م ی  طوالن  صفوف  کهی  کارگر  می عظ  تی جمع.  داشت  های گذشته،

  کردند امای  م  هم  بای  بورژواز  ارتجاع  مختلفی  ها  بخش  حساب  هیتسو  ارمغان  را  خود  کاری پ  قدرت  کل  دند،یبخشی  م

  دهه   نخست  مهین  در  ران،ی ا  کارگر  طبقه  دیگری در مبارزات  ویژگی  .نمودی  نم  نیچن  50  دهه  نخست  مهی نی  کارگر  جنبش

  به   کردند،ی  نمی  نگار  ضهیعر  کارگران  نجایا  در.  نمود که در دوره اخیر بعکس آن استی  م  نماییخود  ی  دیخورش  50

ً یدق  بالعکس.  جستندی  نم  توسل  زین   هیسرما  حقوق  و  عتی شر  نظم،  ناموس  قانون، نمودند  ی  م  آغاز  خودی  طبقات  قدرت  از  قا

 تیظرف  از  مختصات  نی ا  با  ران،یا  دری  دیخورش  50  دهه  اول  مهین ی  کارگر  جنبش  .ساختندی  م  دانیم  وارد  را  قدرت  نیا  و
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  و   ساز رخداد  نیا وقوع اما. بود برخورداری ستیالیسوس وی طبقات آگاه جنبش کی به ارتقاء و دن یبالی برای مساعد اریبس

ی  اندرون  آگاه  نیفعال  به  زیچ  همه   از  مهم  و  زیچ  هر  از  شیپ.  نداشت  وجود  کدام  چیه  که  خواستی  می  فراوانی  ها  برگ

 به  بلکه  کارگران  سری  باال   در  نهی  نیفعال  باشند،ی  طبقات  مبارزه  خروشان  شط  ماهر  شناوران  که  داشت  ازینی  اثرگذار

  مأمور   نینش   حزب  نه  کار،ی  روین  فروشنده  توده   سلک  در  که  دارا  طبقات   دانشوران  لباس  در  نه  آنان،  ازی  آحاد  عنوان

 قبله  نمازگزار  نه  ،یمزد  کار  ضد  کاریپ  اهل  که  اردوگاه  سر  با  نه  ،یجار  جنبش  از  کی ارگانی  عضو  کهی  ریسربازگ

 هیسرما  ضدی  شورائی  اب یسازمان   پرچمدار  که  ست یکالیسند   نه  ،یمزدی  بردگ  الغاء  افق  به  آشنا  کهی  دولتی  دار  هیسرما

 شقه  کار  به  دست  نه  ه،یسرما   ضد  طلبی  سرنگون  کهی  خلق   زیست   میرژ   نه  مارکس،  راه  دهنده  ادامه  که  ستینیلن  نه  ،یدار

 ارتجاع   از ی  بخش  بکارانهیفری  جوئی  دموکراس  وی  طلب  رفرم  به  آن   جزء  هر  ختنیآو  وی  کارگر  جنبش  کردن  شقه

ی کتاتورید  و  ستم  اشکالی  تمام  هیعل  کارگر  طبقه  عیوس  توده ی  شورائی  ابیسازمانی  برا  جزم  عزم  صاحب  کهی  بورژواز

 جنبش   آگاه  فعال  که  هیسرمای  زیر  برنامه  و  نظم  و  دولت  نوع   لیتبد   و  ضیتعو  نه مشتاق  باالخره  و ی  دار  هیسرما   تیسبع  و

 در  و  متن  بر  نکهیای  برا  و  ببالد  نکهیای  برا  50  دهه  نخست  مهی نی  کارگر  جنبش  کار،ی  روین  فروش  و  دیخر  رابطه  امحاء

 ضد تای  طبقات خودجوشی  زیست  هیسرما انیم  سنگالخ و  خم  و چیپ  از پر فاصله روزش لحظه به لحظه،ی دادهایرو بطن

   .داشت اجیاحتی اندرون نیفعال  نیا ازی فداکار و مصمم تیجمع  به کندی ط رای ستیکمون وی مارکس آگاهی دار هیسرما

 نیای  سوا  که  بودی  زدی  فاتح  محمدصادق  شرکت  صاحب  دار  هیسرما.  دارد  قرار  کرجی  ک ینزد  در  تیچ  جهان  کارخانه

 سردخانه   جهان،ی  ساز  نخ   جهان،ی  نبات  روغن  جهان،ی  چا .  داشت  خود  تی مالک   در  رای  فراوانی  صنعتی  ها  غول  مؤسسه،

  و ی  کشاورز  متعددی  بنگاهها  جهان،ی  بافندگ  جهان،ی  آبادان  شرکت   آرمه،ی  ساز  ک یالست  جهان،  موتور  روغن  جهان،

 استثمار  را  کارگر  هزاران   فاتح .  داشتند  تعلق  او  بهی  همگ   ها  کارخانه  و  عیصنا  نیا  ازی  باالئ   بلند  ستیل  و  جهانی  دامدار

  تحت ی  ها  شرکت  و  بنگاههای  تمام  در  استثمار  شدت.  بود  باالتر  2000  از  تیچ  جهان  کارگران  شمار  فقط.  کردی  م

  ن یپائ  اریبس  تیچ  جهان  در   جمله  از  ،یوی  ها  کارخانه  همه  در  کارگران  دستمزد  سطح  .سودی  م  مرگ  به  سری  و  تیمالک 

  1350  سال  بهشتیارد  در   ها  آن .  گرفتند  اعتصاب  و  اعتراض  به  میتصم  کارخانه  نیا  کارگر  2000  ،یوضع  نیچن  در.  بود

 محقق  را   آنها  خواست  تا  دادند   فرصت  شرکت  مالک  تکاریجنا  دار   ه یسرما  به  روز  3  و  شدند  دستمزد  شیافزا  خواستار

 دار،  هیسرما  نفرت  و  نحوست  از  ماالمال  واکنش  دنید  با  کارگران  و  بود  ماتومیاولت  موعد  انیپا   بهشتیارد  8  روز  .سازد

 ه یسرمای  سلطنت  میرژ  سرکوبی  قوا  از  معمول  مطابق   کارخانه  صاحب.   آوردند  در  صدا  به  را  اعتصاب  شروع  پوریش

 . شدند  کارخانه  طیمح  وارد  کارگران ی  صدا  کردن   خفهی  برا   ژاندارمی  ریکث  شمار  زدن   هم  به  چشم  کی  در  و  نمود  استمداد

  2000سپس    .گذاشتند  شی نما  به  را  کار   و  هیسرما  انیم  نابرابر  نبرد  ازی  ا  صحنه  خود  مقاومت  با  و   ستادندیکارگران ا

 ش یپ  کهی  ا  جادهی  سو  دو   هر  در  .افتادند  راه  هیسرما  دولت«  کار  وزارتی »سو  به  تهران  –  کرج  جاده  طول  در  کارگر

 کارگر  هزاران   و  صدها  کدام   هر  در  کهی  بزرگ  اریبسی  صنعتی  واحدها.  داشت  قرار  کارخانه  سر  پشت  کارخانه  رفتندی  م

ً   کارگران  .بودند  داران  هیسرمای  برا  هیسرما  و  ارزش  اضافه  دیتول   مشغول   به  پراکنده  و  تک  تک  صورت  بهی  ادیز   نسبتا

نیروهای سرکوب رژیم شاه راه بر مسیر   یکاروانسراسنگ   به  موسوم   در منطقه  .دندیگرد  ملحق  کنندگان  اعتراض  صف

.  کردند  صادر  عام  قتل  دستور  باال  مقامات  از  جواز  کسب  با  ارتش   آدمکش  و  مزدور  کارگران معترض بستند فرماندهان

.  برداشتند  نیسنگ ی  ها  زخمی  ادتریز  اریبس  شمار  و  شدند  کشتهی  ادیز  عده.  دیگرد  باران  گلوله  کارگرانی  طوالن  اریبس  صف

  کارگران شکست خورده به افزایش نادری بر دستمزدها رضایت دادند. در  .رفت باالتر نفر  20 از روز آن کشتگان آمار

  با   و  دستمزدهای  کم  به  اعتراض   در  کارگر مجتمع کفش ملی  9000  ت حدودیچ  جهان  کارگران  زشیخ  از  بعدی  ماهها

این جا نیز سرمایه دار شرکت از قوای سرکوب رژیم    .دندیکش  کار  از  دست  شیخوی  اقتصاد  وی  شتیمع ی  ها  خواسته  طرح

ی کپارچگ ی   با  و  زدند  مقاومت  به  دست  کارگران.  شد  دانیم   وارد  سطح  نیتر  عیوس  دری  انتظامی  رویخواستند و ن  شاه کمک

ی نازل  سطح  به  هیسرما  صاحبان  سرانجام  و  دیانجام  طول  به  روز  چند  اعتراض.  فشردندی  پا  مطالباتشان  حصول  بر  الزم

 شیکارخانه های فوالد که ب  خوزستان شامل  استان  در  «اریشهری  صنعت  گروه»  .دادند  تن  کنندگان  اعتصاب  مطالبات  از

 انهیوحش  اریبس  صورت  به   شهباز  و  شهاب  شهپر،  شهداد، ار،یشهری  نامها با  شرکت  بزرگ  بخش  5  در  کارگر  2000  از

  رعب  و  هراس و خفقان از آکنده  و ی تیامن  شدت  به ژه،یو  شرائط  نیا ریتأث تحت  کارخانه کار  طیمح  .شدندی م استثماری ا

 مزد  زانیم 1351 سال  دری حت. نمودندی م افتیدر  را دستمزدها ن یتر نازل ران،یا گرید ی جاها همه مثل کارگران. بود

  کارگران   روزانه  دستمزد  حداکثر.  بود  روز  در  تومان  12  فقط  کردندی  می  فن  کار  که  آنان  و  فرزکاران  جوشکاران،ی  رسم

عالوه بر این محیط کار    .کردندی  م  افتیدر  روز  در  تومان  8  فقط  ساده  کارگران.  دیرسی  نم  تومان  30  به  متخصص،

 همان  در  آنها  ازی  اریبس  محتوم  سرنوشت  العالجی  هایماریب  انواع  وی  کبد  امراض  وی  کور  به  بسیار غیر انسانی بود ابتال
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  کار   طیمح  سوانح  مکرر  وقوع  و  الزمی  منیا   وسائل  گونه  هر  فقدان  لیدل  به  زین  های  لیخ  .بود  شرکت   در  کار  نخستی  سالها

که از نواحی مختلف کشور جهت فروش    کارگران  انیم  تفرقه   جادیای  برا  داران  هیسرما  .دادند ی  م  دست  از  را  شیخو  جان

  هم   مقابل  در  زین  رای  رانیرایغ  وی  رانیای  مزد  بردگان  تا   بردندی  م  کار  به  را  خود  تالش  همه  نیروی کار خود می آمدند

به گروه    نمودند،ی  م  پرداخت  تومان  600  معادلی  ا  انهیماه  دستمزد  الزم  تخصص  داشتن  بای  حت  گروهی  به.  دهند  قرار

  توده ی  برا  باال  مسائل  همه  .می پرداختند  این  چهار برابر  تا  دو برابر  انیمی  زیچی  فنی  توانائ  و  سواد  سطح  همان  با  دیگر

  آمادهی  فن  کارگران.  شد  ز یلبر   صبرها  کاسه  51  سال  در.  کردی  می  باز  را  انفجار  باروت  نقش   کارخانه  شاغل  کارگر

  از   ها  آن  دند. اعتصابیکش  کار  از  دست  حقارتها  تحمل  و  دستمزدها  نیپائ  کارگران در اعتراض به سطح  .شدند  اعتراض

ی جمع کارزار  سالح را خود  تخصص به انیکارفرما ازیبجای این که ن  از جمله،. دیکشی م رنجی مهم اریبس ضعف های

  آنها.  پنداشتندی  م  هیسرما  صاحبان  از  ازیامت  گرفتن  و  تخصصی  ب  رانیهمزنج  از  خود  نمودن  زیمتمای  برا ی  ا  لهیوس  نند،یب

  با   خود  موهومی  تفاوتها  و   شیخو ی  گروه  و ی  سکت  منافع  به  نشدند،  کارزار  پروسه  وارد  خود  طبقه  جنبش   نیفعال  بسان

 سراغ  و به  بنابراین از همان ابتدا از پشتیبانی و همراهی بخش اعظم کارگران بی نصیب ماندند  .بستند  دل  رانیهمزنج

  کل   کار  نیا  با  و  دندیکش  خط  نهایا  همهی  رو  بر  نرفتند،  آن  از  مشتعل  قهر  آتش  وی  طبقات  مشترک  رنج  و  درد  و  استثمار

  مالکان   . کردند  آغاز  را  اعتصاب  الزم  پشتوانه  بدون  و  دادند  دست  از  هیپای  ب  توهمات  ورطه  در  هم  را   خود  کاریپ  قدرت

  در .  کردندی  م  جدا  رانیهمزنج  صف  از  داشتندی  مهارت  و  سواد   که  را   کارگران  از ی  ا  عده  ها خیلی حساب شده  کارخانه

  و   ختندیآوی  م  گردنشان  به   کارگری  ها  توده  با  زیتما  مدال  نمودند،ی  م  جعل  شانیبرای  کارمند  رسم  و  اسم  مواردی  ا  پاره

 مقابل  در  معمول  مطابق  انیکارفرما  .دندیکشی  م  ریشمش  کارگر  تودهی  طبقات  اتحاد  وی  کپارچگ ی  کریپ  بر  قیطر  نیهم  از

 سرکوب  حاضر  جا  همهی  قوا  از  ، یبورژواز  کل  نیری د  سنت  و  رسم   به  هم   باز  همزمان  و  ستادندیا  کارگران  خواست

  از   میرژ  و  داران  هیسرما  .شد  دانیم  وارد  زدن  هم  به  چشم   ک ی  در  ساواک شاه ی  جهنم  سازمان.  ندندیطلب   کمک  هیسرما

قابلیگرد  متوسل  اعتراض  کشاندن  شکست  به ی  برا  هم  گریدی  راهها  همه   فاحش   تساهل  رغم  به  که  است  توجه  دند، 

  در   ها  آن  رانیهمزنج  توجه  قابل  تیحما  با  آنان   اعتراض  همراهان،  جیبس  وی  جمع  مبارزه  تدارک  در   کنندان  اعتصاب

 خونیشب فشار ریز کارگران  و دینرس خودی ها خواسته به  اعتصاب همه نیا با. شد برخوردار کارخانهی ها بخشی  تمام

  شیب  که  بودی  صنعت  میعظی  واحدها  جمله  از  رانایا.  شدند  کار   شروع   و ی  نی نش  عقب  به  مجبور  شاه   میرژ   میدژخی  روهاین

با ساعات کار اضاف   انه در شیفت های مختلف که مجموع ساعات روزانهیوحش  استثمار  مورد  را  کارگر  5000  از

  ن، یمالم  موکت، ،ینیچی  کاش تن  ها ونیلیم سال هراین مجموعه صنعتی  .دادی م قرار ساعت می رسید، 12به  اجباری

  کارخانه   کارگران  تمامی  .زدی  م  فلک  به  سر  آن  ساالنه  سود  و  نمودی  م  دیتول  گریدی  زهای چی  لیخ   و  سنگ  پشم  ،  کی پالست

 زدن دستی برای همگ  و  بودندی ناراض مزدها نازل سطح از ژهیو  به وضع شدید امنیتی و پلیسی حاکم بر کارخانه و از

کارگران با وجودی که کارفرما قبل از شروع اعتصاب   .بردندی  م  سر  به  نشده  اعالم  باش  آمادهی  نوع  در  اعتراض،  به

  کار   به  ها  نیماش  هنوز  1352  خرداد   هفتم  روز  بامداد  7  عده ای را اخراج کرد تا تهدیدی باشد برای دیگران، ساعت

  کارگر   3000  بیقر  زدن  هم  به  چشم  ک ی  در.  دیچیپ  فضا  در  سالن های  تمام  از  کارگران  قهر  خروش   که  بودند  افتادهین

 گردان  ک ی  بای  ارتش  بزرگ  ونیکام   17   که  بود  نگذشته  ساعت طوالنی از اعتصابدند.  یکش  کار  از  دست   روز  فتیش

  فوت   بدون  سرکوبی  قوا  فرمانده.  شدند  کارخانهی  فضا  وارد  3-   ژی  تفنگها  و  مسلسل  به   مسلح  سرباز  500  از  متشکل

  جاد یا  برای  نخست  قیدقا  همان   در.  نکرد  بسنده  ها   نیا  بهی  شاهنشاه  تکاریجنا  ارتش  .کرد  حمله  تدارک  به  شروع  وقت

ی  ادیز  شمار  و  کردند  کار  دستور   زین   را  توپخانهی  ریبکارگ  خون  حمامی  برا  کاملی  آمادگ  دادن  نشان  و  وحشت   و  رعب

همزمان نیروی سرکوب رژیم شاه با دستگیری و ضرب وشتم برخی کارگران   .نمودند  مستقر  کارخانه  واری د  پس  در  توپ

سعی در شکستن اعتصاب داشت اما با اراده مصمم کارگران و رهانیدن این کارگران از چنگال دژخیمان این تاکتیک  

ر رژیم شکست خورد. کارگران شیفت شب اعتصاب را ادامه دادند اما هر قدر این اعتصاب طوالنی تر می شد و فشا

سرمایه از همه طرف افزایش می یافت عدم انسجام، پایداری و بی برنامه گی کارگران بیشتر بروز می کرد عالوه بر 

اشان آن ها را به وحشت می انداخت. بعد از چند روز   ماندن خانواده  گرسنه  خطراین تهدید سرمایه بر اخراج کارگران  

 امر  نیهم  و  کردند  صادر را  کارگر 150  اخراج  حکم  شاه  تکاری جنا  میرژ  سرکوبی  قوای  همدست  با  انیاعتصاب کارفرما

ی برا  1352  خرداد  در  اسا ی  رانیا  کارگران شرکت الستیک سازی  .شد  کیشل  اعتصاب  قلب  به  که  بودی  خالص  ریت

  کل   دیتول  در  شیخو  نقش  کراستی   شتر،یب  مزدی  برا  مبارزه  نیهم  با  همراه  آنان  کردند،  اعتصاب   شانیدستمزدها  شیافزا

 آنها  دولت  و  هیسرما  صاحبان  به  رای  دار  هیسرما  جامعه  ستین  و  هست  و  ها  توسعه  و  ها   ثروت  و  سودها  و  ها  هیسرما

درست نیم ساعت بعد پاسخ سرمایه از راه رسید. شمار کثیری ژاندارم  مسلسل به دست سوار بر یک    .ندی نمای  م  گوشزد
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کامیون که در لحظه ورود اجتماع کارگران معترض را از چهار طرف در محاصره خود قرار دادند. توده کارگر اعتصاب 

وب را به هیچ گرفتند، ماندند و بر خواست  کننده بدون هیچ هراس و دهشت آماده مقاومت شد. آنها کل تهدید قوای سرک

خود پای فشردند، گفتند که خالق کارخانه و سرمایه آن ما هستیم، اگر کل آنچه را تولید می کنیم از ما می گیرید، کارگران 

د.  درصد باال خواهند بر  60تا    45شیفت شب به اعتصاب ادامه دادند. سرمایه داران شرکت اعالم کردند که دستمزدها را  

اعتصاب پیروز شد و کارگران به سر کار باز گشتند. سرمایه دار مالک تعدادی از کارگران فعال و مبارز را در لیست 

سیاه قرار داده و حکم به اخراج آنها داد. توده کارگر پیروز در اعتصاب به محض اطالع از توطئه کارفرما چرخ تولید 

طئه کارفرمارا نیز نقش بر آب کرد. در فاصله دو اعتصاب کارگران ایرانا  را در سراسر کارخانه از کار انداخت واین تو

واحد صنعتی بزرگ دیگر از جمله دنیای فلز، سیتروئن، جیپ و ایران یاسا اعتصابات متعدد دیگری نیز در کارخانه ها و  

ن اعتصابی فقط در طول  لندرور، جهان چیت، زه و شماری دیگر در حال اعتصاب و کارزار بوده اند. تعداد کل کارگرا

کارگر    1500در همین سال حدود    نفر متجاوز می شد.  12000کرج از مرز    –همان چند روز و فقط در محور تهران  

  ) شاهین و شورلت(   «کارگر کارخانه »جیپ سازی آریا   2000و    کارگر ماشین سازی تبریز  800نورد و لوله اهواز و  

با وجوی که   در اعتراض به سطح پائین دستمزدها بیرق اعتصاب افراشتند.نیز    کارگر خودروسازی سیتروئن  1000و  

دامنه اعتراض توده های کارگر هر روز از روز پیش وسیع    اعتصابات اخیر نتیجه ای برای کارگران در بر نداشت اما

ایه در سکوت  در تمامی این مدت یک بخش بزرگ کارگری و حوزه پر اهمیت پیش ریز سرمتر و متالطم تر می گردید.  

کامل بسر می برد. واقعیت بسیار تلخ آن است که برنامه ریزی های جنایتکارانه رژیم شاه و بورژوازی ایران در این  

مؤثر افتاد. درست در سال هائی که جنبش کارگری   50گذر و در رابطه با کارگران نفت حداقل تا شروع نیمه دوم دهه  

خیزش و تعرض بود، در دوره ای که کارخانه ها، هشت تا، هشت تا و بیشتر،    ایران همه جا در حال اعتراض، اعتصاب،

با خروش مبارزه کارگران به ورطه تعطیلی می افتادند، سالهائی که اعتصاب از کارخانه ای به کارخانه دیگر سرایت 

صدور نفت کم یا بیش  می کرد، آری درست در چنین دوره ای، تمامی مراکز عظیم کشف و استخراج و تولید و پاالیش و  

به ورطه سکوت غلطیدند و در هیچ کجای آنها، صدای هیچ اعتراض کوبنده و پردامنه ای به گوش نرسید. رژیم توانست  

کارگران را شقه شقه کند، دچار تفرقه نماید، یکپارچگی آنها را تا حدود زیادی مختل سازد، قشری را به مماشات و تسلیم  

به رفرمیسم سندیکالیستی آویزد و به کمک همه این کارها، نفتگران را، این بخش بزرگ جنبش  طلبی اندازد. الیه ای را  

اعتصاب در مراکز نفتی آبادان، اهواز و پاالیشگاه تهران   3در طول تمامی این مدت  کارگری ایران را زمینگیر کند.  

گی از فضای امنیتی و کنترل سرمایه کارگر کارخانه شهاب تولید کنندگان تلویزیون هم  300بشکلی محدود رخ داد.  

داران شرکت بر هر حرکت خود و بسیار مهمتر از هر چیز، سطح بسیار نازل دستمزدها به شدت عاصی بودند. آن ها  

نخست شروع به نامه نگاری کردند و خواستند بساط توسل به وزارت کار دولت سرمایه پهن کنند، اما بسیار سریع از این  

کارفرما ابتدا دست به اخراج برخی کارگران  ند و دریافتند که باید از قدرت جمعی خود عزیمت کنند.  کار پشیمان گردید

زد همین جا بود که کارگران قسمت قالب سازی متحد و یک صدا دست از کار کشیدند. اعتصاب آغاز شد، کارفرمایان 

فزایش دستمزد کارگران قالب سازی موافقت کردند،  به امید غلبه بر خشم کارگران و بازگرداندن آنها به کارو با خواست ا

اما سایر کارگران هیچ چیز به دست نیاوردند. دلیل مسأله روشن بود، کارگران فاقد حداقل انسجام، همسوئی و همدلی 

شاهد گسترش روزافزون موج اعتصاب در کارخانه ها و  53تثبیت یافته برای آغاز اعتراض جمعی بودند. سراسر سال 

کار، در شهرهای مختلف ایران بود. رژیم شاهنشاهی سرمایه سندیکا آفرینی و اتحادیه سازی را مهم ترین و چاره   مراکز

سازترین نسخه ای بود که در کنار قتل عام ها قابل پیچیدن می دیدند. آن ها در این گذر به تالش های وسیعی دست یازیدند.  

ی داشتند، اما واقعیت این بود که خواب های آنان تعبیر نشد، سندیکاهای  سندیکاهای زیادی در کارخانه های مختلف بر پا

دست ساخت ساواک اگر چه در برخی جاها از جمله شرکت نفت انتظارات صاحبان سرمایه و رژیم را کم یا بیش پاسخ 

ات همچنان روند می گفت، اما در اکثریت قریب به اتفاق مراکز کار قادر به مهار مبارزات کارگران نگردید، اعتصاب

نه فقط از شمار آن ها هیچ کاسته نشد، که بیشتر و در برخی موارد طوفانی تر گردید.    1354گسترش پیمود. در سال  

اعتصاب کارگران کارخانه شاهی در اعتراض  به کمی دستمزدها از جمله خیزش های خونبار و پرتالطم این سال بود.  

د که اعتصاب را از فاصله محدود مرزهای کارخانه خارج سازند، بسیار  فردای روز اعتصاب کارگران تصمیم گرفتن

سنجیده و منظم مارش با شکوهی را به سوی مرکز شهر آغاز نمودند. چند گام آن طرف تر همزنجیران معترض آنها در  

شاهی ملحق   » گونی بافی« نیز کل ماشین ها را خواباندند و با سر دادن خواسته های خود به صفوف فشرده کارگران

گردیدند. اعتصاب راه خیزش پیمود و نواحی مرکزی شهر عمالً به تصرف کارگران در آمد. در طول تداوم اعتراض،  

اندک اندک زنان و بچه های کارگران و گروههائی از اهالی شهر وارد اجتماع کارگران شدند و برای حمایت از آنان 
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سرکوب رژیم کمک خواست و رژیم نیروهای بیشتری اعزام کرد. مرکز   اعالم آمادگی نمودند. پلیس شاه از سایر قوای

شهر شاهی میدان جدال کارگران و دولت سرمایه شد، پلیس شروع به تیراندازی نمود و به سبعیت تمام سینه کارگران را  

توحش، بربریت    کارگر مبارز جان باختند و رژیم درنده شاه برگ بسیار سیاه دیگری بر کارنامه سراسر  8نشانه رفت.  

افزود.   خود  کارگری  آفرینی ضد  هولوکاست  کرج،  و  قدیم  جاده  کنار  در  آژور  کارخانه  کارگران  اعتصاب اعتصاب 

تبریز های  پزخانه  کارگران  ،کارگران کوره  کرج  جاده  کنار  بهشهر، جنرال   در  مانند گروه عظیم صنعتی  واحدهایی 

»رنا«مرکب از ولو، زامیاد و نیسان، بنز خاور، لیالندموتورز، کارخانه  موتورز، شیر پاستوریزه، مینو، مجتمع صنعتی 

بی اف گودریچ، شرکت کوکاکوال، ایران ناسیونال، آزمایش، صنایع الکتریکی، ارج، تولید دارو در این سال اعتصاب  

داد. قبال از رشد و ابعادی وسیعتر خبر می  این ها همه از شروع غرش توده های کارگر در  گسترش حاشیه    کردند. 

