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برای ارتقای خيزش ما به ياری همه 

 جانبۀ انقالبيان پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com 

 

 

 

 هژير سخنور

رئيس جمهور » یندوشهرق حقور منشو«

ايران، حسن روحانی، وسيله ای برای پوشاندن 

و رفع و رجوع کثافتکاری های بيشمار دولت 

محمود احمدی نژاد به نفع دولت فعلی و رنگ 

و لعاب زدن به چهرۀ اين دولت در نزد رسانه 

بی و در نتيجه نشان دادن چهره ای های غر

معتدل در افکار دولت های امپرياليستی و 

محافل آن است و جز اين هيچ گونه اهميتی 

اگر مورد بی اعتنايی روشنفکران و ندارد و 

تودۀ مردم ايران قرار گيرد قابل درک است، 

زيرا هر اندازه که اين به اصطالح منشور 

قع اين منشور تحقير شود باز هم کم است. در وا

تضمين دموکراسی برای خود طبقۀ حاکم  بازی

در ايران است؛ در حالی که عمل حکومت 

ايران در هر گام حتی همين خواست را نقض 

 می کند.

» یندوشهرق حقور منشو«روحانی منبع الهام 

ی الو ارزش وامت ا«کرخود را ناشی از 

، ناشی از »مسالاشريعت مبين ن در نساا

ند او«خددا با حقوق بندگان: جايگزينی حقوق خ

م مقددش خوق بر حقورا بندگانش ق حقون سبحا

عايت ن را ربندگاق ست پس هرکه حقوانسته دا

هد اند منجر خواوخدق حقوادای مر به اين ، اکند
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ن قانودی از متعدل صوا«، ناشی از شد»

ل صواجمله ان از يراسالمی ری اساسی جمهوا

ت» ملّق حقورد موم در فصل سورج در مند

هشت ن فرماور يخی صدرتااز «فرناشی از 

ار گذنبنياو سالمی ب انقالاهبر کبير ده اى رما

خمينی م مات احضران يراسالمی ری اجمهو

ه قون، قانودم، مرق حقوره باه) درسرّس (قد

، نيناقوو بط ن رواسالمىشدوم الزو قضاييه 

نظر به )؛ 1361ل ساه ماآذر  24يخ رتا(در 

ق حقوع موضو ، درمعظم لهی هاهيدگاد

در که ده ام کرم عالر ا"من مکری: ندوشهر

ناحيه وه و گرو قوميت ن، بااد، زنژم سالا

و هل سنت اچه  –مسلمين م نيست. تماح مطر

ردار از همه برخوو بر ابرادر و بر–چه شيعی

 می داند.سالمی هستند" » ق احقوو يا اهمه مز

جناب رئيس جمهور برای حقانيت بخشيدن به 

خود با ادلۀ باال (که » یندوشهرق حقور منشو«

روشن است ادله ای برای توجيه آن نزد 

حکومتيان و طبقۀ حاکم است)، دستگاه فريب 

تی که شريعروحانيت را به کار انداخته است. 

داشتن بنده يا برده را مجاز و آزاد کردن او را 

و از آن » حقوق شهروندی«ثواب می شمارد با 

چه ربطی  »ننسای االارزش وا«مهمتر با 

دارد؟! از اين گذشته مفهوم شهروند مفهومی 

جديد و مربوط به جامعۀ سرمايه داری و از 

مقوالت جامعۀ مدنی است و نمی توانست در 

و » ننسای االارزش وا«اسالم مطرح باشد. 

اينکه مهمترين چيز برای انسان خود انسان 

است، انسان به مفهوم عام آن، تازه در اومانيسم 

س، در روشنگری سده های هفدهم عصر رنسان

و هيجدهم و به شکل دقيق تر، همه جانبه تر و 

مشخص تر در ديدگاه سوسياليسم علمی و منابع 

سياسی و حقوقی ملهم از آن طرح شده است و 

نمی تواست در شريعتی که داشتن بنده را مجاز 

 می دانست مطرح باشد. 

با » نند سبحااو«خددربارۀ جايگزينی حقوق 

می دانيم که هر حقی از » ق بندگانشحقو«

نيازی سرچشمه می گيرد که در قطب مقابل اين 

حق، وظيفه ای را ضروری می گرداند. حال 

» بی نياز«روشن نيست در مقابل خدايی که 

است چرا وظيفۀ ستايش او برعهدۀ بندگان است 

که اين بندگان مجاز باشند وظيفۀ ستايش 

پروردگار است پروردگار را که برابر با حقوق 

با حقوق بندگان تاخت بزنند؟ و آن هم در اين 

عمل بين خدايگان (ارباب) و بنده برابری 

برقرار باشد در حالی که اکنون روشن است که 

دستگاه الهی آسمانی از دستگاه زمينی 

 خدايگانی نشأت می گيرد.

ان هرجا که يراسالمی ری اساسی جمهون اقانو

ُگنگ، مبهم، به حقوق ملت مربوط می شود 

کلی و تفسيربردار است و طبعا منشوری نيز 

که از اين قانون ناشی شود نمی تواند خواص 

ُگنگ، مبهم، کلی و تفسيربردار قانون اساسی 

را در خود لحاظ نکند. هر کسی با اندک دقتی 

می تواند مالحظه کند که اين به اصطالح 

منشور با احاله دادن های مکرر حقوق 
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قانون اساسی و قوانين عادی و يا شهروندان به 

امنيت «و » مبانی اسالم«حقوقی که مغاير 

 به همين سرنوشت دچار است.نباشد » ملی

ده اى خمينی هشت مان فرماروحانی می گويد 

ی: ندوشهرق حقوع موضوو ديدگاه های او در 

اد، نژم سالدر اکه ده ام کرم عالر ا«من مکر

ست. نيح ناحيه مطروه و گرو قوميت ن، باز

  –چه شيعی و هل سنت اچه  –مسلمين م تما

و يا امزۀ همردار از همه برخوو بر ابرادر و بر

يکی از منابع الهام او در سالمی هستند» ق احقو

است. با بيان » یندوشهرق حقور «منشوارائۀ 

اين ديدگاه پان اسالميستی ِ خمينی به عنوان 

، ماهيت »یندوشهرق حقور «منشومنبع الهام 

اين منشور به طور کامل برمال شده  دروغين

است. مرجع و رهبری که منبع الهام منشور 

رئيس جمهور است همان کسی است که فتوا و 

فرمان کشتار هزاران زندانی سياسی، حتی 

کسانی که حکم چند سالۀ زندان داشته اند، را 

صادر کرد. حسن روحانی با فريبکاری تمام 

کی می کند و را با شهروندان ي» تمام مسلمين«

يا امزۀ همبرادری و برابری تمام مسلمين را در 

، بجای حقوق برابر همۀ سالمیق احقوو 

شهروندان جا می زند. در ديد حسن روحانی 

شهروند نه تنها شامل همۀ انسان های ساکن 

ايران که در اين کشور به کار و زندگی 

مشغولند، نيست، بلکه حتی بسيار محدودتر از 

هوری اسالمی است و فقط شامل تبعۀ دولت جم

می گردد. بنابراين حتی بدون » تمام مسلمين«

آنکه وارد بررسی بندهای اين منشور شويم 

روشن است که جمعيت بزرگی از مردم ساکن 

ايران مانند زنان و کودکان بی شناسنامه، 

بهائيان و حتی معتقدان به اديانی جز اسالم، بی 

غيره از شمول  دينان، افغان های ساکن ايران و

اين منشور که خود واقعا » یندوشهرق «حقو

است (صرف نظر از زير » حقوق بشر«ناقض 

که به »  حقوق بشر«ذره بين قرار دادن 

رسميت شناختن مالکيت در آن خود ناقض 

برای انسان است) » ارزش واالی انسان«

خارج هستند. در ضمن روشن است که در نظام 

انان و حتی همۀ جمهوری اسالمی، همۀ مسلم

شيعيان در حرف هم از حقوق برابر برخوردار 

 نيستند.

اندکی توجه به سخنان رئيس قوۀ قضائيۀ ايران، 

صادق آملی الريجانی، که پس از انتشار 

رئيس جمهور گفته » یندوشهرق حقور «منشو

شده، ارزش کاربردی اين منشور را روشن می 

  هاينکه گفته شد«سازد. الريجانی می گويد: 

های  است مجازات اعدام براساس عنوان

مجرمانۀ غير دقيق مانند محاربه که آن را 

گيرد  اند صورت می دشمنی با خدا ترجمه کرده

اطالعی تدوين کنندگان قطعنامه [در  نشان از بی

او در » مورد نقض حقوق بشر در ايران] دارد.

های  محاربه در کتاببحث «ادامه می گويد: 

قلی دارد و فقها اين مفهوم را فقهی ما باب مست

با عبارت "تجريد سالح الخافه الناس" به 

معنای کشيدن سالح بر روی مردم به قصد 
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اند، حال بايد پرسيد  ترسانيدن آنها تعريف کرده

» چه ابهامی در معنای محاربه وجود دارد؟

برای نمونه در برخی از بندهای قطعنامه «

اند و  اخير، اجرای قصاص را مردود دانسته

اين در حالی است [که] از جمله قصاص نص 

قرآن است و انتظار نابجايی است که بخواهند 

ما از اجرای مضمونی قرآنی به دليل تصويب 

انسان متأثر « »يک قطعنامه دست بکشيم.

بيند همان مطالبی که در  شود هنگامی که می می

های ضد انقالب نوشته شده يا از دهان  رسانه

های  ن آمده است، در قطعنامهمنافقين بيرو

وقتی قوه » «شود. سازمان ملل مطرح می

قضاييه را برای اجرای حکم قصاص محکوم 

خواهند اعتقاد ما به اصل  کنند در واقع می می

در برابر نصوص »«اسالم را محکوم کنند.

توان گفت که  اسالمی مانند حکم قصاص نمی

گويد؟ زيرا ما يک اسالم  کدام قرائت چه می

يشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت تفسير آن ب

هم، فهم "روشمند و مضبوط" مراجع تقليد و 

 » علمای دين است.

اين سخنان که نياز به بررسی جزء به جزء 

روحانی را غير » منشور حقوق شهروندی«

ضروری می گرداند در حالی گفته شده که 

گزارش احمد شهيد ناظر حقوق بشر سازمان ملل 

 ۲۰۱۲بين ژانويه سال « چنين است:در ايران 

مورد حکم اعدام در  ۷۲۴تا ژوئن سال جاری، 

ايران به اجرا گذاشته شد و تنها در نيمه اول 

نفر اعدام شدند که از اين  ۲۰۲سال جاری، 

مورد از سوی منابع حکومتی  ۱۳۵تعداد، 

شتاب گرفتن اعدام ها » رسما اعالم شده است.

