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مقدمه

 در طول تاریخ سرمایه داری سنت ارزنده و رهگشای گزارش نویسی از اعتراضات و اعتصابات طبقه ی کارگر از هم�ان ابت��دا م�ورد

 توجه بوده است. اهتمام مارکس، انگلس، لنین و دیگر مبارزین طبقه  ی کارگر در ایران به نوشتن گزارش های� دقیق از اعتراض��ات

 کارگران بنگاه های بزرگ اقتصادی،� گویای ضرورتی است که امروز نیر همچون گذشته اهمیتی ف��راوان دارد. گزارش نویس��ی از

 بنگاه های کالن اقتصادی که نقش موثری در صنعت یک کشور دارند، سیاست های کالن طبقه ی س��رمایه دار و دولت مطب��وعش

 را نیز نشان می دهند. همچنین گزارش نویسی در سطح یک بنگاه حتی به قصد انتشار درونی آن در هم��ان بنگ��اه از اهمی��تی وی��ژه

برای حفظ و گسترش وحدت میان کارگران برخوردار است.

 گزارش نویسی از اعتصابات و اعتراضات دو اهمیت ویژه خواهد داشت: نخست این که تجربه ی مبارزه ای عملی را ب��ه بی��ان آورده

 و امکان بررسی و آزمودن آن را فراهم می آورد. بازخوانی آموزه  های ه��ر اعتص��اب ب��ه ک��ارگران آن بنگ��اه و دیگ��ر بنگاه ه��ا مس��یر

 صحیح مبارزه را یادآوری نموده و از تکرار اشتباهات جلوگیری می کند. دوم این که اعتماد ب��ه نفس ک��ارگران دیگ��ر بنگاه ه��ا ب��ا

اطالع از مبارزات و دستاوردها� از طریق گزارش های مکتوب افزایش یافته و بیشتر خود را در قامت یک طبقه احساس می کنند.

  ک��ه یکی از کارخانه ج��ات مهم در ص��نعتلیالن��د مورت��ورزمتن پیِش رو گ��زارش و تحلیلی اس��ت از اعتص��اب کارخ��انه ی 

  بوده است. این گزارش توسط »سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر« در دی ماه1357خودروسازی ایران پیش از انقالب 

  منتشر شده است. در اواخر مهرماه همان سال این اعتصاب شروع و با پیروزی کارگران و برآورده ش��دن تم��ام خواس��ته های�1357

اقتصادی شان به اتمام می رسد.

 نکته ی حائز اهمیت در این گزارش و البته بازخوانی آن در دوران امروز ایران به خاطر داشتن شرایط ذهنی و عینی طبقه ی ک��ارگر،

 دیگر طبقات و وض�عیت دولت س�رمایه داری در آن زم�ان اس�ت. ب��دون این وج��وه نمی ت��وان ب��ه ب��ازخوانی ت�اریخی هیچ واقعه ای

 نگریست. تحلیل یک گزارش اعتصاب و معیاری که ما را به نقاط قوت و ضعف آن رهنمون می سازد بس��ته ب��ه ش��راط مشخص��ی

 است که آن اعتصاب در آن واقع می شود. تمام تش�کل های ک�ارگری از س�ندیکا� و اتحادی�ه گرفت�ه ت�ا ش�ورای ک�ارگری و ... در

  ک�ه اعتص�اب کارخان�ه لیالن�د موت�ورز57برهه ای� می توانند نقش پیشرو داشته� و در برهه ای� مرتجع باشند. در شرایط انقالبی سال 

 به وقوع پیوست، ایستادگی بر عدم پیش روی کارگران در طرح مطالب�ات سیاس�ی و باقی مان�دن ب�ر خواس�ته های اقتص�ادی، نقش�ی

 ارتجاعی داشت که در تحلیل پیِش رو به  درستی مورد انتقاد واقع شده است. ب��العکس، در ش��رایطی دیگ��ر، پیش��روی های� سیاس��ی

 سریع طبقه ی کارگر، آنگاه که صف مستقل خود را از دیگر طبقات مستحکم ننموده است، منجر به دنباله روی از دیگر طبقات و

به ارتجاعی شدن مبارزه ی طبقاتی می شود.

 گزارش پیِش رو با وجود تمام نقاط قوتش همچون نقش عوامل منحرف کننده ی اعتصاب، اشاره ای کوتاه و نامشخص ب��ه فراین��د

سازماندهی اعتصاب دارد. این موضوع در صورت ارائه ی دقیق آن می توانست برای دیگر بنگاه ها اهمیتی محوری داشته� باشد. 

مبارزه ی کارگران مبارز لیالند موتورز را ارج نهاده و از آن ها خواهیم آموخت.



 

از انتشارات حوزه ای 

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر

تکثیر از: دانشجوبان مبارز طرفدار آزادی طبقه ی کارگر 

پیش گفتار�

درود به کارگران مبارز!

 لیالن��داکنون که این تحلیل به دست شما می رسد بیش از س�ه م�اه از اعتص�اب متح��د و پ�یروز ک�ارگران� مب�ارز کارخ�انه ی 
  می گذرد. سه ماهی که در مقابل سرعت و اوجگیری جنبش انقالبی خلق قهرمان میهن مان،گذشته ی بس��یار دوریموتورز

 را به یاد می آورد. در طی این مدت تحت تاثیر بحران های اقتصادی و سیاسی رژیم مزدورشاه هزاران نفر از کارگران� زحمتکش

 ما که بیشترین فشار اقتصادی و سیاسی رژیم دست نشانده ی شاه را تحمل می کردند، بیکار شدند و در نتیجه مجبور بودند ت��ا

سنگین ترین فشارهای این بحران ها را بر دوش خود تحمل کنند. �

 تراکتور س��ازی وطوفان پرخروش جنبش انقالبی خلق،که در نخستین روزهای آن شاهد شرکت پرشکوه کارگران مبارز 
  و ده ها کارخانه ی دیگر ب�ا ط�رح خواس�ته های سیاس�ی، درصنعت نفت، ماشین سازی اراک، ماشین سازی تبریز

 آن ب��ودیم، آن چن��ان س��ریع و پرش��تاب پیش رفت ک��ه وس��عت و دامنه ی آن نه تنه��ا توده ه��ای وس��یعی از ک��ارگران را چ��ه در

 کارخانه ها و شرکت ها و چه به صورت پراکنده در بر گرفت، بلکه به دورترین روستاهای ایران نیز کش��انده� ش��د و روس��تاییان

 زحمتکش میهن ما خشم و نفرت خود را از دستگاه فاسد رژیم پهلوی و زمین داران و سرمایه داران بزرگ با تقسیم زمین های

آن ها و مصادره انبارهای شان� نشان دادند.

 اقدام قهرمانانه ی کارگران صنعت نفت،ک�ه علی رغم تم�امی فش�ارها و تهدی�دهای ارتش م�زدور رژیم ش�اه، از تولی�د نفت و

 صدور آن جلوگیری می کردند، و پشتیبانی توده های زحمتکش و مبارز ما که با استقامت و پایداری از اقدام کارکنان� صنعت

 نفت حمایت کرده و به آن ها دلگرمی دادند، نه تنها دولت نظامیان کله پوک و آدمکش را به زانو درآورد بلک�ه پایه ه��ای رژیم

 وابسته شاه خائن را بلرزه درآورد و منافع حی�اتی کش�ور غ�ارتگر آمریک�ا و کش�ورهای� مرتج�ع و تج�اوزگری چ�ون آفریق�ای

 جنوبی، اسراییل و... را نیز که مساوی با تضعیف و لرزان ترکردن رژیم های گندیده و مرتجع آن ها بود مورد خطر جدی قرار

 داده، عقب نشینی هایی را به آن ها تحمیل کرد که قب��ل از آن رژیم ش��اه جنایت ک��ار و امپریالیس��م� آمریک��ا ح��تی فک�رش را هم

نمی توانستند بکنند.



 

 کارگران و کارکنان صنعت نفت، ستاره ی راهنمایی شدند برای شرکت فعال و مستقل بخش های دیگ�ری از طبقه ی ک�ارگر

 اهواز و بندرعباس، چمرکفوالدسازی ، ذوب آهن، کارگران صنایع فلزیایران در مبارزه سیاسی، مانند کارگران� 

 و ...راه آهنو 

 شرکت کارگران به طور مستقل و آن گروها و اقشار� کارگری که به طور پراکن��ده همه ج��ا ب��ا س��ایر طبق��ات و اقش��ار م��ردم در

 مبارزه ی ضدسلطنتی و ضدامپریالیستی، همگام بودند، ش�عار دادن�د، ب�ا پلیس و ارتش ض�دخلقی رژیم ش�اه درگ�یر ش�دند و

 شهید دادند، همه و همه گویای این حقیقت است که طبقه ی کارگر ای��ران ب��رای ره��ایی از زی��ر ب��ار س��تم دو گان��ه، امپریالیس��م

  رژیم ش�اه و قط�عکاملآمریکا و رژیم فاسد سلطنتی شاه، یعنی رژیم س�رمایه داران ودالالن وابس�ته ب�ه آمریک�ا، ت�ا س�رنگونی 

 سلطه ی آمریکا، حاضر به  هرگونه فداکاری و ازخودگذش�تگی می باش�د، چون ک��ه می دان��د تنه�ا ب�ا س�رنگونی چ�نین رژیمی

می تواند راه را برای آزادی کامل از استثمار و ستم سرمایه داری یعنی رسیدن به سوسیالیسم هموار سازد.

  کارگران� و کارکنان� قهرمان صنعت نفت که به دلیل در دست داشتن اصلی ترین منب��ع درآم��د و تامین کنن��ده ی مخ��ارج رژیم

 دست نشانده ی شاه از ابتدای شرکت در جنبش انقالبی به »ستاد انقالب« تب��دیل ش��دند، به درس��تی نش��ان دادن��د ک��ه طبقه ی

کارگر چه نقش عظیم و تعیین کننده ای در جامعه ی ایران دارد.

  و صنایع دیگ�ر ب�ا ش�رکت فع�ال وراه آهن گم��رک،، وزارت ن��یرو، ذوب آهناین کارگران و همچنین کارگران، 

 پیگیر خود در مبارزات دموکراتیک و ضدامپریالیس�تی خلقی میهن م�ا نش�ان دادن�د ک�ه »شیش�ه ی عم�ر« رژیم ش�اه خ�ائن و

 امپریالیسم آمریکا، در دست آن هاس�ت و ن�یز مقاومت ه�ای دلیران�ه و پیگ�یر ک�ارگران قهرم�ان ص�نعت نفت در براب�ر عناص�ر

 متزلزلی که می خواستند اعتصاب را به فلجی بکشانند، نشان داد که این طبقه ی کارگر است که تعیین کننده ی انقالب اس��ت

 که بای��د ب�ا قرارگ��رفتن در راس جنبش انقالبی و ط�رح خواس�ت های دموکراتی�ک و انقالبیش، هم�راه ب��ا متح�دین واقعی و

 نیرومندی چون کشاورزان، پیشه وران و سایر نیروهایی که خواهان سرنگونی کامل رژیم شاه و قطع س�لطه ی آمریک�ا هس�تند،

پیروزی انقالب را با برقراری »جمهوری دموکراتیک خلق« به سرانجام قطعی خودش برساند.�

 اما شرکت کارگران با همه ی ش�کوهمندی و تعیین کنن�دگی اش، در این جنبش، کمبوده�ای اساس�ی و ض�عف های آن�را ن�یز

 به همراه دارد. اصلی ترین و محوری ترین این ضعف ها، نبود تشکیالت مستقل کارگری و مخصوصا عالی ترین ارگان� سیاس��ی

 طبقه ی کارگر -حزب طبقه ی کارگر- است تا ک�ارگران� تحت ره�بری این ح�زب و ح�رکت از من�افع طبق�اتی خ�ود در این

 جنبش شرکت کنند و از نفوذ هرگونه اندیشه و فکر س�ازش کارانه و محافظه کاران�ه نه تنه�ا در ص�فوف ک�ارگران جلوگ�یری

 کنند بلکه به وسیله اتحاد ب��ا نیروه�ای انقالبی و ت�امین ره��بری طبقه ی ک��ارگر در انقالب، پ�یروزی قطعی انقالب را تض�مین

کنند.



