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تحوالت سياسی جامعه ايران در طول يک ماه گذشته، نشان 
ست که جمھوری اسالمی با  تر شدن بحران سياسی دھندۀ عميق

اين تحوالت در ھمين مدت کوتاه به خوبی . آن روبرو شده است
ريشۀ  دھد که اين بحران، يک بحران سطحی و بی نشان می

استه از خرده اختالفات درونی طبقه حاکم که بتواند با توافق برخ
و سازش ميان آنھا از ميان برود، يا نيازھای مبرم جامعه از 
طريق قوانين و نھادھای دولتی موجود و احياناً حک و اصالح 

بلکه . آنھا برطرف گردد، در يک کالم، بحرانی قانونی نيست
 تضادھا و نيازھای دار و عميق، برخاسته از بحرانی ريشه

ست که حل آنھا، درھم شکستن و جاروب کردن تمام  اجتماعی
ست با  طلبد، يعنی بحرانی قوانين و نھادھای دولتی موجود را می

  .در يک کالم، بحران انقالبی. خصلت و مضمون انقالبی
از ھای مردم  اين بحران انقالبی، نشانۀ آن است که دوران آرامش سياسی، دورانی که توده

دھند، به وضع موجود  ای به سياست نشان نمی زندگی فعال و پرتکاپوی سياسی برکنارند، عالقه
کنند، روحيه تعرضی ندارند و در ابعادی وسيع به مبارزات علنی، مستقيم و انقالبی  تمکين می

آورند، به پايان رسيده است و دوران جديدی در زندگی سياسی مردم،  عليه نظم موجود روی نمی
ھای مردم به زندگی  توده. شان، آغاز شده است در رفتار و روحيات آنھا، در اشکال مبارزاتی

اند،  ای علنی، مستقيم و تعرضی عليه قدرت حاکم روی آورده پرتکاپوی سياسی، به مبارزه
ھای بزرگ، خالصه کالم، يک  ھای سياسی، تغيير و تحوالت سريع، چرخش دوران توفان

  . آغاز شده استدوران انقالبی جديد
ھا تن از  کرد، فردای انتخابات رياست جمھوری، ميليون ساده پنداری بود اگر کسی تصور می

اند، به اين علت که در انتخابات تقلب رخ  اند و حاضر به جانفشانی ھا ريخته مردم ايران به خيابان
الاقل اکثريت ! ه استھای رأی گيری بيرون نيامد داده و نماينده خواست و اراده مردم از صندوق

دانستند که در ايران انتخابات به معنای مرسوم آن در ھمان  بزرگ مردم ايران خوب می
ھای نظام پارلمانی وجود ندارد، تقلب و رأی سازی ھم ذاتی انتخابات در جمھوری  چارچوب

ھی ست که ھمواره وجود داشته است، يک بار ھم انتخاب ميان بد و بدتر و برای گرو اسالمی
شان در چارچوب ھمين نظام،  ديگر از اين مردم توھم به اصالح امور و تحقق مطالبات فوری

تواند بکند،  گويد و چه می لذا توھمی ھم در اين مورد که موسوی کيست، چه می. تجربه شده بود
برای اکثريت مردم وجود نداشت و بنابراين کسی ھم حاضر به فدا کردن جان خود در اين راه 

  .نبود
آنچه که رخ داد، انفجاری بود ناشی از تضادھا و نيازھای مبرم جامعه و توده مردم که بيش از 

  .آن حاد شده بودند که باالخره در جائی خود را نشان ندھد
 در کجا، که اما اين. توان اين را فھميد و گفت ای آبستن تحوالت جديد است، می وقتی که جامعه

. توان پيرامون آن حرفی زد ست که پيشاپيش نمی ای بسته به لحظهگردد، وا کی و چگونه آعاز می
ای باشد که به حريقی بزرگ  تواند جرقه چرا که ھر اتفاقی ولو کوچک در يک چنين شرايطی می

 خرداد وقتی که در آغاز، گروه کوچکی از ٢٣خود اين مسئله که آيا صبح روز . تبديل شود
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نی روی آوردند، طرفداران موسوی بودند يا نه، فاقد دانشجويان و جوانان به اعتراض خيابا
ای تبديل  اما اھميت مسئله در اين است که اين تقلب و نزاع انتخاباتی به ھمان لحظه. اھميت است

ھا انسان را به  کند و ميليون ای فوران می گردد که از درون آن انفجار خشم و نارضايتی توده می
ه آغازگر دوران جديدی در زندگی سياسی و مبارزاتی مردمان نمايد ک ای وارد می صحنه مبارزه

مقدمات اين انفجار، پيشاپيش از مدتھا پيش با انباشته شدن باروت آن، حادتر . يک کشور است
شدن روزافزون تضادھائی که راه حلی برای خود نيافته، نياز به تحولی که مدام به تعويق افتاده 

ردم با روبنای سياسی و قدرت حاکم را دم به دم تشديد کرد، و تضاد آشتی ناپذير ميان توده م
  .فراھم شده بود

اند  ھای مردم ايران به اشکالی از مبارزه روی آورده در طول ھمين مدت کوتاه يک ماھه، توده
. ايم  ديده۵٧که فقط نمونه آنھا را در جريان انقالب شکست خورده پيشين مردم ايران، در سال 

پيمائی ميليونی، سنگربندی خيابانی،  ھا ھزار نفری، راه  پراکنده دهتظاھرات موضعی و
ھا به منظور تخريب روحيه ستمگران و فرسوده کردن نيروھای  شعارھای شبانه از درون خانه

سرکوب آن، تداوم اين موج مبارزه، ھمگی بيانگر ھمين دوران جديد در زندگی سياسی و 
  .مبارزاتی مردم ايران است

