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  !آنچه طلب می شود
  در مورد جنبش معلمان

  
  تی هداسورنا

معلمان . دوران جديدی در جنبش معلمان آغاز شده است
  پس از مرزبندی .شده اندارتجاع جدی عليه  مبارزه ای درگير

و با دفتر تحکيم وحدت ی دانشجويجنبش تاريخی مهم و 
با خانه کارگر اين بار معلمان ی کارگرروشن جنبش مرزبندی 
دست يک النه با عمل مبارزاتی خود  آنان . استه اندبه پا خ

جاسوسی ديگر متعلق به رژيم يعنی خانه معلم را از جنبش 
معلمان گسترده خيزش . حق طلبانه مردم ايران کوتاه کرده اند

محسوب جديدی در تاريخ مبارزات جاری مردم ايران برگ 
   .می شود

در هر یک از سازماندهی تشکالت مستقل از حاکميت 
ایر جنبش ها از قبيل و پيوند آن با سجنبشهای حق طلبانه 

مهمترین عوامل یکی از ، زنان و کارگری یجنبش دانشجوی
همه را وظيفه این .  هستندهادر تضمين ادامه کاری این جنبش

شجویی باید به نحو نجنبش های توده ای از جمله  جنبش دا
  . جام دهندناحسن ا

علی رغم اينکه رژيم با انواع و اقسام ترفندها سعی در 
 و تمام تالش خود را  اين حرکت مبارزاتی داشتجلوگيری از

برای دامن زدن به تفرقه و اغتشاش در ميان آنان انجام داده 
 زبرانگيتحسين معلمان متعهد با پيگيری و مقاومت  اما . است
 مبارزه خود را به پيش برند و بر گنجينه   توانستندخود

 مبارزه پس از اين. ايندفزبيامبارزات حق طلبانه مردم ايران 
در شرايط موجود لزوم سازماندهی تشکالت و موفقيت آميز 

اين جنبش احتياج مبرم به . معلمان عميقا حس می شودمستقل 
 که بگونه به مثابه مرکز هماهنگی داردل اوليه يک تشک

 که مستقل از حاکميت ول اوليه ای تشک. سراسری عمل کند
پايه ای معلمان منافع پيگير مدافع جناحهای مختلف آن بوده و 

خانه ضد معلم را افشا ی که دسيسه هال اوليه ای تشک. باشد
به را  و با در دست گرفتن نبض جنبش سردرگمی هکرد

انتشار نشريه و و با ابتکار عملهايی چون . هوشياری بدل کند
به عنوان نماينده و رهنمودهای مبارزاتی صحيح سايت مستقل 

آگاهی رض اندام کند و و مدافع  واقعی و متعهد معلمان ع
  .کنداطالعات واقعی را به همگان عرضه انقالبی و 

ی نکته مهمی که معلمان نبايد به سادگی از آن چشم پوش
 آموزان کنند به ميدان آوردن متحد بالقوه شان يعنی دانش

هم به مانند معلمان قربانيان سيستم عقب ان چراکه آن. است
هم بع اين دو قشر به شدت افتاده آموزشی ايران هستند و مناف

 پشت سر معلمان يک ارتش بيست ميليونی .گره خورده است
زمانی اين ارتش به ميدان می آيد که معلمان در . قرار دارد

مبارزات شان منافع دانش آموزان را هم در نظر گيرند و 
مهمتر از آن رابطه صحيح و انقالبی با دانش آموزان برقرار 

 دانش آموزان يعنی رابطه با اکثريت رابطه معلمان با. کنند
رفتار انسانی و تاثيرگذار .  مردم زحمتکش و فقير ايران

معلمان با دانش آموزان نه تنها سبب شرکت دانش آموزان 
ش یک نسل ردر مبارزه می گردد بلکه کمک  شایانی در پرو

دانش آموزان بايد معلمان را به مثابه . آگاه و متعهد می نماید
 بشناسند نه ، يار همراه و همسنگرشان قوقشانمدافعان ح

که  دانش آموزان  نظام آموزشی  و حاکم فاسدتمنمايندگان سيس
نظام آموزشی که مبتنی بر سلسله . را تحقير و تنبيه می کنند

مراتب مستبدانه و رقابت جويانه و مردساالرانه و شوونيستی 
 هايی به نسبت به ملل تحت ستم بوده و تنها هدفش تحويل برده

جامعه است که کورکورانه از نظم ارتجاعی دنباله روی می 
مبارزه برای خواسته های عادالنه معلمان جدا از مبارزه . کنند

معلمانی که چنين کنند روح و . عليه اين نظام آموزشی نيست
در تاريخ  نمونه های . قلب دانش آموزان خود را فتح می کنند

