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 1388شماره يك، سال اول      خرداد 

 گاهنامه سياسي تبلغاتي كارگران كمونيست

 و اهداف آن”  بسوي انقالب“
  

فوری ترین ھدف کمونيست ھای ایران و جھان، سرنگونی حکومت دیکتاتوری سرمایه داری 
سـال   ١۶٠این ھدفی است که از ابتدای شکلگيری مرام کمونيـستی در بيـش از .   است

پيش اع2م شده و ھزاران ھزار کمونيست در راه رسيدن به این ھدف جان خود را از دست 
این ھدفی است که کمونيست ھـای ایـران، در خيابـان ھـا، زنـدان ھـا و حتـی .   داده اند

ھرکـس .   چسبيده به دیرک ھای اعدام فریاد زده اند و از پنھان داشتن آن شرم می کننـد
که این ھدف را مرکز فعاليت ھا و تبليغات خود قرار نداده و ندھد، کمونيـست نيـست و بـا 

خواندن خود، تنھا، خيال بھره برداری از تاریخ با عظمـت ایـن نھـضت و اعتبـار "  کمونيست"
ھر آنکس که ھدف فوری کمونيست ھا و جنبش کارگری را به باE بردن .  آميخته به آن دارد

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، انقـ2ب اجتمـاعی بوقـوع پيوسـته اسـت؟ 

اوEً سرنگونی حکومت سرمایه داری فقط به معنای سرنگونی ھيـت حاکمـه کنونـی !  خير
خصلت انحصاری سرمایه داران ھمواره باعث می شود که جناح بـسيار کوچـک و !   نيست

نھایتاً چند صد نفره ای از ایشان قـدرت حکومـتی را در دسـت گرفتـه و دیگـر جنـاح ھـای 
ھمانطور که جناح خميـنی، سـرمایه داران ھـوادار .   سرمایه داری را از حکومت حذف کنند

شمسی حـذف  ۶٠را در اوایل سال ھای دھه ... جبھه ملی و نھضت آزادی و حزب توده و 
طرفدار خاتمی از حکومت در اوایـل دھـه "  اص2ح طلبان"و یا، نمونه ی دیگر آن حذف .   کرد
دیکتاتوری و استبداد، طبيعت حاکميت سرمایه داری است کـه ھمـواره .  شمسی بود ٨٠

جناحی را بر دیگر جناح ھای سرمایه داری غالب کرده و گروه ھای رقيب را از قـدرت حـذف 
در چنيــن شــرایطی اســت کــه جنــاح ھــای دیگــر ســرمایه داری بــه شــکل .   مــی کنــد

در آمده و در شرایط استبدادی، مانند حکومـت جمھـوری اسـ2می، )  اپوزیسيون" (مخالف"
البتـه در شـرایط دیگـری چـون .  [[مـی شـوند" تغيير رژیم"حتی، خواھان حذف فيزیکی و 

کشورھای غربی، که قدرت طبقه کارگر و تـشک2ت آن بـه مراتـب بيـش از ایـران اسـت و 
ھرگونه برخورد قھرآميز جناح ھای سرمایه داری با یکـدیگر مـی توانـد آغـازگر یـک انقـ2ب 
اجتماعی و سرنگونی کامل حاکميت سرمایه داری گردد، این جا به جایی قدرت، از طریـق 

این نـوع جـا بـه جـایی قـدرت، یعنـی .]]  انتخابات و بصورت بدون خونریزی انجام می پذیرد
سرنگونی ھيت حاکمه و جا به جایی آن با جناح ھای دیگر سرمایه داری، انقـ2ب خوانـده 

.  از طریق قيام مردمی صورت پـذیرد ۵٧حتی اگر این جا به جایی، مانند سال  .   نمی شود
را یک انق2ب شکـست خـورده مـی  ١٣۵٧به ھمين خاطر است که کمونيست ھا، انق2ب 

انق2ب زمانی پيروز می شود که کل دستگاه دیکتاتوری طبقـه سـرمایه دار منھـدم .   نامند
و حکومت مستقيم مردم در شکل شورایی و متکی به قدرت مردم مسلح جایگزیـن .  شود

در غير اینصورت، انق2ب شکست خورده است و نتيجـه ای جـز اسـتقرار مجـدد .   آن شود
بناميم، یا " جمھوری اس2می"حال مھم نيست نتيجه آن را .  دیکتاتوری سرمایه داری ندارد

، تا زمانيکه  حکومت شوراھای متکی بـر ...  و یا " جمھوری"و یا فقط " جمھوری دمکراتيک"
قدرت مسلح مردمی جایگزین حکومت استبدادی و یا پارلمانی بورژوازی نگـشته، انق2بـی 

بخواند، ھـدف و انگـيزه اش، " انق2ب"در کار نبوده است و ھر آنکس که چنين نتيجه ای را 
سوار شدن بر اعتراضات مردمی برای گرفتن قدرت جناح سرمایه داری مطلوب خودش می 

انق2ب، به معنی تغيير حاکميت سرمایه داران از طریق انھدام ساختار : بطور خ2صه.  باشد
حکومتی استبدادی و پارلمانی و جایگزین ساختن آن با حکومت مـستقيم مـردم از طریـق 

 .شوراھا می باشد
تمامی مردم ایران و بخـصوص !   آیا ما انق2ب را صرفاً برای انق2ب کردن می خواھيم؟  خير

طبقه کارگر شاھد اند که این حکومت سرمایه داری است که ضرورت انق2ب را بـه جامعـه 
این حکومت و اصوEً تمـامی نظـام اقتـصادی و سياسـی و اجتماعـی .  تحميل کرده است

سرمایه داری بر این مبنا قرار گرفته است که تمامی کارگران و مردم یک کشور توليد کنند، 
کارگـر .   اما منافع و ارزش حاصله از این توليد فقـط بـه جيـب سـرمایه داران سـرازیر شـود

کارگران خدماتی، به دستگاه ھـای توليـد و کـارگر توليـد و توزیـع !   توليدی، توليد می کند
 Eکارمندان، به کار گرفته می شوند تـا حـساب و کتـاب را .  خدمات رسانی می کنند... کا

طوری نگاه دارند تا تمامی ارزش ھای توليد شده و منافع توليد به جيب و حساب سـرمایه 
معلمان و اساتيد نيز مسوليت شان آموزش و پـرورش کودکـان و جوانـان .   داران واریز شود

تعـدادی از .   است تا سر به زیر بار آمده و تخصص خود را در اختيار سرمایه داران قرار دھند
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 

 >——.              کارگران و اھالی  را در زیر یوغ سرمایه نگاه دارند... سردار و 

 در اين شماره مي خوانيد
 

  2و  1ص :                                    سرمقاله 

 و اهداف آن        ” بسوي انقالب“* 

  7تا   2ص :                     خبرها و نظرات

شرکت در انتخابات،  :اع�ميه مشترک* 

 شرکت در فقر ،بيکاری و استبداد
سرکوب تجمعات فعاEن کارگری در روز جھانی  *

 کارگر
نظام ھماھنگ سرکوب و تزھایی درباره * 

 اعتصاب معلمان
 پيروزی کارگران ایرانخودرو * 

 كردستان، ھمچنان در فقر مي سوزد* 

 ادامه اعتصاب کارگران چينی کرد کرمانشاه* 

 ”مرض جھانی سازی“آنفوEنزای خوکی  * 

 جنگ تریاک، گذشته و حال *

 ....و  *

 12تا  8ص  :                        متن آموزشي

پيشنويس اع2م شروع کار ھيأت ھای  *
 ”زاريا“و ” ايسکرا“تحريريه 

 مھرداد مينایی: لنين ، ترجمه.ای.و

حقایق ساده سوسياليستی ، نوشته از   *

 پوئل !فارگ

  16تا  12ص :                             بحث آزاد

  ١٣٨٨جنبش کمونيستی و اول ماه مه * 

 ”نمایندگی“طبقه کارگر و نھاد  *

 ” بسوي انقالب“
 !را بخوانيد و در ميان مردم پخش كنيد
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 ...”بسوی انق�ب“
 

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 

زنان مـا مـی بيننـد کـه .   دار روبرو می گردد
ھرگاه برای حقوق برابر با مردان حرکتی می 
کنند، آنھا را برای سـال ھـا در دادگـاه ھـا و 
ــروی مجلــس و داEن ھــای کــارگزاری  راھ
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 
ــی و  ــای روح ــرض و آزارھ ــورد تع ــد و م یابن

و یا قوميـت ھـا و .   جسمی واقع می شوند
، کـه چـيزی جــز "اقليـت"مـذاھب باصـط2ح 

زندگی به راه و روش مورد اعتقاد و بر مبنای 
سنت ھا و فرھنگ خود ندارند نيز بـه ھميـن 

خ2صـه آنکـه، .   سرنوشت  دچار می شـوند
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 
ــد  ــد، بای ــل مــی کن ــار خل ــده از آن را دچ آم

امـروزه کـسی بـه .   سرکوب و معدوم گـردد
غير از سرمایه داران و کارگزاران آنھا نيـستند 

برقراری .   که لزوم وقوع انق2ب را منکر شوند
ـــترل  ـــاتوری و کن ـــت شـــوراھا، دیکت حکوم
اجتماعی سرمایه داران را از بين مـی بـرد و 
به تمامی استثمار شوندگان و سـتمدیدگان 
این حق مساوی را می دھد تا مـستقيماً در 

حکومت .   تعيين سرنوشت خود دخالت کنند
ـــد از  ـــنی روز بع ـــله، یع ـــوراھا، ب2فاص ش
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 

در حقيقـت، .   تبعيض آميز کمر ھمت ببندنـد
ســـرنگونی حاکميـــت و دیکتـــاتوری طبقـــه 
سرمایه دار، سرآغاز انق2ب اجتماعی اسـت 
که با محو ھرگونه تبعيـض در ھـر گـام خـود 
ــاً بــه جامعــه ای عــاری از تبعيــضات  نھایت

تنھا باید ھشيار بود که .  طبقاتی می انجامد
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 انق�ب
 !پيش بسوی استقرار حکومت شوراھا

 "بسوی انق�ب"سردبيری نشریه 
 

سركوب تجمعات  فعاالن كارگري 

 در روز جهاني كارگر
 

اردیبھشت، به دعوت  ١١در روز جھانی کارگر، 
متشـکـل ”  کميته برگزاری مراسم اول ماه مه“ 

از فعاEن کارگری و سندیکاليست، مـراسـمـی 
برگزار کنندگان .   در پارک Eله تھران اع2م شد

این مراسم از کليه ی کارگران و فعاEن جنبش 
ھای دمکراتيک، از قـبـيـل طـرفـداران بـرابـری 
حقوق زنان و جنبش دانشجویی نـيـز دعـوت 

بعدازظھر در مقابـل  ۵کرده بودند تا در ساعت 
به گفـتـه ی .  آب نمای پارک Eله گرد ھم آیند

شاھدان عينی، از اواسط این روز، پارک Eله به 
قرُق  نيروھای سرکوبگر حکومتی در آمده بـود 
.  تا از برگزاری این تجمع جلوگيری به عمل آورند

نزدیک به ساعت اع2م 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 

با گذشت زمان و شلوغ تر شـدن . خواھند کرد
محل تجمع، که به گفته ی برگـزار کـنـنـدگـان 

نفر می شدند، نـيـروھـای سـرکـوبـگـر  ١۵٠٠
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 

برگزار کنـنـدگـان .   ضرب و شتم قرار می دھند
مراسم در اولين اط2عيه خود حمله مأموران را 
با باتوم ھای الکتریکی و گاز اشک آور توصيـف 

تعـداد زیـادی از فـعـاEن و بـرگـزار .  کرده اند
نفر ھـم  ١۵٠کنندگان مراسم که تعدادشان تا 

گزارش شده است، بازداشت کرده و با مينـی 
بوس ھای مخصوص به خارج از منطقه درگيری 

گـزارشـات حـاکـی از .   انـتـقـال مـی دھـنـد
مصدوميت بسياری از حاضرین در مـحـل مـی 
باشد که بعضاً از رھگذران بوده و حـتـی قصـد 

 .شرکت در تجمع را نداشتند
برگزارکـنـنـدگـان، تـعـداد  ٢در اط2عيه شماره 
نفـر اعـ2م کـرده و  ١٣٠بازداشت شدگان را 

گزارش می دھند که تمامی ایشـان بـه بـنـد 
گـزارشـات .   زندان اوین منتقل گشته اند ٢۴٠

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 
تن از کسانی کـه  ۶۶شدگان آزاد شدند و نام 

 .ھنوز در زندان بودند منتشر شد
خانواده ھای فعاEن زندانی ھر روز در مـقـابـل  
دادگاه انق2ب در خيابان معلم تجمع کردند، اما 
. مسئوEن 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 
طـبـق آخـريـن خـبـر شده، آزاد گشته انـد و 

دريافتي كليه ی مردان بازداشتي  كـه تـعـداد 
نفر مي باشد از بند انـفـرادي  ٣١آنھا بيش از 

ضـمـنـا .  به بند عمومي منتقل شده اند  ٢۴٠
ژنـگ،   كليه دستگير شدگان از جمله  يونس ار

 جعفر عظيم زاده، غ2مرضا خاني، منصور حيات 

 خبرها و نظرات
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 فعاEن، به گروه دیگری از فـعـاEن 
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 

نفر از این فعاEن را بـازداشـت  ٢٠مراسم تعداد 
. نموده و به مکان نـا مـعـلـومـی انـتـقـال دادنـد

جدیدترین گزارشات حاکيست که پس از گذشتن 
بيش از بيست روز از ایـن بـازداشـت، ھـنـوز از 

تن از ایشـان خـبـری در دسـت  ١٠سرنوشت 
نيست و مسوEن 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 

از جمله این .   کارگر با موفقيت اجرا گردیده است
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 

در تھران نـيـز بـا در .   ما نرسيده است
نظر گرفتن تمرکز چند ميليونی جمعيت 
کارگری، در صورتيکه گـزارش شـرکـت 

نفری ھم صحت داشتـه بـاشـد،  ١۵٠٠
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 فعا!ن کارگری جسـتـجـو 

 .  کرد
جمعبندی صحيحی کـه مـی تـوان از 
نتيجـه گـردھـمـایـی ھـای امسـال و 
سرکوب حکومتی آنھا گرفـت ایـنـسـت 
که، بر خ�ف 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 انق�بی 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 کـ�م، جـلـوگـيـری از 
 .خودآگاھی طبقاتی کارگران می باشد
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دوره دھم ریاست ” انتخابات“با نزدیکی روز 
جمھوری حکومت سرمایه داری ایران، چند 
گروه انق�بی بيانيه مشترکی را بيرون دادند 

 :که متن کامل آن را در زیر می خوانيد

 شركت در انتخابات، 

 انتخاب فقر، بيكاري، استبداد
نه فقط زنان  .ھمه شما !روی سخن با شماست

روی سـخن  .و مردان كارگر، كه ھمه زحمتكشان
ــشجویان  ــب، دان ــان ســتمدیده و حــق طل ــا زن ب
آزادیخواه، معلمان مبارز، دانـش آمـوزان و جوانـان 
عـــصيانگر، روشـــنفكران ترقيخـــواه و ھنرمنـــدان 

ھمه ما بار دیگر در برابر ایـن  .مردمی ھم ھست
پرســش قــرار گرفتــه ایــم كــه در مــورد نمایــش 
فریبكارانه انتخابات ریاست جمھوری چه خواھيـم 

ھميشگی » كارزار انتخاب«كرد؟ بار دیگر حاكمان، 
» انتخاب«شان را به راه انداخته اند تا مردم را به 

بار دیگر جـدال ھـای  .از ميان ستمگران وادار كنند
لفظی،افشاگری ھای جناحی و شخصی، وعده و 
وعيــدھا و تھدیــدھا در فــضای پــر تنــش جامعــه 

بار دیگر لحن سـركوبگران نـرم  .پراكنده می شود
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 

 .می گذارند» انتخابات«نامش را 
خــرداد، روز انتخابــات دوره دھــم ریاســت  ٢٢روز 

جمھوری حکومتی است که بيش از سـی سـال 
ــ2ب  ــل از انق را  ۵٧جامعــه ی بحــران زده ی قب

ھمچنان در شرایط بحرانی نگاه داشت و نه تنھـا 
قدمی در برآورده کردن خواسته ھای انق2بی 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 انق2ب دنبال 

ھيئت حاکمه جمھـوری اسـ2می، نماینـده .   کرد
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 

دیدیم کـه چگونـه پـس از سـرکوب .   کرده است
ھمه جانبه مقاومت ھای انق2بـی، 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 
ــارزات مردمــی و  حکومــت، ســرکوب قھرآمــيز مب
بخصوص طبقه کارگر بوده است، اما، متاسفانه ، 
بقایای توھمات مذھبی و ناسيوناليستی و خـوفِ 
پدرساEرانه ی رایج در فرھنگِ مردم نيز به تـداوم 