 اندر آغاز، که طرفدار. ت در ارتقاء و تحول شعارھای توده مردم نيز منعکس استاين واقعي
يک جناح از رژيم در تالش بودند ابتکار عمل و مبارزه مردم را به چارچوب نزاع و رقابت 
درونی رژيم محدود کنند، شعارھا عمدتاً بر سر تقلب در انتخابات ، پس گرفتن رأی بود و هللا 

شعار پس گرفتن رأی چنان به سرعت . رای چيز ديگری به صحنه آمده بودنداما مردم ب. اکبر
شعار هللا اکبر نيز که برای نخستين . ناپديد شد که گوئی اصالً بحثی بر سر اين مسئله نبوده است

ھای وابستگان به جناحی از حکومت و طرفداران آنھا از شمال شھر تھران  بار از درون خانه
 مرکز تھران به مبارزات انقالبی مردم رسيد، در ميان شعارھای مرگ بر بلند شد، وقتی که در

  .الشعاع قرار گرفت ديکتاتور و مرگ بر جمھوری اسالمی گم شد و تحت
ھای  آن جناح از ھيئت حاکمه که ھنوز ماھيت اوضاع سياسی جديد و خصلت مبارزات توده

ای برای گرفتن  مردم به عنوان وسيلهمردم را درنيافته بود، نخست در تالش بود که از مبارزه 
اما اين مبارزه در ھمان روزھای . اش استفاده کند امتياز و رسيدن به اھداف اقتصادی و سياسی

موسوی . اش بيش از آن پيش رفته و راديکال بود که فرصت استفاده را به آنھا بدھد آغازين
ه آن نرسيديم و تصوری ھم نداشتيم که ما نه در پيش بلکه بدنبال آن راه افتاديم و ب: "خودش گفت

اما ." ريزی شوم رو در آن شرکت کردم که مانع خون آن راھپيمائی ميليونی رخ دھد و از آن
جنبش به پيش رفت و مبارزات چنان راديکال شد که آنھا ديگر ھوس استفاده از آن را کنار 

به مساجد و تکايا ديگر ھيچ وقتی که ديدند آخرين تالش آنھا برای فراخواندن مردم . نھادند
  .سره خود را کنار کشيدند و رسماً از آن تبری جستند پاسخی نگرفت، يک

ست که در درون طبقه حاکم بروز کرده  شاخص ديگر اين دوران سياسی جديد، شکاف عميقی
تواند  بيند، با اين ھمه نمی حکومت از ھر سو شکاف برداشته است، طبقه حاکم آن را می. است
علت چيست؟ علت ھمانا تضادھای الينحل جامعه . ھا غلبه کند ختالفات درونی و شکافبر ا

ھای مردم  ھای ھيئت حاکمه، نارضايتی و مبارزات توده ھای آن، شکست سياست موجود، بحران
  .دھد اش نمی ھای درونی است که اجازه فائق آمدن طبقه حاکم را بر تضادھا، اختالفات و شکاف

ھای گذشته و تشديد اختناق و  ای بر ادامه سياست اکمه به رھبری خامنهجناحی از ھيئت ح
سرکوب مّصر بوده و ھست و اين را تنھا راه نجات و بقای جمھوری اسالمی، غلبه بر تضادھا 

اين جناح ھر . داند ھای مردم می و اختالفات درونی طبقه حاکم و کنترل و مھار مبارزات توده
جناح . کند داند و آن را رد می دی جمھوری اسالمی و دولت دينی میراه ديگری را مترادف نابو

ای از منافع و سھام اقتصادی و سياسی  مقابل که در طول چند سال گذشته بخش قابل مالحظه
ای در تضاد قرار گرفته  خود را در برابر جناح ديگر از دست داده و از اين بابت با جناح خامنه

 را نه فقط خطری برای جمھوری اسالمی، بلکه برای تمام است، ادامه سياست جناح رقيب
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ای  کند و خواھان تغييرات و اصالح در پاره سيستم اقتصادی و اجتماعی موجود ارزيابی می
ھا و کنترل مبارزات  ھا و حتا در قوانين و نھادھای موجود برای تخفيف تضادھا و بحران سياست

ھد که اين سياست ھم در دوره خاتمی با شکست روبرو د جناح مقابل اما پاسخ می. باشد مردم می
  . گرديد و چيزی نمانده بود که ھمان وقت به نابودی جمھوری اسالمی بيانجامد

ھای مردم به ناگزير از يک سو اين ھر دو جناح را به اصرار بر درستی  اعتالی مبارزات توده
دھد و از سوی ديگر  شتر سوق میسياست خود و بالنتيجه تشديد تضادھا، اختالفات و تقابل بي

ھای  اين شکاف. انجامد ھای بيشتری در صفوف طبقه حاکم می تشديد بحران در باال به شکاف
گروھی از جناح . جديد را در درون ھر دو جناح ھيئت حاکمه از ھم اکنون ميتوان به وضوح ديد

اين اختالف به . اند  برخاستهای پوشيده و آشکار به مخالفت با ادامه سياست انعطاف ناپذير خامنه
حتا در ميان دستگاه روحانيتی که . ويژه در شکل علنی آن ميان مجلس و دولت آشکار است

برخی از سران اين دستگاه روحانيت، شديداً . عمدتاً جانبدار اين جناح بود شکاف رخ داده است
  .اند ھای اين جناح اند و خواھان تعديل سياست احساس خطر کرده

گروھی خواھان کنار آمدن با جناح ديگر برای . شود اح مقابل نيز ھمين شکاف ديده میدر جن
ھا تا الاقل خلع  مقابله با بحران سياسی موجودند و گروھی ديگر حتا خواھان تشديد درگيری

اين است وضعيت طبقه حاکم و نمايندگان سياسی آن در . باشند سران جناح رقيب از قدرت می
  .لحظه کنونی

ھا، خصلت سياسی دوران کنونی، تغييرات و  ا به رغم تشديد اين اختالفات، تضادھا و شکافام 
ای  به ھمان نسبت که مبارزات توده. کند ھای سياسی سريع را در باال نيز ايجاب می جائی جابه

