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بیژن هدایت

این تازه آغاز  راه است!
      در  ستایش خیزش مردم اعماق!

در روزهاى پایانى آبان 98، آتشفشان خشم 
تلنبار شده ى سالیان دور و دراز مردم اعماق 
علیه ستم و استثمار مشدد جمهورى اسالمى 
فوران کرد و آتش بر خیمه ى حاکمان آدم ُکش 

سرمایه در ایران انداخت.
برابرى  سه  افزایش  به  مربوط  ظاهر  به  خبر 
بامداد  دقایق  اولین  از  که  بود،  بنزین  قیمت 
رسانه هاى  در  آبان،  چهارم  و  بیست  جمعه، 
گروهى و شبکه هاى اجتماعى انعکاس یافت، 
دست به دست، و دهان به دهان، گشت و به 
اما،  عمل،  در  گرفت.  فرا  را  جامعه  سرعت 
آتشفشان خشم تلنبار شده ى مردم اعماق نه 
فقط به خاطر افزایش قیمت بنزین، که به علت 
مجموعه ى شرایط دهشت بار زندگى آنان در 
بود  سرمایه  اسالمى  جمهورى  حاکمیت  اثر 
عدم  بیکارى،  علت  به  آن ها  کرد؛  فوران  که 
کارهاى  رواج  دست مزد،  ماه ها  پرداخت 
سقف  تنزل  و  حذف  سفیدامضا،  و  موقت 
بیمه هاى اجتماعى، افزاش سرسام آور و لحظه 
فالکت  و  فقر  زندگى،  مایحتاج  لحظه ى  به 
فزاینده، گسترش حاشیه نشینى، کارتن خوابى 
و گورخوابى، شوربختى بردگى مزدى کودك، 
فروش اندام و جوارح بدن، و ده ها مصیبت 
گره  مشت هاى  با  که  بود  دیگر  اجتماعى 
و  سرمایه دارى  و  ریختند  خیابان ها  به  کرده 
جمهورى پلشت اسالمى را به چالش گرفتند. 
افزایش سه برابرى قیمت بنزین، در این میان، 
فقط بر مشقات زندگى دهشت بار این مردم 
کارگر و فرودست مى افزود و گلوگاه تنفسى 
آن ها را بیش از پیش درهم مى فشرد. از همین 
رو بود، که آن ها بى تامل به خیابان ها سرازیر 
شدند و خشم و عصیان خود را فریادى رسا 
کردند، تا به جمهورى اسالمى سرمایه بگویند 
بیش از این اجازه ى دست درازى به سفره ى 

محقر خود را نخواهند داد. 
هزار  ده ها  عصیان  و  خشم  اعتراض  صداى 

مردم کارگر و فرودست در خیابان هاى بیش از 
100 شهر و 30 استان طنین افکند و جمهورى 
اسالمى سرمایه را در تب مرگ فرو برد. این 
جانیان و آدم ُکشان، که انتظار اعتراضى چنین 
از  در حراست  نداشتند،  را  سریع و گسترده 
خود  منحوس  حاکمیت  و  سرمایه  قداست 
تن  صدها  زدند.  سبُعانه  کشتارى  به  دست 
تن  هزاران  و  غلطیدند؛  در  خون  و  خاك  بر 
از  نه  شدند.  سیاه چال ها  روانه ى  و  دستگیر 
تعداد کشته شده گان و نه دستگیر شده گان 
اطالع دقیقى در دست نیست. اعدام خیابانى 
با شلیک گلوله ى مستقیم از فاصله ى نزدیک 
به سر و قلب مردان و زنانى که فقط حق خود 
را از زندگى مى خواستند، خاطره ى فجیع و 
تهران،  خیابان هاى  شد.  روزها  آن  دردناك 
و  ماهشهر،  اهواز،  سنندج،  اصفهان،  شیراز، 
آتش  در  دیگر،  بزرگ  و  کوچک  شهر  ده ها 
فرودست  و  کارگر  مردم  شد.  غرق  خون  و 
زدند  مقاومت  به  دست  ننشستند،  ساکت 
برابر  در  خود  هم رزمان  و  خود  جان  از  و 
لشکر وحوش جمهورى اسالمى دفاع کردند. 
شجاعت این مردم جان به لب رسیده، از یک 
و  توحش  اندازه ى  از  خارج  ظرفیت  و  سو، 
سوى  از  سرمایه،  اسالمى  جمهورى  جنایت 
دیگر، به توصیف نمى آید. جمهورى آدم ُکش 
از  را  خیابان ها  نتوانست  آسانى  به  اسالمى 
مردم اعماق پس بگیرد، به نفس افتاد، هراس 
مرگ را به چشم دید، لشکر وحوش خود را 
با توپ و تانک و هلى کوپتر و با فرمان قتل 
خاك  به  با  تا  کرد،  ُگسیل  خیابان ها  به  عام 
و  ُرعب  ایجاد  و  معترضین  کشاندن  خون  و 
حاکمیت  لرزان  پایه هاى  جهنمى،  وحشت 
سکوت  بر  دیگر  زمانى  چند  را  خود  پلشت 
گورستانى جامعه بر پاى نگاه دارد. جمهورى 
اسالمى در این روزها هر چه در چنته داشت، 
کرد.  آشکار  جنایت،  و  وقاحت  و  رذالت  از 

ُعریان شد، بى آبرو شد، و نه فقط ُعریان تر 
و  ضعیف تر  که  همیشه،  از  آبروتر  بى  و 
درمانده تر از همیشه هم! هر چه وحشیانه تر 
و سبُعانه تر به صفوف معترضین یورش برد 
و  ضعیف تر  هم  اندازه  همان  به  ُکشت،  و 
در  به  نابرابر  جنگ  این  میدان  از  درمانده تر 
فرودست  و  کارگر  مردم  اما،  برابر،  در  آمد. 
به هم فشرده تر و مصمم تر شدند. روزهاى 
جامعه ى  مولفه هاى  همه ى  آبان 98،  پایانى 
سرمایه دارى ایران را تغییر داد. آن چه در این 
روزها ُرخ داد، تا ابد، در تاریخ و حافظه ى 
جامعه و مردم اعماق آن باقى خواهد ماند. از 
جمهورى  نه  آبان 98،  خونین  روزهاى  پس 
قدرت  قدر  رژیم  آن  دیگر  سرمایه  اسالمى 
و «مستضعف پناه» سابق است و نه توده ى 
کارگر و فرودست آن مردمى که از این رژیم 
در هراس باشند و به ُکنج آلونک هاى خود 
پناه ببرند. شجاعت، هم دردى و هم صدایى، 
و...  تغییر  به  امید  جمعى،  قدرت  به  اعتقاد 
و  ضعف  اعماق،  مردم  شدند.  تعریف  نو  از 
درماندگى رژیم منحوس اسالمى و شجاعت 
و قدرت جمعى خود را در میدان نابرابر نبرد 
تجربه کردند؛ تجربه اى هرچند خونین، اما، 
تردید  بدون  که  گران قدر  و  کننده  دل گرم 
پشتوانه اى در خور براى نبردهایى که باز هم 

از راه مى رسند، خواهد بود.
سعید قاسمى، از فرمان دهان آدم ُکش اطالعات 
کوران  در  عراق،  با  جنگ  دوران  در  سپاه 
یک  در   88 سال  انتخاباتى  ــاى  روى داده
سخن رانى براى الت ها و لش ها و وبش هاى 
روزى  اون  «از  بود:  گفته  اسالمى  جمهورى 
باید بترسیم که دم پایى پوش ها و کفش ملى 
پوش هاى شوش و شاه عبدل عظیم... اگر قاط 
زدن... اون روز فرار کن برو خارج!» روزهاى 
پایانى آبان 98، تازه پیش درآمد چنین روزى 
بود؛ روزى که جمهورى اسالمى سرمایه، و 
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ذیل،  تا  صدر  آن، از  اراذل و اوباش  همه ى 
باید بترسند و گورشان را ُگم کنند! 

خیزش مردم کارگر و فرودست در آبان 98، 
با توجه به شرایط دهشت بار زندگى آن ها، 
بدیهى ترین و قابل فهم ترین واکنشى بود که 
در قبال افزایش قیمت بنزین، و به بهانه ى آن، 
مى توانست روى دهد. ریشه ها و انگیزه هاى 
بنیادین این خیزش، از سالیان دور و دراز پیش، 
از متن تنگناهاى اقتصادى و معیشتى به شدت 
مایحتاج  روزافــزون  گرانى  چون  ملموسى 
اختالف  فالکت،  و  فقر  بیکارى،  زندگى، 
فاحش طبقاتى و...، شکل بسته بود؛ در صدها 
در  کارگرى،  اعتصاب  و  اعتراض  هزارها  و 
ُگستره ى ایران، نمایان شده بود؛ در دى 96 
اصول گرا،  «اصالح طلب،  محورى  شعار  با 
دیگه تمومه ماجرا» پا به میدان گذاشته و ُکلیت 
جمهورى اسالمى سرمایه را نشانه گرفته بود؛ 
و پس از آن خیزش پُر خروش نیز در ده ها 
در  کارگرى  اعتصاب  و  اعتراض  صدها  و 
نیشکر هفت تپه، فوالد اهواز، هپکو، آذرآب، 
پتروشیمى ماهشهر، اعتراض رانندگان کامیون، 
کارگران راه آهن، اعتصاب معلمان و... چون 

یک خط سیر روشن تداوم یافته بود. 

تحریم،  بحران،  پول،  بین المللى  صندوق 
افزایش قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین، هرچند به ناگهان اعالم 
شد، اما، نه تصمیمى ناگهانى بود و نه فقط 
جمهورى  اقتصادى  تحریم  شرایط  در  ریشه 
ایران  سرمایه دارى  اقتصاد  بحران  و  اسالمى 
و  انرژى  حامل هاى  قیمت  افزایش  داشت. 
کاستن از یارانه هاى دولتى به آن، در اساس، 
جزیى از برنامه و سیاست راه بُردى صندوق 
بین المللى  نهاد  این   ،(IMF) پول  بین المللى 
شرایط  در  ویژه  به  جهانى،  سرمایه دارى 
است.  جهانى،  سرمایه دارى  اقتصادى  بحران 
سیاست  همین  سرمایه،  اسالمى  جمهورى 
است؛  کرده  اجرایى  را  جهانى  سرمایه دارى 
سیاستى که پیش از این در سایر کشورهاى 
و  آمده  در  فعل  به  نیز  سرمایه دارى  جهان 
گسترش  و  توده اى  اعتراضات  چون  تبعاتى 

دامنه ى فقر و فالکت به بار آورده بود.
در بریتانیا، از اوایل سال 2000، بنزین با قیمت 
اروپایى  کشورهاى  سایر  با  قیاس  در  ارزان 
اعتراضات  به  و  یافت  جهش  یک باره  به 
رانندگان،  توسط  خیابان ها  بستن  توده اى، 
و جنبش «بایکوت پمپ ها» انجامید. پس از 
آن نیز، در سال هاى 2005 و 2007 یک بار 
دیگر قیمت سوخت افزایش یافت و هر بار 

سال  در  زد.  دامن  اعتراضى  امواج  برآمد  به 
فرانسه،  آلمان،  در  بریتانیا،  بر  عالوه   ،2008
افزایش  سوخت  قیمت  نیز  اسپانیا  و  هلند، 
یافت وموجب اعتراضات گسترده ى توده ى 
مردم شد. در مکزیک، در ژانویه 2017، پس از 
افزایش قیمت سوخت، اعتراضات باال گرفت، 
ناراضى  مردم  توده ى  توسط  بنزین ها  پمپ 
جاده ها  شدند،  کشیده  آتش  به  خشمگین  و 
مسدود گشتند، و در برخى نقاط مکزیک حتا 
وضعیت اضطرارى اعالم شد. در اوت 2018، 
افزایش  سوخت  قیمت  جنوبى،  آفریقاى  در 
داده شد. در این جا نیز اعتراضاتى ُرخ داد و 
در مناطقى مانند دوربان به ایجاد تشکل «مردم 
علیه افزایش قیمت بنزین و پارافین» انجامید. 
در هندوستان، در سپتامبر 2018، قیمت بنزین 
اعتصاب  به  مدتى  از  پس  و  یافت  افزایش 
از  بیش  انجامید.  کارگر  طبقه ى  سراسرى 
180 میلیون کارگر در این اعتصاب سراسرى 
سیاست  با  خود  مخالفت  و  داشتند  شرکت 
سطح  به  تهاجم  در  مودى  نارندرا  دولت 
زندگى و معیشت طبقه ى کارگر را به نمایش 
ده ها  اخراج  به  تهدید  على رغم  گذاشتند. 
هزار کارگر و تهدید به قطع کمک هزینه هاى 
دولتى به خانواده هاى کم درآمد کارگرى در 
صورت شرکت آن ها در اعتصاب سراسرى، 
هم بسته  و  متحد  هندوستان  کارگر  طبقه ى 
خدماتى  و  تولیدى  رشته هاى  مهم ترین  در 
و اقتصادى (معادن ، بانک ها، بیمه، حقل و 
سراسرى  اعتصاب  این  در  و...)  پست،  نقل، 
به  روز  چند  براى  را  کشور  و  کرده  شرکت 
تعطیلى کشاندند. در فرانسه، در اکتبر 2018، 
«جلیقه  زردها» در اعتراض به سیاست دولت 
امانوئل مکرون در افزایش قیمت سوخت به 
خیابان ها آمدند. در اکوادور، در اکتبر همین 
 120 میزان  به  را  بنزین  قیمت  دولت  سال، 
اعتراضات  موجب  که  داد،  افزایش  درصد 
گسترده، عقب نشینى دولت و کاهش قیمت 
بنزین شد. در زیمباوه، در سال 2019 دولت 
سر  بر  موگابه  برکنارى  از  پس  که  جدیدى 
کار آمد، قیمت بنزین را به سه برابر افزایش 
داد. این جا نیز توده ى کارگر بیکار و اسیر در 
چرخه ى فقر به خیابان ها ریختند، ساختمان ها 
را آتش زدند و جاده ها را بستند. در لبنان نیز 
یکى از انگیزه هاى معترضین به دولت سعد 
افزایش  براى  وى  دولت  سیاست  حریرى، 

مالیات بنزین بود. 
در رابطه با ایران نیز همین سیاست راه بُردى 
دراز  و  دور  سالیان  از  جهانى،  سرمایه دارى 
سرمایه  اسالمى  جمهورى  مقامات  به  پیش، 

در  بار  چندین   98 آبان  از  پیش  و  توصیه 
شده  اجرایى   94 و   93  ،89  ،86 سال هاى 
مارس  در  پول،  بین المللى  صندوق  بود. 
«پیشنهادهاى  به  مربوط  گزارش  در   ،2013
سیاست گذارى» از جمله بر حذف «یارانه هاى 
سوخت» تاکید کرده بود و «مزیت هاى بزرگ» 
این پیشنهاد را برشمرده بود. کارلو کوتارلى، 
مدیر بخش امور مالى صندوق بین المللى پول، 
در توجیه این پیشنهاد گفته بود: «یارانه هاى 
[سوخت] گران هستند و دست آخر باید کسى 
هزینه ى آن ها را بدهد... معضالت یارانه ى 
یارانه ها  این  اوال،  هستند.  خاص  انــرژى، 
و  هستند  فقرا  به  کمک  براى  نابسنده اى  راه 
ثروت مندان که مصرف انرژى بیش ترى دارند، 
بیش تر از این یارانه ها سود مى برند... هم چنین 
این یارانه ها مانع بزرگى بر سر راه پیش رفت 
در  نهاد  این  نیز   2014 آوریل  در  هستند.» 
ایران  که:  بود،  کرده  اعالم  دیگرى  گزارش 
اصالحات ساختارى را آغاز کرده، اما باید به 
این اصالحات ادامه بدهد. «اصالحات» مورد 
نظر صندوق بین المللى پول در این گزارش، 
چیزى جز «کاهش یارانه هاى سوخت» نبود. از 
همین رو، دولت «تدبیر و امید»، براى افزایش 
اقدام  آن  به  یارانه  حذف  و  سوخت  قیمت 
بودجه ى  الیحه ى  در  پیشنهاد  این  اما،  کرد، 
پیشنهادى سال 97 - به دلیل نگرانى از افزایش 
تورم و تبعات آن- تصویب نشد. در بیست و 
نهم مارس 2018، در مالقات هیات مدیره ى 
صندوق با مقام هاى جمهورى اسالمى، کاهش 
قرار  طرفین  توافق  مورد  سوخت  یارانه هاى 
گزارش  در  پول  بین المللى  صندوق  گرفت. 
تاکید  «مدیران  است:  آورده  مالقات،  این 
تدریجى  باید  تعدیلى  تالش هاى  که  کردند، 
مالیاتى،  درآمدهاى  افزایش  شامل  و  باشند 
برداشتن معافیت ها، کاهش یارانه ى سوخت 
و اصالح نظام بازنشستگى شوند.» در بیست 
کریستین  نیز  سال  همان  دسامبر  چهارم  و 
الگارد، مدیرُکل این صندوق با رئیس جمهور 
اسالمى در نیویورك دیدار کرد و پس از آن 
اظهار داشت، که: هر دو درباره ى «اولویت هاى 
مربوط به اصالحات کلیدى» براى اقتصاد ایران 
بحث و گفت وگو کردند. جمهورى اسالمى 
سرمایه، البته معافیت مالیاتى بنگاه هاى عظیم 
سرمایه دارى وابسته به نظام را حذف نکرد، 
اما  ننمود،  اصالح  را  بازنشستگى  مقررات 
قیمت بنزین را به سه برابر افزایش داد و بر 
فقر و فالکت میلیون ها برده ى مزدى افزود. 
سند «چهارچوب اصالح ساختارى با روى کرد 
که  نفت»،  به  بودجه  مستقیم  وابستگى  قطع 
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در اوایل سال 98 در ظاهر به منظور کاهش 
تاثیر  از  جلوگیرى  و  غیرضرورى  هزینه هاى 
مخرب تحریم ها تدوین گشت، در عمل تاثیر 
بین المللى  صندوق  راه بُردى  پیشنهادهاى 
پول را بر  سیاست هاى اقتصادى جمهورى 
اسالمى سرمایه آشکار مى کند. شاخص هاى 
دست مزدها،  کاهش  زمینه ى  در  سند  این 
کوچک  سوبسیدها،  حذف  خصوصى سازى، 
گمرکى،  تعرفه هاى  برداشتن  دولت،  کردن 
افزایش هزینه هاى خدمات عمومى، باال بردن 
بنیان  بر  و...  جهانى  سطح  تا  سوخت  قیمت 
بین المللى  نهاد  این  راه بُردى  پیشنهادهاى 

سرمایه تنظیم شده اند. 
که  مزبور،  سند  اقتصادى»  «ریاضت  بسته ى 
در چهار گروه تنظیم شده است، در مرحله ى 
افزایش  سپس:  و  یارانه ها؛  حذف  اول: 

تشدید  و  بازنشستگى؛  نظام  تغییر  مالیات ها؛ 
بر  است.  گرفته  هدف  را  خصوصى سازى؛ 
مبناى سیاست هاى این سند قرار است 631 
بنگاه  در حوزه هاى مختلف، از شرکت آب و 
فاضالب گرفته تا کشت و صنعت و نیروگاه ها 
و پاالیشگاه ها و...، خصوصى شوند؛ با آن که 
میزان یارانه ها هم اکنون نیز بسیار اندك است 
و گرهى از زندگى دهشت بار میلیون ها کارگر 
برده ى مزدى و انبوه بیکاران و حاشیه نشینان 
سیاست  شدن  اجرایى  با  اما  نمى گشاید، 
است  قرار  یارانه ها،  زمینه ى  در  سند  این 
خانواده هایى که بیش از دو میلیون و 700 هزار 
تومان درآمد دارند، از لیست دریافت یارانه 
حذف گردند؛ در مورد طرح بیمه ى سالمت 
و خدمات درمانى نیز قرار است تنها افرادى با 

درآمد زیر 40 درصد حداقل دست مزد تحت 
پوشش قرار  گیرند؛ در زمینه ى طرح یارانه هاى 
انرژى، در پى آزادسازى قیمت بنزین، نیز قرار 
است بهاى آن تا 14 برابر بیش تر شود. افزایش 
سه برابرى قیمت بنزین فقط شامل مرحله ى 
خونین  خیزش  به  که  بود،  سیاست  این  اول 

آبان انجامید. 
تحریم هاى  سرمایه دارى،  اقتصاد  بحران 
در  ویژه  به  آمریکا  سرمایه دارى  فزاینده ى 
و  ارتشا  نفت،  فروش  از  ممانعت  زمینه ى 
جمهورى  منحوس  رژیم  مقامات  مالى  فساد 
اسالمى، درآمد این رژیم را به شدت کاهش 
داده و خزانه ى آن را خالى کرده است. بنا به 
گزارشات رسمى، دولت «تدبیر و امید» براى 
اداره ى امور جارى به بودجه اى برابر با 450 
حدود  در  که  دارد،  نیاز  تومان  میلیارد  هزار 

160 هزار میلیارد تومان آن از طریق مالیات و 
گمرك تامین مى شود. سیاست افزایش قیمت 
بنزین، که در ظاهر قرار است کسر بودجه ى 
دولت را تامین کند، در واقع،  نقش عصایى 
را ایفا مى کند که مى باید پیکر فرتوت رژیم 
اسالمى سرمایه را حداقل براى اندك زمانى 
دیگر سر پا نگاه دارد. این، تنها انگیزه و منطق 
حال،  عین  در  است.  بنزین  قیمت  افزایش 
هسته ى نهفته در تصمیم افزایش قیمت نفت، 
چون همیشه تامین شرایط بازتولید گسترده ى 
سرمایه در یک جامعه ى سرمایه دارى را در 
نشان دارد. و روشن است، که این مهم جز 
ارزش  کاهش  با  تولید،  هزینه هاى  کاهش   با 
توجیحات  نمى گردد.  ممکن  کار،  نیروى 
بسته هاى  تامین  ضــرورت  چون  سخیفى 

حمایتى براى خانواده هاى کم درآمد، ممانعت 
از قاچاق سوخت به کشورهاى همسایه، دالیل 
زیست محیطى و... که این جا و آن جا توسط 
مقامات رژیم اسالمى سرمایه مطرح مى شوند، 
را  تصمیم  این  اصلى  منطق  و  انگیزه  فقط 

پرده پوشى مى کنند.  
و  روانى  تاثیرات  با  بنزین،  قیمت  افزایش 
بار  یک  آورد،  خواهد  بار  به  که  عملى یى 
دیگر و بیش از پیش به کاهش سطح زندگى و 
معیشت میلیون ها آحاد طبقه ى کارگر خواهد 
انجامید. یک تاثیر روانى این سیاست، واکنش 
فورى تولید کنندگان و عرضه  کنندگان کاال 
و خدمات در افزایش قیمت کاال و خدمات 
خواهد بود. ایجاد بازار موازى آزاد، در کنار 
بازار رسمى ارائه ى بنزین نیز بر مشکل خواهد 
افزود و قاچاق بنزین و ارائه ى آن در بازار 

آزاد، خارج از قیمت هاى رسمى، را بیش از 
آن جا  از  عالوه،  به  داد.  خواهد  رونق  پیش 
که هزینه ى تولید کاال و خدمات در اقتصاد 
سرمایه دارى ایران کم و بیش به قیمت سوخت 
وابسته است، و با توجه به این  که بازار آزاد 
سوخت هدایت قیمت کاال و خدمات را در 
دست مى گیرد، قیمت کاال و خدمات به تدریج 
از شوك روانى اولیه خارج شده و تحت تاثیر 
قیمت بازار آزاد سوخت رو به افزایش خواهد 
رفت. افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم نیز 
تاثیر مى گذارد، قدرت خرید توده ى کارگر و 
فرودست را به سرعت تنزل مى دهد و آن ها 
را با تنگناهاى معیشتى به مراتب فزون ترى 
مواجه مى سازد. این تصمیم، در عمل و در 
همین گام هاى اول، زندگى و معیشت ده ها 

خیزش،  این  بنیادین  انگیزه هاى  و  ریشه ها 
تنگناهاى  متن  از  پیش،  دراز  و  دور  سالیان  از 
اقتصادى و معیشتى به شدت ملموسى چون 
فقر  بیکارى،  زندگى،  مایحتاج  روزافزون  گرانى 
شکل  و...،  طبقاتى  فاحش  اختالف  فالکت،  و 
بسته بود؛ در صدها و هزارها اعتراض و اعتصاب 
کارگرى، در ُگستره ى ایران، نمایان شده بود؛ در 
دى 96 با شعار محورى «اصالح طلب، اصول گرا، 
دیگه تمومه ماجرا» پا به میدان گذاشته و ُکلیت 
جمهورى اسالمى سرمایه را نشانه گرفته بود؛ و 
پس از آن خیزش ُپر خروش نیز در ده ها و صدها 
اعتراض و اعتصاب کارگرى در نیشکر هفت تپه، 
ماهشهر،  پتروشیمى  آذرآب،  هپکو،  اهواز،  فوالد 
راه آهن،  کارگران  کامیون،  رانندگان  اعتراض 
اعتصاب معلمان و... چون یک خط سیر روشن 

تداوم یافته بود. 
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حمل  وسایل  رانندگى  به  که  کارگرى  هزار 
و نقل، اتوبوس و تاکسى و اسنپ و تپسى، 
اشتغال دارند، میلیون ها کارگرى که هر روزه 
مى باید از فاصله هاى دور حاشیه ى شهرهاى 
کوچک و بزرگ خود را به مراکز کار برسانند، 
و سوخت ارزان بنزین، و هم راه با آن کرایه ى 
امکانى  مسافر،  نقل  و  حمل  وسایل  ارزان 
براى کار و تامین حداقل معیشت براى آن ها 
فشار  تحت  شدت  به  را  مى رود،  شمار  به 
خواهد گرفت. وضعیت واحدهاى اقتصادى 
و بنگاه هاى تولیدى، که در حال حاضر نیز 
ارتشاى  بحران،  چون  بسیارى  مشکالت  با 
کارفرما، کمبود نقدینگى جهت تهیه ى مواد 
اولیه ى مورد نیاز و... با رکود مواجه هستند 
و اغلب رو به تعطیلى گرایش دارند، در پى 
این تصمیم بیش از گذشته به نابسامانى خواهد 
گرایید و میدانى فراخ براى بیکارسازى هاى 
ُگسترده فراهم خواهد آورد. یک وجه دایمى 
ارتش  وجود   - وضعیت  این  پیوسته ى  و 
بیکاران- فشار کار و شدت استثمار فزاینده، 
تنزل  فزون تر،  دست مزد  کاهش  و  انجماد 
باز هم بیش تر سقف بیمه هاى اجتماعى، و 
چنان جهنم سوزانى از بردگى مزدى خواهد 
و  کار  حاضر  دهشت بار  وضعیت  که  بود 
در برابر  فرودست  و  کارگر  توده ى  معیشت 
آن خاطره اى از روزهاى خوش گذشته خواهد 
شد. اقتصاد سرمایه دارى ورشکسته و از نفس 
افتاده ى ایران هم همین را مى خواهد. راه و 
بار  کردن  سرشکن  جز  این،  جز  چاره اى، 
طبقه ى  دوش  بر  سرمایه دارى  اقصاد  بحران 
کارگر، جز ارزان و ارزان تر کردن نیروى کار، 
براى نجات اقصاد به بُن بست رسیده ى ایران 

فرا روى خود ندارد. 
بخشى  عنوان  به  ایران،  سرمایه دارى  اقتصاد 
از اقتصاد سرمایه دارى جهانى، در طى چهل 
سال حاکمیت رژیم منحوس اسالمى، همواره 
سرمایه دارى  اقتصادى  بحران  منبع  سه  از 
جهانى، بحرانى اقتصادى داخلى، و هم چنین 
از تحریم هاى فزاینده ى سرمایه دارى آمریکا و 
سایر دولت هاى غربى، متاثر بوده است. فساد 
و ارتشاى گسترده و فراگیر مقامات جمهورى 
اسالمى نیز این وضعیت نابسامان را تشدید 
موقعیت  بر  مخربى  بسیار  تاثیرات  و  کرده 
میلیون ها  و  گذاشته  جاى  به  کارگر  طبقه ى 
فروپاشى  معرض  در  را  کارگرى  خانواده ى 

قرار داده است.
از  دراز،  و  دور  سال هاى  این  تمامى  در 
دولت «سازندگى» هاشمى رفسنجانى گرفته 
دولت  خاتمى،  محمد  «اصالحات»  دولت  تا 

«تدبیر  دولت  و  احمدى نژاد،  محمود  «بهار» 
و امید» حسن روحانى، بر حسب پیشنهادها 
و  پول  بین المللى  صندوق  توصیه هاى  و 
بانک جهانى، تالش  براى جلب سرمایه هاى 
ایرانى و خارجى، خصوصى سازى گسترده ى 
کارخانجات و موسسات تولیدى و خدماتى، 
تعدیل  سیاست  با  تولید  هزینه هاى  کاهش  
میلیون ها  بیکارسازى  و  کار  انسانى  نیروى 
افزایش  دست مزدها،  انجماد  کارگر،  توده ى 
شدت کار، از شمول قانون کار خارج کردن 
رواج  کوچک،  کارگاه هاى  کارگر  میلیون ها 
قراردادهاى سفید امضا و موقت، تنزل مداوم 
سقف تامینات اجتماعى و حتا حذف آن ها، 
بنیان  اقتصادى،  بحران  ُمهار  امید  به  و... 
همه ى برنامه ریزى ها و سیاست هاى اقتصاد 
سرمایه دارى ایران بوده است. بورژوازى ایران 
براى تحقق این اهداف از ُکلیه ى امکانات و 
مستمر  دعوت  از  مقدور،  و  موجود  راه هاى 
براى  خارجى  و  ایرانى  سرمایه داران  از 
سرمایه گذارى در ایران، تعهد به اجراى انواع 
معافیت هاى مالیاتى درازمدت براى تراست ها 
ایران  به  سرمایه  صدور  به  که  انحصاراتى  و 
اقدام کنند، تضمین امنیت سرمایه گذارى ها و 
وعده ى برقرارى همه گونه تسهیالت و شرایط 
الزم براى سودآورى هر چه افزون تر آن ها، 
تا پیش بُرد مداوم سیاست هاى ضد کارگرى، 
بى حقوقى مطلق طبقه ى کارگر، و آزادى و 
اختیار عمل تام و تمام براى سرمایه داران در 
شرایط استخدام و اخراج نیروى کار، استفاده 

برده است.
افزایش قیمت بنزین را فقط در این راستا، و 
تنها به عنوان جزیى از مجموعه ى سیاست هاى 
بحران  ُمهار  امید  به  ایــران،  سرمایه دارى 
اقتصادى و تامین شرایط بازتولید گسترده ى 

سرمایه مى باید دید و فهمید.

ویژگى هاى خیزش مردم اعماق در آبان 
 98

آبان 98،  در  اعماق  مردم  ُگسترده ى  خیزش 
همان  با   ،96 دى  در  آن ها  خیزش  امتداد 
انگیزه ها بود. و هر دو خیزش، خود ریشه در 
صدها و هزارها اعتراض و اعتصاب کارگرى 
در  که  داشت،  پیش  دراز  و  دور  سالیان  از 
اساس با خواست هایى به غایت انسانى براى 
یک زندگى بهتر، براى بهبود سطح معیشت 
خود، و علیه تعرض توحش بار سرمایه دارى، 
متعین مى شدند. از این حیث، خیزش توده ى 
کارگر و فرودست در آبان 98 تنها نقطه اى 
دایمى  مبارزه ى  در  ممتد  سیر  خط  یک  از 

به  سرمایه دارى  تعرض  علیه  کارگر  طبقه ى 
سطح معیشت و زندگى آن ها بود؛ خیزشى که 
هر چند با توحش و سبُعیت بى نظیر نیروهاى 
جنایت کار جمهورى اسالمى، چون دى 96، به 
خون نشست، اما سر باز ایستادن ندارد و بى 
تردید باز هم، در بسیار اعتراضات و اعتصابات 
کارگرى و خیزش هایى از این دست، روى 
آماده تر،  مصمم تر،  بار  هر  نمود؛  خواهد  بر 
طوفانى تر، و در بازه هاى زمانى کوتاه تر! به 
انگیزه هاى  از  یک  هیچ  که  ساده،  دلیل  این 
بنیادینى که به این اعتراضات و اعتصابات و 
خیزش ها میدان وجود و برآمد مى دهند، نه با 
حاکمیت منحوس جمهورى اسالمى سرمایه، 
و نه با هیچ حاکمیت بورژوایى دیگرى نیز، 

پاسخ نخواهند گرفت. 
کافى است به یاد آوریم، که دست مزد پایه ى 
طبقه ى کارگر در سال 96 از نُه صد و سى هزار 
تومان به یک میلیون و یکصد چهارده هزار و 
یکصد و چهل تومان در سال 97 و سپس به 
یک میلیون و پانصد و شانزده هزار و هشتصد 
افزایش   98 سال  در  تومان  دو  و  هشتاد  و 
یافته است. در حالى که خط فقر، در همین 
بازه زمانى، به گفته ى بسیارى از کارشناسان 
اقتصادى، به بیش از شش میلیون تومان فزونى 
گرفته است. و حداقل دست مزد، در بهترین 
حالت، به زحمت حتا 30 درصد سبد مصرفى 
تامین  را  کارگرى  نفره ى  چهار  خانوار  یک 
مى کند؛ بیکارى، بنا به آمارهایى که در واقع 
بسیار نازل هستند، از مرز 12 درصد و شش 
میلیون نفر گذشته و به ویژه در بین جوانان 
و نیروى آماده به کار - که هر سال در حدود 
یک میلیون تن نیز به آن افزوده مى شود- بیداد 
مى کند؛ فقر و فالکت عمومى بیش از نوزده 
میلیون تن از توده ى کارگر و فرودست را، 
بنا به آمارهاى رسمى، به حاشیه نشینى رانده 
و هر دم بر این جمعیت انبوه، و فاقد کم ترین 
امکانات رفاهى و آموزشى و بهداشتى، اضافه 
چند کامل نیست و  مى کند؛ این تصویر هر 
فقط گوشه اى از وضعیت دهشت زاى معیشت 
اما  مى سازد،  نمایان  را  کارگر  طبقه ى  آحاد 
به اندازه ى کافى جهنم سوزان زندگى آن ها 
از  ناشى  مصایب،  این  مى کند.  ترسیم  را 
و  اعتراضات  بنیادین  انگیزه ى  سرمایه،  نظم 
اعتصابات و خیزش هاى مردم اعماق هستند، 
و تا بود و بقاى آن ها، امکان وجود و برآمد 
مى یابند. و با این همه، عجیب آن که پاره اى 
از به اصطالح تحلیل گران سیاسى، اعتراضى 
مادى  موجودیت  و  هستى  از  برآمده  چنین 
توده ى کارگر و فرودست را - بدین علت، 
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که سازمان و رهبرى و سیاست اعالم شده ى 
مى خوانند.  کور»  «اعتراض  ندارد-  رسمى 
این اعتراضات «کور» نیستند. هیچ اعتراضى، 
که خواست زندگى بهتر و آسوده تر توده ى 
قرار  خود  روى  فرا  را  فرودست  و  کارگر 
مى دهد، اعتراضى که به قصد حفظ و صیانت 
سرمایه دارى  تعرض  از  خود  انسانى  حقوق 
چنین  باشد!  «کور»  نمى تواند  مى گیرد،  پا 
اعتراضى، سیاست دارد، دورنما دارد؛ هرچند 
که این سیاست و دورنما خام باشد، تکوین 
همگانى  درك  به  یک سان  به  و  باشد،  نیافته 
در  اما،  باشد،  نشده  بدل  اعتراض  پرچم  و 
سینه و اندیشه ى معترضین، در ُعمق امیدها 
تداوم  در  و  دارد.  ریشه  آن ها،  انتظارات  و 
برگ  و  شاخ  و  مى زند  هم  جوانه  اعتراض، 
هم مى ُگستراند. سازمان، رهبرى، و سیاست 

رسمى خود را هم بر پا مى دارد.
خیزش توده ى کارگر و فرودست در آبان 98، 
با تهاجم سبُعانه ى جمهورى منحوس اسالمى 
نشست.  عقب  به  و  غلطید  خون  و  خاك  به 
خیابانى  خیزش هاى  نمى شد.  هم  این  جز 
که  شرایطى  در  دارند.  محدودى  بُرد  و  ُعمر 
کار  مراکز  مهم ترین  در  کارگرى  اعتصابات 
و  خیابانى  خیزش هاى  با  پیوند  در  تولید،  و 
به مثابه ستون فقرات آن ها، شکل نگیرند و 
سرمایه دارى و دولت آن را با ضربات ُمهلک 
و ُکشنده ى خود روبرو نسازند، خیزش هاى 
تهاجم  برابر  در  بسیار  احتمال  به  خیابانى 
وحشیانه ى نیروهاى سرکوب و کشتار سرمایه 
به عقب مى نشینند و حتا اگر تحولى در جامعه 
ایجاد کنند، چنین تحولى - در فقدان صف 
مستقل طبقاتى توده ى کارگر و فرودست و 
افق و چشم انداز الغاى کار مزدى و برچیدن 
تغییرات  به  بورژوازى-  خصوصى  مالکیت 
بنیادین سیاسى و اقتصادى منجر نخواهد شد. 
ویژگى هاى  با   98 آبان  خیزش  همه،  این  با 
که  ویژگى هایى  مى شوند؛  متعین  مشخصى 
فرودست  و  کارگر  توده ى  جارى  مبارزه ى 
علیه رژیم پلشت جمهورى اسالمى و تعرض 
نوینى  کیفى  سطح  به  را  ایران  سرمایه دارى 

سوق دادند. 
- این خیزش از حیث ُگستردگى جغرافیایى، 
و  گزارشات  از  پاره اى  به  بنا  بود.  نظیر  کم 
در  فرودست،  و  کارگر  توده ى  اطالعات، 
اندك زمانى پس از اعالم رسمى افزایش قیمت 
بنزین، چون پیکرى هم بسته و هم سرنوشت، 
در سى استان و بیش از 100 شهر به خیابان ها 
هجوم آوردند و اعتراض خود علیه تعرض و 

توحش سرمایه دارى را فریاد زدند. 

این ُگستردگى جغرافیایى، چنین نیروى انسانى 
هم بسته و هم سرنوشتى، حتا در دى 96 وجود 
نداشت. و این، یکى از نقاط ضعف برجسته ى 
آبان  خیزش  در  بود.  شکوه  پُر  خیزش  آن 
مناطقى  فرودست  و  کارگر  توده ى  اما،   ،98
حضورى  نیز  آذربایجان  و  کردستان  چون 
تشبثات  و  داشتند  خیزش  در  موثر  و  فعال 
سالیان دور و دراز جریانات ناسیونالیستى که 
مبلغ منفعت و سرنوشتى دیگر براى توده ى 
کارگر و فرودست این مناطق بودند را نقش 

بر آب کردند؛
اعتراضات  طغیان   ،98 ــان  آب خیزش   -
فروکوفته ى مردم اعماق بود. این خیزش، در 
امتداد خیزش دى 96، و بر خالف اعتراضات 
روى کــردى  نطفه ى   ،88 سال  انتخاباتى 
آشتى ناپذیر با ُکلیت رژیم منحوس اسالمى و 
سرمایه دارى ایران را در خود حمل مى کرد. 
جان  فرودست  و  کارگر  مردم  خیزش  این، 
جر  چیزى  دیگر  که  بود،  رسیده اى  لب  به 
زنجیرهاى دست و پاى خود براى از دست 
را  خود  جان  که  بودند،  این ها  ندارند.  دادن 
بر کف دست گرفتند و به خیابان ها آمدند. 
زنان و مردان، پیران و جوانان؛ آن ها که کمر 
از فشار سال هاى دور و دراز کارهاى سخت 
و طاقت فرسا، خم کرده اند؛ آن ها که هر روز 
از بام تا شام به دنبال کار و دست مزدى، که 
ساعت ها  بیاورد،  سفره  سر  بر  نان  لقمه اى 
و  مراکز  درب  جلوى  یا  شهرها  میادین  در 
موسسات کار به صف ایستاده اند؛ آن ها که در 
صدها شهرك حاشیه نشین، در فقدان کم ترین 
امکانات خدماتى و بهداشتى و آموزشى، در 
صداى شان  مى لولند،  هم  در  آلونک هاشان 
انبوه  هم،  رنج شان  و  درد  نمى شود،  شنیده 
فراموش شده گان این جامعه؛ زنانى که چهار 
دهه است رنج و شکنج آپارتاید جنسى، تحقیر 
و توهین و بى حقوقى مفرط، را به ناچار تاب 
که  جوانى  میلیون ها  سرانجام،  و  آورده اند؛ 
امیدها و آرزوهاى انسانى خود را، در جهنم 
سرمایه دارى ایران، هر روز بیش از روز پیش 
از دست مى دهند و روزنه اى از روشنایى فرا 
روى خود نمى بینند. این ها به خیابان ها آمده 
کرده  تغییر  دى 96  از  مساله  صورت  بودند. 
بود، آبان 98 ُمهر خود را بر این تغییر کوبید. 
دیگر صحبتى از «خوبى» یک جناح و «بدى» 
نبود.  میان  در  سرمایه  حاکمیت  دیگر  جناح 
تا  سر  از  اصول گرا،  و  اصالح طلب  همه، 
ته، مورد خشم و لعن مردم اعماق بودند. از 
«طبقه ى متوسط» هم دیگر صحبتى به عنوان 
فعال مایشاى تغییرات اجتماعى در میان نبود. 

این «طبقه» ى موهوم، که ابداع شده بود تا نقش 
طبقه ى کارگر در تحوالت بنیادین اجتماعى 
کتمان شود، در خیزش آبان 98 میدان را خالى 
کرده بود، ُگم شده بود. فقط مردم اعماق بودند 
و انگیزه هاى آن ها، امیدها و انتظارات آن ها، 

هم صدایى و هم سرنوشتى آن ها!
در  حتا  یافته،  نشر  اطالعات  و  گزارشات 
از  سرمایه،  اسالمى  رژیم  رسمى  رسانه هاى 
محل وقوع اعتراضات و از بافت جان باختگان 
این خیزش، ُمبین این واقعیتات هستند. این 
اکثر  که  دارند،  تاکید  اطالعات  و  گزارشات 
جان باختگان شناسایى شده از جوانان عمدتا 
بیکار بین سنین 20 تا 30 سال بودند. جوانانى 
که نه تنها امیدى به آینده ندارند، که در اساس 
چیزى هم براى از دست دادن ندارند. هر چند 
اعالم  شده گان  تعداد دستگیر  از  دقیقى  آمار 
نشان  میدانى  بررسى هاى  پاره اى  اما  نشده، 
دستگیر  از  درصد   75 به  نزدیک  مى دهند 
شده گان آبان بیکار هستند و 80 درصد آن ها 
رابطه،  همین  در  دارند.  سن  سال   30 زیر 
ایران،  ساکن  جامعه شناس  معیدفر،  سعید 
اظهار  «ایلنا»،  خبرگزارى  با  گفت وگویى  در 
جارى،  اعتراضى  جنبش  مهم  ویژگى  داشته: 
این است که ثمره ى اقدام میلیون ها گرسنه ى 
حاشیه نشینى است که در دروازه هاى شهرهاى 
ُسرخوردگى  و  کرده اند  کمین  کشور  بزرگ 
غلط  سیاست هاى  سال  چهل  نتیجه ى  آنان 

مقامات حکومت اسالمى ایران است؛
که  داد  نشان   ،96 دى  چون  خیزش،  این   -
فرودست  و  کارگر  توده ى  جارى  مبارزه ى 
و  سنى  رده ى  جنسیت،  ملیت،  از  فراتر 
باورهاى مذهبى است. بیکارى، فقر و فالکت، 
محرومیت هاى  بى خانمانى،  و  گرسنگى 
اجتماعى، و ده ها مصیبت دیگر ناشى از نظم 
سرمایه، چون زنجیرى اکثریت عظیم مردمان 
این جامعه را از زن و مرد، فارس و ترك و 
یا  مذهبى  باور  هر  با  بلوچ،  و  کرد  و  عرب 
بى باورى به مذهب، از هر رده ى سنى، به هم 
متصل کرد و هم بستگى و هم سرنوشتى آن ها 
را پیام داد. شکاف ها در آبان 98 رنگ باخت؛ 
- خیزش آبان 98، رادیکال و ضد سرمایه دارى 
اندك  همان  دى 96،  خالف،  بر  حتا  و  بود. 
گفتمان و شعائر مذهبى هم در آن به چشم 
نمى خورد. شرکت کننده گان در این خیزش، 
آن جا که مورد یورش وحشیانه هاى آدم ُکشان 
از  دفاع  گرفتند و به  اسالمى قرار  جمهورى 
خود و در مواردى هم به درست به تعرض 
پرداختند، بانک ها و موسسات تجارى، مراکز 
حوزه هاى  نیز  و  انتظامى،  نیروهاى  و  پلیس 
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علیمه و دفاتر امامان جمعه و حسینیه ها، را به 
عنوان نمادهاى سرمایه دارى و رژیم اسالمى 
به آتش کشیدند. به گفته ى ابراهیم صبورى، 
نایب  رئیس شوراى شهر شیراز، فقط در این 
شهر بیش از 300 میلیارد تومان به شهردارى 
شیراز خسارت وارد شد. هم چنین بنا به آمار 
اعتراض ها  این  طى  در  مهر»،  «خبرگزارى 
پمپ   180 بانک،  شعبه ى   500 به  نزدیک 
خودروهاى  از  زیادى  بسیار  تعداد  و  بنزین 
و  شد  کشیده  آتش  به  دولتى  مراکز  و  پلیس 
اقتصاد ایران به صورت مستقیم حداقل 2083 

میلیارد تومان ضرر دید. 
در  فرودست  و  کارگر  توده ى  مقاومت   -
برابر یورش وحشیانه ى آدم ُکشان جمهورى 
سرمایه دارى  نمادهاى  به  تعرض  و  اسالمى 
و مذهبى، در عین حال، خط بطالنى هم بر 

نصایح لیبرالى و اخالقى «پرهیز از خشونت»، 
بورژوا  «مدنى»  و  «مسالمت آمیز»  مبارزه ى 
درایت  و  فهم  فاقد  و  کشیده  اتو  لیبرال هاى 
سیاسى کشید. مساله ى اساسى در میدان این 
جنگ نابرابر، انتخاب ناگزیر در میانه ى ترس 
و شجاعت بود. یا ترس یا شجاعت! انتخاب 
ترس، انتخاب ترك میدان اعتراض و مبارزه 
سطح  به  سرمایه دارى  تعرض  به  تمکین  و 
قبول داشت  بود.  خود  معیشت  و  زندگى 
این زندگى نکبتى ماالمال از فقر و فالکت، 
خود،  این،  و  بود.  بى خانمانى،  و  گرسنگى 
انتخاب  نداشت!  تدریجى  مرگ  جز  معنایى 
میدان  در  ایستادگى  انتخاب  اما،  شجاعت، 
اعتراض و مبارزه علیه تعرض سرمایه دارى 
به هست و نیست خود بود. انتخاب مقاومت 
در برابر یورش وحشیانه ى نیروهاى آدم ُکش 

جمهورى اسالمى بود. و کدام انسان فهیم و 
منصفى است، که نداند معترضى که از هست و 
نیست خود دفاع مى کند، در میدان یک جنگ 
نابرابر، «خشم» ناگزیر خود را بروز مى دهد؛ 
خشمى که در برابر گله هاى آدم ُکش یک رژیم 
موحش فوران مى کند و به درگیرى و ابراز 
«خشونت» هم مى انجامد. چنین خشونتى، اگر 
که «خشونت» است، در دفاع از خود صورت 
مى گیرد، ضرورى، انسانى، و مشروع است. 
خشونت در برابر، اما، خشونت سازمان یافته ى 
دولتى است، آدم ُکشى است. و این است، که 
«خشونت» ضرورى، انسانى و مشروع معترض 
تقدیس  رو،  هیچ  به  مساله،  مى زایاند.  را 
«خشونت» نیست. تاکید بر امر «واقع» و ناگزیر 
در عرصه ى عمل است. آن گاه که نیروهاى 
تانک  و  توپ  با  موحش  رژیم  یک  آدم ُکش 

و هلى کوپتر به شما هجوم مى آورند؛ آن گاه 
شما  را  فرزندان  قلب  ُسربى،  گلوله هاى  که 
مى شکافند؛ آن گاه که ُکلت را از فاصله ى یک 
مترى به سر و سینه شما نشانه مى روند؛ آن گاه 
با چماق بر سر شما مى کوبند و با قمه شکم 
شما را مى درند؛ و همه ى این جنایات فقط 
به این خاطر که شما تنها به انگیزه ى دفاع از 
هست و نیست خود، از ُحرمت انسانى خود، 
و از حق زندگى خود، به میدان آمده اید، این 
«خشم» شماست، که به ناگزیر و به مثابه تنها 
سالح دفاع شما فوران مى کند و به ناگزیر به 

«خشونت» هم مى انجامد.
مردم  عصیان  و  خشم  فوران  ُگستردگى   -
اعماق، چنان جمهورى اسالمى سرمایه را به 
وحشت انداخت، که نه تنها فرمان به کشتار 
جلوگیرى  براى  که  داد،  معترضین  سبُعانه ى 

از ارتباط فعال معترضین با یک دیگر و نشر 
اخبار این کشتار چه در جامعه ى ایران و چه 
در بین افکار عمومى جهان، شبکه ى اینترنت 
را از دست رس خارج کرد. هرچند جمهورى 
مقصود  به  اینترنت  قطع  با  اسالمى  پلشت 
خود در کوتاه مدت رسید، اما، متحمل زیان 
اقتصادى هنگفتى نیز شد. بخش قابل توجهى 
سرمایه دارى  جامعه ى  و...  مالى  گردش  از 
ایران بر استارت آپ هایى متکى است، که به 
بیش از چهل هزار بالغ مى شوند. قطع اینترنت 
این مکانیزم سرمایه را فلج کرد. تصمیم دولت 
سرمایه به قطع اینترنت، در عین حال، افسانه ى 
تاثیر شبکه هاى مجازى در مبارزات اجتماعى 
را، که به ویژه در نسل جوان عمل مى کرد، نیز 
ذایل ساخت. با قطع اینترنت همگان دریافتند، 
که چندان هم نمى شود به این شبکه دل بست 

و از به کارگیرى راه هاى «کالسیک» ارتباط 
و خبررسانى غفلت کرد. بازنده ى دیگر قطع 
از   - اسالمى  جمهورى  اپوزیسیون  اینترنت، 
راست تا چپ آن- بود. قطع اینترنت به وضوح 
نشان داد، که این اپوزیسیون چیزى در چنته 
ندارد، فاقد بدنه اى در جامعه است، فعالیتى 
در زمینه ى سازمان دهى ارتباطات و... انجام 
در  را  خود  اطالعات  و  اخبار  است،  نداده 
اساس از طریق اینترنت و شبکه هاى مجازى 
دستگاه  چون  بیش تر  و  مى آورد،  دست  به 
صدور اطالعیه و تظاهرات هاى حمایتى در 

خارج از ایران عمل مى کند.

اپوزیسیون بورژوایى جمهورى اسالمى
خیزش خشم و عصیان مردم اعماق، از آن جا 
که هنوز بر افق و چشم انداز طبقاتى روشنى 

اپوزیسیون بورژوایى، نه فقط در زمینه ى اقتصادى 
با جمهورى اسالمى سرمایه تفاوت ماهوى ندارند، 
که حتا در زمینه ى ساختار سیاسى و اجتماعى نیز 
با بسیارى از راه کارهاى رژیم بر سر کار هم راه و 
هم راى هستند. در حاکمیت فرضى هیچ یک از 
ایجاد  حق  جامعه  شهروندان  نیست  قرار  این ها 
تشکل هاى محلى و منطقه اى و سراسرى خود 
امور  اداره ى  طریق،  این  از  و  باشند  داشته  را 
جامعه را به دست گیرند؛ قرار نیست قوانین جامعه 
توسط نمایندگان منتخب، و قابل عزل، شهروندان 
جامعه تدوین شود؛ قرار نیست نیروهاى نظامى و 
انتظامى حرفه اى، سرکوب گر و آدم ُکش، تعطیل 
شوند؛ قرار نیست زندان و شکنجه، و کنترل زندگى 
شهروندان، به ویژه مخالفین سیاسى، برچیده شود؛ 
قرار نیست طبقه ى کارگر تشکل هاى مستقل 

خود را آزادانه ایجاد کند؛



9 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و چهارم

و  مطالبات  اثباتى  گونه اى  به  و  ندارد  اتکا 
که  نویى  جامعه ى  درباره ى  خود  انتظارات 
مى باید از دل جامعه ى ُکهنه زاده شود را در 
دولت  و  سرمایه  نظم  علیه  جارى  مبارزه ى 
ناگزیر  به  است،  نیاورده  میان  به  آن  اسالمى 
به تکاپوى رنگین کمان اپوزیسیون بورژوایى 
طبقاتى  محتواى  کــردن  مخدوش  جهت 
کردن  ُمهار  و  کشیدن  بند  به  خیزش ها،  این 
چنین  از  ُجستن  بهره  و  آن ها،  رادیکالیسم 
مختلف  جناح هاى  بین  رقابت  در  مبارزاتى 
حاکمیت  تخت  به  ُسریدن  براى  بورژوازى 
 96 دى  خیزش  در  مى دهد.  میدان  سیاسى، 
جمهورى  بورژوایى  اپوزیسیون   ،98 آبان  و 
سلطنت  طــرف داران  ویــژه  به   - اسالمى 
پهلوى- با حمایت رسانه هایى چون «من و 
تو»، «صداى آمریکا»، «ایران اینترنشنال»، «بى.

