
 به طبقه کارگر و پتانسیل انقالبی پرولتاریا تهاجم تشدید تهدیدها و 

 عباس منصوران  

گویای   گذرد، طبقه کارگر و جنبش کارگری میکه اینک درون  و به ویژه آنچه ایرانآنچه امروز در 

 را دخو فوری  و  کار ویژه راهنیز این شرایط اضطراری . در ایران است  و بحران شدیدی ویژه طشرای

های گوناگون  بندی گروه و ازی حاکم در ایرانوومت اسالمی و بورژکح .خواند  میزند و  فریاد می

 ای در این شرایط به تکاپوی کم سابقهها،  میدان ی در همهدر یک طیف طبقاتی و  ییاسیاسی بورژو

سیلی در حال   ن،ادر ایر. هاست به سوی دگرگونی  یابی و جاری شرایط سیاسی در حال شدت .اندافتاده 

  این پیش. است گان آشکار شده های اکنون آن بر همه که پیش لرزه در پیش است ای زلزله جریان است، 

اینک به آشکارا پیداست که . در جامعه داردازجابجایی زمین و شکاف و گسل تاریخی   نشان ها لرزه

بنیاد  پاشیبیانجامد که در آن فرو عظیم فروریزی رود تا به یک و می شدهزمین زیر پای حکومت خالی 

ست  برای فردای این ماجرا. شود می فردا ها و ستیزهای طبقاتی ی کشاکشماجرا پیشاحکومت اسالمی 

 . ندا  به تکاپو افتاده آن طبقات،های سیاسی  گروهبندی های اجتماعی، که پیش از خود طبقه

 ها و حتی محفل  ها، حزب  ها، قش سازماننه در چ طبقه کارگر منتسب به های سیاسی  یبند اما گروه

ی نام و  آنگونه که بایستههنوز در این تنش بسیار سخت طبقاتی، سیاسی و اجتماعی  میلیونی منفردین

نه بر این ضرورت،  گویی. اند سته برنیامدهیبایسته و شا و پاسخگویی  آنان است به برآمد هایادعا

 ،و نه به وظایف و نه چندان اهمیتی به آن اختی در خورشن به این مفهوم در میان است و نه یاشراف

نام  ی به درکی که شایسته یا نه و نهمسئوالپاسخی ی طبقاتی  و نه با ارادهی سیاسی خویش هامعنا و ادعا

 .انتقادی به یک عمومیت است ی این مالحظه .دهند نشان می درخور شینآنهاست واک

تنها به نکاتی  ،جا در این نیست، بنابراین این چگونگیچرایی   هجانب در این نوشتار مجال بررسی همه

این کارزار طبقاتی،   در راهی ورودگاهکه خود  یدشا ،شود پرداخته میهای  واره و پرسش  فشرده

 .باشد پاسخگویی به وظیفه، بررسی و ارزیابی و به خود آیی 



اما نا پیوسته چون رودبارهای   ان،رایدر سراسر  ها خیزش و اعتراض روزانه ده با  طبقه کارگر،

 برخوردار اندکی از پیش تر« متوسطه  طبقه»موسوم به های پایینی   و الیه ناستدهی ت .معترض روانند

و  مانند کشاورزان با کشتزارهاها،  این الیه. اد هستندو استثمار خویش در اعتراض و فری دسترنج 

هزار به ویژه در کردستان به کولبری هردم آماج  ارکه امروزه هز خودکفا،روزی کشت و کارهای 

پیرامون تولید و  یونیهای میل وران و دارندگان کارگاه پیشه ومت اسالمی روی آورده، کسپاه ح  گلوله

میلیونی  ۰۲دستفروشان و بیکاران و حاشیه رانده شدگان افزون بر   ، ند مونتاژ و مصرفیچصنعت هر

 ،گان شده خلع مالکیت و از هستی گان مال باخته، گر نایصعی درون  ی خاموش و پر زمزمه

 انپرسنل پیراپزشکی از پرستار  آموزگاران،  جوانان و دانشجویان بیکار میلیونی، زنان، ،گان بازنشسته 

در گرداب مرگ و همگی  ...داشت، رانندگان کامیون و انی و بخش بهستراگرفته تا دیگر پرسنل بیم

و رهبران ارزنده و با  ، دارای سازماندهی اما پراکنده سراسری های یش لرزهپن ای. یاداندفرفالکت و 

یابی مرکزی،  اما بدون سازمان  اینک برآمده،  سال تجربه سرکوب، ۰۲محلی و آموخته در این تجربه 