این نواحی صحبت شد انبوه شدن توده های کارگر  آنها که به هیچ وجه یارای    ،شهرهای بزرگ و  از  جمعیت کثیری 

پرداخت اجاره بهای یک اطاق محقر، حتی در محروم ترین و مخروبه ترین محله های شهر را نداشتند. به همین خاطر  

ق دوردست، در زمین های بایر و موات بدون سکنه و دور از آبادی همراه با زنان و فرزندان خردسال خود، در مناط

پیرامون شهرها آلونک هائی از حلبی و خس و خاشاک یا الستیک و حصیر بر پای نمودند و شب ها در آن بیتوته می  

الت و دستشوئی کردند. بیغوله هائی که فاقد همه چیز بود، آب نداشت، برق نداشت، رطوبت در آن ها بیداد می نمود، از تو

در آنها خبری نبود، هیچ درمانگاهی در نزدیکی آنها پیدا نمی گردید، هیچ وسیله حمل و نقل شهری راه خود را به سمت 

آنجا کج نمی نمود. جمعیت کثیر کارگران عصرها پس از پا یان دو شیفت کار روزانه بعالوه اضافه کاری های جانفرسا  

ور می رساندند و بامدادان وقتی که هنوز فلق آهنگ دمیدن به سر نداشت راه افتند. وضع  باید خود را به این کومه های نم 

مسکن این جمعیت عظیم کارگران چنین بود و الجرم یافتن راه چاره ای برای غلبه بر این وضعیت ماالمال از درد و رنج 

ازی ها بود که کومه نشینان کارگر یک  و محنت و حقارت مشغله مدام آنان را تعیین می کرد  و در دل همین چاره پرد

جنگ واقعی علیه بورژوازی و رژیم سطلنتی سرمایه را آغاز کردند و قدم به قدم دشمن طبقاتی تا بن دندان مسلح را  

مجبور به عقب نشینی ساختند. کارگران در قول و قرارها و میثاقهای متعارف روزمره، نا نوشته و شوراگونه خویش  

که در زمین های محل استقرار موقت خویش شروع به ساختن خانه کنند. آن ها تصمیم گرفتند که استوار  عزم جزم نمودند  

و محکم به حریم مالکیت خصوصی بورژوازی یورش برند و تقدس این پدیده متعفن نامقدس را حداقل در رابطه با تهیه 

ا، ماهها و سالها ادامه دادند و در پروسه انجامش  سرپناهی برای زن و فرزند خویش در هم ریزند. آنها این کار را روزه

هر روز و گاه در طول روز چندین بار در مناطق مختلف اطراف شهر تهران مورد شبیخون قوای سرکوب رژیم درنده  

شاه قرار گرفتند. جنبش مسکن توده های کارگر عمالً به جنگی میان آنها و بورژوازی و دولتش تبدیل شد. در همه سال  

مذکور، این بخش طبقه کارگر در دو جبهه هم پهلو و متصل، می جنگیدند، روزها در کارخانه ها و مراکز تولید های  

چرخه بازتولید سرمایه ها را به اختالل می کشیدند و از کار می انداختند، عصرها، شب ها و صبحگاهان برای یافتن 

یچیدند، با مدافعان این مالکیت توحش بار، بسیار گستاخ و  سرپناه، طومار تقدس مالکیت منحط بورژوازی را در هم می پ

قهرمانانه مبارزه می کردند، پوزه قوای سرکوب رژیم شاه را هم در محل کار و استثمار و هم در درون خانه و کاشانه به  

احدهای تولید و همزمان شمار اعتصابات کارگران و خاک می مالیند، از تهدیدها و کشتارها هراسی به دل راه نمی دادند.

 روبه فزونی بیشتر گذاشت.  55کار در سال 

تولید افراطی سرمایه در طول رونق بی سابقه چند ساله سرمایه داری ایران، باال رفتن متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه 

تولیدات    در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران، سیر رو به کاهش میزان نسبی اضافه ارزش ها در قیاس با ارزش کل

نرخ   را از دامان خود متولد ساختند.  50به بعد که باالخره بحران نیمه دوم دهه    1354ساالنه، افت نرخ سود از آخر سال  

رشدهای بهت آور اقتصادی، فوران بی سابقه ارزش تولیدات، شتاب خیره کننده افزایش میزان اضافه ارزش ها، همگی 

کیب ارگانیک سرمایه اجتماعی را به دنبال می آورند. بحران بزرگ اقتصادی  مرتبط با همدیگر، سیر صعودی متوسط تر

از دل این دوره رونق بیرون آمد. سرچشمه واقعی بحران آنچنان که ذات شیوه تولید سرمایه داری است   50نیمه دوم دهه  

ران به صورت کامالً  این بحمطلق شدن گرایش نزولی نرخ سود در چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران بود.  

طبیعی بر فراز سیر صعودی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی ایران در یک سوی و سرریز کامالً معمول بار  

خود را ظاهر   55بحران اقتصادی سرمایه جهانی در سوی دیگر مارپیچ وقوع خود را پشت سر نهاد، از اواسط سال  

  – د. سرمایه داران خودروهای شکار کارگر در سه جاده مواصالتی تهران  ساخت، بسیار سریع بالید و شاخ و برگ کشی

کرج و نواحی دیگر کشور را جمع کردند. سیل آوارگان در جستجوی اشتغال و یافتن جائی برای فروش نیروی کار از 

ر بود، اما  روستاها و شهرهای کوچک به سوی مراکز استان ها به ویژه تهران یا کانون های مهم صنعتی کشور سرازی

دیگر همه آن ها به سادگی سابق کار پیدا نمی نمودند. به این ترتیب جنبش خارج محدوده کارگران زمینه های اقتصادی 
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و اجتماعی کامال واضحی داشت. آنچه جریان داشت نه کشمکش ها و زد و خورد های عده ای کارگر با ارتش و نیروی  

حوزه کامالً متالطم، خونبار و نیرومندی از جنبش کارگری روز بود. حتی فقط ژاندارم، بلکه یک جنبش پرتوان واقعی یا  

کارگران فاقد مسکن نبودند که بدنه خیزش را تشکیل می دادند. شمار زیادی از همزنجیران دیگر آنها نیز با هدف تغییر  

می پیوستند. در یک کالم    کفه توازن قوای میان کارگران و رژیم، به نفع اولی و به زیان دومی به صف رفقای خود

مبارزات کارگران در هر دو بستر،هم در عرصه سازماندهی اعتصابات در درون کارخانه ها و مراکز کار و هم در پهنه 

گسترده تر و شدیدتر گردید، اما همزمان مقاومت سرمایه داران    55جدال با رژیم بر سر مسکن سازی، در سراسر سال  

ات و پافشاری آنها بر نکول مطالبات توده های کارگر نیز از همه لحاظ سرسخت تر و شدیدتر  و رژیم در مقابل این مبارز

شد. صاحبان سرمایه حتی در قیاس با یک سال پیش بسیار دشوارتر و دیرتر، حاضر به عقب نشینی می گردیدند، آنها  

ه سالح ها توسل می جستند. این مسأله برای به شکست کشاندن مبارزات کارگران تا آخرین توان تالش می کردند و به هم

در این سال تعداد کثیری از مراکز بزرگ و متوسط صنعتی، برای بر روی طول اعتصابات این سال تأثیر آشکار داشت.  

جنبش کارگری ایران در آن روزها  روزهای متوالی شاهد پیکار مصمم توده های کارگر و از کار افتادن چرخ تولید بود.  

سال پیکار مشتعل   4نقاط عطف مهم تاریخ حیات و کارزار طبقاتی و اجتماعی خود قرار گرفت. پس از    بر سر یکی از

انتظارات  از یک سوی خواسته ها و  فازی گردید که  اعتصاب، وارد  به سالح  در درون کارخانه ها و توسل مستمر 

ح تا آن روزش، کارائی و چاره سازی  معیشتی، رفاهی، اجتماعی بیشتری را پیش روی خود می دید و از سوی دیگر سال

سابق برای تحقق این خواستها را نداشت. طوفان سهمگین بحران در شیرازه وجود سرمایه تاب می خورد، سرمایه داران  

قادر به قبول مطالبات کارگران نبودند، اعتصابات بسان سابق یکی پس از دیگری رخ می دادند، اما نتیجه دلخواه به بار 

د. بیکاری با گذشت هر روز، گسترده تر می شد و کیان زندگی بخش هائی از طبقه کارگر را می لرزاند. جنبش  نمی آوردن

جنبش    کارگران در خارج محدوده شهرها برای مسکن به رغم پاره ای پیروزی ها مدام سرکوب می شد و قربانی می داد.

و طغیان در سطح شهرها را به هم می آمیختند و مکمل  کارگری بشکل اعتصاب از کارخانه ها، با ریختن به خیابان ها  

جنبش کارگری ایران همراه با طغیان و انفجار جوانان خانواده های کارگری، به ویژه نسل دانش آموز و   هم می کردند.

حالی که هیچ  به آزمون این موقعیت ایستاد و وارد این فاز از تداوم کار خود شد، در    56دانشجوی در ماههای آخر سال  

از فقدان شناخت و آگاهی کارساز طبقاتی رنج می برد، کمترین    افقی برای تغییر وضع موجود در پیش روی نداشت. 

جنبش کارگری در ادامه پیکارهای مستمر و طوفانی چند ساله،   میزان سازمانیابی و انسجام ضد سرمایه داری نداشت.

ی های فزاینده سرمایه داری و انفجارآمیز شده در پویه بحران جاری  زیر فشار شدت استثمار و بی حقوقی و سیه روز

سرمایه و صد البته با آتشفشان مشتعل سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی خود آماده هم آمیزی مبارزه درون کارخانه با 

بورژوازی را شورشهای وسیع خیابانی شد و درست در همین جا و از همین لحظه بود که چنگال تجاوز فاشیسم اسالمی 

در سلول، سلول وجود خود درد کشید. این بخش بورژوازی با تمامی تدارک و امکانات بر هم انباشته سالیان دراز، با  

انجمن ها، کانون ها، مساجد، تکایا، سازمان ها، حسینیه ها، هیئت ها، جمعیت ها، سرمایه ها، توانائی ها، شعاع گسترده  

باورها، خرافه ها و اعتقادات اسالمی خود، بر سر راه این جنبش چنبر زد، مصادره سازی  نفوذ توده ای و با سالح قتاله 

به این طریق روئید   57ها را یکی پس از دیگری آغاز کرد و با هم همگن ساخت. جنبش سراسری سرنگونی طلبانه سال  

در خیابان های    56دیماه سال    19و کتل    و از درون این فرایند متولد گردید. فاشیسم اسالمی بورژوازی با راه اندازی علم

قم به صورت فعال و با همه امکاناتش وارد گود مصادره جنبش کارگری گردید. این جماعت به جنبش کارگری اخطار 

دادند که کنترل همه چیز در دستان آنها خواهد بود و باید از آنچه گفته می شود پیروی گردد. این شروع ماجرا بود، اما تا  

توده های کارگر هشدار مافیاها را به سخره گرفتند، نه فقط میان جنبش خود و جار و جنجال مشتی شیاد کمترین  اینجا  

تجانسی نیافتند، نه تنها هیچ حساسیتی به آنچه روی داده بود، نشان ندادند که بسیار ساده از کنارش عبور کردند و هیچش  

فاشیسم اسالمی به    56بهمن    29شجویان طبقه کارگر در تبریز در  انگاشتند. حوادث بعد از جمله شورش جوانان و دان

در  سرمایه نشان داد که می تواند بر این موج سوار شود و آماده مصادره هر چه کامل تر جنبش توده های کارگر می شد.  

ر اعتراض د  اهالی سه شهر در سه استان مختلف کشور » یزد«، جهرم و اهواز،  57روزهای نهم و دهم فروردین سال  

بهمن تبریز، بسیاری از مراکز کار و خرید و فروش را تعطیل کردند.   29به جنایات رژیم شاه و گلوله باران تظاهرات  

توان و  پان اسالمیستی همه  ارتجاع  دادند،  اتفاق توده معترض هر سه شهر را کارگران تشکیل می  به  قریب  اکثریت 

ه دست گیرد و کل خیزش سکنه کارگر و زحمتکش شهرها را زیر چتر قدرت امکاناتش را بسیج نمود تا زمام کارها را ب

و کنترل خود قرار دهد. کوششی که حداقل در یزد و جهرم تا حدود زیادی موفق هم بود. در تهران دار و دسته ماوراء  

یع روحانیون  ارتجاعی »مؤتلفه«، مافیای پیرامون »حسن آیت«، و بقایای حزب چاقوکشان » مظفر بقائی«، شبکه وس

آویزان به خمینی و نیروهای دیگر مرتبط با این گروهها، رشته جدیدی از تکاپوها، تماس گیری ها و توطئه ها را آغاز 
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نمودند. به سراغ انجمن ها، کانون ها، جمعیت ها و محافل مذهبی از قبل موجود یا همان شبکه پیشینه دار ابراز وجود  

ند، همه توان خود را به کار گرفتند تا محافل و جمعیت های مذکور را متناسب با  اجتماعی بورژوازی دین ساالر رفت

اقتضای شرائط جدید در یک سازماندهی سراسری به هم مرتبط سازند. در هر شهر افرادی را برای رتق و فتق امور و  

ز بعد در نوزدهم اردیبهشت،  رو  40اجرای نقشه ها تعیین نمایند و خیلی کارهای دیگر را انجام دهند. در همین راستا  

وقتی که توده های عاصی کارگر و جوانان خانواده های کارگری در تهران و تبریز و شیراز و مشهد و اصفهان و کالً 

شهر بزرگ و کوچک ایران آماده اعتراض و ریختن به خیابان ها شدند، دار و دسته فوق در قیاس با واقعه تبریز، از   21

برای مصادره شورش ها و کنترل انها به نفع خود برخوردار بودند. تظاهرات خیابانی و اجتماعات  موقعیت بسیار بهتری  

اردیبهشت    19شهر بزرگ و کوچک کشور در روز    21اعتراضی توده های عاصی کارگر و اقشار اجتماعی ناراضی در  

خرداد هم تکرار شد.    15ه تر از آن در  ، رژیم شاه را کم یا بیش تکان داد. شبیه این حوادث و البته حادتر و گسترد57

جنبش سراسری به پیش می تاخت و موج سرکوب و کشتار یا این و آن عقب نشینی عوامفریبانه استیصال آمیز رژیم را 

تیر توده های کارگر، به ویژه نسل جوان طبقه آنها در بسیاری از شهرها از جمله شیراز    30به سخره می گرفت. در روز  

به خیابانها ریختند، آنان با سر دادن شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، رژیم شاهنشاهی نابود باید گردد، و کرمانشاه  

مرگ بر امپریالیسم و حمل تصاویر برخی از کشته شدگان سازمان های چریکی به زد و خورد با نیروهای ساواک و  

ی تا جائی که به عزم راسخ برای ادامه پیکار علیه رژیم  پلیس رژیم پرداختند. توده های کارگر حاضر در جنبش سراسر 

شاه مربوط می شد، هر روز کثیرتر و وسیع تر وارد میدان می گردید، اما چه جای انکار که در متن همین مشارکت رو  

دار به گسترش، گام به گام، ژرف تر و فاجعه بارتر تحت تسلط فاشیسم اسالمی سرمایه قرار می گرفت. بورژوازی دینم

تمامی انجمن ها، کانون ها، مساجد، حسینیه ها،    57فاشیست در فاصله میان رویدادهای قم و تبریز تا اواسط شهریور  

مدرسه ها و مؤسسات همه جا موجود خود را که طی سال ها فعالیت برنامه ریزی شده از ظرفیت باالئی برای شستشوی  

خوردار شده بودند، در درون یک شبکه منسجم سراسری برای به بند  مغزی انسان ها و مسخ و انجماد افکار توده ها بر

هیچ زادراه و    57کشیدن جنبش اعتراضی روز کارگران و زحمتکشان بسیج کرده بود. طبقه کارگر اما در شرائط سال  

به ویژه که   اندوخته و ساز و برگی برای مقابله با نقشه ها، ترفندها و مصادره سازی های فاشیسم دینی سرمایه نداشت.

باز هم حزب رسوای توده و بورژوازی اردوگاهی یا مائوئیستی او را به اطاعت بی هیچ چون و چرا از ارتجاع پان  

اسالمیستی غرب ستیز، دعوت می کردند و کمونیسم خلقی میلیتانت نیز هیچ دورنمای متفاوتی پیش روی وی قرار نمی 

ی شهرها نیز به سیاق و با فراخوان فاشیسم اسالمی سرمایه برگزار شهریور در تهران و برخ  16داد. تظاهرات روز  

از   این نمایش وسیع خیابانی از مرز یک میلیون گذشت. مطابق معمول بیش  درصد    80گردید. شمار شرکت کنندگان 

ار و درصد فرصت و یارای طرح هیچ شع  80راهپیمایان را کارگران و جوانان طبقه کارگر تشکیل می دادند، اما این  

دین ساالر  باز هم بورژوازی  ننمودند. در شهر تهران  پیدا  را  آینده توده همزنجیر خویش  به زندگی و  مطالبه مربوط 

شهریور،    17صبح روز جمعه    6فاشیست فردای آن روز را برای ادامه اعتراض تعیین و به اطالع همگان رساند. ساعت  

شهر دیگر شامل کرج، قزوین، مشهد، قم، تبریز،   11تهران و  دولت شریف امامی دستور برقراری حکومت نظامی در  

اهواز، آبادان،، اصفهان، شیراز، کازرون و جهرم را صادر کرد. توده های کارگر در سراسر کشور این اقدام رژیم را  

زه ای  حوادث ماه مهر فاز تا  به سخره گرفتند و از همان ساعات نخست روز آماده برگزاری تظاهرات و اعتراض شدند. 

لحاظ   از همه  اعتصابات عظیم و  این ماه  آورد. در طول  پدید  ناراضی و عاصی  های  توده  در روند جنبش سراسری 

سرنوشت ساز کارگران در تمامی مراکز کلیدی و استراتژیک سرمایه داری از دولتی تا خصوصی جنبش را در موقعیتی  

مهر کارگران بسیاری از بیمارستانها و مراکز درمانی تهران   17در روز  کامالً مغایر و متفاوت با دوره پیش قرار داد.  

چندین هزار کارگر در تمامی چاپخانه ها متحد و یکصدا چرخ کار و تولید را از چرخش باز داشتند. دست از کار  و  

یدند.  کشیدند و ضمن اعالم همبستگی با مبارزات جاری، خواستار افزایش دستمزد و بهبود مؤثر شرائط کار خویش گرد

مهر( کارگران بسیاری از روزنامه ها و مطبوعات در سراسر کشور، در اعتراض به سانسور و خفقان   19دو روز بعد )  

هزاران کارگر گروه صنعتی بهشهر در  هنوز ماه مهر به پایان نرسیده بود که  و فقدان آزادی بیان اعالم اعتصاب کردند.

ذوب آهن اصفهان  هم چنین کارگران    راست عظیم دست به اعتصاب زدند.کارخانه ها و واحدهای تولیدی مختلف این ت

و جاهای دیگر نیز   کارگران راه آهن سراسری، وزارت بهزیستی، وزارت کشاورزیکشاندند،    بورطه تعطیلرا    کارخانه

ا نیز کارگران خواستار تحقق مطالبات  اینجا  در  تولید را متوقف ساختند.  و  دیگری روند کار  از  قتصادی و یکی پس 

مهر، دهها هزار کارگر نفت، در شهرهای    29در روز  اجتماعی خود گردیدند و با جنبش سراسری اعالم همپیوندی کردند.  

مختلف استان خوزستان و پاالیشگاههای سراسر کشور، به ارتش عظیم کارزار اعتصابی همزنجیران خویش پیوستند و  

با این وجود جنبش کارگری    د ارزش افزائی سرمایه را افزون ساختند.با خیزش نیرومند خود فشار بر رژیم شاه و رون
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نظام سرمایه داری را به تمام و کمال باقی می گذاشت اما رژیم موجود را به هر حال راهی دیار نیستی می کرد و این 

ن اعتصابات با وزیدن طوفا 57درست همان خطری بود که بخش مسلط بورژوازی و قدرت سیاسی حاکم، در پائیز سال 

کارگری در مراکز کلیدی و استراتژیک سرمایه داری و گسترش روزافزون و کوبنده این طوفان به تمامی کارخانه ها و 

مراکز کار آن را با همه وجود لمس کردند. طبقه کارگر ایران بسیار بدتر از همه دوره های پیش، به رقت بارترین و  

پیکارها  فاجعه بارترین شکل ممکن بازنده کل ماج این خیزش ها و  ادامه  ایران در  این سال ها شد. طبقه کارگر  رای 

در سراسر کشور به زرادخانه ها، قالع، دژها و پادگان های نظامی یکی از درنده ترین    57بهمن    22سرانجام در روز  

می این کارها را  رژیم های روز سرمایه داری جهانی یورش برد و این رژیم را ساقط کرد. جنبش کارگری ایران تما

کرد، اما درست در لحظه ای که به پایان راه این دوره از تاریخ مبارزات خود می رسید از همیشه مفلوک تر، بازنده تر،  

سردرگم تر، شکست خورده تر و مقهورتر بود. حاصل کل کارش در یک جمله خالصه می شد، یک دولت هار و قتل  

ست و یک دولت سرمایه داری درنده و هولوکاست آفرین دیگر را روی کار  عام ساالر سرمایه داری را ساقط کرده ا

تحوالتی در سازماندهی کارگران، برنامه ریزی اعتصابات و اعتراضاتشان صورت    57در ماه های آخر سال    آورده است.

امور مربوط به ابالغ این کارگران کمیته ای تشکیل می دادند نامی برایش تعیین می کردند و از درون آن،  گرفت.  

فراخوان های محافل اپوزیسون، دادن مأموریت توزیع این اوراق به عده ای از کارگران و در بهترین حالت تهیه و  

و تظاهرات و نوع این فعالیت ها را رتق و فتق می نمودند. این تشکل ها در    تشار اطالعیه های دعوت به اعتصابان

ه در ادبیات چپ رایج بود نام »کمیته های اعتصاب« بر خود می گذاشتند. در  شرایط آن روز جامعه، بر اساس آنچ

بیشتر مراکز کار، این کمیته ها را به وجود آوردند و زیر همین نام، مسؤل پیشبرد امور اعتصاب در کارخانه ها یا 

حالت فاقد هر میزان بار   تظاهرات و شورش های خیابانی ساختند. آنچه این کمیته ها انجام می دادند، حتی در بهترین

ضد سرمایه داری بود. هیچ گونه جهت گیری آگاهانه سرمایه ستیز و طبقاتی نداشت، نسبت به آماده سازی توده های  

کارگر برای اثرگذاری فعال ضد سرمایه داری بر روند اوضاع روز بی تفاوتی کامل نشان می داد. اشاعه هر مقدار  

. برای سازمانیابی شورائی هیچ می گرفتندرخدادهای جاری در میان کارگران را به  شناخت آگاهانه مارکسی و طبقاتی

نیروهای چپ اعم از محافل کوچک و متعدد معتقد به »کار .  ندضد سرمایه داری توده کارگر هیچ موضوعیتی قائل نبود

در راه اندازی این تشکلها   آرام سیاسی« یا کارگران طرفدار سازمان های چریکی، حتی اعضاء و هواداران حزب توده،

و پیشبرد کارهایشان همکاری می کردند. هر کدام این جریانات حرف های خود را پیش می کشیدند و انتظارات گروهی 

حتی رادیکال ترین آنها هیچ طرحی برای ارتقاء آگاهی و شناخت کارگران یا صف  اما    خویش را دنبال می نمودند.

» امپریالیسم ستیزی« خلقی و »انقالب   سراپا در محافلی که خود    وده کارگر نداشتند.آرائی مستقل ضد سرمایه داری ت

بورژوا دموکراتیک طراز کهنه و نو« غرق بودند چگونه می توانستند مشعلدار جهت گیری توده های کارگر برای 

کارگران علیه مالکان  آتش قهر  این در حالی بود که    تشکیل صف مستقل شورائی و طبقاتی ضد سرمایه داری گردند!!

کارخانه ها و مراکز تولید، علیه موجوداتی که سرمایه و کل دار و ندارشان محصول مسقیم استثمار بربرمنشانه آنان 

هنگامی که بزرگترین مالکان سرمایه و موسسات صنعتی زمین را زیر پای   بود، شعله ورتر و سرکش تر می گردید.

توده های کارگر شاغل  فرار خود و سرمایه هایشان را در سر می پروراندند،  خود لرزان می دیدند و بعضا افکار  

کارخانه ها را مخصوصاً در ماههای دی و بهمن، بر سر این فکر آورد که دست به کار تشکیل شوراهای محل کار 

نام جدید شورای ک با  داده و  نام  اندک تغییر  اندک،  بود که کمیته های اعتصاب  اعالم شوند. در همین زمان  ارخانه 

اما این تغییر نام نیز چیزی بر ماهیت عموما سندیکالیستی این نهاد ها نمی افزود و از این تغییر نام   موجودیت کردند.

روز فعاالن  نیز کوچکترین نشانی از سرمایه ستیزی و رشد آگاهی طبقاتی کارگران دریافت نمی شد. پس انگیزه و هدف  

دیده شورا و تعارض یا تضاد ریشه ای این روایت با شوراهای واقعی ضد سرمایه  جنبش کارگری و نیروهای چپ از پ

شورا تاریخاً برای همه احزاب و گروههای لنینیست، از کمینترن گرفته تا مائوئیست ها،  چه بود ؟    داری طبقه کارگر

اتحادیه برای احزاب    تروتسکیست ها و جریانات اردوگاهی عین همان نقشی را به دوش می کشیده است که سندیکا و

 برای تسخیر قدرت سیاسیدر حالی که احزاب سوسیال دموکرات اروپا    سوسیال دموکرات اروپای غربی داشته است.

این    یا احراز نقش برتر در ساختار دولت سرمایه، به پارلمانتاریسم و سناریوی »انتخابات آزاد« دخیل بسته و می بندند.

احزاب الگوی خود برای تشکل وسیع توده ای کارگران را نیز در همه شرایط سندیکاها و اتحادیه های کارگری می  

و جنبش کارگری   پارلمانتاریسم بورژوایی  برای عروج به اریکه قدرت نیازمند آراء توده کارگر غرق در توهم  .بینند

چون جزء الزم و ملزوم این    . اتحادیه های کارگری نیزهستند  منحل در ساختار قانون و حقوق و نظم و مدنیت سرمایه

دقیقاً چنین وضعی داشتند و انتظار احزاب این طیف یا همان جمع آوری آراء کارگران را به تمام و کمال برآورده   سیستم

اه شوروی فرق یا احزاب و گروههای لنینی، و بعدها جریانات بظاهر منتقد اردوگ  دوم. مسأله در مورد طیف  زندمی سا
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می کرد. اینان به حداکثر بهره گیری از پارلمانتاریسم برای حضور در ماشین دولتی سرمایه و هموارسازی راه تسخیر 

را سالح کارساز و مطمئنی برای کسب قدرت سیاسی نمی بینند. احزاب لنینی    اما این اهرم  قدرت سیاسی باور دارند،

برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی کار، نسخه ویژه ای متفاوت با نسخه  برای نظم سیاسی و مدنی سرمایه، برای  

رایج دولت ها و جریانات رسمی بورژوازی از جمله احزاب سوسیال دموکرات غربی می پیچند. آنها از همین منظر و 

ینیست ها« با این  به همین خاطر بر ضرورت انقالب و در هم شکستن ماشین دولتی روز بورژوازی تأکید می کنند. »لن

جهت گیری به گاه وقوع انفجارها و طغیان های فراگیر اجتماعی، در شرایطی که رژیم حاکم زیر فشار قهر و عصیان  

توده های کارگر قرار می گیرد، خود را نیازمند نوعی تشکل توده ای کارگری، در کنار سندیکاها و اتحادیه ها می  

ا شورا توصیف می شود و عنوان سازمانیابی شورائی یا جنبش شورائی کارگری  بینند. تشکلی که در ادبیات رایج آنه

احراز می کند. شوراها در منظر این احزاب در بهترین حالت نقش یک حوزه سربازگیری برای به صف نمودن توده  

گی پرولتاریا،  های عاصی کارگر و تبدیل آنها به پیاده نظام ارتش انتقال قدرت از رژیم حاکم به حزب مدعی نمایند

عده ای برای موضوعیت  نگاه های متفاوتی نیز بین این طیف به شورا وجود دارد.    )حزب کمونیست( را بازی می کند.