بى.سى»، «رادیو فردا» و...، و در پناه دولت هاى 
چنین  غرب،  سرمایه دارى  و  منطقه  مرتجع 

نقشى ایفا کردند. 
در شرایطى که خیزش هاى اعتراضى توده ى 
حدت  پیش  از  بیش  فرودست  و  کارگر 
مى گیرد، و در شرایطى که جمهورى اسالمى 
پس از سرکوب هر خیزش، هر بار، ضعیف تر 
و درمانده تر از میدان به در مى آید، و موقعیت 
به خطر افتاده ى منطقه اى آن نیز این ضعف و 
درماندگى را تشدید مى کند، این «اپوزیسیون» 
با امید به متقاعد ساختن سرمایه دارى غرب، به 
ویژه آمریکا، به سرنگونى جمهورى اسالمى، 
به تکاپو افتاده است. دار و دسته هاى مختلف 
فرشگردى ها،  سلطنت طلب،  مشروطه خواه، 
مدیریت  شوراى  جمهورى خواهان،  طیف 
اقسام  و  ــواع  ان مجاهدین،  گــذار،  دوران 
و...  دموکراتیک  و  ملى  و  خلقى  تشکل هاى 
فعالیت هاى ضد رژیمى خود را به این منظور 
تشدید کرده اند، رهنمود صادر مى کنند، خود 
را قیم و رهبر مبارزات جارى جار مى زنند، 
ارادت قلبى خود به دولت هاى سرمایه دارى 
را  آن ها  منطقه اى  مرتجع  متحدین  و  غرب 
اظهار مى دارند و آن ها را به پاس «مجاهدات» 
به  اسالمى  جمهورى  علیه  مبارزه  در  خود 
حمایت قاطع از خویش فرا مى خوانند! اکثر 
این جریانات چنان به ورطه ى دنائت سیاسى 
و اخالقى در غلطیده اند، که نه تنها کم ترین 
شرمى از آویزان شدن به ترامپ و نتانیاهو و 
آن ها  از  اسلحه  و  پول  گرفتن  و  بن سلمان 
و  افتخار  عین  را  دریوزگى  این  که  ندارند، 
الزمه ى سرنگونى جمهورى اسالمى، و برپایى 

«دموکراسى» در ایران نیز مى دانند. 
سیاست هاى اقتصادى رنگین  کمان اپوزیسیون 

بورژوایى جمهورى اسالمى، در اساس هیچ 
جمهورى  با  نه  و  هم  با  نه  ماهوى  تفاوت 
اسالمى ندارد. سر و ته یک کرباسند! اختالف 
در  هم،  با  و  اسالمى،  جمهورى  با  این ها 
اساس، اختالفى بر سر خوان یغماى اقتصاد 
مدیریت،  نوع  سر  بر  ایران،  سرمایه دارى 
جهت  مناسب  حقوقى  ساختار  و  سهم  و 
را  یغما  خوان  این  است.  سرمایه ها  مالکیت 
طبقه ى  زحمت  و  کار  حاصل  مى خواهند، 
و  سرمایه  انباشت  مى خواهند،  را  کارگر 
همگى،  این ها،  مى خواهند.  را  آن  مدیریت 
از مدافعین پُر شور برنامه ها و سیاست هاى 
بانک  و  پول  بین المللى  صندوق  راه بُردى 
اقتصاد  با  مشکلى  کم ترین  هستند.  جهانى 
نیروى  تعدیل  خصوصى سازى،  آزاد،  بازار 
کار، انجماد و کاهش دست مزد، تشدید فشار 
کار، کاهش سقف تامینات اجتماعى و...، که 
اقصا  در  کارگر  طبقه ى  آحاد  میلیون  صدها 
نقاط جهان سرمایه دارى را از هستى انسانى 
ساقط کرده و به لبه ى پرت گاه نیستى کشانده، 
نزده اند،  حرف  باره  این  در  کالمى  ندارند. 
چه رسد به این که برنامه و سیاستى - حتا 
در یکى دو خط کوتاه- براى اشتغال زایى و 
از بین بردن بیکارى و فقر و فالکت، کاهش 
طبقاتى و  شکاف  حتا از بین بردن-  - و نه 
این ها،  باشند.  داشته  دست  این  از  مصایبى 
راه کارهاى  راستین  و  صمیمى  پیرو  همگى، 
جهانى  بانک  و  پول  بین المللى  صندوق 
هستند، از «مقدسات» بازار حرکت مى کنند، 
عکس پینوشه و تاچر را را در جیب دارند، 
کارگر  طبقه ى  معیشت  و  زندگى  دهشت  و 
و  «آسوده»  وجدان هاى  بر  گزندى  کم ترین 

«منزه» آن ها وارد نمى آورد. 
لحظه،  یک  براى  فقط  لحظه،  یک  براى 
تخت  بر  دموکرات  شاهزاده ى  کنید  تصور 
سلطنت یا جمهورى تکیه زده بود و وزیران 
یک  به  یک  هم  فرشگردى  کراواتى  فوُکل 
صندلى هاى کابینه را اشغال کرده بودند. دستور 
بحران  شرایط  در  پول،  بین المللى  صندوق 
بود  همان  هم  جهانى،  سرمایه دارى  اقتصاد 
که به جمهورى اسالمى و تمامى دولت هاى 
بود:  شده  ابالغ  سرمایه دارى  جهان  دیگر 
افزایش قیمت سوخت و حذف یارانه ها بر 
آن! شاهزاده ى دموکرات و کابینه ى فرشگردى 
چه مى کردند؟ هیچ، جز این که به سرعت و 
قطعیت از این دستور پیروى مى کردند! البته 
شاید چگونگى، و حواشى، اجراى این دستور 
با آن چه توسط جمهورى اسالمى سرمایه به 
الزام  مى کرد.  تفاوت  قدرى  شد،  گرفته  کار 

اجراى دستور، اما، به قطع تفاوتى نمى داشت! 
آیا کالمى از این شاهزاده، فعالین فرشگردى، 
و سایر جریانات اپوزیسیون بورژوایى، در نقد 
راه کارهاى صندوق بین المللى پول، از جمله 
افزایش قیمت سوخت و حذف یارانه ها بر 

آن، تاکنون شنیده اید؟!
با  اقتصادى  زمینه ى  در  فقط  نه  این ها، 
ماهوى  تفاوت  سرمایه  اسالمى  جمهورى 
سیاسى  ساختار  زمینه ى  در  حتا  که  ندارند، 
راه کارهاى  از  بسیارى  با  نیز  اجتماعى  و 
رژیم بر سر کار هم راه و هم راى هستند. در 
حاکمیت فرضى هیچ یک از این ها قرار نیست 
شهروندان جامعه حق ایجاد تشکل هاى محلى 
و منطقه اى و سراسرى خود را داشته باشند 
به  را  جامعه  امور  اداره ى  طریق،  این  از  و 
دست گیرند؛ قرار نیست قوانین جامعه توسط 
شهروندان  عزل،  قابل  و  منتخب،  نمایندگان 
نیروهاى  نیست  قرار  شود؛  تدوین  جامعه 
و  سرکوب گر  حرفه اى،  انتظامى  و  نظامى 
آدم ُکش، تعطیل شوند؛ قرار نیست زندان و 
شکنجه، و کنترل زندگى شهروندان، به ویژه 
نیست  قرار  شود؛  برچیده  سیاسى،  مخالفین 
را  خود  مستقل  تشکل هاى  کارگر  طبقه ى 
آزادانه ایجاد کند؛ قرار نیست حق اعتصاب 
سیاسى  آزادى هاى  وسیع ترین  تظاهرات،  و 
این  از  یک  هیچ  شود.  رایج  اجتماعى،  و 
حقوق اولیه ى انسانى با پالتفرم سیاسى این 
اپوزیسیون بورژوایى، و آن چه در عمل و در 
شرایط حاضر جهان سرمایه دارى رواج دارد، 

هم گونى و هم آوایى ندارد. 
جمهورى  بورژوایى  اپوزیسیون  رنگین کمان 
نوشته  تاکنون  چه  آن  اعتبار  به  اسالمى، 
 - اولترا جریاناتى  وضوح  به  گفته اند،  و 
سیاست هاى  ارتجاعى ترین  مدافع  و  راست 
سرمایه دارى جهانى، به ویژه آمریکا، هستند. 
سیاست مورد اتکاى این ها براى «پس گیرى» 
ایران از جمهورى اسالمى، فشار تحریم هاى 
اقتصادى آمریکا، پول بن سلمان، عناد اسرائیل 
با جمهورى اسالمى، حتا جنگ، و از این دست 
راه کارهاى ارتجاعى، است! این ها از کمونیسم 
و کمونیست ها به شدت بیزارند، آن ها را مانع 
بیش  و  مى دانند،  جامعه  «ترقى»  و  «رشد» 
جمهورى  سرنگونى  جدى  مبارز  که  آن  از 
طبقه ى  علیه  کمونیسم،  علیه  باشند،  اسالمى 
کارگر و مطالبات و انتظارات آن، شمشیر به 
کمر بسته اند. دلیل هم دارند. بحران اقتصاد 
تقسیم  سر  بر  رقابت  تشدید  سرمایه دارى، 
جهانى،  سرمایه دارى  قطب هاى  بین  جهان 
سیاست ها و راه کارهایى که پاسخ گوى شرایط 
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متحول حاضر نیستند، احزاب بى خاصیتى که 
از  مستمر  طور  به  را  خود  توده اى  پایه هاى 
دست مى دهند و از دایره ى قدرت به بیرون 
پرت مى شوند و...، به ناگزیر صحنه را براى 
و  سازمان ها،  و  احزاب  راست ترین  حضور 
مى سازد.  فراهم  سیاست ها،  ارتجاعى ترین 
چرخش به راست احزاب لیبرال و سوسیال 
دموکرات، پاگیرى و رشد جریانات راسیستى 
و نئونازیستى چون جبهه ى ملى فرانسه، حزب 
آزادى هلند، حزب آلترناتیو براى آلمان، حزب 
و  دار  شکل گیرى  و  سوئد،  دموکرات هاى 
داعش،  القاعده،  چون  آدم خوارى  دسته هاى 
سیاست  بوکوحرام،  و  الشباب  النصره،  جبهه 
افزایش  کارگر،  توده ى  میلیونى  بیکارسازى 
هول ناك  کاهش  کار،  شدت  سابقه ى  بى 
تامینات اجتماعى، پلیسى کردن جوامع انسانى، 
آواره  خانمان سوز،  جنگ هاى  راه انــدازى 
پناه  سر  بى  و  گرسنه  انسان  میلیون ها  کردن 
و... در همین دوره ى تاریخى اتفاق مى افتد 
و یک مشخصه ى جهان سرمایه دارى حاضر 
اپوزیسیون  رنگین کمان  ماهیت  چرا  است. 
بورژوایى ایران جز این مى باید باشد؟! چون 
دارد؟!  جریان  آن ها  رگ  در  «ایرانى»  خون 
یا  هستند؟!  بزرگ»  «کوروش  فرزندان  چون 
اروپایى،  هم سلکان  از  «دموکرات» تر  چون 
آمریکایى، آفریقاى و آسیایى خود مى باشند؟!

تبدیل  براى  شانسى  کم ترین  اما،  این ها، 
شدن به یک نیروى سیاسى توده اى و موثر 
عظیم  اکثریت  ندارند.  را  ایران  جامعه ى  در 
آزاد  زندگى  یک  آرزوى  جامعه  این  مردمان 
و برابر، مرفه و محترم، را به سینه و اندیشه 
بیمه ى  رایگان،  بهداشت  و  آموزش  دارند؛ 
بیکارى و تامینات اجتماعى مناسب و ُمکفى 
مى خواهند؛ حق اعتصاب و تشکل، آزادى بى 
قید و شرط بیان و عقیده، و... مى خواهند؛ و 
این ها ظرفیت سیاسى و اقتصادى پاسخ گویى 
جامعه  حیاتى  نیازهاى  این  از  یک  هیچ  به 
سرمایه دارى  اقتصادى  بحران  ندارند.  را 
اقتصادها  قدرت مندترین  پاى  زیر  جهانى، 
و «دموکراسى» هاى غربى را هم خالى کرده 
از  سرمایه دارى  اقتصاد  به  رسد  چه  است، 
افزون  ایــران!  ورشکسته ى  و  افتاده  نفس 
تعمیق  و  ُگسترش  مولفه ها،  این  همه ى  بر 
مبارزات طبقه ى کارگر، رشد آگاهى طبقاتى، 
اعتصابات  و  اعتراضات  که  رادیکالیسمى  و 
آن  پیام آور  اخیر  سال هاى  خیزش هاى  و 
براى  جریانات  این  خوش  خیال  بوده اند، 
آب  بر  نقش  را  حاکمیت  تخت  به  ُسریدن 

مى کند! 

اپوزیسیون  رنگین کمان  از  همه،  این  با 
غافل  نمى باید  اسالمى  جمهورى  بورژوایى 
سلطنت  طرف داران  ویژه  به  این ها،  ماند. 
پهلوى، اگر افق و چشم انداز روشن طبقاتى 
ناظر بر اعتراضات و اعتصابات و خیزش هاى 
توده ى کارگر و فرودست نشود، در شرایط 
ضعف و درماندگى بیش تر جمهورى اسالمى، 
این احتمال را مى یابند که با اتکا به حمایت 
متحدین  و  غرب،  سرمایه دارى  دولت هاى 
مهندسى  یارى  به  و  آن ها،  منطقه اى  مرتجع 
رسانه ى  ده ها  وسیله ى  به  عمومى  افکار 
بورژوازى،  فرمان  به  گوش  و  منقاد  گروهى 
یک طرف نبرد براى به دست گرفتن ُسکان 
حاکمیت سیاسى و اقتصادى جامعه شوند. و 
جامعه  حاکمیت،  به  دست یابى  صورت  در 
را به ورطه ى دور جدیدى از استثمار مشدد 
طبقه ى کارگر، انباشت سرمایه، و سرکوب هر 
صداى حق طلبانه و آزادى خواهانه اى، سوق 
بدهند. در بوق و ُکرنا کردن شعار «رضا شاه، 
اعتراضات  از  برخى  در  که  شاد»،  روح ات 
توسط عده اى اندك از معترضین سر داده شد؛ 
مصاحبه هاى پى در پى با شاهزاده و حامیان 
این همان گویى  فرط  از  که  وى،  فرشگردى 
و  مى آزارد؛  را  گوش  محتوا  بى  مکررات  و 
نمایشات مشمئزکننده ى جعبه ى جادویى «من 
و تو» و «ایران اینترناشنال» و... از ایران ُمدرن 
و پیش رفته ى دوره ى آریامهر، که گویى نه 
مبارزه ى طبقه ى کارگر را تجربه کرده بود، 
نه فقر و فالکت و حلبى آبادهاى حاشیه ى 
شهرهاى بزرگ را، و نه خوف «ساواك» اش 
از  اجزایى  مى انداخت؛  انسان  دل  بر  لرزه 
براى  منظور،  این  به  صحنه  تزیین  سیاست 

روز مبادا، هستند.

مردم اعماق و چشم انداز آتى
هر دو خیزش دى 96 و آبان 98 از بارقه هاى 
امید دهنده ى صف مستقل طبقاتى و مبارزه ى 
ضد سرمایه دارى توده ى کارگر و فرودست 
توان  و  توش  از  هنوز  هرچند  داشتند؛  بهره 
کافى براى تثبیت این امر مهم در صف آرایى 
نبودند  برخوردار  جامعه  متخاصم  نیروهاى 
نیروى  و  رژیمى  ضد  مبارزه ى  وزن  گاه  و 
تقویت  مى کرد.  سنگینى  آن ها  بر  براندازى 
مبارزه ى  و  طبقاتى  مستقل  صف  تحکیم  و 
جمهورى  براندازى  که  سرمایه دارى،  ضد 
اهمیت  تمامى  رغم  به   - سرمایه  اسالمى 
مى رود،  شمار  به  آن  از  لحظه اى  تنها  آن- 
راهى است که در تداوم این مبارزه مى باید 
پیموده شود. در غیر این صورت، خطر برآمد 

و  اسالمى  جمهورى  بورژوایى  اپوزیسیون 
سلطه ى مبارزه ى ضد رژیمى بر اعتراضات 
و خیزش هاى توده ى کارگر و فرودست، در 
شرایط سیاسى، اقتصادى و اجتماعى ملتهب 
و دلهره آورى که جامعه را در خود فرو برده 
است، دو چندان مى گردد. سرانجام محتوم این 
وضعیت مى تواند به رفتن یک رژیم سرمایه و 
آمدن رژیم دیگر سرمایه ُمنتهى شود، مى تواند 
سیادت سیاسى و اقتصادى جامعه را از این 
دست بورژوازى به مثابه یک طبقه بستاند و به 
دست دیگر بورژوازى بسپارد، مى تواند گله ى 
اوباش ُمکال و ُمعمم را از تخت حاکمیت به 
زیر بکشاند و فوُکل کراواتى هاى تحصیل کرده 
و آداب دان را بر جاى آن ها بنشاند، مى تواند 
براى دوره اى کوتاه - و تا هنگامى که نیروى 
و  سرکوب  آمادگى  سرمایه  جدید  قهریه ى 
برقرارى اختناق خونین را کسب نماید- حتا 
به برخى ُگشایش هاى سیاسى و اجتماعى نیز 
کارگر،  طبقه ى  مشدد  استثمار  اما  بیانجامد؛ 
چرخه ى تولید و ارزش افزایى سرمایه، پایان 
نخواهد یافت؛ کوره ى سوزان فقر و فالکت 
خاموشى نخواهد گرفت؛ حاشیه نشینى، فحشا 
و اعتیاد، از جامعه رخت برنخواهد بست. این 
سوى جامعه، سوى مردم اعماق، در بر همان 
در  چند  هر  چرخید،  خواهد  سابق  پاشنه ى 
سوى دیگر، در طبقه ى بورژوازى، چهره هاى 
تکیه  ثــروت  و  قــدرت  مسند  بر  جدیدى 
خواهند زد و نقش خدایگان زمینى جامعه ى 
سرمایه دارى ایران را به عهده خواهند گرفت.  
چه باید کردها، راه کارها و راه حل ها، هم در 
پیش گیرى از وقوع این سناریوى هول انگیز 
فزون تر  چه  هر  تقویت  و  تکوین  هم  و 
کارگر،  طبقه ى  سرمایه دارى  ضد  مبارزه ى 
فعالین  که  است  دیرزمانى  نیستند.  ناروشن 
در  کارگر،  طبقه ى  کمونیست  و  رادیکال 
جارى  مبارزه ى  هزارها  و  صدها  گرماگرم 
را  خود  توان  و  توش  سرمایه دارى،  علیه 
ضد  طبقاتى  هاى  تشکل  برپایى  صرف 
فرودست  و  کارگر  توده ى  سرمایه دارى 
مى سازند؛ تشکل هایى که هر لحظه ى مبارزه 
علیه ستم و استثمار سرمایه دارى - مبارزه در 
راه افزایش دست مزد، ستاندن دست مزدهاى 
صیانت  و  حفظ  کار،  شدت  کاهش  معوقه، 
دیگر  موضوع  هر  و  اجتماعى  بیمه هاى  از 
مربوط به کار و معیشت مردم اعماق را- فقط 
لحظه اى از مبارزه علیه سرمایه دارى و براى 
الغاى کار مزدى و برچیدن مالکیت خصوصى 
به  دست یابى  تا  و  برمى شمرند  بورژوازى 
تشکل هایى  نمى نشینند؛  پاى  از  هدف  این 
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طبقه ى  آحاد  ُگسترده ترین  که  شورایى، 
کارگر را مستقل از ملیت، جنسیت، مذهب، 
کارى،  رسته هاى متفاوت  سنى،  تفاوت هاى 
شاغل و بیکار و... در خود جاى مى دهند و 
را  سرمایه دارى  علیه  آن ها  جارى  مبارزات 

متحد و متشکل مى سازند.
این امر مهم شدنى و ممکن است، خیال خوش 
هستى  در  ریشه  نیست،  واهى  امید  نیست، 
مادى طبقه ى کارگر دارد. انبوه اعتراضات و 
اعتصابات کارگرى، مبارزه ى سترگ کارگران 
هفت تپه و فوالد اهواز و پتروشیمى ماهشهر و 
هپکو و آذرآب، کارکنان راه آهن و رانندگان 
کامیون و معلمان و...، پشتوانه ى تحقق این 
تشکل هاى  نیست  قرار  هستند.  مهم  امر 
طبقاتى توده ى کارگر و فرودست در خالء، از 
نقطه ى صفر، ایجاد شوند. قرار نیست عده اى 
منورالفکر دور هم جمع گردند، غور و تفحص 
کنند، برنامه و اساس نامه بنویسند، تشکلى بنا 
کنند و پس از این ها، امر به فعالیت مبارزاتى 
دهند. قرار است همین مبارزات جارى ضد 
سرمایه دارى توده ى کارگر و فرودست، که 
هر روزه در گوشه و کنار جهنم سرمایه دارى 
ایران در جریان است، متشکل شود و سازمان 
بیابد و افق و چشم انداز الغاى کار مزدى و 
برچیدن مالکیت خصوصى بورژوازى را فرا 
روى خود قرار دهد. نیروى انسانى با تجربه 
و با درایت این امر مهم نیز فراهم است. هر 
و  کارگر  طبقه ى  ساز  و  سوخت  با  که  کس 
اعتصابات  و  اعتراضات  پاگیرى  چگونگى 
مى داند  نیک  باشد،  داشته  آشنایى  کارگرى 
و  کارخانه  هیچ  در  کارگرى  مبارزه ى  هیچ 
موسسه اى بدون وجود تعدادى فعال کارگرى، 
خود  هم زنجیران  وثوق  و  اعتماد  مورد  که 
و  مبارزه  یک  برپایى  موانع  بتوانند  و  باشند 
حضور فعال و موثر آن ها در این مبارزه را 
رفع کنند، به جریان نمى افتد. کثرت مبارزات 
نشانه ى  یک  سالیان،  این  در  کارگر  طبقه ى 
بارز از وجود تعداد قابل توجهى از این فعالین 
کارگرى است، که در محافل خود و در متن 
روابط طبیعى خویش به بحث و مشورت و 
تصمیم گیرى پیرامون وضعیت کار و معیشت 
و سرنوشت مبارزه ى مشترك خود علیه ستم 
و استثمار سرمایه دارى مى پردازند. گسترش 
بیش تر  چه  هر  پیوند  و  طبیعى  روابط  این 
در  مهمى  نقش  هم  کارگرى،  فعالین  محافل 
ارتقاى کمى و کیفى مبارزات ضد سرمایه دارى 
توده ى کارگر و فرودست ایفا خواهد کرد و 
هم به تدریج زمینه ى مناسب ایجاد تشکل هاى 
ُگسترده ترین  این  سرمایه دارى  ضد  طبقاتى 

جمعیت جامعه را فراهم خواهد آورد.
* * *

اعتراضات  مى رسند،  راه  از  که  روزهایى  در 
و اعتصابات و خیزش هاى کارگرى باز هم 
این  به  که  انگیزه هایى  نمود.  خواهند  روى 
مبارزات امکان ابراز وجود مى دهند، کماکان 
به قوت خود باقى هستند و حتا شتابى فزاینده 
هم خواهند یافت. استثمار وحشیانه ى نیروى 
کار، تشدید باز هم بیش تر فشار و شدت کار، 
تعویق و انجماد دست مزدها، دایره ى وسیع تر 
فقر و فالکت و... - در متن بحران اقتصادى 
بُن بست  به  اقتصاد  جهان،  سرمایه دارى 
رسیده و از نفس افتاده ى سرمایه دارى ایران، 
تحریم ها، و فساد و ارتشاى مالى مقامات ریز 
و درشت جمهورى اسالمى- شوربختانه تنها 
سرمایه  دولت  است.  چشم انداز  در  تصویر 
نیز به این امر واقف است و انتظار اعتراضات 
اعماق،  مردم  خیزش هاى  و  اعتصابات  و 
از  هم  و  مى کشد.  را  گذشته،  از  طوفانى تر 
این رو، خود را آماده ى مواجهه با این طوفان 
مى سازد. بى جهت نیست، که خامنه اى، ولى 
اسالمى،  پلشت  جمهورى  آدم ُکشان  سفیه 
فرمان بر  بسیجیان  با  دیدار  در  آذر،  هفتم 
خود بر تشکیل دوباره ى «کمیته هاى انقالب 
اسالمى» تاکید کرد. او از بسیجیان خواست: 
«مثل کمیته هاى انقالب اسالمى در سال 60، 
که در هر حادثه اى حضور داشتند... بسیج در 
همه ى میادین دفاع سخت، نیمه سخت و نرم 
آماده  به  کار باشد و در همه ى محله هاى کشور 
در مقابل حوادث گوناگون راه بُرد و تاکتیک 
آماده داشته باشد... در هیچ زمینه اى غافل گیر 
نشوید و سعى کنید در همه ى محله ها حضور 
داشته باشید... در جنگ نرم عکس العملى رفتار 
نکنید. البته باید پاسخ دشمن را داد، اما همیشه 
دشمن  از  قدم  یک  ماهر  شطرنج بازى  مانند 
ارتباطات  کنید...  عمل  ُکنشى  و  باشید  جلو 
خود را با مساجد تقویت کنید؛ چرا که بسیج 
متولد مساجد است... با مجموعه هاى هم سو 
از  خارج  و  دانش گاه ها  در  بسیج  اهداف  با 
در  بسیج  کنید...  هم کارى  و  هم افزایى  آن، 
عین گستردگى چابک باشد و اسیر پابندهاى 

رایج ادارى نشود.»
اعماق  مردم  مخاطره آمیز،  میانه ى  این  در 
فقط خود را دارند و بس! پیوند زدن و متصل 
رادیکال  فعالین  شبکه هاى  و  محافل  کردن 
تشکیل  یک دیگر؛  به  کارگرى  کمونیست  و 
و  تولیدى  مرکز  هر  در  کارگرى  شوراهاى 
خدماتى، در هر محله و حاشیه نشین کارگرى 
سرمایه دارى؛  علیه  جارى  مبارزات  متن  در 

دمیدن روحیه ى اتحاد و هم بستگى کارگرى 
آحاد  بیش ترین  جلب  مبارزات؛  این  در 
جوان،  و  پیر  مرد،  و  زن  از  کارگر،  طبقه ى 
کارگر فکرى و یدى، شاغل و بیکار، ایرانى و 
افغانى، به این شوراها؛ حمایت جدى و عملى 
از هر مبارزه اى که بخشى از توده ى کارگر 
را در بر مى گیرد؛ فعالیت مستمر در توضیح 
مبارزه ى ضد سرمایه دارى با افق و چشم انداز 
الغاى کار مزدى و برچیدن مالکیت خصوصى 
بورژوازى؛ تسخیر مراکز کار، هر جا که امکان 
تسخیر و تامین اداره ى تولید و توزیع توسط 
توده ى کارگر این مراکز وجود دارد؛ به عهده 
حاشیه نشین هاى  و  محالت  اداره ى  گرفتن 
بیش تر  چه  هر  حل  براى  تالش  و  کارگرى 
مشکالت و مصایب توده ى کارگر و فرودست 
ساکن آن ها؛ توجه، حساسیت و واکنش جدى 
آپارتاید  زیستى،  محیط  مسایل  به  نسبت 
جنسى، بردگى مزدى کودکان و... و شرکت 
موثر در مبارزات عمومى توده ى مردم جامعه 
براى دست یابى به هر درجه از آزادى و رفاه و 
آسایش و به دست گرفتن پرچم مطالبات این 
مبارزات؛ مقابله با هر تعرض سرمایه دارى و 
گله هاى اراذل و اوباش آن به کار و معیشت 
این  از  فعالیت هایى  سایر  و  کارگر؛  طبقه ى 
دست، دستور کار ما، همه ى فعالین رادیکال 
و کمونیست طبقه ى کارگر، همه ى کارگران 
و فرودستانى که زخم عمیق ستم و استثمار 
روزهایى  در  دارند،  تن  بر  را  سرمایه دارى 
که از راه مى رسند، است. انجام این همه، با 
اتکا به هم اندیشى، هم کارى، تدبیر و درایت 
سیاسى ما، بدون تردید ممکن و شدنى است. 
و امکان ابراز وجود به مثابه یک طبقه، یک 
صف مستقل طبقاتى، در تحوالت آتى جامعه 

را به ما مى دهد. 
با  را  اعماق  مردم  آتى  خیزش  مى توانیم  ما 
اعتراضات و اعتصابات کارگرى در مهم ترین 
مراکز کار و تولید به هم پیوند بزنیم، گلوگاه 
اقتصادى سرمایه دارى ایران را درهم بفشاریم 
و  سرکوب  دستگاه  بیاندازیم،  نفس  از  و 
آدم ُکشى جمهورى اسالمى را درهم بشکنیم، 
اپوزیسیون  رنگین کمان  مزورانه ى  تشبثات 
پس  در  و  کنیم،  آب  بر  نقش  را  بورژوایى 
همه ى این ها قدرت طبقاتى خود را در جامعه 

مستقر نماییم. ما این قدرت را داریم!
آذر 98
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به  ماه  آبان  سراسرى  کارگرى  شورش 
قرن  پیشینه ى  در  پاالیش ها  پاره اى  رغم 
جهت گیرى  یک  اتخاذ  از  خود،  بیستمى 
رادیکال و آگاه طبقاتى فرو ماند. این خیزش 
که  حادثه اى  خورد،  شکست  مى توانست 
در سطحى و به شکلى اتفاق افتاده است؛ 
مى توانست پیروزى هایى به چنگ آرد؛ در 
صورت استمرار چه بسا شاهد شکوفایى ها 
جهت گیرى هاى  در  رادیکال  تغییراتى  و 
طبقاتى خود مى شد؛ شاید ُکند و خرامان 
و  راه بُردها  شتابان،  و  تند  بالعکس  یا 
راه کارهاى روزش را با بدیل هاى آگاهانه ى 
ضد کار مزدى جایگزین مى ساخت. همه ى 
احتمال  و  افتد  اتفاق  بود  ممکن  این ها 
وقوع شان از پیش قابل انکار یا ابطال نبود. 
در این میان، یک نکته قابل تاکید است؛ این 
که خیزش آبان با داشتن پاشنه آشیل هاى 
آشیل ها  پاشنه  این  که  مادام  و  موجودش 
به  موفقیت هایى  اگر  که  حتا  است،  باقى 
دست مى آورد، شاید سنگى بر روى سنگ 
براى معمارى مستحکم بناى پیکار طبقاتى 
آتى نمى گذاشت. قیام کارگران مثل تمامى 
شورش هاى سلف خود، ضعف هاى بنیادى 
خواهیم  آن ها  به  که  ضعف هایى  داشت؛ 
آن،  بر  مقدم  اما  بپردازیم.  باید  و  پرداخت 
از هنرها یا جلوه هاى شکوفایى و رشدش 
تاکید  زیر  نکات  بر   گذر  این  در  بگوییم. 

مى کنیم.
1- مقدم بر هر چیز باید گفت، که طغیان 
سراسرى هفته ى آخر آبان 98 و پیش از 
مبارزه ى  تاریخ  در   96 ماه  دى  قیام  آن 
طبقاتى درون جامعه ى ایران ُرخ دادهایى 
که  گونه  همان  درست  بودند.  سابقه  بى 
دیگر  کشورهاى  در  شورش ها  این  نوع 
زیادى  حد  تا  اخیر،  سال هاى  در  دنیا 

غیرمترقبه و بدون پیشینه بوده است. شاید 
این نکته به نظر عجیب آید. اگر تاریخ 
مبارزه ى  تاریخ  انسانى،  جوامع  تکامل 
طبقاتى است - که حتما هست - چگونه 
بى سابقه  را  ــا  روى داده این  مى توان 
خواند؟! پرسش درستى است، اما بحث 
طغیان ها،  شورش ها،  کمبود  سر  بر  ما 
نیست.  این ها  نوع  حوادث  یا  انقالبات 
است.  انقالب  و  قیام  از  آکنده  تاریخ 
بى سابقه بودن شورش آبان سال جارى 
یا دى ماه 96 در تفاوت هاى هویتى میان 
آن ها و ُرخ دادهاى مشابه تاریخى اعم از 
پُر عظمت یا داراى شکوه کم تر است. این 
هر دو جنبش به تمام و کمال کارگرى 
یا  حاضر  آحاد  ُکل  بودند.  سراسرى  و 
فعال در آن را کارگران تشکیل مى دادند. 
گرسنگى  فقر،  فشار  زیر  که  بودند  آنان 
باعث  و  بانى  نظام  علیه  خانمانى،  بى  و 
این سیه روزى ها، علیه سرمایه دارى، به 
دو  هر  کردند.  طغیان  سراسرى  صورت 
شورش فاقد صدر و ذیل، رهبر و پیرو، 
حزب و توده، نظریه پرداز و نظریه پذیر، 
این ها  نوع  یا  مجرى  و  سیاست گذار 
بود. مالط و مصالح هم پیوندى را فشار 
استثمار سرمایه دارى مى ساخت. کارگران 
منطقه  محله،  به  محله  فشار،  این  آماج 
پیوستند،  هم  به  شهر  به  شهر  منطقه،  به 
هم پیوندى ها قدرت شد، منفجر گردید، 
خیابان ها  سنگ فرش  بر  انفجار  حاصل 
گردید.  سراسرى  خیزشى  و  افتاد  راه 
واقعى  طور  به  را  شورش ها  این  آن چه 
بى سابقه مى ساخت، برآیند مشترك ُکل 
این مولفه ها و نه وجود پراکنده و بدون 

انسجام آن ها بوده است.         
سرمایه ستیزى  حدت  و  وسعت   -2

از  خیزش  این  خودپوى  و  خودانگیخنه 
کارگرى  عصیان هاى  و  طغیان ها  تمامى 
پیشین افزون تر بود. واقعیتى که درخشش 
و  فرصت طلبان  عوام فریبان،  حتا  آن 
کفتاران شیارکار دلمه هاى سود و خون 
را هم به تصدیق واداشت. همه از آن به 
عنوان قیام گرسنگان یا شورش کارگران 
کارگرانى  بردند.  نام  گرسنه  عاصى 
سر  سرمایه دارى  ضد  شعار  ظاهرا  که 
ندادند! اما وجود خویش را علیه آن چه 
سرمایه بر سر آن ها آوار کرده بود، علیه 
استثمار  ــزون  روزاف شدت  و  استثمار 
آفریده ى  بلیه هاى  علیه  سرمایه دارى، 
سرمایه و بربریت هاى دولت سرمایه دارى 
سرمایه دار»  بر  «مرگ  ساختند.  منفجر 
بر  سرمایه دارى»  نظام  باد  «سرنگون  و 
طبقاتى  نفرت  و  قهر  اما  نیاوردند!  زبان 
بنگاه ها  نهادها،  همه ى  سر  بر  را  خود 
نماد  که  ساختند،  سرشکن  موسساتى  یا 
آن چه  بودند.  سرمایه  قدرت  و  هستى 
در این راستا و توسط عاصیان کارگر در 
این چند روز صورت گرفت، به نوبه ى 
خود اگر نه بى سابقه، اما بسیار کم سابقه 
بود. یک شاخص بسیار درخشان و امید 
آفرین شورش آبان ماه را باید سرکشى 
عزم استوار کارگران براى درهم کوبیدن 
مالکیت سرمایه دارى و تعرض رادیکال 
در  دانست.  مالکیت  این  بنیاد  علیه 
بسیارى از شهرها، توده ى کارگر مصمم، 
خشمگین و بدون هیچ تردید، به تمامى 
فروش گاه هاى زنجیره اى یورش بردند، 
مراکز توزیع کاالها را به صورت ضربتى 
و جنبشى از چنگال سرمایه داران خارج 
ساختند. ُکل موجودى این شرکت ها و 
موسسات، از خورد و خوراك و پوشاك 

پاشنه آشیل ھا و  آموزش ھای 
قیام کارگری  آبان 98     

ناصر پایدار
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تا سایر مایحتاج اولیه ى معیشتى و رفاهى 
و  ستیز  سرمایه  شورایى،  اراده اى  با  را 
آحاد  میان  و  گرفتند  اختیار  در  طبقاتى 
تقسیم  شهر  سطح  در  خویش  طبقه ى 
این  جاها،  خیلى  در  کارگران  کردند. 
کارها را انجام دادند و در برخى شهرك 
ها یا شهرها، از جمله «قلعه حسن خان» 
(شهرك قدس)، تقریبا ُکل فروش گاه هاى 
بزرگ را موقتا به تصرف خود در آوردند. 
و  سرمایه دارى  مالکیت  الغاى  راه کار 
تملک  مورد  اقتصادى  مراکز  تصرف 
صاحبان سرمایه به مراکز توزیع و فروش 
از  مالرد،  شهر  در  نماند.  محدود  کاالها 
منطقه  کارگران  البرز،  استان  شهرهاى 
مراکز  و  نیروگاه  تصرف  کار  به  دست 
تولید برق شدند. براى حصول این هدف 
کار  از  مهمى  مراحل  تا  و  کردند  تالش 
پیش تاختند. در ماهشهر، استان بوشهر، 
و پاره اى نقاط دیگر خطوط مواصالتى، 
بزرگ راه هاى  و  نقل  و  حمل  شبکه ى 
تجارى سرمایه دارى را فلج نمودند و به 
طور کامل مسدود ساختند. این اقدامات 
در طول روزهاى تداوم شورش، در نواحى 
مختلف کشور به گونه اى چشم گیر اتفاق 
سیاسى،  قدرت  مراکز  به  حمله  افتاد. 
سازمان هاى  و  ستادها  دولتى،  نهادهاى 
سرمایه دارى  بربریت  اعمال  اختاپوسى 
اجرایى  و  گیرى  تصمیم  دستگاه هاى  یا 
نیز  مختلف  حوزه هاى  در  سرمایه،  نظم 
جلوه ى بارز دیگرى از خروش سرمایه 
ستیزى خودپوى توده هاى کارگر بود. این 
نکته ى ظریف و حساسى است که شعور 
و شناخت هیچ سرمایه دار، هیچ نماینده ى 
بردگى  نظام  حقوقى  و  سیاسى  فکرى، 
یا  سیاسى  دفتر  هیچ  جمله  از  مزدى، 
کمیته مرکزى هیچ حزب مدعى «رهایى» 
آن  واقعى  فهم  به  قادر  کارگر!!،  طبقه ى 
نیست. هیچ کدام این ها، میان انهدام هفت 
و  دولتى  ساختمان  ده ها  یا  فرمان دارى 
ستاد نیروهاى نظامى و انتظامى در خیزش 
آبان 98، با هجوم جنبش عمومى سال 57 
شاه  رژیم  قدرت  مراکز  و  پادگان ها  به 
تفاوتى  نگذاشتند!!  و  ندیدند  فرقى  هیچ 
که به گونه اى خیره کننده وجود داشت 
و از آن مهم تر، هویتى بود؛ به این معنى 
که روى کرد طبقاتى متفاوتى را منعکس 

مى ساخت. 
در سال 57، توده ى وسیعى که اگر چه 
را  پادگان ها  اما  بودند،  کارگر  هم  آن ها 

مى گرفتند، به این خاطر که رژیم اختاپوسى 
شاه را ساقط و رژیم اختاپوسى تر دیگرى 
را بر جایش بنشانند. جنبش به گونه ى 
هویت  و  محتوا  فقدان  از  فاجعه بارى 
مى برد.  رنج  سرمایه دارى  ضد  طبقاتى 
ماجرا در شورش آبان 98 کامال متفاوت 
یا  مى زدند  آتش  را  بانک ها  وقتى  بود. 
مى کردند،  منهدم  را  پلیس  پاسگاه هاى 
زمانى که مراکز قدرت دولتى را طعمه ى 
حریق مى ساختند یا حوزه هاى علمیه و 
دفاتر ائمه جماعت را در شعله هاى خشم 
خود مى سوزاندند، در همه ى این موارد 
به ریشه  ى واقعى فالکت ها، گرسنگى ها، 
خود  محرومیت هاى  و  گورخوابى ها 
یورش مى بردند. عمال به سرمایه حمله 
مى کردند. خیزش آبان ماه از این لحاظ 
حتا از قیام دى ماه سال 96 پیش رفته تر، 
رادیکال تر و شفاف تر بود. این خیزش 
مقابل  نقطه  در  درست  توصیف  این  با 
به  موسوم  پوسیده ى  و  منحط  طغیان 
«جنبش سبز» قرار داشت. در آن جا همه 
چیز نمایش دخیل بندى فاجعه بار بخشى 
باخته ى  شعور  خوانده هاى  درس  از 
ارتجاع  بخش  یک  به  کارگر  طبقه ى 
آرایش  و  اصالح  براى  بورژوازى  هار 
ضدبشرى  و  کارگرُکش  نظام  «انسانى»!! 
بالعکس،  این جا،  در  بود!!  سرمایه دارى 
ضد  خودانگیخته ى  و  خودجوش  قهر 
بردگى مزدى کارگران بود که مى توفید 
و نمادهاى حاکمیت و موجودیت سرمایه 
را در خود غرق مى کرد. فقر، گرسنگى، 
کارتن خوابى و بى خانمانى و بى دارویى 
و بى درمانى مولود نظام بردگى مزدى بود، 
که باروت قهر مى شد و این قهر توفانى 
سینه ى شیوه ى تولید و مناسباتى را نشانه 
مى رفت که بانى و سرچشمه ى واقعى ُکل 

سیه روزى ها بود.   
3- فرار کارگران معترض، از آویختن به 
منجى، رهبر، حزب، سندیکا و مافیاها یا 
امام زاده هاى باالى سر، این بار از همیشه 
بارزتر، فاحش تر و پُر درخشش تر بود. 
مضحک  نفرت بار،  سرایى هاى  یاوه 
قبرشدگان  نبش  ى  پریشانه  روان  و 
این  در  دخالت  پیرامون  سلطنت طلب 
بسیار  توهین  و  تهمت  تیر  نقش  قیام، 
توده ى  قلب  به  که  داشت  را  سهمگینى 
کارگر عاصى شلیک مى شد؛ تیر افتراى 
زهرآگینى که فشار جراحت اش از زخم 
قتل عام سپاه پاسداران و سایر عمله هاى 

سرکوب سرمایه دارى کم تر نبود. همه ى 
شواهد به اندازه ى کافى فریاد مى زدند که 
کارگران خود، یگانه نیروى سلسله جنبان 
طبیعى  مراودات  هستند.  ُرخ دادها  سیر 
روییده از ژرف ناى شرایط کار و زندگى، 
فشار جرقه زاى بیکارى، گرسنگى، فقر و 
درد و رنج مشترك بود که دل ها را به هم 
جوش مى زد و شیرازه ى هم پیوندى یا 
مى شد.  انسان ها  خودپوى  سازمان دهى 
یک  که  رویید،  سان  همان  به  جنبش 
هزار  ده  چند  یا  هزار  چندین  اعتصاب 
قلمرو  یک  یا  کارخانه  یک  در  کارگرى 
وسیع کار و تولید مى روید. در آن جا هیچ 
نیروى ماوراى اراده ى کارگران، دکمه ى 
اعتصاب را فشار نمى دهد. در این جا نیز 
اوال ُکل معترضان، آحاد توده هاى کارگر 
بودند و ثانیا به همان سیاق عصیان کردند 
که در کارگاه و کشت و صنعت و حمل 
اعتصاب  بیمارستان  و  مدرسه  و  نقل  و 
مى کردند. این نکته نیازمند تاکید است، 
که اگرچه ُگسست از حزب آویزى، فرار 
و  راست  بورژوازى  دکان دارى  دام  از 
از  اجتناب  فروش،  آلترناتیو  چپ نماى 
هر  یا  اتحادیه  و  سندیکا  به  دخیل بندى 
در  پدیده ى  یک  سر،  باالى  امام زاده ى 
در  کارگرى،  جنبش  درون  رشد  حال 
کارگر  طبقه ى  اما  است،  دنیا  سراسر 
ایران از این لحاظ و در این عرصه کامال 
پیش تاز است و گام هاى بسیار مهمى به 

جلو برداشته است. 
پدیده ى  ــاه،  م ــان  آب خیزش  در   -4
که  طبقاتى  فرا توخالى  ستیزى  رژیم 
اپوزیسیون  هویتى  شاخص  و  میراث 
پردازى بورژوازى از جمله ارثیه ى همه ى 
سرکشى  فقط  نه  است،  لنینى  احزاب 
نداشت، که به صورت بى سابقه یا بسیار 
کم سابقه اى در مقابل فشار بار طبقاتى و 
سرمایه ستیزى نطفه اى خودپوى جنبش 
کارگرى زانو زد و تمکین کرد. خشم و 
قهر توفنده و در حال غلیان ضد فاشیسم 
اختاپوسى اسالمى بورژوازى حاکم، عمال 
وزن مخصوص هر چه باالتر، جوشان تر 
کرد.  پیدا  سرمایه ستیزى  نیرومندتر  و 
نهادهاى قدرت رژیم در دایره ى شعله ور 
شورشى سوختند، که با چاشنى قهرعلیه 
به  شروع  سرمایه دارى  استثمار  شدت 

اشتعال کرد. 
جدید  ایران  کارگرى  درجنبش  نیز  این 
مى نمود و خبر از شکوفایى طبقاتى پُر 
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شکوه تر و افزون تر این جنبش مى داد. 
علیه  کارگر  توده هاى  خشم  توفان   -5
گرسنگى آفرینى، معیشت سوزى، آزادى 
جنسى،  ى  نه  سبُعا تبعیضات  ُکشى، 
آپارتاید وحشیانه ى عقیدتى، فقرگسترى، 
سایر  یا  زندگى  محیط  ســازى  ــوده  آل
بردگى  نظام  مخلوق  انسانى  فاجعه هاى 
سرکش تر  و  کوبنده تر  همیشه  از  مزدى 
پایان  از  بورژوازى  اسالمى  رژیم  شد. 
در  و  گاه  هیچ  امروز،  تا  شصت  دهه ى 
هیچ لحظه اى فشار قهر منفجر، شورشى و 
گسترده ى کارگران را به وسعت و قدرت 
این چند روز احساس نکرده و از بیم آن 
به وحشت نیافتاده بود. همه چیز گواهى 
مى داد، که میلیون ها خانوار کارگرى تا 
آن چه  به  نسبت  قهر  و  نفرت  از  آن جا 
سرمایه و دولت هار سرمایه بر سرشان 
که  هستند  عاصى  و  آکنده  است،  آورده 
جمهورى  آفرینى هاى  هولوکاست  حتا 
اسالمى هم به راحتى قادر به مهار خشم 
و عصیان آن ها نمى گردید. کارگران، حتا 
مارکس  از  جمله اى  هیچ  که  کارگرانى 
نخوانده اند، حتا آنانى که سواى سب و 
رسمى  تریبون هاى  توسط  مارکس  لعن 
وى  از  دیگرى  شناخت  هیچ  بورژوازى 
بر لوح خاطرشان ننشسته است، همه ى 
آن ها این عبارت او را به طور ضمنى و به 
عنوان حدیث زنده ى زندگى نجوا کردند 
که: «سواى زنجیرهاشان هیچ چیز براى از 
دست دادن ندارند». این کالم، در هفته ى 
آخر آبان ماه، عمال سیالب شد و مالط 

طوفان گردید. 
نظم  بر  کارگر  توده ى  قهر  فشار   -6
مختل سازى  و  سرمایه دارى  اقتصادى 
پیشین  ُرخ دادهــاى  همه ى  از  نظم  این 
سنگین تر بود. بورژوازى جهانى در متن 
صحه گذارى کریه سودجویانه بر حمام 
ادامه ى  در  و  رژیم  سراسرى  خون هاى 
حمایت آشکار و ضمنى از خون ریزى ها، 
را  سرمایه  حاکمان  کار  اشکال  یگانه 
در  «دموکراسى»  به  نسبت  کم ُحرمتى 
عرصه ى قطع اینترنت دید!! قطع اینترنت 
مسلما جزیى از کارزار رژیم علیه اعتراض 
کارگران بود، اما این حادثه نه یک رویه، 
که دو رویه ى ناهمگون داشت. از یک 
توده ى  طغیان  سرکوب  از  بخشى  سو، 
سوى  از  و  مــى داد  تشکیل  را  کارگر 
اجبار  و  وحشت  سراسیمگى،  دیگر، 
و  اجبارى  اختالل  تحمل  به  بورژوازى 

سرمایه  اقتصادى  نظم  اجتناب ناپذیر 
برمال  را  شورش  کوبنده ى  مهمیز  زیر 
اینترنت  شبکه ى  تعطیلى  مى ساخت. 
براى بورژوازى هزینه اى سنگین داشت 
و رژیم از وحشت جنبش کارگرى خود 
را مجبور به قبول و پرداخت این هزینه 
دید. اختالل نظم اینترنتى تولید و داد و 
ستد سرمایه دارى، فقط گوشه ى ناچیزى 
از فروپاشى هاى نظم اقتصادى و اجتماعى 
از  بود.  روز  چند  این  طول  در  سرمایه 
هم پاشیدن سیستم بانکى، تعطیل مراکز 
آموزشى، در آتش سوختن نهادهاى قهر 
پلیسى سرمایه دارى، طعمه ى حریق شدن 
شمار کثیر مراکز مالى و تجارى، تعطیل 
اقتصادى  موسسات  و  کارخانه ها  شدن 
نیز ضربات سهمگین دیگرى بودند، که 

بر این نظم وارد گردید. 
7- اجماع ناننوشته و وحدت نامکتوب 
ُکل دولت ها و بلوك بندى هاى بورژوازى 
در سراسر جهان با جمهورى اسالمى بر 
سر سرکوب هر چه وحشیانه تر شورش 
از  دیگر  یکى  نیز  کارگر  توده هاى 
ویژگى هاى این خیزش و در همان حال 
یکى از دستاوردهاى شکوه مند آن بود. 
سراسرى  دهشت  در  اجماع  این  ریشه 
باالى  بسیار  ظرفیت  از  بورژوازى  ُکل 
یک  در  روزافزون  اشتعال  براى  شورش 
سو و فروماندگى قطب ها و دولت هاى 
آلترناتیو آفرینى هاى  از  سرمایه دارى 
ماوراى ارتجاعى مطلوب و پاس دار منافع 
خود در صورت سقوط فاشیسم اسالمى 
بورژوازى از سوى دیگر قرار داشت. ُکل 

خویش،  دل خواه  بدیل  غیاب  در  آن ها 
شرط  را  اسالمى  جمهورى  بقاى  عمال 
سرمایه دارى  نجات  حتمى  نیاز  و  الزم 
از خطر انفجار جنبش کارگرى دیدند و 
این  هولوکاست آفرینى  راستا،  همین  در 
فال  به  را  کارگران  شورش  علیه  رژیم 
نیک گرفتند. وضع روز ُکل نظام بردگى 
مزدى در دنیا، به ویژه در منطقه، هم بر 
اهمیت این اجماع افزود. بسیار قابل تعمق 
است، که درنده ترین دولت هاى متخاصم 
هم  اسالمى  جمهورى  درنده ى  رژیم  با 
شورش  شروع  از  پیش  روز  یک  تا  که 
مى کوبیدند،  رژیم  علیه  جنگ  طبل  بر 
اعتراض  طوفان  مشاهده ى  با  یک باره 
هم سنگرى  ضرورت  در  ایران  کارگران 
مصمم با فاشیسم اسالمى بورژوازى هیچ 

تردیدى به دل راه ندادند. همه ى آن ها 
قاطع  جمع بست  این  به  طرفۀ العینى  به 
نه  اکنون  که  رسیدند،  یقین  از  ماالمال 
وقت رقابت و تسویه حساب هاى درون 
طبقاتى یا دفع و رفع زیادت خواهى ها، 
هم  با  کامل  اتحاد  و  اجماع  زمان  که 
که  امرى  است؛  کارگرى  جنبش  علیه 
چشم  مزدورمآب  اپوزیسیون هاى  حتا 
به راه حمایت قطب ها و دولت ها براى 
عروج به عرش حاکمیت سرمایه را نیز 
سخت روان پریش و آشفته حال کرد. از 
منظر روى کرد سرمایه ستیز و رادیکال، 
سترگ  دستاوردى  ُرخ داد  این  وقوع 
توده هاى  طبقاتى  کارزار  کارنامه ى  در 
نشان  کارگرى  جنبش  بود.  ایران  کارگر 
خود،  شکوه  پُر  شورش  با  اوال  که  داد 
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وحشت  دچار  را  جهانى  بورژوازى  ُکل 
ساخته است، آن سان که همگى خود را 
مجبور دیدند طومار عوام فریبى، شیادى 
بشر»!!،  «حقوق  حول  نیرنگ بازى  و 
دموکراسى و این نوع جادوگرى ها را قفل 
زنند، ثانیا بر تمامى رویاهاى پوشالى آن ها 
براى آلترناتیو سازى یا آویختن طبقه ى 
کارگر ایران به خویش و اپوزیسیون هاى 
مافیایى شریک خود ُمهر بطالن کوبد.    