ھای خود را تغيير  شود، طبقه حاکم به ناگزير تاکتيک تر می تر، اعتال يافته تر، پردامنه وسيع
رود، تاکتيک ديگری  آيند، تاکتيکی به کنار می روند و گروھی ديگر می گروھی می. واھد دادخ

شوند، تا شايد بتوانند  گيرد و تحت شرايطی دو تاکتيک در يکديگر تلفيق می جای آن را می
نتيجه اما وابسته است به اين مسئله که .بحران سياسی را که خصلتی انقالبی دارد مھار کنند

قالبی تا کجا پيش رفته و به لحاظ سازمان يافتگی، آگاھی و رھبری در چه وضعيتی جنبش ان
  .قرار دارد

ست بر اين که تضادھای  ھمين که در ايران يک بحران انقالبی پديدار گشته، خود گواه روشنی
ای مبرم و  ھای مردم به مسئله اند که تحوالت مورد نياز جامعه و توده ای رسيده موجود به درجه

ست، به  قدرت حاکم نيز که تجسم سياسی آن جمھوری اسالمی. تأخير ناپذير تبديل شده است
اندرکارند و مبارزه  ھای زنده دست اما در جائی که انسان. نھايت پوسيدگی خود رسيده است

. تواند به تأخير افتد ست، می آنچه که ضروری. طبقاتی در جريان است، تقدير حاکم نيست
تواند به علت عدم آمادگی الزم حتا برای يک لحظه تاريخی  لت تاريخی دارد، میای که رسا طبقه

يک ارتش نيرومند ميتواند در نتيجۀ . ھم که شده شکست بخورد و به عقب نشينی واداشته شود
يک جنبش . تر شکست بخورد يک رھبری ضعيف و حتا اشتباھات تاکتيکی از ارتشی ضعيف

ھائی ھستند که در جريان  اينھا ھمه واقعيت. تواند از پای درآيدبی سازمان و بدون رھبری ھم مي
  .ھای مردم ايران در اين مرحله جديد بايد به حساب آورده شود مبارزات کنونی توده

ھای مردم ايران در طول ھمين يک ماه نشان داده است که حتا در نخستين  جنبش انقالبی توده
ھای مردم آنقدر آمادگی  توده. ی راديکال و پرقدرت استاش که تازه آغاز شده، به قدر کاف مراحل

برای بزرگترين نبردھا و فداکاريھا دارند و در ھمين مدت کوتاه چنان به سرعت مسئله ترس از 
اند که بی مھابا به جنگ  اش را پشت سر گذارده قدرت حاکمه و تمام نيروھای سرکوب

با ھر حادثه و فراخوانی به عرصه مبارزه . دشون با دشمنی سرتاپا مسلح درگير می. خيزند برمی
ناگفته . ست اما اين جنبش ھنوز فاقد رھبری و آنھم رھبری انقالبی. شوند رو در روی وارد می

تواند دوام آورد و ھيچ جنبش انقالبی بدون  روشن است که ھيچ جنبش انقالبی بدون رھبری نمی
اين . ست ف عمده جنبش در مرحله کنونیاين ضع. تواند به پيروزی برسد رھبری انقالبی نمی

تواند رھبری  شود که طبقه کارگر، به عنوان تنھا نيروئی که می ضعف ھم از آنجا ناشی می
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پذيرند، ھنوز مستقالً در اين  ھای مردم می اش را تمام توده جنبش را به دست بگيرد و اتوريته
ھا ديکتاتوری عريان حاکم بر  اش ھم اين است که در نتيجه سال علت. جنبش وارد نشده است

اين ضعف البته در روند رشد و اعتالء مبارزه . ايران از تشکل و آگاھی الزم برخوردار نيست
تواند از اين طريق  عمومی که اکنون آغاز شده است، بخشاً برطرف خواھد شد و نھايتاً می

مومی در دستور ای برسد که اعتصاب ع برطرف گردد که رشد و اعتالء مبارزات به مرحله
ھای کارگر را در ابعادی ميليونی متشکل سازد و  تواند توده تنھا اين اعتصاب می. قرار گيرد

ای و در ھر  چرا که در ھر دوره. مھر و نشان اين طبقه را بر جنبش و رھبری آن بکوبد
ای از زندگی سياسی و مبارزاتی طبقه کارگر، شکل تشکل اين طبقه منطبق با شکل  مرحله

چنين نيست که در يک دوران انقالبی ھم بتوان درجه قدرت، . بارزاتی آن تغيير خواھد کردم
اش محک  اش در سنديکا و يا حزب سياسی تشکل و آگاھی طبقه کارگر را به حسب متشکل بودن

ای که بحران انقالبی در آن قرار گرفته  زد و ارزيابی کرد و يا بدون در نظر گرفتن مرحله
فراموش نکنيم که در انقالب پيشين ھم، ھنگامی که دوران انقالبی آغاز .  شورااست، از طريق

نيازی به ذکر اين نکته ھم نيست . گرديد، طبقه کارگر نه تشکل صنفی داشت و نه حزب سياسی
  . سال پيش نيست٣٠که طبقه کارگر امروز ايران، طبقه کارگر 

توانيم و بايد انجام دھيم، تالش ھرچه   میبنابراين آنچه که ما به عنوان انقالبيون کمونيست،
بيشتر برای سوق دادن جنبش و مبارزات به سوی اعتصابات عمومی و به طور خاص اعتصاب 

ھای اعتصاب و  تبليغ و تدارک برای اين اعتصاب، تالش برای ايجاد کميته. ست عمومی سياسی
  .برپائی اعتصابات

کرد، اين واقعيت است که اعتصاب عمومی سياسی، ای را که در اينجا بايد بر آن تأکيد  نکته
ست که شرايط عينی برای روی  حقيقتی. گيرد شود و يک لحظه ھم شکل نمی مکانيکی برپا نمی