مـا .   وضع غير قابل تحمل امروز کمک کرده اسـت
باید از خود سوال کنيـم کـه چنيـن حکومـتی کـه 
بيش از سه دھه جوEنگاه گروه ھای زالـو صـفت 
سرمایه داری بوده و ھمواره حافظ منافع این چند 

ميليونـی  ٧٠ھزار نفر در برابـر مقاومـتِ اکثریـت 
ــوده اســت ــشان ب ــارگران و زحمتک ــر !  ک و عناص

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 
ــم،  نژاد،کروبی،موســوی و رضــایی رجــوع کني
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 اســتق2ل 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 

بـسياری از تـوده  .را دست كـم نگـيریم ١٣٧۶
ھای مردم در آن روزھا فریب وعده ھای جنـاح 

ــب« ــت و شــعار »  اصــ2ح طل آزادی و «حکوم
را خوردنــد و گروھــی از روشــنفکران »  نــشاط

نوميــد و مـــسالمت جــو نـــيز بــا توجيھـــات 
نتيجـه .  بر بوق دوم خرداد دميدنـد» تاکتيکی«

وضعيت فـرق نكـرد كـه  :كار را ھمه می دانيم
در این ميان فقط شـور و  .ھيچ، بدتر از بد شد

شوق و انرژی و اميد شـمار زیـادی از مـردم و 
 .مشخصا جوانان تلف شد

شكست دوم خرداد، این نتيجه را داشـت كـه 
ضـربه زد؛ ولـی »تغيير رژیم از درون «به توھم 

نارضـایتی اجتمـاعی و  .آن را ریشه كـن نكـرد
خشم سياسی مردم رو به گسترش گذاشت؛ 
پابه پای آن بحران اقتصادی نيز در حـال ریـشه 
دواندن بـود؛ و بـاEخره فـشارھا و كـشمكش 
ھای بين المللی رژیم اس2می با قدرت ھـای 

بـه قـدرت  .غربی نيز داشـت بـاE مـی گرفـت
رساندن احمدی نژاد، پاسخ جناح قدرتمندی از 
ھيئت حاكمه به زور قدرت نظامی و امنيـتی و 
مالی و شعارھای عوامفریبانه بـه ایـن اوضـاع 

در ایـن بـازی اEكلنگـی حاكمـان، اصـ2ح  .بود
 Eطلبان به ناگزیر پایين رفتنـد و اصـولگرایان بـا

طعم محصوEت احمدی نژاد را حاE دیگر  .آمدند
حتی آن كسانی كـه فـریبش را (اكثریت مردم 

تورم و  :چشيده اند)  خوردند و به او رای دادند
ــشتر ــر و دروغ و ســركوب بي و  !بيكــاری و فق

حاE باز ھم عده ای پيدا شـده  !وقاحت بيشتر
اند كه می خواھند تجربه خودفریبی بـزرگ در 

به مـا »  تنھا راه ممکن«دوم خرداد را به عنوان 
می گویند اشكال بار قبل این بـود   .قالب كنند

كــه بــه انــدازه كــافی واقــع بيــن نبــودیم و از 
» آزادی«  شعارھای عام و بی در و پيكری مثل

ــردیم ــيروی ك ــد  .پ ــردم بای ــه م ــد ك ــی گوین م
توقعاتشان را تا حد مطالباتی كه بتوان آنھـا را 

درسـت در اوضـاعی  .عملی كرد پایين بياورند
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 

 خبرها و نظرات
ــستن  ــد ب ــه امي ــان مــردم را ب ــد، این ــع «گيرن واق

به جناحی از ھمين نظـام ) یعنی تسليم(» بينانه
 .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 

این یعنی ت2ش  .نمایش قدرت آنھا را خنثی كنيم
برای سازماندھی نمـایش قـدرت و ھمبـستگی 

یعنی نشان  .مردم در مخالفت با فریب انتخاباتی
دادن اینكه بخش بزرگی از جامعه به واقع با ایـن 
فریبكاری مخالف است، در آن شركت نمی كند و 

بنـابراین اعـ2م  .اھداف پشت آن را می شناسـد
مخالفت با انتخابات ریاست جمھـوری اسـ2می، 
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 مح2ت مسكونی، دامن زدن 
به بحث و اع2م مخالفت علـنی در تجمـع ھـای 
كوچك و بزرگ، فعاليتی است كه از ھمين حاE تا 

باید مردم  .زمان برگزاری انتخابات باید انجام شود
ناراضی و مخالف، دلگرم شوند و نيروی بزرگی را 
ھمفكر و ھمـسو و ھمسرنوشـت بـا خودشـان 

باید بتوانند در لحظات آخـر، تردیـد را كنـار  .ببينند
بگذارند و فكر ھزینه ھـایی كـه رای نـدادن مـی 
تواند برایشان به دنبال داشته باشد را از خود دور 

باید بتوانند به كسانی كه از روی ناآگاھـی  .كنند
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 

تنھا اگر بـا تمـام قـوا در ایـن . گفتن تشویق كنند
جھت تـ2ش 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 

پــس تردیــدھا را كنــار  .خـود واقعـا دخالـت دھـد
 .بگذاریم و آستين ھا را باE بزنيم
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 پيروزي بزرگ كارگران ايرانخودرو 
کـارگران ایـران خـودرو موفـق    ھفته گذشته

ــا اعتــصاب شــکوھمند خــود کــه از  شــدند ب
ــاژ آغــاز شــد و درســالن شــاتل  ســالن مونت

ادامه و با اعتصاب کارگران سا لنھـای ) بدنه(
پرس خاتمه یافت به خواستھای فـوری خـود 
که ھمانا پرداخت دستمزدھای عقـب افتـاده 

و )  حقوقُ آکورد و رکورد توليد سـال گذشـت(
) پيمانکـاری(تبدیل وضعيت کارگر از پيکيجـی 

بــه قــراردادی خــود شــرکت ایرانخــودرو بــود 
 .برسند

ــدا از  ــد شــرکت ایرانخــودرو ابت مــدیریت جدی
ــرده و  ــودداری ک ــورد خ ــورد و آک پرداخــت رک
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 اعـ2م 
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 

ــد  ــد ســاعت بع ــد جــدی شــد چن  ١۵٠بودن
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

خطوط توليد در ایرانخودرو   تمام کارگران پيمانکاری
از زیر شـرکتھای پيمانکـاری در آمـده و قـراردادی 

 .خود شرکت ایرانخودرو می شوند
با بـسيج    اردیبھشت وزیر صنایع ١٢وقتی که در 

نيروھای خود در ورزشگاه آزادی مراسم روز کارگر 
وزیر دروعگو “را برگزار می کرد با فریاد کارگران که 

روبرو شـد کـه خواسـتار پایـان دادن بـه ”  استعفا
در آنجا اعـ2م کـرد کـه .   قراردادھای موقت بودند

روی قول خود ایستاده و به مدیران تحت پوشـش 
بخشی از کارگران را قبـل از  اع2م کرده است که

بعــداز ایــن  .   انتخابــات تبــدیل وضــيعت کننــد 
بخشنامه مدیریت جدید شـرکت ، اسـامی چنـد 
ھزار نفر را که شامل این بخشنامه بودنـد اعـ2م 
نمود، اما اسـامی کـارگران پـرس تحـت پوشـش 

 .در ان دیده نمی شد” جی پی آی“پيمانکاری 
بعد از این مسله کارگران پرس خطـوط توليـد 
را متوقف کـرده و جلـو دفـتر مـدیریت تجمـع 

اعتــصاب در شــيفتھای صــبح و عــصر .کردنــد
ــوز بــه شــيفت شــب  ادامــه یافــت ولــی ھن
نرسـيده بـود کـه مـدیریت اعـ2م کـرد ھمــه 
کــارگران شــامل ایــن بخــشنامه خواھنــد 

ویـــک موفقيـــت دیگربـــرای کـــارگران .شـــد 
 .          ایرانخودرو رقم خورد

 
 گزارش از کارکو

 

قطع پرداخت پاداش به كارگران كارخانه 

 مهرگان پارس
طبق خبرھای دریافتـی پـاداش کـارگـران 

که مبلغـی بـيـن ”  مھرگان پارس“ کارخانه 
ھزار تومان تا یکصد ھزار تومان در مـاه  ۵٠

بود، از اول سـال امسـال قـطـع گشـتـه 
 .است

Eزم به تذکر است که این کارخانه از زیـر 
بوده کـه ”  ایرانخودرو“ مجموعه ھای گروه 

کارگر در جاده مخصوص کرج قـرار  ٣٠٠٠با 
 .دارد

 كارگران سايپا تجمع كردند
نفر از كارگـران پـيـمـانـكـاري  ۶٠نزديك به 

شاغل در خودروسازي سايپا، در اعتـراض 
به اجرا نشدن دستور رئيس جمھور مبني 
بر تبديل وضعيـت شـغـلـيـشـان مـقـابـل 

جـمـعـي از  .كارخانه سايپا تجمع كـردنـد
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 

نفر است، علت اين تجمع را  ۶٠در حدود 
خودراي كارفرماي خود از اجـراي دسـتـور 
رئيس جمھور مبني بر تـبـديـل وضـعـيـت 
استخدامي اين كارگران از پيمانـكـاري بـه 
.قــــراردادي عــــنــــوان كــــردنــــد   

كنـنـدگـان كـه از كـارگـران  به گفته تجمع
سايپا، يـكـي از ”  ھنگام آفرين به“ شركت 

ھاي خـودروسـازي سـايـپـا و  زيرمجموعه
خودروي نـيـسـان وانـت   سازنده شاسي

ھستند، كارفرماي پيـمـانـي ايـن )  زامياد( 
كارگران در حالي قرار است تغيير كند كـه 

ھاي  طبق دستور رئيس جمھور و نيز گفته
اخير وزير صنايع، وضـعـيـت اسـتـخـدامـي 
كارگران پيماني بايد به قـراردادي تـغـيـيـر 

اين كـارگـران كـه مـدعـي داشـتـن  .كند
سال سابقه كار پيمانكـاري در  ١٠حداقل 

به ما گفـتـه :  اين شركت ھستند، افزودند
شده به دليل تغيير پيمانكار بايد به مـحـل 
ديگري كه در مجاورت محل فعلـي اسـت 
.نـــــقـــــل مـــــكـــــان كـــــنـــــيـــــم   

كـنـنـدگـان مـعـتـقـد ھسـتـنـد كـه  تجمع
كارفرمايان براي اجرا نكردن دستور رئيـس 
جمھور، موضوع تغيير پيمانـكـار را مـطـرح 

  .كرده اند
 ادامه اعتصاب كارگران چيني كرد كرمانشاه

کرمـانشـاه در "  چينی کرد" ی   کارگران کارخانه
اعتراض به کاھش دستمزدھای خود، بيش از 
یک ھفته است که اعتصاب نموده و خواسـتـار 

  .انــد  افــزایــش حــقــوق خــویــش شــده
این کارگران قرار است در طی روزھای آیـنـده 
  .نيز تجمع ھایی اعتراض آميز بـرگـزار کـنـنـد

 خبرها و نظرات
سال سابقه کار در  ١۵الی  ٨این کارگران که بين 

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 

ــــــــــرده انـــــــــــد ــــــــــ2م ک   . اع
Eزم به ذكر است كه اين كارگران طی ھفته ھای 
گذشته م2قاتھایی نيز در ھمين رابطـه بـا امـام 
جمعه، استاندار و مسوولين سازمان کار داشـتـه 

 .اما نتيجه ای نگرفته اند, 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
نفر  ١٧٠گزارشات حاکی از آن است که در حدود 

از کارگران کاغذ سازی پارس کـه بعـضی از آنھـا 
سال سابقه کـار دارنـد از اول خـرداد  ١۵بيش از 

 .ماه در آستانه اخراج قرار گرفته اند
نفر از کارگران حمل کيسه نيـشکر  ١٨ھمچنين  

از طرفـی دیگـر کـارگران .  ھفت تپه اخراج شدند 
ماه است کـه حقـوق  ٢نيشکر ھفت تپه بيش از 

معوقه خـود را دریافـت نکـرده انـد و کـارگران در 
 . شرایط دشوار معيشتی قرار دارند

 ٧٠شرکت حریر خوزستان با داشـتن نزدیـک بـه 
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 

سـال بـه  ٣٠مذھبي ايران كه پس از نزديك به 
كردستان، اسـتـانـي در سـرحـد غـربـي ايـران 
بازگشت، براي آباداني و پـيـشـرفـت ايـن ديـار، 

زيرا مـحـمـود .  زحمت سفر را به خود داده است
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 

با اين ھمه، منتقدان . پيشرفت را مطرح مي نمود
بي شـمـار وي در داخـل و خـارج از كشـور، 
سفرھاي مقامات ايراني را تـنـھـا در چـارچـوب 

با ايـن ھـمـه .  تبليغاتي بودن خ2صه مي نمايند
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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 . 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 اق2م بسـيـار نـازل و 

يـكـي از ايـن "  زارا. " حقيرانه خـود مشـغـولـنـد
او در پـيـاده روي ابـتـداي .  دستفروشان اسـت

خوانده مـي "  آبان ۶" خياباني كه به نام قديمش 
بسـاط )  اكنون بـلـوار پـاسـداران نـام دارد( شود 

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 
او مـي گـويـد بـرادرش ايـن .  كوھستاني است

سبزيھا را از كوه آورده تا به مردم بفـروشـد و بـا 
زارا درس نـمـي .  پولش، نان و سيب زميني بخرد

نمي داند مدرسه كجاست و آرزو دارد يـك .  خواند
 . روز بـــزرگ شـــود و شـــوھـــر كـــنـــد

يكي ديگر از دستفروشان كردستاني " به روژ"كاك 
او كه به سختي متوجه سخنان فـارسـي .  است

مي شود، كارش اين است كه پشته اي از شاخه 
ھاي خشك درختان بلوط را از جنگلھاي دو طـرف 

مريوان جـمـع كـنـد و در ابـتـداي -جاده سروآباد
او مـي .  روستاي كاني دينار، به مردم بـفـروشـد

گويد كشاورزي ديگر فايده اي ندارد و آنقدر صرفه 
ندارد كه كفاف زندگي وي، ھمسر و پنج فرزندش 

ھر بسته از ھيزمھا را به قيمت "  به روژ. " را بدھد
تومان مي فروشد و خودش مي گويد روزي  ۵٠٠

او از .  بسته را مي تواند به رھگذران بدھد ۶يا  ۴
 ٣زندگي اش راضي است و مي گويد بـا روزي 

ھزار تومان درآمد بھتر از زماني كه كشاورزي مي 
به روژ يادش مي . كرد، مي تواند زندگي را بگذارند

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 

او مي گويد ھـمـان روز بـه دلـيـل .  نشسته بود
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 انق2ب 
سنندج، سيب زميني و تخم مرغ آب پز روي گاري 

ھر پرس غذايي كه . مي فروشد نيز تأیيد می کند
تومـان قـيـمـت  ۶٠٠او به دست مردم مي دھد، 

دارد و او مي گويد بعضي شبھا كـه سـنـنـدج از 
 ١۵آمدن چتربازھاي باشماق شلـوغ اسـت، تـا 

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
از تـوابـع "  بـلـبـر" برخي روستا نشينان دھستان 

مريوان نيز كاسبي خود را با سفر علي خامنه اي 
كار آنھا، حمل و نقل . با چالشي جدي روبرو ديدند

آنھا با خريد . سوخت بنزين به آن سوي مرز است
تومان، ظرفھاي  ١٠٠بنزين دولتي به بھاي ليتري 

پ2ستيكي خود را پر مي كنند و به سليمانيـه در 
از آن طرف، نـيـز انـواع .  كردستان عراق مي روند

 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 

با حضور چنـدر روزه رھـبـر .  كامياران مي رسانند
مذھبي ايران در منطقه، اين روستائيان مي گويند 

خصوص پايگاه ھاي مرزي مريوان و پاوه، بسيار 
آنھا مي گويند بايـد يـكـي دو .  فعال شده اند

ماھي دست به كار نزنند تا آبـھـا از آسـيـاب 
بيفتد، ولي جواب شكم گرسنه زن و بـچـه را 
ــــــد؟  ــــــي دھ  چــــــه كســــــي م
با اين ھمه، ھنوز در سنندج، پارچـه نـوشـتـه 
ھايي كه حضور رھبر را در اين شـھـر تـبـريـك 

يكي از اين .  گفته، بر در و ديوار ديده مي شود
پارچه نويسيھا مربوط به اتحاديه بـارفـروشـان 
سنندج است كه حضور رھبر را خـيـر مـقـدم 

درست در مقابل اين پـارچـه نـوشـتـه، .  گفته
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 

اين مردم نگون بخت در خـيـابـانـي .  معنا كنند
گدايي مي كنند كه بر تك تك درختھا و تيرھاي 
چراغ برق آن پرچمھاي جـمـھـوري اسـ2مـي 
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 
 . ارزش مشــــــــــغــــــــــولــــــــــنــــــــــد

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 اس2مي را بـراي 
خود عادEنه نمي دانند و ھميشه در پي چاره 
اي بودند تا شان و منـزلـت آنـھـا بـه عـنـوان 
مردمي غيور، رنجديده و زحـمـتـكـش رعـايـت 

