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“ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب”
را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ!

فوری ترﯾن ھدف کمونيست ھای اﯾران و جھان ،سرنگونی حکومت دﯾکتاتوری سرماﯾه داری
است .اﯾن ھدفی است که از ابتدای شکلگيری مرام کمونيـستی در بيـش از  ١۶٠سـال
پيش اعالم شده و ھزاران ھزار کمونيست در راه رسيدن به اﯾن ھدف جان خود را از دست
داده اند .اﯾن ھدفی است که کمونيست ھـای اﯾـران ،در خيابـان ھـا ،زنـدان ھـا و حتـی
چسبيده به دﯾرک ھای اعدام فرﯾاد زده اند و از پنھان داشتن آن شرم می کننـد .ھرکـس
که اﯾن ھدف را مرکز فعاليت ھا و تبليغات خود قرار نداده و ندھد ،کمونيـست نيـست و بـا
"کمونيست" خواندن خود ،تنھا ،خيال بھره برداری از تارﯾخ با عظمـت اﯾـن نھـضت و اعتبـار
آميخته به آن دارد .ھر آنکس که ھدف فوری کمونيست ھا و جنبش کارگری را به باال بردن
دستمزد و شراﯾط فروش گرانتر نيروی کار به سرماﯾه دار محدود کند ،نماﯾنده سرماﯾه داران
است و انگيزه ای جز تحميق کارگران و به انحراف کشاندن مبـارزات طبقـه کـارگر از فـوری
ترﯾن و عاجل ترﯾن نياز مبارزه طبقاتی ندارد.
اما آﯾا صرفاً با سرنگونی حکومت سرماﯾه داری ،انقـالب اجتمـاعی بوقـوع پيوسـته اسـت؟
خير! اوال ً سرنگونی حکومت سرماﯾه داری فقط به معنای سرنگونی ھيـت حاکمـه کنونـی
نيست! خصلت انحصاری سرماﯾه داران ھمواره باعث می شود که جناح بـسيار کوچـک و
نھاﯾتاً چند صد نفره ای از اﯾشان قـدرت حکومـتی را در دسـت گرفتـه و دﯾگـر جنـاح ھـای
سرماﯾه داری را از حکومت حذف کنند .ھمانطور که جناح خميـنی ،سـرماﯾه داران ھـوادار
جبھه ملی و نھضت آزادی و حزب توده و  ...را در اواﯾل سال ھای دھه  ۶٠شمسی حـذف
کرد .و ﯾا ،نمونه ی دﯾگر آن حذف "اصالح طلبان" طرفدار خاتمی از حکومت در اواﯾـل دھـه
 ٨٠شمسی بود .دﯾکتاتوری و استبداد ،طبيعت حاکميت سرماﯾه داری است کـه ھمـواره
جناحی را بر دﯾگر جناح ھای سرماﯾه داری غالب کرده و گروه ھای رقيب را از قـدرت حـذف
مــی کنــد .در چنيــن شــراﯾطی اســت کــه جنــاح ھــای دﯾگــر ســرماﯾه داری بــه شــکل
"مخالف" )اپوزﯾسيون( در آمده و در شراﯾط استبدادی ،مانند حکومـت جمھـوری اسـالمی،
حتی ،خواھان حذف فيزﯾکی و "تغيير رژﯾم" مـی شـوند]] .البتـه در شـراﯾط دﯾگـری چـون
کشورھای غربی ،که قدرت طبقه کارگر و تـشکالت آن بـه مراتـب بيـش از اﯾـران اسـت و
ھرگونه برخورد قھرآميز جناح ھای سرماﯾه داری با ﯾکـدﯾگر مـی توانـد آغـازگر ﯾـک انقـالب
اجتماعی و سرنگونی کامل حاکميت سرماﯾه داری گردد ،اﯾن جا به جاﯾی قدرت ،از طرﯾـق
انتخابات و بصورت بدون خونرﯾزی انجام می پذﯾرد [[.اﯾن نـوع جـا بـه جـاﯾی قـدرت ،ﯾعنـی
سرنگونی ھيت حاکمه و جا به جاﯾی آن با جناح ھای دﯾگر سرماﯾه داری ،انقـالب خوانـده
نمی شود .حتی اگر اﯾن جا به جاﯾی ،مانند سال  ۵٧از طرﯾق قيام مردمی صورت پـذﯾرد.
به ھمين خاطر است که کمونيست ھا ،انقالب  ١٣۵٧را ﯾک انقالب شکـست خـورده مـی
نامند .انقالب زمانی پيروز می شود که کل دستگاه دﯾکتاتوری طبقـه سـرماﯾه دار منھـدم
شود .و حکومت مستقيم مردم در شکل شوراﯾی و متکی به قدرت مردم مسلح جاﯾگزﯾـن
آن شود .در غير اﯾنصورت ،انقالب شکست خورده است و نتيجـه ای جـز اسـتقرار مجـدد
دﯾکتاتوری سرماﯾه داری ندارد .حال مھم نيست نتيجه آن را "جمھوری اسالمی" بناميم ،ﯾا
"جمھوری دمکراتيک" و ﯾا فقط "جمھوری" و ﯾا  ، ...تا زمانيکه حکومت شوراھای متکی بـر
قدرت مسلح مردمی جاﯾگزﯾن حکومت استبدادی و ﯾا پارلمانی بورژوازی نگـشته ،انقالبـی
در کار نبوده است و ھر آنکس که چنين نتيجه ای را "انقالب" بخواند ،ھـدف و انگـيزه اش،
سوار شدن بر اعتراضات مردمی برای گرفتن قدرت جناح سرماﯾه داری مطلوب خودش می
باشد .بطور خالصه :انقالب ،به معنی تغيير حاکميت سرماﯾه داران از طرﯾق انھدام ساختار
حکومتی استبدادی و پارلمانی و جاﯾگزﯾن ساختن آن با حکومت مـستقيم مـردم از طرﯾـق
شوراھا می باشد.
آﯾا ما انقالب را صرفاً برای انقالب کردن می خواھيم؟ خير! تمامی مردم اﯾران و بخـصوص
طبقه کارگر شاھد اند که اﯾن حکومت سرماﯾه داری است که ضرورت انقالب را بـه جامعـه
تحميل کرده است .اﯾن حکومت و اصوال ً تمـامی نظـام اقتـصادی و سياسـی و اجتماعـی
سرماﯾه داری بر اﯾن مبنا قرار گرفته است که تمامی کارگران و مردم ﯾک کشور توليد کنند،
اما منافع و ارزش حاصله از اﯾن توليد فقـط بـه جيـب سـرماﯾه داران سـرازﯾر شـود .کارگـر
توليدی ،توليد می کند! کارگران خدماتی ،به دستگاه ھـای توليـد و کـارگر توليـد و توزﯾـع
کاال  ...خدمات رسانی می کنند .کارمندان ،به کار گرفته می شوند تـا حـساب و کتـاب را
طوری نگاه دارند تا تمامی ارزش ھای توليد شده و منافع توليد به جيب و حساب سـرماﯾه
داران وارﯾز شود .معلمان و اساتيد نيز مسوليت شان آموزش و پـرورش کودکـان و جوانـان
است تا سر به زﯾر بار آمده و تخصص خود را در اختيار سرماﯾه داران قرار دھند .تعـدادی از
اﯾشان نيز که سرسپردگی شان به سرماﯾه اثبات شده ،تبدﯾل به کارگزاران آن شـده و در
بخش بسيار کوچکی از سرماﯾه شرﯾک می شوند تا بنام نماﯾنده مجلس و وزﯾـر و وکيـل و
——<
سردار و  ...کارگران و اھالی را در زﯾر ﯾوغ سرماﯾه نگاه دارند.

ﺻﻔﺤﻪ 2
“بسوی انقالب”...
امروزه طبقه کـارگر اﯾـران مـی بينـد کـه ھـر
زمـان کـه بـرای گــرفتن حـق و حقـوق خــود
اقدامی می کنـد ،بـا اﯾـن ماشـين عـرﯾض و
طوﯾل روبروست و ھر گـاه کـه از اﯾـن خيمـه
شب بازی خسته شده و دست به اعتـصاب
و اعتراض می زند ،با زندان و چوب و چماق و
دار روبرو می گردد .زنان مـا مـی بيننـد کـه
ھرگاه برای حقوق برابر با مردان حرکتی می
کنند ،آنھا را برای سـال ھـا در دادگـاه ھـا و
راھــروی مجلــس و داالن ھــای کــارگزاری
حکومت به بيھودگی می چرخانند و ھر زمان
که جان بر لب برای شکاﯾت بـه ميـان مـردم
رفته تا جلب حماﯾت کننـد ،آنھـا نـيز در کنـار
کارگران به سـلول ھـای زنـدان انتقـال مـی
ﯾابنــد و مــورد تعــرض و آزارھــای روحــی و
جسمی واقع می شوند .و ﯾا قوميـت ھـا و
مـذاھب باصـطالح "اقليـت" ،کـه چـيزی جــز
زندگی به راه و روش مورد اعتقاد و بر مبنای
سنت ھا و فرھنگ خود ندارند نيز بـه ھميـن
سرنوشت دچار می شـوند .خالصـه آنکـه،
ھرکس که با راه و روش زندگی تحميل شده
سرماﯾه داری نسازد و بخواھد که از حقـوق
دمکراتيک ،فردی و انسانی بھره مند شـود،
از آنجاﯾيکه کنترل سرماﯾه داران بر سرنوشت
اھالی و ابزار و روند توليد و منافع بـه دسـت
آمــده از آن را دچــار خلــل مــی کنــد ،باﯾــد
سرکوب و معدوم گـردد .امـروزه کـسی بـه
غير از سرماﯾه داران و کارگزاران آنھا نيـستند
که لزوم وقوع انقالب را منکر شوند .برقراری
حکومـــت شـــوراھا ،دﯾکتـــاتوری و کنـــترل
اجتماعی سرماﯾه داران را از بين مـی بـرد و
به تمامی استثمار شوندگان و سـتمدﯾدگان
اﯾن حق مساوی را می دھد تا مـستقيماً در
تعيين سرنوشت خود دخالت کنند .حکومت
شـــوراھا ،بالفاصـــله ،ﯾعـــنی روز بعـــد از
فروپاشی حکومت سرماﯾه ،تمامی تبعيضات
سياســی و حقوقــی را از ميــان بــرده و بــه
تمــامی اھــالی ،از ھــر طبقــه و جنــسيت و
قوميت و مذھب حق حاکميت داده تا بتوانند
بـا پيـشبرد اراده ی متحـد خـود ،در تمامـی
نقاط جمعيـتی ،بـه الغـاء روابـط و مناسـبات
تبعيض آميز کمر ھمت ببندنـد .در حقيقـت،
ســـرنگونی حاکميـــت و دﯾکتـــاتوری طبقـــه
سرماﯾه دار ،سرآغاز انقالب اجتماعی اسـت
که با محو ھرگونه تبعيـض در ھـر گـام خـود
نھاﯾتــاً بــه جامعــه ای عــاری از تبعيــضات
طبقاتی می انجامد .تنھا باﯾد ھشيار بود که
ھر لحظه که حاکميت شوراﯾی ،از طرف ھـر
حزب و دسـته ای ،سـاقط شـود،راھی جـز
بازگــشت ســرماﯾه داری و دﯾکتــاتوری آن در
انتظارمان نخواھد بود.
پيش بسوی انقالب!
پيش بسوی استقرار حکومت شوراھا!
سردبيری نشرﯾه "بسوی انقالب"
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ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮات
ﺳﺮﻛﻮب ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﻌﺎﻻن ﻛﺎرﮔﺮي
در روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ
در روز جھانی کارگر ١١ ،اردﯾبھشت ،به دعوت
“ کميته برگزاری مراسم اول ماه مه” متشـکـل
از فعاالن کارگری و سندﯾکاليست ،مـراسـمـی
در پارک الله تھران اعالم شد .برگزار کنندگان
اﯾن مراسم از کليه ی کارگران و فعاالن جنبش
ھای دمکراتيک ،از قـبـيـل طـرفـداران بـرابـری
حقوق زنان و جنبش دانشجوﯾی نـيـز دعـوت
کرده بودند تا در ساعت  ۵بعدازظھر در مقابـل
آب نمای پارک الله گرد ھم آﯾند .به گفـتـه ی
شاھدان عينی ،از اواسط اﯾن روز ،پارک الله به
قرُق نيروھای سرکوبگر حکومتی در آمده بـود
تا از برگزاری اﯾن تجمع جلوگيری به عمل آورند.
نزدﯾک به ساعت اعالم شده بـرای بـرگـزاری
مراسم سازماندھندگان و شرکت کننـدگـان و
خانواده ھاﯾشان به محل برگزاری می رسنـد،
اما نيروھای اونيفورم پوش انتظامی و امنيتـی
ھای لباس شخصی به آنھا ھشدار می دھند
که در صورت توقف در مـحـل بـازداشـتـشـان
خواھند کرد .با گذشت زمان و شلوغ تر شـدن
محل تجمع ،که به گفته ی برگـزار کـنـنـدگـان
 ١۵٠٠نفر می شدند ،نـيـروھـای سـرکـوبـگـر
بصورت وحشيانه ای به مردم حمـلـه کـرده و
بدون تبعيض ،زن و مـرد و کـودک و شـرکـت
کنندگان و عابران از ھمه جا بی خبر را مـورد
ضرب و شتم قرار می دھند .برگزار کنـنـدگـان
مراسم در اولين اطالعيه خود حمله مأموران را
با باتوم ھای الکترﯾکی و گاز اشک آور توصيـف
کرده اند .تعـداد زﯾـادی از فـعـاالن و بـرگـزار
کنندگان مراسم که تعدادشان تا  ١۵٠نفر ھـم
گزارش شده است ،بازداشت کرده و با مينـی
بوس ھای مخصوص به خارج از منطقه درگيری
انـتـقـال مـی دھـنـد .گـزارشـات حـاکـی از
مصدوميت بسياری از حاضرﯾن در مـحـل مـی
باشد که بعضاً از رھگذران بوده و حـتـی قصـد
شرکت در تجمع را نداشتند.
در اطالعيه شماره  ٢برگزارکـنـنـدگـان ،تـعـداد
بازداشت شدگان را  ١٣٠نفـر اعـالم کـرده و
گزارش می دھند که تمامی اﯾشـان بـه بـنـد
 ٢۴٠زندان اوﯾن منتقل گشته اند .گـزارشـات
بعدی حکاﯾت می کند که زنان بازداشت شده
را به قرنطينه بند زنان انتقال داده اند.
دو روز بعد از اﯾن درگيری تعدادی از بـازداشـت
شدگان آزاد شدند و نام  ۶۶تن از کسانی کـه
ھنوز در زندان بودند منتشر شد.
خانواده ھای فعاالن زندانی ھر روز در مـقـابـل
دادگاه انقالب در خيابان معلم تجمع کردند ،اما
مسئوالن پاسخ واضحی به اﯾشان نمی دادند.
تا اﯾنکه از روز سی ام اردبيـھـشـت فـعـالـيـن
بازداشت شده را بصورت قطره ای آزاد کردنـد.
آخرﯾن خبرھا حاکيست که کليه زنان بازداشت
شده ،آزاد گشته انـد و طـبـق آخـريـن خـبـر
دريافتي كليه ی مردان بازداشتي كـه تـعـداد
آنھا بيش از  ٣١نفر مي باشد از بند انـفـرادي
 ٢۴٠به بند عمومي منتقل شده اند  .ضـمـنـا
كليه دستگير شدگان از جمله يونس ار ژنـگ،
جعفر عظيم زاده ،غالمرضا خاني ،منصور حيات

غيبي ،محمد اشرفی ،بـھـنـام اسـدزاده،امـيـر
يعقوبعلي ،پوريا پشتاره توانسته اند بـا خـانـواده
ھای خود تماس تلفنی برقرار کنند.
ھمچنين خبرھا حـاکـيـسـت کـه ھـمـزمـان بـا
بازداشت اﯾن فعاالن ،به گروه دﯾگری از فـعـاالن
کارگری که برای بزرگداشت اﯾـن روز در مـحـل
شرکت تعاونی کارگران فلزکار و مکانيک گرد آمده
بودند نيز حمله گشته و پس از بـرھـم زدن اﯾـن
مراسم تعداد  ٢٠نفر از اﯾن فعاالن را بـازداشـت
نموده و به مکان نـا مـعـلـومـی انـتـقـال دادنـد.
جدﯾدترﯾن گزارشات حاکيست که پس از گذشتن
بيش از بيست روز از اﯾـن بـازداشـت ،ھـنـوز از
سرنوشت  ١٠تن از اﯾشـان خـبـری در دسـت
نيست و مسوالن قوه قضاﯾيه از پاسخ به خانواده
ھای اﯾشان طفره می روند.
ھمچنين گزارشات حاکيست که در چند شھر از
استان کردستان ،عليرغم فضای پـلـيـسـی اﯾـن
منطقه ،گردھماﯾی ھاﯾی برای بـزرگـداشـت روز
کارگر با موفقيت اجرا گردﯾده است .از جمله اﯾن
شھرھا ،کامياران ،سنندج ،سقز را می توان نـام
برد.
بزرگداشت روز جھانی کارگر در کرمانشاه نيز در
باغ فردوس اﯾن شھـر بـا شـرکـت مشـتـاقـانـه
کارگران ،از جمله کارگران شـرکـت فـرش غـرب
بافت با موفقيت به اجرا در آمد.

اما متاسفانه به غير از تـھـران ،ھـيـچ
خبری از دﯾـگـر مـنـاطـق صـنـعـتـی و
کارگری ،که اخيراً شـاھـد مـبـارزات و
اعتراضات کارگری نيز بوده اند ،در مورد
برگزاری اﯾن مراسم توسط کارگران بـه
ما نرسيده است .در تھران نـيـز بـا در
نظر گرفتن تمرکز چند ميليونی جمعيت
کارگری ،در صورتيکه گـزارش شـرکـت
 ١۵٠٠نفری ھم صحت داشتـه بـاشـد،
بيانگر عدم توفيق برگزاری اﯾن مراسـم
در کشور و جداﯾی فعالين کـارگـری از
بدنـه ی طـبـقـه کـارگـر مـی بـاشـد.
واقعيتی که می باﯾست علل آن را در
عدم خودآگاھی طبـقـاتـی کـارگـران و
عدم درک نيازھای مـبـارزاتـی طـبـقـه
کارگر توسط فعاالن کارگری جسـتـجـو
کرد.
جمعبندی صحيحی کـه مـی تـوان از
نتيجـه گـردھـمـاﯾـی ھـای امسـال و
سرکوب حکومتی آنھا گرفـت اﯾـنـسـت
که ،بر خالف ادعای رفرمـيـسـت ھـای
سندﯾکاليست و اپـورتـونـيـسـت ھـای
اکونوميست ،محدود کـردن خـواسـتـه
ھای کارگری به خواسته ھای صنفـی
و پرھيز از طـرح شـعـارھـا و اھـداف
سياسی و انقالبی طـبـقـه کـارگـر ،از
سرکوب شدن مبارزات اﯾشان تـوسـط
حکومت سرماﯾه داری جلوگيری نکـرده
و تنھا نتيجه چنين دستورالعملی ،عـدم
انتقال اصول کمونيستی و علم مـبـارزه
طبقاتی و در ﯾک کـالم ،جـلـوگـيـری از
خودآگاھی طبقاتی کارگران می باشد.
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ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮات
با نزدﯾکی روز “انتخابات” دوره دھم رﯾاست
جمھوری حکومت سرماﯾه داری اﯾران ،چند
گروه انقالبی بيانيه مشترکی را بيرون دادند
که متن کامل آن را در زﯾر می خوانيد:

ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻘﺮ ،ﺑﻴﻜﺎري ،اﺳﺘﺒﺪاد
روی سخن با شماست !ھمه شما .نه فقط زنان
و مردان كارگر ،كه ھمه زحمتكشان .روی سـخن
بــا زنــان ســتمدﯾده و حــق طلــب ،دانــشجوﯾان
آزادﯾخواه ،معلمان مبارز ،دانـش آمـوزان و جوانـان
عـــصيانگر ،روشـــنفكران ترقيخـــواه و ھنرمنـــدان
مردمی ھم ھست .ھمه ما بار دﯾگر در برابر اﯾـن
پرســش قــرار گرفتــه اﯾــم كــه در مــورد نماﯾــش
فرﯾبكارانه انتخابات رﯾاست جمھوری چه خواھيـم
كرد؟ بار دﯾگر حاكمان» ،كارزار انتخاب« ھميشگی
شان را به راه انداخته اند تا مردم را به »انتخاب«
از ميان ستمگران وادار كنند .بار دﯾگر جـدال ھـای
لفظی،افشاگری ھای جناحی و شخصی ،وعده و
وعيــدھا و تھدﯾــدھا در فــضای پــر تنــش جامعــه
پراكنده می شود .بار دﯾگر لحن سـركوبگران نـرم
می شود؛ دسـت ھـای خـون آلـود بـا دسـتكش
سفيد پوشانده می شود؛ و نامزدھای رقيـب كـه
سر تا پاﯾـشان بـه سـتم و جناﯾـت سـی سـاله
آغشته است ،خود را به مـا تحميـل مـی کننـد و
نامش را »انتخابات« می گذارند.
روز  ٢٢خــرداد ،روز انتخابــات دوره دھــم رﯾاســت
جمھوری حکومتی است که بيش از سـی سـال
جامعــه ی بحــران زده ی قبــل از انقــالب  ۵٧را
ھمچنان در شراﯾط بحرانی نگاه داشت و نه تنھـا
قدمی در برآورده کردن خواسته ھای انقالبی توده
ھا برای آزادی و زندگی بھـتر بـر نداشـت ،کـه از
ھمان آغاز ،با اعمال دﯾکتـاتوری سـرماﯾه داری و
استبداد مذھبی ،سياست ھای سرماﯾه جھانـی
را در سرکوب و به شکست کشاندن انقالب دنبال
کرد  .ھيئت حاکمه جمھـوری اسـالمی ،نماﯾنـده
نظام سرماﯾه داری ای تمرکز ﯾافته و انحـصارھای
خصوصی و دولتی ای اسـت کـه تـشنگی شـان
برای قدرت و ثروت بيشتر ،حتی توان مسالمت با
جناح ھای دﯾگر سرماﯾه داری را از اﯾـشان سـلب
کرده است  .دﯾدﯾم کـه چگونـه پـس از سـرکوب
ھمه جانبه مقاومت ھای انقالبـی ،چـون گرگـی
گرسنه به رمه زدند و تا بـه امـروز تمـامی منابـع
طبيعی و انسانی اﯾـران را در تمرکـز گـروه ھـای
اقتصادی وابسته به خود در آورده اند.
گـو اﯾنکــه مھمــترﯾن عامــل بقــاء و اســتمرار اﯾــن
حکومــت ،ســرکوب قھرآمــيز مبــارزات مردمــی و
بخصوص طبقه کارگر بوده است ،اما ،متاسفانه ،
بقاﯾای توھمات مذھبی و ناسيوناليستی و خـوفِ
پدرساالرانه ی راﯾج در فرھنگِ مردم نيز به تـداوم
وضع غير قابل تحمل امروز کمک کرده اسـت .مـا
باﯾد از خود سوال کنيـم کـه چنيـن حکومـتی کـه
بيش از سه دھه جوالنگاه گروه ھای زالـو صـفت
سرماﯾه داری بوده و ھمواره حافظ منافع اﯾن چند
ھزار نفر در برابـر مقاومـتِ اکثرﯾـت  ٧٠ميليونـی
کــارگران و زحمتکــشان بــوده اســت! و عناصــر
حکومتی ای کـه بـا زور اسـلحه ،بنـد و زنـدان و
اعدام شراﯾط پـر شـدن ميليـاردی حـساب ھـای

بانکی خود و عواملشان را مھيا ساخته و مردم
را در بيکاری و فقر و اسارت فرو برده انـد ،چـه
حق انتخابی برای ما گذاشته اند؟ آﯾا اگـر بـه
زندگينامـــه ی اﯾـــن چھـــار چھـــره ،احمـــدی
نژاد،کروبی،موســوی و رضــاﯾی رجــوع کنيــم،
کارنامه ای جـز اعمـال خـشونت و سـرکوب و
خونرﯾزی عليه مردم و کارگران می ﯾابيم؟ فکر
می کنيد اگـر در پرونـده ی اﯾـشان ذره ای از
روحيه ی انساندوستی و مروت به نوع بشر و
ھمدردی با طبقه کارگر وجود داشت ،از ھفت
خوان نظارت استصوابی شورای مخوف نگھبان
و تأﯾيد ولی فقيه مـی گذشـتند تـا بـه عنـوان
نامزد انتخابات معرفی گردند؟ مطمئن باشـيد
کــه اگــر ذره ای اســتقالل فکــری و عمــل در
اﯾشان مشھود بود و امکان آن مـی رفـت کـه
بخواھند و ﯾـا بتواننـد قـدمی در جھـت منافـع
مردم و مخالفت با سـاختار اسـتبدادی قـدرت
بردارند ،نامی از اﯾشان نمی شنيدﯾم.
تجربــه انتخابــات رﯾاســت جمھــوری در خــرداد
 ١٣٧۶را دست كـم نگـيرﯾم .بـسياری از تـوده
ھای مردم در آن روزھا فرﯾب وعده ھای جنـاح
»اصــالح طلــب« حکومــت و شــعار »آزادی و
نــشاط« را خوردنــد و گروھــی از روشــنفکران
نوميــد و مـــسالمت جــو نـــيز بــا توجيھـــات
»تاکتيکی« بر بوق دوم خرداد دميدنـد .نتيجـه
كار را ھمه می دانيم :وضعيت فـرق نكـرد كـه
ھيچ ،بدتر از بد شد .در اﯾن ميان فقط شـور و
شوق و انرژی و اميد شـمار زﯾـادی از مـردم و
مشخصا جوانان تلف شد.
شكست دوم خرداد ،اﯾن نتيجه را داشـت كـه
به توھم »تغيير رژﯾم از درون «ضـربه زد؛ ولـی
آن را رﯾشه كـن نكـرد .نارضـاﯾتی اجتمـاعی و
خشم سياسی مردم رو به گسترش گذاشت؛
پابه پای آن بحران اقتصادی نيز در حـال رﯾـشه
دواندن بـود؛ و بـاالخره فـشارھا و كـشمكش
ھای بين المللی رژﯾم اسالمی با قدرت ھـای
غربی نيز داشـت بـاال مـی گرفـت .بـه قـدرت
رساندن احمدی نژاد ،پاسخ جناح قدرتمندی از
ھيئت حاكمه به زور قدرت نظامی و امنيـتی و
مالی و شعارھای عوامفرﯾبانه بـه اﯾـن اوضـاع
بود .در اﯾـن بـازی االكلنگـی حاكمـان ،اصـالح
طلبان به ناگزﯾر پاﯾين رفتنـد و اصـولگراﯾان بـاال
آمدند .طعم محصوالت احمدی نژاد را حاال دﯾگر
اكثرﯾت مردم )حتی آن كسانی كـه فـرﯾبش را
خوردند و به او رای دادند( چشيده اند :تورم و
بيكــاری و فقــر و دروغ و ســركوب بيــشتر !و
وقاحت بيشتر !حاال باز ھم عده ای پيدا شـده
اند كه می خواھند تجربه خودفرﯾبی بـزرگ در
دوم خرداد را به عنوان »تنھا راه ممکن« به مـا
قالب كنند  .می گوﯾند اشكال بار قبل اﯾن بـود
كــه بــه انــدازه كــافی واقــع بيــن نبــودﯾم و از
شعارھای عام و بی در و پيكری مثل» آزادی«
پــيروی كــردﯾم .مــی گوﯾنــد كــه مــردم باﯾــد
توقعاتشان را تا حد مطالباتی كه بتوان آنھـا را
عملی كرد پاﯾين بياورند .درسـت در اوضـاعی
كه دنيای سـرماﯾه داری امپرﯾاليـستی ،نظـام
طبقاتی و دولـت سـتمگرش ،وحـشيانه ترﯾـن
تھاجم اقتصادی را عليه كارگران و زحمتكـشان
تدارك می بينند و ھر ابزار سياسی ،نظامی و
اﯾدئولوژﯾكی را برای حفظ پاﯾه ھای قدرت خود
بر دوش مردم جان به لب رسيده به كـار مـی

گيرنــد ،اﯾنــان مــردم را بــه اميــد بــستن »واقــع
بينانه « )ﯾعنی تسليم( به جناحی از ھمين نظـام
دعوت می کنند.
مھمترﯾن و كليدی ترﯾن ھدفی كه ھمه ما باﯾد در
اﯾن مقطع دنبال كنيم اﯾنـست كـه ھـدف اصـلی
حاكمان از برگزاری كارزار انتخاباتی ،ﯾعـنی دامـن
زدن به روحيه تسليم و بردگی در ميـان مـردم ،و
نماﯾش قدرت آنھا را خنثی كنيم .اﯾن ﯾعنی تالش
برای سازماندھی نمـاﯾش قـدرت و ھمبـستگی
مردم در مخالفت با فرﯾب انتخاباتی .ﯾعنی نشان
دادن اﯾنكه بخش بزرگی از جامعه به واقع با اﯾـن
فرﯾبكاری مخالف است ،در آن شركت نمی كند و
اھداف پشت آن را می شناسـد .بنـابراﯾن اعـالم
مخالفت با انتخابات رﯾاست جمھـوری اسـالمی،
به شـكل شعارنوﯾـسی گـسترده بـر در و دﯾـوار
شــھر ،پخــش تراكــت ھــای تحــرﯾم انتخابــات بــا
استفاده از روش ھای مناسب و وسيع در محيـط
ھای كار و آموزش و محالت مسكونی ،دامن زدن
به بحث و اعالم مخالفت علـنی در تجمـع ھـای
كوچك و بزرگ ،فعاليتی است كه از ھمين حاال تا
زمان برگزاری انتخابات باﯾد انجام شود .باﯾد مردم
ناراضی و مخالف ،دلگرم شوند و نيروی بزرگی را
ھمفكر و ھمـسو و ھمسرنوشـت بـا خودشـان
ببينند .باﯾد بتوانند در لحظات آخـر ،تردﯾـد را كنـار
بگذارند و فكر ھزﯾنه ھـاﯾی كـه رای نـدادن مـی
تواند براﯾشان به دنبال داشته باشد را از خود دور
كنند .باﯾد بتوانند به كسانی كه از روی ناآگاھـی
ﯾا فرصت طلبی و منفعت جوﯾـی ،در آن لحظـات
ھمگان را دعوت به شركت در انتخابات می كنند،
نه بگوﯾند و اطرافيان و آشناﯾان خود را نيز بـه نـه
گفتن تشوﯾق كنند .تنھا اگر بـا تمـام قـوا در اﯾـن
جھت تـالش كنيـم اسـت كـه مـی تـوان انتظـار
داشت ،رژﯾم در اجـرای سياسـت ھـای خانمـان
براندازش ،با ترس و احتياط بيشتری حركت كند و
اﯾن ابراز نارضاﯾتی آشكار توده ھا را در محاسبات
خـود واقعـا دخالـت دھـد .پــس تردﯾــدھا را كنــار
بگذارﯾم و آستين ھا را باال بزنيم.

ﻧﻈﺎم ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻧﻤـﻲ ﺧـﻮاﻳﻢ ،ﻧﻤـﻲ ﺧـﻮاﻳﻢ!
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻳﻢ ،ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻳﻢ!
رﻫﺎﻳﻲ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻛﺎرﮔﺮ!
ﻛﺎرﮔﺮان ،زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﺴﻨﮕﺮ!
زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ آزاد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد!
بيانيه مشترک
امضاء ھا:
 »جمعی از فعالين کارگری« )(JAFKhttp://Jafk.bloghfa.com
 »تالش برای اﯾجاد حزب طبقه کارگر« ھيئت تحرﯾرﯾه »بسوی انقالب«http://maktabema.net
 کمونيستھای انقالبیhttp://www.k-en.com
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ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮات
ﭘﻴﺮوزي ﺑﺰرگ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮاﻧﺨﻮدرو

ﻗﻄﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ

ھفته گذشته کـارگران اﯾـران خـودرو موفـق
شــدند بــا اعتــصاب شــکوھمند خــود کــه از
ســالن مونتــاژ آغــاز شــد و درســالن شــاتل
)بدنه( ادامه و با اعتصاب کارگران سا لنھـای
پرس خاتمه ﯾافت به خواستھای فـوری خـود
که ھمانا پرداخت دستمزدھای عقـب افتـاده
)حقوقُ آکورد و رکورد توليد سـال گذشـت( و
تبدﯾل وضعيت کارگر از پيکيجـی )پيمانکـاری(
بــه قــراردادی خــود شــرکت اﯾرانخــودرو بــود
برسند.
مــدﯾرﯾت جدﯾــد شــرکت اﯾرانخــودرو ابتــدا از
پرداخــت رکــورد و آکــورد خــودداری کــرده و
حقــوق فــروردﯾن کــارگران را عقــب انداخــت
وقتی کـه بـا اعـتراض کـارگران روبـرو گردﯾـد
حقوقھــا را پرداخــت کــرد تــا از گــسترش
اعتراضات جلوگيری کند ولی کـارگران اعـالم
کردند زمان صبر انتظار به پاﯾان رسيده اسـت
و برای رسيدن به خواستھای خود اعتصاب را
انتخاب کردنـد وقـتی شـروع اعتـصاب بـرای
مدﯾران اﯾرانخودرو که تازه به اﯾن شرکت آمده
بودنــد جــدی شــد چنــد ســاعت بعــد ١۵٠
ھزارتومان به حساب کارگران وارﯾز شد ولـی
اعتصاب نه تنھا فروکش نکرد بلکـه از سـالن
مونتاز به سالن شاتل رسيد و خطـوط توليـد
متوقف گردﯾد ھنوز ساعت به شـب نرسـيده
بود که تمام حق رکـورد بـه حـساب کـارگران
وارﯾز گردﯾد و کارگران نشان دادند می تواننـد
اگـر بـاھم باشـند ﯾکبــار دﯾگـر در مقابـل ھــر
قدرتی باﯾستند.
ﯾک موفقيت دﯾگر

ﻣﻬﺮﮔﺎن ﭘﺎرس

تمام کارگران پيمانکاری خطوط توليد در اﯾرانخودرو
از زﯾر شـرکتھای پيمانکـاری در آمـده و قـراردادی
خود شرکت اﯾرانخودرو می شوند.
وقتی که در  ١٢اردﯾبھشت وزﯾر صناﯾع با بـسيج
نيروھای خود در ورزشگاه آزادی مراسم روز کارگر
را برگزار می کرد با فرﯾاد کارگران که “وزﯾر دروعگو
استعفا” روبرو شـد کـه خواسـتار پاﯾـان دادن بـه
قراردادھای موقت بودند .در آنجا اعـالم کـرد کـه
روی قول خود اﯾستاده و به مدﯾران تحت پوشـش
اعالم کرده است که بخشی از کارگران را قبـل از
انتخابــات تبــدﯾل وضــيعت کننــد  .بعــداز اﯾــن
بخشنامه مدﯾرﯾت جدﯾد شـرکت  ،اسـامی چنـد
ھزار نفر را که شامل اﯾن بخشنامه بودنـد اعـالم
نمود ،اما اسـامی کـارگران پـرس تحـت پوشـش
پيمانکاری “جی پی آی” در ان دﯾده نمی شد.

بعد از اﯾن مسله کارگران پرس خطـوط توليـد
را متوقف کـرده و جلـو دفـتر مـدﯾرﯾت تجمـع
کردنــد.اعتــصاب در شــيفتھای صــبح و عــصر
ادامــه ﯾافــت ولــی ھنــوز بــه شــيفت شــب
نرسـيده بـود کـه مـدﯾرﯾت اعـالم کـرد ھمــه
کــارگران شــامل اﯾــن بخــشنامه خواھنــد
شـــد .وﯾـــک موفقيـــت دﯾگربـــرای کـــارگران
اﯾرانخودرو رقم خورد.
گزارش از کارکو

طبق خبرھای درﯾافتـی پـاداش کـارگـران
کارخانه “ مھرگان پارس” که مبلغـی بـيـن
 ۵٠ھزار تومان تا ﯾکصد ھزار تومان در مـاه
بود ،از اول سـال امسـال قـطـع گشـتـه
است.
الزم به تذکر است که اﯾن کارخانه از زﯾـر
مجموعه ھای گروه “اﯾرانخودرو” بوده کـه
با  ٣٠٠٠کارگر در جاده مخصوص کرج قـرار
دارد.

ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ
نزديك به  ۶٠نفر از كارگـران پـيـمـانـكـاري
شاغل در خودروسازي سايپا ،در اعتـراض
به اجرا نشدن دستور رئيس جمھور مبني
بر تبديل وضعيـت شـغـلـيـشـان مـقـابـل
كارخانه سايپا تجمع كـردنـد .جـمـعـي از
كارگران پيمـانـكـاري شـاغـل در خـوردرو
سازي سايپا در تماس با خـبـرگـزاري كـار
ايران از تصميم خود براي تجمع در مقـابـل
كارخانه خودروسازي ساپيا خبر دادند .
به گزارش ايلنا ،اين كارگران كه تعداد آنھـا
در حدود  ۶٠نفر است ،علت اين تجمع را
خودراي كارفرماي خود از اجـراي دسـتـور
رئيس جمھور مبني بر تـبـديـل وضـعـيـت
استخدامي اين كارگران از پيمانـكـاري بـه
قــــراردادي عــــنــــوان كــــردنــــد .
به گفته تجمعكنـنـدگـان كـه از كـارگـران
شركت “ بهھنگام آفرين” سايپا ،يـكـي از
زيرمجموعهھاي خـودروسـازي سـايـپـا و
سازنده شاسي خودروي نـيـسـان وانـت
) زامياد( ھستند ،كارفرماي پيـمـانـي ايـن
كارگران در حالي قرار است تغيير كند كـه
طبق دستور رئيس جمھور و نيز گفتهھاي
اخير وزير صنايع ،وضـعـيـت اسـتـخـدامـي
كارگران پيماني بايد به قـراردادي تـغـيـيـر
كند .اين كـارگـران كـه مـدعـي داشـتـن
حداقل  ١٠سال سابقه كار پيمانكـاري در
اين شركت ھستند ،افزودند :به ما گفـتـه
شده به دليل تغيير پيمانكار بايد به مـحـل
ديگري كه در مجاورت محل فعلـي اسـت
نـــــقـــــل مـــــكـــــان كـــــنـــــيـــــم .
تجمعكـنـنـدگـان مـعـتـقـد ھسـتـنـد كـه
كارفرمايان براي اجرا نكردن دستور رئيـس
جمھور ،موضوع تغيير پيمانـكـار را مـطـرح
كرده اند .

اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺎرﮔﺮان ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
کارگران کارخانه ی " چينی کرد" کرمـانشـاه در
اعتراض به کاھش دستمزدھای خود ،بيش از
ﯾک ھفته است که اعتصاب نموده و خواسـتـار
افــزاﯾــش حــقــوق خــوﯾــش شــده انــد .
اﯾن کارگران قرار است در طی روزھای آﯾـنـده
نيز تجمع ھاﯾی اعتراض آميز بـرگـزار کـنـنـد .

اﯾن کارگران که بين  ٨الی  ١۵سال سابقه کار در
شرکت چينی کرد دارند ،علت تجمع و اعتـصـاب
خود را اعتراض به حذف گروه کاری خود و عـدم
درﯾافت مزاﯾای مربوط به سه ماه اضـافـه تـولـيـد
انـــــــــــد.
کــــــــــرده
اعــــــــــالم
الزم به ذكر است كه اين كارگران طی ھفته ھای
گذشته مالقاتھاﯾی نيز در ھمين رابطـه بـا امـام
جمعه ،استاندار و مسوولين سازمان کار داشـتـه
اند ,اما نتيجه ای نگرفته اند.

اﺧﺮاﺟﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺎرﮔﺮان
در ﺷﻮش و ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
بنابه گزارشات رسيده از شوش ،تعـداد زﯾـادی از
کارگران کاغذ پارس  ،حرﯾرپـارس و حمـل کيـسه
نشکر از اول خردادماه ﯾا اخراج شده انـد و ﯾـا در
آستانه اخراج قرار دارند.
گزارشات حاکی از آن است که در حدود  ١٧٠نفر
از کارگران کاغذ سازی پارس کـه بعـضی از آنھـا
بيش از  ١۵سال سابقه کـار دارنـد از اول خـرداد
ماه در آستانه اخراج قرار گرفته اند.
ھمچنين  ١٨نفر از کارگران حمل کيسه نيـشکر
ھفت تپه اخراج شدند  .از طرفـی دﯾگـر کـارگران
نيشکر ھفت تپه بيش از  ٢ماه است کـه حقـوق
معوقه خـود را درﯾافـت نکـرده انـد و کـارگران در
شراﯾط دشوار معيشتی قرار دارند.
شرکت حرﯾر خوزستان با داشـتن نزدﯾـک بـه ٧٠
پرسنل در شرف تعطيل شـدن اسـت و کـارگران
آنھا با سابقه ھای کاری چندﯾن سـاله بـه خيـل
بی پاﯾان بيکاران خواھند پيوست.
ورشکسته شدن کارخانـه ھـا و اخـراج گـسترده
کارگران شراﯾط سخت و طاقت فرسای معيشتی
برای کارگران و خانواده ھای آنھا اﯾجاد کرده است
بحدی که کارگران از حداقل ماﯾحتاج اوليه زندگی
خود محروم ھستند.

ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻓﻘﺮ ﻣﻲ ﺳﻮزد
ساده انگاري است بپذيريم علي خامنه اي ،رھبر
مذھبي ايران كه پس از نزديك به  ٣٠سـال بـه
كردستان ،اسـتـانـي در سـرحـد غـربـي ايـران
بازگشت ،براي آباداني و پـيـشـرفـت ايـن ديـار،
زحمت سفر را به خود داده است .زيرا مـحـمـود
احمدي نژاد ،رئيس جمھور نھم ايران نيز بارھا در
اين گونه سفرھا به مناطق مختلف ايران شركـت
كرده بود و او نيز مسـايـلـي مـانـنـد آبـادانـي و
پيشرفت را مطرح مي نمود .با اين ھمه ،منتقدان
بي شـمـار وي در داخـل و خـارج از كشـور،
سفرھاي مقامات ايراني را تـنـھـا در چـارچـوب
تبليغاتي بودن خالصه مي نمايند .با ايـن ھـمـه
رسانه ھاي دولتي ايران از جمله تلوﯾزيون دولتي
و روزنامه ھاي منصوب به اصـولـگـرايـان سـعـي
نمودند از سفر علي خامنه اي به كردستـان بـه
عنوان يكي از مھمترين رويدادھاي ماه اخير ،يـاد
كـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد.
اين موضوع باعث شد تا خبرنگار آژانس خبر ايران،
در سفري به كردستان ،از نزديك تغيـيـراتـي كـه
ممكن بود در اين منطقه محـروم اتـفـاق افـتـاده
باشد را مورد كنكاش قرار دھد.
حتي پس از حضـور رھـبـر مـذھـبـي ايـران در
مناطقي كه عمدتاً سني نشين ھسـتـنـد نـيـز
ديدن فقر و محروميت مردمان كرد ھمچنان به
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ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮات
عنوان اصلي ترين تابلوي استان ،جلوه گر اسـت.
يكي از اين نمونه ھا ،دستفروشان بي شـمـاري
ھستند كه در بازارھاي محلي سـنـنـدج ،مـركـز
استان كردستان به فروش اقالم بسـيـار نـازل و
حقيرانه خـود مشـغـولـنـد " .زارا" يـكـي از ايـن
دستفروشان اسـت .او در پـيـاده روي ابـتـداي
خياباني كه به نام قديمش "  ۶آبان" خوانده مـي
شود ) اكنون بـلـوار پـاسـداران نـام دارد( بسـاط
محقري را جلوي خود پھن كرده و بـا چشـمـانـي
رموك از عابران تقاضا مي كند از او خريـد كـنـنـد.
تنھا جنسـي كـه زارا مـي فـروشـد ،گـيـاھـان
كوھستاني است .او مـي گـويـد بـرادرش ايـن
سبزيھا را از كوه آورده تا به مردم بفـروشـد و بـا
پولش ،نان و سيب زميني بخرد .زارا درس نـمـي
خواند .نمي داند مدرسه كجاست و آرزو دارد يـك
روز بـــزرگ شـــود و شـــوھـــر كـــنـــد.
كاك "به روژ" يكي ديگر از دستفروشان كردستاني
است .او كه به سختي متوجه سخنان فـارسـي
مي شود ،كارش اين است كه پشته اي از شاخه
ھاي خشك درختان بلوط را از جنگلھاي دو طـرف
جاده سروآباد-مريوان جـمـع كـنـد و در ابـتـداي
روستاي كاني دينار ،به مردم بـفـروشـد .او مـي
گويد كشاورزي ديگر فايده اي ندارد و آنقدر صرفه
ندارد كه كفاف زندگي وي ،ھمسر و پنج فرزندش
را بدھد " .به روژ" ھر بسته از ھيزمھا را به قيمت
 ۵٠٠تومان مي فروشد و خودش مي گويد روزي
 ۴يا  ۶بسته را مي تواند به رھگذران بدھد .او از
زندگي اش راضي است و مي گويد بـا روزي ٣
ھزار تومان درآمد بھتر از زماني كه كشاورزي مي
كرد ،مي تواند زندگي را بگذارند .به روژ يادش مي
آيد يكي دو ھفته پيش ماشينھاي بزرگ و زيبايي
از جاده اي كه وي به عنوان محل كاسبـي از آن
استفاده مي كند ،به سرعت گذشتنـد و عـلـي
خامنه اي در يكي از اين خودروھاي سـيـاه رنـگ
نشسته بود .او مي گويد ھـمـان روز بـه دلـيـل
بستن جاده ،نتوانسته بود ھيزمھايش را بفروشد
و مجبور شده بود نزديك غروب ،گاري دستي اش
را با ھـيـزمـھـاي مـانـده بـه خـانـه بـرگـردانـد.
اين موضوع را رجب جواني كه گوشه فلكه انقالب
سنندج ،سيب زميني و تخم مرغ آب پز روي گاري
مي فروشد نيز تأﯾيد می کند .ھر پرس غذايي كه
او به دست مردم مي دھد ۶٠٠ ،تومـان قـيـمـت
دارد و او مي گويد بعضي شبھا كـه سـنـنـدج از
آمدن چتربازھاي باشماق شلـوغ اسـت ،تـا ١۵
دست غذا را نيز مي فروشد ،ولي با آمدن رھبـر،
مجبور شد دو ھفته بساطش را جمع كـنـد چـون
پليس به او گفته بود نمي تواند شـبـھـا در ايـن
گوشه فلكه بايستد و سيب زميني و تخـم مـرغ،
آب پز كند.
برخي روستا نشينان دھستان " بـلـبـر" از تـوابـع
مريوان نيز كاسبي خود را با سفر علي خامنه اي
با چالشي جدي روبرو ديدند .كار آنھا ،حمل و نقل
سوخت بنزين به آن سوي مرز است .آنھا با خريد
بنزين دولتي به بھاي ليتري  ١٠٠تومان ،ظرفھاي
پالستيكي خود را پر مي كنند و به سليمانيـه در
كردستان عراق مي روند .از آن طرف ،نـيـز انـواع
مشروب خارجي ،چاي ،سيگار خارجي و اسلحه
وارد ايران مي كنند و از بيراه ھاي مخـتـلـف كـه
عموما از دره رودخانه سيروان مي گذرد ،اجنـاس
خود را به رابطھايشان در سنندج ،كـرمـانشـاه و
كامياران مي رسانند .با حضور چنـدر روزه رھـبـر
مذھبي ايران در منطقه ،اين روستائيان مي گويند

خصوص پايگاه ھاي مرزي مريوان و پاوه ،بسيار
فعال شده اند .آنھا مي گويند بايـد يـكـي دو
ماھي دست به كار نزنند تا آبـھـا از آسـيـاب
بيفتد ،ولي جواب شكم گرسنه زن و بـچـه را
دھــــــد؟
مــــــي
كســــــي
چــــــه
با اين ھمه ،ھنوز در سنندج ،پارچـه نـوشـتـه
ھايي كه حضور رھبر را در اين شـھـر تـبـريـك
گفته ،بر در و ديوار ديده مي شود .يكي از اين
پارچه نويسيھا مربوط به اتحاديه بـارفـروشـان
سنندج است كه حضور رھبر را خـيـر مـقـدم
گفته .درست در مقابل اين پـارچـه نـوشـتـه،
يعني در روي پل خيابان فردوسي سنندج ،دو
گداي جوان در اين سو و آن سـوي خـيـابـان
نشسته اند و تكدي گري مي كنند تا معـنـا و
مفھوم حقوق بشر را براي كسانـي كـه ايـن
پارچه نوشته را مي خوانند به صورت عـيـنـي
معنا كنند .اين مردم نگون بخت در خـيـابـانـي
گدايي مي كنند كه بر تك تك درختھا و تيرھاي
چراغ برق آن پرچمھاي جـمـھـوري اسـالمـي
آويخته شده و آنھا نيز در زير سايه اين پرچمھا
و پارچه نويسيھا ،به كاسبي عـادي ھـر روزه
خود ،يعني التماس براي گرفتن سكه ھاي كم
مشــــــــــغــــــــــولــــــــــنــــــــــد.
ارزش
اين چنين كه به نظر مي رسد ،حضـور رھـبـر
مذھبي ايران در كردستان ،تنھا به خاطر زمزمه
ھاي جدايي طلبي اقوام كرد است كه از ديرباز
زندگي تحت نظام جمھوري اسالمي را بـراي
خود عادالنه نمي دانند و ھميشه در پي چاره
اي بودند تا شان و منـزلـت آنـھـا بـه عـنـوان
مردمي غيور ،رنجديده و زحـمـتـكـش رعـايـت
شود.

آﻧﻔﻮﻻﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ“ :ﻣﺮَض ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزي”
ھمه شما حتماً تا به حال بـا نـام "آنفوالنـزای
خوکی" آشنا شده اﯾد .اما آﯾـا مـی دانـستيد
کـه نيروھـای مترقـی و انقالبـی در سراسـر
جھان آن را با نام "بيماری جھانی سازی" می
شناسند؟ و چرا؟
در  ٩آورﯾل امـسال ،زنـی  ٣٩سـاله از اﯾالـت
اوحاکای مکزﯾک به بيمارستان آن شـھر رجـوع
می کند و در عـرض سـه روز جـان خـود را از
دست می دھد .پزشکان آن بيمارستان پس از
انجام آزماﯾـشات انجـام شـده ،متوجـه حـضور
وﯾروسی بسيار خطرناک می شوند که نوعی
آنفوالنــزای خوکــی بــه شــمار مــی آمــد ،امــا
برخالف موارد گذشته ،اﯾن وﯾروس از طرﯾق ھوا
قابل سراﯾت بود .اﯾن نـشان مـی داد کـه در
مقطعی ،وﯾروس آنفوالنزای خوکـی ،جھـشی
ژنتيکی داشته است که آن را قادر ساخته تا از
طرﯾق ھوا به انسانھا انتقال ﯾابـد و اﯾـشان را
بيمار کند .اﯾن کشف باعث شـد تـا پزشـکان
متوجه شوند که زن  ٣٩ساله ی مکزﯾکی نمی
توانسته است که اولين بيمار اﯾن مرض باشد.
چرا؟ به علت اﯾنکه وﯾروس ﯾافت شده در بدن
اﯾن زن ،از نـوع تکامـل ﯾافتـه بـود  .پـس اﯾـن
وﯾروس می باﯾـست در جـای دﯾگـری جھـش
ژنتيکی را انجام داده باشد .اما خبر مرگ اﯾـن
زن باعث شد تا ناقوس خطر به صـدا در آﯾـد و
اذھان عمومی به آن جلب شود .در روزھـای
آتی ،سـازمان بھداشـت جھـانی وابـسته بـه
سازمان ملل ،ھشدار جھانی ای را صادر کرد و
خبر از موارد دﯾگری در خارج از مکزﯾـک ،ﯾعنـی

اﯾاالت متحده ،اروپـا و غـيرو داد ،امـا سـخنی از
منــشاء اﯾــن بيمــاری و چگونگــی وقــوع جھــش
ژنيتيکی وﯾروس آن نکرد و تمامی داسـتان ھـا و
خبرھا حکاﯾت از بيماری ناشناخته ی خطرناکـی
می داد که گوﯾا ﯾک شبه ره صد ساله پيمـوده و
ظاھر گشته است .تا اﯾنکـه خبرگـزاری مترقـی
"نارکو نيوز" واقعيت را کشف کرده و منـشاء اﯾـن
بيماری و مکان وقوع اﯾن جھـش ژنيتيکـی خـارق
العاده را فاش ساخت.
طبق گزارشات اﯾن خبرگـزاری مـستقل ،بيمـاری
"آنفوالنزای خوکـی" از مزرعـه ی پـرورش خـوک
"کارول رانچ" واقع در نزدﯾکی شھری بـا جمعيـت
سه ھزار نفر در منطقه "وارکز" آغاز گـشته بـود.
اﯾن مزرعه غول آسا بخشی از ﯾک شرکت توليـد
محصوالت خوراکی چند مليتی بـه نـام "اسـميث
فيلـد فــارمز" اســت کــه بــرای فــرار از ھزﯾنــه ی
سـنگين اجــرای قـوانين محيـط زﯾــست آمرﯾکـا و
پراخت جرﯾمه ی چند ده ميليونی ،در سال ١٩٨۵
ميالدی ،و بر مبنای امتيـازات قـراداد سـه جانبـه
"نفتا" ،اقدام به تأسيس مزرعه ای غـول آسـا در
اﯾن منطقه مکزﯾک کرده است که بيش از سه در
صد مصرف گوشت خوک جھان را توليد می کنـد.
اطالعات به دسـت آمـده از مـسولين شـھری و
بھداشت عمومـی آن منطقـه حاکيـست کـه در
ھمان روزھای اول تأسيس اﯾن مزرعه ،سـاکنين
شھر مذکور از گرد و غبار فراوان توليد شده در آن
شکاﯾت کرده و در مدت کوتاھی ،به آلوده سازی
آب و دﯾگر منابع خوراکی اعتراض داشته اند .اما،
از آنجاﯾيکه اﯾن مزرعه بـرای توسـعه ی سـرماﯾه
داری در منطقه و پاﯾداری شراﯾط قرارداد "نفتا" با
اﯾاالت متحده و کانادا ضروری تشخيص داده مـی
شـد ،مـسولين دولـت ھـای محلـی و کــشوری
مکزﯾــک ،از درز اﯾــن گزارشــات و اعتراضــات بــه
مطبوعــات جلوگــيری مــی کردنــد و "ســازمان
بھداشت جھانی" نيز به باال رفتن آمار بيمـاری و
مرگ و مير اھالی منطقه ،بی تفاوتی نشان می
داد.
ھمچنين ،اﯾن گزارشات حاکيست که اولين بيمار
"آنفوالنزای خوکی" ،ﯾـا بـه عبـارت فـنی" ،بيمـار
شماره صفر" ،کودکی  ۵ساله بنام "ادگار فرناندز"
از دھکــده "ال گلورﯾــا" ،واقــع در چنــد کيلومــتری
مزرعه مذکور بـوده اسـت  .گـزارش بيمـاری اﯾـن
کودک ،ھفته ھـا قبـل از مـرگ زن  ٣٩سـاله ی
اوحاکاﯾی ،به مسولين بھداشت عمومی مکزﯾک
داده شده بود ،اما به دالﯾل حفظ موقعيت شرکت
"اسميت فيلد فارمز" و استمرار فعاليت ھـای آن
در مکزﯾک ،مسکوت گذاشته شده بود .مردم اﯾن
منطقه مدعی ھستند که حـضور اﯾـن مزرعـه در
منطقه ،نه تنھا تأثير چندانی در نرخ بيکاری و بھتر
کردن وضعيت معيـشتی مـردم منطقـه نداشـته،
بلکه جز باال رفتن سرسام آور آمار بيماری و مرگ
و مير حاصل دﯾگری نداشته است.

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﺰارش از ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل
زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﺎي
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ
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ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮات
ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺮﻛﻮب
و ﺗﺰ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن
اعتراضات گسترده معلمان اﯾران به عنوان بخش مھمی از طبقه پرولتارﯾا طی چند سال گذشته حول اعتراض به عدم اجرای الﯾحه نظام
ھماھنگ پرداخت کانونی می شد .در حقيقت اعتراض به عدم اجرای اﯾن الﯾحه بستری برای بيان اعتراضات معلمان بود .اﯾن اعتراضات
اگرچه در ابتدا نمود صنفی داشت اما پس از شکل گيری به سرعت بـه سـمت مطالبـات سياسـی و اجتمـاعی حرکـت مـی کـرد.در
حقيقت اﯾن خصلت تمامی جنبش ھای صنفی در اﯾران است که به سرعت از مرزھای اکونوميسم فراتر رفته و مطالبات رادﯾکال تر را
مطرح می کنند.جنبش ھای صنفی طبقات پاﯾين مانند کارگران ،معلمان و پرسـتاران بـه عينـه درک کـرده انـد کـه فرودسـتی انھـا در
سلسله مراتب اجتماعی رﯾشه در مناسبات سياسی-طبقاتی دارد.اگر چه معلمان اگاه با درک خصلت به شدت سـرکوبگر جمھـوری
اسالمی اعتراضات خود را صرفا اقتصادی و صنفی معرفی می کنند اما بيانيه ھا و شـعارھاﯾی کـه معلمـان در جرﯾـان اعتراضـات خـود
مطرح می کنند به عينه گوﯾای خصلت سياسی و مترقی اﯾن اعتراضـات اسـت.کمـا اﯾنکـه اعـتراض بـه فـضای اﯾـدئولوژﯾک امـوزش و
پرورش،اعتراض به تبعيد و اخراج و بازداشت معلمان و اعتراض به تسلط نھادھای نظامی ماننـد بـسيج و سـپاه بـر امـوزش و پـرورش
ھمواره در بيانيه ھا و دﯾدگاھھای معلمان جاﯾگاه خاصی داشته است.
از اردﯾبھشت ماه امسال ظاھرا دولت الﯾحه نظام ھماھنگ پرداخت را اجرا کرده است اما شيوه اجرای اﯾن الﯾحه بيشتر به کالھبرداری
شبيه است.در نتيجه اجرای اﯾن الﯾحه حکم معلمان مجرد  ۶٠ھزار تومان و حکم معلمان متاھل  ١٠٠ھزار تومان افزاﯾش ﯾافته است.اما
اﯾن افزاﯾش به ھيچ وجه چيزی نيست که باﯾد در نتيجه اجرای الﯾحه به دست می امد .توضيحاتی که خـواھيم داد مـساله را روشـن
می کند.
جدا از الﯾحه نظام ھماھنگ پرداخت،مطابق قانون ،درﯾافتی معلمان باﯾد ساالنه مطابق بـا تـورم ﯾعـنی حـداقل بيـست درصـد افزاﯾـش
ﯾابد .اﯾن افزاﯾش سال گذشته به جای بيست درصد تنھا ھشت درصد بود.افزاﯾش بيست درصدی امـسال ھـم در احکـام جدﯾـد لحـاظ
نشده است .بنابراﯾن با احتساب اﯾن دو سال باﯾد جدا از نظام ھماھنگ پرداخت حقوق معلمان  ٣٢درصد اضافه می شد.اگـر متوسـط
حقوق معلمان را که تقرﯾبا  ٣۵٠ھزار تومان است در نظر بگيرﯾم اﯾن افزاﯾش تقرﯾبا معادل  ١١٠ھزار تومان است.بنابراﯾن با توجه به اﯾـن
که متوسط افزاﯾش حقوق معلمان در نتيجه به اصطالح اجرای الﯾحه  ٨٠ھزار تومان است می بينيـم کـه دولـت نـه تنھـا الﯾحـه نظـام
ھماھنگ را اجرا نکرده است بلکه حتی افزاﯾش طبيعی حقوق معلمان را نيز لحاظ نکرده اسـت.مـضافا بـر اﯾـن الﯾحـه نظـام ھماھنـگ
پرداخت در سال  ١٣٨۶تصوﯾب شد بنابراﯾن باﯾد اﯾن افزاﯾش از فروردﯾن  ٨۶لحاظ می شد که نشده است.
به راحتی می توان فھميد که اﯾن ارقام به جيب غارتگران ارزش اضافی توليد شده به وسيله کارگران و نگھبانان مسلح انھا در سـپاه و
بسيج رفته است .اﯾن واقعيت قطعا دوباره به براﯾند اعتراضات معلمان خواھد انجاميد به خصوص بـا توجـه بـه اﯾـن کـه مطالبـات قـشر
عظيمی از معلمان اگاه صرفا صنفی نيست و انھا از اﯾن بستر برای بيان اعتراض خود به فضای اﯾدئولوژﯾک اموزش و پرورش،و اعـتراض
به تسلط افراد نظامی بر اموزش و پرورش و فراتر از ان اعتراض به کليت استبداد مذھبی استفاده می کننـد.اعتراضـات اﯾنـده معلمـان
قطعا رادﯾکال تر خواھد بود اما اﯾن اعتراضات برای پيروزی باﯾد متکی بر تجارب اعتراضات و اعتصابات گذشته معلمـان باشـد.بـه ھميـن
دليل تبدﯾل کردن تجارب اعتصابات گذشته به متون تئورﯾک شرط برداشتن گام ھای بعدی است.در ذﯾل چکيده تجارب مبارزات فروردﯾن و
اردﯾبھشت امسال را خواھيم اورد.
تزھاﯾی درباره اعتصاب معلمان

-١بدون فداکاری اگاه ترﯾن معلمان امکان شکل گيری اعتصاب منتفی است.فعاليت برای اگاه سازی و سازماندھی معلمان در شـراﯾط کنونـی قطعـا
عملی فداکارانه است که البته تجربه نشان داده است که اگاه ترﯾن معلمان بدون ھيچ چشم داشتی به اﯾن فداکاری دست می زنند.
-٢برای موفقيت حداکثری اعتصاب تشکيل شورا ﯾا کميته ھای اعتصاب در ھر منطقه ضروری است.کميته اعتصاب در ھـر منطقـه باﯾـد از اگـاه ترﯾـن
معلمانی تشکيل شود که ضرورت مبارزه را بيش از دﯾگران درک کرده و برای پيروزی ان حاظر به فداکاری ھستند.اﯾن کميته ھا باﯾد به شکل نيمـه
علنی و با فعاليت موثر توده معلمان را نسبت به ضرورت پيوستن به اعتصاب اگاه کرده و اندک معلمان اعتصاب شکن را اﯾزوله نماﯾند.نوشتن و تکثير
بيانيه پاﯾانی اعتصاب نيز باﯾد به وسيله اﯾن کميته ھا انجام شود.
-٣اگاه سازی توده معلمان و سازماندھی انھا باﯾد اکيدا مخفيانـه صـورت گـيرد.زﯾـرا اگـر سـازمان دھنـدگان بـه سـرعت بـرای حراسـت شناسـاﯾی
شوند.حراست برای ارعاب دﯾگر معلمان اﯾن افراد را تحت فشار قرار خواھد داد..
-۴اعتصاب نباﯾد خصلتی فرساﯾشی به خود بگيرد.اﯾن اشکال به عينه در بيانيه اعتصاب کانون صنفی معلمان وجود داشت .در شراﯾط کنونی دعوت به
 ٣روز اعتصاب معلمان مردد را به تدرﯾج از اطراف اعتصاب پراکنده خواھد کرد.بھتر است اعتصاب در ﯾک روز انجام گيرد.
 -۵مدﯾران و معاونان مدارس نباﯾد درگير سازماندھی اعتصاب شوند.البته اکثرﯾت مدﯾران و معاونان افراد شرﯾفی ھستند،اما باﯾد دانست که اﯾن افراد
به شدت از سوی حراست برای جاسوسی تحت فشار ھستند و ممکن است تحت فشار حراسـت بـر خـالف وجـدان خـود عمـل کـرده و سـازمان
دھندگان اعتصاب را به حراست معرفی کنند.
-۶برای جذب معلمان در شھرستان ھا و مناطق حاشيه ای ،معلمان پيشرو باﯾد بر اﯾن مساله تاکيد کنند که مبارزه برای افزاﯾش دستمزد وظيفه ھمه
معلمان است .و درست نيست که زنان و مردان معلم در تھران و شھرھای بزرگ باتوم بخورند و انوقت حقوق انھا اضافه شود.
-٧در نھاﯾت کميته ھای اعتصاب که تشکل خودجوش اگاه ترﯾن معلمان است .باﯾد پس از اعتصاب نيز سازمان خود را حفظ کنند.از انجـا کـه ھمـواره
معلمان اگاه و جوان اﯾن کميته ھا را تشکيل می دھند اﯾن کميته در درازمدت باﯾد به محل اشاعه افکار دموکراتيک و سوسياليستی در ميان معلمان
تبدﯾل شود.معلمان جزئی از طبقه پرولتارﯾا ھستند و منافع انھا نيز در نابودی کليت نظام سرماﯾه داری است .اﯾـن کميتـه ھـا باﯾـد در رونـد اعتـالی
مبارزاتی خود با احزاب و گراﯾشات انقالبی متحد شوند.