 

 در شرایط فعلی سرمایه داران استثمارگر و تجاوزکار� آمریکایی و رژیم سرمایه داری و دست نشانده ایران با اتکا ب��ه ژنرال ه��ا و

 جاسوس��ان آمریک�ایی و آدمکش��ان ح�رفه ای س��اواک، ارتش و ب��ا هم دس��تی عناص��ر فرص�ت طلب و خیانت پیش��ه ای همچ�ون

 »بختیار« درصدد ت�دارک ت�وطئه ای هس�تند ت�ا جنبش انقالبی خلق ه�ای م�ا را به وس�یله ی بندوبس�تی معامله گران�ه در نیمه راه

 خودش به بن بست کشانده، زمینه ی بازگشت مجدد دیکتاتوری را فراهم کنند و امتی��ازاتی را ک��ه م��ردم ب��ا دادن خ�ون پ��اک

 شهیدان شان به دست آورده اند، پس بگیرند. بنابراین سرنوشت انقالب تنها ب��ه این بس��تگی پی��دا می کن��د، ک��ه طبقه ی ک��ارگر

 نقشش را در انقالب چگونه ایفا کند. یا همچنان به شرکت خود بدون تشکیالت سیاسی مستقل و ب�ا پ�یروی از خواس�ته های

 دیگر طبقات جامعه بسنده کند.که در این صورت نیمه کاره ماندن انقالب حتمی بوده و رژیم ناتوان مجددا فرصتی به دس��ت

 می آورد تا نیروهای سرکوب گرش را بازسازی کند و آنچه را که مردم در مبارزه ی خونین شان گرفته اند بازس��تاند، ی��ا این ک��ه

 نه، هرچه فعال تر و وسیع تر در جنبش انقالبی شرکت کند، خواست های مستقل طبقاتی خود را مط��رح نمای��د و ب��ا در دس��ت

 گرفتن رهبری جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستی خلق های ما، از ناتمام ماندن و به انحراف افت��ادن آن جلوگ��یری کن��د، و

 درست برای چنین شرکتی است که به وجود آوردن س�ازمانی ک�ه این ره�بری را ت�امین کن�د -یع�نی ح�زب طبقه ی ک�ارگر-

 فوریتی دوچندان می یابد که می بایستی تمام کارگران� آگاه و مب��ارز، ایج��اد و تش��کیل آن را در ص��در وظ��ایف و فعالیت ه��ای

خود بگذارند.�

 کارگران مبارز! در شرایط فعلی سرمایه داری وابسته ی ایران، سعی می کن��د به خ��اطر از دس��ت ن��دادن س��ودهای کالنی ک��ه از

 دست رنج کارگران به دست می آورند کارگران را اخراج کنند و با فشار هر چه بیشتر بر کارگران شاغل، جیب های خودش��ان

 را بیشتر پر کنند، بنابراین الزم می شود که شما سندیکاهای واقعی خود را از کارگران وفادار� به طبقه ی کارگر در کارخانه ه��ا

 تشکیل دهید و نظارت بر امور کارخانه را به عهده ی خود بگیرید تا از غارتگری، چپاول و زورگویی  سرمایه داران خون خ��وار

جلوگیری کرده و حقوق اقتصادی و صنفی کارگران� را تامین کنید.

 اما هم زمان با تشکیل سندیکاهای واقعی کارگری، تشکیل شوراهای انقالبی کارگران اهمیت درجه ی اول دارد. این ش��وراها

 آن چنان شرایطی را فراهم می کنند تا طبقه ی کارگر از طرفی اولین قدم های خود را برای به  دست گ��رفتن ق��درت سیاس��ی  و

 اقتصادی بردارد و از طرف دیگ�ر به ط�ور فع�ال و مس�تقل در جنبش انقالبی ک�ه ن�ابودی قهرآم�یز -یع�نی مب�ارزه ی مس�لحانه

 توده ای- رژیم سرمایه داری وابسته و قطع کامل نفوذ و س�لطه ی امپریالیس�م )به خص�وص امپریالیس�م آمریک�ا( را نش�انه گرفت�ه

 است شرکت کند و با تشکیل سازمان سیاس�ی مرب�وط ب�ه خ�ودش ) ح�زب طبقه ی ک�ارگر(، در راس مب�ارزه ی انقالبی ق�رار

گرفته و جمهوری دموکراتیک خلق را برقرار سازد.



 

تحلیلی بر اعتصاب کارگران کارخانه ی لیالند موتورز

 جاده ی مخصوص کرج قرار دارد و متعلق به سرمایه دار معروفی به نام اسدی می باشد.8کارخانه لیالند موتورز در کیلومتر 

  کارمند� دارد و دو یا س�ه نف�ر از کارکن��ان آن انگلیس�ی می باش�ند.کارخان�ه وابس�ته ب�ه کمپ�انی50 کارگر و 600این کارخانه 

»لیالند موتورز« انگلستان بوده و تولید آن مونتاژ اتوبوس های دو طبقه  وکامیون های لیالند است.

 رییس انتظامات کارخانه سرهنگ بازنشسته مزدور و منفوری ست به نام خجسته. این کارخانه مدت زیادی اس��ت ک��ه ک��ارگر

 جدید استخدام نمی کند. به همین دلیل کارگر جدید در آن ها کمتر دیده می شود و کمتر ک�ارگری هم اس�تعفا داده و عموم�ا

رفت وآمد کارگران )اخراج، استعفا و استخدام( در کارخانه کم و ترکیب کارگران نسبتا ثابت بوده است.

  خواس��ته داش��تند ک��ه همگی آن ه��ا خواس��ته های21 ش��روع می ش��ود.ک��ارگران 25/7/57اعتصاب کارگران از روز سه شنبه 

 صنفی-اقتصادی و رفاهی بوده. خواسته هایی را که کارگران بیشتر روی آن ها تکیه می کردند، عبارت بودند از: حق مس��کن

  تومان می گرفتند(، اضافه126، افزایش حق اوالد )قبال برای دو اوالد 1%5 تومان(، حق خواروبار، حق سنوات به میزان 300)

  م��اه اول را نگرفت��ه بودن��د(، بهب��ود کیفیت غ��ذا، عی��دی6حقوق، پرداخت به موقع سود ویژه )کارگران هن��وز س��ود وی��ژه ی 

سالیانه، پرداخت پاداش به کارگران در ازای تولید بیشتر و ...

 کارگران قبل از شروع اعتص��اب خواس��ته های خ�ود را از طری�ق س�ندیکا ب�ه کارفرم�ا� )اس�دی( داده بودن�د. در روز سه ش��نبه

 س�رهنگ خجس�ته ب�ا اس�دی در کارخان�ه راه افت�اده و از جل�وی ک�ارگران رد می ش�وند و ش�کی نیس�ت ک�ه این س�رمایه دار

 خون آشام و سرهنگ مزدور با اطالع از تصمیم کارگران، قصد م��انوردادن در پیش آن ه��ا داش��ته اند و می خواس��تند در هم��ان

 روز اول به وسیله برخورد با کارگران و زهره چشم گرفتن از کارگرانی که با آن ها همک�اری ک�رده بودن��د، از هم��ان ابت�دا در

 تصمیم کارگران به اعتصاب تزلزل و تردید را وارد کنند. ولی کارگران مب��ارز و آگ��اه هیچ چ��یز ب�ه این دو نف��ر نمی گوین��د و

عمال نقشه آن ها را نقش بر آب می سازند و پس از چند ساعت همگی دست از کار می کشند و در کارخانه جمع می شوند.

 این اقدام یکپارچه و حساب ش�ده ی ک�ارگران به خ�وبی می رس�اند ک�ه اعتص�اب ب�ا برنام�ه و طرح ری�زی قبلی انج�ام گ�رفت.

 کارگران در درجه ی اول می گویند: »اسدی باید بیاید و رودرروی کارگران� به حرف های آنان گوش بدهد« و برای این ک��ار

 می خواهند که در نهارخوری تجمع کنند تا اسدی بیاید و از طریق بلندگو با آن ها صحبت کند. ولی اسدی زیر بار نمی رود و

 به کارگران پیغام می فرستد که در جلوی اطاق او جمع شوند. ولی باز هم از تماس مستقیم با کارگران� و نزدیک شدن به آنان

  س��ال10 تومان در هر سال به او تعلق می گیرد، مثال اگ��ر 50 تومان دستمزد ناویژه می گیرد،حق سنوات 1000مثال کارگری که   1

 پانصد تومان باید به او داده شود.10*50=500سابقه داشته باشد 



 

 ترسیده و از پنجره ی اطاق طبقه ی باال با کارگران� صحبت می کند. حرف های این سرمایه دار خون آشام به طور خالصه این ه��ا

 بوده است: »شما بی خود دست از کار کشیده اید، مطمئن باشید که هیچ چیز از این کار� عایدتان نمی شود، همین ک��ه هس��ت

هست، هر که می خواهد بماند و هرکس نمی خواهد راهش را بکشد و برود و ...«

 از آنجا که کارفرمایان چهره ی کثیف خود را در پشت رفتار مزدوران و جیره خواران شان� چ��ون خجس��ته، م��دیرعامل ها و ...