سرمایه ستیزى  مظاهر  یا  قوت ها  نقطه 
خودجوش کارگرى در خیزش آبان مسلما 
آمد.  باال  در  که  است  مواردى  از  بیش تر 
همه ى این جوشش ها و بالیدن ها را باید 
نظر  سرمایه دارى  ضد  واکــاوى  با  دید، 
انداخت و براى کمک به بالیدن افزون تر و 
سرکش تر آن ها تقال کرد. مساله ى حیاتى 
به  یا  خزیدن ها  این  که  آنست،  اساسى  و 
با  سنگالخ ها  و  سنگ ها  خاییدن  دندان 
همه ى اهمیتى که دارند، هنوز مبین ُگسست 
رادیکال، طبقاتى و پُر قوام جنبش کارگرى 
حتا  یا  خود  بیستمى  قرن  گذشته ى  از 
مصونیت مقدماتى این جنبش در مقابل خطر 
این یا آن رفرمیسم نیستند. فشار راه حل هاى 
ُگم راه ساز و راه بُردهاى تباه گر سرمایه مدار 
بر پویه ى پیکار جارى توده هاى کارگر هنوز 
ما  است.  سنگین  انفجارآمیزى  گونه ى  به 
اولیه،  گام هاى  برداشتن  حال  در  هم چنان 
برهوت  از  بُرش  براى  قوام  کم  و  لرزان 
به  درست  هستیم.  رفرمیستى  پیمودن هاى 
همین دلیل باید در کنار دیدن نقطه قوت ها 
روزافزون  بلوغ  و  بالیدن  براى  تالش  و 
بنیادى  کاستى هاى  سراغ  به  دستاوردها، 
جنبش  راه  سر  فرساینده  بُن بست هاى  و 
به  آبان  خیزش  رویم.  خود  طبقه ى  روز 
از  کماکان  چشم گیر،  درخشش هاى  رغم 
احراز شاخص هاى هویتى مبارزه ى طبقاتى 

رادیکال و ضد سرمایه دارى عاجز ماند. 
طبقه ى  دو  میان  جدال  طبقاتى،  کارزار 
اساسى جامعه، طبقه ى استثمارگر حاکم در 
یک سو و استثمار شونده ى فرودست در 
سوى دیگر، بر سر ُکل کارکردها، تبعات، 
حقوقى،  مدنى،  سیاسى،  اقتصادى،  آثار 
فرهنگى، اجتماعى شیوه ى تولید مسلط و 
شیوه ى  این  نبودن  یا  بودن  اساس  الجرم 
تولید است. این کارزار بسان هر پدیده ى 
استخوان  جنینى،  مختلف  مراحل  زنده، 
قهقرا  به  و  تاختن  پیش  بلوغ،  بندى، 
طبقه ى  اگر  نکند،  رشد  اگر  دارد.  رفتن 
استثمارشونده به نیازهاى انکشاف، سرکشى، 

بالندگى و پیروزى آن پاسخ رادیکال تاریخى 
ندهد، اگر مسیر واقعى گسترش و بلوغ اش 
با اهداف و افق تاریخى و طبقاتى آن همگن 
و اندام وار نباشد، اگر در هر گام نطفه بندى 
نیرومندتر و استخوان بندى آهنین تر قدرت 
پیکار استثمارشوندگان را به نمایش نگذارد، 
قطعا اسیر بُن بست خواهد شد، به ورطه ى 
و  بادیه ها  سرگردان  مى افتد،  فرسودگى 
سر  پشت  شکست  مى شود،  برهوت ها 
شکست را تحمل خواهد نمود و صورت 
و سیرتى خواهد یافت که «گر تو ببینیش، 
مورد  در  االن  که  وضعیتى  باز».  نشناسیش 
کارزار جارى توده هاى کارگر دنیا به تمام 
کارگرى  جنبش  دارد.  مصداق  کمال  و 
مبارزه ى  واقعى  ریل  بر  که  این  براى 
آن  جز  ندارد  چاره اى  تازد،  پیش  طبقاتى 
خیزش ها،  فرودها،  و  فراز  ُکلیه ى  در  که 
خزش ها، سنگربندى ها، حتا در ساده ترین 
و روزمره ترین اعتراضات اش، داراى راه بُرد 
راه کار  و  تاکتیک  باشد،  سرمایه دارى  ضد 
ضد سرمایه اتخاذ کند، تحلیل اش از شرایط 
راه حل  باشد،  سرمایه ستیز  و  طبقاتى  روز 
ضد سرمایه دارى پیش گیرد، مطالبات اش 
حمله به هستى سرمایه باشد، سازمان یابى 
شاخ و برگ کشى  پیکارش پویه ى نمو و 
ضد  شورایى  متحد  قدرت  یک  تدریجى 
پویه ى  دیگر  بیان  به  یا  مزدى  بردگى 
بالندگى، استخوان بندى و ابراز هستى نیروى 
در حال تدارك براى امحاى سرمایه دارى 
از  او  رژیم ستیزى  بگذارد.  نمایش  به  را 
سنگر ضد سرمایه دارى انجام گیرد. جنبش 
کارگرى اگر با این شاخص ها آراسته شود، 
طبقاتى  یابنده ى  رشد  مبارزه ى  حال  در 
است. در غیر این صورت، جنبشى از راه 
وامانده، به برهوت غلطیده و خارج از میدان 

کارزار بالنده ى ضد سرمایه دارى است. 
قانون،  به  دخیل بندى  با  کارگر  طبقه ى 
مدنیت، حقوق، دولت و نظم سرمایه نه فقط 
در سنگر جنگ طبقاتى نیست، که بالعکس 
با دست خود مشغول حفارى گور خود در 
گورستان نظم بردگى مزدى است و نقش 
عمله ى ماندگارسازى سرمایه دارى را ایفا 
مى کند. آویختن به مبارزه ى قانونى، خفه 
ساختن جنبش سرمایه ستیز خود با طناب 
«حق  گرفتن  هیاهوى  است.  سرمایه  دار 
اعتصاب»، «حق تشکل»، «حق تحزب»، «حق 
آزادى بیان»، «حق راه پیمایى و تظاهرات»، 
«حق  دموکراتیک»،  حقوق  و  «دموکراسى 
راى و انتخابات آزاد»، نه فقط هیچ نشانى از 

مبارزه ى ضد سرمایه دارى ندارد، که فرار از 
کارزار رادیکال طبقاتى است. رژیم ستیزى 
دموکراتیک و خارج از خاك ریز ضد کار 
مزدى براى جنبش کارگرى، تبدیل خود و 
قدرت طبقاتى خود به ابزار تسویه حساب 
مافیاهاى درون طبقه ى سرمایه دار و ایفاى 
است.  بورژوازى  ارتجاع  نظام  پیاده  نقش 
با  تجانسى  و  سنخیت  این ها  کدام  هیچ 
کارگر  توده هاى  رادیکال  کارزار  پویه ى 
ندارند، بالعکس هر کدام بدتر و مرگ بارتر 
از دیگرى در خدمت خارج سازى جنبش 
آن ها از ریل مبارزه ى طبقاتى است. جدال 
افزایش دست مزد با موازین سندیکالیستى، 
کوبیدن بر طبل اعجاز «قانون کار» بورژوازى، 
راه اندازى کمپین اصالح قوانین و میثاق هاى 
«طرح  به  بردن  پناه  طبقاتى،  اجماع  شوم 
کارزار  میدان  انتقال  مشاغل»،  طبقه بندى 
بیکارى،  غرامت  درمان،  بیمه ى  افزایش 
مستمرى بازنشستگى، ایام مرخصى ساالنه، 
کاهش روزانه ى کار یا لیست طوالنى این 
سندیکایى  قبول  برهوت  به  خواست ها 
بردگى مزدى یا تمکین به اعتبار و حقانیت 
سرمایه دارى، همه و همه به آتش کشیدن 
آشکار طومار مبارزه ى رادیکال طبقاتى و 
جایگزین کردن آن با سازش طبقاتى است. 
از  عظیمى  بخش  در  که  سیاهى،  حادثه ى 

دنیا اتفاق افتاده است. 
مواردى  ُکل  بکاویم.  دقیق تر  را  موضوع 
که نام بردیم یا به بیان جامع تر، ُکل آن چه 
محتواى تضاد و جدال میان طبقه ى کارگر 
و نظام سرمایه دارى است، به دو شکل، در 
دو مسیر و با دو روى کرد ماهیتا متضاد و 
ناهمگن مى تواند پیگیرى گردد. روى کرد 
نخست، همان است که در سراسر سده ى 
آوار  جهانى  کارگرى  جنبش  سر  بر  بیستم 
پرچم دارى  با  ــردى  روى ک است؛  بوده 
بورژوازى لیبرال، سوسیال دموکرات، احزاب 
لنینى، مائوییستى و نوع آن ها، روى کردى 
جهان،  سراسر  در  و  جا  همه  همیشه،  که 
نیروى  را  کارگرى  جنبش  است  کوشیده 
جایى  به  جا  اراده ى  هیچ  بدون  و  مفلوك 
شکلى از برنامه ریزى نظم سرمایه دارى با 
شکل دیگر یا تعویض ماشین دولتى سرمایه 
جناح  آن  و  این  حزب،  آن  و  این  توسط 
بورژوازى، سازد. فصل مشترك کارنامه ى 
در  کارگر  طبقه ى  کردن  منحل  آن ها  ُکل 
حقوقى،  سیاسى،  اقتصادى،  نظم  درون 
سرمایه دارى  اجتماعى  و  مدنى  فرهنگى، 
را  نقش  این  ایفاى  بند  بند  البته  و  است. 
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«رهایى  دعوى  جهان آشوب  خروش  با 
«مارکسیسم»!!،  «کمونیسم»!!،  پرولتاریا»!!، 
«انقالب» و«ضدیت با سرمایه دارى»!! پیش 
برده اند. حاصل کارشان نیز دقیق وضعیتى 
است، که امروزجنبش کارگرى جهانى دارد. 
روى کرد دوم، روى کرد رادیکال مارکسى 
در  کار  شالوده ى  است.  مزدى  کار  ضد  و 
این جا، تالش براى تبدیل ُکل اعتراضات،  
اشکال  ُکل  کشمکش،  عرصه هاى  ُکل 
جدال، هر نوع مبارزه علیه هر میزان تشدید 
جنسى،  تبعیضات  ستم کشى،  استثمار، 
کودك آزارى، آلودگى هاى زیست محیطى، 
اندام ور  لحظات  و  مرتبط  سنگرهاى  به 
که  چیزى  است.  سرمایه دارى  ضد  جنگ 
واقعى ترین و طبیعى ترین روند رویارویى 
اما  است.  مزدى  بردگى  نظام  با  پرولتاریا 
سرمایه اساسا و بورژوازى هویتا، از جمله 
لنینیست،  و  دموکرات  سوسیال  بورژوازى 
کارگر،  توده هاى  مغزى  شست وشوى  با 
این  و  پوشانده اند  ناممکنى  لباس  را  آن 
ناممکنى دروغین را سم هالکت زاى جنبش 
ساخته اند.  دنیا  کارگران  سرمایه دارى  ضد 
کار  ضد  روى کرد  کیفرخواست  ُعصاره ى 
مزدى، این است که چرا باید مبارزه ى کارگر 
براى بهبود شرایط کار، معیشت متعالى، رفاه 
اجتماعى، آزادى هاى سیاسى، رفع تبعیضات 
سرنگونى  آزارى،  کودك  محو  جنسیتى، 
طلبى، رفع آلودگى هاى زیست محیطى و 
نوع این ها از کارزار رادیکال طبقاتى براى 
باشد؟!  جدا  سرمایه دارى  موجودیت  محو 
کجا  از  و  چیست  جدایى  این  نزول  شان 
آمده است؟! سواى سرمایه، سواى نیروها 
سواى  سرمایه محور،  چپ نماى  احزاب  و 
بورژوازى سوسیال دموکرات و لنینیست یا 
سرمایه دارى،  کمونیست نماى  پاس داران 
دیگر،  اجتماعى  روى کرد  یا  نیرو  کدام 
سلسله جنبان و مدافع این جدایى هستند؟! 
چرا کارگران نمى توانند به جاى خواست 
افزایش دست مزد و قفل کردن این افزایش 
خارج سازى  خواستار  تورم»؟!،  «نرخ  به 
ُکل کار اضافى خود از چنگال قهر سرمایه 
براى  مبارزه  نمى توانند  آن ها  چرا  شوند؟ 
علیه  بهتر،  معیشت  و  دست مزد  افزایش 
جنسیتى،  تبعیضات  رى،  جبا ا حجاب 
محیط  آلودگى  خانمانى،  بى  فقر،  بیکارى، 
اولیه ى  حقوق  و  آزادى ها  کشتار  زندگى، 
انسانى را با کارزار تسلط بر سرنوشت کار 
آمیزند؟  هم  به  خویش  زندگى  و  تولید  و 

چرا؟ و چرا؟ 

آیا براى آن که ظرفیت این جهت گیرى در 
هستى طبقاتى آن ها موجود نیست؟! براى این 
که سازمان نیافته اند؟! شعورشان نمى رسد؟! 
کدام  کارهستند؟!  این  انجام  قدرت  فاقد 
یک؟ هر کدام این سئواالت ابهام انگیز، در 
یکى دو جمله قابل بررسى هستند. سلب 
همگن سازى  یا  یکى سازى  این  ظرفیت 
کار  کارگر،  طبقه ى  اجتماعى  هستى  از 
بورژوازى است. درجه ى وضوح و بداهت 
این حقیقت، تا جایى است که حتا منکران 
عملى وجود این ظرفیت در توده ى کارگر 
به  باور  لواى  زیر  را  خود  انکار  ُکل  هم 

بر  پرولتاریا  تاریخ سازى  و  تاریخ آفرینى 
تکیه  کرده اند.  تحمیل  کارگرى  جنبش 
راه  سر  مانع  عنوان  به  نبودن  متشکل  بر 
و  متناقض  استداللى  همگن سازى،  این 
فریب کارانه است. این سازمان یابى نیست 
که جهت گیرى و جنبش را مى سازد، دومى 
هویت  و  مى کند  تعیین  را  اولى  که  است 
دوران  بیستم،  سده ى  سراسر  مى بخشد. 
یکه تازى احزاب و تشکل هاى مدعى تعلق 
به طبقه ى کارگر بوده است؟ اما این احزاب، 
خیال  هر  سایه ى  حاکم،  بورژوازى  عین 
توده هاى کارگر براى تسلط بر سرنوشت 

عالوه،  به  بستند.  رگبار  به  را  تولید  و  کار 
وقتى فاقد سازمان یابى هستیم، باید تشکل 
یافتن و به طور اخص سازمان یابى متناضر 
با توان تسلط بر سرنوشت کار و تولید و 
زندگى را دستور کار کنیم، نه این که راه 
نفى مبارزه ى طبقاتى را پیش گیریم!! این 
سخن که گویا کارگران شعورشان نمى رسد، 
یک بُرهان نفرت انگیز بورژوایى، ارتجاعى 
کارگر  توده ى  است.  تناقض  از  ماالمال  و 
در سیاهى زار سده هاى 14 و 15 میالدى 
این کار را کرده است؟ چرا در قرن بیست 
و یکم  فاقد این شعور شده است؟! از این 
مضحک تر!!، مگر این شعور و آگاهى قرار 
نیست بیان اندیش وار شرایط کار، استثمار، 
زندگى و نیاز قهرى پیکار جارى باشد؟ و در 
این گذر تکامل یابد؟ اگر این چنین است، 
که مسلما هست، پس چرا باید نقش وحى 
منزل یابد و طبقه ى کارگر در انتظار نزول 
آن از عالم ماوراء ماند؟! ابتذال  این فلسفه 
اظهرمن الشمس  تراشى ها  دلیل  و  بافى ها 
سرهم بندى  «بُرهان» ها  این  همه ى  است. 
شست وشوى  کار  و  ساز  تا  شده اند، 
کارگران  تا  شوند،  کارگر  توده ى  مغزى 
ضد  واقعى  جنگ  و  طبقاتى  مبارزه ى  راه 
برده ى  تا  نگیرند،  پیش  را  سرمایه دارى 
مزدى بودن آن ها ماندگار گردد، تا قدرت 
پیکار طبقاتى آن ها سکوى پرتاب احزاب به 
اریکه ى حاکمیت سرمایه و ساز و برگ جا 
به جایى شکلى از نظم سرمایه دارى توسط 

شکل دیگر شود. 
در این میان یک چیز قابل انکار نیست. این 
که توده هاى کارگر دنیا زیر فشار ُگم راهه 
رفتن هاى ُرعب انگیز ناشى از فشار افکار، 
فرهنگ  و  راه کارها  راه حل ها،  راه بُردها، 
بورژوازى  جمله  از  ــورژوازى،  ب طبقه ى 
در  دیگر،  و  لنینیست  دموکرات،  سوسیال 
صورت  به  تاریخى،  طوالنى  دوره ى  یک 
یافته ى  سازمان  قدرت  از  حاضر،  و  حى 
خود براى تعیین تکلیف عاجل با موجودیت 
بر  جامع االطراف  تسلط  و  سرمایه دارى 
خویش  زندگى  و  تولید  کار،  سرنوشت 

برخوردار نیستند. 
این یک واقعیت است و همین واقعیت با 
بلندترین صدا فریاد مى زند، که حیاتى ترین 
این  احــراز  باید  کارشان  عاجل ترین  و 
یافته ى  سازمان  قدرت  این  یا  موقعیت 
سرمایه دارى  ضد  و  سراسرى  شورایى، 
باشد. توده ى کارگر این قدرت را به صورت 
خودجوش، نطفه اى و آماده ى بالندگى در 

بورژوازى  اسالمى  رژیم 
شصت  دهه ى  پایان  از 
تا امروز، هیچ گاه و در هیچ 
منفجر،  قهر  فشار  لحظه اى 
گسترد ى  و  شــورشــى 
وسعت  به  ا  ر کارگران 
روز  چند  ایــن  ــدرت  ق و 
بیم  از  و  نکرده  احساس 
نیافتاده  وحشت  به  آن 
گواهى  چیز  همه  ــود.  ب
میلیون ها  که  مــى داد، 
آن جا  تا  کارگرى  خانوار 
به  نسبت  قهر  و  نفرت  از 
آن چه سرمایه و دولت هار 
آورده  سرشان  بر  سرمایه 
عاصى  و  آکنده  اســت، 
هستند که حتا هولوکاست 
جمهورى  هاى  آفرینى 
راحتى  به  هم  اسالمى 
قادر به مهار خشم و عصیان 

آن ها نمى گردید.
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هستى طبقاتى خود به اندازه ى کافى دارد، 
اما این نیروى اندرونى سرکش باید ببالد و 
بالغ گردد. پروسه ى شکوفایى و میدان دارى 
آن هم باید در همین کارزار جارى طى شود، 
از این جا تغذیه کند، مالط و مصالح رشد 
بر گیرد، آموزش بیند و به بار نشیند. براى 
فرایند  این  پیروزمند  طى  براى  یا  کار  این 
عرصه ها،  آنات،  تمامى  در  جا،  همه  باید 
در هر شرایط و هر دوره و هر سطح، حتا 
تقابل  بر  را  کارش  بنیاد  سطح،  نازل ترین 
رادیکال با سرمایه و موجودیت نظام بردگى 
مزدى استوار نماید. تعیین بهاى نیروى کار 
مورد  امکانات  و  رفاه  معاش،  هزینه ى  یا 
سطح  پایین ترین  نیرو،  این  بازتولید  نیاز 
کارزار روزمره است. در همین جا توده هاى 
خواست  جاى  به  باید  و  مى توانند  کارگر 
هر  سهم  تصاحب  خواستار  مزد،  افزایش 
چه عظیم تر حاصل کار و تولید ساالنه ى 
این  ریال  به  ریال  سرنوشت  شوند.  خود 
و  واقعى ترین  ساالنه،  اجتماعى  محصول 
درون  طبقاتى  کارزار  پهنه ى  حیاتى ترین 
مهم  میدان  است.  سرمایه دارى  جامعه ى 
جنگ همین جا است؛ جنگى که یک طرفش 
ما کارگران و طرف دیگرش طبقه ى سرمایه 
دار و دولت اش ایستاده است. ما این میدان 
را خالى و تسلیم بورژوازى کرده ایم!! تسلط 
بر سرنوشت کار، تولید و زندگى را عمال 
دولت  و  سرمایه دار  طبقه ى  بالمنازع  حق 
سرمایه انگاشته ایم، موضوع کارزار طبقاتى 
را نه رفع استیال و حاکمیت سرمایه، به هر 
زندگى  و  کار  سرنوشت  بر  ممکن،  میزان 
آمادگى  احراز  رادیکال  تقالى  نه  خویش، 
براى محو این استیال، که مذاکره، اعتراض 
باید  ساخته ایم!!  آن  آرایش  براى  جنگ  یا 
به آوردگاه واقعى طبقاتى بازگردیم. جنگ 
جارى میان ما و بورژوازى باید جنگى همه 
جا گستر براى تسلط سازمان یافته و شورایى 
و  تولید  کار،  سرنوشت  بر  انسان ها  آحاد 
زندگى خود باشد. افق پیش روى ما همواره، 
اشکال  ُکلیه ى  در  عرصه ها،  همه ى  در 
اعتراض، براى غلبه بر هر مشکل، در ستیز 
با هر جنایت و سبُعیت بورژوازى، در تمامى 
قلمروهاى زندگى انسانى و اجتماعى باید 
این باشد. مادام که چنین نیست، تا زمانى که 
شالوده ى جدال ما جلب رضایت بورژوازى 
حق  گرفتن  افزون تر،  مزد  ریال  چند  به 
مجوز  حصول  سرمایه،  دولت  از  اعتصاب 
تظاهرات از نهادهاى قدرت سرمایه دارى، 
سرمایه داران،  از  مرفه  معیشت  خواست 

تقاضاى آزادى هاى سیاسى از دولت مردان 
سرمایه، مطالبه ى رفع آلودگى هاى زیست 
استدعاى  بورژوازى،  حاکمان  از  محیطى 
کاهش تبعیضات جنسیتى از بارگاه قدرت 
تمناى  سرمایه دار،  طبقه ى  ُحکم رانى  و 
تقلیل فقر از برنامه ریزان نظم بردگى مزدى، 
دخیل بستن به ماشین دولت سرمایه براى 
تعدیل و کاهش بى خانمانى و مانند این ها 
باشد، فقط عرض خود مى بریم، گور خود 
مى کنیم و بر ُعمر سرمایه دارى مى افزاییم. 
پیوند زدن این انتظارات و چشم داشت ها 
رژیم  یک  سرنگونى  طمطراق  پُر  شعار  با 
دیگر  رژیم  توسط  آن  سازى  جایگزین  و 
هیچ  یا  طبقاتى  بار  ذره  هیچ  فقط  نه  نیز 
ضد  و  کارگرى  رادیکالیسم  خردلى  دانه 
سرمایه دارى به آن اضافه نمى کند، که فقط 
غلظت عوام فریبى و ُگم راه کنندگى آن را 

انفجارآمیز مى سازد. 
توده هاى کارگر دنیا تا زمانى که بُرد آخر 
جدال و دورنماى روز کارزار خود را تحقق 
مطالبات باال با نگاه و شیوه باال بینند، فقط 
قدرت طبقاتى خود را مى فرسایند، زنجیر 
خود  پاى  و  دست  بر  را  مزدى  بردگى 
محکم تر مى بندند، سرمایه را نیرومندتر و 
خود را مقهورتر، مدفون تر و هیچ و پوچ تر 
مى سازند. قطعا و بدون هیچ تردید مجبور 
به پایین آوردن مستمر سقف انتظارات خود 
همین  حصول  از  حتا  را  خود  مى شوند، 
خواست هاى محقر دور و دورتر مى نمایند، 
بسیار عمیق تر و کوبنده تر در باتالق فقر، 
فالکت، استیصال، بى خانمانى، دیکتاتورى، 
آلودگى هاى  و  جنسیتى  تبعیضات  خفقان، 
ریشه ى  مى روند.  فرو  محیطى  زیست 
و  زمین گیرى ها  ورشکستگى ها،  واقعى 
تعطیل  در  جا،  همین  در  فروماندگى ها 
مبارزه ى طبقاتى، در تمکین جامع االطراف 
عملى به ابدیت سرمایه دارى، در پاره کردن 
جارى  عاجل  مطالبات  هویتى  پیوندهاى 
است.  مزدى  بردگى  ضد  واقعى  جنگ  با 
جنبش کارگرى باید ُکل حوزه هاى کارزار، 
را  پیکارش  تاکتیک هاى  و  راه کارها  ُکل 
سلول هاى همگن اندام وار استراتژى ضد 
سرمایه دارى و لغو کار مزدى سازد. تاکتیک 
سرمایه  اندازه  همان  به  پرولتاریا  رادیکال 
ستیز است، که استراتژى رادیکال او چنین 
است. به جاى خواست افزایش دست مزد، 
لغو کار کودکان یا محو بیکارى، پرونده ى 
قطور تمامى کار و تولید ساالنه ى خود را 
پیش روى بورژوازى و دولت اش باز کنیم 

و اعالم داریم که بر سر تعیین تکلیف ُکل 
این تولید و کار مى جنگیم. به جاى مشاجره 
شهریه ى  و  درمان  و  دارو  بیمه ى  سر  بر 
خارج سازى  طبل  بر  یک راست  مدارس، 
ُکل بهداشت و درمان و دارو و آموزش از 
سیطره ى داد و ستد کاالیى و سرمایه دارى 
غرامت  افزایش  براى  تقال  جاى  به  کوبیم. 
ُکل  برخوردارى  اصل  بازنشستگى،  ایام 
آحاد انسان ها از معیشت، رفاه و امکانات 
اجتماعى متعالى را پیش کشیم و موضوع 
حقوق  درخواست  جاى  به  کنیم.  جنگ 
مدنى و آزادى هاى سیاسى یا محو پوشش 
اجبارى، بر ممنوعیت مطلق هر نوع دخالت 
دولت و قدرت باالى سر در هر حوزه ى 
به  بجنگیم.  و  فشاریم  پاى  انسانى  زندگى 
زیست  آلودگى هاى  کاهش  تقاضاى  جاى 
محیطى، راه پیکار براى تعریف کار توسط 
همه ى آحاد جامعه و امحاى هر چه کار و 
را  جمعى  واقعى  نیازهاى  از  خارج  تولید 
تبعیضات  جاى ستیز علیه  پیش گیریم. به 
کار  امحاى  اصل  جنسیتى،  ــب آور  ُرع
خانگى یا ُکل قیود ضد انسانى خانواده ى 
سرمایه مدار را نقطه عزیمت پیکار نماییم. 
این یک تناقض وحشت ناك است، که ما 
خود  آرزوهاى  و  انتظارات  انتهاى  تا  ابتدا 
را به چهاردیوارى حاکمیت سرمایه دارى، 
به بقاى بردگى مزدى، به قانون، نظم، قرار، 
حقوق و مدنیت سرمایه قفل زنیم. همه چیز 
این  دیدن  جاودانه  و  قبول  داربست  در  را 
نظام طرح کنیم و آن گاه خواستار اجابت 
بناست  اگر  باشیم!!  مطالبات  این  تحقق  و 
سرمایه نیروى مورد رجوع، تصمیم گیرنده، 
برنامه ریز و حاکم بر سرنوشت کار و زندگى 
ما باشد، اگر قرار است ما همه ى خواست ها 
و انتظارات خویش را با قبول برده ى مزدى 
بودن خود و تسلط و استیالى نظم سرمایه 
سرمایه دارى  صورت  این  در  کشیم،  پیش 
خواهد بود که بر پایه ى مصالح و منویات 
ارزش افزایى اش،  چرخه ى  ملزومات  و 

مطالبات ما را قبول یا نکول خواهد کرد.
لنینیست،  و  دموکرات  سوسیال  بورژوازى 
از مسالمت جو تا سرنگونى طلب، بر روى 
تناقض باال پرده مى اندازند. این تناقض را 
انکار مى کنند و اعالم مى دارند، که سخن از 
مبارزه ى توده هاى کارگر براى خارج سازى 
سرنوشت کار، تولید و زندگى خویش از 
چنگال سرمایه تا پیش از سرنگونى رژیم 
ناممکن  و  غیرواقعى  امرى  حاکم  سیاسى 
برج هاى  در  سنگر  گرفتن  با  آن ها  است!! 
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«کمونیسم»  دیده بان  ایدئولوژیک  عاج 
روى کرد  که  مى دهند  اخطار  بورژوایى، 
کارگران به پیکار براى هر میزان تسلط بر 
جایگزینى  از  قبل  تولید  و  کار  سرنوشت 
«دولت  با  بورژواژى  دولتى  ماشین  کامل 
اهمیت  به  ناآگاهى  نشانه ى  پرولترى»؟!، 
نقش  از  شناخت  عدم  سیاسى،  قدرت 
جامعه ى  برپایى  در  دموکراسى  معجزه گر 
از  انصراف  گواه  و  سرمایه دارى  فراسوى 
پاى بندى به اصول ایدئولوژیک «مارکسیسم 

- لنینیسم» مى باشد. 
مبانى و سرچشمه ى احکام این طیف، بسیار 
روشن و معلوم الحال است. توده هاى کارگر 
قادر به مبارزه ى ضد بردگى مزدى نیستند! 
و ظرفیت پیکار براى نابودى سرمایه دارى 
را ندارند! کمونیسم هم یک جنبش طبقاتى 
است!  ایدئولوژى  یک  بلکه  نمى باشد!، 
هستى  یا  زندگى  پیکار،  کار،  شرایط  این 
اجتماعى کارگران نیست که شعور مبارزه ى 
بلکه  مى آرد!،  پدید  را  سرمایه دارى  ضد 
ایدئولوژى کمونیسم است که سلسله جنبان 
مکتبى  و  ایدئولوژى  مى گردد!  جنبش  این 
که توسط حزب نمایندگى مى شود، حزب 
طبقاتى  بار  را  کارگران  مبارزه ى  که  است 
جامعه ى  مى بخشد!  سرمایه ستیزى  و 
دولتى  سرمایه دارى  همان  هم  کمونیستى 
متحزب  «پرولتاریاى»  حاکمیت  چتر  زیر 
است!  کارگرى  «دولت»  عنوان  و  اسم  با 
زیرا توده ى کارگرى که اساسا فاقد هویت 
سرمایه ستیزى و تُهى از ظرفیت مبارزه ى 
توده ى  است،  سرمایه دارى  ضد  طبقاتى 
کارگرى که صرفا نقش ارتش تحت فرمان 
حزب را بازى مى کند، به هیچ وجه قادر 
به ایفاى نقش در برنامه ریزى کار و تولید 
مزدى  کار  بدون  و  دولت  بدون  زندگى  و 
آهنین،  احکام  این ها  بود.  نخواهد  هم 
روى کردها  این  ایدئولوژیک  و  آسمانى 
هستند؛ احکامى که در سراسر قرن بیستم 
در سطحى نسبتا وسیع بر جنبش کارگرى 

تسلط داشته است.
آرایش  از  مستقل  لنینیست،  ــورژوازى  ب
صورى باورها یا سیماى فرمول بندى هاى 
اشکال  همه ى  در  و  تاریخا  ایدئولوژیک، 
بوده  آویزان  باال  اصول  و  مبانى  به  خود 
است و کامال پیداست که در داربست این 
روى  بر  روزنه اى  هیچ  پندارها،  و  اصول 
هیچ کارگرى براى آن که دورنماى تسلط 
پیکار  دستور  را  زندگى  و  تولید  و  کار  بر 
روز خود سازد، به این موضوع فکر کند، 

پیچ و خم چنین مبارزه اى را چراغ اندازد، 
سرنگونى  پویه ى  با  آن  ارگانیک  رابطه ى 
جست وجو  را  بــورژوازى  دولتى  ماشین 
و  نبوده  باز  دیگر،  مسایل  انبوه  یا  نماید 
باز نمى گردیده است. این اصول و احکام 
و  شعور  سر  بر  را  مصیبتى  همان  دقیقا 
مى آورده  کارگران  مبارزه ى  و  شناخت 
ُحکم بُن مایه و ذات  است، که سرمایه به 
خود - از آغاز تا فرجام - بر سر طبقه ى 
و  مزدى  کار  ضد  نگاه  است.  آورده  آن ها 
کامال  رویه ى  طبقاتى،  مبارزه ى  مارکسى 
اندیشه ها  اعتقادات،  و  احکام  این  متضاد 

کارگر  توده ى  این جا  در  است.  آیات،  و 
که  دارد،  را  آن  ظرفیت  و  مى تواند  باید، 
را  روزمره اش  جارى  مبارزات  لکوموتیو 
مطابق وسع، توان، شناخت و امکانات اش 
بر ریل واقعى ضد کار مزدى راه اندازد و 
پیش راند. و مادام که چنین نکند، در نظم 
چرخه ى  در  فقط  نه  است؛  منحل  سرمایه 
ارزش افزایى سرمایه، پیچ و مهره ى ماشین 
تولید سود است، که در حوزه ى سیاست، 
همه  و  اخالق  فرهنگ،  مدنیت،  حقوق، 
ماشین  ادوات  و  آالت  و  افزار  نقش  چیز، 
اگر  مى نماید.  ایفا  را  سرمایه دارى  نظم 

اعتصاب مى کند، اعتراض مى نماید، حتا اگر 
دست به قیام مى زند، نهایتا به ُمهره، موتور، 
سیستم یا ماشین آالتى مى ماند که زیر فشار 
فرسایش، استهالك و قلت بارآورى، قادر به 
ایفاى نقش مطلوب در چرخه ى سراسرى 
نمى باشد.  سرمایه  سامان پذیرى  و  تولید 
شوریدن ها،  فریادها،  واکنش ها،  این  با  و 
اعالم مى دارد که باید تعمیر، روغن کارى، 
تازه اى  شکل  به  یا  بازپردازى،  تعویض، 
اواخر  از  کارگرى  جنبش  گردد!!  مدیریت 
یا  معضل  این  امروز،  تا  نوزدهم  سده ى 
تناقض کوبنده، رقت بار و هالکت زا را با 
خود حمل کرده است. ُکل اردوگاه قدرت 
خود را در چرخه ى نظم اقتصادى، سیاسى، 
تاکتیکى  و  استراتژیک  فرهنگى،  مدنى، 
هویت  است.  ساخته  منحل  سرمایه دارى 
دست  از  را  مــزدى اش  کار  ضد  مستقل 
جنجال ترین  پُر  بهترین،  در  است.  هشته 
به  انقالبات  یا  خیزش ها  طوفانى ترین  و 
نیروهایى آویخته است، که سواى جایگزینى 
شکلى از سرمایه دارى با شکل دیگر هیچ 
چیز پیش روى نداشته اند. در طول این صد 
سال و چند دهه، زمین و زمان را از مبارزه، 
اعتصاب، اعتراض، شورش، قیام، انقالب، 
آنفجارآمیز  و  آتشفشان آسا  خیزش هاى 
آکنده است، اما افق پیکارش را کرانه هاى 
استیالى سرمایه دارى و رنگ آمیزى متفاوت 
دیواره هاى این افق قرار داده است. در همین 
راستا، فرسوده، زمین گیر و مستهلک گردیده 
است. به طور کامل به بُن بست رسیده است 
همه  باید  بُن بست  این  شکستن  براى  و 
و  طبقاتى  رادیکال،  بازپردازى،  را  چیزش 
سرمایه ستیز بنماید. باید، و قطعا مى تواند، 
مبارزه براى تسلط بر سرنوشت کار، تولید 
خود  روز  زندگى  دستور  را  زندگى  و 
سازد. آیا این بدان معنا است که کارگران 
فروش گاه،  مدرسه،  کارخانه،  آن  و  این 
بیمارستان،  دانش گاه،  صنعت،  و  کشت 
شبکه ى حمل و نقل، جنگل، بندر، شرکت 
یک  کارگر  توده هاى  ُکل  یا  ساختمانى 
کشور، دیوانه وار، مریخى راه افتند و شعار 
تسلط بر سرنوشت کار و زندگى سر دهند!! 
دهه ى  چند  در  کمونیست نما  بورژوازى 
مقابله  راه  انقراض،  چرخ  فشار  زیر  اخیر 
با روى کرد ضد کار مزدى طبقه ى کارگر 
را سر دادن این نوع تعبیرات و تمسخرها 
دیده است. اما حرف کارگران رادیکال کامال 

مشخص و حقایقى بسیار آفتابى هستند. 
نظر   98 ماه  آبان  عظمت  پُر  شورش  به 

معضل جنبش کارگرى ایران 
سازمان یابى  فقدان  اساسا 
جنبش  فقدان  حتا  نیست، 
شورایى سراسرى سرمایه ستیز 
فرم  هر  تشکل،  نیست.  هم، 
و  ساز  صرفا  شدن،  متشکل 
و  قدرت  اعمال  براى  کارى 
است.  چشم انداز  یک  تحقق 
این جا  در  ماجرا  ثقل  مرکز 
اول  کارگر  طبقه ى  دارد.  قرار 
تا  نمى دهد،  سازمان  را  خود 
تعیین  به  مقتضى  فرصت  در 
پروسه ى  شروع  و  چشم انداز 
بالعکس،  کامال  پردازد.  پیکار 
هدف  انتظار،  خواست،  نخست 
مى کند.  تعیین  را  دورنما  و 
پس از آنست که متناسب با 
نیاز تحقق این مطالبه، هدف یا 
چشم انداز، شروع به جمع آورى 
قواى الزم و سازمان دهى این 

قوا مى کند.
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اندازید. کارگران حتا به اعتراف فرمانده ى 
 31 کل  از  استان   29 در  پاسداران  سپاه 
پهنه ى  وارد  سرمایه دارى  جهنم  استان 
و  وسعت  این  با  خیزشى  شده اند.  کارزار 
فراگیرى، متضمن این معنى است که توده ى 
کارگر سراسر این دوزخ، هم زمان، هم درد، 
هم رنج، با خواست هایى واحد، با اعتراضى 
در  معین  بشرستیز  نظام  یک  علیه  همگن، 
حال شورش هستند. پرسش این است، که 
چرا این کارگران نمى توانند در هر کجا که 
هستند، در کارخانه، فروش گاه، حمل و نقل، 
خیابان،  بندر،  مزرعه،  بیمارستان،  مدرسه، 
بیابان، جنگل، دست به کار تصرف مراکز 
کار و تولید شوند؟ مگر نه این است، که 
آن ها ُکل چرخه ى کار و تولید سرمایه دارى 
را در تیررس تهاجم خود دارند و مى توانند 
شورش خویش را سرآغاز مبارزه ى طبقاتى 
مراکز  و  کارخانه ها  تصرف  براى  واقعى 
کار بنمایند؟ گام نخست هم پیوندى براى 
تشکیل شوراها و برپایى یک جنبش نیرومند 
را  سرمایه دارى  ضد  و  سراسرى  شورایى 
بردارند؟ آیا این بدان معنى است، که آن ها 
کنند؟  فیکون»  را «کن  جا  همه  کار  این  با 
یک شبه سرمایه دارى را محو و سوسیالیسم 
را مستقر سازند؟ این قبیل تعبیرات مضحک 
چندش زا، فقط خاص احزاب و جریاناتى 
است که از نفرت و کینه نسبت به هر سطح 
و هر گام تالش توده ى کارگر براى جنگ 
هستند،  ماالمال  سرمایه دارى  علیه  واقعى 
کارگران را شایسته ى شروع این اقدامات 
نمى بینند، هر جست و خیز توده ى کارگر 
در این راستا را نقض حریم قداست حزب 
مى انگارند و با آن سر دشمنى و عناد دارند. 
بحث بر سر «کن فیکون» سازى، راه اندازى 
انقالب سوسیالیستى، یک سره کردن کار با 
بورژوازى، سر دادن فورى و فوتى شیپور 
ریل  تغییر  از  سخن  نیست.  انسان  رهایى 
بنیادى کارزار است. کنار گذاشتن و برچیدن 
دفن  بورژوازى،  در  انحالل  فقط  که  ریلى 
شدن در نظم سرمایه، شکست، زمین گیرى 
و فرسایش بار آورده است و قرار گرفتن 
روى ریل دیگرى که هر لحظه و هر گام 
در  دست  متضمن  آن،  بر  تاختن  پیش 
طبقه،  یک  صورت  به  گذاشتن  هم  دست 
تبدیل شدن به یک قدرت متحد و سازمان 
یافته ى شورایى براى حضور پیروزمند در 
یک جنگ سراسرى طبقاتى است. این که 
چرا توده ى کارگر در شورش آبان ماه چنین 
نکرد؟ پاسخ اش شفاف و عریان است؛ زیرا 

افق اهتمام به این خیز رادیکال، طبقاتى و 
و  دزدیده  وى  چشم  پیش  از  سرمایه ستیز 

مفقود شده است. 
یا  ــان  آب ــورش  ش سر  بر  اساسا  بحث 
سال  سه  در  نیست.  مشابه  شورش هاى 
متوالى اخیر، هیچ کارخانه و مرکز کار در 
نبوده  ایران  سرمایه دارى  جهنم  پهن دشت 
است که کارگران آن جا بارها و به کرات 
دست به اعتصاب نزده باشند. درهر برهه ى 
زمانى واحد، تعداد زیادى از این موسسات 
میدان اعتراض، تظاهرات، اعتصاب و نمایش 
قدرت جمعیت انبوهى کارگر بوده اند. اما از 
میان ُکل این شمار عظیم کارگران، هر چند 
صرفا  را  خود  نفر،  هزار  چند  یا  نفر  صد 
کارگر کارخانه ى معین و سرمایه دار معین 
همه  و  ارتفاع  ذیل،  صدر،  کرده اند.  تلقى 
چیز مبارزه ى خود را هم به سقف همین 
موسسه ى معین میخ کوب ساخته اند. آن چه 
احساس،  است،  بوده  غایب  کامل  طور  به 
واحد،  طبقه ى  به  تعلق  شعور  و  شناخت 
جنگ  حال  در  و  واحد  طبقاتى  جنبش 
که  چیزى  است.  بوده  واحد  دشمن  علیه 
درهیچ کجا، هیچ بروز و ظهورى نداشته و 
شعله نکشیده، احساس تحرك آفرین نیاز 
به تشکیل یک قدرت مستقل طبقاتى ضد 
سرمایه دارى، یک جنبش نیرومند شورایى 

و سراسرى سرمایه ستیز است. 
و  نجوشیده  نیاز  و  احساس  این  چرا 
از  سرمایه  که  زیرا  است؟  نشده  جنبش 
زمان پیدایش، و به گونه اى سرشتى، آن را 
درهم کوبیده و بمباران کرده است؛ زیرا که 
از  بدتر  و  سندیکالیستى  راست  رفرمیسم 
آن بورژوازى لنینیست و احزاب متنوع این 
طیف، «کاتولیک تر از پاپ» کار بورژوازى 
در  آسمان  و  زمین  از  کرده اند.  تکمیل  را 
گوش توده هاى کارگر دنیا خوانده اند و به 
مغز و شعور آنان تزریق کرده اند، که همه 
چیز در گرو انتقال قدرت سیاسى از حاکمان 
موسوم  متحزب  جماعت  به  سرمایه  روز 
آن  از  پیش  تا  است!!  کارگرى»  «دولت  به 
تاریخ، تا پیش از استقرار عده اى متحزب 
براى  پیکار  از  سخن  قدرت،  اریکه ى  بر 
تسلط بر سرنوشت کار و تولید و زندگى، 
چه  هر  خارج سازى  و  کار  مراکز  تصرف 
چنگال  از  استثمار  و  کار  حاصل  بیش تر 
ایدئولوژیک،  کفر  سرمایه دار،  طبقه ى 
چشم پوشى  حزب،  اعتبار  حریم  شکستن 
افتادن  و  انقالب  مرحله بندى  قداست  از 
تحلیل،  اســت!!  خیال بافى  ورطــه ى  به 

تمام  به  که  روى کردى،  و  راه کار  راه بُرد، 
و کمال همان استراتژى جایگزینى مالکیت 
دولتى  مالکیت  توسط  سرمایه ها  انفرادى 
ُکل سرمایه ى اجتماعى را دنبال مى کند و 
بیرق دروغین «کمونیسم» را هم بر بام آن 

مى افرازد!! 
زیر  در  بازگردیم.  معضالت  محور  به 
به  عینى  و  عملى  وفادارى  پوالدین  سقف 
جاودانگى  و  حاکمیت  حقانیت،  اعتبار، 
سرمایه دارى، ولو هم راه با شعارپردازى هاى 
مریخى «کمونیسم، کمونیسم»!!، با میخ کوب 
کردن ُکل انتظار و خواست و باور خود به 
نظام بردگى مزدى، با انجماد جنبش خود 
یا  معوقه  مزدهاى  پرداخت  مطالبه ى  در 
افزایش دست مزد، با تمناى حق اعتصاب، 
حق تظاهرات، حق آزادى بیان، «حق تحزب 
آزادى هاى  بهتر،  زندگى  حق  تشکل»،  و 
محو  زیست،  محیط  پاك سازى  سیاسى، 
و  قدرت  ماشین  از  جنسیتى  تبعیضات 
حاکمیت سرمایه نمى توان مبارزه ى واقعى 
سرمایه دارى  ضد  یا  طبقاتى  رادیکال  و 
نمى توان  دنیا  روز  شرایط  در  داشــت!! 
و  عاجل  خواست هاى  ابتدایى ترین  حتا 
نمى توان  ساخت.  محقق  هم  را  حیاتى 
هیچ خدشه اى بر ساختار نظم و حاکمیت 
سرمایه دارى وارد کرد. جنبش کارگرى با 
این شکل مبارزه و در حصار این مطالبات 
و آفاق، فقط مى تواند هر روز از روز پیش 
فرسوده تر و مستهلک تر گردد، زمین گیرتر 
و برهوت نشین تر شود. طعمه ى بسیار قابل 
ماوراى  اپوزیسیون هاى  براى  شکارترى 
گردد.  بورژوازى  چپ  و  راست  ارتجاعى 
کامل  طور  به  را  وضعیت  این  طومار  باید 
درهم بست. آماده ى تصرف ُکلیه ى مراکز 
کار و تولید و خارج سازى آن ها از چنگال 
قدرت سرمایه داران شد. تسلط بر سرنوشت 
کار و تولید را افق پیش روى و دستور کار 

جنبش خود ساخت.    
«نهنگ آن به که در دریا ستیزد - ز آب خرد، 

ماهى خرد خیزد»
قرن  نخست  نیمه ى  در  کارگر  طبق ى 
گشایش  براى  سترگى  گام هاى  نوزدهم 
سرمایه دارى،  ضد  جنگ  واقعى  میدان 
یا  روز  کارزار  یگانه سازى  و  هم آمیزى 
طبقاتى  جنگ  با  خود  روزمره ى  مطالبات 
تعیین سرنوشت، پیش تاختن به سوى افق 
برداشت.  سرمایه دارى  فراسوى  راستین 
انترناسیونال  برپایى   ،1848 ژوئن  انقالب 
اول و سال ها بعد قیام پُر شکوه و ماالمال 
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این  مهم  بارقه هاى  کموناردها،  درس  از 
یگانه سازى ها، پیش تاختن ها و جنگیدن ها 
در سنگرهاى واقعى طبقاتى و ستیز رادیکال 
و  جهت گیرى  این  بود.  سرمایه دارى  با 
در  افتاد.  تک  از  زود  خیلى  اما  تازش، 
دیگر  جاهاى  در  آن  ادله  و  زمینه ها  مورد 
این جا  در  که  کرده ایم،  بحث  تفصیل  به 
مجال تکرار آن ها نیست. یک چیز روشن 
تدارك  و  قوا  آرایش  روى کرد،  آن  است. 
شکوه مند اولیه، نه فقط از تداوم باز ایستاد، 
از  اعم   - بورژوازى  قدرت  چرخ  زیر  که 
حاکم یا اپوزیسیون - متحمل مرگ بارترین 
صدمات، قلب ماهیت ها، مسخ شدن ها و 
که  آنست  واقعیت  گردید.  هویت ها  تغییر 
بعد،  سال ها  تا  و  دوره  آن  در  بورژوازى 
در  مکمل،  و  موازى  جبهه ى  دو  هر  در 

ساختار قدرت دولتى یا در نقش سوسیال 
وارد  توان  لنینى،  احزاب  و  دموکراسى 
بردن ها  کج راه  به  و  ضربات  این  ساختن 
از  ویژه  به  سال هاست،  اینک  داشتند.  را 
شروع قرن بیست و یکم به این سوى، همه 
دگرگونى ها  عظیم ترین  دست خوش  چیز 
گردیده است. شیوه ى تولید سرمایه دارى به 
طور کامل از این ظرفیت تُهى شده است. هر 
شکل برنامه ریزى نظم اقتصادى یا ساختار 
اجتماعى اش،  و  مدنى  حقوقى،  سیاسى، 
شکل  از  وحشت آفرین تر  و  ُرعب انگیزتر 
بشرکشى،  نحطاط،  ا گندیدگى،  دیگر 
هولوکاست  و  جنگ افروزى  فقرآفرینى، 
است.  گذاشته  نمایش  به  را  خود  محورى 
سرمایه دارى در هیچ الگوى خود قادر به 
ادامه ى چرخیدن، حتا به روال قرن بیستم، 

از  صرفا  را  خود  بقاى  لحظه  هر  نیست. 
طریق نابودسازى، به آتش کشیدن، سالخى 
کارگران  بیش تر  و  بیش  ساختن  ساقط  و 
سو،  یک  از  مى کند.  تامین  هستى  از  دنیا 
طشت افالس و ورشکستگى حاکمانش را 
در پهنه ى پاسخ به نیازهاى ماندگارى خود 
سوى  از  و  است  انداخته  زمین  بر  بام  از 
دیگر، مشت هاى فریب همه ى روى کردها، 
طیف ها و بلوك بندى هاى راست یا چپ 
را  خود  پیرایش  و  آرایش  کار  به  دست 
است.  کرده  رسوا  و  باز  کافى  اندازه ى  به 
قادر  دنیا  کجاى  هیچ  در  دیگر  بورژوازى 
قرن  دموکراتیک  سوسیال  چهره آرایى  به 
نوزدهمى، اردوگاهى یا نوع این ها، نیست. 
چهره ى خالص و عریان خود را در وجود 
داعش ها،  طالبان ها،  اسالمى ها،  جمهورى 

احرارالشا ها،  لیبى ها،  فجر  بوکوحرام ها، 
ترامپ ها، بولسوناروها، لوپن ها و فاشیسم 
شعار  این ها  مى کند.  تاریخ  تقدیم  هار 
نیست. واقعیت برهنه و ُزمخت حى و حاضر 
سرمایه دارى است. واقعیتى که حى و حاضر 
پنج شش میلیارد سکنه ى کارگر روى زمین، 
لحظه به لحظه آن را تجربه، لمس و تحمل 
پاسخ  هستند،  منکر  کسانى  اگر  مى کنند. 
دهند که: در طول چند دهه ى اخیر زندگى 
از  روز  هر  کشور،  کدام  کارگر  توده هاى 
پیش، وخیم تر و مرگ بارتر نگردیده  روز 
است؟ در کدام نقطه ى این دوزخ ماالمال 
امکانات  به  کارگران  دست رسى  گند،  از 
بسیار  گونه اى  به  آموزش  و  درمان  دارو، 
چشم گیر، دشوارتر، محدودتر و رقت بارتر 
نشده است؟ کدام نقطه ى این جهنم را سراغ 

دارید، که شمار بیکاران به صورت جهشى 
افزایش نیافته است؟ در کجاى این کهنه نظام 
ضد انسانى، جایى هست که وسعت، حدت 
از  سال  هر  کارگر  طبقه ى  فقر  دامنه ى  و 
سال قبل ُرعب انگیزتر و مهیب تر نگردیده 
باشد؟ کدام نقطه است، که در آن جا فشار 
از  انبوه ترى  جمعیت  فالکت،  و  گرسنگى 
کارگران را تسلیم تیغ مرگ ننموده است؟ 
شمار  که  است،  بوم  و  مرز  و  منطقه  کدام 
کودکان کار آن از سال هاى قبل کهکشانى تر 
نگردیده است؟ کدامین دیار سرمایه است، 
که افزایش کارتن خواب ها، گورخواب ها، 
حاشیه نشینان، معتادان، زنان گرسنه مجبور 
افزایش  ورطــه ى  به  آن،  تن فروشى  به 
کورواحه ى  کدام  است؟  نیافته  انفجارى 
که  است،  خاکى  ُکره ى  این  ناشناخته ى 
فشار آلودگى هاى زیست محیطى ناشى از 
سودجویى سرمایه، آن را اطاق گاز اعدام 

انسان ها نساخته است؟
شرافت  کم ترین  داراى  ــى زاد  آدم هیچ 
که  نمى دهد،  ــازه  اج خــود  به  انسانى 
مثبت  پاسخ  باال  پرسش هاى  مقابل  در 
بربریت ها،  این  ُکل  سرمایه دارى  بگذارد. 
ستیزى ها  بشریت  و  هولوکاست آفرینى ها 
توده هاى  سر  بر  سراسرى  ابعاد  در  را 
کارگر دنیا آوار نموده است. آیا باز هم قرار 
است، که به این شیوه ى تولید و مناسبات 
دخیل  اختاپوسى  اجتماعى   - اقتصادى 
بندیم، باز هم از حاکمان این نظام خواستار 
«حق  بیان»،  آزادى  «حق  اعتصاب»،  «حق 
برپایى تشکیالت»، «حق برگزارى تظاهرات» 
شویم؟! باز هم بهبود وضعیت معاش، دارو 
و درمان، آموزش، رفع تبعیضات جنسیتى، 
زیست  آلودگى هاى  رفع  کودك،  کار  لغو 
اجتماعى،  رفاه  مطمئن،  اشتغال  محیطى، 
حاکمیت  چهارچوب  در  را  زندگى  امنیت 
و بقاى این نظام جستجو کنیم؟! آیا باز هم 
نظام  پیاده  و  دست  آلت  ارتش  است  قرار 
شویم،  امام زاده هایى  و  نیروها  احزاب، 
رسالت شان  و  هویت  ذیل  و  صدر  که 
خشم  و  عصیان  قهر،  موج  بر  شدن  سوار 
ما، تسویه حساب با حاکمان روز سرمایه، 
تسخیر قدرت سیاسى سرمایه دارى، حفظ 
دروغین  بیرق  زیر  مزدى  بردگى  مناسبات 
«کمونیسم»!! و تحمیل فشار استثمار، سبُعیت 
و انسان ستیزى سرمایه در ابعاد عظیم تر بر 

طبقه ى ما است؟!
از  عمال،  است  سال ها  کارگر  توده هاى 
کار  شرایط  ژرف ناى  از  زندگى،  اعماق 



21 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و چهارم

بر  نسل ها،  آزمون  بلنداى  بر  استثمار،  و 
ویرانه هاى تلنبار شکست ها، شروع به دادن 
پاسخ هایى  کرده اند.  پرسش ها  این  پاسخ 
که مگر در موارد نادر، هنوز نشانى از هیچ 
خروج  براى  طبقاتى  رادیکال  جهت گیرى 
جنبش  ندارند.  هم راه  به  وضعیت  این  از 
این  حق  به  و  بارز  مصداق  ایران  کارگرى 
نادرها است. اما حتا بدترین و فاجعه بارترین 
پاسخ ها هم حدیث تایید قهرى و گریزناپذیر 
نکاتى  درستى  بر  جهانى  کارگر  طبقه ى 
آن چه  ُکل  شد.  تصریح  باالتر  که  است، 
در این دو دهه ُرخ داده است، از یک سو 
کارگر  توده هاى  انفجارآلود  عصیان  تجلى 
تباهى  درندگى،  استثمار،  شدت  علیه  دنیا 
و  سرمایه دارى  تحمل  غیرقابل  انحطاط  و 
باور  شتاب ناك  فروریزى  دیگر  سوى  در 
به  خود،  بیستمى  قرن  کارنامه ى  به  آنان 
و  راست  منجى نماى  نیروهاى  و  احزاب 
چپ باالى سر بوده است. مولفه هایى که 
به نوبه ى خود واجد اهمیت هستند، اما تا 
براى  کارگر  توده هاى  تازه ى  خیز  امروز 
خبر  را  طبقاتى  رادیکال  پیکار  ریل  اتخاذ 
نداده اند. در این میان، همان گونه که اشاره 
کم  وضعى  ایران  کارگرى  جنبش  رفت، 
در  چه  جنبش  این  دارد.  متفاوت  بیش  یا 
ساختار  به  آویختگى  از  ُگسست  عرصه ى 
نظم، دولت، حقوق، مدنیت و «قانون» مدارى 
سرمایه، چه در پهنه ى اتکا به قدرت جمعى 
طبقاتى خود و چه در زمینه ى پاالیش توهم 
به اپوزیسیون هاى راست و چپ بورژوازى 
است.  داشته  چشم گیرى  پیش رفت هاى 
پیش رفت هایى که از استخوان بندى با قوام 
طبقاتى برخوردار نشده است، آسیب پذیر 
سنگین  گــواه  آن هــا  حصول  اما  اســت، 
ضد  و  طبقاتى  بار  بیش تر  و  بیش  شدن 
توده هاى  جارى  کارزارهاى  سرمایه دارى 