ھای زحمتکش مردم مخالف نظم موجود به چنين اعتصابی فراھم  آوری طبقه کارگر و تمام توده
اعتصابات اقتصادی و سياسی کوچک اما اين اعتصاب خود نتيجه و برآمده از يک رشته . است

اين اعتصاب عمومی سياسی . و بزرگ، اعتصابات تلفيقی به ھمراه اشکال ديگر مبارزه است
ای  تواند ھنگامی برپا گردد که مبارزات توده ھمانگونه که تجربيات پيشين نشان داده است، می

د و رسيدگی خود وارد شود که ای از رش چنان اعتال يافته باشند و بحران انقالبی کنونی به درجه
دانيم که چه زمانی  ھنوز ما تا اين مرحله فاصله داريم و نمی. موقعيت انقالبی شکل گرفته باشد

در اين فاصله جنبش بايد يکرشته نبردھای تعرضی و تدافعی را پشت سر . فراخواھد رسيد
 سياسی و تعرضی خصلت. شماری رخ خواھد داد در يک دوران انقالبی مبارزات بی. بگذارد

اما اين برجستگی خصلت تعرضی مبارزه و عمده بودن شکل . اين مبارزات برجسته است
سياسی جنبش ھرگز به اين معنا نيست که ھمه مبارزات، سياسی خواھند بود، يا ھمواره در يک 

بلکه اين مبارزه در يک خط پر انحناء صورت . گيرد خط مستقيم پی درپی به جلو انجام می
در يک زمان . نشيند آيد، سپس عقب می موج وار است، گاه در ابعادی وسيع به جلو می. يردگ می

گيرد، اما ممکن است چندين ھفته و چند  راھپيمائی و تظاھرات يا اعتصاباتی ميليونی شکل می
اما در شرايطی که به نظر . ماه شاھد چيزی جز تعداد کمی مبارزات محدود و اقتصادی نباشيم

ترين سطح خود قرار گرفته است، موج ديگری نيرومندتر از موج قبل  بارزه در پائينرسد م می
ھای  توده. ست ھای مبارزه در يک دوران انقالبی اين نيز از مختصات و قانونمندی. رسد فرا می

ھا راھپيمائی و تظاھرات کنند، توانند برای مدتی طوالنی ھر روز در خيابان وسيع مردم نمی
يک اعتصاب عمومی نامحدود داشته باشند، مگر آنگاه که نه فقط موقعيت انقالبی، توانند  نمی

  .بلکه لحظات قيام و سرنگونی قدرت حاکم فرا رسيده باشد
ھای مبارزه در يک دوران انقالبی و جھت تحول آن، وظيفه  با مد نظر قرار دادن اين قانونمندی

سطح مبارزه و رسيدن به مرحله اعتصاب ھر کمونيست و انقالبی آگاه است که برای ارتقاء 
  .       عمومی برای حل مسئله رھبری انقالبی جنبش و پيروزی آن تالش کند

 ١٣٨٨ نيمه دوم تير – ۵۵٣کار شماره 
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در سراسر دورانی که جمھوری اسالمی، بر ايران حاکم شده است، ھمواره 
 ضد انسانی در ھای زحمتکش مردم عليه اين رژيم ارتجاعی و مبارزه توده

ھا و تظاھرات، مقاومت  پيمايی از راه. اشکالی بسيار متنوع ادامه داشته است
ھای پس از سرنگونی رژيم شاه در  ای در نخستين سال و مبارزه مسلحانه توده

ی  نشين شھرھا در اواخر دھه دستان حاشيه برابر يورش ارتجاع تا شورش تھی
 تا اواخر ٧٠نشجويی اواسط دھه ، از مبارزات دا٧٠ی   و اوايل دھه۶٠
ھا، تجمعات اعتراضی،  پيمايی شمار اعتصابات، راه ، از بی٨٠ی  دھه

ھا توسط کارگران تا تجمعات و  ھا و اشغال کارخانه تظاھرات، بستن جاده
ھای  دار از ايستادگی و مقاومت توده ی ادامه تظاھرات معلمان و زنان، زنجيره

  . و مبارزه برای سرنگونی آن بوده استمردم ايران عليه ارتجاع حاکم
 بود که برای ٨٨ترين نقاط در مبارزات اين دوران، قيام سال  اما در اين ميان، يکی از برجسته

نخستين بار پس از مبارزات دو سال نخست استقرار جمھوری اسالمی، رژيم را به چالش کشيد 
ا اين وجود، از ھمان آغاز، پوشيده ب.  روبرو ساختای جانبه و با بحران سياسی و اخالقی ھمه

پيمايی، جنگ و گريز خيابانی محصور و  نبود که اگر اين جنبش در چارچوب تظاھرات، راه
ی رژيم را نخواھد داشت و  يافته محدود بماند، قدرت ايستادگی در برابر نيروی مسلح سازمان

  .در عمل نيز چنين اتفاق افتاد. نشينی خواھد شد ناگزير به عقب
ا فروکش اين جنبش، اين واقعيت بر ھمگان آشکار گرديد که اين اشکال از مبارزه نيز ھر ب

ای داشته باشند، به تنھايی برای رويارويی با رژيمی به نھايت  چه وسعت و ابعاد توده آن
چون اعتصاب عمومی  تری از مبارزه ھم ارتجاعی و سرتاپا مسلح کافی نيست و به اشکال عالی

ای فراگيرتر و سراسری باشد و ھم قدرت ايستادگی  ی توده ست که ھم به لحاظ دامنهسياسی نياز ا
از آن پس شعار اعتصاب . و فلج کردن ارکان رژيم و از جمله نيروھای مسلح آن را داشته باشد

ھايی از اپوزيسيون رژيم که تا پيش  عمومی سياسی مقبوليت وسيعی يافت، تا جايی که حتا گروه
نام بردن از اعتصاب عمومی را نداشتند، از ضرورت اعتصاب عمومی سياسی از اين جرأت 

