
  

  

 

 

 

 

موقعيت کنونی طبقه کارگر در : سخناول  
در ه مبارزاتی آنان قسابو نگاھی به آمریکا 

 ١٨٨۶اول ماه مه 

 ٢ صفحه

  جشن کارگری یا نماد  نبرد طبقاتی ـ جھانی؟ : اول ماه مه 

  ٩ صفحه

  !منتشر شد )١(کارگری مجموعه تاریخ جنبش  

  

  کلیک کنیدفیلم مستند از اعتراض کارگران هفت تپه 

  

  

  

  

  

 ١٠ صفحه              زندگی اوژن پوتیه 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !روی سخن با شماست 

   برای تحریم انتخابات ریاست جمھوری اسالمی
  

  ٧ صفحه

 برگزیده ای از سخنان آموزگاران بزرگ پرولتاریا 

  »مورد جنبش کارگریدر «

  ١٢ صفحه

  لوله سازیکارگران گفتگو در بين خانواده ھای  
 

  
  ١۵ صفحه

 لنين"  یادداشتھائی بر چه باید کرد"انتشارکتابچه  

  

    ٢٠صفحه                                         

  

     

  

  

  

ی     ن کار عا     )ه ماه مه ويژ(» ۴« بولتن شماره )JAFK( ی از 

    !اول ماه مه، روز طبقه کارگر جهانی، گرامی و مبارك باد
Jafk.blogfa.com   :  وبالگ- Kargaranfa@gmail.com Email:  

  

 ١٣٨٨ارديبھشت ماه    

  

  دنيای بی ستمگر، بدون سرمايه دار :ه، فرياد اين روزگارپيام اول مِ 

  !کشتار و بدون جھل، خرافه یدنيای ب




)JAFK(جمعی از فعالين کارگری    ٣بولتن شماره 

 ٢ 

  موقعيت كنونی طبقه كارگر در آمریكا 

  ١٨٨٦و نگاھی به سابقه مبارزاتی آنان در اول ماه مه 

معموال مردم محروم در كشورھای تحت سلطه امپریاليسم 

تصویر ایده آلی از موقعيت توده ھای ساكن در كشورھای 

. آمریكا جایگاھی ویژه دارد ،در این ميان. امپریاليستی دارند

ھميشه اینطور تبليغ شده كه آمریكا سرزمين فرصت ھا و 

سرزمينی كه كافيست در آن كار و تالش . تحقق رویاھا است

اگر فرقی ميان . كنی و به ھر آرزویی كه داری برسی

و دیگری دیرتر به  ،مردمش وجود دارد اینست كه یكی زودتر

شاید ! ه ھر دو می رسندآرزوھایش می رسد؛ ولی باالخر

این حرف ھا در ھمين چند ماھی كه از رو شدن و تعميق 

 ،بحران ساختاری نظام سرمایه داری امپریاليستی می گذرد

ولی واقعيت اینست كه . دیگر چندان خریدار نداشته باشد

یعنی حتی در پر رونق ترین روزھای این  ،پيش از این نيز

رشار از تضادھای حاد و جامعه آمریكا س ،نظام استثمارگر

بيرون كشيدن . گوناگون طبقاتی و اجتماعی بوده است

سودھای عظيم از كشورھای تحت سلطه و توزیع خرده 

ریزھایی از غارت و استثمار امپریاليستی در سطح جامعه 

ھرگز به معنی خاتمه یا تخفيف ستم و استثمار بر  ،آمریكا

این كشور نبوده ميليون ھا زن و مرد پرولتر و زحمتكش در 

طبقه كارگر در آمریكا نيز مانند طبقه كارگر در ھمه . است

كشورھای امپریاليستی از ھمان آغاز قرن بيستم شاھد 

انشعاب در صفوف خود و شكل گيری قشری شد كه 

اشرافيت كارگری نام گرفت و به مثابه پایگاه بورژوازی در 

عد از به ویژه ب ،در سال ھای بعد. صفوف طبقه عمل كرد

فراتر از قشر نازك  ،تقسيم مجدد دنيا در جنگ جھانی دوم

بخش وسيعتری از كارگران از موقعيت  ،اشرافيت كارگری

ھای محكمتر شغلی و دستمزد و مزایای كيفيتا باالتر از 

اكثریت محروم پرولتاریا برخوردار شدند؛ به نحوی كه می شد 

ای دیگر طبقه اما بخش ھ. به آنان لقب كارگر بورژوا زده داد

ھمچنان نيروی مركزی تحت  ،كارگر در دوران ھای مختلف

استثمار سرمایه داری آمریكا باقی ماندند و در شكل ھای 

از مبارزات خودجوش روزمره (گوناگون مبارزات طبقاتی 

  . درگير شدند) گرفته تا مبارزات انقالبی آگاھانه

ادران اگر بخواھيم از عمومی ترین خصوصيات خواھران و بر

طبقاتی خود در آمریكا صحبت كنيم باید بگویيم كه پرولتاریای 

نيرویی  ،آمریكا به مثابه بخشی از طبقه كارگر جھانی

استثمار شده ترین ھا  ،در این ميان. گسترده و گوناگون است

. قرار دارند كه به واقع ھيچ چيز برای از دست دادن ندارند

ا نفر است كه می این بخش از پرولتاریا شامل ميليون ھ

بخش زیادی از . توانند ستون فقرات مبارزات انقالبی باشند

اینان در مراكز كوچك كارگاھی واقع در محالت زحمتكشی و 

حاشيه شھرھا كار می كنند و دستمزدشان به شدت ناچيز 

آنان در این وضعيت و با این دستمزدھای كم ممكن . است

ت عظيم كامپيوتر است حتی در حال توليد تراشه برای صنع

به كار برده وار  ،بخشی دیگر از كارگران تحتانی آمریكا. باشند

در مشقت خانه ھایی مشغولند كه در بسياری از شھرھای 

اعظم این کارگران، زن ھستند که در بخش . یزرگ پراكنده اند

کنار کارگران موقتی و کم مزد در صنایع بسته بندی و بخش 

و خيل کمک پرستاران و » ودفست ف«ھای مربوط به صنعت 

تشکيل می  را یپرستاران جزء، نيروی کار زنانه رو به افزایش

كارگاه ھای  ،شرایط در این كارگاه ھای توليد پوشاك. دھند

از  بعضی دیگر. سال پيش را تداعی می كند ١٠٠جھنمی 

ھر روز باید ساعت ھا بر سر چھارراه ھا به  کارگران در آمریکا

تا مگر چند ساعت كار در یك پروژه ساختمانی انتظار بایستند 

  .نصيبشان شود

آنان . كارگران كشاورزی ھم بخشی از این پرولتاریا ھستند

مزارع را اداره می كنند و  ،به كاشت و برداشت مشغولند

این كارگران با . محصوالت غذایی تجاری توليد می كنند

و توزیع  ،انبار و سردخانه ،كارگران بخش حمل و نقل

  .محصوالت غذایی در ارتباطند

و  ،انضباط و تجربه گسترده ای كه نتيجه كار جمعی روزانه

حتی مبارزات خودجوش دستجمعی برای معيشت و بقاء 

است می تواند به یك نقطه قوت به ھنگام به پاخيزی 

نباید تاثير تجارب مبارزاتی  ،در این ميان. پرولتاریا تبدیل شود

شمار كثيری از كارگران مھاجر كه در كشورھای خود عليه 

رژیم ھای مرتجع و سلطه امپریاليستی جنگيده اند را نادیده 

كارگران مھاجر بخش مھمی از بخش تحتانی طبقه . گرفت

اینان نيز درس ھای . كارگر در آمریكا را تشكيل می دھند

د به صفوف پرولتاریای آمریكا می مبارزاتی مھمی را با خو

  . آورند

پرولترھای دیگری نيز  ھستند كه به شكل توده جوانان بيكار 

انباشته ) و عمدتا سياھپوست نشين(در محالت فقيرنشين 

بسياری از آنان مجبورند كه مرتبا از یك شغل موقت . شده اند

 به شغلی دیگر پناه ببرند و دوره ھای طوالنی را در بيكاری و

بسياری از آنان بی سرپناه می . فقر و ناامنی سپری كنند

شوند و به خوابگاه ھا و نوانخانه ھای عمومی روی می 

بسياری نيز درگير كارھای غير قانونی می شوند و سر . آورند

جوان  ،خصوصيت بخش عمده این نيرو. از زندان در می آورند

. ستپر جرات بودن و چيزی برای از دست نداشتن ا ،بودن
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طبقه حاكمه سرمایه دار از این پرولترھا كه می توانند باروت 

 ،خشك و قابل اشتعال در انبار مبارزه طبقاتی باشند

ركوب كردن آنان ھر كاری ھراسان است و برای مھار و س

به عالوه ميليون ھا نفر دیگر ھم در صفوف طبقه . می كند

رای ب. كارگر ھستند كه در بخش ھای مھم توليدی شاغلند

باال  ،دستمزدھا و مزایا در این نوع مشاغل ،دوره ھای معينی

اما اینك حتی ھمين ھا ھم امنيت شغلی خود را در . بود

درآمدھایشان  ،شرایط كاری شان بدتر شده. خطر می بينند

این وضعيت بحرانی و . مورد تھاجم سرمایه قرار گرفته است

این بخش از  زمينه را برای نزدیك شدن منافع ،رو به وخامت

تجربه و . كارگران به مبارزه انقالبی پرولتاریا فراھم می كند

انضباطی كه بخش بزرگی از آنان در جریان كار جمعی در 

صنایع بزرگ و شركت در شكل ھای اعتصابی مبارزه به 

می تواند در خدمت مبارزه برای آرمان طبقه  ،دست آورده اند

  . قرار بگيرد

شدن نقاط قوت بخش ھای گسترده به ھم آميختن و مجتمع 

در شرایطی كه بخش ھای  ،و متنوع طبقه كارگر در آمریكا

 ،تحتانی ستون فقرات مبارزه انقالبی را تشكيل داده باشند

می تواند پرولتاریای آمریكا را قادر به رھبری نبرد برای 

  . سرنگون كردن ھيوالی سرمایه داری امپریاليستی كند

نظر استراتژیك در شالوده اقتصاد  پرولتاریای آمریكا از

این طبقه به طور . سرمایه داری امپریاليستی جای دارد

بالقوه ارتشی است كه می تواند سرمایه داری را به زباله 

دان تاریخ بفرستد و تحت ھدایت حزب پيشاھنگ انقالبی 

 ،توده  ھای وسيعتری از اھالی را با خود متحد كند ،خود

آمریكا را به پایگاھی برای انقالب  سوسياليسم را بسازد و

این ظرفيتی است كه به شكلی گسترده . جھانی تبدیل كند

ای از جانب جامعه و حتی خود پرولتاریای آمریكا نادیده 

طبقه حاكمه سرمایه دار در آمریكا بی وقفه . گرفته می شود

تالش می كند كه پرولترھا به منافع مشترك و رسالت 

طبقه حاكمه . آگاه نشوند ،یك طبقهبه مثابه مشترك خود 

وضعيت فالكت بار و نوميد كننده ای را بر محالت فقرنشين 

تحميل كرده كه توده ھای پرولتر را به رقابت و درگيری با 

طبقه . یكدیگر بر سر شغل و یا نان شب واداشته است

حاكمه برای ایجاد تفرقه در ميان توده ھا به ایجاد درگيری 

حاكمان آمریكا . ی و فرھنگی دامن می زندھای قومی و نژاد

می خواھند كاری كنند كه پرولترھا منافع مشترك و نقاط 

قوتی كه واقعا در ھمين چندگانگی طبقه كارگر آن كشور 

این درست ھمان منافع و نقاط قوت . وجود دارد را نبينند

پرولتاریای چند  ،سال پيش ١٢٠مشتركی است كه بيش از 

گی آمریكا را در نبرد تاریخی اول ماه مه مليتی و چند فرھن

 . نيز متحد كرد

در آن سال  .می رویم ١٨٧١سال به  ،با این مقدمه كوتاه

كارگران و . كمون پاریس، فرانسه و كل اروپا را به لرزه درآورد

زحمتكشان پاریس جرئت این را به خود دادند كه جامعه را از 

طریق بدست گيری قدرت سياسی در یك جھت تازه، یعنی بر 

طبقات حاكمه اروپا . كنندمسير از ميان بردن طبقات، ھدایت 

دست كشيده، متفقا به جنبش موقتا از تضادھای درونيشان 

توده ھای آنھا بيرحمانه سنگرھای . طبقه كارگر حمله بردند

را با توپ درھم كوبيده، كارگران قھرمان  کارگر و زحمتکش

پاریس را اسير ساخته و بسياری از آنان را در خيابانھا 

) آلمان فعلی(دولت پروس  ١٨٧٨در سال . تيرباران كردند

د سوسياليستی به تصویب رساند یكرشته قوانين شدیدا ض

 دولتدر انگلستان . را غير قانونی اعالم كرد یو حزب كارگر

به كار گرفت و بخش  کارگریحربه ای دیگر را عليه انقالب 

قابل توجھی از طبقه كارگر با رشوه ھای حاصل از سودھای 

در نتيجه بخشی از طبقه كارگر . مستعمراتی تخدیر كرد

بنظر می رسيد كه شعله . ود شدموج وضعپشتيبان حفظ 

اما . است شدهھای سرخ برخاسته از كمون پاریس خاموش 

اینبار از یك گوشه : تازه، سكوت را بھم زد فریاد یك ناگھان

در  .شيگاگو شھر آمریكا، در از .دور افتاده و غير قابل انتظار

محله . نامش را نشنيده بود "متمدن اروپا دنيای"محله ای كه 

لبریز بود از كارگران مھاجر آلمانی، ھلندی،  "ماركتھی "