 . شود

 ”مرَض جهاني سازي“: آنفوالنزاي خوكي
آنفوEنـزای "ھمه شما حتماً تا به حال بـا نـام 

اما آیـا مـی دانـستيد .   آشنا شده اید" خوکی
کـه نيروھـای مترقـی و انق2بـی در  سراسـر 

می "  بيماری جھانی سازی"جھان آن را با نام 
 شناسند؟ و چرا؟ 

سـاله از ایالـت  ٣٩آوریل امـسال، زنـی  ٩در 
اوحاکای مکزیک به بيمارستان آن شـھر رجـوع 
می کند و در عـرض سـه روز جـان خـود را از 

پزشکان آن بيمارستان پس از . دست می دھد
انجام آزمایـشات انجـام شـده، متوجـه حـضور 
ویروسی بسيار خطرناک می شوند که نوعی 
آنفوEنــزای خوکــی بــه شــمار مــی آمــد، امــا 
برخ2ف موارد گذشته، این ویروس از طریق ھوا 

این نـشان مـی داد کـه در .   قابل سرایت بود
مقطعی، ویروس آنفوEنزای خوکـی، جھـشی 
ژنتيکی داشته است که آن را قادر ساخته تا از 
طریق ھوا به انسانھا انتقال یابـد و ایـشان را 

این کشف باعث شـد تـا پزشـکان .   بيمار کند
ساله ی مکزیکی نمی  ٣٩متوجه شوند که زن 

.  توانسته است که اولين بيمار این مرض باشد
چرا؟  به علت اینکه ویروس یافت شده در بدن 

پـس ایـن .   این زن، از نـوع تکامـل یافتـه بـود
ویروس می بایـست در جـای دیگـری جھـش 

اما خبر مرگ ایـن .   ژنتيکی را انجام داده باشد
زن باعث شد تا ناقوس خطر به صـدا در آیـد و 

در روزھـای .   اذھان عمومی به آن جلب شود
آتی، سـازمان بھداشـت جھـانی وابـسته بـه 
سازمان ملل، ھشدار جھانی ای را صادر کرد و 
خبر از موارد دیگری در خارج از مکزیـک، یعنـی 

 خبرها و نظرات
ایاEت 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 

تا اینکـه خبرگـزاری مترقـی .   ظاھر گشته است
واقعيت را کشف کرده و منـشاء ایـن " نارکو نيوز"

بيماری و مکان وقوع این جھـش ژنيتيکـی خـارق 
 .العاده را فاش ساخت

طبق گزارشات این خبرگـزاری مـستقل، بيمـاری 
از مزرعـه ی پـرورش خـوک "  آنفوEنزای خوکـی"
واقع در نزدیکی شھری بـا جمعيـت "  کارول رانچ"

.  آغاز گـشته بـود"  وارکز"سه ھزار نفر در منطقه 
این مزرعه غول آسا بخشی از یک شرکت توليـد 

اسـميث "محصوEت خوراکی چند مليتی بـه نـام 
اســت کــه بــرای فــرار از ھزینــه ی "  فيلـد فــارمز

سـنگين اجــرای قـوانين محيـط زیــست آمریکـا و 
 ١٩٨۵پراخت جریمه ی چند ده ميليونی، در سال 

مي2دی، و بر مبنای امتيـازات قـراداد سـه جانبـه 
، اقدام به تأسيس مزرعه ای غـول آسـا در "نفتا"

این منطقه  مکزیک کرده است که بيش از سه در 
.  صد مصرف گوشت خوک جھان را توليد می کنـد

اط2عات 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 

اما، .  آب و دیگر منابع خوراکی اعتراض داشته اند
از آنجایيکه این مزرعه بـرای توسـعه ی سـرمایه 

با "  نفتا"داری در منطقه و پایداری شرایط قرارداد 
ایاEت متحده و کانادا ضروری تشخيص داده مـی 
شـد، مـسولين دولـت ھـای محلـی و کــشوری 
ــه  ــن گزارشــات و اعتراضــات ب مکزیــک، از درز ای

ــد و  ــی کردن ــيری م ــات جلوگ ــازمان "مطبوع س
نيز به باE رفتن آمار بيمـاری و "  بھداشت جھانی

مرگ و مير اھالی منطقه، بی تفاوتی نشان می 
 .  داد

ھمچنين، این گزارشات حاکيست که اولين بيمار 
بيمـار "، یـا بـه عبـارت فـنی، "آنفوEنزای خوکی"

" ادگار فرناندز"ساله بنام  ۵، کودکی "شماره صفر
، واقــع در چنــد کيلومــتری "E گلوریــا"از دھکــده 

گـزارش بيمـاری ایـن .  مزرعه مذکور بـوده اسـت
سـاله ی  ٣٩کودک، ھفته ھـا قبـل از مـرگ زن 

اوحاکایی، به مسولين بھداشت عمومی مکزیک 
داده شده بود، اما به دEیل حفظ موقعيت شرکت 

و استمرار فعاليت ھـای آن "  اسميت فيلد فارمز"
مردم این .  در مکزیک، مسکوت گذاشته شده بود

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 باE 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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 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 Eیحه نظام 
این اعتراضات .در حقيقت اعتراض به عدم اجرای این Eیحه بستری برای بيان اعتراضات معلمان بود . ھماھنگ پرداخت کانونی می شد

در .اگرچه در ابتدا نمود صنفی داشت اما پس از شکل گيری به سرعت بـه سـمت مطالبـات سياسـی و اجتمـاعی حرکـت مـی کـرد
حقيقت این خصلت  تمامی جنبش ھای صنفی در ایران است که به سرعت از مرزھای  اکونوميسم فراتر رفته و مطالبات رادیکال تر را 

جنبش ھای صنفی طبقات پایين مانند کارگران ،معلمان و پرسـتاران بـه عينـه درک کـرده انـد کـه فرودسـتی انھـا در .مطرح می کنند
اگر چه معلمان اگاه با درک خصلت به شدت سـرکوبگر جمھـوری .طبقاتی دارد-سلسله مراتب اجتماعی ریشه در مناسبات  سياسی

اس2می اعتراضات خود را صرفا اقتصادی و صنفی معرفی می کنند اما بيانيه ھا و شـعارھایی کـه معلمـان در جریـان اعتراضـات خـود 
کمـا اینکـه اعـتراض بـه فـضای ایـدئولوژیک امـوزش و .مطرح می کنند به عينه گویای خصلت سياسی و مترقی این اعتراضـات اسـت

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 Eیحه نظام ھماھنگ پرداخت را اجرا کرده است اما شيوه اجرای این Eیحه بيشتر به ک2ھبرداری 
اما .ھزار تومان افزایش یافته است ١٠٠ھزار تومان و حکم معلمان متاھل  ۶٠در نتيجه اجرای این Eیحه حکم معلمان مجرد .شبيه است

توضيحاتی که خـواھيم داد مـساله را روشـن .این افزایش به ھيچ وجه چيزی نيست که باید در نتيجه اجرای Eیحه به دست می امد 
 .می کند

جدا از Eیحه نظام ھماھنگ پرداخت،مطابق قانون، دریافتی معلمان باید ساEنه مطابق بـا تـورم یعـنی حـداقل بيـست درصـد افزایـش 
افزایش بيست درصدی امـسال ھـم در احکـام جدیـد لحـاظ .این افزایش سال گذشته به جای بيست درصد تنھا ھشت درصد بود.یابد

اگـر متوسـط .درصد اضافه می شد ٣٢بنابراین  با احتساب این دو سال باید جدا از نظام ھماھنگ پرداخت حقوق معلمان .نشده است
بنابراین با توجه به ایـن .ھزار تومان است ١١٠ھزار تومان است در نظر بگيریم این افزایش تقریبا معادل  ٣۵٠حقوق معلمان را که تقریبا 

ھزار تومان است می بينيـم کـه دولـت نـه تنھـا Eیحـه نظـام  ٨٠که متوسط افزایش حقوق معلمان در نتيجه به اصط2ح اجرای Eیحه 
مـضافا بـر ایـن Eیحـه نظـام ھماھنـگ .ھماھنگ را اجرا نکرده است بلکه حتی افزایش طبيعی حقوق معلمان را نيز لحاظ نکرده اسـت

 .لحاظ می شد که نشده است ٨۶تصویب شد بنابراین باید این افزایش از فروردین  ١٣٨۶پرداخت در سال 
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 

این واقعيت قطعا دوباره به برایند اعتراضات معلمان خواھد انجاميد به خصوص بـا توجـه بـه ایـن کـه مطالبـات قـشر .  بسيج رفته است
عظيمی از معلمان اگاه صرفا صنفی نيست و انھا از این بستر برای بيان اعتراض خود به فضای ایدئولوژیک اموزش و پرورش،و اعـتراض 

اعتراضـات اینـده معلمـان .به تسلط افراد نظامی بر اموزش و پرورش و فراتر از ان اعتراض به کليت استبداد مذھبی استفاده می کننـد
بـه ھميـن .قطعا رادیکال تر خواھد بود اما این اعتراضات برای پيروزی باید متکی بر تجارب اعتراضات و اعتصابات گذشته معلمـان باشـد

در ذیل چکيده تجارب مبارزات فروردین و .دليل تبدیل کردن تجارب اعتصابات گذشته به متون تئوریک شرط برداشتن گام ھای بعدی است
 .اردیبھشت امسال را خواھيم اورد
 تزھایی درباره اعتصاب معلمان

فعاليت برای اگاه سازی و سازماندھی معلمان در شـرایط کنونـی قطعـا .بدون فداکاری اگاه ترین معلمان امکان شکل گيری اعتصاب منتفی است-١
 .عملی فداکارانه است که البته تجربه نشان داده است که اگاه ترین معلمان بدون ھيچ چشم داشتی به این فداکاری دست می زنند

کميته اعتصاب در ھـر منطقـه بایـد از اگـاه تریـن .برای موفقيت حداکثری اعتصاب تشکيل شورا یا کميته ھای اعتصاب در ھر منطقه ضروری است-٢
این کميته ھا باید به شکل نيمـه .معلمانی تشکيل شود که ضرورت مبارزه را بيش از دیگران درک  کرده و برای پيروزی ان  حاظر به فداکاری ھستند

نوشتن و تکثير .علنی و با فعاليت موثر توده معلمان را نسبت به ضرورت پيوستن به اعتصاب اگاه کرده  و اندک معلمان اعتصاب شکن را ایزوله نمایند
 .بيانيه پایانی اعتصاب نيز باید به وسيله این کميته ھا انجام شود

زیـرا اگـر سـازمان دھنـدگان بـه سـرعت بـرای حراسـت شناسـایی .اگاه سازی توده معلمان و سازماندھی انھا باید اکيدا مخفيانـه صـورت گـيرد-٣
 ..حراست برای ارعاب دیگر معلمان این افراد را تحت فشار قرار خواھد داد.شوند

در شرایط کنونی دعوت به .این اشکال به عينه در بيانيه اعتصاب کانون صنفی معلمان وجود داشت .اعتصاب نباید خصلتی فرسایشی به خود بگيرد-۴
 .بھتر است اعتصاب در یک روز انجام گيرد.روز اعتصاب معلمان مردد را به تدریج از اطراف اعتصاب پراکنده خواھد کرد ٣
البته اکثریت مدیران و معاونان افراد شریفی ھستند،اما باید دانست که این افراد .مدیران و معاونان مدارس  نباید درگير سازماندھی اعتصاب شوند -۵

به شدت از سوی حراست برای جاسوسی تحت فشار ھستند و ممکن است تحت فشار حراسـت بـر خـ2ف وجـدان خـود عمـل کـرده و سـازمان 
 .دھندگان اعتصاب را به حراست معرفی کنند

 ھمهبرای جذب معلمان در شھرستان ھا و مناطق حاشيه ای، معلمان پيشرو باید بر این مساله تاکيد کنند که مبارزه برای افزایش دستمزد وظيفه -۶
 .و درست نيست که زنان و مردان معلم  در تھران و شھرھای بزرگ باتوم بخورند و انوقت حقوق انھا اضافه شود. معلمان است

از انجـا کـه ھمـواره .باید پس از اعتصاب نيز سازمان خود را حفظ کنند.در نھایت کميته ھای اعتصاب که تشکل خودجوش اگاه ترین معلمان است -٧
مان معلمعلمان اگاه و جوان این کميته ھا را تشکيل می دھند این کميته در درازمدت باید به محل اشاعه افکار دموکراتيک و سوسياليستی در ميان 

ایـن کميتـه ھـا بایـد در رونـد اعتـ2ی . معلمان جزئی از طبقه پرولتاریا ھستند و منافع انھا نيز در نابودی کليت نظام سرمایه داری است.تبدیل شود
 . مبارزاتی خود با احزاب و گرایشات انق2بی متحد شوند

 
 فرھاد رھا

 ١٣٨٨اردیبھشت 
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 گذشته و حال: جنگ ترياك 

 حزب سوسياليست آمریکا
 مھرادمينایی: ترجمه

 
مي2دی اط2ق می شود که در آن امپراطور چين مجبور  ١٨۵۶-۶٠و   ١٨٣٩-۴٢به واقعه ی ِ ھجوم نظامی بریتانيا به چين در سالھای " جنگ تریاک " 

در آن روزگار تریاک در ھندوستان توليد می شد و سود حاصله از خرید و فروش . شد امتياز فروش محصوEت مخدر را به بازرگانان انگليسی واگذار نماید
 . آن و نيز عواید مالياتی اش صرف تامين ھزینه ی ِ اداری مستعمرات می شد

به چه حقی بربرھا مردم چين را با مواد سمی تخدیری به نابودی می : " کمسيونر سلطنتی چين ، لين زخو، به ملکه ویکتوریا نوشت ١٨٣٩در سال 
 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

 " ما از شما می پرسيم عقل و شعور شما کجاست؟ . ندھند
 .نامه او برای ھميشه بی پاسخ ماند

 "مردم خود" مسموم کردن 
پوند مواد مخدر وارد  ٢٠٠٠٠٠دولت بریتانيا  ١٨۴٠شدند بلکه در سال .) ا. یعنی غير چينی ھا، ب(این تنھا چينيان نبودند که قربانی سود طلبی بربرھا 

مخلوطی از الکل ، تریاک و طعم دھنده ھا  –مقادیر زیادی از این مواد مخدر با نام لودانوم . کشور نمود و آن را بطور قانونی در سراسر کشور پخش کرد
زنان اشراف از این دارو برای برطرف کردن عوارض به جا . به عنوان مسکن ھای قوی و عمومی ، آرام بخش ھا و خواب آورھا  در انگلستان توزیع شد –

 .ندمانده از بيماری سل و زنان طبقه ی ِ کارگر از آن برای خواب کردن کودکان خود در طی ساعات طوEنی کار در مراکز توليد استفاده می کرد
ھروئين ، در سطح " البته غيرقانونی بودن مانع توليد و توزیع و مصرف مواد مخدر ، خصوصا. امروزه تجارت تریاک و مواد مخدر جانبی غيرقانونی است 

ھمچون اربابان سابق دوران " لردھای مواد مخدر "در ضمن امروزه تجارت مواد مخدر به صورت امری مھندسی شده و پيچيده در آمده و . وسيع نيست
 . ویکتوریایی ضمن به جيب زدن  سود ھای سرشار از راھکارھای بظاھر قانونی ھم استفاده می کنند

 مواد مخدر و افغانستان
درصد  مواد مخدر عرضه شده در سراسر جھان از افغانستان  ٩٣،  ٢٠٠٧براساس آمارھای سال (امروزه مرکز جھانی توليد تریاک در افغانستان است

در شمال غرب که منطقه جمھوری ھای بعد از :  بطور دقيقتر توليد تریاک در سه منطقه ی ِ مرزی افغانستان تمرکز یافته است ). بدست آمده است
. دھدفروپاشی 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 مي

 .در ضمن تجارت داخلی افغانستان نيز رشد معتنابھی کرده است
حبوبات و دانـه (  برابر کل تجارت قانونی این کشور است  ١۴این رقم .  ميليارد دEر است ۴درآمد ساEنه ی ِ افغانستان از تجارت تریاک رقمی بالغ بر 
بنابراین در اقتصاد افغانستان تریاک مقامی باEتر از نفت در کشورھای با اقتصاد نفتی ...) . ھای روغنی ، پشم ، کتان ، منسوجات و فرش و قالی و 

لت ، دو 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. دارد
گرچه ( سياستمداران ، مقامات نظامی و جنگ ساEران که کنترل منطقه را در دست دارند و تجارت مواد مخدر را کنترل می کنند ، تقسيم می شود 

 ).علی الظاھر دخالت مستقيمی در امر تجارت ندارند
این جنگ یکی از ع2یق عمده ی ِ اوباما است و بایـد .  تا آنجا که ما مطلعيم مناطق شمال غربی افغانستان و پاکستان درگير عمليات جنگی ھستند

