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مبارزه اقتصادی طبقه کارگر از مبااثاو م ملا اااه هاای ما ا  

کلمکل ای اجتماعی م سیاسی جامعه ایران است.  اهمیت ایا  

مسئاه به مراتب م متر از پدیده تحوالت فاکاری ملارمطایات م 

تحوالت مربوط به مدنیت م تاوداد دماکاراسای در ایاران اسات. 

 باالخره، یک زمانی می بایست نوبت زبان  فارسی م سرزمی 

ایران ه  برسد، یک اعتصاب کارگری بتواند انبوه زباده های  فکری ثاشیه آنرا کنار بزند م با همه مزن م قامت شایسته خاود  اباراز  

مجود کند. ای  یک تحول بزرگ م اجتناب ناپذیر، بسیار فراتر از یک پرمباماتیک نخ نمای دنیای جریانات چپ در باب اهمیت م تاقاد  

است، باید آنرا شناخت، شناساند، قادر گاذاشات  م تاقاویات کارد.  نیمه  راهمبارزه اقتصادی یا سیاسی  است، یک تحول غول آسا م در 

جامعه ایران باید یاد بگیرد، باید در ادگوها م برداشت های خود در مف و  عدادت، مبارزه جویی، در مودفه نقد خویش از مضع موجود، 

ق رمانان، رهبران م ابزارهای تحول شخ  زده شود. در امدی  قد  باید ای  عرصه را از بیرق ای بلدت گمراه کننده م نفرت انگیاز ددر 

ب تری  ثادت دمستی های خاده خرسه( از نوع "محرممان" م "مظاومان" پاک نمود؛ رهبران  آن را از ستایل اای قایبای "شاورشایاان 

نان" معاف  کرد؛ تلکل م سازماندهی کارگران را در دسترس قرار داد،  ای  مبارزات م مکانیس  م سرنوشت آنا اا را هامااناهاور کاه 

 هست م باید باشد در کف فابریک ا م محیت کارگری؛ با افت م خیزها، اشتباهات م دستامردهایش تقویت کرد م به جاو برد.  

 افق های نازل در مقابل 

ایرانمبارزه  اقتصادی طبقه کارگر در   

این سوال و تشویش بزرگ جمهوری اسالمی در راس بورژوازی ایران در تالطم هایی ااید رمرمای  

بود. در مورد نقیط قوت و تیثیرات این اعتصیبیت زیید گفته شد  است. امای هاناوز جای دارد از یا  

پدید  و رنهم از تقسیم قدرت دوفیکتو در شوش سخن گفت. اعتصیب نه فقط کیرخینه نیشکر بلاکاه کال 

شهر شوش را در کنترل سندیکی قرار داد  بود. اق داشتند. اعتصیب هفت تپه نه فقط  تصفیه اسایب 

بی  اکومت در پیسخ به تیمین نییزهیی مردم زامتکش بود، بلکه  عدم صالایت  اکومت را اعالم میداشت و ی  ادعیی سید  را جیر میزد: گم 

 شوید!

امروز، روزی از روزهی در بررسی نبردهیی بزرگ اتایدیه هیی این مرز و بوم  شهر شوش قبل و باداد از رمر مای  را زیار مر  بایان قارار  

و جی خواهند داد. سندیکی را در مقیبل این سوال قرار خواهند داد:  بیاعتمید و همراهی وسمپیتی ی  شهر  چه میشد کرد و چه شد؟ سوال اینست ک

طبقیتی این سوال تدالاق دارد.   –چگونه کیرگران هفت تپه و سندیکیی رنهی متادتر، منسجم تر بیرون رمد  اند؟ تدیونی هی به فضیی قدرتمند میدی 

این سوال مرز گمشته و ریند ، مرز در جی زدن و پیروزی را رقم میزند. بدون ش  تی همین جی زامتکشین شوش و کیرگران و افکیر عمومی بای 

 امییت بیدریغ تیکنونی شییسته رنند که سندیکیی خود را در مقیبل این سوال بییبند. 

 سندیکای هفت تپه با شهر شوش چه خواهد کرد؟
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  از گرسنگان تا شورشیان

  لزوم باز تعریف صورت مسئله -مبارزه اقتصادی 

  سابقه و سایه سنگین تاریخی –مبارزه اقتصادی 

  اول: تحوالت حول مشروطیت

  و حکومت رضاشاه 9191دوم: تحوالت سالهای 

  15سوم: تحوالت انقالب 

  حکومت  و  احزاب وجریانات بورژوایی -مبارزه اقتصادی 

  االکلنگ "اقتصادی یا سیاسی"

  کدام مبارزات، کدام زمینه ها؟ -مبارزات اقتصادی

  مبارزه اقتصادی و سرکوب

 یک چشم انداز –مبارزه اقتصادی 

 مقدمه
این نوشته نگیهی به مبیرز  اقتصیدی طبقه کیرگر در ایران 

بسیج و سیزمیندهی نیروی طبقه   مدیصر مشخصی چگونگی
کیرگر در این مسیر است. مبیرز  اقتصیدی طبقه کیرگر در 

در قیلبی گسترد  و ی  پدید  عینی   ایران
چرک و خون ایکمیت سرمییه در عمق   است.  نوشته  فرض

همه وجوهیت زندگی و مدیشت طبقه کیرگر غیر قیبل انکیر است 
و این کیبوس همچنین بر سرنوشت جیمده کیرگری در رن 

در ی  جیمده پرتالطم همه جریینیت    جغرافیی سنگینی میکند.
از درون و بیرون اکومت از موقدیت و مبیرزات اقتصیدی تیثیر 

تیریخی عرصه اقتصیدی   پمیرفته و بدنبیل تیثیر بر رن بود  اند.
مبیرز  طبقه کیرگر میدان ابراز وجود کمونیستهی شنیخته شد  
است و کمونیستهی شیخص مهم سرنوشت این مبیرزات به اسیب 
رمد  اند. نوشته قصد ارزییبی از مبیرزات موجود و مواضع و 
ارزییبی جریینیت چپ و کیرگری را مد نظر ندارد. در عوض و 

را تدقیب میکند:   نوشته جهت مدکوس  برای سهولت کیر،
میرکس و انگلس بیز تدریف کرد  و   صورت مسئله را بی کم 

و بی کدام   دو سوال را در مقیبل خود قرار میدهد: کدام کمونیستهی
 (1)   فدیلیت هی؟

این تاوالت   ایران ربستن تاوالت مهم اجتمیعی و سییسی است.
میتواند چه بسی به ی  طوفین سییسی توام بی سقوط جمهوری 

چگونگی این تاول و سرنوشت رن به   منتهی گردد.  اسالمی
مبیرز  موجود اقتصیدی طبقه کیرگر گر  خورد  است. دو انقالب 
قبلی، انقالب مشروطیت و انقالب بهمن، از مبیرزات اقتصیدی 
کیرگران مییه گرفتند و بر انکیر بددی این مبیرزات منتهی 
گردیدند؛ تاول بددی ارف رخر را همین امروز میطلبد. مبیرز  

اقتصیدی طبقه کیرگر سوال امروز است، و کشمکش هیی اید و 
عرصه   تدیین کنند  پیشی گرفته اند. باران و بیکیری و فالکت

را به عرصه اصلی تاوالت تبدیل سیخته است، مهمتر   اقتصیدی
اینکه مبیرزات گسترد  کیرگری در این زمینه پیسخهی و نه وعد  
هی را به مصیف یکدیگر برد  است. تنش و کش و قوس جریینیت 
اصلی سییسی از چپ تی راست برای انطبیق بی مبیرزات 
اقتصیدی طبقه تمیشییی است؛ سنگ روی سنگ بند نیست. برنیمه 
و تبلیغیت و پالتفرم هی در ایل دگرگونی است. کمونیستهی به 
مدنیی اجتمیعی و فراتر از اازاب مدین نه در موقدیت تدیین 
روندهی بلکه خود موضوع تغییر هستند. مبیرزات اقتصیدی طبقه 
کیرگر در پرشورترین و مسیعدترین موقدیت خود در انتظیر 
کمونیست هی و را  الهیی کمونیستی در جی میزند. کدام 

نتیجه اعتراضیت جیری و ریند  این   کمونیستهی و بی کدام فدیلیت؟
    مبیرزات در پیسخ این سوال نهفته است.