فرھاد رھا
اردﯾبھشت ١٣٨٨
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ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮات
ﺟﻨﮓ ﺗﺮﻳﺎك  :ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
حزب سوسياليست آمرﯾکا
ترجمه :مھرادميناﯾی
" جنگ ترﯾاک " به واقعه ی ِ ھجوم نظامی برﯾتانيا به چين در سالھای  ١٨٣٩-۴٢و  ١٨۵۶-۶٠ميالدی اطالق می شود که در آن امپراطور چين مجبور
شد امتياز فروش محصوالت مخدر را به بازرگانان انگليسی واگذار نماﯾد .در آن روزگار ترﯾاک در ھندوستان توليد می شد و سود حاصله از خرﯾد و فروش
آن و نيز عواﯾد مالياتی اش صرف تامين ھزﯾنه ی ِ اداری مستعمرات می شد.
در سال  ١٨٣٩کمسيونر سلطنتی چين  ،لين زخو ،به ملکه وﯾکتورﯾا نوشت " :به چه حقی بربرھا مردم چين را با مواد سمی تخدﯾری به نابودی می
کشند؟ شاﯾد آنھا قصد صدمه زدن به ما را نداشته باشند اما سودجوﯾی لگام گسيخته ی ِ آنھا سبب می شود ھيچ اھميتی به آسيب دﯾدن دﯾگران
ندھند .ما از شما می پرسيم عقل و شعور شما کجاست؟ "
نامه او برای ھميشه بی پاسخ ماند.
مسموم کردن " مردم خود"
اﯾن تنھا چينيان نبودند که قربانی سود طلبی بربرھا )ﯾعنی غير چينی ھا ،ب .ا (.شدند بلکه در سال  ١٨۴٠دولت برﯾتانيا  ٢٠٠٠٠٠پوند مواد مخدر وارد
کشور نمود و آن را بطور قانونی در سراسر کشور پخش کرد .مقادﯾر زﯾادی از اﯾن مواد مخدر با نام لودانوم – مخلوطی از الکل  ،ترﯾاک و طعم دھنده ھا
– به عنوان مسکن ھای قوی و عمومی  ،آرام بخش ھا و خواب آورھا در انگلستان توزﯾع شد .زنان اشراف از اﯾن دارو برای برطرف کردن عوارض به جا
مانده از بيماری سل و زنان طبقه ی ِ کارگر از آن برای خواب کردن کودکان خود در طی ساعات طوالنی کار در مراکز توليد استفاده می کردند.
امروزه تجارت ترﯾاک و مواد مخدر جانبی غيرقانونی است  .البته غيرقانونی بودن مانع توليد و توزﯾع و مصرف مواد مخدر  ،خصوصا" ھروئين  ،در سطح
وسيع نيست .در ضمن امروزه تجارت مواد مخدر به صورت امری مھندسی شده و پيچيده در آمده و "لردھای مواد مخدر " ھمچون اربابان سابق دوران
وﯾکتورﯾاﯾی ضمن به جيب زدن سود ھای سرشار از راھکارھای بظاھر قانونی ھم استفاده می کنند.
مواد مخدر و افغانستان
امروزه مرکز جھانی توليد ترﯾاک در افغانستان است)براساس آمارھای سال  ٩٣ ، ٢٠٠٧درصد مواد مخدر عرضه شده در سراسر جھان از افغانستان
بدست آمده است( .بطور دقيقتر توليد ترﯾاک در سه منطقه ی ِ مرزی افغانستان تمرکز ﯾافته است  :در شمال غرب که منطقه جمھوری ھای بعد از
فروپاشی شوروی را از طرﯾق تاجيکستان  ،در غرب که تجارت از طرﯾق اﯾران و مھمتر از ھمه در جنوب که تجارت از طرﯾق پاکستان را پوشش ميدھد.
در ضمن تجارت داخلی افغانستان نيز رشد معتنابھی کرده است.
درآمد ساالنه ی ِ افغانستان از تجارت ترﯾاک رقمی بالغ بر  ۴ميليارد دالر است .اﯾن رقم  ١۴برابر کل تجارت قانونی اﯾن کشور است ) حبوبات و دانـه
ھای روغنی  ،پشم  ،کتان  ،منسوجات و فرش و قالی و  . (...بنابراﯾن در اقتصاد افغانستان ترﯾاک مقامی باالتر از نفت در کشورھای با اقتصاد نفتی
دارد .تنھا ﯾک چھارم از اﯾن درآمد سرسام آور نصيب کشاورزان توليد کننده ی ِ مواد مخدر می شود و بقيه ی ِ آن مبالغ بين قاچاقچيان  ،عوامل دولت ،
سياستمداران  ،مقامات نظامی و جنگ ساالران که کنترل منطقه را در دست دارند و تجارت مواد مخدر را کنترل می کنند  ،تقسيم می شود ) گرچه
علی الظاھر دخالت مستقيمی در امر تجارت ندارند(.
تا آنجا که ما مطلعيم مناطق شمال غربی افغانستان و پاکستان درگير عمليات جنگی ھستند .اﯾن جنگ ﯾکی از عالﯾق عمده ی ِ اوباما است و باﯾـد
انتظار داشت که اﯾن جنگ گسترش ﯾابد .در ﯾک سو آمرﯾکا  ،ناتو  ،رژﯾم دست نشانده ی ِ آنھا درافغانستان به رﯾاست حامدکرزای و نخبگـان ھـوادار
آمرﯾکا در حکومت پاکستان و در جبھه ای دﯾگر طالبان افغانستان و پاکستان و متحدان اسالم گرای آنھا در منطقه .و در ميـان اﯾـن دو جبھـه  :جنـگ
ساالران و سياستمداران و ماموران محلی ) بسته به اﯾن که کدام طرف بيشتر بپردازد(.
چه رابطه ای بين جنگ و تجارت مواد مخدر وجود دارد؟
نخست اﯾنکه غلبه ی ِ تجارت مواد مخدر در اقتصاد افغانستان محصول جنگ طوالنی و درازمدتی است که امپرﯾاليستھا بر منطقه تحميل کرده اند .و
دﯾگر اﯾنکه ھمين شراﯾط جنگی شيوه ی ِ منحصربفردی از درآمد زاﯾی را سازمان داده است که مردم منطقه از طرﯾق آن شکمھای خود و زن و بچـه
شان را سير می کنند .محصوالت تخدﯾری نياز چندانی به مراقبت و مواظبت ) مثل گندم و جو و ساﯾر غالت و ( ...ندارند و مناسبترﯾن محصول بـرای
مناطق جنگی و شراﯾط غيرقابل پيش بينی حاصل از عمليات جنگی ھستند.
جنگ جدﯾد ترﯾاک
ھمه ی ِ بازﯾگران  ،محتمال" به استثنای اﯾاالت متحده و ناتو  ،مستقيما" در تجارت مواد مخدر سھيم ھستند .ھيچ استثناﯾی در اﯾـن ميانـه نيـست.
طالبان  ،جنگ ساالران  ،مقامات محلی و سياسی رژﯾم ھای کابل و اسالم آباد در امر تجارت دخيل اند .برای مثال برادر حامد کرزای ﯾکـی از عمـده
ترﯾن عوامل تجارت مواد مخدر است .ھمه کمابيش از نظر اقتصادی به ترﯾاک وابسته اند .پاکستان از کمکھای آمرﯾکا بھره مند می شود و ساﯾر منابع
تامين مالی خود را دارد اما ھمچنان به درآمد تجارت مواد مخدر وابسته است :کاميونھاﯾی که ملزومات نيروھای ناتو مستقر در افغانستان را حمل می
کنند در برگشت مواد مخدر می آورند .به اﯾن ترتيب بخش اعظم ھزﯾنه ی ِ جنگ را تجارت مواد مخدر تامين می کند .اﯾن پول ھا صرف خرﯾد تسليحات
و اجير کردن نيرو می شود .به اﯾن ترتيب  ،جنگ نه تنھا برای کنترل منطقه بلکه ھمچنين – و مھمتر از ھمه – برای کنترل تجارت مواد مخدر منطقه
ھم است  .ھمانگونه که در کنگو  ،جنگ بطور ھمزمان ھدف و ابزار کنترل منابع غنی اوره آھن منطقه است  .اگر کنگو صـحنه ی ِ " جنـگ موباﯾـل "
است افغانستان ھم صحنه ی ِ " جنگ جدﯾد ترﯾاک " است.
ترﯾاک و نقش آمرﯾکا
بررسی نقش ترﯾاک در سياست آمرﯾکا در خصوص افغانستان مشکل است .غيرقانونی بودن وضعيت تجارت ترﯾاک مانع بروز عالﯾق آشکار دولت آمرﯾکا
در اﯾن خصوص می شود ھرچند که شواھد غير قابل انکاری از تاثير پنھانی اﯾن تجارت سودآور بر دولتمردان و سياستمداران آمرﯾکا و آنانکـه بـه امـر
تجارت غيرقانونی مشغولند) جناﯾات سازمان ﯾافته( وجود دارد .الزم است در نظر داشته باشيم که بخش عمده ای از بازار مواد مخدر آمرﯾکا در درجه
نخست از آمرﯾکای جنوبی و نه از افغانستان تامين می شود.
دولت اﯾاالت متحده بطور رسمی " استراتژی مبارزه با مواد مخدر " را در افغانستان دنبال می کند  .آمرﯾکا به کشاورزان پيشنھاد کمک مالی داده تا از
توليد خشخاش دست بردارند و به توليد گندم بپردازند .حتا اگر نيات آمرﯾکا انسان دوستانه و بدون شيله و پيله باشد و حتـا اگـر از نظـر مـالی اﯾـن
سياست تامين گردد  ،شراﯾط جنگی و سياست ھای متحدان آمرﯾکا در تامين منابع مالی جنگ مانع عمده در به ثمر نشستن اﯾن استراتژی اسـت.
ضمنا" باﯾد خاطر نشان نمود  CIAبطور سنتی با تجارت بين المللی و داخلی مواد مخدر مرتبط است ) و تاکنون اﯾن سياست را حفظ نموده است( و
برای تامين ھزﯾنه ھای عمليات ھای مخفی به فروش مواد مخدر نيز دست می زند و ھيچ نقش مثبتی در مبارزه با مواد مخدر ندارد.
ارﯾبھشت ١٣٨٨
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ﻛﺮده و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ آن را ﺑﻪ

ﭘﻮﺋﻞ ﻻﻓﺎرگ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ “ﺑﺪﻳﻞ”

ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ

کارگر :ولی اگر اربابان نباشند چه کسی به من کار میدھد؟
سوسياليست :اين سؤالی ست که به مراتب از من پرسيده می شود؛ بگذاريد که آن را بشکافيم .برای اين که کاری انجام شود ،سه چيز الزم
میباشد :يک کارگاه ،ماشين آالت ،و مواد خام.
ک :درست.
س :چه کسانی کارگاه را میسازند؟
ک :بنّايان.
س :چه کسانی ماشين آالت را میسازند؟
ک :مھندسان.
س :چه کسانی پنبه ای را که شما می ريسيد ،کاشتند؟ چه کسانی پشمی را که ھمسرتان می ريسند ،چيدند؟ و چه کسانی فلزات معدنی را که
پسرتان بر سندان کوبيدند ،حفاری کردند؟
ک :کشاورزان ،چوپان ھا ،معدنچيان – کارگرانی ھمانند خودم.
س :پس شما ،ھمسرتان ،و پسرتان فقط زمانی می توانيد کار کنيد که تعدادی ديگر از کارگران نقداً به شما ساختمان ھا ،ماشين آالت ،و مواد خام
عرضه کرده اند.
ک :بلی ،ھمينطور بوده؛ من نمیتوانم بدون پنبه و دستگاه بافندگی چيت ببافم.
س :خوب پس اين سرمايه دار يا ارباب نيست که به شما کار می دھد ،بلکه بنّا ،مھندس ،شخم زن است .آيا شما می دانيد که ارباب شما چگونه
تمامی اشياء که شما برای کارتان نياز داريد را فراھم کرده است؟
ک :ارباب آنھا را خريده است.
س :چه کسی اين پول را به او داد؟
ک :من چه میدانم .از پدرش يک مقدار پول به او ارث رسيده .حاال يک ميليونر شده.
س :آيا او اين ميليونھا را به خاطر کار با ماشين آالتش و ريسندگی پنبه بدست آورده است؟
ک :امکانش خيلی کم است .از طريق به کار کشيدن ما میباشد که ميليونھايش را بدست آورده است.
س :پس او از طريق ولگردی پولدار شده است؛ آن تنھا راه ثروتمند شدن میباشد .آنان که کار می کنند صرفاً به آن اندازه درآمد دارند که بتوانند با آن
زنده بمانند .ولی ،به من بگو ،که اگر شما و کارگران ھمکارتان کار نمی کرديد ،آيا ماشين آالت اربابتان زنگ نمی زد ،حشرات پنبهاش را نمی خورد؟
ک :اگر ما کار نکنيم ھمه چيز درون کارگاه داغان و خراب خواھد شد.
س :نتيجتاً ،با کار کردنتان شما از ماشين آالت و مواد خام الزم برای کار خود نگھداری می کنيد.
ک :اين درست است؛ من ھيچگاه فکر اين را نکرده بودم.
س :آيا اربابتان مراقب آنچه در کارگاھش میگذرد ،ھست؟
ک :نه چندان؛ او روزانه يک گشتی می زند تا ما را در ھنگام کار ببيند .ولی از ترس اينکه شايد دست ھايش کثيف شود آنھا را از جيب ھايش بيرون
نمی آورد .در کارگاه ريسندگی ،که ھمسر و دخترم کار می کنند ،اربابان ھيچگاه ديده نمی شوند ،با وجود اينکه چھار نفر می باشند .در کارخانه ی
ذوب فلزی که پسرم در آن کار میکند ،اربابان نه فقط که ھيچگاه ديده نمی شوند ،بلکه شناخته نيز نيستند ،حتی سايه شان در » شرکت با
مسئوليت محدود«  ،که صاحب کارخانه بوده ،ديده نمی شود .فرضاً شما و من پانصد فرانک پس انداز داشته باشيم ،ما می توانيم يک سھم در
کارگاه بخريم ،و يکی از اربابان بشويم ،بدون اينکه ھيچگاه پايمان را در آنجا بگذاريم.
س :پس چه کسی امور را در اين محل که به اين اربابان سھامدار متعلق بوده اداره و نظارت میکند؟ و يا در خود کارگاه شما که يک ارباب دارد ،از
آنجايی که اربابان ھيچگاه حاضر نمی باشند ،يا به ندرت حاضرند که آن را به حساب نمی توان آورد؟
ک :مديران و سرکارگران.
س :ولی اگر اين کارگرانند که کارگاه را ساخته ،ماشين آالت را ساخته ،و مواد خام را توليد کردهاند؛ اگر اين کارگرانند که تداوم کار ماشين آالت را
ممکن سازند ،و مديران و سرکارگران که کار را ھدايت می کنند ،پس ارباب چه کاری را انجام میدھد؟
ک :ھيچ چيز ،به جزء استخاره کردن!
س :اگر راه آھنی از اينجا تا کره ماه موجود بود ،ما می توانستيم که اربابان را بدون بليط برگشت به آنجا بفرستيم ،و کار بافندگی ی شما ،ريسندگی
ی ھمسرتان ،قالبسازی پسرتان ،مانند سابق ادامه می يافت .آيا شما می دانيد که سودی که اربابتان در سال اخير به جيب زده چقدر بود؟
ک :ما محاسبه میکنيم که او میبايست که صد ھزار فرانک بدست آورده باشد.
س :روی ھم رفته او چه تعداد کارگرِ زن ،مرد و بچه به کار گرفته است؟
ک :صد نفر.
س :آنان چه مقدار حقوق میگيرند؟
ک :به طور متوسط صد فرانک ،وقتی که حقوقھای مديران و سرکارگران را ھم حساب کنيم.
س :پس صد کارگری که در کارگاه کار میکنند روی ھم صد ھزار فرانک مزد می گيرند ،البته به طوری بخور و نمير ،در حالی که اربابتان صد ھزار
فرانک را بدون انجام کاری به جيب میزند .اين دويست ھزار فرانک ازکجا آمده؟
ک :از آسمان که نيامد ،من ھيچوقت باران » فرانك« نديدم.
س :اين کارگران اين کارگاه میباشند که صد ھزار فرانک حقوق خود را ايجاد کرده اند و به عالوه ،صد ھزار فرانک سود ارباب را ،که بخشی از آن را
برای خريد ماشين آالت استفاده کرده است.
ک :اين را کسی نمیتواند انکار کند.
س :پس اين کارگران میباشند که پول را توليد کرده که ارباب صرف خريداریِ ماشين آالت جديد میکند .اين مديران و سرکارگران ،بردگان مزدی مانند
خود شما بوده ،که توليد را ھدايت می کنند .پس نقش ارباب در کجا قرار دارد؟ او به چه دردی می خورد؟
ک :به درد استثمار کارگران می خورد.
س :بگوييد ،که به درد غارت کارگر می خورد .اين خيلی روشنتر و دقيقتر است.
*.منبع :اين مقاله در سپتامبر سال  ١٩٠٣در نشريه »سوسياليست« منتشر شد.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ

و.اي.ﻟﻨﻴﻦ  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﻬﺮداد ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ

آن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ

در اجرای مسئوليت نشر دو ارگان سوسيال-دمکراتيک – ﯾک مجله علمی  ،سياسی و ﯾک روزنامه ی ِ سراسری طبقه ی ِ کارگر روسـيه – ضـروری
دﯾدﯾم چند کلمه ای راجع به برنامه ھا  ،اھداف مبارزاتی و درکی که از وظاﯾف مان دارﯾم  ،بيان نماﯾيم.
ما در حال گذر از دورانی بغاﯾت مھم در تارﯾخ سوسيال دمکراسی روسيه و جنبش طبقه ی ِ کارگر روسـيه ھـستيم .ھمـه ی ِ شـواھد  ،حـاکی از
رسيدن ِ جنبش ِ ما به مرحله ای سرنوشت ساز است .جنبش چنان گسترده شده و شاخه ھای تنومندی در گوشه و کنارروسيه گـسترانده کـه
اﯾنک با اشتياقی مھار نشدنی می کوشد خود را متحد و ﯾکپارچه نماﯾد  ،فرمی عالی بخود بگيرد و سازمان و شکل متعينی بيابد.در واقع ،وﯾژگـی ِ
چند سال گذشته  ،بسط ِسرﯾع و حيرت انگيز اﯾده ھای سوسيال-دمکراتيک در ميان اندﯾشمندان ِ ما  ،و نمود ِ ھم زمان آنھا در اﯾده ھای اجتماعی ،
سبب ظھور جنبش ِ کامال" مستقل ِ پرولتارﯾای ِ صنعتی شده که آغاز به اتحاد و مبارزه بر عليه سـتمگران کـرده و مبـارزه ی ِ پرشـور خـود را بـرای
سوسياليسم به نماﯾش گذاشته است .ھمه جا حلقه ھای مطالعاتی کارگران و روشنفکران سوسيال-دمکرات اﯾجاد شده و اعالميـه ھـای تبليغـی
محلی در ھمه جا به چشم می خورند ،تقاضا برای ادبيات سوسيال-دمکراتيک بيش ازعرضه ی ِ آن شده و دولت تواناﯾی پيگرد و محدود کردن ِ ھمه
جانبه ی ِ جنبش را ندارد.
زندانھا و مناطق تبعيد بيش از حد ظرفيت خود پر شده اند .ماھی نيست که در آن خبر " بدام افتادن" سوسياليستھا در ھمه ی ِ منـاطق روسـيه ،
بازداشت پيک ھای مخفی  ،دستگيری مبلغين و ضبط نوشته ھا و اوراق چاپی  ،به گوش نرسد  ،عليرغم اﯾنھمه اما  ،جنبش ادامه ﯾافته و رشد می
ﯾابد و در مناطق گسترده تری پخش می شود و ھرچه عميق تر در ميان طبقه ی ِ کارگر رﯾشه می دواند و توجه عمومی را بيش از پيش بخود جلب
می کند  .توسعه ی ِ اقتصادی ھمه جانبه ی ِ روسيه و تارﯾخ اندﯾشه ی ِ اجتماعی و جنبش انقالبی اﯾن کـشور  ،تـداوم رشـد جنبـش سوسـيال-
دمکراتيک ِ طبقه ی ِکارگر و غلبه ی ِآن بر موانع رودر رو را تضمين می کند .
اگر بخواھيم خصيصه ی ِاصلی جنبش ما را که اخيرا" به شکلی وﯾژه خود را نماﯾانده توصيف نماﯾيم وضعيت نا متحد و آماتور آن است  .حلقـه ھـای
مطالعاتی محلی تقرﯾبا" در شکل کامال" منفرد از ساﯾر مناطق و – مھمتر از ھمه – از حلقه ھاﯾی که بطور ھمزمان در ھمان مناطق فعال بـوده و در
حال حاضر ھم فعالند  ،اﯾجاد شده و عمل می نماﯾند  .سنت ھای ) مبارزاتی ( تثبيت نشده و تداوم نمی ﯾابند؛ نشرﯾات محلی کامال" اﯾن عدم اتحاد
و نبود ارتباط با آنچه سوسيال-دمکراسی روسيه قبال" به آنھا دست ﯾافته را منعکس می کنند  .بنابر اﯾن  ،به نظر ما دوران حاضر خصوصا" به اﯾن دليل
حياتی است که از اﯾن مرحله ی ِ آماتوری و پراکندگی فراتر رفته و موکدا" نيازمند ِ صعود به مرحله ای باالتر ،متحدتر  ،شکلی بھتر و سـازمان ﯾافتـه
تراست و ما وظيفه ی ِ خود می دانيم تا در جھت پيشبردش تالش کنيم .نيازی به گفتن نيست که عدم اتحاد در مراحـل خـاص و آغـاز نـضج گـيری
جنبش  ،گرﯾزناپذﯾر است و نبود تداوم پس از ﯾک دوره سکون طوالنی در جنبش انقالبی و آغاز دوره ای حيرت انگيز ِاز رشد سرﯾع و ھمه جانبه طبيعی
به نظر می رسد  .ھمچنين شکی نيست که ھمواره تنوع و تفاوت ھاﯾی در شراﯾط محلی و نيز تفاوتھاﯾی در شراﯾط ِ طبقه ی ِکارگر در ﯾک منطقه ودر
مقاﯾسه با مناطق دﯾگربه چشم خواھد خورد و در ﯾک کالم ھمواره جنبه ھای ِ خاصی در ميان نقطه نظرات ِ فعـالين کـارگری محلـی وجـود خواھـد
داشت ؛ اﯾن تنوعات نشانه ای از نيرومندی جنبش و رشد عميق و سالم آن است .اﯾنھمه درست  ،اما  ،عدم اتحاد و نبود سازمان پيآمد ناگزﯾر اﯾـن
تنوعات نيست  .حفظ تداوم و اتحاد جنبش به ھيچ روی به مفھوم نادﯾده گرفتن تنوعات نيست  ،بلکه  ،برعکس  ،اﯾجاد حوزه ی ِ آزادی ِ عمل ِ بسيار
گسترده تر برای آن است.در ھر صورت ،در دوره ی ِ حاضر جنبش  ،به نظر می رسد عدم اتحاد تاثيرات ِ مخربی بر جنبش داشته و ممکن است آن را
به بيراھه بکشاند  :در کل  ،عمل گراﯾی محدود ممکن است جنبش را از شفافيت تئورﯾکی دور کرده و از ﯾک سو  ،رابطـه ی ِ بيـن سوسياليـسم و
جنبش انقالبی روسيه را نابود کرده و به طور ھمزمان ازجھتی دﯾگر رابطه ی ميان سوسياليسم و جنبش طبقه ی ِ کارگر را تخرﯾب نماﯾد .با رجوع به
نوشته ھاﯾی ھمچون کرِدو ] [Credoو ضميمه ی ِ جداگانه به رابوچاﯾا ميسل ”)“Rabochaya Myslسپتامبر  (١٨٩٩می توان ثابت کرد که اﯾن خطرات
خيالی نيستند .ضميمه بطور کامال" مشخص حاکی ازگراﯾشی است که درتـارو پـود روبوچيـا ميـسل ”“Rabochaya Myslنفـوذ کـرده و خـود را در
سوسيال-دمکراسی روسيه نماﯾانده است؛ گراﯾشی که می تواند خطر واقعی اﯾجاد کند و باﯾد با آن به مقابله برخاست .نشرﯾات قانونی روسيه  ،با
تقليد مسخره شان از مارکسيزم تنھا قادرند آگاھی عمومی را به فساد بکشانند و نيز ھرج و مرج وسردرگمی را شدت بخشند که در آن ،برنشتين
مشھور ) مشھور به خاطر ورشکستگی اش ( بتواند در پيشگاه جھانيان اﯾن ادعای خالف واقع را نشر بدھد که اکـثر فعـالين سوسـيال-دمکراسـی
روسيه از وی حماﯾت می کنند.
ھنوز زود است بشود قضاوت کرد اﯾن شکاف تا چه اندازه عميق است و شکل گيری ﯾک گراﯾش خاص تا کجا امکان پذﯾر است ) در حال حاضر اصـال"
تماﯾلی به پاسخ تاﯾيد آميز به اﯾن مسائل ندارﯾم و ھنوز اميد خود را به ھمکاری از دست نداده اﯾم(  ،اما چشم بستن به دشواری اوضاع بسيار مضرتر
از اغراق در انشقاق است ،و ما از صميم ِ قلب به ازسرگيری فعاليت انتشاراتی گروه رھاﯾی کار و مبارزه ای که با تحرﯾف ومبتذل کنندگان سوسيال-
دمکراسی آغاز کرده  ،خوش آمد می گوﯾيم[۴].
از آنچه گفته شد می توان نتيجه گيری کرد:ما سوسيال-دمکراتھای روس باﯾد متحد شده و تمام تالش ھای خود را در جھت شـکل دادن بـه حزبـی
واحد و قوی صرف کنيم تا تحت لوای سوسيال-دمکراسی انقالبی مبارزه بکند.باﯾد تداوم جنبش را حفظ کنيم و بطور سيستماتيک از سازمان جنبش
حماﯾت کنيم .اﯾن نتيجه گيری امری جدﯾد نيست .دو سال پيش سوسيال-دمکراتھای روس -زمانی که نماﯾنـدگان بزرگـترﯾن سـازمانھای سوسـيال-
دمکرات روسيه در بھار سال  ١٨٩٨در کنگره ای گرد ھم آمدند و حزب کارگر سوسيال-دمکرات روس را تشکيل دادند  -مانيفست حزب را منتشر کردند
و رابوچاﯾا گازتا Rabochaya Gazetaرا به عنوان ارگان رسمی حزب قبول کردند .ما به عنوان اعضای حزب کارگر سوسيال-دمکرات روس کامال" با اﯾده
ھای ِ اصلی موجود در مانيفست موافق بوده و اھميت فوق العاده ای به آن  ،به مثابه ی ِ بيان روشن و ھمگانی ِ اھدافی که حزب ما باﯾد در جھـت
عملی کردن آنھا بکوشد  ،قائل ھستيم .در نتيجه ما به عنوان اعضای حزب  ،موضوع وظاﯾف مستقيم و بالفصل خود را به اﯾن شکل عرضه می کنيم :
باﯾد کدام نقشه ی ِ عملی را جھت احيای ِ حزب بر اساس ِ مـستحکمترﯾن مبـانی ممکـن اتخـاذ کنيـم؟ بعـضی از رفقـا ) حتـا بعـضی از گروھھـا و
سازمانھا ( بر اﯾن نظر ھستند که جھت دستيابی به اﯾن ھدف الزم است کار ِانتخاب نھاد مرکزی حزب را از سرگيرﯾم و آن را ملـزم بـه ازسـرگيری ِ
انتشار ارگان حزب بنماﯾيم [۵].ما فکر می کنيم اﯾن تفکر نادرست و در ھر شکل زﯾانبار است .اﯾجاد و تقوﯾت حزب به مفھوم اﯾجاد و تقوﯾت وحدت بين
ھمه ی ِ سوسيال-دمکراتھای ِ روس است ؛ چنين وحدتی با دستور و تصميم گيری و ﯾا بھتر بگوﯾيم با گردھم آﯾی نماﯾندگان حاصل نمی شود ؛ برای
رسيدن به چنين وحدتی باﯾد کار کرد .در نخستين مرحله الزم است انتشارات مشترک حزبی را توسعه داد ،مشترک نه تنھا به اﯾن مفھوم که باﯾد در
خدمت کل جنبش روس باشد و به مناطق مجزا منحصر نشود ،بلکه در ضمن باﯾد بطور کلی مسائل مبتالبه جنبش را مورد بحث قرار داده و به جـای
پرداختن صرف به مسائل منطقه ای به رشد آگاھی طبقاتی پرولتارﯾا در مبارزه شان کمک کند ؛ و نيز مشترک به اﯾن معنی که باﯾد ھمه ی ِ قـوای ِ
انتشاراتی را متحد کرده و باﯾد ھمه ی ِ نحله ھای فکری موجود در ميان سوسيال-دمکراسی روس را  ،نه به مثابه ی ِ کارگران مجزا بلکه به مثابـه
ی ِ رفقای ِ متحد در صفوف سازمان واحد با برنامه و مبارزه ای مشترک  ،تبليغ نماﯾد .عالوه بر اﯾن  ،الزم است سازمانی اﯾجاد شود تا بتواند خصوصا"
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رابطه بين ھمه ی ِ مراکز جنبش را اﯾجاد و حفظ نماﯾد و اطالعات به موقع و کامل جنبش را در اختيار آنھا قرار دھدو نيز نشرﯾات و روزنامه ھای ما را به
طور مداوم به سراسر روسيه برساند.تنھا زمانی که چنين سازمانی اﯾجاد شود  ،تنھا زمانی که پست سوسياليستی روسی اﯾجاد شود  ،حزب بنيان
مناسبی پيدا خواھد کرد و تنھا در آن زمان حزب به ﯾک واقعيت موجود و نيز نيروی سياسی ِ توانمند  ،بدل خواھد شد .ما قصد دارﯾم نيروی ِ خـود را
مصروف نيمه ی ِ نخست اﯾن ھدف بنماﯾيم  ،برای نمونه  ،اﯾجاد نشرﯾات مشترک ؛ زﯾرا به نظر ما مبرم ترﯾن نياز جنبش در حال حاضر و نيز گام ضروری
اوليه برای از سرگيری فعاليتھا ی ِ حزبی ،ھمين مسئله است.
طبيعی است که خصيصه اھداف ما  ،برنامه ی ِ پيشبرد فعاليتھای انتشاراتی ما را تعيين کند.نشرﯾات باﯾد فضای قابل توجھی به مباحث اﯾدئولوژﯾک ،
برای نمونه  ،به تئوری عمومی سوسيال-دمکراسی وتطبيق آن با شراﯾط روسيه اختصاص دھند  .بی شک  ،نياز مبرم جھت پيشبرد بحث گسترده در
خصوص اﯾن مسائل ،در شراﯾط حاضر بوﯾژه با توجه به آنچه فوقا" گفته شد  ،به ھيچ توضيح اضافی نياز ندارد .الزم به گفتن نيست که مسائل تئوری
عمومی بطور جداﯾی ناپذﯾری به اطالعات در مورد شراﯾط تارﯾخی و حال حاضر جنبش طبقه ی ِ کارگر در غرب بستگی دارد.عالوه بر اﯾنھا  ،مـا بطـور
سيستماتيک در نظر دارﯾم ھمه ی ِ مسائل سياسی را مورد بحث قرار دھيم – حزب کارگر سوسيال-دمکرات باﯾد به ھمه ی ِ سواالت اﯾجاد شده در
ھمه ی ِ جنبه ھای حيات روزانه ی ِ ما  ،به ھمه ی ِ مسائل سياست داخلی و خارجی  ،پاسخ گوﯾد و باﯾد در نظر داشته باشيم که ھر سوسـيال
دمکرات و ھر کارگر دارای آگاھی طبقاتی دﯾدگاھھای قاطع در خصوص ھمه ی ِ مـسائل مھـم دارد .بـدون انجـام اﯾـن شـرط ،امکـان تبليـغ و تھييـج
سيستماتيک و گسترده وجود ندارد .بحث در مورد مسائل تئورﯾک و سياسی با بيانيه برنامه حزب که لزوم اجرای ِ آن در کنگره ١٨٩٨مورد تاکيـد قـرار
گرفته  ،مرتبط خواھد بود .در آﯾنده ی ِ نزدﯾک قصد دارﯾم پيش نوﯾس برنامه را منتشر کنيم ؛ بحث اقناعی در مورد آن  ،مطالب کافی در اختيار کنگـره
ی ِ آتی که قرار است برنامه ی ِ کاری اتخاذ کند  ،قرار خواھد داد [۶] .وظيفه ی ِ حياتی دﯾگر  ،به نظر ما  ،بحث در خصوص مسئله ی ِ سازمان و روش
ھای عملی اجرای وظاﯾف محوله است.عدم اتحاد و پيگيری که در باال به آنھا اشاره شد  ،بوﯾژه تاثيرات مخربی بر وضعيت موجـود دﯾـسيپلين حزبـی
وسازمان و شيوه ھای مخفی کاری دارد  .ما سوسيال دمکراتھا باﯾد با صراحت در برابر مردم بپذﯾرﯾم که از کوشندگان قـدﯾمی در جنبـش انقالبـی
روسيه و ساﯾر سازمانھای فعال در صحنه ی ِ مبارزاتی روسيه عقب مانده اﯾم  ،بنابراﯾن الزم است تمام تالش خود را بکار بـبرﯾم تـا خـود را بـه آنھـا
برسانيم  .جلب تعداد بيشتری از طبقه ی ِ کارگرو جوانان روشنفکر به جنبش  ،عقيم گذاشتن پيگردھای مکارانه حکومتی و افزاﯾش شکست برنامـه
ھای دولت نياز حياتی به تبليغ اصول و شيوه ھای سازمان حزبی و مخفی کاری دارد.
چنين تبليغاتی اگر از طرف ھمه ی ِ گروھھای مختلف و ھمه ی ِ رفقای باتجربه حماﯾت شود  ،می تواند و باﯾد بـه آمـوزش جوانـان سوسياليـست و
کارگران منجر شود تا به مثابه ی ِ رھبران جنبش انقالبی بتوانند به کليه ی ِ موانع اﯾجاد شده از سوی پليس اتوکراتيک ِ دولت ِ سـتمگر بـر سـر راه
اجرای برنامه ھای ما فاﯾق آﯾند وقادر باشند در جھت برآوردن ِ ھمه ی ِ نيازھـای ِ تـوده ی ِ کـارگر کـه درعيـن حـال مـشتاقانه در پـی مبـارزه بـرای
سوسياليسم و مبارزه ی ِ سياسی ھستند  ،خدمت کنند .باالخره اﯾنکه  ،ﯾکی از وظاﯾف اساسی منتج از مسائل گفته شده در باال  ،لزوم تجزﯾـه و
تحليل جنبش خودبخودی ) در بين توده ھای کارگر و روشنفکران ما ( است .باﯾد بکوشيم تا جنبـش اجتمـاعی روشـنفکری را کـه نـشان خـود را بـر
سالھای پاﯾانی قرن نوزدھم در روسيه نقش زده و گراﯾشات مختلف و گاھا" متضاد را تلفيق کرده  ،درک نماﯾيم .الزم است به دقت شراﯾط طبقه ی ِ
کارگر را در ھمه ی ِ زمينه ھا ی ِ حيات اقتصادی  ،اشکال و شراﯾط بيداری ِکارگران و مبارزات موجود فعلـی مطالعـه کنيـم تـا بتـوانيم سوسياليـسم
مارکسيستی و جنبش طبقه ی ِ کارگر روس را که رﯾشه در خاک روسيه زده  ،در ﯾک مجموعه ی ِ واحد متحد کنيم و اﯾضا" قادر به تلفيق خيزش ھای
خود بخودی توده ی ِ مردم با جنبش انقالبی روسی بشوﯾم .حزب سوسيال-دمکرات طبقه ی ِ کارگر روسيه تنھا زمانی می تواند اﯾجاد شود که اﯾـن
ارتباطات بوجود آﯾد  ،زﯾرا سوسيال-دمکراسی تنھا جھت خدمت به جنبش خودبخودی طبقه ی ِ کارگر بوجود نمی آﯾد ) آنگونه کـه اﯾـن روزھـا گاھـا"
بعضی از" کارگران عملی " ما می اندﯾشند( بلکه ھدف تلفيق سوسياليسم با جنبش طبقه ی ی کارگر است.و تنھا با اﯾن تلفيق است که پرولتارﯾای
روس قادر خواھد شد وظيفه ی ِ بالفصل سياسی خود را که ھمانا آزاد کردن روسيه از ﯾوغ اتوکراسی ستمگر است  ،به انجام رساند.
تقسيم اﯾن وظاﯾف و مسائل بين مجله و روزنامه دقيقا" با تفاوت در ساﯾز و وﯾژگی اﯾن دو نشرﯾه مشخص خواھد شد – مجله اساسا" نقش تروﯾجی
تبليغی و روزنامه وظيفه ی ِ تبليغی تھييجی بر عھده خواھد داشت .اما ھمه ی ِ جنبه ھـای جنبـش باﯾـد در مجلـه و روزنامـه منعکـس شـوند .مـا
مخصوصا" می خواھيم بر مخالفت خود با اﯾن دﯾدگاه که روزنامه ی ِ کارگری باﯾد مطالب خود را منحصرا" به موضوعات بالفصل و مستقيم در رابطه بـا
جنبش خودبخودی طبقه ی ِ کارگر اختصاص دھد و بقيه ی ِ مطالب مربوط به تئوری سوسياليستی  ،علوم  ،سياست و مسائل مربـوط بـه سـازمان
حزب را به مجله ی ِ روشنفکری واگذار کند  ،اصرار بورزﯾم .درست بر عکس  ،الزم است ھمه ی ِ حقاﯾق مسلم و تجليات جنبش طبقه ی ِ کـارگر بـا
مسائل ذکر شده تلفيق شود و باﯾد انوار تئوری بر ھر حقيقت مجزا بتابد و تبليغ بر سر مسائل سياسی و سازمان حزبی باﯾد در ميان توده ھای وسيع
کارگر جاری شود و اﯾن مسائل با کار تھييجی عجين شود .شکلی از کار تھييجی – تھييج بوسيله استفاده از اعالميه ھای منتشره ی ِ محلی  -کـه
بدون ھيچ استثناﯾی بر جنبش غالب بوده  ،درحال حاضر نامناسب است ؛ اﯾن کار محدودﯾت دارد زﯾرا از حوزه ی ِ محلی و عمـدتا" مـسائل اقتـصادی
فراتر نمی رود .الزم است تالش کنيم تا با استفاده از روزنامه که باﯾد حاوی ِ اطالعات ِ معمول ِ مربوط به رنج و درد اعتصابات کارگران و ساﯾر اشـکال
مبارزات پرولتاری باشد  ،شکل عالی تری از آژﯾتاسيون را جانشين آن کنيم ؛ عالوه بر اﯾن باﯾد ھمه ی ِ نمودھـای ِاسـتبداد سياسـی را در سراسـر
روسيه با توجه به اھداف نھاﯾی سوسياليسم و وظاﯾف سياسی پرولتارﯾای روسيه جمع بندی کامل کنيم .الزم است اﯾن گفته ی ِ پی.بی.آکسلرد را
به مثابه ی ِ شعار عملی ِ فعاليت ھای سوسيال-دمکراسی روس و نـيز شـعار برنامـه ی ِ انتـشاراتی در آﯾنـده ی ِ بـسيار نزدﯾـک قـرار دھيـم کـه
گفت ":مرزھای فعاليت راگسترش و حيطه ی ِ فعاليت ھای تبليغی  ،تھييجی و سازمانی را توسعه دھيد".
اﯾنک بطور طبيعی مساله ای رخ می نماﯾد :اگر قرار است نشرﯾات مورد نظر در خدمت متحد کردن ھمه ی ِسوسيال-دمکراتھای روس و گردآوردن آنھا
در حزب واحد باشند  ،باﯾد تمام انوار اندﯾشه  ،ھمه ی ِگراﯾشات وﯾژه ی ِ محلی و ھمه ی ِ روش ھای عملی متفاوت را منعکس کنـد  .چگونـه مـی
توانيم وجوه مختلف اندﯾشه را با پيگيری ِ سياست نوشتاری ﯾکدست برای اﯾن نشرﯾات  ،تلفيق نماﯾيم؟ آﯾا اﯾن نشرﯾات باﯾد ملغمه ای از اندﯾشه ھای
مختلف باشند ﯾا باﯾد گراﯾشی مستقل و کامال" صرﯾح را نماﯾندگی کنند؟
ما گزﯾنه ی ِ دوم را قبول دارﯾم و اميدوارﯾم که ارگان با گراﯾشی معين ثابت کند که ھم در ھدف خود برای بيان دﯾدگاه ھای مختلف و ھـم در پلميـک
ھای رفيقانه ميان شرکت کنندگان محق است ) ھمچنان که در سطور زﯾر نشان خواھيم داد( .دﯾدگاھھای ما در تطابق کامل با اندﯾشه ھای بنيادی
مارکسيسم است ) اندﯾشه ھاﯾی که در مانيفست کمونيست و برنامه ھای سوسيال-دمکراتھا در اروپای غربی مطرح شده اند(؛ مـا بـر انکـشاف ِ
مداوم اﯾن اندﯾشه ھا بر اساس آرمان ھای مارکس و انگلس اصرار دارﯾم و قاطعانه ادعا ھای اصالحی اپورتونيستی و دوپھلو ی ِ برنشتينی را که اﯾنک
مد روز شده  ،مردود می شمارﯾم .ھمچنانکه دﯾدﯾم وظيفه ی ِ سوسيال-دمکراسی سازماندھی مبارزات طبقاتی پرولتارﯾا جھت پيشبرد مبارزه برای
دستيابی به اھداف اصلی و نھاﯾی خود و نيز تجزﯾه و تحليل شراﯾطی که روشھای ابزار ھداﯾت اﯾن مبارزه را مشخص می کند  ،است " .رھاﯾی طبقه
ی ِ کارگر تنھا به دست خود ِ طبقه ی ِ کارگر ميسر است " [٧].اما از آنرو که سوسيال-دمکراسی را از جنبش طبقه ی ِ کارگر جدا نمی دانيم  ،نباﯾد از
ﯾادببرﯾم که در کل  ،ھدف سوسيال-دمکراسی نماﯾندگی منافع طبقه ی ِ کارگر در ھمه ی ِ کشورھا خواھد بود  .سوسيال-دمکراسی نباﯾد کورکورانه
در برابر مرحله ی ِ خاصی از جنبش  ،در شراﯾط مکانی و زمانی وﯾژه به سجده بيافتد .به باور ما الزم است سوسيال-دمکراسی از ھر جنبش انقالبی
بر عليه سيستم اجتماعی و اقتصادی حاکم پشتيبانی کند و ھدف اش کسب قدرت توسط طبقه ی ِ کارگر  ،سلب مالکيت از سلب مالکيت کنندگان
وبنای جامعه ای سوسياليستی باشد .ما قوﯾا" ھر تالشی را برای تضعيف و ﯾا تخفيف ِ وﯾژگی انقالبی سوسيال-دمکراسی که در واقع حزب انقـالب
اجتماعی است محکوم کرده و بيباکانه در برابر ھر طبقه ای که به پشتيبانی از سيستم اجتماعی حاضر برآﯾد خـواھيم اﯾـستاد .خصوصـا" معتقدﯾـم
وظيفه ی ِ تارﯾخی سوسيال-دمکراسی روس سرنگونی خودکامگی است :وظيفه ی ِ معين سوسيال-دمکراسی اﯾفای نقش مبارزان پيشرو در صفوف
دمکراتھای روس است ؛ وظيفه ی ِ معين سوسيال-دمکراسی دستيابی به ھدفی است که توسعه ی ِ اجتماعی روسيه در برابرش قرار داده است ،
وظيفه ای که از مبارزان پرافتخار جنبش انقالبی روسيه به ارث رسيده است .تنھا با ارتباط جداﯾی ناپذﯾر مبارزات اقتصادی و سياسی و تنھا از طرﯾـق
گسترش تبليغ و تھييج در ميان الﯾه ھای ھرچه وسيعتر طبقه ی ِکارگراست که سوسيال-دمکراسی می تواند به اھداف اش ناﯾل شود.
از اﯾن دﯾدگاه) در اﯾنجا اشاره ای کلی به آن شده است  ،زﯾرا جزئيات کامل تر از سوی گروه رھاﯾی کار به طرق مختلف از جمله در مانيفـست حـزب
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کارگر سوسيال-دمکرات روس و در پيشنھاد به نامه – اعالميه ی ِ  ،وظاﯾف سوسيال دمکراتھای روس ] [١و در جنبـش طبقـه ی ِ کـارگر در روسـيه