 پنه�ان می کنن�د و خودش�ان حتی االمک�ان از تم�اس مس�تقیم ب�ا ک�ارگران� دوری ک�رده و ه�ر وقت هم تم�اس می گیرن�د، ب�ا

 حرف های عوام فریبانه و این که کارگران فرزندان و عزیزان من هستند، منافع ما یکی است و ... ه�زاران دروغ ک�ه بی ش�رمانه

 تحویل کارگران می دهند، عده ای از کارگران ساده لوح و ناآگاه فریب آن ها را خورده و خیال می کنند که خود کارفرما آدم

 خوبی است و این اطرافیانش هستند که حق کارگر را می خورند. لذا اقدام کارگران مبارز و آگ�اه ب�رای کش�اندن اس�دی ب�ه

 محل تجمع کارگران و صحبت با او بهترین حربه و وسیله ای بود که از یک طرف چه�ره ی زش��ت و غیرانس��انی اس��دی را به 

 همه ی کارگران� به خصوص آنهایی که باز هم اعتقاد داشتند اسدی خودش آدم خوبی اس�ت، می شناس�اند. و از ط�رف دیگ�ر

 اسدی و دستیاران مزدورش قادر نبودند در مقابل اجتماع کارگرانی که به طور متحد تصمیم گرفته بودند برای گرفتن اندکی

 از حقوق شان مبارزه کنند، دست به تهدیدهای فردی و گروهی بزنند، لذا به ناچار حرف آخرشان را می زدند،ک��ه همین ط��ور

 هم شد. سخنان کارگران بعد از این جریان و قاطعیت کارگران برای تعطیل کامل کار، به خوبی نشان می ده��د ک��ه آن ک��وره

 اعتم�ادی هم ک�ه ب�رخی از ک�ارگران ب�ه اس�دی داش�تند ف�رو ریخت.ک�ارگری می گفت : »م�ا می گف�تیم الاق�ل بیای�د هم او

 کارگرش را ببیند و کارگران� هم با خودش درد دل کنند، مطمئن ب��ودیم ک��ه وق��تی ب��ا او ح��رف ب��زنیم و خ��ودش دردم��ان را

گوش بگیرد، حتما حق مان را می دهد، ولی حیف ...!«

 و یا چند تن از کارگران که از این عمل اسدی دمق شده بودند، می گفتند: »مگر ما می خواستیم قورتش بدهیم که رفت��ه اون

 باال، بعد از ده سال عرق ریختن ت�وی کارخ�انه اش هن�وز برای م�ان ارزش قائ�ل نیس�ت ک�ه بیای�د و از نزدی�ک ب�ا م�ا هم دهن

شود؟ ...«

 واقعا چرا اسدی از رودررویی با کارگران طفره می رود و می ترسد با آنان روبه رو ش�ود؟ ب�رخالف آن ع�ده از ک�ارگران  ک�ه

 هنوز اختالف و تضاد آشتی ناپذیر خودشان را با کسی که سال ها  و سال ها خون چن��دین ه�زار ک�ارگر را مکی��ده و از ثم�ره ی

 نیروی کار� و زحمت آن ها میلیون ها ثروت اندوخته، درک نکرده است و هنوز انتظار دارند که کارفرما لط�ف و محبت کن�د

و به آن ها رحم کرده و حقشان را بدهد! ...

 اسدی کامال به این مسئله واقف است و می داند که بین او و کارگر هیچ امکان سازش و مصاله ای وجود ندارد و از طرفی او

 در این شرایط با کارگران� متحدی روبه رو است که تصمیم دارند خواسته های به حق خودشان را که اسدی سال ها و سال ها ب��ا

 کمک قوانین ضدکارگری دولت و تحت نظام سرمایه داری از آن ها سلب کرده است، بگیرند. او ب��رای ی��ک لحظ��ه هم ک��ه



 

 شده احساس� می کند که دوران آقایی خودشان به پایان رسیده است و اینک کارگران هستند که آقایند و با عزم راسخ تصمیم

 دارند که مرد توانای دیروز و ناتوان و زبون امروز را به میدان مبارزه� بکشانند. اسدی به خوبی می داند ک��ه در این ک��ارزار ک��ه

 آقایان واقعی یعنی کارگران مبارز، پا به میدان گذاشته اند، چیزی در چنته ندارد که رو کند. اگر به می��ان ک��ارگران ب��رود، از

 آنجا که مجبور است از منافع خودش دفاع کند، و به خواست های کارگران ج�واب منفی بده�د، دم به دم خش�م ک�ارگران� را

 بیشتر می سازد و کارگران که این »ارباب« را ضعیف می بینند، با جسارت و شهامت بیش�تری محرومیت ه�ا و بی حرمتی ه�ایی

 را که به آنان شده است تالفی می نمایند. لذا اسدی خائن از سنگری که از دسترس کارگران� به دور است، به پرتاب توپ های

 خ��الی می پ��ردازد. و از طبقه ی دوم س��اختمان ک��ارگران را تهدی��د می کن��د و می گوی��د: »همین ک��ه هس��ت هس��ت، ه��ر ک��ه

می خواهد بماند، هر کس هم نمی خواهد راهش را بکشد و برود« ... !

  نیز کارگران از صبح کارت های شان را ساعت می زنند، ولی هیچ کس دس�ت ب�ه ک�ار� نمی زن�د. در26/7روز بعد چهارشنبه 

 این م��ورد چن��د تن از ک��ارگران� پیش��رو، آگ��اه و مب��ارز در راه ان��داختن اعتص��اب و ته��ییج ک��ارگران� نقش فع��الی داش��تند.

 به خصوص یکی از پیشروترین و جاافتاده ترین کارگرانی را که  برای کارگران سخنرانی کرده و نگذاشته بود کارگران� دست

 ب��ه ک��ار بزنن��د در همین روز ب��ه »انتظام��ات«� کارخان��ه احض��ار می کنن��د.� س��رهنگ خجس��ته ی م��زدور و یکی از کارمن��دان

 جیره خوار و مفت خور به نام رضوی از او استنطاق می کنند و می پرسند: »شنیده ایم که بچه ها را نگذاشته ای که ک��ار بکنن��د.

 چی می خواهید؟« این کارگر در جواب، خواسته های شان را به آن ها می گوید. رضوی جیره خوار می گوید: »شما بد موقعی

 اعتصاب کرده اید، االن بازار کساد� است، محصوالت مان فروش نرفته و روی دست مان مانده است و پول ت�وی دس�ت آق�ای

 رضوی نیست.« رفیق کارگر به درستی جواب می دهد: »پول توی دس�تش نیس�ت، بگویی�د چن�د ت�ا از این گردن کلفت ه�ای

،� 15مفت خور را که ماهی    هزار توم�ان می گیرن�د، ب�یرون کنن�د و حقوق ش�ان را بین ک�ارگران� تقس�یم کنن�د.«� رض�وی20 

 می گوید : »مثال کی ها مفتخور هستند؟ رفیق کارگر جواب می دهد: »این را� من می دانم و آقای اسدی. م��را پیش او ببری��د ت��ا

خودم اسم و آدرس این مفت خورها را بدهم!«

 در این بازجویی و استنطاق، از یک طرف در مقابل برخورد ق�اطع و مص�مم ک�ارگر آگ�اه و مب�ارزی هس�تیم ک�ه ب�ا اتک�ا ب�ه

 پشتیبانی دیگر کارگران� در مقابل مزدوران کارفرما ایستادگی می کند و حالت تهاجمی خود را بیشتر می کند و حتی خود این

 مزدوران را هم با اشاره به »مفت خورها و ...« به باد حمل�ه می گ�یرد. ولی رفی��ق ک�ارگر ب��از هم ح�تی اگ��ر ب�ه ظ�اهر باش�د،

 م��رتکب اش��تباهی می ش��ود و می خواه��د ب��رای مع��رفی مفت خوره��ا ب��ه اس��دی ک��ه سردس��ته و رییس همه ی مفت خوره��ا و

 گردن کلفت ها است، مراجعه کند. این اشتباه می تواند ناشی از برخورد فردی و اهمیت ندادن به نیروی بقیه ی کارگران باشد

 که رفیق کارگر آن ها را به حساب نمی آورد و می خواهد مسئله را با اتکا به نیروی فردی اش و از طریق مشورت ب��ا کارفرم��ای

 خون خوار حل وفصل کند. در حالی ک�ه ک�ه هیچ کس به�تر از همه ی ک�ارگران نمی توانن�د مفت خوره�ا و گردن کلفت ه�ا را



 

 بشناسد و معرفی کند و در این صورت اسدی در راس آن ها ق�رار می گ�یرد. ش�کی نیس�ت ک�ه اخ�راج اس�دی به عن�وان ی�ک

 مفت خوِر درجه  اوِل کارخانه، در این شرایط غیرممکن است. ولی همان مفت خورهای درجه دوم را هم فقط می توان ب��ا اتک��ا

 به نیروی اتحادکارگران اخراج کرد نه از طریق مشورت با اسدی. چرا که اسدی برای این ک�ه خ�ودش مس�تقیما ب�ا ک�ارگران

 روبه رو نباشد، برای این که عمل غیرانسانی و بی شرفانه ی خ�ودش را پنه�ان کن�د، ب�ه اج�یرکردن م�زدورانی چ�ون خجس�ته و

 رضوی می پردازد و با دادن حقوق های کالن از دست رنج کارگران به آن ها، اختیار کارگران و سرنوشت آن ها را به دست این

 افراد می دهد. جواب درستی که این رفیق کارگر می توانس�ت ب�ه رض�وی بده�د، این ب�ود ک�ه بگوی�د: »این را من می دانم و

 بقیه ی کارگران«  و با کشیدن� این موضوع به می�ان ک�ارگران و گنجان�دن اخ�راج این اف�راد در خواسته های ش�ان، این ای�ده ی

 درست را با پشتیبانی دیگر کارگران� عملی ساخته و مبارزه ی کارگران� را ارتقا دهد. اس��دِی بی ش�رف ب�ا آن هم�ه توپ وتش�ر،

  توم��ان200اولش در مقابل اراده ی مصمم کارگران مبارز کوتاه می آید و با سه مورد از خواسته های کارگران� یعنی پرداخت: 

  توم�ان ب�رای دو اوالد( م�وافقت می کن�د، ولی ک�ارگران�160 توم�ان ح�ق اوالد )80 تومان حق خواروب�ار و 100حق مسکن، 

قبول نکرده و مصرانه بر روی تمامی خواسته های خود ایستادگی می کنند و به اعتصاب ادامه می دهند.

 سندیکای خودفروخته ی کارگران اعالمیه ی کارفرما مبنی بر موافقت با سه مورد فوق الذکر را برای کارگران�  می خواند و از

2کارگران می خواهد که اعتصاب را تمام کنند ولی کارگران حرف این نمایندگان قالبی  را هم رد می کنند.