 از گرسنگان تا شورشیان
مبیرز  اقتصیدی طبقه کیرگر از مبیاث و مشغله هیی مهم 

صرف عطف   کشمکشهیی اجتمیعی و سییسی جیمده ایران است.
توجه به این پدید  بنظر من نشینه بلوغ سییسی جیمده است، نشینه 
غلبه واقدیت و اقییق سید  در مبیاث و کند و کیش هیی 
نیروهیی دخیل در تاوالت بزرگ اجتمیعی این جیمده است. 
بنظر من اهمیت این مسئله به مراتب مهمتر از پدید  تاوالت 
فکری مشروطیت و تاوالت مربوط به مدنیت و تولد دمکراسی 
در ایران است. بیالخر ، ی  زمینی می بییست نوبت زبین 
فیرسی و سرزمین ایران هم برسد، ی  اعتصیب کیرگری بتواند 

فکری ایشیه رنرا کنیر بزند و بی همه وزن و   انبو  زبیله هیی
ابراز وجود کند. این ی  تاول بزرگ و   قیمت شییسته خود

اجتنیب نیپمیر، بسییر فراتر از ی  پروبلمیتی  نخ نمیی دنییی 
جریینیت چپ در بیب اهمیت و تقدم مبیرز  اقتصیدی یی 

است، بیید رنرا  را   نیمه است، ی  تاول غول رسی و در  سییسی
و تقویت کرد. جیمده ایران بیید   شنیخت، شنیسیند، قدر گماشت

یید بگیرد، بیید در الگوهی و برداشت هیی خود در مفهوم عدالت، 
مبیرز  جویی، در مولفه نقد خویش از وضع موجود، قهرمینین، 
رهبران و ابزارهیی تاول شخم زد  شود. در اولین قدم بیید این 
عرصه را از بیرقهیی بشدت گمرا  کنند  و نفرت انگیز )در 
بهترین ایلت دوستی هیی خیله خرسه( از نوع "مارومین" و 

رن را از ستییشهیی قالبی   "مظلومین" پیک نمود؛ رهبران
کرد؛ تشکل و سیزمیندهی کیرگران را   "شورشیین نین" مدیف
این مبیرزات و مکینیسم و سرنوشت رنهی   در دسترس قرار داد،

را همینطور که هست و بیید بیشد در کف فیبریکهی و ماالت 
کیرگری؛ بی افت و خیزهی، اشتبیهیت و دستیوردهییش تقویت کرد 

 و به جلو برد.

 لزوم باز تعریف صورت مسئله -مبارزه اقتصادی 
ایجید و تضمین صف متاد کیرگری در مبیرز  علیه سرمییه 
صورت مسیله مبیرز  اقتصیدی طبقه کیرگر را تشکیل میدهد. 

کشمکش طبقیتی ی  کشمکش چند وجهی و دائمی؛ امی در 

 افق های نازل در مقابل 

ایرانمبارزه  اقتصادی طبقه کارگر در   
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نهییت ی  پدید  میدی است. مدرفت و رگیهی برای طبقه کیرگر 
ی  ضرورت انکیر نیپمیر است. امی جنگ را در عمل جز بی 

علم شنیخت   ابزارهیی میدی نمیتوان پیش برد. میرکسیسم نه فقط
مکینیسم هیی کیرکرد جیمده کیپیتیلیستی بلکه مهمتر از رن علم 

مبیرز  طبقیتی و مهمتر از هر چیز مبینی پیروزی   شنیخت
است. این پیروزی را بیید بر متن داد  هیی موجود قدم   پرولتیریی

تدارک ی  انقالب و شکل دهی ی  اکومت   یه قدم، بی
کیرگری سیخت و به سرانجیم رسیند. میرکس جزیییت هیبت و 
ظرفیتهیی نکبت سرمییه را روشن سیخت و مبشر کمونیزمی شد 
که طبقه کیرگر زیر یوغ سرمییه کمر راست خواهد کرد، و در 
هر قدم از مبیرز  امروز شکو  فردا را نیز بی خود یدک میکشد. 
مبیرز  اقتصیدی جوهر  مات خوش بینینه، بخشی و از ملزومیت 

      است.  طبقه کیرگر و کل جیمده  نقشه را  کمونیستهی برای

  

سرمییه ظلم و نیبرابری را به اد اعال و فراتر از تمیم تیریخ 
طبقیتی رسیند  است. سرمییه در عین ایل گورکنین خود را در 
بهترین و منیسب ترین موقدیت کنیر هم قرار داد  است. کدام 
کیرگر و عضو خینواد  کیرگری است که بی گوشت و پوست خود 
استثمیر واشیینه سرمییه را بر خود و هم طبقه ای هیی خود 
تشخیص ندهد؟ کدام کودک دبستینی است که تمرکز کیرگران و 
تسلط کیرگران بر شریینهیی اصلی جیمده را نبیند و نداند اگر 
کیرگران متاد شوند، این بسیط دو روز دوام نخواهد داشت؟ نه 
فقط این، بلکه بدالو ، کیرکرد طبیدی سرمییه، منطق سود و 
انبیشت و بیزتولید سرمییه مستلزم تدرض دائمی به مدیشت طبقه 
کیرگر است. کیرمزدی کیرگر را در لبه پرتگی  نیستی قرار 
میدهد، او را به تنهییی و فردگرایی سوق میدهد و در عین ایل 
هر روز بی تدرض به پییه ای ترین رگه هیی اییت به شالق 

متاد شوند و مبیرز  کنند. مبیرز  اقتصیدی لوال و   میکشد که
 تخته پرش میین فردگرایی و اتاید میین صفوف کیرگران است.

ترس و تنهییی، فردگرایی، پنی  بردن   در کنکیش کیرمزدی است
به را  ال هیی فردی و کوتی  مدت در مسیر ی  اعتصیب 
مدنیی واقدی خود را پیدا میکند. شغل و دستمزد 

فقط نین شب، سرپنی ، سالمتی و درمین کل خینواد ؛   نه  سرمنشی
نه فقط سر نخ تاصیل کودکین، دلخوشی هیی امروز و امید 

و ااترام و علقه سرمییه دوستی و   فرداهیی در را ؛ بلکه همه
ارمت فردی و اجتمیعی است. اخراج و بیکیری رن "رنگ 

است که پیدا کردن کسی که استثمیر کند به   بیالتر از سییهی"
ی  اسرت کشند  تبدیل میگردد. در این چهیرچوب شرکت در 
ی  اعتصیب تی چه برسد به رهبری و سیزمیندهی ی  اعتصیب 

در ی  اعتصیب و   صد البته مستلزم شجیعت است؛ شرکت
سنگ کیرگر دیگر را بر سینه کوبیدن صد البته نشینه درجه بیال 
از خود گمشتگی میبیشد؛ امی در مقیبل همه برایی مبیرز  

اقتصیدی در زدودن جنبه هیی اخالقی و فردی کیرگران و 
همراهی رنهی بی اعتراضیت و اق طلبی هم طبقه ای هیی خود 
است. در اکمت مبیرز  اقتصیدی ترس و فردگرایی ریشه در 
پدید  هیی میدی دارند؛ در منطق مبیرز  اقتصیدی منیسبیت ایکم 

تولید و   سرمییه ترس و تنهییی را به اصل جیمده تبدیل، دائمی
بیزتولید میکند؛ و در اکمت مبیرز  اقتصیدی اتاید کیرگری نیز 

همه صالبت مبیرز    از پییه هیی میدی برخوردار میشود.
اقتصیدی در مدنیی عملی و در زندگی روزمر  است، اینجی 
اتایدیه چتر دههی پیوند و فدیلیت مشترک است که بنوبه خود 

برای ی  اعتراض را بی خوش بینی گر    تصمیمیت اتایدیه
 میزند.