تاثير صمد . شرو يافت می شودفراوانی از معلمين آگاه و پي
. غير قابل انکار استمردم ايران بهرنگی در تاريخ مبارزات 

ی که قرار بود همان معلمانبسياری از نبايد فراموش کنيم که 
هی به پيش منافع حکومت شاهنشابر پايه برنامه سپاه دانش را 

به اسباب دردسر نظام شاهنشاهی آنرا  در حد توان خود  ببرند
 جای .عليم دادندترا  سياسی زيادی مبارزان کردند و تبديل 

نسل جديدی  در خيزش اخير معلمان بسی خوشحالی است که
 تنها با هوشياری .مبارزه گذاشته اند به ميدان  پا از صمد ها

تربيت جوانان متعهد و مترقی است که ما تعليم و اين نسل در 
  .  بينديشيمترقادريم به فردا های زيبا

نشجويی بايد از تمامی امکانات خود در جهت جنبش دا
حمايت از معلمان استفاده کند و صدای آنها را  به گوش 

  . جامعه برساندکل دانشجويان و 
در شرايط کنونی کمک به سازماندهی جنبش دانش آموزی 

 به .از اهميت زيادی برخوردار استدر حمايت از معلمان 
 است که موازنه قوا ميدان آمدن سيل عظيم دانش آموزان قادر

ردم تا درجات زيادی به بارزات حق طلبانه مرا به نفع جبهه م
مبارزاتی زمينه را برای حرکات گسترده تر حتی هم زده و 

 این وظيفه جنبش دانشجویی است که به سازمان .آوردفراهم 
   .یابی جنبش دانش آموزی و پيوند آن با معلمان یاری برساند

ر جنبشهای مختلف و برقراری ایجاد تشکالت مستقل د
اتحاد ميان آنان کمک مهمی برای دامن زدن به اعتراضات 

از . سراسری و یک پارچه مردم ایران عليه نظام حاکم است
بی یاحمایت از جنبش معلمان و کمک به سازمان همينرو 
با سایر جنبش ان آنميان اتحاد برقراری و  معلمان مستقل

، زنان، کارگران و دانش ی توده ای اعم از دانشجوییها
 در سومتقویت راه  در جهت است مهم و عملی آموزی گامی 

پايه ای اقشار و  دفاع از منافع ش آرمانی که راه  .جامعه
ايران اعم از ترک، کرد، خلقهای  همه طبقات ستمديده و 

از چنگال استبداد مردم رهايی ميثاقش و ... عرب و فارس
   ■ .دخالت خارجی استداخلی و مقابله با هرگونه 
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  بخشهایی از مقاله دکتر ناصر زرافشان
  

  ها کشتار مخالفين برآمد سياسی و ذاتی دولت
  

  به نقل از سایت اخبار روز
 تن ٧ آدمکشان رژيم پهلوی ١٣۵۴ فرورين ٢٩در روز 

از پيشگامان جنبش فدائی و دو تن از اعضای برجسته 
 بوسيله خود آن سازمان مجاهدين خلق را که همه آنها قبال

رژيم محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و سرگرم گذراندن 
دوره زندان خود بودند، دست بسته و چشم بسته به تپه های 

  .... اوين منتقل، و در آنجا آنان را تيرباران کردند
جنايت چنان تکاندهنده، بهت آور و نفرت انگيز است که 

، توانايی هرگونه بحث هنوز هم يادآوری آن، در لحظات اول
کشتار فرزندان : تحليلی پيرامون آنرا از انسان سلب می کند

مردم بدست خود دولت، يعنی دستگاهی که بايد حافظ جان و 
مال مردم باشد، دستگاهی که بموجب تعاريف ليبرالی امين و 
حافظ جان و مال مردم معرفی می شود، خود مسلحانه دست 

ده است، آنهم نه مردم عادی که به کشتار کسانی از مردم ز
امکان مقابله و دفاع از خود را داشته باشند، بلکه کسانی که 
چشم بسته و دست بسته در اسارت و در اختيار آن بوده اند، 
يعنی بيک معنا امانت هايی که مسئوليت محافظت از جان آنها 
ديگر برعهده خودشان نيست، زيرا آزادی آنان سلب شده است 

ه بنا به تعاريف و فرضيات حقوقی بورژوايی موقتا و دولت ک
و برای مدتی آزادی آنها را سلب کرده و بنا به همان قواعد و 
فرضيات مسئول حفظ جان آنها هم هست، خود اکنون با سالح 
گرم، اين امانت چشم بسته و دست بسته را به قتل رسانده 

  .... واقعيت دولت در جامعه ما اينست. است
 بر جنبه جنايت آميز اين رويداد بعنوان کشتار کسانی فقط

بدون دادرسی و دادگاه زندانيان بی دفاع، تاکيد می کنند و از 
  .... آن فراتر نمی روند