  .سخن به ميان آوردند
 اما اعتصاب عمومی سياسی چيست؟ کدام طبقه و تحت چه شرايطی قادر به برپايی اين اعتصاب

ھای مردم ايران و رھايی اجتماعی طبقه کارگر   است؟ چه نقشی در رھايی سياسی عمومی توده
 نتوانست به اعتصاب عمومی سياسی ارتقا ٨٨تواند داشته باشد؟ و باالخره چرا جنبش سال  می

  يابد؟
ی  اعتصاب عمومی سياسی، شکلی ويژه و منحصر به فرد از مبارزه طبقه کارگر در جامعه

ست که در مرحله معينی از رشد و تکامل، تشکل و آگاھی اين طبقه در مقياس  ارید سرمايه
اعتصاب عمومی . جھانی پديدار گرديد و مھر و نشان طبقاتی کارگران بر آن حک شده است

داری و ھمراه با آن طبقه کارگر به عنوان  توانست پيش از پيدايش نظام سرمايه سياسی نمی
داری نيز رسالت برپايی اين اعتصاب بر عھده  در جامعه سرمايه. ددشکلی از مبارزه پديدار گر

  .طبقه کارگر است و نه ھيچ قشر و طبقه ديگر
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اعتصاب عمومی، خواه اقتصادی و يا سياسی، ارتقای شکل اصلی و . دليل آن ھم روشن است
ی  ی طبقه کارگر است و اين شکل چيزی جز خود اعتصاب نيست که رابطه پايدار مبارزه

  .تنگاتنگی با نحوه توليد و شرايط کار در نظام سرمايه داری دارد
داری از ھمان آغاز به ناگزير مستلزم گرد آمدن کارگران در زير يک سقف  شيوه توليد سرمايه

توليدی در کار . شان، محصول، کاال توليد کنند بود تا بتوانند از طريق کار جمعی و مشترک
داری، شکل  لذا خود شيوه توليد سرمايه.  و فعاليت جمعی کارگراننخواھد بود، مگر با تقسيم کار

  .توقف توليد: مقابله و مبارزه با آن را به کارگران آموخت
 کارگرانی که در زير يک سقف گرد آمده بودند و به لحاظ شرايط واحد کار و زندگی، 

ترين  ھا ی خود، سھل احساسات، منافع و مطالبات مشترکی پيدا کرده بودند، برای تحقق خواست
مشترکاً دست از کار کشيدند و با . و در عين حال کارآترين راه را متوقف ساختن توليد يافتند

  .داری برخاستند حربه اعتصاب به مقابله با سرمايه
داری و صنعت مانوفاکتوری بود که اين شکل از  لذا از ھمان نخستين مراحل پيدايش سرمايه

تر به قدرت و توانايی خود  با ھر اعتصابی، کارگران ھر چه بيش. رديدمبارزه کارگران پديدار گ
به ويژه از دوران انقالب صنعتی به بعد با اجتماعی شدن فزاينده . در اتحاد و ھمبستگی پی بردند

تر شد و  ھای کارگر نزديک ی توده ھای صنعت، رابطه ھا و بخش تر رشته توليد و پيوند ارگانيک
. که گاه تمام کارگران يک رشته صنعت در آن مشارکت داشتند، پديد آمدای  اعتصابات رشته

توانند  کارگران دريافتند که اگر می. سير تحولی اعتصابات سرانجام به اعتصابات سياسی انجاميد
ھا را  داران و دولت آن ای و عمومی خود، سرمايه با برپايی اعتصابات اقتصادی به ويژه، رشته

لبات خود کنند، از طريق ھمين حربه نيز قادرند برای تحقق مطالبات وادار به پذيرش مطا
  .سياسی خود اقدام کنند

يک سال پس از کشتار کارگران انگليسی 
 ھزار ۶٠در گردھمايی ميدان پترزفيلد، 

 به قصد ١٨٢٠ در اسکاتلند  کارگر
سرنگونی حکومت، نخستين اعتصاب 
عمومی سياسی را در جنبش کارگری 

سپس جنبش کارگران . کردندجھان برپا 
انگليسی موسوم به چارتيست از ھمين 
حربه برای تحقق مطالبات سياسی فوری 
خود، حق رأی ھمگانی و برانداختن سيستم 

. انتخاباتی غير دمکراتيک بھره گرفت
بعدھا، حزب سوسياليست و کارگران 

ر سازمان بلژيکی نيز يک اعتصاب عمومی سياسی سراسری را برای کسب حق رأی براب
اما اعتصابات سياسی در اين مرحله از رشد جنبش طبقه کارگر، ھنوز مطالبات و . دادند

تری برای مبارزه  رفت و فقط ميدان وسيع داری فراتر نمی اش از چارچوب نظم سرمايه اھداف
  .ساخت فراھم می

 است ١٩٠۵ – ٧از اوايل قرن بيستم، با مبارزات طبقه کارگر روسيه به ويژه در جريان انقالب 
داری  که اعتصاب عمومی سياسی با مضمونی کامال نوين و انقالبی برای دگرگونی نظم سرمايه

اما پيش از آن که اين بحث ادامه يابد، تا ھمين جا روشن . يابد گردد و عموميت می پديدار می
ھا نيز  دتای گسترده بود و م  با وجود اين که جنبشی با ابعاد توده٨٨است که چرا جنبش سال 
تری از مبارزه که ھمانا اعتصاب عمومی  توانست به شکل عالی ادامه يافت، اساساً نمی

اين . داد ست، ارتقا يابد، چون پايه و ترکيب طبقاتی اين جنبش، چنين امکانی را به آن نمی ای توده
ان فقط کارگران و زحمتکش. جنبش عموماً متشکل از دانشجويان، گروھی از زنان و جوانان بود