طبقه بر منیفع   مبیرز  اقتصیدی همبستگی و تشخیص منیفع
در   فردی را در عمل به ت  ت  کیرگران "نمییموزد"، بلکه

زندگی کیرگر عجین میسیزد، از زواییی پنهین زندگی طبقیتی به 
جلوی صانه میراند. هر اعتصیب در طول زمین به دشمنی 

گرسنگی و پول   بزرگتر علیه همبستگی کیرگری تبدیل میگردد،
مهمترین ابزار کیرفرمی تنهی بی مشیرکت جمدی و خیلصینه جمع 
کیرگران قیبل جبران است و این جز بی اولین بیرقه هیی تفکر و 

صندوقهیی تدیونی،   روشهیی سوسییلیستی ممکن نیست...
صندوقهیی همبستگی، جمع هیی همییری کیرگری در ماالت، 
فدیلیتهیی از نوع "کیرگران نمیگمارند کسی تنهی بمیند" ، 

در تاکیم غیرت و همت و گمشت کیرگری،   فدیلیتهییی
فدیلیتهییی از نوع تقدس اتایدیه کیرگری، فدیلیتهییی از نوع 

از کمترین زمینه هی   "کمونیستهییی که مشکالتی را ال کردند"
و شخصیتهی در میین کیرگران برخوردارند. مبیرزات اقتصیدی 
مبنیی بسیج بیشترین طیف کیرگران، مستلزم فدیلیت مستقیم رگی  
ترین و از خود گمشته ترین رهبران است، فدیلین مابوبی که 

از سرنوشت مشترک   تخم "اتی بی اختالف سییسی، می کیرگران
منیفع مشترکمین را پیس بداریم و   برخورداریم، و می میتوانیم

این کیر کمونیستهی   متاد بیشیم " بپیشند و در عمل افظ نمییند.
 بیید بیشد و )و به هر درجه( غییب است.  است،

 سابقه و سایه سنگین تاریخی –مبارزه اقتصادی 
طبقه کیرگر ایران فیقد مکینیسم هی و سنت هیی اتاید پییه ای 

از مبیرزات   کیرگری است. جز در موارد مادود کمتر نشینی
طبقه   اقتصیدی بی مضمون و چشم انداز طبقیتی را در سیبقه

نگی  اول، در کشوری بی   سراغ گرفت. چنین اکمی، از همین
سیله  ١١١  اازاب کمونیستی و اعتصیبیت کیرگری در سیبقه

خود غیر قیبل هضم بنظر خواهد رسید. در تیریخ مبیرز  طبقیتی 
دو   کیرگری در ایران سه دور  مهم قیبل تشخیص است که

انقالب و ی  تدویض اکومت را در پی داشته اند و بی 

شغل و دستمزد سرمنشا  نه  فقط نان شب، سرپناه، سالمتی و درمان کل خانواده؛ نه فقط سر نخ تحصیل کودکان، دلخوشیی ایا      

امروز و امید فردااا  در راه؛ بلکه امه  سرمایه دوستی و علقه و احترام و حرمت فرد  و اجتماعی است. اخراج و بیکار  آن 

 .   است که پیدا کردن کسی که استثمار کند به یک حسرت کشنده تبدیل میگردد“ رنگ باالتر از سیاای”
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و   اعتصیبیت بزرگ و به کرسی نشیندن قینون کیر همرا  بود 
مبیرزات اقتصیدی و سییسی   به این مدنی بنی به تدبیر رایج بی

 طبقه مشخص میگردند.

 اول: تحوالت حول مشروطیت

و در بهبوهه ١٠١١ازب سوسییل دمکرات ایران در سیل  
انقالب مشروطیت در برنیمه خود خواهین رزادی تشکیل سندیکی 
و رزادی اق اعتصیب گردید. همین خواستهی در برنیمه در 
برنیمه جریینهیی قوی سییسی مدیصر مورد تیکید قرار گرفته 
است. جنگلی هی در شمیل ایران فراتر رفته مطیلبیت بیمه 
بیکیری، روز کیر هشت سیعته و ممنوعیت کیر کودکین را در 

سوسییل دمکراتهیی   –مرامنیمه خود گنجیندند. سیزمین همت 
مسلمین، بر اق کیرگران در اعتصیبیت سییسی و اقتصیدی تیکید 
گماشت. سیبقه اعتصیبیت سیزمین ییفته به رهبری سندیکیهی و 

در چیپخینه هیی تهران میرسد.  ١٠١١اازاب کمونیستی به سیل 
ی  سیل بدد، اعتصیب سراسری تلگرافچی هی به افزایش اقوق 

در  ١٠١١  و تضمین رزادی دستگیرشدگین منتهی شد. سیلهیی
شکوفیی رشکیر سیزمینهیی کیرگری و اعتصیبیت اقتصیدی 
کیرگری بی تیثیر یکی بر دیگری فضیی سییسی را دگرگون 
میکند، در همین سیل تاصن طوالنی مدت کیرگران برای 
اصالح قینون کیر در مقیبل مجلس صورت گرفت. این دور  
بخصوص بی ابتکیر ازب عدالت و تات تیثیر افکیر سلطین زاد  
انواع اشکیل اتاید کیرگری و اعمیل قدرت اتاید کیرگران به 
اجرا گماشته شد. تدیونی هیی کیرگری و اتایدیه هیی دخیلتگر 
در زندگی تود  هیی کیرگران شکل گرفت. پس از مدت کوتیهی 
کل جنبش و تارکیت و سیزمینهیی کیرگری خود را در جنبش 
مشروطیت منال کردند. کیرگران و اسیسی کیرگران متشکل در 
اتایدیه هی در شمیل و رمربییجین خمیرمییه لشکر رزادیخواهین از 

طبقه   جمله جنبش خییبینی در رزادی تهران را تشکیل دادند.
کیرگر روح سرکش ولتر و روسو در انقالب مشروطیت و نجیت 
ایران از اشرات ترکمون اسالمی شد، امی مجیل نییفت در قیمت 

مطیلبیت و   چیز قیبل توجهی از  طبقه ای برای خود،
طبقه کیرگر به سرعت در   را تثبیت نمیید.  دستیوردهیی خویش

 گرد و غبیر رویدادهی رنگ بیخت.

 و حکومت رضاشاه ٩١٩١دوم: تحوالت سالهای 

پییین مشروطیت و اکومت رضی شی  درخشین ترین دور  جنبش 
کیرگری از هر لایظ است. اسیسی به ابتکیر ازب کمونیست 
)ازب تود ( کیدرهیی برجسته کمونیستی و اعجوبه هیی 

-از دل تواش تمیم عییر بورژوازی پهلوی  سیزمیندهی کیرگری
امپرییلیستی اتایدیه  -اسالمی و چرک و خون سوداهیی بورژوا 

  هیی هزاران نفر  و شورای مرکزی اتایدیه هی سر بر روردند.

عظیمی از   کیرگری در نوک کو  یخ مجموعه  اعتصیبیت 

 -فدیلیت، خصوصییت و کیردانی که زمینی بی "تود  ای 
کمونیست" و در شخصیت امثیل یوسف افتخیری شنیخته 

مامل نجیت نسل و تبیر کیرگری جیمده از زاغه هی و   میشد،
بیغوله هی و لولیدن در اعمیق فقر گشتند، بی تامیل مطیلبیت 
کیرگری قرارداد کنسرسیوم نفت بریتینییی کبیر و دولت مرکزی 

زدن   بی مهیر  و در زمین سییسی داخلی  را بی اعتبیر نمود ،
به سنگرهیی دفیعی   نظم بورژوازیی را  ،ضد کیرگرقزاق 

اطوارهیی پیرلمینتیستی عقب راندند. انسجیم و وادت کیرگران 
نفت به همیوردی کمتر از نیوگین اعزامی ملکه رضییت نداد، و 

روح ملی   بورژوا،  در درییی خفت و خواری میدرزاد طبقه
 ایران را از پیسی نجیت داد.