شيوع اين طرز تلقی ناشی از رواج نگرش ليبرالی به 
دولت و ماهيت آن، و باورهای موهومی است که طی دو دهه 

ی و قانونمداری ترويج و اخير از نو پيرامون دمکراسی ليبرال
موجب شده است اين حوادث، استثنای بر اصل معرفی و 
. موضوع به سطح قضايی و بحثهای حقوق بشری تنزل يابد

حال آنکه چنين رويدادهايی را بايد بعنوان برآمدهای سياسی و 
ذاتی اين دولتها در نظر گرفت، نه اتفاقات عرضی و خارج از 

  .روال جاری عملکرد آنها

ست همين عملکرد، منتها در مقياس خيلی بزرگتر، در در
کشتار زندانيان .  در جمهوری اسالمی تکرار شد۶٧سال 

سياسی که قبال برای آنها حکم زندان صادر شده بود و در حال 
رژيم جمهوری اسالمی . گذراندن دوران محکوميت خود بودند

ن زندانيانی را که خود مدت محکوميت معينی برای آنها تعيي
کرده بود و بسياری از آنها اين دوره محکوميت را هم طی 

   ....کرده بودند، در زندان بقتل رساند
در اين حالت با زندانی و موقعيت و حقوق قانونی او در 

اين ها زندانی نيستند، . مدت تحمل زندان سرو کار نداريم
مخالفان سياسی به گروگان گرفته شده ای هستند که هر لحظه 

تل آنها وجود دارد، و بحث، بحث مجازات و زندان امکان ق
نيست، بلکه واقعيت موضوع گروگان گيری سياسی مخالفين 
است تا نظام حاکم در آينده، برحسب شرايطی که پيش می آيد، 
در تصفيه حسابهای سياسی خود با مخالفانش از آنها استفاده 

ی ، حت۶٧در فاجعه ملی قتل عام زندانيان سياسی سال . کند
برخی از کسانی را هم که دوران زندان خود را سپری کرده و 
آزاد شده بودند، مجددا از بيرون دستگير کرده، به زندان 

اين طرز عمل هر . آوردند و همراه با زندانيان به قتل رساندند
نوع ابهامی را از بين می برد و راه خود را بر هرگونه 

  ....ا می بندندتحليلی در زمينه ماهيت اينگونه حاکميت ه
 وقتی کسانی به تفاوت ميان قتل بدون دادرسی و دادگاه و 
کشتار پس از دادرسی و دادگاه پربها می دهند معنايش اين 
است برای دستگاههای قضايی و دادگاه وجود و استقاللی 
قائلند؛ اما وقتی در نتيجه شناختی که از نظام قضايی در چنين 

 چنين وجود و استقاللی در آن رژيمهايی داريم می دانيم عمال
دستگاه وجود ندارد و معنايش اين است که قتل بدون دادرسی 
و دادگاه و کشتاری که اينگونه رژيمها با پوشش دادگاههای 
خود می کنند تفاوتی وجود ندارد و هر دو ماهيتا کشتار 

اينجا . مخالفان است يکی با تشريفات، ديگری بدون تشريفات
کردن مجردات ذهنی و مفروضات انتزاعی و است که با رها 

نظری و توجه به واقعيات مشخص و عينی جامعه، فاصله 
عظيم ميان اين واقعيات و مفروضات ذهنی ليبرال دمکراسی 

  .... برمال ميشود
  

اما برای برخی مشکل در اينجا است که تعريفی که ليبراليسم 
، با از دولت، ماهيت دولت و عملکردهای آن بدست می دهد

از اينرو آنان که به نظريه های . اين واقعيات تضاد دارد
سياسی و حقوقی ليبرالی پر بها می دهند، ناگزيرند اين واقعيت 
ها را رويدادهای عرضی، خاص، استثنائی و آسيبهای نظام 

اما قدرتی که جدای از . حاکمه بشمار آورند، نه عملکرد آن
ظارت آنها شکل گيرد اکثريت جامعه يعنی مردم، و خارج از ن

يک بلوک واحد است با سياست واحد و منافع مشخص و واحد 
و تصور تفکيک قوا در آن، و وجود نيرويی مستقل در کنار 
آن که اين قدرت را مهار و از قانون شکنی آن جلوگيری کند، 

اين گفته را با واقعيات عملی حاکميت در . توهمی بيش نيست
ی در جمهوری اسالمی، و با رژيم پهلوی، با واقعيت جار

واقعيت عملکرد هر يک از دولتهای ديگری که در همين 
رابطه بر سر قدرت هستند محک بزنيد، زيرا برای دريافت 
صحت و سقم اين نظرات معياری برتر از واقعيت عملی 