کارگر است. 
قدرت  «با  که  تپه  هفت  کارگران  فریاد 
صاحبان  دست  از  را  مجتمع  ُکل  خود، 
مى سازیم»،  خارج  دولت شان  و  سرمایه 
حمل  سراسرى  شبکه ى  کارگران  اهتمام 
روزهاى  براى  شبکه  این  تعطیل  به  نقل  و 
خود،  طبقاتى  قدرت  به  اتکا  با  متوالى، 
اعتصاب،  هزار  چند  از  بیش  سازمان دهى 
اعتراض، راه بندان، راه پیمایى، علیه شدت 
استثمار و بربریت سرمایه در طول هرسال 
در غالب مراکز کار و تولید سرمایه دارى 
با رجوع استوار به قدرت نیرومند طبقه ى 
شکوه  پُر  شورش هاى  راه انــدازى  خود، 

قهر  فروریزى    ،97 آبان  و   96 ماه  دى 
شیرازه ى  بر  سراسرى،  و  طبقاتى  مشتعل، 
مالکیت، قدرت، حاکمیت و نهادهاى مظهر 
موجودیت سرمایه دارى در این شورش ها، 
با  میدان دارى ها  این  آمیختن  باالخره  و 
تعمیق روزافزون ُگسست خودپوى طبقاتى 
از اپوزیسیون هاى راست و چپ بورژوازى، 
هر کدام برگى پُر درخشش در کارنامه ى 
جنبش  هستند.  جنبش  این  اخیر  سال هاى 
بر  کارنامه  این  داشتن  با  ایران  کارگرى 
حساس،  بسیار  بزنگاه هاى  از  یکى  سر 
قرار گرفته  پیکار  و سرنوشت ساز  متالطم 
از  پیروزمندانه  عبور  که  بزنگاهى  است. 
عظیم  پیروزى هاى  سرآغاز  مى تواند  آن 
احتمال  به  عبور،  این  از  عجز  و  بعدى 
شکست ها  زمین گیرى ها،  زمینه ساز  زیاد، 
باشد.  آتى  بدفرجام  آسیب پذیرى هاى  و 
که  است،  چیزى  همان  دقیقا  بزنگاه  این 
کارگر  توده ى  پرداختیم.  آن  به  پیش تر 
و  تولید  چرخه ى  تعطیل  به  اکتفا  از  باید 
کار در چهاردیوارى این و آن شرکت، از 
مجرد تظاهرات خیابانى، از سرنگونى طلبى 
توخالى فاقد بار ضد سرمایه دارى، از همه ى 
این ها، فراتر رود. باید آماده ى خارج سازى 
ُکل پویه ى کار و تولید و زندگى از چنگال 
قدرت سرمایه شود. معضل جنبش کارگرى 
ایران اساسا فقدان سازمان یابى نیست، حتا 
فقدان جنبش شورایى سراسرى سرمایه ستیز 
هم، نیست. تشکل، هر فرم متشکل شدن، 
و  قدرت  اعمال  براى  کارى  و  ساز  صرفا 

تحقق یک چشم انداز است. 
مرکز ثقل ماجرا در این جا قرار دارد. طبقه ى 
تا  نمى دهد،  سازمان  را  خود  اول  کارگر 
چشم انداز  تعیین  به  مقتضى  فرصت  در 
کامال  پــردازد.  پیکار  پروسه ى  شروع  و 
هدف  انتظار،  خواست،  نخست  بالعکس، 
آنست  از  پس  مى کند.  تعیین  را  دورنما  و 
که متناسب با نیاز تحقق این مطالبه، هدف 
قواى  جمع آورى  به  شروع  چشم انداز،  یا 
این  مى کند.  قوا  این  سازمان دهى  و  الزم 
همان نکته ى گرهى مهمى است، که جنبش 
کارگرى جهانى تاریخا با آن مشکل داشته 
«چاره ى  گویا  که  گفت وگو  این  است. 
است»!،  تشکیالت  و  وحدت  رنجبران، 
معضل کارگران این و آن کشور یا دنیا عدم 
گویا  که  این  است!،  آن ها  بودن  متشکل 
قدرت پرولتاریا در سازمان یابى او است و 
نوع این نظریه بافى ها و تئورى ها، هیچ کدام 
سرمایه دارى  ضد  و  کارگرى  سرچشمه ى 

ندارند. این ها نسخه پیچى هاى بورژوازى، 
نما،  چپ  ــورژوازى  ب اخص  طور  به  و 
بر  سوارى  سینه چاك  و  «کمونیسم» پوش 
موج قهر توده هاى کارگر براى جایگزینى 
شکلى از سرمایه دارى با شکل دیگر است. 
آراسته ى  ظاهر  خالف  بر  تئورى ها  این 
بافته  و  تافته  خود!،  «سرمایه ستیزانه» ى 
شده اند، تا طبقه ى کارگر جهانى را از میدان 
واقعى پیکار خارج سازند. مساله ى حیاتى 
پرولتاریا نه متشکل شدن، نشدن یا چگونگى 
راه  درست  اتخاذ  که  خود،  سازمان یابى 
موجودیت  اساس  علیه  رادیکال  مبارزه ى 
چنین  کارگران  اگر  است.  سرمایه دارى 
کنند، اگر سرچشمه ى واقعى فقر، گرسنگى، 
حقوقى،  بى  ستم کشى،  اسارت،  آوارگى، 
تبعیضات و سیه روزى هاى مستولى بر خود 
را در وجود سرمایه ببینند، اگر راه کاهش و 
الغاى هر کدام این مصیبت ها را در ضدیت 
و جنگ با سرمایه دارى جست وجو کنند، 
اگر مبارزه براى بهبود معیشت، آزادى هاى 
پیکار  از  را  انسانى  حقوق  و  سیاسى 
ننمایند،  جدا  مزدى  بردگى  علیه  نقشه مند 
اگر به دموکراسى، مدنیت، قانون و ساختار 
قدرت  به  اگر  نیاویزند،  سرمایه  حاکمیت 
آگاه طبقاتى خود اتکا نمایند، آن گاه بسیار 
خوب راه، رسم و چگونگى متشکل شدن 
است،  نکته اى  این  کرد.  خواهند  پیدا  را 
که ما همیشه بر آن اصرار داشته ایم. تاکید 
کرده ایم، که «بحث بر سر چگونه متشکل 
که  است  جنبشى  از  سخن  نیست،  شدن 
کارگر  طبقه ى  معضل  یابد».  سازمان  باید 
نامتشکلى نیست، خارج بودن از میدان جنگ 
رادیکال ضد سرمایه دارى است. بُن بست 
فرساینده و ُخرد کننده ى جنبش کارگرى 
ایران به رغم دستاوردهاى پُر ارجش، این 
است! جنبش کارگرى ایران باید از پس این 
این  عاجل  مبرمیت  و  آید  بیرون  بُن بست 
خروج  را تار و پود واقعى شعور، شناخت 
و پیکار روز خود سازد. باید افق تسلط بر 
سرنوشت کار، تولید و زندگى را در برابر 
خارج سازى  کار  به  دست  بگشاید،  خود 
حاصل کار نسل هاى متوالى طبقه ى خود 
از چنگ قدرت سرمایه شود، میدان جنگ را 
به این جا کشاند و در این میدان، سرنگونى 
الیتجزاى  جزء  عنوان  به  را  سرمایه  دولت 
دستور  مزدى  بردگى  نظام  ُکل  سرنگونى 

روز مبارزه نماید. 
و  هم ساز  هم راه،  ما  با  تاریخى  شرایط 
بیستم،  قرن  سراسر  در  ما  است.  هم دوش 
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مى نویسید،  مقاله  «نگاه»  براى  اگر 
توجه کنید که این نشریه:

است.  آزاد  مطالب  قبول  یا  رد  در   -
علت پذیرفته نشدن مطلب به اطالع 

نویسنده ى آن خواهد رسید؛
که  مى کند،  درج  را  مقاالتى  فقط   -
یا  نشریات  نه  و   - نشریه  این  براى 
فرستاده   - دیگر  اینترنتى  سایت هاى 

شده باشند؛
اگر  است.  آزاد  مطالب  تلخیص  در   -
نمى خواهید مطلب شما تلخیص شود، 

حتما این را قید کنید؛
داراى  هاى  نوشته  و  مقاالت  تنها   -

امضا را براى چاپ انتخاب مى کند؛
- نسخه ى ارسالى را پس نمى فرستد؛

صورتى  در  تنها  ترجماتى  مطالب   -
اصل  از  نسخه  یک  که  مى شوند،  درج 

مطالب هم ضمیمه باشند؛ 

سرگردان بادیه ها و ُگم راهه ها جنگیدیم ، 
پشت سر هر جماعت بورژوازى به صف 
شدیم، با ساز هر حزب و دسته و جمعیت 
این طبقه رقصیدیم. در هیچ کجا مبارزه ى 
رادیکال ضد کار مزدى نکردیم، در باتالق 
رفرمیسم راست سندیکالیستى و رفرمیسم 
شدیم.  تباه  و  فرسودیم  حزب آویز  چپ 
سرمایه دارى به یمن انصراف ما از کارزار 
شر  از  اما  ماند،  باقى  سرمایه ستیز  واقعى 
فشار ویران ساز تناقضات سرکش ذاتى اش 
و  تناقض ها  این  آوار  ُکل  نماند.  امان  در 
آوار  ما  زندگى  بر  را  بحران خیزى هایش 
انجام  بیش تر  را  کار  این  چه  هر  اما  کرد، 
طوفان  اسیر  بیش تر  و  سهمگین تر  داد، 
بحران ها و دشوارى روزافزون چالش آن ها 
شد. سرمایه در این گذار، وارد فازى گردیده 
بلعیدن  نیازمند  بقایش  لحظه  هر  که  است 
وضعیت  این  فشار  زیر  اکنون  و  ماست 
در  زندگى  ادامه ى  امکان  راه هاى  ُکلیه ى 
زیر چتر قدرت و حاکمیت اش را بر روى 

ما بسته است. 
ما  فقط  که  اســت،  واضحات  توضیح 
طبقه ى کارگر ایران اسیر این وضع نیستیم. 
دنیا  درسراسر  ما  هم زنجیران  ُکل  زندگى 
دست خوش طوفان مرگ آور مولود حدت، 
بحران  انفجارآمیزى  و  کوبندگى  وسعت، 
سرمایه دارى است. طوفان همه جا در طغیان 
است. در ُکل آمریکاى التین، آسیا، اروپا، 
آمریکا، آفریقا، اقیانوسیه و در این میان، ما 
کارگران خاورمیانه اگر نه بیش تر  توده ى 
از سایر هم زنجیران، نه کم تر از آن ها، در 
حال تحمل عوارض این طوفان هستیم. در 
این جا، این بخش از جهنم همیشه مشتعل و 
آکنده از کوره هاى آدم سوزى سرمایه دارى، 
«ُعَمر با سوط بى رحم خشایرشه - زند، اما 
نه بر دریا، که بر ُگرده ى ما». در این برهوت، 
همه ى قطب ها، دولت ها و بلوك بندى هاى 
افروزتر،  جنگ  کدام  هر  سرمایه دارى، 
درنده تر و سودجوتر از دیگرى، بر سر میزان 
سهام خود از سودها، مالکیت ها، قدرت ها، 
بازتقسیم  و  تقسیم  سر  بر  حاکمیت ها، 
آن چه حاصل کار و تولید نسل هاى متوالى 
طبقه ى ما است، با هم در جدالند. آن ها به 
همگى،  نمى جنگند.  هم  علیه  واقعى  طور 
هم ساز یا ناهم ساز، وحشت ناك ترین جنگ 
انداخته  راه  ما  طبقه ى  توده هاى  علیه  را 
ترکیه،  سوریه،  از  جنگى  مى برند.  پیش  و 
ایران، لبنان، اردن، عراق و عربستان تا یمن، 
مصر، کویت، قطر، امارات و افغانستان، از 

چین،  مرزهاى  تا  مدیترانه  دریاى  سواحل 
آرارات  البرز-   - بینالود  جبال  دامنه ى  از 
تا دریاى سرخ، خلیج فارس و بحرعمان، 
جنگى که سال هاست بیش از 300 میلیون 
زن، مرد، کودك، جوان و پیر کارگر در میان 
شعله هایش مى سوزند و خاکستر مى شوند. 
جنگى که به عینه جنگ سرمایه دارى علیه 
ما کارگران ساکن این کشورها است. فشار 
لحظه  به  لحظه  را  ما  بر  سرمایه  استثمار 
ُکل  مى کند.  انفجارآمیزتر  و  مضاعف تر 
هزینه هاى نظامى، تسلیحاتى، رقابت گرى 
توزیع  پهنه ى  در  سرمایه  لشکرکشى  و 
حاکمیت ها  و  قدرت ها  اضافه ارزش ها، 
ما  سالخى  حال  در  مستمرا  زندگى  بر  را 
سرشکن مى سازد. از همه ُرعب انگیزتر، ما 
توده هاى کارگر را به جان هم مى اندازد و 
در آستانه ى اهداف منحط انسان ستیزانه ى 
را  کرد  کارگر  مى نماید.  قربانى  سرمایه 
مى کند،  ترك  کارگر  علیه  جنگ  روانه ى 
بمباران  مامور  را  عربستانى  مزدى  برده ى 
مى گرداند،  یمنى  شده ى  نفرین  کارگر 
کارگران عرب را در مقابل توده ى کارگر 
ایرانى به صف مى کند. جنگى را که جنگ 
ُکل بورژوازى علیه ُکل ماست، جنگ کرد 
و ترك و فارس و عرب و افغان مى سازد.

دهشت زار  دراین  ایران  کارگرى  جنبش 
آفریده ى  جهانى،  سرمایه ى  آفریده ى 
دارى،  سرمایه  هاى  دولت  و  قطب ها 
دولت هاى  اسالمى،  ــم  رژی آفــریــده ى 
ترکیه،  لبنان،  عــراق،  آمریکا،  اسراییل، 
سرمایه،  جواراجور  «آل» هاى  آل سعود؛ 
روسیه  چین  اروپا،  اتحادیه ى  آفریده ى 
سترگ  نقشى  مى تواند  بورژوازى،  ُکل  و 
ادامه ى  در  مى تواند  کند.  ایفا  تاریخى  و 
مبارزات تا حال و بر بلنداى پیش رفتن ها 
و دستاوردهاى تا کنونى اش، همه ى قواى 
خود را براى شکستن بُن بست فرساینده و 
مى تواند  کند.  بسیج  راهش  سر  فاجعه بار 
و  تجهیز  تدارك،  آمادگى،  کار  به  دست 
همه ى  سراسرى  شورایى  سازمان یابى 
توده هاى خود براى تصرف واقعى چرخه ى 
کار و تولید، خارج سازى ُکل مراکز کار و 
تولید از سیطره ى قدرت سرمایه و تسلط 
بر سرنوشت کار و تولید و زندگى خویش 
گذر  این  در  ایران  کارگرى  جنبش  شود. 
اثرگذارى  بسیار  سرمشق  و  الگو  مى تواند 
خود  هم زنجیر  کارگر  توده هاى  ُکل  براى 
در سراسر خاورمیانه و جهان شود، خود را 
فراتر  ایران  کارگرى  جنبش  محدوده ى  از 

و  هم سنگرى  هم پیوندى،  پیش گام  ببرد، 
هم رزمى شورایى ُکل طبقه ى کارگر منطقه 
گردد. براى به صف شدن همه ى کارگران 
جهان  و  منطقه  بورژوازى  برابر  در  منطقه 

تالش نماید. 
همه ى این ها در گرو آنست، که توده هاى 
کارگر ایران به جاى آن که خود را کارگر 
این و آن مرکز کار، کارگر این و آن صاحب 
واقعى،  هم پیوند،  هم صدا،  بینند،  سرمایه 
طبقه ى  را  خود  جنبشى،  و  عملى  به طور 
کارگر به حساب آرند. به جاى پیش کشیدن 
این خواست و آن انتظار در این و آن محل 
فروش نیروى کار، آماده ى پیکار سراسرى 
سرمایه  علیه  کارگر  طبقه ى  ُکل  سنگر  در 
شوند. به جاى تقال براى تحمیل این و آن 
خواست محقر بر سرمایه داران، راه تدارك، 
تجهیز، تسلیح و سازمان یابى شورایى خود 
و  تولید  و  کار  سرنوشت  بر  تسلط  براى 

زندگى را پیش گیرند.
آذر ماه 1398    
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جمهورى  با  مردم  رابطه ى   ،98 آبان  وقایع 
اسالمى را براى همیشه تغییر داد. اکنون دیگر 
سرکوب  طرح  حکومت،  که  است  روشن 
اعتراض به گرانى بنزین را پیش از اعالم خبر 
گرانى  فزاینده ى  فشار  با  بود.  دیده  تدارك 
سال هاى  در  مردم  خرید  قدرت  کاهش  و 
اخیر طبعا این خبر بى اعتراض نمى توانست 
در  جارى  اعتراضات  حال،  عین  در  بگذرد. 
عراق و لبنان بر زمینه ى تهدیدها و منازعات 
ایران با عربستان و اسرائیل، حکومت ایران 
مخملى  انقالب  نوعى  وحشت  از  چنان  را 
جنون  و  افالس  به  فیس بوکى  تویترى/  و 
و  مات  هم  خودى هاشان  حتا  که  کشاند، 
مبهوت شدند. حکومت اسالمى براى این که 
ابتکار عمل را در دست خود داشته باشد، نه 
فقط نیروى سرکوب خود را با سالح سنگین 
و سبک و لباس شخصى و پاسدار و بسیج 
و... تماما آماده کرده بود، بلکه حتا در برخى 
جاها معترضین را به محلى که خود تدارك 
دیده بود کشاند. و مردم معترض را شوکه و 

غافل گیر کرد. 
به  دیگرى،  از  پس  یکى  حکومتى،  اوباش 
یاوه گویى افتادند و از تجربه شان از «جنگ 
سخیفانه ى  واکنش هاى  با  و  گفتند  جهانى» 
خود نشان دادند که نه براى این جنایت آشکار 
تظاهر  مى توانند  حتا  نه  و  دارند  توضیحى 
البته  صد  و  است.  عادى  وضعیت  که  کنند 
وضعیت عادى نیست. جمهورى اسالمى بر 
لب پرت گاه است و مساله دیگر بر سر بنزین 
نیست. بر سر هست و نیست حکومتى است، 
که زندگى میلیون ها نفررا به گرو گرفته است، 
تا اهداف ارتجاعى و ضد انسانى خود را به 
هر قیمتى متحقق کند. تقال براى تفهیم جامعه 
به این که دست نیروهاى خارجى در کار بود، 

فقط یاوه گویى ناشى از تب مرگ است. مردم 
در چهر ى وحشت زده ى حکومتیان، قدرت 

خود را دیدند. و این الزم بود!

بعد از آبان خونین: رهبرى و آینده
از  امید  قطع  که   ،98 آبان  اعتراضى  جنبش 
ساله ى  دو  بلوغ  در  را  حکومتى  جناح هاى 
خود پس از دى ماه 96 تجربه کرده بود، بر 
کرد.  عروج  جامعه  «حاشیه نشینان»  شانه ى 
و در همین عروج، نشانه هایى از نوع تقابل 
آتى خود با حکومت را نشان داد: تعرض به 
بسیارى  مذهبى.  و  دولتى  نهادهاى  بانک ها، 
از رسانه ها و ناظران و تحلیل گران گفته اند، 
که على رغم فشارهاى موجود بر دولت ایران، 
اما به دلیل فقدان رهبرى احتمال این که این 
اعتراضات بتواند منجر به تغییرات اساسى اى 
در ایران شود، کم است. و این در حالى است، 
که جمهورى اسالمى براى مقابله با اعتراضات 
آلترناتیوهاى  به  راست  و  چپ  را  آن ها  یا 
امنیتى  مهر  و  کرده  وصل  خارج  در  موجود 
زده است؛ و یا با دستگیرى فله اى معترضین 
در صحنه و چسباندن اتیکت «رهبر»، تالش 
کرده که گسترش حرکت را سد کند. واقعیت 

البته نه این است و نه آن.
متکى  مردمى  مبارزات  اصیل ترین  تاریخا 
بوده است به خواست هاى کنکرت و واقعى 
برآمده از واقعیت زندگى مردم و بر شانه ى 
اعتراضات  چنین  رهبرى  و  «حاشیه نشینان». 
اجتماعى اى نیز عموما در دل همان اعتراض 
شده  ساخته  مبارزه  همان  صحنه ى  در  و 
در  که  کننده اى  تعیین  تغییر  با  امروز  است. 
براى  زمینه  افتاده،  جامعه  با  دولت  رابطه ى 
شده  فراهم تر  رهبرى اى  چنین  شکل گیرى 
است. این جنبش اصیل براى تداوم حرکت 
فرط  از  که  این  جاى  به  که  دارد،  نیاز  خود 

وفور خود «رهبر» خوانده ها به مضیقه بیفتد، 
پالتفرم خود براى تغییر را در مقابل جامعه 
قرار دهد و رهبران برخاسته از این مبارزه را 

مامور پیش بُرد و تحقق آن کند. 
حتا اگر اعتراضات ُگسترده ى جارى فروکش 
جامعه  در  آن  مادى  پایه هاى  که  مادام  کند، 
با  خاموشى،  هر  از  پس  باشند،  نشده  حل 
باز  صحنه  به  بیش ترى  تجربه ى  و  قدرت 
خواهد گشت. و هر کدام از این توقف هاى 
مقطعى ُفرجه اى است براى اندیشه و عملى 
کارساز، براى توسعه و تعمیق جنبش اعتراضى 
جارى. توسعه و تعمیق جنبش اعتراضى را نه 
صرفا با دیدگا هاى ایدئولوژیک، و نه صرفا 
کرد.  تامین  مى توان  سیاسى،  پراگماتیسم  با 
تنها با پاسخ روشن و رادیکال به معضالت 
گارد  مى توان  که  است،  جامعه  ریشه اى 
محکمى در مقابل همه ى جانوران رنگارنگ 
تنها  بحث  کرد.  ایجاد  سرمایه دارى  نظم 
جمهورى/ سلطنت،  حکومت  شکل  سر  بر 
یک  سر  بر  بحث  نیست.  مذهبى/ سکوالر... 
استراتژى تمام و کمال است، که براى همه ى 
هشتاد  جامعه ى  یک  زیست  عرصه هاى 
میلیونى پاسخ داشته باشد و متضمن اجرا و 
تحقق همه ى خواست هایى شود که مردم به 

جان آمده را به خیابان ها کشانده است. 
* * *

ایران،  جامعه ى  مدرن  تاریخ  طول  تمام  در 
توده اى  حرکت هاى  شکل گیرى  همواره 
به  متعلق  جریانات  گرفتن  قدرت  زمینه ساز 
ختم  براى  بوده اند.  جامعه  در  دارا  طبقات 
این دور باطل کافى نیست، که اعتراض کنیم. 
الزمست به دقت بدانیم، که چه مى خواهیم 
را  زمانه  روح  الزمست  نمى خواهیم.  چه  و 
بشناسیم، و بدانیم تغییرات مورد نیاز جامعه را 
چگونه مى توان متحقق کرد؟ ابزار و راه هاى 

به یاد در  خون خفتگان  نیزارھای ماھشھر

جمجمه ھای سوراخ و  ورقی که برگشت!

لیال دانش

مقدمه
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متحقق کردن آن چیست؟ دوستان مان کدامند 
و چه کرده اند؟ عالوه بر حکومتى که زندان 
مى کند و از کشته پشته مى سازد، کدام نیروها 
مدار  همان  به  را  جامعه  دوباره  مى توانند 
سیاسى  سنت  هر  اگرچه  بازگردانند؟  سابق 
پاسخ هاى تاریخى خود را به این مساله دارد، 
انطباق  سیاسى،  سنت هاى  شدن  به روز  اما 
همین  یافتن  صیقل  حتا  و  جامعه  با  آن ها 
دیدگاه ها و روى کردها در شرایطى متفاوت، 
از ضروریاتى است که چشم پوشى از آن ها 
مى تواند به بهاى سنگینى تمام شود. اعتراض 
کف خیابان نیز محل ابراز وجود همه ى این 
سنت هاى سیاسى است و رهبرى پروسه ى 
تحول در جامعه، از درون همین اعتراضات 

و پاسخ به مسایل اش شکل مى گیرد. 
تغییر  و  مردمى  اعتراضات  وجود  على رغم 
فروپاشى  و  اضمحالل  خطر  سیاسى،  فضاى 
جامعه ى ایران، هنوز خطرى واقعى است و 
به اشکال مختلف از جانب نیروهاى سیاسى 
طرح مى شود. از این رو، الزم است توجه کنیم 
که هر تحولى در ایران باید هم به خنثى کردن 
و  اسالمى  حکومت  خود  بحران آفرینى هاى 
هم  و  منطقه ایش،  رقیبان  و  هم کیشان  دیگر 
و  روسیه  و  ناتو  و  آمریکا  دخالت هاى  به 
چین... عطف توجه داشته باشد. قدرت هاى 
بزرگ جهان اغلب جنگ هاشان را در خاك 
دیگران مى کنند. این صحنه را باید صاحب 
شد، تا نکبت حکومت اسالمى باعث نشود 
تاز  و  تاخت  عرصه ى  ایران  جامعه ى  که 
گرگ هاى درنده ى جهان سرمایه و نایبان ُمکال 
و ُمعمم طبقات دارا شود. تنها راه سد کردن 
چنین امکانى، اشغال این صحنه با حضور پُر 
قدرت و متشکل خود مردم است. نقطه عطف 
سنت هاى  نمایندگان  و  جامعه  ُکل  حاضر، 
مهم  سئوال  این  مقابل  در  را  سیاسى اش 
ادامه ى  سناریوى  از  جزیى  که  مى دهد  قرار 
اضمحالل هستند یا جزیى از سناریوى فراتر 
دریچه اى  گشودن  و  حاضر  شرایط  از  رفتن 

بر خالصى از این نکبت شوم.

آلترناتیو: بازسازى یا ادامه ى تخریب
چهل سال  حکومت مذهبى در ایران، دوره ى 
ایران  سرمایه دار  طبقه ى  اجتماعى  توسعه ى 
بوده است. بر خالف دیدگاه هایى که مذهب 
به  تاریخى  تعلق  دلیل  به  را  آن  متعلقات  و 
توسعه ى  از  ناتوان  پیشامدرن،  دوره هــاى 
سرمایه دارى مى دانند؛ توسعه ى سرمایه دارى 
حاکمان  بودن  خدا»  «مرد  با  تناقضى  هیچ 
ندارد. چه این حاکمان آیت اهللا هاى شیعه و 

(عربستان)؛  شاهزادگان  لشکر  یا  باشند  سنى 
یا  باشند  اروپایى  مسیحى  دموکرات  احزاب 
التین...  آمریکاى  در  کاتولیک  محافظه کاران 
چهل  دهــه ى  در  ارضــى  اصالحات  اگــر 
مناسبات  توسعه ى  از  مهم  حلقه اى  شمسى 
گرفتن  قدرت  بود،  ایران  در  سرمایه دارى 
حکومت اسالمى و تمرکز تمام و کمال آن ها 
بر توسعه ى همه ى نهادهاى مورد نیاز طبقه ى 
سرمایه دار، بستن کامل این سیکل بود. توسعه 
نهادها  با  را  سرمایه دارى  نظام  گسترش  و 
توضیح  مناسبات اش  و  روابط  و  قوانین  و 
فرهنگ،  و  ایدئولوژى  با  صرفا  نه  مى دهند، 
و  معاشرت  آداب  و  پوشیدن  لباس  نوع  یا 
طهارت طبقه ى حاکم! درست است که میان 
سرمایه دارى بودن جامعه ى فرانسه و سوئد 
با ایران و اردن و شیخ نشین هاى دیگر خلیج 
تنها  تفاوت  این  اما  هست،  تفاوت  فارس 
ناظر بر این اصل است که رشد و توسعه ى 
ناهماهنگ در کشورهاى مختلف، پیش شرط 
جهانى  مقیاس  در  سرمایه دارى  نظام  تداوم 
جهانى،  مقیاس  در  سرمایه  ُگسترش  است. 
دورترین  تا  گذشته  دهه ى  سه  دو  در  که 
عدم  چنین  همواره  رسیده،  هم  جهان  نقاط 
و  فرانسه  هم  است.  کرده  ایجاب  را  توازنى 
حکومت  پارلمانى شان  دموکراسى  با  سوئد 
سرمایه دارى هستند و هم سلطنت عربستان و 
اردن، یا حتا انواع شیخ نشین هاى خلیج فارس 
که تاریخا نقشى جز پادویى انگلیس و آمریکا 
کارگران  وجود  برکت  از  تنها  و  نداشته اند 
مهاجر است، که به «جامعه» تبدیل شده اند. 

در  و  ماه  آذر  در  دانش جویى  اعتراضات  در 
حالى که هنوز شمارش کشته شده گان آبان 
ردیف  یک  در  یا  و  مقایسه  بود،  جریان  در 
موجب  شیلى...  و  ایران  فرانسه،  دادن  قرار 
و  سلطنت  مدافعان  شد.  عده اى  آزردگــى 
«فرشگرد»،  جماعت  و  مشروطه خواه  انواع 
دور  نشستن  براى  طالیى  خواب هاى  که 
از  هم  مى بینند،  را  ایران  بازار  یغماى  خوان 
مقایسه ى سرمایه دارى ایران و فرانسه و شیلى 
و... آزرده شدند و هم از اعتراض به کارکرد 
مى کنند  تصور  اینان  نئولیبرالى.(1)  سیاست 
که اتخاذ سیاست نئولیبرالى توسط حکومتى 
که دزد و غارت گر است، ممکن نیست. و به 
خصوص اگر حکومت دزد و غارت گر باشد، 
دیگر سرمایه دار و یا متعلق به جهان «مدرن» 
نیست! اگر تا کنون این خبر اشاعه ى زیادى 
نیافته بود، الاقل پس از گرانى بنزین و کشتار 
آبان دیگر رو شده است که  جمهورى اسالمى 
از اوایل سال 2018 باید به خواست صندوق 

حذف  را  سوخت  یارانه ى  پول،  بین المللى 
مى کرد.(2) و علت به تعویق انداختن آن، نه 
عدم تناسب روى کرد نئولیبرالى با حکومت 
آیت اهللا ها، بلکه تشخیص مقطعى بود که بتوان 
بهترین امکان را براى ُمهار اعتراضات داشت. 
اسالمى،  حکومت  مخالفین  از  جبهه  این  در 
دارند.  وجود  متفاوت  پیشینه ى  با  دسته  دو 
تکنوکرات هاى  و  فرشگردى  جماعت  یکى 
چندى  تا  عموما  که  است،  چلبیسم  مدافع 
اسالمى  حکومت  اصالح طلبان  جزو  پیش 
ارتقا  «خودى»  رتبه ى  به  هیچ گاه  که  بودند 
از  مختلف  دستجات  دیگرى  و  نیافتند. 
وابستگان و مریدان نظام سلطنتى. برآشفتگى 
جبهه ى سلطنت و مشروطه و رژیم چنج... از 
«ایران، فرانسه، شیلى...» از این روست که افق 
صحنه ها  همان  اشغال  قضا  از  آن ها  سیاسى 
مى کنند  تصور  که  است  عرصه هایى  و 
بیش تر شایسته ى آنان است تا آیت اهللا ها و 
آقازاده ها. از دیدگاه متخصصین «دموکراسى» 
لیبرالى، مشکل اینست که جمهورى اسالمى 
در تخصیص منابع و امکانات براى ُگسترش 
و  آقازاده ها  عموما  حاکم  طبقه ى  پایه هاى 
«با  جماعت  این  و  است  دیده  را  خودى ها 
فرهنگ»، «مدرن» و «تحصیل کرده» را از این 
دایره بیرون گذاشته است. از سمت و سوى 
این جبهه، این جدى ترین استداللى است که 
مى توان بر آن مکث کرد. اما بحث دموکراسى 
در این جا ربطى به جامعه ندارد. شاهزاده در 
توانست  نخواهد  بُرده اش  ارث  به  کوله بار 
حتا  یا  و  مردم  براى  دموکراسى  از  نشانى 
فراتر از هزار فامیل مشهور پیدا کند. درك و 
تصور اصالح طلبان - داخلى و خارجى - از 
نیست.  این  از  بیش  چیزى  نیز  دموکراسى 
حکومت اسالمى در اجرایى کردن خصوصى 
نکرده  توجه  تکنوکرات ها  این  به  سازى ها 
این  است.  گذاشته  پا  زیر  را  «دموکراسى»  و 
هسته ى اصلى درد این جماعت است. ادعاى 
دایر کردن حکومتى دموکراتیک از سوى اینان، 
میلیون   60 براى  دموکراسى  به  ربطى  هیچ 
مردمى که زیر خط فقر زندگى مى کنند، ندارد. 
این داعیه تنها قرار است ناظر بر تامین «حق» 
این بخش از طبقه ى سرمایه دار ایران باشد. و 
البته مفهوم سرمایه دارى و نئولیبرالیسم چنان 
با فقر و جنگ و مصیبت و ناامنى تداعى شده 
است، که کسى نمى خواهد به این نام نامیده 
به  «دموکراسى»  از  باید  آن  جاى  به  و  شود. 
معنى حق رقص و پایکوبى و عرق خورى... 
را  حقوق ات  وقتى  نیست  معلوم  که  گفت، 
نمى پردازند، شکم ات گرسنه است و خانه ى 
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حصیرى ات تا نیمه در فاضل آب نشسته است، 
جز به خشم و نفرت از بانیان این وضع، چه 

پایى دارى که باید بر زمین بکوبى؟!
اصالح طلب  بازماندگان  و  سلطنت  جبهه ى 
مى خواستند  «فرشگرد»  پروژه ى  تشکیل  با 
بگویند که به شکلى «مسئوالنه و تخصصى»، 
مشغول تدوین برنامه هاى دولت شان هستند. 
ولى تا به امروز - با چشم پوشى از شکافى که 
در صفوف شان افتاد- کسى ندیده است که حتا 
در حیطه ى تخصص دانش گاهى شان از برنامه 
و راه حل هاى اثباتى براى ختم فقر و نابرابرى 
و  فقر  ختم  کنید:  توجه  بگویند.  جامعه  در 
نابرابرى و نه مدیریت جامعه! اگر فقر فزاینده 
و شکاف طبقاتى به عنوان یکى از مهم ترین و 
عاجل ترین معضالت جامعه ى ایران، جایى 
ندارد،  اپوزیسیون  از  جبهه  این  برنامه ى  در 

باید عطاى باقى پژوهش هاشان را به لقایش 
بخشید. انتظار برنامه اى براى عدالت اجتماعى 

از این جبهه موضوعیتى ندارد.
رضا پهلوى، وارث میراثى است که با همه ى 
دم و دستگاه حکومت و سلطنت اش تاریخا 
بسزایى  نقش  آیت اهللا ها  کردن  پروار  در 
اعتراضات  جریان  در  ایشان  است.  داشته 
که  این  از  کرد،  هم  نگرانى  ابراز  ماه  آبان 
مبادا خشونت هاى رایج باعث آسیب دیدن 
جبهه ى  در  شود!  جامعه  مذهبى  اعتقادات 
اصالح طلب  و  فرشگرد  و  سلطنت طلب 
دیروز، نهاد مذهب کماکان بسیار مهم است. 
در  جامعه  هر  شهروندان  که  این  براى  نه 
آزادند.  مذهب  نداشتن  یا  و  داشتن  انتخاب 
حاکمان  به  که  است،  نهادى  همان  مذهب 
امروز امکان داده تا ثروت و امکانات جامعه 

را در اختیار بگیرند. و در عین حال، مذهب 
همان جرثومه اى است که خدایانش به شاهان 
هم ماموریت هایى بر ُکره ى خاك داده اند! 

تعیین تکلیف با آلترناتیوهایى از نوع مجاهدین 
- که مساله شان فقط رفتن والیت فقیه است- 
و سلطنت خواهان، فرشگرد و... از زاویه ى 
برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى شان و پاسخ 
احتمالى شان به معضل شکاف هاى طبقاتى و 
عدالت اجتماعى نیست. این دسته از نیروهاى 
سیاسى از آن جا که به دلیل قرار گرفتن در 
راستاى برنامه هاى آمریکا، عربستان و اسرائیل 
تعلق خود را به چشم انداز/ آلترناتیو جنگ 
و کشتار، درگیرى هاى فرقه اى و مذهبى، و 
اتحادهاى ارتجاعى در منطقه نشان داده اند، در 
پروژه ى بازسازى جامعه ى ایران نقش مثبتى 
اسالمى  جمهورى  باشند.  داشته  نمى توانند 

چهل سال است مشغول همین کارهاست!   

داستان نئولیبرالیسم در ایران
بحث هایى پیرامون نئولیبرالیسم در اعتراضات 
موارد  در  که  است،  شده  مطرح  دوره  این 
این  از  ناکافى  اطالع  نشان  و  ُمهر  بسیارى 
و  سرمایه دارى  جهان  در  آن  جایگاه  مقوله، 
حتا عمل کرد آن در ایران دارد. سیاست و یا 
روى کرد نئولیبرالى در ده هاى گذشته و در 
ُگسترش  بر  ناظر  اساسا  جهانى  مقیاس  یک 
قدرت طبقه ى سرمایه دار بوده است با تاکید بر 
نقش دولت. دولت از دیدگاه کاپیتالیسم اصوال 
نمى بایست دخالتى در بازار کند؛ اما نیازهاى 
نفت  بحران  از  پس  خصوصا  سرمایه،  جهان 
(1973) که به قولى مادر همین بحران جارى 
نیز هست، ایجاب مى کرد که دولت با نقش 

فعال ترى در خدمت ُگسترش قدرت طبقه ى 
سرمایه دار باشد. فالکت و فجایعى که در اثر 
این روى کرد حاصل شد، تنها به دلیل حذف و 
یا کاهش سیاست رفاهى نبود(3)، بلکه اساسا 
به دلیل این بود که دولت در نقش قداره بند 
باالى سر جامعه دست سرمایه را در چالندن 

و چابیدن جامعه باز گذاشت. 
روى کرد نئولیبرالى به مجموعه اى از اقدامات 
است.  شده  اطالق  مختلف  زمینه هاى  در 
مقررات زدایى  وسیع،  سازى هاى  خصوصى 
در بازار کار، رواج کارهاى موقت و قراردادى، 
تحدید حقوق اتحادیه اى، بى توجهى مطلق 
منطبق  پولى  سیاست هاى  زیست،  محیط  به 
با شروط نهادهاى مالى بین المللى و حتا به 
کار گرفتن ارتش خصوصى، آن جا که منافع 
سرمایه ُحکم مى کند، از دیگر کارکردهاى این 

سیاست بوده است. روى کرد نئولیبرالى پس 
از «معجزه ى شیلى» به بسیارى از کشورهاى 
تحدید  یافت.  توسعه  نیز  التین  آمریکاى 
امکانات و سیاست هاى رفاهى در کشورهاى 
اروپایى - غربى و مرکز- نیز با الهام از همین 
کشورهاى  بر  عالوه  است.  بوده  سیاست ها 
اروپایى حتا آفریقا، چین، روسیه و کشورهاى 
جنوب شرق آسیا (ببرهاى آسیا) نیز که ساختار 
اقتصادى و البته سیاسى و اجتماعى متفاوتى 
به  عرصه ى  مختلف  اشکال  به  هم  داشتند 
کارگیرى این روى کرد شدند.(4) این مساله 
عالوه بر این که خود گواهى بر هم سرنوشتى 
نظام سرمایه در اقصا نقاط جهان است، در عین 
روى کرد  این  اتخاذ  که  مى دهد  نشان  حال 
بسته به شرایط و جغرافیاى سیاسى کشورها 
چه اشکال متفاوتى را توانسته به خود بگیرد 

تعیین تکلیف با آلترناتیوهایى از نوع مجاهدین 
فقیه  والیت  رفتن  فقط  مساله شان  که   -
از  و...  فرشگرد  سلطنت خواهان،  و  است- 
زاویه ى برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى شان 
و پاسخ احتمالى شان به معضل شکاف هاى 
طبقاتى و عدالت اجتماعى نیست. این دسته 
از نیروهاى سیاسى از آن جا که به دلیل قرار 
گرفتن در راستاى برنامه هاى آمریکا، عربستان 
و اسرائیل تعلق خود را به چشم انداز/ آلترناتیو 
جنگ و کشتار، درگیرى هاى فرقه اى و مذهبى، 
و اتحادهاى ارتجاعى در منطقه نشان داده اند، 
نقش  ایران  جامعه ى  بازسازى  پروژه ى  در 
جمهورى  باشند.  داشته  نمى توانند  مثبتى 
همین  مشغول  است  سال  چهل  اسالمى 

کارهاست!
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و روشن است که عوارض اجتماعى آن هم 
البته در کشورهاى مختلف متفاوت بوده است.
در ایران، مقررات زدایى ُگسترده اى در بازار 
کار در ابتداى دوره ى اصالح طلبان صورت 
ایران  کارگر  طبقه ى  هم  هنوز  که  گرفت، 
است.  نکرده  راست  پشت  آن  بار  زیر  از 
دیگر  یکى  نیز  خصوصى سازى ها  مساله ى 
در  که  است،  نئولیبرالى  سیاست  وجوه  از 
تلفیق با مقررات زدایى بازار کار جهنم فعلى 
کرده  تحمیل  ایران  مردم  میلیون   60 بر  را 
ُگسترش  براى  دولت  نقش  تاثیرات  است. 
قدرت طبقه ى سرمایه دار از جمله از طریق 
به  نقدى  هر  (على رغم  خصوصى سازى ها 
نحوه ى اجراى این مساله) به قدرى روشن 
تاراج  از  ندارد.  اثبات  به  نیازى  که  است 
فقط  ما  طبیعى...  منابع  و  زمین ها  جنگل ها، 
عوارض آن را تا جایى که در زندگى روزمره 
رو شده است مى بینیم. «خصولتى» نامیدن این 
خصوصى سازى ها، ذره اى از این واقعیت کم 
چاقچور  و  چادر  عمامه/  و  عبا  که  نمى کند 
حاج آقاها و حاج خانوم ها مانعى براى اتخاذ 
سیاست هاى رایج جهان سرمایه در خدمت 

ُگسترش طبقه ى حاکم نیست.    
پاره اى  در  نئولیبرالى  سیاست هاى  اتخاذ 
اوال  اسالمى،  حکومت  جانب  از  عرصه ها 
تماما  ایران  اقصاد  که  نیست  معنا  این  به 
تصور  که  کسانى  ثانیا  و  است.  نئولیبرالى 
جایى  نمى تواند  سیاست نئولیبرالى  مى کنند 
احتماال  باشد،  داشته  آخوندى  حکومت  در 
ریگى به کفش دارند: اینان یا از این که از این 
خوان یغما بى بهره مانده اند، در خشم اند مثل 
سلطنت طلبان، فرشگردى ها و اصالح طلبان 
و  نازل  بسیار  درك  یا  و  کرده؛  مهاجرت 
سطحى اى از کارکرد نظام سرمایه دارند. بسیار 
نئولیبرالى  کنیم  تصور  که  است  ساده لوحانه 
نامیدن بخش هایى از سیاست هاى اتخاذ شده 
سینه ى  به  مدالى  اسالمى،  جمهورى  توسط 
روزى  کاپیتالیسم  این حکومت خواهد بود. 
و  مارشال»  «طرح  و  سفید»  «انقالب  نیازمند 
تحکیم  براى  است  جنگ  از  پس  بازسازى 
قدرت خود؛ و روز دیگر محتاج پا دادن به 
حکومت عصر حجرى آیت اهللا ها و یا تخریب 
لیبى،  (عراق،  کشورها  دیگرى  از  پس  یکى 
سوریه، افغانستان و...). براى اتخاذ سیاست 
نئولیبرالى هم مى توان دولت فرانسه و سوئد 
بود، و هم  مى توان جمهورى اسالمى بود و 
این سیاست را در راستاى اهداف خود به کار 
برد و توجیه و کاله شرعى اش را هم در شرع 

مقدس پیدا کرد.

على رغم خدمت شایسته ى روى کرد نئولیبرالى 
انباشت  و  حاکم  طبقه ى  قدرت  گسترش  به 
سرمایه در سطح جهانى، اما قریب یک دهه 
است که از ناکارآیى آن سخن گفته مى شود. نه 
براى این که قدرت طبقه ى سرمایه دار کاهش 
یافته است؛ نه براى این که خرج دولت ها در 
تامین رفاه اجتماعى باال رفته است؛ نه براى 
این که سرمایه ى مالى با ُگسترش افسانه اى 
مى تواند  را  متمرّدى  دولت  هر  گوش  خود 
به راحتى بپیچاند؛ بلکه به این دلیل که این 
جهانى  سرمایه ى  نتوانست  نیز  روى کــرد 
کند.  خالص  اخیرش  دهه ى  بحران  از  را 
اتخاذ سیاست تعرفه ى تجارى (که تماما در 
مقابل گلوبالیزاسیون است)، عروج احزاب و 
دستجات راسیست و اولترا راست، گسترش 
کشورها  از  بسیارى  در  عمومى  نارضایتى 
خصوصا علیه همین دسته سیاست ها، تعمیق 
ناتو،  مغزى»  «مرگ  زیست،  محیط  فاجعه ى 
خطر مداوم جنگ... از مولفه هاى تداوم این 
زمین ساز  این ها  همه ى  و  هستند.  بحران 
است.  شده  سیستم  درون  از  هم  اعتراضاتى 
نوعى از اعتراض، که ُکل معضالت جهان را به 
اتخاذ سیاست نئولیبرالى فرو مى کاهد: مى توان 
موافق سرمایه ى صنعتى بود و گناه مصائب 
موجود را بر گردن سرماى ى مالى، کازینویى 
کارناوال  به  مى توان  گذاشت؛  سهام  بازار  و 
نجات محیط زیست پیوست و تنها اقداماتى 
سرمایه  ســودآورى  آن  در  که  پذیرفت،  را 
تضمین شده باشد. و در رادیکال ترین حالت، 
و آن جا که جامعه تجربه ى رفاه اجتماعى را 
دارد، مى توان در رویاى بازگشت دولت رفاه، 
دولت هاى علیل و عقیم را نصیحت کرد که بر 
کنترل بانک ها، فرارهاى مالیاتى و پول شویى 
متمرکز شوند. اگرچه بسیارى از این مولفه ها 
در  حتا  اما  است،  اروپایى  جوامع  به  مربوط 
ایران هم این نوع روى کرد نمایندگان خود را 
دارد. داشتن سیاست هاى روشن در زمینه هاى 
فوق البته مهم است، اما مهم تر اینست که هر 
نیروى سیاسى اى که بخواهد در راس جامعه 
استنباطى  و  درك  هر  از  مستقل  بگیرد،  قرار 
با  مقابله  راه  بتواند  نئولیبرالى،  روى کرد  از 
عوارض سیاست هاى فى الحال اتخاذ شده - و 
یا آن ها که احتماال پیش مى آید- را در مقابل 

جامعه به صراحت به بحث بگذارد.

آلترناتیو: نیروهاى جمهورى خواه، بازسازى 
یا ادامه تخریب؟

در این زمینه باید بخشى از اپوزیسیون ایران 
وجود  ابراز  مختلفى  عناوین  تحت  که  را 
کرده اند، ولى عموما با تاکیدهاى مختلف بر 
سکوالر،  (لیبرال،  آن  خاصیت  و  جمهورى 
نیز  مى شوند  شناخته  دمکرات...)  سوسیال 
مورد خطاب و در مقابل یک سئوال مشخص 
با  عمومى  مخالفت هاى  سواى  داد.  قرار 
عام  مشخصه هاى  وجه  اسالمى،  حکومت 
این جریانات مساله ى حقوق بشر و نیاز به 
برگزارى انتخابات دموکراتیک / رفراندوم... 
است. تصور این جریانات، مستقل از این که 
چقدر صراحتا خود را مدافع لیبرالیسم بدانند 
یا نه، اینست که توحش ناشى از نئولیبرالیسم 
را مى شود با روى کرد لیبرالى و دموکراسى 
لیبرالى حل کرد. امروز همه ى نهادهاى سنت 
لیبرالى (سازمان ملل، نهادهاى حقوق بشرى، 
کنوانسیون هاى مختلف تابع حقوق بشر...) نیز 
در بحران بازتعریف به سر مى برند. نه صرفا 
نظم  مدیون  را  خود  هویت  که  دلیل  این  به 
جهان دوقطبى بوده اند، بلکه به این دلیل که 
در مقابل جنگ افروزى و قدرت افسانه اى 
ناکارآمد  بسیار  حاضر  جهان  در  سرمایه 
سوسیال  موفق  ُمدل هاى  هم چنین  شده اند. 
دموکراسى هم که به همین جبهه تعلق دارند، 
سیاست هاى  اجراى  در  اخیر  دهه هاى  در 
پشت  از  را  محافظه کاران  دست  نئولیبرالى 
بسته اند. رشد شکاف هاى طبقاتى در سوئد، 
به عنوان یکى از بهترین ُمدل هاى دولت رفاه 
در طول دو دهه ى گذشته، یکى از باالترین 

رقم ها در اروپا بوده است.
از  عموما  نیز  ایران  اپوزیسیون  از  جبهه  این 
انتقاد به سیستم غیردموکراتیک سیاسى و یا 
در  نمى روند.  فراتر  خصوصى سازى ها  نوع 
تقابل با این بخش از اپوزیسیون نیز سئوال 
قرار  قدرت  راس  در  با  آیا  که  اینست،  مهم 
گرفتن، توسعه ى دموکراسى را با توسعه ى 
خصوصى سازى ها به الیه هایى از حکومت 
خود تامین خواهند کرد یا راه دیگرى دارند؟ 
با نظام اقتصادى نفت محور و بازسازى صنایع 
بزرگ ایران چه خواهند کرد؟ با ثروت هاى 
کالنى که توسط دولت جمهورى اسالمى و 
مى کنند؟  شده، چه  انباشت  آن ها  وابستگان 
شیرازه ى  که  گسترده اى  طبقاتى  شکاف 
جامعه را پاشانده است، از نظر اینان ناشى از 
چیست و راه مقابله با ان کدامست؟ اگر در 
بهترین حالت موفق به تشکیل یک دولت رفاه 
شوند، خرج رفاه را از کجا مى خواهند تامین 
دموکرات  سوسیال  دولت هاى  اغلب  کنند؟ 
(شمال اروپا به عنوان ُمدل نمونه) خرج رفاه 

و  بحران  تداوم  نئولیبرالیسم،  ناکارآیى 
افزایش شکاف طبقاتى
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در جامعه را از طریق مالیات به سرمایه هاى 
نهادهاى  در  شده  تولید  سودهاى  و  موجود 
و  مى کرده اند.  تامین  دولتى  و  خصوصى 
سیستم  که  جامعه اى  در  که  اینست  سئوال 
مالیاتى معتبرى موجود نیست، در جامعه اى 
و  جامعه  اداره ى  نوع  با  امور  شیرازه ى  که 
طبیعى  و  انسانى  داده هاى  و  زیست  محیط 
از هم ُگسیخته است، و در عین حال فقر و 
گرسنگى بیداد مى کند، پروژه ى تامین عدالت 
چگونه  سرمایه دارى  نظام  پایه هاى  حفظ  با 

ممکن خواهد شد؟ 
تنها با قسم و آیه به یک حکومت سکوالر 
با  یا   و  آزاد  انتخابات  تضمین  لیبرال،  یا 
گفتن این که ایران، فرانسه و شیلى نیست، 
نمى توان گریبان خود را از این سئواالت مهم 
جامعه خالص کرد. مساله ى دموکراسى ویا 
از  جبهه  این  مشخصه  وجه  که  بشر  حقوق 
اپوزیسیون حکومت اسالمى است، اگر قرار 
ایران  جامعه ى  بازسازى  در  گشایشى  است 
فراهم کند، باید رئوس اصلى سیاست مقابله 
با شکاف هاى طبقاتى ُگسترده را تعریف کنند. 
عدم پاسخ گویى به این عرصه از مباحث یا 
ناشى از بى برنامگى و در نتیجه ساده لوحى و 
خودفریبى در جهانى پیچیده و با بحران هاى 
چند وجهى است، و یا ناشى از مردم فریبى. 