قیام و  فاصله زمانی را روزهای  این  قائل هستند. طول و عرض  تقویم زمانی خاصی  تشکل شورائی  و حق حیات 

بینند، سرنوشت شوراها پس ا انقالب را هم به دست حزب می سپارند. برخی ها  سرنگونی رژیم حاکم می  ز وقوع 

موضوع را به گونه دیگری نظر می اندازند. برای تأسیس، پروسه کار و ایفای نقش شوراها زمان محدود یا معینی قائل 

د.  نمی گردند. » سازمانیابی شورائی« کارگران را در دوره های فاقد شاخص اعتال و آستانه قیام هم جایز می شمارن

وجودش را مکمل سندیکاها و اتحادیه ها می پندارند و البته تمایز این شوراها با سندیکا را در مجرد قانونگرائی دومی 

رویکرد مارکسی و لغو    و بی اعتنائی اولی به قانون، رژیم ستیز بودن یکی و سیاسی نبودن دیگری خالصه می کنند.

از منظر این رویکرد همان گونه  ال برخالف احزاب فوق می بیند،  شوراهای کارگری را کام  کار مزدی جنبش کارگری

که مارکس تصریح می کند، جنبش کارگری در هستی اجتماعی خود زهدان کمونیسم و ضدیت با سرمایه است. کمونیسم  

ی از  کشف دانشوران طبقات دارا نیست. بالعکس ضدیت کارگر با جدا شدن و  پرولتاریا در وجود طبقاتی او ریشه دارد.

کار خویش، جنگ او با جدا شدن از محصول کارش و پیکار گریزناپذیر وی علیه جدا شدنش از پروسه تعیین سرنوشت  

کار و زندگی خود است. نطفه واقعی کمونیسم ضدیت با این جدا شدن ها و ستیز با سرمایه، با رابطه تولید اضافه ارزش  

واند در پروسه بالیدن خود چنان شود که در باال توصیف گردید، اما  کمونیسم نطفه ای و خودجوش پرولتاریا می ت  است.

می تواند از هر میزان رشد باز ماند، تسلیم مرگ شود. به ورطه تباهی و مسخ و انحطاط افتد. می تواند جای خود را  

  ، قلب ماهیت یابد. به رفرمیسم راست، سندیکالیسم و سوسیال دموکراسی بسپارد، می تواند زیر همین نام و بیرق و ادعا

شورا و جنبش شورائی دقیقاً همین بستر، کیهان یا شرائطی است که به نیازهای رشد این نطفه پاسخ می گوید. شورا به 

این اعتبار و در این تعریف، فقط نوعی سازمانیابی کارگری نیست. یک جنبش است. تنها جنبش واقعی پرولتاریا علیه 

طبقاتی و اجتماعی آن است. جنبش شکوفائی، بالندگی، میدان داری، شاخ و برگ کشیدن و صف  سرمایه به مفهوم دقیق  

جنبش وحدت میان پیکار روزمره این طبقه با »جنگ   آرائی نیرومند کمونیسم درون وجود اجتماعی طبقه کارگر است.

ال اعتراض و خیزش پرولتاریا آخرین« او علیه بنیان وجود سرمایه داری است. جنبش همگن سازی و اتحاد کلیه اشک 

عروج شورائی سرمایه ستیز پرولتاریا با این تعریف، همان    در تمامی عرصه های حیات اجتماعی علیه سرمایه است.

کمونیسم این طبقه است که باید به صورت مستمر ببالد و راه بلوغ پیماید. در تمامی مقاطع این رشد، تجلی صف مستقل 

ه باشد. کل حوزه های زندگی اجتماعی از معیشت، مزد، شرایط کار، بهداشت، درمان، آموزش، کارگران در برابر سرمای

مسکن، رفاه اجتماعی، تسهیالت زندگی سالمندان و معلوالن، امور کودکان، آزادیهای سیاسی، حقوق اجتماعی، محیط  

توده کارگر علیه موجودیت    زیست، تبعیضات جنسی و نژادی و قومی و عقیدتی یا هر زمینه دیگر را میدان جنگ

شورا مسلماً یک تشکل است. اما فقط کمونیسم پرولتاریا و جنبش واقعی ضد سرمایه داری توده   سرمایه داری سازد.

این نام قطعاً   اما هر تشکلی با  های طبقه کارگر است که متشکل گردیده است. به بیان دیگر شورا یک تشکل است 

 می باشد.شورای سرمایه ستیز پرولتاریا ن 

کارگران پاالیشگاه نفت تهران زودتر از سایر مراکز  باز گردیم.    57وند جنبش کارگری ایران در ماه های آخر سالبه ر

فعالین کارگری که بعدها کمیته های   بنیانگذاران بسان همه  این کمیته شدند.  تولید کشور دست به کار تشکیل  کار و 

در تهران یا شهرهای مختلف حتی روستاها تشکیل دادند، هیچ برنامه و ایده   اعتصاب کارخانه ها و مراکز کار دیگر را

کمیته های   ای برای هیچ میزان بسترسازی، کار آگاهگرانه یا حتی تماس و گفت و شنود قبلی با توده کارگر نداشتند.

کوشیدند که ناگهان رژیم برای توسعه، قوام و ادامه کاری بیشتر اعتصاب می   ،اعتصاب و سندیکای هماهنگ کننده آنها

شاه دستور مصادره کامل دستمزدهای کارگران نفتگر و جلوگیری از پرداخت تنها ممر معیشتی خانواده های آنان را  
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صادر کرد. کارگران زیر فشار سهمگین ترین یورش قرار گرفتند. خطر گرسنگی، فالکت، فروماندگی از پرداخت 

دن زن و فرزند در حاشیه خیابان ها، شیرازه زندگی آن ها را لرزاند. میلیون  بدهی ها و اجاره بهای مسکن و آواره ش

ها کارگر همزنجیر این جمعیت، در آن روزها می توانستند و بسیار خوب از این آمادگی برخوردار بودند که آخرین  

هر انسان مبارز زخمی   قوت الیموت خود را با آنان و فرزندانشان تقسیم کنند. در شرائطی که هر کارگری برای نجات 

و آماج گلوله های دژخیمان آریامهری، جان خویش را بسیار بی دریغ در طبق اخالص می نهاد، تقسیم رفیقانه نان  

روزانه با نفتگران اعتصابی برای میلیون ها کارگر عاصی امری بسیار عادی و مورد استقبال بود. در همین زمینه 

قتصادی و معیشتی کارگران در حال اعتصاب نفت، دانشجویان خانواده های  مشخص، در مورد کمک به حل معضالت ا

کارگری در عرض فقط چند روز بالغ بر دو میلیون و نیم تومان پول آن زمان جمع آوری کردند و در اختیار کمیته 

خت و چاره اندیشی اعتصاب قرار دادند. فعالین گرداننده این کمیته ها و سندیکای هماهنگی آنها اگر بارقه ای از شنا

طبقاتی ضد کار مزدی داشتند، اگر بارقه های سرمایه ستیزی خودپوی آنها زیر فشار وارونه پردازی ها و تحریفات 

کمونیسم خلقی و اردوگاهی تسلیم سیاهی و خاموشی نشده بود، مسلماً برای حل معضل روز مبارزه خویش راه خانه هم  

ه در عرصه های دیگر هم باید کارهائی متفاوت با پراکسیس روز خود می  زنجیران را پیش می گرفتند، همچنان ک

کمیته نشینان و سندیکابانان آن ها، کسانی مانند زنده یاد یدهللا خسروشاهی و   ،کردند. اما آنها چنین ننمودند. جلوداران 

نی آنان را به سرمایه داران بازار  دیگران به جای این کار راه خانه طالقانی را پیش گرفتند. از او کمک خواستند و طالقا

تهران، به فاشیست ترین، کارگرستیزترین و ضد کمونیست ترین حلقه ارتجاع پان اسالمیستی بورژوازی، به دار و دسته  

کمیته نشینان، بیرق مبارزه پرولتاریا در دست!!! برای اینکه با رژیم شاه مبارزه کنند    موسوم به »مؤتلفه« ارجاع داد. 

به آستان ارتجاع حمام خون ساالر پان اسالمیستی بورژوازی دراز کردند. اقدام رعب انگیزی که مورد   دست توسل

استقبال زعمای بازار تهران و دار و دسته اختاپوسی مؤتلفه قرار گرفت. جماعت مذکور وعده مساعد دادند و فوری »  

قی با توافق سندیکای هماهنگ کننده فعالیت  مهدی عراقی« را به عنوان مسؤل حل و فصل ماجرا تعیین کردند. عرا

بیان    کمیته های اعتصاب کارگران نفت به عضویت این سندیکا در آمد!!! و در رأس مبارزات نفتگران قرار گرفت.!!!

حادثه در قالب الفاظ، خیلی دشوار نیست، اما آنچه در عمل رخ می داد، حدیث سرکشی عفونتی عظیم، در شریان حیات 

  می شد و سیالب تعفن، آلودگی ها و ی ایران و دنیا بود. عفونتی که تحت شرائط خاص آن روز منفجر  جنبش کارگر

مسمومیت هایش همه چیز را در خود غرق می کرد. عراقی یار غار سابق نواب صفوی از مخوف ترین محافل ضد  

مدت ها در درون این گروه بر هر  پان اسالمیست موسوم به » فدائیان اسالم« بود. او    بورژوازی  کمونیستی و درنده

انسانیت، حقوق انسانی یا حتی رنگ سکوالریسم، مدنیت، حق و حقوق غسل تعمید شده کاپیتالیستی    کارگر،  چه رنگ

پس از سقوط فدائیان اسالم همراه با الجوردی ها و عسکراوالدی ها و با امر و نهی    شمشیر دیانت می کشید،داشت  

  54در سال    محافل اولترا ارتجاعی ضد کمونیستی و فاشیستی » مؤتلفه« را سازمان دادند.  بهشتی و رفسنجانی، زنجیره

به دنبال انتشار اخبار مربوط به تحوالت ایدئولوژیک درون سازمان مجاهدین خلق و کمونیست شدن اکثریت قریب به 

رد، همراه، با سایر فاشیست های اسالمی  اتفاق افراد این سازمان، از مخالفت های گذشته خود با رژیم شاه ابراز ندامت ک

همدل خویش به ساواک شاه تعهد داد که در صورت خروج از زندان با همه ظرفیت و قوا دست به کار مبارزه علیه 

کمونیست ها و تالش برای نابودی آنها خواهد شد. عراقی و باند سیاه فاشیستی وی با توبه و طلب عفو از شاه جنایتکار  

ماندهی فاشیستی علیه کمونیسم و جنبش کارگری از زندان ازاد شدند و اینک او و باندش دو ماه پیش از و با هدف ساز

از سوی فعاالن کارگری کمیته های اعتصاب کارگران نفت و سندیکای هماهنگی این کمیته ها،    57وقوع قیام بهمن  

تا قبل از تماس مستقیم و   راز می نمود.!!!نشان عضویت و مقام مسلط در ستاد رهبری جنبش روز کارگران نفت را اح

سازمان یافته » سندیکای سراسری کمیته های اعتصاب کارگران شرکت نفت«!! با سرمایه داران بازار و حلقه اطرافیان  

خمینی، جنبش کارگری ایران با اینکه از زمین و آسمان توسط ارتجاع فاشیستی اسالمی بورژوازی به گروگان گرفته  

اما سرمایه داران پان اسالمیست، به طور مستقیم، در سازماندهی اعتصابات توده های کارگر در درون مراکز شده بود،  

ورود عراقی به سندیکای هماهنگی کمیته    کار و تولید علیه رژیم شاه، جا و مکانی نداشتند و نقشی بازی نمی نمودند.

بورژوازی پان اسالمیست برای تأمین هزینه های اعتصاب یا پرداخت  های اعتصاب کارگران نفت و اعالم آمادگی  

مزدهای نفتگران، بیش از پیش دست این طیف از طبقه سرمایه دار را برای بیشترین دخالت ها و امر و نهی کردن ها  

عناصری چند صباحی بعد    در جنبش کارگری و بهره گیری از این جنبش به عنوان ساز و برگ تسخیر قدرت، باز کرد.

از بورژوازی عزم جزم نمودند که کل کارگران نفت طومار اعتصاب را در هم پیچند و به سر کار باز گردند. مهدی، 

بازرگان، رفسنجانی و صباغیان از سوی خمینی با نفتگران وارد گفتگو شدند. دستور پیر موبد دژخیم سرمایه را با  

نفتی به گونه ای ذلت بار، در اجرای دستور خمینی به سر کار باز    کارگران در میان نهادند و توده کارگر حوزه های 
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به بعد با اعتصابات پرشکوه و خروشان خود ارکان قدرت    52به ویژه از سال    50جنبشی که از شروع دهه    گشتند.

یشتر از داری را لرزاند، با خیزش قهرمانانه و خونبارش در پهنه سرپناه سازی در حاشیه شهرهای بزرگ و ب  -سرمایه

همه جا تهران، ابعاد میدان داری سرمایه ستیزانه خودجوش خود را وسعت بخشید، در محله های مسکونی شهرها و 

حداقل امکانات »رفاهی« علیه حاکمان روز سرمایه شورید، جنبشی که  ای بهبود شرائط زندگی و حصولروستاها، بر

اده انفجار در سطح شهرها و کف خیابان ها شد، جنبشی که با  سرمایه داری آم 55به دنبال وقوع بحران اقتصادی سال 

نمایش عظمت خود، کانون های قدرت قطب غربی سرمایه جهانی را به چاره اندیشی برای نجات موجودیت سرمایه 

داری و بقای حاکمیت سرمایه در ایران به تکاپو واداشت، جنبشی که اکنون روزهای تدارک یورش به پادگان ها و 

انه ها و دژهای قدرت یکی از بربرمنشانه ترین رژیم های شاهنشاهی سرمایه را پشت سر می نهاد، آری این  زرادخ

جنبش در چنین موقعیتی، حین عبور از چنین گذرگاهی زیر فشار سردرگمی، فروماندگی و گمراهه رفتن های سالیان  

به موازات تشکیل کمیته اعتصاب در    وازی کرد.دراز، قدم به قدم همه چیزش را تسلیم دغلکارترین بخش ارتجاع بورژ

حوزه های مختلف نفتی، نوع همین کمیته ها در همه کارخانه ها و به تدریج در تمامی مراکز کار دولتی و خصوصی،  

و  رادیو  آهن،  راه  مخابرات،  برق،  و  آب  مانند  اقتصادی  کننده  تعیین  و  استراتژیک  مهم  در مؤسسات  همه  بر  مقدم 

زنامه ها و چاپخانه ها، اتوموبیل سازی ها، محالت گوناگون درون همه شهرها و روستاها پدید آمدند و تلویزیون، رو

شروع به ایفای نقش کردند. کمیته های درون کارخانه ها و مراکز کار، در آستانه قیام بهمن، به دنبال فرار صاحبان  

تکلیفی وضعیت اشتغال توده کارگر، در پاره ای شرکت ها، تعطیلی خیلی از واحدهای تولیدی، گسترش بیکاری و بال

جاها، از جمله در صنعت نفت، اندک اندک خود را برای تأثیرگذاری فعال تر بر پروسه تعیین سرنوشت این مؤسسات  

، به رقت بار ترین وضع در گروگان  دیگرجنبش کارگری به دلیل سردرگمی، بی افقی و دالیل مهم    آماده می ساختند.

شیستی اسالمی بورژوازی بود، اما این جنبش به هر حال و به رغم این وضعیت، باز هم در سطحی وسیع بر ارتجاع فا

پرداخت بالدرنگ دستمزدهای به :  تحقق پاره ای خواسته های خود پای می فشرد. اهم این مطالبات به شرح زیر بودند

خدمات درمانی، باالبردن میزان مستمری بانشستگی،    ، افزایش مطلوب دستمزدها، غرامت ایام بیکاری، بیمهتعویق افتاده

ساعت در هفته، پائین آوردن مرز سنی بازنشستگی، حضور نمایندگان کارگران   40ساعت به    48کاهش ساعات کار از  

در امور برنامه ریزی تولید و مدیریت کارخانه دو روز تعطیل در هفته، اخراج مدیران سابق یا شرکای سرمایه داران  

ی، ممنوعیت اخراج کارگران، بازگشت به کار تمامی کسانی که به دالیل مختلف در ماه های اخیر اخراج شده  فرار

این نکته نیازمند توضیح است که طرح مطالبات باال در    بودند و آزاد ساختن تشکل های کارگری و فعالیت سیاسی.

بالعکس    ، نشان بلوغشرایط خاص روز یا سطح باالی آگاهی و احساس قدرت طبقاتی توده های کارگر نبود، کامالً 

فروماندگی و زبونی جنبش کارگری را حکایت می کرد. جنبشی که هسته انفجار تالطمات چندین ساله در ساختار قدرت  

کارزارهای منتهی به قیام  سرمایه، موجد زلزله در ارکان ثبات عظیم ترین قطب سرمایه جهانی و ارتش واقعی پروسه  

بهمن و سقوط دیکتاتوری سلطنتی سرمایه بود، اینک به دنبال ایفای همه این نقش ها، در کنار کاخهای پرجبروت قدرت، 

ساعت کار    40مالکیت و حاکمیت سرمایه داران درنده جدید، دست تکدی برای دریافت مزدهای معوقه چندین ماهه و  

بر سرشان آمد، به رغم    57و   56کارگران، به رغم همه آنچه در طول سالهای  می کرد!!!در هفته و مثل این ها دراز 

فروماندگی، به گروگان درآمدن و ساز و برگ تسویه حساب های درون بورژوازی شدن، باز هم برای مقاومت، مبارزه  

با هم جمع   تجربیات گذشته را همین کارگرانو تحمیل خواسته های خود بر نظام سرمایه داری آمادگی نشان می دادند. 

می زدند و نتیجه آن تصمیم به تالش برای فشار هر چه بیشتر بر سرمایه داران و دولت جدید سرمایه داری می شد.  

کمیته های اعتصاب بر فراز چنین وضعی شروع به استحاله خود در قالب »شوراها« کردند. اما این به اصطالح »  

و ارتقاء سرمایه ستیزی حی و حاضر کارگران به یک جنبش آگاه ضد سرمایه داری    شوراها« نه ظرف رشد، بالندگی

خودرا    کارگران پاالیشگاه نفت آبادان » شورای«که کامالً بالعکس ابزار سردرگمی و بن بست مبارزات آنان می شد.  

وراهای محل کار خود را به  پاالیشگاههای تهران، تبریز و تمامی مؤسسات نفتی دیگر، همه آنها شاعالم کردند و سپس 

. بعضاً از مدیران و کارمندان عالی رتبه بودندشد که نمایده های آن    سراسری معرفیدر آخر شورای  وجود آوردند.  

و نمایندگان و تشکیل دهندگانش در اردیبهشت    در همه جا بسیار محدود بودشورا    یکارنامه اثرگذاری ها و میدان داری ها

»نفت پارس« از مراکز و مؤسسات دیگر نفتی اما    ت خود را تقدیم دولت » بازرگان« کردند!!!.این سال همه اختیارا

جدا از حوزه اداری و مدیریت شرکت نفت بود که در همان روزهای نخست پس از قیام بهمن صحنه تالش فعال کارگران 

مواجه شد. کارگران دست به مبارزه خواست های شورا با مخالفت شدید رژیم جدید سرمایه    برای تشکیل شورا گردید.

  58خرداد    31و مقاومت زدند. آن ها برای مدتی بسیار کوتاه کنترل فروش تولیدات نفتی را به دست گرفتند. در روز  

عمالً خروج، بارگیری و فروش نفت را متوقف ساختند و کل تولیدات را انبار کردند. شورای کارگران بر »ملی« شدن  
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به شرکت نفت نیز پای فشرد و از جانب خود نمایندگانی برای شرکت در شورای سراسری کارگران  و الحاق نفت پارس  

همزمان با اعالم موجودیت شوراهای کارگران نفت یا حتی پیش از این تاریخ، کارگران سایر   صنعت نفت اعزام نمود.

تأسیس، موضوع کار و بستر فعالیت    مراکز دیگر کار و تولید نیز شروع به تشکیل شوراهای خود کردند. زمینه های

این شوراها لزوماً با آنچه در شرکت نفت رخ می داد، عین هم نبود. کل شوراها در یک چیز با هم اشتراک داشتند. هیچ 

 کدام آنها روی ریل مبارزه آگاه ضد سرمایه داری پیش نمی رفتند و آمادگی احراز این جهتگیری را نشان نمی دادند.

بیش از برخی حوزه های دیگر، از آلودگی به رفرمیسم راست سندیکالیستی، حتی سندیکالیسم نسخه    کارگران نفت،

پیچی ساواک رنج می بردند. با شروع جنبش سراسری نیز بر خالف گزافه گوئی های محافل چپ خلقی یا اردوگاهی،  

شورای   اری را از خود ظاهر ساختند.اوالً تا مدت ها اسیر محافظه کاری بودند، ثانیاً کمترین تحرک ضد سرمایه د

فلزی  اسکلت  تولیدات  دادند.    ،کارگران  می  تشکیل  کارگران  را  آحادش  کل  بود.  نام  این  شایسته  به حق  که  شورائی 

کارگرانی که زمین و آسمان زندگیشان را دردها و رنجها و سیه روزی های مشترک و کامالً هم ریشه و همگن تشکیل 

آستانه از دست دادن کار بودند. همه در صورت بیکاری محکوم به گرسنگی و آوارگی و فقر و فالکت  می داد. همه در  

کارگران در گفت و شنودهای کوتاه شورائی با همان سطح شناخت و توان چاره اندیشی   فرار سرمایه دار با    می شدند.

خویش، همان سرمایه در شکل ماشین آالت  خود عزم جزم کردند که این سهم ناچیز از حاصل استثمار سالیان متمادی  

و ابزار کار را به تصرف در آورند. چرخ تولید را راه اندازند. مواد و مایحتاج پروسه تولید را از هر کجا که برایشان  

ممکن باشد تهیه نمایند. از درون شورای خود و با برنامه ریزی و دخالتگری فعال شورائی آحاد خود شروع به تولید 

کارگران به این ترتیب، پس از طی پروسه شور و مشورت ها و حساب و کتاب ها برنامه کار را آغاز کردند.    .نمایند

کارخانه را در اختیار گرفتند. شروع به تولید نمودند، روانه جاهای مختلف برای تهیه مواد خام و مایحتاج چرخه تولید 

این تولیدات دستمزدهای خود را برداشتند و همان روال  شدند، محصوالت تولید شده را به فروش رساندند. با بها ی 

کل کارهای کارگران کارخانه تولید داربست    متعارف کار سرمایه داری را منتهی بدون وجود سرمایه دار ادامه دادند.

ر بسیار  های فلزی تا اینجا، به هیچ وجه، هیچ تغییری در اساس استثمار آنان توسط سرمایه پدید نمی آورد. حتی فاکتو

تعیین کننده برنامه ریزی و اداره شورایی شرکت به وسیله شورای متشکل از آحاد آنان نیز در چهاردیواری تنگ یک  

سوسیالیسم الغاء کار    کارگاه، کمترین خراشی به رابطه سرمایه، استثمار شوندگی و کارگر بودن آنها وارد نمی ساخت.

عدادی انسان در یک جزیره محقر درون هفت دریای حاکمیت و استیالی مزدی را نمی توان با رابینسون بازی های ت

شیوه تولید سرمایه داری جامه عمل پوشاند. پیداست که این کارگران همچنان فروشنده نیروی کار بودند. با شدت تمام  

ی گردید و کل آنچه استثمار می شدند، اضافه ارزش تولید می کردند. حجم عظیم کار اضافی آنان به سود سرمایه تبدیل م

جنبش شورائی ضد سرمایه داری توده های کارگر در    ذاتی سرمایه داری است بر هست و نیست آن ها حکم می راند. 

پروسه پیکار جاری خود هر کارخانه ای، هر شمار کارخانه ها و مراکز کار و تولید را که بتواند از دست سرمایه 

حتی در هر بخش یک جامعه اگر بتواند قدرت سیاسی سرمایه را در هم می   داران خارج می سازد، در هر جامعه ای یا

کوبد و چرخه کار و تولید را از کنترل صاحبان سرمایه و دولت آنها بیرون می آورد. در هر کجا به هر میزان که بتواند  

بش ضد سرمایه داری و  قدرت خود را مستقر می گرداند و برنامه ریزی شورائی کار و تولید را به دست می گیرد. جن

برای لغو کار مزدی پرولتاریا در متن و بطن همه این کارها حتی سر سوزنی هم دچار توهم نمی شود و این دستاوردها 

را مترادف با رهائی از استثمار سرمایه، پایان جدائی خود از کار یا گواه تسلط شورائی خویش بر محصول کار و 

تولید کردند، مشق برنامه ریزی و   کارگران کارخانه سازنده اسکلت های فلزی  سرنوشت زندگی خود تلقی نمی کند.

اداره امور شورائی کارگاه نمودند، محصول کار خود را فروختند. مزدهای خویش را برداشتند. مابقی را به تهیه مواد  

آن ها به همین اندازه بسنده و مصالح مورد احتیاج چرخه بازتولید اختصاص دادند. موقتاً از چنگ بیکاری خالص شدند.  

نمودند. نقش شورا و جنبش شورائی را به این سطح تنزل دادند. به ساختن شورا و شورا سازی نه از منظر کارگران  

درگیر مبارزه علیه سرمایه که به عنوان مشتی کارگر عاصی از بیکاری، حاضر به تحمل فشار استثمار و کل نکبت و 

داختند. شورا را سنگر  جنگ علیه سرمایه به حساب نیاوردند. راه خانه و محل کار میلیون داری نظر ان -ادبار سرمایه

کارگران هیچ کدام    خود را پدید آرند و سازمان دهند.ها توده همزنجیر را پیش نگرفتند تا جنبش شورائی سراسری طبقه  

خویش از شورا سازی را در نجات موقت از  این کارها را پی نگرفتند، در خلوت خود باقی ماندند. صدر و ذیل انتظار 

و   بورژوازی سر رسیدند  اسالمی  فاشیسم  اکره مسلح  بود که عمله و  در همین جا  بیکاری خالصه کردند و درست 

فاشیستی ترین هجوم ها را علیه شورا و اداره شورائی کارخانه آغاز کردند. عمال سرمایه به کارگران اخطار دادند که  

ا برچینند و کارخانه را ترک کنند، کارگران مقاومت کردند و گفتند که کارخانه را متعلق به خود می  باید بساط شورا ر

مزدوران رژیم جدید شروع به تهدید نمودند و گفتند که قطعاً متوسل به زور خواهند گردید. پاسخ توده کارگر نیز  بینند.
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کنند. کشمکش میان کارگران و قوای سرکوب تازه نفس    این شد که تا پای جان می ایستند و از زندگی خویش دفاع می

توانست در سطح قدرت    -و فاشیست سرمایه در روزهای بعد نیز ادامه یافت و تکرار شد. قدرت اولی ها که باید و می

کل طبقه کارگر صف آراید و زمین و زمان جهنم سرمایه داری را بر سر صاحبان و حاکمانش خراب کند در حصار  

نهاد موسوم به شورای انقالب حکم   و خروش چند صد کارگر کارخانه تولید داربست فلزی محصور ماند.تنگ جوش  

اخراج کل کارگران در ازای پرداخت چند ماه مزد را صادر کرد و فردای صدور حکم موسوی اردبیلی عضو نهاد  

اکره سرکوب سرمایه وارد کارخانه مذکور و رئیس بعدی قوه قضائیه فاشیسم اسالمی سرمایه همراه با صدها عمله و  

در همین موقع، کارگری خشمگین  او ضمن تهدید کارگران گرفتن چند ماه دستمزد و ترک کارخانه را تکرار کرد،    شد.