این جنبش شکست خورد، در زمین سییسی شکست خورد. در  
زندانهی پشت رنرا به خیک میلیدند امی قبل از رن، همه شکو  خود 

اقتصیدی )به تدبیر میرکس و نه به تدبیر رسمین    زمین  را در
ریسمین ولنگیرانه رایج چپ در خواندن مبیرز  اقتصیدی به 
"مبیرز  برای ی  قران و دوزار"(، در پشت کردن به مبیرزات 
کیرگری "چون رضی شی  بورژوازی ملی است"، از کف داد  

 بود.

 ١٥سوم: تحوالت انقالب 

در عرض مدت کوتیهی از طبقه   ١٥سیل   تاوالت سییسی
تی سپس امکین ییبد پشت او را هر چه   کیرگر ی  غول سیخت

این غول قدرتمندترین دستگی    ماکم تر بر زمین بکوبد.
اکومتی دوران را متالشی کرد، امی خود هیچ وقت از نضج و 

اعتراض در   انسجیم برخوردار نشد. طبقه ای سرکش، هموار 
دم و بیزدم، تیریخی مملو از اعتصیب، سنگ زبر بنیی ی  
اقتصید پربیر در سرپی میندن ی  جیمده بی افزایش جمدیت چهل 

میلیونی ، سرمنشی نیررامی و چیر  جویی در ی  جیمده  ٠١تی 
پرتنش نمیتواند از پروند  قینون کیر )رنطور که در ویترین 
عمیرت بهیرستین برا ی مقیبله بی روز مبیدای شورش غیر قیبل 
کنترلش نگهداری میشود( و از منیسبیت کیر موجود )رنگونه که 
واقدی و عمال زورش میرسد( برخوردار گردد. صورت مسئله 
مبیرزات اقتصیدی دیروز و امروز به همین انداز  اییتی به قوت 

   خود بیقی است.

 اازاب و جریینیت بورژوایی  و  اکومت -مبیرز  اقتصیدی 
زندگی و اعتراض طبقه کیرگر هموار  بر بستری از 

در جریین است. دستگی  سرکوب تنهی یکی از این   دشواریهی
دست کمی از عیمل   عوامل است. دشمنی جریینیت ممهبی و ملی

خیک بر چشم کیرگران پیشید  و بی   سرکوب ندارد. بدضی دیگر
ابراز همدردی بی رالم امروز متاد شدن طبقه را غیر ضروری و 

نیممکن جلو  میدهند. این بخصوص در مورد دستمزدهیی 

تا سپس امکان یابد پشت او را ار چه محکم تر   در عرض مدت کوتاای از طبقه کارگر یک غول ساخت  ٧٥سال   تحوالت سیاسی

 این غول قدرتمندترین دستگاه حکومتی دوران را متالشی کرد، اما خود ایچ وقت از نضج و انسجام برخوردار نشد.   بر زمین بکوبد.
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عقب افتید  در ایران صدق میکند. تدداد جریینیت ضد رژیمی بی 
وعد  هیی سییسی پوچ از صفوف ضربه پمیر امروز طبقه 
کیرگر کیسه طمع دوخته اند از شمیر خیرج است. در غییب 
کمونیستهی جریینیت بورژوایی بخصوص از جنس ملی و ممهبی 

برای   جیی تکیه گی  هییی که مبیرز  اقتصیدی بیید و میتواند
زندگی کیرگر تیمین کند را بی شبکه هیی ممهبی و یی بی اتکی به 
ارتبیط هیی ملی پر میکنند. شبکه مسیجد در امییت از "می 
مسلمینین" ، کم  میلی به زنین بیو  و کودکین یتیم، و از رن 
بدتر دستجیت "کیرگران مسلمین نفت"، و یی "کیرگران شوشتری 
در اهواز" نمونه رشکیر از این دست میبیشند. شوراهیی اسالمی 
بخت خود را به ارگینهیی اقتصیدی کیرگری از جمله تدیونی 

 مصرف گر  زد.

 االکلنگ "اقتصادی یا سیاسی"
در مرور مولفه هیی اصلی مبیرزات اقتصیدی طبقه کیرگر در 

قیلب ی  پروبلمیتی    ایران بسییر مهم است که این مسیله را از
جریینیت چپ و مدضل جریینیت میرکسیستی خیرج کنیم. این 
ی  پدید  اجتمیعی است، چپ )اینجی بطور مشخص چپ در 
ایران( و مواضع رن نه نقطه شروع بلکه در ایشیه قرار 
میگیرد. صرف استدالل در بیب اهمیت مبیرز  اقتصیدی 

دلمشغولی به تقیبل و رابطه فیمیبین بی مبیرز  سییسی طبقه   ویی
کیرگر ابدا مسیله تیز  ای نیست. میرکس و انگلس مدت د  سیل 
از فدیلیت عملی خود در سیزمیندهی کمونیستی طبقه کیرگر را 
صرف اتایدیه کمونیستهی و مبیاث اول مبیرز  اقتصیدی طبقه 
نمودند، لنین و رهبران جنبش هیی کیرگری و کمونیستی مدتبر 

کشش و کوشش در این   در دویست سیل اخیر رگه هیی بیرز در
عرصه شنیخته میشوند. در متدولوژی میرکس و لنین مبیرز  
اقتصیدی بی هموار کردن را  انقالب کیرگری مشخص میشود. 
اهمیت مبیرز  اقتصیدی در به سرانجیم رسیندن بهبودهی است و 
در عین ایل طبقه کیرگر از این مسیر به خود کیرگران در عمل 
اثبیت میکند که طبقه کیرگر میتواند و میخواهد شینه زیر 

طراز نوین جیمده بدهد. در این چهیرچوب است که   ادار 
در ی  کیرخینه   صندوق همبستگی میلی در مقیبله بی اخراجهی

میتواند همه چیز، و تصویب بند مربوطه در قینون کیر از بیال 
هیچ چیز بیشد؛ اولی نقد و دومی نسیه و تیز  نقطه شروع؛ اولی 

ی  "دستیورد" سییسی از نوع   بسیج کنند  و دومی چه بسی
  جغجغه هیی "رفرمیستی" دست ازب تود  فراتر نرود.

" صندت بزرگ، عد  ای از مردم را که بی یکدیگر رشنی نیستند، 
در ی  نقطه گرد هم میآورد. رقیبت، موجب جدایی منیفدشین 
میشود ولی مسئله مزد، یدنی نفع مشترکشین در برابر صیابین 
کیرخینه، رنهی را بر ماور اندیشه مقیومت مشترک یدنی اتاید، 
متفق میسیزد. به این ترتیب اتایدیه، هموار  دارای اهداف دوگینه 
میبیشد. یکی برای رنکه رقیبت را میین کیرگران از بین ببرد تی 

بتواند قیدر بی  رقیبت عمومی در برابر سرمییه بیشند. اولین 
منظور از مقیومت فقط افظ دستمزدهی بود و اتایدیه هییی که در 
رغیز ایزوله بودند، در گروههییی متشکل شدند، همینطور که 
سرمییه داران بنوبه خود، بدلت سیر نزولی اقتصیدی، متاد شد  
بودند. افظ اتایدیه در برابر سرمیبه که همیشه متاد بود ، 
ضروری تر از افظ دستمزد شد. این موضوع بقدری صیدق 

شد  اند که چگونه   است که اقتصیددانین انگلیسی دچیر ایرت
خود را بخیطر اتایدیه   کیرگران بخش بزرگی از دستمزدهیی