کالم آخر
منطقه ى  ُکل  بلکه  ــران،  ای فقط  نه  اول: 
خاورمیانه در اشتیاق تغییرات اساسى به نفع 
توده ى میلیونى به بند کشیده در این منطقه 
مى سوزد. تغییراتى که بتواند قدرت مردم را 
در جامعه تحکیم کرده و امکان بازپس گیرى 
آن را محدود کند، عموما باید در ابعاد همه 
خاورمیانه،  اما  بگیرد.  صورت  جانبه اى 
منافع  چنگ  در  که  است  متوالى  دهه هاى 
فرقه اى و سکتى دولت هاى ارتجاعى منطقه 
غربى  بزرگ  قدرت هاى  با  هم پیمانى  در  و 
در آتش جنگ و جنایت مى سوزد. البته هر 
کشورى ویژگى هاى خاص خود را دارد و 
باید در همان چهارچوب براى حل کنکرت 
معضالت اش فکر کرد. اما در جهان پیچیده ى 
امروز و خصوصا در موقعیت حاضر منطقه ى 
صورتى  در  کشور  یک  در  تغییرى  هر  ما، 
و  معضالت  به  که  بماند  پایدار  مى تواند 
کرده  توجه  عطف  منطقه  این  کور  گره هاى 
باشد. و به درستى تشخیص دهد، کدام یک 
از نیروهاى موجود در خدمت تداوم همین 
از  فراروى  راه  یک  کدام  و  هستند  وضعیت 
آن و گشودن افق یک جامعه ى برابر، فارغ 

از ستم و استثمار و توام با صلح و آرامش را 
مهیا خواهند کرد. براى خاتمه دادن به دور 
مرتجع  حاکمان  قداره کشى  و  کشتار  باطل 
منطقه، که تاج ها و عمامه هاشان دیرى است 
به هم وصل اند، باید به جنگ فرقه اى و سکتى 
خاتمه  آن  در  موجود  مذاهب  نقش  و  رایج 
تجدید  ابزارهاى  مهم ترین  از  یکى  تا  داد، 
حیات سرمایه در این منطقه را از حیظ انتفاع 
على رغم  فرقه اى  جریانات  این  انداخت. 
طول و عرض و جغرافیاشان، همگى اجزاى 
تداوم فالکت و جنگ و قحطى و ناامنى در 

منطقه هستند. 
دوم: چپ جامعه ى ایران نیز نیاز به بازسازى 
و بازتعریف خود در انطباق با مقتضیات امروز 
جامعه و پاسخ گویى به سئواالت و مباحث 
مکان  از  (مستقل  موجود  چپ  دارد.  فوق 
مطالبات  از  عموما  نسلى)  تعلق  و  زیست 
برنامه اى خود حرکت کرده است، که محصول 
امروز  است.  خورده ى 57  شکست  انقالب 
اما سئوال فراتر از برنامه هاست. تاریخا رفاه 
و عدالت اجتماعى و مبارزه علیه سودآورى 
سرمایه دارى به این جبهه تعلق داشته است. اما 
واقعیت اینست که هر شاخه اى از سنت هاى 
شیوه اى  به  نخواهند  اگر  فکرى  و  سیاسى 
در  باید  کنند،  رفتار  ایدئولوژیکى  و  مذهبى 
انطباق با جامعه و شرایط موجود، ایده ها و 
آرمان هاى خود را تبیین و تعریف کنند. به این 
معنا، چپ نیز موظف به  پاسخ دادن به همه ى 
سئواالتى است که در مقابل دیگر بخش هاى 
سر  بر  تنها  بحث  مى گیرد.  قرار  اپوزیسیون 
خنثى کردن سیاست نئولیبرالى نیست، بلکه 
سودگرا  نظم  بر  تمرکز  و  آن  از  رفتن  فراتر 
است.  سرمایه دارى  جامعه ى  سودپرست  و 
کسب  است:  انتخاب  یک  سر  بر  حتا  بحث 
قدرت سیاسى، و یا تعمیق و تداوم جنبشى که 
پالتفرم اش، پرچم مبارزه براى تغییر بنیادى 
بر  بحث  حالت،  دو  هر  در  و  است.  جامعه 
سر تعریف استراتژى همه جانبه اى است که 
مستقل از سرنوشت حکومت آتى در ایران، 
باید در میان بحث هاى موجود حاضر باشد 

و بتواند بر آن ها تاثیر بگذارد. 
دسامبر 2019

* * *

یادداشت ها:
1- روى کرد نئولیبرالى، مجموعه سیاست هاى 
(زمان  شیلى  در  ابتدا  که  بود  اقتصادى اى 
پینوشه) به قصد توسعه ى اقتصادى در این 
مارگارت  توسط  هم زمان  تقریبا  و  کشور 

تاچر در جریان اعتصابات معدن چیان اتخاذ 
شد. هسته ى اصلى در اتخاذ چنین سیاستى، 
توسعه ى قدرت طبقه ى حاکم بود. و براى 
تحقق این امر، از جمله الزم بود که دولت نه 
باشد  نداشته  مسئولیتى  جامعه  قبال  در  فقط 
ندارد -  وجود  جامعه  نام  عنوان  به  (چیزى 
تاچر)، بلکه نقش فعالى در توسعه ى قدرت 
طبقه ى سرمایه دار ایفا کند. نئولیبرالیسم در 
حقیقت بروز کردن ایده ى اصلى کاپیتالیسم، 
مبنى بر عدم دخالت دولت در بازار، بود. و 
فراموش نکنیم که تنها دوره اى که دولت به 
دخیل  اقتصاد  حیطه ى  در  مختلف  درجات 
در  که  است  سرد  جنگ  دوره ى  بود،  شده 

تاریخ سرمایه استثنا خوانده مى شود.
2- از سایت صندوق بین المللى پول:

w w w . i m f . o r g / e n / N e w s /
Articles/۲۹/۰۳/۲۰۱۸/pr-۱۸۱۱۴iran-
imf-executive-board-concludes-
-۲۰۱۸article-iv-consultation 
معانى  نئولیبرالیسم  مانند  نیز  رفاه  دولت   -3
مختلفى دارد. ُمدل دولت رفاه در شمال اروپا، 
که همیشه به عنوان نمونه مثال زده شده است، 
خود بسته به این که ابتکارش به دست کدام 
داشته  متفاوتى  محتواى  بوده،  سیاسى  سنت 
است. اما نکته ى مشترك در میان همه ى این 
نه  سیستم  این  که  اینست  رفاه،  دولت  انواع 
ناشى از خوش نیتى سرمایه داران این بخش 
از جهان است و نه ناشى از دموکراتیک بودن 
دولت هاشان. رفاه، دموکراسى و برخوردارى 
از حقوق اجتماعى مردم فقط و فقط محصول 
مبارزات خودشان و قدرت متشکل شان براى 
حکومت هاى  به  خواست ها  این  تحمیل 
اتخاذ  است.  بوده  سرمایه دارى  بد  و  خوب 
کردن  سهیم  براى  نه  رفاهى،  سیاست هاى 
تضمین  براى  بلکه  جامعه،  منابع  در  مردم 
قدرت دولت ها در دوره ى جنگ سرد بود که 
تهدید حکومت شوروى، تهدیدى واقعى بود.
4- توسعه ى اقتصادى در جنوب شرق آسیا و 
مشخصا در ببرهاى آسیا (تایوان، هنگ کنگ، 
باالیى  رشد  که  جنوبى)  ُکره ى  و  سنگاپور 
داده  نشان  مسیحى   80 و   70 دهه ى  در  را 
بود، اساسا بر مبناى ُمدلى از توسعه صورت 
گرفت، که صادرات و یا تولید براى صادارات 
در مرکز آن بود. اما حتا در همین منطقه نیز 
وقتى منحنى سود در اواخر دهه ى 90 سیر 
نزولى را نشان داد، از جمله توسل به همین 
روى کرد نئولیبرالى در انطباق با شرایط این 

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

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

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

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

نبردھای طبقاتی کارگران ایران در  دوره ھای مختلف

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

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

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

مى شد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اپوزیسیون  رنگارنگ  گروه هاى  و  سندیکاها 
را دارد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و الغاى کار مزدى است.

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

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

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

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

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

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

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

شویم! 
آذر 98
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تالش  اختصار  به   یادداشت  این  در 
در  بنزین  بهاى  افزایش  دالیل  مى کنم 
پى آمدهاى  نیز  و  حاضر  بحرانى  مقطع 
اعتراضات جارى را بکاوم. ابتدا افزایش 
بهاى کنونى و میزان تاثیرگذارى آن بر 
درآمدهاى دولت را به بحث مى گذارم 
و استدالل مى کنم چرا حاکمیت ناگزیر 
از اجراى این سیاست شد. در ادامه نیز 
و  ویژگى ها  درباره ى  نکاتى  به   ایجاز 
چشم انداز اعتراضات اخیر طرح مى کنم. 

بر اساس مصوبه ى سران سه قوه «از ساعت 
بنزین  آبان»  ماه  چهارم  و  بیست  روز  صفر 
بنزین  قیمت  به  یک باره  و  شد  سهمیه بندى 
آزاد  بنزین  و  درصد   50 شده  سهمیه بندى 
تصمیم گیرى  یافت.  افزایش  درصد   200
بنزین  قیمت  افزایش  و  سهمیه بندى  براى 
دست کم در طول دو سال گذشته و به  ویژه 
بعد از شوك هاى ارزى سال 1397 و سقوط 
ارزش ریال  و نیز اعمال تحریم هاى آمریکا 
و محدودیت هاى اقتصادى ناشى از آن بارها 
و بارها اعالم شده بود، اما تصمیم گیرى براى 
کشید.  به  درازا  سال  دو  نزدیک  آن  اجراى 
است،  روشن  بیش  کم  و  تعلل  این  علت 
نارضایتى گسترده ى توده هاى مردم و به  ویژه 
شورش ها  بروز  احتمال  و  ایرانى  فرودستان 
و اعتراضاتى همانند دى  ماه سال 1396. اما 
سرانجام در تاریخ بیست و چهارم آبان  ماه، 
قیمت بنزین افزایش یافت. در نخستین روز 
بعد از افزایش قیمت ها، به   رغم تعطیلى جمعه، 
شاهد اعتراضاتى با ابعاد متنوع در شمارى از 
شهرهاى ایران بودیم؛ اعتراضاتى که در روز 
شنبه ابعاد بسیار گسترده ترى به خود گرفت و 

به  سرعت سرتاسر ایران را فرا گرفت.
مى کنم  تالش  به  اختصار  یادداشت  این  در 
دالیل افزایش بهاى بنزین در مقطع بحرانى 
جارى  اعتراضات  پى آمدهاى  نیز  و  حاضر 
را بکاوم. ابتدا افزایش بهاى کنونى و میزان 
تاثیرگذارى آن بر درآمدهاى دولت را به بحث 
حاکمیت  چرا  مى کنم  استدالل  و  مى گذارم 
ناگزیر از اجراى این سیاست شد. در ادامه نیز 
به   ایجاز نکاتى درباره ى ویژگى ها و چشم انداز 

اعتراضات اخیر طرح مى کنم.
در نگاه نخست، تحریم هاى آمریکا محدودیت 
منابع مالى را براى دولت در وضعیت کنونى 
کنونى  مشکالت  اما  است.  آورده  پدید 
آمیزه ى  از  و  تحریم هاست  از  ریشه اى تر 
و  نولیبرالى  سیاست گذارى  ساختار  ناکاراى 
ساختار دوگانه ى قدرت در ایران طى دهه هاى 

اخیر ناشى شده است. 

1
معموال در نیمه ى دوم هر سال، بار مالى دولت 
به  مى رسد  به  نظر  که  چرا  مى یابد؛  افزایش 
بزرگ ترى  بخش  مالى  انضباط  فقدان  علت 
از منابع پیش بینى  شده در بودجه صرف شده 
و به همین دلیل دولت باید در جست وجوى 
منابع مالى جدید براى مصارف و هزینه هاى 
موجود باشد. به  ویژه از دولت هشتم به این 
سو این روند کامال مشهود بوده است. عالوه 
بر آن، از ابتداى دهه ى 1390، بار مالى طرح 
و  ساز  نبود  و  نقدى  یارانه هاى  پرداخت 
نظارت  براى  دموکراتیک  و  کارآمد  کار هاى 
بر عمل کرد دولت باعث شده بود که بارها 
شاهد سیاست هاى تورم زاى دولت، بازى با 
یارانه هاى  برخى  حذف  و  ارز،  نرخ  نوسان 

براى  الزم  منابع  تامین  به  منظور  غیرنقدى 
مصارف بودجه اى باشیم.

اکنون نیز در آغاز نهمین ماه سال خورشیدى 
هستیم،  سالى  پایانى  ماه هاى  آستانه ى  در  و 
که با تحریم هاى گسترده در عرصه ى فروش 
نفت و نیز محدودیت هاى نقل و انتقال هاى 
بین المللى ارزى روبه رو بوده ایم، تشبث دولت 
به مجموعه اى از سیاست ها از جمله افزایش 
قابل  انرژى  حامل هاى  دیگر  یا  بنزین  بهاى 
پیش بینى بوده است. البته راه کار دیگرى هم 
که دولت ها در تمامى سال هاى بعد از جنگ 
کار  به  بودجه  کسرى هاى  مشکل  حل  براى 
برده اند، کاهش مداوم ارزش پول ملى بوده 
مى توان  پیشاپیش  هم  مورد  این  در  است. 
انتظار داشت که با توجه به استمرار مضایق 
مالى دولت، شاهد اجراى چنین سیاستى در 

ماه هاى جارى و آتى باشیم.
اما در شرایط تحریم هاى بین المللى و بحران  
دو  هر  مى دانیم  داخل،  در  نارضایتى  حاد 
سیاست ریسک هاى سنگینى هم راه دارد. در 
پى سقوط ارزش ریال در سال 1397، تازه 
چند ماهى بود که شاهد ثبات نسبى نرخ ارز 
در قیمت هایى حول و حوش سه برابر سال 
به  دولت  دوباره ى  تشبث  و  بودیم   1396
تقلیل ارزش ریال براى تامین مالى هزینه ها 
مى تواند گواه آشکارى از دامنه ى تاثیرگذارى 
دیگر،  «آسان»  سیاست  پس  باشد.  تحریم ها 
کار  دستور  در  بنزین،  بهاى  افزایش  یعنى 
دولت قرار گرفته و اجرا شد. با این حال، به  
نظر مى رسد با توجه به این که در آستانه ى 
اسالمى  شوراى  مجلس  انتخابات  برگزارى 
هم چون  کاالهایى  بهاى  افزایش  و  هستیم، 
بنزین تاثیر چشم گیرى بر تشدید نارضایتى 

چشم اندازهاى گذر از ساعت صفر
پرویز صداقت

درج مقاالتى که در این بخش آورده شده اند، الزاما به معناى تایید محتواى تحلیلى آن ها نیست. با این همه، درج آن ها را به علت پاره اى نکات در خور تامل 
و تعمقى که دارند، براى خواننده ى عالقه مند مفید دانستیم. 

«نگاه»
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افزایش  به  مبادرت  دارد،  موجود  وضع  از 
بهاى بنزین نشانه ى آشکارى از عمق بحران 
مالى موجود باشد. میزان درآمدزایى ساالنه ى 
 31 تا   30 بنزین،  افزایش  محل  از  دولت 
است.(1)  شده  برآورده  تومان  میلیارد  هزار 
با برآورد رقم 50 تا 60 هزار میلیارد تومان 
کسرى بودجه ى سال جارى(2) بخشى از این 
کسرى از محل این افزایش قیمت قابل جبران 
ادعاهاى  مى رسد  نظر  به  رو،  این  از  است. 
دولت در خصوص پرداخت یارانه ى نقدى به 
خانوارهاى کم درآمد از محل آزاد شدن منابع 
نمى توان  را  بنزین  بهاى  افزایش  از  حاصل 
کامال  نیز  حالت  بهترین  در  و  گرفت  جدى 
موقتى و نیز بسیار محدودتر از ارقام و آمار 

اعالم  شده خواهد بود.
طبعا نخستین پرسش این است، که با توجه به 

مجموع محدودیت هاى منابع مالى دولت آیا 
اساسا دولت هیچ راه دیگرى براى تامین منابع 
مالى الزم براى کسرى بودجه ى خود نداشته 
مشخص  و  روشن  بیش  و  کم   پاسخ  است. 
هزینه هاى  باالى  حجم  از  صرف نظر  است. 
دولتى براى انواع ساز و برگ هاى غیرمولد، 
امنیتى، ایدئولوژیک و خارجى، که تقلیل یا 
حذف آن مستلزم اعمال تغییرات سیاسى در 
کشور است، دولت راه هاى متعدد دیگرى هم 
براى تامین هزینه هاى خود داشته؛ اما به علت 
ساخت قدرت در ایران و پیوندهاى ارگانیک 
طبقاتى حاکمیت به آن مبادرت نکرده است. 
که  ندارد  آن  سر  ایران  در  حاکمیت  اگرچه 
را  اقتصادى  قدرت  پُر  نهادهاى  مجموعه ى 
مشمول مالیات کند، اما حتا سایر راه هایى که 
با سهولت بیش تر مى توانست مبالغ مشابهى را 

براى دولت تامین کند، مورد توجه حاکمیت 
قرار نداشته است؛ چرا که چنین سیاست هایى 
باعث کاهش قدرت اقتصادى طبقات حاکم 
یا طبقات موتلف حاکمیت در ایران مى شود.

به  عنوان مثال، در ابتداى سال 1397 شاخص 
قیمت بورس اوراق بهادار معادل 96289.9 
واحد بوده است و در تاریخ بیست و چهارم 
آبان  ماه به عدد 305333.2 واحد رسیده و 
217 درصد افزایش داشته است. اما از مجموع 
داد و ستدهاى این بازار حتا یک رالس هم 
 (capital gain) مالیات بر مزایاى سرمایه اى
اخذ نمى شود. میانگین بهاى ارزش واحدهاى 
مسکونى از ابتداى سال 1396 تا خرداد ماه 
سال جارى، 204 درصد رشد داشته است و 
حتا یک ریال هم از مزایاى سرمایه اى داد و 
ستدهاى بخش مسکن مالیات اخذ نمى شود. 

هم چنین از طریق مالیات ستانى از نزدیک به 
ایران،  در  خالى  مسکونى  واحد  میلیون   2.5
براى  جدید  درآمدى  منبع  یک  ایجاد  امکان 
دولت فراهم مى شود(3)، که عالوه بر تاثیر آن 
در تامین کسرى بودجه ، پایدارى نسبى درآمد 
(در مقایسه با افزایش بهاى یک کاالى خاص 
که ضرورتا هر ساله قابل تکرار نیست) و آثار 
تغییرات  ایران،  اقتصاد  در  بازتوزیعى  مثبت 
مثبتى نیز در بازار مسکن و مستغالت ایجاد 
خواهد کرد. یا به  عنوان مثالى دیگر، مى توان 
یاد کرد که دولت براى پوشش  از هزینه اى 
زیان سپرده گذاران موسسات مالى - اعتبارى 
در سال 1397 پرداخت و رقمى فراتر از 30 
هزار میلیارد تومان (بیش از مبلغ حاصل از 

افزایش بهاى بنزین) بوده است.
چنان که مشاهده مى کنیم، درست است که 

در نگاه نخست تحریم هاى آمریکا محدودیت 
منابع مالى را براى دولت در وضعیت کنونى 
کنونى  مشکالت  اما  است؛  آورده  پدید 
آمیزه ى  از  و  تحریم هاست  از  ریشه اى تر 
و  نولیبرالى  سیاست گذارى  ساختار  ناکاراى 
ساختار دوگانه ى قدرت در ایران طى دهه هاى 
اخیر ناشى شده است. راه حل هاى برشمرده 
در چهارچوب زیرساخت هاى مالیاتى موجود 
به  سرعت و نسبتا با سهولت قابل اجرا است. 
ارگانیک  هم پیوندى  به  سبب  حاکمیت  اما 
مایل  مستغالتى  و  مالى  بزرگ  بورژوازى  با 
سیاست هاى  از  یک  هیچ  اجراى  به  قادر  و 
به  رسد  چه  نیست،  باال  در  برشمرده  مالى 
مالیات ستانى  مانند  اصولى ترى  سیاست هاى 

تصاعدى از درآمد و ثروت.
در این چهارچوب، نکته ى قابل  تامل این است 

که به  رغم استمرار برخى ویژگى هاى ساخت 
بناپارتى حاکمیت در ایران پساانقالبى، به  ویژه 
در سال هاى بعد جنگ، به  مرور شاهد نوعى 
پیوند و حتا فراتر از آن هم پوشى بین بخش هاى 
نوپاى  مالى -  مستغالتى  بورژوازى  مختلف 
بعد از انقالب و ساختار ُحکم رانى و مقامات 
ارشد حاکمیت بوده ایم. از این  رو، در برابر 
سیاست هایى از این دست مقاومت گسترده اى 
در سطح حاکمیت وجود دارد. به همین دلیل 
هم طرح چنین مطالباتى باید در دستور کار 

جنبش هاى مردمى قرار بگیرد.
پس به نظر مى رسد در مقطع کنونى، دولت 
مهم تر از هر چیز به منظور دست یابى به منابع 
مالى به افزایش بهاى بنزین مبادرت کرده است 
و ادعاهایى مانند پرداخت وجوه حاصل از این 
اقدام به خانوارهاى کم  درآمد و اقدام اخیر در 

تردیدى نیست که واکنش هایى که تاکنون از 
اعتراضى  خیزش هاى  برابر  در  دولت ها  سوى 
مشاهده کرده ایم، همواره کارآمد نخواهد بود. خیزش 
اخیر بخشى از حرکتى درازمدت تر است که از دى  
ماه 1396 آغاز شده، به اشکال مختلف و با فراز 
و فرودهایى ادامه یافته و اخیرا اوج تازه اى گرفته 
ذهنى  و  عینى  دالیل  استمرار  سبب  به  است، 
و  کوتاه  مدت  در  که  داشت  انتظار  مى توان 
اعتراضات  دوره اى  مد  و  جزر  شاهد  میان مدت 
باشیم؛ اما در کوتاه مدت اگر تحولى هم ُرخ بدهد، 
واقعى  مطالبات  و  نیازها  پایدار  تامین  به  قادر 
معترضان نخواهد بود. از این  رو، تنها در میان مدت 
و درازمدت مى توان در جهت تحقق خواسته ها به 

دستاوردهاى پایدار دست یافت.
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مورد واریز یارانه ى نقدى به برخى گروه هاى 
درآمدى صرفا مى تواند جنبه ى کوتاه مدت / 

تبلیغاتى داشته باشد.
اگرچه افزایش بهاى بنزین و دیگر حامل هاى 
انرژى بخشى از سیاست هاى تعدیل ساختارى 
بوده، که طى سه دهه ى اخیر همواره در دستور 
اخیر  افزایش  اما  است؛  بوده  دولت ها  کار 
نولیبرالى  طبقاتى  برنامه ى  از  بخشى  صرفا 
مساله ى  نیست.  اقتصادى  سیاست گذاران 
انعطاف  ساختار  مهم تر انسداد منابع مالى و 
 ناپذیر مصارف هزینه اى است، که عمال در 
تشبث  قبیل  از  راه هایى  جز  به  دولت  برابر 
تضعیف  یا  بنزین  بهاى  افزایش  سیاست   به 
ارزش پول ملى باقى نمى گذارد. به  ویژه باید 
توجه داشته باشیم، که در آستانه ى انتخاباتى 
شرایط  آن  در  دولت ها  که  داریم  قرار  دیگر 
به  که  نوع  این  از  سیاست هایى  به  کم تر 
معیشت توده هاى مردم آسیب جدى مى زند، 
دست خواهند زد. از این رو، به نظر مى رسد 
تنگناهاى مالى دولت در شرایط کنونى چنان 
قبیل  از  سیاست هایى  اتخاذ  که  است  حاد 
غیرنقدى،  یارانه هاى  انواع  کاهش  و  حذف 
کاهش ارزش پول ملى، مبادرت به انواع پنهان 
و آشکار استقراض کماکان استمرار خواهد 
داشت؛ سیاست هایى که طبعا از سویى تورم را 
تشدید مى کند و از سوى دیگر رکود اقتصادى 

جارى را تعمیق خواهد کرد.
افزایش بهاى بنزین و دیگر حامل هاى انرژى 
بخشى از سیاست هاى تعدیل ساختارى بوده، 
دستور  در  همواره  اخیر  دهه ى  سه  طى  که 
اخیر  افزایش  اما  است،  بوده  دولت ها  کار 
نولیبرالى  طبقاتى  برنامه ى  از  بخشى  صرفا 
مساله ى  نیست.  اقتصادى  سیاست گذاران 
انعطاف   ساختار  مهم تر انسداد منابع مالى و 
ناپذیر مصارف هزینه اى است، که عمال در 
برابر دولت به جز راه هایى از قبیل تشبث به 
سیاست  افزایش بهاى بنزین یا تضعیف ارزش 

پول ملى باقى نمى گذارد.

2
اعتراضاتى  شکل گیرى  سر  بر  مهم  پرسش 
گسترده در واکنش به افزایش بهاى بنزین و 
وقتى  است.  آن  آتى  چشم انداز  و  ویژگى ها 
قیمت بنزین یک باره سه  برابر مى شود، بروز 
اعتراضات خیابانى دور از انتظار نیست، ولى 
در  اعتراضات  گسترده ى  سرایت  سرعت 
مجموعه اى بسیار متنوع از شهرهاى مختلف 
طرح  عام  مطالبات  بود.  انتظار  از  دور  واقعا 
 شده در اعتراضات دى  ماه 1396 به  خوبى 

به  دیگر  مردم  مطالبات  که  بود،  داده  نشان 
سطوحى کامال ستیزه جویانه ارتقا یافته است 
و هر لحظه و به هر بهانه امکان شکل گیرى 
انواع اعتراضات وجود دارد. البته شاهد هیچ  
گونه انعطاف ملموسى در برابر مطالبات طرح 
روند  که  کرد،  تاکید  باید  اما  نبوده ایم.  شده 
 96 ماه  دى   فاصله ى  در  اعتراضات  کاهشى 
تا آبان  ماه 98، صرفا ناشى از نحوه  و شدت 
برخورد با این اعتراضات نبوده است. عالوه بر 
آن، سیاست هاى دولت ترامپ و شرایط ناشى 
از تهدیدهاى خارجى، روحیه ى انفعال را در 

میان بخش بزرگى از مردم حاکم ساخت. 
از  دقیقى  جمع بندى  ــه ى  ارائ هنوز  قطعا 
ویژگى هاى این اعتراضات زود است، اما بر 
اساس دامنه ى اعتراضات، و توزیع فضایى و 
ترکیب  مورد  در  مى توان  اعتراضات،  زمانى 
در  شده  طرح  مطالبات  و  معترضان  طبقاتى 
قالب شعارها، برخى گمان زنى ها را طرح کرد:
گرفته  نادیده   از  بخشى  از  اعتراضات   -1
مناطق  رانده شده ترین  به  حاشیه  و  شده 
شد و  آغاز  خوزستان)  استان  (در  کشور 
از  بزرگى  بسیار  مجموعه ى  به  به  سرعت 
شهرهایى  نخستین  یافت.  گسترش  شهرها 
بود،  اعتراض ها  جرقه خوردن  نقطه ى  که 
طبقاتى،  محرومیت هاى  هم پوشى  محل 
در  است.  بوده  زیست محیطى  و  هویتى 
اعتراضات دى 1396 نیز شاهد هم بستگى بین 
و  زیست محیطى،  هویتى،  بحران هاى  کانون  
نابرابرى هاى درآمدى با کانون هاى اعتراضى 

بودیم.
برخى  مردم  ــزون،  روزاف فالکت  روند   -2
الیه هاى طبقه ى متوسط را به فرودستان جامعه 
نزدیک تر ساخته و این در شرایطى است که 
کمبود منابع مالى دولت به سبب تحریم هاى 
ساختارى  انسداد  و  رکود  و  لمللى  بین ا
سیاست هاى  گسترده ى  اجراى  امکان  هم 
حامى پرورى دولتى را محدودتر کرده است. 
نیز  فرودست  طبقات  میان  در  این  رو،  از  و 
شاهد همگونى بیش ترى هستیم. به  طور ُکلى 
بهتر است به جاى اشاره به طبقه ى متوسط 
هم چون یک رابطه ى اجتماعى همگن و عام 
گرایش هاى  تفاوت  بر  مشخص تر  به  طور 
آن  مختلف  الیه هاى  اقتصادى  و  سیاسى 
باالیى  الیه هاى  مطالبات  تفاوت  به  ویژه  و 
طبقه ى متوسط با الیه هاى میانى و پایینى آن 
توجه داشت. الیه هاى باالیى طبقه ى متوسط 
خود  نسبى  مصون سازى  براى  ابزارهایى  از 
اجتماعى،  و  اقتصادى  بحران هاى  برابر  در 
برخوردارند. اما الیه هاى میانى و پایینى این 

طبقه از چنین امکاناتى کم تر برخوردارند. از 
همین  رو، به  رغم آن  که شواهد تجربى کافى 
هم گرایى  انتظار  مى توان  اما  ندارد،  وجود 
و  متوسط  طبقه ى  میانى  و  پایینى  الیه هاى 

فرودستان را داشت.
3- با توجه به شواهد تجربى موجود، به نظر 
جوانان  معترضان،  بزرگ  بخش  که  مى رسد 
بیکار و بى  ثبات کار هستند. این گروه ها در 
براى  باالیى  بسیار  پتانسیل  کنونى  شرایط 
انواع  آن  بر  عالوه  اما  دارند،  رادیکالیسم 
مى تواند  وندالیستى  حرکت هاى  انواع  بروز 
به  طور بالقوه استمرار اعتراضات و پیوستن 
سایر طبقات و گروه هاى اجتماعى به آن را 

تهدید کند.
مهم ترین پرسش اما درباره ى چشم اندازهاى 
محتمل است. تردیدى نیست که واکنش هایى 
که تاکنون از سوى دولت ها در برابر خیزش هاى 
کارآمد  همواره  کرده ایم،  مشاهده  اعتراضى 
نخواهد بود. خیزش اخیر بخشى از حرکتى 
درازمدت تر است که از دى  ماه 1396 آغاز 
شده، به اشکال مختلف و با فراز و فرودهایى 
ادامه یافته و اخیرا اوج تازه اى گرفته است، 
به سبب استمرار دالیل عینى و ذهنى مى توان 
انتظار داشت که در کوتاه  مدت و میان مدت 
شاهد جزر و مد دوره اى اعتراضات باشیم؛ 
اما در کوتاه مدت اگر تحولى هم ُرخ بدهد، 
قادر به تامین پایدار نیازها و مطالبات واقعى 
در  تنها  رو،  این   از  بود.  نخواهد  معترضان 
میان مدت و درازمدت مى توان در جهت تحقق 
خواسته ها به دستاوردهاى پایدار دست یافت.

* * *

پى نوشت ها:
1- به نقل از گفت وگوى بیژن زنگنه در تاریخ 
بیست و پنجم آبان 1398، «خبرگزارى مهر».
عضو  حسینى،  سیدمحمد  از  نقل  به   -2
اسالمى،  شوراى  مجلس  برنامه ى  کمیسیون 
چهارم تیر ماه 1398. در گزارش خبرگزارى 
«تابناك »در این جا رقم هاى متفاوتى در مورد 
کسرى بودجه ى سال جارى ارائه شده و این 

ارقام جزو ارقام نسبتا محافظه کارانه است.
3- آمار برگرفته است از: «اطالعات» قیمت 
و اجاره ى مسکن در نقاط شهرى کشور در 
 ،(1398) ایران»  آمار  «مرکز   ،1397 زمستان 
به  بهادار»  اوراق  و  بورس  «سازمان  سایت 

.tsetmc.com نشانى

«نقد اقتصاد سیاسى»
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ایران؛  در  یک هفته خیزش سراسرى 
اعتراض ها و شورشى که سرکوب شده، 
اما حاکمیت رویاى مهار همیشگى آن 
را در سر مى  پروراند و علیه مخالفان 
مشخص  آن چه  مى کند.  رجزخوانى 
بنزین  شورش  دهه  ها،  از  بعد  است، 
یک  آبستن  ایران  جامعه ى  داد  نشان 
به  نقطه  جنگى  است.  طبقاتى  جنگ 
شهر  به  شهر  محله،  به  محله  نقطه، 
که  معترضینى  تن.  به  تن  گاهى  و 
نیز  مطالبه اى  قبول  یا  رد  دنبال  گویا 
نبودند، دست به کار اقدام مستقیم و 
بى واسطه ى شهرى و میدانى شدند. 
بحران  میانجى گرى،  در  بُن بست 
رادیکالیسم،  افزایش  و  ناکارآمدى 
دوران  آستانه ى  در  ایستادن  از  نشان 

جدیدى است.

سیاست نولیبرالى و مساله ى تحریم
کم تر کسى مى دانست آن زمان که حکومت 
امسال  مه  ماه  اول  در  اسالمى  جمهورى 
تجمع کنندگان روز جهانى کارگر را سرکوب 
و بازداشت مى کرد، از نمایندگان صندوق 
بین المللى پول در تهران پذیرایى مى  کرد. 
اردیبهشت  در  اسالمى  جمهورى  رهبر 
عالى  «شوراى  به  موسوم  نهادى   97 سال 
با  گانه»  سه  قواى  اقتصادى  هماهنگى 
اختیارات ویژه براى دور زدن قانون گذارى 
مجلس و تحریم ها را تاسیس کرد، تا نشان 
دهد وضعیت کشور را فوق العاده مى  داند. 
اما وظیفه ى این نهاد، که تحریم  ها را چون 
مى  داند،  امنیتى  شرایط  ایجاد  براى  برکتى 
مانند تمامى ارگان هاى حکومتى در راستاى 
سیاست هاى کالن اقتصادى تعیین شده بود؛ 
سیاست  هایى که در سه دهه ى گذشته از 
آن با عنوان تعدیل ساختارى و نولیبرالیزه 

ایران  اجتماعِى  و  اقتصادى  حیات  کردن 
یاد مى کنیم.

کار،  موقت  قراردادهاى  گسترده،  فقر 
بیکارسازى کارگران، ورشکستگى و غارت 
صندوق هاى بازنشستگى تامین اجتماعى و 
بى  کار،  نیروى  مالیات  افزایش  فرهنگیان، 
صنایع،  ورشکستگى  کار،  قانون   اعتبارى 
از  گوشه اى  تنها   . . و. یارانه ها  حذف 
پى آمدهاى فاجعه بار اجراى این سیاست ها 
بوده، که تمام دولت ها و ارکان حاکمیت در 
پیش بُرد آن هم نوا و هم راى بوده و هستند. 
بسته ى ریاضتى این شورا طرحى است به 
آن  در  که  بودجه»،  ساختارى  «اصالح  نام 
بخش  فقط  بنزین  قیمت  ضربتى  افزایش 
خونین  جراحى  این  پروسه ى  از  اندکى 

نولیبرالى است.
این  بار در ادامه ى تدریجى و با فاصله ى 
«آزادسازى قیمت ها» و آن چه که «مدیریت 
مصرف سوخت» در سال هاى گذشته نام 
گرفته، پرده اى دیگر از اجراى چنین طرحى 
براى حذف یارانه ى بنزین به روى صحنه 
رفت؛ با این تفاوت که شوك درمانى اخیر 
به سرعت و به  مانند یک «کودتاى اقتصادى» 
از  بسیارى  که  به  طورى  شد،  برده  پیش 
مقامات تا چند ساعت قبل مشغول تکذیب 
اوج  به  اعتراضات  بودند.  خبرى  چنین 
رسید و در عرض بیست و چهار ساعت 
به سرعت فراگیر شد و بیش از صد شهر 
کشور را درگیر خود ساخت. واضح است 
که نارضایتى خودانگیخته، ناشى از انباشت 
مطالبات گسترده ى اجتماعى و سیاسى و 
اقتصادى بوده است؛ اما این بار قرعه به نام 
افزایش قیمت بنزین بود، که مزید بر علل 
به   - خشم  انفجار  به  منجر  و  شده  دیگر 
خصوص در توده هاى فرودست و حاشیه 
بعد  تاکنون،  حکومت  شد.  کشور-  نشین 

از دهه ى شصت، و با سیاست  هاى کالن 
در بى نوا سازى و قدرت زدایى از جامعه و 
پیش بُرد بدون ترمِز آن در نبود کوچک ترین 
خشمى  چنین  کارگرى،  مستقل  تشکل 
متوجه خود ندیده بود. طبیعى است رژیم 
جمهورى اسالمى، مانند تمامى رژیم هاى 
نولیبرال دیگر، همواره میزانى از حساسیت 
مى  زند؛  تخمین  را  اجتماعى  نارضایتى  و 
اما به  وضوح اعتراضات آبان، به  ویژه در 
روزهاى آغازین، از کنترل حکومت خارج 

شد.
فشار زمانى که حکومت در اثر تحریم ها 
احساس مى  کند، نکته اى است که مى  توان 
آن را در شکل اجراى سیاست اخیر دخیل 
دانست، به طورى که حکومت گویا عطاى 
مجلس  انتخابات  پاى  به  مردم  کشاندن 
بخشید.  لقایش  به  را  امسال  ماه  اسفند  در 
عمده ى  که  قبلى  دولت هاى  خالف  بر 
درآمدهاى  اوج  در  ریاضتى  سیاست هاى 
کسرى  اوج  در  بار  این  شده،  اجرا  دولت 
فروش  کاهش  از  ناشى  دولت  بودجه ى 
نفت به  وقوع پیوست و به این توهم فرصتى 
مناسبى  ابزار  تحریم  گویى  که  داد،  دیگر 
بوده  اعتراض  به  جامعه  واداشتن  براى 
است. اما ماهیت ساختارى و نولیبرالیستى 
در رژیم جمهورى اسالمى، پاشنه ى آشیل 

چنین فرضیاتى است. 
یادآورى این نکته از این روست، که عالوه 
بر این که سیاست کالن نولیبرالى ارتباطى 
به وجود یا عدم وجود تحریم ها ندارد، اما 
مى توان گفت این شکل از سراسیمگى در 
از  نشان  بنزین  قیمت  افزایش  خبر  اعالم 
عزم حکومت براى تشدید شرایط امنیتى و 
اضطرارى به کمک تحریم ها براى پیش بُرد 
این  همه ى  دارد.  شوك  درمانى  پروژه ى 
ماهیت  گرفتن  نظر  در  با  جز  را  موارد 

االت
ن مق

ز میا
ا

«خون، آب نخواهد شد»
درباره ى شورش بنزین در ایران    

ساسان صدقى نیا
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سیاست ساختارى موجود و تصمیم براى 
اخیر  دهه هاى  طى  در  که  کردنش،  پیاده 
وابسته  بدان  اسالمى  جمهورى  حیات 
بوده، نمى توان ارزیابى کرد؛ به این معنى 
یا  آمریکا  تحریم  هاى  چون  عواملى  که 
جدال هاى ژئوپولتیک، پارامترهایى ثانوى 
هستند که حول چنین ساختارى که نسخه ى 
نظام جهانى سرمایه است، نوسان مى  کنند. 
به عبارت دیگر، نبود تحریم ها نیز تغییرى 
کیفى [نه کمى] بر عواملى که جامعه را به 

چنین وضعیتى کشانده، ندارد.

از دى ماه 96 تا آبان 98
ادامــه ى  در  باید   98 آبــان  اعتراضات 
در  شود.  ارزیابى   96 ماه  دى  اعتراضات 
حالى که هنوز برجام پا بر جا بود، عبور از 

پروژه ى دوگانه ى بد و بدتر که وسیله ى 
پایدار  دستاورد  بوده،  رژیم  بقاى  استمرار 
رادیکالیزه  و  رشد  تسریِع  در   96 ماه  دى 
کردن اعتراضات بود. عدم چشم داشت به 
در  که   - حکومت  جناحى  درگیرى هاى 
جناح  مستمر،  کار  تقسیم  و  مدیریت  یک 
اصول گرا سعى در ایفاى نقش عدالت خواه 
به خصوص در مطالبات اقتصادى داشت- 
دود شد و به هوا رفت. تمامى سرمایه ى 
با  نیز  اصالح طلبان  سیاسى  و  اجتماعى 

سرکوب وحشیانه فرو پاشید. 
بحران نمایندگى درون حکومتى با دى ماه 
آن  از  جامعه  و  رسید  اوج  نقطه ى  به   96
عبور کرد. در وقایع اخیر، ورود زودهنگام 
و بدون تردید خامنه اى به میدان و برچیدن 
زمزمه هاى مخالف، به خصوص از طرف 

مجلس، بیان گر پذیرفته شدن پایان دوران 
بازنمایى از خالل ایجاد دوگانه هاى صورى 
است. به عبارتى، پادشاه بالفاصله لخت شد. 
به  طبقاتى،  مضمون  داراى  خیزش  دو  هر 
بیکار،  حاشیه نشینان  میان  در  خصوص 
بوده است. اعتراضات در شهرهاى بزرگ 

و کوچک ُرخ داد. 
کوچک،  شهرهاى  در  اعتراضات  شدت 
سیاسى  دهنده ى  نشان  محروم،  و  گمنام 
شدن و اثرات شالق نابرابرى است که بر 
عمق جامعه فرود آمده است و در شهرهاى 
که  حاشیه نشینانى  طغیان  نشانه ى  بزرگ، 
این  فقیرنشین  مناطق  در  زیستن  توانایى 
شهرها را نیز از دست مى دهند. هم چنین 
شهرهایى که فلسفه ى وجودى آن ها محل 
ذخیره ى  ارتش  و  مازاد  جمعیت  اسکان 

 ، کرج  مانند  شهرهایى  است؛  کار  نیروى 
یک  صحنه ى  و...  بومهن  شهریار،  مالرد، 
جنگ عظیم طبقاتى شد. اما تفاوت این دو 
در آن جاست، که جرقه ى دى ماه 96 از 
یک عامل مشخص یا بزنگاهى معین آغاز 
نشد و مجموعه اى از عوامل به یک دیگر 
گره خورده بودند و جنبش هنوز با وجود 
محور  شعار  آن،  گسترده ى  رادیکالیسم 
سطح  تا  کشید  طول  روز  چندین  و  بود 

اعتراضات ارتقا یابد. 
شهرهاى  در  اعتراضات  اغلب  ناموزونى 
مختلف وجود داشت و این ریتم اعتراضات 
را در جایى ُکند و در جایى تند ساخته بود. 
با این حال، جنبش رهبرى معینى نداشت 
از  گوناگونى  جنبش هاى  با  اعتراضات  و 
جمله مبارزات کارگرى و جنبش زنان پیوند 

یافت و در طى سال 97 ادامه پیدا کرد. در 
بنزین  قیمت  افزایش  ماه،  آبان  اعتراضات 
حول  اعتراضات  انسجام  که  بود  سکویى 
آن، خود را بیش تر نمایان ساخت، تمامى 
ساعت  چهار  و  بیست  همان  در  شهرها 
اول در شکلى کم و بیش یک سان دست 
به اعتراض زدند و سطح اعتراضات چنان 
رادیکال بود، که از مطالبه محورى و شعار 
محورى عبور کرد و به یک رزم عملى و 

پراتیک میدانى بدل شد. 
در  اما  بود،  رهبرى  فاقد  آشکارا  شورش 
همان روزهاى اول توده هاى مردم ابتکارات 
و ظرفیت وسیع مخالفت و سرپیچى خود 
در  اخالل  و  معابر  سازى  مسدود  از  را 
رفت و آمد تا از کار انداختن دوربین هاى 
آتش  دادند.  نشان  خیابان ها  در  مداربسته 

زدن نمادهاى نظم پولى، یعنى بانک ها و 
یعنى  استبدادى،  نظم  و  مالى،  موسسات 
درخشان  فرازهایى  کالنترى،  پاسگاه هاى 
از مبارزات بود. اراده اى جوشیده از پایین، 
ماه  دى  از  حاصل  جنبشى  وضعیت  با  که 
پیوند  گذشته،  سال  در  آن  ادامه ى  و   96

وثیق داشت. 
قطع  وجود  با  حتا  تُهى دست  توده هاى 
شبکه ى اینترنت و ساخت یک قرنطینه ى 
سراسرى، اراده و انگیزه اى در خود براى 
حکومت  بر  درماندگى  و  ترس  تحمیل 
تشخیص داده بودند. به نوعى نشانه اى از 
مى بایست  نتوانیم  اگر  حتا  که  مساله،  این 
جاى  بر  نابرابر،  نظم  این  پیکر  بر  زخمى 
و  دیوارها  و  در  در  که  زخمى  گذاریم. 
نهادهاى دولتى و انتظامى و بانکى مدت ها 

در   96 ماه  دى  وقایع  از  بعد  خصوص  به  جامعه 
یک وضعیت جنبشى به سر مى برد، وضعیتى که 
مى  رسد.  نظر  به  ناممکن  آن  از  قبل  به  برگشت 
انسداد ساختارى در همه ى حوزه ها به نقطه ى اوج 
اعتراضات  بازنمایى  بنزین،  شورش  است.  رسیده 
را  راست  اپوزیسیون  از  مختلفى  بخش هاى  توسط 

نیز دچار بحران ساخته است.
گفتار مبارزات مسالمت  آمیز، مدنى و قانونى با یک 
عالمت سئوال بزرگ در ذهنیت عمومى جامعه، به 
روبروست.  تُهى دست،  و  کارگر  طبقه ى   خصوص 
و  ندارند  میانجى گرى  قابلیت  آشکارا  تُهى دستان 
مسالمت   اعتراضات  فضاى  نبود  خاطر  به  نه  این 
چنین  ناممکنى  خاطر  به  دقیقا  که  مدنى،  و  آمیز 
آن،  ویژه ى  فاز  و  ایران  سرمایه دارى  در  فضایى 

یعنى نولیبرالیسم، است؛
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بیش تر  شدت  ماند.  خواهد  جاى  بر 
و  خوزستان  استان هاى  در  سرکوب  ها 
کردستان نیز باید ما را متوجه نگرش پا بر 
محرومى  مناطق  مورد  در  حکومت  جاى 
سازد، که آن ها را نه تنها طبقه ى فرودست، 
بلکه اساسا از جنس ملیتى بیگانه و دیگرى 
تمامى  انگیزه هاى  مورد  در  مى داند.  ناب 
معترضین نمى توان ارزیابى دقیقى به عمل 
این  در  خشم  فوران  و  انباشت  اما  آورد، 
مناطق قطعا با مساله ى وجود ستم ملى نیز 

پیوند مى  خورد.

غلبه بر سیاست ترس و اراده از پایین
در  را  مساله  صورت  تمامى  نولیبرالیسم 
مساله ى «مدیریت مصرف» و راه کارهاى 
را  سیاست  تا  مى کند،  خالصه  اقتصادى 
علم  را  آن  مى توان  که  چیزى  کند.  پنهان 
«مدیریت خطر» نام نهاد. نهفتگى اراده از 
پایین، ُکنش ها و مقاومت هایى که همواره 
محسوب  تهدید  یک  هستند،  حاضر 
بحران  و  بحران  از  ناشى  خطر،  مى شود. 
ناشى از عدم اطاعت توسط نیرویى است 
معاِش  عقل  بر  مبتنى  و  پیش بینى پذیر  که 
بازار، رفتار نمى  کند؛ در غیر این صورت، 
هر بحرانى براى نولیبرالیسم فرصتى مجدد 

براى سرمایه گذارى است. 
و  ترس  ایجاد  اضطرارى،  شرایط  دلیل 
ُرکن  که  آن،  تداومِ  براى  ویژه  تمهیدات 
سیاسى نظم نولیبرالیستى شمرده مى شود، 
همین خطر سرپیچى است. حامیان حکومت 
همواره  شدن»،  «سوریه اى  کلیدواژه ى  با 
چنین  سرکوب  یا  تعویق  انکار،  در  سعى 
اراده اى کرده اند. اپوزیسیون راست برانداز 
همین  شدن»،  «ونزوئالیى  مساله ى  با  نیز 
سیاست را پیش برده است. وجود یک خطر 
اراده ى  تا  است،  واکنشى  حاضر  همواره 
همواره حاضر را در حاشیه قرار دهد. به 
که  است  پایین  در  مقاومت  این  عبارتى، 
جهت گیرى ُکلى سیاست مبتنى بر ترس را 

تعیین مى کند و نه برعکس.
تاکید صرف روى ایده ى «یار خاکسترى»، 
خود  را  دولتى  اماکن  به  حمله  عامل  که 
انکار  براى  جدیدى  توهم  مى داند،  رژیم 
و ترس از همین اراده ى شورشیان ناامید 
توسط  سرکوب  شده  مــازاد  جمعیت  و 
که  زمانى  است.  نولیبرالى  سیاست هاى 
شورش و اعتراضات رویت پذیر مى شوند، 
که  مى  شود  طرح  سئوال  این  بالفاصله 
این ها چه کسانى هستند؟ طرح گسترده ى 

همین سئوال، نشان گر نادیده گرفتن اراده 
و مقاومت روزانه در پایین از سوى پرسش 
خالء  در  اعتراضات  این  است.   کنندگان 
متولد نشده اند، چنین گفتارى در میانه ى 
اعتراضات دست از کوشش براى به انقیاد 
در آوردن خیزش آبان نیز برنداشت. با این 
تفاوت، که این بار مضمون خشونت آمیز 
مقاومت  سرکوِب  براى  آن  وحشیانه ى  و 
توده اى هویدا شد؛ چیزى که بعد از دهه ى 

شصت خورشیدى بى  سابقه است.
اما اکنون اراد ها ارتقا یافته و سیاست مبتنى 
بر ترس، عمل نمى  کند و ترس و ناپایدارى 
را به عمق اردوگاه حکومت منتقل ساخته 
ُحکم رانى  در  ترس  نشانه  هاى  است. 
برابر  در  نولیبرالیسم،  ویژه  به   و  سرمایه، 
موج اعتراضات همواره ثابت است: اعتراض 
«قانونى» را از «آشوب» جدا کردن، متوسل 
شدن به یک خطر بیرونى، وعده ى امتیاز 
زمان بندى  عدم  چون  نقدهایى  با  و  دادن 
مناسب، اولویت نظم و امنیت، عدم اقناع 
بودن  جریان  در  عدم  مردمى،  حمایت  و 
تخلیه ى  در  کوشش  و...  مسئولین  بعضى 

فشار زمانى و قدرت اعتراضات مى کنند.

اردوگاه  در  بحران  و  مدنى  جامعه ى 
راست

دى  وقایع  از  بعد  خصوص  به  جامعه 
سر  به  جنبشى  وضعیت  یک  در   96 ماه 
مى برد، وضعیتى که برگشت به قبل از آن 
ناممکن به نظر مى  رسد. انسداد ساختارى 
در همه ى حوزه ها به نقطه ى اوج رسیده 
است. شورش بنزین، بازنمایى اعتراضات 
اپوزیسیون  از  مختلفى  بخش هاى  توسط 
است.  ساخته  بحران  دچار  نیز  را  راست 
و  مدنى  آمیز،  مسالمت   مبارزات  گفتار 
در  بزرگ  سئوال  عالمت  یک  با  قانونى 
ذهنیت عمومى جامعه، به  خصوص طبقه ى 
کارگر و تُهى دست، روبروست. تُهى دستان 
آشکارا قابلیت میانجى گرى ندارند و این نه 
مسالمت   اعتراضات  فضاى  نبود  خاطر  به 
ناممکنى  خاطر  به  دقیقا  که  مدنى،  و  آمیز 
چنین فضایى در سرمایه دارى ایران و فاز 
زیرا  است؛  نولیبرالیسم،  یعنى  آن،  ویژه ى 
که علم اقتصاد نولیبرالى و اصول بازار آزاد 
قابل مذاکره و راى گیرى نیست. بنابراین، 
پیرامونش،  گفتار  و  مدنى  جامعه ى  بنیاد 
گفتار  یک  صرفا  و  پارادوکس  یک  دچار 
درمانى از جنس نمایش است. در مساله ى 
صورت  در  نیز  قیمت ها»  «آزاد ســازى 

در  صحیح  هدف گذارى  و  درست  تبیین 
ضد  و  خودانگیخته  نارضایتى  راستاى 
و  دم  بحران  مى توان  موجود،  نولیبرالى 
در  را  برانداز  راست  اپوزیسیون  دستگاه 
ُکلیت خود افشا ساخت. جریانات لیبرال، 
مجاهد،  جمهورى خواه،  سلطنت طلب، 
دستورات  راستاى  در  همگى  و...  ملى گرا 
بازار  مقدسات  و  پول  بین المللى  صندوق 
سر  بر  آن ها  اختالف  مى کنند.  حرکت 
سهم و نوع مدیریت آن و ساخت حقوقى 
مناسب براى مالکیت سرمایه ها است. این 
بار به جاى مذهبى، نوع سکوالر، آریایى و 
مساله ى  تا  مى شود،  مطرح  بشرى  حقوق 
اصلى یعنى سرمایه دارى را فاکتور بگیرند. 
یک کلمه صحبت از سرمایه، نولیبرالیسم، 
سیاست تعدیل و ریاضت در رسانه هاشان 
وجود ندارد. آن  چیزى که به عنوان نقد و 
رد حکومت در وقایع اخیر بیان مى کنند، 
هم راه  در  توفیق  عدم  از  نارضایتى  همان 
کردن کارگران و فقرا در اجراى آن است که 
با عباراتى چون اجراى غلط یا زمان بندى 
این  نفس  با  و  مى  کنند  طرح  نادرست 
سیاست ها مشکلى ندارند. چیزى که رژیم 
حاکم نیز آن را با آغوش باز پذیرفته است.

این سیاست  ها ماهیت قضیه است و بقیه، 
که  فاکتورهایى  شد،  گفته  که  همان طور 

حول آن نوسان مى کنند. 
اصل  دادن  قرار  هدف  مساله  بنابراین، 
است.  قیمت ها»  «آزاد سازى  سیاست هاى 
جمهورى اسالمى از ابتدا همین سیاست ها 
از  ناشى  زمانى  فشار  و  برده  پیش  به  را 
تحریم ها، موعد اجراى آن را جلو انداخته 
براى  معین  فواصل  با  این  از  پیش  است. 
عادت  کردن جامعه و استفاده از تکنیک ها 
و تکنولوژى هاى ویژه ى روانى و اقتصادى 
و... سعى در جا انداختن آن کرده بود. بدون 
تحریم ها نیز این سیاست ها پا بر جا بوده 
یا  برجام  با  که  همان طور  بود.  خواهد  و 
بدون برجام نیز تغییرى در مساله به وجود 

نمى آمد.
بنابراین، نیرویى که هم با تحریم ها و هم با 
اساس این رژیم مخالف است، ُکنه قضیه 
کارگر  توده هاى  پایین  از  عاملیت  در  را 
و  روایت ها  بقیه ى  مى  داند.  تُهى دست  و 
جریانات صرفا یک پروپاگاندا و موج سوارى 
و رهبر سازى از خون کشته  شدگان است. 
چه نیرویى که مدعى مخالفت با حاکمیت 
است، اما از نولیبرالیسم حمایت مى کند و 
چه نیرویى که مدعى مخالفت با ریاضت و 
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تحریم است و از حاکمیت حمایت مى کند، 
تنها نصف داستان را تعریف مى  کند و ما 
بیش  دروغى  حقیقت،  نصف  که  مى دانیم 

نیست.