  کارفرم��ا29/7روز پنج شنبه و شنبه هم اعتصاب کارگران به همان ترتیب در داخل کارخانه ادامه پیدا می کند. روز یک شنبه 

 سرویس کارگران را قطع کرده و دِر کارخانه را بسته از ورود کارگران به داخل کارخانه جلوگیری می کند.� اعالمیه ای هم از

طرف کارفرما در دو صفحه حاوی مطالب زیر به پشت شیشه ی درب کارخانه چسبانده بودند: 

  مطابق نامه شماره ی ... به کارگران� اخط��ار نم��ودیم دس��ت ب��ه ک��ار26/7»با وجود این که در روز چهارشنبه 

 ! قب��ول نک�رده و دیگ�ر ک��ارگران را هم به دنب�ال خ�ودن�اراحت! و اخالل گربزنند ولی باز عده ای از کارگران� 

 کشاندند� و برخالف منویات شاهنشاه آریامهر! و گفته های آقای شریف امامی نخس��ت وزیر در چن��د ش��ب قب��ل

 که وظیفه ی ملی ضرورت باال بردن میزان تولیدات و بهره وری بیشتر از ظرفیت کارخانه را گوشزد می کردن�د،

 با تعطیل کار موجب اخالل در اقتصاد مملکت گشته و به کارفرما ضرر و زی��ان وارد آورده ان��د! متع��اقب آن و

  از دادن س�رویس ب�ه ک�ارگران مم�انعت ش�ده و29/7به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام کارگران� از تاریخ روز 

 اعالم می داریم که کارگرانی که قصد اخالل گری ندارند� با هزینه ی خود به کارخانه آمده و در صورت تمایل

 با پرکردن فرم تعهِد کار وارد کارخانه ش�ده و ب�ه ک�ار بپردازن�د، ک�ارگرانی ک�ه می�ل ب�ه ادامه ی ک�ار ندارن�د

 نقش سندیکا و تحلیل برخوردهای نمایندگان سندیکا را به طور مستقل در ادامه همین تحلیل می آوریم. .2



 

 به صورت انفرادی به کارخانه مراجعه کرده و پس از تسویه حساب بیرون بروند. در ضمِن این که کارمندان� ب��ه

 کار خود ادامه داده و بدین ترتیب حس�ن نیت و همک�اری خ�ود را اب�راز داش�ته اند س�پاس گزاریم.� آن ه�ا نش�ان

 داده اند که هیچ تمایلی ب�رای رس��اندن ض�رر و زی��ان ب�ه کارخان��ه ندارن��د، از س�ندیکای ک�ارگران� ک�ه از روز

 چهارشنبه در جهت ارشاد کارگران تالش های الزم را مبذول داشته نیز کمال تشکر را داشته و الزم  است ک��ه

 نمایندگان سندیکا روز یک شنبه دِم درب کارخانه حضور داشته و کارگران را برای پرکردن اوراق تعهد ک��ار

راهنمایی کنند.«

 اعتصاب کارگران و مبارزه ای که با کارفرما می کنند، بارزترین شکل مبارزه ی طبقاتی در زمینه ی اقتصادی است که از درون

 آن می توان به خوبی به این قانون پی برد که: در مبارزه بین ک��ارگر و کارفرم��ا، هرچ��ه آگ��اهی و همبس��تگی ک��ارگران بیش��تر

 باش�د، در نتیج�ه کارفرم�ا بیش�تر مجب�ور ب�ه عقب نش�ینی می ش�ود. ولی کارفرم�ا -یع�نی دش�من طبق�اتی ک�ارگران- در حین

 عقب نشینی دست به مقاومت و تهدید بیشتری می زند، اسدِی مزدور ک�ه در مقاب�ل پای�داری ک�ارگران مب�ارز ق�رار می گ�یرد،

 به سوی آخرین حربه  یعنی توسل جستن به حامی اصلی و سردسته همه سرمایه داران و غارت گران یعنی »شاه خ��ائن« و دولت

 فرمایشی شریف امامی می رود. غافل از این که در چنین شرایطی که مردم مبارِز میهن م��ا ب��ا مب��ارزات قهرمانانه ش��ان »ش��اه« را

مبدل به مترسک جالیز و »لولوی سرخرمن« کرده اند، دیگر حنای »شاه« و دولت او رنگی ندارد.�

 کارگران مبارزی که برای رسیدن به حقوق صنفی-اقتصادی خود قدم پیش می گذارند� و حتی با کمال میل حاضر می ش��وند

 از کارخانه اخراج بشوند ولی حقوق رفقای کارگرشان را بگیرند، »اخالل گر« می نامند، اعتص��اب را غیرق��انونی و کم ش��دن

 تولید را »اخالل در اقتصاد مملکت و ضرررساندن به کارفرما می دانند«، البته از قول »شاه« و دولت او. نمونه ی اتهامات ب��ه

کارگران مبارز،دیگر احتیاجی ندارد تا دروغ و تهمت بودنشان را ثابت کنیم،چرا که تمامی کارگران با آن موافقند.

 اما در اینجا »اقتصاد مملکت« را از دیدگاه� ش�اه خ�ائن، اس�دی و اف�رادی مث�ل آن،کمی توض�یح می دهیم، چ�ون ه�دف این

 خون خواران و سردسته ی آن ها، شاه و دربار این است که کارگران هرچه بیشتر کار کنند، سود تولید نماین��د و این بیش��رف ها

 این سود و سرمایه را از کشور خارج کنند. پول ه�ای کالنی ک��ه به وس�یله س�رمایه داران� ب�زرگ، وزرا، درباری��ان و ... خ�ارج

شده، بهترین نشانه ی این عالقه شاه و سرمایه داران به اقتصاد مملکت است!

 در این اعالمیه کارفرما� همچنین از کارمندان� و سندیکا تشکر می کند که م��ا در ج��ای خ��ود ب��ه برخ��ورد ک��ارگران� در مقاب��ل

کارمندان� و علل این تشکر و همچنین به برنامه ی سندیکا می پردازیم.

 در ابتدای اعتصاب،کارگران� به طور کامل از کارمندان حمایت کرده و سعی داش�تند هرط�ور ش�ده آن ه�ا را ب�ا خ�ود همگ�ام

  م��اه اول س��ال،6 روز کار در 31 مورد آن مربوط به مزایا برای کارمندان بود. مثال در ازای 2 خواسته کارگران 21سازند و از 

  روز و ... ولی با وجود این روحیه ی اتح��اد و همک��اری ک��ه از30 روز به کارمندان� داده شود نه 31حقوق هم بایستی معادل 



 

 ناحیه ی کارگران ابراز می شد، کارمندان دس�ت از ک�ار نکش�یدند و ح�تی ب�رخی از آن ه�ا ب�رای شکس�تن اعتص�اب ب�ه می�ان

 کارگران می آمدند )علت تشکر کارفرما از کارمندان در چنین جایی معلوم می شود!( این تزلزل و محافظه کاری کارمندان که

 دیگر برای هر کارگر آگاهی روشن است )همان طور که برای ع�ده ی زی�ادی از رفق�ای ک�ارگِر کارخ�انه ی لیالن�د  مش�خص

 است( به این علت است که کارمندان� خود از ِقَبل نیروی کار کارگران حقوق می گیرند و طبیعتا وضع شان با کارگران� تف��ات

زیادی دارد، بهتر است توضیح بیشتری در این باره از زبان خود کارگران� بشنویم: 

 رفیق کارگری در مورد کارمندان می گفت: »پدرسوخته های مفت خور، ما را ببین که از حق کی ه��ا دف��اه می ک��نیم! اگ��ر م��ا

 سود ویژه بگیریم آن ها هم می گیرند. هرچه که ما می گیریم، دو یا سه برابرش به آن ها می رسد.« رفیق دیگری گفت: »ح��اال

 که این طوره ما هم وقتی حق مان را گرفتیم، اصال اجازه نمی دهیم حتی یک قران سود ویژه به کارمندان بدهند. چطور موق��ع

 گرفتن سود و مزایا با کارگران� هستند ولی موقع اعتصاب با کارگران نیستند؟ اصال گفته اند سود وی��ژه ی ک��ارگران، کارمن��د

 »بگذار کار بکنند، می خواهند چه کار کنند؟ اگرچه حقی دارد که از سود کارگران ببرد؟« رفیق کارگر دیگری می گفت: 

  ومی توانند دو طبقه ها را درست کنند، بفرمایند درست کنند ببینیم؟ چه کسی به جز کارگر می تواند این ها� را درس��ت کن��د؟«

 کارگر دیگری: »نه، داداش، چرا بگذاریم کار بکنند، اصال نباید بگذاریم هیچ اموری از کارخانه راه بیفت��د، ی��ا هم��ه ب��یرون

کارخانه یا همه داخل کارخانه، نگهبان، کارگر، کارمند، ندارد.«�

 در این گفتاِر کارگران� که به خوبی )حتی اگر به ط�ور غری�زی هم باش�د( حک�ایت از درک و پی ب�ردن ک�ارگران ب�ه م�وقعیت

 طبقاتی، ارزش و اهمیت کارگر از یک طرف و جدابودن منافع طبقه ی کارگر از سایر اقشار� و طبقات میانه حال و غیرکارگر،

 از طرف دیگر دارد، این حکم داهیانه ی سوسیالیسم علمی را به وض�وح ب�ه ثب�وت می رس�اند ک�ه طبقه ی ک�ارگر نه تنه�ا ب�رای

 رهایی خود بلکه برای رهایی تمامی استثمارشوندگان، اقشار و طبقات دیگر از زیر بار ظلم و ستمی که از طرف س��رمایه داران

 و دولت های سرمایه داری به آن ها وارد می ش�ود مب�ارزه می کن�د. طبقه ی ک�ارگر در این مب�ارزه م�الکیت خصوص�ی را ن�ابود

 می کند و ابزار تولید و سرمایه را )که حق طبیعی و مسلم طبقه ی کارگراست( به مالکیت اجتماعی خود درآورده و ج��امعه ی

سوسیالیستی و دیکتاتوری طبقه ی کارگر را برقرار می کند.�

 وقتی کارگران به نیروی طبقاتی خود آگاه می شوند، به خوبی نشان� می دهند ک�ه اب�زار تولی�د و س�رمایه، ادارات و کارمن�دان،

 بدون وجود آن ها پش��یزی ارزش� ندارن��د و درس��ت همین آگ��اهی و اعتم��اد و این توانایی س��ت ک��ه طبقه ی ک��ارگر را از تم��ام

طبقات اجتماعی متمایز می کند و آینده ی روشن و تابناکی را در جلوی روی او قرار می دهد.

 کارگران به خوبی نشان می دهند که این کارگران نیستند که باید به دنبال اقشار� دیگر )مثال در این اعتصاب به دنبال کارمن��دان(

 بیافتند و به نیروی آن ها متکی باشند، چرا که آن ها نقش�ی در تولی�د ندارن�د� و عام�ل مهمی نیس�تند، بلک�ه این کارمن�دان و در



 

 مجموع بقیه اقشار� و طبقات هستند که بایستی برای رسیدن به منافع خود، به دنب��ال ک��ارگران� افت��اده و ب��ه ن��یروی آن ه��ا متکی

باشند.

 کارگران در اینجا این روحیه ی کمونیستی که از مبارزات اقشار دیگر پشتیبانی می کند ولی انتظ��اری از آن ه��ا ن��دارد را نش��ان

 می دهند. از کارمن�دان� حم�ایت می کنن�د، ح�تی ب�رخی م�واردی را ک�ه من�افع کارمن�دان در آن هس�ت، در خواسته های ش�ان

 می گنجانند و اینجا دیگر کارمندان اند که بای�د انتخ�اب کنن�د:� ی�ا ب�رای به دس�ت آوردن من�افع درازم�دت تر و اساس�ی تری ب�ه

 کارگران بپیوندند و یا به خاطر منافع فوری و گذرای کنونی شان و خوش خدمتی به کارفرما در مقابل کارگران� قرار بگیرن��د.

 در حالی که در مقابل کارگران قرارگرفتن به دلیل بی اهمیت بودن نقش آن ها در تولید کارخانه مشکلی ب��رای ک��ارگران� پیش

 نمی آورند.کارگران� با نیروی پرتوان خود می توانند آن ها را هم کنار بگذراند� و به تنهایی اعتص��اب را پیش ببرن��د. هم��ان طور

که در این اعتصاب آن ها را کنار گذاشته و طردشان کردند.