  .... نيست
  ...  ٧ادامه در صفحه  
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  در آبشار خورگزارشی اوليه از برگزاری مراسم اول ماه مه 
  

    ی بذریارسالی برای نشریه دانشجو
  

امروز در آستانه اول ماه مه، جاده چالوس بار ديگر 
پذيرای خانواده های زيادی از کارگران، معلمان و همچنين 

، جاده بسيار زيبای منتهی یدر اين روز بهار. دانشجويان بود
ه  دستگا٣٠بيش از . به آبشار خورهمه را به وجد آورده بود

اتوبوس و تعداد زيادی ماشين شخصی در کنار جاده پارک 
  . بودند

در ساعات آغازين صبح که آفتاب چتر خود را بر زمين 
؛ زمزمه می کرده بود و صدای آب آوای  دلنشينی را دگستر

دانشجويان سرود خوانان به . رسيدند خانواده ها دسته دسته سر
ی چادرها را بر پا عده ا. همه در تکاپو بودند. جمع پيوستند

تعدادی مشغول نصب پارچه هايی بودند که بر آنها  . کردند
تبريک اول ماه مه، آزادی محمود صالحی و خواسته ها و 

هنوز چند دقيقه ای . حقوق اقتصادی کارگران نقش بسته بود
از نصب آنها نگذشته بود که توسط مامورينی که گفته می شد 

تعدادی پوستر . چيده شداز حراست سايپا هستند همه بر 
طراحی شده  که بر آن تبريک اول ماه مه، و شعارهايی مبنی 
بر اتحاد ميان کارگران و معلمان و دانشجويان و ازادی زنان 
و مخالفت با استبداد داخلی و دخالت خارجی نوشته شده بود 

بنا به گفته عده ای . در گوشه و کنار مراسم بچشم می خورد
و نصب اين پوستر حرکت بسيار جالبی از دوستان طراحی 

 تن از کارگران پوسترها چند. بود و استقبال خوبی  از آن شد
را با خود بردند تا بنا به گفته خودشان به همکاران و دوستان 
خود نشان دهند و در مورد اول ماه مه و تاريخچه و اهميت 

  .آن صحبت کنند
نطقه را ساعت به ساعت بر تعداد جمعيت اضافه شد و  م

کودکان . جمعينی بيش از دو هزار نفر گرد آمدند. فرا گرفت
از هوای خوب و فضای باز به وجد آمدند و مشغول بازی 

خانواده ها مشغول تدارک غذا و همچنين پيدا کردن . شدند
فعالين مختلف کارگری و . دوستان و تازه کردن ديدارها بودند

 و بحث و تبادل دانشجويی نيز در تدارک اجرای برنامه ها
البته در اين ميان بايد به وجود چند . نظر با يکديگر بودند

مامور  لباس شخصی نيز اشاره کرد که در ميان جمعيت در 
  . حال پرسه زدن بودند

بعد از .   دانشجويان جمع شده و سرود خواندند١١ساعت 
 .ن عده ای با دکتر زرافشان مشغول بحث و گفتگو شدندآ

NGO  ار و خيابان نيز مشغول اجرای برنامه برای کودکان ک
کودکان و سخنرانی در مورد وضعيت کودکان خيابانی و 

  . مشکالت انها بود
فعالين جنبشهای مختلف در اين ساعت مشغول پخش بيانيه 

از . ها، تراکت ها و مطالب خود به مناسبت اول ماه مه بودند
د و علت آن بيانيه فعالين نشريه بذر استقبال قابل توجهی ش

محتوای سياسی آن بود که به مسايل مختلفی همچون راه سوم 
و خطر حمله نظامی امپرياليسم و توطئه های داخلی اشاره 

نکته جالب  اين بود که بسياری از فعالين سياسی و . کرده بود
فرصتی . ، اين نشريه را می شناختنددر اين مراسمکارگری 

در جمع هايی  قوت آن هم شد که در رابطه با نقاط ضعف و
  . صحبت شود

بعد ازظهر تعدادی از خانواده ها مشغول رقص و پايکوبی 
البته اين مسئله بيشتر شامل مردان خانواده بود و تقريبا . شدند

در اين ميان نيز برنامه ای . زنی ديده نمی شد که برقصد
تدارک ديده شد که تعدادی از فعالين جنبش کارگری در مورد 

مشکالت کارگران صحبت کنند؛ امضاهايی نيز مبنی مسايل و 
بر آزادی محمود صالحي، فعال کارگری که در آستانه اول ماه 

  . مه دستگير شده بود جمع  آوری شد
تعدادی از شرکت کننده در اين مراسم معتقد بودند که سال 
گذشته پراکندگی و اختالفات ميان فعالين کارگری بيشتر بود 

همکاريهای که صورت گرفت برنامه  بهتر و اما امسال بدليل 
عده ای هم معتقد بودند که پارسال بهتر . منسجم تر پيش رفت