ای  نا برخوردار از آگاهی طبقاتی طبقه این خیزش طبقاتی،. برد به سر می انقالبی و سراسری  و حزبی 

های   دیگر الیه تاریخی دارد تا -تیتواند و وظیفه ماتریالیس می با خودرهایی و خودیابی خویش که

 بالندگی به های زیر ستم  این الیه دست یابی .برساندبه رهایی را اجتماعی زیر ستم  و سرکوب شده 

 .اجرایی دارد نتاستثماری ضما جاری بر طبقه کارگر یعنی نابودی مناسبات طبقاتیبه رهایی  ،انسانی

این که طبقه کارگر  در گرو آن استبنابراین شرط الزم و کافی برای این رهایی از خواری و فالکت، 

 دگرگونی. دگرگون شود «ی درون خود به طبقه برای خویش  طبقه از»مند تاریخی  ی وظیفه تنها رهاننده

 یا (سلب) و آن نیز نفی. مریب به کار می ی نفی در نفی یا نفی مطلقسفدر اینجا به معنای فل

خود  ، یعنی به(ضرورت پذیرش جایگزین) یک ایجاب ناسازمانیافتگی و نا آگاهی طبقاتی به

 الزم و کافی شرط تنها و این. استانقالبی سان طبقه  ی بهرپرولت تیسازمانیافتگی و خودآگاهی طبقا

به . باشد می  بات کار و سرمایه،سنادو سوی م به معنای نفی مطلقو  برای دگرگونی مناسبات حاکم است

به  .برای انقالب سوسیالیستی یافتگی و خودآگاهی دیالکتیکی طبقاتی یعنی تکامل سازمان بیان دیگر،



با کفایت این شرط است که طبقه کارگر در . مبارزاتی طبقه شرایط عینی و ذهنیبه  بیان دیگر تکامل

رسانیده و پیروزی  البی حاکمیت را به سرانجامقانحکومت شوندگان سرنگونی  رهبری جنبش اجتماعی

ی خویش دانسته به مناسبات سقدرت اقتصادی و سیا دوام ی حکومتی را الزمهچنین که  یمناسبات حاکم

یعنی انقالب  فهم، با برداشت و درک و کاربرد فلسفی و بینش کمونیستی این. دهد سوسیالیستی تداوم می

 .است مداوم

 ی اصولی کمونیسماه دست یازی به مفهوم

پ و سوسیالیستی، برای دگرگونی چها از درون گروهنبدی سیاسی و حزبی  دراین شرایط برخی زمزمه

طبقه »و   «انقالب انسانی»م کمونیستی کارگری و رهایی بخش به دستکاری پرداخته و از واین مفه

های  دازی به شعار و مفهومنا اینگونه است که با دست! «ای برای اجتماع درون خود به طبقه کارگر از

دستکاری به سادگی یعنی  ینا. اند از درون پرداخته ی پوپولیستیتبلیغ نادانسته بهآگاهانه یا طبقاتی، 

اتی با ورق زدن قالبته هر کارگرفعال و یا فعال طب. زند را سینه می و پوپولیسم همه با همی یالیسمسسو

اما تبلیغ . شنود ا را از زبان مارکس و انگلس میه ممانیفست حزب کمونیست انواع این سوسیالیس

انقالب  به حذف  ...و« انقالب زنانه» ،«انقالب انسانی »یا « طبقه برای اجتماع»پوپولیستی شعار 

اهرم تغییرات  ،طبقه کارگر که هستندسودا  چاوشگران چنین شعاری، در آن. اردرویکرد د کارگری

 دست ابزاری باشد برایطبقه کارگر  تا ،در دست  دیگران داشب اهرمی تا شودبتماعی جسیاسی و ا

 یها دیگر الیه به سود همیشه ای باشد همچنان و طبقه ،قدرت سیاسی و دیگر هیچ جابجایی بار سنگین

 سیاسی و نهی  چارچوبه تنها در  جابجایی حکومت است، ی آنان در گرو  اجتماعی که سود و هستی و بقا

یعنی که طبقه  ،از آن و نه فراتر شمردههدف داری  مناسبات سرمایه ءبقا هکطبقاتی، یعنی  مرزهای

 تا  برای دست یابی به اهداف دیگر طبقات اجتماعییعنی مبارزه   نه افزونتر، کارگر اهرم رفرم گردد،

های اجتماعی  تا سطح الیهسوسیالیست، خواه   یعنی که طبقه کارگر دگرگون  ،خود همچنان طبقه بماند