در یک سو آمریکا ، ناتو ، رژیم دست نشانده ی ِ آنھا درافغانستان به ریاست حامدکرزای و نخبگـان ھـوادار . انتظار داشت که این جنگ گسترش یابد
جنـگ :  و در ميـان ایـن دو جبھـه .  آمریکا در حکومت پاکستان و در جبھه ای دیگر طالبان افغانستان و پاکستان و متحدان اس2م گرای آنھا در منطقه

 ). بسته به این که کدام طرف بيشتر بپردازد( ساEران و سياستمداران و ماموران محلی 
 چه رابطه ای بين جنگ و تجارت مواد مخدر وجود دارد؟

و . اندنخست اینکه غلبه ی ِ تجارت مواد مخدر در اقتصاد افغانستان محصول جنگ طوEنی و درازمدتی است که امپریاليستھا بر منطقه  تحميل کرده 
ه 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 بچـ

ندارند و مناسبترین محصول بـرای   )...مثل گندم و جو و سایر غ2ت و( محصوEت تخدیری نياز چندانی به مراقبت و مواظبت  . شان را سير می کنند
 . مناطق جنگی و شرایط غيرقابل پيش بينی حاصل از عمليات جنگی ھستند

 جنگ جدید تریاک
. ھيچ استثنایی در ایـن ميانـه نيـست.  در تجارت مواد مخدر سھيم ھستند"  به استثنای ایاEت متحده و ناتو ، مستقيما" ھمه ی ِ بازیگران ، محتم2

برای مثال برادر حامد کرزای یکـی از عمـده .  طالبان ، جنگ ساEران ، مقامات محلی و سياسی رژیم ھای کابل و اس2م آباد در امر تجارت دخيل اند
پاکستان از کمکھای آمریکا بھره مند می شود و سایر منابع . ھمه کمابيش از نظر اقتصادی به تریاک وابسته اند. ترین عوامل تجارت مواد مخدر است

کاميونھایی که ملزومات نيروھای ناتو مستقر در افغانستان را حمل می : تامين مالی خود را دارد اما ھمچنان به درآمد تجارت مواد مخدر وابسته است
این پول ھا صرف خرید تسليحات . به این ترتيب بخش اعظم ھزینه ی ِ جنگ را تجارت مواد مخدر تامين می کند. کنند در برگشت مواد مخدر می آورند

برای کنترل تجارت مواد مخدر منطقه   –و مھمتر از ھمه  –به این ترتيب ،  جنگ نه تنھا برای کنترل منطقه بلکه ھمچنين . و اجير کردن نيرو می شود
"  جنـگ موبایـل "  اگر کنگو صـحنه یِ  .  ھمانگونه که در کنگو ، جنگ بطور ھمزمان ھدف و ابزار کنترل منابع غنی اوره آھن منطقه است .  ھم است

 . است"  جنگ جدید تریاک " است افغانستان ھم صحنه ی ِ 
 تریاک و نقش آمریکا

غيرقانونی بودن وضعيت تجارت تریاک مانع بروز ع2یق آشکار دولت آمریکا . بررسی نقش تریاک در سياست آمریکا در خصوص افغانستان مشکل است
امـر  بـه در این خصوص می شود ھرچند که شواھد غير قابل انکاری از تاثير پنھانی این تجارت سودآور بر دولتمردان و سياستمداران آمریکا و آنانکـه

Eزم است در نظر داشته باشيم که بخش عمده ای از بازار مواد مخدر آمریکا در درجه . وجود دارد) جنایات سازمان یافته( تجارت غيرقانونی مشغولند
 . نخست از آمریکای جنوبی و نه از افغانستان تامين می شود

آمریکا به کشاورزان پيشنھاد کمک مالی داده تا از . را در افغانستان دنبال می کند " استراتژی مبارزه با مواد مخدر " دولت ایاEت متحده بطور رسمی 
حتا اگر نيات آمریکا انسان دوستانه و بدون شيله و پيله باشد و حتـا اگـر از نظـر مـالی ایـن . توليد خشخاش دست بردارند و به توليد گندم بپردازند

. سياست تامين گردد ، شرایط جنگی و سياست ھای متحدان آمریکا در تامين منابع مالی جنگ مانع عمده در به ثمر نشستن این استراتژی اسـت
و )  و تاکنون این سياست را حفظ نموده است(  بطور سنتی با تجارت بين المللی و داخلی مواد مخدر مرتبط است  CIAباید خاطر نشان نمود "  ضمنا

 .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
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 دھد؟ ولی اگر اربابان نباشند چه کسی به من کار می: کارگر
برای اين که کاری انجام شود، سه چيز Eزم  .اين سؤالی ست که به مراتب از من پرسيده می شود؛ بگذاريد که آن را بشکافيم :سوسياليست

 .يک کارگاه، ماشين آEت، و مواد خام: باشد می
 .درست: ک
 سازند؟ چه کسانی کارگاه را می: س
 .بنّايان: ک
 سازند؟ چه کسانی ماشين آEت را می: س
 .مھندسان: ک
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  :س

 پسرتان بر سندان کوبيدند، حفاری کردند؟
 .کارگرانی ھمانند خودم –کشاورزان، چوپان ھا، معدنچيان : ک
 خامپس شما، ھمسرتان، و پسرتان فقط زمانی می توانيد کار کنيد که تعدادی ديگر از کارگران نقداً به شما ساختمان ھا، ماشين آEت، و مواد  :س

 .عرضه کرده اند
 .توانم بدون پنبه و دستگاه بافندگی چيت ببافم بلی، ھمينطور بوده؛ من نمی: ک
آيا شما می دانيد که ارباب شما چگونه . خوب پس اين سرمايه دار يا ارباب نيست که به شما کار می دھد، بلکه بنّا، مھندس، شخم زن است :س

 تمامی اشياء که شما برای کارتان نياز داريد را فراھم کرده است؟
 .ارباب آنھا را خريده است: ک
 چه کسی اين پول را به او داد؟: س
 .حاE يک ميليونر شده. از پدرش يک مقدار پول به او ارث رسيده. دانم من چه می: ک
 آيا او اين ميليونھا را به خاطر کار با ماشين آEتش و ريسندگی پنبه بدست آورده است؟: س
 .باشد که ميليونھايش را بدست آورده است از طريق به کار کشيدن ما می. امکانش خيلی کم است: ک
آنان که کار می کنند صرفاً به آن اندازه درآمد دارند که بتوانند با آن  .باشد پس او از طريق ولگردی پولدار شده است؛ آن تنھا راه ثروتمند شدن می :س

 اش را نمی خورد؟ ولی، به من بگو، که اگر شما و کارگران ھمکارتان کار نمی کرديد، آيا ماشين آEت اربابتان زنگ نمی زد، حشرات پنبه  .زنده بمانند
 .اگر ما کار نکنيم ھمه چيز درون کارگاه داغان و خراب خواھد شد: ک
 .نتيجتاً، با کار کردنتان شما از ماشين آEت و مواد خام Eزم برای کار خود نگھداری می کنيد: س
 .اين درست است؛ من ھيچگاه فکر اين را نکرده بودم: ک
 گذرد، ھست؟ آيا اربابتان مراقب آنچه در کارگاھش می: س
ولی از ترس اينکه شايد دست ھايش کثيف شود آنھا را از جيب ھايش بيرون . نه چندان؛ او روزانه يک گشتی می زند تا ما را در ھنگام کار ببيند :ک

در کارخانه ی   .در کارگاه ريسندگی، که ھمسر و دخترم کار می کنند، اربابان ھيچگاه ديده نمی شوند، با وجود اينکه چھار نفر می باشند. نمی آورد
شرکت با « کند، اربابان نه فقط که ھيچگاه ديده نمی شوند، بلکه شناخته نيز نيستند، حتی سايه شان در  ذوب فلزی که پسرم در آن کار می

فرضاً شما و من پانصد فرانک پس انداز داشته باشيم، ما می توانيم يک سھم در . ، که صاحب کارخانه بوده، ديده نمی شود» مسئوليت محدود
 .کارگاه بخريم، و يکی از اربابان بشويم، بدون اينکه ھيچگاه پايمان را در آنجا بگذاريم

از  کند؟ و يا در خود کارگاه شما که يک ارباب دارد، پس چه کسی امور را در اين محل که به اين اربابان سھامدار متعلق بوده اداره و نظارت می: س
 آنجايی که اربابان ھيچگاه حاضر نمی باشند، يا به ندرت حاضرند که آن را به حساب نمی توان آورد؟

 .مديران و سرکارگران: ک
ن آEت را اند؛ اگر اين کارگرانند که تداوم کار ماشي ولی اگر اين کارگرانند که کارگاه را ساخته، ماشين آEت را ساخته، و مواد خام را توليد کرده :س

 دھد؟ ممکن سازند، و مديران و سرکارگران که کار را ھدايت می کنند، پس ارباب چه کاری را انجام می
 !ھيچ چيز، به جزء استخاره کردن: ک
يسندگی ، راگر 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: س

 آيا شما می دانيد که سودی که اربابتان در سال اخير به جيب زده چقدر بود؟. ی ھمسرتان، قالبسازی پسرتان، مانند سابق ادامه می يافت
 .بايست که صد ھزار فرانک بدست آورده باشد کنيم که او می ما محاسبه می: ک
 روی ھم رفته او چه تعداد کارگرِ زن، مرد و بچه به کار گرفته است؟: س
 .صد نفر: ک
 گيرند؟ آنان چه مقدار حقوق می: س
 .به طور متوسط صد فرانک، وقتی که حقوقھای مديران و سرکارگران را ھم حساب کنيم: ک
کنند روی ھم صد ھزار فرانک مزد می گيرند، البته به طوری بخور و نمير، در حالی که اربابتان صد ھزار  پس صد کارگری که در کارگاه کار می :س

 اين دويست ھزار فرانک ازکجا آمده؟. زند فرانک را بدون انجام کاری به جيب می
 .نديدم» فرانك« از آسمان که نيامد، من ھيچوقت باران : ک 

ن را باشند که صد ھزار فرانک حقوق خود را ايجاد کرده اند و به ع2وه، صد ھزار فرانک سود ارباب را، که بخشی از آ اين کارگران اين کارگاه می :س
 .برای خريد ماشين آEت استفاده کرده است

 .تواند انکار کند اين را کسی نمی: ک
اين مديران و سرکارگران، بردگان مزدی مانند . کند باشند که پول را توليد کرده که ارباب صرف خريداریِ ماشين آEت جديد می پس اين کارگران می :س

 قرار دارد؟ او به چه دردی می خورد؟  پس نقش ارباب در کجا. خود شما بوده، که توليد را ھدايت می کنند
 .به درد استثمار کارگران می خورد: ک
 .تر است تر و دقيق اين خيلی روشن. بگوييد، که به درد غارت کارگر می خورد: س

 
 .منتشر شد» سوسياليست«در نشريه  ١٩٠٣اين مقاله در سپتامبر سال : منبع.*
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اين متن را گروهي مطالعه 

كرده و نكات مهم آن را به 
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ضـروری   –یک مجله علمی ، سياسی و یک روزنامه ی ِ سراسری طبقه ی ِ کارگر روسـيه   –دمکراتيک -در اجرای مسئوليت نشر دو ارگان سوسيال
 .دیدیم چند کلمه ای راجع به برنامه ھا ، اھداف مبارزاتی و درکی که از وظایف مان داریم ، بيان نمایيم

 
ھمـه یِ  شـواھد ، حـاکی از .  ما در حال گذر از دورانی بغایت مھم در تاریخ سوسيال دمکراسی روسيه و جنبش طبقه ی ِ کارگر روسـيه ھـستيم

جنبش چنان گسترده  شده و شاخه ھای تنومندی در گوشه و کنارروسيه  گـسترانده  کـه .  رسيدنِ  جنبش ِ ما به مرحله ای سرنوشت ساز است
در واقع، ویژگـیِ  .اینک با اشتياقی مھار نشدنی می کوشد خود را متحد و یکپارچه  نماید ، فرمی عالی بخود بگيرد و سازمان و شکل متعينی بيابد

دمکراتيک در ميان اندیشمندان ِ ما ، و نمود ِ ھم زمان آنھا در ایده ھای اجتماعی ، -چند سال گذشته ، بسط ِسریع و حيرت انگيز ایده ھای سوسيال
مستقل ِ پرولتاریای ِ صنعتی شده که آغاز به اتحاد و مبارزه بر عليه سـتمگران کـرده و مبـارزه یِ  پرشـور خـود را بـرای " سبب  ظھور جنبش ِ کام2

دمکرات ایجاد شده و اع2ميـه ھـای تبليغـی -ھمه جا حلقه ھای مطالعاتی کارگران و روشنفکران سوسيال.  سوسياليسم به نمایش گذاشته است
دمکراتيک بيش ازعرضه ی ِ آن شده و دولت توانایی پيگرد و محدود کردن ِ ھمه -محلی در ھمه جا به چشم می خورند، تقاضا برای ادبيات سوسيال

 . جانبه ی ِ جنبش را ندارد
سوسياليستھا در ھمه یِ  منـاطق روسـيه ، "  بدام افتادن" ماھی نيست که در آن خبر . زندانھا و مناطق تبعيد بيش از حد ظرفيت خود پر شده اند

 می بازداشت پيک ھای مخفی  ، دستگيری مبلغين و ضبط نوشته ھا و اوراق چاپی ، به گوش نرسد ، عليرغم اینھمه اما ، جنبش ادامه یافته و رشد
لب 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 ج

-توسعه ی ِ اقتصادی ھمه جانبه ی ِ روسيه  و تاریخ اندیشه ی ِ اجتماعی و جنبش انق2بی این کـشور ، تـداوم رشـد جنبـش سوسـيال.  می کند 
 . دمکراتيک ِ طبقه ی ِکارگر و غلبه ی ِآن بر موانع رودر رو را تضمين می کند 

حلقـه ھـای .  به شکلی ویژه خود را نمایانده توصيف نمایيم  وضعيت نا متحد و آماتور آن است "  اگر بخواھيم خصيصه ی ِاصلی جنبش ما را که اخيرا
از حلقه ھایی که بطور ھمزمان در ھمان مناطق فعال بـوده و در   –مھمتر از ھمه   –منفرد از سایر مناطق و " در شکل کام2" مطالعاتی محلی تقریبا

این عدم اتحاد " تثبيت نشده و تداوم نمی یابند؛ نشریات محلی کام2) مبارزاتی ( سنت ھای . حال حاضر ھم فعالند ، ایجاد شده و عمل می نمایند 
به این دليل " بنابر این ، به نظر ما دوران حاضر خصوصا. به آنھا دست یافته را منعکس می کنند " دمکراسی روسيه قب2-و نبود ارتباط با آنچه سوسيال

نيازمند ِ صعود به مرحله ای باEتر، متحدتر ، شکلی بھتر و سـازمان یافتـه "  حياتی است که از این مرحله ی ِ آماتوری و پراکندگی فراتر رفته و موکدا
نيازی به گفتن نيست که عدم اتحاد در مراحـل خـاص و آغـاز نـضج گـيری . تراست و ما وظيفه ی ِ خود می دانيم تا در جھت پيشبردش ت2ش کنيم

طبيعی به جنبش ، گریزناپذیر است و نبود تداوم پس از یک دوره سکون طوEنی در جنبش انق2بی و آغاز دوره ای حيرت انگيز ِاز رشد سریع و ھمه جان
ھمچنين شکی نيست که ھمواره تنوع و تفاوت ھایی در شرایط محلی و نيز تفاوتھایی در شرایط ِ طبقه ی ِکارگر در یک منطقه ودر . به نظر می رسد 

مقایسه با مناطق دیگربه چشم خواھد خورد و در یک ک2م ھمواره جنبه ھای ِ خاصی در ميان نقطه نظراتِ  فعـالين کـارگری محلـی وجـود خواھـد 
اینھمه درست ، اما ، عدم اتحاد و نبود سازمان پيآمد ناگزیر ایـن . داشت ؛ این تنوعات نشانه ای از نيرومندی جنبش و رشد عميق و سالم آن است

حفظ تداوم و اتحاد جنبش به ھيچ روی به مفھوم نادیده گرفتن تنوعات نيست ، بلکه ، برعکس ، ایجاد حوزه ی ِ آزادی ِ عمل ِ بسيار . تنوعات نيست 
در ھر صورت ،در دوره ی ِ حاضر جنبش ، به نظر می رسد عدم اتحاد تاثيرات ِ مخربی بر جنبش داشته و ممکن است آن را .گسترده تر برای آن است

در کل ، عمل گرایی محدود ممکن است جنبش را از شفافيت تئوریکی دور کرده و از یک سو ، رابطـه یِ  بيـن سوسياليـسم و   :به بيراھه بکشاند
با رجوع به . جنبش انق2بی روسيه را نابود کرده و به طور ھمزمان ازجھتی دیگر رابطه ی ميان سوسياليسم و جنبش طبقه ی ِ کارگر را تخریب نماید

می توان ثابت کرد که این خطرات ) ١٨٩٩سپتامبر (  ”Rabochaya Mysl“رابوچایا ميسلو ضميمه ی ِ جداگانه به ] Credo[ کرِدونوشته ھایی ھمچون 
نفـوذ کـرده و خـود را در   ”Rabochaya Mysl“  روبوچيـا ميـسلمشخص حاکی ازگرایشی است که درتـارو پـود "  ضميمه بطور کام2. خيالی نيستند