بنظر اقتصیددانهی فقط بخیطر دستمزد بوجود رمد  انُد،  -هییی که 
فدا میکنند. در این مبیرز  یدنی در این جنگ داخلی واقدی، تمیم 
عنیصر برای ی  نبرد ریند  متاد میشوند و خود را گسترش 
میدهند و وقتی به این مراله برسیم، اتایدیه کیرگری خصلت 

)کیرل میرکس، فقر فلسفه، ترجمه      سییسی را بخود میگیرد.
 (55صفاه   "انتشیرات سوسییلیسم"،

 کدام مبارزات، کدام زمینه ها؟ -مبارزات اقتصادی
مبیرزات اقتصیدی طبقه کیرگر در ایران در قیلب اعتراض به 

از همین مجرا   دستمزدهیی عقب افتید  ی  واقدیت عینی است.
کم و بیش مطیلبیت دیگر نیز مورد کشمکش قرار گرفته است، 
تارکیت تود  ای کیرگری در سطوح مختلف از تجمدیت 
اعتراضی جلوی مدیریت تی اعتصیبیت چند هزار نفر  و طوالنی 
مدت بر سر دستمزدهیی عقب افتید  ی  دم فضی و دلمشغولی 

سییسی در ایران را تنهی نگماشته است. برااتی میتوان دید   هیی
که این اعتراضیت تنهی فیکتور تنور گرم فضیی سییسی ایران و 
مهمترین بیرومتر اازاب و جریینیت در ربط و بیربطی رنهی به 

اعتراضیت دستمزدهیی   تنش هیی جیمده ایران عمل کرد  است.
برای بخش اصلی جریینیت درون و جریینیت   عقب افتید 

میتلایر توپخینه   ی  مخیر  میقیمت  اپوزسیون خیرج اکومت
"باران   تبلیغیتی در چهیرچوب ضد رژیمی، رژیمی در چنبر 

)هیی تمیم نشدنی( سرنگونی" بود  است. بررسی مبیرزات 
جیری کیرگری و مشخصی از زاویه پراکتی  کمونیستی در این 

بدون توجه به فضی و قیلب هیی سییسی در بر گیرند    زمینه،
بی فرض باران   اعتراضیت مربوطه ممکن نیست. بدنوان مثیل

العالج بورژوازی و   "بن بست  اکومتی و باران اقتصیدی؛
قبل از هر چیز زیر پیی مبیرزات   اکومت رن در ایران"

اقتصیدی طبقه کیرگر را خیلی میکند؛ اتاید کیرگری و ملزومیت 
عینی رن جیی خود را به تظیهرات و خییبین و قطدنیمه هی 
میدهد؛ و رهبری و دخیلت در این ارکیت چیزی بیشتر از 

  اندکیس خبری رنهی نمیتواند بیشد.

ادامه نوشته بر دو فرض اسیسی متکی است، ایران کشوری بی 
سرسیم تولید و بی تاول پرشتیب در را  روبنیی دولتی و 
اجتمیعی کیپیتیلیستی مشخص میشود. قدرت مارکه دستمزدهیی 

مدوقه از همین جی نشیت میگیرد. در ی  رنتیگونیسم تلخ از 

 الممبارزه اقتصاد  به معنا  ایجاد یک قطب و یک پدیده ماد  در مقابل کار مزد  است. مبارزه اقتصاد  یک سوگند، را  به یک قطیعینیامیه، ییا اعی           

گر   کارموجودیت یک اتحادیه نمیتواند باشد. امه مطلوبیت و گیرایی، اولین سنگ بنا  مبارزه اقتصاد  برا  یک فعال  کمونیست  در امه گیر بودن 

 و در مضمون اتحاد کارگر  آن نهفته است.  
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ی  طرف دستمزد عقب افتید  در قیلب ی  طبقه کیرگر سوپر 
ارزان قند در دل بخشهیی مختلف بورژوازی رب میکند، و از 

بی ادا در روردن برای عدالت و رفی    طرف دیگر نقش اپوزسیون
ریی   بخشهیی دیگر قرار میدهد.  بسییر ارزان در اختییر  را

چندش رور نیست که اپوزسیون سلطنت طلب بیزگشت دهه پنجی  
  را مدینه فیضله طبقه کیرگر در بوق میکند؟

دستمزد عقب افتید  و اعتراضیت مربوطه، )دستمزدهییی که 
میشود بیال کشید و اعتراضیتی که عمدتی به جییی نمیرسد( همه بی 
هم و در تنید ، بستر مشترک تولید و شرایط کیر و مبیرز  طبقه 
کیرگر در ایران را شکل میدهد. سوال اینست که کمونیست هی 
کدام نقش را در این تند پیچ اییت طبقه کیرگر ایفی کردند؟ این 
سوال ریندگین نیست. سوال نسلی از طبقه کیرگر است که دارد 

رژیم، دولت، بورژوازی یی هر   تلف میشود.  زیر این بیر لدنت
چه رنرا بنیمیم، پیسخ روشن و فدیل دارد، بخشهیی مختلف 
اپوزسیون از سرنگونی طلب تی ترامپ و اصالح طلبین پیسخی 

خود   بی تفیوتی  دارند، بدضی فدیالنه بی پخش اخبیر سهم و دین
را ادا مینمییند... در این میین، کمونیستهییی که برای کیهش 
مصیئب و برای به قدرت رسیدن طبقه، همزمین، را  چیر  
میجویند؛ بی کدام را  ال مشخص میشوند؟ پروبلمیتی  "مبیرز  
اقتصیدی و سییسی" کدام گر  را در این مسیر بیز کرد  و 

 قله هی و چیله هیی سر را  کدامند؟  میکند؟ دشواریهی و متادان،

در ی  کالم، رنچه به نیم جنبش و موج ارکیت کیرگری بر علیه 
دستمزدهیی عقب افتید  شنیخته میشود ، هر چقدر که نیرضییتی 
بر اق کیرگری را بی خود امل میکند، به همین انداز  فقدان ی  
فدیلیت کمونیستی برای مبیرزات اقتصیدی طبقیتی کیرگری را 
جیر میزند. در غییب ی  طبقه رگی  و متاد بی ریشه هیی استوار 
در مبیرز  اقتصیدی است که امروز گسترد  ترین مبیرزات 
کیرگری قرن مدیصر به دستیوردهیی مادود میینجیمد، یه 
"نیرضییتی و نیررامی" تقلیل می ییبد، در تظیهرات خییبینی 

اعتبیر   گرسنگین میین پرچمهیی رلترنیتیوهیی بورژوایی نیرو و
خود را به تالیل میبرد. بالخر  بیید کیرگران کمونیست را  ال 
و قلق بیرون روردن اجتمیعیت اعتراضی موجود از سیکل 
مدیوب "خصوصی یی دولتی" و "سرمییه تولیدی یی رانت 

صورت مسیله   را پیدا کند. اینکیر بدوا مستلزم رنستکه  خوار"
را از زیر دست نیروهی و سییستی که فرق میین رژیم و 

 سرمییه را خدشه میسیزد بیرون رورد.  اکومت

کیرگران هم مثل بقیه مردم سییسی هستند، اتی رنجی که رگیهینه 
از صف اعتراضی موجود کنیر میکشند، دائمی ایمل بیورهییی 
در را  بهبود و تدیلی زندگی فردی و اجتمیعی خویش 

این بیورهی میتواند رویی و یی توهم بیشد، سیختگی و یی   میبیشند.
دروغین اتی سم، تات تیثیر پروپیگیند، یی ی  ررمین بیشد. 
مبیرز  اقتصیدی به رن مکینیزم هییی تدلق دارد که برداشتهیی 

سییسی را بی نیروی واقدی تغییر بی هم گر  میزند. قدرت عظیم 
بورژوازی در شکل دادن افکیر ایکم ، و ریشه این قدرت در 
گرو گرفتن نین کیرگر در سیستم کیرمزدی است که به نوبه خود 

مییفریند، نیبیوری و فردگرایی را تقویت میکند، صبر و   تفرقه
ریند  نگری را کور میسیزد، به جهل و خرافه میدان میدهد. 
مبیرز  اقتصیدی به مدنیی ایجید ی  قطب و ی  پدید  میدی در 
مقیبل کیر مزدی است. مبیرز  اقتصیدی ی  سوگند، رای به ی  
قطدنیمه، یی اعالم موجودیت ی  اتایدیه نمیتواند بیشد. همه 
مطلوبیت و گیرایی، اولین سنگ بنیی مبیرز  اقتصیدی برای ی  

و در مضمون   در همه گیر بودن کیرگری  کمونیست  فدیل
اتاید کیرگری رن نهفته است. برای این اتاید بیید کیر کرد، بیید 
از انزوای فقر، از انزوای عیفیت طلبی فردی دررورد، بیید 
عوامل تفرقه را شنیخت و برای رن، بی مشیرکت و سیزمیندهی 

 نیروی خود کیرگران را  چیر  داشت.