ت استثمارگر، ابسارهایی از منتا به جای . دیاب، نزول داری  سرمایه گرای مناسبات اقتصادی تیتثب



و شعار انقالب  -حکومت  -این ضلع سوم مثلت سرمایه «جامعه مدنی»و « حقوق بشر»گوشت دم توپ 

ان به س یعنی رفرمیسم ها، تمامی این. فرانسه در هرگز شود و بورژوزای همچنان حکومت راند ۹۸۷۱

تا سازمانیابی  ااز پرداخت و افزایش دستمزدهبرای رفرم  ها تکمونیس طبقه کارگر و. دف نهاییه

ی زیر ها  الیه  ی همهو  ها  ملیت زنان و های ها و خیزش از خواست ند،نک صنفی طبقه کارگر مبارزه می

پرداخته و هزینه نیز جان  پای تا و دنکن  مبارزه می جان باخته وبه آنها ابی برای دستی و نیستم پشتیبا

  این مبارزه را با افق سوسیالیسم،است، اما مدعا  این داری گواه ساله سرمایه ۰۲۲و تاریخ  دنپرداز می

یعنی برای رفع و   برای آماج و اهداف سوسیالیسم،ها  طبقه کارگر و کمونیست. چشم انداز دارد

 ی و خودگردانی شکوهمند انسانی و طبیعتتراکشت ابرکناری انقالبی این مناسبات و دستیابی به مالکی

به   ،نیست یای که از استثمار ومالکیت خصوصی بر ابزار تولید نشان در جامعه برابری همهو 

 .گشایند نه تا رفرمیسم تا انقالب افق میروزانه  های  رفرم

یابی کل تش یت دخالتگری و حتراز ضرو های شاه پرست هم ستیمونارش حتی  ها، اما  و رفرمیست

که  ۷۸در واپسین روزهای بهمن  یهمانگونه که خمین  .گویند کارگران سخن می( یابی نه سازمان)

و نه به سود خود فلسفه  برای جابجایی قدرت سیاسی خواهان بستن شیر نفت شد به سود مبارزه جاری

ای  ه طبقهقه بطبل و تبدی درخود کارگر طبقه» که از های مدعی رفرمیست. و خودرهایی طبقه کارگر

های   با دیگر گروهبندی تزنند سرانجام و خواهی نخواهی در محور مختصا دم می« جامعه برای

اعی به سود دیگر مطبقه کارگر در خیزش اجت هم که آن  می رسند، مشترک کانونیک  به   سرمایه

 !دیاب میجز پوپولیسم ن نامی ناجتماعی  و آ های  الیه

تهدیدهای دیگری بر فراز جنبش . تهدید نیست یک تنها اتی و کمونیستیطبق ایه اندازی بر مفهوم دست

های امنیتی حکومت اسالمی و تشکیل اتحادیه و تشکیالت زرد   پروژه. کارگری در نوسان است

کارگری، ازجمله خطرهایی هستند که به صورت اضطراری در  های مستقل حکومتی به جای ارگان

های فعالین جنبش  ها و هشیاری و تالش ، هرچند با پاتکماین تهاج. دان هفتگردستور کامل حکومت قرار 



درون جنبش کارگری و عناصر امنیتی و سیاسی اما هنوز با نفوذ   ،هکارگری و سوسیالیستی ترمز شد

مستقل طبقاتی های  پتانسیل ارگان در برابر ها این پروژه. آیند سوسیالیستی، خطری جدی به شمار می

های کار و کارخانه،  شوراهای انقالبی و کمیته  های مستقل به این ارگان راروییدر برابر ف وان کارگر

شوراهای صنفی آموزگاران، اتحاد سراسری  نیشکر هفت تپه،   ی سندیکای شرکت واحد، نمونه

گان د اهواز و رانندپوال گروه ملیآذرآب اراک،  -هپکو کارگران اعتصابی و مبارز گان،  بازنشسته

 .در دستور کار وزارت اطالعات دولت و سازمان اطالعات سپاه گذارده شده است ...و   ونکامی

وزیر کار را برکنار   حکومت اسالمی  به شدت در بحران عمومی گرفتار آمده با شتاب و سراسیمه،

و داری و برکناری شاه  که از روزهای پیش از جابجایی قدرت سیاسی سرمایهعلی ربیعی . کرد 

حاکمیت  ءو در بقافرماندهی سرکوب طبقه کارگر را به عهده داشته   خمینی به جای وی، اندننش

جانشین وی تا به  س بهو سپ: کارآکتور علی ربیعی بنگریمبه . آید رخدادی مهم به شمار می استکوشیده 