رياست  پس از انتخاب حسن روحانی به

جمهموری، نشان می دهد که تا چه حد بايد 

 او را جدی گرفت!» منشور حقوق شهروندی«

 

 

 

آذر  16که روز  اکنون بيش از نيم قرن است 

به نماد مبارزات دموکراتيک دانشجويی تبديل 

 از يکی مثابه به دانشجويی جنبش گشته است.

 دوشادوش ايران اجتماعی های جنبش فعالترين

 کارگری، جنبش بويژه ها، توده انقالبی جنبش

 ملل مبارزات و جوانان جنبش زنان، جنبش

 عليه مبارزه در ای برجسته نقش ستم، تحت

 ها خواست طرح و خفقان و استبدادی حاکميت

 جنبش. است نموده ايفا دمکراتيک، مطالبات و

 و خويش مستمر بارزاتم سير در دانشجويی

 اجتماعی – اقتصادی و سياسی شرايط از متأثر

 شرکت از بيشماری خيزهای و افت حاکم،

 و آگاهی بذر گسترش و ها توده قيام در وسيع

 ها دانشگاه خونين قمع و قلع تا جامعه، در دانش

رژيم  توسط" فرهنگی انقالب" نام تحت

 اعدام ها، وسيع موجتا  جمهوری اسالمی،

 های ببندها و تاالنگری و بگير وها  جهشکن

 ددمنشانه شتم و ضرب و کشتار ،60 دهه

 اطراف خيابانهای و کوی در دانشجويان

و ( اخراج دستگيری، ،70 دهۀ طی دانشگاه

زنده باد شانزدۀ آذر نماد مبارزات 
 دموکراتيک دانشجويی
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 وسيع سرکوب و) دانشجويان کردن دار ستاره

اين  کرده است. تجربه...  88 سال در خيابانی

 وقفۀ یب کارکرد بيانگراز سوی ديگر  همه

 مقابل در حاکم داران سرمايه سرکوب ماشين

 و دينی دولت استبداد عليه دانشجويان خيزش

 . آن است ارتجاعی غايت به حاکميت

 جنبش پرشمار جمعيت ومبارزاتی  پتانسيل

 فرزندان را آن عمدۀ بخش که( دانشجويی

 تشکيل جامعه زحمتکش های توده و کارگران

 و استبدادی رژيم برای همواره ،)دهند می

 بالقوه خطری حاکم،سرمايه داری  سردمداران

 حجمتوجه به  بازيرا،  شود. می محسوب

 شدۀ سرکوب و لگدمال مطالبات از عظيمی

 جرقۀ و روزنه کوچکترين با مردم، های توده

از  حمايت در مبارز دانشجويان مبارزاتی،

. پيوندند می صفوف اين به انقالبی، مبارزات

 های جناح وقفه بی تالش دليل همين به دقيقاً 

 بورژوائی رنگارنگ های اپوزيسيون و مختلف

 طلبان اصالحمانند  حاکم های دارودسته از

  از خارج"، و سبز" جنبش و حکومتی

 و طلبان سلطنت مجاهدين،مانند  حاکميت،

 و کشيدن سيطره زير به راستای در ها، ليبرال

 پياده و جبهه پشت به دانشجويی جنبش تبديل

 مناسبات کردن دست به دست با تنها خود، نظام

 با حاکميت سرمايه داری، کنونی برای حفظ

 اين ديگر روی. ولی در جريان است جديت

 عنوان به کارگر طبقه پيگير مبارزات صحنه،

 ايران اجتماعی طبقۀ ترين انقالبی و وسيعترين

 سازماندهی ضعف بودن دارا عليرغم که است

 اصلی و نيرو ترين قاطع مستقل، سياست و

 . رود می شمار به ايران آتی انقالب طبقۀ ترين

و  دانشجويی جنبش دموکراتيک ماهيت

 با پيوند در آن هوشيارانۀ سازماندهی

 در عظيمی پشتوانۀ کارگر، طبقۀ راديکاليسم

شدن  دست آلت از جلوگيریپيشگيری و  جهت

 و بورژوايی، های اين جنبش توسط دارودسته

 ضد رژيم سرنگونی نقالب،ا امر تقويت

 قدرت کسب حاکم، کارگری ضد و دموکراتيک

 .  است دموکراسی آوردن کف به و سياسی

 مبارزه فوق، مبارزۀ اصلیِ  محورهای از يکی

  که عمومی، سياسی های آزادی و حقوق برای

 مردم های توده وسيعترين مشترک منافع بيانگر

از  عرصه، اين در مبارزه. است، می باشد

از  مهم بخشی همواره زير، مطالبات باله جم

 تشکيل را دانشجويی جنبش مبارزات مضمون

 : می دهد

      مطبوعات،  آزادی نامحدود عقيده، بيان، قلم، ●

 ارتباط جمعی. رسانه ها و وسايل

آزادی گردهمائی، تظاهرات، راه پيمائی،  ●

 تحصن و اعتصاب.

 آزادی تحزب. ●

 انجمن ها.آزادی اتحاديه ها و  ●

 آزادی فوری زندانيان سياسی و عقيدتی. ●

ممنوعيت سانسور مطبوعات و رسانه های  ●

 جمعی.
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مصونيت محل سکونت و کار اشخاص از  ●

 تعرضات.

آزادی انتخاب شغل، محل اقامت و  ●

 مسافرت.

ممنوعيت کنترل نامه ها، بسته های پستی،  ●

    مکالمات تلفنی، پيام های الکترونيکی و ديگر      

ارتباطات خصوصی اشخاص و  وسايل

 سازمان ها.

برابری حقوقی همۀ شهروندان و رفع  ●

هرگونه تبعيض جنسی، مذهبی، ملی و قومی،      

نژادی و غيره در محيط کار، شرايط استخدام، 

مزد و تصدی مسئوليت ها و در رابطه با 

 نهادهای دولتی و خصوصی.

جدائی دين از دولت، حکومت و آموزش و  ●

رورش؛ قطع کمک های دولتی به نهادهای پ

دينی؛ لغو امتيازات سياسی، حقوقی، اجتماعی 

 و اقتصادی روحانيت.

عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی  ●

 افراد.

مبارزه با وجود دادگاه های اختصاصی  ●

(مانند دادگاه نظامی، دادگاه انقالب، دادگاه 

 ويژۀ روحانيت و غيره).

کردن ممنوعيت دستگيری و زندانی ●

 اشخاص بدون حکم کتبی دادستان.

ممنوعيت دخالت هرگونه نيروی نظامی و ●

پاسداران، نيروهای انتطامی و  -سرکوبگر

امنيتی، بسيجی ها و مأموران شخصی پوش و 

در تظاهرات  اوباش اجير شده يا تحريک شده

 و اعتراضات مردم.

ممنوعيت دخالت هر نيروی نظامی و ●

رخانه ها، دانشگاه ها، سرکوبگر در محيط کا

 مدارس و غيره.

معرفی و محاکمۀ همۀ آمران و عامالن ●

سرکوب، کشتارها، ضرب و شتم، و دستگيری 

 ها در  اعتراضات توده های مردم.

علنی بودن دادگاه ها با حضور هيئت ●

 منصفه.

حق دفاع آزاد متهم و وکيل مدافع او و حق ●

 م.دسترسی کامل آنان به پرونده و مدارک اتها

ممنوعيت هر نوع شکنجه جسمی و روحی، ●

و تهديد برای اقرار گرفتن يا مجبور کردن به 

 اعترافات و مصاحبه های تلويزيونی.

لغو مجازات اعدام و هرگونه مجازات  ●

وحشيانه و قرون وسطائی مانند سنگسار، قطع 

يا ناقص کردن اعضای بدن، شالق زدن و 

  غيره.

نه مبارزه با سياست های اصالح طلبا●

(مذهبی و غير مذهبی) که می کوشند مردم را 

همچنان زير يوغ قانون اساسی ارتجاعی 

جمهوری اسالمی نگه دارند و به طور کلی 

مبارزه با همۀ خطوط سياسی ای که در خدمت 

پيشبرد اهداف بورژوازی ليبرال و سرکردگی 

  بورژوازی از هر جناح آنند.

شکال مبارزه با نظامی گری رژيم و همۀ ا●

 بروز و تحکيم آن
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● ........................................ 

 

 1392آذر 

 انقالبی متحد ايران کارگران

 

 

 

اخير کارگران نی بر نيشکر هفت در روزهای 

تپه، کارگران پتروشيمی فجر در بندر امام 

خمينی،   کارگران معدن چادر ملو يزد و پيش 

از آن کارگران پلی اکريل اصفهان و کارگران 

پروژه های پارس جنوبی در عسلويه به فاصله 

زمانی کوتاهی نسبت به هم دست به اعتصاب 

به حقوق زدند. اين کارگران در اعتراض 

پايمال شدۀ خود در مقابل کارفرما، مديريت و 

نيروهای سرکوبگر در محيط های کارگری به 

پا خاستند. خواست مشترک کارگران در 

خوزستان، بوشهر، اصفهان، يزد، تبريز، 

اراک و تهران اضافه شدن مزدها، پرداخت 

حقوق های معوقه، دريافت حق سختی کار، 

ت به کار طرح طبقه بندی مشاغل، برگش

کارگران اخراجی، لغو قراردادهای سفيد 

امضاء و موقت و به رسميت شناختن حق 

انعقاد پيمان های جمعی کار بين کارگران و 

کارفرمايان و کوتاه نمودن دست شرکت های 

تأمين نيروی انسانی، و تآمين امنيت شغلی می 

 باشد. 

 رفقای کارگر! 

رژيم سرمايه داری اسالمی روز به روز  

شرايط سخت تر و تحقيرآميزتری را به ما 

نفر از  5500000تحميل می کند. بيش از 

جمعيت فعال نيازمند کار در کشور بيکارند! 

% ، گرانی سرسام آور 42آمار تورم باالی 

زندگی کارگران و زحمتکشان را به مرگ و 

نيستی کشانده و فقر فزاينده خانواده ها را 

 متالشی کرده است!

می گويد: » تدبير و اميد«ولت وزير کار د

سياست هايی که دو دهه گذشته تجربه کرديم «

فقرا را ضعيف تر و طبقه متوسط جامعه را به 

طبقه پايين نزديک تر کرده است و اين يعنی 

افزايش «از اين بگذريم که » افزايش خط فقر.