آگاھی طبقاتی را كارگران . لھستانی و رومانيائی و دیگران

این جمعيت كارگری كه زبان ھا و  .آلمانی به آنجا برده بودند

فرھنگ ھای مختلف شان به آنان ظاھری ناھمگون بخشيده 

طبقه به عنوان الیه ھای تحتانی و به شدت فقر زده  ،بود

ھم با یكدیگر منافع مشترك داشتند و ھم خصوصيات  ،كارگر

آنان را به  ،جسارت و رادیكاليسم مبارزاتی ،پيگيری. مشترك

  . ھم پيوند می داد

ھزاران نفر  ١٨٧٢یكسال پس از كمون پاریس، در زمستان  

بخاطر آتش سوزی بزرگ شيكاگو بی خانمان و گرسنه بر 

برای گرفتن كمك دست به  ھزاران نفر. جای مانده بودند

اعتصاب بزرگی از سوی  ١٨٧٧در سال . تظاھرات زدند

بزودی این اعتصاب، كل . كارگران راه آھن انجام گرفت

 بسياری از .كارگران راه آھن در سراسر آمریكا را فراگرفت

افراد رادیكال كه در رھبری این اعتصابات بودند از ميان 

ا ماركس و انگلس تماس كارگران آلمانی بودند كه سابقا ب

آلبرت پارسون یكی از آنان بود كه تجربه دو جنبش را . داشتند

خود او . جنبش اروپا و جنبش ضد برده داری در آمریكا: داشت

اعتصابات بزرگ سال . دنيا آمده بوده در آمریكا ب
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سال ھر آن در . سرانجام با سركوب پليس از ھم پاشيد١٨٧٧

. كه جنگی دیگر در كار است دو طبقه متخاصم می دانستند

از این ھراس داشتند كه در آمریكا ھم نظير  سرمایه داران

بنابراین ھيئت حاكمه تدارك سركوب . پاریس، كمون برپا شود

سياسی و نظامی تدارك می  از نظركارگران . را می دید

اجتماعات مخفی بحث و تشكل در سطحی عاليتر . دیدند

نيمه  کارگری در آن زمان اتحادیه ھای. برگزار می شد

. قانونی بودند و جلسات آنھا مخفيانه تشكيل می گشت

پليس در ھر فرصتی رھبران را دستگير می كرد و مورد ضرب 

كردن به معنای وارد آن روزھا، اعتصاب . و شتم قرار می داد

در چنان اوضاعی شھر . جنگ شدن با قدرت حاكم بود

مصافی كه كارگران : شيكاگو زادگاه مصافی سخت شد

ھدایتش  "اتحادیه مركزی كارگری"انقالبی در ھسته رھبری 

جنبش كارگری شيكاگو را می توان  حاکم برتفكر  .می كردند

در آن . شاھده كردم "اتحادیه انترناسيونال كارگران"در بيانيه 

این سيستم ناعادالنه و جنایتكار است ": آمده بود چنين بيانيه

ر طریق ممكن منھدم ھ طور كامل و بهه و الزمست كه ب

تھييج به منظور سازماندھی، و سازماندھی به منظور . دشو

این عبارت، فشرده راھی است كه طبقه كارگر اگر می . قيام

این مواضع، بدون  ".ید بپيمایدخواھد زنجيرھایش را بگسلد، با

جنبش  کلانقالبی عمومی موجود در  فضایشك خبر از 

آیا این تاكيد بر ضرورت بكارگيری . داكارگری آن دوران می د

قطه ناگر قرار است . جنبش بود؟ نه آننقطه ضعف  ،قھر

دنباله د، باید به گرایش شوضعفی در آن جنبش جستجو 

موجود در رھبرانش ته روی و تسليم به حرکت خودانگيخ

مستقل آنھا اعتقاد داشتند كه تنھا اتحادیه ھای . توجه كرد

. می توانند محل مناسبی برای عمل انقالب باشند کارگری

آنھا بدنبال یك نظم خودبخودی بودند، نه یك دولت انقالبی 

ھدف آنھا در ھم شكستن قدرت دولتی بود، اما نقشه . نوین

  .را در اختيار نداشتنداداره دولت نوین انقالبی 

قطعنامه ای را به  "مركزی كارگری اتحادیه" ١٨٧٥در سال  

ما فورا : در بخشی از این قطعنامه آمده بود. تصویب رساند

تنھا با ابزار قھر . شوداز طبقه كارگر می خواھيم كه مسلح 

این  .می توان در مقابل استثمارگران صف آرائی كرد

از طولی نكشيد كه دھھا واحد . روی كاغذ نمانده قطعنامه ب

وقتی بورژوازی متوجه . كارگر تشكيل شد توده ھای مسلح

  . ماجرا شد، عناصر مبارز را اخالل گر ناميد

 ١٨٧٧بدین ترتيب صفوف جنبشی كه پس از سركوب سال 

در عين . مجددا سربلند كرد، حول ایده قھر گسترش یافت

ز مطالبات كارگران تبدیل شده حال یك مطالبه معين به مرك

 ١٨٨۴در سال . بود و آن خواست روزكار ھشت ساعته بود

یكی از چند شبكه سراسری اتحادیه ھا فراخوان روز مبارزه 

فدراسيون صنف سازمان یافته "این سازمان، . را اعالم نمود

این فراخوان با پشتيبانی . نام داشت "و اتحادیه ای كارگران

بطور مثال . جنبش عظيمی براه افتاد. عظيمی روبرو شد

در عرض یكسال از  "رسته ھای كار"تعداد اعضا سازمان 

. افزایش یافت ١٨٨٦ھزار نفر در تابستان  ٧٠٠ھزار به ١٠٠

در آن دوران . دليل این استقبال عظيم توده ای واضح بود

كارگران تا سرحد مرگ كار . معمول بودساعت كار در روز ١٨

كارگران . بيكاری، گرانی و گرسنگی بيداد می كرد. می كردند

  :برانگيخته شده در خيابانھا این سرود را می خواندند

از زحمت كشيدن / می خواھيم ھمه چيز را واژگون كنيم 

تنھا / از بدست آوردن لقمه ای ناچيز/ برای ھيچ خسته ایم

  .بدون حتی ساعتی برای تفكر، خسته ایمبرای روز بعد، 

آمریكا دست  کارگرانزیر در صفوف  الميهاع ١٨٨٥ سالدر

این اعالميه از طبقه كارگر آمریكا می . بدست می گشت

یك روز ": دست به عمل بزند١٨٨٦خواست كه در اول ماه مه 

روزی كه حرف، حرف سخنگویان الف . نه آرامش - شورش 

روزی كه طبقه كارگر قوانين خویش را بر پا می  .نيست زن

دارد و قدرتش را بكار می برد كه این قوانين را به اجرا 

قوانينی كه تماما خالف رضایت و موافقت ستمگران و . درآورد

. كه سرنوشت كارگران را در دست دارند ی استحكمرانان

روزی كه نيروی عظيم زحمتكشان متحد در برابر قدرتی كه 

ز بر سرنوشت ھمه خلقھا حكم می راند صف آرائی می امرو

روزی كه لذت ھشت ساعت كار، ھشت ساعت . كند

استراحت و ھشت ساعت برای ھر كاری به اختيار خود ما، 

  ".احساس می شود

اعتصابات ھمه جا را فرا . بود "دیوانه وار" یسال ١٨٨٦سال  

ھمانطور كه مورخان اذعان می دارند از دو ماه قبل از . گرفت

اول ماه مه، ھمگان بارھا عبور واگنھای پر از مھمات و 

خيلی ھا تكرار كمون پاریس . چشم می دیدنده مسلسل را ب

، نشریه ١٨٨٦در نوزدھم مارس . را پيش بينی می كردند

اگر ما ھر چه زودتر ": در آمریكا نوشت "كارگر"آلمانی زبان 

خود را برای انقالبی خونين آماده نكنيم، ميراثی جز فقر و 

بنابراین . بردگی برای فرزندانمان بر جای نخواھيم گذاشت

قبل از روز موعد  ".خود را برای انجام انقالب مجھز كنيد

مبارزه سراسری، ھر ھفته راھپيمائی ھائی تحت شعارھای 

سرنگون باد تخت و بارگاه " "انقالب سوسياليستی زنده باد"

راھپيمایان . برگزار می شد "كارگران مسلح شوید" "و خزانه

دست در شب خيابانھا را می پيمودند و چنين می ه مشعل ب

ميليونھا زحمتكش بپا می خيزند، ببينيد به خيابان ": خواندند

ا برباد مستبدین بخود می لرزند، چرا كه قدرتشان ر. آمده اند

  ".می بينند
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 "كارگر"درست یك شب قبل از واقعه اول ماه مه، روزنامه  

نگام دستگيری ھ طبق اطالع، یكی از رفقا به": ھشدار داد

ليست بلند باالئی از اعضا ھمراھش بوده و تمام آن رفقا نيز 

ليست عضویتھا و دفاتر یادداشتھا : بنابراین. اند دستگير شده

انبار مھمات . تفنگھایتان را تميز كنيد. آوریدرا از جيبتان بيرون 

قاتلين مزدور سرمایه داران، پليس و . خود را كامل كنيد

ھيچ كارگری نباید دست خالی از خانه . گاردش آماده جنایتند

  “.بيرون بياید

  

  

  

  

  

  

كارگر به مدت ھشت ساعت راھپيمائی  ١١٠٠در دیترویت 

نفر از برادوی به طرف ميدان اتحاد ٢٥٠٠٠ در نيویورك . كردند

ھزار كارگر نيویوركی در  ۴٠در عين حال . راھپيمائی كردند

در سين سيناتی یك كارگر شروع . حال اعتصاب بودند

پرچم تظاھر كنندگان فقط " :راھپيمائی را چنين تصویر كرد

سرخ حمل می كردند و تنھا سرودی كه می خواندند سرود 

تفنگ  ۴٠٠یك ھنگ كارگران با . و مارسه یز) كارگران(آربایتر 

در  ".اسپرینگ فيلد در صف اول تظاھر كنندگان قرار داشتند

كارگر سياه و سفيد از وسط  ٦٠٠٠لوئی ویل كنتاكی بيش از 

يت ورود غير پارك ملی عبور كردند و بدین ترتيب ممنوع

در شيگاگو كه دژ . سفيدان به پارك را عامدانه شكستند

تمام . ھزار نفر به خيابانھا ریختند ٣٠شورش بود، دست كم 

. قطارھا از كار ایستاده بودند، بنادر را تعطيل كرده بودند

خيابان . رھبران محافظه كار به حاشيه رانده شده بودند

ھمه بھترین . اده ھایشانپرولترھا و خانو ميشيگان پر بود از

اما ظاھر روز تعطيل، گول . لباسھای خود را پوشيده بودند

پليس مسلح روی پشت بامھای مسلط . زننده و موقتی بود

. بر صحنه و پشت دیوارھا سنگر گرفته و آماده جنگ بود

پليس ھر كجا كه كارگران اجتماع كرده بودند را مورد حمله 

ل ماه مه در كارگاه مك گورميك نقطه انفجار او. قرار می داد

اینجا از اواسط زمستان در اعتصاب بسر می برد، ولی . بود

گله ھای اعتصاب شكنان برھبری پليس كماكان در كارخانه 

در دوم ماه مه، اسپایز، رھبر كارگران قرار بود دوباره . بودند

كارگر به  ٦٠٠٠ھنگاميكه حدود . برایشان سخنرانی كند

 زمی دادند، چند صد نفر به پيشواسخنرانی او گوش 

اعتصاب شكنانی كه تازه داشتند از سر كار برميگشتند رفتند 

ماه مه  ۴تاریخ ه ب "كارگر"روزنامه . تا حسابشان را برسند

. ناگھان صدای گلوله از نزدیك كارخانه بگوش رسيد": نوشت

قاتل قوی ھيكل كه توسط یك فرمانده چاق پليس  ٧٥حدود 

سه خودرو پر از . د بدان سمت حركت كردندرھبری می شدن

وحشی ھای حامی نظم و قانون نيز آنان را ھمراھی می 

در نبرد ميان كارگران مسلح به سنگ عليه پليس . كردند

بمبی . مسلح به سالح گرم، صف كارگران ناگھان بھم خورد

دست كم دو كارگر كشته . پشت سر كارگران منفجر شد

در ظرف . ند كودك، مجروح شدندبسياری، از جمله چ. شدند

چند ساعت اعالميه خشمگينانه ای كه به امضا اسپایز 

رسيده بود در محالت فقيرنشين كارگری دست بدست 

كارگران مسلح شوید صاحبكاران نيروی خونخوار ": ميگشت

شش نفر از برادران . خود یعنی پليس را عليه ما بكار گرفتند

آنھا فقيران . يك كشته شدندما عصر امروز در كارگاه مك گورم

بيچاره را كشتند چرا كه جرات كرده بودند دستورات روسا را 

ھمچون ھركول افسانه ای بپا خيزید و غول . زیر پا گذارند

ما از . پنھانی كه ميخواھد شما را نابود كند، از ميان بردارید

روز بعد یعنی  "!مسلح! شما ميخواھيم كه مسلح شوید

در سطح كشور . ش اعتصاب پر معنا بودسوم ماه مه، گستر

ھزار نفر  ھزار كارگر به جنبش پيوسته بودند و  ٣۴٠نزدیك به 

ھزار كارگر  ٨٠در شيكاگو . از آنھا در اعتصاب بسر می بردند

ھنگامی كه چند صد زن دوزنده به خيابان . به خيابانھا ریختند

 آمدند تا به تظاھرات بپيوندند، روزنامه ارتجاعی شيكاگو

سليطه ھای بی چاک "تریبون عليه شان زوزه كشيد و آنھا را 

جانور سرمایه داری واقعا چنگ و دندان نشان . ناميد "و دھن

یك اجتماع . ھزاران نفر در صدد پاسخگوئی بودند. داده بود

برای عصر چھارم ماه مه  "ھی ماركت"توده ای در ميدان 

سازماندھان تظاھرات نگران از كمين دشمن، . فراخوانده شد

مكان باز بزرگی را در نظر گرفته بودند كه در رو زیادی 

پس از طرح اختالف نظرات فراوان، اسپایز توانست . داشت

را قانع كند كه  "ھی ماركت"سازماندھان گردھم آئی 

گرفته و بجای آن سعی فراخوان تظاھرات مسلحانه را پس 

. كنند تا می توانند وسيع ترین مردم را به تظاھرات بكشانند

ماه مه پليس به یك ستون سه ھزار نفره از ۴صبح روز 

. اجتماعات در تمام شھر برپا شد. اعتصاب كنندگان حمله كرد

ھزار كارگر  ٣از “ ھی ماركت”ھنوز عصر نشده بود كه ميدان 

تبا از روی واگن ھا سخنرانی می سخنرانان مر. انباشته شد

حاضرین می خواستند پراكنده . بعد باران شروع شد. كردند

در حاليكه فقط چند صد نفر در ميدان باقی مانده . شوند

دندان ه پليس تا ب ١٨٠بودند، سر و كله دسته ای متشكل از 

یك افسر پليس به كارگران دستور داد كه . مسلح پيدا شد

سخ شنيد كه اجتماع كارگران، قانونی و اما پا. متفرق شوند

  