و عاصی با کنار زدن دیگران خود را به نزدیکی وی رساند و با بلندترین صدا فریاد زد: »آقای اردبیلی!، رژیم شاه کل 

ا بر سر ما کارگران آوار کرد. شاه و رژیم او بزرگترین خدمتگزار امثال شما و همه روحانیون بود.  جنایت های خود ر

همان رژیم بود که هر نفس کشیدن ما را در هم کوبید اما همه امکانات را در اختیار شما قرار داد و شما به یمن همان 

روز بر زبان آورد، تجلی شفاف سرمایه ستیزی   امکانات امروز قدرت سیاسی حاکم هستید« آنچه این کارگر در آن

تشکل هایی زیر نام شورا به وجود آوردند. ایران ناسیونال، جنرال    در سراسر ایران  کارگران!  خودجوش انسانی بود

سراسری،   آهن  راه  ها،  سازی  اتوموبیل  کل  و  رنا  صنعتی  گروه  لندرور،  جیپ  خاور،  بنز  سیتروئن،  موتورز، 

تهران،  کشت و صنعت کارون، پوست و چرم لرستان، پارسیلون خرم آباد، کارخانه آژور، جنرال    تراکتورسازی تبریز،

آجر ماشینی، کوره پزخانه های تهران و شهرستان ها از جمله مراکزی بودند که شوراهای    ایرفو، کبریت سازی توکلی،

آن ها بیشتر از برخی جاهای دیگر خبرساز شدند. با این همه، حوزه جدال این شوراها با سرمایه داران جدید، قدیم و 

پیداست که کارگران بر سر   ورد.دولت آن ها بیش از هر چیز حول محور پرداخت مزدها و بهبود شرائط کار چرخ خ

همین خواست ها با عوامل رژیم درگیر می شدند. کارخانه را از دست صاحبان یا عوامل سرمایه بیرون می آوردند،  

اداره امور تولید را به دست می گرفتند و آنچه باالتر در مورد شورای کارگران تولید اسکلت فلزی گفته شد، آنها نیز 

طور مثال شورای کارگران جنرال موتورز برای مدتی همه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، راه    انجام می دادند. به 

کارگران    اندازی خط تولید، فروش محصوالت تولید شده، پرداخت به موقع دستمزدها را به صورت روتین پیش می برد.

خود، هدف اول و آخر همه کشمکش ها   همه این کارها را می کردند، اما باز هم بسان همان هم زنجیران اسکلت ساز

را حصول پاره ای مطالبات معیشتی و رفاهی می دیدند. هیچ جهت گیری رادیکال برای ارتقاء مبارزه روز، به حلقه 

مؤسسه موسوم به صنایع   ای از زنجیره سراسری پیکار ضد سرمایه داری طبقه خود در دستور کارشان قرار نداشت.

بزرگ و متوسط صنعتی را زیر چتر مالکیت و اختیار خود داشت. ماشین سازی اراک، شرکت    35گسترش، بیش از  

آلومینیوم سازی اراک، تراکتورسازی، موتوژن، هاکسیران، دیزل، لیف تراک تبریز، چوب و کاغذ گیالن، کشتی سازی  

گر از جمله واحدهای  خلیج فارس، چیت سازی تهران، گونی بافی شاهی، سیمان ری، قند ورامین و دهها کارخانه دی

قیام بهمن شوراهای تابعه این شبکه بزرگ اقتصادی بودند. کارگران هر کدام این کارخانه ها و بنگاهها در روزهای  

کنگره مصوبات خود  کنگره سراسری برگزار نمودند. 3خویش را تأسیس کردند و در فاصله میان قیام تا تیر سال بعد 

رگران رساند. تأسیس صندوق مشترک اعتصاب، مبارزه برای تحمیل غرامت ایام را در چند نکته به اطالع همه کا

بیکاری بر کارفرمایان و دولت یا آنچه که در عرف بورژوازی » حق بیمه بیکاری« نام گرفته است. مبارزه متحد  

بین سازمان برای تضمین اشتغال کارگران و سرانجام تالش برای حق نظارت شوراها بر قراردادهای اقتصادی فیما

شوراها در    صنایع گسترش با شرکت ها و سرمایه داران خارجی چهار بند اساسی این مصوبات را تشکیل می دادند.

روزهای بعد برای تحقق این خواسته ها کارهائی انجام دادند اما عمر فعالیتها کوتاه بود و دستاورد چشمگیر بلند مدت یا  

ران کارخانه پوشش گیالن در زمره پیشروان تأسیس شورا در ناحیه شمال کشور کارگ  حتی کوتاه مدتی به دنبال نداشت.

بودند. نمایندگان شورای این کارخانه در روزهای پس از قیام بهمن، فراخوانی خطاب به همه کارگران و شوراهای آنها  

به درستی درک کنند.    در شهرهای مختلف گیالن صادر کردند. فراخوان از همه مخاطبان می خواست تا شرایط روز را

ضرورت مبارزه متحد و سراسری در دل این وضعیت را مهم بشمارند و برای حصول این منظور آماده برگزاری یک 

هزار عضو کارگر به این فراخوان    20کارخانه بزرگ و متوسط استان گیالن با    30شورای    اجالس مشترک گردند.

آماده کارزار شدند. مقدم    به خواست هایشان  از دریافت پاسخ منفی رژیم  کارگران و شوراهای آنان پس  پاسخ مثبت دادند.

بر هر چیز فراخوان برگزاری یک میتینگ پرشکوه را صادر کردند. این میتینگ در زمین ورزشگاه تختی برگزار شد 

الم اعتصاب  و دهها هزار کارگر و خانواده های آن ها از شهرهای مختلف در آن شرکت کردند. کار بعدی شوراها اع

سراسری در کارخانه ها و مراکز کار کل استان بود. پیشنهادی که با استقبال بسیار گسترده و همگانی توده کارگر مواجه 

شد. در تاریخ معینی که اعالم شده بود کارگران همه شرکت ها و کارخانه ها چرخ تولید را از کار انداختند و پایان  
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شورا تا اینجا پیش رفت اما مثل همه شوراهای    با خواست خویش موکول نمودند.  اعتصاب را به توافق دولت سرمایه

دیگر آن روز کارگران، هیچ برنامه، نقشه عمل و افقی برای تبدیل شدن به یک ظرف واقعی اعمال قدرت علیه سرمایه  

 یش روی خود نداشت.و ایفای نقش به عنوان سلولی زنده در پیکره یک جنبش سراسری شورائی ضد سرمایه داری در پ

گروههای عظیم صنعتی موسوم به » مینو«، .  شورای کارگران مینو، اشغال کارخانه و به گروگان گرفتن سرمایه دار

تولید دارو، تیدی، تولید مواد شوینده و پاک کننده )تولی پرس( تولید انواع بیسکویت و شیرینی، پخش البرز، پایور،  

نادری سرمایه دارانی که ایران را    قرار داشت.  خسروشاهیی در مالکیت خانواده  تکنوصنایع و کامپیوتر البرز همگ 

فاشیسم اسالمی هار بورژوازی را از خود، جزء الیتجزای پیکر طبقاتی خود و نماینده روز طبقه اش ترک نکرده بودند  

بی است تا به کمک همین در تکمیل این حساب و کتاب ها با خود می گفت که فرصت بسیار مناسخسروشاهی    .ندمی دید

تولید   خویشاوندان همخون طبقاتی تازه به حکومت رسیده، بساط پرداخت بهای شبه رایگان نیروی کار را هم جمع کنیم.

سودها و سرمایه های انبوه تر را با هم زنجیران دیگرشان ادامه می دهیم و تا مدت ها بر همین منوال پیش می تازیم.  

ظیم صنعتی مینو چنین می انگاشت و در مقابل اعتراض روزمره کارگرانی که خواستار سرمایه دار صاحب گروه ع

در آن سوی ماجرا، توده وسیع کارگر نیز حرفها و نقشه   پرداخت مزدهای معوقه خود بودند، امروز و فردا می کرد.

انه خود می دیدند، به سال های خود را داشتند. آن ها کل دار و ندار خسروشاهی را محصول مستقیم استثمار بربرمنش

های طوالنی پیکار خود علیه شدت استثمار سرمایه فکر می نمودند و اینکه نهایتاً به خیابان ها ریخته اند و یکی از  

درنده ترین دیکتاتوری های روز سرمایه داری را ساقط ساخته اند، با همه اینها بیکاران مقهور، فرودست و محکوم به 

آنها چیزی به نام شورا تأسیس کرده بودند، اما اکنون به صورت یک اهرم    و گرسنگی هستند.مرگ ناشی از نداری  

اعمال قدرت آن را به کار می گرفتند. بحث بر سر یک کارزار شورائی آگاه به عنوان لحظه ای از ابراز هستی یک  

آن ها عزم    رداخت مزدها نبود.جنبش شورائی ضد سرمایه داری برای مجبور ساختن سرمایه دار و دولت سرمایه به پ

جزم می نمودند تا سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی خود را با نمایش قدرت و فقط با هدف گرفتن دستمزدها، بر سر  

و در عمل تعداد قابل توجهی  سرمایه دار آوار کنند. شورا از تمامی کارگران خواست تا در محیط کارخانه اجتماع کنند

گام بعدی شورا به گروگان  از کارگران بیکار و کارگران کارخانه های اطراف نیز به جمع هم زنجیریان افزوده شدند.  

گرفتن خسروشاهی مدیرعامل شرکت بود. کارگران به وی اخطار کردند که حق خروج از شرکت را ندارد. آن ها این  

و آن هم پرداخت دستمزدهای معوقه   ند که پیش شرط لغو این تصمیم فقط یک چیز استرا نیز اضافه و تصریح نمود

با تصرف کارخانه توسط صدها کارگر عاصی، به گروگان گرفته شدن خسروشاهی و هجوم کارگران کارخانه است.  

وقت وارد    ها و مؤسسات دیگر برای حمایت از مبارزات هم زنجیران خویش، فاشیسم اسالمی بورژوازی بدون فوت

حاکمان جدید سرمایه در قبال پرداخت بخشی از دستمزدهای معوقه، بدون تحمل هیچ هزینه دیگر و صد البته    میدان شد. 

کارگران  با توسل به زور و رعب و وحشت، کارخانه را از دست کارگران بیرون آوردند و به مبارزه آنان پایان دادند. 

آجرکار خود در کوره پزخانه های دیگر بدترین شرائط کار و زندگی را تحمل  کوره های آجرپزی آمل بسان همزنجیران  

می کردند. آنان هم در روزهای پس از قیام بهمن با هدف تحقق تغییراتی در وضعیت روز خود شروع به اعتراض  

فزایش دستمزد  کارفرمایان حاضر به قبول هیچ لایر ا  کردند. خواستار دستمزدهای بیشتر و برخی مطالبات دیگر شدند.

یا هیچ تغییر دیگری به نفع کارگران نمی شدند. در چنین شرایطی آجرپزان تصمیم به تصرف کوره ها و اداره آنها  

توسط شوراهای خود گرفت. آنان پیش از هر چیز بیانیه ای خطاب به کل هم زنجیران خویش صادر و میان همه ساکنان  

یام بهمن، جنبش کارگری به طور روزمره در حال طغیان، اعتصاب،  در سه سال اول بعد از ق  شهر توزیع کردند.

کارخانه و مؤسسه، تنها در مراکز    25کارگران بیش از    58اعتراض و مبارزه بود. فقط در سه ماهه نخست سال  

 استانها و شهرهای بزرگ کشور، دست به اعتصاب، تحصن و تعطیل چرخه تولید زدند. اعتصابات باال در بهترین حالت

تحقق این یا آن خواست بسیار محقر روزمره کارگران را به دنبال می آوردند و در بیشتر اوقات حتی همین دستاورد 

جمهوری اسالمی در    ناچیز را هم نداشتند. انتظارات توده کارگر هر روز بیش از روز پیش به ورطه افول می رفت.

خود را مستقر و محکم می کرد. کارگاههای مصادره شده را   همه زمینه ها از جمله در همه مراکز کار پایه های قدرت

و   ها  کارخانه  درون  اعتصابات  انداخت.  می  زندان  به  و  دستگیر  را  کارگری  فعالین  گرفت.  کارگران می  دست  از 

گلوله می به  را  در شهرهی مختلف  بیکار  توده های کارگر  در چنین شرایطی »شوراهای    بست.  تظاهرات خیابانی 

درگم و فاقد جهت گیری استخواندار ضد سرمایه داری نیز اندک، اندک اعتبار خود را از دست می دادند.  کارگری« سر

کارگران از کارائی آنها مأیوس می شدند و جانبداری از شعارها یا ادعاهای اداره کنندگان آن ها را بدون نتیجه می 

گونه ای کم و بیش متمایز با هم زنجیران دیگر خویش در با این وجود توده های کارگر کرد، این سرنوشت را به    یافتند.

، در شهرها و روستاهای کردستان تشکیل شد، نه 57سایر مناطق تجربه کردند. آنچه در ماههای منتهی به قیام بهمن  
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  فقط تجانسی با شوراهای ضد سرمایه داری طبقه کارگر نداشت که هیچ سطحی از تقابل میان کارگران و سرمایه داران 

را هم به نمایش نمی نهاد. شوراها در اینجا اجتماعاتی فاقد مرزهای طبقاتی بودند که بیش از هر چیز وظیفه سر و  

سامان دادن به اعتراضات جاری توده های عاصی علیه رژیم شاه را به دوش می گرفتند. برنامه ریزی راه پیمایی ها  

کرد. رتق و فتق مسائل امنیتی، تالش برای جلوگیری از    و خیزش های خیابانی ستون فقرات کارشان را تعیین می

اختالل پروسه توزیع مایحتاج اولیه زندگی و مانند اینها نیز فعالیت های دیگری بود که پیش می بردند. در این کمیته ها  

صنعتی،   و بعدها شورا، افرادی از طبقات و اقشار مختلف اجتماعی کنار هم قرار می گرفتند. کارگران، پیشه وران 

این نیز کامالً مفروض است که در چنین کمیته ها و  بازاریان و دهقانان ترکیب غالب جمعیت را تشکیل می دادند. 

اجتماعاتی کارگران بالفاصله صف پیاده نظام را پر می سازند و عناصر بورژوازی نیز پست های فرماندهی را میان  

در خیزش سراسری و فعالیت دامنه دارش در حمایت   کومله  صسازمان های چپ و بخصو  خود تقسیم می کنند. حضور

استثمارشوندگان کارگر و دهقان، برای نخستین بار، شیرازه استیالی بالمنازع احزاب رسمی ارتجاع بورژوازی کرد  

از کارگران و  اجتماعی و ضد رژیمی درون کردستان را به ورطه فروپاشی راند. جمعیت عظیمی  بر جنبش های 

منطقه به کومله پیوستند. این امر یا صف آرائی گسترده و چشمگیر توده های کارگر کرد، در پشت سر نیروئی  دهقانان  

که خود را کمونیست می نامید، ظرفیت عظیم و جوشان این جمعیت برای مبارزه علیه سرمایه داری را نشان می داد،  

ه این جهت گیری کارگران، سخت زیانبار و بدفرجام  اما پاسخ متقابل کومله و بعدها حزب کمونیست ایران و کل چپ ب

بود. کمونیسم »سازمان انقالبی زحمتکشان کرد« نه فقط کمکی به بالندگی و صف آرائی مستقل توده کارگر علیه بردگی 

کرد.  ملی«  تعیین سرنوشت  احتراق »جنبش حق  چاشنی  را  آنها  ستیزی خودجوش  باروت سرمایه  که  ننمود  مزدی 

ز سنگر واقعی جدال با سرمایه داران و نظام سرمایه داری بیرون کشید و نیروی  پیشمرگ جنگ و  کارگران را ا

توده های کارگر کرد، به نفرین شده ترین بخش طبقه کارگر تعلق داشتند. آنها در ماههای    ستیزهای ناسیونالیستی ساخت.

قرار دولت اسالمی بورژوازی وقفه ای در این  پیش از سقوط رژیم شاه به طور سراسری وارد میدان مبارزه شدند. است

رویگردانی بخش بسیار بزرگی   مبارزات پدید نیاورد، بالعکس آغاز فاز تازه ای برای تشدید آن و تعمیق انتظارات شد.

از توده های کارگر و فرودست کردستان در روزهای پیش و پس انقالب بهمن از حزب دموکرات کردستان و استقبال 

انقالبی زحمتکشان کردستان  آنان از یک کومله( گواه   -نیروی سیاسی دارای اسم و رسم چپ و کمونیسم ) سازمان 

آمادگی کارگران برای استقبال از یک خیزش نوین با رویکرد رادیکال طبقاتی بود. همه چیز بانگ می زد که دو راه  

راه حلهای ارتجاعی بورژوائی در سوی دیگر، در مقابل    وحل متضاد. بدیل ضد کار مزدی پرولتاریا در یک سوی  

جنبش کارگری کردستان این فرصت را داشت که: در سرتاسر جامعه کردستان، در کارخانه ها،    همدیگر قرار گیرند.

بیمارستان ها و مراکز درمانی، مؤسسات حمل و نقل، شهرداری ها،   کارگاهها، کوره پزخانه ها، مزارع، مدارس، 

دولتی، محالت و در یک کالم، هر کجا که کارگران کار می کردند، استثمار می شدند یا مشغول زندگی بودند، ادارات 

شوراهای ضد سرمایه داری خود را تشکیل دهد. شوراها همه مراکز کار را تصرف کنند و برنامه ریزی کار و تولید  

مزارع، باغات و کشت و صنعت ها را لغو کند و همه   واحدها را در دست گیرند. مالکیت فئودال ها و سرمایه داران بر

این اراضی و امالک را در سیطره نفوذ شوراهای کارگران و زحمتکشان در آورد.  شوراها را در سراسر کردستان  

مسلح سازد. این تسلیح انقالبی را ساز و برگ دفاع از برنامه ریزی شورائی مراکز کار و تولید و زندگی انسانها در  

ر ارتش جمهوری اسالمی بنماید. با پیگیری این فرایند کل توده کارگر و استثمار شونده کردستان را در مقابل سرمایه  براب

داران، مالکان زمین، فئودال ها و دولت بورژوازی اسالمی به صف کند. شوراها، رفع هر نوع تبعیض جنسی و قومی، 

ار کودکان، بهداشت و آموزش رایگان، مصادره اماکن دولتی و مبارزه علیه هر شکل بی حقوقی زنان. ممنوع ساختن ک

مجتمعات متعلق به سرمایه داران و واگذاری آنها به افراد فاقد مسکن و مانند اینها را دستور کار فوری خود سازند.  

لب دست به کار، پیوند هر چه مستحکمتر با جنبش کارگری در سراسر ایران گردد. از همه راههای ممکن برای ج

کارگران کرد اگر اسیر راه حل های کاپیتالیستی احزاب راست  همبستگی انترناسیونالیستی کارگران جهان تالش نماید.  

و چپ بورژوازی و کمونیسم خلقی مائوئیستی و لنینی نبودند، می توانستند بیشتر اهداف باال را جامه عمل پوشانند، همه 

هوری اسالمی به کردستان، همین کارگران همراه و همدوش سایر استثمار ما شاهد بودیم که با ورود ارتش متجاوز جم

آنها به پا خاستند اما نه با صف مستقل طبقاتی    شوندگان، حماسی ترین صحنه های مبارزه و مقاومت را پدید آوردند.

اری طلبی« یا ضد سرمایه داری، بلکه به فرمان بورژوازی و کمونیسم خلقی مائوئیستی که هر دوتا بیرق »خودمخت

  »حق تعیین سرنوشت ملی خلق کرد«!! را بر دوش می کشیدند.

بیرون آورد. فقط از دین و شریعت ها  از تمامی زرادخانه    را  دولت اسالمی بورژوازی با شروع جنگ همه سالح ها

که در پیشینه  برای تحکیم پایه های قدرت خود سود نبرد. حربه بشرکش ناسیونالیسم را نیز به خدمت گرفت. رژیمی  
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اینک از    ،تاریخی مسلکی خود، باورساالری فاشیستی اسالمی را تقدیس و »وطن پرستی« بورژوائی را تقبیح می نمود

 به قلب هر مخالف  و غدارمنشی  آخور و توبره یکجا می خورد، هر دو سالح زهرآگین را با تمامی قدرت و صالبت

گند و خون و وحشت سرمایه را از خطر کمونیسم و جنبش کارگری شلیک می نمود تا سرمایه داری را و رژیم    خود،

  زشت   مصون نگه دارد. تلویزیودن و کل رسانه های رژیم مناجات و استغاثه سرائی های مخدر دینی را با عربده های

ندگی این در  کل  ها تزریق کردند. در پرتون« به هم آمیختند و در مغز انسانمیهن پرستی« و »حب الوطن من االیما»

گونه ای کارگر را به    توده  روزترفند بازی ها بود که رژیم قادر به حفظ خود شد، مبارزات    و  شستشوی مغزی هاو    ها

اعتصاب برای افزایش دستمزد   .از خروش انداختاعتصابات و اعتراضات کارگری را    چشمگیر به عقب راند. موج

با بهره گیری از موقعیت ضعیف و فرومانده جنبش    هتک حرمت خون شهیدان جنگ« خواند!! جمهوری اسالمیرا »

کارگری توانست از این حد نیز بیشتر پیش تازد. در میان کارگران شکاف انداخت. شوراهای اسالمی را به نهادهای 

مبارز بسیج کرد.    کارگران  علیه ها را  و آنساخت  توده کارگر مبدل    درونکارساز جاسوسی و پلیسی و تفتیش عقاید  

  440میلیارد و در سایر قلمروها به باالتر از    162خسارت مالی جنگ در حوزه نابود شدن مواد خام و کاالهای کمکی به  

این خسا  با   زندگی توده های طبقه کارگر  ها یکراست بررتمیلیارد دالر رسید. کل  این ها در قیاس  اما  سرریز گردید. 

طاعون زای جنگ   سال طوفان  8گ هیچ چشمگیر نبودند. در طول  بدبختی ها، شکست ها و فاجعه های دیگر مولود جن

  700، بیش از یک میلیون کارگر هر دو کشور جان خویش را از دست دادند که بیش از  همه جا گستر  آتش و خون  و

هی  . جنگ به رژیم اسالمی فرصت داد تا سازماندسرمایه داری ایران تشکیل می دادهزار نفر آنها را نفرین شدگان دوزخ  

فاشیستی خود برای سرکوب مبارزات جاری کارگران و در هم کوبیدن هر نطفه اتحاد و تشکل ضد سرمایه داری فعالین  

ها را محل یکه تازی نهادهای تمامی مراکز کار حتی قبرستان  کارگری را بیش از پیش توسعه دهد و مستقر گرداند.  

این نهادها را انجمن های اسالمی، شوراهای اسالمی کار، خانه    شکار، سرکوب و کشتار فعاالن سیاسی و کارگر کرد. نام

. جنبش کارگری در تمامی تار و پود خود، در کارخانه، مدرسه، نهادها  حراست و مانند این انجمن های صنفی، کارگر،

آلونکها، خیابانها  بیمارستان، دانشگاه، راه و جاده، مزرعه، معدن و جنگل، در هر مرکز کار و تولید، در عمق خانه ها و  

و محله ها، در اتوبوس و تاکسی و همه سرویس های ایاب و ذهاب، همه جا  به صورت فاجعه باری زیر نظارت، نفوذ،  

نیروهائی که بعدها  در این میان    . انجمن ها و سازمان ها واقع شدفاشیستی این    سراسر  بازرسی و میدان داری یکه تاز و

اندند، دار و دسته دوم خردادی ها، خاتمی چی ها و همه اپوزیسون های اندرونی خود را اصالح طلبان حکومتی خو

جمهوری اسالمی در سازماندهی کل بربریت های فاشیستی دینی علیه جنبش کارگری، علیه مخالفان و برای دوام پایه  

شتند که استخوان بندی های قدرت سرمایه و رژیم نه فقط هیچ دست کمی از سایر جناح های جنایت پیشه بورژوازی ندا

اصلی این توحش ها را تشکیل می دادند. اینان در سراسر این دوره فرماندهان و گردانندگان عالیمقام سپاه پاسداران، 

دولت، کمیته ها، بسیج، همه نیروهای نظامی و امنیتی، اداره کنندگان زندان ها، صدرنشینان قوه قضائیه، حاکمان شرع،  

عدام، برنامه ریزان و مجریان همه جا حاضر شبیخون ها و قتل عام ها، کوبندگان بر طبل ادامه صادر کنندگان احکام ا

ایران و عراق، آمران و عامالن اعزام اجباری توده های کارگر به جبهه های جنگ،  جنگ جنایتکارانه دولت های 

کوب روزمره هر اعتراض کارگری  تشکیل دهندگان نهادهای  پلیسی موسوم به شوراهای اسالمی در کارخانه ها و سر

 یا کل ماجراهای دیگر بودند. 

، به رغم همه حدت و شدت، جنبش کارگری  60تا اوایل خرداد  59پیکار توده های کارگر در برهه زمانی بین شهریور  

ان، همچنان  را از ادامه تاخت و تازهای پیشین و مبارزه برای مطالبات روز خود باز نداشت. شمار نسبتا وسیعی از کارگر

های   نمونه  دیدند.  می  سرمایه  سلطنتی  رژیم  کننده،  سرنگونی  نیروی  و  ساله  چند  رخدادهای  جنبانان  سلسله  را  خود 

اعتراضات و اعتصاب کارگران در این مراکز تولید بود: کارگران صاحب پشمبافی ری علیه افزایش قیمت پتوهای تولید 

اعتر به  دار شرکت دست  نمودند. کارخانه توسط سرمایه  اورا وادار به عقب نشینی  اعتصاب  به  تهدید  با  اض زدند و 

کارگران شرکت باطری سازی در اعتراض به اخراج همکارانشان دست به اعتصاب می زنند و مدیرعامل شرکت مجبور  

ی از  در روز اول دیماه این سال، صاحبان صنایع هواپیمائی عده ابه عقب نشینی و انصراف از تصمیم خود می شود.  

کارگران روزمزد شرکت را اخراج نمودند. همه کارگران در اعتراض به این بیکارسازی دست از کار کشیدند، آنها قاطع  

و استوار به حمایت از بیکار شدگان برخاستند و سرانجام کارفرمایان را مجبور به عقب نشینی کردند. بنیاد مستضعفان  

کارگران را مصادره و به رغم تمامی اعتراضات، از پرداخت آن خودداری  مالک شرکت ساختمانی »دی«، دستمزد ماهانه  

می کرد. کارگران چرخ کار را متوقف ساختند و به سوی دفتر مرکزی » بنیاد« هجوم بردند. با جسارت و اتحاد الزم  

رد. آنها با قوای قهر  مدیران را به گروگان گرفتند و اعالم داشتند که تا پرداخت کامل مزدها آن ها را آزاد نخواهند ک

سرمایه درگیر شدند و سرانجام سرمایه داران را مجبور به پرداخت کل چهار ماه دستمزد معوقه خویش ساختند. مدیران 
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کارگر بخش خدمات شرکت در بندرعباس و ماهشهر را صادر    500سازمان بنادر و کشتیرانی دستور اخراج بیش از  

باس علیه این اقدام جنایتکارانه کارفرمایان وارد پیکار شدند. آنها مقدم بر هر چیز  کارگر شاغل در در بندرع  320کردند.  