بنابراين گذشته از اين که در مراحل اوليه آن توھماتی . به صورت عناصر در آن حضور داشتند
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به جناحی از ھيئت حاکمه نيز وجود داشت، اما اصل مسئله در اين است که طبقه کارگر در اين 
داد و بنابراين اعتصاب عمومی  پايه طبقاتی آن را تشکيل نمی. جنبش حضور محسوسی نداشت

عالوه بر . توانست شکل بگيرد م که شکل ويژه و حربه طبقه کارگر در مبارزات است، نمیھ
گيری اعتصاب عمومی سياسی محصول شرايط  اين در ادامه اين مطلب خواھيم ديد شکل

توانند آن را  ترين بخش کارگران يک کشور نمی ترين و آگاه ست که بدون آن حتا متشکل ای ويژه
  . موجود برپا کنندبرای برانداختن نظم

ھای مھم اعتصابات عمومی سياسی روسيه در اوايل قرن بيستم که آن را از  يکی از ويژگی
  .ساخت در ھمين نکته بود اعتصابات سياسی پيشين متمايز می

کارگران روسيه در شرايطی اعتصاب 
عمومی سياسی را به کار گرفتند که 

داری به  سرمايه از يک سو نظام 
و انحطاط خود گام نھاده دوران افول 

بود و انقالب اجتماعی در مقياس 
جھانی به امری مبرم و فوری تبديل 
شده بود و از سوی ديگر فرا رسيدن 
دوران انقالبی در خود روسيه، 
دگرگونی انقالبی را در دستور کار 

جا اعتصاب  در اين. قرار داده بود
عمومی سياسی از دل مبارزات 

ييده شد و نه از طريق فراخوان احزاب سوسياليست و بخش متشکل خودانگيخته کارگران زا
از ھمين . دھنده راديکاليسم و ظرفيت باالی انقالبی جنبش بود کارگران، ھمين واقعيت بازتاب 

ھای اعمال حاکميت اين طبقه را برای  روست که در جريان اين اعتصابات، طبقه کارگر ارگان
ھای اعتصاب شوراھا پديدار  اری آفريد و از درون کميتهد دگرگونی سوسياليستی نظم سرمايه

جايی که اعتصابات عمومی سياسی بر پايه نياز فوری جامعه به  در عين حال از آن. شدند
ھای  دگرگونی انقالبی و پيدايش اعتال و موقعيت انقالبی شکل گرفته بودند، در ادامه خود به قيام

  . انجاميدند١٩١٧ و اکتبر ١٩١٧، فوريه ١٩٠۵ – ٧مسلحانه کارگران در جريان انقالب 
ست که مستثنا از  به عبارت ديگر اين نياز جنبش طبقاتی کارگران در عصر انقالبات اجتماعی
دھد، به اعتصاب  درجه تشکل و آگاھی طبقه کارگر در ھر کجا که موقعيت انقالبی رخ می

ھای اعتصاب، شوراھا به  هعمومی سياسی روی آورد، در بطن اين اعتصاب و از درون کميت
ھای اعمال قدرت و حکومت کارگری پديد آيند و در باالترين مرحله از تکامل  عنوان ارگان

  .مبارزات، اعتصاب عمومی سياسی به قيام مسلحانه برای سرنگونی طبقه حاکم فرا رويد
ان انقالبی وقتی که دور.  ايران نيز به وضوح ديديم۵٧ھمين واقعيت را در جريان انقالب سال 

در ايران آغاز گرديد و به يک موقعيت انقالبی انجاميد، طبقه کارگر از جھت تشکل و آگاھی در 
با اين وجود، ھمانا نياز انقالب بود که طبقه کارگر را به برپايی . سطحی نازل قرار داشت

رژيم پيامد اين اعتصاب نيز قيام مسلحانه و سرنگونی . اعتصاب عمومی سياسی رھنمون ساخت
  .زمان با قيام، شوراھای کارگری در سراسر ايران سر برآوردند شاه بود و ھم

دھد که يک اعتصاب عمومی با مضمونی انقالبی برای دگرگونی نظم  اين واقعيت نشان می
رو تحت ھر  تواند برپا گردد که ضرورت انقالب آن را فراخواند، از اين موجود فقط زمانی می
. تواند شکل بگيرد  با فراخوان يک حزب با نفوذ و قدرتمند کمونيست نمیشرايط دلبخواھی و حتا

البته اعتصاب عمومی سياسی در غياب يک موقعيت انقالبی در جايی که طبقه کارگر از 
نمونه آن را . تواند شکل بگيرد ھای خود برخوردار باشد، می سازماندھی نسبتاً خوبی در تشکل

ھای  ھای رياضتی دولت کارگران اروپايی عليه سياستچند  ھفته پيش در روز ھمبستگی 
ترديدی نيست که اين اعتصابات نيز روحيه مبارزاتی باالی کارگران و . ايم اروپايی نيز ديده
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دھد، در جريان اين اعتصابات، کارگران در بطن اين  ھا را نشان می آگاھی و ھمبستگی آن
کنند، اما در ھر حال از نمونه اعتصابات   میمبارزه زنده و فعال، تجربه و آگاھی بيشتری کسب

ای  لذا اوالً دامنه اين اعتصابات از نظر حضور توده. عمومی سياسی دوران انقالب نيستند
 روست که ھنوز ضرورت  ھا وجود ندارد و اين ھمه از آن محدود است، ثانياً، امکان تداوم آن

لذا يک چنين . ياسی وادار نکرده استمبرم انقالب، کارگران را به برپايی اعتصاب عمومی س
اعتصابات سياسی يا در شرايط پيروزی، صرفاً يک دستاورد جديد برای طبقه کارگر در 

گونه که اعتصابات سياسی اخير کارگران  چارچوب نظم موجود به ھمراه خواھد داشت، يا آن
داری به حقوق  مايهست در برابر تعرضات طبقه سر دھد، صرفاً سالحی تدافعی اروپايی نشان می