  رهائی نوع بشر
  !انقالب کارگر  با
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آخر سر پليس برگشت و به افرادش . مسالمت آميز است

در این ھنگام ناگھان بمبی در صف پليس . دستوری دھد

در نتيجه . و سپس آنھا منطقه را زیر آتش گرفتند. منفجر شد

در این ماجرا، . چندین نفر كشته و صدھا تن مجروح شدند

طبقه حاكمه از این واقعه به  .دندھفت پليس نيز كشته ش

عنوان بھانه ای برای انجام تعرضی كه از قبل طراحی كرده 

. بود، استفاده كرد و در رسانه گروھی اینطور تبليغ كرد

روزنامه ھا ی سراسر كشور به آتش افروزی دیوانه وار 

سر . شدند "اخالل گران"آنھا خواستار اعدام ھمه . پرداختند

 اوباش.... جانوران خونخوار": چنين بود تيتر روزنامه ھا

  ."سرخ

گارد دولتی با كشتاری خونين به تظاھرات پنج  "ميلواكی"در 

پنج كارگر لھستانی و یك كارگر آلمانی . ماه مه پاسخ داد

در شيكاگو . بخاطر نقض حكومت نظامی به خاك افتادند

ه بسياری ب. زندانھا مملو از ھزاران انقالبی و اعتصابی گشت

از روی ليست . ھنگام بازجوئی مورد شكنجه قرار گرفتند

. اعضای اتحادیه ھا، پليس به خانه ھایشان حمله برد

ھمه اعضای . چاپخانه كارگران مورد حمله قرار گرفت

پليس ھر چه در . دستگير شدند "كارگر"چاپخانه روزنامه 

دست داشت، از مھمات گرفته تا اسلحه، از شمشير تا 

ه تا پرچم سرخ، از دیناميت تا بمب را بعنوان چماق، از نشری

رھبری انقالبی كارگران در چنگال . مدرك به نمایش گذاشت

  .بورژوازی اسير بود

. محاكمات را آغاز كرد ١٨٨٦طبقه حاكمه در ھمان ماه مه   

 .آ .پی .دبليو .اعضای رھبری آی: متھمان. قتل پليس: اتھام

به نامھای اوت، اسپایز، ) اتحادیه انترناسيونال كارگران(

مایكل شوآب، ساموئل فيلدن، آلبرت پارسون، آدولف فيشر، 

متھمين را با وجود آنكه . جرج انجل، لوئی كنيگ و اسكار نيب

در . از گروه ھای مختلف بودند یكباره با ھم محاكمه نمودند

بياورد كه طول محاكمه ھيچ كس نتوانست حتی یك دليل 

از اینھا . افراد فوق الذكر در پرتاب بمب شركت داشته اند

. فقط دو نفرشان در تظاھرات ھی ماركت شركت داشتند

چندین كارگر را با رشوه خریدند . ھا بدرازا كشيد محاكمه ماه

تا شھادتھای زشت و نفرت انگيز عليه رھبران جنبش ایراد 

د محاكمه را یك در سراسر دادگاه، قضات سعی كردن. كنند

اسپایز در دفاعيه اش از عقاید . محاكمه جنائی جا بزنند

خب، اینھا ": انقالبی خویش دفاع كرد و در آخر چنين گفت

اگر شما فكر می كنيد می توانيد این عقاید . عقاید من است

را كه ھر روز بيشتر ریشه می دواند درھم شكنيد، اگر فكر 

ی توانيد به عقاید ما ضربه می كنيد كه با زندانی كردن ما م

بزنيد، اگر فكر می كنيد كه مرگ جزای گفتن حقيقت است، 

! پس من با سربلندی و جسارت بھای گزاف آنرا می پردازم

لينك بيست و یكساله اعتراض خود را   "!جالدتان را صدا كنيد

من تكرار می كنم كه دشمن نظم موجودم و ": چنين بيان كرد

تمام قدرت تا زمانيكه نفس در سينه دارم تكرار می كنم كه با 

از نظمتان ! من از شما متنفرم. با این نظم نبرد می كنم

مرا . بيزارم، از قوانين شما، از اقتدار مستبدانه شما، متنفرم

  "!دار بياویزیده بدین خاطر ب

اما جنبش بزرگی در . دادگاه ھفت نفر را محكوم به مرگ كرد 

ه جھان ب جلسات زیادی در سراسر .دفاع از آنان براه افتاد

در فرانسه، ھلند، روسيه، ایتاليا، : از آنان برگزار شد  دفاع

در آلمان، بيسمارك آنقدر از . اسپانيا، و در تمام ایاالت آمریكا

بيمناك  "ھی ماركت"عكس العمل كارگران نسبت به وقایع 

. شد كه برگزاری تمام جلسات عمومی را ممنوع اعالم كرد

ان اعدام نزدیك شد محكوميت دو نفر به حبس ابد وقتی زم

سرش با . جسد لوئی كينگ در زندان پيدا شد. تخفيف یافت

معلوم نشد كه در اعتراض به . دیناميت منفجر شده بود

 ١١روز . سيستم خودكشی كرده یا او را به قتل رسانده اند

جمعه سياه نام گرفت، برای اعدام  "كه بعدا ١٨٨٦نوامبر 

. رھبران جنبش انقالبی كارگران در نظر گرفته شده بود

روزنامه ھای شيكاگو شایعاتی را در مورد خطر برپائی جنگ 

بنظر می آمد كه نقشه ھائی برای . داخلی پخش كردند

اما . حمله به زندان جھت آزاد كردن محكومان موجود بود

سرانجام در . ه این كار صورت نگيردزندانيان خواستار شدند ك

روز موعود، ھنگام ظھر، اسپایز، انجل، پارسون و فيشر با 

اسپایز در . پيراھن سفيد در محوطه زندان ظاھر شدند

حاليكه جالدان چشم بند سفيد را بر سرش می كشيدند 

روزی خواھد آمد كه سكوت ما از زوزه ھای ”: چنين گفت

: بعد از او پارسون فریاد زد“ .امروز شما قدرتمندتر شود

صدای . "بگذار صدای خلق شنيده شود! كالنتر باتون"

مراسم ! پارسون را با باز كردن دریچه زیر پایش قطع كردند

تشييع جنازه رھبران جانباخته جنبش انقالبی كارگران با 

به خيابان آمدن نيم ميليون . حضور نيم ميليون نفر برگزار شد

   .دل بورژوازی كاشت نفر، بذر وحشت را در

  »دست اندرکاران بولتن «

  

  

  

  

  

  

  تو می خوای دعوا کنی

  آشتی کنی با آمریکا فرق نداره

 !حقتو، توده مردم، کف دستت میذاره



)JAFK(جمعی از فعالين کارگری    ٣بولتن شماره 

 ٧ 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  !روی سخن با شماست 

  برای تحریم انتخابات ریاست جمھوری اسالمی

نه فقط زنان و مردان . ھمه شما! روی سخن با شماست

روی سخن با زنان ستمدیده و . كارگر، كه ھمه زحمتكشان

حق طلب، دانشجویان آزادیخواه، معلمان مبارز، دانش 

ترقيخواه و ھنرمندان آموزان و جوانان عصيانگر، روشنفكران 

ھمه ما بار دیگر در برابر این پرسش قرار . مردمی ھم ھست

گرفته ایم كه در مورد نمایش فریبكارانه انتخابات ریاست 

جمھوری چه خواھيم كرد؟ بار دیگر حاكمان، كارزار 

» انتخاب«ھميشگی شان را به راه انداخته اند تا مردم را به 

بار دیگر جدال ھای لفظی، . از ميان ستمگران وادار كنند

افشاگری ھای جناحی و شخصی، وعده و وعيدھا و تھدیدھا 

بار دیگر لحن . در فضای پر تنش جامعه پراكنده می شود

سركوبگران نرم می شود؛ دست ھای خون آلود با دستكش 

سفيد پوشانده می شود؛ و نامزدھای رقيب كه سر تا 

ت، بازی پایشان به ستم و جنایت سی ساله آغشته اس

  .را شروع می كنند» كی بود كی بود من نبودم«

آیا می خواھيد امروز فقط زیر لب . بازی ھمان بازی است

اعتراض كنيد، و فردا با ھزار و یك توجيه به این بازی گردن 

بگذارید؟ آیا می خواھيد نارضایتی و اعتراض را در دل نگاه 

ش دارید و با سكوت و انفعال شاھد اجرای این نمای

! ای بابا«فریبكارانه باشيد؟ ممكنست بعضی از ما بگویند كه 

چه فرقی می كند؟ اینھا كه باالخره كار خودشان را می كنند 

پس . و ھر كس را كه خواستند از صندوق بيرون می كشند

ممكنست » اعتراض ما چه فایده ای می تواند داشته باشد؟

باالخره «: هبعضی از ما به خودفریبی دست بزنند و بگویند ك

پس بھتر است طرف بد را بگيریم . بد و بدتر با ھم فرق دارند

این حرف ھا درست » .شاید وضع از آنچه ھست بدتر نشود

ھمان چيزی است كه صاحبان قدرت می خواھند از زبان ما 

مھمترین ھدف رژیم اسالمی از برگزاری انتخابات ھا . بشنوند

ومتی باید قدرت را این نيست كه معلوم كند كدام جناح حك

انتخابات، صرفا ساز و كاری . برای یك دوره به دست بگيرد

برای تعيين سلسله مراتب حكومتی نيست؛ بلكه اساسا 

ابزاری است برای نمایش قدرت كل ھيئت حاكمه در وادار 

انتخابات . كردن اكثریت ناراضی جامعه به سكوت و انقياد

ن مزدوران و فرصت ابزاری است برای برانگيختن و شارژ كرد

انتخابات ابزاری . طلبان مرتجع و پایه ھای عقب مانده  رژیم

است برای اثبات توان حكومت كردن و در قدرت ماندن این 

جمع ستمكار به قدرت ھای سرمایه داری امپریاليستی كه 

  . اربابان و شریكان باالدست حاكمان اسالمی ھستند

این بار انتخابات ریاست جمھوری در شرایطی برگزار می 

شود كه فتيله فشار سياسی و اجتماعی و اقتصادی را 

. حسابی باال كشيده اند و قرار است از این ھم باالتر بكشند

در این دوره ما با افزایش دستگيری ھا از ميان فعاالن مبارز و 

آگاه در جنبش كارگری و سایر جنبش ھای سياسی و 

اجتماعی مختلف، صدور احكام اعدام و سنگسار، به كار 

گيری گشت ھای ویژه سركوب زنان و جوانان، ابداع شيوه 

سر به نيست كردن زندانيان، » غير رسمی«ھای جدید و 

كنترل و سركوب خيابانی، برگزاری مانورھای ضد شورش 

شھری، جلوگيری از ایجاد و یا فعاليت تشكل ھای مستقل 

نشجویی و سازمان ھای مبارزاتی زنان، تالش كارگری و دا

برای تبدیل دانشگاه ھا به پادگان و مسجد و گورستان، چند 

برابر كردن حجم تبليغات سياسی و ایدئولوژیك و تقویت 

دستگاه مغزشویی بزرگی كه صدا و سيما نام دارد، نقشه 

ریزی برای استثمار شدیدتر و تحميل ریاضت كشی به مردم 

تحول اقتصادی، «صادی جامعه تحت عنوان و چپاول اقت

، تالش »ھدفمند كردن یارانه ھا و یا اصالح الگوی مصرف

برای كاھش دستمزدھای واقعی و اجرای بيكارسازی ھای 

گسترده در پاسخ به نيازھای نظام سرمایه داری در شرایط 

شركت در . روبرو بوده و ھستيم.... بحران جھانی و داخلی، و

فقط شركت كه سكوت در مقابل این بازی  انتخابات، و نه

  !ھرگز: اگر زنده ای مگو

  ھيچ یقينی را یقين نيست

  از پی كالم ستمگران

  صدای ستمدیدگان خواھد آمد

  چه كسی ميتواند بگوید ھرگز؟

  دوام استثمار از كيست؟

  از ما

  ختام استثمار از كيست؟

  باز ھم از ما

  اگر از پا افتاده ای، برخيز

  اگر شكست خورده ای، باز بجنگ

  چگونه ميتوان بازداشت

  آنكس را كه جایگاه خویش شناخته

  بدان كه شكست خوردگان امروز

  فاتحان فردایند

  .تبدیل ميشود" ھم امروز"به " ھرگز"و 

  »برشت  «
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یعنی . فریبكارانه، یعنی رای دادن به فقر، بيكاری و استبداد