  آب��ان چن��د تن از مهندس��ین ب��ه5 آبان ادامه می یابد. روز جمع��ه 6اعتصاب متحد و پیگیر کارگران مبارز همچنان تا روز شنبه 

 خانه اسدی می روند و به او می فهمانند که کارگران مصمم اند خواسته های شان را بگیرند و باالخره اسدی شکس��ت خ��ودش

 را قبول کرده و مجبور شد غرور خودش را زیر پا بگذارد و حاضر شد خواسته های کارگران را برآورده کن��د، این خواس��ته ها

عبارت بود از:

 تومان حق مسکن1-300

 تومان حق خواربار100 -2

 تومان بود(126 تومان حق اوالد )قبال 3-176

 تومان حق سنوات و ...4-40

 که کارگران� قبول نمی کنند ولی نماینده پادرمیانی کرده و کاگران به این شرط به سر کار برمی گردند که کارفرم��ا هیچ کس

را اخراج نکند.



 

تحلیلی بر نقش کارگران پیشرو در اعتصاب

 از آنجا که در شرایط فعلی رهبران سندیکاها و نمایندگان� کارگران، نماینده ی واقعی و منتخب خود کارگران نیس��تند ت��ا ام��ر

 مبارزات صنفی اقتصادی کارگران را از موضع منافع کارگران رهبری و هدایت کنند، در هر اعتص��اب به ط��ور خود به خ��ودی

 عده ای از کارگران� پیشرو و فعال، رهبری و پیش برد اعتصابات را به دست می گیرند و حتی تا آنجا پیش می روند که هرگون��ه

 فشار و تهدید از اخراج تا بازداشت را به جان می خرند ولی از مبارزه به خاطر دست یافتن به درخواس��ت های ک��ارگران ق��دمی

به عقب نمی گذارند و رفیقانه و صادقانه خود را فدای منافع طبقاتی کارگران می کنند.�

 نمونه ی بارز این عمل را ما می توانیم در همین اعتصاب مشاهده� کنیم. گ�روهی از ک�ارگران� پیش�رو و آگ�اه نس�بت ب�ه من�افع

 طبقاتی خود، امر رهبری اعتصاب را به عهده گرفتند، این رفقا وقتی با شایعه ی اخراج خود مواجه شدند، ب��ر ش��دت عملی��ات

 خود افزودند و از این پس با جسارت و فداکاری بیشتری در کارها� دخالت کردند. آنها خود را فدایی کارگران می دانستند� و

سعی می کردند تا همه ی کارها را خودشان بکنند تا کارگران دیگر شناخته نشوند.

 اما به دالیل مختلفی که ناشی از کم تج�ربگی، فق��دان آگ�اهی الزم و خص�لت های ف��ردی اس�ت، مش��اهده می ک��نیم ک��ه این

 کارگران دچار ندانم کاری ها، محافظه کاری، دنباله روی از نمایندگان و دچار برخوردهای فردی با مجریان کارفرما می ش��وند

 ک��ه در ص��ورت ادام��ه پی��داکردن آن، این ک��ارگران تحت ت��اثیر این م��زدوران قرارگرفت��ه و اعتص��اب را ب��ه هم��ان راه ه��ای

محافظه کارانه و منفعلی می کشانند که خواست کارفرما، نماینده و دیگر مجریان کارفرما بود. 

 رهبری و هدایت توده ها به معنی کلی آن و هم در یک نمون��ه مش��خص مث��ل اعتص��ابات ک��ارگری ک��ه ک��ارگران پیش��رو ام�ر

 رهبری اعتصاب را پیش می گیرند، مسئله مهمی است. این رهبری زمانی صحیح و کارآمد� است که به طور کامل ب��ا اتک��ا ب��ه

  اقدام کنند.� شعارها، خواسته ها و تاکتیک هایی را ک��هخواسته ها و نظرات توده های کارگر و با توجه دقیق به نیروی کارگران�

 ارائه می دهند، بایستی شامل خواسته ها، ابتکارات و تاکتیک ها یی باشد که توده های کارگر به طور خام مطرح ک��رده و پس از

جمع بندی و پخته کردن آن به صورت خواسته ها و شعارهایی منطبق بر منافع واقعی کارگران� باشد، درآید.

 در این اعتصاب عمده ترین اشتباِه کارگران پیشرو یعنی رهبران اعنصاب بی توجهی به همین موض�وع اس��ت، یع�نی وق��تی ک��ه

 برخی محافظه کاری ها و فردگرایی ها به جای شهامت و ازخودگذشتگی وارد عمل بشود اشتباهاتی پیش می آید که از پیروزی

 اعتصابات  جلوگیری می کند. در اینجا هم بعضی از اشتباهات باعث می شود ک�ه نماین�ده ی حیله گ�ر ک�ه ت�ا دی�روز روبه روی

 کارگر قرار می گرفت، در جریان کارها� نفوذکرده و کارگران� پیشرو را به دنباله روی وادار نمود. نماینده ی حیله گ��ر خ��ودش

 را با کارگران� همراه نشان داده و برای به انحراف کشیدن� اعتصاب کوشش می کرد. مثال روز یک شنبه که ک��ارگران جل��وی



 

 درب کارخانه پراکنده بودند، بعضی از کارگران اظهار� می داشتند: »که این طور که فایده ندارد، همین طور س�اکت بایس�تیم،

 آن ه��ا )کارفرم��ا( می گوین��د الب��د خواس��ته ای ندارن��د، بای��د خواس��ته های مان را روی پارچ��ه بنویس��یم و ب��ه در و دی��وار

 بچسبانیم.«کارگر دیگری آن را کامل کرده می گوید: »آره ما باید بیست تا از این پارچه ها بنویسیم که همه متوجه بشوند م��ا

 چه خواسته هایی داریم تا به گوش همه برسد وگرنه کسی به ما توجه نمی کند.« و طرح تکمیلی این تاکتیک به وسیله ی رفیق

دیگری ارائه می شود: »خواسته های مان را بنویسیم، دو سرش را چوب بگذاریم و تا میدان شهیاد راهپیمایی کنیم.« 

 نحوه ی برخورد کارگران پیش�رو ب�ا این ک�ارگران، از جمل�ه موض�وعاتی اس�ت ک�ه از یک ط�رف نب�ودن آگ�اهی سیاس�ی در

 کارگران پیشرو، عدم توجه آن ها به نظ�رات ک�ارگران و کوش�ش نکردن ب�رای عملی س�اختن نظ�رات ص�حیح آن ه�ا را نش�ان

 می دهد و از طرف دیگر مانورهای ماهرانه ی نماینده ی کارگران »حسینی« و تاثیری را ک��ه این ف��رد م��زدور ب��ر روی ره��بران

 اعتصاب و همچنین اعتصاب می گذارد� نشان می دهد. این فرد کوشش می کند که اعتصاب را به راه هایی بکش��اند� ک��ه در آن

 هرچه بیشتر بتواند تفرقه و تزلزل در کارگران به وجود بیاورد.� طرح مسئله ی پیاده روی مورد موافقت اک�ثریت ک�ارگران واق�ع

  که در جنب این کارخانه قرار دارد تاثیر مثبتی بر رویکارخانه ی مینومی شود و از آنجا که راهپیمایی پیروزمند کارگران 

 کارگران گذاشته بود، اگر رهبران اعتصاب کمی کوشش به خرج می دادند و برای ت��دارک� عملی پیش��نهاد ک��ارگران اق��دام

 می کردند، این راهپیمایی نیز می توانست انجام گرفته و موفقیت هایی هم به همراه آورد. ولی کارگران پیشرو به جای توجه ب��ه

 نظرات کارگران و عملی ساختن آن، با حسینی نماینده ی مزدور به مشورت می پردازند. طبیعی است که نماینده به هیچ وج��ه

 با این نظر موافقت نمی کند.� منتها او این مخالفت را ابتدا که این مسئله در بین کارگران طرفدار زیادی داشته، با حیله گری ب�ه

 این صورت ماست مالی می کند که به کارگران� پیشرو می گوید: »این کار غلط است و فعال ص��دایش را درنیاوری��د« و از این

 طریق آن ها را می ترساند و متقاعد می کند که مسئله را مسکوت بگذارند. ولی بحث و جدل بر سر این موضوع باال می گیرد،

 محافظه کاران و کارگران� متزلزل در مقابل کارگرانی که راهپیمایی را تبلیغ می کردند، مخالفت می نمودند. اگر چه بعضی از

 کارگران پیشرو با راهپیمایی موافق بودند و آنرا تبلیغ می کردند، اما راهی که برای پیشبرد این ه��دف دنب��ال می کردن��د اش��تباه

 بود. به این علت که آن ها در مقاب�ل کارش�کنی ها و س�نگ اندازی های حس�ینی، به ج�ای اینک�ه ب�ا ک�ارگران� وارد مش�ورت و

 تصمیم گیری بشوند، خودشان به طور جداگانه و فردی می خواس�تند مس�ئله را ح�ل کنن�د. آن ه�ا می خواس�تند اگ�ر خودش�ان

 صالح دیدند کارها� را انجام دهند و حسینی هم از این که یک جدایی بین رهبران و ک��ارگران احس��اس می ک��رد وارد معرک��ه

شده و و شروع به خراب کاری نمود.

 در یک جا که چند ک�ارگر مس�ئله ی راهپیم�ایی را ب�ا حس�ینی مط�رح می کردن�د و چ�اره جویی می نمودن�د، حس�ینی به خ�اطر

 متوجه کردن بقیه ی کارگران� )علی رغم این که دفعه ی اول این موضوع را مسکوت می گذارد. این دفعه که تردی��د و دودلی را



 

 در بین کارگران زیاد می بیند، سعی می کند که حرف های خودش را برای همه مطرح کند( با صدای بلند شروع به صحبت و

 دلیل آوردن می کند:�

 »آقاجان االن دوره ی سیاست است. از زور و جنگ هیچ کاری پیش نمی رود، دوره قلدری تمام شده، ام��روز

 روز سیاست است و با سیاست و بحث پیش رفتن اس�ت، مگ�ر نمی بی�نی ک�ه همه ی دولت ه�ا ب�رای پیش ب�ردن

کارهای شان همه اش از سیاست و گفتگو استفاده می کنند.«�

یا می گفت:  

 »آخر ما پیاده روی می خواهیم چه کار؟ مگر ما فقط با کارفرما طرف نیستیم، خب کارفرم��ا� هم همین ج��ا دم

 در کارخانه است. توی خیابان راه افتادن� ربطی ب��ه کارفرم��ا ن��دارد، به خص��وص ک��ه االن هم وض��ع مملکت

  نفرش��ان5خراب است. مگر خودتان نمی بینید و یا نمی ش��نوید ک��ه درفالن ج��ا ع��ده ای تظ��اهرات کردن��د و 

 کشته شده است. همه کارگران باید بفهمند که اگر یک قدم از کارخانه دور شوند، دیگر اختیارش�ان دس�ت