نشریات قانونی روسيه ، با . دمکراسی روسيه نمایانده است؛ گرایشی که می تواند خطر واقعی ایجاد کند و باید با آن به مقابله برخاست-سوسيال
ين 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، برنشت

دمکراسـی -بتواند در پيشگاه جھانيان این ادعای خ2ف واقع را نشر بدھد که اکـثر فعـالين سوسـيال) مشھور به خاطر ورشکستگی اش ( مشھور 
 .روسيه از وی حمایت می کنند

" در حال حاضر اصـ2(  ھنوز زود است بشود قضاوت کرد این شکاف تا چه اندازه عميق است و شکل گيری یک گرایش خاص تا کجا امکان پذیر است 
، اما چشم بستن به دشواری اوضاع بسيار مضرتر ) از دست نداده ایم ھمکاریتمایلی به پاسخ تایيد آميز به این مسائل نداریم و ھنوز اميد خود را به 

-و مبارزه ای که با تحریف ومبتذل کنندگان سوسيال گروه رھایی کاراز اغراق در انشقاق است ،و ما از صميم ِ قلب به ازسرگيری فعاليت انتشاراتی 
 ]۴.[دمکراسی آغاز کرده ، خوش آمد می گویيم
دمکراتھای روس باید متحد شده و تمام ت2ش ھای خود را در جھت شـکل دادن بـه حزبـی -ما سوسيال:از آنچه گفته شد می توان نتيجه گيری کرد

باید تداوم جنبش را حفظ کنيم  و بطور سيستماتيک از سازمان جنبش .دمکراسی انق2بی مبارزه بکند-واحد و قوی صرف کنيم تا تحت لوای سوسيال
-زمانی که نماینـدگان بزرگـترین سـازمانھای سوسـيال  -دمکراتھای روس-دو سال پيش سوسيال. این نتيجه گيری امری جدید نيست. حمایت کنيم

مانيفست حزب را منتشر کردند  -دمکرات روس را تشکيل دادند -در کنگره ای گرد ھم آمدند و حزب کارگر سوسيال ١٨٩٨دمکرات روسيه در بھار سال 
با ایده " دمکرات روس کام2-ما به عنوان اعضای حزب کارگر سوسيال. را به عنوان ارگان رسمی حزب قبول کردند  Rabochaya Gazetaرابوچایا گازتا و 

جھـت در ھایِ  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 نتيجه ما به عنوان اعضای حزب ، موضوع وظایف مستقيم و ب2فصل خود را به این شکل عرضه می کنيم . عملی کردن آنھا بکوشد ، قائل ھستيم

حتـا بعـضی از گروھھـا و (  باید کدام نقشه ی ِ عملی را جھت احيای ِ حزب بر اساس ِ مـستحکمترین مبـانی ممکـن اتخـاذ کنيـم؟ بعـضی از رفقـا 
بر این نظر ھستند که جھت دستيابی به این ھدف Eزم است کار ِانتخاب نھاد مرکزی حزب را از سرگيریم و آن را ملـزم بـه ازسـرگيریِ  )  سازمانھا 

ایجاد و تقویت حزب به مفھوم ایجاد و تقویت وحدت بين . ما فکر می کنيم این تفکر نادرست و در ھر شکل زیانبار است] ۵.[انتشار ارگان حزب بنمایيم
دمکراتھای ِ روس است ؛ چنين وحدتی با دستور و تصميم گيری و یا بھتر بگویيم با گردھم آیی نمایندگان حاصل نمی شود ؛ برای -ھمه ی ِ سوسيال

در نخستين مرحله Eزم است انتشارات مشترک حزبی را توسعه داد، مشترک نه تنھا به این مفھوم که باید در . رسيدن به چنين وحدتی باید کار کرد
 خدمت کل جنبش روس باشد و به مناطق مجزا منحصر نشود، بلکه در ضمن باید بطور کلی مسائل مبت2به جنبش را مورد بحث قرار داده و به جـای

  ِ وایپرداختن صرف به مسائل منطقه ای به رشد آگاھی طبقاتی پرولتاریا در مبارزه شان کمک کند ؛ و نيز مشترک به این معنی که باید ھمه یِ  قـ
دمکراسی روس را ، نه به مثابه ی ِ کارگران مجزا بلکه به مثابـه -انتشاراتی را متحد کرده و باید ھمه ی ِ نحله ھای فکری  موجود در ميان سوسيال
" ع2وه بر این ، Eزم است سازمانی ایجاد شود تا بتواند خصوصا. ی ِ رفقای ِ متحد در صفوف سازمان واحد با برنامه و مبارزه ای مشترک ، تبليغ نماید

 متن آموزشي

 ”زاريا“و ” ايسكرا“پيشنويس اعالم شروع كار هيأت هاي تحريريه 
 مهرداد مينايي: لنين ، ترجمه.اي.و

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد



 

 88شماره يك، خرداد                        بسوي انقالب                                                                                                                     10صفحه      

ھای ما را به  امهرابطه بين ھمه ی ِ مراکز جنبش را ایجاد و حفظ نماید و اط2عات به موقع و کامل جنبش را در اختيار آنھا قرار دھدو نيز نشریات و روزن
تنھا زمانی که چنين سازمانی ایجاد شود ، تنھا زمانی که پست سوسياليستی روسی ایجاد شود ، حزب بنيان .طور مداوم به سراسر روسيه برساند

ما قصد داریم نيروی ِ خـود را .مناسبی پيدا خواھد کرد و تنھا در آن زمان حزب به یک واقعيت موجود و نيز نيروی سياسی ِ توانمند  ، بدل خواھد شد 
ضروری  گاممصروف نيمه ی ِ نخست این ھدف بنمایيم ، برای نمونه ، ایجاد نشریات مشترک ؛ زیرا به نظر ما مبرم ترین نياز جنبش در حال حاضر و نيز 

 .  اوليه برای از سرگيری فعاليتھا ی ِ حزبی، ھمين مسئله است
نشریات باید فضای قابل توجھی به مباحث ایدئولوژیک ، .طبيعی است که خصيصه اھداف ما ، برنامه ی ِ پيشبرد فعاليتھای انتشاراتی ما را تعيين کند

بی شک ، نياز مبرم جھت پيشبرد بحث گسترده در . دمکراسی وتطبيق آن با شرایط روسيه اختصاص دھند -برای نمونه ، به تئوری عمومی سوسيال
Eزم به گفتن نيست که مسائل تئوری .  گفته شد ، به ھيچ توضيح اضافی نياز ندارد"  خصوص این مسائل، در شرایط حاضر بویژه با توجه به آنچه فوقا

ع2وه بر اینھا ، مـا بطـور .عمومی بطور جدایی ناپذیری به اط2عات در مورد شرایط تاریخی و حال حاضر جنبش طبقه ی ِ کارگر در غرب بستگی دارد
دمکرات باید به ھمه ی ِ سواEت ایجاد شده در -حزب کارگر سوسيال  –سيستماتيک در نظر داریم ھمه ی ِ مسائل سياسی را مورد بحث قرار دھيم 

ال 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 سوسـي
بـدون انجـام ایـن شـرط ،امکـان تبليـغ و تھييـج .  دمکرات و ھر کارگر دارای آگاھی طبقاتی دیدگاھھای قاطع در خصوص ھمه یِ  مـسائل مھـم دارد

مورد تاکيـد قـرار ١٨٩٨بحث در مورد مسائل تئوریک و سياسی با بيانيه برنامه حزب که لزوم اجرای ِ آن در کنگره .  سيستماتيک و گسترده وجود ندارد
در آینده ی ِ نزدیک قصد داریم پيش نویس برنامه را منتشر کنيم ؛ بحث اقناعی در مورد آن ، مطالب کافی در اختيار کنگـره .  گرفته ، مرتبط خواھد بود

وظيفه ی ِ حياتی دیگر ، به نظر ما ، بحث در خصوص مسئله ی ِ سازمان و روش ] ۶. [ی ِ آتی که قرار است برنامه ی ِ کاری اتخاذ کند ، قرار خواھد داد
عدم اتحاد و پيگيری که در باE به آنھا اشاره شد ، بویژه تاثيرات مخربی بر وضعيت موجـود دیـسيپلين حزبـی .ھای عملی اجرای وظایف محوله است

ما سوسيال دمکراتھا باید با صراحت در برابر مردم بپذیریم  که از کوشندگان قـدیمی در جنبـش انق2بـی .  وسازمان و شيوه ھای مخفی کاری  دارد 
ه آنھـا ا بـروسيه و سایر سازمانھای فعال در صحنه ی ِ مبارزاتی روسيه عقب مانده ایم ، بنابراین Eزم است تمام ت2ش خود را بکار بـبریم تـا خـود ر

جلب تعداد بيشتری از طبقه ی ِ کارگرو جوانان روشنفکر به جنبش ، عقيم گذاشتن پيگردھای مکارانه حکومتی  و افزایش شکست برنامـه .  برسانيم
 .ھای دولت نياز حياتی به تبليغ اصول و شيوه ھای سازمان حزبی و مخفی کاری دارد

و چنين تبليغاتی اگر از طرف ھمه ی ِ گروھھای مختلف و ھمه ی ِ رفقای باتجربه حمایت شود ، می تواند و باید بـه آمـوزش جوانـان سوسياليـست 
ر سـر راه بـ  کارگران منجر شود تا به مثابه ی ِ رھبران جنبش انق2بی بتوانند به کليه ی ِ موانع ایجاد شده از سوی پليس اتوکراتيک ِ دولتِ  سـتمگر

رای ه بـاجرای برنامه ھای ما فایق آیند وقادر باشند در جھت برآوردن ِ ھمه ی ِ نيازھـایِ  تـوده یِ  کـارگر کـه درعيـن حـال مـشتاقانه در پـی مبـارز
باEخره اینکه ، یکی از وظایف اساسی منتج از مسائل گفته شده در باE ، لزوم تجزیـه و .   سوسياليسم و مبارزه ی ِ سياسی ھستند ، خدمت کنند

باید بکوشيم تا جنبـش اجتمـاعی روشـنفکری را کـه نـشان خـود را بـر .  است)  در بين توده ھای کارگر و روشنفکران ما ( تحليل جنبش خودبخودی 
Eزم است به دقت شرایط طبقه یِ  . متضاد را تلفيق کرده ، درک نمایيم" سالھای پایانی قرن نوزدھم در روسيه نقش زده و گرایشات مختلف و گاھا

ليـسم سياکارگر را در ھمه ی ِ زمينه ھا ی ِ حيات اقتصادی ، اشکال و شرایط  بيداری ِکارگران و مبارزات موجود فعلـی مطالعـه کنيـم تـا بتـوانيم سو
قادر به تلفيق خيزش ھای  " مارکسيستی و جنبش طبقه ی ِ کارگر روس را که ریشه در خاک روسيه زده ، در یک مجموعه ی ِ واحد متحد کنيم و ایضا

دمکرات طبقه ی ِ کارگر روسيه تنھا زمانی می تواند ایجاد شود که ایـن -حزب سوسيال.  خود بخودی توده ی ِ مردم با جنبش انق2بی روسی بشویم
" آنگونه کـه ایـن روزھـا گاھـا(  دمکراسی تنھا جھت خدمت به جنبش خودبخودی طبقه ی ِ کارگر بوجود نمی آید -ارتباطات بوجود آید ، زیرا سوسيال

و تنھا با این تلفيق است که پرولتاریای .بلکه ھدف تلفيق سوسياليسم با جنبش طبقه ی ی کارگر است)  ما می اندیشند" کارگران عملی " بعضی از
 .روس قادر خواھد شد وظيفه ی ِ ب2فصل سياسی خود را که ھمانا آزاد کردن روسيه از یوغ اتوکراسی ستمگر است ، به انجام رساند

نقش ترویجی  " مجله اساسا –با تفاوت در سایز و ویژگی این دو نشریه مشخص خواھد شد " تقسيم این وظایف و مسائل بين مجله و روزنامه دقيقا
مـا .  اما ھمه یِ  جنبه ھـای جنبـش بایـد در مجلـه و روزنامـه منعکـس شـوند.  تبليغی و روزنامه وظيفه ی ِ تبليغی تھييجی بر عھده خواھد داشت

به موضوعات ب2فصل و مستقيم در رابطه بـا "  می خواھيم بر مخالفت خود با این دیدگاه که روزنامه ی ِ کارگری باید مطالب خود را منحصرا" مخصوصا
جنبش خودبخودی طبقه ی ِ کارگر اختصاص دھد و بقيه ی ِ مطالب مربوط به تئوری سوسياليستی ، علوم ، سياست  و مسائل مربـوط بـه سـازمان 

درست بر عکس ، Eزم است ھمه ی ِ حقایق مسلم و تجليات جنبش طبقه یِ  کـارگر بـا .  حزب را به مجله ی ِ روشنفکری واگذار کند ، اصرار بورزیم
وسيع ای 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 ھ

کـه   -تھييج بوسيله استفاده از اع2ميه ھای منتشره ی ِ محلی  –شکلی از کار تھييجی . کارگر جاری شود و این مسائل با کار تھييجی عجين شود
مـسائل اقتـصادی "  بدون ھيچ استثنایی بر جنبش غالب بوده ، درحال حاضر نامناسب است ؛ این کار محدودیت دارد زیرا از حوزه ی ِ محلی و عمـدتا

ل Eزم است ت2ش کنيم تا با استفاده از روزنامه که باید حاوی ِ  اط2عات ِ معمول ِ مربوط به رنج و درد اعتصابات کارگران و سایر اشـکا.  فراتر نمی رود
سـر سرامبارزات پرولتاری باشد ، شکل عالی تری از آژیتاسيون را جانشين آن کنيم ؛ ع2وه بر این باید ھمه یِ  نمودھـایِ اسـتبداد سياسـی را در 

آکسلرد را .بی.Eزم است این گفته ی ِ پی. روسيه با توجه به اھداف نھایی سوسياليسم و وظایف  سياسی پرولتاریای روسيه جمع بندی کامل کنيم
دمکراسی روس و نـيز شـعار برنامـه یِ  انتـشاراتی در آینـده یِ  بـسيار نزدیـک قـرار دھيـم کـه -به مثابه ی ِ شعار عملی ِ فعاليت ھای سوسيال

 ".مرزھای فعاليت راگسترش و حيطه ی ِ فعاليت ھای تبليغی ، تھييجی و سازمانی را توسعه دھيد:"گفت 
دمکراتھای روس و گردآوردن آنھا -اگر قرار است نشریات مورد نظر در خدمت متحد کردن ھمه ی ِسوسيال: اینک بطور طبيعی مساله ای رخ می نماید

چگونـه مـی .  در حزب واحد باشند ، باید تمام انوار اندیشه ، ھمه ی ِگرایشات ویژه ی ِ محلی و ھمه ی ِ روش ھای عملی متفاوت را منعکس کنـد 
شه ھای ندیتوانيم وجوه مختلف اندیشه را با پيگيری ِ سياست نوشتاری یکدست برای این نشریات ، تلفيق نمایيم؟ آیا این نشریات باید ملغمه ای از ا

 صریح را نمایندگی کنند؟" مختلف باشند یا باید گرایشی مستقل و کام2
پلميـک در 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 

دیدگاھھای ما در تطابق کامل با اندیشه ھای بنيادی ) .ھمچنان که در سطور زیر نشان خواھيم داد( ھای رفيقانه ميان شرکت کنندگان محق است 
؛ مـا بـر انکـشاف ِ  )دمکراتھا در اروپای غربی مطرح شده اند-اندیشه ھایی که در مانيفست کمونيست و برنامه ھای سوسيال(  مارکسيسم است 

ه اینک ا کمداوم این اندیشه ھا بر اساس آرمان ھای مارکس و انگلس اصرار داریم و قاطعانه ادعا ھای اص2حی اپورتونيستی و دوپھلو ی ِ برنشتينی ر
دمکراسی سازماندھی مبارزات طبقاتی پرولتاریا  جھت پيشبرد مبارزه برای -ھمچنانکه دیدیم وظيفه ی ِ سوسيال.مد روز شده ، مردود می شماریم 

رھایی طبقه . " دستيابی به اھداف اصلی و نھایی خود و نيز تجزیه و تحليل شرایطی که روشھای ابزار ھدایت این مبارزه را مشخص می کند ، است
دمکراسی را از جنبش طبقه ی ِ کارگر جدا نمی دانيم ، نباید از -اما از آنرو که سوسيال] ٧".[ی ِ کارگر تنھا به دست خود ِ طبقه ی ِ کارگر ميسر است 

دمکراسی نباید کورکورانه -سوسيال. دمکراسی نمایندگی منافع طبقه ی ِ کارگر در ھمه ی ِ کشورھا خواھد بود -یادببریم که در کل ، ھدف سوسيال
دمکراسی از ھر جنبش انق2بی -به باور ما Eزم است سوسيال. در برابر مرحله ی ِ خاصی از جنبش ، در شرایط مکانی و زمانی ویژه به سجده بيافتد