 مبارزه اقتصادی و سرکوب
اعتراض و اق خواهی طبقه کیرگر هموار  بی تخطئه و سرکوب 
بورژوازی ایکم روبرو شد  است. موانع قینونی و سد سکندر 

کشتیرهیی بیند سییهی امریکی،   اتایدیه هیی رفرمیست اروپییی،
از پنجه رهنین تیچر تی کشتیرهیی خییبینی جمهوری اسالمی پیسخ 
و سییست رسمی بورژوازی بود  است. طبدی و بنی به عقل سلیم 

کیرگری از کورسوی شب چراغ چیپخینه هیی   اعتراض  نفس
مخفی تی رژیتیسیون ی  فدیل کیرگری روی ی  چهیرپییه بیید 

رو" مبتنی گردد. امی مفهوم   بر هزار ارزییبی و تدبیر و را  "در
مبیرز  اقتصیدی هیچ ربطی به جنبه امنیتی اعتراض کیرگری 
ندارد. این سیخته و پرداخته نیتوانی هیی فدیلیت در میین 

مبیرز  اقتصیدی پوشش میدهد، میمورین   کیرگران است. گویی
گویی فریید    …را گول میزند، دست و پیی سرکوبگران را میبندد

"می گرسنه ایم" تدداد بیشتری از کیرگران را جمع 
گویی قسم "می بی سییست و دولت کیری نداریم" بسیج    …میکند

گویی رمز موفقیت مبیرز  …  کنند  تر است، متقیعد کنند  تر است
دامنه سییسی رن است! ریی   اقتصیدی در مادود کردن

میتوان عدم پیسخ به فراخوان به کیرگران را بی ترس از   واقدی
بر عکس تالیل دال بر عیمل سرکوب،    سرکوب توضیح داد؟

می بینیم که جمهوری در بروز سییسی اعتراضیت فضی را رزاد 
کرد  است تی سوپیپ اطمینین فضیی اعتراضی عمل کند. 
سیلهیست که بصورت دوفیکتو اعتصیب و تظیهرات کیرگری 

 مجیز و قیبل تامل به اسیب مییید.

برای ی  فدیلیت کمونیستی مبیرز  اقتصیدی و سییسی دو 
 مراله و دو مضمون مختلف را شیمل نمیشود.

" طبیدتی هدف نهییی جنبش سییسی طبقه کیرگر، تصرف 

طبقه کارگر در اجتماعات علیه دستمزداا  معوقه  سهم خود را در عرصه مبارزات اقتصاد  پرداخته است. ایچ کجا  دنیا و ایچ کجا  تیارییخ      

گ اجتماعات اعتراضی کارگر  و بصورت دوفاکتو  و قانونی  در اختیار فعالیت کمونیستی نبوده است. این عرصه و این کارگران طالیه داران جینی   

و پیروز  این وم پارتیزانی بر علیه حکومت سرمایه را شکل داده اند. سوال اینست:  ژنرالها، کارشناسان و مهمتر از امه ماتریال انسانی و ماد  برا  تدا

 پارتیزانها کجاست؟ 
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قدرت سییسی است، و طبیدتی برای این منظور سیزمینی از طبقه 
کیرگر که دارای درجه ای از انکشیف قبلی بود  و در جریین 
خود مبیرزات اقتصیدی تشکیل شد  و رشد ییفته بیشد، ضروری 

 است.

امی از طرف دیگر، هر جنبشی که در رن طبقه کیرگر بدنوان  
طبقه به مخیلفت بی طبقیت ایکم برمیخیزد و میکوشد رنهی را 

خود دررورد، جنبشی سییسی   بوسیله فشیر از خیرج تات سلطه
است. مثال، کوشش برای بچنگ روردن کیهش زمین کیر از 
سرمییه داران منفرد در ی  کیرگی  یی فقط در یکی از شیخه هیی 
صنییع بوسیله اعتصیب و نظییر رن، جنبشی صرفی اقتصیدی 
است، در مقیبل، جنبش به منظور بدست روردن قینون هشت 
سیعت کیر و نظییر رن، جنبشی سییسی است، و بی این ترتیب 
است که از همه جنبش هیی اقتصیدی منفرد کیرگران، در همه جی 

بمنظور پیروز   طبقه پدید می رید، یدنی جنبش سییسی جنبشی
گرداندن منیفع خویش در شکلی عمومی، و در شکلی که دارای 

میبیشد. اگر چه این جنبش هی به وجود   نیروی الزام اجتمیعی عیم
ی  سیزمین قبلی نییز دارند، مدهما بنوبه خود وسییل انکشیف 

 چنین سیزمینی میبیشند.

در رنجیئیکه هنوز طبقه کیرگر به درجه کیفی سیزمینی دست 
نییفته تی بتواند علیه قهر دسته جمدی، یدنی اقتدار سییسی طبقیت 
ایکمه به مبیرز  ای قیطع بپردازد، در هر ایل بیید بی کیر 
تهییجی پییپی علیه شیو  برخورد سییسی دشمنینه طبقیت ایکمه 
نسبت به می، این طبقه را به رن درجه سیزمینی ارتقیء داد. در 
غیر اینصورت طبقه کیرگر بصورت رلت دست طبقیت ایکمه 
بیقی خواهد میند. )کیرل میرکس، نیمه به ف. بولت، فوریه 

   ، ترجمه از انتشیرات سوسییل(١٧٥١

 یک چشم انداز –مبارزه اقتصادی 

اعتصیب و اعتراض کم نییورد  است.   طبقه کیرگر از صرف
خیزش دیمی  و پس از رن در اعتصیب هفت تپه کل جیمده طبقه 
کیرگر را در رغوش گرفت و رنرا جلو راند. امروز انتظیر 

امید اینکه بی اتاید و اعتصیب و مبیرز  کیرگری بتوان نقطه    و
پییینی بر تیالب و سییهی جیری گماشت، در خود رگیهی جیمده 
جی گرفته است. قبل از هر چیز بیید اینرا به اسیب رهبران و 

در اعتراضیت و اق طلبی هییشین گماشت.   کیرگران و مدلمین
جمهوری اسالمی، در   در مخیطر  جنگ و ظرفیتهیی سرکوب

امریکی، در سییه سییستهیی   پیش بینی و هراس پییمدهیی امله
میجراجویینه )چشم دوختن به رژیم چنج امریکییی( از 

بخش بزرگ اپوزسیون بورژوایی؛ عطف توجه جیمده به   طرف
طبقه کیرگر و مشخصی مبیرز  اقتصیدی این طبقه ابدا اتفیقی 

این ی  فرصت ، فرصت طالیی یی چیزی از این نوع    نیست.