شکل اعتراضات و مساله ى سازمان
گفته شد که عصر ما دوران اُفت مبارزات 
است. ذهنیتى که تنها یک الگوى مشخص 
از مبارزه را پذیرفته، به چنین حرفى باور 
دارد. مبارزات در چهارچوب  هاى سازمانى 
کالسیک بى  اعتبار شده اند. قطعى اینترنت 
نشان داد تقریبا جنبش ضد ریاضتى موجود، 
دیگر،  کشورهاى  در  خود  همتایان  مانند 
فاقد رهبر و نماینده در تشکالتى است که 
نوع  از  چه  مى نامند؛  اپوزیسیون  را  خود 
چپ و چه از نوع راست. نمایندگانى که 
براى  طرحى  و  گزینه  یک  صرفا  را  خود 
آماده  و  پیش  حاضر  از  را  آن  و  انتخاب 
معاصر  اعتراضى  جنبش هاى  در  مى دانند، 
مالى  کمک  با  صرفا  و  ندارند  جایگاهى 
و رسانه اى تبدیل به عناصر خودارجاعى 
شده اند، که هویت بخشى نمایشى به خود 
تنها ابزار کارشان بوده است. هیچ کس و 
قادر  اپوزیسیون  و  قدرت  در  نهادى  هیچ 
به بازنمایى و نمایندگى آن ها نیست و در 
چنین شرایطى با رویت شدن آن هاست که 
همه فلج مى شوند، از مفسر و روشن فکر 
راه  اپوزیسیون،  تا  حکومت  از  احزاب،  تا 
پس و پیش ندارند؛ هر انتخاب شان و هر 
عمل شان گویا انتخابى براى گریز از پوچى 
و معنادهى به خود است. شورش نابه هنگام 
و «غیرعادى»، نگاه طبقاتى «عادى» شده را 

به چالش مى کشد. 
جهانى  اتمسفر  در  ایران  در  اعتراضات 
سر  بر  آن چه  و  مى کند  تنفس  نولیبرالى 
نیروى کار و تُهى دستان آمده، جدا از روند 
نظام  جهانى  مناسبات  سطح  در  آن  ُکلى 
سرمایه دارى نبوده است. به نظر مى  رسد 
شکل اعتراضات مهم ترین فاکتور در تحلیل 
شرایط و چشم انداز جنبش هاى اعتراضى 
اردوگاه  توسط  آن  بازنمایى  نه  و  است 
چنین  ویژگى  مهم ترین  راست.  و  چپ 
یعنى  است،  واحد  امر  نبود  جنبش هایى 
امرى که بقیه ى شکاف ها و مطالبات را تابع 
خود سازد. به این معنا، امر واحد خواستار 
تمرکز است؛ تمرکزى که سایر جنبش  ها یا 
مطالبات را تابع یک بنیاد سازد. نکته اى که 
مى توان دلیل بحران سازمانى و مبارزه در 
مانند  مبارزاتى،  کالسیک  چهارچوب هاى 

احزاب و اتحادیه ها، دانست.
نولیبرالى  ضد  رادیکال  جنبش هاى  تمامى 
از  را  خود  رفته  رفته  سرمایه دارى  ضد  و 
چنین چهارچوب هایى رها مى سازند؛ چرا 
که یک پارچگى و فردى شدن قلمروهاى 
جامعه ى نولیبرالى در قامت انساِن اقتصادى 
و ارزش مبادله، جایى را براى سازمان دهى 
عمودى و نیروهاى آوانگارد باقى نمى گذارد. 
همگى آن ها انتزاعى و پالوده شده اند. اما 
مساله اى که در نبود امر واحد یا فرمان دهى 
متمرکز بر جاى مى ماند، مساله ى پیوند یا 
وجود امر مشترك براى غلبه بر فردیت و 
تکه تکه شدن و حفظ تکثر براى غلبه بر این 
یک پارچگى براى یک سازمان دهى از پایین 
و هدف گذارى جدید براى تعیین خصلت 

مشترك ضدسرمایه دارى جنبش ها است.
شهرهاى  در  اعتراضات  رادیکال  سرایت 
در  اعتراضات  هم چنین  و  ایران  مختلف 
کشورى  از  التین،  آمریکاى  و  خاورمیانه 
به  حتا  آن  گسترش  و  دیگر  کشور  به 
محدوده ى کشورهاى متروپِل سرمایه دارى 
مهم  این  گویاى  اسپانیا،  و  فرانسه  مانند 
از  آخر  وهله ى  در  اعتراضات  که  است 
منطق مشترکى پیروى مى  کنند؛ سرایتى که 
هم سرنوشتى این جنبش ها را بیان مى کند، 
گویا تُهى دستانى که دیگر جامعه ى مدنى و 
فضاى عمومى براى شان در دنیاى نولیبرالى 
محلى از اعراب ندارد، خود را پیدا مى  کنند، 
یک دیگر را مى بینند، حس مى  کنند و دست 
شیوه اى  به  بار  این  اما  مى  زنند؛  عمل  به 
بر  غلبه  و  یک دیگر  یافتن  شادى  دیگر. 

فترت و سکوت و ترس. 
همان طور که یکى از معترضین عراقى به 

خوبى گفت: 
« رژیم ایران چهل سال سعى در صدور 
انقالب اسالمى خود به عراق کرد، اما این 
انقالبیون عراقى هستند که در چهل روز 
انقالب خود را به ایران صادر کرده اند.»

این همان نطفه ى سازمان دهى و ُکنش گرى 
سوبژکتیویته هاى  با  معاصر  دنیاى  در 
جدیدش خواهد بود. یک اتصال افقى بدون 
بر  جنبش  و  خواست  یک  اولویت بندى 
دیگرى. هیچ سیستم ارزش گذارى فراگیرى 
براى تابع ساختن یک اولویت یا خواست بر 
فراز دیگرى وجود ندارد. تنها در دل مسیر 
و روند عملى است، که اتصاالت شهرها، 

جنبش ها و کشورها محقق خواهد شد. 
به  کوچه  ایران  در  که  است  تغییرى  این 
کوچه و شهر به شهر نیز اغاز شده و اکنون 

یک  در  که  است  سال  دو  ایران  جامعه ى 
پیش  به  که  دارد،  قرار  جنبشى  وضعیت 
مى رود. در این روند، شورش بنزین یکى 
از گام  هاى بلند آن بوده حتا اگر علیه آن 
حمام خون بیندازند؛ چرا که به  قول یک 

ضرب المثل ُکردى: 
«خون تبدیل به آب نخواهد شد.»

«تریبون زمانه»
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درصد،   43 از  بیش  هشتگرد  کارگران 
درصد،   34 از  بیش  پرند  کارگران 
کارگران رباط کریم بیش از 30 درصد 
استان  بهارستان  منطقه ى  کارگران  و 
جدید  شهر  کارگران  درصد،  تهران 19 
اندیشه و شهریار بیش از 23 درصد و 
درصد  از 14  بیش  اسالم شهر  کارگران 
با  نقل  و  حمل  بابت  را  دست مزدشان 
که  کنند  هزینه  باید  شخصى  خودروى 

کامال غیرمعقول است.
* * *

به گزارش خبرنگار «ایلنا»، جمعیت عظیمى 
از کارگران در این سال ها به سمت شهرهاى 
حاشیه ى تهران سرازیر شده اند. قیمت مسکن 
رشد صعودى داشته است، تا جایى که به ویژه 
از سال 95 رشد قیمت مسکن باعث شد که 
بخش عمده اى از مستاجران از نقاط شمالى 
شهرهاى بزرگ به نقاط میانى و از نقاط میانى 
حتا  کنند؛  مهاجرت  شهر  جنوب  نقاط  به 
مستاجران جنوب شهر هم مجبور به مهاجرت 
طرح  شدند.  بزرگ  شهرهاى  حاشیه ى  به 
مسکن دولتى که با نام «مسکن مهر» کلید زده 
شد نیز عمال مسیرى بود براى حاشیه نشین 
کردن جمعیت بیکار، بى ثبات کاران و کارگران.

نائب رییس اتحادیه ى صنف مشاوران امالك 
سال 97  در  بها  اجاره ى  رشد  که  بود  گفته 
بیش تر از دو ماهه ى سال 98 بود. در واقع 
درصد بیش ترى از مهاجرت هاى دو سال اخیر 
مربوط به سال 97 بوده است؛ به طورى که 
خرید امالك مسکونى در سه شهر حومه  اى 
طى  ورامین  و  پردیس  پرند،  شامل  تهران 
افزایش  درصد  گذشته 30  سال  اول  نیمه ى 

یافته است. 
تهران  کالن شهر  از  ملکى  مهاجرت  آغاز  
به اطراف، با حرکت اجاره نشین هاى مناطق 

جنوبى پایتخت رقم خورد. در ابتداى سال 97، 
عمده ى مهاجرت ها در مورد خانه هاى 100 
تا 300 میلیونى پردیس، پرند و ورامین بود.

جمعیت  عمال  که  بى ثبات کاران،  کارگران، 
بیکار هستند که به مشاغل کاذب رو مى آورند، 
با افزایش قیمت اجاره  بها و مسکن و افزایش 
با  غیرمستقیم  طور  به  زندگى  هزینه هاى 
به  عمال  مهر»  «مسکن  مثل  سیاست هایى 
حاشیه ها رانده مى شدند. آمارها در خصوص 
نقیض  و  ضد  همیشه  حاشیه   نشینان  تعداد 

است. 
وزیر  فضلى،  رحمانى  سال 95،  ماه  مهر  در 
کشور، اعالم کرده بود که حدود 11 میلیون 
هزار   77 حدود  در  که  داریم  حاشیه  نشین 
ساکن  محله   800 و  هزار   2 شامل  هکتار 
اخیرا  اما  اقتصاددان،  مومنى،  فرشاد  هستند. 
بیش  حاشیه  نشین  جمعیت  که  است  گفته 
حدود  که  است  ایران  در  نفر  میلیون  از 19 
20 درصد جمعیت شهرى را شامل مى شود. 
با احتساب آمار ارائه شده از سوى وزارت 
مسکن و شهر سازى در ایران در طى کم تر 
از سه سال، حدود 8 میلیون نفر به جمعیت 
حاشیه  نشینان شهرى اضافه شده است. این 
جمعیت، کارگرانى هستند که طى سال هاى 
عدم  و  معیشتى  مشکالت  دلیل  به  گذشته 
و  زندگى  هزینه هاى  تامین  براى  توانایى 
که  گرفتند  تصمیم  نهایتا  بها  اجاره   پرداخت 

تهران را ترك کنند.

به  یا  نقل  و  حمل  باالى  هزینه هاى  پرند؛ 
جان خریدن سفر با اتوبوس هاى فرسوده
مسافت پرند دو برابر مسافت پردیس به تهران 
است. پرند هنوز مترویى تا تهران ندارد؛ تنها 
یک منو ریل در این مسیر وجود دارد که طى 
ساعات صبح شش قطار در زمان هاى مشخص 
و طى ساعات بعدازظهر فقط هشت قطار در 

پرند  خانه هاى  برخى  نماى  دارد.  وجود  آن 
هم چنان بیابانى است. خیلى از سیاست هاى 
و  کارگران  کردن  مسکن دار  براى  دولت 
دهک هاى پایین جامعه، خانواده ها را به پرند 
ساعات  در  تهران  تا  پرند  از  است.  کشانده 
صبح حدود یک ساعت و نیم راه است؛ در 
زمان هاى ترافیک زیاد، این مسیر طوالنى تر 

هم مى شود. 
کرایه ى تاکسى ها و شخصى هایى که از پایانه 
و  مى شود  کنترل  شدت  به  مى کنند،  حرکت  
کرایه  است.  نداشته  کرایه اى  افزایش  هنوز 
حدود  آزادى  میدان  تا  پرند  از  مسیر  این 
اضافه  مسیرهاى  با  که  است  تومان  هزار   8
تقریبا یک کارگر در پرند باید ماهیانه 500 
هزار تومان بابت حمل و نقل بپردازد. البته 
این مسیرها اتوبوس هم دارند که هر مسیر 
نیز حدودا 3 هزار تومان است که با پرداخت 
کرایه حدودا نصف هزینه ى رفت و آمد با 
و  رفت  حال،  عین  در  شد.  خواهد  تاکسى 
در  است.  هزینه برتر  شخصى  ماشین  با  آمد 
محاسباتى که در ادامه مى آید، فرض گرفتیم 
که هر خودرو بابت هر 100 کیلومتر 9 لیتر 
بنزین مصرف کند. مسیر حدودا 65 کیلومترى 
از پرند تا تهران نزدیک به 5 لیتر بنزین مصرف 
مى کند که حدود 670 هزار تومان در ماه فقط 
ماشین  با  آمد  و  رفت  بنزین  پول  بابت  باید 
هزار  حدود 440  که  کند  پرداخت  شخصى 
تومان اختالف هزینه با قبل از گرانى بنزین 

را نشان مى دهد.

اندیشه و شهریار، مترو و منو ریل ندارد
است  حاشیه اى  مناطق  از  یکى  نیز  اندیشه 
قطعات  واگذارى  بعد،  به  سال 1367  از  که 
زمین هاى آن به فرهنگیان شاغل در آموزش 
و پرورش آغاز شد. فرهنگیانى که اغلب در 
تهران تدریس مى کردند. کارگران زیادى نیز 

از  روزه  هر  سفر  کابوس  بنزین،  گرانى 
حاشیه ها به تهران

مریم وحیدیان
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این منطقه را براى سکونت برگزیدند. شهر 
جدید اندیشه در قالب «مسکن مهر» بسیارى 
از جمعیت کارگران مهاجر به اطراف تهران را 
در خود جاى داده است. البته افزایش قیمت 
در این نواحى نیز مشاهده شد. مثال «مسکن 
درصدى   50 قیمت  افزایش  با  اندیشه  مهر» 
از سال گذشته مواجه بوده است. اندیشه به 

نسبت پرند به تهران نزدیک تر است.
با  آمدها  و  رفت  اغلب  نیز  منطقه  این  در 
اتوبوس و تاکسى به تهران صورت مى گیرد. 
کرایه ى تاکسى در این شهر حدودا 6 هزار 
تومان است که با احتساب مسیرهاى اضافه 
موجب مى شود تا کارگران حدودا 400 هزار 
تومان در ماه بابت کرایه ماشین بپردازند. اگر 
کارگران اندیشه و شهریار از خودرو شخصى 
استفاده کنند، فاصله ى حدودا 40 کیلومترى 
حدود  مبلغ  با  باید  را  شهر  مرکز  تا  اندیشه 
اندیشه  کرد.  طى  ماه  در  تومان  هزار   450
کارگران  و  ندارد  تهران  تا  مترویى  هیچ  هم 
راه هاى معدودى براى رفت و آمد دارند که 
300 هزار تومان نسبت به قبل از گران شدن 

بنزین، افزایش یافته است.
یکى از ساکنین شهریار نیز تصریح مى کند: 
محل کار من میدان فردوسى تهران است. اگر 
از  ساعت  دو  تا  یک  همیشه  نباشد  ترافیک 
جاده ى شهریار به تهران و اگر ترافیک باشد، 
سه تا چهار ساعت این مسیر طول مى کشد، 

یعنى از پنج صبح باید حرکت کنیم.

به  دست مزد  حداقل  یک چهارم  از  بیش 
هشتگرد  کارگران  نقل  و  حمل  هزینه ى 

اضافه شد
رفت و آمد از هشتگرد در صورتى که منو ریل 
را در نظر نگیریم، فاجعه است. یعنى آن قدر 
مبلغ باالیى خواهد بود که احتماال کارگران 
زیادى قید کار در تهران را بزنند و شغل شان 
را از دست بدهند. هشتگرد الاقل منو ریل به 
سمت تهران دارد که هزینه ى رفت و آمد به 
تهران را کاهش مى دهد. البته منو ریل هشتگرد 
با قیمت 4 هزار تومانى در هر مسیر بیش از 
بقیه ى مسیرها است. منو ریل براى شهرهاى 
اما  است.  برقرار  پرند  و  پردیس  هشتگرد، 
زندگى  محالت  این  در  که  کارگر  یک  اگر 
مى کند، بخواهد از خودرو شخصى استفاده 
کند، با افزایش قیمت بنزین حدودا 850 هزار 
رفت و برگشت به  در ماه بابت یک  تومان 
محل کارش باید بپردازد. این در حالى است 
 280 کارگران  این  بنزین،  گرانى  از  قبل  که 
هزار تومان در ماه بابت رفت و برگشت به 

محل کار خود مى پرداختند، یعنى حدود 570 
افزایش  دلیل  به  اضافه  هزینه ى  تومان  هزار 
قیمت بنزین پرداخت مى شود. البته بماند که 
شرایط  کم هزینه ترین  در  هشتگرد  کارگران 
رفت و آمدشان باید 250 هزار تومان بدهند.
اخیرا  که  مى گوید  هشتگرد  ساکنین  از  یکى 
او  است.  شده  شغل اش  ترك  به  مجبور 
مى افزاید: خیلى از هم محله اى هاى ما که قبال 
در تهران زندگى مى کردند، به دلیل اجاره هاى 
باال به این مناطق آمدند. شغل شان در تهران 
بود، اما به علت گران بودن کرایه ى  ماشین 
مجبور شدند کارشان را رها کنند و مجددا 

دنبال کار بگردند.
تهران  استان  بهارستان  منطقه ى  در  کارگران 
(در فاصله ى بین اسالم شهر و رباط کریم) 
نیز حدود 370 هزار تومان در ماه هزینه ى 

بنزین خودروى شخصى شان مى کنند. کارگران 
این منطقه اگر از تاکسى استفاده کنند نیز باید 
نزدیک به 450 هزار تومان هزینه کنند. در عین 
حال، در این مناطق هیچ مترویى ساخته نشده 
تا شرایط رفت و آمد آنان را کمى آسان تر کند.

غیرممکن  ورامینى ها  براى  تهران  در  کار 
شده

رفت و آمد به ورامین نیز براى کارگرانى که در 
تهران کار مى کنند، سخت و عمال غیرممکن 
است. شاید اگر هزینه هاى حمل و نقل آن قدر 
نبود، کارگران بیش ترى از هشتگرد و ورامین 
براى کار در تهران مى آمدند؛ اما االن این مساله 
خودروى  با  آن ها  است.  شده  سخت  بسیار 
شخصى ماهیانه نزدیک به 630 هزار تومان 
باید بابت حمل و نقل بپردازند، یعنى 420 

هزار تومان بیش تر از زمانى که بنزین گران 
کارگران  معیشت  به  نسبت  رقم  این  شود. 
از  زیادى  بخش  عمال  که  است  باال  آن قدر 

کارگران ورامینى بیکار شده اند.

رباط کریم؛ حاشیه  نشینى به برکت «مسکن 
مهر»

رباط کریم که با ساخت چندین واحد «مسکن 
مهر» تبدیل به محل زندگى خیلى از کارگرانى 
را  تهران  در  معیشت  تامین  توانایى  که  شده 
نداشتند، هزینه هاى حمل و نقل باالیى براى 
حدود 580  ماه  در  نیز  آن ها  دارد.  کارگران 
با  خود  آمد  و  رفت  خرج  باید  تومان  هزار 

خودروى شخصى کنند. 
پردیس نیز تقریبا همین شرایط را دارد و براى 
کارگران نزدیک به 525 هزار تومان هزینه در 

بر دارد. تنها وسیله ى حمل و نقل در رباط 
و  است  اتوبوس  و  تاکسى  پردیس،  و  کریم 
هزینه ى تاکسى نیز کمى کم تر از این مقدار 

خواهد بود.

اسالم شهرى ها هزینه هاى زیادى دارند
حاشیه نشینى در اسالم شهر از سال 55 شکل 
گرفت. این محله در سال 1385 نزدیک به 
24 هزار نفر جمعیت داشته و در پایان سال 
1386 و ابتداى سال 1387، حدود 45 هزار 

نفر در میان آباد زندگى مى کردند. 
اسالم شهر  شهر  محالت  از  محله  مهم ترین 
از نظر دارا بودن مساله ى اسکان غیررسمى 
به  که  بوده  کوچک  روستایى  ابتدا  از  است. 
قبل  دهه هاى  در  گسترد  مهاجرت هاى  دلیل 
به صورت سکونت گاه نسبتا بزرگى درآمده 
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است و از زمان الحاق آن به محدوده ى شهر 
اسالم شهر، اهمیت فزاینده اى در میان محالت 
اگر  اسالم شهرى ها  است.  کرده  پیدا  شهر 
نزدیک  کنند،  استفاده  شخصى  خودروى  از 

به265 هزار تومان باید هزینه کنند.
استهالك  هزینه ى  باید  باال  مبالغ  به  البته 
خودرو را نیز افزود. ارقام بین 400 تا 850 
تهران  حاشیه هاى  کارگران  که  تومانى  هزار 
باید بپردازند تا بتوانند با خودروى شخصى 
به تهران بیایند و ساعاتى از عمر خود را در 
تهران مشغول به کار شوند، براى کارگرى که 
حدود 2 میلیون تومان دست مزد دارد (بدون 
احتساب حق اوالد و حق سنوات)، رقم واقعا 

باالیى است. 
کارگران هشتگرد بیش از 43 درصد، کارگران 
پرند بیش از 34 درصد، کارگران رباط کریم 
منطقه ى  کارگران  و  درصد   30 از  بیش 
کارگران  درصد،   19 تهران  استان  بهارستان 
 23 از  بیش  شهریار  و  اندیشه  جدید  شهر 
 14 از  بیش  اسالم شهر  کارگران  و  درصد 
درصد دست مزدشان را بابت حمل و نقل با 
خودروى شخصى باید هزینه کنند که کامال 

غیرمعقول است.
در عین حال، اختالف هزینه اى که کارگران به 
دلیل گرانى بنزین باید بپردازند، براى کارگران 
پرند 22 درصد، کارگران هشتگرد 29 درصد، 
کارگران ورامین 21 درصد، کارگران اندیشه 
15 درصد از کل حداقل دست مزد 2 میلیونى 

کارگران بوده است.

مکافات ترافیک جاده هاى به سمت تهران
حاشیه اى،  شهرهاى  این  از  بسیارى  در 
موجود  ریل  منو  نمى شود.  مشاهده  مترویى 
نیز جواب گوى تعداد زیاد کارگران نیست. 
حرکت  مشخصى  ساعت هاى  در  قطارها 
این  از  ماندن  جا  که  است  این  و  مى کنند 
قطارها تبدیل به کابوسى جدى براى کارگران 

مى شود. 
کرایه ى تاکسى ها کمى کم تر از رفت و آمد با 
خودروى شخصى است. کرایه ى اتوبوس ها 
قطعا کم تر است، اما مدت آن طوالنى است 
اتوبوس ها  این  از  بسیارى  حال  عین  در  و 
بسیار فرسوده هستند و در وضعیت خطرناکى 
جمعیت عظیم کارگران حاشیه ى شهرها را به 

تهران مى رسانند.
یکى از کارگران ساکن در شهریار مى گوید: 
«ترافیک هم یک بهانه ى دیگر براى افزودن 
به بدبختى کارگران حاشیه  نشین است. روزانه 
اندیشه،  شهریار،  از  کارگران  از  نفر  چندین 

و  بهارستان  پردیس،  هشتگرد،  اسالم شهر، 
براى حضور در محل کارشان به تهران مى آیند 
چهار  تا  شاید  روزانه  را  ساعته  نیم  مسیر  و 
ظلم  واقعا  این  و  هستند  ترافیک  در  ساعت 
به مردم است؛ چون با احداث یک خط مترو 
همه ى  که  مشکل -  این  از  مردم  این  واقعا 
مردم این مناطق با آن درگیر هستند- نجات 
پیدا مى کنند. ما که ساکن اندیشه و شهریار 
ترافیک  در  ساعت  سه  تا  دو  روزى  هستیم 

مى مانیم. 
االن هم که بنزین گران شده است، استفاده 
از ماشین شخصى بسیار سخت شده است. 
آن قدر ساعات طوالنى در ترافیک هستیم که 
عمال خانه براى ما حکم خواب گاه را دارد. 
ساعت هاى طوالنى فرصت بودن با خانواده 
را از دست مى دهیم. در عین حال، ترافیک 
اندیشه کشنده  است؛ چندى پیش پلى براى 
جواب گو  اما  زدند،  ترافیک  مشکل  حل 

نیست.»
* * *

کارگران حاشیه  نشین، بیکاران و جمعیت 
راسته ى  در  احتماال  که  کارگرانى  کثیر 
بازار و جمهورى و خیلى از نقاط تهران 
کارهایى با دست مزدى کم تر از حداقل 
دست مزد دارند، پایتخت برایشان مملو 
و  ماندن  راه  در  ساعت ها  خاطرات  از 
عذاب و رنج راه را دارد. کارگرانى که 
را  اعتراض شان  تا  ندارند  تشکلى  هیچ 
نقل  و  حمل  هزینه هاى  افزایش  بابت 
ابراز کنند. کارگران صنایع طى این مدت 
راه هایى براى بیان اعتراض شان داشتند و 
اعتراض کردند، اما کارگران حاشیه  نشین 
که  بیکاران  و  بى ثبات کاران  ویژه  به  و 
پیدا  سختى  شرایط  نقل  و  حمل  براى 

کرده اند، هیچ نمى توانند بگویند.

«ایلنا»
* * *

طرح  «رویترز»  خبرگزارى  گزارش  به 
دولت جمهورى اسالمى در سهمیه بندى 
و افزایش قیمت بنزین منجر به آغاز موج 
مصرف  افزایش  و  گرانى ها  از  جدیدى 

بنزین در ایران شده است.
و  سهمیه بندى  طرح  اجراى  از  پس  روز  ده 
افزایش قیمت بنزین در ایران، گزارش هاى 
مقام هاى  از  برخى  اظهارات  و  مختلف 
جدیدى  موج  آغاز  از  اسالمى  جمهورى 

این  مى دهند.  خبر  کشور  در  گرانى ها  از 
گزارش ها هم چنین از آشفتگى در تخصیص 
سهمیه ى بنزین و پرداخت یارانه ى معیشتى 
در کشور حکایت دارند. در همین حال، برخى 
مقامات از افزایش چش گیر مصرف بنزین در 
کشور گزارش مى دهند. افزایشى که اهداف 
طرح دولت براى کاهش مصرف بنزین را فعال 

نقش بر آب کرده است.
آذر/ سوم  یک شنبه  روز  «ایرنا»،  خبرگزارى 

بیست و چهارم نوامبر، در یک گزارش میدانى 
از آغاز موج جدید گرانى ها در ایران خبر داد. 
بر اساس این گزارش، نرخ برخى خدمات، 
از جمله حمل  و نقل مسافران درون شهرى و 
هم چنین اقالم غذایى، خصوصا میوه  و تره بار 
بعضا بین 25 تا 50 درصد رشد داشته است.
على الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى، 
در حاشیه ى جلسه علنى امروز مجلس که به 
منظور بررسى تاثیر افزایش قیمت بنزین بر 
کاالها و خدمات تشکیل شده بود، از افزایش 
قیمت «برخى اجناس شرکت هاى دولتى» در 
ایران خبر داد و خواستار تالش دولت ایران 

براى کنترل قیمت شد.
قیمت  افراد  «برخى  گفت:  الریجانى  على 
داده اند،  افزایش  را  خود  کاالهاى  و  اجناس 
نرخ  هم  خودروسازان  برخى  که  این  ضمن 
صنعت،  وزارت  باید  و  برده  باالتر  را  خود 
این  بر  بازار  تنظیم  ستاد  و  تجارت  و  معدن 
موضوع کنترل و نظارت داشته باشد و اجازه 

این کار را ندهد.»
وزیر  آوایى،  سیدعلیرضا  راستا،  همین  در 
دادگسترى، در جلسه ى علنى امروز مجلس 
شکایت ها  میزان  درصــدى   488 رشد  از 
درباره ى گرانى و آن هم فقط ظرف هفته ى 
اول آغاز طرح سهمیه بندى و افزایش قیمت 

بنزین خبر داد.
* * *
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ثابت  فرض  با  بنزین،  گرانى  از  بعد 
زندگى،  خدمات  و  کاالها  باقى  ماندن 
ساکن  کارگرى  خانوارهاى  از  کدام  هر 
حاشیه هاى تهران به طور متوسط ماهى 
تحمل  هزینه  سربار  تومان  هزار   200
مى کند؛ 200 هزار تومان هزینه ى مازاد 
براى خانوارى که مجموع درآمدش به 
سختى به 2 میلیون تومان مى رسد، پول 
سربار  هزینه ى  درصد  ده  نیست.  کمى 
معیشتى  معادالت  در  نمى توان  را  مازاد 
و  نگرفت  نظر  در  کارگرى  خانوارهاى 

از کنارش به سادگى عبور کرد. 
* * *

تبعات  از  یکى  «ایلنا»،  خبرنگار  گزارش  به 
سرمایه هاى  و  داده هــا  سرسام آور  گرانى 
غیرریالى از جمله زمین و مسکن، که خیلى 
سریع و به شیوه ى گاها نامعقول روى اجاره  
مهاجرت  مى گذارد،  تاثیر  هم  مسکن  بهاى 
معکوس از کالن شهرها به حاشیه هاست. هیچ 
اطالعات دقیقى از موج مهاجرت معکوس از 
تهران به شهرهاى حاشیه اى و پیرامونى پس 
از موج تورمى سال 97 در دست نیست؛ در 
واقع، دقیق نمى دانیم چه تعداد از تهرانى هاى 
کم  درآمد که عموما متعلق به طبقه ى کارگر 
و مزدبگیر هستند، از ابتداى سال قبل مجبور 
به  و  کنند  رها  را  تهران  تدریج  به  شده اند 
شهرهاى درجه ى دوم یا حتا درجه ى سوم 
نزدیک پایتخت بروند. طبیعى ست که اولین 
اما  باشد؛  «کرج»  تهرانى،  مهاجران  مقصد 
مسکن  بهاى  اجاره  و  خرید  قیمت  افزایش 
به  متعلق  خانوارهاى  کرج،  کالن شهر  در 
دهک هاى پایین را ناگزیر نموده به شهرهاى 
مهاجرت  این  کنند.  مهاجرت  پیرامونى تر 
معکوس، نتیجه ى مستقیم گرانى هاى سرسام 
مرکزى  بانک  آمارهاى  آخرین  است.  آور 

پایان  در  تهران  در  مسکن  قیمت  مى گوید: 
خرداد ماه سال 98 حدود 104 درصد نسبت 
هر  و  داشته  رشد   97 سال  مشابه  مدت  به 
تومان  هزار  و 300  میلیون   13 به  مربع  متر 

رسیده است.

چقدر مهاجرت داشته ایم؟
با  ارتباط  در  آمار  مرکز  یافته هاى  آخرین 
نیست،  جدید  چندان  که  مسکن  و  نفوس 
نشان مى دهد طى سال هاى 90 تا 95 حدود 
369 هزار تهرانى مهاجرت کرده اند که مقصد 
نفر،  هزار   100 معادل  آن ها  از  درصد   27
پردیس،  کرج،  جمله  از  حاشیه اى  شهرهاى 
پرند، شهریار، اسالم شهر و پاك دشت بوده 
است. 43 هزار نفر معادل 11.6 درصد از ُکل 
مهاجران تهرانى، شهر کرج را براى زندگى 
خود انتخاب کرده اند و بعد از آن شهرهاى 
پردیس و پرند با 4.6 و 4.1 درصد مهاجرت 
آمار  مرکز  هستند.  بعدى  رده هاى  در   کننده 
شهر  به  داخلى  مهاجرت  خالص  مى گوید: 

کرج حدود 20 هزار نفر بوده است.
این موج مهاجرت در یکى دو سال گذشته پُر 
رنگ تر شده و به گفته ى برخى از کارشناسان 
به  تهران  مستاجر  ساکنان  سوم  یک   از  بیش 
شهرهاى پیرامونى مهاجرت کرده اند. مهاجرت 
از متن به پیرامون گرچه از هزینه هاى مسکن 
و برخى هزینه هاى مرتبط با آن مانند شارژ 
آپارتمان مى کاهد، اما هزینه هاى سربار دیگرى 
از  یکى  که  مى آورد  وجود  به  خانوار  براى 
مهم ترین آن ها هزینه هاى حمل و نقل است.

مى کند،  زندگى  ساوجبالغ  در  که  کارگرى 
یا  است  کرج  جاده ى  در  کارخانه اش  اما 
در  ناتوانى  خاطر  به  شده  ناچار  که  معلمى 
پرداخت اجاره ى خانه به شهریار کوچ کند، 
در  هم چنان  تدریس اش  محل  مدرسه ى  اما 
تهران است، هر دو مجبور هستند روزانه چند 

معادل  یا  نقل  و  حمل  بابت  تومان  هزار  ده 
بپردازند.  شخصى  خودروى  بنزین  بابت  آن 
با این حساب، به دنبال افزایش نرخ بنزین، 
افزایش ناگهانى این هزینه ى سربار به یکى 
از نگرانى هاى اصلى طبقه ى کارگر و مزدبگیر 

ساکن حواشى پایتخت تبدیل شده است.

نقل  و  حمل  هزینه ى  افزایش  چقدر 
داشته ایم؟

خدمات  و  کاالها  قیمت  بگیریم  فرض  اگر 
بعد از گرانى بنزین ثابت مى ماند - على رغم 
این که به گفته ى اغلب کارشناسان اقتصادى، 
موج خزنده ى تورم در راه خواهد بود- و اگر 
فقط افزایش هزینه هاى مستقیم گرانى بنزین 
در بخش حمل و نقل را در نظر بگیریم، بازهم 

نگرانى کارگران مزدبگیر جدى ا ست.
فرض کنید کارگرى خودروى شخصى دارد 
و هر ماه حداقل 250 لیتر بنزین براى رفت 
و برگشت به محل کار نیاز دارد، این کارگر 
ناگزیر است ماهى 190 لیتر بنزین آزاد با نرخ 
ماهى  برایش  که  کند  استفاده  تومان  هزار   3
اگر  حال  مى خورد؛  آب  تومان  هزار   570
فرض کنیم این کارگر، سرپرست یک خانوار 
تومان  هزار   200 ماهى  و  است  نفره  چهار 
حمایت معیشتى بابت گرانى بنزین مى گیرد، 
به فرض این که هیچ کدام از اعضاى خانوار 
نمى خورند  تکان  خانه  از  سرپرست  جز  به 
و هزینه ى حمل و نقل علیحده ندارند، این 
گرانى 370 هزار تومان هزینه ى سربار براى 

کارگر به هم راه دارد.
شهرهاى  ساکن  کارگر  اگر  مشابه،  طریق  به 
حاشیه اى خودروى شخصى نداشته باشد، به 
دلیل پایین بودن سطِح پوشش حمل و نقل 
عمومى (اتوبوس، مترو و تاکسى هاى رسمى) 
مسافرکش هاى  از  است  مجبور  تهران،  در 
الجرم  که  کند  استفاده  تردد  براى  شخصى 

گرانى بنزین؛ حداقل 200 هزار تومان هزینه ى 
سربار خانواده هاى کارگران حاشیه نشین

نسرین هزاره مقدم
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سربار گرانى بنزین به کارگر منتقل مى شود.
دیگر  قیمت  ثبات  فرض  به  حساب،  این  با 
کاالها و خدمات مورد نیاز خانوار، خودِ گرانى 
بنزین، هزینه ى سربار چند صد هزار تومانى 
دارد؛ این هزینه براى کارگران حاشیه  نشین 
به مراتب بیش تر و غیرقابل تحمل تر است. 
کارگرنشین  جمعیت  ترکیب  که  این  براى 
در  آن ها  دغدغه هاى  و  تهران  حاشیه هاى 
حوزه ى حمل  و نقل را دربیاوریم، به سراغ 
چهار شهر حاشیه اى پایتخت رفتیم: شهریار، 

شهررى، ساوجبالغ و پاك دشت ورامین.

شهریار:
خانه ى  اجرایى  دبیر  باقریان،  سیدحسین 
«در  مى گوید:  رابطه  این  در  شهریار،  کارگر 
شهریار و توابع آن، اکثریت جمعیت کارگر 

هستند؛ در سرآسیاب و مارلیک، 60 درصد 
و  صنعتى  کارگر  از  اعم  کارگر  جمعیت، 
خدماتى و ساختمانى و بازنشستگان هستند؛ 
درصد   60 از  بیش  باز  مالرد  صبادشت  در 
کارگر هستند؛ در مالرد 30 درصد کارگر و 
باقى کشاورز هستند؛ در قلعه حسن خان، 65 
درصد کارگر هستند؛ در خود شهریار بخشى 
از جمعیت کارگران کشاورزى هستند و 50 
درصد جمعیت هم کارگر خدماتى و صنعتى 
جاده ى  آن ها،  اکثر  کار  محل  که  هستند 
جاده ى  و  مخصوص  جاده ى  کرج،  قدیم 
ساوه است. این کارگران مهاجر با وضعیتى 
تولیدى  واحدهاى  و  کارخانجات  امروز  که 
و  ندارند  هم  نقل  و  حمل  سرویس  دارند، 
باید خودشان با هزینه ى شخصى تردد کنند؛ 
کارگرانى را مى شناسم که خانه شان شهریار 

است و در افسریه ى تهران کار مى کنند، ولى 
سرویس ندارند. این کارگران باید با تاکسى یا 
خودرو هاى شخصى به آزادى بروند و بعد با 
مترو تردد کنند؛ در ُکل، باالى 500 هزار نفر 
کارگر در شهریار و توابع آن ساکن هستند.»

او در مورد افزایش هزینه هاى حمل و نقل 
کارگرانى  «از  مى گوید:  بنزین  گرانى  از  بعد 
پرسیدم،  رفته اند،  کار  سر  روزها  این  در  که 
گفتند کرایه ى شهریار تا آزادى تهران، 6300 
تومان بوده؛ االن تاکسى ها رعایت مى کنند، اما 
بیش تر تردد با مسافرکش هاى شخصى است 
که در این هفته از کارگران 7 هزار تومان و 
حتا 7 هزار و 500 تومان گرفته اند. حتا در 
ساعات پایانى شب، کرایه ها به 10 هزار تومان 
کارگران  تردد  هزینه ى  مسلما  مى رسد.  هم 
که مجبورند این مسیر را هر روز تردد کنند، 

حداقل 20 درصد افزایش یافته است.»
شهر رى:

على ترکاشوند، دبیر اجرایى خانه کارگر شهر 
رى، نیز اطالعاتى در ارتباط با کارگران ساکن 
این محدوده و نگرانى هاى آن ها بابت حمل 
و نقل ارائه مى دهد: «شهر رى یک منطقه ى 
کارگرنشین است که از یک طرف از حسن آباد 
فشافویه تا قرچک ورامین و از سمت دیگر تا 
خالزیر را در بر مى گیرد و از شمال تا اتوبان 
آزادگان ادامه دارد. این محدوده، حدود 300 
هزار نفر کارگر دارد. کارگران این منطقه بعد 
از گرانى بنزین دچار مشکل جدى در حمل 
و  شده  گران  کرایه ها  االن  شده اند؛  نقل  و 
کارگرانى که بدون سرویس از این جا تا همین 
حسن آباد را هر روز مى روند و برمى گردند، 

ُکلى هزینه ى اضافى مى پردازند.»

شهررى  ساکن  کارگران  آمار  به  ادامه  در  او 
 150 حدود  شده،  بیمه  «کارگر  مى پردازد: 
بازنشسته  هم  نفر  هزار   55 است؛  نفر  هزار 
غیررسمى  کارگر  هم  نفر  هزار   100 داریم؛ 
براى  کارگران  این  نیستند.  بیمه  که  داریم 
 15 روزى  حسن آباد،  تا  برگشت  و  رفت 
هزار تومان هزینه ى رفت و برگشت مى دهند 
غافل گیرانه ى  گرانى  نیست.  کمى  پول  که 
بنزین، زندگى کارگرانى را که براى کاستن از 
هزینه ها به حاشیه ها مهاجرت کرده اند، دچار 

هزینه هاى سربار کرده است.»

ساوجبالغ:
خانه ى  اجرایى  دبیر  سامانى پور،  کرم على 
کارگر ساوجبالغ، در ارتباط با آمار کارگران 
این محدوده و هزینه هاى حمل و نقل آن ها 
ساوجبالغ  جمعیت  درصد   70» مى گوید: 
کارگر هستند که تعداد آن ها حدودا 200 هزار 
نفر است. این ها بیمه  شدگان اصلى هستند 
که با خانواده هایشان بیش از 700 هزار نفر 
را در بر مى گیرند. کارگران شاغل در صنایِع 
بدون سرویس حمل  و نقل، در تردد مشکالت 
دست رسى  همگى  کارگران  دارند.  بسیار 
با  و  ندارند  مترو  و  رسمى  تاکسى هاى  به 
که  مى کنند  تردد  شخصى  مسافرکش هاى 
به  تعهدى  هیچ  خودرو ها،  این  رانندگان 
قیمت هاى رسمى ندارند؛ با قاطعیت مى گویم 
امروز بیش ترین تاثیر گران شدن بنزین روى 

جامعه ى کارگرى  است.»
وى ادامه مى دهد: «حداقل 20 درصد کارگران 
ساوجبالغ براى کار به تهران و کرج مى روند 
خود  در  باقى  دارد؛  سنگینى  هزینه هاى  که 
محدوده ى ساوجبالغ کار مى کنند که بازهم 
براى تردد به سر کار، متحمل هزینه هستند؛ 
حتا اگر فرض کنیم 40 درصد این کارگران 
لیتر   60 باشند،  داشته  شخصى  خودروى 
بنزین سهمیه اى، فقط براى 5 روز یا 6 روز 
تردد به سر کار کافى است و باید مابقى را 
بنزین آزاد بزنند؛ اگر کارگر در هر ماه حداقل 
150 لیتر بنزین آزاد مصرف کند، 450 هزار 
تومان هزینه ى بنزین ماهانه مى شود که اگر 
200 هزار تومان آن هم با حمایت معیشتى 
تامین شود، همین جا 250 هزار تومان کسرى 

معیشتى داریم!»

پاك دشت ورامین:
عوض سلطانى، دبیر اجرایى خانه ى کارگر 
پاك دشت، نیز در ارتباط با هزینه هاى حمل 
و نقل کارگران ساکن این محدوده مى گوید: 
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«در پاك دشت 85 هزار کارگر و بازنشسته ى 
بیمه شده ى اصلى داریم؛ در پاك دشت، درِ 
هر خانه اى را بزنیم، دفترچه ى تامین اجتماعى 
دارند؛ اکثرا به خاطر گرانى کرایه خانه ها در 
تهران و به دلیل نزدیک بودن به شهرك هاى 
کرده اند؛  مهاجرت  پاك دشت  به  صنعتى، 
نقل  و  حمل  سرویس  آن ها  از  کمى  درصد 
دارند، اما اکثریت آن ها کنار جاده مى ایستند 
و با خودروهاى عمومى - تاکسى، مسافرکش 
شخصى و اتوبوس- تردد مى کنند؛ محل کار 
بخشى از آن ها تهران است و بخشى دیگر 
در شهرك هاى صنعتى عباس آباد، على آباد و 
خوارزمى کار مى کنند؛ بیش از 50، 60 درصد 
این کارگران از سرویس حمل و نقل عمومى 

استفاده مى کنند.»
فعال  خطى  «تاکسى هاى  مى دهد:  ادامه  او 
خودروهاى  اما  نداشته اند،  کرایه  افزایش 
مى گیرند؛  مصوب  نرخ  از  گران تر  شخصى 
خودم به عینه دیدم مسیرى که کرایه اش 1500 
تومان بود، راننده 3 هزار تومان مى گرفت و 
این گونه استدالل مى کرد که بنزین گران شده، 

کم تر از این برایمان نمى صرفد!»

براى  مازاد  هزین ى  تومان،  هزار   200
یک میلیون خانوار کارگرى

اگر همین چهار شهرستان - شهررى، شهریار، 
بگیریم،  نظر  در  را  پاکدشت-  و  ساوجبالغ 
بیش از یک میلیون خانوار کارگرى در همین 
محدوده ها زندگى مى کنند و اگر هر خانواده را 
سه نفر در نظر بگیریم، 3 میلیون نفر در همین 
چهار شهرستان پیرامونى، وابسته ى سازمان 
محسوب  تبعى  کارگر  و  اجتماعى  تامین 
از  نفر  میلیون  سه  این  همه ى  که  مى شوند 
گرانى بنزین و افزایش هزینه هاى حمل و نقل 
آسیب دیده اند. بعد از گرانى بنزین، با فرض 
ثابت ماندن باقى کاالها و خدمات زندگى، هر 
کدام از این خانوارها به طور متوسط ماهى 
200 هزار تومان سربار هزینه تحمل مى کند؛ 
200 هزار تومان هزینه ى مازاد براى خانوارى 
که مجموع درآمدش به سختى به 2 میلیون 
درصد  ده  نیست.  کمى  پول  مى رسد،  تومان 
هزینه ى سربار مازاد را نمى توان در معادالت 
معیشتى خانوارهاى کارگرى در نظر نگرفت 

و از کنارش به سادگى عبور کرد.

«ایلنا»
* * *

عراق  کردستان  به  ایران  از  سوخت  قاچاق 
رسانه ها  در  هرازگاهى  که  است  موضوعى 

مطرح مى شود اما هیچ گاه اراده جدى براى 
یک  است.  نداشته  وجود  آن  با  برخورد 
قاچاقچى بنزین مى گوید: «گالن هاى 20 لیترى 
و حمل آن توسط قاطر، موتورسیکلت و حتى 
تویوتا و وانت بار و انتقال آن به  صورت شبانه 
توسط قاچاق چیان و برخى کول بران از طریق 
غیره،  و  سقز  بانه،  مریوان،  مرزى  شهرهاى 

شکل غیررسمى خروج بنزین است.»
به گزارش ونوس امیدوار؛ شهروند خبرنگار، 
براى  تومان  لیترى 1000  که  را  بنزینى  «اگر 
صادر کردن به کردستان عراق تحویل گرفته ام 
همین  االن در خود ایران به فروش برسانم، 
این  مى شود.»  نصیبم  درصد   200 از  بیش 
شدن  گران  از  پس  عراقى  تاجر  یک  حرف 
کار  در  سال هاست  که  کسى  است.  بنزین 
قاچاق بنزین از ایران به کردستان عراق است.
او که خودش را با اسم مستعار «زانیار» معرفى 
مى کند، مى گوید: «چند سالى است که از بندر 
امام خمینى ایران بنزین مى خرم و در عراق 
مى فروشم. سهم ماهیانه  ام پنج هزار تن بنزین 
اکتان 95 است. حدود 10 روز قبل از شروع 
سهمیه بندى (بیست و چهارم آبان)، پنج هزار 
تن این ماه را با قیمت 1000 تومان خریدم و 
قرار است تا یکى دو روز آینده تحویل بگیرم. 
حاال با توجه به سه برابر شدن این فرآورده 
سوختى در ایران، مى توانم آن را باواسطه و 
از طریق دوستان و آشنایانم به قیمت 3000 
تومان در همین کشور بفروشم و بدون تحمیل 
هزینه هاى حمل ونقل به سود 200 درصدى 
هم برسم.» او با تاکید بر این که انتقال بنزین 
به اقلیم کردستان هم با توجه به تفاوت قیمت 
چشم گیر بنزین در عراق مى تواند سود زیادى 
را عاید هر تاجرى بکند، مى افزاید: «در عراق 
به  صورت رسمى سه نوع بنزین شامل بنزین 
نرمال، مخزنى و سوپر عرضه مى شود و قیمت 
آن هم بین 4500 تا 7000 تومان است؛ اما از 
چند سال پیش که بنزین ایرانى هم به منطقه 
کردستان وارد شد، به دلیل کیفیت مطلوب تر، 
طرف داران زیادى پیدا کرده است و قیمت 
آن از سه نوع باال بیش تر است و بیش از 10 

هزار تومان هم مى رسد.»
تن  هر  حمل ونقل  هزینه هاى  او:  گفته ى  به 
پیش  تا  اربیل  تا  خمینى  امام  بندر  از  بنزین 
 70 حدود  ایران،  در  بنزین  شدن  گران  از 
به  ایران  از  بنزین  «انتقال  بود:  تومان  هزار 
چه  و  قانونى  و  رسمى  چه به صورت  عراق 
به  را  هرکسى  که  دارد  زیادى  سود  قاچاق، 
با  سال هاست  که  زانیار  مى اندازد.»  وسوسه 
مختلف  موضوعات  در  تجارى  روابط  ایران 

دارد و این کشور را به خوبى مى شناسد، در 
رابطه با شیوه ى دیگر رساندن بنزین ایران به 
و  لیترى   20 «گالن هاى  گفت:  نیز  کردستان 
حمل آن توسط قاطر، موتورسیکلت و حتى 
تویوتا و وانت بار و انتقال آن به صورت شبانه 
توسط قاچاق چیان و برخى کولبران از طریق 
غیره،  و  سقز  بانه،  مریوان،  مرزى  شهرهاى 

شکل غیررسمى خروج بنزین است.»
به گفته ى زانیار: قاچاق چیان براى حمل ونقل 
دستى این گالن ها معموال 15 لیتر بنزین در 
در  را  آن  عراق  در  و  مى دهند  جاى  آن ها 
کنار خیابان ها و جاده ها 10 تا 12 هزار دینار 
بنزین  لیتر  هر  که  معنا  این  به  مى فروشند، 
تومان  هزار  تا 20  منطقه 15  این  در  ایرانى 
هم به فروش مى رسد: «بنزین هاى وارداتى از 
ایران معموال با آب و گازوئیل ترکیب مى شود 
تا جایى که اکتان آن به حدود 80 مى رسد. 
به همین دلیل مى شود ادعا کرد با خرید سه 
میلیون دالر بنزین از ایران و دست کارى آن، 
مى توان آن را به سه برابر قیمت فروخت و 9 
میلیون دالر به جیب زد.» به گفته ى او: قاچاق 
بنزین از ایران به عراق، در بسیارى موارد با 
هم کارى برخى مسئوالن و مرزبانان، سودهاى 
هنگفتى نصیب دو طرف مى شود: «تاجرانى 
پتروشیمى هاى  مسئوالن  با  که  مى شناسم  را 
را  بنزین  تن  هزار   10 صدور  قرارداد  ایران 

هم بسته اند.»
بنزین در ایران ارزان است این جمله اى ست 
و  مسئوالن  زبان  از  بارها  و  بارها  را  آن  که 
برخى کارشناسان اقتصادى شنیده ایم و حاال 
زانیار عین همان را تکرار مى کند. آیا با مقایسه 
سطح  جمله  از  اقتصادى  مهم  شاخص هاى 
دست مزدها و تورم در مناطق مختلف باز هم 
به این نتیجه مى رسیم که بنزین ایران ارزان 
نسبت  ایران  در  بنزین  قیمت  اگرچه  است؟ 
نرخ  پایین ترین  خاورمیانه  منطقه ى  ُکل  به 
را دارد و متوسط قیمت آن در منطقه 7000 
شهروند  هر  متوسط  درآمد  اما  است،  تومان 
قابل مقایسه  ایران  با  هم  کشورها  این  در 
نیست. در حالى که متوسط درآمد یک کارگر 
تا 1/5  یک  بین  کردستان  اقلیم  منطقه ى  در 
میلیون دینار، یعنى حدود 10 تا 15 میلیون 
تومان و یک کارمند سه میلیون دینار، یعنى 
حدود 30 میلیون تومان است، حقوق کارگر 
در ایران زیر سه میلیون تومان و کارمند زیر 

پنج میلیون تومان است...

«ایران وایر»



54 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و چهارم

شات
گزار

یان 
از م

 300 افزایش  از  پس  کارى  روز  اولین  در 
درصدى قیمت بنزین، تجمع هایى فراگیر و 
یک پارچه در بیش از صد نقطه از شهرهاى 
از  بیش  که  تجمع هایى  گرفت؛  شکل  ایران 
هر چیز از حیث سرعت و هم زمانى، یادآور 
اعتراض هاى دى ماه 96 بود. با این تفاوت که 
به نظر مى رسد تالطم این روزهاى پاییز سال 
98 به لحاظ جغرافیایى، گسترده تر و شدت ش 

به مراتب بیش تر است.
معترضین  با  امنیتى  نیروهاى  شدید  برخورد 
در روز اول با قطع شدن اینترنت سراسرى 
در تمامى شهرهاى ایران پایان یافت. با این  
حال، در روز یک شنبه و سپس تا دوشنبه شب 
(زمان نوشتن این گزارش در تهران)، تجمع ها 
و درگیرى ها در بسیارى از شهرها با شدت 
زیادى ادامه دارد. بنا به اعالم ها / گمانه ها، تا 
شهرهاى  در  نفر  دویست  حدود  لحظه  این 
مختلف ایران کشته شده و بیش از سه هزار 
معدود  از  که  تصاویرى  شده اند.  زخمى  نفر 
مى شوند،  منتشر  اینترنتى  باریک  روزنه هاى 

گویاى سرکوب شدید معترضین هستند.

27 آبان، تجمع اعتراضى مردم در میدان 
پروین تهران پارس

با توجه به محدودیت هاى ارتباطى این روزها، 
در این گزارش / یادداشت تالش شده است، 
تا بر پایه ى مشاهده و گفت وگو با حاضران 
در صحنه، تصویرى ُکلى از وقایع روزهاى 
اخیر به  طور خاص در تهران، و سپس سایر 
شهرها، ترسیم شود. هدف، تحلیل و نظردهى 

قطعى نیست.

تجمع هایى از پى برف
شنبه صبح، حداقل نیمى از تهران سفید شد. 

شمالى  نیمه ى  در  برف  بارش  نتیجه ى  در 
صبح  هر  که  شهر  اصلى  شریان هاى  تهران، 
شهرى  کار  نیروى  وسیع  جمعیت  حامل 
هستند، مسدود شد و جمعیت زیادى را در 

حوالى ساعت 9 تا 11 صبح متوقف کرد.
معاون  بود؟  چه  توقف  این  اصلى  عامل 
که  کرد  اعالم  شنبه  ظهر  تهران،  شهردارى 
از  ناشى  شهر  سطح  در  تردد  شدن  متوقف 
بارش برف نیست. هم زمان تصاویرى که در 
شبکه هاى اجتماعى دست  به  دست مى شد، 
نشان مى داد ترافیک در برخى از مناطق مانند 
بزرگ راه امام على، از نقطه ى خاصى آغاز 
این  شدن  پُررنگ  باعث  مساله  این  مى شود. 
گمان شد که ترافیک ُکند و سنگین در سطح 
قیمت  افزایش  به  اعتراض  از  ناشى  شهر 

بنزین است.
تا حدود ساعت یازده صبح شنبه، حرکت در 
اتوبان هاى اصلى شمال به جنوب و شرق به 
غرب به  طور کامل متوقف شده بود. اولین 
نشانه هاى بروز نارضایتى در اتوبان امام على 
در شرق و خیابان ستارى در تصاویر ثبت شده 
توسط شهروندان در شبکه هاى اجتماعى دیده 
شهرها  سایر  از  تصاویرى  هم زمان  مى شد. 
نشان مى داد جمعیت هایى در نقاط مشخصى 
دست به تجمع هاى اعتراض آمیز زدند: کرج، 
خوزستان (که پیش از آن آبستن تجمع هایى 

اعتراض آمیز بود)، مشهد، شیراز و اصفهان.

شنبه، پس از 11 ظهر تهران
تود ى  پیش  هفته ى  سراسر  که  تهران، 
خاکسترى بزرگى مملو از انواع آالینده هاى 
شیمیایى را بر آسمانش حمل مى کرد، حاال 
دو  از  کم تر  در  بود؛  صاف  و  تمیز  هوایش 
ساعت، خیابان هاى شمال و نیمه ى شمالى اش 
کامال سفید شده بود. پس از ساعت یازده ظهر، 
هنوز حرکت ماشین ها در بیش تر اتوبان ها و 

خیابان هاى پهن شمالى و جنوبى، و شرقى و 
غربى، ُکند و ایستا بود.

یکى از تمایزهاى مهم تجمع هاى دى 96 با 
آشکار  همین جا  اخیر،  روزهاى  تجمع هاى 
شد: دى ماه 96 در تهران به جز مرکز شهر، 
حوالى چهارراه ولى عصر، خیابان جمهورى و 
جنب جنوبى دانش گاه تهران، در نقاط دیگر 
شهر نشان چندانى از هم راهى با تجمع هاى 
سراسرى دیده نمى شد. در آن روزها به جز 
دانش جوها و بخشى از بدنه ى بازار، تهرانى ها 
میل چندانى از هم راهى با اعتراض ها نشان 
ندادند و تهران خیلى زودتر از سایر شهرها 

زیر کنترل نیروهاى امنیتى قرار گرفت.
اما در شنبه اى که گذشت، تهران فرم متفاوتى 
از تجمع هاى متمرکز و پراکنده را تجربه کرد. 
خبرها و تصویرها نشان مى داد که کناره هاى 
طور  به  تهران  شهر  غربى  و  شرقى  جنوبى، 
در  این  بار  بود.  اعتراض  سراسر  یک دستى 
نبود.  جمعیت ها  از  خبرى  هیچ  شهر  مرکز 
مرکزى که تقریبا در تمامى سه دهه ى اخیر 
- حوادث کوى دانش گاه، تجمع هاى سال 88 
و و دى 96- آغازگر تجمع هاى اعتراض آمیز 
بود، این  بار در سکوت و سکون تنها نظاره گر 

مناطق جنوبى، شرقى و غربى خود بود.