بر عليه سيستم اجتماعی و اقتصادی حاکم پشتيبانی کند و ھدف اش کسب قدرت توسط طبقه ی ِ کارگر ، سلب مالکيت از سلب مالکيت کنندگان 
دمکراسی که در واقع حزب انقـ2ب -ھر ت2شی را برای تضعيف و یا تخفيف ِ ویژگی انق2بی سوسيال"  ما قویا.وبنای جامعه ای سوسياليستی باشد 

معتقدیـم  "   خصوصـا.  اجتماعی است محکوم کرده و بيباکانه در برابر ھر طبقه ای که به پشتيبانی از سيستم اجتماعی حاضر برآید خـواھيم ایـستاد
دمکراسی ایفای نقش مبارزان پيشرو در صفوف -وظيفه ی ِ معين سوسيال: دمکراسی روس سرنگونی خودکامگی است-وظيفه ی ِ تاریخی سوسيال

دمکراسی دستيابی به ھدفی است که توسعه ی ِ اجتماعی روسيه در برابرش قرار داده است ، -دمکراتھای روس است ؛ وظيفه ی ِ معين سوسيال
تنھا با ارتباط جدایی ناپذیر مبارزات اقتصادی و سياسی و تنھا از طریـق .  وظيفه ای که از مبارزان پرافتخار جنبش انق2بی روسيه به ارث رسيده است

 .دمکراسی می تواند به اھداف اش نایل شود-گسترش تبليغ و تھييج در ميان Eیه ھای ھرچه وسيعتر طبقه ی ِکارگراست که سوسيال
حـزب  مانيفـستبه طرق مختلف از جمله در  گروه رھایی کاردر اینجا اشاره ای کلی به آن شده است ، زیرا جزئيات کامل تر از سوی ( از این دیدگاه
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 جنبـش طبقـه یِ  کـارگر در روسـيهو در ]  ١[ وظایف سوسيال دمکراتھای روساع2ميه ی ِ ،  –دمکرات روس  و در پيشنھاد به نامه -کارگر سوسيال
ما با اتکا به این اندیشه ھا قادریم با ھمه ی ِ مسائل عملی و نظری برخورد کنيم . عرضه شده است] ) دمکراسی روس -مبانی برنامه ی ِ سوسيال[ 

گرچه ما وظایف انتشاراتی خود را از . و خواھيم کوشيد تجليات جنبش طبقه ی ِ کارگر و اعتراضات دمکراتيک در روسيه را با این اندیشه ھا پيوند زنيم
دمکـرات ھـای -قصد عرضه یِ ِ ھمه ی ِ دیدگاھمان در خصوص مسائل جزئی از جانب کل سوسيال"  موضع گرایشی خاص انجام می دھيم ولی ابدا

بـرعکس ، ع2قمنـدیم نـشریات مـا ارگـان  .  روس را نداریم ؛ ما منکر وجود تفاوت ھا نيستيم  و نمی خواھيم اخت2ف نظرھا را پنھان و یا نابود کنيـم 
ما مخالف پلميک بين رفقا نيستيم ، . دمکرات ھای روس با تمام نحله ھای فکری باشد-در مورد ھمه ی ِ مسائل از جانب ھمه ی ِ سوسيال مباحثات

دمکـرات ھـا و کـارگران دارای -پلميک آزاد  با شرکت ھمه جانبه ی ِ سوسيال. بلکه برعکس ، آماده ایم تا فضای کافی در نشریات مان به آنھا بدھيم
دل آگاھی طبقاتی با ھر اندیشه ای ضروری و پذیرفتنی است ، از آن روکه به روشن شدن عمق اخت2فات موجود ،امکان بحث بر سر موضوعات مورد ج

مختلـفِ  جنبـش "  متخصـصين "  از ھر زاویه ونيز مبارزه با تند روی ھایی که ممکن است نمایندگان دیدگاھھای متنوع ، گروھھای متفاوتِ  محلـی و 
در واقع به نظر ما یکی از موانع جنبش در حال حاضر نبود پلميک آزاد بين دیدگاھھای پذیرفته شـده یِ  .  انق2بی ، گرفتار آن بشوند ،  کمک می کند 

 .متنوع  و ت2ش برای سرپوش گذاشتن بر اخت2ف نظر در خصوص مسائل بنيادی است
دمکراسی روس به مثابه یِ  پيشاھنگ مبـارزه بـرای دمکراسـی و -ع2وه بر این ، به نظر ما ، اگر قبول داشته باشيم که طبقه ی ِ کارگر و سوسيال

این امر نه به این دليل است که می . شوند) دمکراسی ھمگانی ( دمکراتيک -جنرالآزادی سياسی ھستند ، آنگاه باید بکوشيم تا نشریات ما ارگان  
ارزه مبـ خواھيم برای لحظاتی گذرا آنتاگونيسم ميان پرولتاریا و سایرطبقات را فراموش کنيم و نه به این دليل است کـه بخـواھيم حتـا انـدکی در امـر

در چھـارچوب مـسائل "  سواEت دمکراتيک را عرضه کنيم و مورد بحث قرار دھيم و خـود مـان را صـرفا تمام طبقاتی کوتاه بيایيم ، بلکه می خواھيم  
گر و کارمحدود پرولتاری مقيد نکنيم ؛ از این رو تمام نمودھا و مظاھر ستم سياسی را آشکارا به بحث خواھيم گذاشت و ارتباط بين جنبش طبقه ی ِ 

ه ھمه یِ  اشکال مبارزه ی ِ سياسی را نشان داده و تمام مبارزین صادق را بدون توجه بـه دیـدگاه یـا وابـستگی طبقـاتی شـان بـه مبـارزه بـر عليـ
ليه استبداد و برعاتوکراسی فراخوانده و تمام ت2ش خود را بکار خواھيم گرفت تا اثبات کنيم که طبقه ی ِ کارگر تنھا نيروی ِ انق2بی است که تا به آخر 

در نتيجه گرچه ما در گام نخست دست یاری به سوی ِ سوسياليستھای ِ روس و کارگران دارای آگاھی طبقاتی دراز می کنيـم .خودکامگی می رزمد
ما ھمه ی ِ کسانی را که تحت ستم رژیم سياسی حاضر در روسيه قرار گرفته و نيز آنھایی را که در راه . اما تنھا به یاری ِ آنھا چشم نخواھيم دوخت

رھایی مردم روسيه از یوغ بردگی ِ سياسی شان می رزمند  خطاب قرار می دھيم  تا از نشریاتی که وقف سازماندھی جنبش طبقـه یِ  کـارگر در 
ری ھکاقالب حزب سياسی انق2بی خواھد شد ، حمایت کنند ، ما به این اميد صفحات نشریه را در اختيار آنھا قرار می دھيم که تمام جنایات و سـيا

ما این درخواست را با این اميد انجام می دھيم که اطمينان داریم پرچم مبارزه یِ  سياسـی برافراشـته .  ھای حکومت مطلقه روسيه را افشا نمایند
 .شده از سوی ِ سوسيال دمکراسی روسی ، می تواند و باید درفش ھمه ی ِ مردم شود

رب قبلی تجاوظيفه 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 
اکثر سـازمان  -١: 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 

–گروه رھایی کار که سوسيال    -٢دمکرات در شھرھای مختلف ؛ -دمکرات  روسيه و گروھھای مستقل کارگری سوسيال-ھای حزب کارگر سوسيال
تعدادی از افرادی که ھيچ وابـستگی بـه  -٣دمکراسی روسيه را بنيان نھاده و ھمواره تحت رھبری تئوریسين ھا و نمایندگان صاحب قلم اش بوده  ؛ 

دمکراتيک طبقه ی ِ کارگر ھمراھند اما فی الواقع خدمتی به آن نکرده اند ، نداشتيم ، چنين قاطعانه -ھيچ یک از گروھھا ندارند اما با جنبش سوسيال
ما تمام ت2ش خود را برای به انجام رساندن درست ِ بخشی از وظيفه ی ِ سترگ انق2بی که برگزیده ایم ، انجام . اقدام به این کار عظيم نمی کردیم

ی ِ گروھھا با بزرگواری خود اط2عات مربوط به جنبش را  ھمهمی کوشيم تا ھمه ی ِ رفقا نشریات ما را از آن ِ خود بدانند ، نشریاتی که . خواھيم داد
 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

دمکراتيک بلند خواھند کرد و در یک ک2م ،از ابزاری بھره -تجربيات خود را با دیگران سھيم خواھند شد و صدای خود را با استفاده از مطبوعات سوسيال
دمکراتيـک -تنھا از این طریق است که ایجاد ارگان اصـيل سوسـيال.مند خواھند شد که از طریق آن به جنبش خواھند آموخت و از آن خواھند آموخت 

در شرایط مخفی محصور بـوده و در آن گروھھـای مختلـف و حلقـه ھـای "  دمکراسی روسيه قب2-سوسيال.سراسری روسيه امکان پذیر خواھد شد
-ایجاد سوسيال. زمان آن فرا رسيده تا در راه دفاع علنی از سوسياليسم و مبارزه سياسی بپا خيزیم. مطالعاتی ِجدا افتاده کار خود را انجام می دادند

 .خواھد بود این راهدر  نخستين گامدمکراسی سراسری روسيه 
 
 

 ١٩٠٠نوشته شده در بھار: تاریخ تحریر
 .منتشرشده از روی دست نوشته ای به خط فردی ناشناس  . ١٩٢٥چاپ نخست در جلد چھارم نوشته ھای پراکنده لنين در سال : انتشار
 ٣٢٠-٣٣٠،ص٤،مسکو،ج١٩٦٤مجموعه آثار لنين ، انتشارات پروگرس، : منبع

 ”بسوی انق2ب“مھرداد مينایی،  به سفارش سردبيری : ترجمه
 والترز. سيمباE و د.ر: رونویسی

 .ھرگونه کپی ، توزیع و استفاده از این اثر آزاد است). ٢٠٠٣(آرشيو لنين در اینترنت: دامين پابليک
 .را ذکر نمائيد ”Marxists Internet Archive“منبع " لطفا

 
 

 یادداشتھا
 
 ٣٢٣،ص٢مراجعه کنيد به چاپ حاضر ج] ١[
 
ایجـاد شـد و در تاسـيس حـزب ١٩٠٠نخستين روزنامه یِ  مارکسيـستی غيرقـانونی روسـيه بـود کـه توسـط لنيـن در سـال )  شعله(ایسکرا ]  ٢[

 .مارکسيستی انق2بی طبقه ی ِ کارگر روسيه نقش مھمی ایفا کرد
لنين زمانی که در سيبری دوران تبعيد خود را می گذراند ، نقشه ی ِ .به دليل پيگردھای پليس امکان نشر روزنامه ی ِ انق2بی در روسيه وجود نداشت 

در ماه فوریه . ب2فاصله عملی کردن طرح اش را پی گرفت) ١٩٠٠ژانویه (با پایان یافتن دوران تبعيد اش .انتشار روزنامه را در خارج از کشور طراحی کرد
.  در مورد مشارکت گروه رھایی کار در انتشار روزنامه ، آغاز کرد) که بصورت غيرقانونی از خارج آمده بود( ورا زاسوليچ در سن پطرزبورگ مذاکراتش را با 

رادچنکو ، . ال.پترسوف ، اس. ن . ، آ) زدربوم. او. وای( مارتوف . لنين ، ل. ا.با شرکت و Pskovدر پایان ماه مارس و اوایل ماه آوریل کنفرانس مشھور به 
پيش نویس بيانيه توسط لنيـن عـضو ھيئـت تحریریـه روزنامـه یِ  .  توگان بارانوسکی برگزار شد. ای.استروف و ام. بی.پی" مارکسيست قانونی "و 

 ١٩٠٠در نيمه ی ِ نخست سال . در خصوص برنامه و اھداف این نشریات ، تھيه شده بود) زاریا(ومجله سياسی و علمی ) ایسکرا(سراسری روسيه 
و تماسـھایی بـا )  مسکو ، سن پطرزبورگ ، ریگا، سمولنسک، نژنی ناوگرود ، یوفا ، سامارا ،سيزران ( لنين به تعدادی از شھرھای روسيه سفر کرد 

وقتی لنين به سویس رسيد با پوترسوف و گـروه  ١٩٠٠در اگوست سال. دمکرات برقرار کرد و حمایت آنھا را از ایسکرا جلب نمود-گروھھای سوسيال
ابتداکنفرانـس .  رھایی کار در مورد اھداف و برنامه ھای روزنامه و مجله و نيز توزیع کنندگان احتمالی و محل اقامت ھيئت تحریریه مذاکراتی انجام داد

 . در مورد ھمه ی ِ مسائل مورد بحث توافق حاصل شد" اما نھایتا) این جلد مراجعه کنيد ٣٣٣-۴٩به صفحات ( با شکست روبرو شد " تقریبا
 ١٩٠٣شماره ھا ی ِ بعدی در مونيخ و ازجوEی به بعد در لندن و از بھار . در Eیپزیک منتشر شد ١٩٠٠اولين شماره ی ِ ایسکرای ِ لنين در ماه دسامبر 
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دمکراتھای آلمانی ازجمله ک2رازتکين ، آدولف براون و انق2بی لھستانی ژوليان مارکاوسکی ، که -کمک ھای شایان توجه سوسيال.در ژنو چاپ شدند
دمکراتيک انگلـستان ، در تھيـه یِ  مکـان و امکانـات بـرای -در آن ایام در مونيخ ساکن بود ،  و نيز ھاری کولش ، یکی از رھبران فدراسيون سوسيال

 .موجب تداوم انتشار نشریه شد...) سازمان ِچاپخانه ی ِ مخفی و تایپ مناسب روسی و( اسکان 
دبير اول ھيئت . ای راسوليچ بودند.پوترسف و و.ن.آخلرود ، آ. مارتوف ، بی. پلخانف ،ل.و.لنين ، گ.ای.و: اعضای ھيئت تحریریه ایسکرا عبارت بودند از 

-کروپسکایا در عين حال نماینده ی ِ رابط بين ایسکرا و سازمان ھای سوسيال. کروپسکایا واگذار شد. ک.به ن ١٩٠١لمن بود که از بھار -اسميدویچ. گ
در واقع لنين سردبير و عامل رھبری کننده ی ی ایسکرا بود که در آن مقاEت خود را در خـصوص مـسائل عمـده یِ  مبـارزه یِ  .  دمکرات روسيه بود

 . طبقاتی پرولتاریا و سازمان حزب در روسيه و نيز مسائل مھم جھانی منتشر می کرد
...) سن پطرزبورگ ، مسکو ، سامارا و ( در تعدادی از شھرھای روسيه . ایسکرا مرکزی برای اتحاد نيروھای حزب و تجمع و تربيت کارگران حزبی شد

 ١٩٠٢بر اساس خط لنينيستی ایسکرا سازمان یافتند و در ژانویه ی ِ ) دمکرات روسيه -حزب کارگری سوسيال(  .R.S.D.L.Pگروھھایی از کميته ھای 
سازمان ایسکرا تخت رھبری مـستقيم یـاران و رفقـای وفـادار . کنفرانس حاميان ایسکرا در سامارا تشکيل و سازمان ایسکرای روسيه را بنيان نھادند

رادچنکـو و .  ای.لنگنـک ، ای.و.کرژیژانوسـکی ، ف.  م.کراسـيکوف ، گ.  آ.کالينين ، پ.  ای.ای گوسف ، م.  بابوشکين ، س.  و.بومن ، ای.ای.ن: لنين 
 .دیگران  توسعه یافت 

طـرح و مقـدمات برگـزاری )  ایـسکرا  ٢١منتشر شده در شماره (  با ابتکار و دخالت مستقيم لنين ، ھيئت تحریریه ایسکرا پيش نویس برنامه حزب را 
دمکرات محلی روسيه -در طی برگزاری کنگره اکثر سازمان ھای سوسيال.  برگزار شد ١٩٠٣آماده کرد که در جوEی و اگوست  .R.S.D.L.Pکنگره دوم 

و ایسکرا را به عنوان ارگان رسمی مورد شناسایی موضع ایسکرا را پذیرفتندو برنامه ھا و طرح سازمانی و مشی تاکتيکی اش را مورد تایيد قرار دادند 
کنگـره ھئيـت .  پذیرفته شد   .R.S.D.L.Pدر بيانيه ی ِ ویژه ی ِ کنگره از نقش استثنایی ایسکرا تجليل و این روزنامه به عنوان ارگان مرکزی .قرار دادند

 ۴۶-۵١عليرغم تصميم کنگره مارتف از قبول مسئوليت سرباز زد و شماره ھای . لنين ، پلخانف و مارتف را به رسميت شناخت: تحریریه ی ِ متشکل از 
بعدھا پلخانف به موضع منشویکی روی آورد و خواستار شرکت ھمـه یِ ادیتورھـای قـدیمی منـشویک در ھيئـت .  از سوی لنين و پلخانف ادیت شد