 ، پارسالبود و همه برنامه های در نظر گرفته شده اجرا شد
 در مورد مشکالت  وبحث و گفتگوی بيشتری صورت گرفت

البته نبايد . ر صحبت شدتکارگران و اوضاع سياسی بيش
 رژيم را برای محدود کردن مراسم امسال از فشارهای عوامل
عده ای هم ضمن اينکه از اتحاد ميان . نظر دور داشت

گرايشات مختلف دفاع می کردند اما می گفتند مسئله اصلی 
اين است که در پس اين اتحاد چه سياستی قرار دارد و اتحاد 
ما بايد چه نمادی را در جامعه نمايندگی کند و مبارزات 

  . ه کدام سمت بايد تکامل يابدکارگران ب
 بعدازظهر با آرزوی پيروزی ٤در ساعت سرانجام مراسم 

و ديدار در مراسم های ديگر اول ماه مه و با آرزوی هر چه 
    ■.بهتر و با شکوه تر برگزار کردن آنها به پايان رسيد

  
  ١٣٨٦ اردیبهشت ٢٨
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ن که نشانگر مبارزه کارگرا )بلژیک( مجسمه ای در بروکسل 

  .عليه پليس است
  

 از کارگران جنوبی کیمصاحبه با 
  
 
دربا ره وضعيت آار و معيشت آارگران کمی با درود، لطفا  ■

  .بگو
يك بايد بگم طبق معمول . من هم به شما درود می فرستم □

آارگر بايد صبح علی الطلوع به آارخانه بياد و تا عصر بدون 
بعد از اتمام . هآار آه نه جون بكن .يک لحظه وقفه آار آنه

آخر ... . آار هم بره دنبال آارهای ديگه ای مثل مسافرآشی و
  .شب هم خسته بر گرده خونه

  
   چيه؟طبقه آارگرروزمره مشكالت  ■
. قراردادهای موقت. دستمزد پايين .یساعات آار طوالن □

هر لحظه ممكنه آه حقوقت به تعويق ( نبود امنيت اقتصادی 
  .)هر لحظه ممكنه اخراج بشي( لی نبود امنيت شغو ) بيفته

  
  ؟هشببرای حل این مشكالت چه آارهایی باید انجام  ■
ه نظر من مهمترين آار آگاه سازی و روشن آردن طبقه  ب□

با . آارگر در مورد ماهيت نظام اقتصادی حاآم بر آشورست
راه ان آشكار شدن چهره واقعی همين نظام هست آه  آارگر

يابند و به وعده های ی در منهايی و هدف خودشون را 
دروغين مسؤلين و رؤسا و همچنين اهداف آوچكتری مانند 

  .قناعت نميكنند...  افزايش دستمزدها و 
  
  .درباره این افزایش دستمزدها توضيحی بده لطفا ■
ماهها به ان آارگرزمانی که حقوق خيلی بچگانه است  □

ی يده متعويق می افتد و در بعضی موارد حتی به سال هم آش

 در ضمن افزايش .يمصحبت آن شود درباره اين موضوع
آه در جامعه آنترلی بر روی قيمت داره دستمزد وقتی معنا 

در اخبارش از امروز اجناس باشد نه در جامعه ای آه وقتی 
قيمت اجناس دو همان موقع آنند ی نظام هماهنگ صحبت م

  .شود و پيوسته با افزايش تورم روبرو هستيمی برابر م
  
  نظرت چيه؟درباره حرآات اعتراضی صورت گرفته  ■
در ماههای اخير حرآات اعتراضی زيادی از سوی  □

آارگران شرآتهای دولتی و خصوصی به اشكال گوناگون در 
 شوشتر و آبادان صورت گرفته ، هفت تپه،ای اهوازهشهر
متاسفانه بدليل نبودن رهبری صحيح و خطی معين و . است

 و وجود موانع و مشكالت داخلی و خارجی يكپارچگیاتحاد و 
 شاهديم  راولی سير صعودی خوبی. به نتيجه خاصی نرسيده

  .آه اميدوارم سرعت بيشتر بگيرد
  
با توجه به نزدیك شدن اول ماه مه آیا برنامه خاصی تدارك  ■

  دیده اید؟ چه آارهایی انجام داده اید؟
ه بيشتر توان به آشنا آردن هر چی از مهمترين آارها م □

بالطبع آارگرانی آه تا به حال در حرآات مبارزاتی (آارگران 
نوشتن رهنمودهايی درباره . استتهايی با چنين مناسب) نبودند
مسائل آماده آردن شعارهای راديكالی آه فراتر از . تشكل