  .و دستاوردھای طبقه کارگر
ای در  نکته حائز اھميت در يک اعتصاب عمومی سياسی که در دوران انقالبی به عنوان وسيله

ھای کارگر تا به آن حد  گيرد، وسعت حضور توده داری شکل می راستای سرنگونی نظم سرمايه
ی مبارزه فعال  ارگر را نيز به عرصهترين بخش طبقه ک ترين و ناآگاه مانده است که حتا عقب

گونه که خود  دھد، ھمان اما اين اتفاق بدون مقدمه و در يک لحظه رخ نمی. کشاند سياسی می
تواند در يک لحظه زمانی بدون طی شدن يک رشته مبارزات  اعتصاب عمومی سياسی نيز نمی

پايی اعتصاب عمومی ست که پيش از بر در ھر دو مورد ضروری. کارگری مقدم بر آن رخ دھد
ھای کارگر را به  رشته اعتصابات اقتصادی پردامنه رخ داده باشد تا تمام توده سياسی، يک

ای فعال برای تحقق مطالبات اقتصادی خود سوق داده باشد، بدون يک چنين  عرصه مبارزه
ھای  ای برای حضور بخش ای در جھت بھبود شرايط مادی و معيشتی، انگيزه مبارزه

از ھمين روست که . تر جنبش کارگری در يک اعتصاب سياسی وجود نخواھد داشت ندهما عقب
گيرد، بر يکديگر  ای از اعتصابات اقتصادی و سياسی شکل می عموماً در اين دوران مجموعه

ای که کل طبقه به آمادگی  دھند، تا لحظه کنند و ارتقا می گذارند، يکديگر را تقويت می تأثير می
شرايط سياسی که جامعه در آن . رسد ايی اعتصاب عمومی و سراسری سياسی میالزم برای برپ

 در ۵٧چه که در سال  آن. کند قرار گرفته است، اين ديالکتيک مبارزه را به کارگران ديکته می
  .ايران نيز رخ داد، چيزی جز اين نبود

قياسی وسيع به ھای کارگر در م  فرا رسيد، ھنوز توده۵٧وقتی که موقعيت انقالبی در سال 
اما شرايط انقالبی . مبارزه روی نياورده بودند، تا چه رسد به برپايی اعتصاب عمومی سياسی

باعث گرديد که کارگران در نخستين گام در مقياسی گسترده در سراسر ايران با مطالبات 
از . اقتصادی برای بھبود شرايط مادی و معيشتی خود قدم به عرصه مبارزه علنی بگذارند

رژيم تالش نمود با پذيرش . طريق اين مبارزه بود که کارگران در مقياسی ميليونی بسيج شدند
اما تأثيری بر . برخی مطالبات اقتصادی و رفاھی کارگران اين موج مبارزه را متوقف سازد

کارگران . روند رشد مبارزات کارگران نداشت، بالعکس مبارزات اقتصادی کارگران ارتقا يافت
  .ھای خود قرار دادند اقتصادی جديدی را به ھمراه مطالبات سياسی، در پالتفرم خواستمطالبات 

کارگران در جريان يک مبارزه زنده و فعال . تری ارتقا يافت ی عالی اعتصابات به مرحله
آموزش ديدند و آگاه شدند، تنھا در دی ماه بود که مطالبات سياسی در اولويت اعتصابات 

 با ابتکار کارگران نفت، اعتصاب عمومی سياسی به شکل اصلی مبارزه کارگری قرار گرفت و
گردد، ارکان نظامی  از ھمين جاست که تمام سيستم اقتصادی و مالی رژيم مختل می. تبديل گرديد

. پيوندند شود و حتا کارمندان مؤسسات دولتی به اعتصاب می و بوروکراتيک رژيم متزلزل می
اما عمده شدن اعتصاب عمومی سياسی به اين . سره کرد را يکاين اعتصاب تکليف رژيم شاه 

معنا نبود که مطالبات اقتصادی کارگران به حاشيه رانده شده و يا اعتصابات اقتصادی به پايان 
  .رسيده است

اعتصاب عممومی سياسی بالعکس اعتصابات اقتصادی را تقويت نمود و از ھمين روست که 
 به عرصه مبارزه اقتصادی و تحقق مطالبات رفاھی خود تری از کارگران ھای وسيع توده
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ی وقوع قيام مسلحانه، اين اعتصابات اقتصادی به ھمراه اعتصاب عمومی  برخاسته و تا لحظه
  .سياسی ادامه داشتند

بنابراين، مطالبات اقتصادی و سياسی، اعتصابات اقتصادی و سياسی اجزای تفکيک ناپذيری 
با قدرت و کارآيی اين اعتصاب بود . عمومی سراسری شکل دادندبودند که به جريان اعتصاب 

ھا،  پيمايی ھای رشد و گسترش اشکال ديگر مبارزه، راه که رژيم به کلی فلج شد، زمينه
ھای خيابانی فراھم گرديد و تمام شرايط عينی و ذھنی الزم  ھا، سنگربندی تظاھرات، گردھمايی

  .ه قيام مسلحانه و سرنگونی رژيم شاه فراھم گرديدھای زحمتکش مردم ب برای روی آوری توده
با اين تجربه، نقشی را که اعتصاب عمومی سياسی برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی، 

  .ھای مردم و رھايی اجتماعی طبقه کارگر بر عھده دارد، آشکار است رھايی سياسی عموم توده
نگونی جمھوری اسالمی و در ھم شرط ھر گونه تحول سياسی و اجتماعی، سر در ايران پيش

ھای مردم ايران در  تجربه تمام اشکال مبارزات توده. شکستن تمام داستگاه دولتی موجود است
ترين ھدف  ی گذشته به وضوح نشان داده است که برای تحقق اين فوری طول متجاوز از سه دھه

صاب عمومی سياسی را تواند جای اعت ھای مردم ايران، ھيچ شکلی از مبارزه نمی عموم توده
  .بگيرد