] مبانی برنامه ی ِ سوسيال-دمکراسی روس [ ( عرضه شده است .ما با اتکا به اﯾن اندﯾشه ھا قادرﯾم با ھمه ی ِ مسائل عملی و نظری برخورد کنيم
و خواھيم کوشيد تجليات جنبش طبقه ی ِ کارگر و اعتراضات دمکراتيک در روسيه را با اﯾن اندﯾشه ھا پيوند زنيم .گرچه ما وظاﯾف انتشاراتی خود را از
موضع گراﯾشی خاص انجام می دھيم ولی ابدا" قصد عرضه یِ ِ ھمه ی ِ دﯾدگاھمان در خصوص مسائل جزئی از جانب کل سوسيال-دمکـرات ھـای
روس را ندارﯾم ؛ ما منکر وجود تفاوت ھا نيستيم و نمی خواھيم اختالف نظرھا را پنھان و ﯾا نابود کنيـم  .بـرعکس  ،عالقمنـدﯾم نـشرﯾات مـا ارگـان
مباحثات در مورد ھمه ی ِ مسائل از جانب ھمه ی ِ سوسيال-دمکرات ھای روس با تمام نحله ھای فکری باشد .ما مخالف پلميک بين رفقا نيستيم ،
بلکه برعکس  ،آماده اﯾم تا فضای کافی در نشرﯾات مان به آنھا بدھيم .پلميک آزاد با شرکت ھمه جانبه ی ِ سوسيال-دمکـرات ھـا و کـارگران دارای
آگاھی طبقاتی با ھر اندﯾشه ای ضروری و پذﯾرفتنی است  ،از آن روکه به روشن شدن عمق اختالفات موجود ،امکان بحث بر سر موضوعات مورد جدل
از ھر زاوﯾه ونيز مبارزه با تند روی ھاﯾی که ممکن است نماﯾندگان دﯾدگاھھای متنوع  ،گروھھای متفاوت ِ محلـی و " متخصـصين " مختلـف ِ جنبـش
انقالبی  ،گرفتار آن بشوند  ،کمک می کند  .در واقع به نظر ما ﯾکی از موانع جنبش در حال حاضر نبود پلميک آزاد بين دﯾدگاھھای پذﯾرفته شـده ی ِ
متنوع و تالش برای سرپوش گذاشتن بر اختالف نظر در خصوص مسائل بنيادی است.
عالوه بر اﯾن  ،به نظر ما  ،اگر قبول داشته باشيم که طبقه ی ِ کارگر و سوسيال-دمکراسی روس به مثابه ی ِ پيشاھنگ مبـارزه بـرای دمکراسـی و
آزادی سياسی ھستند  ،آنگاه باﯾد بکوشيم تا نشرﯾات ما ارگان جنرال-دمکراتيک ) دمکراسی ھمگانی ( شوند .اﯾن امر نه به اﯾن دليل است که می
خواھيم برای لحظاتی گذرا آنتاگونيسم ميان پرولتارﯾا و ساﯾرطبقات را فراموش کنيم و نه به اﯾن دليل است کـه بخـواھيم حتـا انـدکی در امـر مبـارزه
طبقاتی کوتاه بياﯾيم  ،بلکه می خواھيم تمام سواالت دمکراتيک را عرضه کنيم و مورد بحث قرار دھيم و خـود مـان را صـرفا" در چھـارچوب مـسائل
محدود پرولتاری مقيد نکنيم ؛ از اﯾن رو تمام نمودھا و مظاھر ستم سياسی را آشکارا به بحث خواھيم گذاشت و ارتباط بين جنبش طبقه ی ِ کارگر و
ھمه ی ِ اشکال مبارزه ی ِ سياسی را نشان داده و تمام مبارزﯾن صادق را بدون توجه بـه دﯾـدگاه ﯾـا وابـستگی طبقـاتی شـان بـه مبـارزه بـر عليـه
اتوکراسی فراخوانده و تمام تالش خود را بکار خواھيم گرفت تا اثبات کنيم که طبقه ی ِ کارگر تنھا نيروی ِ انقالبی است که تا به آخر برعليه استبداد و
خودکامگی می رزمد.در نتيجه گرچه ما در گام نخست دست ﯾاری به سوی ِ سوسياليستھای ِ روس و کارگران دارای آگاھی طبقاتی دراز می کنيـم
اما تنھا به ﯾاری ِ آنھا چشم نخواھيم دوخت .ما ھمه ی ِ کسانی را که تحت ستم رژﯾم سياسی حاضر در روسيه قرار گرفته و نيز آنھاﯾی را که در راه
رھاﯾی مردم روسيه از ﯾوغ بردگی ِ سياسی شان می رزمند خطاب قرار می دھيم تا از نشرﯾاتی که وقف سازماندھی جنبش طبقـه ی ِ کـارگر در
قالب حزب سياسی انقالبی خواھد شد  ،حماﯾت کنند  ،ما به اﯾن اميد صفحات نشرﯾه را در اختيار آنھا قرار می دھيم که تمام جناﯾات و سـياھکاری
ھای حکومت مطلقه روسيه را افشا نماﯾند .ما اﯾن درخواست را با اﯾن اميد انجام می دھيم که اطمينان دارﯾم پرچم مبارزه ی ِ سياسـی برافراشـته
شده از سوی ِ سوسيال دمکراسی روسی  ،می تواند و باﯾد درفش ھمه ی ِ مردم شود.
وظيفه ای که ما بر عھده گرفته اﯾم بسيار وسيع و فراگير است  ،شاﯾد بشود گفت از توان ما به تنھاﯾی خارج است  ،اگر با توجه به تمام تجارب قبلی
مان به اﯾن نتيجه ی ِ قاطع نرسيده بودﯾم که اﯾن وظيفه ی ِ حياتی کل جنبش است و اگر به ھم راﯾی و ھمراھی صادقانه و پيگيرِ  -١ :اکثر سـازمان
ھای حزب کارگر سوسيال-دمکرات روسيه و گروھھای مستقل کارگری سوسيال-دمکرات در شھرھای مختلف ؛  -٢گروه رھاﯾی کار که سوسيال –
دمکراسی روسيه را بنيان نھاده و ھمواره تحت رھبری تئورﯾسين ھا و نماﯾندگان صاحب قلم اش بوده ؛  -٣تعدادی از افرادی که ھيچ وابـستگی بـه
ھيچ ﯾک از گروھھا ندارند اما با جنبش سوسيال-دمکراتيک طبقه ی ِ کارگر ھمراھند اما فی الواقع خدمتی به آن نکرده اند  ،نداشتيم  ،چنين قاطعانه
اقدام به اﯾن کار عظيم نمی کردﯾم .ما تمام تالش خود را برای به انجام رساندن درست ِ بخشی از وظيفه ی ِ سترگ انقالبی که برگزﯾده اﯾم  ،انجام
خواھيم داد .می کوشيم تا ھمه ی ِ رفقا نشرﯾات ما را از آن ِ خود بدانند  ،نشرﯾاتی که ھمه ی ِ گروھھا با بزرگواری خود اطالعات مربوط به جنبش را
در اختيارش قرار خواھند داد و اندﯾشه ھای خود را در آنھا منتشر خواھند کرد  ،بر نياز خود به داشـتن نـشرﯾه سياسـی صـحه خواھنـد گذاشـت و
تجربيات خود را با دﯾگران سھيم خواھند شد و صدای خود را با استفاده از مطبوعات سوسيال-دمکراتيک بلند خواھند کرد و در ﯾک کالم ،از ابزاری بھره
مند خواھند شد که از طرﯾق آن به جنبش خواھند آموخت و از آن خواھند آموخت .تنھا از اﯾن طرﯾق است که اﯾجاد ارگان اصـيل سوسـيال-دمکراتيـک
سراسری روسيه امکان پذﯾر خواھد شد.سوسيال-دمکراسی روسيه قبال" در شراﯾط مخفی محصور بـوده و در آن گروھھـای مختلـف و حلقـه ھـای
مطالعاتی ِجدا افتاده کار خود را انجام می دادند .زمان آن فرا رسيده تا در راه دفاع علنی از سوسياليسم و مبارزه سياسی بپا خيزﯾم .اﯾجاد سوسيال-
دمکراسی سراسری روسيه نخستين گام در اﯾن راه خواھد بود.

تارﯾخ تحرﯾر :نوشته شده در بھار١٩٠٠
انتشار :چاپ نخست در جلد چھارم نوشته ھای پراکنده لنين در سال  .١٩٢٥منتشرشده از روی دست نوشته ای به خط فردی ناشناس .
منبع :مجموعه آثار لنين  ،انتشارات پروگرس،١٩٦٤ ،مسکو،ج،٤ص٣٢٠-٣٣٠
ترجمه :مھرداد ميناﯾی ،به سفارش سردبيری “بسوی انقالب”
رونوﯾسی :ر.سيمباال و د .والترز
دامين پابليک :آرشيو لنين در اﯾنترنت) .(٢٠٠٣ھرگونه کپی  ،توزﯾع و استفاده از اﯾن اثر آزاد است.
لطفا" منبع ” “Marxists Internet Archiveرا ذکر نمائيد.
ﯾادداشتھا
] [١مراجعه کنيد به چاپ حاضر ج،٢ص٣٢٣
]  [٢اﯾسکرا )شعله( نخستين روزنامه ی ِ مارکسيـستی غيرقـانونی روسـيه بـود کـه توسـط لنيـن در سـال ١٩٠٠اﯾجـاد شـد و در تاسـيس حـزب
مارکسيستی انقالبی طبقه ی ِ کارگر روسيه نقش مھمی اﯾفا کرد.
به دليل پيگردھای پليس امکان نشر روزنامه ی ِ انقالبی در روسيه وجود نداشت .لنين زمانی که در سيبری دوران تبعيد خود را می گذراند  ،نقشه ی ِ
انتشار روزنامه را در خارج از کشور طراحی کرد.با پاﯾان ﯾافتن دوران تبعيد اش )ژانوﯾه  (١٩٠٠بالفاصله عملی کردن طرح اش را پی گرفت .در ماه فورﯾه
در سن پطرزبورگ مذاکراتش را با ورا زاسوليچ ) که بصورت غيرقانونی از خارج آمده بود( در مورد مشارکت گروه رھاﯾی کار در انتشار روزنامه  ،آغاز کرد.
در پاﯾان ماه مارس و اواﯾل ماه آورﯾل کنفرانس مشھور به Pskovبا شرکت و.ا .لنين  ،ل .مارتوف ) وای .او .زدربوم(  ،آ .ن  .پترسوف  ،اس.ال .رادچنکو ،
و "مارکسيست قانونی " پی.بی .استروف و ام.ای .توگان بارانوسکی برگزار شد .پيش نوﯾس بيانيه توسط لنيـن عـضو ھيئـت تحرﯾرﯾـه روزنامـه ی ِ
سراسری روسيه )اﯾسکرا( ومجله سياسی و علمی )زارﯾا( در خصوص برنامه و اھداف اﯾن نشرﯾات  ،تھيه شده بود .در نيمه ی ِ نخست سال ١٩٠٠
لنين به تعدادی از شھرھای روسيه سفر کرد ) مسکو  ،سن پطرزبورگ  ،رﯾگا ،سمولنسک ،نژنی ناوگرود  ،ﯾوفا  ،سامارا ،سيزران ( و تماسـھاﯾی بـا
گروھھای سوسيال-دمکرات برقرار کرد و حماﯾت آنھا را از اﯾسکرا جلب نمود .در اگوست سال ١٩٠٠وقتی لنين به سوﯾس رسيد با پوترسوف و گـروه
رھاﯾی کار در مورد اھداف و برنامه ھای روزنامه و مجله و نيز توزﯾع کنندگان احتمالی و محل اقامت ھيئت تحرﯾرﯾه مذاکراتی انجام داد .ابتداکنفرانـس
تقرﯾبا" با شکست روبرو شد ) به صفحات  ٣٣٣-۴٩اﯾن جلد مراجعه کنيد( اما نھاﯾتا" در مورد ھمه ی ِ مسائل مورد بحث توافق حاصل شد.
اولين شماره ی ِ اﯾسکرای ِ لنين در ماه دسامبر  ١٩٠٠در الﯾپزﯾک منتشر شد .شماره ھا ی ِ بعدی در مونيخ و ازجوالی به بعد در لندن و از بھار ١٩٠٣