 خودشان نیست. ما تا موقعی که دم کارخانه هستیم، هر اتفاقی بیافتد مسئول کارفرماست، چون در کارخانه

 به روی مان بسته است ولی اگر راه بیافتیم تا برسیم به شهیاد ده هزار نفر شده ایم. آن موقع که سربازان آمدن��د

و همه را بستند به مسلسل من که نمی توانم بروم جلوی سرباز را بگیرم.« 

 اما کارگران هوشیاری که با اتکا به تجربیات مبارزات کارگران کارخانه مینو اقدام به راهپیمایی را عمل درستی می دانس��تند،

حسینی را زیر سوال کشیدند.�

 کارگری گفت: »پریروز کارگران مینو را سرویس ندادند، همه شان به طرف شهیاد راهپیمایی کردند، هیچ کس هم کاری ب��ه

کارشان نداشت.«

 کارگر دیگری گفت: »آن ها نماینده ش��ان قبال ب��ه ژان��دارمری تلفن ک��رده و اطالع داده ب��ود ک��ه ب�ه م��ا س��رویس نداده ان��د� و

می خواهیم تا شهیاد پیاده روی کنیم.«

 حسینی ک�ه ح�رف ک�ارگر اول او را کمی غ�افل گیر ک�رده ب�ود، ب�ا ح�رف ک�ارگر دومی بالفاص�له ح�رف او را چس�بیده و

 یک دفعه این مسئله را بزرگ کرده می گوید: »آره آقاجون، این کارها� راه وچاره� داره، شما اول باید با کارفرم�ا ح�رف زده و

به او جریان را اطالع دهید. ژاندارمری و حکومت نظامی را هم باید در جریان بگذاریم!«�

 کارگری جواب می دهد: »یعنی حاال اسدی نمی داند به  ما سرویس نمی دهند، برویم بهش بگوییم ما سرویس نداربم؟ چیزی

که معلوم است که دیگر گفتن ندارد.«�



 

 حسینی باز از زیر گفته ی این رفیق کارگر شانه خالی می کند و یک قدم عقب نشینی کرده و می گوید: »که اصال باید قبل از

همه هر کاری را به وزارت کار� اطالع بدهیم تا آن ها هم با اسدی تماس گرفته و بگویند که چرا حق کارگران� را نمی دهد.«�

 کارگری می گفت: »پس وزارت کار هم نمی داند ما شش روزه که اعنصاب کرده ایم و چه خواس�ته هایی داریم؟ خ�وب هم

می داند، جوابی ندارد که بدهد.«�

 این جواب های درست و منطقی رفیق کارگر، دیگر به حسینی امکانی نمی دهدکه باز هم مانور بده��د و ل��ذا مث��ل همیش��ه در

 این جور مواقع ُدمش را روی کولش می گذارد و فلنگ را می بندد. اما حرف های این مزدور و خ�ائن ب�ه طبقه ی ک�ارگر ک�ار

 خود را می کند. از یک طرف سخنان خوش آب ورن�ِگ خ�ودش و از ط�رف دیگ�ر تایی�د و تقوی�تی ک�ه از ط�رف ک�ارگران

 محافظه کار،کارمندان و کسانی ک�ه نقش اعتصاب ش�کن را به عه�ده داش�تند، ت�اثیر آن ه�ا را دوچن�دان ک�رده و ب�دین ت�رتیب

طرفداران� راهپیمایی در اقلیت ماندند.

 در اینجا ما با نمونه ی بارزی از ندانم کاری های عناصر پیشرو، عدم آگاهی سیاسی و محافظه کاری آن ها رو به رو می شویم،ک��ه

 خود آن ها نیز تحت تاثیر صحبت های حسینی قرار می گیرند. مثال برخی ازگارگران� پیش رو که راغب به راهپیمایی بودند ولی

 راه را اشتباه می رفتند، تصمیم داشتند که به ژاندارمری تلفن کنن�د و راهپیم�ایی را عملی س�ازند ولی در اینج�ا هم تردی�دهای

 خودشان و کوشش حسینی حتی از اینکار هم جلوگیری کرد. کار� صحیح این بود که کارگران بدون این که به حرف کس��ی

 گوش بدهند و بدون این که به ژاندارمری اطالع بدهند خودشان به راهپیمایی بپردازند. در زمانی ک��ه ک��ارگران در اعتص��اب

 بودند، رژیم شاه خائن به دلیل مبارزاتی که در سراسر کشور بر ضد او و برای سرنگونی رژیم فاسد شاهنشاهی و کوتاه کردن

 دست کشورهای آمریکایی و انگلیسی این اربابان شاه، جریان داشت، رژیم را وادار کرده بود که عقب نشینی کند.� ولی رژیم

 در حین عقب نشینی هر بار شدت عمل بیشتری برای س�رکوب مب�ارزات م�ردم قهرم�ان کش�ور م�ا به ک�ار� می گ�رفت و اعالم

 حکومت نظامی نیز یکی از این شیوه ها برای سرکوب بود. ولی این یک ط�رف قض�یه ب�ود، ط�رف دیگ�رش هم این ب�ود ک�ه

رژیم سعی داشت هر چه بیشتر از ورود نیروهای اجتماعی در این مبارزه جلوگیری کند.

 در این میان طبقه ی کارگر یعنی تنها نیرویی که سرنگونی رژیم فاسد شاه و قطع کامل نفوذ و  تس��لط س��رمایه داران بیگان��ه ب��ه

 شرکت فعال و مستقل او در مبارزه ی سیاسی بستگی دارد، نیروی مهمی بود که هنوز به میدان مبارزه سیاسی وارد نشده ب��ود

 و اعتصابات کارگران بیشتر به خاطرخواسته های اقتصادی و صنفی صورت می گرفت، ل�ذا این ن�وع مب�ارزه )یع�نی مب�ارزه ی

 اقتصادی و صنفی( در این شرایط و در مقایسه با مبارزات سایر طبقات جامعه که کامال سیاسی و برای سرنگونی رژیم جریان

 داشت، برای رژیم شاه قابل تحمل تر بود و خیلی بهتر می دید که با دادن حداقل امتیازات صنفی به کارگران، اعتصابات آن ها

 را بخواباند. بنابراین نفع خودش را در این می دید که به خاطر خواسته های ص��نفی و اقتص��ادی ک��ارگران، ب��ا آن ه��ا وارد ی��ک

 مبارزه ی رویاروی و خشونت بار نشود، چرا که چنین مبارزه و درگیری ای، یعنی تحمیل خشونت به کارگران، آن ه��ا را عمال



 

 رودرروی رژیم ق��رار می داد و ورود ک��ارگران� ب��ه اعتص��ابات سیاس��ی و ب��ه ص��حنه ی مب��ارزات سیاس��ی جامع��ه، می توانس��ت

 کاری ترین ضربه را به پیکر رژیم وارد آورد )چنان که بعدا در اعتصابات سیاسی کارگران  مب�ارز ص�نعت نفت ش�اهد ب�ودیم(.

 به همین دالیل حتی اگر کارگران راهپیمایی می کردند، نه تنها رژیم اق��دام خش��ونت آمیزی به خ��رج نمی داد، بلک��ه ب��ه احتم��ال

قوی کارفرما را مجبور می کرد که سرویس در اختیار کارگران بگذارد که مسلما این پیروزی خوبی برای کارگران بود.

 اما همان طور که گفتیم توجه نکردن ب�ه س�خنان ک��ارگران� از ط�رف ک��ارگران پیش��رو، فق��دان آگ��اهی سیاس��ی، فردگ��رایی و

 محافظه کاری آنان باعث شد که آن ها نیز تحت تاثیرحسینی قرار گیرند. کمااین که اگر به ج��ای حس��ینی و ی��ا ح��تی در مقاب��ل

 سخنان او کارگر پیشرویی سخنرانی می کرد و با اتکا به تجربه ی کارگران� مینو و مجموعه شرایطی که ذکر شد روی مسئله ی

 راهپیمایی تاکید می ورزید، با توجه به وحدتی که ابتدا برای انجام راهپیمایی در میان کارگران وجود داشت، این مسئله حتم��ا

عملی می شد.

 کارگران پیشرو عالوه بر این که از حسینی پیروی می کردند و اشتباهاتی را که ذکر کریم مرتکب شدند، در مورد برخورد ب��ا

کارمندان� و کارگران اعتصاب شکن و در صحبت با خجسته و اسدی و ...� نیز دچار یک اشتباه دیگر شدند.

  روز اعتصاب که کارگران هر روز جمع می شدند و منتظر بودند تا کارفرم��ا ب��رای ب��رآوردن خواس��ته های برحق ش��ان8بعد از 

 اقدامی بکند،کارفرما� و مزدورانش از حربه ی کش دادن اعتص�اب و یک ن�واخت و خس�ته کننده کردن آن از ی�ک ط�رف و از

 طرف دیگر سم پاشی و فرستادن اعتصاب شکنان به داخل صفوف کارگران استفاده می کردند، به قول آقای حس��ینی در ح��ال

 اجرای نقشه های خود بودند. این جریان لزوم برخورد قاطع تر و حتی خشونت آمیزی را با کارفرما، م��زدورانش و همچ��نین ب��ا

 اعتصاب شکنان پیش آورده بود. در همین رابطه هم کارگران� می خواستند تا با خود اس�دی ح�رف بزنن�د. ش�کی نیس�ت ک�ه

 برخورد رودرروی کارگران� با اسدی که مسلما در مقابل اتحاد کارگران ناتوان شده و به جز تهدیدهای توخالی چ�یز دیگ��ری

 نداشت که بگوید از یک طرف باعث می شد تا خمیره و ذات ضد کارگریش بیش از پیش برای ک�ارگران� روش�ن ش�ود و از

 طرف دیگر کارگران با این تهاجم یکپارچه شان به اسدی، هرچه بیشتر به نیروی اتحاد و یکپارچگی خ��ود پی می بردن��د. ولی

 همه ی نقشه های کارفرما در این مواقع بر این اساس است که با کارگران� رو به رو نشود و این کار را به عهده ی مزدورانی چون

 خجسه، صادقی و حسینی بگذارد تا هر کدام از ط�ریقی ب�ر وف��ق م�راد اس��دی ک��ار را پیش ببرن��د. در این گ��یرودار ب�ود ک��ه

خجسته سررسیده و با یکی از کارگران پیشرو هم صحبت می شود.