نیست، این را  چیر  برای کشتی مشترکی است که کل جیمده از 
جمله کیرگران و کمونیستهی در رن ماکومند که بی دست خود 

در اینرا  نییزی به اکسیر و یی جیدو و جنبل خیصی   نجیت ییبند.
نیست، کیفی است به تجربییت و درسهیی تیریخی طبقه کیرگر 

 چه در ایران و چه در جهین مراجده کرد:

بیید بطور  همه مجراهیی اعتراض قینونی را میالمیل پر کنیم:
برنیمه ریزی شد  و خستگی نیپمیر ادارات و مراکز تولیدی را به 

وعد  هی را   زیر ضرب مطیلبیت اق طلبینه قرار داد.  هر بهینه
تی ته پیگیری کرد. به این مدنی اجتمیعیت علیه دستمزدهیی مدوقه 
بیید جیی خود را به صف اعتراضی طلبکیرانی بدهد که از این 

پیشنه در اراجیف دولتی و خصوصی، هر دو بی   در به رن در،
هم، را از جی در مییورند. بیزنشستگین فوالد سرمشق گویییی در 
این را  میبیشند. روال جیری اجتمیعیت علیه دستمزدهیی مدوقه 
بیید بسرعت جیی خود را به "شلوغی" هیی پر درد سری بدهد 
که کس و نیکس را گرد مییورد، تدداد "کنجکیوان" د  برابر 
جمدیت است، به این ترتیب همیشه و همه جی نیروی کمکی برای 
دست به یقه شدن بی میموران در دسترس خواهد بود. شیخص مهم 
برای ارزییبی پیشرفت در بی اعتبیری هر چه بیشتر خینه کیرگر 
و نکبت دکینهیی "کیرگران مظلوم در اعتراضیت صنفی" است: 

کیرگر جین به لب رسید ؛ سییسی و صنفی   نین و اجیر  برای
 بیید زامت کم کند!  ندارد، دولت اگر از عهد  بر نمییید،

سهم خود را   طبقه کیرگر در اجتمیعیت علیه دستمزدهیی مدوقه
در عرصه مبیرزات اقتصیدی پرداخته است. هیچ کجیی دنیی و 
هیچ کجیی تیریخ اجتمیعیت اعتراضی کیرگری و بصورت 

در اختییر فدیلیت کمونیستی نبود  است. این   و قینونی  دوفیکتو
عرصه و این کیرگران طالیه داران جنگ پیرتیزانی بر علیه 

ژنرالهی،   اکومت سرمییه را شکل داد  اند. سوال اینست:
کیرشنیسین و مهمتر از همه میتلایر انسینی و میدی برای تداوم و 
پیروزی این پیرتیزانهی کجیست؟ کمونیستهیی صد سیل پیش از 
بیکو و بی خورجین نشرییت به فالت ایران سرازیر شد  و از ی  
طبقه فقیر و پراکند  در برهوت سرکوب ی  قطب مدتبر 
کمونیستی کیرگری را شکل دادند. این کمونیزم، از بخت بد، 
پوست بورژوازی ایران را بسییرکلفت کرد، قیبلیت هییی کمتر از 

 کیرسیز نیست!  بر این بورژوازی  رن کمونیستهی دیگر

هر چقدر هم مبیرز  اقتصیدی "خود بخودی" دسته بندی شود؛ هر 
چقدر هم عرصه مبیرز  اقتصیدی به شیردالن اردوی کیرگری 
واگمار گردد، هنوز تنهی سر سوزنی از اعتراض طبقه کیرگر در 

است. ایران را بیید سرزمین   جلوی صانه جیمده
فروخوردن مانت و ستم طبقیتی بورژوازی نیمید.   درندشت

اعتراض علیه بیکیری، استثمیر کودکین، بی مسکنی، گرسنگی و 
بیمیری و از کیرافتیدگی، اعتراض علیه کیر خینگی و اضیفه 

هنوز   کیری، اعتراض علیه تاقیر و دست فروشی و کولبری

کارگران ام مثل بقیه مردم سیاسی استند، حتی آنجا که آگااانه از صف اعتراضی موجود کنار میکشند، دائما حامل باوراایی در 

این باوراا میتواند رویا و یا توام باشد، ساختگی و یا دروغین حتی سم،   راه بهبود و تعالی زندگی فرد  و اجتماعی خویش میباشند.

 تحت تاثیر پروپاگاند، یا یک آرمان باشد. 
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مجرایی برای ابراز وجود ندارد. این کیر کمونیست هی است. 
سرپنی    شکم هی،  شیید بیید در انتظیر جنبشی برای سیری مدوقه

مدوقه، سالمتی مدوقه، اشتغیل مدوقه، ارمت مدوقه ... نشست! 
علیه دردهی و مصیئب   ماالت کیرگری بی جوالن اعتراض

شنیخته نمیشود، هنوز نمیشود. ماالت کیرگری فضیی 
اعتراض، فرهنگ و رداب اعتراضی را دارا نیست، هنوز 

امروزماالت کیرگری جوالنگی  موسسیت و فدیلیتهیی   نیست.
در  عظیم میین کم  و همبستگی، چه بسی   خیرخواهینه است.

سخیوت و نظربلندی   در قیلب چند سکه پول سیی ، تی سر ریز
بینوایین و مستمندان تی همین   در رسیدن به فریید بیوگین،

ضربیت جبران نیپمیری بر پیکر اعتراض کیرگری در   جی
 جیمده وارد رورد  است.

 مجمع عمومی، محور اتحاد طبقه:

"کیرگران جهین متاد شوید!" میرکس ننوشت "کیرگران جهین 
متشکل شدن بیید بدوا متاد بود.   متشکل شوید". برای بهتر

کیرگران میتوانند اعضیی پدید  هیی متفیوت بیشند، امی متاد 
بمینند. هیچ کس نبیید خود را تنهی ببیند، و در هیچ فکری و هیچ 

اتاید   طبیدی ترین ظرف  اقدامی تنهی بمیند. مجمع عمومی
است، هر کیرگری به صرف رسمین مشترک در بیالی سر عضو 
مجمع است، در ی  سرنوشت شری  است و میتواند روی هم 

مادود به جلسه و   سرنوشتی بقیه اسیب بیز کند. مجمع عمومی
یی رای و مصوبیت رن نیست، همینطور که پیوند دو خواهر در 
فیصله دو شهر و دو شغل و عضویت در دو ازب مختلف تغییر 
نمیکند. بطریق اولی عضویت در مجمع عمومی داوطلبینه 
نیست. مجمع عمومی کیرخینه موظف است، انتظیر میرود که 
همه کیرگران را در خود داشته بیشد و فدیالنه در این را  تالش 

 میکند.

امی این اتاید را بیید سیخت، از رن مراقبت کرد و دائمی پرورش 
داد. سیر زندگی طبیدی و روزمر  مثل خور  زیربنیی اتاید را 

هیچ درجه از عرق و رگیهی ضیمن پییداری اتاید   خیلی میکند.
جمدی نمیتواند قرار بگیرد. این دیگر دست کمونیستهی را میبوسد 
که همینند ی  گلوله رتش بجین همسییه و همکیر افتید  و صغیر 

و مهمتر    و کبیر طبقه را بی انواع رشته هیی ممکن بهم ببیفند.
از هر چیز "اتاید" بخودی خود، قیئم بمات، مینند اصول و فروع 
دین، قیبل دوام و دفیع نیست. اینجی بیز دخیلت نقشه مند 
کمونیستهی است که مطلوبیت ی  تیم فوتبیل و چگونگی روابط و 
منیسبیت کیرگران اول بیزی فوتبیل را در خدمت منیفع طبقیتی 

 جلو  میبخشند.