  :ببریم  عمق بحران حکومتی پی

مسئول شاخه  ۹۰۳۲تا  ۷۸از سال  ران،ر تهد  ،ی ارج  پیش از انقالب، تکنسین کارخانه  علی ربیعی،

بازجو و  شود، ، پاسدار میارج ی نهالهی در کارخا و چماقدار حزب حزب جمهوری اسالمیکارگری 

رهبر حزب  فرمان بهشتیبه همزمان در اشغال خانه کارگر   .کند آغاز می  شکنجه گری از همین برهه

برپایی  در وی. کارگر استخانه اشغال خونین نماز جمعه تا خانه کارگر سردسته از  جمهوری اسالمی

بازجوی کارگران « بازجو عباد»همزمان زیر نام و  شرکت دارد خانه کارگرشورای اسالمی مرکزی 

عالی کار  ضو شورایو ع« نماینده کارگران» ۳۲ در دهه . هاست ها و زندان ها در کمیته  و سوسیالیست

ول شاخه کارگری حزب جمهوری اسالمی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی ی مسئربیع. ودب

مسئول اجرایی و مسئول کمیته تبلیغات  ۹۰۷۰تا  ۹۰۸۰از .  باشد کارگر از آغاز تا امروز می ی خانه

روحانی ) شتاست که حسن روحانی ریاست آن را به عهده دا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

از اعضای اصلی ستاد  ۹۰۷۷در سال ربیعی( هوریت جمسریامالیی است اینک در پست  -سرهنگ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)


دی واپس ه زوبکه شود و در  پناه رفسنجانی، معترض به نتایج انتخابات  می میرحسین موسوی

 ۰۰در دوره  دبیر شورای عالی امنیت ملیبازجو عباد، در کنار  حسن روحانی هنگامیکه . نشیند می

مسئول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته  و رسیدن به پست ریاست جمهوری وی، ساله بود

در  ۹۰۸۰تا  ۹۰۳۳از    .بود شورای عالی امنیت ملیگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی  سیاست

، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطالعات علی فالحیانو  محمد ری شهریدورٔه  خونبار وزارت 

را به  به فرمان خمینی و خامنه ای( های غرب جبهه)ماه فرماندهی سرکوب در کردستان  ۳۷  است،

سید محمد   مشاور اجتماعی ۹۰۷۰تا  ۹۰۸۳از  خاتمی،« ریاست جمهوری»با آغاز  .عهده دارد 

.بود  «تدارکات چی»ریاست خاتمی  در دو  دوره  خاتمی
 

 

 و اقتصادی شناسی سیاسی جامعههای تهران و پژوهشگر حوزه  استاد دانشگاهو به پست  دگیر میدکترا 

به علی ربیعی تی، محکو« تدبیر و امید»و با  جابجایی احمدی نژاد و آوردن دولت  شود نشانیده می

تا مستقیم به مهار طبقه کارگر و به فالکت  دشو میمدت پنج سال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

سرانجام در اوج گیری . میلیونی باشد  ۰۲های کارگران، با شماری افزون بر  نشانیدن طبقه و خانواده

وب و مهار جنبش کارگری سرک درر جنایتکار و موث  این مهره ،بحران سیاسی و مشروعیت حکومتی

ی دیگری به نام  شود با مهره به جا میجا   و استیضاح مجلس شورای اسالمیدر  ۹۰۱۸مرداد  ۹۸ در

مهار جنبش  ای  محمد شریعتمداری که درست همانند خود وی اطالعاتی است و از مشاورین خامنه

باید از وزراتی که تازه به ریاست آن  رافومحمد شریعتمداری . کوب را به پیش بردسرکارگری و 

 . نشانیده شده بود، استعفا دهد و به جای ربیعی بنشیند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD


هللا شیخ  اش آیت پدربزرگ پدری وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی سرمایه محمد شریعمتداری

افی ک رههمین شج .االسالم حاج شیخ محمود عطار بود الدین شریعتمداری و مادرش نیز نوه حجت جالل

با  ۹۳-۹۷در سن  : ویدگ خود از پیشینه ضدمردمی اش می .است تا از ماهیت وی پی برده شود

ضد "خواندند و یک معلم مذهبی نیز به آنها مفاهیمی  می" دعای فرج"شدند و  دوستانش دورهم جمع می

موزان آ نشاه سرکوب به ویژه زنان آموزگار، داگکارگزاران دستهمسرش از  .داد درس می" بهاییت