و  پایتخت  در  تجمع  ادامه  دوازده،  ساعت 
سایر شهرها

چنان چه نگاهى به نقشه  ى تهران بیاندازیم، 
خواهیم دید که شکل گیرى تجمع ها به  طور 
مشخصى با ترافیک و تردد صبح شنبه مرتبط 
بود، ترافیکى که با بارش برق تشدید شد، و 
ُکند شدن حرکت جمعیت ها به متمرکز شدن 
آن ها در تقاطع ها و نقاط خاصى - مورد اتوبان 
ستارى،  خیابان  گیشا،  پل  و  چمران  باقرى، 

بزرگ راه اشرفى اصفهانى- انجامید.
ساعت دوازده ظهر شنبه، باالخره شک عمدى 

دکترین شوك بر سطح لغزنده
حاکمیت چگونه پیامدهاى تصمیمات خود را به مردم تحمیل مى کند؟

یاسر آفتابى

تا  شنبه  ــاى  روزه از  تهران  از  گــزارش 
دوشنبه غروب (25 تا 27 آبان 1398)



55 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و چهارم

بودن توقف ها در نقاط خاصى از شهر با منتشر 
شدن تصویرهاى متعدد از ابتداى صف هاى 
ترافیک، به یقین بدل شد. عکس ها از درگیرى 
از  بسیارى  در  معترضین  با  امنیتى  نیروهاى 
سطح  در  جابه جایى  مى داد.  خبر  شهر  نقاط 
شهر به  طور طبیعى به این باور دامن مى زد 
که اعتراض به افزایش قیمت بنزین در مقام 
انگیزه ى عمل، چگونه به کمک بارش برف 
به عامل اصلى شکل گیرى تجمع هاى تهران 

بدل شده بود. 
مانند  نقاط  از  برخى  در  البته  ادعــا  این 
بزرگ راه مدرس چندان صادق نیست، چرا 
رفته  فرو  شمالى  نیمه ى   در  دست آخر  که 
اعتراض هاى خفیف و  در برف، چیزى جز 
دیگر  نیمه ى  در  اما  نگرفت.  شکل  پراکنده 
در  تجمع هایى  چمران،  یعنى  بزرگ راه،  این 

هوا  تاریکى  تا  که  گرفت  شکل  نقطه  چند 
ادامه داشت.

نیروهاى امنیتى در آشوب ترافیک و برف
شکل گیرى  به  که  هم زمان  سنگین،  ترافیک 
و  بــزرگ راه هــا  در  متمرکزى  تجمع هاى 
حرکت  کرد،  کمک  شهر  اصلى  خیابان هاى 
کرد.  ُکند  را  شهر  سطح  در  امنیتى  نیروهاى 
و  شنبه  روز  در  «امین حضور»  خیابان  در 
خیابان «الله زار» در روز یک شنبه، تجمع هایى 
اهالى  و  کسبه  مشارکت  با  اعتراض آمیز 
محل شکل گرفت. بنا به روایت چند تن از 
شاهدان، معدود نیروهاى امنیتى در ابتدا تنها از 
معترضین درخواست کردند که بدون سر دادن 
اعتراض هاى  و  اعتصاب  به  تند،  شعارهاى 
خود ادامه دهند. اما ساعتى بعد پس از حضور 

گارد ضد شورش با شدت زیادى به معترضین 
تجمع  این  در  حاضران  از  یکى  شد.  حمله 
چطور  امنیتى  نیروهاى  که  مى دهد  توضیح 
به  آشفته  و  ناهماهنگ  صورت  به  ابتدا  در 
معترضین حمله کردند و تنها پس از پراکنده 
خود  طبیعى  نظم  توانستند  جمعیت ها  کردن 

را پیدا کنند.
هم  کنار  به  هرچه  جوى  شرایط  و  ترافیک 
قرار گرفتن تا حدى ناآگاهانه ى جمعیت ها 
در پایتخت کمک کرد، مانعى بود براى عبور 
و مرور گارد ضد شورش که با ُکندى در سطح 

لغزنده شهر جابه جا مى شد.

و  ــن  روده ورامــیــن،  فردیس،  شهریار، 
اسالم شهر

منطق شکل گیرى تجمع ها در شهرهاى کنارى 

تهران با مرکز پایتخت هم آهنگ نبود. ورامین، 
قرچک، اسالم شهر و مناطق واقع در غرب 
تهران مانند شهریار و بخش هایى از شهر کرج، 
شدید  زدوخوردهاى  به  سرعت  به  تجمع ها 
ساختمان هاى  و  بانک ها  تخریب  و  خیابانى 
شنبه،  روز  بعدازظهر  در  شد.  کشیده  دولتى 
تصاویر زیادى در شبکه هاى اجتماعى دست  
به  دست مى شد که نشان مى داد بسیارى از 
گلوله هاى  با  مستقیم  مواجه  در  معترضین 
از  که  تصاویرى  در  هستند.  امنیتى  نیروهاى 
مى شد،  دست  دست  به   مختلف  شهرهاى 
صداى  تجمع ها  از  بسیارى  پس زمینه ى  در 
شلیک پیاپى گلوله شنیده مى شد و در برخى 
از  برخى  شدن  زخمى  از  نشان  تصاویر  از 
متعرضین داشت؛ سیرجان در استان کرمان، 
و  تهران،  اطــراف  در  شهریار  و  رودهــن 

و  اصفهان  خوزستان،  کرمانشاه،  در  مناطقى 
شیراز. هم زمان که بانک ها و ساختمان هاى 
نظر  مد  نقاط  شهر  شوراهاى  و  فرماندارى 
معترضین بود. در رودهن، اسالم شهر، فردیس 
و  شیراز  اصفهان،  نقاط  از  بسیارى  و  کرج 
پمپ  و  بانک ها  از  زیادى  تعداد  خوزستان 
بنزین ها هدف مستقیم آتش معترضین بودند.

در این ساعت، هم زمان با باال گرفتن درگیرى 
ده ها  در  امنیتى  نیروهاى  و  معترضین  میان 
و  چپ  پهلوى  دو  ایران،  شهرهاى  از  نقطه 
راست پایتخت حامل تجمع هایى متمرکز و 
پایدار بود. خیابان ستارى از دو سو بسته شده 
بود. چند نقطه از محل هاى تجمع در آتش 
جلوى  بود  تالش  در  پلیس  و  مى سوخت 
از  یا  عامدانه  که  بگیرد  را  گروه هایى  ورود 
سرناچارى با پاى پیاده از محل کار به خانه ها 
بودند. دست آخر حوالى نیمه ى  شب پلیس 

توانست تجمع هاى متمرکز را پراکنده کند.

زمینه چینى هاى استراتژى شوك
دى ماه 96 با تجمع هایى در مشهد آغاز شد، 
و اعتراض به سرعت در ده ها شهر کوچک 
این  قوى  فرِض  شد.  منتشر  دیگر  بزرگ  و 
طریق  از  تجمع ها  از  بخشى  حداقل  که  بود 
بودند،  شده  شارژ  تندرو  راست  نیروهاى 
خارج  کنترل  از  اوضاع  سرعت  به  هرچند 
شد و اعتراض ها شکل دیگرى گرفتند. کانال 
از  بیش  با   96 اعتراض هاى  در  نیوز»  «آمد 
در  مهمى  نقش  بى تردید  عضو،  میلیون  یک 
اطالع رسانى در خصوص محل هاى برگزارى 
تجمع به عهده داشت. همین امر یکى از دالیل 
اصلى فیلتر شدن تلگرام در دى ماه 96 بود.

اعتراض هاى روزهاى اخیر شهرهاى ایران اما 
هیچ رسانه ى مشخص و متمرکزى نداشت. 
مى کند  محکم تر  را  گمانه  این  مساله،  این 
اندازه ى  تا  بنزین  افزایش  پى آمدهاى  که 
حاکمیت  مختلف  نیروهاى  سوى  از  زیادى 
اطالعاتى  سازمان هاى  و  بود  شده  پیش بینى 
قوه  سه  بدنه ى  از  بخشى  سپاه،  و  دولت 
به طور مشخصى براى مقابله با تبعات این 
تصمیم آماده بودند. دستگیرى روح اهللا زم و 
برنامه ى تبلیغاتى وسیعى که حول آن انجام 
شعبده باز  کاله  نهایت  در  هرچند   - گرفت 
یکى  تعطیلى  و  بود-  خرگوش  از  خالى 
مخالف  اطالعاتى  شبکه هاى  فعال ترین  از 
جمهورى اسالمى، حکم هاى بیش از اندازه 
سخت گیرانه براى فعاالن سیاسى و اجتماعى 
دى ماه 96  یا  کارگر  روز  تجمع هایى  در  که 
که  بود  برنامه هایى  از  بودند،  شده  دستگیر 
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حاال مى تواند تا حدى زمینه چینى هاى تصمیم 
فوق تلقى شود.

و تاریکى، آسایش بعد از شوك
از ساعت 9 شب روز شنبه، اینترنت سراسرى 
در نتیجه ى تصمیم شوراى امنیت ملى قطع 
شد. طبق اعالم وزیر ارتباطات، بستر اینترنت 
راه اندازى  دست  در  بود  سال ها  که   - ملى 
بود- تراکنش هاى مالى و ارتباط هاى بانکى 

داخلى را تاحد زیادى عهده دار شد.
رسانه هاى  جز  چیز  هیچ  صبح،  یک شنبه 
وجود  داخلى  وب سایت هاى  و  کاغذى 
شبکه هاى  به  که  کسانى  براى  و  نداشت 
ماهواره اى دست رسى نداشتند، هیچ مسیرى 
وقایعى  مورد  در   - اطالعات  یافتن  براى 
جریان  در  هنوز  در  زد  حدس  مى شد  که 
هستند- وجود نداشت. بنا به اعالم وزارت 
کشور، تا پایان روز یک شنبه نزدیک به هزار 
نفر از معترضین در شهرهاى مختلف دستگیر 
متفاوتى  آمارهاى  کشته ها  مورد  در  شده اند. 
یک شنبه،  روز  پایان  تا  مى رسد.  گوش  به 
اعالم هاى غیررسمى خبر از کشته شدن 15 
تا 30 از معترضان مى داد، آمارى که تا دوشنبه 
شب به حدود 200 کشته و بیش از سه هزار 
نفر زخمى افزایش یافته است. خبرهایى که 
حاال در نبود شبکه هاى اجتماعى، از شبکه هاى 
ماهواره اى نقل شده و از طریق تلفن و پیامک 

دست  به  دست مى شود.
با قطع شدن اینترنت، شوك اعمال سیاست 
مدیریت قیمت سوخت وارد مرحله ى آخر 
خود شد. جایى که بیمار /  زندانى پس گرفتن 
شوك الکترونیکى وارد فضاى تاریکى مى شود 
و تا فروکش کردن همه ى واکنش هایش در 
تاریکى مى ماند. با این  حال، اعتراض ها ادامه 

دارد.
سیاست هاى آشفته و حمایت هاى محتاطانه

هرچه رسانه هاى میانه رو و وابسته به نیروهاى 
اصالح طلب در پوشش اعتراض ها محافظه کار 
«فارس»،  مانند  راست  رسانه هاى  بودند، 
«تسنیم» و «صدا و سیماى جمهورى اسالمى» 
تا حدى خبر تجمع هاى روز شنبه را پوشش 
دادند. این پوشش تا حدى بى سابقه را مى توان 
بدنه ى  از  بخشى  حداقل  که  دید  این جا  از 
نیروهاى  سایر  از  کم تر  حاکمیت  راست 
گسترده  تجمع هاى  با  مواجه  در  سیاسى 
دولت  فرضیه،  این  به  بنا  شدند.  غافل گیر 
روحانى که عامل اصلى تصمیم اخیر اعالم 
شده است، نقش ضربه گیر را ایفا خواهد کرد.
در همین راستا، در روز نخست اعتراض ها، 

موضع  حاکمیت  راست  اصلى  نیروهاى 
مستقیمى در قبال این افزایش قیمت نگرفتند 
محسن  چون  شاخصى،  چهره هاى  حتا  و 
رضایى، نقش نهادهایى چون مجلس تشخیص 
مصلحت در تصمیم اخیر را انکار کردند و 
سه تن از مراجع قم از تصمیم اخیر سران سه 
قوه انتقاد کردند. در این میان، ابراهیم رئیسى، 
رئیس قوه ى قضائیه، هرچند در بیانیه ى روز 
یک شنبه حمایت خود را از تصمیم اخیر اعالم 
کرد، با این  حال عامل اصلى این تصمیم را 
دولت دانست. ابراهیم رئیسى در روز دوشنبه 
نیز اعالم کرد که بهتر بود دولت سیاست هاى 
جدید کنترل قیمت سوخت را در چند مرحله 

اجرا مى کرد.
على خامنه اى نیز در سخن رانى روز یک شنبه 
به  مى شد  پیش بینى  آن چه  از  زودتر  بسیار 
داد.  نشان  واکنش  گذشته  روز  رویدادهاى 
او گفت هرچند که در خصوص این تصمیم 
سه  سران  تصمیم  از  اما  نیست،  صاحب نظر 
هرچند  حمایت  این  مى کند.  حمایت  قوه 
باعث عقب نشینى حجم گسترده اى از مخالفان 
با  شد،  رسانه ها  و  مجلس  در  اخیر  تصمیم 
پیدا  ادامه  مخالفت ها  از  معدودى  حال  این  
کرد. در روز یک شنبه، نماینده ى بوکان در 
مجلس در مخالفت با افزایش ناگهانى قیمت 
سوخت استعفا داد. روز دوشنبه، خبر استعفاى 
نماینده ى دیگرى به صورت غیررسمى منتشر 
نماینده هاى  از  تعدادى  هم  هم زمان  شد. 
را  الریجانى  على  استیضاح  بحث  والیى، 
به اتهام دور زدن مجلس در تصمیم  مذکور 

مطرح کردند.
افزایش قیمت بنزین، و اعالم آن در نیمه  شب 
پنج شنبه، تصمیمى بود که تا حدى پى آمدهاى 
پیش بینى  را  پیش رویش  احتمالى  و  ممکن 
آشنایى  روى کرد  شوك  استراتژى  مى کرد. 
است که در دهه هاى اخیر بسیارى از دولت ها 
براى اعمال برنامه هاى سخت گیرانه ى خود 
میان،  این  در  احتماال  برده اند.  بهره  آن  از 
سایرین  از  پینوشه  کودتایى  حکومت  نام 
آشناتر است. طبق این استراتژى، برنامه هاى 
سرعت  با  کوتاهى  زمان  در  سخت گیرانه 
اجتماعى  بدنه ى  و  مى شوند  اجرا  شدت  و 
پیش از آن که بتواند خود را براى مقابله با 
سیاست هاى مذکور آماده  کند، از نتایج آن ها 

متاثر خواهد شد.
تحمیل فشار اقتصادى بر بدنه ى جامعه که در 
سال هاى آخر به طور پیوسته در مجموعه ى 
سیاست گذارى هاى دولت هاى ایران بوده که 
است.  گرفته  بیش ترى  شتاب  روز  به  روز 

روشنى  طور  به  آن  دالیل  هنوز  که  شتابى 
مشخص نشده است.

دولت روحانى در تابستان سال 96 توانست با 
باال رفتن قیمت دالر خیز بلندى براى افزایش 
نفتى  درآمدهاى  آخرین  از  ریالى  سرمایه ى 
آن،  پیامد  و  هزینه  که  خیزى  بردارد.  خود 
نظر  به  بار  این   بود.   سال 96  اعتراض هاى 
مى رسد که حاکمیت در مواجه با پى آمدهاى 
هرچند  است،  آماده تر  خودش  سیاست هاى 
کامل  طور  به  نمى تواند  همیشه  استراتژى  
پیامدهاى عمل خود را کنترل کند و نیروهاى 
از  سرکوب گر  نیروى  هم-چون  هم  معترض 
خالقیت و نیروى بیش ترى نسبت به گذشته 
ابزارهاى  حال،  این   با  هستند.  برخوردار 
را  شوك  تمام تر  چه   هر  شدت  با  حاکمیت 
به بدنه ى جامعه دیکته مى کند؛ و در پى اش، 
از  جامعه  تمامیت  کردن  جدا  و  تاریکى 

ابزارهاى ارتباطى خود.

آینده پیش بینى  ناپذیر است
مى چرخند  دهان  به  دهان  که  خبرهایى  از 
دست  به  دست  زحمت  به  که  تصاویرى  و 
روز  پایان  تا  تجمع ها  که  برمى آید  مى شود، 
از  نقطه   115 در  هم زمان  طور  به  دوشنبه 
شهرهاى کشور ادامه دارد. از شدت تجمع ها 
مى شود  تاریک تر  هرچه  هرچند  نشده،  کم 
افزوده  امنیتى  نیروهاى  سرکوب  شدت  بر 
کم رنگ  اعتراض ها  چنان چه  و  مى شود 
شدیدتر  سرکوب  و  سپاه  حضور  نشوند، 
محتمل تر خواهد بود. هیچ تصویر دقیقى از 
مسیر حرکتى این اعتراض ها در دست نیست. 
نیرویى که بدون سازمان دهى از باال، به  شکل 
یک دست، یک پارچه و غیرقابل پیش بینى در 

برابر نیروهاى سرکوب گر مقاومت مى کند.

«تریبون زمانه»
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شات
گزار

یان 
از م

در صحنه ى اعتراضات چه مى گذشت؟ 
اعتراض  به  سر  چرا  و  چگونه  مردم 
برداشتند؟ معترضان چه ترکیبى داشتند؟ 
چگونه نظامیان حمله کردند و زدند و 

کشتند؟

گزارش یک قتل
«تا همین یک هفته ى پیش معمولى زندگى 
مى آید،  بیرون  خانه  از  وقتى  آدم  مى کردم. 
غریبه  یک  است  قرار  نمى کند  را  این  فکر 
در بغل اش جان بدهد. چند دفعه دیده ام که 
جنازه براى کفن و دفن ببرند، ولى این که از 
نزدیک ببینم یک نفر کشته مى شود را ندیده 
بودم. تا حاال گلوله نخورده ام و کسى را از 
باشد.  خورده  گلوله  که  بودم  ندیده  نزدیک 
در فیلم هاى تلویزیون زیاد دیده بودم که یک 
نفر با گلوله زخمى بشود یا کشته بشود، اما 
چیزى که دیدم مثل فیلم هاى تلویزیون نبود. 
همه جا آتش، دود و جمعیت بود و مغزم از 
داد و فریاد خودم و دیگران داشت مى ترکید. 
چراغ هاى روشنایى شهرى یا خاموش شده 

بودند و یا مردم آن ها را شکسته بودند. 
در  را  بود  خورده  گلوله  که  کسى  صورت 
دیدم.  مى سوخت  که  بانکى  آتش  روشنایى 
بیش تر از هفده یا هجده سال نداشت؛ شاید 
کم تر. نمى دانم وقتى توى بغل ام بود، هنوز 
زنده بود یا تمام کرده بود. مردم مى خواستند 
او را ببرند، اما دیدم فایده ندارد. وضعیت اش 
یک  نمى رسید.  بیمارستان  به  که  بود  طورى 
فشار  و  گلوله  جاى  روى  گذاشتم  را  دستم 
مى دادم و با دست دیگرم سعى مى کردم به 
او ماساژ قلبى بدهم تا اگر زنده است، زنده 
بماند. نبض نداشت. یکى این دست اش، یکى 
آن دست اش، یکى دست گذاشته بود روى 

گردنش، ولى از هیچ جایش نبض نداشت.
چند روز است نمى توانم غذا بخورم. خیلى 

بد بود. هر فشارى که به قلب اش مى دادم، 
احساس مى کردم که خون بدنش از سوراخ 
گلوله پمپ مى شود به بیرون. هرچه بیش تر 
محل گلوله را فشار مى دادم، فایده نداشت. 
لیز  دستم  و  بود  خون  غرق  او  زیرپوش 
بود  سرد  لباس اش  روى  خون  مى خورد. 
مثل  بود  شده  که  بود  هوا  خاطر  به  شاید  و 
نشاسته. چند حرکت خفیف که شبیه رعشه 
بود در بدنش احساس کردم، اما بیش تر شبیه 

مرده ها بود تا زنده ها.
مردم جمع شده بودند که کمک کنند یا ببینند 
چه خبر است. از زانوهاشان به کمرم ضربه 
مى خورد. فشار جمعیت چند بار باعث شد 
بیافتم روى آن بیچاره. لباس خودم خونى شده 
بود. هر کس حرفى مى زد. از سر و صدا دیوانه 
شده بودم. داد مى زدم تا بقیه را ساکت کنم، 
اما خودم صداى خودم را نمى شنیدم. شاید 
دارد  نمى فهمیدم  که  بود  بد  حالم  قدرى  به 
چه مى گذرد. در حال خودم نبودم. فکر کنم 
صدایم بیرون نمى آمد و الل شده بودم. فکر 
مى کردم که دارم داد مى زنم، ولى مى فهمیدم 
پشت  از  خودم.  توى  مى پیچید  صدایم  که 
سر یقه مرا گرفتند و با خودشان مى کشیدند. 
بمانم،  کنارش  بگذارید  بگویم  مى خواستم 
شخصى  لباس  گروه  یک  نمى توانستم.  اما 
با اسلحه کمرى به سمت جنازه و مردم که 
جمع شده بودند حمله کردند. تیر هوایى زده 
بودند و مردم فرار مى کردند، ولى من متوجه 
صداى تیرهاى هوایى نشده بودم. وقتى مرا 
مى کشیدند، تازه به خودم آمدم و صداى تیر 

هوایى را شنیدم.
اول بطرى آب معدنى آوردند، ولى با بطرى 
نمى شد. مرا بردند داخل حیاط خانه ى یکى 
از هم شهرى ها و لباس هاى باال تنه ام را در 
را  سینه ام  و  دست  روى  خون هاى  آوردند. 
حتما  بیرون،  بروى  خونى  گفتند  شستند. 

تیر  با  یا  مى کنند  دستگیرت  لباس شخصى ها 
مى زنند. شلوارم خونى بود، اما شلوار را کارى 
نمى شد کرد. یک تیشرت و یک کاپشن تنم 

کردند و از خانه بیرون آمدیم. 
را  دست هایم  نمى شناختم،  که  هم راهانى 
کشیدند و وسط جمعیت بردند. یکى از آن 
هم راهان چند بار پشت شانه ام زد و داد کشید 
«برو، برو. برو وسط جمعیت.» یک دقیقه یا 
شاید دو دقیقه بین جمعیت راه رفتم، اما دلم 
راضى نشد. برگشتم طرف آن جوانى که تیر 
خورده بود. زمین خونى بود، اما از او خبرى 
نبود. مردم گفتند که او را با خودشان برده اند؛ 
نمى دانم زنده یا مرده. بى شرف ها مثل گوسفند 

کشیده بودند و روى زمین خط خون بود.»
در باال شرح داده شده  ماجرایى که  بیش تر 
است را با چشم هاى خودم دیده ام [اطالعات 
تحریریه ى  نزد  در  محفوظ  مکان  و  زمان 
«زمانه»]، اما بهتر دانستم که این ماجرا از زبان 
کسى نقل شود که تا لحظه  ى آخر زندگى یکى 
از معترضان کشته شده او را در آغوش داشت 

و سعى مى کرد به او کمک کند. 
«فقط این نکته را اضافه مى کنم که این جوان 
معترض در همان دقایق اول جان باخته بود. 
به  را  او  مى کردند  سعى  که  مدتى  تمام  در 
زندگى برگردانند، نبض اش را کنترل مى کردم 
و ضربانى احساس نمى کردم. سعى کردم که 
با جست وجوى لباس هاى این هم وطن کشته 
شده نام و نشان او را بفهمم، اما گوشى موبایل 
اندکى  مقدار  جز  جیب هایش  در  و  نداشت 
نبود.  دیگرى  چیز  کلید  دسته  یک  و  پول 
وقتى که پرس و جو کردم»، یکى از اهالى 
گفت: «لباس شخصى ها مثل الشه ى قصابى 
انداختند ترك موتور. دست هایش آویزان بود 
یکى  مى شد.  کشیده  زمین  روى  پاهایش  و 
عقب موتور مى دوید و نگه اش داشته بود. تا 
سر چهار راه بردند و آن جا انداختند داخل 

مردم یا اشرار؟ 
گزارش میدانى

هوشیار دهقانى



58 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و چهارم

یک سمند و بردند.»

مردم یا بیگانگان؟
قیمت  افزایش  دلیل  به  که  معترضى  مردم 
خیابان ها آمده بودند و خیلى زود  بنزین به 
چه  دادند،  سر  خامنه اى»  بر  «مرگ  شعار 

کسانى بودند؟
را  معترضان  اسالمى،  جمهورى  مسئوالن 
عربستان  و  آمریکا  کشورهاى  عامل  اشرار، 
عوامل  نمى دانم  نامیده اند.  اغتشاش گر  و 
کشورهاى دیگر چه شکلى هستند، اما چهره ى 
مردم کوچه و بازار را خوب مى شناسم. آن ها 
که در خیابان اعتراض مى کردند، مثل آدم هایى 
بودند که هر روز در خیابان ها مى بینیم. هیچ 
فرقى با مردم معمولى نداشتند. برخى از آن ها 
گرچه  که  دیدم  چهره   چند  مى شناختم.  را 
آن ها را به نام نمى شناختم، اما بارها در طول 
عمر خودم در خیابان هاى شهر آن ها را دیده 
بودم. آن هایى که آمده بودند به گرانى بنزین 
و همه چیزهاى دیگر اعتراض داشتند. پولى 
در جیب آن ها نبود که علیه گرانى و مسببان 
آن فریاد مى کشیدند. اگر از کشورهاى خارجى 
پول گرفته بودند، وقتى که معرکه تنگ مى شد 
از مهلکه مى گریختند؛ اما مردم در خیابان ها 
تکرار  همه  از  بیش تر  که  حرفى  و  ماندند 
مى شد، این بود که «اگر دو روز دیگر ادامه 
بدهیم، مجبور خواهند شد قیمت بنزین را به 
حالت قبل بازگردانند.» مردم اشتباه مى کردند. 
قبل  حالت  به  را  بنزین  قیمت  حکومت 
بازنگردادند و صدها معترض را به قتل رساند.
ایران کشورى بزرگ و پُر جمعیت است. از 
آن جا که دامنه ى اعتراضات بسیار وسیع بوده 
اتفاق هاى  است  ممکن  ایران  کجاى  هر  در 
صدها  از  فیلم  یک  در  باشد.  افتاده  مختلفى 
فیلمى که از اعتراضاتى در بیش از صد شهر 
ایران منتشر شده، یک نفر با یک دستگاه برش 
مشغول بریدن نرده هاى محافظ یک شعبه ى 
بانک است. به استناد این فیلم گفته مى شود 
وجود  مردم  میان  در  تروریستى  تیم هاى  که 
داشته است. این توهین به مردم ایران است. 
مردمى که بیش از چهل سال زندگى دشوار در 
سایه ى حکومت روحانیان را تحمل کرده اند و 
روحانى ارشد نظام آن ها را اشرار مى خواند. 
سپاه پاسداران که از نظر بیش تر مردم ایران 
عامل اصلى فساد و بى نظمى در ایران است، 
مردمى را که زیر فشار آن ها به اعتراض دست 
زده اند، تروریست و عامل دشمن مى خوانند.
یک نفر از مردمى که در اعتراضات شرکت 
داشته، مى گوید: «کشور ما با زحمت و تالش 

همین مردمى ساخته شده است که خامنه اى 
تو  خود  دشمن  دشمن.  مى گوید  آن ها  به 

هستى، نه مردم.»
و این سخن یک معترض دیگر است: «بعد 
از این که مردم ایران موفق به شکست نظام 
بشوند، روحانى ها براى همیشه از حکومت 
آن ها  به  دیگر  مردم  و  رفت  خواهند  کنار 
و  بیکار  گذشته  مثل  که  داد  نخواهند  اجازه 

سربار جامعه باشند.»
اکنون  هم  از  را  آخوندها  طرد  نشانه هاى 
مى شود دید. در سه روز اول اعتراضات، هیچ 
فرد ُمعممى در شهر دیده نمى شد و مردم با 
خنده مى گفتند که آخوندها فرار کرده اند. هنوز 
هم به نُدرت مى شود در این شهر یک روحانى 
را دید. آن ها مى ترسند در میان مردم ظاهر 
همه ى  در  آن ها  وضعیت  احتماال  و  شوند 

به  بوده اند،  اعتراضات  کانون  که  شهرهایى 
همین شکل است.

چرا اعتراضات فروکش کرد؟
بعد از گذشت چهار روز، اعتراضات فروکش 
شبکه هاى  در  که  شایعاتى  و  اخبار  کرد. 
ماهواره اى پخش مى شد گرچه مردم را امیدوار 
کرده بود، اما مقدارى باعث ترس شده بود. 
بین مردم شایع شده بود که سپاه با دوشکا قرار 
است به معترضان حمله کند. هرچه پرس وجو 
کردم، متوجه نشدم که این شایعه از کجا یا 

توسط چه شبکه اى پخش شده است.
فروکش  در  بیش ترى  سهم  اینترنت  قطعى 
کردن اعتراضات داشت؛ زیرا باعث ترس و 
وحشت شده بود. از روز دوم به بعد، تعداد 
به  مسلح  شخصى هاى  لباس  و  بسیجى ها 

که  بود  آشکار  شد.  زیاد  سرد  و   گرم  سالح 
مردم  با  مى خواهند  چه  هر  که  دارند  آزادى 
بکنند. در سال هاى 1388 و 1396 ندیده بودم 
که لباس شخصى ها در جایى که مردم فقط 
ایستاده اند و درگیرى وجود ندارد، تیراندازى 
کنند؛ اما امسال خیلى راحت تیر هوایى شلیک 
مى کردند و وقتى که اعتراضات زیاد مى شد، 
مردم  طرف  به  قبل  سال هاى  از  شدیدتر 

تیراندازى مى کردند.
مطلب دیگرى که در فروکش کردن اعتراضات 
که  بود  بازداشت هایى  داشت،  زیادى  اثر 
نیمه هاى شب و ساعات ابتدایى صبح انجام 
شده است. به خانه هاى زیادى رفته بودند و 
این  بودند.  کرده  بازداشت  را  آ ها  فرزندان 
بازداشت ها توام با ایجاد وحشت بوده است. 
در  زیادى  سهم  سال  بیست  زیر  جوانان 

دبیرستانى  دانش آموزان  داشتند.  اعتراضات 
در بین جمعیت زیاد دیده مى شد که متاسفانه 
تجربه ى سال هاى 88 و  96 را نداشتند. مردم 
به آن ها تذکر مى دادند که ماسک بزنند و کاله 
بگذارند، ولى دیر شده بود. مردم مى گویند: 
«از روى فیلم  دوربین ها بازداشت مى کنند.» 
خانواده ى یکى از بازداشت شدگان چند نفر 
از مغازه داران را متهم مى کنند که در شناسایى 

معترضان به نیروهاى امنیتى کمک کرده اند.
شرکت  اعتراضات  در  که  کسانى  ترکیب 
و  بیکاران  کارگران،  جوانان،  شامل  داشتند 
کسانى بود که از ستم حکومت به تنگ آمده 
بودند. در طول روز، زنان بین جمعیت بودند 
تاریک  هوا  وقتى  اما  مى کردند؛  اعتراض  و 
اما  مى شد؛  کاسته  زن ها  تعداد  از  مى شد 
صداى شعارهاى زنان از پشت بام و پنجره ها 
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با  اعتراضات  اول  روز  در  مى شد.  شنیده  
مردان  بود،  شدید  خیلى  اعتراضات  که  این 
مراقب زن ها بودند که آسیب نبینند و رفتار 
دوم  روز  در  بود.  هم دالنه  بسیار  مردم  میان 
به  شورش  ضد  نیروهاى  وقتى  اعتراضات 
جلوى  مردها  آوردند،  هجوم  مردم  سمت 
اما  کردند.  درست  انسانى  زنجیره ى  زن ها 
وقتى پلیس یا نیروهاى لباس شخصى کسى 
مى رفتند  جلو  زن ها  مى کردند،  بازداشت  را 
و  خواهش  گفت وگو،  با  مى کردند  سعى  و 
از  برخى  بدهند.  نجات  را  آن ها  التماس، 
پلیس ها به این حرف ها گوش مى دادند و به 
شکلى وانمود مى کردند که فرد بازداشت شده 
در یک لحظه فرار کرده است، ولى بیش تر 
نیروهاى پلیش بسیار وحشیانه رفتار مى کردند.
یکى از دالیل بیش تر شدن خشونت اعتراضات 
این بود که پلیس و لباس شخصى ها، نوجوانان 
و  مى زدند  وحشیانه  قدرى  به  را  جوانان  و 
ناظرین  و  مردم  که  مى کشیدند  زمین  روى 
نمى توانست خودشان را کنترل کند. در چند 
مورد وقتى که نیروهاى پلیس و بسیج زنان 
را کتک زدند، مردم با سنگ و آجر به سمت 
آن ها حمله کردند و به خصوص زنان حاضر 
در اعتراضات به سمت آن ها هجوم بردند. در 
یکى از این موارد یک بسیجى به پشت کمر 
زنى که روى زمین افتاده بود، لگد محکمى 
زد و باعث درگیرى بسیار شدیدى بین مردم 
نیروهاى  این  به  شد.  حکومت  نیروهاى  و 
لباس شخصى که مسلح به سالح کمرى یا 
باتوم بودند و روابط گرمى با نیروهاى پلیس 
داشتند، بیش تر مى آمد که عوامل کشورهاى 
بیگانه با عوض گروه هاى تروریستى باشند.

بانک ها و پاسگاه ها
مردم بانک هاى زیادى را آتش زدند. از یکى 
شنیدم که مى گفت: «آن بانک هایى که سالم 
محله ها  آن  در  که  است  این  براى  هستند 
همه ى  مردم  وگرنه  است،  نبوده  اعتراض 

بانک ها را آتش مى زدند.»
مردم زیادى هستند که هیچ کدام از بانک ها 
دست  از  و  نمى دانند  خصوصى  اموال  را 
بعضى  هستند.  عصبانى  شدت  به  بانک ها 
عمرشان  طول  در  مى گفتند:  معترضان  از 
نتوانسته اند حتا یک میلیون تومان از بانک ها 
وام بگیرند و بعضى دیگر از این که مجبور 
هستند سودهاى زیادى براى وام هاى کوچک 
بودند.  عصبانى  کنند،  پرداخت  بانک ها  به 
افرادى در میان معترضان بودند که به مردم 
ولى  نزنند،  آتش  را  بانک ها  مى دادند  تذکر 

جزء  «بانک ها  که  مى دادند  پاسخ  معترضان 
نظام هستند» و «براى آن هایى که براى مردم 

دل نمى سوزانند، دل نسوزانید.»
در روز اول اعتراضات، پلیس دخالت زیادى 
انجام نداد؛ زیرا تعداد آن ها در برابر معترضان 
در  معترضان  که  اول  شب  بود.  اندك  بسیار 
خیابان آتش روشن کردند و چند بانک آتش 
زده شد، هیچ نیروى پلیسى در خیابان ها نبود. 
کالنترى ها  داخل  کالنترى  ماموران  همه ى 
موضع گرفته و درها را قفل کرده بودند. چون 
در طول روز اول هیچ مسئولى خودش را به 
آفتاب  غروب  از  بعد  نداد،  نشان  معترضان 
کردند.  تجمع  کالنترى ها  مقابل  در  مردم 
تیراندازى هوایى از پشت بام کالنترى ها باعث 
تحریک جمعیت شد و در حالى که تنش و 
از  تیراندازى  بود،  رفته  باال  جمعیت  هیجان 
داخل کالنترى ها به سمت مردم باعث شعله ور 
شدن اعتراضات شد. بسیارى از بانک ها بعد 
از تیراندازى به سمت مردم به آتش کشیده 

شدند.

بسیج نظامى
در روز و شب اول اعتراضات، نیروهاى ضد 
شورش به دلیل راه بندان نمى توانستند اعزام 
تالش  که  گفتند  مردم  از  نفر  چند  شوند. 
فرماندهان پلیس ضد شورش براى اعزام نیرو 
به صورت پیاده، خیلى زود با مقاوت مردم 
مواجه شده و آن ها عقب نشینى کرده اند. از 
روز دوم، پلیس ضد شورش و نیروهایى با 
لباس هاى متنوع در شهر مستقر شده بودند.

از ظهر روز اول اعتراضات، نیروهاى لباس 
در  پیاده  صورت  به  یا  موتور  با  شخصى 
آن ها  مى شدند.  دیده  تجمعات  حاشیه ى 
سراسیمه و بدون برنامه بودند اما قدرت نمایى 
آن ها با سالح باعث ایجاد عصبانیت شدید 
بین مردم شد. آن ها از دور به مردم فحاشى 
نزدیک  آن ها  به  که  افرادى  تا  مى کردند، 
مى شوند را به دام بیاندازند. این عمل سبب 
جابه جایى یک باره ى مردم مى شد و آن ها که 
تعدادشان در روز و شب اول اعتراضات کم 
بود، مى گریختند. از صبح روز دوم اعتراضات، 
تعداد نیروهاى بسیجى و لباس شخصى مسلح 

افزایش یافت.
ضد  و  شخصى  لباس  نیروهاى  خشونت 
باعث  و 1396  سال هاى 1388  در  شورش 
وحشت مردم و پراکنده شدن آن ها مى شد، 
اما امسال خشونت شدید آن ها به جاى آن 
که باعث پراکنده شدن مردم شود، مانند بنزین 
روى آتش بود و خشم مردم را بیش تر مى کرد. 

در شب اول اعتراضات، صداى تیراندازى هاى 
زیادى به گوش مى رسید که مربوط به سالح 
کالشینکف و ُکلت هاى کمرى بود و از سمت 
کالنترى ها، پشت بام اماکن دولتى و از طرف 
نیروهاى بسیجى و لباس  شخصى بود؛ اما از 
ظهر روز دوم اعتراضات، صداى شلیک هاى 
متفاوتى شنیده  مى شد که مردم معتقد بودند 

مربوط به سالح هاى تک تیرانداز است.

اعتراض معیشتى یا جنبش سیاسى؟
اعتراضات آبان 1398 در اعتراض به افزایش 
قیمت بنزین و با شعارهاى معیشتى آغاز گشت، 
اما خیلى زود همان مردمى که اعتراض شان  
پایین  دست مزدهاى  و  تنگ دستى  فقر،  به 
بود، آغاز به دادن شعارهاى سیاسى کردند. 
در ابتدا شعارها هم راه با احتیاط بود. هرچه 
شعارهاى  مى شد،  افزوده  معترضان  جمعیت 
سیاسى بیش تر از شعارهاى معیشتى مى شد. 
وقتى خیابان ها بسته شد، شعارها ولى فقیه و 

اصل نظام را نشانه گرفت.
معترضان  میان  در  که  عمده اى  گرایش 
و  شعارها  در  را  خود  و   بود  محسوس 
گفت وگوها نشان مى داد، این بود که «تا وقتى 
که جمهورى اسالمى روى کار باشد، ایرانى 

جماعت روز خوش نمى بیند».
یکى از جوانان شرکت کننده در اعتراضات 
مى گفت: «به خدا فرقى ندارد این ها با ترامپ 
مذاکره بکنند یا نکنند. براى مردم فرقى ندارد. 
اگر مذاکره بکنند براى نفع خودشان مذاکره 
نمى رسد.  مردم  ما  به  چیزى  هیچ  مى کنند. 
برجام نبود همین بود، برجام شد همین بود. 
حقوق کارگر اندازه ى یک برج کرایه ى خانه 
است. آخوند برایش این چیزها مهم نیست. 
باشد.  من  مال  چیز  همه  مى گوید  آخوند 
بمیرند،  گرسنگى  از  اگر  ایران  مردم  همه ى 
این  ندارد.  اهمیت  مفت خورها  این  براى 

رژیم باید برود.»

«تریبون زمانه»
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«نیروهاى سپاه از ابتدا با هدف زدن آمده 
بودند. هشدار دادند که باید آن جا را تخلیه 
کنیم، وگرنه شلیک مى کنند. کسى اهمیتى 
انتظامى  نیروى  مثل  مى کردیم  فکر  نداد. 
هارت  و پورت مى کنند. باور نمى کردیم با 
دوشکا به مردم شلیک کنند؛ اما واقعا یک 
شروع  با  کردند.  شلیک  و  کردند  سه  دو 
تیراندازى سپاه، مردم فرار کردند. بخشى به 
داخل شهرك جراحى گریختند و تعدادى 
دوشکاى  اما  بردند؛  پناه  نیزار  داخل  به 
گلوله  به  را  نیزار  بى هدف  کامال  سپاه 
بست. تعدادى درجا کشته شدند. همان جا 
در سه راهى و تعدادى داخل نیزار قربانى 
شدند. چند نفرى هم در بالکن خانه هاى 
خودشان در خیابان اقبال جراحى، که پشت 
گفته  حتا  و  شدند  زخمى  مى افتد،  نیزار 

مى شود یکى کشته شده است.»
این روایت از بندر ماهشهر نورى مى افکند بر 
تاریکى سرکوبى که چند هفته قطع اینترنت مانع 
اطالع رسانى درباره ى آن شده بود. ماهشهر یا 
«بندر  مى گویند،  ایران  در  عرب ها  که  آن چنان  
معشور» در استان خوزستان، با نزدیک به 300 
هزار جمعیت، مهم ترین پایگاه پتروشیمى ایران 
است. شهرى که این روزها نه به خاطر صنعت 
اعتراضات  در  آن چه  خاطر  به  که  پتروشیمى، 
اخیر در ایران موسوم به اعتراضات آبان بر این 
شهر گذشته، اهمیت یافته است؛ اهمیتى خونین.
«امید» (نام مستعار)، یکى از ساکنان شهرك بعثت 
پتروشیمى  کارکنان  اقامت  شهرك  که  (ممکو) 
قرار  جراحى  شهرك  مجاورت  در  و  است 
دارد، یکى از نخستین ساکنان ماهشهر بود که 
ما توانستیم با او تماس بگیریم. امید به «ایران  
وایر» مى گوید: استقرار ادوات سنگین نظامى در 
دو شهرك «جراحى» و «کورها» صحت دارد: «با 
پهپاد منطقه را جست وجو مى کردند، نفربرهاى 
نظامى و تویوتاهایى که روى آن دوشکا بسته 

بودند در منطقه مستقر شدند و با همین دوشکاها 
و پهپادها که مسلح بودند، به مردم و معترضان 

شلیک کردند.»
و  خودش  مشاهدات  اساس  بر  مى گوید:  امید 
مى داند  آشناهایش  و  دوست  از  شنیده ها  البته 
به  ورودى  از  قبل  مادر،  فلکه ى  در  «سپاه  که 
جراحى، چهارراه فاخر داخل جراحى و حتا به 
سمت مجروحان در بیمارستان نفت در نزدیکى 
شنیده ام  حتا  است.  کرده  تیراندازى  جراحى 
کودك 4 ساله اى که در پارك جراحى مشغول 

بازى بوده، گلوله خورده و کشته شده است.»
قطع کامل دست رسى شهروندان داخل ایران از 
جمله استان خوزستان و شهرستان ماهشهر به 
اینترنت از شام گاه روز شنبه بیست و پنجم آبان 
1398، اطالع از آن چه را که در نقاط مختلف 
داخل کشور مى گذشت براى آن ها که خارج از 
در  کرد.  غیرممکن  بلکه  و  دشوار  بودند  ایران 
و  شد  دشوار  هم  تلفنى  تماس  بعد،  روزهاى 
فراى آن، هراس از شنود تلفنى موجب مى شد 
احوال پرسى  به  مى شد،  برقرار  تماسى  هم  اگر 
ختم شود و آن ها که داخل ایران بودند چیزى 
از آن چه بر آن ها گذشته بود یا مى گذشت به 

آن  سوى خط تلفن نگویند.
بنا بر خبرهایى که پیش از قطعى اینترنت مخابره 
شده بود و خبرهاى جسته  و گریخته اى که در 
دوره ى طوالنى قطع اینترنت به گوش مى رسید، 
در خوزستان معترضان با خشونت سرکوب شده 
بودند و از جمله بنا بر آمار منتشر شده از سوى 
معترض  ده  دست کم  ماهشهر  در  وایر»  «ایران  

جان باخته بودند.
در همان زمانى که اینترنت قطع بود، غالم رضا 
یک شنبه  شب  خوزستان،  استان دار  شریعتى، 
بیست و ششم آبان، خبر از کنترل ناآرامى ها داده 
و مدعى شده بود که با «خویشتن دارى نیروهاى 
نظامى و انتظامى این ناآرامى ها به پایان رسید 
و آرامش به استان بازگشته است.» دو روز بعد، 

هم زمان با اعالم کشته شدن یک افسر نیروى 
انتظامى در درگیرى هاى روز دوشنبه بیست و 
هفتم آبان در ماهشهر، محسن بیرانوند، فرمان دار 
این شهر، مدعى پایان ناآرامى ها در عصر این 
اعالم  حال  درعین   فرمان دار  بود.   شده  روز 
تعداد کشته  شدگان در سرکوب معترضان را به 

آینده موکول کرد. 
ایران،  کشور  وزیر  فضلى،  رحمانى   عبدالرضا 
هم روز سه شنبه پنجم آذر، در گفت وگویى با 
جدى  به  اشاره  در  سیما  و  صدا  یک  شبکه ى 
بودن اعتراضات یا به گفته ى آن اغتشاشات به 
نمونه ى بسته شدن جاده ى ماهشهر به بندر امام 
داد.  خبر  روز  سه  مدت  به  معترضان  سوى  از 
وزیر کشور هم چنین استان خوزستان را از جمله 
استان هاى داراى شرایط ویژه ذکر کرد و گفت: 
در حدود 18 شهر خوزستان مردم معترض به 

خیابان ها آمدند.
نماینده ى  ُگل مرادى،  محمد  حال،  همان  در 
ماهشهر در مجلس، در نطق پیش از دستور خود 
در روز دوشنبه چهارم آذر، با فریاد خطاب به 
رییس  جمهور گفت: «شما چه کردید که شاه 
بى شرف نکرد؟ شما امنیتى ترین رییس  جمهور 
عقیده ى  به  که  فریادى  هستید.»  کشور  این 
از  او  اطالع  از  بود  نشانه اى  ناظران،  از  برخى 
آن  به  نمى توانست  او  حتا  که  سرکوبى  شدت 
واکنشى نشان ندهد. البته ُگل مرادى، روز شنبه 
نهم آذر، در گفت وگویى با سایت «مدآرا» امکان 
وقوع کشتار مردم معترض در نیزارهاى شهرك 
جراحى ماهشهر را رد کرد و گفت: «اصال چنین 
موردى صحت ندارد و چنین اتفاقى غیرممکن 

است.»
به گزارش «ایلنا»، جمال عرف، معاون سیاسى 
وزارت کشور، نیز در کنفرانسى خبرى در پاسخ 
به سئوال یک خبرنگار گفت: اخبارى در این 
«از  کرد:  اضافه  و  نرسیده  او  دست  به  رابطه 
خواهیم  موضوع  این  پیگیر  منطقه  فرماندارى 

شاهدان عینى در ماهشهر: با دوشکا و 
تیربار به روى مردم آتش گشودند!

شاهد علوى
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بود.»
در  اینترنتى  اتصال  دوباره ى  برقرارى  از  بعد 
خبرهایى  کم کم  ایران،  استان هاى  از  بسیارى 
منتشر شد که نقشه ى پراکندگى شدت سرکوب 
را متحول کرد و آمار، نام و تصاویر جدیدى 
به  شدت  آگاهى  شد.  منتشر  جان باخته ها  از 
گسترده ى  کشتار  و  سرکوب  تصور  غیرقابل  
نمونه  براى  کشور،  نقاط  برخى  در  معترضان 
آن  تا  اطالعات  و  تهران  استان  شهرستان هاى 
شدید  سرکوب  از  نشده اى  تایید  هنوز  زمان 
در بندر ماهشهر. بندر ماهشهر یکى از آخرین 
شهرهاى ایران بود که دست رسى مردم آن به 
اینترنت جهانى دوباره برقرار شد. ارتباطى که 
پى آمد آن تایید خبرهایى بود که در روزهاى 
پیشین جسته  و گریخته از شدت سرکوب در این 
شهر منتشر شده بود. درگیرى شدید بین مردم 
کوره ها،  جراحى،  شهرك هاى  در  معترضان  و 
سربندر و داخل ماهشهر و البته تایید کشته شدن 
معترضان در نیزار جراحى. امید از اهالى ماهشهر 
هم چنین  کرده،  گفت وگو  «ایران  وایر»  با  که 
معترضان  که  کشور  وزیر  حرف هاى  مى گوید: 
دارد؛  حقیقت  بودند،  روز بسته  سه  را  جاده ها 
اما آن ها در آن جاده ها متعرض کسى نشدند و 
دهند  نشان  را  خود  اعتراض  مى خواستند  تنها 
عمدتا  «معترضان  شود:  شنیده  صدایشان  و 
شهرك هاى  فقیرنشین  بسیار  مناطق  اهالى  از 
نابرابرى  و  فقر  به  که  بودند  ماهشهر  اطراف 
هستند.  هم  هنوز  و  بودند  معترض  بیکارى  و 
البته با بستن جاده ها عمال سرویس شرکت ها و 
اتومبیل هاى شخصى کارکنان هم نمى توانستند 
رفت وآمد کنند و شرکت هاى پتروشیمى از کار 
اعتراضى  جاده ها،  بستن  مگر  اما  بودند؛  افتاده 

مسالمت آمیز نیست؟»
(این  شده  منتشر  ویدیوى  این  حتا  که  ادعایى 
ویدئو در وب سایت «ایران وایر» در متن همین 
«نگاه»)  توضیح  است.  دست رسى  قابل  مقاله 
درباره ى  چیزى  ویدیو،  این  در  مى کند.  تایید 
به  زدن  آسیب  یا  کامیون ها  بار  شدن  خالى 
راننده ها یا آتش زدن کامیون ها دیده نمى شود 
و گفته نمى شود. کارى که انتظار مى رود اشرار 
در  ویدیو  این  در  راننده ها  دهند.  انجام  مسلح 
عین اظهار ناراحتى از انتظار طوالنى در جاده 
درباره ى  معترضان،  با  لفظى  درگیرى  یا  و 
گرفته  صورت  است  قرار  که  «شرارت هایى» 

باشد چیزى نمى گویند.
بنا بر خبرهاى منتشر شده، معترضان در ماهشهر 
سه جاده ى اصلى را مسدود کرده بودند. یکى 
سه راهى پلیس  راه که خروجى شهرك سربندر 
(خور موسى) به بندر امام و بندر ماهشهر است و 

دیگرى سه راهى جراحى که این شهر را به بندر 
ماهشهر و بزرگ راه اهواز به بندر امام است و 
یکى خود بزرگ راه اهواز به ماهشهر و بندر امام.

 
- سربندر (خور موسى)

ساکنان  از  مستعار)  (نام  جوانمیر  گفته ى  به 
سربندر، یکى دیگر از کسانى که موفق شدیم 
و  ماهشهر  در  اعتراضات  کنیم،  صحبت  او  با 
از جمله در سربندر از روز جمعه شروع شد: 
«معترضان در پلیس  راه سه راهى سربندر تجمع 
کرده بودند و راه را از روز دوشنبه کامال بند 
آوردند و آن دسته از کارکنان بندر که ساکنان 
سربندر هستند از روز شنبه نتوانستند سر کار 
بروند. در این روز، نیروى انتظامى و حتا محمد 
تابش، امام  جمعه ى بندر امام، براى متفرق کردن 
آمدند، اما درگیرى پیش نیامد و نیروى انتظامى 
جمعه  امام   البته  نشد.  متوسل  خشونت  به  هم 
 ... خورد.»  معترضان  از  مختصرى  کتک  تابش 
اما وضعیت به همین شکل باقى نماند و با ورود 
نیروهاى سپاه، سرکوب شدت گرفت: «نیروى 
همه ى  آن ها  نمى شد.  مردم  حریف  انتظامى 
جاده ها را بسته بودند و نیروى انتظامى خیلى 
هنر مى کرد پاسگاه خودش را حفظ مى کرد. اما 
روز سوم، نیروهاى پایگاه منطقه ى سوم دریایى 
سپاه وارد شدند. آن ها با سالح هاى سنگین آمده 
دوشکا  آن  روى  که  سفید  تویوتاهاى  بودند. 
نصب شده بود و نفربرهاى نظامى. آن جا یک 
کوه نمکى است که مشرف است به پلیس  راه 
سربندر. این کوه نتیجه ى خشک  کردن آب دریا 
براى مقاصد صنعتى ست. تک تیراندازهاى سپاه 
از پشت آمده بودند و باالى کوه نمک مستقر 
شده بودند. این ها مردم را به  قصد کشت هدف 
کشته   نفر  شش  دست کم  این جا  مى گرفتند. 