مجمع    :مجمع عمومی، مصوبیت و پروژ  هیی اجرایی رن

عمومی را بیید بتوان بی مصوبیت رن در هر مقطع مشخص 
نمود. مجمع عمومی نقطه تقیطع تشکل و انواع سیزمیندهی 
درونی است که بدنبیل تشخیص شرکت کنندگین در دستور قرار 
گرفته است. این میتواند مشکل مسکن ی  همسییه، مسئله 
بیسوادی کودکین، دست درازی یکی از همسییگین بر روی 
همسر خود، سیزمین دادن ی  اتایدیه برای دفیع از دستمزد 
جمدی از کیرگران، تاکیم و تدارک رابطه بی بخشهیی دیگر 
کیرگری در جهت اعتراضیت سراسری در عرصه دستمزدهی، 

 بیشد.  بیکیری، دستگیریهی و غیر 

روی ریل نگه داشتن مجیمع عمومی مستلزم دخیلت و نفوم و 
فدیلیت مستقیم و برنیمه ریزی شد  کمونیستهی است. نشرییت 
کمونیستی بیید در بر گیرند  مسیئل مجیمع عمومی بیشد. شیید 
بیالخر  وقت تجدید نظر در سیختیر و شرایط عضوگیری 
کمونیستهی، ناو  دسترسی فدیلین کیرگری و مجیمع عمومی به 

 ستون نشرییت رسید  بیشد!

الگوهیی  سیزمینهیی تدیونی کیرگری سریدی همه گیر شود: 
ایجید رختشویخینه، تیمین رب، رشپزخینه هیی عمومی و ... در 
دسترس بیشند. کمونیستهی بیید مطیبق ی  جدول زمینی در مقیبل 
ایجید تدیونی هی، پوشش خینواد  هیی فقیر کیرگری، خینواد  

 بیکیران، مبتالیین به بیمیریهیی سخت و ... جوابگو شوند.

لطمیت صف   :سیزمینی  پییین رمینتیسیسم انقالبی و رمیتوریسم
اعتراض طبقه کیرگر در مقیبل بوزینه هیی سرکوب جمهوری 
اسالمی خیرج از هر تنیسب قیبل فکر است. تمیشییی است که 

اعتراض کیرگری در   هر چه جمهوری اسالمی در مواجهه بی
سیزمین و روشهیی خود جینب ااتییط را در پیش میگیرد و 
عیقبت اندیشی به خرج میدهد؛ گیرد صف اعتراض کیرگری در 
مقیبل سرکوب و زندانیین خویش بیزتر شد  است. چه کسی گفته 

در دسترس   و چرا بیید رهبری اعتصیبیت و اتایدیه
کی قرار است اتایدیه هیی کیرگری بی   سرکوبگران قرار گیرد؟

کی قرار است   شبکه بزرگ جمدیوری کم  میلی اایطه شوند؟
هر دستگیری بی موج تیز  ای از صندوقهیی همبستگی همرا  
شود که به ازای هر سکه در صندوق رابطه تیز  ای میین ی  

جواب سوال را شیید بیید به    شهروند بی کیرگران شکوفی شود؟
 انگلس سپرد:

" سرمییه داران همیشه هموار  متشکل هستند و در اکثر موارد 
ااتییج به هیچ اتایدیه رسمی، هیچ نظیمنیمه و هیچ سردمداری 
ندارند. تدداد رنهی که در مقییسه بی کیرگران نیچیز میبیشد و این 
کیفیت که رنهی ی  طبقه مخصوص را تشکیل میدهند، مدیشرت 
دائمی تجیری و اجتمیعی رنهی بی یکدیگر، همه این چیزهی را زائد 
میسیزد، و بددا یدنی وقتی که ی  رشته صندتی در ی  منطقه 

تیز  رنوقت  -مثل صنییع نسیجی در النکشیر  -مسلط شد  بیشد 
ی  اتایدیه کیرگری رسمی سرمییه داران ضروری میشود. بر 

 -عکس، کیرگران از همین رغیز کیر بدون تشکیالت نیرومندی 
که نظیمنیمه کیمال مشخصی داشته بیشد که بوسیله سردمداران و 

کیری از پیش  نمیتوانند  -کمیته هیی خود اعمیل نفوم نمیید 
جنبه قینونی بخود ١٧٨١این تشکیالت، بوسیله قینون   ببرند.

گرفتند و از رنزمین ببدد کیرگران در انگلستین قدرتی شد  و 
دیگر تود  عیجز و مثل گمشته پراکند  نبودند. بزودی در اثر 

قدرت صندوقی که بنی به اصطالح برادران فرانسوی می 
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از "پول مقیومت" )صندوق تدیونی کیرگران( میالمیل شد  بود، 
بر نیرویی که ائتالف و کیربرد مشترک رنهی نصیبشین کرد  بود، 
افزود  بود. این  تمیم داستین تغییر کرد  بود و پییین روردن 
دستمزد و یی طوالنی کردن مدت کیر دیگر برای سرمییه دار 
اکم ی  ریس  را داشت." )فردریش انگلس ،" اتایدیه هیی 

    کیرگری"، انتشیرات شبکه نسیم(

 از نو بنویسیم  تاریخ را

جمهوری اسالمی در قیلب رژیم رفتنی است یی نه؟ این سوال 
"ضد   زمین را زیر پیی سییست در ایران گرم نگه داشته است.

رژیم" پرچم بورژوازی برای افظ خود در مقیبل تالطم هیی 
پیش رو است، همینقدر که "شی  بیید برود" مییه اطمینین   طبقیتی

تنهی چهل سیل میگمرد،  ١٥خیطر بورژوازی بود. از انقالب 
شگفتی بزرگی بیید در میین بیشد که ی  ت  تجربه برای تکرار 

تنهی ی  ت  شدیر دیوارنویسی از رن تیریخ برای   و شیید اتی
در صورت   ارجیع امروز طبقه کیرگر نمیتوان سراغ گرفت.

امف فشیر سییسی نیرو هی و افق ضد رژیمی مبیرز  اقتصیدی 
طبقه کیرگر از ظرفیت کیفی برای شکستن سیکل مدیوب و 
دردنیک "دستمزدهیی مدوقه" برخوردار است. این فشیر میخواهد 

بی مبیرز    قییم قبلی،  بی تکرار تجربه  طبقه کیرگر،  که
 اقتصیدی کور، در زمین سییسی دست به خودکشی بزند.

سییست در دنییی   مبیرزات اقتصیدی طبقه کیرگر تنهی رگه
واقدی ایران است، نه به خیطر اعتراضیت و موقدیت طبقیت و 
فیکتورهیی متددد دیگر از این دست، بلکه، اتی فقط بخیطر 

خینمین   روای  فالکت بی امین جیری؛ بخیطر تبیهی فیزیکی و
سوز که دو نسل کیرگری جیمده را در سراشیب نسل کشی و 
نیستی قرار داد  است؛ و به خیطر نجیت جیمده از پرتگی  تبیهی 
اخالقی و جنون کیر مزدی؛ و به خیطر نییز و تدارک ی  
انقالب کیرگری. طبقه کیرگر در عطش رگه پیشتیز خود 

 میسوزد.

 مصطفی اسدپور

 ٨١١٠ژوئن 

 پینویس هی

( در مراجده به میرکس، کیری که مکررا انجیم خواهد 1)
گرفت، بخصوص بنی به خصلت موضوع مورد باث، بنیچیر پیی 
اتایدیه هیی کیرگری به میین کشید  خواهد شد.. طبدی اینجی نه 
کپی برداری بلکه متدولوژی میرکس مدنظر است، چه بسی بخش 
مهمی از چپ ایران ) از جمله نویسند  مقیله( بی توجه به تاوالت 
اتایدیه هی و تجربه انقالب اکتبر، رلترنیتیو شوراهی و مجمع 
عمومی را ظرف منیسب اعتراض کیرگری میدانند. نیگفته 
پیداست نه اتایدیه هیی موجود به تصویر مبیرز  اقتصیدی مد 
نظر میرکس نزدی  هستند و نه مجیمع عمومی فدال موجود. و 
بدالو  هیچ مینع عملی و نظری سد را  پوست اندازی این تشکلهی 

 نبود  و نیست.

 علیه بیکاری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 تماس: آدرس ایمیل

 bikari.com-info@a 

مقاالت این شماره توسط مصطفی اسدپور نوشته شده است. 

 استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است. 
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