هم در بر ها را جنبش آارگری باشد و ديگر جنبشروزمره 
  ...بگيرد و

  
آیا چيه؟ ره حمله احتمالی آمریكا نظر خوزستانی ها دربا ■

   این حمله را دليلی برای آزادی و رهایی ميدونن؟انآارگر
اآثر اقشار  نه تنها در ميان آارگران بلكه دراوائل متاسفانه  □

جامعه چنين ديدی  با توجه به تبليغات گسترده تلويزيونی و 
راديويی آمريكا و با توجه به مسائل و مشكالت مردم از قبيل 

خوشبختانه . بوجود امده بودچنين جوی ...   آمبود آار و،فقر
با تالش و آگاه سازی دوستان و با توجه به وضعيت عراق 

اين ديد بسيار آمرنگ االن آنونی و همسايگيش با خوزستان 
مريكا را آشده بطوريكه اآثريت آارگران جنوب حمله احتمالی 

  .مردمتجا وز ميدونن تا دليلی برای آزادی 
  
  . وضمن تشكر اگر حرف خاصی داری بگ ■
ضمن تشكر از شما، پيشاپيش اول ماه مه را به تمام  □

گويم و از ی آارگران  باالخص مبارزين اين جنبش تبريك م
.  اهداف آوچك قانع نكنندهخواهم آه خود را بی آارگران م

برای اينکه استثمار از بين بره احتياج به يک مبارزه برای 
. ی اين دولت که باعث اين ستم هاست داريمتغيير ريشه ا

مربوط به باصطالح دولتی که کلی از سازمانهای جهانی 
خود اين باعث . ن را به رسميت می شناسندآکارگران اساس 

ما . دولت حمايت و حفظ بشه و بازم ستم کنهاين ميشه که 
کارگران برای اينکه ستم را از بين ببريم بايد بتونيم 

 به مسايل مهم و ريشه ای وجود اين  دولت ها مبارزاتمان را
مبارزه مان را با اهداف تغيير ريشه ای برای کل . ربط بدهيم

ما با کارگران کشورهای ديگر هم سرنوشت . جامعه جلو ببريم
هستيم و در يک صف بايد مبارزه مان را انجام دهيم و حامی 

  ■ .همديگر باشيم
 



  ١٧شماره    بذر    صفحه
 

 

٦

 بذریی  ه دانشجوین نشريه فعاليانيب
  به مناسبت اول ماه مه

  
   

اين روز به . اول ماه مه روز جهانی  کارگر فرا می  رسد
طبقه ای  تعلق دارد که رسالت تاريخی  اش بر چيدن بساط 

ی  کل ياستثمار، بهره کشی  و بردگی  و رها ظلم، ستم،
اول ماه مه ثمره مبارزات قهرمانانه کارگران . بشريت است

هر ساله . گذرد  سال ازآن می١٢٠شيکاگو است که بيش از 
ميليونها کارگربهمراه اقشار و طبقات زحمتکش، اعم از زن و 

، منجمله یمرد، درهر کجای  جهان، در هر فضای  سياس
فضای  اختناق و سرکوب گرد هم می  آيند تا چنين روزی  را 

  . گرامی  دارند
امسال در شرايطی  به استقبال اول ماه مه می  رويم که 

به نقطه تصادم  قدرت های  امپرياليستی  بدل گشته و ايران 
دخالت نظامی  در ايران به عنوان يک گزينه پر طرفدار در 
غرب مطرح شده است و ارتجاع داخل هم کما فی  السابق به 
زورگويی  خود ادامه داده و اين بار طبل اتحاد ملی  را به 

 دو سو باری  که فريبکاری  و توطئه از. صدا در آورده است
  . مردم ما را تهديد می  کند

" یدموکراس"و " یآزاد"فريبکاری  امپرياليستی  تحت نام 
که نتايج  عملی  و بارز آن را در افغانستان و عراق ديده ايم 

، کشتار روزانه مردم یو می  بينيم که ثمره ای  جز اشغالگر
، فقر و ی، نا امنی  و بی  ثباتیبی  دفاع، قتل های  ناموس

ی  کت، تقويت بنيادگرايی  مذهبی  و تاسيس جمهوری  هافال
  . اسالمی  طرفدار آمريکا ببار نياورده است

فريبکاری  ارتجاع  داخلی  نيز در سويی  ديگر قرار دارد 
که  تحت لوای  اتحاد ملی  و دفاع از ميهن می  خواهد 

قدرتی  که نتيجه آن چيزی  جز استثمار . قدرتش را حفظ کند
 هر چه بيشتر مردم، جهل و خرافه و اختناق و فقر و سرکوب

در حقيقت حفظ بدنه نظام فاسد و ارتجاعی  تعريف . نيست
  . فريبکارانه آنها از منافع ملی  است