از کارگران دیگر درخواست پشتیبانی و همرزمی نمودند. کارگران بخش تخلیه و بارگیری شرکت بالدرنگ به این تقاضا  

که تا بازگشت قطعی همه اخراج شدگان پاسخ مساعد دادند. آن ها اعتصاب کردند و خطاب به سرمایه داران اخطار نمودند  

اعتصاب را ادامه خواهند داد. صاحبان سرمایه و عوامل رژیم در مقابل موج قدرت متحد کارگران تسلیم شدند و کل طرح  

بیکارسازی را متوقف ساختند. در کارخانه سیانا، در شهر صنعتی ساوه، یکی از کارگران مورد غضب سرمایه دار قرار  

کار اخراج می شود. خبر اخراج وی در  کارخانه می پیچد و با موج اعتراض گسترده هم زنجیرانش مواجه    می گیرد و از

می گردد. رئیس کارخانه در مقابل اراده مصمم کارگران به زانو در می آید، کارگر اخراجی به سر کار باز می گردد و 

اخراج کارگران توسط کارفرمایان محقق می شود.    مطالبات دیگر کارگران از جمله تشکیل شورای کارگری و ممنوعیت

رئیس کارخانه برق فارابی شماری از کارگران را که به شرکت واحد قرض داده بود اخراج می کند کارگران دست به  

عزم مصمم کارگران، سرمایه دار را مجبور اعتراض زدند و مورد حمایت گسترده رانندگان شرکت واحد قرار می گیرند.  

شرکت اف آی سی ) توسعه تلفنی تهران( از پرداخت دستمزدهای ماهانه نشینی و پذیرش خواست کارگران نمود.  به عقب  

کارگر شرکت در اعتراض به این اقدام جنایتکارانه سرمایه دار دست از کار کشیدند و فریاد   900کارگران سر باز زد.  

آوردند و خواستار صحبت مستقیم با کارفرما شدند.  اعتراض سر دادند. کارگران محل شرکت را به محاصره خود در  

سرمایه دار شرکت از نیروهای سرکوب رژیم کمک خواست اما سرکوبگران ادامه توحش و اعمال قهر را بدون نتیجه 

یافتند و شروع به عقب نشینی کردند. سرمایه داران چاره ای ندیدند جز اینکه به خواست کارگران گردن نهند و همه  

کارگر شاغل در واحدهای صنعتی مختلف کارخانه   6000بیش از    59اسفند    16ای معوقه را پرداخت کنند. در  دستمزده

کفش ملی دست از کار کشیدند و خواهان پرداخت فوری سود ویژه خویش گردیدند. دولت سرمایه داری از اعتصاب 

ختم اعتصاب در گرو تحقق کامل خواست آنها    کنندگان خواست که به سر کار باز گردند. اما کارگران اعالم داشتند که

است. پاسداران درنده رژیم یورش گسترده خود را به تجمع توده های کارگر آغاز کردند. کارگران پارس الکتریک برای 

گرفتن سود ویژه خود دست به اعتصاب زدند. همزمان اطالع یافتند که انصاری مدیر عامل مؤسسه به کارخانه نخواهد  

زم سفر به یکی از کشورهای اروپایی است. کارگران به محض دریافت این خبر، به صورت دستجمعی خود را آمد و عا

به فرودگاه مهراباد رساندند. در آنجا استوار و مصمم دست به کار جستجو برای یافتن انصاری گردیدند. آن ها با عبور  

در آخرین لحظه مدیرعامل شرکت را از هواپیما پائین    متحد از همه مراکز کنترل تا محل پرواز هواپیما پیش رفتند و 

 آوردند. کارگران پس از همه این کارها مجددا به کارخانه برگشتند و به اعتصاب خود ادامه دادند. 

این بود که جنبش کارگری درعین تحمل    60تا فاجعه سیاه خرداد سال    57مهم رخدادهای جاری فاصله میان قیام بهمن  

پیچ و خم عقب نشینی به مقاومت می پرداخت و برای پایین آوردن هزینه شکست می کوشید. فاشیسم هار  شکست در هر 

اسالمی بورژوازی نیز دست به کار سرکوب مبارزات کارگران، کشتار نیروهای طیف کمونیسم خلقی، رفع خطر تمامی 

ساب با شرکا و رقبای اندرونی خود بود.  اپوزیسون های خواستار سهم در مالکیت، قدرت و حاکمیت سرمایه و تسویه ح

ماهه را بازی می کرد. پروسه استقرار و تسلط کامل   28سی خرداد رژیم، نقش نقطه پایان در سیر حوادث این دوره  

اوال خطر تمامی    رژیمدوره ای که    جمهوری اسالمی را به فرجام می رساند و شروع دور تازه ای را به نمایش می نهاد.

را از سر خود کوتاه کرد، »سازمان مجاهدین خلق« بزرگ ترین و نیرومندترین اپوزیسون میلیتانت موجود نیروهای چپ  

بورژوازی را از سر راه خود برداشت، ساختار قدرت سیاسی خود را ولو گذرا و محدود از مجادالت درونی پاالیش کرد  

و مصادره و بازسازی آنچه پیش تر »خانه کارگر« نام   با تشکیل شوراهای اسالمی کار  و باالخره و مهم تر از همه اینها 

داشت، عمال استیالی تمام عیار فاشیستی سرمایه بر شرایط زندگی و کار و اعتراض و مبارزه و همه چیز توده های 

د،  معنای زمینی و واقعی این اقدام رژیم آن بود که کارگران هر مطالبه یا اعتراضی دارن  کارگر را لباس اجرا پوشاند.

دولت  فاشیستی  و  پلیسی  هار  ماشین  به  کنند،  بیعت  سرمایه  یافته  سازمان  فاشسیم  به  باید  آنها  کشیدن  پیش  برای  حتی 

بورژوازی توسل جویند و بر اساس نسخه پیچی های این دستگاه اختاپوسی امنیتی و هراس آفرین شروع به گفت و شنود  

ه کارگر فقط سازمانهای جاسوسی و سرکوب نبودند، فقط موجودیت  شوراهای اسالمی کار و خان  یا چانه زنی بنمایند!!

خود را مترادف با مرگ هر جهتگیری کارگران برای سازمان یابی و مبارزه نمی دانستند. فقط به کنترل، بازرسی و  

تی عمال محاصره همه زوایای زندگی توده های کارگر نمی پرداختند. این نهادها سوای ایفای همه این نقش های فاشسیس

ارزش افزایی چرخه تولید سرمایه داری بر  بار    ایتجندر مدیریت مراکز کار، برنامه ریزی تولید و اعمال کل شروط  

آنچه شوراهای اسالمی کار و انجمن های اسالمی کارخانه ها می کردند فقط    کارگران هم نقش تعیین کننده و مؤثر داشتند.
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ریت ها بود. کل رژیم در هر مواجهه خود با شرایط کار و زندگی و موجودیت  عرصه ای از این به بند کشیدن ها و برب

لشکرکشی سراسری جمهوری اسالمی برای استقرار ثبات پادگانی و گورستانی در مراکز طبقه کارگر چنین می کرد.  

رد ساخت، اما  ضربه بسیار سنگینی را بر جنبش کارگری ایران وا 60خرداد سال  30کار و تولید، در روزهای پس از 

این سرشت مبارزه طبقاتی توده های کارگر است که در هیچ شرایطی نمی تواند دچار تعطیل شود یا پای میز صلح و  

ن کارگری را  تسلیم بنشیند. سرمایه مقاومت و مبارزه کارگران را در هم کوبید، شوراها را منحل و نابود ساخت. فعاال

ران بسیار زیادی را در شهرهای مختلف به جرم شرکت در فعالیتهای سیاسی  فوج، فوج روانه سیاهچال ها کرد، کارگ

شاید  تسلیم جوخه اعدام نمود. هر گونه حشر و نشر و نجوا و احساس همدردی توده کارگر با هم را به زیر شالق گرفت. 

پیش فاشیسم اسالمی به بعد را دوران افت بارز مقاومت جنبش کارگری و یکه تازی بیش از    61بتوان نیمه دوم سال  

بورژوازی به حساب آورد. توده های کارگر از مدت ها قبل شکست را با گوشت و پوست و شعور خود به خوبی لمس 

کرده بودند. حاصل جنبش عظیم سراسری طبقه آنها، جا به جایی نقش سرمایه داران در بورس سهام مالکیت و حاکمیت  

ار استثمار، گرسنگی، فقر، حجاب اجباری، جنگ زدگی، قصاص، حمام سرمایه در یک سوی و تشدید انفجارآمیز فش

خون و سیه روزی های دیگر برای آنان شده است. کارگران اگر نه همه اما در سطحی نسبتا چشمگیر از همان آغاز این  

خورشیدی،    61ال  را باور کردند و بر همین مبنی کارزار آنها در فاصله میان قیام بهمن تا خرداد شصت و سپس تا نیمه س

بسیار بیشتر از آنکه تداوم پیکارهای سراسری پیشین باشد، نوعی  عقب نشینی توأم با مقاومت در درون خاکریزهای باقی  

مانده آن خیزش را حکایت می کرد. معنای این سخن به هیچ وجه آن نیست که توده کارگر بساط اعتراض و مبارزه جمع 

مایه داری و در هیچ شرایط تاریخی ممکن نیست. حرف بر سر تعطیل اعتصابات و کردند. چیزی که در هیچ جامعه سر

مبارزات نیست، سخن از یک افت اجباری و قهری است که جنبش کارگری به دنبال مدت ها عقب نشینی، فرسایش قوای 

ارتجاع هار  ، دوره سرکوب و هولوکاست آفرینی  60در نیمه دو دهه  پیکار و شکست بعد از شکست متحمل می شد.  

بورژوازی فقط یک جزء معضل را تشکیل می داد. وخیم تر و کوبنده تر از آن، زلزله ای بود که در شیرازه باورهای 

کارگران می پیچید و ویرانی می آفرید. زلزله در بنیاد باورها، باور به سرنگونی طلبی، قدرت نمائی، قهر، قیام، انقالب،  

م انداز رهائی. کل این ارزش ها دچار طوفان شده بود. ارزش هایی که در دوره های   باور به امکان تغییر اساسی و چش

پیش، در گذشته های دور و نزدیک، به رغم ظاهر رادیکال، هیچ بنمایه ضد سرمایه داری نداشتند، عاریتی بودند، بدیل  

رژیم ستیزی، سرنگونی طلبی،   های دروغین و اشکال کامال جعلی باورهای راستین طبقه کارگر را تشکیل می دادند،

قیام، انقالب، آرمان خواهی و رهائی جوئی واقعی پرولتاریای سرمایه ستیز را حکایت نمی کردند، از هستی آگاه و شعور 

بیدار طبقاتی کارگران نمی جوشیدند. تصویر باژگونه همه این ها یا تمامی موازین رادیکال پرولتاریا بودند، اما فروریزی  

روپاشی و بی اعتباری این بدیل های دروغین که بالعکس فروپاشی کل باورها، دورنماها، راهبردها و آرمان  آنها نه ف

خواهی های طبقاتی توده های کارگر قلمداد می شد!!! طشت رسوائی رژیم ستیزی توخالی فراطبقاتی بورژوایی بود که 

سرمایه داری طبقه کارگر کل اعتبار خود را از دست می بر زمین می افتاد، اما نه این، که سرنگونی طلبی رادیکال ضد  

داد. روایت پوپولیستی انقالب نبود که بی حیثیت می شد، انقالب علیه بنیاد وجود سرمایه داری بود که ورشکسته تلقی می  

می افتد،    گردید. افق دروغین و پوشالی رهائی نبود که بساط خود را در پیش چشم کارگران جمع می کرد. عکس آن اتفاق

آرمان زمینی، طبقاتی و رادیکال رهائی از نظام بردگی مزدی و وجود طبقات و دولت بود که سهمگین ترین ضربه ها  

نبود، آنچه اینجا شاهدش بودیم حلقه ای    57مشکل اما فقط خاص جامعه ایران و پس لرزه های شکست    را تحمل می کرد.

دنیای روز بود. فقط طبقه کارگر ایران بار سنگین شکست را بر دوش از زنجیره طوالنی شکست ها در مناطق مختلف  

نمی کشید. کارگران وسیع ترین بخش دنیا عوارض آن را تحمل می کردند. جنبش قیام، انقالب، سرنگونی یک رژیم و  

م دروغین با  جایگزینی آن با رژیم دیگر، با این خیال باطل که منشأ کل مشکالت در وجود رژیم ها است. این جنبش عقی

روایت های پوشالی خاص خود از قیام و سرنگونی و انقالب و افق رهایی بود که به طور کامل شکست خورده و طشت  

رسوایی آن بر زمین افتاده بود، اما کل بدنامی ها، رسوائی ها و بی اعتبار شدنهایش یکراست به حساب مبارزه طبقاتی  

شد. می  نوشته  پرولتاریا  داری  سرمایه  ممتد شکستی   ضد  زنجیره  از  ای  حلقه  ایران  کارگری  جنبش  بار  این  شکست 

سراسری و بین المللی بود. شکستی که طبقه کارگر به دنبال یک سده انحالل خود در امپریالیسم ستیزی خلقی، سوسیالیسم  

ن بنمایه ضد سرمایه اردوگاهی، استقالل طلبی ناسیونالیستی، سرنگونی طلبی فاقد هویت طبقاتی، دیکتاتوری گریزی بدو

داری یا دخیل بندی به اپوزیسون های ارتجاعی رنگارنگ بورژوازی متحمل می شد. توده کارگر در چنبره عواقب شوم  

این شکست بدون آنکه قادر به نقد ریشه ای گمراهه رفتن های صد ساله خویش باشد، آماده پرداخت عظیم ترین تاوان ها  

باتالق های جدید می شد. باور به قانون گرائی و مبارزه قانونی، دخیل بستن به سناریوی  در شکل غلطیدن به کجراهه ها و  

سیاه انتخابات و معجزه صندوق رأی، آویختن به نهادهای قدرت سرمایه داری، گره زدن سرنوشت کار و زندگی خویش 
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یا آن مافیای طبقه سرمایه دار  به رفرم پردازی های ماوراء ارتجاعی بورژوازی، چشم دوختن به کشف و کرامات این  

برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری ایران، فضای فکر و زندگی و کار و استثمار و مبارزه توده های کارگر را در  

 خود قفل می نمود.  

کارگر شرکت برای    5000بیش از    1365در یکی از روزهای فروردین سال  .  60اعتصابات کارگری نیمه دوم دهه  

،   ، ستاد تفتیش پلیسی»حراست« تفتیش بدنی هر روزه کارگران توسط متوالی چرخ تولید را در اعتراض به ساعت های

الغاء   از چرخش باز داشتند.  ،در درب ورودی شرکت کارگران متحد و همصدا، همراه با خانواده های خود خواستار 

تفتشی پلیسی خویش توسط عمال سرمایه و محاکمه مأمور مزدور گردیدند. رژیم سرمایه قوای قهر خودرا فورا به اطراف  

اد آنها قابل تحمل کارخانه فرستاد و کوشید تا همه را غرق وحشت سازد، به کارگران اخطار دهد که هیچ اعتراض و انتق

نیست. کارگزاران بورژوازی قادر به کتمان هراس خود از قدرت نمائی توده کارگر نشدند، آنها خود را ناگزیر دیدند که  

به تکرار احتمالی این نمایش قدرت و میدان داری بیأندیشند، بر همین مبنی بازرسی ها را تا حدی تعدیل نمودند و از دامنه  

 فشارها کاستند.  

شرایط غیر ایمنی محیط کار در رابطه با الیاف های سرطان زا و مضر پلی    ارگران پلی اکریل اصفهان در اعتراض بهک

استر، مواد شیمیائی مهلک، سرطان زا و تولید کننده انواع بیماری ها و اخراج تنها دکتر محل کار دست به اعتصاب 

بالف دار شرکت  درخواست سرمایه  به  دولت سرمایه  پوشان مسلح خونریز شد.  زدند.  کار گسیل چکمه  به  اصله دست 

اعتصاب یک هفته تمام طول کشید و سرانجام سرمایه داران و دولت آنها بود که راه عقب نشینی پیش گرفت. آنها وعده  

ضات  دیگر اعترادادند که برخی خواست ها را محقق سازند از جمله پزشک جدیدی را استخدام و در کارخانه مستقر سازند.  

کارگر اخراجی روغن نباتی پارس تهران، اخراج وسیع کارگران بنز خاور، اعتصاب   300کارگران عبارت بود از  

کارگر سیمان    2000آجرپزان شاغل کوره های آجر شهر همدان در اعتراض به سطح نازل دستمزدهایشان، بیش از  

کارگران موفق شدند و مانع تجدید حیات این نهاد  تهران متحد و همرزم »انتخابات« شورای اسالمی را تحریم کردند.  

از   پلیسی گردیدند. بیش  به اعتصاب    2000سرکوب  پنج شنبه تعطیلی شان دست  کارگر چیت ری مرکز علیه حذف 

واعتراض زدند. اما نهاد قهر و سرکوب پلیسی موسوم به شورای اسالمی کار با همه توان علیه توده کارگر وارد میدان 

را به شکست نشاند. صدور بخشنامه و تصمیم گیری های جدید مالکان دولتی پارک صنعتی ملی مبنی بر   شد و اعتصاب

کارگر همه بخش ها را به خشم آورد و آن ها علیه عمال سرمایه دست به اعتصاب زده و   12000افزایش ساعات کار،  

نفری کارگران با   12000کرد. اعتصاب  رژیم بالدرنگ دستور سرکوب وسیع صادر    .د ها شدندخواهان افزایش دستمز

آنکه در آن روزهای ماالمال از فشار سرکوب و سبعیت و بمباران و کشتارهای دو رژیم سرمایه داری بعث عراق و  

اسالمی ایران بسیار خوش درخشید اما قادر به ادامه کار و تحمیل خواسته های خود بر بورژوازی نگردید. کارگران به 

ند و متعاقب آن دستگیریها، به سیاهچال بردنها و شکنجه کردنها در سطحی وسیع آغاز شد. کارگران اعتصاب پایان داد

مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در اعتراض به بی سرانجامی وضع اشتغال همراه با عدم پرداخت غرامت کار در شرایط 

  66در ابتدای سال    مبارزه و پیکار کرده بود.مرگ آور جنگ، هزاران کارگر را به ستوه آورده و آماده فاز تازه ای از  

کارگران کمباین سازی اراک در اعتراض به حذف بخشی از دستمزد کارگران که »مزایا« نام داشت اعتصاب کردند و  

تهدید های نیروهای سرکوب پاسدار به مقاوت ادامه دادند و اعتصاب با پیروزی کارگران پایان یافت.     کارگران علیرغم

با لیست کردن مطالبات خود اعالم اعتصاب نمودند. آنها خواستار پرداخت    66کارگر در تابستان    4000تا    3000حدود  

به  از موقت  قرارداد کار همزنجیران خویش  تبدیل  در منطقه جنگی و شرایط سخت و  قید و شرط غرامت کار  بدون 

ب کارگران در نخستین گام از عوامل سرکوب درازمدت و دائمی شدند. سرمایه داران دولتی مؤسسه با مشاهده اعتصا

کارگران نیز از همزنجیران خود در فکری و شستشوی مغزی سرمایه برای چالش پیکار توده های کارگر مدد خواستند.  

کارخانه های نزدیک و شهرهای خوزستان طلب حمایت نمودند. تقاضائی که بدون پاسخ نماند. کارگران چند واحد صنعتی  

از خواسته ها و مبارزات همرزمان طبقاتی خود پرداختند. مقاومت کارگران زیر فشار یورش های سهمگین    به پشتیبانی

و سبعانه دولت سرمایه، در هم شکست. اعتصاب پایان یافت اما آتش اعتراض و مبارزه به هیچ وجه خاموش نشد و خیلی 

کارگر جنرال تایر تهران در اعتراض به افزایش   1000زود برای بار دیگر زبانه زد و مشتعل گردید. در همین تابستان 

از   کار  به    8ساعات  شدند.   10ساعت  پیروز  کارگران  و سرانجام  یافت  ادامه  کار کشیدند. کشمکش  از  ساعت دست 

صاحبان سرمایه عقب نشستند و افزایش ساعات کار منتفی گردید. دولت موسوی و سپاه پاسداران از مدیران کارخانه ارج  

است که ماشین آالت، ابزار کار، نیروی متخصص و خطوط تولید شرکت یکسره در اختیار صنایع نظامی کشور  نیز خو

قرار گیرد. کارگران کارخانه ارج به مخالفت برخاستند و خواستار الغاء این تصمیم شدند. اما رژیم با عزم جزم آماده  
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کار کشیدند و بر خواست الغاء مصوبه رژیم پای فشردند.  کارگر شرکت دست از  700انجام این نقل و انتقال بود. حدود 

در   کارگر بنز خاور   2000  این اعتراض به جائی نرسید و سرانجام ارج در صنایع نظامی جمهوری اسالمی ادغام شد.

در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان دست از کار کشیدند ، خواهان پرداخت فوری و بدون قید و شرط  66شهریور 

یا بهبود وضعیت اشتغال خود گردیدند. مبارزه دستم زدها شدند، همزمان خواستار اجرای »طرح طبقه بندی مشاغل« 

تأخیر در پرداخت مزدها با    کارگران به بار نشست. آنها پیروز شدند و مالکان شرکت را مجبور به عقب نشینی کردند.

کارگران شرکت لوله سازی خوزستان هم    66ه دوم سال  بیشترین شتاب، روال روتین کار سرمایه داران می شد. در نیم

اسیر همین وضعیت گردیدند. دستمزدها به تعویق افتاد و فشار بدهکاری، گرسنگی، بی داروئی، معضل تأخیر در پرداخت  

 کارگر دست از کار کشیدند.   4000اجاره بهای کومه مسکونی و همه بدبختی های دیگر کارگران را به ستوه آورد. حدود  

عمال سرمایه عقب نشستند، وعده و وعیدهای سرمایه آنها در محیط شرکت اجتماع نمودند و آماده تعیین تکلیف گردیدند. 

 داران نیز قادر به فریب کارگران نشد. با خواست های توده کارگر توافق شد و اعتصاب پس از دو روز پایان یافت. 

کارگر شرکت زامیاد علیه بیکارسازی ها دست   2000حدود    67  شاهد اعتراضات کارگری زیر بود. اردیبهشت  67سال  

 به اعتراض زدند. کارگران به اعتصاب ادامه دادند اما سرمایه داران حاضر به بازگرداندن اخراج شدگان نگردیدند. 

وای  اعضای شوراهای اسالمی کار همه جا زیر آوار نفرت توده های کارگر بودند. کارگران آنها را بخش الیتجزای ق

سرکوب و جاسوسان مزدور سرمایه دار و دولت سرمایه در میان خویش می دانستند. در کارخانه پارس الکتریک روند  

این انزجار و نفرت سرانجام شکل یک جدال و رویاروئی جدی به خود گرفت. کارگران »انتخابات شورا« را تحریم می  

اج برخی کارگران ماشین ها را خواباندند، تولید را متوقف کارگر صنایع فلزی تهران در اعتراض به اخر  500کنند.  

ساختند و گفتند که خواستار افزایش دستمزدها، آزادی بدون قید و شرط همزنجیران و بازگشت آنها به سر کار هستند.  

گرداندن  اسیر همرزم و باز  8روز اعتصاب را ادامه دادند و سرانجام موفق به آزاد ساختن    7کارگران مصمم و استوار  

آنچه در باال و به عنوان گزارش رخدادها در این برهه کوتاه زمانی آمد، صرفا استخراج نمونه هایی آنها به کار شدند.  

در بررسی کارنامه پیکار توده های کارگر در   برای بازشناسی برخی شاخص های مهم جنبش در طول آن سال ها است.

از فشار آوارهای سنگین فاجعه بارترین شکستها و تالش برای سال، شاید بتوان خزشی حلزونی برای    5این   خروج 

ازسرگیری پویه متعارف پیکار در یکی از وخیم ترین و سهمگین ترین دوره های حکمرانی فاشیستی ارتجاع بورژوازی 

ن به عنوان این هارا می توان چنین خالصه کرد : مطالبات معیشتی کارگرا  را خصلت نمای جنبش کارگری آن ایام دید.

حساس ترین و دقیق ترین بازنمای احساس توان یا قدرت حی و حاضر پیکار آنها درقیاس با دوره قبل سیر باالرونده  

یافت. وجود شوراهای اسالمی کار یا نهادهای شستشوی مغزی و سرکوب فکری و فیزیکی کارگران در وسیع ترین سطح 

یه اعزام به جبهه های جنگ. طنین تازه همصدائی ها، همبستگی ها و مبارزه علآماج خشم، قهر، نفرت و اعتراض شد.  

جمعبست نکات باال می تواند تصویری کم و بیش گویا  همرزمی ها. اعتصاب علیه الحاق کارخانه ها به صنایع نظامی.  

د و بر  از موقعیت جنبش کارگری در برهه زمانی مورد گفتگو به دست دهد. کارگران بر اقتضای هستی اجتماعی خو

خالف انگاره پردازی های رفرمیستی و سرمایه مدار احزاب لنینی حتی در این شرایط بسیار دشوار و ماالمال از مخاطره  

وارد هیچ خط کشی، منفک سازی و جدول آفرینی برای مبارزات جاری خود نمی گردند. انبوه اعتصابات را برای افزایش 

یه شرایط مرگبار کار در کارخانه ها اعتراض می کنند و برای تغییر این  بهای نیروی کار خویش سازمان می دهند. عل

شرایط مبارزه می نمایند. همزمان در مقابل تالش بورژوازی برای اعزام آنها و فرزندانشان به جبهه های جنگ ارتجاعی  

   میان دولت ها، دست به مقاومت می زنند. ولو در سطحی نازل، جنبش ضد جنگ راه می اندازند.

های به هم پیوسته آدم سوزی کرد. بر اساس آمارهای  دولت رفسنجانی چرخه بازتولید سرمایه داری ایران را کوره

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

برترین شاخص باال رفتن قیمت ها در بازار سرمایه نرخ برابری لایر با دالر که معتدر طول همین مدت تومان رسید. 