یعنی قبول نقش سياھی لشگر . انتخاب انقياد و فرودستی

در نمایش تحقير آميزی كه مردم در آن، بنده و برده احكام و 

نھادھای قرون وسطایی اند و ناگزیر به اینكه مشتی مفتخور 

شركت در . شان باشند و برایشان تعيين تكليف كنند قيم

انتخابات یعنی آری گفتن به ستم طبقاتی، جنسيتی، ملی و 

یعنی . یعنی لگد مال كردن شان و شرافت خود. مذھبی

. پرورش روحيه تسليم و فرصت طلبی در خود و در جامعه

شركت در انتخابات، یا لب بستن از اعتراض به این كارزار 

ایدئولوژیك رژیم، یعنی عقب انداختن و مانع سياسی و 

تراشيدن در برابر رھایی توده ھای مردم و حركت آگاھانه به 

فكر نكنيد كه فقط . سوی تحول و دگرگونی و پيشرفت جامعه

جناح اصولگرا و مشخصا جریان احمدی نژاد است كه می 

خواھد با توزیع سيب زمينی رایگان، مردم فقر زده را بفریبد و 

این كل حاكميت و ھمه جناح ھای رقيب . ی شان را بخردرا

باید طوری رفتار . اند كه مردم را سيب زمينی فرض كرده اند

  !كنيم كه اینان خار را در گلوی خود حس كنند

را دست  ١٣٧۶تجربه انتخابات ریاست جمھوری در خرداد 

بسياری از توده ھای مردم در آن روزھا فریب . كم نگيریم

آزادی «حكومت و شعارھای » جناح اصالح طلب«وعده ھای 

را خوردند، و گروھی از روشنفكران نوميد و » و نشاط

در بوق دوم خرداد » تاكتيكی«مسالمت جو نيز با توجيھات 

وضعيت فرق نكرد كه : نتيجه كار را ھمه می دانيم. دميدند

در این ميان فقط شور و شوق و انرژی و . ھيچ، بدتر از بد شد

. ار زیادی از مردم و مشخصا جوانان تلف شداميد شم

تغيير «شكست دوم خرداد، این نتيجه را داشت كه به توھم 

نارضایتی . ضربه زد؛ ولی آن را ریشه كن نكرد» رژیم از درون

اجتماعی و خشم سياسی مردم رو به گسترش گذاشت؛ پا 

به پای آن بحران اقتصادی نيز در حال ریشه دواندن بود؛ و 

فشارھا و كشمكش ھای بين المللی رژیم اسالمی  باالخره

به قدرت . با قدرت ھای غربی نيز داشت باال می گرفت

رساندن احمدی نژاد، پاسخ جناح قدرتمندی از ھيئت حاكمه 

به زور قدرت نظامی و امنيتی و مالی و شعارھای 

در این بازی االكلنگی حاكمان، . عوامفریبانه به این اوضاع بود

. ن به ناگزیر پایين رفتند و اصولگرایان باال آمدنداصالح طلبا

حتی (طعم محصوالت احمدی نژاد را حاال دیگر اكثریت مردم 

چشيده ) آن كسانی كه فریبش را خوردند و به او رای دادند

و وقاحت ! تورم و بيكاری و فقر و دروغ و سركوب بيشتر: اند

واھند حاال باز ھم عده ای پيدا شده اند كه می خ! بيشتر

تنھا راه «تجربه خودفریبی بزرگ در دوم خرداد را به عنوان 

می گویند كافيست كه این بار با . به ما قالب كنند» ممكن

. برویم» اصالح طلبان«سياستی مطالبه جویانه به زیر پرچم 

می گویند اشكال بار قبل این بود كه به اندازه كافی واقع بين 

ر و پيكری مثل آزادی پيروی نبودیم و از شعارھای عام و بی د

می گویند كه مردم باید توقعاتشان را تا حد مطالباتی . كردیم

اینھا طوری از . كه بتوان آنھا را عملی كرد پایين بياورند

مطالبه جویی حرف می زنند انگار شق القمر كرده اند و انگار 

تا به حال بخش ھای مختلف مردم ھيچ مطالبه روشنی را 

درست در اوضاعی . برایش مبارزه نكرده اندجلو نگذاشته، 

كه دنيای سرمایه داری امپریاليستی، نظام طبقاتی و دولت 

ستمگرش، وحشيانه ترین تھاجم اقتصادی را عليه كارگران و 

زحمتكشان تدارك می بينند و ھر ابزار سياسی، نظامی و 

ایدئولوژیكی را برای حفظ پایه ھای قدرت خود بر دوش مردم 

لب رسيده به كار می گيرند، اینان مردم را به اميد جان به 

به جناحی از ) یعنی تسليم واقعی(» واقع بينانه«بستن 

نتيجه این كار، پيشاپيش معلوم . ھمين نظام دعوت می كنند

  .است

» سالم«انتخابات ستمگران، چه در آن تقلب شود چه 

 برگزار شود، چه افراد اندكی در آن شركت كنند چه زیاد، چه

رھبر و شورای نگھبان و سپاه و بسيج مستقيما در آن 

دخالت كنند چه نكنند، چه كميته صيانت آراء یا نظارت بين 

المللی در آن وجود داشته باشد چه نداشته باشد، از نظر 

این انتخابات . منافع توده ھای عظيم مردم ھيچ ارزشی ندارد

اینكه در جریان : فقط از یك جھت شایسته توجه است

كارزارھا و تبليغات انتخاباتی رقبا، می توان چھره و ماھيت و 

می توان فھميد كه . اھداف واقعی آنھا را بھتر شناخت

و در این انتخابات . كداميك فریبكارترند و كداميك وقيح تر

و » استقالل طلبانه«مشخص، می توان به پوچی الف ھای 

این . دبه اصطالح ضد آمریكایی حاكمان مذھبی بھتر پی بر

واقعيتی است كه سرعت بخشيدن و موفقيت در برقراری 

رابطه با امپریاليسم آمریكا، موضوع مركزی رقابت نامزدھا 

ما با رقابت جناح ھای یك حاكميت نفتی وابسته . است

فرقشان در این حد است كه یكی می خواھد . روبرویيم

آبرو «بندھای وابستگی نظام به سرمایه داری جھانی را با 

معقول و واقع «محكمتر كند، و دیگری با رفتاری » داری

دقيق شدن در تبليغات رقبا این را ھم به ما نشان . »بينانه

می دھد كه اینھا در بالیی كه بر سر اكثریت جامعه می 

این ترس ھر . خواھند بياورند با ھم اختالف اساسی ندارند

وم دو جناح از فوران خشم و اعتراض مردم فقر زده و محر

است كه فعال آنھا را از وارد كردن شوك اقتصادی به جامعه و 

مطمئن باشيد كه در . حذف قطعی یارانه ھا باز داشته است

فردای انتخابات، به خصوص اگر این یا آن جناح موفق به 

جذب آراء بخش قابل توجھی از مردم شود و به اصطالح 
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را پشت خود داشته باشد، نقشه » اعتماد عمومی«

  .صادی خود را عملی خواھند كرداقت

ما از معنای شركت در انتخابات یا سكوت در مقابل آن 

گفتيم، ولی معنی اعتراض فعال به انتخابات چيست؟ چه راه 

ھایی را می توان و باید در پيش گرفت و به چه نتایجی می 

توان دست پيدا كرد؟ مھمترین و كليدی ترین ھدفی كه ھمه 

دنبال كنيم اینست كه ھدف اصلی ما باید در این مقطع 

حاكمان از برگزاری كارزار انتخاباتی، یعنی دامن زدن به 

روحيه تسليم و بردگی در ميان مردم، و نمایش قدرت آنھا را 

این یعنی تالش برای سازماندھی نمایش قدرت . خنثی كنيم

یعنی . و ھمبستگی مردم در مخالفت با فریب انتخاباتی

بزرگی از جامعه به واقع با این  نشان دادن اینكه بخش

فریبكاری مخالف است، در آن شركت نمی كند و اھداف 

بنابراین اعالم مخالفت با انتخابات . پشت آن را می شناسد

ریاست جمھوری اسالمی، به شكل شعارنویسی گسترده بر 

در و دیوار شھر، پخش تراكت ھای تحریم انتخابات با استفاده 

سيع در محيط ھای كار و آموزش و از روش ھای مناسب و و

محالت مسكونی، دامن زدن به بحث و اعالم مخالفت علنی 

در تجمع ھای كوچك و بزرگ، فعاليتی است كه از ھمين حاال 

باید مردم ناراضی . تا زمان برگزاری انتخابات باید انجام شود

و مخالف، دلگرم شوند و نيروی بزرگی را ھمفكر و ھمسو  و 

باید بتوانند در لحظات آخر، . خودشان ببينندھمسرنوشت با 

تردید را كنار بگذارند و فكر ھزینه ھایی كه رای ندادن می 

باید . تواند برایشان به دنبال داشته باشد را از خود دور كنند

بتوانند به كسانی كه از روی ناآگاھی یا فرصت طلبی و 

منفعت جویی، در آن لحظات ھمگان را دعوت به شركت در 

نتخابات می كنند، نه بگویند و اطرافيان و آشنایان خود را نيز ا

با چنين تالشی است كه حتی اگر . به نه گفتن تشویق كنند

پيروزی «رژیم با تبليغات دروغ باز ھم بخواھد صحبت از 

كند، » حضور گسترده مردم در پای صندوق ھا«و » بزرگ

ل خواھد تاثيرات ایدئولوژیك و سياسی این دروغ ھا به حداق

تنھا اگر با تمام قوا در این . رسيد و تف سر باال خواھد شد

جھت تالش كنيم است كه می توان انتظار داشت، رژیم در 

اجرای سياست ھای خانمان براندازش، با ترس و احتياط 

بيشتری حركت كند و این ابراز نارضایتی آشكار توده ھا را در 

دھا را كنار پس تردی. محاسبات خود واقعا دخالت دھد

  . بگذاریم و آستين ھا را باال بزنيم

  

  

  

  جشن کارگری یا نماد  نبرد طبقاتی ـ جھانی؟: اول ماه مه 
  

فعاالن  ،نست كه ھر سال در آستانه اول ماهیرسم ا     

 یم یك ساله جنبش كارگریتجارب  یبه بررس یكارگر

. كنند یم ميرا ترس یمبارزات در سال آت یپردازند و دورنما

نك جنبش ما با آن روبروست و راه و یكه ا یتيموقع یول

ن جنبش در ین ايكه به بحث روز فعال یگوناگون یروش ھا

 یما را بر آن م ،ل شدهیمراسم اول ماه مه تبد یمورد برگزار

 ،چرا كه به نظر ما. مين مورد مطرح كنیرا در ا یدارد كه نكات

ك مراسم ی یگزارن راه و روش ھا نه فقط مربوط به بریا

متفاوت در  یاست ھا و راه و روش ھايبلكه بازتاب س ،نيمع

  .است یقبال كل جنبش كارگر

است كه  ین دوره ایم؟ ایبر یبه سر م یتيما در چه موقع    

 یران در صدد آغاز تھاجمیه دار در اینظام و دولت سرما

توده  یط زندگیشت و شرايش بر سطح معيگسترده تر از پ

 ین مساله ایا. ان طبقه كارگرندين میمردم و در ا ميعظ یھا

ھار  یه دارین تھاجم سرمایا. ستين یـ رفاھ یصرفا اقتصاد

 یه داریسرما یايدن یق بحران ساختاريط تعمیدر شرا

در بطن  ینينچنیا یبحران ھا. رديگ یانجام م یستيالیامپر

 یكال توده ھا را میمقاومت و مبارزه راد ینه ھايزم ،خود

را  یو اجتماع یاسيس یر تنش ھایپرورانند و آتش مھار ناپذ

م كه یگرفتار یاسيس یما در چنگال نظام. زنند یدامن م

و  یاسيسركوب س یرياستثمار و غارت و فساد را به بكارگ

ش يبه پ یو فقھ یھات شرعيك و با توجیدئولوژیو ا یفرھنگ

 ،بحران زده یه دارید سرمایشبرد تھاجم جديپ. برد یم

ك یدئولوژیـ ا یاسياز سركوب س یازمند ابعاد گسترده ترين

مقابله با  یحاكمان دارند برا. مردم است یه توده ھايعل

 یمانورھا. ننديب یده تدارك ميمقاومت مردم جان به لب رس

مقابله  یج برايف تازه بسیو وظا یو نظام یانتظام یروھاين

 یكی ،در مقابل. شده است یطراح یشھر یبا شورش ھا

ت یتقو ،نیياز پا یاز شروط ھرگونه مقاومت و مبارزه جد

توده ھا و بسط شكل ھا و  یمبارزات یه و ھمبستگيروح

و  یاسيس یق نشر آگاھیاز طر یابيسطوح مختلف سازمان

مراسم  یبرگزار. در جامعه است یشرو و انقالبيپ یدئولوژیا

كه با  یفین اوضاع و وظایمجرد از ا یواقعه ا ،اول ماه مه

ش در مقابل فعاالن جنبش طبقه كارگر قرار يش از پيب یديتاك

ست كه به يك سنت نیاول ماه مه فقط . ستيدھد ن یم

است  یاول ماه مه فرصت. ميك جشن محدودش كنی یبرگزار

دگان در یگرد ھم آمدن كارگران و زحمتكشان و ستمد یبرا

ماه مه  مراسم اول یت برايفين كیا. یك ابراز وجود مبارزاتی

. ستين نیاول ماه مه جز ا یفلسفه وجود. است یضرور
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كارگر و خانواده  یادیخوران تعداد ز ینیريروز ش ،اول ماه مه