از ھيئت تحریریه  ١٩٠٣) نوامبر  ١( اکتبر ١٩لنين نمی توانست با این امر موافقت کند و لذا در. تحریریه ایسکرا شد ، درخواستی که کنگره آن را رد کرد
را  ۵٢پلخانف به تنھایی شماره . لنين به عضویت کميته ی ِ مرکزی در آمد و از آن جا به مبارزه با اپورتونيسم منشویکی پرداخت. ی ِ ایسکرا استعفا داد

پلخانف با ابتکار خود و با زیرپا گذاشتن مصوبات کنگره ھمه یِ  ادیتورھای قدیمی منـشویک را بـه عـضویت  ١٩٠٣نوامبرسال )٢۶( ١٣روز . ادیت کرد
 .به بعد منشویک ھا ، ایسکرا به ارگان خود تبدیل کردند ۵٢از شماره ی ِ . ھيئت تحریریه در آورد 

 
بصورت قانونی بوسيله ی ِ ھيئـت تحریریـه یِ  ایـسکرا در شـھر  ١٩٠١-٠٢علمی مارکسيستی از سال –مجله ی ِ سياسی ) سپيده دم( زاریا ] ٣[

 ١٩٠١دسامبر  ٢و٣شماره ) مارس ٢٣در واقع (١٩٠١اوریل --- ١شماره : منتشر شد )در سه نوبت چاپ (چھار شماره " ک2.اشتوتگارد منتشر می شد
 .١٩٠٢اگوست  ۴؛ و شماره 

 
اعـتراض از "  در ژنو بعد از انتشار نوشـته یِ  ١٩٠٠است که در اوایل سال " بيانيه ی ِ ازسرگيری انتشارات گروه رھایی کار " اشاره ی ِ لنين به ] ۴[

خود از درخواست لنين برای مبارزه ی ِ قاطعانه با اپورتونيسم " بيانيه " گروه رھایی کار در . لنين ، منتشر شد" دمکرات ھای روسيه -سوی سوسيال
 .دمکراسی روسيه و بين الملل حمایت کرد-در صفوف سوسيال

 
، بونـد، اتحادیـه )  کـارگران جنوبـی(    Yashny Rabochy، گروھھای گرد آمده حول روزنامه ی ِ یاشنی رابوچـی  گروھھا و سازمانھامنظور لنين از ]  ۵[

این گروھھا  ١٩٠٠در بھار . منتقل شده بود" اکونوميسم " " جوان " دمکراتھای روس در خارج  بود که رھبری آن از گروه رھایی کار به حاميان -سوسيال
بيان کرده است"  چه باید کرد "   ۵لنين جو حاکم بر آماده سازی کنگره را در فصل . قصد داشتند دومين کنگره ی ِ حزب را در اسمولنسک برگزار کنند 

 ).۵چاپ حاضر ج( 
 
نوشت ولی ھيچگاه  Rabochaya Gazetaبرای شماره سوم رابوچایا گازتا  ١٨٩٩است که در اواخر سال " پيش نویس برنامه حزب ما" منظور لنين ] ۶[
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 1388جنبش كمونيستي و اول ماه مه 
 

کميته "اردیبھشت، قرار بود مراسمی به دعوت علنی ائت2فی از فعاEن کارگری با نام  ١١امسال، در اول ماه مه، روز جھانی کارگر، در عصر روز جمعه  
در پارک Eله برگزار گردد، اما به علت حضور گسترده نيروھای سرکوبگر حکومتی، اعم از نظاميـان اونيفـورم پـوش و "  ٨٨برگزاری مراسم اول ماه مه 

نفر از شرکت کنندگان، از برگزاری آن ممانعـت بـه عمـل آمـد و متأسـفانه ائتـ2ف مـذکور  ١۵٠لباس شخصی و بازداشتِ ھمراه با خشونت بيش از 
البته عدم موفقيت این آکسيون، یک شکست مطلق نبود، چرا که، حـداقل مـيزان وحـشيگری و عـدم .   نتوانست مراسم پيشنھادی اش را اجرا کند

انعطاف حاکميت سرمایه را در برابر خواسته ھای زیر حداقلی کارگران به نمایش گذاشت و ادعای بـی اسـاس رفرميـست ھـا و اپورتونيـست ھـای 
 .، مبنی بر پایين آوردن خواسته ھای طبقه کارگر برای جلوگيری از سرکوب مبارزات کارگری را افشا ساخت" کارگر نما"سياسی

 
و چپ، و نگارش مقاEتی در سایت ھا کـارگری، )    VOAمانند ( البته برگزارکنندگان این آکسيون، ھمراه با کمک تبلغاتی رسانه ھای بورژوازی راست 

" کارگر"نفر  ١۵٠٠مث2ً مدعی ھستند که شرکت کنندگان در این مراسم، .  ، سعی در دگرگون جلوه دادن نتایج آن بوده و ھستند"جمعبندی"زیر لوای 
سمی مرابوده اند، در صورتيکه با نگاه به ليست بازداشت شدگان، ھمان نامھای آشنای فعاEن کارگری و دانشجویی را می بينيم که ھر بار در چنين 

. ایشان حتی نتوانسته بودند که ھاله ی کارگری نزدیک به خودشان  را به عق2یی بودن برگزاری چنين مراسمی قانع کنند.  گرد ھم جمع می شوند
آن را "  موفقيـت"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، 

حکومت سرمایه به کارگران بوده است، مسلماً در ایجاد چنين "  قدر قدرتی"که باید به ایشان تذکر داد که اگر منظور ایشان نمایش .  توجيه می کنند
اما، به نظر ما اتخاذ چنين تاکتيک مازوخيستی ای در شرایط کنونی مبارزات کارگری، چيزی جز ایجاد یأس و نا اميـدی بـرای .  توھمی موفق بوده اند
ایجـاد اتحـاد و "تنھا نکته ی مھم و صحيحی که تمامی ایشان به آن اشاره کرده و دليلی بر موفقيت این آکسيون می داننـد، .   ایشان نداشته است

نيروھای رادیکال ر زیر رھبری رفرميسم، امری نيست کـه بخـواھيم برایـش "  اتحاد"در آن می باشد، که از نظر ما " یکپارچگی نيروھای شرکت کننده
 .شادمانی کنيم

 
توجه ما در حال حاضـر بـه نيروھـای .   باز ھم می گویيم که خطاب ما به ھيچ عنوان به گروه ھا و کميته ھا و احزاب رفرميست و اپورتونيست نيست

ایشان .  صادقی است که خيال می کنند با ایجاد و ھمکاری با چنين ائت2ف ھایی، راه رسيدن طبقه کارگر به خواسته ھا و اھدافش را صاف می کنند
ت کـه آنـسباید صادقانه به خاطر بياورند که پيشنھاد کنندگان ایجاد چنين ائت2فی چه کسانی بودند و آکسيون پيشنھادی ایشان چه بود؟  به غير از 

محدود می کنند، پيشنھاد دھندگان این ائت2ف بودند؟  و بغـير از "  دستمزد"ھمان نيروھایی که خواسته ھای طبقه کارگر را به جمع آوری امضا برای 
جشن روز "بودند تا از برخورد با نيروھای حکومتی بپرھيزند و بقول خودشان " آبشار خور"آنست که ایشان خواھان برگزاری این مراسم در مکانی چون 

" چپ روی"را با رقص و آواز و سخنرانی چھره ھای سازشکار بگذرانند؟  مطمئن باشيد که ھم اینک شکست این مراسم را در ميان کارگران به " کارگر
 .  مبلغين برگزاری آن در پارک Eله نسبت می دھند و متأسفانه توجيه عينیِ مناسبی نيز برای نظرات خود دارند

 
اما، ما بارھا شاھد بوده ایم که با اتخاذ تدابير مناسب پس از شکـست یـک آکـسيون،  نيروھـای .  تا اینجا در مورد برگزاری این مراسم سخن گفتيم

اما، آیا چنين امری در ایـن جـا بوقـوع پيوسـت؟  مـی بينيـم کـه .  انق2بی توانسته اند نتایج آن را به نفع طبقه کارگر و پيشبرد اھداف آن تغيير دھند
محتوای دادخواھی ھا و تبليغات حول این سرکوب، تماماً با محتوای رفرميستی و پيشروی سخن گویان و چھره ھای ارتجاعی شـناخته شـده بـوده 

اگر سطح توقع " ، که عليرغم جمعبندی صحيح از این آکسيون، خود از ترتيب دھندگان و موتلفين بودند، "جمعی از فعالين کارگری"بقول رفقای .  است
د 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، بایـ

خيلی بازتر از تـشكل ھـای جنبـش كـارگری "  صدای آمریكا"ھا و تریبون "سوليدارتی سنتر"بگویيم كه در این حيطه دست امثال كوھستانی نژادھا و 
كه شامل بخش گسترده ای از كارگران و زحمتكشان می شود، این خبرھا و اع2م محكوميت ھا را از زبان و ھمراه با تحليل و " افكار عمومی" .است

اگر عمدتا به دنبال . تحت تاثير جھت دھی ھای آنھا قرار خواھد گرفت. تفسير بورژوازی بين المللی و سخنگویان به اصط2ح كارگری آنھا خواھند شنيد
تجمـع " [[  .دستاوردھا از آن كسانی خواھد بود كه امكانات اینچنينی را در انحصار خود دارند. این نوع تبليغات و این ابزارھا باشيم، بازی را باخته ایم

و در اینجا فراموش می کنند که پيشنھاد دھندگان تشکيل این ائت2ف، ھمان طرفداران سينه ]] زمينه ای برای پرداختن به مسائل عميقتر  : پارك Eله
 ! بودند” ساليداریتی سنتر“و ” کوھستانی نژاد“چاک 

 
روھـای ني به نظر ما ایجاد چنين ائت2ف ھا و برگزاری چنين مراسمی نه تنھا به نفع مبارزات طبقه کارگر نيست، بلکه تنھـا نتيجـه اش بـه دام افتـادن

ما در ھمان نشست ھای اوليه به رفقایی .  انق2بی در چنگال ارتجاع و بھره برداری رفرميست ھا و اص2ح طلبان و دیگر گروه ھای بورژوازی می باشد
ایجاد حزب طبقه "که خواھان شنيدن دEیل ما برای عدم شرکت در چنين ائت2ف و آکسيون ھایی بودند خاطر نشان کردیم که ھدف فوری و محوری ما 

انتقاد اصلی ما به آن نيروھایی اسـت کـه بـا .   می باشد و ھرگونه انحرافی را از این ھدف به نفع بورژوازی و مخالف منافع پرولتاریا می دانيم" کارگر
آیا بھتر نبود ایـن .   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

در مح2ت کارگری و آشنا ساختن کـارگران بـا "  اول ما مه"بازاشت شدگان، اسارت را برای پخش کردن نشریات و اع2ميه ھایی سراسری و ویژه یِ 
تعداد بازداشت شدگان به چنين ابعادی " روز جھانی کارگر"اھداف کمونيستی خطر می کردند؟  گو اینکه در صورت اتخاذ چنين تاکتيکی برای برگزاری 

 .نمی رسيد
 

مـا در .   به ھر حال کار از کار گذشته است و جنبش کمونيستی بار دیگر آلودگی خود را به توھمات رویزیونيستی و آپورتونيستی به نمایش گذاشـت
نشان دھيم، مل 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 ع

در عوض ھمکاری نزدیک تـر بـا .   تسليم غریزه ی خود گشته و به دنبال روی از موج دامن زده شده توسط رفرميست ھا و آپورتونيست ھا می افتيم
ی نيروھای ھمسو در جھت حرفه ای کردن تقسيم کار و برداشتن گام ھای اساسی بسوی ایجاد حزب طبقه کارگر، خود را در چھارچوب منافع بورژواز

از ایجـاد ارتبـاط مـستقيم و منظـم بـا "  مخفـی کـاری"به بھانـه ی .   و ھدف محدود کردن مبارزات کارگری به خواسته ھای صنفی زندانی می کنيم
بـه بھانـه جلوگـيری از .   ھمفکران خود اجتناب کرده، اما در جلسات علنیِ اینگونه ائت2ف ھا شرکت کرده و در ميان پارک Eله، بيرق ھـوا مـی کنيـم

تا زمانيکه بين حرف و عمل ما چنين فاصله ی .  دستگيری در ھفت سوراخ قایم شده، اما ناگھان خود را داوطلبانه و آگاھانه به دام ارتجاع می اندازیم
 .عميقی وجود دارد، ھرگز نخواھيم توانست جنبش کارگری را به یک جنبش طبقاتی ارتقا دھيم

 
 رامين رحيمی

  ١٣٨٨اردیبھشت  ٢٧



 

 88شماره يك، خرداد                        بسوي انقالب                                                                                                                     14صفحه      

 بحث آزاد

 ”نمايندگي“طبقه كارگر و نهاد 
 

در اولين نبرد دو خط مشی رفرميسم و مارکسيسم در ميان کارگران ھفت تپه، کمونيست ھا مجبور شدند تا برای حفظ منافع طبقاتی 
با اینکـه (جای تجمعات شورایی ) اتحادیه ای(کارگران منطقه در مقابل رفرميست ھا عقب نشينی کنند و بگذارند که شکل سندیکایی 

سوال این نيست که آیـا مـی بایـست از شـکل سـندیکایی حمایـت کـرد یـا نـه؟  اصـوEً جـای .   را بگيرد) به این نام خوانده نمی شد
کمونيست ھا نيست که بخواھند شکل مشخصی از اشکال سازمانی را برای پيشبرد مبارزات صـنفی کـارگری مطلـق سـازند و دیگـر 

چرا که این کارگران می باشند که در مبارزات روزمره ی خود، به تناسب با آگاھی طبقاتی شان، به شـکلی از .   اشکال را مردود بدانند
اگر رفرميست ھا در ھفت تپه توانستند شکل سندیکایی را به کارگران آن بقبوEنند، بدان علت . [[ اشکال سازمانی عينيت می بخشند

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 
، تمام ھمّ و غم خود "احزاب کمونيست"متاسفانه شاھدیم که طيف وسيعی از باصط2ح .]] به سر می بردند) سه جانبه گرایی(داری 

این خط و نشان ھای کـاذب صـرفا ...  و یا "  شورا"یا " مجمع عمومی"حقانيت دارد یا " سندیکا"را بر روی این موضوع گذاشته اند که آیا 
وظيفه کمونيست ھـا .   برای ایجاد تمایز بين گروھایی است که در اتخاذ استراتژی اپورتونيستی مشترک بوده و نھایتاً از یک قماش اند

اینست که در کليه تجمعات و سازمان ھای کارگری شرکت کرده و از آن ھا برای انتقال آگاھی علم مبارزه طبقاتی به کارگران استفاده 
بلکـه ایـشان بایـد .   به نظر من رفقای فعال در شرکت نيشکر ھفت تپه نمی بایست صـف خـود را از سـندیکا جـدا مـی کردنـد.  کنند

شکست در یک نبرد با رفرميست ھا را می پذیرفتند و با شرکت فعال و خ2ق 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 

البته این رفقا در گزارش خود، اشاره ای به نکات امنيتی نزدیکی بـه .   انق2بی در مقابل رفرميسم، در درازمدت، برنامه ریزی می کردند
 .عوامل رفرميست کرده بودند، که در صورت صحت، عملکردشان را توجيه می کند

 
شيوه ی تحقيق و آمـوزش در علـم مبـارزه طبقـاتی، .  بطور کلی ھر علمی دارای شيوه ھای تحقيق و آموزش ویژه خودش می باشد

تلفيق تئوری مارکسيستی با پراتيک انق2بی است و جامعه و تجمعات گسترده ی مردمی، بویـژه طبقـه کـارگر، ھـم موضـوع و محـل 
پس ما نمی توانيم چشم خود را بـه .   تحقيق در مورد مبارزه طبقاتی می باشند و ھم محلی برای آموزش اصول آن به جامعه ھستند

ھزار کارگر را بـه اسـتخدام  ۵تجمعی چون سندیکایی که متشکل از حداقل ھزار عضو کارگری است، و در شرکتی وجود دارد که حدود 
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 انق2ب کار توده ھا است و بخصوص انقـ2ب 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

و ایـن مھـم .   مجھز نمودن طبقه کارگر به سوسياليسم علمی و سازمان ھای طبقاتی مورد نيازش، بخصوص حزب طبقه کارگر اسـت
 .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  

یکـی از صـوّر ایـن .   تفرقه افکنانه و سازشکارانه کوشش می کند تا از درگير شدن توده ھای کارگری در مبارزه طبقاتی جلوگـيری کنـد
ت2ش ھا سرکوب مستقيم است که با باE بردن ھزینه مبارزه برای کارگران از طریق اخراج دسته ھای مبارز ایشان و دور ساختن شـان 

ما شاھدیم  که حکومت اس2می  در اسـتفاده از ابـزار سـرکوب خـود صـرفه .  از محيط کاری و حبس و زندانی کردن رھبران آنھا است
جویی نکرده و در مواقع Eزم با تمام قدرت قھریه ی طبقاتی اش به مقابله با آن بخش از طبقه کارگر کـه بـه ميـدان مبـارزه ی رو در رو 