تر در حالی که قیمت مایحتاج اولیه معیشتی   تومان افزایش یافت. به بیان شفاف 175تومان به  9، از  ایران است داری

برابر فوران می کرد، منحنی افزایش  20ترین سطح ممکن  توده کارگر یا بهای بازتولید نیروی کار، حتی در نازل

ترجمه دقیق زمینی این ارقام آنست که فشارکوبنده و   برابر بالغ می شد.  8دها در صعودی ترین نقطه خود فقط به مز

جهش وار اضافه  و  خرد کننده استثمار کارگران حتی اگر از افزایش های چندین برابری ناشی از سیر تصاعدی 

در رژیم شاه حتی در شکوفاترین وپررونق   فته است.پوشی کنیم باز هم دو و نیم برابر باال ر های نسبی چشم  ارزش

درصدی مواجه بودیم. این نرخ در دوران سازندگی فاشیستی و  400و  300ترین دوره ها ما با نرخ استثمارهای 

در همان   1376تا  1368درصد را پشت سر نهاد. فاصله زمانی میان  1200و  1100میدانداری تیم رفسنجانی مرز 
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صوصی سازی با کوبنده ترین سرعت و شدت بساط مالکیت دولتی را جمع می نمود. اما دولت حال که توفان خ 

سرمایه بیش از تمامی دوره های دیگر تاریخ سرمایه داری ایران، حتی بیش از کلیه ممالک روز دنیا در بازسازی  

فشار افزاینده  نمود.چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی کشور و چالش بحران سرکش اقتصادی ایفای نقش می 

، فقر، بدبختی، آثار جنگ بر وضعیت روز زندگی کارگران هنوز پا بر جا سرمایه و دولت روز آن بر گرده کارگران

بود. همه این بلیه ها از پیش بر سر کارگران آوار بود، اما با آغاز کار دولت رفسنجانی بسیار حادتر و وخیم تر 

اشیستی به پایان نرسیده بود که تندباد اعتراضات و اعتصابات کارگری شروع به  هنوز سال دوم »سازندگی« ف گردید.

بیکار سازی توفیدن کرد. جنبش کارگری ایران به لحاظ تدارک پیکار در شرایطی نامساعد و حتی وخیم قرار داشت. 

ها به هم پیوستند، کارخانه بر انگیخت، آن  22کارگر را در   13000توده عظیمی از کارگران مجتمع کفش ملی خشم 

دست در دست هم، یکصدا، همرزم و همزمان چرخ کار و تولید را در سراسر این تراست غول پیکر صنعتی از 

توده کارگر شاغل در واحد »آزاده« دست به اعتصاب زد. اعتصاب هفت روز تمام به طول  چرخش باز داشتند.

یه عمال وارد مصاف شدند. در یکی از کارخانه ها عده ای از  انجامید. آنها در چند مورد با نیروهای مسلح دولت سرما

مزدوران را به گروگان گرفتند و آزادی آنها را به آزاد شدن تمامی رفقای زندانی همزنجیر موکول نمودند. اعتصاب 

به سر  در روز هفتم با قبول شفاهی برخی مطالبات از سوی سرمایه داران و دولت سرمایه به انتها رسید و کارگران 

  اخراج  حکم کارگر، های  توده  علیه خود  بربرمنشانه  یورش  اولین در  ایران خودرو شرکت جدید مدیریتکار باز گشتند. 

  به  کارگران . برانگیخت را  شرکت کارگر  هزاران قهر   و خشم  موج  که  ای  جنایتکارانه اقدام . کرد صادر  را قراردادی  کارگران

  فوت  بدون و  سراسیمه  که رفت پیش  آنجا تا کارگران  از کارفرما ترس و  هراس شدت .کشیدند  کار  از دست خبر  این شنود  محض

  مسکونی  های  خانه بهای اجاره  شدن  چهاربرابر  علیه کارگر  زنان گسترده  شورش . گردد باطل  اخراج  احکام همه  داد  دستور وقت 

  شهرداری  مصوبه  که  داشت اعالم کارگر  معترضان همه  تعجب میان در ه این انجامید که غروی ب  1374 پائیز در  شهر پیکان در

  10اعتصاب بیش از . آن ها از این فراتر رفتند و طرح طبقه بندی مشاغل را به سرمایه دار شرکت قبوالندند. است  ملغی

نیز یکی از این خیزش ها و   1369کوره پزخانه پیرامون شهر همدان در خردادماه سال  180هزار کارگر در 

کارزارها بود. دلیل اعتصاب مطابق معمول تشدید روزافزون فشار استثمار کارگران، کاهش سهمگین دستمزدهای 

واقعی و تنزل خرد کننده و مرگبار سطح معیشت آنان بود. در روز هفتم اعتصاب قوای قهر سرمایه وارد میدان  

ه های مسکونی کارگران شروع به دستگیری  گردید. سپاه پاسداران با شبیخون های گسترده و یورش شبانه به کوم

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

اعتصاب ادامه دادند و خواست آزادی همزنجیران را بر مطالبه افزایش مزدها افزودند. سرمایه داران و قوای قهر آنها 

، لحظه به لحظه حلقه فشار را تنگ تر کردند، در حالی که آجرپزان به شدت تنها بودند. کارگران بر همین اساس

کارخانه ها و مراکز دیگر کار، آنها را تنها گذاشتند، به حمایت از آنان برنخاستند، دست همبستگی به سوی آنها دراز  

رپز پس از هفده روز تعطیل چرخه تولید، نکردند. در چنین وضعی امید به پیروزی رنگ باخت و توده کارگر آج

چاره کار را در عقب نشینی دید. کارگران اعالم داشتند که در صورت آزادی کل رفقای همزنجیر به سر کار باز می 

رداری تهران  شه  1369 سال بهشت  اردی ماه پایان درگردند و دولت سرمایه به قبول این خواست رضایت داد.  

به این عمل دست از کار   اعتراض در موتورکار کارگر 2000. زد باز سر کارگران زددستم موقع به ازپرداخت

مدیرعامل  فوری شهردار تهران چاره کار را در عقب نشینی دید. به عزل  در پایان روز دوم اعتصاب،کشیدند. 

دادن  شهرداری رضایت داد. حاضر به پرداخت یک ماه دستمزد معوقه کارگران شد و در باره سایر خواست ها به 

شبکه آبرسانی پایتخت،  اعتصاب کارگران آب و فاضالب تهران برای افزایش دستمزد. وعده و وعید اکتفاء نمود.

اعتراض گسترده اهالی شهر کوشید تا با وعده و وعید ساعت به ساعت مختل تر شد و دولت رفسنجانی در هراس از 

کارگر نساجی بهشهربرای افزایش  4000با  اعتصاب کارگران نساجی های شمال .کارگران را به سر کار باز گرداند

همزنجیران خویش در صنایع نساجی شمال، اصفهان وشهرهای دیگرکمک خواستند.   دستمزد شروع شد. آن ها از

اعتصاب  وب، کاغذسازی، نیرو و شیالت همبستگی خویش را با اعتصاب کنندگان ابراز داشتند. کارگران صنایع چ

از همان آغاز کارگران کوشیدند تا اعتصاب را از  در اعتراض به عدم دریافت دستمزد.   کارگران »مبلیران«

را مبارزه شمار هر چه کثیرتر چهاردیواری کارخانه خارج سازند. به تعطیل چرخ تولید بسنده ننمایند، مبارزه خود 

افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار  جاده کرج را مسدود کردند. اعتصاب کارگران بنز خاور با  آحاد طبقه خویش کنند.

آغاز شد. صدها کارگر   1374تیرماه سال  31و ایمنی محیط اشتغال، رایگان شدن هزینه ناهار، پاداش ساالنه روز 

یکصدا و متحد برای افزایش دستمزد   1373اطراف ارومیه در صبح روز دوم فروردین کوره پزخانه  42شاغل در 

کارگر شرکت چوب اسالم علیه سطح نازل دستمزد اعتصاب کردند. آنها جاده میان اسالم و   500دست از کار کشیدند. 
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»خودروسازان« در  رشت را مسدود ساختند و از کل عابران خواستار استمداد و حمایت شدند. سرمایه دار شرکت 

به کارگران اخطار داد که اخراج خواهند شد و در صورت نیاز سرمایه داران زامیاد، شاید به   1374خردادماه سال  

رژیم سرمایه مطابق معمول نیروی  آن شرکت منتقل گردند. کارگران به مقاومت برخاستند و دست به اعتصاب زدند. 

گران را دستگیر و روانه سیاه چال های شکنجه نمود و اعتصاب به نتیجه  سرکوب روانه کارخانه کرد، تعدادی از کار

 ای نرسید.  

اعتصاب صورت گرفت. بخش اعظم این اعتصابات در رابطه   25  بیش از  87در دوره اول رئیس جمهوری احمدی نژاد در سال 

کامیون   هرانند کارگر ۱۷۰۰ حدهایی نظیربا تعویق دستمزدها و برخی سطح نازل دستمزد ها بود. مهمترین این اعتصابات در وا

بافت و ریسندگی  کارگران نساجی کردستان، فرش غرب  ،نفر از کارگران شرکت کاغذ سازى پارس هفت تپه  800حدود  ، اهواز

کارگران شرکت پیمان   ،کارگران راننده قزوین ،تاکسی در بوکان گانرانند ،کارخانه الستیک البرزکارگران پرریس سنندج 

کارگران   ،معلمان مدارس راهنمایی سنندج اداره ی برق گیالن، کارگران ،کاری گودرزی پیمان کار شرکت فالت پارس

کارگران   ،كارگران شركت لوله سازي لوشان بندر انزلي ،کارگران کارخانه ی چینی سازی حمید ،کارخانه پتروشیمی لردگان

  ساز مکان کارخانه کارگران ،پیمانغرب  برق  کارگران شرکت ،راككارگران شركت صنایع ا ، شرکت سبالن پارچه اردبیل

کارگران شرکت نیپک )پیمانکار شرکت پتروشیمی هکمتانه  ،کارگران شهرداری خرمشهر ،نیپک" "  کارگران شرکت ،اصفهان

 .  صندوق نسوز کاوهكارگران كارخانه  ،همدان(

واحد درهای خودرا بروی کارگران بستند،  1000تعطیلی واحدهای کار و تولید ادامه یافت و در طول سال بیش از  88در سال   

انبوه کارگران بیکار را روانه فقر، دربدری و خانه نشینی کردند و خود سرمایه های تولید شده توسط این کارگران را بر هم 

ردیدند. خواسته های اولیه کارگران بر خاسته از همین شرایط و هستی بود. بازگشت به کار،  گر تولید گانباشته و راهی عرصه دی 

پرداخت دستمزدهای معوقه و اعتراض به بیکار سازی. اهم حوزه های پیش ریز سرمایه که در آن ها اعتصاب و اعتراض  

خانه های شبستر، اداره مخابرات سنندج، مجتمع کارگران بیش از حوزه های دیگر بود و انعکاس داشت عبارت بودند از. کوره پز

نیشکر هفت تپه، کارخانه کرپ ناز، پتروشیمی پلی اتیلن، شرکت شوکا، معلمان حق التدریسی، ریندگی پردیس، کارخانه فمند، 

لبرز، صنایع فلزی تهران، پروژه ساخت شهر ارومیه، پارس متال، شرگت رگا، نساجی سیمین، واکن سازی گارس اراک، چینی ا

احیاگستر سبز، شرکت آی تی آی، شهرداری اهواز، قند کامیاب، صنایع مخابراتی راه دور، کارخانه مخابراتی شیراز، تاکسیرانان  

  205به  و اعتصابات کارگری در این سال  تربت حیدریه، شرکت اتوبوس رانی خرمشهر و آلومینیم اراک. تعداد کل اعتراضات

 صاب بود.  درصد آن اعت  45رسید که حدود 

واحد کار و تولید تعطیل کردند و سرمایه های   700درصد واحد های کار افزایش یافت.   50به بیکار سازی نزدیک به   89سال  

خودرا به حوزه ها و مناطق دیگر و خارج از کشور، آن جا که سود بیشتری حاصل می کنند منتقل کردند و توده های کارگررا  

این بیکار سازی ها یا با بستن درب واحد کار بروی کارگران صورت گرفت و  هوت بیکاری کردند. گرسنه، بی سرپناه، راهای بر

یا بخشی از نیروی کار مزدی آواره و راهی فقر و بدبختی گردید بدون این که صدایی از سایر هم زنجیران آن ها که کاری داشتند  

  49ت بکار، درآید. مناطق صنعتی و کار در اطراف تهران حدود  و نانی برای خانواده خود بدست می آوردند، درحمایت و بازگش

  7هزار کارگر بیکار شدند. در این منطقه   52درصد از نیروی کاررا در بیکاری ثبت کردند. فقط در عسلویه   80درصد، قزوین 

ون کارگر از کار بیکار شدند. . در کل ایران نیم میلی فاز به سپاه پاسداران و بخش های مختلف اقتصادی این غول عظیم واگذار شد

می دهد. کل   29تا  15درصد نیروی کار در سنین  50گزارش های نهاد های سرمایه جمهوری اسالمی خبر از بیکاری 

درصد اعتراض بود. کاهش   59درصد اعتصاب و  31رسید که از آن   248اعتراضات این سال مانند سال پیش به رقم باالی  

از نبود کار برای اعتصاب بود. کارخانه لوله سازی اهواز، ترمینال زگرس اهواز، باراندازان   اعتصابات بطور طبیعی ناشی

تهران، کارخانه گندله سازی   آبادان، اتوبوسرانی اهواز، شرکت رامکو )پتروشیمی فجر( مجتمع گوشت فارس، صنایع فلزی

ان، کارخانه سنگ گل گهر و سد داریان از اهم مراکز  سیرجان، فوالد مبید، معادن ذغال سنگ طبس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهر

 اعتصاب کارگران علیه اجحافات سرمایه داران بود. 

  شبه رایگانسال گسترش فقر، ادامه بیکارسازی ها و هجوم سرمایه داران به دستمزدهای سالخی شده در زیر حد فقر و  90سال  

ی انباشت سرمایه کردند. در این سال پروسه تعطیل واحد های کار و  کارگران در شکل عدم پرداخت و تبدیل آن ها به سود، راه

واحد رسید. اهم اعتصابات و اعتراضات حول   1200تولید وارد فاز نجومی شد و طبق گزارش عمال دولتی سرمایه رقم آن به 

ارگران در همه  ک.  درصد( بود 19اعتصاب ) 79که از این  407دور می زد. کل اعتراضات کارگرای   دستمزدهای معوقه

و نشان دادن خشم و قهر  انیجهنم، در همه مناطق، در حال مبارزه، اعتصاب، عص  نیشهرها، در پهندشت گسترده ا

از فالکت همه  یو مرگ ناش یداروئ یو فقر و ب یفشار گرسنگ  از .بودندداران و دولت آنها  هیسرما ه،یسرما هیخود عل

کرمان   .زدند فقط به این واحد های کار و تولید محدود نبود اما اهم آن این استآمده و دست به اعتراض می  وهرا به ست

خودرو، کاغذ سازی مراغه، ایرانیت شهر ری، روغن نباتی نازگل کرمانشاه، فوالد سباران، سوخت فلزات ابهر، 

ریز، مخابرات راه چکیده صنت ساوجبالغ، پارس جنوبی، فناوری شیمیایی گالن، سد بندسیر سنندج، ایران خودرو تب
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دور شیراز، فارسیت درود، درخشان ماکارون پارس، سبالن پارچه اردبیل، سیلوی روکندی اردبیل، کوره های آجر 

پزی رشتخوار، کاغذ سازی کارون، گوشت ریاران، پارسیون خرم آباد، ایران خودرو دیزل، تاژ قزوین، معدن طالی 

 آق دره.

فرش اصفهان و بیکار کردن هزاران کارگر با مزدهای شبه رایگان آغاز می  درصدی صنایع  50با تعطیلی  91سال 

هزار کارگر شرکت عظیم راه آهن تراورس ادامه می یابد. کارگران یک سوم خودروسازی ها در   2شود و بیکارکردن 

ن شده توسط  هزار کارگر کوره پز خانه های پاکدشت با دستمزد های زیر حد فقر تعیی 4این سال بیکار می شوند و 

سرمایه داران راهی برهوت فقر بیشتر می گردند. این سال غول مخوف راسیسم علیه کارگران افغان سر از آستین  

بیرون می آورد و با اخراج این توده های زحمتکش در واحد های کار و تولید، که همواره در جهنم سرمایه داری ایران  

در هر مورد جنایتی که علیه بشریت می کند به سوی آن ها نشانه می گیرد.  و انگشت اتهام سرمایه مورد ستم دوگانه اند

بیکار کردن کارگران در شهر های یاسوج، ماهشهر، هرمزگان، قزوین و کاشان ادامه می یابد. مجلس جمهوری  

کار در  هزار کودک باز مانده از تحصیل یا در واقع کودکان 265میلیون  3اسالمی سرمایه در گزارشی اعالم کرد 

جهنم سرمایه داری ایران به پای می سوزند، پرپر می شوند و از بین می روند. کل اعتراضات و اعتصابات ای سال به  

درصد اعتصابند. کارگران شرکت های کشت و صنعت کارون،  31درصد اعتراض و   69می رسد که از آن  242رقم 

ریلی هستیا و   تمرجین، فوالد زگرس، نساجی مازندران، شرکت حمل و نقلدگان کامیون نکارخانجات صنایع فلزی، ران

تراورس، سیمان سپاهان، رانندگان سیمان خزر، نساجی مازندران و پتروشیمی اصفهان از جمله مراکز کاری هستند که  

نند، نیروهای  مبارزه طبقاتی کارگران برای بقا شدید است. کارگران اخراج می شوند، بیکار و گرسنه اعتراض می ک

سرکوب سرمایه حمله می کنند، دستگیر می کنند، ضرب و جرح، گرانی شالق ستم طبقاتی بر تن کارگران می بارد. 

مجلس اسالمی سرمایه اعالم می کند نیم میلیون زنان کارگر با یک دهم دستمزد زیر حد فقر دیگر کارگران مسئول نان 

 50مهاجرت کارگران از مراکز شهرها به حاشیه نشینی، با افزایش  آور خانواده های خود هستند. موج جدیدی از

  5بیش از  85تا  75همزمان مرکز آمار سرمایه گزارش می دهد که بین سال های   درصدی اجاره بها آغاز می شود

. ترک  ندایران سرمایه حذف شده اند و ساکنان فقیر آن ها راهی کپر نشینی در شهر ها شده ا هزار روستا از جغرافیای

کارگران بعلت شیوع جدید فقر و بیکاری والدین آن ها آغاز می گردد و این کودکان را به خیل انبوه  تحصیل فرزندان

کارگران بیکار، دستفروش و دیگر حوزه های سرمایه می افزاید. شورش های توده ای در شهر های نیشابور اصفهان  

ظم سرمایه خبر می دهد. نیروهای امنیتی از شورش قریب الوقوع توده  ازنوع جدیدی از مبارزه طبقاتی کارگران علیه ن

های گرسنه در شهرهای بزرگ گزارش می دهند. موج خودکشی جوانان بیکار اپیدمی دیگر سرمایه است که به جان  

کار   طبقه کارگر شالق مرگ می زند. کارفرمایان جهت حصول سود های نجومی تر به کارگران اعالم می کنند یا قبول

  بی قرارداد یا اخراج و به این ترتیب قراردادهای سفید امضاء در محیط های کار و تولید متداول تر می گردد.

درصد کارگران کارخانه ها بیکار شده   55با ادامه بیکار سازی ها آغاز می گردد. در این سال بطور متوسط  92سال  

درصد نیروی کار خودرا  50ه سازی با شروع تحریم ها جدید واحد قطع 137اند. حوزه های پیش ریز سرمایه نظیر 

اخراج می کنند. تعویق دستمزد های کارگران به ماه ها کشیده می شود و کارگرانی که تا کنون دست به مبارزه، اعتاب  

اما   کوشند تا قدرت خود را ظاهر سازند، یدهند، م یاعتراض سر م ادیکنند، فر یمبارزه مو اعتراض می زدند حال 

، های معوقه دستمزد یاعتصاب برا یاندازراه  شیپ ی است. تا چند میو تسل یفرسودگ  ،یتلخ فروماندگ ثیحد زیهمه چ

و   یجنبش کارگر یشد، از زبون  یم ینازل، محقر و سازشکارانه تلق یی، خواست هاحفظ کار و جلوگیری از اخراج

از  ،یو تباه صالیاست ، یریگ نیدر زم یجنبش کارگراما اکنون  بود نیداد و واقعا هم چن یخبر م سمیکالی سند یالیاست

 افتیدر رانیکارگر ا یتوده ها  هاست ک خیتار یفاجعه انسان نیهم فراتر رفته است. بزرگتر یدار هیانحطاط سرما  هیپو

گروه گروه  . نندی ب یها م یروزیو رکورد پ  کارهای را فتح الفتوح پ شتریمعوقه شش ماهه و ب یسه ماه مزد از دستمزدها

در  به عجز والبه می افتند.  در مقابل نهاد های سرمایه به التماس و درخواست دستمزد های معوقه و باز گشت بکار

توسط چنین شرایطی شوراهای اسالمی سرمایه بعد سال ها سکوت و موج تنفر از جانب کارگران بر علیه آن ها، 

در این سال فسایی که برسر جنبش کارگری می رود نقش بازی کنند. سرمایه بار دیگر نبش قبر می شوند تا دراین وان

قتل کولبران و ، قتل دو فعال کارگری افشین اسانلو و ستار بهشتی توسط زندان بانان و عمال قانون و سرکوب سرمایه

اعتصاب و   336موجی از نفرت در بین کارگران بر علیه سرمایه برمی انگیزد. در این سال  آتش زدن کودکان شین آباد

درصد اعتصاب است. مراکز کاری که در آن ها   46درصد اعتراض و  54ری صورت می گیرد که از اعتراض کارگ

ه نورد لوله صفا،  مبارزه ای صورت گرفته عبارتند از مجتمع فوال اهواز، شرکت قطعات توربین شهریار، کارخان 

شرکت صنعت دریایی ایران )صدرا(، فوالد زاگرس، تراکتور سازی تبریز، ذوب آهن کردستان، بیمارستان امیرکبیر،  
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، رانندگان کامیون شهرستان جم، کارخانه آلومینینم المهدی هرمزگان، کارخانه رسیت درود، 16و  15عسلویه فاز 

ورسازان عسلویه، شهرداری شوشتر، رانندگان کامیون شهر کرد، کشتی  نیشکر هفت تپه، شهرداری اهواز، شرکت مح

نظم سرمایه در هر دور باز تولید خود بیگانگی انسان از کار خود، محصول کار و  سازی بندر عباس، راه آهن درود.

گیتی می گسترد، کلیت زندگی را، عمیق تر می کند. سرمایه هر قدر افزایش می یابد و گسترده تر دامنه خودرا در پهنه 

کارگر را بیشتر و عمیق تر از رش واقعی خود باز می دارد، نیرومندی آن با فروماندگی کارگر ارتباط مستقیم دارد. هر 

چه وسیع تر بساط قانون پهن می کند کارگر را زبون تر، تسلیم تر و پیرو تر از پیش به پویه ی سرمایه وابسته می  

ر کدام از دم و بازدم هایش، عقل و شعور و شناخت کارگر را موحش تر از پیش به دار  سرمایه در ه نماید. در یک کالم 

معیارها و موازین پویه ارزش افزائی خود میخکوب می کند، سهمگین تر از قبل به توان چاره گری واقعی طبقاتی او شبیخون  

گی مزدی است ساقط می گرداند. این سرنوشتی  می زند، مرگبارتر از پیش او را در منجالب آنچه مقتضای ماندگاری نظام برد

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 با  

ستیزی را تا منتها   آگاهی طبقاتی بر منافع خود گره نزنیم، مستقل و سرمایه ستیز خودرا در مقابل آن مجهز نکنیم و این سرمایه

علیه سرنگونی این نظم جهنمی و لغو کار مزدی پیش نبریم، سرنوشتی جز گردن نهادن بر آن چه این نظم جهنمی بر ما روا می  

 دارد و حکم می کند نداریم.  

به افزایش نباید فقط به این محدود شود که می بایست آنرا  1395نتیجه گیری از مبارزات کارگران ایران در طول سال 

دستمزدها و کاهش ساعات کار گسترش داد بلکه پیشرفت آن و ریشه دوانیدن در میان کارگران، ایجاد اعتماد به نیروی 

خود و درس آموزی از تجربه های خود در روند ایجاد هسته های شورایی کارگری بس مهمتر است. یکی از مسایلی که 

ختالف بین کارگران بر اساس قراردادهای کار آن ها است. بورژوازی جنبش طبقه کارگر ایران از آن رنج می برد ا

بسیار خوب می داند که چگونه بخش های مختلف کارگری در حوزه های متفاوت و حتی یک حوزه معین پیش ریز  

سرمایه، را به جان یکدیگی به اندازد بطوری که یک گروه کارگران دست به اعتصاب و اعتراض می زنند، دیگر  

ران حتی در همان واحد تولید منتهی با قرار دادی دیگر نظیر موقت، سفید و غیره سکوت می کنند و از پشتیبانی  کارگ

کارگران معترض و اعتصابی خودداری می نمایند. این وضع اسفناک گاهی تا آن جا پیش می رود که هنگامی که نوبت  

دیگر بی اعتنائی کامل کارگران یک شهر و یک جامعه  به این گروه کارگران می رسد گروه اولی سکوت می کند. مسله

محدود به اعتراضات کارگرانی است که وصعی به غایت اسفناک تر از دیگران دارند. بعنوان نمونه اعتراضات 

کارگران شهرداری ها که تعداد آن ها در سال گذشته کم نبود، بسیار به ندرت از پشتیبانی اهالی کارگر صنایع و  

ور دار شدند. کارگران شهرداری ها تقریبا اغلب مفت و مجانی کار شاقی که از صبح سحر آغاز می شود  موسسات برخ 

 را انجام می دهند و صدای اعتراضشان هیچ شنوائی ای از جانب دیگر کارگران ندارد. 