حکومت اسالمی پاسدار و  این ارگان در باالترین پست در آموزش و پرورش دختر و کارمندان زن

 . ی امنیتی است مهره

ت نقش اساسی ابه شدت در دستیاری کشتارهای وزارت اطالع ۷۰تا  ۷۸از سال محمد شریعتمداری 

در کمیته  گیسال۹۷ در .برند ام مین« بطل ترین مدیران اصالح امنیتی»سان  ای که از او به دارد به گونه

کمیته مرکزی "به  شود و به زودی پادو می هللا خمینی در دبیرستان علوی تهران  استقبال از آیت

زیر عبای  برادران . شود این کمیته به کمیته کشتار حکومت اسالمی  شناخته می. یابد میراه " انقالب

های   در تشکیل پایه  ۹۰۳۲سال . می گیرد کنی قرار دویههللا محمدرضا م هللا باقری کنی و آیت آیت

در  ....و محسن سازگارها  ها، یخسرو تهران  ها، کنی ، آغازین وزارت اطالعات  با سعید حجاریان

این پست در آن زمان دفتر   .استوزیری محمدعلی رجایی   نخست کارگزاروزیری   ساختمان نخست

شهری دستیار ری   .«ها بود معجونی از همه این فعالیت»، "رییوز اطالعات نخست"امور انقالب در 

شهری که  ری« شهری استاد من است یر»گوید  جنایتکار در پست وزارت اطالعات می شود و می

نفره  ۰۲بود، همراه با گروهی " های ارتش حاکم شرع دادگاه"پیش از حضور در وزارت اطالعات، 

ی، علی فالحیان، خسرو تهرانی، احمد پورنجاتی و علی دارماز جمله سعید حجاریان، محمد شریعت)

 .را تشکیل داد" وزارت اطالعات"هسته اصلی ( ربیعی

 .کرد تدریس می" اخالق اطالعاتی"شهری برای این جوانان انقالبی،  که ری گوید میشریعتمداری 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/181153/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-34%D8%B3%D8%A7%D9%84


  

تهرانی، نورالدین شریعتمداری، رحیم  سروخسعید حجاریان، محمد شریعتمداری، : از راست

  ۹۰۳۳بهار -زاده، محمدرضا مهدوی کنی  عابدان

شصت که رقم کشتار این دهه را افزون به صدهزار  ی در دهه امنیتی های  در جنایتها  سالوی 

ها و محسن  شریعتمداری در کنار حجاریان .است فرماندهی و کارگزاری داشتهنقش  ندا گزارش داده

نیز الیحه تشکیل  و. را تدوین می کند" قوانین مربوط به وزارت اطالعات» اساسنامه و ارهاگساز

وزیر وقت به مجلس شورای اسالمی   ی دست میرحسین موسوی، نخست اطالعات که به وسیله  وزارت

 او. رفت" اطالعات"به « شهری ری»همراه  ۹۰۳۰در سال . تصویب می شود ۹۰۳۰ارائه و شهریور

هم لیست حقوق »آنگاه که   به گفته خویش درس آموخته بود،سپاه در تهران مرکزی یته کمدر  که

 در آن سال .«رفت های گشت به عملیات می ماشیننوشت؛ هم در واحد عملیات حضور داشت و با  می

من به آنها افتخار »شوند و  هم محسوب نمی" جرم"که « یک سری مشاغل مرتبط به هم بودند»ها 

 .«خدمت به مردم بوده استکه  راکنم چ می



ای کارگزار وی در نگهبانی اموال ربوده شده از هستی  از به فرمان علی خامنه ۹۰۸۲او در سال 

اموال در اختیار ولی "عضو هیأت امنای  های بیت رهبری،  ها و شرکت و سرازیر شده در بانکجامعه 

محمد . زمان آموزش دید بود دیر ازاو نگهداری اموال به سرقت برده شده را . می شود" فقیه

را " معاونت اقتصادی وزارت اطالعات"شهری، مسوولیت  شریعتمداری در زمان وزارت ری

" عضو هیات امنا"اکنون نیز  وی هم. شهری برای شریعتمداری نبود این اما تنها حکم ری. دار شد عهده

[ شاه عبدالعظیم در شهر ری] " نیحسشهری در آستان حضرت عبدالعظیم  االختیار ری نماینده تام"و 

  .است

بخشی از امپرتوری  ران، پس از آستان قدسهدر جنوب شهر ت دار و استثمارگر سرمایهزاده ماین اما