می گويد » وزير دانشمند«که » خط فقری

ته شود معنی ندارد و درست اين است که گف

کسانی که درآمدشان زير خط فقر است افزايش 

يافته اند و همچنين می توان گفت تورم و 

هزينۀ زندگی آن قدر باالست که بايد مزد 

حداقل رسمی چند برابر شود تا تازه به آستانۀ 

خط فقر برسد. با اين همه هنوز در دولت 

روحانی نيز خبری از اعالم قطعی ميزان 

وارها نداشته باشند زير خط درآمدی که اگر خان

فقرند مشخص نيست. اين در حالی است که 

درصد  25«کارشناسان بازار کار می گويند: 

کارگران در ايران حداقل بگير هستند و اين به 

ميليون کارگر در  3آن معنا است که حدود 

 487ايران حقوقی به ميزان حداقل دستمزد 

مکان هزار تومانی دريافت می کنند که اغلب ا
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تأمين هزينه های خود با اين ارقام را نداشته و 

ناچارند به انجام کارهای دوم و سوم در طول 

يک شبانه روز روی بياورند. ... ايران هم 

اکنون يکی از ارزانترين نرخ های دستمزد 

جهان را داراست و ساليان متمادی است که 

گره دستمزد واقعی برای شاغالن مشمول 

ده است. اهميت پايين ماندن قانون کار حل نش

حداقل دستمزد گروه های تابع قانون کار در 

ميليون نفر  12ايران که به گواه آمارها حدود 

 30هستند که با خانواده ها تقريباً بيش از 

ميليون نفر از کل افراد جامعه را تشکيل می 

دهند اين است که به دليل افزايش نرخ تورم و 

فقر امروز باالی افت شديد ارزش لایر، خط 

يک ميليون تومان قرار دارد. به عبارت ديگر 

با وجود اينکه بيشتر نيروهای مشمول قانون 

کار در ايران ماهيانه ارقامی بين يک ميليون 

تومان و يا بيشتر در هر ماه دريافت می کنند 

اما همواره در مرز خط فقر حرکت می کنند و 

ممکن است با بروز يک نوسان در وضعيت 

قيمت ها، ريزش شديدی در گروه های باالی 

» خط فقر به زير اين خط اتفاق بيفتد.

آفتاب) اين وضعيت اسفبار  – 20/9/92(

شاغالن مشمول قانون کار، برای بخش اعظم 

کارگرانی که توسط همين قانون از شمول آن 

کنار گذاشته شده اند، بيکاران، کارگران 

و اخراجی و تعديل شده، کارگران فصلی 

ساختمانی، کارگران کوره پزخانه ...، زنان 

کارگر که دريافتی پايين تری نسبت به 

کارگران مرد دارند، کودکان کار، 

بازنشستگان، مستمری بگيران و کارگران 

 مهاجر  ... بمراتب فالکت بارتر است.    

در گزارش صد روزۀ روحانی نيز شرايط  

معيشتی کارگران موضوعی فراموش شده بود: 

در شرايطی که برنامه دولت برای کاهش «

درصد اعالم شده، حرفی از  35تورم تا 

دستمزد سال آينده کارگران تحت تأثير همين 

درصدی به ميان نمی آيد. ... تورم  35تورم 

درصد برای آن دسته از افرادی که دارايی  35

هايشان هر روز گران و گران تر می شود 

و کسانی که نظير برج سازان، مستغالتی ها 

ثروت های ملی و ارزاق و کاالهای اساسی را 

در اختيار دارند خوب است اما اين وضعيت 

مردم را فقير تر و طبقه کارگر را بينوا تر می 

 67کند ... آقای روحانی می گويد نقدينگی از 

هزار ميليارد  470هزار ميليارد تومان به 

درصد از نقدينگی ها در  75تومان رسيده، ... 

 -(آفتاب ...» درصد از جامعه است  5اختيار 

 ) 10/9/92-رئيس دانا

 93در شرايطی که افزايش دستمزدهای سال 

مبهم است، دولت بحث جايگزينی سبدهای 

کااليی برای مشموالن قانون کار مطرح کرده، 

که کارگران در سال های قبل تجربۀ بن کاال و 

اين بن نقدی ناچيز آن را تجربه کرده و آگاهند 

راهکار شکست خورده گره مشکالت عظيم 

طبقه کارگر را باز نخواهد کرد. دستمزدهای 
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روز زندگی را هم نمی  10کنونی که کفاف 

دهد، ماه ها پرداخت نمی شود، اما حضرات 

با بيشرمی در برابر افزايش دستمزد، راهکار 

پرداخت وام های کم بهره به کارگران را 

ر کارفرمايان پيشنهاد می دهند تا در کنا

سودجو، بانک ها نيز با مطالبۀ بهره و تأخير 

باز پرداخت قسط ، دسترنج کارگران را به 

عنوان بدهکار بچاپند. بانک هايی که وام های 

نجومی را با نازل ترين شرايط به سرمايه 

داران دولتی و خصوصی اختصاص داده و 

يکی از عرصه های اصلی اختالس ها و سوء 

مالی کالن آنان می باشند. همان استفاده های 

گونه که از پرداختی و دارائی کارگران (حق 

بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعی) انواع پاداش 

های ميلياردی، کارت های هديه، پرداخت های 

نقدی کالن، به مديران، رؤسا، نمايندگان 

مجلس، وزرا ، نمايندگان تشکل های به 

ت وابسته اصطالح کارگری، بنيادها و مؤسسا

به سردمداران رژيم و جانيان حکومتی، طی 

سال ها بذل و بخشش های وسيع صورت 

گرفته است. توقع جانيان فاسد صاحب زر و 

زور، از کارگران ايفای نقش قربانی و 

تماشاچی در پيش صحنۀ اين نمايش سياه و 

ظالمانه است تا با وعدۀ سبد کاال و وام بانکی، 

 93ل را برای سال سناريوی تعيين مزد حداق

نيز به گونه ای بپيچند که کماکان قدرت خريد 

 باقی بماند. 58طبقه کارگر در حد همان سال 

بی ترديد شرايط تحميلی کنونی به نفع ما نبوده 

و هستی ما و آيندۀ فرزندانمان را هر چه بيشتر 

به تباهی سوق می دهد، مبارزات ما برای 

گسترش اعالم نارضايتی از اين اوضاع با 

مبارزات سراسری متحد، متشکل (تشکل های 

مستقل) حول خواست های کارگران و 

زحمتکشان ايران در محورهای دموکراتيک، 

اقتصادی، ما را قادر خواهد ساخت  –سياسی 

که نقش فعال در ايجاد دگرگونی ريشه ای 

تحوالت آتی ايفا نماييم و جايگاه خود را از 

 زيم.  تبديل سا» همه چيز«به » هيچ«

 کارگران انقالبی متحد ايران

 

ساخت تأسيسات لوکس جام جهانی بر 

 پيکر خونين کارگران

 شيده رخ فروز

در برخی شرايط، سرمايه داری عالوه بر 

استثمار نسبی و مطلق کارگران، از نوعی برده 

داری مدرن طبقۀ کارگر نيز سود می جويد. 

ر، بازار بردگی انسان ها برای بهره کشی بيشت
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با وابستگی همه جانبۀ کارگران به کارفرمايان 

دولتی و خصوصی و در اختيار گرفتن نيروی 

کار به شکل شبانه روزی، که به پديده ای 

عادی در برخی نقاط جهان تبديل گشته است، 

 نوعی برده داری سرمايه دارانه است.  

 30طبق آمارهای جهانی در حال حاضر حداقل 

ی مختلف به بردگی ميليون نفر در کشورها

مشغولند: از قاچاق بردگان جنسی و کارگر 

گرفته تا اسارت به خاطر بدهی و افرادی که 

پس از دريافت وام های کوچک، مجبور به کار 

اجباری دائمی برای وام دهنده هستند. کار 

اجباری بدون مزد که به خصوص در مورد 

کودکان و زنان در بخش هايی از جهان رواج 

ء استفاده از کودکان به ويژه در زمان دارد، سو

جنگ، ازدواج اجباری دختران نوجوان به 

منظور بهره کشی دائمی از کار آنان و به کار 

گماردن افراد در مشاغل سخت به منظور بهره 

برداری مالی، از ديگر موارد برده داری مدرن 

به حساب می آيند. اين وضعيت عالوه بر 

ته اند، در کشورهای مناطقی که کمتر توسعه ياف

پيشرفته و ثروتمند جهان چشمگير است. نياز 

اين کشورها به نيروی کار ارزان، و عرصۀ 

فعاليت سودآور قاچاقچيان انسان، هزاران 

کارگر را تحت شرايط کار با پايين ترين مزد يا 

حتی در مقابل امکانات اوليه زندگی، به سنگين 

 ترين کارها می گمارند.

سکوت، اخيراً از اقدامات ضد  پس از مدت ها

انسانی دولت قطر در احداث استاديوم و 

تأسيسات الزم برای برگزاری جام جهانی 

(که خود صنعتی سودآور است)،  2020فوتبال 

که به بهره کشی فاجعه بار کارگران مهاجر 

انجاميده است، پرده برداشته شد. براساس 

گزارشی که روزنامه ها طبق اسنادی از 

نپال منتشر کردند، بيشتر کارگران  سفارت

مهاجری که به قطر می آيند از کشور فقير نپال 

نحوه رفتار کارفرماها با کارگرانی « هستند: 

که تأسيسات مورد نياز جام جهانی را می 

سازند، نرخ مرگ، بيکاری و بدبختی  را در 

اين کشور جهش داده است. ... صدها کارگر در 

جام جهانی در قطر  طول مدت احداث تأسيسات

» کشته و هزاران نفر ديگر مجروح شده اند

 ) 28/8/92(شرق 

برای سرمايه داران و دولتهای حامی طبقات 

حاکم تنها يک انگيزه مطرح است و آن هم 

بيرون کشيدن هرچه بيشتر کار اضافی از گردۀ 

کارگران (از کار زنده) برای سرمايه که کار 

با مکيدن کار زنده مرده است و مانند زالو تنها 

به حرکت درمی آيد و هرچه بيشتر بمکد با 

مرگ روزانه يک «نشاط تر می شود! اسناد از 

در قطر، طی کار ساخت تأسيسات » کارگر

لوکس و تجمالتی که فيفا برای برگزاری جام 

هشت برابر شدن جهانی طلب می کند، و نيز 

در اين کشور ثروتمند، حکايت  مرگ کارگران

انين ستمگرانۀ کار در قطر و دارد. قو
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محروميت شديد کارگران از استانداردها و 

دستاوردهای به رسميت شناخته شدۀ  کارگری، 

قطر که يکی از «به غايت غير انسانی است: 

ثروتمندترين کشورهای دنياست، از پرداخت 

دستمزد کارگران خودداری می کند، حتی آنها 

ز را گرسنه نگه می دارد. ... بسياری ا

کارگران ساختمان در قطر در شرايط کاری 

بسيار خطرناک و وضعيت مسکن بسيار بد 

زندگی می کنند ... به اين کارگران اغلب برای 

ماه ها دستمزدی پرداخت نمی شود. يکی از 

مديران پروژه های ساخت و ساز از اين 

کارگران به عنوان "حيوان" نام برده است. 