شالق زدن كارگران  ،ھا یريدستگ ،دھایتھد. ستيشان نیھا

 یست كه مين نیا یبرگزار كننده مراسم اول ماه مه برا

توقع خود و ن آوردن سطح یيپا. رنديبگ "جشن"خواسته اند 

مناسب  "كيتاكت"ك یان يب ،كارگران از مراسم اول ماه مه

 ،بين ترتین توده ھا و به ایع تريابان آوردن وسيبه خ یبرا

ن یيپا ین در واقع به معنیا. ستيم نیخلع سالح كردن رژ

ر يكارگران و محدود كردن دامنه تاث یمبارزات یآوردن آگاھ

  . است مبارزه طبقه كارگر یو اجتماع یاسيس

خواھند از  یم "كيتاكت"ن ینست كه طرفداران ایجالب ا    

بخش  ،ن كاریع كارگر حركت كنند تا با ايوس یسطح توده ھا

كه آنان تدارك  یبتوانند با مراسم یاز كارگران به راحت یبزرگ

 یدر سطح یكنند؛ اما خود به روشن ینند ھمراھيب یم

از  یاريامروز بسنتر از مقاومت و اعتراض خودجوش یيپا

م كه یبر یبه سر م ییما در روزھا. كارگران قرار گرفته اند

در امسال در  یع و فالكتیص فجاياز كارگران با تشخ یبخش

مصرف با  یاصالح الگو"با شعار  یبه درست ،ش استيپ

كه شمار روز  ییند؛ روزھایآ یدان ميبه م "!اخراج كارگران

 یجز مقاومت و اعتراض برا ییچ معنايھ ،از كارگران یافزون

رود كه به  یابند و مقاومت و اعتراض می یش نمیخو یزندگ

 یحت ،ن اوضاعیدر ا. ل شودیآنان تبد یشرط ادامه زندگ

 "خانه كارگر"آزار دار و دسته مرتجع  یب یجشن ھا یبرگزار

كار و گرسنه يتواند به صحنه بروز اعتراضات كارگران ب یم

م صرفا به دنبال يتوان یه مآن وقت چگون. ل شودیتبد

خوردن و آواز  ینیريك گفتن و شیجشن و تبر یبرگزار

پاسخ گفتن به انتظارات جنبش  یم و ادعايخواندن باش

امسال كارگران  ،مثال یا برایآ. ميرا ھم داشته باش یكارگر

ر ير ھفت تپه كه درگينظ یشان در مراكزیو خانواده ھا

 یبرا یاول ماه مه را به فرصتد ینبا ،مبارزات ادامه دار است

و طرح شعارھا و  یش قدرت مبارزاتیابراز وجود و نما

ا شركت دادن توده یل كنند؟ آیمطالبات كوچك و بزرگ خود تبد

مراسم اول ماه  یاست ھا و شعارھاين سييكارگر در تع یھا

ج و انتقال یغ و ترويتبل یبرا ین روزھا به فرصتیل ایو تبد ،مه

به شمار  یستيوناليو انترناس یقاتطب یاسيس یآگاھ

  ناممكن است؟ یكار ،از كارگران یشتريب

شرو و يپ یدئولوژیو ا یاسيس یاز ضرورت نشر آگاھ     

فه را ين وظیاگر ا ،ن دورهیدر ا. ميدر جامعه گفت یانقالب

انجام ھر چه  یم و راه ھا و روش ھایريمحكم در دست نگ

 یپا یم جايتوان ینم ،ميدا نكنين امر را پیگسترده تر ا

كارگر و  یجلب و جذب و متشكل كردن توده ھا یبرا یمحكم

د اساسا در محل كار و ین كار بایا. میاوريده به دست بیستمد

د به شكل یبا. رديابان انجام گيو در محله و خ ،آموزش

و  ،جیغ و تروير تبليت و تاثياھم. رگذار باشديتاث ی،جمع

در  ،از آن ییگسترده به مثابه جز یو اطالع رسان یافشاگر

ست كه مثال يخود نيب. شتر شده استيب ین اوضاع بحرانیا

ت ھا ینگ سایلترياست گسترش فيم سیرژ ،نترنتیطه ايدر ح

 ،طهين حیھر چند در ا. و وبالگ ھا را به اجراء گذاشته است

انتقال  یتازه برا یز و نقب زدن ھایگر یشه راه ھايھم

مخالف حكومت ھا وجود دارد و باز  یاست ھاينظرھا و س

حاكمه ستمگر امكانات  یئت ھاياما كماكان ھ ،شود یم

در  یارتباط یكنترل و سد كردن كانال ھا یبرا یشتريب

به دنبال راه و روش  ی،د به طور جدین بایبنابرا. ار دارندياخت

بود كه  یميج مستقیغ و تروينه تبليھا و ابتكار عمل ھا در زم

شرفته و امكانات تحت كنترل دولت ھا يپ یكمتر به فن آور

د یبا ،فین وظاین ایيم و از پايمستق یسازماندھ. باشد یمتك

 یت ھا و وبالگ ھا و برنامه ھایرا نسبت به سا یگاه اصلیجا

مراسم اول ماه مه امسال و فعاليت . ابديب یپخش ماھواره ا

ی باشد برای محک ھای حول و حوش آن می تواند عرصه ا

زدن توان و ابتکار عمل ھای فعاالن جنبش کارگری در این 

  .مورد

  

 هياوژن پوت یزندگ 
  

     
ونال را در يبود كه شعر انترناس یانقالب یه شاعرياوژن پوت

كمون . سرود ١٨٧١سال ه س بیشكست كمون پار یفردا

كسب قدرت بحساب  ین تالش طبقه كارگر برايس نخستیپار

 ین شعر به سرود كارگران آگاه در تمامیحال ا .آمد یم

ن يه، لنيسال بعد از مرگ پوت ٢٥. كشورھا بدل گشته است

  .نده اش نگاشتین شعر و سرایل را در مورد ایمطلب ذ

ـ مصادف بود با بيست و پنجمين  ١٩١٢نوامبر سال گذشته ـ "

. سال درگذشت كارگر و شاعر انقالبی فرانسوی، اوژن پوتيه

: ، است"انترناسيونال"نده شھر مشھور پرولتری، او سرای

  ...."ای داغ لعنت خورده! برخيز"

ـ  یراروپائيو غ یزبانھا ـ اعم از اروپائ ین شعر به تمامیا

ك كارگر آگاه را یدست سرنوشت،  یوقت. ترجمه شده است
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گانه، يكند كه او خود را در آنجا بياز جھان پرتاب م یبه نقطه ا

ابد، او ييبدون دوست، دور از كشور خود مناآشنا به زبان، 

رفقا و دوستانش را " وناليانترناس" یتواند با ترنم آشنايم

 .دا كنديپ

ر و شاعر پرولتر را يگيكارگران ھمه كشورھا، اثر رزمنده پ

  .ا بدل ساختندیپرولتار یب رسانده و آنرا به شعر جھانیبتصو

ه اوژن نك بر خاطریب كارگران ھمه كشورھا اين ترتيبھم

اتند و با يد حيھنوز در ق یھمسر و دختر و. نھنديه ارج ميپوت

ز ھمه يونال نينده انترناسیسرا. گذراننديروزگار م یتنگدست

س یدر پار ١٨١٦اكتبر  ٤خ یاو بتار. عمر را به مسكنت گذراند

ن ترانه اش را سرود و بر يساله بود كه نخست ١٤. متولد شد

ك یاو بمثابه  ١٨٤٨بسال . نھاد!" یزنده باد آزاد"آن عنوان 

قرار  یه بورژوازيم كارگران عليجنگجو در سنگر نبرد عظ

  ."داشت

افت و تمام عمر را در فقر یر تولد يفق یه در خانواده ايپوت

ز یاو نخست بعنوان كارگر بسته بند و سپس قالب ر. گذراند

  .كردين ميموتش را تامیكارگاه، قوت ال

ات يع بزرگ در حیوقا یبه تمامبه بعد، او  ١٨٤٠از سال 

ان عقب ماندگان يرا در م یفرانسه با شعر پاسخ گفت، آگاھ

و حكومت  یخت، كارگران را به اتحاد فراخواند و بورژوازيبرانگ

  .ر شالق كشاندیفرانسه را بز یبورژوائ

ت یه به عضوي، پوت)١٨٧١(س یر پاريكمون كب یدر روزھا

. گشت یب وينص یرا ٣٣٥٢، یرا ٣٦٠٠از . كمون انتخاب شد

كمون  یعنی ین حكومت پرولترينخست یتھاياو در فعال

  .شركت جست

زد و یه را مجبور كرد به انگلستان بگريسقوط كمون، پوت

ونال را در ياو شعر مشھور انترناس. كا برودیسپس به آمر

  .ن ماه مه، سروده استيشكست خون ی، فردا١٨٧١ژوئن 

 یده ھایه، ايونال پوتيكمون درھم شكسته شد اما انترناس

ده ھا زنده ین این ایكمون را در سراسر جھان اشاعه داد و ا

  .گر گشته استیتر از ھر زمان د

كا به یاز كارگران آمر"د شعر يه در تبعي، پوت١٨٧٦بسال 

كارگران  ین شعر زندگیه در ايپوت. را سرود" كارگران فرانسه

تثمار و اعتماد سم، فقر، كار كمرشكن، اسيالیوغ امپریر یرا ز

  .ر كرده استیفردا را تصو یروزياستوار آنان به پ

ه به فرانسه بازگشت يگذشت كه پوتيسال از كمون م ٩فقط 

بسال  یوان وین جلد دينخست. وستيپ" حزب كارگران"و به 

" یانقالب یترانه ھا"جلد دوم تحت عنوان . منتشر شد ١٨٨٤

  .ديبچاپ رس ١٨٨٧در سال 

 ین كارگر شاعر بعد از مرگ ویگر اید یاز ترانه ھا یشمار

  .دیمنتشر گرد

ه را به يس جسد اوژن پوتی، كارگران پار١٨٨٧نوامبر  ٨

، حمل یاعدام ی، محل دفن كمونارھا"پر الشز"گورستان 

ت حمله برد تا پرچم سرخ را يت به جمعيس با سبعيپل. كردند

گسترده در مراسم  یتيجمع. بزور از دستشان خارج سازد

زنده باد "اد یاز ھر طرف فر. جنازه شركت جسته بود عييتش

  .ديرسيبگوش م!" هيپوت

نھاد كه ماندگارتر  یبجا یادگاریاما از خود . ه در فقر مرديپوت

ن یاز بزرگتر یكیه يپوت. ده دست بشر استیاز ھر اثر آفر

ن ترانه اش را يكه او نخستيوقت. ن ترانه ساز بوديمروج

ست حداكثر چند ده نفر ياليسرود، شمار كارگران سوس

ه ياوژن پوت یخیون پرولتر با شعر تاريلينك دھھا میا. شديم

  .ندیآشنا

ظھور سرود  یخینه تاريم زمير كه به ترسیمقاله ز

بسال " خبرنامه پكن"پردازد، از ھفته نامه يونال ميانترناس

  .استخراج شده است ١٩٧٢

 ام مسلحيس قیا و مردم پاری، پرولتار١٨٧١مارس  ١٨

 یه گذاریس را پایرا برپا داشتند و كمون پار یجسورانه ا

ن يخ بشر، نخستیدر تار یم پرولترین رژين نخستیا. نمودند

و استقرار  یبورژواز یا جھت سرنگونیم پرولتاريتالش عظ

س بواسطه تھاجم سخت یكمون پار. ا بودیپرولتار یكتاتورید

شكست سمارك يب یجالد و ھمكار" ری یت"ن يو سركوب خون

جنبش : اما ھمانگونه كه ماركس خاطر نشان ساخت. خورد

بود كه  یم اجتماعيطلوع انقالب عظ"مارس  ١٨ن یافتخار آفر

  .سازديرھا م یم طبقاتیشه از رژيھم یبشر را برا

در مقابل  یداً قھرمانه ایس مقاومت شدیكمون پار یاعضا"

ن در آ. از خود نشان دادند یو خارج یداخل یدشمنان طبقات

 یده بود و لخته ھايابانھا از جسد پوشي، خیزیھفته خونر

گرد و كشتار تا اوائل يپ. زديس موج میپار یخون در ھر كجا

مه اعالم  ٣٠خ یبتار یك روزنامه ورسائی. ژوئن ادامه داشت

اما در . ده استير شده و بقتل رسيه دستگيكرد كه اوژن پوت

غرش گلوله و انه يدر م. برديواقع، شاعر در اختفا بسر م

حامل  یھایكه پشت پنجره گاريد مرگ، زمانیر بار تھدیآتش، ز

 یكرد، شاعر پرولتر بزرگ ما در روزھايان عبور مياجساد قربان

آنكه تزلزل  یو ب. برديس بسر مین ژوئن در حومه پارينخست

 یابد، تجربه شكست را جمعبندیدر او راه  یه باختگيا روحی

نمود تا يل میبه كلمه تبد كرد و احساسات جوشانش رايم

". وناليانترناس: "دیفوق العاده و الھامبخش بسرا یشعر

مان به یدند و ایخ را آفریكه تار یشعر از اراده استوار بردگان

ش يپ" وناليانترناس. "سم آكنده شديامر كمون یحتم یروزيپ

ابد، يز مكان خود را بيبگذار ھر چ: "كرد كهيم ینيب

ه با سرودن شعر يپوت." نژاد بشر گرددد یبايونال ميانترناس

س یكمون پار یاعضا یرا برا یریادبود فناناپذی یخود، بنا

، فراخوان قھرمانان "وناليانترناس"ن حال يبرپا داشت، و در ع

  .ش برنديندگان بود كه انقالب را تا به آخر به پیكمون به آ
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ر ی یپ"ه، ي، شش ماه بعد از مرگ پوت١٨٨٨در ماه ژوئن 

ن یا. ونال را خواندين بار شعر انترناسينخست یبرا" هتیژدو

. ونال بشوق آمدياز روح انترناس یكارگر و آھنگساز فرانسو

 یلي، او را بفكر خیجنبش كارگر یخیتجربه تار ینيبازب

سم و يه و توده ھا به ماركسيپوت یزھا انداخت ـ وفاداريچ

نبرد  یه، صحنه ھايپوت یسم، زندگيخواستشان به كمون

پس . بازگشته است ١٨٧١ر يبسال كب یگوئ... سیكمون پار

ونال را با ارگ يانترناس یشب ھنگام، كار آھنگ گذاشتن برو

 یته تمام شب را كار كرد و وقتیژدو. ساده اش شروع نمود

د از شرق طلوع كرده يد كه خورشيفه اش به انجام رسيوظ

  .بود

روزنامه  یاز سو یك گردھمآئی، آھنگساز در ١٨٨٨ه يدر ژوئ

 یونال را رھبريكر انترناس ین اجرايل،نخستيفروشان شھر ل

ونال در تمام فرانسه و جھان ياز آن پس، انترناس. نمود

ا و كارگران ھمه ینبرد پرولتار یافته و به صالیاشاعه 

  .كشورھا بدل گشته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سرود انترناسيونال
  

  هياوژن پوت
  

  یفقر و بندگ یايدن  داغ لعنت خورده یز ايبرخ

  یبه جنگ مرگ و زندگ  بردهده خاطر ما را يشجو

  كھنه جھان جور و بند  میشه براندازید از ریبا

  ز گردنديچ بودگان ھرچيھ  میساز ین جھانیو آنگه نو

  