 رویه ی غلط دیگری که از کارگران پیشرو دیده شد در همین موقع بود. این رفقا اوال تحت تاثیر حرف های حسینی ک��ارگران

 را از دم کارخانه دور کردند تا اسدی توانست بدون هیچ صحبتی فرارکند� و وقتی که خجسته یا صادقی و یا دیگ��ر م��زدوران

 کارفرما به  میان کارگران� آمدند، این کارگران� پیشرو، اعتراضات و افشاگری های کارگران را ک�ه می خواس�تند ب�ه چرن�دیات

 خجسته جواب دهند در گلو خفه کرده و همه اش می خواستند کارگران� را ساکت کنند ولی خ�ود آن ه�ا ن�یز ب�ه تنه�ایی ق�ادر



 

 نبودند جواب الزم را به خجسته بدهن�د و دهن او را ببندن�د و به ط�ور تک روانه ای ب�ا او ص�حبت و پچ پچ می کردن�د و ب�دین

 ترتیب وقتی که با کارمندان� و عوامل کارفرما وارد برخورد خصوصی و تک نفری شدند، عمال نش�ان دادند� ک�ه نمی توانن�د از

 قدرت منطق جمعی کارگران به نفع پیشرفت اعتصاب استفاده کنند. در حالی که در چنین شرایطی بهترین کار این است ک��ه

 کارگران پیشرو و رهبران اعتصاب، این ُعمال و مزدوران را به میان خود بکشانند و با مطرح کردن مسائل کارگران� و اس��تفاده

 از گفته ها و منطق کلیه کارگران، آن ها را رسوا کنند و ه�ر چ�ه بیش�تر آن ه�ا را ب�رای توده ه�ای ک�ارگر و ک�ارگران ناآگ�اه و

متزلزل افشا سازند.



 

نقش رهبران سندیکا و نمایندگان در اعتصاب

 نمایندگان کارگران و سندیکاهای کارگری، به طور عمده عناصری خودفروخته و خدمت گذار کارفرما هس��تند ام��ا در می��ان

 آن ها تعداد کمی از رفقا کارگر آگاه و مبارز پیدا می شوند که در راه احقاق حقوق کارگران� هرگون��ه تهدی��د و فش��اری را از

 اخراج تا بازداشت به جان خریده و یک قدم عقب نشینی نکرده اند. از این عده ی معدود که بگ��ذریم، هم��ان طور ک��ه گف��تیم

 اغلب این نمایندگان، خدمت گذار� کارفرما هستند، این ها معموال در جریان مبارزات صنفی-اقتصادی کارگران، برای این ک��ه

 اعتصاب را به انحراف بکشند و باالخره باعث شکست آن بشوند، روش های مختلفی به کار می برند. این خودفروختگ��ان ب��ه

 مسائلی از قبیل سطح آگاهی کارگران، زمینه های ضعف و اشکاالت موجود در اتحاد و یکپارچگی کارگران نگ�اه ک�رده و

 عمل خائنانه خود را انجام می دهند. مثال اگر در یک سال پیش اعتصابی ب�ه وق�وع می پیوس�ت، این نماین�دگان به ط�ور خیلی

 مشخص در مقابل کارگران قرار می گرفتند و اعتصاب کارگران را غیرقانونی تلقی می کردند و یا عمال در میان ک��ارگران ب��ه

 کارشکنی می پرداختند. ولی این تاکتیک دیگر در اعتصابی مثل اعتصاب یکپارچه و متح��دانه ی ک��ارگران لیالن��د نمی توان��د

 موثر باشد. اینجاست که نماینده سعی می کند قیافه ی حق به جانب گرفته و خود را طرف دار کارگر جا بزند، و با سوءاستفاده

 از مقام نمایندگی، خود را در میان کارگران جا بزند و عنان اعتصاب را به دست خود بگیرد. این خطری اس�ت ک�ه مب�ارزات

 صنفی کارگران� را از مجرای اصلی خودش خارج می کند. تا زمانی که ک�ارگران نماین�دگان واقعی خ�ود را ک�ه از حق�وق و

 حیثیت م�ادی و اجتم�اعی آن�ان دف�اع می کنن�د، از می�ان خودش�ان و به وس�یله ی انتخاب�ات دموکراتی�ک انتخ�اب نکرده ان�د،

 مسئولیت بزرگی به عهده ی کارگران آگاه و پیشرویی که رهبری اعتصاب را به عهده دارند قرار می گیرد. ک��ارگران پیش��رو و

آگاه وظیفه دارند، اعتصاب کارگران را آگاهانه از گزند این سالوسان خوش خط وخال محفوظ نگه دارند.

 در این اعتصاب ما مقداری از اعمال حسینی نماینده فعال، خوش مشرب وچرب زبان کارگران را شرح دادیم و تالش های این

 م��زدور کارفرم��ا را در ب��ه بن بس��ت رس��انیدن و ب��ه انح��راف کش��انیدن اعتص��اب نش��ان دادیم. اکن��ون ب��ه گوش��ه ای دیگ��ر از

تفرقه افکنی ها و دوبه  هم زنی های وی می پردازیم:

 نمایندگان سندیکای کارگران که با اراده ی مصمم ک�ارگران ک�ه ب�ا اعتص�اب یکپارچ�ه و متح�د آن�ان روبه رو میگردن�د، در

 یکی دو روز اول راب��ط بین ک��ارگران و کارفرم��ا می ش��وند و ت��ا ح��دودی هم ه��وای ک��ارگران را نگ��ه می دارن��د. این رفت��ار

 نمایندگان از یک طرف و ناآگاهی کارگران� از طرف دیگر، باعث می شود که اعتماد کارگران به نمایندگان جلب شود. ولی

 بعد از این که کارگران� امتیازاتی را که کارفرما به آن ها داده بود قبول نکردند، نمایندگان به ط��ور کام��ل وارد جم��ع ک��ارگران

 شده و سعی می کردند ب�ه ط�رق مختلفی اوال از تح�رک و ابتک�ارات ک�ارگران� جلوگ�یری کنن�د ثانی�ا ب�ا تبلیغ�ات خودش�ان

کارگران را به راه های آشتی جویانه و کنار آمدن با کارفرما بکشانند.



 

 برخ��ورد نماین��ده ی ک��ارگران در م��ورد راهپیم��ایی و به خص��وص دالی��ل او، یکی از نمونه هایی س��ت ک��ه نیت او را ب��رای ب��ه

انحراف کشیدن� اعتصاب نشان می دهد.

 مثال حسینی می گوید : »مگر ما فقط با کارفرما طرف نیستیم؟ خ��وب، کارفرم��ا هم همین ج��ا دم در کارخان��ه اس��ت.« ب��دین

 وسیله می خواهد ذهن کارگران� را تنها در حد مبارزه� با کارفرما محدود ک��رده و آن��ان را از پی ب��ردن ب��ه نقش ض��د ک��ارگری

رژیم، دولت و وزارت کار، باز دارد.

برای اینکه به حیله گری این مزدور پی ببریم،خوب است ببینیم چه می کند: 

 کارگران هر روز شاهدند که وزارت کار اعتصاب حق طلبانه کارگران را غیرقانونی! می نامد.ک��ارگران� فهمیده ان��د ک��ه رژیم

جنایت کار� هر روز با تصویب قوانین ضدکارگری مثل انظباط، بهره وری و ... چگونه زندگی را بر آنان تلخ تر می کند.

 کارگران در جریان مبارزه ی خود و سایر رفقای کارگرشان� در کارخانه های دیگر دیده اند که چگونه رژیم دست نش��انده ، ب��ا

فرستادن قوای ارتش، اعتصابات حق طلبانه ی طبقه ی کارگر را به خاک و خون می کشد.

 کارگران این موضوع را دیده اند که بین رژیم خون خ�وار، وزارت ک��ار و س�رمایه دار زالوص��فت چ��ه ارتب��اط و همبس��تگی ای

وجود دارد.

 و باالخره کارگران در مقابل اصلی ترین خواسته ی خودهمیش�ه ب�ا این ج�واب روبه رو می ش�وند ک�ه: »اض�افه حق�وق دس�ت

دولت است و ما کاره ای نیستیم!«

 با وجود همه این ها حسینِی خودفروخته می خواهد، این موضوع را به کارگران غالب کند که: »خیر، شما ب�ا کارفرم�ا� ط�رف

 هستید و بین دولت و کارفرما ارتباطی وجود ندارد! بی شرمی بیشتر از این هم می ش�ود؟ این موض�وعات را ه�ر ک�ارگری ک�ه

 یکی دو اعتص��اب را از س��ر گذران��ده باش��د، می فهم��د.� می فهم��د ک��ه رژیم ش��اِه جالد چگون��ه به وس��یله ی وزارت ک��ار� از

 سرمایه داران خون خوار حمایت می کند.� میفهمد که جواب حق طلبی کارگران� سرنیزه و رگبار مسلسل است ... پس حسینی

  روز اعتصاب وقتی می بینند که هیچ کس از هیچ اداره و یا ... نیست که ب�ا6چرا این حرف را می زند؟ کارگران خود بعد از 

 آن ها صحبت کند، به درستی درک می کند که باید صدای شان را بلندتر کنند و افرادی را ک��ه می بایس��ت جواب گ��وی آن ه��ا

 باشند و در این جا یعنی دولت را به مبارزه بطلبند. لذا به�ترین راه این عم�ل هم�ان راه پیم�ایی ح�تی ت�ا دم وزارت ک�ار ب�ود و

 کارگران برای این کار� دالیل منطقی و درستی داشتند. ولی حسینی که نبض اعتصاب را در دست داش��ت، به ج��ای ارتق��ا این

 اعتصاب و کشاندن آن به مدارج باالتر و رودررو نمودن کارگران در مقابل دولت، با دالیل تهدیدآمیز و پیش آوردن مس��ایلی

 از قبیل درگیری با ارتش و تیراندازی )که احتمال آن ها بسیار ضعیف بود( کارگران� را از این ک�ار� منص�رف می کن�د، و وق�تی

 هم که مسئله ی برخورد کارگران با کارفرما� و صحبت کردن با او مطرح می شود یعنی همان چیزی که خود حسینی می گفته،



 

 او که با زرنگی توانسته با َعَلم کردن کارفرما کارگران را از فکر وزارت کار، دولت و ...� منصرف کند، حاال یک قدم دیگ��ر

 عقب نشسته و سعی می کند مسئله ی کارفرما را هم یک جور ماست مالی کند. وقتی شایع می شود ک��ه ک��ارگران� قص��د دارن��د

 کارفرما را کتک بزنند، بهانه ای می گردد تا حسینی دست پیش را بگیرد. او با تکیه بر نقطه ی ضعف کارگران، یعنی ترس از

ارتش و آتش مسلسل، آن ها همه چیز را به حمله ی ژاندارم و به آتش مسلسل نسبت می دهد و به کارگران می گوید:

 »اصال کارفرما خودش این کارمندان و روسا را می فرستد تا با شما صحبت کنن�د و ش�ما را عص�بانی کنن�د،

 یکی تو بگو، یکی اون بگه، یک دفعه دی�دی هلش می دهن�د و ی�ا ی�ک مش�تی می خ�ورد و به�انه ای دس�ت

 کارفرما می افتد که ژاندارم ها را خبر کند. آن موقع کسی می تواند جلوی مسلس��ل ارتش��ی ها را بگ��یرد؟ پس

بهتر است اصال کاری به کار این ها نداشته باشید!«

 و برای این که از برخورد و روبه رو شدن کارگران با اسدی جلوگیری کند و راه را برای فرار اس��دی ب��از کن��د، ب��ه ک��ارگران

می گوید:

 »آقاجان برای این که نشان دهی�د این قص�د را نداری�د، ب�ه خ�اطر این ک�ه ث�ابت کنی�د این وص�له! )کتک زدن�

 اسدی( ب�ه ک�ارگران نمی چس�بد، عمال بای�د این موض�وع را نش�ان دهی�د و از جل�وی در کارخان�ه پراکن�ده

بشوید.«

 آقای اسدی با استفاده از این موقعیتی که جناب حسینی و به اصطالح نماینده ی کارگران برایش فراهم آورده است، فرار را بر

 قرار ترجیح می دهد. حسینی به خوبی می داند که اگر اعتصاب ب��ه این ص��ورت یک ن��واخت و ب��دون تح��رک پیش ب�رود، در

 حالی که کارفرما هم محکم روی حرف خودش مانده، به علت طوالنی شدن اعتصاب، به تدریج می تواند با کم��ک ک��ارگران

 محافظه کار و اعتصاب شکن، کارگران متزلزل و مردد را به سمت خود بکشاند و در نتیجه کارگران راضی ش�وند ب�ا ح�داقل

 امتیازات به س�ر ک�ار برون�د. در ص�ورتی که به ط�ور کلی در اعتص�ابات، این وظیفه ی ک�ارگران� پیش�رو و آگ�اه اس�ت ک�ه ب�ا

 جمع کردن کارگران و ایراد سخنرانی و مطرح کردن خواسته های شان و پیدا کردن راه حل هایی ک��ه پ�یروزی آن ه��ا را تس�ریع

 کند، به اعتصاب تحرک داده و آگاهی کارگران را نسبت به مسائل اقتصادی-صنفی-سیاسی و لزوم وح��دت و یکپ��ارچگی

برای تحقق این خواسته ها آگاه کند.�

 اما حسینی کارگران را تشویق می کند که در مقابل تمام نقشه های کارفرما و اق��دامات کارمن��دان متمل��ق و م��زدور... فق��ط و

 فقط شکیبایی و صبر کنند. او با جمالتی فریبنده می گوید: »حاال کارفرما و همه ی کارمندان فکر می کنند ک�ه ک�ارگر ی�ک

 موجود گرسنه ای ست که اگر یک روز کار نکند شب محتاج نان اس��ت و روز بع��د خ�ودش می آی��د و زان��و می زن��د و غل��ط

 کردم می گوید. ما کارگران باید نشان بدهیم ک�ه این ط�ور نیس�تیم و زان�و نخ�واهیم زد. م�ا بهش�ان� نش�ان� می دهیم ک�ه همه ی

 عمرمان گرسنگی کشیده ایم� و این یک هفت�ه را هم گرس�نگی می کش�یم، چ�یزی ک�ه از م�ا کم نمی ش�ود. م�ا ک�ارگران� ک�ه



 

 موی مان را در کارخانه سفید کرده ایم و با این همه هنوز که هنوزه جلوی زن و بچه مان سرشکسته هستیم، دیگر چه داریم که

 بخواهد از آن بدتر بشود. ما باید به کارفرما ثابت کنیم که تا لحظه آخ�ر می ایس�تیم و س�ردی و گ�رمی و گرس�نگی را تحم�ل

ولی در مقابل کارهای او عصبانی نمی شویم و خودمان را کنترل می کنیم!می کنیم 

 او مزوران��ه و حیله گران��ه از آنج��ا ک��ه نمی توان��د ک��ه مس��تقیما اعتص��اب را بش��کند، س��عی می کن��د ب��ا نف��وذ در اعتص��اب و

 طوالنی کردن آن، آرام آرام و بدون تحرک کارگران� را فرسوده سازد. چون می داند که پس از مدتی فش��ار� م��ادی و معیش��تی

 کارگران را سست می کند.� از همین رو سعی دارد کارگران را از هر عمل و اس�تفاده از ه�ر ح�ربه ی دیگ�ری ب�ر ح�ذر دارد و

 فقط آن ها را به صبر و تحمل تشویق می کند و عامل گذشت زمان و طوالنی شدن اعتصاب را به نفع کارگران جلوه می ده�د.

 در حالی که در خیلی از موارد )و غالبا در مواردی  ک�ه ب�ازار کس�اد� اس�ت و ف�روش تولی�دات راک�د مان�ده( کارفرم�ا تعطیلِی

 کارخانه و ندادن تولید را از نظر اقتصادی کم ضرر می بیند و عامل گذشت زم�ان، درس�ت ب�اری اس�ت ب�ر دوش ک�ارگران و

فشار مالی و معیشتی را روز به روز بر آن ها شدیدتر می کند.

 جالب است وقتی به خاطر پایداری و مبارزه ی پیگیر کارگران،کارفرما� به زانو درآمده و مجبور می شود عمده ی خواس��ته های

 کارگران را بدهد ولی باز هم کارگران مب�ارز لیالن�د موت�ور قب�ول نمی کنن�د، این نماین�ده ی م�زدور، منت هم س�ر ک�ارگران

 می گذارد� و تهدید می کند که: »نامردم اگر یک دفعه ی دیگر پیش کارفرم�ا ب�روم و به  این  ت�رتیب در کم�ال پ�ررویی گ�رفتن

 امتیاز را به حساب خودش می گذارد و وقتی حرف های وی را با گفته ی یک رفیق کارگر مقایسه کنیم که می گفت: »ح��اال

 خودمانیم، این نمایندگان� برای م��ا چک��ار ک��رده ان��د، االن دوس��ه روزه همه اش بین م��ا ایس��تاده اند� و ه��وای م��ا را دارن��د،ِکی

می خواهند بروند با کارفرما صحبتی بکنند؟« به خوبی می توان به چهره ی دورو و فریب کار نماینده پی برد.



 

پس گفتار

رفقا!

 در دوران کنونی، جامعه ی ما دورانی انقالبی را می گذراند.� بعد از سال ها خفق�ان و س�رکوبی هرگون�ه اعتص�اب و اع�تراض

 حق طلبانه، بعد از سال ها که ثمره ی کار کلیه زحمت کشان� کشور ما و به خصوص کارگران، به وسیله ی سرمایه داران ای��رانی و

 در راس آن ها شاه خائن و خاندان ننگین او و سرمایه داران آمریکایی و انگلیسی و ...� چپاول و غارت شده است، مردم هم ب��ا

 آگاهی تمام، برای مبارزه با این ظلم و فساد به پا خواسته اند. روحانیون مترقی، دانشجویان و کارمن��دان و ...� و هم��ه اقش��ار� و

 طبقات مردم دست به دست هم داده اند تا کار� سرنگونی این رژیم را یک سره کنند. طبقه ی کارگر اگر چه ابتدا ب�ا اعتص�ابات

 صنفی و اقتصادی خود، زخم این خرس تیرخورده، یعنی رژیم شاه را عمیق تر کرد، اما با شرکت فعال و سیاس�ی ک�ارگران� و

 کارکنان� مبارز و آگاه صنعت نفت و ضربه ی فلج کننده ای که این برادران کارگر ما بر رژیم وارد می سازند، به خوبی می توان

 به قدرت و نیروی با عظمت طبقه ی کارگر پی برد. دیگر برای هر کارگر که اندکی آگاهی داشته باشد، به خوبی روشن است

  سال اخیر مبنی بر طرفداری از کارگران� و بهبود وض��ع15که تمام تبلیغات و جار و جنجال هایی که رژیم شاِه ضدکارگر طی 

 کارگران به راه انداخته بود، دروغ کثیف و وقیحانه ای بیش نیست. همه ی کارگران� می دانند که روزبه روز و سال به سال فشار

 زندگی بر کارگر بیشتر می شود و مهم تر از همه رژیم شاه با َسلب تمام آزادی ها، اجتماع��ات و اتحادیه ه��ای واقع��ا ک��ارگری،

 نفوذ و رخنه ی هر نوع آگاهی سیاسی و به ویژه آگاهی طبقاتی و سوسیالیس��تی را به روی  ک��ارگران بس��ته و از این طری��ق تم��ام

 کوشش خود را به کار برده تا کارگران ما در بی سوادی و نا آگاهی کامل باقی بمانن�د. و ب�ازهم این روش�ن اس�ت ک�ه طبقه ی

 کارگر زمانی می تواند به طور کامل از اسارت و بندگی درآی�د ک�ه دس�ت س�رمایه داران� و دولت آن ه�ا را از س�رمایه ای ک�ه از

 بهره کشی کارگران جمع نموده اند و هر روز بر آن اضافه می کنند،کوتاه کند و سرمایه و ابزار را که حق مسلم ک��ارگر اس��ت

 به مالکیت جمعی کارگران درآورده و با ایجاد یک حکومت کارگری یعنی حکومت سوسیالیستی سرنوشت خود و تم��امی

 زحمت کشان� را در دست گیرد. اما مسلما این کار� به سادگی حاصل نمی ش�ود، به خص�وص این ک�ه م�انعی ب�زرگ در س�ر راه

 داریم و این مانع همانا دیکتاتوری رژیم شاه خائن، سلطه و حاکمیت اربابان آمریکایی وانگلیس��ی او )امپریالیس��ت ها(� هس��تند.

 پس ابتدا باید این مانع را از سر راه برداشت، سرنگونی رژیم سلطنتی و نابودی نفوذ بیگانگان، تنها و تنها بستگی ب��ه این دارد

 که طبقه ی کارگر به طور مستقل و تحت رهبری حزب خود یعنی حزب طبقه ی ک�ارگر وارد مب�ارزه سیاس�ی ش�ود و ب�ا ق�رار

 گرفتن در راس جنبش )همان طور ک�ه هم اکن�ون ک�ارگران ص�نعت نفت پیش�اپیش در ص�ف جنبش انقالبی میهن م�ان ق�رار

 گرفته و ستاد انقالب شده است( و اتحاد ب�ا هم�ه نیروه�ای انقالبی ک�ه خواه�ان س�رنگونی رژیم هس�تند، به وی�ژه دهقان�ان و

 پیشه وران طی یک مبارزه ی قهرآمیز و مسلحانه، رژیم دست نشانده  را سرنگون ساخته، نفوذ و ح�اکمیت بیگانگ�ان را به ط�ور

 کامل از بین ب�برد و ب�ا اس�تقرار جمه�وری دموکراتی�ک خل�ق یع�نی جمه�وری ک�ه در آن ق�درت سیاس�ی و دولت زی�ر نظ�ر



 

 نمایندگان سیاسی کارگران، کشاورزان و زحمت کشان� اداره می شود، راه را برای آزادی نهایی از قید سرمایه و س��رمایه داری

 هموار سازد. این وظیفه ی کارگران پیشرو و آگاه هست که در اولین قدم، ب��ا تش��کیل هس��ته های ص��نفی-سیاس��ی و به دس��ت

 گرفتن رهبری اعتصاب و به راه انداختن اعتصابات سیاسی و شرکت فعال در مبارزات سیاسی جامعه، نه تنها جای واقعی خود

را در راس جنبش انقالبی ایران به دست آورند، بلکه امر سرنگونی رژیم شاه رانیز سرعت داده و امکان پذیرسازند.�

پیش به سوی پیوند با طبقه کارگر!

پیش به سوی تشکیل حزب طبقه ی کارگر!

پیش به سوی تشکیل ارتش مسلح خلق!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری وابسته ی ایران!

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر!

کارگران جهان متحد شوید!

1357دی ماه 