غ قطر که دمای کارگران نپالی در تابستان دا

درجه هم می رسد، مجبورند هفت  45هوا تا 

ساعت در روز کار کنند.  12روز در هفته و 

کارفرماها عالوه بر نپرداختن دستمزد به آنها، 

حتی پاسپورت و ساير مدارک هويتشان را هم 

می گيرند. برخی کارگران از بردگی گريخته و 

وراق به سفارت نپال پناه برده بودند ولی فقدان ا

 (همانجا) » هويتی مانع بازگشت آنها شده بود.

استفادۀ کارفرمايان از سيستم اسپانسری به نام 

در رابطه با کارگران مهاجر، اختيار » کفالت«

کامل کارگر را به کارفرما می دهد و دست وی 

را برای هرگونه سوء استفاده باز می گذارد. 

کشته شدن يا ضرب و شتم کارگر محروم به 

می نامد، » حيوان«کارفرمايی که او را  دست

بارها و بارها گزارش و يکی از پيامدهای بی 

حقوقی و بی سازمانی (عدم برخورداری از 

حق تشکل) کارگران در جامعۀ به اصطالح 

سرمايه داری است. دولت » متمدن و مدرن«

قطر تاکنون نه پاسخی به اين فجايع داده و نه 

ت نموده است. تالشی برای بهبود اين وضعي

اگر در اين رابطه اعتراض عمومی جهانی به 

وجود نيايد اين دولت به چنين رفتار برده دارانه 

، که تأسيسات و  2020ای قطعا تا سال 

استاديوم های مورد نياز ميزبانی جام جهانی 

 فوتبال آماده شود، بی وقفه ادامه خواهد داد.

 

 

 

 

دران گم شدن هويت کودکان بی شناسنامه و ما
 در غبار ناديده گرفتن عمدی قانون

 شيده رخ فروز 

در بسياری از مناطق ايران زنانی زندگی می 

کنند که به دليل ثبت نشدن ازدواج شان در 

مراجع رسمی، با داشتن تعدادی فرزند، از 

ابتدايی ترين حقوق انسانی محروم اند و ناديده 

گرفته می شوند. اين زنان و کودکان بی 

برابر موانع قانونی فاقد هرگونه  هويت، در

حامی و نهاد حمايتگر اجتماعی اند و برای 

ادامه زندگی، با مشقات عديده ای دست و پنجه 

نرم می کنند. حاکميت دولت دينی کنونی که با 
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رسوخ و سرکشی در شخصی ترين زوايای 

زندگی مردم، تنها آنان را با قوانين شرعی و 

با گسترش  روی کاغذ مالک قرار می دهد،

فقر اقتصادی و اشاعه فقر فرهنگی، عامل 

اصلی اين تيره روزی ها است. اين پديده بويژه 

در مناطقی که از فقر، بيکاری و اعتياد فزاينده 

رنج می برند، حادتر است و قربانيان اصلی آن 

به دليل وضعيت بدی که «زنان و کودکانند: 

خانواده ما داشت پدرم حاضر شد تا مرا به 

به عقد يک تبعه افغانی  ميليون تومان 2زای ا

در بياورد ... به دليل اينکه من و همسرم 

دارای شناسنامه نبوديم ازدواج ما در هيچ کجا 

به ثبت نرسيد و همسرم نيز پس از يک سال 

به بهانه اينکه مقدمات زندگی ما را در 

افغانستان فراهم کند به کشورش بازگشت اما 

شت... وضعيت خودم مهم ديگر هيچ گاه بازنگ

نيست اما می خواهم فرزندم به سرنوشت من 

دچار نشود اما واقعيت اين است که اين بچه از 

نظر قانون نه پدر دارد و نه مادر! زهرا 

زندگی خود و فرزندش را با کار در يک 

هزار تومان  70مانتوفروشی به ازای دريافت 
تأمين می کند و هنگامی که از وی می  حقوق

سيم چگونه با اين درآمد می تواند زندگی پر

خود را اداره کند؟ پاسخ می دهد: شما توانش 

 »را نداريد!

زندگی مشترک را بدون هيچ حق و حقوق «

قانونی آغاز کردم و پس از گذشت چندين سال 

زندگی، شوهرم بدون هيچ دليلی به بهانه کار 

به امارات سفر کرد و با داشتن چهار فرزند در 

دی تنهايم گذاشت. ... متأسفانه از راه اين وا

قانون نمی توان به حق و حقوق خودم و يا 

فرزندانم دست پيدا کنم، زيرا به هر تشکيالت 

قانونی که مراجعه می کنم و خواستار دريافت 

حق و حقوق فرزندانم می شوم می گويند سند 

ازدواجت کو؟ ... مشکل اينجاست که به همين 

سنامه فرزندانم نيز با دليل برای گرفتن شنا

مشکل روبه رو شده ام و به ناچار آنان نيز از 

حقوق خود محروم شده اند. ... هر چند که از 

مزايای سند ازدواج تا اين حد بی اطالع بودم 

اما يک بار هم که به شوهرم برای گرفتن آن 

پيشنهاد دادم با خشم او روبرو شدم و از ترس 

 –(آفتاب » دم.وی ديگر حرفی به ميان نياور

28/7/92( 

طبق آمارهای رسمی در برخی از مناطق 

 50روستايی و استان های محروم بيش از 

درصد ازدواج های زنان به ثبت نرسيده است 

و در کنار آن بسياری از مردان به دليل اينکه 

برای ازدواج مجدد نيازی به اجازۀ همسر اول 

نداشته باشند از ثبت ازدواج خودداری می 

زند. فرزندان بی شناسنامه اين خانواده ها با ور

موانع قانونی پيش رو، در اسفبارترين شرايط 

ممکن در جامعه رها گرديده، از تحصيل 

بازمانده، حتی يارانه ای نيز به آنان تعلق نمی 

 گيرد!
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از سويی قانون و مراجع قانونی که به عنوان 

اصلی ترين مانع، برخورداری از ابتدايی ترين 

ق الزمۀ حيات را از اين زنان و کودکان حقو

سلب نموده اند، در برابر اين معضل تنها به 

يک «پاک کردن صورت مسأله اکتفا کرده اند: 

بار تالش نمايندگان مجلس برای حل اين مشکل 

از دو طرف به بن بست رسيد، از يک سو 

دولت وقت زير بار مسئوليت نرفته و از سوی 

وبه مجلس را ديگر، شورای نگهبان، مص

مردود اعالم کرده، زيرا بار مالی به دولت 

تحميل می کرد و اين برخالف قانون اساسی 

است. به ظاهر همين تالش نافرجام، کافی بوده 

تا ديگر کسی پيگير رفع موانع قانونی مشکل 

 )  21/9/92 –(افتاب » نباشد.

زندگی هزاران کودک و زن بی پناه و محروم 

ن به بهانۀ داشتن از حداقل های زيست

توسط دولتمردان و قانونگذارانی » بارمالی«

به تباهی کشانده می گردد، که عالوه بر قبضه 

نمودن اصلی ترين اهرم های اقتصادی، 

سياسی و اجتماعی کشور، با ارقام نجومی 

دزدی ها، حيف و ميل نمودن ها، اختالس ها، 

برخورداری از رانت های دولتی، وام های 

الن، دريافت رشوه و پاداش های دريافتی ک

ميلياردی که در واقع از دسترنج کارگران و 

توده های زحمتکش کسب می کنند، دستاوردی 

 جز تحميل فالکت به جامعه ندارند. 

ِاعمال قوانين متناقض و تبعيض آميز در 

سراپای نظام عقب ماندۀ حقوقی حاکم و نحوۀ 

اجرای آن، که به صورت تضاد حل ناشدنی، 

نوشت توده های محروم را قربانی تداوم سر

وضع موجود می نمايد به نحو غيرانسانی 

ضديت با زنان (به هيچ گرفتن زن و ستم بر 

وی) و افراد غير بومی را نشان می دهد: 

مصوبه ای در مجلس تدارک ديديم که جهت «

بررسی به شورای نگهبان فرستاده شد، اما بنا 

الی به دولت بر اصل قانون اساسی، چون بار م

چرا که اگر اين تحميل می کرد، مردود شد، 
افراد تبعه ايران شوند، بايد از همۀ حقوق 
شهروندان ايرانی مانند دريافت يارانه، حق 
سالمت و بهداشت و تحصيل رايگان، اشتغال 

. ... بحث تابعيت در مند شوند و ... بهره

قوانين کشورها از جمله امور بسيار مهم و 

ه گاه از خون نشأت می گيرد و جدی است ک

تابعيت پدر گاه به خاک، به اين صورت که يا 
و يا محل  مورد استناد قانون قرار می گيرد

تولد فرد. البته در کشور ما شيوه تعيين تابعيت 

افراد به صورت مطلق خونی است و به 

صورت مشروط، خاک را نيز دربر می گيرد. 

شده که  به اين صورت که در قانون مدنی ذکر

اگر فردی متولد ايران از مادری ايرانی و 

 پس ازپدری از اتباع خارجه، بالفاصله 

، دست کم يک سال رسيدن به هجده سال تمام

در ايران اقامت کرده باشد، می تواند تابعيت 
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کشورمان را دريافت کند و در غير اين 

 (همانجا) » صورت بيگانه به شمار می رود.

بر ستم های خاص جامعۀ رژيم حاکم که عالوه 

سرمايه داری بر اکثريت توده ها و بر بستر 

بی حقوقی و انواع ستم و تبعيض های قرون 

وسطائی عليه زنان، قوانين ارتجاعی را به مدد 

نهادهای سرکوبگر خويش تحميل می نمايد، 

ظرفيتی بيش از تباه سازی حيات جامعه ندارد. 