امسال در حالی  اول ماه مه را جشن می  گيريم که 
مبارزات مردم در سراسر کشور دوران  پر فراز و نشيبی  را 

ه مبارزات کارگران اعتصابی  و ادام. از سر گذرانده است
اخراجی  شرکت واحد، اعتصاب های  متعدد کارگران 
کارخانه های  گوناگون در نقاط مختلف کشور و دستگيری  

 تهديدات، دستگيريها  و اخراج فعالين چپ ا،شماری  از آنه
 زنان و بازداشت فعالين بيشتر سرکوب هر چه ،دانشجويي

 حجاب و تهديد و سرکوب هر زنان، علم کردن دوباره مسئله
 مبارزات و اعتصابات پی در پی معلمان و ،چه بيشتر زنان

دستگيری  تعدادی  از آنها و همچنين دستگيری  فعالين 
.  نمونه های  آن می  باشد کارگری  در آستانه اول ماه مه از
سرکوب آنها قبل از هر چيز  همه اين مقاومتها و مبارزات و

يت در جلوگيری  از گسترش مبارزات بيان ناتوانی  حاکم
شمشير از رو بستن احمدی  نژاد ورشکسته از . مردمی  است
که اين بار مردم هستند که می  خواهند و می   چرا. آب در آمد

در غير اينصورت جامعه . توانند سرنوشت خود را تعيين کنند
  . به قهقهرا ارتجاعی  ديگری  سوق داده خواهد شد

ی  و تهديدات خارجی  تنها نشانگر آن بحران های  داخل
ی  های  امپرياليسم خارجی  و ارتجاع وياست که چاره ج

آنان خود بخشی  از مشکل جهان . داخلی  راه حل نيستند
در اين . کنونی  هستند که بايد از سر راه مردم برداشته شوند

. ميان راه سومی  موجود است که تنها راه رهايی  است
راه . تم و استثمار و هر گونه بی  عدالتيرهايی  از يوغ س

سومی  که در آن منافع اکثريت مردم زحمتکش حرف اول را 
راه سوم راه مقاومت، اتحاد و مبارزه برای  کسب . می  زند

همه بايد در کنار يکديگر با سخت کوشی  اين .آزادی  است 
 برای  اين امر بايد اگاهانه و هدفمند عليه. راه را هموار کنيم

تمامی  دخالت های  امپرياليستی  و ارتجاعی  مبارزه کرده و  
اول ماه مه فرصت خوبی  . نها را در سطح وسيع افشا کنيمآ

يم ياست برای  ما دانشجويان که همراه با کارگران به ميدان آ
  : و اعالم کنيم که 

مخالف کليه اشکال مختلف ستم های  موجود در جامعه 
يژه گی  های  منحصر به فرد  از اعم از تبعيض بر اساس و

جنسيت، نژاد، مذهب و يا ال مذهبی  هستيم و ، قبيل مليت
خواهان يک مبارزه جدی  و همه جانبه سياسی  و فرهنگی  

  . در اين زمينه ها هستيم
تمام دستگيری ها، اخراجها و سرکوب های  کارگران 
ا مبارز را محکوم می  کنيم و خواهان بازگشت آنها به کار ب

پرداخت تمام حق و حقوق معوقه آنها و اجرا و پرداخت کامل 
حقوق آنها در حين انجام کار از قبيل بيمه، ساعات کار، 

  . هستيم... استراحت و 
خواهان آزادی  حق اعتصاب، اعتراض و حق تشکل های  

خواهيم کرد که به  مستقل و آزاد کارگری  هستيم و تالش
  مستقل از حکومت و اشکال مختلف به ايجاد تشکلهای
  .نهادهای  امپرياليستی  ياری  رسانيم

خواهان رفع ستم جنسيتی  از زنان کارگر و دستمزد برابر 
  . در مقابل کار برابر با مردان هستيم

خواهان لغو سياست قرارداد های  موقت هستيم که تنها 
چهره ای  از برده داری نوين است که کارگران را با کمترين 

سخت ترين شرايط به ر ايا و بدون امنيت شغلی دحقوق و مز
کار گرفته و نتايج وخيم ومصائب وحشتناکی از قبيل خود 
کشی های  دسته جمعی  و خانوادگي، فقر، اعتياد  را به 

  . کارگران تحميل می  کند
گسترش  قانون اساسی رژيم مبنی بر٤٤اصل تغيير 

سم در ا که جلوه ای  ديگر از نئوليبراليهخصوصی سازی 
چرا که اين شکل از . را افشا می  کنيمسطح جهانی  است 

سرمايه داری  نيز نتيجه ای جز استثمار و فقر بيشتر برای  
کما اينکه شاهد سيه روزی  مردم در . کارگران در بر ندارد