  ن رزم مایآخر  دال استج یروز قطع

  )٢(نژاد انسانھا   ونال استيانترناس

  

  خدا، نه شه نه قھرمان  یبرما نبخشند فتح و شاد

  امان یب یكارھايدر پ  یم آزادیريبا دست خود گ

  م به كفینعمت خود آر  ميتا ظلم از عالم بروب

  كه آھن گرم استيتا وقت  م يم آتش را و بكوبيدم

  

  ن رزم مایآخر  دال استج یروز قطع

  )٢(نژاد انسانھا   ونال استيانترناس

  

  شمار كاريب یاردو  ميتنھا ما توده جھان

  نه كه خونخواران غدار  یم حقوق جھانبانیدار

  مانيبر رھزنان و دژخ  رعد مرگ آور  یغرد وقت

  د نور افشانيتابد خورش  ن عالم بر ما سراسریدر ا

  

  ن رزم مایآخر  دال استج یروز قطع

  )٢(نژاد انسانھا   ونال استيانترناس

  

 

 برگزیده ای از سخنان آموزگاران بزرگ پرولتاریا  

  »جنبش کارگریدر مورد «

  .ھستند طلبان برادران بزرگ انحالل»اکونوميستھا«

فکر می کردند که ھر نوع تصادم بين طبقات »اکونوميستھا« 

 ٥بدین ترتيب آنھا مبارزه بخاطر . یک مبارزه سياسی است

کوپک در ھر روبل اضافه حقوق را بمثابه یک مبارزه طبقاتی 

شناخته، آرزوی دیدن مبارزه طبقاتی تمام کشوری باالتر و 

  .شتندتکامل یافته تری را به عنوان سياست ندا

بدین ترتيب مبارزه طبقاتی مقدماتی را به » اکونوميستھا«

رسميت شناخته، حاضر به پذیرفتن اشکال تکامل یافته آن 

در مبارزه طبقاتی تنھا » اکونوميستھا«به عبارت دیگر . نبودند

  از آن طبقه ی کارگراست فردا

  !حق مسلم ماست افزایش دستمزدھا،

  !تشکل مستقل، حق مسلم ماست

  !حق مسلم ماست اعتراض، اعتصاب،

  آزادی و حق زن، معيار انقالب است

  ھر که به زن ستم کرد

  !ھمدست ارتجاع است 

  !فقر، بيکاری، استبداد: انتخابات ̗آخر

  تو می خوای دعوا کنی

  فرق نداره با آمریکا آشتی کنی

  !ت ميذارهتکف دس ،توده مردم حقتو،

  شود این جھانتا دگرگون 

  !الزمست شورش و اعتراض

  :مه، فریاد این روزگار ,پيام اول ماه

  دنيای بی ستمگر، بدون سرمایه دار

  خرافه دنيای بی

  !کشتارو بدون جھل 
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آن چيزی را که از نظر بورژوازی ليبرال قابل تحمل بوده قبول 

و پذیرفتن مبارزه طبقاتی  کرده و پيش رفتن بيش از ليبرالھا

. باالتری که غيرقابل قبول برای ليبرالھا باشد را رد می کردند

تبدیل به سياستمداران عملی ليبرالھا » اکونوميستھا«ضمناً 

آنھا نظریه انقالبی مارکسيستی مبارزه طبقاتی . می شدند

  .را مردود می شماردند

ارزه این کافی نيست که اذعان کنيم مب. پيش تر برویم

طبقاتی تنھا وقتی واقعی، پيگير و تکامل یافته می شود که 

در سياست نيز این امکان وجود دارد . سياست را دربر بگيرد

که یا خود را محدود به جزئيات کرده و یا عميق تر به مسائل 

مارکسيسم تنھا ھنگامی مبارزه طبقاتی . اساسی بپردازیم

داند که نه تنھا می » سرتاسری«را کامال تکامل یافته و 

سياست را دربر بگيرد بلکه مسائل اساسی سياست یعنی 

  .ساختمان قدرت دولتی را مطرح سازد

برعکس، ليبراليسم زمانی که جنبش کارگری نيرو می گيرد 

دیگر مبارزه طبقاتی را انکار نمی کند بلکه سعی می نماید 

. که نظریه مبارزه طبقاتی را محدود، بریده و اخته نماید

يبراليسم با مبارزه طبقاتی در حيطه سياست تنھا با شرط ل

اینکه ساختمان قدرت دولتی را شامل نشود موافقت می 

درک این مسئله دشوار نيست که کدام منافع طبقاتی . نماید

بورژوازی باعث یک چنين تحریف ليبرالی نظریه مبارزه 

  .طبقاتی می باشد

مارکسيستی مبارزه درباره درک ليبرالی و «نقل از  
مه  ٥چاپ شده در پروس دسچينی شماره (» طبقاتی
١٩١٣(  

  »جنبش ھمه چيز است ھدف نھائی ھيچ چيز«

این اظھار برنشتين عصاره رویزیونيسم را روشن تر از ھر چيز 
  دیگری نشان می دھد

، گرایش تسليم )اپورتونيست(اما خصيصه و نوع خصلت او  

ی ایستادن در مقابل شيوه شدن به شرایط وقت، عدم توانائ

. ھای متداول، کوتاه بينی سياسی و بزدلی می باشد

اپورتونيسم قربانی کردن منافع دراز مدت و حياتی حزب در 

با کوچکترین . ازای منافع لحظه ای زودگذر و ثانوی می باشد

رونق صنعتی، رونق نسبی بازار و رونق ليبراليسم 

بورژوازی را : د می کندبورژوازی، اپورتونيست شروع به فریا

درباره انقالب اجتماعی » عبارت«نھراسانيد، او را نپرھيزانيد، 

  !را کنار بگذارید

قوی ) تفنگ(رادیکال روسی در شکاف درجه «نقل از  
  )١٩٠٦اکتبر  ١٨چاپ شده در وستينگ ژیزنی شماره (» است

 بورژوازی می فھمد که برای حفظ خود بھتر است
جنبش طبقه کارگر مورد استفاده قرار را در  رویزیونيستھا

  دھد

من روی این مسئله که چگونه باید اینکار را بکنيم توقف  

در تزھای منتشره به این مسئله برخورد شده . نمی کنم

وظيفه من اشاره به ریشه ھای عميق اقتصادی این . است

این یک بيماری مزمن است؛ شفایش حتی . پدیده است

. خوش بينان اميدوار بودند باشد طوالنی تر از آن است که

عمل نشان داده است که افراد فعال در جنبش طبقه کارگر 

که طرفدار گرایشات اپورتونيستی ھستند، بھتر از خود 

بدون رھبری آنان بر . بورژوازی مدافع بورژوازی می باشند

این نه . کارگران، بورژوازی نمی توانست در قدرت باقی بماند

ریخ رژیم کرنسکی در روسيه ثابت شده تنھا به وسيله تا

است بلکه به وسيله جمھوری دمکراتيک در آلمان به رھبری 

دولت سوسيال دمکراتيک نيز ثابت شده، این به وسيله روش 

. آلبرت توماس نسبت به دولت بورژوازیش ثابت شده است

این به وسيله تجربه مشابه در بریتانيای کبير و ایاالت متحده 

اینجاست دشمن اصلی ما، دشمنی که ما . تثابت شده اس

و ما باید این کنگره را با تصميم راسخ . باید بر آن پيروز شویم

برای ادامه دادن این مبارزه تا به آخر در تمام احزاب ترک 

  .این است وظيفه اصلی ما. کنيم

موقعيت بين المللی و وظایف اساسی انترناسيونال «نقل از 
داده شده به دومين کنگره کمونيستی، گزارش ارائه 

  )١٩٢٠جوالی  ١٩(» انترناسيونال کمونيستی

رویزیونيسم بورژوازی را بزک می کند، طبقه کارگر را فریب 
  داده و متفرق می نماید

تواند از یک طرف موجودیت  دوران امپریاليسم نمی 

 پيشقراوالن پرولتاریای انقالبی و از طرف دیگر آریستو

طبقه کارگر که از تفاله ھای امتيازات کراسی خرده بورژوازی 

بھره می برد را در حزب واحد » خودی«ملت » قدرت بزرگ«

» سایه تاریخی«تئوری قدیمی که اپورتونيسم را . تحمل کند

برحذرش می » افراطيون«حزب واحد می دانست که از 

داشت اکنون تبدیل به فریب عظيم کارگران و مانع بزرگ در 

اپورتونيسم آشکار که . ده استمقابل جنبش کارگری ش

بالفاصله برای طبقه کارگر زننده می شود، به اندازه این 

تئوری که با لغات مارکسيستی عمل اپورتونيستی را توجيه 

می کند و با یک سری سفسطه سعی می کند که ثابت کند 

. عمل انقالبی نابالغ است و غيره، خطرناک و مضر نيست

ه این تئوری و نيز بزرگترین کائوتسکی مشھورترین نمایند

قدرت ھدایت کننده انترناسيونال دوم خود را به عنوان یک 

دوروی درجه اول و نابغه در فن خودفروشی مارکسيسم 

  .نشان داده است
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نيمه دوم ماه مه (»  ورشکستگی انترناسيونال دوم «نقل از  
  )١٩١٥تا نيمه اول ژوئن 

  م استآریستوکراسی کارگری پناھگاه رویزیونيس

استحکام این گرایش در اروپا را : ما اینجا باید سؤال کنيم 

چگونه باید توضيح داد؟ و چرا اپورتونيسم در اروپای غربی 

قویتر از اپورتونيسم در کشور ماست؟ زیرا کشورھای 

توسعه یافته با داشتن این موقعيت که به خرج ميليونھا 

به وجود انسان تحت ستم زندگی می کنند، فرھنگ خود را 

آوردند، زیرا سرمایه داران این کشورھا خيلی بيشتر از آنچه 

که به صورت منفعت از چاپيدن کارگران کشور خودشان می 

  .توانستند به چنگ آورند، به دست می آورند

قبل از جنگ محاسبه شد که سه ثروتمندترین کشورھا 

ا از جدا از سایر درآمدھا تنھ) بریتانيای کبير، فرانسه و آلمان(

صدور سرمایه ساليانه بين ھشت تا ده ميليون فرانک به 

  .دست می آوردند

احتياج به گفتن نيست که از این مبلغ شسته و رفته می 

توان حداقل نيم ميليون فرانک به عنوان رشوه به رھبران 

آریستوکراسی کارگری برای نفوذ در آنان به طرق مختلف 

این عمل . ه می شودکل مطلب به ارتشاء خالص. پرداخت کرد

از طریق باال : به ھزاران شکل مختلف انجام می پذیرفت

بردن فرھنگ در مراکز بزرگ، ایجاد مؤسسات آموزشی، 

فراھم نمودن ھزاران مشغله راحت برای رھبران انجمن ھای 

در ھر کجا . کئوپراتيو رھبران اتحادیه ھا و رھبران پارلمانی

ن وجود داشت این امر که روابط سرمایه داری مدرن و متمد

و این بليونھا منفعت زیاده از حد، پایه ھای . انجام می شد

اقتصادی است که اپورتونيسم در جنبش طبقه کارگر بر آن 

  .متکی می باشد

موقعيت بين المللی و وظایف اساسی انترناسيونال «نقل از 
کمونيستی، گزارش ارائه داده شده به دومين کنگره 

  )١٩٢٠جوالی  ١٩(» يستیانترناسيونال کمون

رویزیونيسم انعکاس نفوذ بورژوازی در جنبش طبقه کارگر 
  است

تکامل جنبش کارگری » صلح آميز«رویزیونيسم حاصل دوره 
  است

اختالفات اساسی تاکتيکی در جنبش کارگری اروپا و آمریکا  

امروز منتھی می شود به مبارزه عليه دو گرایش بزرگ که در 

حال جدا شدن از مارکسيسم ھستند، مبارزه ای که واقعاً 

این دو گرایش . تبدیل به تئوری غالب در جنبش شده است

نارکو آ(و آنارشيسم ) اپورتونيسم ، رفرميسم(رویزیونيسم 

ھر دوی این . ھستند) سندیکاليسم ، آنارکو سوسياليسم

جدائی ھا از تئوری و تاکتيک مارکسيستی که در جنبش 

کارگری امروز غالب است، در اشکال مختلف و در زیر نقابھای 

گوناگون در سرتاسر بيش از نيم قرن تاریخ جنبش توده ای 

 این. کارگری در تمام کشورھای متمدن دیده شده است

حقيقت به تنھایی نشان می دھد که این جدائی ھا نمی 

تواند ناشی از اتفاقات یا اشتباھات افراد یا گروھھا یا حتی 

دالیل . ناشی از نفوذ تعصبات ملی و سنتی و غيره باشد

اساسی در سيستم اقتصادی و در ماھيت تکامل تمام 

کشورھای سرمایه داری نھفته است که متداوماً باعث 

  .جدائی ھا می شوداینگونه 

 ١٦(»  جنبش کارگری اروپا اختالفات موجود در « نقل از

  )١٩١٠سپتامبر 

تالشھای بيھوده برای اتخاذ راه حل صلح آميز و رفرميستی 

  انتقال به سوسياليسم

  رد قھر انقالبی به عنوان ویژگی اساسی دیکتاتوری پرولتاریا

. توليد استبه ما گفته می شود که سوسياليسم باال بردن  

حضرات عزیز شما کتابھا خوانده اید، کتابھا نوشته اید و از 

  .کتابھا ھيچ چيز درک نکرده اید

البته از نقطه نظر یک جامعه سرمایه داری که در دوران صلح 

و بطور صلح آميز سوسياليستی شده است، ھيچ وظيفه ای 

باید تنھا یک لغت کوچک . مبرم تر از باال بردن توليد نمی باشد

اگر سوسياليسم بدین طریق صلح آميز . »اگر«:اضافه شود

به وجود می آمد، حضرات سرمایه دار ناراضی از چنين به 

بدین ترتيب کمبود یک چيزی حس . وجود آمدنی می بودند

حتی اگر جنگی ھم نمی بود این حضرات سرمایه . می شود

دار ھر چه از دستشان برمی آمد برای جلوگيری از چنين 

انقالبات عظيم حتی ھنگامی . امل صلح آميزی می کردندتک

که بطور صلح آميز شروع شده اند، مانند انقالب کبير 

فرانسه، با جنگھای متالطم که بورژوازی ضدانقالبی آغاز 

به طریق دیگر نيز نمی توانستند . نمود، به پایان رسيده اند

طبقاتی انجام یابند، چنانچه ما آنھا را از نقطه نظر مبارزه 

ببينيم و نه قافيه بافيھای غيرمادی راجع به آزادی، برابری، 

دمکراسی کارگری و عزم اکثریت یا قافيه بافيھای غيرمادی 

به ما » دمکراتھا«احمقانه ای که منشویکھا، اس آرھا و تمام 

ھيچگونه تکامل صلح آميزی به سوسياليسم . عرضه ميکنند

  .نمی تواند انجام پذیرد
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اسی بورژوایی و موکول کردن به دست گرفتن پرستش دمکر
قدرت سياسی به کسب آرای اکثریت از طریق حق رأی 