دان به رسميت شناختن حق زنان مانند حق مر

به عنوان نمايندۀ خانواده در ارتباط با همۀ 

مراجع دولتی و غير دولتی، حق برابر زنان با 

مردان در تربيت و سرپرستی فرزندان خود، 

شوهر، لغو  لغو وابستگی های قانونی زن به

چند زنی و صيغه، حق برابر زنان با مردان 

در جدائی و طالق، ثبت ازدواج و طالق به 

صورت مدنی و غيردينی در دفترهای دولتی يا 

شهرداری ها، تنظيم قوانينی برای به رسميت 

شناختن و تضمين حقوق کودک در جامعه، 

نگهداری و تربيت کودکان و نوجوانان زير 

رست و يا با سرپرستان فاقد سال بدون سرپ 18

صالحيت، تحت ادارۀ ارگان های خودگردان 

منطقه ای يا محلی و به هزينه دولت يا 

شهرداری ها با کيفيتی شايستۀ شهروندان 

کشور، حل مسأله سرپرستی کودکانی که 

والدينشان از هم جدا شده و دربارۀ سرپرستی 

کودکان خود به توافق نمی رسند، براساس تقدم 

اين کودکان، توسط مرجع صالح و ...  نفع

اقداماتی اند که تنها به دست دولت دموکراتيک 

شورائی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا 

و با درهم شکستن کامل موجوديت ستمگرانه و 

غيرانسانی حکومت اسالمی، راه را برای 

چاره جوئی و تخصيص امکانات الزم برای 

ی تمامی پرورش جسمی، فکری و نيز سرزندگ

 شهروندان جامعه، هموار می سازد.

 

 

 شيده رخ فروز

باز هم کارگران در محيط کار دچار حادثه 

کارگر کارخانه توليد سيمان  7گرديدند.

دشتستان در منطقه برازجان استان بوشهر 

که شيراز)  –(کيلومتر هفت جاده برازجان 

مشغول تخليه مواد مازاد در دستگاه گريت 

کولر(دستگاه خنک کننده مواد) در کوره بودند، 

به دليل پس زدن مشعل کوره بر اثر فوران و 

پاشيدن مواد مذاب دچار سوختگی شديد شدند. 

در اين آتش سوزی که منجر به سوختگی با 

درصد باال گرديد، پس از اطفاء حريق اين 

تان برازجان منتقل شدند اما کارگران به بيمارس

سه تن از آنان به علت شدت سوختگی به 

 مرکز سوختگی گناوه انتقال يافتند. 

با آنکه سالهاست زنگ خطر آمار فزايندۀ 

حوادث کار زير گوش کارفرمايان دولتی و 

خصوصی و مسئوالن ذی ربط به صدا 

درآمده، نسبت به حفظ امنيت جان کارگران در 
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ی به وظايف قانونی خود و محيط کار، ذره ا

پيشگيری از فجايع کار عمل ننموده اند. بارها 

کارگران نسبت به خطر وقوع حادثه و عدم 

رعايت ايمنی محيط کار (حوادث در معادن) 

حتی کتباً هشدار داده اند اما نه تنها گوش 

شنوايی در کار نبوده، بلکه حتی پس از رخ 

انی اهمال دادن حادثه، کارگران حادثه ديده قرب

کاری سودجويان سرمايه دار گرديده و پرونده 

حادثه به فراموشی عمدی سپرده شده است. در 

اين گونه حوادث نه تنها مسئوالن و مسببين 

شناخته و مجازات نمی گردند، بلکه بی مباالتی 

و قصور کارگر پيش پا افتاده ترين علت، برای 

گريز از عواقب حوادث ذکر می شود. حوادث 

در پی در فواصل زمانی کوتاه در  پی

بزرگترين مراکز صنعتی مانند پروژه های 

پارس جنوبی، صنايع پتروشيمی، خطوط لوله 

های گاز و نفت، پااليشگاه ها، صنعت 

ساختمان سازی (ريزش بر اثر گودبرداری 

های غير اصولی، سقوط و گازگرفتگی در 

چاه، سقوط داربست کاران...) گرفته تا در 

ها و مراکز کوچکتر، که منجر به  کارگاه

مصدوميت شديد، نقص دائمی اعضای بدن و 

مرگ می گردد، محيط کار را به قتلگاه 

کارگران تبديل نموده است. يکی از راه های 

سودجويی سرمايه داران و کارفرمايان صرفه 

جويی در هزينه های توليد، از جمله فراهم 

ط نکردن امکانات و تجهيزات ايمنی در محي

کار و قرار ندادن آنها در دسترس کارگران 

است. اين صرفه جويی حتی شامل ابتدايی 

ترين امکانات مانند لباس، دستکش، کاله کار و 

غيره می شود. از سوی ديگر شدت آهنگ کار 

و توليد بيشتر در زمان کمتر، ساعات کار 

شيفت،  2طوالنی، خستگی کار کردن حتی در 

ت شب، کار با کار سنگين بويژه در شيف

دستگاه و وسايل دارای نقص فنی (که نياز به 

خارج کردن از خط توليد و انجام تعمير دارند) 

و ... کارگران را در شرايط طاقت فرسايی 

قرار می دهد که هر لحظه خطر رخ دادن 

حادثه ای ناگوار، به آسانی در کمين جانشان 

است. اين وضعيت در مراکزی که در نقاط 

و خارج از شهر واقع شده و معموالً  دورافتاده

سرکشی و بازرسی در آنها صورت نمی گيرد، 

در ابعاد فاجعه بارتری رخ می دهد و اغلب 

حتی بر روی اين حوادث سرپوش گذاشته می 

شود. حين حوادث کار، نجات، کمک رسانی، 

عمليات انتقال و درمان مجروحين با ضعيف 

ن که از ترين و کمترين امکانات و اتالف زما

قبل هيچ گونه تدبيری برای آن مهيا نشده است، 

بر عمق فاجعه می افزايد چرا که کارگران 

موقعيتی بيش از يک نيروی کار (کاال) 

مزدبگير، که يک نيروی کار ديگر از خيل 

انبوه بيکاران جای خالی نفر قبل را خواهد 

گرفت، ندارند و در غياب هرگونه تشکل 

ه با قاطعيت از حقوق و مستقل پشتيبان آنان ک

قوانين پايمال شده و دستاوردهای مبارزات 

کارگران دفاع و صيانت کند، سرمايه داران و 
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کارفرمايان تنها به اضافه ارزشی که اين 

کااليشان، يعنی نيروی کار، می آفريند، می 

 انديشند.

کارگر کارخانه سيمان دشتستان  7سوختن 

اعضای خانوار کارگری با تک تک  7سوختن 

آن در آتش  سودورزانۀ سرمايه داران حاکم 

است. بار ديگر شعله های اين آتش از کدام 

مرکز کار زبانه خواهد کشيد و چه تعداد 

 کارگر را قربانی خواهد ساخت؟!

 

 

 

 آرش جاويد

ساله را گرفت.  7اعدام بازی، جان پسر«

له درباره شنيدن خبر سا 7کنجکاوی پسر بچه 

نفر از مجرمان روستا در زندان عادل  2اعدام 

آباد شيراز، حادثه دلخراشی را رقم زد. وقتی 

او در خانه تنها بود تصميم گرفت صحنه اعدام 

اين دو قاتل را بازسازی کند اما همين 

» کنجکاوی مرگ او را به دنبال داشت.

 )28/8/92(همشهری 

ساله روستايی،  7مرگ دلخراش محمد کودک 

واقعيتی تلخ از بازتاب سياست اعمال خشونت 

عريان و در مالء عام جمهوری اسالمی و در 

روز «عين حال تأمل برانگيز است: 

خاکسپاری، بسياری از اهالی روستا که 

کنجکاو بودند تا سرانجام اين دو قاتل را از 

نزديک ببينند، در مقابل خانه قاتالن جمع شدند 

از آنها با موبايل از اجساد اين و حتی برخی 

ساله يکی از  7دو قاتل عکس گرفتند... محمد 

کودکان روستا بود که خبر اعدام اين دو قاتل 

حسابی او را کنجکاو کرده بود. پس از اين 

ماجرا او مدام درباره اعدام و اينکه چطور يک 

قاتل به دار آويخته می شود سئوال می 

 » کرد...

اد گستردۀ موج اعدام های سال هاست که ابع 

رژيم از چنان آمار بااليی برخوردار است که 

ايران رتبۀ اول جهانی را به لحاظ اعدام 

شهروندان به خود اختصاص داده است. 

کارنامۀ خونين و سياه جمهوری اسالمی که با 

برپائی بساط دار و شکنجه، کشتارهای دهۀ 

و فاجعۀ قتل عام زندانيان سياسی در  60

و به موازات آن به دار کشيدن  67سال

قربانيان بی شمار اجتماعی، يکی از چهره 

های حيات ننگين حاکمان را تشکيل می دهد. 

فقر فزاينده و انواع محروميت های تحميل شده 

به توده های مردم که ارتباط مستقيم با سياست 

های ضد کارگری و ضد دموکراتيک حکومت 

عضالت اسالمی دارد، ريشۀ بسياری از م

جامعه و رشد باالی جرائم را تشکيل می دهد. 

به همين دالئل عليرغم تمامی بگير و ببندها، 

مجازات های قرون وسطائی و برپائی بساط 

دار زدن خيابانی و در مالء عام، چرخۀ اين 
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معضالت توسط خود رژيم بازتوليد و قربانيان 

بيشتری را از فرودست ترين اقشار جامعه به 

ت می کشاند. از سوی ديگر اعدام ورطه هالک

در ميدان ها و معابر شهرها که خود اشاعه 

خشونت عريان و پاسخ گويی به مسائل به 

روش پاک کردن صورت مسأله يا ارتکاب قتل 

عمد با پشتوانۀ قانون توسط رژيم می باشد، 

نوعی چنگ و دندان نشان دادن (ارعاب) به 

ا و اعتراض توده ها در برابر نابسامانی ه

تشديد جو سرکوب پليسی در جامعه است. 

 -بازتاب گستردۀ اين سياست در بعد اجتماعی

فرهنگی آن، ترويج، آموزش و يادگيری 

رفتارهای خشن، بيرحمانه، انتقام جويانه و 

ارتقا آن به سطح فرهنگ عمومی جامعه است 

که مستقيماً بر اذهان کودکان، جوانان و مردم 

جای نهاده و به مانعی در تأثيرات تباه کننده بر 

برابر اتحاد، همدلی و ارادۀ آگاهانه الزم برای 

برچيدن بساط ظالمانۀ حاکم در تمامی ابعاد آن، 

 بدل شده است.

سالۀ روستای فيشور استان  7محمد کودک

فارس، آخرين قربانی سياست های ددمنشانۀ 

حاکمان نيست. تا هنگامی که فشار چنگال های 

می بر گلوی جامعه، سياه جمهوری اسال

استمرار خفقان، مرگ، تباهی، ويرانی، و 

انحطاط به بار می آورد، به سوگ محمدهای 

 بی شماری خواهيم نشست.         