بیانداز و حکومت   ایجاد قراردادهای رنگارنگ کار، تقسیم کردن کارگران به کارمندان، معلمان و غیره سیاست اختالف

کن طبقه حاکم ایران و کال دولت های سرمایه داری است. این سیاست فقط برای کارگران ضرر می آفریند و آن ها را  

از همکاری و همیاری یکدیگر باز می دارد. تقسیم کارگران به گروه های مختلف که همواره سیاست طبقه حاکمه بوده  

حساس غرور را بوجود می آورد که گویا آن ها به طبقه خاصی غیر از طبقه  است، در برخی از این گروه ها این ا

کارگر تعلق دارند و این موقعیت برای آن ها مزیت ویژه ای می آفریند!! در حالی که این جز سراب چیز دیگری نیست  

ار و دولت آن در  و فقط یک احساس است که مبنای واقعی ندارد، تنها معنای آن هدفی است که طبقه حاکمه سرمایه د

پراکندگی کارگران دنبال می کند. نامیدن بخشی از طبقه کارگر با عنوان کارمند، معلم، بهیار و غیره فقط نامی است که  

کارگران را دچار فریب و اغوای تعلق به طبقه ی واهی می کند که ثمره ی آن نصیب سرمایه داری می گردد. این در  

دی یک نظام هستیم و بوسیله یک طبقه استثمار می شویم. بخش مهمی از طبقه کارگر  حالی است که ما همه کارگران مز

میلیون حاشیه نشین شهر های ایران طبق   20ایران در حاشیه شهرها، کپر ها و حلبی آبادها زندگی و کار می کنند )

ایران اند. بخش مهمی از  ، مجلس شورای اسالمی سرمایه(. این توده عظیم ارزانترین نیروی کار 1395سرشماری سال 

آن ها سالیان دراز کاری نداشته اند. فقر تسلیم طلبانه این جمعیت عظیم طبقه کارگر ایران هیچ گونه همدردی و همیاری 

دیگر کارگران را بر نمی تابد. این فرو دست ترین و بی پشت و پناه ترین بخش طبقه کارگر که احتماال نزدیک به نیمی  

پشتوانه دیگری ندارند.  57تا  54را تشکیل می دهد جز حماسه های قبل یعنی شورش های سال های  از طبقه کار ایران

کارگرانی که از هیچ چیز شانس نیاورده اند، نه کار ثابتی داشته و همیشه بد بخت ترین بوده اند و حتی از پشتیبانی هم  

ین اقشار کارگر ایران همراه با کارگران شهرداری ها  زنجیران حوزه های دیگر سرمایه نصیبی نداشته اند. این پائین تر

اگر روزی متشکل شوند و دست به حرکت و اعتراض زندد آن وقت می توان از جنبش کل طبقه کارگر ایران سخن  

گفت و به آن امیدوار بود. زیرا ما نمونه آن را در دوران انقالب که به شکست بهمن انجامید دیدیم که چگونه آغازگر 
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انقالبی طبقه کارگر ایران بودند. بهمین دلیل و نیز به دلیل کثرت این نیروی عظیم و هم چنین فقر و بدبختی آن جنبش 

ها، طبقه کارگر ایران و بخصوص آن بخش آن که در کارخانه ها، موسسات تولیدی، توزیعی و خدماتی کار می کنند  

در عین حال نه تنها حرکت موثر اجتماعی نخواهند بود.  بدون کمک، همیاری و تشکل یابی این خیل عظیم قادر به هیچ

تاریخا هیچ نیروی خارج از طبقه کارگر و از باالی سر آن نتوانسته حتی قدمی آن را به اهدافش نزدیک کند، احساس بی نیازی به  

. مبارزه ضد سرمایه  نیروی باالی سر در یک یک اعتصابات و اعتراضات سال گذشته به خوبی نمایش این احساس کارگران است

داری خود پو حتی در آن جا که بی انسجام است، حتی آن جا که بر سر دستمزد و نان روزانه، بر سر دستمزد های عقب افتاده می  

باشد، ماهیت واقعی حرکات و مبارزه ی ضد کار مزدی است در یکایک این اعتراضات و اعتصابات علیه نظام مزدی بدون اتکاء  

و هوی اتحادیه های رنگارنگ باالی سر خود و با اتکاء به نیروی طبقاتی خود برنامه ریزی و عمل کرده است.    و توجه به های

تعداد اعتصابات از نظر قدر مطلق نیز افزایش یافته است بطوری که در   و  1395سال  در علیه سرمایه ایران انحرکات کارگر

اعتصاب در ماه( و سه ماهه   25اعتصاب ) 76وم  اه(، در سه ماه هه ساعتصاب در م 12اعتصاب )تقریبا  71شش ماه اول سال 

  1.5که این خود نشان می دهد که تعداد اعتصاب ها در سه ماهه آخر سال  ماه صورت گرفته است هر اعتصاب در 40 چهارم

ش داشته است بطوری که  عالوه بر این کل حرکات کارگری نیز در همین سو افزای  .برابر تعداد آن در سه ماهه سوم بوده است

 حرکت بوده است.  440و در سه ماهه چهارم  426حرکت، در سه ماهه دوم  666تعداد آن در شش ماه اول سال 

این روند مبارزه خود جوش طبقه کارگر در طول تاریخ آن و در سراسر جهان کنونی بی نظیر بوده وهست. این علیرغم  

ساخته و نهاد های سرمایه داری در تحت کنترل در آوردن جنبش این طبقه همه ی تالش های احزاب، اتحادیه های خود  

بوده و هست. آن چه که خودجوش از درون طبقه کارگر می روید ضد کارمزدی است. پیداست که رشد این جنبش همواره  

ا و سازمان های  از جانب نیروهای اهریمنی سرمایه داری محدود می گردد. این جنبش در آن جائی که به دام اتحادیه ه

رنگارنگ سرمایه داری می افتد و پرچم مبارزه ضد کار مزدی را به نفع این نهاد ها و منافع طبقه سرمایه دار بر زمین  

می گذارد به همان اندازه در مبارزه روزمره اش شکست خورده است. اما همانطور که همه می دانیم هرگز مطالبات 

آن ها نیست، زیرا این خواسته ها موقتی هستند و فردا به امور بدیهی تبدیل می  امروزه کارگران خواسته های فردای  

و مطالبات جدیدی جای آن ها را می گیرند. این روش مبارزه طبقه کارگر است. طبقه کارگر در مبارزه ی روزمره    شوند

بهمین دلیل همواره به تجربیات  اش بالفاصله لغو کار مزدی را مطرح نمی کند اما همواره در این جهت حرکت می کند  

   خودش تکیه می کند.

در ادامه همان پروسه ای است که در سال قبل شاهد بودیم. درصد اعتصابات در سه    96روند مبارزات کارگری در سال  

 4.5این در حالی است که تعداد حرکات کارگری در همین مدت از    ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم دوبرابر شد.

افزایش یافت.    5.4در روز در سه ماهه سوم به  حرکت   از    در روز    اعتصابات  متوسط  تعدادحرکت در روز   1نیز 

با سال قبل نیز قابل    96کارگری سال    اعتصاب ارقام  .افزایش یافتاعتصاب   2.6اعتصاب در روز در سه ماهه سوم به  

در حالی که اعتصابات   چشمگیر است.   95ل  نسبت به سا  96مقایسه است و رشد اعتصابات بخصوص از نیمه دوم سال  

  76  اعتصاب در هر ماه رسید.   56این رقم به    96در سال    ،بود  اعتصاب در ماه  12  حدود   95درشش ماهه اول سال  

افزایش یافت. و سه ماهه چهارم سال  96اعتصاب در مدت مشابه سال   94به رقم  95وم سال در سه ماه هه ساعتصاب 

)نزدیک به دوبرابر( اعتصاب رسید. پیشرفت جنبش    234به رقم    96بود که در مدت مشابه سال    اعتصاب  121شاهد    95

حرکت کارگری صورت    199کارگری در شکل گسترش اعتصابات در اسفند بیشتر نمایان شد بطوری که در این ماه  

یشه در همان عواملی ر  96درصد آن بشکل اعتصاب ظهور کرد. رشد اعتصابات در سه ماهه چهارم سال    54گرفت که  

 پیشین پیکارهای مستقیم  ادامه  ها،  خیابان  در  مبارزهدارد که موجب خیزش کارگران و بیکاران خیابان در ماه دی داشت.  

بود و به این ترتیب جنبشی که ریشه در مراکز کار داشت در تاثیر    کار  مراکز  سایر  و  دانشگاه  بیمارستان،  کارخانه،  در

توده های فقیر کارگر شهرها بود، شورشی که سلسله جنبان آن نیروی جوان کارگری و فرزندان خانواده  متقابل با خیزش  

دارد و در متن آن    های کارگر انتشار دهنده و پیش برنده آن بودند. مبارزه کارگران تنها نشان از تضاد کار و سرمایه

غیره   و  نشده  پرداخت  دستمزدهای  دستمزدها،  میزان  بر سر  کارگران  های  درگیری  و  اعتصابات  گیرد.  صورت می 

امروزه فقط از ادامه مبارزه آن ها با سرمایه حکایت دارد. این نیز اشتباه است که گفته می شود کارگران فقط در فکر  

زی، گدایی و فقر مطلق است که مبارزه می کنند. مبارزه کارگران همواره با  شرایط بهتر کار، بیرون آمدن از بی چی

سرمایه داران جریان داشته و دارد، این از تضاد غیر قابل اجتناب بین سرمایه و کار است که امروزه بقدری شدید و خشن  

گران ایران چهل سال پیش است که به سرعت به انفجار می رسد. اگر به تاریخ مبارزات کارگری و شرایط زندگی کار

بازگردیم می بینیم که این فقط فقر و تنگ دستی آن ها نبود که زمینه ساز مبارزات آن ها می گشت بلکه عنصر اصلی  

یعنی تضاد کار و سرمایه بود که اعتصابات توده ای را دامن می زد و اقشار عظیمی از کارگران را به حرکت در می  
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وز کارگران ایران را نتیجه استبداد خشن رژیم سرمایه، فقر عظیم توده های کارگر و آینده  آورد. آن هایی که مبارزات ر

تاریک آن می دانند سخت در اشتباه اند. کارگران اروپا که بیش از صد سال است روح مبارزاتی ضد سرمایه داری خودرا  

مایه داران جلو آن ها می اندازند راضی اند و  به رؤسای اتحادیه ها و احزاب رفرمیستی فروخته اند و به تکه نانی که سر 

حتی در دفاع از دست آورد های مبارزاتی پیشین خود نیز عاجز اند، را چگونه توجیه می کنند. کارگران می توانند اسیر 

توهم آفرینی های سرمایه دارانه شوند و سرنوشت خودرا در تمکین کردن به رابطه خرید و فروش نیروی کار محدود 

ند. آن ها می توانند آینده خود و فرزندانشان را در مقابل دستمزدی ناچیز و در شرایطی که خود کوه های هرچه انبوه نمای 

، به بورژوازی بفروشند و برای همیشه به روابط بردگی مزدی تمکین کنند و یا چنان که در صده  می آفرینند  تر سرمایه

نی این روابط و حتی در کمون پاریس به سرحد لغو کار مزدی برسند. نوزدهم و قبل از آن نشان دادند تا سرحد سرنگو

سطح رشد جنبش کارگری از نازل بودن خواست های کارگران روشن نمی شود. این که کارگران ایران و بخش مهمی  

. ما در از کارگران چین بخاطر دستمزدهای عقب افتاده مبارزه می کنند عقب ماندگی مبارزاتی آن ها را نشان نمی دهد

اروپا و امریکا هر ساله شاهد برخی اعتصابات کارگری هستیم که انگیزه آن ها افزایش دستمزد و شرایط بهتر کار است  

انجام نمی شود بلکه همگی تحت رهبری اتحادیه ها و احزابی    سرمایه داری  اما هیچ یک از آن ها بر مبنای مبارزه ضد

ری ندارند لذا تمامی این تالش ها در نهایت به استحکام روابط کار مزدی می  هستند که هدفی جز بقای روابط سرمایه دا

انجامد و کارگران هرچه بیشتر به سرنوشت خود در این روابط خو می گیرند. بنابراین در تمامی موارد ذکر شده این خود  

ن را نشان می دهد. خام  جنبش کارگری و سطح سازمان یافتگی شورایی ضد سرمایه داری آن است که رشد و پیشرفت آ

فکری کارگر اروپایی که در چنبر توهمات سرمایه داری سرنوشت خودرا با بقای سرمایه گره زده است و اعتماد مطلقی  

به سازمان های بورژوایی اتحادیه ها و احزاب رنگارنگ آن دارد که گویا از منافع طبقاتی او دفاع می کنند، به جایی 

مایه ها سود های کالن از گرده کارگران بیرون نکشند، اگر حتی این حداقلی که سرمایه داران  رسیده است که اگر این سر

بعنوان دستمزد، حق بیمه و بازنشستگی آن ها در نظر گرفته اند، چشم انداز روشنی که جلو گیرنده از افول نرخ سود  

ین افول نباشد همانطور که در بحران اخیر باشد پیش چشم سرمایه داران ایجاد نکند و بطور عملی ضامن جلوگیری از ا

و بعد از آن شاهد بودیم نه تنها افزایش سن کار )افزایش سن بازنشستگی(، سیال بودن روزهای کار )بدین    2008سال  

معنی که هرگاه کارفرما احتیاج به نیروی کار نداشت براحتی آن را روانه خیل عظیم بیکاران می کند و هرگاه رونق  

ر پیش بود نیروی کار را بکار می گیرد( بلکه حتی سطح دستمزد ها نیز پایین و پایین تر می رود. در این  اقتصادی د

شرایط کارگرانی که هیچ سازمان خودپوی کارگری بر مبنای تضاد کار و سرمایه ندارند و همه امید خودرا به سازمان  

جالب بد بختی، فقر و نا امیدی ندارند. در این شرایط  های بورژوایی سرمایه بسته اند، هیچ راهی جز فرو رفتن در من

سرمایه و دولت آن تعیین کننده تمامی شرایط کار و نرخ خرید کار است و در واقع این کارگران هستند که یک جانبه 

سرنوشت خودرا تسلیم این روابط کرده اند. این درست در شرایطی است که سرمایه داری در کلیت خود و در سراسر 

ان به آن چنان درجه ای از استیصال و درماندگی در حل انبوه مشکالتی که خود می آفریند رسیده است، به ورطه آن  جه

چنان کاهش نرخ سود سرمایه در سراسر جهان افتاده است که هر یک از دولت های هار آن برای کسب حثه ای از این  

ی اگر بخواهند در مقابل اعتراض کارگران کرنش و عقب سود تا سرحد جنگ و نابودی یکدیگر پیش می روند، دیگر حت

بست رسیده اند. بهمین دلیل شرایط عقب نشینی سرمایه داران   نشینی کنند از حیث اقتصادی و امکانات امتیاز دادن به بن

می تواند  در مقابل کارگران به حداقل خود رسیده است لذا در این روند تنها سازماندهی سرمایه ستیز کارگران است که  

بزرگترین پشتیبان آن ها در نبرد طبقاتی باشد. باوجودی که از کار انداختن چرخ تولید سود مهمترین حربه کاری در دست  

ما علیه سرمایه است و باوجوی که ما کارگران ایران بخصوص در اواخر سال بطور وسیعی از آن استفاده کردیم اما 

تاثیر زیادی بر سرمایه داران و دولت    کارخانه بدون ارتباط و هماهنگی با یکدیگریک یا چند    در  اعتصابشدن  محدود  

ست صدا ندارد، می بایست دست در دست یکدیگر دهیم و دامنه اعتصاب را از محدوده  د  یک  اند  گفته  قدیم  از  .آن ها ندارد

ر بزرگ سازماندهی قدرتمند شورایی  این کا  ی  الزمه  کارخانه و مراکز کار به یک جنبش سراسری و هماهنگ تبدیل کنیم.

درون جنبش خود ایجاد کنیم نه تنها به اهداف عاجل خود دست می یابیم  در اگر چنین سازمان هایی   ضد کار مزدی است.

  بلکه به عاملی مهم در مبارزه طبقاتی جامعه در مقابل سرمایه داران و دولت آن ها تبدیل می شویم.

ود و در  وجودی که ماه دی اوج طوفانی مبارزه طبقه کارگر ایران هر چند در صحنه هایی دیگر یعنی خیابان و محله ب با

این صحنه ها حماسه ها آفرید اما مبارزه  کارگران درون کارخانه ها و موسسات حوزه های پیش ریز سرمایه این ماه  

نیز هم چنان مانند گذشته و حتی شدید تر ادامه داشت. اوج گرفتن اعتصاب در این ماه نسبت به سایر حرکات کارگری که  

اعتصاب بوده است که در دو سال گذشته در چیزی کمتر از یک ماه بی   36  درصد نشان داده شده مشتمل بر  37در رقم  

نظیر بوده است. این در حالی است که در هفت روز طوفانی اعتراضات خیابانی هیچ گزارشی از هیچ اعتصابی داده  
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نه تنها حتی    نشده است. با وجودی که رژیم تا دندان مسلح سرمایه تمامی تالش خودرا کرد و هنوز ادامه می دهد که

المقدور هیچ اعتصابی صورت نگیرد بلکه بخصوص اعتصابات با شورش توده های کارگر بیکار و گرسنه  پیوند نخورد 

اما نبرد کارگران عرصه کار هم چنان ادامه داشت. نبود گزارش در این مدت بمعنی سکوت کارگران درون موسسات 

 ،14  ،13  های  فاز،  تپه  هفت  شکر  نی  مجتمع  کارگرانبزرگی مانند  سرمایه نبوده است. این اعتصابات شامل موسسات  

 جاده  نقل  و  حمل  و  یراهدار  سازمان،  شرکت کشت و صنعت آستان قدس در مشهد،  پارس جنوبی  24  و  ۲۳  22  ،19  ،15

یزد و غیره بود. به همین   روگاهین  کارگران،  شرق  شمال آهنراه  خطوط  در  تراورس«»  یمانکاریپ  شرکت، کارگران  یا

دلیل مبارزات کارگران در حوزه های مختلف پیش ریز سرمایه در این ماه نه تنها کاهشی نداشت بلکه از شدت و حدت  

این دو یعنی جنبش کارگری موسسات سرمایه و کارگران  تاثیرات متقابل  اما چگونه است که  بیشتری برخوردار بود 

است. ما به این مسئله کمی پائین تر خواهیم پرداخت اما قبل از این ابتدا به سراغ طوفان    معترض در خیابان ها کم و ناچیز

از ارقام فوق که بگذریم تمامی گزارشات دال بر اعتراضات خیابانی توده های کارگر گرسنه، بیکار و بی خانمان برویم.  

توده هایی است که   علیه گرانی، گرسانبوه عظیم  اسالمی با تجمع و تظاهرات بر  بیکاری، و ستم طبقاتی رژیم  نگی، 

  سردادند.در طول هفت روز پر فراز و نشیب مبارزه طبقاتی،  سرمایه در ایران به خیابان ها آمدند و فریاد خشم خودرا  

شهر صورت گرفت. این    91تظاهرات و اعترضات در    595در این مدت کوتاه طبق گزارشات مقامات سرمایه در ایران  

  ه یحاشای بزرگ تا شهرستان های کوچکی بود که تا مقطع تظاهرات کمتر کسی از وجودشان با خبر بود و  ها شامل شهره

شنیده می شد. ویژگی های این اعتراضات چنین بودند. گسترش سریع آن در مدت  بارنینخست یبرا شان نام که ییشهرها

کوتاه هفت روز از چند شهر در استان خراسان به توده های سراسر ایران، توده های فقیر کارگر شهرها ستون فقراط این  

ار دهنده و پیش برنده آن بودند.  اعتراضات بودند، نیروی جوان کارگری و فرزندان خانواده های کارگر سلسله جنبان، انتش

دست رد بر سینه همه کسان، رهبران و سازمان های مدعی العمومی زد که در این مواقع بصورت قارچ از  این جنبش  

طلبان تا اصول گرا احساس خطر کردند  زمین سبز می شوند و ادعای رهبری دارند. همه جناح های طبقه حاکم از اصالح 

های درون ساختار قدرت سرمایه و تمامی حاکمان رژیم های سرمایه داری جهان با همه توان   و بهمین دلیل همه جناح 

خود کوشیدند تا خیزش های عظیم خیابانی دی ماه توده های کارگر ایران، استمرار این پیکارها و سرکوب قهرآمیز و  

ا و خاطره ها خارج سازند، به حاشیه توحش بار این اعتراضات توسط ماشین جنایت و کشتار سرمایه را از ساحت ذهن ه

 ها،  خیابان  در  مبارزهنه آفرینان این جنبش بودند و  حرانند یا دور نگه دارند. زنان و دختران همراه پسران و مردان ص

این آخری از گزارش وزارت    .بود  کار  مراکز  سایر  و  دانشگاه   بیمارستان،  کارخانه،  در  پیشین  پیکارهای  مستقیم  ادامه

کشور دولت سرمایه ایران بخوبی آشکار است. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی "ایرنا"، "سلمان سامانی"، سخنگوی  

هزار تجمع    43ماه در یک نشست خبری اعتراف کرد که در طول مدت پنج سال اخیر   ی د  23وزارت کشور، روز شنبه  

حال اگر ما ده درصد از این تجمعات را متعلق به جناحی و یا بخشی از طبقه   اعتراضی در ایران صورت گرفته است.

سال    5اعتراض و تجمع کارگری در هر روز در طول این مدت    21حاکمه سرمایه دار ایران بر علیه بخش دیگر بدانیم  

بازنشسته، زیر فشار بیکاری، گرسنگی، بی    یا  کار  سن  در  جوان،  و  پیر  مرد،  و  زن  بیکار،  و  شاغل  از  کارگراناز سوی  

  آمده مسکنی، بی داروئی و همه ی اشکال بی حقوقی و محرمیت های ناشی از روابط تولیدی سرمایه داری به خیابان ها  

ریشه این اعتراضات در وجود سرمایه است، سرمایه ای که ما نسل بعد از نسل کار کرده ایم و استثمار شده ایم و   اند.

بنابر این جنبش    ن کوه های سرمایه طبقه سرمایه دار ایران و بنیان قدرت و رژیم سرکوب حاکمیت شده است.نتیجه آ

تا این جا از نقاط قوت جنبش کارگری اعم از آن چه     نزد طبقه کارگر ایران نبوده است.  اعتراضی دی ماه بدون پیشینه

که در مراکز کار صورت می گیرد و حماسه هایی که در خیابان از جانب بخشا همین کارگران هنگامی که از کار روزانه  

  فارق می شوند و بخشا و شاید عمدتا کارگران بیکار، بی خانمان ها و قشر های هر چه فقیر تر جامعه کارگری ایران

صورت گرفت گفتیم. اما اگر از نقاط ضعف جنبش کارگری بطور کلی و ایران بخصوص نگوییم نه تنها کم کاری کرده  

ایم بلکه بخصوص انگار هیچ نگفته ایم. تمامی ارقام باال از زنده و پر جوش و خروشی این جنبش حکایت دارد نکته ای 

یارد کارگر با جنبشی در سطوح مختلف، مستثنا می کند. بنابر این  میل  5که آن را در تمامی دنیای سرمایه داری با حدود  

علیه سرمایه بخصوص در ایران سخنی به میان آوریم. جدال ما کارگران   انما نمی توانیم از نبود و یا کمبود مبارزه کارگر

د سرمایه داری است  و ستیزمان با سرمایه داران و دولت آن ها بر محور ضد کار مزدی است زیرا جنبش ما در اساس ض

ما   ترتیب  این  باشد. به  ما بعنوان ارزش اضافی تولید می کنیم،  با آن چه که  حتی آن جایی که بر سر رقابت دستمزد 

کارگران به حکم شرایط زندگی امان در مقابل سرمایه داران با هر اسم و شکل هستیم. حال چگونه است که ما با این حال  

مبارزه روزانه و حتی شدید به گونه ای که شاهد آن بودیم نا موفق و بدون نتیجه راهی کار    و با وجود ضدیت با سرمایه و

با سر سرمایه، بدون اتکاء  روزانه و تولید سود می شویم و سرمایه را هرچه فربه تر می کنیم. آیا این نیست که ما هنوز  
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و اعتراضات خیابانی همه از بی رهبری جنبش   در جریان شورش هابه نیروی طبقاتی خود و پراکنده مبارزه می کنیم.  

ما گفتند و بسیاری تالش کردند رهبر ما باشند. حال آن که جنبش ما در هستی خود از ظرفیت کافی علیه نظام مزدی 

برخوردار است و ما قادریم سرنوشت زندگی و کار خودرا در دست گیریم و احتیاجی به هیچ فرد، نیرو و سازمانی که  

در همین نبردها، بر متن مبارزه روزمره امان و از سر نیاز بر اتکاء به نیروی   انروایی کند نداریم. کافی استبر ما فرم

سازمان های شورایی ضد سرمایه داری خودرا در محل کار، محله، کوچه، مدرسه و هر آن جا که حضور   طبقاتی خود

ن بر پا کنیم تا سرنوشت زندگی خودرا در دست گیریم. خیلی داریم در بستر نبرد طبقاتی علیه طبقه سرمایه دار و دولت آ

ها فکر می کنند که شوراها تنها هنگام تحوالت انقالبی جامعه، در هنگامه انقالبی و وقتی دولت سرمایه داری و حافظ 

ده طبقه  نظام مزدی در معرض سقوط و درهم پاشی است شکل می گیرد و باید شکل گیرد. آن چه احزابی که خودرا نماین

کارگر می نامند در بوق کرنا می کنند که کارگران در هنگامه انقالب و شورش های اجتماعی برای شکست سرمایه 

احتیاج به نیروی متمرکزی دارند که جای حاکمیت قبلی را بگیرد چیزی جز ایجاد دستگاه حافظ روابط طبقاتی به شکلی 

طبقه کارگر جهت تعویض دولت نیستند بعکس آن ها نه تنها نابود  جدید نیست. شوراهای کارگری هیچگاه ارگان قدرت  

کننده هرگونه دولتی اند بلکه از این مهم تر ظرف مبارزه، آموزش خود گردانی جامعه ، سازماندهی مبارزه روز مره بر  

اریم بلکه این تنها راه اساس لغو کار مزدی اند. ما نه تنها قادریم شوراهای کارگری لغو کار مزدی را از هم اکنون بر پا د

برون رفت از چارچوب قوانین روابط تولیدی سرمایه داری است. رفرمسیت ها همواره تالش دارند تخم عدم اعتماد در  

میان ما پراکنند، که ما قادر به فهم و درک روابط تولیدی و اجتماعی سرمایه داری نیستیم، که ما احتیاج به منجیان و  

این کار آن ها فقط جهت حفظ پیامبرانی داریم که ره بر ما باشند و شرایط کار و جامعه گردانی را به ما دیکته کنند. 

است. برای آن ها نابودی نظام مزدی معنی ندارد و مارا    و حفظ همین رواب جهنمی  موقعیت طبقاتی خود آن ها در جامعه

و سرمایه شکل می گیرند و از آن جا که  سرنوشتی بجز این نظام نیست. بعکس، شوراهای کارگری بر متن تضاد کار  

این تضاد ناشی از هستی اجتماعی ما کارگران است و این هستی در بطن روند کار شکل می گیرد بنابراین تا هنگامی که 

روابط کارمزدی پابر جاست نه تنها تضاد کار و سرمایه شکل دهنده تمامی تحرکات طبقاتی ماست بلکه تنها شوراهایی  

این روابط فراتر می روند ظرف حقیقی مبارزه ما می باشند. خواسته های فوری، عملی و سیاسی کارگران که از متن  

همواره توام است و این تداوم در ظرف شوراها انعکاس دارد. اساس این تفکر که کارگران مبارزه اقتصادی و فوری  

را به نخبگ  دهند و مبارزه سیاسی  انجام می  احزاب سوسیالیستی خودرا در محدوده سندیکا  در  ان حزبی و کسانی که 

سازماندهی شده اند واگذار می کنند توسط روشنفکران و فرهیختگان طبقه سرمایه دار در میان ما رواج یافت و هنوز در  

بوق و کرنا می شود. کسانی که تخم ناامیدی، عدم اطمینان به خود و عدم قابلیت جامعه گردانی را در میان ما می پاشند 

قط برای تسلط جدیدی تالش می کنند که نتایج آن را در تاریخ مبارزات خود دیده ایم. تاریخ مبارزات کارگری و انقالبات  ف

عکس این را نشان می دهند. در انقالب کمون پاریس و در هر دو انقالب روسیه این کارگران بودند که با تشکیل شوراهای 

ت های حزبی حرکت کردند. کارگران همواره در مبارزات روزمره خود از  نیم بند خود فراتر و جلو تر از سوسیالیس

قوانین کار سرمایه فراتر می روند لذا سندیکا و همه سازمان هایی که در چارچوب قوانین کار سرمایه داری عمل می 

د علیه سرمایه و کنند دست و پای کارگران را در عمل روزانه اشان می بندند. کارگران در روند مبارزات روز مزه خو

روابط کار مزدی به کسب تجربیاتی نایل می گردند که امکان کسب آن ها در دوره های انقالبی که عموما از نظر زمانی  

بسیار محدود و فشرده اند، ندارند. اگر ما مبارزات روزمره خود در زمینه دستمزد، نازل بودن آن، ساعات کار و کاهش 

معاش کافی در بازنشستگی و از کارافتادگی، برای روز های بیکاری، سهم هرچه بیشتری   آن، تامین یک زندگی با امکان

برای سیستم درمانی بهتر، مدارس با کیفیت بهتر و کامال مجانی و غیره در به چالش کشیدن هرچه بیشتر اساس نظام کار 

آمد هایی نظیر مبارزات دی ماه به    مزدی از طریق سازمان های شورایی ضد کار مزدی خود انجام ندهیم آن گاه که بر

وقوع می پیوندند از نبود سازمان قدرت مند طبقاتی خود که کارگران بیکار خیابان،کپر نشینان کناره شهرها و کارگران 

عرصه کار را بهم می پیوندند، محروم هستیم و همین جاست که از الشخوران سلطنت تا انواع اصالح طلبان و رفرمیست  

 خان یغمایی را برای خود فراهم می بینند که هیچ گاه خواب آن را نیز نمی دیدند.  های رنگارنگ

قدم به مرتبه ای از ارتقاء خود گذارد که در طول تاریخ حضورش در صحنه نبرد    97جنبش کارگری ایران در سال  

ال انجام دادند در هیچ رقم و  طبقاتی با حاکمان سرمایه چنین فضائی را تجربه نکرده بود. آن چه کارگران در طول این س

نموداری قابل بیان نیست. نا گفته پیداست که ارقام اعتراضات و اعتصابات در طول این سه سال و حتی سال های گذشته  

جنبش کارگری گویای رشد جنبشی است که هیچ گاه و در هیچ شرایطی از تب و تاب نیافتاه و نخواهد افتاد. در این میان  

سوهایی از جدایی تدریجی کارگران از پاسداران خانه زاد و وفادار روابط تولیدی سرمایه داری، از    شاهد کور  97سال  

سندیکالیست ها و از رفرمیست ها بوده است. این که کارگران تا کنون و علی رغم این همه اعتصاب، اعتراض، عصیان  
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بقاتی کارگران را بر پیشانی دارد بوجود آورند.  و شورش موفق نشده اند سازمان های شورائی خودرا که نشان استقالل ط

بن بست شکل گیری و بر پائی جنبش سازمان یافته شورایی سرمایه ستیز طبقه کارگر را بشکنند و وارد عرصه جدیدی  

  از نبرد طبقاتی گردند که کار سرمایه را برای همیشه یکسره کند و سنگ بنای تاریخ جدید بشریت را پایه گذاری کند، اما 

نسبت   96رشد کل اعتراضات در سال بدین معنی نیست که راه رسیدن به این اهداف چیزی جز ادامه نبرد طبقاتی است. 