  عمومی

در به ابتذال کشيدن آموزشھای مارکس این حضرات 

می «اپورتونيستھا و از جمله کائوتسکيستھا به مردم 

که پرولتاریا باید ابتدا اکثریت را از طریق حق رأی » آموزند

رد و سپس بر پایه رأی اکثریت قدرت عمومی به دست بياو

دولتی را در دست بگيرد و تنھا بعد از آن بر مبنای دمکراسی 

سوسياليسم را ) ھم خوانده می شود» خالص«(» پيگير«

  .بنا نماید

ولی ما بر پایه آموزشھای مارکس و تجربيات انقالب روسيه 

  :می گوئيم

ا قدرت پرولتاریا نخست باید بورژوازی را سرنگون نماید ت

دولتی را برای خود به ارمغان آورد و سپس از قدرت دولتی 

یعنی دیکتاتوری پرولتاریا بمثابه ابزار طبقاتی خود برای جلب 

  .پشتيبانی اکثریت زحمتکشان استفاده کند

» مجلس انتخاباتی مؤسسان و دیکتاتوری پرولتاریا«نقل از  
  )١٩١٩دسامبر  ١٦(

  

ھمکاران ما بيکار شوند و ما مگر می شود یک عده از «

  »!کار کنيم

  گفت و شنودی صميمانه با کارگران لوله سازی شرکت نفت

متنی که " جمعی از فعالين کارگری"با سالم به دوستان 

گفت و شنود در  برای شما ارسال می شود، بر گرفته از

آنھا می باشد که ده ی جمع کارگران ھمراه با اعضای خانوا

در آن نشست جمعی . صورت گرفته یدر تعطيالت نوروز

کارگران لوله سازی وضعيت مسائل روز از جمله  راجع به

ھمه کارگران و نيروھای  کهشرکت نفت در یکساله اخير 

رفقا می دانند که . صجبت شد در جریان آن قرار دارند مبارز

الت ابا سئو ی کهگفتگوی خانوادگی با مصاحبه ھای مشخص

تفاوت بسيار  قبل انجام می گيرد،از  مشخص و برنامه ریزی

روی کاغذ آوردن با این تفاصيل سعی کردیم که ھنگام  .دارد

وضعيت و بيشتر به اوضاع جاری لوله سازی حرف ھا، 

با آن ای که کارگران و خانواده ھای آنھا و مشکالت روزمره 

در عين حال سعی در پرھيز  .مواجه ھستند نظری بياندازیم

سعی کردیم  .از بزرگنمائی و رسمی بودن داشته باشيم

در ھمان حال صميمی و دوستانه  زنده و واقعی وگفتگوئی 

 اميدواریم که توانسته باشيم صدای بخشی از. داشته باشيم

با این تالش کارگران و زحمتکشان لوله سازی شرکت نفت را 

  . برسانيم  خودی گوش دیگر ھمه طبقه ای ھابه 

این گفتگو را از ما در نظر داشته باشند که ) جافک( رفقای

روی نوار پياده کردیم و فایل صوتی آن را ھم برایتان ارسال 

  رفقا و دوستان شما. به اميد پيروزی .خواھيم کرد

  خوزستان ١٠/٠١/١٣٨٨

  

  » عکس از اینترنت«

به یکدیگر بعد سالم و احوالپرسی و شاد باش عيد و معرفی 
و بقول معروف گل انداختن صحبت، به آرامی ميرویم سر 

  .اصل مطلب

قبل از عيد ما خبر دار شدیم  ؟چه خبر از اوضاع لوله سازی: 
  نفر را اخراج کرده اند؟ ٢٠٠٠که حدود 

فروردین که خبر تان  ٢١ـ قبل از عيد به ما گفتند که بروید تا 
  .پروژه ھم نداریمخب می گویند نه پول داریم و . می کنيم

  می گویند در حال حاضر در دست سپاه است: پدر خانواده 

  نه در دست سپاه نيست : مادر خانواده

مثل اینکه حدود  ؟شما چند روز اعتصاب کردید ،قبل سری ِ: 
  روز نشستيد؟ ۴٠

  ـ نه بيشتر بود 

   منظور سال قبل بود؟ .نه: 

  ـ آن موقع یک ماه نشستيم

  کسی است؟مدیر کارخانه چه : 

سليمانی بود که بعلت دزدی ھای زیاد در حال حاضر فراری : 
  است

  پس در حال حاضر کارخانه در دست چه کسی است؟ : 

در حال حاضر شخصی از طرف سپاه پاسداران مدیریت را : 
  به عھده دارد

  یعنی کارخانه را سپاه در دست گرفته؟: 
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برای . شود در واقع توليدات کارخانه برای سپاه انجام می: 
  !خاتم االنبيا

   توليد کارخانه چيست؟: 

لوله ھای نفت و گاز که به صورت ورق گرد می شود و : 
  بيشتر در این کارخانه از سایز باال توليد می شود

اضر مگر لوله سازی درخواست از شرکت نفت حدر حال : 
  ندارد؟

دیگه ما با شرکت نفت کار نداریم در واقع ميخواھند ما را : 
  .يمه کنندب

  منظور چيه؟: 

یعنی می خواھند ما را از پوشش شرکت نفت در بياورند و : 

  .تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی کنند

در اینجا یکی از دوستان که کارگر شرکت نفت می باشد {

توضيحی در مورد اینکه چگونه شرکت نفت، کارگران را باز 

خرید و از کارگر به کارمند تبدیل می کند و به جای آن از 

کارگران تازه جوان و تازه نفس استفاده می کند ـ با حقوق 

تواند  کمتر و به صورت قراردادی و ھر زمان که بخواھد می

آنھا را اخراج کند بدون اینکه سابقه کار یا بازنشستگی و 

  }  .مزایای دیگر را پرداخت نماید

  ند نفر پرسنل رسمی دارد؟چال حاضر حدر : 

  نفر ١٠٠اگه خودشونو بکشند یک چيزی حدود : 

در اینجا باز بحثی در مورد خصوصی سازی انجام ميگيرد که {

البته دوستانی که . استلوله سازی در حال حاضر خصوصی 

در لوله سازی کار می کنند معتقد ھستند که ھنوز خصوصی 

 ۴٩مثل اینکه شرکت ھای دولتی که نسبت سھم آنھا . نشده

اما به بعضی از واحدھای . است خصوصی می شود ۵١به 

سال  ۵شرکت نفت از جمله لوله سازی اعالم کرده اند تا 

شھای دیگر شرکت نفت فرصت دارند که انتقال بدھند و به بخ

بروند، یا از زیر پوشش شرکت خارج می شوند و تحت 

یعنی در واقع . قرار می گيرند)رفاه(پوشش تامين اجتماعی 

به طور مثال از باشگاه، . از مزایای شرکت محروم می شوند

. بيمارستان، منازل سازمانی و مزایای دیگر محروم می شوند

  }.که بازنشسته شوندیعنی در واقع مجبور شان می کنند 

  شما در حال حاضر چند وقت است که حقوق نگرفته اید؟: 

تا حال حقوق نگرفتيم اما دیروز که با خبر شدیم تا  ٩از برج : 
  .را به حساب ریخته اند ١١برج 

  !وقتی گرفتيد بعد روش حساب کنيد، مادرجان: مادرخانواده

  ید؟چند نفر ھستيد که شامل این بی حقوقی می شو"کال: 

  .نفر می شویم ١٢٠٠تا  ١٠٠٠به نظرم چيزی حدود : 

  نفر نه کار داریم نه بودجه؟ ١٢٠٠یعنی می گویند برای این : 

دیروز که خبر دار شدیم نيمی از ما سر کار رفته اند و قرار : 
ماه فروردین تکليف خودمان را  ٢١است که مابقی بعد از 

  . روشن کنيم

  .درش بيکارهاین ھم مثل برا: مادر خانواده

  برادرتان ھم شرکت نفت است؟: 

 . سال ٧من . استاد کاره. سال سابقه دارد ١۵او : 

  ؟کار ميکندپيمانکار برای یعنی برادر شما ھم : 

بله، یکماه با رسمی ھا اختالف داشت که رسمی بشود که 
  .حقشه خوردند

  یعنی این پيمانکار شما عوض نمی شود؟: 

  پيمانکار عوض نشده استسال که  ٧در این : 

  بنظر مياد این سليمانی خيلی دزدی کرده بعنوان یک مدیر؟: 

آره شھرداری را خراب کرد،صنایع فوالد را خراب کرد حاال : 
  ! ھم لوله سازی

سال قرار  ٧وقتی یک پيمانکار  ه؟این پيمانکار به کجا وصل: 
  شما اطالع دارید؟ .داد ببندد ریشه اش جائی است

رشوه داده یعنی زمان مناقصه " خبر ندارم، اما قطعازیاد : 
  .گفته اند که اینقدر مناقصه است شما اینقدر باید بدھيد

  پورت می کند؟اسرا یعنی در واقع کسی این پيمانکار : 

  .صد در صد: 

  حال حاضر شما نماینده ھم دارید؟ در: 

  .خب نماینده ھم داشتيم که گرفتنش: 

  جدی؟: 

. عکس ھم زدند. آره روزنامه ھای محلی ھم نوشتند: 
  . بود عباسیاسمش 

  .بھش گفتند زیاد دخالت نکن: مادر خانواده

  اطالعات گرفتش؟: 

بعد گرفتنش بھش گفتند زیاد دخالت . اطالعات دنبالش بود: 
  .در حال حاضر ھم خانه نشين است. نکن

انتخاب  ؟ بھتر نبود یک نفرنخب شما چطور انتخابش کردی: 
  ؟نو گروھی اعتراض می کردی ننمی کردی

ما در درب . اگه اطالع داشته باشيد لوله سازی دو درب دارد: 

بعد سپاه آمد و گفت . دومی روبروی پل آنجا تجمع می کردیم

چرا تجمع و اعتراض می کنيد؟ آقای عباسی ھم بلند شد 
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گفت که ما می خواھيم بر گردیم کار و چند ماه است حقوق 

  .بعد از آن آقای عباسی خانه نشين شده است.... رفتيم ونگ

  چند نفر بودید؟ : 

  .نفر، و داخل اجازه نمی دادند برویم ٣٠٠: 

  یعنی از سپاه می آمدند؟: 

اما، فکر می . بود و ھم سپاه) حراست(ھم از خودشان : 
  . کنم تا دو سال دیگر این کارخانه تعطيل می شود

  تعطيل می کنند؟ لوله سازی را" یعنی کال: 

در واقع در جاده ی . این لوله سازی را تعطيل می کنند: 

خرمشھر کارخانه ی دیگری تاسيس کرده اند که دو تا 

سيلوی بسيار بزرگ دارد و به یک شکلی این کارخانه را 

در واقع شھرداری خرمشھر با شرط اینکه از . منتقل می کنند

ر کارگران بومی استفاده شود زمين در اختيار لوله سازی قرا

  .  داده است

راج یا بازنشسته می خپس با برنامه است که کارگران را ا: 
بدون  ،د نيروی جوان و قراردادی جایگزین کنندنکنند؟ تا بتوان

  ھزینه ھای اضافی؟

به من می گن آقا ما شما را می خواھيم می توانی ". دقيقا: 

نمی توانم بروم آنجا، نه جا " بيای خرمشھر؟ خب من قطعا

  .تازه، شھر دیگری است.نه خورد و خوراک دارم ندارم،

  کارخانه راکتور ساز ھم تعطيل شده؟: 

  .کارگراش را ھمه اخراج کرد. آره خيلی وقت است: 

  نقش سپاه در اینجا چيست؟: 

سپاه می گوید . در واقع کارخانه برای سپاه توليد می کند: 
  .تازه وام ھم گرفته و نمی تواند پس بدھد. پول ندارم

شما یزدی رئيس سابق قوه قضائی را . گذارید یک مثال بزنمب

 ١٠می شناسيد؟ ایشان کارخانه دنا شيراز را با وام خرید و 

سال ھر چه توليد می کرد و می فروخت می گذاشت در 

خب چه کسی می . جيب مبارک و وام بانکی را ھم پس نداد

  توانست رئيس قوه قضائيه را بگيرد؟ 

  شما چقدر است؟حقوق و مزایای : 

ھزار تومان بود، اما در این یکسال  ٨٠٠حقوق قانونی ما : 
  .ھزارتومان می شود ٣٠٠حدودا " اخيرا

  شما در حال جاضر می توانيد باز خرید بشيد؟: 

  !اونا زرنگن. خير،سال به سال با ما تسویه حساب می شد: 

  شما می توانيد بيمه بيکاری بگيرید؟ : 

  .بله: 

بحث ھا در مورد بيمه بيکاری و تحریم اینجا یکسری {
  }.صورت گرفت..... اقتصادی  و انتخابات و 

  یکسری رفتيد جلوی استانداری؟: 

  .آره ولی جواب نداد: 

  !جواب داد؟؟مدی نژاد نوشتيدحنامه به ا: 

  !اینا ھمه برادر ھمند! ای بابا: مادر خانه

  می خوام ببينم جواب چی بود؟ .آره می دونم: 

استانداری . قرار بود اینترنتی بدھد به استانداریجوابش : 
  .ھم گفت کاری نمی شود انجام داد