شدند.» 
«وحشیانه»  سپاه  نیروهاى  مى گوید:  جوانمیر 
شب  دوشنبه   او،  گفته ى  به  مى کردند.  شلیک 
که ماموران سپاه به  طرف سربندر آمدند، براى 
ایجاد ُرعب و وحشت بى هدف به مردم در مسیر 
در  نمونه  براى  شب  «همان  مى کردند:  شلیک 
بازار صدوقى سربندر، یک دست فروش جوان 
به نام رضا عساکره، که بساط خرما پهن کرده 
بود، هدف قرار گرفت و زخمى شد. او را به 
آن جا  اما  فرستادند؛  نرگس  حاجیه  درمان گاه 
سرپا  او  باخت.  جان  و  نشد  کارساز  درمانش 
بساطش  کردن  جمع  حال  در  و  بود  وایستاده 

بود و قربانى وحشى گرى این مامورها شد.»
به گفته ى جوانمیر در روزى هم که تک تیراندازها 
براى کشتن مردم روى کوه نمک مستقر شدند، 
دست کم 5 تن دیگر کشته شدند: «یکى از آن ها، 

کسى به اسم فرشاد حاجى پور بود که اصالتا از 
از  یکى  کارگر  و  است  لردگانى  بختیارى هاى 
این پتروشیمى ها بود. یکى دیگر منصور دریس 
جمعه بود، یک جوان سى  ساله که او هم سه شنبه 
هفته ى گذشته، سوم آذر، در بیمارستان جان داد 

و جنازه اش تحویل و شبانه خاکش کردند.»
اما یکى از جان باختگان آن روز روایت بسیار 
تلخ ترى دارد. جوانى 22 ساله به اسم احد بشاره 
دورقى: «احد کارگر یکى از کارگاه هاى ام . دى. 
 اف. سازى نزدیک پلیس  راه بود. تیر از پشت به 
کمرش اصابت کرده بود و وقتى زمین مى افتد، 
سرش هم به جدول مى خورد و ضربه سختى 
مى خورد. پدر و مادر احد فوت کرده اند و او 
نان آور خانواده ى سه نفره شان بود و سرپرست 
که  دارم  دقیق  اطالع  من  اما  خواهرش؛  دو 
 35 احد  جنازه   تحویل  براى  بى وجدان ها  این 
میلیون تومان پول از خانواده اش گرفتند. یکى 
از عموهاى احد که وضع مالى مناسب ترى دارد، 

پول را جور کرد.»
دردناك ترین  ز  ا یکى  مى گوید:  نمیر  جوا
مرحوم  خانواده هاى  که  است  این  موضوعات 
گلوله  پول  پرداخت  به  مجبور  این  که  براى 
نشوند، از بیمارستان و پزشک قانونى مى خواهند 
علت مرگ عزیزانشان را حادثه بنویسند: «این 
خانواده ها فقیر هستند و ندارند ُکلى پول بابت 
جنازه پرداخت کنند و برایشان هم مهم است 
عزیزشان را خودشان به خاك بسپارند و براى 
همین خیلى به پزشکان فشار مى آورند که علت 

مرگ را تیر خوردن ذکر نکنند.»
 

- کوره ها (شهرك طالقانى)
شهر  شمال  در  حاشیه نشین  شهرکى  «کوره ها» 
عرب،  صد  در  صد  تقریبا  جمعیت  با  ماهشهر 
جمعه،  روز  صبح  دارد.  فقیر  بسیار  مردمانى 
پمپ بنزین ها  شهرك،  این  در  معترض  جوانان 
نمى دهند  اجازه  و  مى بندند  اعتراض  به  را 
اتوموبیل ها بنزین بگیرند. یکى از جوانان اهل 
شده  مجروح  کوره  درگیرى هاى  در  که  کوره 
است و اکنون در شهرى دیگر پناه گرفته است 
و از طریق یک واسطه با ما گفت وگو مى کرد و 
ما او را حماد معرفى مى کنیم، مى گوید: نه جایى 
رساندند:  آسیب  کسى  به  نه  و  شد  زده  آتش 
«هدف فقط نشان دادن اعتراض بود. ممانعت 
از فروش بنزین به نرخ جدید، یعنى اعتراض 

به این سیاست جدید.»
در  معترضان  سایر  با  پیوند  در  جوانان  همین 
جمعه  شب  تا  اطراف  شهرك هاى  و  ماهشهر 
عالوه بر شهرك کوره ها، جاده هاى اطراف شهر 
را کنترل مى کنند و عمال مى بندند. این کنترل 
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جاده ها و تا حد زیادى داخل شهرك ها و شهر 
به  و  جدى  تنش  هیچ  بدون  یک شنبه  روز  تا 

 صورت مسالمت آمیز ادامه پیدا مى کند. 
و  جراحى  سرکوب  خبر  وقتى  دوشنبه،  روز 
کشته شدن مردم در نیزار به معترضان در کوره 
مى رسد، این ها تصمیم به مقاومت مى گیرند و 
روى پل کوره ها که اکنون به عنوان بلوار امام 
على شناخته مى شود و راه ارتباطى ماهشهر به 
داخل شهرك است، سنگر مى گیرند: «مساحت 
کورها 16 هزار کیلومترمربع است و حدود 50 
هزار نفر در این مساحت کم زندگى مى کنند. 
از 5 بعدازظهر دوشنبه، حمله ى نیروهاى امنیتى 
به کوره ها شروع شد. با دوشکا و تیربار و نفربر 
زرهى آمده بودند و به  تدریج با شلیک و کشتن 
و زخمى کردن ما را به عقب و به داخل شهرك 
راندند. نوعى صحنه ى جنگ بود. ما مقاومت 
مى کردیم و ُخب تعداد معدودى از ما هم براى 
دفاع از خود اسلحه برداشته بودند. اسلحه هایى 

ناتوان در مقابل دوشکاها و تیربارهاى آنان.»
سه شنبه  روز  بامداد   2 ساعت  تا  درگیرى ها 
ادامه مى یابد. به دلیلى نامشخص حدود ساعت 
و  مى شود  تمام  درگیرى ها  سه شنبه  بامداد   2
مى شود:  شروع  دوباره  بعد  ساعت   8 حدود 
باالى  بر  صبح   10 حدود  «تک تیراندازها 
شکار  و  بودند  شده  مستقر  بلند  ساختمان هاى 
مى کردند. من خودم با گلوله یک قناسه زخمى 
شدم. تیراندازى از فاصله دور انجام مى شد و 
شلیک ها  شد  موجب  بودن  دور  همین  نظر  به 
کشنده نباشند. البته یک پسربچه اى به اسم دانیال 

را تک تیراندازها کشتند.»
پهپادها هم براى شناسایى فراز شهرك به پرواز 
درمى آیند. حماد مى گوید: شاهد گلوله خوردن 
کسى دیگر هم بوده است: «یکى از بچه ها باالى 
یک اتوموبیل رفت ببیند جلوتر چه خبر است. 
گلوله ى قناسه زمین گیرش کرد. این نفر دومى 
نفربرهاى  بعد  کمى  شد.»  کشته  دیدم  که  بود 
آن ها  سر  پشت   و  مى شوند  شهر  وارد  نظامى 
نیروهاى پیاده. حماد مى گوید: بیش تر نیروهاى 
و  عربى  «لهجه ى  بودند:  غیرایرانى  نظامى، 
قیافه ى آنان مشخص مى کرد که ایرانى نبودند. 
و  شعبى  حشد  فاطمیون،  لشکر  نفر  صد  چند 
حزب اهللا و شاید 40 تا 50 نفر پاسدار ایرانى.» 
روایت حضور نیروهاى غیر ایرانى در جریان 
از  دیگر  یکى  را  ماهشهر  اعتراضات  سرکوب 
کسانى هم که براى این گزارش با «ایران  وایر» 

گفت وگو کرده است تائید مى کند.
حماد مى گوید: رگبار بى هدف گلوله ى تیربارها 
و دوشکاها براى چند ساعت در شهرك ادامه 
بسیارى  بر  بود.  وحشت  ایجاد  داشت: «هدف 

از درها و دیوارهاى شهر مى توان همین  االن رد 
این گلوله ها را دید. حتا برخى لوله هاى نفت 
دوشکا  گلوله هاى  با  هستند  قطور  خیلى  که 

آسیب دید.»
کمى بیش از یک ساعت بعد، نیروهاى نظامى 
سلمان  مى کنند.  کنترل  را  شهرك  همه ى 
مى کند  تالش  شهرك،  جمعه ى  امام   هاشمى، 
مانع ادامه ى تیراندازى بى هدف و آسیب زدن 
امکانات  و  اتوموبیل ها  به  نظامى  نفربرهاى 
شهرك شود: «براى ترساندن امام  جمعه، باالى 
سر او تیراندازى کردند؛ اما او عمامه ى خود را 
مقابل یکى از نفربرها زمین زد و قسم شان داد 
که ادامه ندهند.» ظاهرا فرمانده نیروها به امام  
جمعه مى گوید: او دستور داشته است تا شهر 
را از سلفى ها و داعشى ها پاك کند: «ما را سلفى 
و داعشى مى خوانند، تا کشتن ما را توجیه کنند. 

بیکارى و نداشتن آینده، جرم بزرگ ماست. گویا 
هر کس بیکار باشد و اعتراض کند، خود به  خود 

داعشى مى شود.»
حماد ادامه مى دهد که او کسانى را با ریش هاى 
زرد بلند شبیه داعشى ها دیده است که نمى داند 
اما  حزب اهللا،  یا  بودند  فاطمیون  نیروهاى  جز 
آن ها در خط مقدم نیروهاى نظامى بودند و اصال 
بعید نیست از آن ها کسانى در جریان دفاع مردم 
کشته شده باشند: «آن ها به کشتن ما آمده بودند 
و راست اش اصال برایم مهم نیست کشته شده 
باشند یا نه. اما آرزو مى کنم هیچ  کدام از آن ها 
قربانى برنوهاى دوستان ما نشده باشند، که اگر 
این طور باشد فردا جنازه ى همان ها را به  عنوان 
داعشى علم مى کنند و مى گویند به کشتن این ها 

آمده بودند.»
حماد مى گوید: بعد از پایان درگیرى، همان روز 

بازداشت ها شروع شد و سه اتوبوس بزرگ را 
از جوانان و مردان شهرك کوره ها پُر کردند و 
با خود بردند: «بسیج هاى محل، راهنماى این ها 
شدند براى بازداشت و تر و خشک را با هم 
سوزاندند. حتا کسانى بازداشت شدند که اصال 
خدا  فقط  و  نداشتند  حضور  اعتراض ها  در 

مى داند چه بالیى سر این ها درمى آورند.» 
یکى  حمید  را  فله اى  بازداشت  از  روایت  این 
دیگر از ساکنان ماهشهر در گفت وگو با ما تایید 
مى کند. حمید به نقل از یکى از آشنایانش که 
سه شنبه صبح در کوره ها بود تایید مى کند که 
خانه به خانه مى گشتند و کسانى را بازداشت 
کارشناس معمارى،  شیخانى،  مى کردند. حمید 
از  یکى  ساله،   7 کودك  یک  پدر  و  ساله   35
بازداشتى هاى کوره ها بود که به گفته ى خانواده 
که  زمانى  شد،  بازداشت  سالم  دوستانش  و 

مانع  تا  ایستاد  نظامى  نفربرهاى  از  یکى  مقابل 
حرکت اش به داخل شهرك شود. او را همان جا 
را  بى جانش  پیکر  اما  کردند،  بازداشت  زنده 
روز شنبه دوم آذر به خانواده اش تحویل دادند. 
زندان  در  شیخانى  آقاى  بودند،  گفته  مقامات 
سکته کرده است. اما یک منبع به «ایران  وایر» 
تهدید  خاطر  به  شیخانى  خانواده ى  مى گوید: 
جان یکى از برادران حمید ناچار شده اند سکوت 
کنند، آن  هم در حالى  که زمان شستن پیکرش 
گلوله  جاى  او  گردن  روى  خاك سپارى،  براى 
صحرایى  اعدام  معناى  به  مى تواند  که  دیده اند 

باشد. 
جان باخته ى   5 هر  جنازه ى  مى گوید:  حماد 
و  شده اند  دفن  همه  و  داده اند  پس  را  کوره ها 
نفر  دست کم 45  کوره ها  در  که  مى کند  اضافه 
زخمى شده اند: «برخى از این زخمى ها بازداشت 
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شده اند و یا تحت نظر در مراکز درمانى بسترى 
هستند و البته برخى هم خود را مخفى کرده اند. 
بیش از 60 نفر هم در مجموع بازداشت شده اند.»

 
- منطقه ى مرکزى شهر ماهشهر

حمید (نام مستعار)، یکى از کارکنان پتروشیمى 
است که ساکن خود ماهشهر است، مى گوید: 
اعتراضات داخل شهر عصر روز جمعه شروع 
و  دانش گاه  خیابان  غروب،   7 حوالى  و  شد 
چهارراه طالقانى شلوغ شده بود و ماموران راه 
را بسته بودند: «راه هاى رفتن به سر کار براى 
ما شرکتى ها هنوز بسته نشده بود. در سرویس، 
ساکن  شهر  مختلف  مناطق  در  که  هم کاران 
هستند، تعریف مى کردند که برخى جاها، راه ها 
را شب قبل اش بسته بودند، جاهایى الستیک 
صداى  هم  جاها  برخى  و  بودند  زده  آتش 
خاصى  درگیرى  اما  بودند؛  شنیده  تیراندازى 
ُرخ نداده بود. ما شنبه صبح سر کار رفتیم، اما 
بعدازظهر ساعت 3 دیگر نتوانستیم با سرویس 
برگردیم خانه، چون جاده ى سربندر به ماهشهر 
بسته شده بود و شیفت شب ما سر کار نیامد و 

ما هم شب را سر کار ماندیم.»
بعثت،  شهرك  ساکنان  از  مستعار)،  (نام  لیال 
کارش  محل  که  جراحى  شهرك  مجاورت  در 
داخل ماهشهر است، مى گوید: غروب جمعه در 
خیابان امام و مقابل فرمان دارى مردم معترض 
بودند:  کرده  تجمع  مسالمت آمیز  صورت  به  
«جاهایى مردم الستیک آتش زده بودند و عبور 
و مرور اتوموبیل جاهایى غیرممکن شده بود. 
جاده ى کمربندى هم بسته شده بود. معترضان 
تالش داشتند کارکنان پتروشیمى ها را هم درگیر 
اعتراضات کنند. جاهایى گویى گاز اشک آور زده 
بودند، اما برخورد خیلى تندى با معترضان نشد؛ 

اما شنبه وضعیت تغییر کرد.»
حمید هم از قول خواهرش نقل مى کند: همان 
شنبه غروب، باالى راهنمایى و رانندگى نزدیک 
تعمیرگاه ایران  خودرو در شهرك رجایى که در 
شرق ماهشهر واقع شده است، یک عده لباس 
ناحیه ى  در  پمپ بنزینى  سمت  به  شخصى 
صنعتى که چند صد متر آن طرف تر بود شلیک 
شخصى ها  لباس  مى گوید  «خواهرم  مى کردند: 
چه  طرف  به   بود  ندیده  او  اما  بودند،  امنیتى 
کسانى شلیک مى کنند. هرچند گفت به نظرش 
باشد،  نبوده  پمپ بنزین  زدن  آتش  هدف  اگر 

هدف کسانى در آن نزدیکى بوده اند.»
لیال مى گوید: در شهر شایع شده بود که روز 
شنبه در جریان سرکوب اعتراضات داخل شهر 
ماهشهر دست کم 2 معترض جان  باخته اند:  «روز 
شهر  از  بخش هایى  در  تیراندازى  صداى  شنبه 

مى آمد و ماموران انتظامى شیشه ى اتوموبیل هایى 
پارك  خیابان ها  داخل  تحصن  حالت  به  که  را 
شده بودند، مى شکستند. البته من نمى توانم جان  
باختن کسى را در این روز تایید کنم؛ اما برخى از 
معترضان قطعا زخمى شده بودند. روز یک شنبه 
هم همین وضعیت ادامه داشت و تجمعات مقابل 

فرماندارى ادامه یافت.»
حماد هم چون امید، که پیش تر گفته هایش نقل 
تاکید  باید  که  مهمى  مساله ى  مى گوید:  شد، 
در  که  مردمى  به  معترضان  که  است  این  شود 
اعتراض مشارکت نمى کردند و هم چون خود او 
که سر کار مى رفت، کارى نداشتند: «وقتى این ها 
مى گویند اشرار، یعنى کسانى که مزاحم جان و 
معترضانى  این  مى شوند.  مردم  ناموس  و  مال 
که من دیدم، هم کارانم دیده بودند و خواهرم 
روایت مى کرد، کارى به کار مردم نداشتند. آن ها 
به حکومت معترض بودند. من شهادت مى دهم 
در ماهشهر هم مغازه ى کسى آتش زده نشد و 
مى گوید:  حماد  نشد.»  غارت  هم  کسى  اموال 
خواهرش و بستگانش مى گویند در طول شب 
شنبه تا یک شنبه در ماهشهر صداى تیراندازى 
پراکنده شنیده مى شد و صبح یک شنبه هم در 
شرکت از آن ها مى خواهند که شرکت و بندر را 
تخلیه کنند و به خانه هایشان بروند: «یک شنبه 
ساعت ده صبح تمام خیابان هایى که من عبور 
جاهایى  بود.  سوخته  الستیک  جاى  مى کردم، 
شهر  انگار  بود،  درخت  تنه هاى  خیابان  داخل 
جنگ زده بود. اما جاده و راه در آن فاصله که من 
رفتم خونه، بسته نبود. نمى دانم معترضان موقت 
رفته بودند یا هر چى. در تمام مسیر هم تنها یک 
پراید را دیدم نزدیک پل فرودگاه ماهشهر که 
یکى از شیشه هایش شکسته بود، اما من غیر از 
این خسارتى ندیدم که به جایى وارد شده باشد.»
به گفته ى لیال: کسانى روى پل پتروشیمى، پرچم 
«پرچم  بودند:  برده  باال  را  «االحوازیه»  جریان 
البته خیلى زود پایین کشیده شد، اما کسانى که 
در جریان پایین کشیدن پرچم بودند مى گفتند 
آن هایى که پرچم را باال برده بودند، اصال عرب 
نبوده اند و این هم در حالى  که نمى توان عرب 
نبود و عضو «االحوازیه» بود. براى همین به نظر 
مى رسید ماموران امنیتى خودشان دنبال به آشوب 
مى خواستند  و  بودند  آرام  اعتراضات  کشاندن 
بهانه ى سرکوب آن را هم خودشان فراهم کنند.»
به گفته ى حمید: ظاهرا زیر پل هوایى دانش گاه 
«عصر  است:  بوده  شدیدتر  درگیرى ها  آزاد، 
دیدم  بیرون،  رفتم  کارى  براى  که  یک شنبه 
آن جا  زیادى  بسیجى هاى  و  امنیتى  نیروهاى 
تیرهاى  حتا  و  بود  ریخته  به هم   خیلى  بودند. 
چراغ  برق خم شده بودند. همه  جا روى زمین 

بود.  ریخته  خورده  شیشه  و  سوخته  الستیک 
دوشنبه هم من خانه ماندم، اما از راه تماس هاى 
تلفنى با دوستانم خبر داشتم که داخل شهر و 

شهرك هاى اطراف خیلى شلوغ است.»
روز  ماهشهر  داخل  وضعیت  مى گوید:  حمید 
سه شنبه آرام بود و راه ها باز شده و آن ها به سر 
کار برگشتند: «ما از مقابل ورودى اصلى شهرك 
کوره ها گذشتیم. تعدادى نیرو با لباس هاى سیاه 
همه  جا دیده مى شدند و شهرك عمال محاصره 
به  ورودى  اصلى  خیابان  نظامى  نفربر  دو  بود. 
شهرك را مسدود کرده بودند. چند تویوتا هم 
که دوشکا روى آن ها بود، همان جا متوقف شده 
بودند. این را هم بگویم که یک ساعت قبل همان 
راه بسته بود، چون سرویس خواهر من برگشته 

بود و نتوانسته بودند رد شوند.»
«ایران   با  که  منابعى  از  یکى  گفته ى  اساس  بر 
وایر» گفت وگو مى کرد، چهارشنبه  شب بیست 
و نهم آبان، در ماهشهر در خیابان هاى طالقانى و 
جنگل درگیرى بین معترضان و نیروهاى امنیتى 
شدت گرفت و نیروهاى سپاه با شلیک دوشکا 
حمید  دادند.  نشان  واکنش  معترض  مردم  به 
و  است  نشنیده  چیزى  این  باره  در  مى گوید: 

نمى تواند نظرى بدهد.
حمید مى گوید: سه شنبه 4 بعدازظهر در خیابان 
کوثر،  بلوار  مخابرات  روبروى  ماهشهر  سپاه 
هنگامى  که پس از برگشتن از سر کار براى کارى 
با خواهرش بیرون رفته بودند، یک اکیپ نیروى 
نظامى سواره، «در حد یک یگان زرهى سبک» 
تجهیزاتى  و  دوشکا  و  نظامى  نفربر  با  مى بینند 
از این  دست: «این اولین بار بود که من چنین 
نیروهایى را مى دیدم. فردایش سر کار هم کاران 
عرب مى گفتند، آن ها هم این نیروهاى نقاب دار 
را دیده اند و تاکید داشتند وقتى شنیده اند آن ها 
باهم صحبت مى کرده اند به هیچ  یک از لهجه هاى 
عرب هاى ایران و حتا عرب هاى عراق صحبت 
هم کاران  از  تن  سه  گفته ى  به  نمى کرده اند. 
یا  سوریه  عرب هاى  شبیه  این ها  لهجه ى  من، 
حمید:  گفته ى  به  است.»  بوده  لبنان  احتماال 
چیزى  شد،  شلوغ  کمى  که  پنج شنبه  روز  جز 
امنیتى  جو  اما  است.  نشنیده  و  ندیده  خاصى 

بسیار سنگین است.

- جراحى
«هنوز معلوم نیست چقدر جنازه در چوالن 

موالن ها مانده است.»
از  یکى  از  باال  نقل  قول  در  موالن»  «چوالن 
به  است  اشاره اى  امام،  بندر  مسیر  رانندگان 
این  که  این  و  جراحى  نیزار  چاله چوله هاى 
هنوز  است  ممکن  که  هست  مردم  نزد  گمانه 
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جایى در این نیزار یک کیلومترمربعى، جنازه اى 
از کشته هاى روز حمله ى سپاه به نیزار و مردم 
شده،  منتشر  خبرهاى  بر  بنا  باشد.  مانده  باقى 
روز دوشنبه در نتیجه ى درگیرى بین معترضان 
و نیروهاى امنیتى یک افسر نیروى انتظامى کشته 
مى شود. هویت این افسرف سروان رضا صیادى 
اعالم مى شود که بعدا در زادگاهش دزفول به 
خاك سپرده مى شود. روایت غالب این است که 
در واکنش به کشته شدن این افسر، نیروهاى سپاه 
با دوشکا بیش از ده دقیقه نیزار را به گلوله بستند 
و با توجه به برد گلوله هاى دوشکا و این واقعیت 
که پشت نیزارها خانه مسکونى قرار دارد، کسانى 
در بالکن خانه هاى واقع در خیابان اقبال جراحى 

هم زخمى یا کشته شدند. 
بى هدف  ندازى  تیرا جان باختگان  از  یکى 
عباس  جراحى،  میدان  در  سپاه  دوشکاهاى 
منصورى (عساکره) است که در فلکه ى جراحى 
مقابل نیزار چرخ میوه فروشى داشت. عباد (نام 
مستعار)، یکى از اهالى جراحى که در جریان 
بوده  نیزار  مقابل  دوشنبه  روز  درگیرى هاى 
است، مى گوید: عباس تک  پسر بود و چهار ماه 
بود ازدواج کرده بود: «بى  آن که مشارکتى در 
اعتراضات داشته باشد، در حالى  که در تالش بود 
بساط میوه فروشى اش را جمع کند و از مهلکه 
به در رود، هدف دوشکاى سپاه قرار گرفت و 

در دم جان باخت.»
در  بود،  شده  گفته  اجتماعى  شبکه هاى  در 
جریان سرکوب معترضان در میدان جراحى و 
براى کشتن آن هایى که به نیزار پناه برده بودند، 
ماموران امنیتى نیزار را به آتش کشیده اند. عباس 
چند ویدیو از نیزار و چند ُگله جایى که آتش 
«در  است:  فرستاده  «ایران  وایر»  براى  زده اند 
مقایسه با وسعت نیزار، چند نقطه ى کوچکى 
معناى  به  زدند  آتش  جاده  کنار  که  نیزار  از 
سوزاندن نیزار نبود، هرچند هدف فرارى دادن 
و در تیررس قرار گرفتن معترضان فرارى بود.»

عباد مى گوید: نمى توان به  یقین گفت تیراندازى 
در میدان جراحى مقابل نیزار را ابتدا چه کسى 
سروان  که  است  درست  «این  کرد:  شروع 
از  سپاه  نیروهاى  اما  شد،  کشته  آن جا  صیادى 
ابتدا با هدف زدن آمده بودند و به  قول  معروف 
با کسى تعارف نداشتند. هشدار دادند که باید 
مى کنند.  شلیک  وگرنه  کنیم،  تخلیه  را  آن جا 
نیروى  مثل  مى کردیم  فکر  نداد.  اهمیتى  کسى 
انتظامى هارت وپورت مى کنند و در نهایت کار 
مى کشد به تیر هوایى یا گلوله هاى ساچمه اى. 
باور نمى کردیم با دوشکا به مردم شلیک کنند؛ 
اما واقعا یک دو سه کردند و شلیک کردند؛ اما 
من واقعا نمى دانم ابتدا سروان به زمین افتاد یا 

پس از شروع تیراندازى سپاه، از طرف نیزار به 
او شلیک شد و کشته شد.»

مشخص نیست کسى یا کسانى که احتماال مسلح 
بوده اند و در میان نیزار مخفى شده بودند، چه 
زمانى به آن جا رفته بودند. عباد مى گوید: بعدا 
در پاك سازى نیزار ُکال سه اسلحه پیدا شد: «با 
شروع تیراندازى سپاه، مردم فرار کردند. بخشى 
به داخل شهرك حراجى گریختند و تعدادى به 
داخل نیزار پناه بردند؛ اما دوشکاى سپاه کامال 
بى هدف نیزار را به گلوله بست. تعدادى درجا 
تعدادى  و  سه راهى  در  همان جا  شدند.  کشته 
در  هم  نفرى  چند  شدند.  قربانى  نیزار  داخل 
اقبال  خیابان  در  خودشان  خانه هاى  بالکن 
جراحى که پشت نیزار مى افتد، زخمى شدند و 

حتا گفته مى شود یکى کشته شده است.»
نزدیک  بعثت  شهرك  در  خانه اش  که  هم  لیال 
شهرك جراحى است، از قول یکى از دوستانش 
است،  بوده  ماجرا  شاهد  او  گفته ى  به  که 
مى گوید: معترضان تجمع کرده در سه راه جراحى 
مقابل نیزار مطلقا مسلح نبودند. همه بى سالح 
بودند: «کسى از داخل نیزارها به نیروهاى سپاه 
شلیک کرد و ظاهرا یک افسر کشته شد. اما اصال 
معلوم نیست کسى که شلیک کرد از «االحوازیه 
بود»، از معترضان بود، از نیروهاى حکومتى بود. 
کسى واقعا چیزى نمى داند؛ اما سپاه در واکنش 
به تنها یک شلیک چکار کرد؟ با دوشکا همه را 
به رگبار بست. به سمت مردم معترضى که آن جا 
بخشى  کردند،  فرار  مردم  بودند.  کرده  تجمع 
وارد نیزار شدند و ماموران با سه دوشکا و حتا 
هلى کوپتر نیزار را زیر آتش گرفتند. درست مثل 
داعشى ها نیزارها را بى هدف به گلوله بستند. از 
مجروحانى که به بیمارستان منتقل شده بودند، 
همان لحظه 8 یا 9 نفر در بیمارستان نفت ممکو 

(شهرك بعثت) جان باختند.»
عباد مى گوید: به برآورد او برحسب اطالعاتى 
که از دوستان و خانواده  ها گرفته است، بیش از 
بیست نفر از معترضان در جریان این تیراندازى 
کشته شدند. عباد اضافه مى کند که به نظر او این 
نیزارها را نیروهاى امنیتى آتش نزده اند: «همین 
 االن در یکى از عکس ها که برایت مى فرستم، 
مى بینى که دوباره یکى دو تا نى جوانه زده اند. 
چیز قشنگى شده است. به  هر حال، به نظرم این 
آتش زدن ها بخشى از همان سیاست تخریب و 
ایجاد وحشت بود و کسى به خاطر آتش کشته 
نشد. آدم ها با گلوله دوشکا مردند که به هر جاى 

بدن بخورد، ُکال قطع اش مى کند.»
لیال هم مى گوید: نمى توان با قطعیت گفت در 
شدند:  کشته  نفر  چند  تیراندازى  آن  نتیجه ى 
«جنازه ى کشته  شده ها را خود ماموران بردند و 

معلوم نیست بعدا همه را تحویل خانواده ها دادند 
یا نه. کسى نمى داند. اصال معلوم نبود چه تعداد 
در نیزارها کشته شدند و چه تعداد زخمى آن جا 
جان دادند. تنها چیزى که معلوم است، این است 
که از خانواده ها براى هر جنازه اى که پس داده اند 
حسب سن و تعداد گلوله ها در بدنش بین 10 

تا 30 میلیون تومان پول گرفته اند.»
بیست   زن  یک  مورد  یک  در  مى گوید:  عباد 
ساله در بالکن خانه اش پشت نیزار هدف گلوله 
متالشى  ُکال  پایش  یک  و  گرفته  قرار  دوشکا 
شده و ناچار قطع اش کرده اند و االن گفته اند 
صادر  جان بازى  کارت  او  براى  و  ببخشید 
و  کرده اند  تباه  را  جان  یک  «آینده ى  مى کنند: 
االن مى گویند دیه مى دهیم و ایثارگر مى شوى. 
هم  تعدادى  یک  مى گوید:  عباد  بى شرف ها.» 
کشته  نیست  مشخص  و  هستند  مفقوداالثر 
شده اند یا بازداشت شده اند: «على عتیقى، فرزند 
سعید، اهل همین شهرك جراحى، از همان روز 
دوشنبه بیست و هفتم آبان، مفقود شده است و 
کسى نمى داند چه بالیى سرش آمده است. تا 
جایى که من مى دانم 10 جنازه در سردخانه ى 
بیمارستان بود و این جا هم گفتند 13 نفر کشته 
چون  باشند  بیش تر  باید  خوب  اما  شده اند. 
هستند.  مفقود االثر  هنوز  نفر  بیست  به  نزدیک 
البته شاید هم بازداشت شده باشند یا خودشان 

را جایى مخفى کرده باشند.»
در  سرکوب ها  دردناك ترین  از  یکى  شاید  اما 
ماهشهر شامل حال بخشى از شهروندان عرب  
جنگ زده شد که در یک بیغوله به نام شهرك 
«گاما» (شهرك ولى عصر) زندگى مى کنند. جایى 
که به گفته ى عباد: گویى از تاریخ و جغرافیاى 
این منطقه بیرون افتاده است، در حد نهایت فقر 
و و محرومیت: «ماموران امنیتى از روز دوشنبه 
به صورت متناوب به این شهرك حمله کرده 
آن جا  ذکور  کودکان  و  مردان  همه ى  تقریبا  و 
را بازداشت کرده و با خود برده اند. آن ها را به 
شدت شکنجه کرده و بعد بخشى از آن ها را آزاد 
کرده اند و تلخ ترین آن ها هم کودکى 11 ساله 
است که مطلقا فارسى صحبت کردن بلد نیست 
که او هم بازداشت شده است و تا توانسته اند او 
را کتک زده اند و بعد آزادش کرده اند که االن 
وضعیت روحى بسیار بدى دارد. معلوم نیست 
اصال این ها را براى چه گرفته  اند و قرار است 

چه اعترافاتى از آن ها بگیرند.»
دوم دسامبر 2019
«ایران وایر»
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ایران  در  خیابانى  اعتراض هاى  سرکوب  
سال هاست که از بُعد توان عملیاتى نیرو هاى 
شخصى ها  لباس  یا  بسیج  سپاه،  ویژه،  یگان  

مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
سال هاست که در ایران پس از سرکوب هر 
و  گزارش ها  و  تصاویر  فیلم ها،  اعتراضى، 
تحلیل هاى فراوانى از نحوه ى این سرکوب ها 
اما  مى شود؛  منتشر  سرکوب گران  سبُعیت  و 
و  روانى  کار هاى  و  ساز  به  کم تر  تاکنون 
شده  پرداخته  سرکوب ها  نوع  این  اطالعاتى 

است.
این سرکوب ها از سه جزء عملیات اطالعاتى، 
روانى و عملیاتى تشکیل مى شود که پیش تر 
در گزارشى با عنوان «نیروهاى یگان  ویژه را 
چطور براى سرکوب و کشتار مردم معترض 
متقاعد مى کنند؟» به بررسى بخشى از آن ها 
پرداختیم. این گزارش بر اساس یافته هاى چند 
پژوهش که از سوى پلیس ایران در سال هاى 
چگونگى  و  ویژه  یگان  هاى  مورد  در  اخیر 
شده،  انجام   آن ها  سوى  از  عملیات  انجام 

نوشته شده است.
سپاه پاسداران هم به  عنوان یکى از بازو هاى 
سرکوب اعتراض هاى خیابانى در ایران، طى 
این مدت چندین تحقیق و پژوهش در مورد 
روش هاى کارآمد سرکوب این اعتراض ها در 
«امام  دانش گاه  به  وابسته  فصل نامه ى  چند 

حسین» منتشر کرده است.
«عملیات  عنوان  با  پژوهش ها  این  از  یکى 
روانى و تاثیر آن بر اغتشاشات شهرى»، در 
شماره ى 77 «فصل نامه ى مدیریت بحران»، 

منتشر شده است.
در این پژوهش که مربوط به ساز و کارهاى 
اعتراض هاى  سرکوب  در  روانى  عملیات 
خیابانى در ایران است، نظرات و دیدگاه هاى 
گروهى از فرماندهان ارشد سرکوب و نُخبگان 

امنیتى درج شده است.

روانى  عملیات  ابزار   13 پژوهش،  این  در 
معرفى  اعتراض ها  سرکوب  یا  کنترل  براى 
نُخبگان  و  نظامى  ارشد  فرماندهان  که   شده 
به  کارگیرى این ابزار ها را بر اساس تجربیات 
و دیدگاه هاى خود اولویت بندى کرده اند. این 
ابزار ها در ابتدا با هدف جلوگیرى از پیوستن 
مردم به جمعیت معترضان، تضعیف روحیه 
از  ممانعت  درنهایت  و  معترضان  اراده ى  و 
کار  به  سرکوب  نیرو هاى  روحیه ى  تخریب 

گرفته مى شود.
«نُخبه ى   350 دیدگاه هاى  تحقیق،  این  در 
امنیتى» در مورد اولویت هاى به کارگیرى هر 
شده  جمع بندى   چنین  ابزار   13 این  از  یک 

است. (جدول شماره ى 14)
این جدول نشان مى دهد که «نُخبگان امنیتى» 
به  عنوان  معترضین  میان  شایعه»  «نشر  از 

کارآمد ترین ابزار عملیات روانى نام برده اند. 
این در حالى است که فرماندهان ارشد پلیس، 
استفاده از «نیرو هاى نفوذى» را مهم ترین ابزار 

کارآمد عملیات روانى توصیف کرده اند.
این جدول هم مربوط به نظرات فرماندهان 
ابزار هاى  به کار گیرى  اولویت هاى  در  پلیس 
و  بحران ها  با  مواجه  در  روانى  عملیات 
اعتراض هاى خیابانى است. (جدول شماره ى 

(16

که  مى دهد  نشان  جدول  دو  این  مقایسه 
پلیس»  «فرماندهان  و  منیتى»  ا «نُخبگان 
ارجحیت هاى متفاوتى در استفاده از این 13 
به  باال  جداول  در  اختالف  این  دارند.  ابزار 
 روشنى گویاست، اما آن چه مهم است بررسى 
و شکافتن معناى این ابزار هاى عملیات روانى 
است. این تاکتیک ها به چه معناست و چگونه 

افشاگرى از 13 ابزار جنگ روانى نظام در 
سرکوب اعتراض  ها 
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بر مخاطب تاثیر مى گذارد؟
نیرو هاى  و  اطالعاتى  و  امنیتى  سازمان هاى 
بحران»،  «آغــاز  مرحله ى  سه  در  مسلح 
به  اقدام  بحران»  «افول  و  بحران»  «گسترش 

بهره گیرى از این 13 ابزار مى کنند.

مرحله ى آغاز بحران
و  امنیتى  نهاد هاى  روانى  عملیات  مهم ترین 
«به  ابزار  از  استفاده  مرحله،  این  در  پلیس 
ُسخره گرفتن معترضین»، «به ابتذال کشاندن 
کانون  هاى  «ایجاد  معترضین»،  خواسته ى 
سالح  خلع  و  «پیش آگهى  جدید»،  خبرى 
روانى» و «تاکید بر مخاطرات بیرونى» است.

مى شود  گفته  مرحله اى  به  بحران  آغاز 
حضور  ــاده ى  آم به  تدریج  معترضان  که 
با  خود  مخالفت  تا  مى شوند،  خیابان ها  در 

را  دولتى  تصمیم  یک  یا  وضعیت  سیاست، 
ابزار کنند.

و  امنیتى  نهاد هاى  که  است  مرحله  این  در 
انتظامى متوسل به این ابزار مى شوند:

براى  معترضین:  گرفتن  ُسخره  به   -1
از  اغلب  معترضین  گرفتن  ُسخره  به 
روش هایى نظیر به تصویر کشیدن تضاد ها 
براى  تالش  و  معترضین  تناقضات  و 
دولت هاى  به  آن ها  دادن  نشان  وابسته 
خارجى استفاده مى شود. در این روش، 
تالش بر این است که معترضین و رهبران 

کنند.  معرفى  وابسته  گروهى  را  آن ها 
مهم ترین  از  یکى  روش  این  از  استفاده 
تکنیک هاى جمهورى اسالمى در سرکوب 
اعتراض ها طى 40 سال اخیر است. طى 
خیابانى  اعتراض  هیچ  تقریبا  مدت  این 
اسالمى  جمهورى  مقام هاى  که  نبوده 
دولت هاى  سوى  از  که  نباشند  مدعى 
غربى سازمان دهى و حمایت  شده است.

2- به ابتذال کشاندن خواسته ى معترضین: 
سال   40 طى  که  کسانى  خواسته هاى 
آمده اند،  خیابان ها  به  ایران  در  گذشته 
گرفته  ُسخره  به  گوناگون  روش هاى  با 
شده است. این یک تکنیک روانى است 
رسانه هاى  سیاست  از  ثابتى  جزء  به  که 
تبدیل  اسالمى  جمهورى  تبلیغاتى  و 
با  نظام  تکنیک،  این  در  است.  شده 

استفاده از رسانه هاى خود تالش مى کند 
خواسته هایى نظیر عدالت خواهى، آزادى، 
دموکراسى و حتا اعتراض به سیاست هاى 
محلى،  خواسته هاى  به  را  اقتصادى 
تقلیل  رجوع  رفع  و  قابل  و  کم اهمیت 
دهد. در این تکنیک است که خواسته ى 
معترضان به آسفالت کردن یک خیابان، 
وجود چاله در یک کوچه یا آب گرفتگى 

یک جوى آب تقلیل داده مى  شود.
جدید:  خبرى  کانون  هاى  ایجاد   -3
به  براى  اسالمى  جمهورى  مقام هاى 

ُکنش هاى  کــردن  منحرف  و  حاشیه 
خبرسازى  از  همواره  خیابانى،  اعتراضى 
و واقعه  سازى موازى بهره  مى برند. این 
خبرسازى ها که تالش مى شود از جذابیت 
باالیى برخوردار باشد، نخستین هدف اش 
تحت الشعاع قرار دادن ُکنش هاى اعتراضى 
در خیابان هاست. در جریان اعتراض هاى 
هم  بنزین  شدن  گران  به   1398 آبان 
مقام هاى جمهورى اسالمى ُحکم نهایى 
فعاالن محیط  زیست را علنى کردند، تا 
سرکوب ها  موضوع  از  را  اذهان  کمى 
کنند.  منحرف  اعتراض ها  و  کشتار ها  و 
در  اینترنت،  قطع  با  هم چنین  آن هــا 
وهله ى نخست مانع از دست یابى مردم 
به اطالعات شدند و بعد قطع اینترنت را 
به موضوعى موازى با اعتراض ها به گران 
شدن بنزین تبدیل کردند، تا تمرکز ها به 

اعتراض هاى خیابانى را بشکنند.
روانى:  سالح  خلع  و  پیش آگهى   -4
و  رسانه ها  طریق  از  ایــران  مقام هاى 
شبکه هاى اجتماعى خود به  طور معمول 
پیش از وقوع هر اعتراض خیابانى یا ُکنش 
اجتماعى، خواسته ى معترضان را از زبان 
مقام هاى محلى یا نمایندگان مجلس و یا 
حامیان خود در توده ها، آن  هم به  صورت 
خفیف، مطرح مى کنند و بعد براى حل  و 
فصل یا تحقق این خواسته ها، راه کار هاى 
ُکلى و مبهم ارائه مى  کنند، تا از این طریق 
را  معترضان  صریح  خواسته هاى  بتوانند 
از  استفاده  با  دهند.  قرار  تحت الشعاع 
جمهورى  که  است  روانى  تکنیک  این 
اسالمى تا حدودى توانسته مانع از انتقال 
و گسترش پیام هاى اقناعى معترضان به 

سایر بخش هاى جامعه شود.
5- تاکید بر مخاطرات بیرونى: برجسته  
سازى خطرات بیرونى، به  خصوص اگر ما 
به ازاى بیرونى داشته باشد، موجب انفعال 
معترضان  صفوف  به  پیوستن  در  توده ها 
است. در جریان اعتراض هاى سال 1396 
و سال 1398 هم مقام هاى جمهورى بارها 
نسبت به هم سرنوشت شدن مردم ایران با 
مردم سوریه و عراق هشدار دادند، تا از 
این طریق آن ها را از پیوستن به صفوف 
جمهورى  مقام هاى  بازدارند.  معترضان 
وسعت  دادن  نشان  با  هم چنین  اسالمى 
آبان  اعتراض هاى  از  ناشى  تخریب هاى 
1398، که بر اساس بسیارى از گزارش ها 
صورت  ویژه  یگان   نیرو هاى  سوى  از 
گرفته بود، نیز در پُررنگ کردن این پیام 
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تالشى مضاعف کردند.

مرحله ى استمرار و شدت بحران
با افزایش دامنه ى بحران و شدت گرفتن ابعاد 
آن، نهاد هاى امنیتى، اطالعاتى و نظامى، فاز 
دوم استفاده از این ابزار هاى عملیات روانى را 
در دستور کار خود قرار مى دهند. این ابزار ها 
عبارت اند از «ایجاد ترس و وحشت در میان 
مردم»، «ایجاد سپر بال»، «پرونده سازى براى 
رهبران اعتراض ها»، «فرستادن نفوذى در میان 
«حرکت هاى  و  «اعتراف گیرى»  معترضان»، 

توده اى».
6- ایجاد ترس و وحشت در میان مردم: 
چون  هم  گر  سرکوب  حکومت هاى 
اغراق آمیز  نمایش  با  اسالمى  جمهورى 
رفتار هاى خشونت آمیز معترضان و دمیدن 
گرفتن  عهده  بر  و  خشونت ها  این  در 
عمومى  اموال  تخریب  از  زیادى  بخشى 
و سپس نمایش گسترده ى تخریب ها و 
تالش  خود  رسانه هاى  در  خشونت ها 
وحشت  و  ترس  مردم  میان  در  مى کنند 
بخشى  حکومت هایى  چنین  کنند.  ایجاد 
مامور  را  خود  سرکوب  نیرو هاى  از 
به   و  عمومى  اموال  گسترده ى  تخریب 
خصوص اموال مردم مى کنند، تا از این 
طریق افکار عمومى را نسبت به ادامه ى 
این اعتراض ها و آینده ى نامعلوم چنین 
اعتراض هایى حساس کنند. یکى دیگر از 
مهم ترین کارکرد هاى این ابزار، زمینه چینى 
بازداشت  معترضان  مجازات  و  محاکمه 

 شده به اتهام تخریب اموال مردم است.
بحران ها  تشدید  با  بال:  سپر  ایجاد   -7
حکومت هایى  خیابانى،  اعتراض هاى  و 
از  برخى  اسالمى  جمهورى  هم چون 
عوامل درونى حکومت خود را (مدیران 
عوامل  عنوان  به   سه)  یا  دو  درجه ى 
خیابانى  اعتراض هاى  آغاز  و  نارضایتى 
معرفى مى کنند و با برکنارى آن ها تالش 
مى  کنند اعتراض ها را خاموش یا کنترل 
کنند. این تکنیک زمانى کارآمد است که 
تنها  و  نشده  فراگیر  نارضایتى  دامنه ى 
چند منطقه ى مشخص را در برمى گیرد. 
نیز  ماه  آبان  ناآرامى   هاى  جریان  در 
گروهى از محافظه کاران از دولت مستقر 
به  عنوان عامل اصلى بروز این اعتراض ها 
به  رسیدگى  خواستار  و  مى برند  نام 
سیاست  اجراى  در  آن ها  «ناکارآمدى» 
تالش  آن ها  هستند.  بنزین  شدن  گران 
مى کنند، تا دولت را مسئول این وضعیت 

معرفى کنند، تا از سویى دامن حاکمیت 
و رهبر جمهورى اسالمى از این بحران 
مقدمات  دیگر  سویى  از  و  کنند  پاك  را 
را  دولتى  مدیران  از  گروهى  برکنارى 

فراهم کنند.
8- پرونده سازى براى رهبران اعتراض ها: 
و  اعتراض ها  رهبران  علیه  اتهام افکنى 
انتشار اخبار، گزارش ها و تصاویر جعلى 
از این رهبران از دیگر ابزار هاى عملیات 
در  است.  سرکوب گر  دولت هاى  روانى 
را  رهبران  که  مى شود  تالش  روش  این 
و  خارجى  دولت هاى  به  وابسته  افرادى 
مامور اجراى برنامه هاى این دولت ها در 
اعتراض هاى  کنند.  معرفى  کشور  داخل 
آبان ماه هم هرچند که رهبرى نداشت، 
بارها  اسالمى  جمهورى  مقام هاى  اما 
دولت هاى غربى را متهم به سازمان دهى 

و حمایت از این اعتراض ها کردند.
معترضان:  میان  در  نفوذى  فرستادن   -9
به  طور  امنیتى  و  اطالعاتى  نهاد هاى 
معمول از برخى نفوذى هاى خود براى به 
انحراف کشیدن اعتراض ها بهره ى مهمى 
مى برند. نفوذى ها با نشر شایعه، دامن زدن 
بزرگ نمایى  و  معترضان  اختالفات  به 
عواقب ادامه ى اعتراض ها تالش مى کنند 
این اعتراض ها را به انحراف کشانده یا 

متوقف کنند.
گروهى  بازداشت  اعتراف گیرى:   -10
از معترضان و اعتراف گیرى از آن ها در 
از  اعتراضى  هر  آغاز  نخست  روز هاى 
دیگر ابزار هاى عملیات روانى دولت هاى 
اعتراف ها  این  پخش  است.  سرکوب گر 
ممانعت  معترضان،  ترساندن  هدف  با 
تهییج  و  معترضان  به  مردم  پیوستن  از 
چه  هر  سرکوب  براى  میدانى  نیرو هاى 
سریع تر و خشونت بار اعتراض ها صورت 

مى گیرد.
صورت  در  توده اى:  حرکت هاى   -11
و  بحران  بعاد  ا گسترش  و  استمرار 
نهاد هاى  اعتراض ها،  پایان  از  پس  حتا 
از  یافته  سازمان   توده هاى  حکومتى 
دولتى  سازمان هاى  و  اداره ها  و  مدارس 
تجمع  برگزارى  براى  را  حاکمیتى  و 
میدان  وارد  و  بسیج  خود  از  حمایتى 
توده هاى  صحنه هاى  نمایش  مى کنند. 
تکنیک  هاى  کمک  با  هزارنفرى  چند 
پیش رفته ى فیلم بردارى از طرفى موجب 
تردید در میان معترضان شده و از طرف 
دیگر بر اساس اصل هم رنگى، توده هاى 

خاموش یا بى طرف را تشویق به پیوستن 
سرکوب گر  دولت هاى  حامیان  جمع  به 
زمانى  ــدام،  اق و  حرکت  این  مى کند. 
اثر گذارى باالیى دارد که هم راه با پیام هاى 
حکومت ها  رهبران  تهدید آمیز  و  کوبنده 
باشد.  هم راه  نظامى  ارشد  فرماندهان  یا 
در  حکومت  حامیان  آذر  چهارم  تجمع 
میدان انقالب تهران با سخن رانى حسین 
علیه  پاسداران،  سپاه  فرمانده  سالمى، 
از  یکى  بنزین  شدن  گران  به  معترضان 
روشن ترین مصادیق این ابزار است که به 
یکى از اصلى ترین و مهم ترین ابزار هاى 
عملیات روانى جمهورى اسالمى در 40 

سال گذشته تبدیل شده است.

«ایران وایر»
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یاران ناشناخته ام
چون اختران سوخته

چندان به خاك تیره فرو ریختند سرد
که گفتى

دیگر زمین همیشه شبى بى ستاره ماند.
 

آن گاه، من که بودم
جغد سکوت النه ى تاریک درد خویش،

چنگ ز هم ُگسیخته ى زه را
یک سو نهادم

فانوس برگرفته به معبر در آمدم
گشتم میان کوچه ى مردم

این بانگ با لبم شررافشان:
«- آهاى !

از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید!
خون را به سنگ فرش ببینید...!

این خون صبح گاه است گویى به سنگ فرش  
کاین گونه مى تپد دل خورشید

در قطره هاى آن...»
 

بادى شتاب ناك گذر کرد
بر خفتگان خاك،

افکند آشیانه ى متروك زاغ را
از شاخه ى برهنه ى انجیر پیر باغ...

«- خورشید زنده است!
در این شب سیا که سیاهى ست روسیا

تا قندرون کینه بخاید 
از پاى تا به سر همه ى جانش شده دهن،

آهنگ ُپر صالبت تپش قلب خویش را 
من

روشن تر،
ُپر خشم تر، 

ُپر ضربه تر شنیده ام از پیش...
از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید!

از پشت شیشه ها 
به خیابان نظر کنید!

از پشت شیشه ها به خیابان
نظر کنید...!»

از پشت شیشه ها ...
 

نوبرگ هاى خورشید 

بر پیچک کنار در باغ کهنه رست.
فانوس هاى شوخ ستاره 

آویخت بر رواق گذرگاه آفتاب...
 

من بازگشتم از راه،
جانم همه امید

قلبم همه تپش.
چنگ ز هم گسیخته ى زه را

زه بستم.
پاى دریچه،

نشستم 
و ز نغمه یى

که خوانده اى ُپر شور
جام لبان سرد شهیدان کوچه را

با نوش خند فتح 
شکستم:
«- آهاى!

این خون صبح گاه است گویى به سنگ فرش 
کاین گونه مى تپد دل خورشید 

در قطره هاى آن...
از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید 

خون را به سنگ فرش ببینید!
خون را به سنگ فرش 

بینید!
خون را 

به سنگ فرش...»

بر  سنگ فرشبر  سنگ فرش
   

احمد شاملو



یک تقاضا  از  مسئولین محترم  سایت ھای  اینترنتی

امکان  که  اندازه  همان  به  است!  عجیبى  دنیاى  اینترنت،  دنیاى 
تبادل اطالعات را در گستره ى جهان به سهولت و سرعت امکان پذیر 
مى کند، اما مرزهاى قانون مندى را نیز در هم مى شکند و به هرج و 
مرج غریبى دامن مى زند. به ویژه وقتى که صحبت از کاربرد اینترنت 
در جایى است، که نه رعایت قانون کپى رایت الزامى است و نه عرف 

دیگرى پاس داشته مى شود.
برخى از سایت هاى اینترنتى، پاره اى از مقاالت دفترهاى «نگاه» را با 
حذف لوگو و مشخصات آن بر روى سایت خود قرار مى دهند. و بعضى 
دیگر از سایت ها نیز، بدون آن که لطف خود را شامل حال «نگاه» 
کنند و آگهى انتشار دفترهاى آن را درج نمایند و یا حتا تماسى براى 
درج این یا آن مقاله ى این دفترها در سایت خود بگیرند، گاه حتا به 
فاصله ى یکى دو ساعت از انتشار آن ها، دست چینى از مقاالت «نگاه» 

را به میل و اختیار خویش روى سایت خود مى گذارند. 
ایجاب  را  توضیح  این  ارائه ى  نادرست،  و  نابسامان  وضعیت  این 
عطف  با  که  است،  سوسیالیستى  نشریه ى  یک  که «نگاه»  مى کند 
توجه به ضوابط شناخته شده ى فعالیت مطبوعاتى منتشر مى شود. 
فرمت اینترنتى دفترهاى «نگاه» - که ناشى از ضعف بنیه ى مالى 
براى انتشار چاپى و هم زمان اینترنتى آن، عدم وجود یک شبکه ى 
قانون مند توزیع کتب و نشریات سیاسى و فرهنگى و بازگشت بى 
این ها:  همه ى  از  مهم تر  و  آن ها،  فروش  پول  منصفانه ى  و  دردسر 
ضرورت رساندن سریع نشریه به دست فعالین جنبش کارگرى در ایران 
است - ذره اى از بار این ضوابط نمى کاهد و استفاده ى غیر مجاز و 

بعضا غیر اصولى (حذف لوگو و مشخصات) آن را فراهم نمى آورد.
در همین مدت، اما برخى دیگر از سایت هاى اینترنتى بدون هیچ گونه 
ارتباطى با «نگاه»، با اعالم انتشار و درج جلد هر دفتر «نگاه»، به ابتکار 
خود به آن لینک داده اند، و ضمن رعایت ضوابط فعالیت مطبوعاتى، 
این امکان مناسب را هم براى مراجعه کنندگان به سایت هاى خود به 
وجود آورده اند که با مجموعه ى مقاالت این دفترها آشنا و خواندن 
یکى یا چند یا همه ى این مقاالت را به تشخیص خود انتخاب نمایند.

مسئولین  از  اصولى،  روش  این  کارگیرى  به  از  فراوان  تشکر  ضمن 
از  مقاالتى  درج  به  مجاز  غیر  طور  به  که  سایت هایى  آن  محترم 
منت  ما  بر  که  مى کنیم  تقاضا  مى کنند،  مبادرت  دفترهاى «نگاه» 
بگذارند و به دفترهاى «نگاه» لینک بدهند. به این ترتیب، نه فقط 
به یک تالش جمعى براى انتشار یک نشریه ى سوسیالیستى احترام 
گذاشته مى شود؛ نه فقط امکان مناسبى براى مراجعه کنندگان به 
این سایت ها براى خواندن مقاله یا مقاالتى از دفترهاى «نگاه» به 
دفترهاى  به  نیز  ارزنده اى  کمک  که  مى گردد؛  فراهم  خود  تشخیص 
«نگاه» براى شکستن سانسور جمهورى اسالمى در پخش گسترده ى 

یک نشریه ى سوسیالیستى مى شود. 
* * *

«نگاه» یک نشریه ى سوسیالیستى و حاصل یک کار جمعى است، آن 
را مثله نکنید! و به مثله شدن آن هم اجازه ندهید!

* * *

مسئولیت مقاالتى که در «نگاه» درج مى شوند، 
با نویسندگان آن هاست. تنها مطالبى که با 
نظرات  مبین  باشند،  شده  امضا  «نگاه»  نام 
و  نظرات  مسئولیت  هستند.  نشریه  رسمى 
سیاست رسمى «نگاه»، تماما، با سردبیر است.
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