 

 والديمير ايليچ لنين

 

 

 ترجمۀ سهراب شباهنگ

 يادداشت مترجم

، پس از 1912ماه مه  31لنين مقالۀ زير را در 

رگ و خونين کارگران معدن طالی لنا و اعتصاب بز

و  1911در شرايط برآمد جنبش کارگری در سال های 

پس از رکود چند سالۀ جنبش کارگری در اثر  1912

روسيه و سلطۀ ارتجاع  1905شکست انقالب 

استوليپينی نوشته است. غير از نکات تاريخی مهمی که 

دربارۀ جنبش کارگری روسيه در دهۀ نخست سدۀ 

(که مهم ترين جنبش کارگری آن زمان در  بيستم

کشورهای سرمايه داری بود) در اين نوشته وجود 

دارد، انگيزۀ اصلی ترجمۀ اين مقاله، بحث مهم و کهنه 

نشدنی اعتصاب های اقتصادی و اعتصاب های سياسی 

طبقۀ کارگر و رابطۀ بين آنهاست. اين مسأله به ويژه از 

نشی همه جانبه آنجا که به شکل گيری و تحکيم بي

(کنکرت) از مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و عرصه های 

مختلف اين مبارزه و اشکال مختلف سازمانی طبقۀ 

کارگر و اشکال مختلف مبارزه و پيوند ميان آنها کمک 

می کند، يکی از مسايل روز جنبش کارگری است. 

نکتۀ مهم ديگر اين مقاله نه تنها ضرورت مبارزۀ 

، بلکه تکيه بر اين نکته است که سياسی طبقۀ کارگر

در اعتصاب سياسی، طبقۀ کارگر همچون طبقۀ «

پيشرو کل مردم پا پيش می گذارد. در چنين مواردی 

پرولتاريا نه صرفا نقش يکی از طبقات جامعۀ سرمايه 

داری، بلکه نقش راهنما، پيشرو و رهبر را ايفا می کند. 

ابند کل ايده های سياسی ای که در جنبش تظاهر می ي

مردم را دربر می گيرند؛ يعنی به شالوده و عميق ترين 

 » شرايط زندگی سياسی کل کشور مربوط می شوند.
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لنين در اينجا مانند بسياری از آثار ديگرش نشان می 

دهد که بورژوازی به شيوه های مختلف (از جمله از 

طريق نفوذ در جنبش کارگری) با استقالل طبقاتی 

هبری پرولتاريا مقابله می کند. (س. پرولتاريا و با ر

 ش.)

تاکنون آمارهای رسمی اعتصاب که  1905از 

به وسيلۀ وزارت بازرگانی و صنعت ارائه شده 

اعتصاب ها را به اقتصادی و سياسی تقسيم 

کرده است. اين تقسيم بندی اعتصاب ضروری 

بود زيرا وضعيت واقعی موجب تکامل اشکال 

ده است. ترکيِب از جنبش اعتصابی ش متمايزی

اعتصاب اقتصادی و سياسی يکی از ويژگی 

های اصلی اين اشکال است. اکنون که جنبش 

اعتصابی تجديد حيات يافته، به نفع تحليل علمی 

و برخورد هشيارانه به رويدادهاست که 

کارگران به دقت به اين جنبۀ متمايز جنبش 

 اعتصابی در روسيه نگاه کنند. 

ساسی از آمارهای برای شروع، چند رقم ا

دولتی در مورد اعتصاب ها را نقل می کنيم. 

، جنبش اعتصابی 1905-1907طی سه سال 

در جهان بی در روسيه چنان اوجی پيدا کرد که 

. آمارهای دولتی تنها در مورد سابقه بود

[اعتصاب] کارخانه هاست و کارگران معدن 

ها، راه آهن، ساختمان و ديگر شاخه های کاِر 

دربر نمی گيرد. اما حتی صرفا در  مزدی را

 2863000کارخانه ها شمار اعتصاب کنندگان 

، 1905ميليون در سال  3يا اندکی کمتر از 

در سال  740000و  1906در سال  1108000

، 1908تا  1894سال، از  15بود. طی  1907

که بررسی منظم آمار اعتصاب در اروپا 

شروع شده، بزرگ ترين شمار اعتصاب 

نفر برای  660000ان در يک سال کنندگ

 آمريکا ثبت شده است. 

نخستين کارگران در نتيجه، کارگران روسيه، 

بودند که مبارزۀ اعتصابی را در  در جهان

 -1907مقياس توده ای، که در سال های 

شاهد آن بوديم، تکامل بخشيدند. اکنون  1905

کارگران انگليس هستند که به جنبش اعتصابی 

صادی توان و نيرو می دهند. در زمينۀ اقت

کارگران روسيه نقش پيشرو خود را مديون 

قوت بيشتر، سازماندهی بهتر يا تکامل باالتر 

نسبت به کارگران اروپای غربی نيستند، بلکه 

اين نقش ناشی از اين واقعيت است که تاکنون 

اروپا وارد بحران های ملی ای که در آنها توده 

هده گيرند نشده های پرولتر نقش مستقلی برع

است. هنگامی که چنين بحران هائی [در اروپا] 

پا بگيرند، اعتصاب های توده ای در اروپا حتی 

پرتوان تر از اعتصاب های روسيه در سال 

 خواهند بود. 1905

نسبت اعتصاب های اقتصادی به اعتصاب های 

] چه بود؟ پاسخ 1905-1907سياسی [در دورۀ 

 آمارهای دولتی چنين است:
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 مار اعتصاب کنندگان (به هزار نفر)ش

 1907 1906 1905 سال

 200 458 1439 اعصاب های اقتصادی

 540 650 1424 اعصاب های سياسی

 740 1108 2863 کل

 

اين [آمار] نشان دهندۀ پيوند نزديک و اجتناب 

ناپذير بين دو نوع اعتصاب [اقتصادی و 

)، 1905سياسی] است. به هنگام اوج (در سال 

مبارزه در وسيع ترين حالت خود  تصادیاقپايۀ 

بود؛ در آن سال اعتصاب سياسی بر پايۀ 

استوار و محکم اعتصاب های اقتصادی قرار 

داشت. شمار اعتصاب کنندگان اقتصادی بيش 

 از اعتصاب کنندگان سياسی بود.  

می بينيم که با فروکش کردن جنبش در سال 

تر  محدود، پايۀ اقتصادی 1907و  1906های 

د: شمار اعتصاب کنندگان اقتصادی در سال ش

% کل 30به  1907% و در سال 40به  1906

اعتصاب کنندگان کاهش يافت. نتيجه اينکه، 

اعتصاب اقتصادی و اعتصاب سياسی پشتيبان 

يکديگرند و هريک منبعی برای ديگری است. 

تا هنگامی که اين اشکال اعتصاب با يکديگر 

 –وسيع توده ای  در پيوند نزديک نباشند، جنبش

 ملیو باالتر از آن، جنبشی که اهميتی در سطح 

داشته باشد، ناممکن است. در مرحلۀ آغازين 

اعتصاب اقتصادی غالبا نقش بيدار جنبش، 

 کننده و برانگيزندۀ بخش های عقب مانده را 

 

ايفا می کند، جنبش را عموميت می بخشد و 

 به سطحی باالتر است.  ارتقا دهندۀ جنبش

، اعتصاب 1905در سه ماهۀ نخست سال  مثال

های اقتصادی به نحو قابل توجهی بر اعتصاب 

های سياسی غلبه داشتند، شمار اعتصاب 

و شمار اعتصاب  604000کنندگان اقتصادی 

نفر بود. اما در سه  206000کنندگان سياسی 

اين نسبت معکوس شد:  1905ماهۀ آخر سال 

شمار شرکت کنندگان در اعتصاب های 

و شمار  430000قتصادی در اين دوره ا

نفر بود.  847000اعتصاب کنندگان سياسی 

اين بدان معنی است که در مرحلۀ آغاز جنبش، 

بسياری از کارگران مبارزۀ اقتصادی را در 

اولويت قرار می دادند در حالی که در اوج 

بين  هموارهجنبش، جريان به عکس بود. اما 

 پيوندی اعتصاب اقتصادی و اعتصاب سياس

وجود داشت. بدون چنين پيوندی، تکرار می 

کنيم، جنبش واقعا بزرگ، جنبشی که به اهداف 

 بزرگ نايل شود غير ممکن خواهد بود.   

در اعتصاب سياسی، طبقۀ کارگر همچون طبقۀ 

پيشرو کل مردم پا پيش می گذارد. در چنين 
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مواردی پرولتاريا نه صرفا نقش يکی از طبقات 

داری، بلکه نقش راهنما، پيشرو  جامعۀ سرمايه

و رهبر را ايفا می کند. ايده های سياسی ای که 

در جنبش تظاهر می يابند کل مردم را دربر می 

گيرند؛ يعنی به شالوده و عميق ترين شرايط 

زندگی سياسی کل کشور مربوط می شوند. اين 

خصلت اعتصاب سياسی، همان گونه که تمام 

 -1907ورۀ پژوهش های علمی در مورد د

خاطرنشان کرده اند، تمام طبقات و البته 1905

به ويژه وسيع ترين، پرشمارترين و دموکرات 

ترين بخش جنبش يعنی دهقانان و غيره را به 

 حرکت در آورد.

از سوی ديگر، برای تودۀ زحمتکشان هرگز 

عمومی کشور بدون [برآورده » پيشرفت«

شدن] خواست های اقتصادی، بدون بهبود 

و مستقيم شرايط شان قابل تصور نيست.  فوری

توده ها تنها هنگامی وارد جنبش می شوند، 

هنگامی با قوت در آن شرکت می کنند، بدان 

ارج می گذارند و از خود قهرمانی، فداکاری، 

پشتکار و وفاداری به هدف عالی نشان می دهند 

که اين هدف عالی شرايط زندگی کسانی را که 

خشد. غير از اين هم نمی کار می کنند بهبود ب

تواند باشد، زيرا شرايط زندگی کارگران در 

به نحوی باور نکردنی » معمولی«زمان های 

دشوار است. طبقۀ کارگر با مبارزه برای بهبود 

شرايط زندگی خود، از لحاظ اخالقی، فکری و 

سياسی هم پيشرفت می کند و برای دستيابی به 

 گردد.   اهداف بزرگ رهائی بخش تواناتر می

آمار اعتصاب های منتشر شده توسط وزارت 

بازرگانی و صنعت، اهميت باالی مبارزۀ 

اقتصادی کارگران در دورۀ تجديد حيات جنبش 

را کامال تأييد می کند. هرچه يورش کارگران 

قوی تر باشد، دستاوردهای آنان در بهبود سطح 

همدردی «زندگی شان بزرگ تر خواهد بود. 