شاه . شود ه تنها به در اینجا به بخشی از آن اشاره میای را تشکیل می دهد ک مالی و اقتصاید باند خامنه

زیر نام و  های مالی در جمهوری اسالمی است پراتورین امتریری، یکی از بزرگ عبدالعظیم در شهر

 .«فؤاد ری"  مدیریت

« حرم عبدالعظیم حسنی»، به نام "گذاری ری گروه سرمایه"، ۹۰۱۰در اردیبهشت  گزارشیبر اساس 

 .دوش انیده مینش  آن به سمت تولیتای  به فرمان خامنهشهری  است که محمد ری

گوناگون اقتصادی در شمار  های شاخه در" ری"گروه  به وسیله  «عبدالعظیمحرم شاه »کمپانی مالی 

به ... نقل و  و  نفت و گاز، صادارت و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، بیمه، حمل

  ای و نماینده ه خامنهیک بنزد های سابق امنیتی و مدیران پردازد و برخی چهره سوداگری و سرقت می

مسئول  شریعتمداری .هستند شهری، به همراه محمد شریعتمداری رهبری آن  را عهده دار او محمد ری

نماینده " ، به عنوان«بعثه رهبر جمهوری اسالمی»در  ۹۰۸۲و از سال " ستاد اجرایی فرمان امام"

را « سازمان حج و زیارت» های عالیتولیت بازرسی و نظارت ویژه بر ف، مسئ"ویژه سرپرست حجاج

 .زند ها و از خاتمیسم دم می در این برهه، وی از گرایش به باند دوم خردادی .داراست

http://taghato.net/article/316


شورای راهبردی روابط "در ای  فرمان  علی خامنه با ۹۰۷۰در سال   با روی کار آمدن احمدی نژاد،

امپوراتوری  د تا امورشو ییده مبرگز"  مشاور بیت رهبری"شود و همزمان  ،  نشانیده می"خارجی

هللا  از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت»: گوید خود می. برد ش باند بیت رهبری به پی مالی

به امر و نظر مقام معظم رهبری  ۹۰۳۱له را یافته و از سال  ای افتخار خدمت در دفتر معظم خامنه

در این سمت فعالیت  ۹۰۸۳ر ا مهم و تشد" برسی دفتر معاونت نظارت و حسا"مامور تأسیس و تشکیل 

 «.ام کرده

شود و پس از   می" مقام وزیر بازرگانی  قائم"در دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی،  ۹۰۳۷سال  در 

 به پست هشت سال  فریبکار،محمد خاتمی  در دو دولت سیدبه پاس پاسداری وی در کشتارها، ؛ وی

معاون اجرایی "دیگر   رر آمدن حسن روحانی بای کارو باو . دوش نشانیده می " وزارت بازرگانی"

عضو مجلس  ۰۰۹او بار دیگر در دولت دوم روحانی و با رأی . شود می "رییس جمهوری اسالمی

 .شد« وزیر صنعت، معدن و تجارت»می، اسال شورای

خود را  وی می داند شهری ری وامدار  از آنجا که جایگاه خویش در این سیستم فساد و کشتار و جنایت،

ها خود  من در خیلی از زمینه»: داند ای نشسته می این جنایتکار اکنون در پست مشاورت خامنه" مرید"

 «.ی دانم و این شاگردی مایه افتخار بنده استری مشه ریهللا  های آیت را مدیون آموزش

طلبان با بیت  سالگی فصل مشترک اصالح ۷۸ درجنایت و فریب،  ی پیشه این موجود فاسد و هزار

از سوداگری های نظام جمهوری اسالمی؛ با رازهای فراوانی در سینه  ترین بخش رهبری و امنیتی

تا  ۳۸و تابستان  ۳۲ارهای دهه گرفته تا کشت  "انیبازرگ تجارت و" ای  و برای امپراتوری خامنه

کافی است به  . برای مهار و سرکوب جنبش کارگری ماموریت یافته است" وزارت اطالعات"اکنون در

فاصله گیری کارنامه وی از تریبون مجلس اسالمی سرمایه هنگام نشان دادن کارت زرد به وی برای 

  :طلبان اشاره شود از باند اصالح

http://ejraee.gov.ir/portal/Home/Default.aspx
http://ejraee.gov.ir/portal/Home/Default.aspx
http://ejraee.gov.ir/portal/Home/Default.aspx


کنترل و مدیریت بازار و افزایش عدم »، شریعتمداری را به دلیل ار ترییون محلس، ۱۸مهر در 

ها و احتکار کاال، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، عدم  رویه قیمت بی

فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند،  پیشگیری از گران

مل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وجود فساد و رانت در واردات م کاانجا عدم

خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب 

قانون اساسی و  ۷۱با استناد اصل  «...و فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار شده گران

  .ردنداح کاستیض ۰۰۰ماده 

روز فعالیت از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت  ۰۰۳طور ناگهانی پس از  به ۹۰۱۸مهر  ۰۷

به  کار و رفاه اجتماعی ،عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاونولی فردای روز استعفا به . استعفا داد

 رهبر دشو گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی حسن روحانی برای سوی از مجلس برده شد تا

 .از پیش این حکم حکومتی را فرمان داده بود  حکومت،

پیوندی بین   امنیتی، پاسدار، و حلقه  دو مهره اطالعاتی،  نایتجاز خون و  عنامه اشبا زندگی اشاره به دو

از آن زاویه ضرورت یافت تا  به نقش و پتانسیل طبقه   بیت رهبری -طلب اصالح»دوباند حکومتی 

موقعیت بحرانی و از  باندهای حاکم هراسو ت حکومت اسالمی یحساس ری وکارگ کارگر و جنبش

 .برآمد طبقه کارگر نشان دهیم

 شدت یابی و تهدید و تهاجم    

های سیاسی  ی رنگارنگ گروهبندی سترهگومتی و کی ح یین کننده که تمامی باندهاتع  در این شرایط

با  به ضرورت طبقه کارگر  صاد هستند،اقت و  یهسرما سیلطه بر قدرت سیاسبورژوایی در تکاپوی 

 به میدان مبارزه آشتی ناپذیر و تاریخ طبقاتیباید که انیافته مآگاهانه و ساز  آرایش مبارزاتی نوینی،

ی پیشتازان جنبش کارگری  به عهده همه ازاین برآمد بیش و پیش سرعت بخشی در این فرایند و  . برآید

و طبقه کارگر،  ها سیاسی بندی گروه تمامیی   به عهدهگی و نیز اکنده پرو پیشاهنگان طبقه است علی



انفراد و سکت بودگی به تحزب یافتگی  سیالیستی سازمانیافته، محافل و منفردین است تا ازجنبش سو

بار کارگران و تهی دستان شهرو روستا،  برای هرگونه تغییری در شرایط اسارت .روی آورند

رفراندم، فریب . تدارک دید با شتاب و شدت بی سراسیمگی بایدرا  نظامسرنگونی سوسیالیستی 

تبلیغی و ، صورت مناسبات طبقاتی اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسالمی است که برای حفظ نظام و

از همین روی، گرایش های . گرفته و آلترناتیو سازی در دستور کار قرار گرفته استاجرایی بخود 

های سوسیال دموکرات  یک اصل طبقاتی باید با رفرمیسم و رفرمیستوان ه عنسوسیالیستی ب-کارگری

به جهانی،   گری سرمایه یا دخالتی سرمایه گلوبال  یعنی جواز قانونِی گزینه که پرچمدار شعار رفراندم،

 با اقدام مستقیم،ا که شو نه تنها اف .اند، به شدت محکوم و افشا شود دهجای فروپاشی حکومت اسالمی ش

باندهای در حکومت و بخشی پیرامون و جناح های  -جناح .نقالبی کارگران را در برابر نهادنه اگزی

. کنند یک واقعیت عینی اعتراف می سان هحاکمیت اسالمی را ب حتمیبرون مرزی سرمایه، فروپاشی 

ی صدا سوسیالیستی ایران شنیده می شود، جز -کارگری ی امروزه آنچه که در فضای خالی از گزینه

 باندهای حاکم، صدای سلطنت طلبان و مجاهدین خلق اسالمی است که با امواج برون مرزی -اح جن

، به وسیله ماشین حاکمیت غرق در فساد و بحران. ندرله می شو مدیای ضد انقالب کارگری و  سرمایه

ی ها شر تنسرمایه گلوبال، موج سازی های سیاسی و بحران آفرینی ها، در برابپشتیبانی سرکوب، 

ای و اعتراضات خود انگیخته و سازمان نایافته کارگران، حفظ سلطه بر  برخاسته از اعتراضات توده

اما این حاکمیت همانند برف زیر . قدرت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را امکان پذیر ساخته است

 .شود ذوب می دارد آفتاب بهاری

ی  رگردهشالق ب  ی طبقه است، گرده ق برشال ،ه کارگران هپکوبرگرده  شالقاعالم شکنجه با 