اما تاریخ مبارزه طبقاتی، ھم به ما و ھم به طبقه حاکمه، نشان داده است که در مقاطعی که جان به .  کشانده شده اند،روی می آورد
لب کارگران رسيده است و دیگر نمی توانند شرایط زندگی مرگباری که به ایشان تحميل شده است را تحمل کنند، شيوه ی سـرکوب، 

، 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 "چماق"یا 
بيش از دو قرن است که بورژوازی این واقعيت را آموخته و برای آنکه از درگيری ھای مستقيم با کارگران اجتناب ورزد .  مبارزه می کشاند

 .  از مھره ھایی در درون کارگران استفاده برده و با  شيوع سندیکاليسم در ميان کارگران به ھمان اھداف می رسد
 

ایـن تئـوری بـورژوازی کـه .   استوار می باشـد" نمایندگی"سندیکاليسم، دیدگاھی است ليبرالی که اساسش بر برداشت بورژوازی از 
بـه "  منتـسکيو"که نھایتا در نظریات (پيدا کرد " Eک"و " ھوبز"قدمتش به قرن ھفدھم مي2دی باز می گردد و می توان آن را در تز ھای 

اصل را بر این می گذارد که اجتماع بشری بواسطه طبيعت تجاوزکارانه ی بشر، در حالت یک اغتشاش و ) نھایت پختگی اش می رسد
تا اینکه در طول تاریخ، بشر متوجه می گردد کـه بـا تـداوم ایـن .   به سر می برده است" جنگ ھمه عليه ھمه"آشفتگی ھمگانی و یا 

پس افراد تشکيل دھنده جامعه از حقوق تصميم گيری و اختيارات اجرایی خـود .  وضعيت چيزی جز نابودی عمومی در انتظارش نيست
عده ای از ایشان که معتقدند این تفویض اختيارات باید قـدرت را .  خود تفویض می کنند" نمایندگان"و یا " نماینده"می گذرند و آن را به 

و دیگرانی که معتقد بودند که این اقدام باید قدرت را به دست عده .  به یک نفر  تحویل دھد، بنيانگذاران دیکتاتوری فردی بورژوازی بودند
بـرخ2ف نظریـات اسـتبدادی .   ای از نمایندگان منتقل کند، مبلّغين نوعی اليگارشی طبقاتی، یا نظام سياسی پارلمـانی، مـی باشـند

 که امروزه معتقدین به آن، نامش .  از طریق انتخابات شکل می گيرد" نمایندگی"ھوبز،  در تزھای جان Eک و منتسکيو و اخ2ف ایشان، 
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چه این نمایندگان با زور شمشير حقوق مردم را از ایشان سلب کنند .  در واقعيت تفاوت چندانی نمی کند.  گذاشته اند" دمکراسی"را 

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 
، "قدرت"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 

چـرا کـه یـا ایـن .   ،در جامعه سرمایه داری، ھمواره مورد تأیيد و حمایت طبقه حاکمه بـوده اسـت"نمایندگی"چنين دیدگاھی از .   دارند
از ميان ایشان برگزیده می شوند، یا به محض اینکه از ميان مردم سر بيرون آورده و تبدیل به جمع ممتازی مـی گردنـد، در "  نمایندگان"
به ھمين علـت اسـت کـه .  ھدف با سرمایه داران شده و به بخشی از طبقه حاکمه تبدیل می شوند-منفعت و ھم-، ھم"حفظ قدرت"
در قوه مجریه، " نمایندگان مردم"در قوه مقننه، ضد مردمی ترین قوانين را پيشنھاد کرده و به تصویب می رسانند و یا " نمایندگان مردم"

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 
از بدنه مردم جدا شود و در موقعيـتی ممتـاز قـرار " نماینده ای"چرا که دقيقاً ھنگاميکه .  ترین سرکوب ھا را به ایشان تحميل می کنند

 .  قرار دارد" قدرت"و " ممتاز"بودن را از دست داده و در موقعيت " مردم"بگيرد، دیگر شرایط 
 

چنين شکلی از رابطه  بين انسان ھا در روند مبارزه  طبقاتی سرمایه داران عليه روابط فئوالی و بـرای تـأمين اھـداف آن طبقـه شـکل 
تمام اھالی آن جزیـره، بـه "  نمایندگی"یعنی مث2ً در انگلستان، پارلمان متشکل از نمایندگان بورژوازی و خرده مالکان، با ادعای .  گرفت

و یا در فرانسه نيز، ھنگام عقب نشينی دربار در مقابـل مبـارزات مردمـی، حکومـت سـلطنتی و .  مبارزه عليه سلطنت و دربار پرداخت
شـدند کـه در آن )  نماینـدگان اصـناف(شاه، مبتکر فراخواندن مجلس سنتی متشکل از فئوال ھای بزرگ و کوچـک و بـورژازی شـھری 

اصوEً نھادھای اجتماعی در رونـد مبـارزه طبقـاتی و بـر .  آحاد ملت در مقابل سلطنت مطلقه قرار گرفتند" نمایندگی"شرایط، با ادعای 
نيز، در تاریخ جوامع بشری، بر مبنای نياز طبقه سـرمایه دار بـرای "  نمایندگی"این نوع از .  مبنای اھداف طبقات خاص ظاھر می گردند

درست مثل لباسی که خياط باندازه و مناسب  جثه ی فرد مشخـصی .   رسيدن به اھداف خاص طبقاتی اش شکل گرفته و ظاھر شد
را بر مبنای شرایط اجتماعی و اھداف طبقاتی بورژوازی، یعنی " نمایندگی"در اینجا خياط، مبارزه طبقاتی بوده که چنين نھاد .  می دوزد

برازنـده  طبقـه کارگـر "  نماینـدگی"بنابراین، جای تعجب ندارد که چنين الگویی از رابطـه .   مطابق با جثه ی سرمایه داری دوخته است
در واقعيت تاریخی نيز دیده ایم که ھرگاه طبقه کارگر چنيـن رابطـه ای را در ميـان خـود برقـرار سـاخته اسـت، و بـا برگزیـدن .  نباشد

، جایگاه ممتازی را به آنھا اعطا کرده است، تنھا بـه اھـداف با سلب اختيار از خود و انتقالش به ایشاننمایندگانی از صفوف خود، 
به ھمين تاریخچه ی سندیکاھا و اتحادیه ھا .  سرمایه داری خدمت کرده و نتيجه ای برای ارضاء نيازھای طبقاتی کارگران نداشته است

این اشکال از نھادھای کارگری تنھا تا زمانی موفق به پيشبری اھداف طبقه کارگر بودنـد کـه کليـه بدنـه ی کـارگران در .  نظر بيافکنيم
!  یعنی، دوران ھای آغازین این تشک2ت در قرن نوزدھم و دو سه دھـه از قـرن بيـستم.   تمامی شئون و ابعاد مبارزه مداخله داشته اند

دوره ای، و جدا از بدنه ی کارگران، رفته رفته، این نھادھا تبدیل به ابزار بورژوازی برای تحميل اراده ی طبقاتی " نمایندگی"اما با برقراری 
کارگری با کارفرمایان، تا حـد چماقـداری ایـشان عليـه "  نمایندگان"مثال ھای تاریخی سازش و ھمدستی .  شان به طبقه کارگر شدند

 .  توده ھای کارگری، بسيار زیاد است
 

ھمـانطور کـه گفتيـم، نھـاد .   را معرفـی کـرده اسـت"  نمایندگی"طبقه کارگر جھانی در روند مبارزه طبقاتی خود، رابطه دیگری از نھاد 
تنھا زمانی مناسب شرایط  طبقاتی و تأمين کننده  اھداف کارگران است که کليه  بدنه ی کارگری در تمام سطوح فعاليـت " نمایندگی"

و یا ھم اکنون در بخش ھایی .  چنين رابطه ای را، از لحاظ تاریخی در کمون پاریس شاھد بودیم.  آنھا مداخله ی مستقيم داشته باشد
اگر ھـم نخـواھيم راه دور بـرویم، آن را در یکـسال .   از آمریکای مرکزی، به خصوص ایاEت چياپاز و اوحاکای مکزیک مشاھده می کنيم

برای پيشبرد وظایف تعيين شده انتخـاب مـی شـدند و " نمایندگانی"نخستين مبارزات ھفت تپه شاھد بودیم که در جلسات ھمگانی 
را برازنـده ی "  نماینـدگی"مبارزه طبقاتی کارگران در طول تاریخ، چنين شيوه ای از الگـوی . کام2ً تسليم به اختيارات این جلسات بودند

طبقه کارگر از بدنه ی مداخله گر آن جدا گشتند و برای خـود جایگـاه "  نمایندگان"ھيبت طبقاتی کارگران ارائه داده است و ھر زمان که 
ما نھایتاً می توانيم از نقطه آغـاز شکـست انقـ2ب روسـيه مثـال .  ویژه و ممتازی قائل شدند، سير نزولی این مبارزات را باعث گشتند

حکومت را منحصراً به دست آورد و در انتخابات شوراھا اعمال نفوذ کرد تـا نماینـدگان " حزب بلشویک"بزنيم که ھنگامی آغاز گشت که 
نتيجه اش ھم افول قدرت شوراھا بمثابه اعمال طبقاتی قدرت سياسی بود، و این افت قدرت .  تکيه بزنند" نمایندگی"خودش بر جایگاه 

 .به جایی رسيد که دیگر، حتی حزب بلشویک نيز نياز تسلطش بر آنان را از دست داد و رسماً، انح2لشان را اع2م نمود
 

، زمانی معنا و مفھوم واقعی خود را مـی یـابـد کـه "نمایندگی"از این تعاریف و مثالھا نتيجه می گيریم که از دیدگاه طبقاتی کارگران، 
جمعيت انتخاب کننده اختيار تصميم گيری و اجرای تصميمات را برای خود حفظ کند و به نمایندگان منتخب تنھا مسوليت انـتـقـال و یـا 

طبق چنين رابطه ای، جمع، اختيار آن را خواھد داشت که ھر زمان و در ھر مقطعی که .   اجرای کامل تصميمات موخذه جمعی را بدھد
پس اساسنامه ی یک جمـع کـارگـری، .  ص2ح بداند، نمایندگانش را عزل کرده و در صورت نياز به داشتن نماینده، دیگران را انتخاب کند

، اوE باید مجمع عمومی و یا کميته کارخانه و یا جلسات عمومی را بعنوان نھادی دائم به رسميت ... خواه سندیکا باشد یا اتحادیه و یا 
بشناسد که کليه اختيار تصویب کليه ی طرح ھا و پيشنھادھا را بصورت انحصاری داشته باشد و برای نمایندگان ھيچ اختياری بـه جـز 

و مھمتر از این اقـدام .   اجرای بی قيد و شرط تصميمات جمعی قائل نشود و نمایندگی افراد را برای ھيچ دوره زمانی ای تضمين ننماید
ھر زمان که این حقوق .  رسمی، کليه توده ھای یک مجتمع و یا منطقه می بایست فعاEنه در تمامی سطوح آن شرکت داشته باشند

چه این انح2ل قطعی و کامل باشد، و چه آنـکـه .   از نيروی مادی پيشبرنده ی آن محروم شود، نتيجه ای جز انح2ل آن نخواھد داشت
برازنده ی  جایگاه تاریـخـی طـبـقـه "  نمایندگی"بنظر من اینست الگوی .  نماینگان به حال خود رھا شده تا کليه اختيارات را قبضه کنند

 !کارگر و مناسب با منافع و اھداف آن
 

 احمد فارسی
  ١٣٨٨اردیبھشت 

 بحث آزاد
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 تاثير منفي فعالين خارج از كشور در روحيه مبارزان داخل
 

ما به هيچ يـك از    .   در ديكتاتوري ها، ما از يك نظربسيار خوشبخت تر از شماهايي كه در غرب زندگي مي كنيد هستيم 
بر .  چيزهايي كه مي خوانيم و يا بر صفحه ي ِ تلويزيون مي بينيم باور نمي كنيم چون اطمينان داريم آنها تبليغات و دروغ اند

برخالف شما ، .  خالف شما غرب گُزيدگان ، ما آموخته ايم فراسوي تبليغات را بنگريم و سپيدي هاي بين سطور را بخوانيم 
 . فهميده ايم كه حقيقت واقعي همواره تحريف شده است

 ژنر اربانك

زي مي كنند و همه را رداآدم 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 پ
و در ساحل امن و فـارغ   ديمبه فرو رفتن در كام اژدها دعوت و رهنمود هاي الزمه را صادر مي كنند  ، با خودش مي گويد چه اشكالي دارد ما هم بار و بنه مان را ببن

بشويم و نـامـي       ....  و نگياز هرگونه پيگرد و داغ و درفش به اين سلسله ي ِ بي انتها بپيونديم و با گنده گوئي هاي خود تبديل به كارشناس اجتماعي ، سياسي ، فره
 . نيك از خود به يادگار بگذاريم

 رفقا
بـايـد نـقـش       . تاسـ به نظر من الزم است يكبار براي هميشه موضع خود را در برابرفعالين خارج از كشور روشن نماييم تا گمان نشود كه  خارج نشيني يك فضيلت  

متاسفانه در حال حاضر هر فعالي خواه نـاخـواه   .    واقعيت اين است كه در جنبش حاضر ، حاشيه بشدت بر متن غلبه كرده است. مرجعيت به داخل كشور منتقل شود
و حمل بر توهيـن   –حتا با احتياط مي گويم ...  تا تقي به توقي مي خورد آقا يا خانوم سر از ديار فرنگ در مي آورد و باقي ماجرا.  گوشه چشمي به خارج از كشور دارد

 .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  -به مبارزين صادق نشود 
ايـن  .  تا ريشه اش ازخاك كنده شد ، افسرد و دق كرد و مـرد .  ياد افرادي مانند غالمحسين ساعدي به خير كه تا پايش به خارج از كشور رسيد شروع كرد به پژمردن 

خودشان هم مشتبه مي شـود     به آقايان و خانمها ، اما ، الي ماشاءاهللا هر روز بشاش تر و سرومر گنده تر از روز قبل چنان فرياد هل من مبارز بر مي آورند كه گاه امر
 .حكايت من آنم كه رستم بود پهلوان است. كه كاره اي اند

بياييد روشن و آشكار بگوييم كه ما در ايـنـجـا در      .  رفقا بياييد دست از رودر باسي برداريم و تكليف خود را با كساني كه فرار را بر قرار ترجيح مي دهند روشن كنيم
الزم است همه ي ِ كساني كه وارد ميدان مبارزه مي شوند قبل .  ما را هم مثل شما تعقيب مي كردند و مي كنند و خواهند كرد . ميان درياي ِ شير و عسل نخفته ايم 

 . بايد ملتفت باشند كه گل همين جاست و همين جا بايد برقصند. از هرچيز تكليف خودشان را با خودشان مشخص كنند
اينك با بچه هاي تحصيل كرده ي ِ متنفر از سياست  ،     .  از ايران رفته اند  60من دوستاني را مي شناسم كه سابق بر اين از فعالين بودند و اتفاقاً در سالهاي دهه ي ِ 

ي مبارز و سابقاً  آگاه مي مانگاه براي سياحت و زيارت و احياناًرسيدگي به اموال و ارث و ميراث خانوادگي تشريف مي آورند و چنان با ديده ي ِ تحقير در هموطنان ِ ز
شـت آمـال ِ شـان          بهـ  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

 .  برگردند
 با تشكر 
 مهرداد

كانون مبارزه در درون كشور است و متاسفانه ديده شده است كه برخي كه مدعي رهبري مبارزه طبقه كارگر در ايران هسـتـنـد،    .   البته حق با شما است:   پاسخ ما

البته اين بدين معنا نيسـت كـه رفـقـاي خـارج            .   خود در خارج از كشور مستقر شده اند و اگر رابطه اي هم با مبارزين داخل دارند، رابطه خالق و صحيحي نيست
اوالً آنها مي توانند با درگير شدن در مبارزه كمونيست هاي كشورهاي خود، جدا از اينكه در فعاليت هاي عملي طبـقـه   .  هيچگونه كمكي نمي توانند به جنبش بكنند

اما متاسفـانـه   .   ثانياً مي توانند با ارائه كارهاي تئوريك خود به ما به غناي جنبش بيافزايند.  كارگر جهاني درگير مي شوند، رابطه متقابلي بين ما و ايشان برقرار سازند
هستند كه چيزي جز موازي سازي و پراكنـدگـي در راه       ”  ستاد هاي رهبري كننده“ ديده شده است در عوض چنين اقداماتي، ايشان در خيال خود مشغول تشكيل 

 . ايجاد حزب طبقه كارگر نبوده و نيروهاي بالقوه انقالبي را به بن بست هاي هميشگي مي كشانند
واال بيشتر عناصر فراري از ايران براي توجيه ترس و پاسفيسم خود چنان داستان هاي عجيب و غريبي از شرايط مبارزه در ايران  به خورد .  تازه اين فعاالنشان هستند

بخواهند نيـروي   كه خارج از كشوري ها مي دهند و يا با سمپاشي هاي خود، شجاعت مبارزان داخل را به زير سوال هاي امنيتي و اخالقي مي برند كه عناصر صادقي

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

 نامه هاي رسيده