بهتر زندگی هر دو نتيجۀ  و شرايط» جامعه

تکامل باالی مبارزه هستند. در حالی که ليبرال 

ها (و انحالل طلبان) به کارگران می گويند: 

شما هنگامی قوی خواهيد بود که همدردی «

، مارکسيست ها به »"جامعه" را داشته باشيد

شما هنگامی «کارگران چيزی ديگر می گويند: 

که قوی همدردی "جامعه" را خواهيد داشت 

منظور ما از جامعه در اين مورد تمام ». باشيد

بخش های مختلف دموکراتيک جمعيت است، 

خرده بورژوازی، دهقانان، روشنفکران، 

کسانی که در تماس نزديک با زندگی کارگران 

 هستند، کارمندان اداری و غيره. 

قوی ترين بود.  1905جنبش اعتصابی در سال 

در آن سال کارگران نتيجه چه بود؟ می بينيم که 

به بزرگ ترين بهبود در شرايط خود دست 

يافتند. آمارهای دولتی نشان می دهند که تنها 

 دستيابی به چيزیدرصد اعتصاب ها بدون  29

مبارزۀ خود را متوقف کردند، يعنی کامال 

شکست خوردند. در طول ده سال پيش از آن 

درصد اعتصاب ها بدون دستيابی به چيزی  52

مبارزه کشيدند! نتيجه می گيريم که  دست از
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آن ياری  پيروزیوسعت مبارزه شديدا به 

 رساند و تقريبا آن را دو برابر کرد.

به هنگام شروع افول جنبش، پيروزی مبارزه 

 33، 1906هم رو به کاهش نهاد. در سال 

درصد اعتصاب ها بدون دستيابی به چيزی 

مبارزه را متوقف کردند يعنی شکست خوردند 

رقم اعتصاب های شکست  1907در سال  و

 69به  1908درصد و در سال  58خورده به 

 درصد رسيد!!

بدين سان داده های آماری علمی مربوط به سال 

های مختلف کامال تجربۀ شخصی و مشاهدات 

هر کارگر آگاه را در زمينۀ ضرورت ترکيب 

اعتصاب اقتصادی و اعتصاب سياسی و 

در جنبش واقعا اجتناب ناپذيری اين ترکيب 

 وسيع کل مردم را نشان می دهد.

موج اعتصاب های کنونی هم مؤيد اين نتيجه 

شمار اعتصاب  1911گيری است. در سال 

 1910کنندگان دو برابر اعتصاب کنندگان سال 

)، با اين همه، 50000در مقابل  100000بود (

تعداد آنها بسيار کم بود؛ اعتصاب های صرفا 

به حساب می » حدودم«اقتصادی موضوعی 

آمدند و در سطح ملی اهميت نداشتند. از سوی 

ديگر، امروزه برای همه آشکار است که جنبش 

اعتصابی پس از رويدادهای آوريل گذشته، 

 )1( در سطح ملی اهميت داشت. دقيقا

از اين رو بسيار مهم است که از همان آغاز، 

تالش ليبرال ها و سياستمداران ليبرال کارگری 

خصلت  تحريفالل طلبان) در زمينۀ (انح

جنبش به شدت به عقب رانده شود. 

آقای  ِِسوريانين ليبرال مقاله ای در روسکيه 

 به ضد) 2ودوموستی [گزارش روسيه] (

خواست های اقتصادی و هر » درهم آميختن«

خواست ديگری با اعتصاب روز اول ماه مه 

) با احساس همدلی 3شد و نشريۀ کادتی ِ رچ (

 های اصلی آن مقاله را تجديد چاپ کرد.بخش 

 

غالبا پيوند دادن اين «جناب ليبرال می نويسد 

اعتصاب ها با اول ماه مه کار غير معقولی 

است... در واقع اين کار شگفت آوری است: ما 

روز بين المللی کارگران را جشن می گيريم و 

از اين فرصت برای طرح افزايش ده درصد 

(رچ، » رده بندی می شويممزد برای اين يا آن 

 ) 132شمارۀ 

آنچه برای کارگران کامال روشن است برای 

به نظر می رسد. تنها » شگفت آور«ليبرال 

مدافعان بورژوازی و منافع هنگفت او می 

رو ترش » افزايش«توانند در مقابل تقاضای 

وسيع و کنند. اما کارگران می دانند که خصلت 

 فراگير تقاضای افزايش مزد، خصلت عام

اعتصاب باالترين توان را برای جذب تودۀ 

انبوه شرکت کنندگان جديد در اعتصاب و برای 

تضمين قدرت يورش و همدلی جامعه و تضمين 

پيروزی کارگران و اهميت جنبش آنان در 

سطح ملی دارد. بدين علت است که مبارزۀ 

مصممانه به ضد تحريف ليبرالی آقای 
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و رچ موعظه  سوريانين، روسکيه ودوموستی

می کنند و هشدار دادن به کارگران به ضد اين 

 گونه ناصحان فرومايه ضروری است.

آقای و. يژوف انحالل طلب در نخستين شمارۀ 

) 4نشريۀ انحالل طلب ِنوسکی گولوس (

تحريف ليبرالی ناب مشابهی عرضه می دارد 

هرچند به مسأله از يک زاويۀ تا اندازه ای 

د. او به ويژه بر روی متفاوت برخورد می کن

اعتصاباتی که به خاطر جريمۀ روز اول ماه مه 

به راه افتادند مکث می کند. نويسنده با 

خاطرنشان کردن درست اين واقعيت که 

کارگران به حد کافی سازمان يافته نيستند، از 

اين حکم درست نتايجی کامال غلط و زيانمند 

برای کارگران می گيرد. آقای يژوف سازمان 

نيافتگی را در اين می بيند که در حالی که 

کارگران يک کارخانه صرفا به منظور 

اعتراض اعتصاب کردند، در کارخانۀ ديگر 

خواست های اقتصادی بر آن افزودند و غيره. 

اشکال اعتصاب به خودی  تنوعاما در واقع 

خود به هيچ رو بيانگر هيچ گونه سازمان 

شود  نيافتگی نيست؛ مسخره است که تصور

سازمان يافتگی ضرورتا به معنی هم شکلی 

است. سازمان نيافتگی را به هيج رو نبايد در 

جائی که آقای يژوف به دنبالش می گردد 

 جستجو کرد.

 او بازهم بدتر است: نتيجه گيریاما 

در اثر اين کار [يعنی در اثر تنوع اعتصاب «

ها و اشکال مختلف ترکيب اعتصاب اقتصادی 

سی]، اصلی که جزء اساسی و اعتصاب سيا

اعتراض بود (باألخره اعتصاب به خاطر چند 

کوپک فراخوان داده نشده بود [کوپک برابر 

يک صدم روبل است]) در موارد قابل توجهی 

مبهم و پوشيده ماند چون به خاطر خواست های 

 »اقتصادی پيچيده شد... 

اين استداللی حقيقتا توهين آميز، کامال غلط و 

چند «رالی است! تصور اينکه خواست کامال ليب

است اصلی را که جزء  قادر» کوپک [افزايش]

اساسی اعتراض است مبهم و پوشيده کند به 

معنی سقوط به سطح يک کادت است. به 

» چند کوپک«عکس، آقای يژوف، خواست 

شايستۀ به رسميت شناختن کامل است و نه اخم 

و ترش روئی! به عکس، آقای يژوف، اين 

پوشاندن و مبهم کردن «نه تنها از  خواست

تأکيد است بلکه بر آن  به دور» اصل اعتراض

! نخست به خاطر اينکه مسألۀ سطح دارد

مسأله ای اصولی و بسيار  نيززندگی باالتر 

مهم است؛ دوم اينکه هرکس که به ضد يک، 

دو، سه و ... تجلی ستم اعتراض می کند 

 مايد.اعتراض را نه تضعيف، بلکه تقويت می ن

هر کارگر با انزجار تحريف ليبرالی توهين 

 آميز موضوع توسط آقای يژوف را رد می کند. 

در مورد آقای يژوف لغزش قلم مطرح نيست.  
او به گفتن چيزهای توهين آميز ديگر ادامه می 

 دهد:

تجربۀ خود کارگران بايد به آنها نشان داده «

باشد که پيجيده کردن اعتراض با افزودن 
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ت های اقتصادی قابل توصيه نيست همان خواس

گونه که پيچيده کردن اين اعتصاب معمولی به 

طرح خواستی که دربر گيرندۀ يک اصل است 

 »قابل توصيه نيست.

اين گفته غلط است، هزار بار غلط است! 

نوسکی گولوس با چاپ چنين چيزهائی آبروی 

خود را می برد. آنچه آقای يژوف فکر می کند 

نيست کامال قابل توصيه است. هم  قابل توصيه

يک کارگر و هم تجربۀ شمار  تجربۀ خاص

بزرگی از کارگران روسيه در سال های اخير 

موعظه های آقای يژوف شهادت می  به ضد

 دهند. 

» پيچيده کردن«تنها ليبرال ها می توانند به 

ترين اعتصابات با [افزودن] » معمولی«حتی 

د. اين اعتراض کنن» خواست های اصولی«

نکتۀ اول. دوم اينکه انحالل طلب به شدت دچار 

اشتباه است هنگامی که جنبش کنونی را با 

مقايسه می » معمولی«معيارهای يک اعتصاب 

 کند.

آقای يژوف وقت خود را تلف می کند هنگامی 

 ترکيبکه می کوشد با درهم آميختن مسألۀ 

اعتصاب اقتصادی و اعتصاب سياسی با مسألۀ 

ی اين يا آن اعتصاب، تبهکاری برا تدارک

ليبرالی خود را با پرچم کس ديگری بپوشاند! 

البته تدارک و آماده بودن و انجام اين کار به 

کامل ترين، مشخص ترين و متحدترين، 

هشيارترين و استوارترين صورت بسيار 

مطلوب است و بحث بر سر اين مسأله نمی 

قای تواند وجود داشته باشد. اما برخالف آنچه آ

اين دو نوع  ترکيب يژوه می گويد بايد برای

 اعتصاب تدارک ديد.

دوره ای از «آقای يژوف می نويسد: 

اعتصابات اقتصادی مقابل روی ما است. اشتباه 

جبران ناپذيری خواهد بود اگر اجازه داده شود 

که اين اعتصابات با اعمال سياسی کارگران در 

مندی بر هم تنيده شوند. چنين ترکيبی اثر زيان

روی هم مبارزات اقتصادی و هم مبارزات 

 »سياسی کارگران خواهد گذاشت.