یکی از دوستان می گوید که شما فکر می کنيد احمدی {

نژاد ميتونه کاری بکنه؟ آن رفيقی که سئوال قبل را پرسيده 

بيشتر ميخواھم . بود گفت که می دونم که کاری نميکنه

اند و آخرش ھم این جور  ببينم چه مراحلی را طی کرده

  .کارھایشان تاثيری نداشته

عباسی نماینده مون را بسيار اینور و اونور فرستادیم و : 
  .خوب کاری نتوانست انجام دھد

  عباسی در حال حاضر کجاست؟ : 

  خانه نشين شده. ھيچ: 

  آیا اذیتش ھم کردند؟: 

مثل یکی از پرسنل لوله . آره و بد جور ھم تھدیدش کردند: 
  .سازی که گرفتنش و دیگه پيداش نشد

مگه چه گفت بيچاره که این بال را سرش : مادر خانواده
  . آوردند

چه ! گفت خامنه ای شما پدر مائيد: مادر به طنز می گوید{
  }!ھمين ! گفت

دارد طعنه می : خنده ی جمع ـ عروس خانواده می گوید(
  !)انشاهللا ریشه شون کنده شه. زند

ث می رود روی موضوع نوروز و شاھنامه در اینجا باز بح{

خوانی که ھر ساله در خوزستان در محلی ما بين اھواز و 

بعضی از بچه ھائی که در . مسجد سليمان برگزار می شود 

این گفتگو شرکت داشتند به آنجا رفته بودند و به گفته آنھا 

در این . ھزار نفر در آن شرکت کرده بودند ٢٠چيزی حدود 

برگزار می .... خوانی، رقصھای محلی، و تئاتر ومراسم، شعر 

  }.شود

ھيچ تکونی نمی خوره : یکی از کارگران با نوميدی می گوید{
  }.، ھيچ تکونی
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در اینجا سعی می کنيم سئواالت جھت داری را مطرح {
  }.کنيم

خانه  خب حاال شما به ھر حال در :یکی از دوستان می گوید
 دوستان کارگر از پدری خودت زندگی می کنی اما خيلی

  آنھا چيکار می کنند؟ .شما ھستند که کرایه نشين ھستند

ھزار تومان قسط  ٣٠٠نمونه این داداشم است که ماھانه :  
  .خانه می دھد

کارگرھا برای خواسته ھایشان با ھم اتحاد داشتند؟  آیا: 
یا پنجشنبه ھا در  مثل ھفت تپه که می ریختن توی خيابان؟

  دور ھم جمع ميشدن؟مناطق سازمانی 

خيلی خطرناک است . اینجا وضعيت با ھفت تپه تفاوت دارد: 

البته ما در اینجا در دفتر لوله . و سریع سرکوب می کنند

سازی پنج طبقه دور ھم جمع می شدیم و اونجا با ھم 

مشکالتمان را اونجا اعالم می کردیم و . صحبت می کردیم

چ می کردیم و وعده مسئوالن را ھم می آوردیم و سئوال پي

  .اما ترتيب اثری داده نمی شد. می دادند

در اینجا یکی از دوستان سئوالی از یکی از کارگران می {
  }.کند

توليد را می گيرد و پولی ھم  ،یعنی در حال حاضر سپاه: 
  بابتش پرداخت نمی کند؟ 

 کارخانه  توليدتمام د االن يشما ببين. می گه ندارم .آره: 
  .و پولی نداده شده فروخته

  قرار بود یک سفارش از پاکستان برسد؟: 

 ٧تا  ۵.  اون سفارش بزرگی است. آره ولی ھنوز نيامده: 
  .اینچ ھم توليد می کند ۵۶سال کاره، لوله ھای 

  وزستان داریم؟خلوله سازی در کارخانه ھمين تنھا ما : 

، که شرکت کوچی است و ستان داریمزیک لوله سازی خو

این لوله سازی اصلی . لوله ھای سایز پائين توليد می کند

  .  است که به لوله سازی شرکت نفت معروف است

  مواد اوليه این کارخانه از کجا تامين ميشه؟: 

و از دوبی به بندر ماھشھر و بعد . از ژاپن و چين مياد دوبی: 
  . ھم به اینجا

  ت چند نفر پرسنل دارد؟لوله سازی که ماھشھر اس: 

  نفر٢٠٠شرکت کوچکی است با یک چيزی حدود : 

شما فکر نمی کنيد که اگه با ھم باشيد بھتر ميشود به : 
  نتيجه رسيد؟ شما گفتيد که یک عده ای رفتن سر کار؟

ما قسمتی که کار می کنيم لوله ھای . ھمين برنامه شد: 

بنام سایز پائين را می زنيم ولی یک قسمت دیگر است 

خوب . اینچ می زند ٣٨- ۴٨-۵۶کارخانجات که لوله ھای سایز 

ما به حمایت از آنھا دست از کار کشيدیم که رئيس کارخانه 

گفت شما که کار دارید چيکار به آنھا دارید و به کارتون 

مگه ميشود یکعده ای . خوب ما ھم اینکار را نکردیم. بچسبيد

م؟ در حال حاضر یک از ھمکاران ما بيکار بشن و ما کار کني

یک تعدادی ھم پيمانکار . گروه سر کاره که رسمی ھستند

اما به ھر حال به نظر می . کوچک ھستند که کار ميکنند

رسه که بخشی از کارخانه را باز کردند و به بھانه اسقاطی 

بودن دارند می فرستند خرمشھر و در واقع این کارخانه را 

کربن بلک، لوله سازی  می خواھند تعطيل کنند؛ و ھمينطور

  ....خوزستان ، صنایع فوالد و

  لوله سازی ھم آلودگی دارد؟: 

  . نه: 

  شما چند شيفت کار می کنيد؟ : 

  .شيفت کار می کنيم ۵ :

  شيفت؟ ۵شيفت یا  ۴چطوری : 

یک کارخانه کوچک دیگه است که لوله ھای . شيفت ۵. نه: 
شان با یک و ھر ماه یک بار جای. سایز پائين توليد می کند

  .شيفت از ما عوض می شود

شما ھم شرکت نفت : از پدر خانواده سئوال ميشود که{
  }بودید؟

  .قسمت بازرسی بودم. آره من کارگر حفاری بودم: 

در اینجا یکی از کارگران در گفتگو با پدر خانواده در باره {* 

در آن . تاریخچه بخش حفاری و دوران انقالب صحبت می کند

زمان شورای انقالبی کارگران حفاری تعدادی از عناصر 

در . سرمایه دار زمان شاه را که در حال فرار بودند گرفته بود

به اھواز آورده  واقع رفته بودند تھران و آنھا را دست بسته

اما دولت جدید می خواست اینھا را آزاد کند که با . بودند

در واقع . مقاومت شورای کارگران حفاری مواجه شدند

جریان بر می گردد به اوائل انقالب که شرکتھای خصوصی 

کمی بعد . کار می کردند... حفاری مانند سد کو ، شلم برگر و

عده ای از . الم شدحفاری، ملی اع ۵٨یعنی در ھمان سال 

سرمایه داران را گرفتند که یکی از آنھا سفير ایران در ھلند 

اینھا را شورای . یکی از آنھا رئيس بنياد پھلوی بود. بود

کارگری حفاری خودشان رفتند تھران و خودشان 

بازداشتشان کردند و گرفتند و آوردند به اھواز و در آشپزخانه 

ان چند تا از ھمين کارگرای در آن زم. حفاری زندانی کردند

اون موقع . انقالبی شورای حفاری، یک کميته دستشان بود

دو تا کميته داشتيم که یکی کميته استحفاظی بود که 

که » کميته امام«وابسته به استانداری بود و یکی ھم 

شخصی بنام صادقی رئيس . نيروھای مردمی در آن زیاد بود
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!! ر دولت ازھاری ھم بودمشاو" دادستان اھواز بود که ضمنا

رئيس کميته ای که . در واقع آن دوران ھرکی به ھرکی بود

ما کارگران فعال حفاری در آن بودند و محلش در کوروش بود 

که خودش کارمند ملی حفاری . آدمی بود به اسم سالمی

او نماینده ھای شورای . بود و از بچه ھای گروه منصورین بود

به آنھا گفت اگر کسی آمد که اینھا حفاری را فرستاد آنجا و 

فردا صادقی که رئيس استحفاظی . را ببرد شما اجازه ندھيد

استانداری بود و خودش مسائل اخالقی داشت، به اصطالح 

اما دو تا از کارگرھای حفاری که اونجا . آمد برای بازدید

صادقی آمده بود که اینھا را . نگھبانی می دادن اجازه ندادند

اما کارگرھا . می گفت من حکم دارم که اینھا را ببرم .آزاد کند

صادقی ميخواست از روی فنس باال . گفتند ما اجازه نداریم

با شليک تير ھوائی . برود که با مقاومت جانانه روبرو شد

اما یکمرتبه سپاه دور تا دور را . نگذاشتند که جلو بياد

در . دمحاصره کرد و کاری از دست آن دو تا کارگر بر نيام

ھمين ھنگام شورای کارگران بوسيله رادیو ھای سر چاه به 

کارگرا ھمه جمع ! تمام کارگران خبر دادند که بياین کمک

خالصه به خاطر دعوا و رقابتی که آن موقع بين دولت . شدن

موقت با سپاه بود، صادقی مجبور شد کوتاه بياید و دستگير 

  }.شده ھا را نتوانست از دست شورا خالص کند

حقوقی که قرار به شما بدھند برای این چند وقت با اضافه : 
  کار است ؟

  ).پایه(نه بدون اضافه کار، فقط بيس : 

باز یک بحث عمومی در مورد پایه حقوق در گرفت و اینکه {

و البته . تومان اعالم کرده ٢٧۵٠٠٠وزارت کار  بيس حقوق را 

ار کم درصد از آن را  شورای عالی ک ۵طولی نکشيده که 

بحث خودکفائی پيش آمد و جالب اینکه یکی از . کرده است

کارگران تحليل می کرد که به خاطر اوضاع اقتصادی سال 

قلم  ۴از آذر ماه تا بھمن ،» خود کفا«آینده، دولت به اصطالح 

ميليون تن از بندر  ٨حدود ) گندم، برنج،ذرت و سویا(جنس 

و جالب . است ميليون تن عدد عجيبی ٨! ماھشھر وارد کرد

اینکه از سر بندر تا ماھشھر تنھا فقط ماشين می دیدید که 

در اینجا بحثی ھم در مورد شکر شد که . واردات داشتند

 ۵٠٠ميليون تن وارد کرد و کيلوئی  ۶مکارم شيرازی حدود 

بعد . تومان فروخت و شکر داخلی روی دست ماند و گندید

تومان و بعد  ٣٠٠ھمين مکارم شيرازی شکر را خرید کيلوئی 

  }.تومان فروخت ٧٠٠از آن را کيلوئی 

  )و باالخره رسيدیم به سئوال آخر و پایان این دیدار(

  فروردین؟ ٢٠خب منتظر ميشيند تا بعد از : 

  .آره تا ببينيم چی ميشود: 

برای اطالعات بيشتر به گزارشاتی در رابطه با کارگران _ *

ما "(رجوع شود " جمعی از فعالين کارگری"حفاری به وبالگ 

بدون ما این دستگاه . بخشی از دستگاه ھای حفاری ھستيم

  ...")ھا ھيچ ارزشی ندارند

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  از آن طبقه ی کارگراست فردا

  
  شرکت در انتخابات

  !فقر، بيکاری،استبداد ,انتخاب 

  !زندانی سياسی، آزاد باید گردد

  ظلم و ستم بر زنان

  !استثمار است ˏستون

  رھائی نوع بشر

  !با انقالب کارگر

  نظام سرمایه دار نمی خوایم 

  !نمی خوایم

  !نمی خوایم

  دولت سرمایه دار نمی خوایم

  !نمی خوایم

  !نمی خوایم

  کارگران، زنان، جوانان

  !متحد و ھمسنگر

  چپاول اقتصادی= تحول اقتصادی
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لنين » چه باید کرد«مجموعه یادداشتھایی از مطالعه کتاب 

در به صورت پياپی در وبالگ ما انتشار یافته بود، اینک که قبال 

کتابچه ھمراه با کليه نظرھا و نقدھایی که تاکنون در  یک

به عالوه مقاله . ، گرد آمده استموردش دریافت کرده ایم

در این . ن افزوده ایمآبه  موخرهکوتاھی را تحت عنوان 

در مورد گرایش ھای رایج در جنبش را موخره، نگاه کلی خود 

درک خود از وظایفی که چپ و کارگری ایران ھمراه با 

  .جنبش خواھد بود، مطرح کرده ایم راھگشای

  "جمعی از فعالين کارگری"انتشارات 

  

  

  

 لنين"  یادداشتھائی بر چه باید کرد"کتابچه  انتشار

 

 

  
  

  

  !منتشر شد) ١(مجموعه تاریخ جنبش کارگری 

 

  

  

  

  

  

  چرا ؟

  چرا نوزادان از گرسنگی ميميرند

وقتی که برای سير کردن دنيا نان کافی 
  ؟ستھ

چرا با اینکه ھستيم و بسياریم کسانی ھنوز 
  ؟تنھایند

چرا موشکھای جنگی را پاسدار صلح می 

  ؟ند وقتی که برای کشتن نشانه رفته اندمنا

  ؟چرا زن حتی در خانه اش در امان نيست

  نه استواین دنيا ھمه جيز وار در 

  وقتی می گویند عشق یعنی نفرت

  صلح یعنی جنگ ، آری یعنی نه

  ادیمآزبا این حساب  ھمه ی ما 

اما بزودی زود کسانی به این پرسش ھا باید 
  پاسخ دھند

تضادھا  کسانی از دل این پرسش ھا و
  کنندحقيقت را جستجو می 

  بزودی زود چنين می شود

روزی که چشم بستگان چشم بندھایشان را 
  بردارند

و آنان که از گفتن محروم ماندند حقيقت را بر 
  زبان آورند

  » تریسی چپمن«از  »چرا؟«ترجمه ترانه  