ﺻﻔﺤﻪ 12

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ،ﺧﺮداد 88

در ژنو چاپ شدند.کمک ھای شاﯾان توجه سوسيال-دمکراتھای آلمانی ازجمله کالرازتکين  ،آدولف براون و انقالبی لھستانی ژوليان مارکاوسکی  ،که
در آن اﯾام در مونيخ ساکن بود  ،و نيز ھاری کولش  ،ﯾکی از رھبران فدراسيون سوسيال-دمکراتيک انگلـستان  ،در تھيـه ی ِ مکـان و امکانـات بـرای
اسکان ) سازمان ِچاپخانه ی ِ مخفی و تاﯾپ مناسب روسی و (...موجب تداوم انتشار نشرﯾه شد.
اعضای ھيئت تحرﯾرﯾه اﯾسکرا عبارت بودند از  :و.ای.لنين  ،گ.و.پلخانف ،ل .مارتوف  ،بی .آخلرود  ،آ.ن.پوترسف و و.ای راسوليچ بودند .دبير اول ھيئت
گ .اسميدوﯾچ-لمن بود که از بھار  ١٩٠١به ن.ک .کروپسکاﯾا واگذار شد .کروپسکاﯾا در عين حال نماﯾنده ی ِ رابط بين اﯾسکرا و سازمان ھای سوسيال-
دمکرات روسيه بود .در واقع لنين سردبير و عامل رھبری کننده ی ی اﯾسکرا بود که در آن مقاالت خود را در خـصوص مـسائل عمـده ی ِ مبـارزه ی ِ
طبقاتی پرولتارﯾا و سازمان حزب در روسيه و نيز مسائل مھم جھانی منتشر می کرد.
اﯾسکرا مرکزی برای اتحاد نيروھای حزب و تجمع و تربيت کارگران حزبی شد .در تعدادی از شھرھای روسيه ) سن پطرزبورگ  ،مسکو  ،سامارا و (...
گروھھاﯾی از کميته ھای  ) R.S.D.L.P.حزب کارگری سوسيال-دمکرات روسيه ( بر اساس خط لنينيستی اﯾسکرا سازمان ﯾافتند و در ژانوﯾه ی ِ ١٩٠٢
کنفرانس حاميان اﯾسکرا در سامارا تشکيل و سازمان اﯾسکرای روسيه را بنيان نھادند .سازمان اﯾسکرا تخت رھبری مـستقيم ﯾـاران و رفقـای وفـادار
لنين  :ن.ای.بومن  ،ای.و .بابوشکين  ،س .ای گوسف  ،م.ای .کالينين  ،پ.آ .کراسـيکوف  ،گ.م .کرژﯾژانوسـکی  ،ف.و.لنگنـک  ،ای.ای .رادچنکـو و
دﯾگران توسعه ﯾافت .
با ابتکار و دخالت مستقيم لنين  ،ھيئت تحرﯾرﯾه اﯾسکرا پيش نوﯾس برنامه حزب را ) منتشر شده در شماره  ٢١اﯾـسکرا ( طـرح و مقـدمات برگـزاری
کنگره دوم  R.S.D.L.P.آماده کرد که در جوالی و اگوست  ١٩٠٣برگزار شد .در طی برگزاری کنگره اکثر سازمان ھای سوسيال-دمکرات محلی روسيه
موضع اﯾسکرا را پذﯾرفتندو برنامه ھا و طرح سازمانی و مشی تاکتيکی اش را مورد تاﯾيد قرار دادند و اﯾسکرا را به عنوان ارگان رسمی مورد شناساﯾی
قرار دادند.در بيانيه ی ِ وﯾژه ی ِ کنگره از نقش استثناﯾی اﯾسکرا تجليل و اﯾن روزنامه به عنوان ارگان مرکزی R.S.D.L.P.پذﯾرفته شد .کنگـره ھئيـت
تحرﯾرﯾه ی ِ متشکل از  :لنين  ،پلخانف و مارتف را به رسميت شناخت .عليرغم تصميم کنگره مارتف از قبول مسئوليت سرباز زد و شماره ھای ۴۶-۵١
از سوی لنين و پلخانف ادﯾت شد .بعدھا پلخانف به موضع منشوﯾکی روی آورد و خواستار شرکت ھمـه ی ِادﯾتورھـای قـدﯾمی منـشوﯾک در ھيئـت
تحرﯾرﯾه اﯾسکرا شد  ،درخواستی که کنگره آن را رد کرد .لنين نمی توانست با اﯾن امر موافقت کند و لذا در١٩اکتبر )  ١نوامبر (  ١٩٠٣از ھيئت تحرﯾرﯾه
ی ِ اﯾسکرا استعفا داد .لنين به عضوﯾت کميته ی ِ مرکزی در آمد و از آن جا به مبارزه با اپورتونيسم منشوﯾکی پرداخت .پلخانف به تنھاﯾی شماره  ۵٢را
ادﯾت کرد .روز (٢۶) ١٣نوامبرسال  ١٩٠٣پلخانف با ابتکار خود و با زﯾرپا گذاشتن مصوبات کنگره ھمه ی ِ ادﯾتورھای قدﯾمی منـشوﯾک را بـه عـضوﯾت
ھيئت تحرﯾرﯾه در آورد  .از شماره ی ِ  ۵٢به بعد منشوﯾک ھا  ،اﯾسکرا به ارگان خود تبدﯾل کردند.
] [٣زارﯾا ) سپيده دم( مجله ی ِ سياسی –علمی مارکسيستی از سال  ١٩٠١-٠٢بصورت قانونی بوسيله ی ِ ھيئـت تحرﯾرﯾـه ی ِ اﯾـسکرا در شـھر
اشتوتگارد منتشر می شد.کال" چھار شماره )در سه نوبت چاپ ( منتشر شد :شماره --- ١اورﯾل )١٩٠١در واقع  ٢٣مارس( شماره ٣و ٢دسامبر ١٩٠١
؛ و شماره  ۴اگوست .١٩٠٢
] [۴اشاره ی ِ لنين به " بيانيه ی ِ ازسرگيری انتشارات گروه رھاﯾی کار " است که در اواﯾل سال ١٩٠٠در ژنو بعد از انتشار نوشـته ی ِ " اعـتراض از
سوی سوسيال-دمکرات ھای روسيه " لنين  ،منتشر شد .گروه رھاﯾی کار در " بيانيه " خود از درخواست لنين برای مبارزه ی ِ قاطعانه با اپورتونيسم
در صفوف سوسيال-دمکراسی روسيه و بين الملل حماﯾت کرد.
]  [۵منظور لنين از گروھھا و سازمانھا  ،گروھھای گرد آمده حول روزنامه ی ِ ﯾاشنی رابوچـی  ) Yashny Rabochyکـارگران جنوبـی(  ،بونـد ،اتحادﯾـه
سوسيال-دمکراتھای روس در خارج بود که رھبری آن از گروه رھاﯾی کار به حاميان " جوان " " اکونوميسم " منتقل شده بود .در بھار  ١٩٠٠اﯾن گروھھا
قصد داشتند دومين کنگره ی ِ حزب را در اسمولنسک برگزار کنند  .لنين جو حاکم بر آماده سازی کنگره را در فصل  " ۵چه باﯾد کرد " بيان کرده است
) چاپ حاضر ج.(۵
] [۶منظور لنين " پيش نوﯾس برنامه حزب ما" است که در اواخر سال  ١٨٩٩برای شماره سوم رابوچاﯾا گازتا  Rabochaya Gazetaنوشت ولی ھيچگاه
منتشر نشد) چاپ حاضر ج ۵ص (٢٢٧-۵۴پيش نوﯾس برنامه ی ِ حزب بنا به پيشنھاد لنين  ،از سوی ھيئت تحرﯾرﯾه اﯾسکرا و زارﯾا برای کنگره ی ِ دوم
 R.S.D.L.Pتھيه شد و در شماره ی ِ  ٢١اول ماه ژوئن  ١٩٠٢در اﯾسکرا به چاپ رسيد .در اگوست  ١٩٠٣سومين کنگره ی ِ R.S.D.L.Pآن را قبول کرد.
] [٧لنين انگاره ی ِ بنيادﯾن ِ مارکس را در " اصول کلی اتحادﯾه بين المللی کارگران " ) انترناسيونال اول ( نقل قول می کند ) ،منتخب آثـار مـارکس و
انگلس  ،ج ،١چاپ مسکو ،١٩۵۶ ،ص.(٣٨۶
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ﺑﺤﺚ آزاد

ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و اول ﻣﺎه ﻣﻪ 1388
امسال ،در اول ماه مه ،روز جھانی کارگر ،در عصر روز جمعه  ١١اردﯾبھشت ،قرار بود مراسمی به دعوت علنی ائتالفی از فعاالن کارگری با نام "کميته
برگزاری مراسم اول ماه مه  "٨٨در پارک الله برگزار گردد ،اما به علت حضور گسترده نيروھای سرکوبگر حکومتی ،اعم از نظاميـان اونيفـورم پـوش و
لباس شخصی و بازداشتِ ھمراه با خشونت بيش از  ١۵٠نفر از شرکت کنندگان ،از برگزاری آن ممانعـت بـه عمـل آمـد و متأسـفانه ائتـالف مـذکور
نتوانست مراسم پيشنھادی اش را اجرا کند .البته عدم موفقيت اﯾن آکسيون ،ﯾک شکست مطلق نبود ،چرا که ،حـداقل مـيزان وحـشيگری و عـدم
انعطاف حاکميت سرماﯾه را در برابر خواسته ھای زﯾر حداقلی کارگران به نماﯾش گذاشت و ادعای بـی اسـاس رفرميـست ھـا و اپورتونيـست ھـای
سياسی"کارگر نما"  ،مبنی بر پاﯾين آوردن خواسته ھای طبقه کارگر برای جلوگيری از سرکوب مبارزات کارگری را افشا ساخت.
البته برگزارکنندگان اﯾن آکسيون ،ھمراه با کمک تبلغاتی رسانه ھای بورژوازی راست ) مانند  (VOAو چپ ،و نگارش مقاالتی در ساﯾت ھا کـارگری،
زﯾر لوای "جمعبندی" ،سعی در دگرگون جلوه دادن نتاﯾج آن بوده و ھستند .مثال ً مدعی ھستند که شرکت کنندگان در اﯾن مراسم ١۵٠٠ ،نفر "کارگر"
بوده اند ،در صورتيکه با نگاه به ليست بازداشت شدگان ،ھمان نامھای آشنای فعاالن کارگری و دانشجوﯾی را می بينيم که ھر بار در چنين مراسمی
گرد ھم جمع می شوند .اﯾشان حتی نتوانسته بودند که ھاله ی کارگری نزدﯾک به خودشان را به عقالﯾی بودن برگزاری چنين مراسمی قانع کنند.
برخی دﯾگر از اﯾشان ،در نوشته ھای خود ،با بيان اﯾنکه از قبل چنين نتيجه ای را پيش بينی کرده بودند ،و انتظاری جز اﯾن نداشتند" ،موفقيـت" آن را
توجيه می کنند .که باﯾد به اﯾشان تذکر داد که اگر منظور اﯾشان نماﯾش "قدر قدرتی" حکومت سرماﯾه به کارگران بوده است ،مسلماً در اﯾجاد چنين
توھمی موفق بوده اند .اما ،به نظر ما اتخاذ چنين تاکتيک مازوخيستی ای در شراﯾط کنونی مبارزات کارگری ،چيزی جز اﯾجاد ﯾأس و نا اميـدی بـرای
اﯾشان نداشته است .تنھا نکته ی مھم و صحيحی که تمامی اﯾشان به آن اشاره کرده و دليلی بر موفقيت اﯾن آکسيون می داننـد" ،اﯾجـاد اتحـاد و
ﯾکپارچگی نيروھای شرکت کننده" در آن می باشد ،که از نظر ما "اتحاد" نيروھای رادﯾکال ر زﯾر رھبری رفرميسم ،امری نيست کـه بخـواھيم براﯾـش
شادمانی کنيم.
باز ھم می گوﯾيم که خطاب ما به ھيچ عنوان به گروه ھا و کميته ھا و احزاب رفرميست و اپورتونيست نيست .توجه ما در حال حاضـر بـه نيروھـای
صادقی است که خيال می کنند با اﯾجاد و ھمکاری با چنين ائتالف ھاﯾی ،راه رسيدن طبقه کارگر به خواسته ھا و اھدافش را صاف می کنند .اﯾشان
باﯾد صادقانه به خاطر بياورند که پيشنھاد کنندگان اﯾجاد چنين ائتالفی چه کسانی بودند و آکسيون پيشنھادی اﯾشان چه بود؟ به غير از آنـست کـه
ھمان نيروھاﯾی که خواسته ھای طبقه کارگر را به جمع آوری امضا برای "دستمزد" محدود می کنند ،پيشنھاد دھندگان اﯾن ائتالف بودند؟ و بغـير از
آنست که اﯾشان خواھان برگزاری اﯾن مراسم در مکانی چون "آبشار خور" بودند تا از برخورد با نيروھای حکومتی بپرھيزند و بقول خودشان "جشن روز
کارگر" را با رقص و آواز و سخنرانی چھره ھای سازشکار بگذرانند؟ مطمئن باشيد که ھم اﯾنک شکست اﯾن مراسم را در ميان کارگران به "چپ روی"
مبلغين برگزاری آن در پارک الله نسبت می دھند و متأسفانه توجيه عينیِ مناسبی نيز برای نظرات خود دارند.
تا اﯾنجا در مورد برگزاری اﯾن مراسم سخن گفتيم .اما ،ما بارھا شاھد بوده اﯾم که با اتخاذ تدابير مناسب پس از شکـست ﯾـک آکـسيون ،نيروھـای
انقالبی توانسته اند نتاﯾج آن را به نفع طبقه کارگر و پيشبرد اھداف آن تغيير دھند .اما ،آﯾا چنين امری در اﯾـن جـا بوقـوع پيوسـت؟ مـی بينيـم کـه
محتوای دادخواھی ھا و تبليغات حول اﯾن سرکوب ،تماماً با محتوای رفرميستی و پيشروی سخن گوﯾان و چھره ھای ارتجاعی شـناخته شـده بـوده
است .بقول رفقای "جمعی از فعالين کارگری" ،که عليرغم جمعبندی صحيح از اﯾن آکسيون ،خود از ترتيب دھندگان و موتلفين بودند " ،اگر سطح توقع
ما ،انعكاس فراخوان ﯾك تجمع در رسانه ھای بين المللی و سپس محكوم كردن سركوب آن تجمع از طرف مجامع و نھادھای بين المللی باشد ،باﯾـد
بگوﯾيم كه در اﯾن حيطه دست امثال كوھستانی نژادھا و "سوليدارتی سنتر"ھا و ترﯾبون "صدای آمرﯾكا" خيلی بازتر از تـشكل ھـای جنبـش كـارگری
است" .افكار عمومی" كه شامل بخش گسترده ای از كارگران و زحمتكشان می شود ،اﯾن خبرھا و اعالم محكوميت ھا را از زبان و ھمراه با تحليل و
تفسير بورژوازی بين المللی و سخنگوﯾان به اصطالح كارگری آنھا خواھند شنيد .تحت تاثير جھت دھی ھای آنھا قرار خواھد گرفت .اگر عمدتا به دنبال
اﯾن نوع تبليغات و اﯾن ابزارھا باشيم ،بازی را باخته اﯾم .دستاوردھا از آن كسانی خواھد بود كه امكانات اﯾنچنينی را در انحصار خود دارند ]] ".تجمـع
پارك الله :زمينه ای برای پرداختن به مسائل عميقتر [[ و در اﯾنجا فراموش می کنند که پيشنھاد دھندگان تشکيل اﯾن ائتالف ،ھمان طرفداران سينه
چاک “کوھستانی نژاد” و “ساليدارﯾتی سنتر” بودند!
به نظر ما اﯾجاد چنين ائتالف ھا و برگزاری چنين مراسمی نه تنھا به نفع مبارزات طبقه کارگر نيست ،بلکه تنھـا نتيجـه اش بـه دام افتـادن نيروھـای
انقالبی در چنگال ارتجاع و بھره برداری رفرميست ھا و اصالح طلبان و دﯾگر گروه ھای بورژوازی می باشد .ما در ھمان نشست ھای اوليه به رفقاﯾی
که خواھان شنيدن دالﯾل ما برای عدم شرکت در چنين ائتالف و آکسيون ھاﯾی بودند خاطر نشان کردﯾم که ھدف فوری و محوری ما "اﯾجاد حزب طبقه
کارگر" می باشد و ھرگونه انحرافی را از اﯾن ھدف به نفع بورژوازی و مخالف منافع پرولتارﯾا می دانيم .انتقاد اصلی ما به آن نيروھاﯾی اسـت کـه بـا
وجود تعيين چنين ھدفی ،در چنين مجامع و آکسيون ھاﯾی شرکت می کنند و با عَلَم کردن حضور خود ،مھر تأﯾيدی بر آن می زنند .آﯾا بھتر نبود اﯾـن
بازاشت شدگان ،اسارت را برای پخش کردن نشرﯾات و اعالميه ھاﯾی سراسری و وﯾژه یِ "اول ما مه" در محالت کارگری و آشنا ساختن کـارگران بـا
اھداف کمونيستی خطر می کردند؟ گو اﯾنکه در صورت اتخاذ چنين تاکتيکی برای برگزاری "روز جھانی کارگر" تعداد بازداشت شدگان به چنين ابعادی
نمی رسيد.
به ھر حال کار از کار گذشته است و جنبش کمونيستی بار دﯾگر آلودگی خود را به توھمات روﯾزﯾونيستی و آپورتونيستی به نماﯾش گذاشـت .مـا در
تبليغات و ارائه نظرات خود بر اصول کمونيسم و تجربيات اﯾن جنبش تأکيد می کنيم ،اما ھر بار که باﯾد تعھد خود را به اجرای آنھا در عمل نشان دھيم،
تسليم غرﯾزه ی خود گشته و به دنبال روی از موج دامن زده شده توسط رفرميست ھا و آپورتونيست ھا می افتيم .در عوض ھمکاری نزدﯾک تـر بـا
نيروھای ھمسو در جھت حرفه ای کردن تقسيم کار و برداشتن گام ھای اساسی بسوی اﯾجاد حزب طبقه کارگر ،خود را در چھارچوب منافع بورژوازی
و ھدف محدود کردن مبارزات کارگری به خواسته ھای صنفی زندانی می کنيم .به بھانـه ی "مخفـی کـاری" از اﯾجـاد ارتبـاط مـستقيم و منظـم بـا
ھمفکران خود اجتناب کرده ،اما در جلسات علنیِ اﯾنگونه ائتالف ھا شرکت کرده و در ميان پارک الله ،بيرق ھـوا مـی کنيـم .بـه بھانـه جلوگـيری از
دستگيری در ھفت سوراخ قاﯾم شده ،اما ناگھان خود را داوطلبانه و آگاھانه به دام ارتجاع می اندازﯾم .تا زمانيکه بين حرف و عمل ما چنين فاصله ی
عميقی وجود دارد ،ھرگز نخواھيم توانست جنبش کارگری را به ﯾک جنبش طبقاتی ارتقا دھيم.
رامين رحيمی
 ٢٧اردﯾبھشت ١٣٨٨
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ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ و ﻧﻬﺎد “ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ”
در اولين نبرد دو خط مشی رفرميسم و مارکسيسم در ميان کارگران ھفت تپه ،کمونيست ھا مجبور شدند تا برای حفظ منافع طبقاتی
کارگران منطقه در مقابل رفرميست ھا عقب نشينی کنند و بگذارند که شکل سندﯾکاﯾی )اتحادﯾه ای( جای تجمعات شوراﯾی )با اﯾنکـه
به اﯾن نام خوانده نمی شد( را بگيرد .سوال اﯾن نيست که آﯾـا مـی باﯾـست از شـکل سـندﯾکاﯾی حماﯾـت کـرد ﯾـا نـه؟ اصـوال ً جـای
کمونيست ھا نيست که بخواھند شکل مشخصی از اشکال سازمانی را برای پيشبرد مبارزات صـنفی کـارگری مطلـق سـازند و دﯾگـر
اشکال را مردود بدانند .چرا که اﯾن کارگران می باشند که در مبارزات روزمره ی خود ،به تناسب با آگاھی طبقاتی شان ،به شـکلی از
اشکال سازمانی عينيت می بخشند ]] .اگر رفرميست ھا در ھفت تپه توانستند شکل سندﯾکاﯾی را به کارگران آن بقبوالنند ،بدان علت
بوده است که آن کارگران ھنوز در توھم امکان رسيدن به خواسته ھای صنفی از طرﯾق مذاکره و بده بستان با کارفرما و دولت سـرماﯾه
داری )سه جانبه گراﯾی( به سر می بردند [[.متاسفانه شاھدﯾم که طيف وسيعی از باصطالح "احزاب کمونيست" ،تمام ھمّ و غم خود
را بر روی اﯾن موضوع گذاشته اند که آﯾا "سندﯾکا" حقانيت دارد ﯾا "مجمع عمومی" ﯾا "شورا" و ﯾا  ...اﯾن خط و نشان ھای کـاذب صـرفا
برای اﯾجاد تماﯾز بين گروھاﯾی است که در اتخاذ استراتژی اپورتونيستی مشترک بوده و نھاﯾتاً از ﯾک قماش اند .وظيفه کمونيست ھـا
اﯾنست که در کليه تجمعات و سازمان ھای کارگری شرکت کرده و از آن ھا برای انتقال آگاھی علم مبارزه طبقاتی به کارگران استفاده
کنند .به نظر من رفقای فعال در شرکت نيشکر ھفت تپه نمی باﯾست صـف خـود را از سـندﯾکا جـدا مـی کردنـد .بلکـه اﯾـشان باﯾـد
شکست در ﯾک نبرد با رفرميست ھا را می پذﯾرفتند و با شرکت فعال و خالق خود ،روابط پرولتری موجود در علم مبارزه طبقـاتی را بـه
کارگران می آموزاندند و با شيوع اصول سوسياليسم علمی ،برای پيروزی کارگران در مقابل کارفرما و دولت سرماﯾه داری ،و خط مشی
انقالبی در مقابل رفرميسم ،در درازمدت ،برنامه رﯾزی می کردند .البته اﯾن رفقا در گزارش خود ،اشاره ای به نکات امنيتی نزدﯾکی بـه
عوامل رفرميست کرده بودند ،که در صورت صحت ،عملکردشان را توجيه می کند.
بطور کلی ھر علمی دارای شيوه ھای تحقيق و آموزش وﯾژه خودش می باشد .شيوه ی تحقيق و آمـوزش در علـم مبـارزه طبقـاتی،
تلفيق تئوری مارکسيستی با پراتيک انقالبی است و جامعه و تجمعات گسترده ی مردمی ،بوﯾـژه طبقـه کـارگر ،ھـم موضـوع و محـل
تحقيق در مورد مبارزه طبقاتی می باشند و ھم محلی برای آموزش اصول آن به جامعه ھستند .پس ما نمی توانيم چشم خود را بـه
تجمعی چون سندﯾکاﯾی که متشکل از حداقل ھزار عضو کارگری است ،و در شرکتی وجود دارد که حدود  ۵ھزار کارگر را بـه اسـتخدام
خود دارد ،و از آن مھمتر ،در زندگی ﯾک شھر چند ده ھزار نفره از کارگران و مردم زحمتکش تأثير مستقيم دارد ،و در استان استراتژﯾک
خوزستان صنعتی واقع شده است ،ببندﯾم و می باﯾست نيروھای کمونيست موجود در آنجا را تقوﯾت کرده و فعال تر سازﯾم.
مداخله ی مستقيم توده ای تنھا راه رسيدن به اھداف کارگری است
ﯾکی از بنيادی ترﯾن اصول علم مبارزه طبقاتی به ما گوشزد می کند که انقالب کار توده ھا است و بخصوص انقـالب پرولـتری اگـر قـرار
است به پيروزی برسد ،ﯾعنی حکومت و ماشين دﯾکتاتوری بورژوازی را در ھم شکند و حکومت شوراھا ،ﯾعـنی ابـزار اعمـال دﯾکتـاتوری
پرولتارﯾا را جاﯾگزﯾن آن کند تا راه تغيير ساختار جامعه سرماﯾه داری و روابط و مناسبات آن را به روی طبقه کارگر بگـشاﯾد ،تنھـا راھـش
مجھز نمودن طبقه کارگر به سوسياليسم علمی و سازمان ھای طبقاتی مورد نيازش ،بخصوص حزب طبقه کارگر اسـت .و اﯾـن مھـم
تنھا می تواند با درگير ساختن وسيع ترﯾن تعداد توده ھای کارگری در مبارزه طبقاتی عليه سرماﯾه داری حاصل شود.
بورژوازی در چنين مقاطعی در مقابل محقق شدن اﯾن اصل اﯾستادگی کرده و با نفوذ در صفوف کارگران و تبليغ و اجرای سياست ھای
تفرقه افکنانه و سازشکارانه کوشش می کند تا از درگير شدن توده ھای کارگری در مبارزه طبقاتی جلوگـيری کنـد .ﯾکـی از صـوّر اﯾـن
تالش ھا سرکوب مستقيم است که با باال بردن ھزﯾنه مبارزه برای کارگران از طرﯾق اخراج دسته ھای مبارز اﯾشان و دور ساختن شـان
از محيط کاری و حبس و زندانی کردن رھبران آنھا است .ما شاھدﯾم که حکومت اسالمی در اسـتفاده از ابـزار سـرکوب خـود صـرفه
جوﯾی نکرده و در مواقع الزم با تمام قدرت قھرﯾه ی طبقاتی اش به مقابله با آن بخش از طبقه کارگر کـه بـه ميـدان مبـارزه ی رو در رو
کشانده شده اند،روی می آورد .اما تارﯾخ مبارزه طبقاتی ،ھم به ما و ھم به طبقه حاکمه ،نشان داده است که در مقاطعی که جان به
لب کارگران رسيده است و دﯾگر نمی توانند شراﯾط زندگی مرگباری که به اﯾشان تحميل شده است را تحمل کنند ،شيوه ی سـرکوب،
ﯾا "چماق" ،کاراﯾی خود را از دست می دھد و به جای آنکه توده ھای کارگری را از ميدان مبارزه روگردان کند ،تعداد گسترده تری را بـه
مبارزه می کشاند .بيش از دو قرن است که بورژوازی اﯾن واقعيت را آموخته و برای آنکه از درگيری ھای مستقيم با کارگران اجتناب ورزد
از مھره ھاﯾی در درون کارگران استفاده برده و با شيوع سندﯾکاليسم در ميان کارگران به ھمان اھداف می رسد.
سندﯾکاليسم ،دﯾدگاھی است ليبرالی که اساسش بر برداشت بورژوازی از "نماﯾندگی" استوار می باشـد .اﯾـن تئـوری بـورژوازی کـه
قدمتش به قرن ھفدھم ميالدی باز می گردد و می توان آن را در تز ھای "ھوبز" و "الک" پيدا کرد )که نھاﯾتا در نظرﯾات "منتـسکيو" بـه
نھاﯾت پختگی اش می رسد( اصل را بر اﯾن می گذارد که اجتماع بشری بواسطه طبيعت تجاوزکارانه ی بشر ،در حالت ﯾک اغتشاش و
آشفتگی ھمگانی و ﯾا "جنگ ھمه عليه ھمه" به سر می برده است .تا اﯾنکه در طول تارﯾخ ،بشر متوجه می گردد کـه بـا تـداوم اﯾـن
وضعيت چيزی جز نابودی عمومی در انتظارش نيست .پس افراد تشکيل دھنده جامعه از حقوق تصميم گيری و اختيارات اجراﯾی خـود
می گذرند و آن را به "نماﯾنده" و ﯾا "نماﯾندگان" خود تفوﯾض می کنند .عده ای از اﯾشان که معتقدند اﯾن تفوﯾض اختيارات باﯾد قـدرت را
به ﯾک نفر تحوﯾل دھد ،بنيانگذاران دﯾکتاتوری فردی بورژوازی بودند .و دﯾگرانی که معتقد بودند که اﯾن اقدام باﯾد قدرت را به دست عده
ای از نماﯾندگان منتقل کند ،مبلّغين نوعی اليگارشی طبقاتی ،ﯾا نظام سياسی پارلمـانی ،مـی باشـند .بـرخالف نظرﯾـات اسـتبدادی
ھوبز ،در تزھای جان الک و منتسکيو و اخالف اﯾشان" ،نماﯾندگی" از طرﯾق انتخابات شکل می گيرد .که امروزه معتقدﯾن به آن ،نامش
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را "دمکراسی" گذاشته اند .در واقعيت تفاوت چندانی نمی کند .چه اﯾن نماﯾندگان با زور شمشير حقوق مردم را از اﯾشان سلب کنند
و ﯾا اﯾنکه مردم به دست خود آن را به عده ی معدودی تسليم نماﯾند ،نتيجه اش شکلگيری نھادی از معدود افرادی از جامعه می باشد
که نسبت به دﯾگران دارای امتياز و مقام وﯾژه ای می باشند و منافع مشترکی در حفظ اﯾن امتياز و مقام ،ﯾا به عبارت ساده تر "قدرت"،
دارند .چنين دﯾدگاھی از "نماﯾندگی"،در جامعه سرماﯾه داری ،ھمواره مورد تأﯾيد و حماﯾت طبقه حاکمه بـوده اسـت .چـرا کـه ﯾـا اﯾـن
"نماﯾندگان" از ميان اﯾشان برگزﯾده می شوند ،ﯾا به محض اﯾنکه از ميان مردم سر بيرون آورده و تبدﯾل به جمع ممتازی مـی گردنـد ،در
"حفظ قدرت" ،ھم-منفعت و ھم-ھدف با سرماﯾه داران شده و به بخشی از طبقه حاکمه تبدﯾل می شوند .به ھمين علـت اسـت کـه
"نماﯾندگان مردم" در قوه مقننه ،ضد مردمی ترﯾن قوانين را پيشنھاد کرده و به تصوﯾب می رسانند و ﯾا "نماﯾندگان مردم" در قوه مجرﯾه،
سياست ھاﯾی را اجرا می کنند که سرماﯾه داران را پولدارتر و فقرا را فقير تر کرده و ھنگام اعتراض مردم به اﯾن بی عدالتی ھا ،خونين
ترﯾن سرکوب ھا را به اﯾشان تحميل می کنند .چرا که دقيقاً ھنگاميکه "نماﯾنده ای" از بدنه مردم جدا شود و در موقعيـتی ممتـاز قـرار
بگيرد ،دﯾگر شراﯾط "مردم" بودن را از دست داده و در موقعيت "ممتاز" و "قدرت" قرار دارد.
چنين شکلی از رابطه بين انسان ھا در روند مبارزه طبقاتی سرماﯾه داران عليه روابط فئوالی و بـرای تـأمين اھـداف آن طبقـه شـکل
گرفت .ﯾعنی مثال ً در انگلستان ،پارلمان متشکل از نماﯾندگان بورژوازی و خرده مالکان ،با ادعای "نماﯾندگی" تمام اھالی آن جزﯾـره ،بـه
مبارزه عليه سلطنت و دربار پرداخت .و ﯾا در فرانسه نيز ،ھنگام عقب نشينی دربار در مقابـل مبـارزات مردمـی ،حکومـت سـلطنتی و
شاه ،مبتکر فراخواندن مجلس سنتی متشکل از فئوال ھای بزرگ و کوچـک و بـورژازی شـھری )نماﯾنـدگان اصـناف( شـدند کـه در آن
شراﯾط ،با ادعای "نماﯾندگی" آحاد ملت در مقابل سلطنت مطلقه قرار گرفتند .اصوال ً نھادھای اجتماعی در رونـد مبـارزه طبقـاتی و بـر
مبنای اھداف طبقات خاص ظاھر می گردند .اﯾن نوع از "نماﯾندگی" نيز ،در تارﯾخ جوامع بشری ،بر مبنای نياز طبقه سـرماﯾه دار بـرای
رسيدن به اھداف خاص طبقاتی اش شکل گرفته و ظاھر شد .درست مثل لباسی که خياط باندازه و مناسب جثه ی فرد مشخـصی
می دوزد .در اﯾنجا خياط ،مبارزه طبقاتی بوده که چنين نھاد "نماﯾندگی" را بر مبنای شراﯾط اجتماعی و اھداف طبقاتی بورژوازی ،ﯾعنی
مطابق با جثه ی سرماﯾه داری دوخته است .بنابراﯾن ،جای تعجب ندارد که چنين الگوﯾی از رابطـه "نماﯾنـدگی" برازنـده طبقـه کارگـر
نباشد .در واقعيت تارﯾخی نيز دﯾده اﯾم که ھرگاه طبقه کارگر چنيـن رابطـه ای را در ميـان خـود برقـرار سـاخته اسـت ،و بـا برگزﯾـدن
نماﯾندگانی از صفوف خود ،با سلب اختيار از خود و انتقالش به اﯾشان ،جاﯾگاه ممتازی را به آنھا اعطا کرده است ،تنھا بـه اھـداف
سرماﯾه داری خدمت کرده و نتيجه ای برای ارضاء نيازھای طبقاتی کارگران نداشته است .به ھمين تارﯾخچه ی سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھا
نظر بيافکنيم .اﯾن اشکال از نھادھای کارگری تنھا تا زمانی موفق به پيشبری اھداف طبقه کارگر بودنـد کـه کليـه بدنـه ی کـارگران در
تمامی شئون و ابعاد مبارزه مداخله داشته اند .ﯾعنی ،دوران ھای آغازﯾن اﯾن تشکالت در قرن نوزدھم و دو سه دھـه از قـرن بيـستم!
اما با برقراری "نماﯾندگی" دوره ای ،و جدا از بدنه ی کارگران ،رفته رفته ،اﯾن نھادھا تبدﯾل به ابزار بورژوازی برای تحميل اراده ی طبقاتی
شان به طبقه کارگر شدند .مثال ھای تارﯾخی سازش و ھمدستی "نماﯾندگان" کارگری با کارفرماﯾان ،تا حـد چماقـداری اﯾـشان عليـه
توده ھای کارگری ،بسيار زﯾاد است.
طبقه کارگر جھانی در روند مبارزه طبقاتی خود ،رابطه دﯾگری از نھاد "نماﯾندگی" را معرفـی کـرده اسـت .ھمـانطور کـه گفتيـم ،نھـاد
"نماﯾندگی" تنھا زمانی مناسب شراﯾط طبقاتی و تأمين کننده اھداف کارگران است که کليه بدنه ی کارگری در تمام سطوح فعاليـت
آنھا مداخله ی مستقيم داشته باشد .چنين رابطه ای را ،از لحاظ تارﯾخی در کمون پارﯾس شاھد بودﯾم .و ﯾا ھم اکنون در بخش ھاﯾی
از آمرﯾکای مرکزی ،به خصوص اﯾاالت چياپاز و اوحاکای مکزﯾک مشاھده می کنيم .اگر ھـم نخـواھيم راه دور بـروﯾم ،آن را در ﯾکـسال
نخستين مبارزات ھفت تپه شاھد بودﯾم که در جلسات ھمگانی "نماﯾندگانی" برای پيشبرد وظاﯾف تعيين شده انتخـاب مـی شـدند و
کامال ً تسليم به اختيارات اﯾن جلسات بودند .مبارزه طبقاتی کارگران در طول تارﯾخ ،چنين شيوه ای از الگـوی "نماﯾنـدگی" را برازنـده ی
ھيبت طبقاتی کارگران ارائه داده است و ھر زمان که "نماﯾندگان" طبقه کارگر از بدنه ی مداخله گر آن جدا گشتند و برای خـود جاﯾگـاه
وﯾژه و ممتازی قائل شدند ،سير نزولی اﯾن مبارزات را باعث گشتند .ما نھاﯾتاً می توانيم از نقطه آغـاز شکـست انقـالب روسـيه مثـال
بزنيم که ھنگامی آغاز گشت که "حزب بلشوﯾک" حکومت را منحصراً به دست آورد و در انتخابات شوراھا اعمال نفوذ کرد تـا نماﯾنـدگان
خودش بر جاﯾگاه "نماﯾندگی" تکيه بزنند .نتيجه اش ھم افول قدرت شوراھا بمثابه اعمال طبقاتی قدرت سياسی بود ،و اﯾن افت قدرت
به جاﯾی رسيد که دﯾگر ،حتی حزب بلشوﯾک نيز نياز تسلطش بر آنان را از دست داد و رسماً ،انحاللشان را اعالم نمود.
از اﯾن تعارﯾف و مثالھا نتيجه می گيرﯾم که از دﯾدگاه طبقاتی کارگران" ،نماﯾندگی" ،زمانی معنا و مفھوم واقعی خود را مـی ﯾـابـد کـه
جمعيت انتخاب کننده اختيار تصميم گيری و اجرای تصميمات را برای خود حفظ کند و به نماﯾندگان منتخب تنھا مسوليت انـتـقـال و ﯾـا
اجرای کامل تصميمات موخذه جمعی را بدھد .طبق چنين رابطه ای ،جمع ،اختيار آن را خواھد داشت که ھر زمان و در ھر مقطعی که
صالح بداند ،نماﯾندگانش را عزل کرده و در صورت نياز به داشتن نماﯾنده ،دﯾگران را انتخاب کند .پس اساسنامه ی ﯾک جمـع کـارگـری،
خواه سندﯾکا باشد ﯾا اتحادﯾه و ﯾا  ،...اوال باﯾد مجمع عمومی و ﯾا کميته کارخانه و ﯾا جلسات عمومی را بعنوان نھادی دائم به رسميت
بشناسد که کليه اختيار تصوﯾب کليه ی طرح ھا و پيشنھادھا را بصورت انحصاری داشته باشد و برای نماﯾندگان ھيچ اختياری بـه جـز
اجرای بی قيد و شرط تصميمات جمعی قائل نشود و نماﯾندگی افراد را برای ھيچ دوره زمانی ای تضمين ننماﯾد .و مھمتر از اﯾن اقـدام
رسمی ،کليه توده ھای ﯾک مجتمع و ﯾا منطقه می باﯾست فعاالنه در تمامی سطوح آن شرکت داشته باشند .ھر زمان که اﯾن حقوق
از نيروی مادی پيشبرنده ی آن محروم شود ،نتيجه ای جز انحالل آن نخواھد داشت .چه اﯾن انحالل قطعی و کامل باشد ،و چه آنـکـه
نماﯾنگان به حال خود رھا شده تا کليه اختيارات را قبضه کنند .بنظر من اﯾنست الگوی "نماﯾندگی" برازنده ی جاﯾگاه تارﯾـخـی طـبـقـه
کارگر و مناسب با منافع و اھداف آن!
احمد فارسی
اردﯾبھشت ١٣٨٨
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ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزان داﺧﻞ
در دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﻫﺎ ،ﻣﺎ از ﻳﻚ ﻧﻈﺮﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮ از ﺷﻤﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ  .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳـﻚ از
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ي ِ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎور ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮن اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻳﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و دروغ اﻧﺪ .ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﻏﺮب ﮔُﺰﻳﺪﮔﺎن  ،ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻳﻢ ﻓﺮاﺳﻮي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ و ﺳﭙﻴﺪي ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮر را ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ  .ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻤﺎ ،
ﻓﻬﻤﻴﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ واﻗﻌﻲ ﻫﻤﻮاره ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ژﻧﺮ ارﺑﺎﻧﻚ
آدم وﻗﺘﻲ ﻋﻜﺲ و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي رﻓﻘﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر را در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻳﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻤﺎل اﻣﻨﻴﺖ و آﺳﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را
ﺑﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﻛﺎم اژدﻫﺎ دﻋﻮت و رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎي ﻻزﻣﻪ را ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﭼﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ دارد ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ ﻣﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ و در ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻦ و ﻓـﺎرغ
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﮕﺮد و داغ و درﻓﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ي ِ ﺑﻲ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﻢ و ﺑﺎ ﮔﻨﺪه ﮔﻮﺋﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ....ﺑﺸﻮﻳﻢ و ﻧـﺎﻣـﻲ
ﻧﻴﻚ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ.
رﻓﻘﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳـﺖ.ﺑـﺎﻳـﺪ ﻧـﻘـﺶ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺧﻮاه ﻧـﺎﺧـﻮاه
ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر دارد .ﺗﺎ ﺗﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺧﻮرد آﻗﺎ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮم ﺳﺮ از دﻳﺎر ﻓﺮﻧﮓ در ﻣﻲ آورد و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﺟﺮا ...ﺣﺘﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ – و ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴـﻦ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﺻﺎدق ﻧﺸﻮد  -ﻛﻪ ﻗﺼﺪ وﻧﻴﺖ ﺗﻌﺪادي از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ  ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ در رﻓﺘﻦ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻦ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ .
ﻳﺎد اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪي ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر رﺳﻴﺪ ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻪ ﭘﮋﻣﺮدن  .ﺗﺎ رﻳﺸﻪ اش ازﺧﺎك ﻛﻨﺪه ﺷﺪ  ،اﻓﺴﺮد و دق ﻛﺮد و ﻣـﺮد .اﻳـﻦ
آﻗﺎﻳﺎن و ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ  ،اﻣﺎ  ،اﻟﻲ ﻣﺎﺷﺎءاﷲ ﻫﺮ روز ﺑﺸﺎش ﺗﺮ و ﺳﺮوﻣﺮ ﮔﻨﺪه ﺗﺮ از روز ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺎن ﻓﺮﻳﺎد ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرز ﺑﺮ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺎه اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد
ﻛﻪ ﻛﺎره اي اﻧﺪ .ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻦ آﻧﻢ ﻛﻪ رﺳﺘﻢ ﺑﻮد ﭘﻬﻠﻮان اﺳﺖ.
رﻓﻘﺎ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ دﺳﺖ از رودر ﺑﺎﺳﻲ ﺑﺮدارﻳﻢ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ روﺷﻦ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ روﺷﻦ و آﺷﻜﺎر ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻳـﻨـﺠـﺎ در
ﻣﻴﺎن درﻳﺎي ِ ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ ﻧﺨﻔﺘﻪ اﻳﻢ  .ﻣﺎ را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد  .ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ي ِ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وارد ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺒﻞ
از ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ.
ﻣﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻲ را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﻳﻦ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻫﻪ ي ِ  60از اﻳﺮان رﻓﺘﻪ اﻧﺪ  .اﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ي ِ ﻣﺘﻨﻔﺮ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ،
ﮔﺎه ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺣﺖ و زﻳﺎرت و اﺣﻴﺎﻧﺎًرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮال و ارث و ﻣﻴﺮاث ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎ دﻳﺪه ي ِ ﺗﺤﻘﻴﺮ در ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ِ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرز و ﺳﺎﺑﻘﺎً آﮔﺎه ﻣﻲ
ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻋﻦ و اﺷﻤﺌﺰاز ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آدم از ﺗﻪ دل آرزو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺎش ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﮔﻮرﺷﺎن را ﮔﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬـﺸـﺖ آﻣـﺎل ِ ﺷـﺎن
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ
ﻣﻬﺮداد
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ :اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه در درون ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ رﻫﺒﺮي ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ در اﻳﺮان ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ،
ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﮔﺮ راﺑﻄﻪ اي ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ داﺧﻞ دارﻧﺪ ،راﺑﻄﻪ ﺧﻼق و ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﻴﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ رﻓـﻘـﺎي ﺧـﺎرج
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤﻜﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻜﻨﻨﺪ .اوﻻً آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن در ﻣﺒﺎرزه ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺟﺪا از اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺒـﻘـﻪ
ﻛﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و اﻳﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔـﺎﻧـﻪ
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻋﻮض ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ،اﻳﺸﺎن در ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ “ﺳﺘﺎد ﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪه” ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻣﻮازي ﺳﺎزي و ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔـﻲ در راه
اﻳﺠﺎد ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﻘﻼﺑﻲ را ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺎزه اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻻﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮاري از اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺮس و ﭘﺎﺳﻔﻴﺴﻢ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺒﺎرزه در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﻮرد
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮري ﻫﺎ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺒﺎرزان داﺧﻞ را ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﻮال ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎدﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻴـﺮوي

ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺒﺎرزﻳﻦ داﺧﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻠﻮي ﭘﺎي ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ آن ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ
رﻳﺰي ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي!