درصد بوده است. همین   59نسبت به سال قبل از آن    96درصد بوده، حال آن که رشد اعتصابات سال   9فقط   95به سال  

نسبت به سال قبل آن  97ه است بطوری که رشد اعتراضات سال ادامه یافت 97روند با شدت بیشتر و گسترده تر در سال 

می باشد. کل اعتراضات کارگری   96درصد( سال    120دو برابر )  97درصد است و در عین حال اعتصابات سال    34

اعتصاب بود. همه این ارقام از تعالی و تکامل جنبش کارگری ایران   910رسید و از این رقم    1662در این سال به  

ضروری است و آن این که خیزش کارگران و بیکاران   96ت دارد. ذکر یک نکته در مورد ارقام اعتراضات سال  حکای

خیابان در ماه دی این سال، شورشی که سلسله جنبان آن نیروی جوان کارگری و فرزندان خانواده های کارگر، توده های 

این جا منظور نگردیده و ارقام جدول و نمودارها شامل آن  فقیر کارگر شهرها انتشار دهنده و پیش برنده آن بودند، در  

بخش از جنبش کارگری است که ریشه مستقیم در واحد های کار و تولید دارند و از همان جا نیز آغاز می گردند. این 

ان جدایی فقط به منظور مقایسه حرکات کارگری مشابه انجام شده است. با وجود ارزشی که اعتراضات خیابانی کارگر

در دی ما سال گذشته بر روند بعدی جنبش کارگری از نظر باالبردن روحیه شجاعت، مصمم بودن  و بی باکی سایر 

کارگران داشته اما اقدام به اعتصاب خارج از این که موفق و پیروز باشد یا نباشد همواره مستلزم برنامه ریزی، توافق 

یشتر خود و خانواده خود، تحمل شرایطی که به دستگیری و شکنجه بر سر خواست ها، ایستادگی محکم و تحمل گرسنگی ب 

می انجامد و غیره دارد. اعتصاب اغلب به تعالی جنبش کارگری، اعتماد به نفس، ایجاد ارتباطات جدید و سازماندهی 

دست به    بهتر کارگران می انجامد. کارگران در نبرد های طوالنی مدت با طبقه حاکمه و دستگاه مخوف دولتی ناچار

افزایش  به پیشینه ای در بین کارگران دارد بدین معنی که رشد و  اقدام به اعتصاب نیز احتیاج  اما  اعتصاب می زنند 

اعتصابات در طول یک دوره معین ماه و سال از دل اقدامات کوچکی بیرون می آید که کم کم روحیه و شجاعت نبرد  

ست که اغلب اعتصاب در مراکز کاری صورت می گیرد که کارگرانش  طبقاتی را در کارگران باال می برد. بی جهت نی

تجربه هایی هر چند کوچک و ناچیز در این زمینه دارند. از این مهمتر اغلب پرچمدار جنبش کارگری در این زمینه  

ن داده کارگران واحد هایی هستند که در این زمینه کوشش و تالش بیشتری کرده اند و شجاعت خودرا به قدر کافی نشا

اند. ما نمونه این را در جنبش پر خروش و دامنه دار کارگران هفت تپه دیدیم. ما بارها شاهد این بوده ایم که در اعتصابات 

هنگامی که کارگران اهداف مشخصی داشته اند با شجاعت و جسارت کافی بدون ترس از تجهیزات دشمن طبقاتی اعتصاب  

گی و رشد تعلق طبقاتی بین کارگران است. کارگران در حین اعتصاب است که خودرا پیش می برند. نکته دیگر همبست

آگاهی به قدرت طبقاتی و نیروی جمعی خودرا کشف می کنند و بدین صورت یکدیگر را جستجو می نمایند. رشد آگاهی 

جستجو می کنند و با   بارها شاهد بودیم، کارگران راننده یکدیگر را  97به قدرت خود و تعلق طبقاتی را ما در طول سال  

هم دست به جنبشی اعتصابی می زنند که با وجود پراکندگی کارگران حوزه حمل و نقل، در برنامه ریزی اعتصاب پیشبرد 

آن و تماس روزانه در جنبش کارگری بی نظیر بوده است. کارگران هفت تپه جنبش خودرا از محدوده مجتمع صنعتی به 

ندای همبستگی با سایر کارگران سر می دهند. جالب و به وجب آورنده این است که بسیاری  بیرون می برند و از آن جا نیز  

کارگران به دست یاری هفت تپه ای ها پاسخ مثبت می دهند و به اعتصاب و اعتراض های خیابانی شدت می بخشند و  

های طبقاتی خودرا می یابند   درست در هیاهوی این مبارزه شگرف طبقاتی است که دانشجویان طبقه کارگر ایران ریشه

و برای اولین بار در تاریخ جنبش این بخش کارگری دیگر نام جنبش دانشجویی بخود نمی گیرد بلکه این بار ندای »فرزند  

 کارگرانیم کنارشان مانیم« فضای شهرهای ایران را پر می کند. 

مسال در میان بلوای رژیم سرمایه داری ایران  بهار او تا کنون چنین بوده است.    98جنبش کارگری ایران در طول سال  

و رقبای بین المللی آن بر سر زیادت خواهی های منطقه ای و کوبیدن بر طبل جنگ میان رقبای درنده و تا دندان مسلح 

طبقات حاکمه می گذرد. رژیم سرمایه داری اسالمی ایران می کوشد با عربده های جنگ طلبانه و هیاهوی دفاع از منافع 

های مل تحریم  کمک  به  که  است  ایران مصمم  حاکمه  طبقه  بپردازد.  کارگران  طبقاتی  های  خیزش  کردن  محدود  به  ی 

اقتصادی، فقر، تنگ دستی و بیکاری فوج فوج کارگران ناشی ازآن، از شدت اعتصابات و اعتراضات کارگران بکاهد. 

در نبود کار، تهدید به اخراج و بسته شدن مراکز کار  در این میان طبیعی است که کارگران از پای ننشسته اند و هر چند  

از تعداد اعتصابات و اعتراضات کاسته شده اما مبارزه طبقاتی با همان شدت گذشته ادامه دارد )تعداد کل اعتصابات و  

بود که در سه ماه آخر    ۱۹۴رسید در حالی که در همین مدت زمانی سال پیش    ۲۳۳اعتراضات سه ماه اول امسال به  

در این مدت نیز مانند گذشته گوش کارگران به نغمه ها و عادت های قانون پرستانه سندیکاه    افزایش یافت(.   ۳۴۴سال به  
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،  ران و دولت سرمایه داریبیکار سازی های گسترده کارگران توسط سرمایه داها و سندیکا سازان بدهکار نبوده است.  

مصادره   ومدت پرداخت دستمزدها   یطوالن قیکار و تعو   یروین  یبودن بها گانیاستثمار، شبه را انهیشدت وحشافزایش 

فشار   که منجر به افزایش  رانیا  یدار  هیدر جهنم سرما   ه یسرما  یداران و دولت اسالم  هی مزدها توسط سرما  تکارانهیجنا

  ی ستیکال یمنحط سند  سمیرفرم   تالش بی وقفه   گردیده، از یک طرف واز فالکت    یو مرگ ناش  یداروئ  یب  ،فقر  ی،گرسنگ 

با   ، هیچ یک موفق به انحراف، توقف و تسلیم جنبش کارگری نگردیده است.نیحزب نش  یچپ نما  سمیرفرم  و احزاب

و    و آن را آلت دست خود کنند  شندبا  آنسر    ی خواهند باال  یکه م  ی روهائیکل ن  نهی بر سوجودی که این جنبش دست رد  

با وجودی که جنبش کارگری ایران در  .  یده استقدرت کنند دست رد کوب کهیخود به ار صعود را مرکب  آن کاریقدرت پ

این مدت و در متن این مبارزات گام های کوچک اما موثری به جلو برداشته اما در هیچ کجا و در هیچ مقطع زمانی از  

زیرا یک سازمان مستقل طبقه    طبقه کارگر به عنوان یک طبقه مستقل نمی توان هیچ سخنی به میان آورد.سازمان دهی  

کارگر متکی بر قدرت آحاد کارگران که مبارزات روزمره کارگران علیه سرمایه را سازماندهی می کند و به پیش می  

ی نبرد علیه نظام مزدی و تا نابودی این نظام  برد، خودرا آموزش می دهد و آگاهی طبقاتی توده های  کارگر را در ط

دائما ارتقاء می دهد حتی جالد ترین و نظامی ترین حاکمیت های سرمایه نمی توانند آن را از میان بر دارند که هیچ مجبور 

به عقب نشینی و عاقبت شکست می کند. حضور و قدرت نمائی چنین سازمانی از جانب کارگران بوضوح احساس می 

  چگونگی   به   ایران  کارگر  طبقه  سرنوشت این کمبود وچالش در موقعیت کنونی بیش از هر زمانی احساس می شود.    شود و

  کارگری   جنبش   کل  بر  اثرگذاریها  ترین  وسیع  تا  تواند  می  پیروزی بر آن  صورت  در  که   چالشی.  است   خورده  گره  بست   بن  این  چالش

خود،    پیکارطبقاتی  تاریخساز  قدرت  بازشناسی  کنونی احتیاج مبرم بدان دارند،آن چه که کارگران در شرایط  .  تازد   پیش  جهانی

قدرت جنگ طبقاتی توده های کارگر در جنبش سازمان یافته شورائی، سراسری    دادن  سازمان  و   تبدیل این قدرت به آگاهی طبقاتی

ش هرچند محدود اعتراضات و  ماه مرداد و شهریور امسال جنبش کارگری ایران شاهد فروکو ضد سرمایه داری است.  

درصد کمتر از مدت مشابه سال    ۳۳اعتصابات علیه زیادت خواهی های سرمایه بود بطوری که ارقام نیمه اول امسال  

(. اعتصابات نه تنها از نظر تعداد کاهش ۷۹اعتصاب و اعتراض خیابانی در سال    ۵۸۷در مقابل    ۲۷۵گذشته است )

اعتصاب در همین مدت سال گذشته(، بلکه هم از    ۶۶و    ۳۸اعتصاب در مرداد و شهریور امسال نسبت به    ۷۳یافته )

نظر تعداد و هم درصد از کل حرکات کارگری ماه های گذشته امسال کاهش داشته است. محور نوشته کوتاه حاضر، نه 

ای است که از درون چند ماه مبارزه طبقاتی    تمرکز بر روی تعداد حرکات کارگری این برهه زمانی بلکه درسهای ارزنده

توده های کارگر در این نقطه تفتان از جهنم سرمایه داری ایران حاصل می گردد است. با وجودی که جنبش کارگری  

ایران تا حدودی نسبت به گذشته فروکش کرده است اما حتی احکام سنگین به کارگران هفت تپه و به خاک و خون کشیدن 

کو از جانب رژیم اسالمی سرمایه نتوانسته از گسترش و رشد همبستگی طبقاتی کارگران جلوگیری کند. کارگران هپ

حمایت عملی و در صحنه کارگران آذرآب و دیگر واحد های سرمایه در اراک از کارگران هپکو نشانه درخشانی از این  

ها می شناسد و تجربه به او آموخته است که اگر  همیاری طبقاتی است. طبقه حاکم که قدرت کارگران را بهتر از خود آن 

این قدرت در ادامه نبرد خود علیه سرمایه خودانگیخته سازماندهی گردد و بشکل طبقاتی و آگاه به منافع خود وارد عمل 

ق  شود دیگر زمین و زمان را برای سرمایه داران و دولت آن ها کن فیکون خواهد کرد، سعی می کند و تا حدودی نیز موف

می شود که با ترفند های مختلف از جمله دادن امتیازاتی هر چند بسیار ناچیز به بخش بسیار کوچکی از کارگران آن ها 

را به زایده سیاسی خود تبدیل نماید. در همین هنگامی که توده های وسیع کارگران ایران در فقر، سیه روزی، نا امنی  

می گردد بخش عظیمی از کارگران، کارگران صنایع نفت، پتروشیمی،    شغلی وضعیت زندگی اشان روز به روز وخیم تر

صنایع فلزی و خودرو سازی ها و صنایع زیر مجموعه های وابسته آن ها با وجود وضعیت اسفبار اقتصادی و معیشتی  

ان، راه  خود در سکوت کامل و بدون اعتنا به هم زنجیران خود به مماشات و امروز فردا کردن در مقابل سرمایه دار

را نسبت    زیادیبطور عموم توهمات    در حال اعتراض علیه سرمایه داران  کارگرانسکوت بر گزیده اند!! از طرف دیگر  

به خود و نیروی طبقاتی خود بدست    بیشتری  به سرمایه داران و دولت آن ها از دست داده اند و در مقابل اعتماد نسبی

فعال درون جنبش های اعتصابی و اعتراضی کارگران از ان چنان نطفه اکنون مدت ها است که بخش های    آورده اند.

های منسجم خود پو و خود انگیخته و نسبتا پایداری برخوردار شده اند که نبض جنبش سرمایه ستیز را پا بر جا نگهمیدارند. 

کارگری پی برده اند. آن  تا حدی می توان گفت که بخش هایی هر چند محدود از کارگران به اهمیت سازمان خود انگیخته  

ها بخوبی می دانند که در مبارزه طبقه با طبقه مهمترین سالح هر طبقه سازمان است. اگر قرار است سازمان های قدرتمند  

کارگری در این نبرد طبقاتی شکل بگیرند می بایست بنا بر خاستگاه وهستی اجتماعی سرمایه ستیز کارگران عمل کنند  

دود به زمینه های کسب دستمزدهای معوقه، تعیین و افزایش دستمزد، ساعات کار و تالش برای یعنی فعالیت خودرا مح

الغای قوانین آشکارا ضد کارگری، نکنند. مبارزه آن ها در این زمینه ها می بایست اساس مبارزه اصلی و نهایی برای  
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افزایش دستمزد در این وانفسای گرانی    لغو کار مزدی باشد. جنبش کنون برای صرف کسب دستمزدهای عقب افتاده، حتی

و صرف کاهش ساعات کار و فشار کار اورا اسیر دور باطلی می کند که نفس آن را می گیرد و هیچ راه خروجی ندارد. 

زیرا مصیبت اساسی نه مقدار و کمبود دستمزد و مقدار روزانه کار بلکه خود نظام مزدی است. این شناخت هنگامی که 

ارگران فعال گسترش یابد بتدریخ آگاهی طبقاتی کل طبقه کارگر ایران را تغییر خواهد داد. در چنین شرایطی  در میان این ک

کارگران آگاه به منافع طبقاتی دیگر تنها در سازمان های جدا گانه کارگران و در همان حد باقی نخواهند ماند بلکه شرایط  

ده می شود که هدف آن سرنگونی سرمایه داری و الغای کار مزدی برای ایجاد سازمان شورایی سراسری طبقه کارگر آما

 است.

   ۹۸آبان طوفانی ایران در  خونین کارگری شورش

در آبان نسبت به ماه پیش و نیز سال پیش در همین ماه کاهش   یبا وجودی که تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگر

اجهافات   ، آزادی کشی ها، سبعیت ها وکارگران بر علیه فقر، گرسنگی، بیکاری چشمگیری داشت اما اعتراضات

ر  سرمایه، دولت سرمایه داری ایران در صحنه ای نه چندان متفاوت اما گسترده تر و با خشم و نفرتی تماما طبقاتی، د

خیابان ها، کوچه ها و محالت کارگری اهم شهر ها ادامه یافت. ریشه تمامی شورش آبان کارگران همان بود که ماه ها 

 و سال ها به انفجار اعتصابات و اعتراضات از درون کارخانجات و مراکز کار، انجامیده بود.  

  یاسالم یجمهور یاطالعات ینهادها یریغافلگ  از خود آبان ۲۹ چهارشنبه سرمقاله در یاسالم یجمهور روزنامه

  .داد خبر رانیا شهر  ۱۰۰ از شیب در توده های کارگر خیزش برابر در مجهز به انواع سیستم های ردیابی و بررسی

این وجه مشترک تمامی خیزش های توده ای کارگری است که ناگهانی ظهور می کنند و غافلگیری طبقه حاکمه در 

موضوع ش حاکم بر ابزار سرکوب تا اپوزیسیون های راست و چپ دربر دارند. ظاهرا کلیت خود اعم از بخ

ود اما نظیر سایر موارد و در نقاط دیگر جهنم سرمایه داری جهان، کافی ب اعتراضات افزایش بهای بنزین

است اجهافی بر اجهافات طبقه سرمایه دار علیه توده های کارگر افزوده گرده آنوقت کاسه صبر توده ها  

لبریز می گردد. در مورد ایران خیزش کارگران آن قدر ها هم ناگهانی نبود زیرا جنبش اعتراضی و  

کارگری و حضور اقشار کارگری دریک نبرد طوالنی و دراز مدت مانند آتش زیر خاکستر بستر  اعتصابات 

 و تن ۵۰ کمدست  شدن کشته ن،یخون یسرکوب با سرانجام  ۹۶ ماه ید اتاعتراضیک خیز سراسری را گواه می داد. 

 یحرکتها ۀدیپد با  ۹۶ ماه ید. خیزش و شورش تودهای کارگر دیرس انیپا به نفر هزار ۵ از شیب شدن بازداشت

خود نیز طبقه حاکمه و اپوزسیون رفرمیستی راست و چپ نه تنها غافلگیر کرد بلکه   خودجوش و یناگهان یاعتراض

دست رد بر تمامی ترفند های آن ها در به کنترل درآوردن و سکوی پرش به قدرت، زد. یکی از ویژگی های بارز  

آبان خشم طبقاتی، نفرت از نظام جور وستم سرمایه داری است بوجهی که سران رژیم نیز ازهمان ابتدا به برد شورش 

 !داد نجات را شی روهاین و نظام خدا فقط واقعامی گوید:  جیبس سازمان اتیعمل فرماندهو عمق این خشم پی بردند. 

 .  افتی گسترش رانیا شهر ۱۰۷ حداقل در( ۹۸ ماه آبان  ۳۰ تا آبان ۲۴) روز  ۷  یط در رانیا در اعتراضات

  مناطق یبعض در و جی بس  و سیپل  یگاههایپا ،یدولت یها ساختمان شد، دهیکش آتش به بانک ۴۰۰  اعتراضات، نیا یط

خشم توده های کارگر قرا گرفتند. رژیم سرمایه در برابر این نفرت طبقاتی   هدف هیعلم یها حوزه و جمعه ائمه دفاتر

 شدن کشتهدست به کشتار، دستگیری هزاران کارگر و مجروح کردن هزار هزار توده های جان به لب رسیده نمود. 

  همان ادامه ینحو به امسال ماه آبان یاعتراض تا کنون گزارش شده است. ترکیب طبقاتی ۰۰۵۴و دستگیری  نفر ۱۵۳

به   ۱۳۹۸آبان  در هفته اولکه  هایی توده  .ترواضح و ترمشخص یحدود تا است، شیپ سال دو ماه ید ترکیب

«  میرحسین حسین،  یا» شعار و در خیابان بودند ۱۳۸۸خرداد  ۲۵که  نیستند هایی همانخیابان آمدند، 

 بار  این. هستندفرزندان خانواده های کارگری سلسله جنبان، انتشار دهنده و پیش برنده آن  ما جوانانعمو. سردادند

تصرف   به شهر یاصل های ابانیخ بزرگ یشهرها در اند،زده شورش به دست کشور سرتاسر در کوچک یشهرها

  احساس شیپ از رتریفق را خود که ن،یرنشیفق محالت ساکن کارگران .است توده های معترض به نظام سرمایه درآمده

 یهاشهرک و یهاشهرستان انیم نیا در غیرهو میکررباط خان،حسن قلعه ار،یشهر شهر،مینس سالمشهر،در ا کنندیم

 تهران استان در نمونه  عنوان به. دارند عهده به و خیزش اعتراضات شبردیپ در را نقش  نیشتریب شهرهاکالن یاهیحاش

 یبرا شهیاند شهرک و ن یورام م،یکررباط  خان،حسنقلعه بومهن، رودهن، ار،یشهر شهر،مینس  اسالمشهر، یهاشهرستان

 نیا ،شهراسالم  آدران، راه سه  در اعتراضات .است بوده سرکوب یروهاین و مردم یر یدرگ محل یمتوال روز نیچند

بدون هیچگونه امکانات شهری بوجود آمده اند و فقط بیتوته ای هستند   که است یکارگران یزندگ محل یاهیحاش یشهرها
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که کارگران ساکن در منتهای فقر، گرسنگی و بد بختی شب را به روز می کنند تا برای تهیه لقمه نانی روز را راهی  

به شهرهای    ها، سرایتتکثیر یافتن در حاشیه اند،ها گسترش یافتهاز جاده ساوه تا سیرجان، رگ شهرها شوند.

  شده لیتبد توده ها اعتراض یبرا یمکان به ریاخ شورش های در که ینقاط از یک ی  .هاکوچهکوچک، کوچه پس

  بود شهر یباال به شهر نییپا از کار یروین عیسر رساندن آن سیتأس لیدال از یک ی که یاتوبان. است یعل امام اتوبان

  شهر،مینس  اسالمشهر، یهاشهرستان تهران استان درگردید.   کار یروهاین نیهم خشم بروز یبرا شده یمکان حاال

 یریدرگ محل یمتوال روز نیچند یبرا شهیاند شهرک و نیورام  م،یکررباط  خان،حسنقلعه بومهن، رودهن، ار،یشهر

یکی از ویژگی های خیزش توده های کارگر   .است بوده رژیم سرمایه سرکوب یروهای ن  و توده های کارگر این مناطق

 و مدارس تعطیلی .بود کارِ  هایزمان و اداری، ساعات افتادن   رسمیت از سرمایه،«  نظم »  خوردن برهم در آبان 

و قطع   نقل، و حمل شبکه افتادن کار از حال عین در و ورزشی مسابقات لغو بازار، شدن بسته  ها،دانشگاه 

تمامی این ها گفتیم اما اگر از    .است سابقهبی اتفاقی  روز دو ظرف در هم  آن ارتباطات اینتر نتی و دیجیتالی

کمبودهایمان و از آن چه انجام نداده ایم نگوییم هیچ درسی از این هم جان فشانی، شجاعت ودلیری سرمایه  

و سال پیش فاقد آن بودیم یک سازماندهی شورایی  ستیز نگفته ایم. اولین نکته بارز چنان که در شورش دی د

سرمایه ستیز که نه تنها آحاد ما کارگران را در دل جا دهد، سازمان دهد، تجربیات مارا به نسل بعدی منتقل  

نماید و از همه مهمتر شورش ها و خشم طبقاتی مارا علیه سرمایه، دولت سرمایه داری و اختاپوس های  

ند. ما همه آحاد یک طبقه ایم و می توانیم و باید بتوانیم که همانطور که برای جهنمی سرکوب آن حفاظت ک

سرمایه داران تولید می کنیم، انتقال می دهیم و بفروش می رسانیم و حاصل سود آن را به جیب سرمایه داران  

هی کنیم. محالت  می ریزیم تا با آن چماق سرکوب مارا سنگین تر، کشنده تر و بی محاباتر کنند خودرا سازماند

زندگی خودرا بدون دخالت عمال سرمایه رتق و فتق نماییم. ما میتوانیم فروشگاه ها، مساکن سرمایه داران،  

مراکز بهداشت را از چنگ اداره سرمایه داران در آوریم و خود به نفع توده های کارگر راه اندازیم نماییم.  

اگن سازی اراک، فوالد اهواز هم اکنون و از مدت ها  کارگران شرکت های بزرگی نظیر هفت تپه، آذرآب، م

پیش می توانستند کنترل تولید را بدست گیرند، خود تولید کنند، سهم نیاز روزانه خود و خانواده، خرج کالس  

درس کودکان، ایاب وذهاب، بهداشت و درمان، تفریح و داشتن یک زندگی انسانی و با شرافت را از آن کم  

بکار اندازند. اما در عوض کارگران این واحد های تولید چه کردند، ماه ها و شاید سال ها به کنند و مابقی را 

درگاه سرمایه، سرمایه داران و دولت آن ها به استغاثه و تمنا ایستادند و شعار دادند که شاید دولت سرمایه  

د که فرزندان همین کارگران یا داری به ترحم آید و کنترل تولید را بدست گیرد. این ها در حالی انجام می ش 

بخشی دیگر از آحاد کارگری در همین روزها بر سنگفرش خیابان ها با سنگ و چوب به نبرد طبقاتی علیه  

همین دولت دژخیم دد سفت سرمایه می رفتند، جان می دادند، گروه گروه زخمی می شدند، دستگیر می شوند و  

ی گردند. آیا ما کارگران این واحد های تولید آن قدر زبون و  راهی سیاه چال های مخوف همین دولت سرمای م

عاجزیم که خود نتوانیم تولید و کنترل آن رابدست گیریم و به دیگر کارگران آحاد طبقه خود بیاموزیم که ما 

قادریم و شایسته یک زندگی بهتر هستیم!! آری ما آحاد کارگران شورشی می توانیم و بایستی خودرا  

نیم اما نه هر نوع سازمانی بلکه تنها شورایی ضد سرمایه داری با افق لغو کارمزدی، در  سازماندهی ک

محالت، واحد های کار و تولید، مدرسه و دانشگاه علیه نیروهای مخوف و سرکوب سرمایه داری، علیه 

کدیگر را آموزش  دستگاه های منفور تبلیغاتی آن مجهز کنیم  تا از میزان تلفات بکاهیم، تجربه اندوزی کنیم، ی

 دهیم و برای جنبش های بیشتر، پر فروغ تر و نفی سرمایه داری آماده شویم! 

 2019حسن عباسی دسامبر 
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