سال  ۰۳ضربه شالق،  ۷۱۱۷سال و دو ماه زندان،  ۹۲۷۲درویش گنابادی را به  ۰۲۹که  درویشان،

شالق اند،  های اجتماعی محکوم شده سال محرومیت از فعالیت ۸۰سال تبعید و  ۹۹۰الخروجی،  ممنوع

که به راستی از صدر « الطریق  قطاع»زیر نام  نامیوان کتهدید به اعدام رانندگ  ،انرگاوزآمی  گرده رب



و   ان مجتمع گروه ملی پوالدرهجوم به کارگ  ها اسالم پایه گرفت،  اسالم در راهزنی و ربودن کاروان

دو رهبران و اعضا های برون مرزی و کشتار   موشک باران  های  دوباره جوشان جامعه،  تمامی عرصه

و استقرار   های سنگینی از پاسداران به مرزهاوانتقال نیر  ،اقن عردستاحزب دمکرات ایران در کر

در کردستاسن  شدهای پاسدار قاسم سلیمانی و دمهای سنگین در کردستان و قندیل، و آ ها و سالح موشک

همه بیانگر یک هجوم از زاویه سراسیمگی و درماندگی  ...وهای وی  کشی و گردن و سوریه و روسیه

هجوم  .هایی در گرداب زد پسین روزهای قدرت، دست به چنین دست و پازدنر وایز دصدام ن. است

ها و تهدید و تهاجم رژیم به ویژه در برابر جنبش   قتل، بازداشت  دستگیری، شکنجه،  دوباره در ترور،

بلکه اعتراف حکومت به درماندگی و بی  ی قدرت حکومت اسالمی نیست،  کارگری، نه تنها نشانه

 .دی رژیم از فرداستاامیو ن پایگی

های گوناگون در سراسر  های کارگران در بخش راستا با خیزش ها و اعتصاب ، همردر سوی دیگ

گان ووو، شاهد همبستگی و اعالم  گروه اتحاد بازنشسته  ایران، از جمله آموزگاران، رانندگان کامیون،

به مناسبت روز همبستگی و  گانزنشستقطعنامه گروه اتحاد با. پشتیبانی سراسری و طبقاتی هستیم

کشوری، )روز اعتراض سراسری همه بازنشستگان »و بیانیه  !اعتراض سراسری بازنشستگان

نسبت به فقر، گرانی، بیکاری فرزندان، پایین بودن سطح دستمزدها، عدم ( لشگری و تامین اجتماعی

با »   با بیانیه :ایران دگانویسنکانون نهمبستگی . «تأمین اجتماعی و مرگ تدریجی در هیئت زندگی

شکل گرفته و " های صنفی فرهنگیان شورای هماهنگی تشکل"فراخوان و  تحصن سراسری معلمان

 :را همایش پیروز این«  ...مهر انجام شود ۰۰و  ۰۰قرار است طی دو روز یکشنبه و دوشنبه 

 :دفزایا میو   «!یروزی اعتصابی کە پایەهای والیت فساد را بە لرزە درآوردەپ»

گزارشهای رسیدە از اعتصاب تاریخی معلمان در بیش از دویست و پنجاە شهرستان سراسر ایران »

این اعتصاب نقطە عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی و پایان استبداد فاسد عمامە  .است

و . معلمانسری سرا از اعتصاب عمومی و ،اعالم حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و  «.است



اتحاد سراسری  ک گرایشی نوید آور همه ...رانی تهران و حومه وسان اتوبوسندیکای کارگرپشتیبانی 

 . باشند میو طبقاتی 

های دیالکتیک کار  مبارزه طبقاتی کارگران در هر شکل و صورت و سازمانیابی سوسیالیستی واکنش

تبیین « کار تاریخاً ضروری»ی، تنها با مفهوم انقالبد در برابر سرمایه به شمار می آیند، و این فراش

بدون این . ، سازمانیابی سوسیالیستی کارگران را در آفرینش دارد«کار تاریخا ضروری». گردد می

بازتولید دانش مبارزه طبقاتی یا  یابی سوسیالیستی یعنی تدارک تولید و سازمان فراهم آوری، 

مولد و مبارزه طبقاتی کارگران و انتقال آن به درون  انسانبه دستاوردهای علمی و اجتماعی مربوط 

ی اجتماعی حکومت شونده رخ ها یهطبقه، هیچ گشایشی در وضعیت اسارت بار طبقه کارگر و ال

 .نخواهد داد

 ۰۲۹۷نوامبر  ۹۰۱۸۳۰ماه  آبان ۹۰