مشکل بتوان از اين جلوتر رفت! اين کلمات به 

روشن ترين وجهی نشان می دهند که انحالل 

طلب به سطح ليبرال عادی فروغلتيده است. هر 

جمله اش شامل يک خطاست. بايد هر جمله را 

کرد تا حقيقت به به ضد خود تبديل  مستقيما

 دست آيد!

اين درست نيست که گفته شود دوره ای از 

اعتصابات اقتصادی پيش روی ما است. کامال 

به عکس. آنچه در مقابل ماست دوره ای بيش 

از صرفا اعتصابات اقتصادی است. آقای 

يژوف، واقعيات قوی تر از تحريفات ليبرالی 

اده شما هستند؛ اگر شما می توانستيد نگاهی به د

های آماری مربوط به اعتصابات که وزارت 

بازرگانی و صنعت تدوين کرده بياندازيد می 

آمارهای دولتی حرف شما را رد  حتیديديد که 

 می کنند.
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درهم تنيدن [اعتصابات «اين درست نيست که 

» اقتصادی و سياسی] عمل اشتباهی خواهد بود.

کامال به عکس. اشتباه جبران ناپذيری خواهد 

اگر کارگران حالت فوق العاده استثنائی، بود 

اهميت عظيم، ضرورت باال و اهميت اساسی 

را درک نکنند. اما » درهم تنيدن«عظيم اين 

خوشبختانه کارگران اين را کامال می فهمند و 

با نفرت موعظۀ سياستمداران کارگری ليبرال 

 را کنار می زنند.

 سرانجام اينکه غلط است گفته شود که اين درهم

اثر «تنيدگی بر روی هر دو شکل اعتصاب 

خواهد داشت. کامال به عکس. درهم » زيانمند

است. هر دو را تقويت  مفيدتنيدگی برای هر دو 

 می کند.

را » کله داغ«به نظر می رسد آقای يژوف چند 

که کشف کرده و آنان را مورد سرزنش قرار 

 می دهد. گوش کنيد: 

ازمانی بايد به احساسات کارگران شکل س«

بايد «اين حقيقتی کتاب مقدس وار است!  »داد

اتحاديه های کارگری و عضويت کارگران در 

 »آن را بيشتر ترويج کرد

اما، آقای يژوف، تقليل  –کامال درست، اما 

صرفا به اتحاديه ها مجاز » شکل سازمانی«

نيست. اين را به خاطر داشته باشيد آقای انحالل 

 طلب!

ج اتحاديه های کارگری] اين امر [يعنی تروي«

ضرورت بيشتری پيدا می کند زيرا اين روزها 

کله داغ های زيادی در ميان کارگران پيدا می 

شوند که در اثر جنبش توده ای دچار هيجان 

شديد شده اند و در گردهمائی ها به ضد اتحاديه 

ها  حرف می زنند و مدعی اند که اتحاديه ها 

 »بی فايده و غير الزم اند.

ن نوعی کلی گوئی ليبرالی در رابطه با اي

کارگران است. کارگرانی که همچون خاری در 

» به ضد اتحاديه ها«مقابل انحالل طلبان اند 

سر بلند نکرده اند. نه، کارگران به ضد تالش 

هائی که شکل سازمانی را صرفا به اتحاديه ها 

تقليل می دهند سر بلند کرده اند، تالشی که در 

 آشکارا ديده می شوند.  احکام يژوف 

کارگران نه به ضد اتحاديه ها بلکه به ضد 

تحريف ليبرالی مبارزه ای که در آن درگيرند، 

تحريفی که کل مقالۀ آقای يژوف را فراگرفته 

 سربلند کرده اند.

کارگران روسيه به حد کافی از نظر سياسی 

پخته شده اند که اهميت جنبش خود برای کل 

آنها به حد کافی پخته شده  مردم را درک کنند.

اند که بفهمند سياست کارگری ليبرالی تا چه 

اندازه دروغين و بی مايه است و همواره آن را 

 با نفرت کنار خواهند زد.

 31، 10منتشر شده در نوسکايا زوزدا، شمارۀ 

 ، با امضای ی. و. پتروف.1912مه 

  منبع ترجمه:

ارات مجموعۀ آثار لنين، ترجمۀ انگليسی، انتش

 83-90، ص 18، ج 1978پروگرس، مسکو، 
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 پانوشت ها

منظور کشتار کارگران غير مسلح معادن طالی  -)1(

 1912آوريل]  17آوريل [ 4لنا در سيبری در تاريخ 

 است.

اين معادن طال متعلق به سرمايه داران انگليسی،  

سرمايه داران روسی شريک آنها، شماری از افراد 

تزاری بود. سود صاحبان اين  خانوادۀ تزار و مقامات

ميليون روبل در سال می رسيد. معادن طال  7معادن به 

واقع در جنگل کاج در منطقۀ شمال اوراسيا زير قطب 

کيلومتر از راه آهن سيبری فاصله  2000شمال، تقريبا 

داشتند. سرمايه داران و کارگزاران آنها بدترين 

مقابل رنج  اجحافات را بر کارگران روا می داشتند: در

کمرشکن کارگران مزد ناچيزی به آنان می پرداختند، 

غذای فاسد به آنان می دادند و به زنان و فرزندان 

کارگران خشونت و توهين می کردند. کارگران که 

ديگر قادر به تحمل ستم و توهين و خشونت نبودند در 

دست به اعتصاب زدند.  1912آغاز ماه مارس 

در  1911يکی که در پائيز اعتصاب توسط گروه بلشو

 4معادن طال تشکيل شده بود، رهبری می شد. در 

مارس)، يک کميتۀ مرکزی اعتصاب  17مارس (

انتخاب شد که بلشويک ها در آن رهبری داشتند. 

خواست هائی که به مديريت اعالم شد عبارت بودند از 

درصد افزايش  30تا  10روزانۀ کار هشت ساعته، 

ازماندهی کمک های پزشکی، مزد، لغو جريمه، س

بهبود خوراک و محل زيست و غيره. هيأت مديرۀ 

لنزوتو (شرکت معدن طال) اين خواست ها را رد کرد 

، توقف فروش نسيۀ اعتصاب کنندگانو تصميم به اخراج 

غذا به کارگران و بيرون انداختن آنها از محل 

سکونتشان گرفت که معنی آن محکوم کردن کارگران و 

هايشان به مرگ از گرسنگی بود. کارگران  خانواده

نگذاشتند که پليس آنان را از محل سکونت شان اخراج 

موضع خود را حفظ، و در مقابل  اعتصاب کنندگانکند. 

هر گونه تالش تحريک آميز و تهديد کنندۀ کارفرمايان 

مقاومت کردند. اعتصاب صلح آميز و سازمان يافته 

 بود. 

تنفذ انگليسی و روسی به درخواست سهامداران م

اعتصاب شرکت، مقامات تزاری تصميم گرفتند به ضد 

سالح به کار گيرند تا کارگران روسيه را  کنندگان

) آوريل برخی از 17تا  16( 4تا  3بترسانند. در شب 

اعضای کميتۀ مرکزی اعتصاب دستگير شدند. در 

کارگر به  3000) آوريل 17(  4مقابل اين عمل، روز 

نادژدا راه پيمائی کردند تا به ضد اعمال سوی معدن 

غير قانونی مقامات شکايت کنند و درخواستی برای 

آزادی دستگير شدگان به دادستان تسليم نمايند. سروان 

ژاندارمری ترشچنکو به افراد خود دستور گشودن آتش 

تن زخمی  250کارگر کشته و  270داد و در نتيجه 

شم و انزجار در شدند. اخبار درام خونين لنا به خ

سراسر روسيه دامن زد. گروه سوسيال دموکرات دوما 

[مجلس روسيه] از حکومت در مورد کشتار در لنا 

توضيح خواست. پاسخ بی شرمانۀ مارکف وزير تزار: 

، بر نفرت و »همواره] چنين بوده و چنين خواهد بود«[

کارگر در  300000انزجار کارگران افزود. حدود 

اضی به کشتار لنا شرکت کردند. اعتصاب های اعتر

اين اعتصابات با اعتصاب های روز اول ماه مه که در 

کارگر شرکت داشتند در هم آميختند. لنين  400000آنها 

] خاطر 1912ژوئن  -» » اعتالی انقالبی«[در مقالۀ 

گشودن آتش [به روی کارگران] در لنا به «نشان کرد: 

برآمد انقالبی آنان حالت انقالبی توده ها منجر شد و به 

 » تکامل يافت.

) روزنامۀ رچ (گفتار) ارگان مرکزی حزب کادت 2(

در سن پترزبورگ منتشر  1906بود که از فوريۀ سال 

می شد. اين روزنامه توسط کميتۀ نظامی انقالبی تحت 

 نوامبر) تعطيل شد. 8اکتبر ( 26شورای پتروگراد در 
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حزب [حزب کادت يا حزب مشروطه طلب دموکرات، 

به  1905بورژوا ليبرال روسيه بود که در اکتبر سال 

دنبال بيانيۀ تزار مبنی بر اعطای آزادی های مدنی 

 تأسيس شد.]

) روسکيه ودوموستی (گزارشگر روسيه) روزنامه 3(

توسط ليبرال های ميانه رو  1863ای بود که از سال 

در مسکو منتشر می شد. در فاصلۀ سال های دهۀ 

ارهائی از نويسندگان اردوی ک 1890و  1880

 -دموکرات مانند و. گ. کورولنکو، م. ی. سالتيکوف

شچدرين، ُا. ای.اوسپنسکی، و ديگران و همچنين 

مقاالتی از نارودنيک های ليبرال در اين نشريۀ درج 

اين نشريه به ارگان جناح  1905می شد. در سال 

راست حزب کادت مبدل گرديد. لنين اين روزنامه را 

ب منحصر به فردی از کادتيسم راست با لحن ترکي

 Narodnikنارودنيکی [چاشنی نارودنيکی] 

overtones  ،گفتار صريح يک «توصيف کرد.(لنين

، مجموعۀ آثار، ترجمۀ انگليسی، 1913، ژوئن »ليبرال

). در 135، ص 1978انتشارات پروگرس، مسکو، 

اين روزنامه همراه با ديگر نشريات ضد  1918سال 

 بی تعطيل شد.انقال

)  ِنوسکی گولوس (صداِی نوا)، نشريۀ قانونی انحالل 4(

در سن پترزبورگ  1912طلبان منشويک که از مه تا اوت 

  منتشر می شد.
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