ھای  ترين بخش توده ترين مسئله در مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی، بسيج وسيع مھم
فقط اعتصاب عمومی سياسی از يک چنين ظرفيت و قدرت . مردم ايران در سراسر کشور است

 کارگران چرا که اين اعتصاب در کشوری که اکثريت مردم را. ای برخوردار است کننده بسيج
ترين  ھای کارگر حتا عقب مانده کننده عموم توده دھند، مقدم بر ھر چيز قدرت بسيج تشکيل می

تواند توده بيکاران،  اين اعتصاب به علت خصلت کارگری آن می. بخش آن را داراست
تواند معلمان، پرستاران و ديگر  می. زحمتکشان و تھيدستان شھرھا و روستاھا را بسيج کند

ھا را حول  تواند دانشجويان دانشگاه می.  زحمتکش را در جريان اين اعتصاب بسيج کندقشرھای
جايی که در اعتصاب عمومی سياسی ايران مطالبات سياسی  از آن. اين اعتصاب بسيج نمايد

تواند روشنفکران و عموم  گيرند، می فراگير جامعه، در صدر مطالبات اين اعتصاب قرار می
ھايی از کارمندان دستگاه دولتی و  تواند بخش حتا می. نيز بسيج کندمردم آزاديخواه را 

تنھا اعتصاب عمومی . بورکراتيک را تحت تأثير قرار داده و به جانب خود سوق دھد
دار با رژيم گرد  ای قاطعانه و ادامه تواند لشگری چند ميليونی را برای مبارزه ست که می سياسی

  .آورد
سازد و تمام منابع تغذيه مالی رژيم را  قتصادی حاکم را مختل میاعتصاب عمومی سياسی نظم ا

فقط اين نيست که درآمدھای دولت از نفت و گاز و ديگر مؤسسات توليدی و . کند مسدود می
کنند،  ای از مردم ديگر مالياتی به دولت پرداخت نمی گردد، يا الاقل بخش عمده خدماتی قطع می

اندازی رژيم به  ھا به اعتصاب عمومی سياسی، ھر گونه دست بلکه با پيوستن کارمندان بانک
ھای  ھای ارگان پرداخت حقوق. شود منابع و امکانات بانکی و نقل و انتقال پول متوقف می

  .دھد ھا را افزايش می شود و نارضايتی در صفوف آن رنگارنگ سرکوب با اختالل مواجه می
تر خواھد کرد و در  نی طبقه حاکم را بيشاعتصاب عمومی سياسی، اختالفات و تضادھای درو

  .اندازد درون دستگاه دولتی شکاف می
دھد، چرا که  اعتصاب عمومی سياسی کارآيی نيروھای مسلح سرکوب را به شدت کاھش می

اين . کنندگان گسيل نمايد ھا را در سراسر ايران به مقابله با اعتصاب تواند آن رژيم عمالً نمی
 برای رشد و گسترش اشکالی از مبارزه خواھد بود که نيروھای مسلح اعتصاب پشتوانه محکمی

  . ھا را خسته و فرسوده خواھد کرد رژيم را در ھر کوچه و خيابان به چالش خواھد کشيد و آن
ھا تن از مردم ايران به اعتصاب عمومی سياسی و ديگر اشکال  عالوه بر اين وقتی که ميليون

ھا در نيروھای مسلح رژيم که عمدتاً سربازان ھستند،  زندان آنمبارزاتی روی آورده باشند، فر
  .پيوندند گويند و به جبھه مبارزه مردم عليه رژيم می صفوف نيروھای مسلح رژيم را ترک می
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ھای کارگر و زحمتکش  در بطن اين نبرد بزرگ است که توازن قوا به شکلی قطعی به نفع توده
خورد و تمام شرايط برای وارد آوردن ضربه نھايی   ھم میمردم ايران و به زيان رژيم حاکم بر

  .گردد اش فراھم می از طريق قيام مسلحانه و برانداختن جمھوری اسالمی در کليت
ترين شکل مبارزه برای نفی نظم موجود نيست، بلکه  اعتصاب عمومی سياسی فقط مناسب

در جريان اعتصاب . ز ھستترين شکل مبارزه برای جنبه اثباتی آن و قدرت جديد ني مناسب
ھای  گيرند که حتا قبل از سرنگونی رژيم به ارگان ھای اعتصاب شکل می عمومی سياسی، کميته

ھای اعتصاب  از درون ھمين کميته. گردند گيرنده قدرت کارگران و زحمتکشان تبديل می تصميم
ان و زحمتکشان پديد ھای اقتدار و اعمال حاکميت مستقيم کارگر است که شوراھا به عنوان ارگان

  .آيند می
بار به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی در پی  کارگران و زحمتکشان ايران پس از تجربه فاجعه

اند که ديگر به کسی جز خودشان اعتماد نکنند، قدرت را از طريق  سرنگونی رژيم شاه، آموخته
ا اجرای فوری شوراھا در دست خود نگه دارند و با برقراری حکومت شورايی، نه فقط ب

چه را که  ترين شکل ممکن آن، آن ھای سياسی در وسيع مطالبات عمومی مردم و برقراری آزادی
اند، عملی سازند، بلکه گام بعدی را برای تحقق ھدف  ھا مبارزه کرده ھا مردم ايران برای آن سال

 سوسياليسم است اصلی انقالب اجتماعی که ھمانا برانداختن استثمار و جامعه طبقاتی و برقراری
تنھا طبقه کارگر و اعتصاب عمومی سياسی به عنوان شکل ويژه و مختص اين طبقه . بردارند

ھای وسيع زحمتکش مردم بگشايد و به دوران استبداد و  تواند راه را بر پيروزی توده است که می
 .بی حقوقی مردم ايران نيز پايان دھد

 

 ١٣٩١ نيمه دوم آذر   - ۶٣۵نشريه کار شماره 
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