همه جهان به طور عام و آمريکا جنوبی  به طور خاص 
ا اجرا شده مناطقی  که اين سياست پيگيرانه در آنه. هستيم
  . است

زندانيان سياسی  خواستار آزادی  بدون قيد و شرط تمامی  
  .  ستيماند هبازداشت شده که اخيرا فعالين کارگری  و 

ترفندهای رژيم مبنی بر ايجاد تفرقه و پراکندگی  ميان 
، سابقه ی، مذهبی، مليتیکارگران بر اساس تفاوت های جنسيت

 و خواستار هوشياری  و را افشا کرده...  ، تخصص و یکار
  . گاهی  هر چه بيشتر کارگران هستيمآ
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ی  تالش خواهيم کرد که يبه عنوان فعالين جنبش دانشجو
کارگران . حلقه واسط ميان جنبشهای  مختلف توده ای  باشيم

را به حمايت، اتحاد و همراهی  با ساير جنبشهای  اجتماعی  
چرا .  می  کنيممانند جنبش زنان، دانشجويان و معلمان دعوت

که مبارزات کارگران در راه رهايی  از مبارزات ساير مردم 
  . ايران جدا نمی  باشد
 می خوانيم که در سياستهای  کالن کشور کارگران را فرا

دخالت کنند، نقش تعيين کننده در برافراشتن پرچم راه سوم بر 
  . عهده گيرند و تمامی  ستمديدگان را حول اين پرچم متحد کنند

چشم فعالين جنبشهای  ضد جنگ و ضد سرمايه داری  به 
ايران دوخته شده که  و نيروهای  چپ و راديکال طبقه کارگر
کشمکشهای  بزرگی  که در راهست ايفا خواهند  چه نقشی  در

  . کرد
فراموش نکنيم که مبارزه کارگران شيکاگو در اول ماه مه 

ات رايج  که در تاريخ  ماندگار شد بر خالف تبليغ١٨٨٦
صرفا يک مبارزه اقتصادی  و صنفی  نبود بلکه آنان دليرانه 
به خيابان آمدند، در نبردی  سياسی  و از جان مايه گرفته 
شرکت کردند و کليت نظام سرمايه داری  را به مصاف 

  . طلبيدند
چشم طبقه کارگر جهاني، نيروهای  مترقی  ضد جنگ و 

دوخته شده که چگونه جهانی  سازی  سرمايه داری  به ما ضد 
متحدانه، همدوش و هم صدا پرچم انترناسيوناليسم پرولتری  
را در اول ماه مه به اهتزار در می  آوريم و جهان ديگری  را 

   ■ .نويد می  دهيم
  

 ١٣٨٦اول ماه مه 
 

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "رافشانز بخشهایی از مقاله دکتر ناصر  "٣ادامه از صفحه 
  
  

جهان، در آمريکا " ليبرال دمکراسی"حتی در بزرگترين 
درست در همين لحظه ای که اين سطور بر روی کاغذ می 
آيد، رسوايی تصفيه سياسی در دستگاه قضايی اين کشور، 

کارکنان "مسئله مفقود شدن پنج ميليون ايميل . بحث روز است
 بوسيله و تصفيه گروهی از دادستانهای آمريکا" کاخ سفيد

آلبرتو گونزالس، وزير دادگستری و دوست نزديک جرج 
بوش، دهن کجی تازه ای است به توهم استقالل نهاد قضا در 

اما طی دو دهه اخير و با رونق بازار . برابر قدرت حاکم
نظرات و روشهای ليبرالی، اين موهومات هم جان تازه ای 

   .... گرفته و معتقدان و هواداران بيشتری يافته است
نگرش ليبرال نيز به اين نوع جنايات اعتراض می کند، 
اما فقط بخاطر آن که غيرقانونی و بدون دادگاه صورت گرفته 
است؛ اما محکوميت به حکم دادگاه را از سوی همه دولتها 
عادی تلقی ميکند زيرا که قانونی است و نمی خواهد قداست 

انونی که برای اعتقاد به مبارزه حقوقی و ق. قانون را بشکند
نهادهای قضايی استقالل و اثری را قائل است که در واقعيت 

اين نگرش در . فاقد آن است، مشخصه ذهنيت ليبرالی است
واقع اسير ترتيبات نمايشی و تشريفاتی فريبنده ای است که 
قدرت تسلط خود آنها را مقرر و معمول داشته و بتصويب 

ا در قالب يک قانون اراده دولت بايد خود ر. "رسانده است
ابراز و بيان کند که بدست قدرت تدوين و وضع می شود؛ در 

چيزی بيش از يک واژه ميان تهی " اراده"غير اينصورت اين 
اما قدرت، در موارد استثنائی که کنترل بر " نخواهد بود

اعصاب خود را از دست می دهد، يا قصد قدرت نمايی و 
 هم نقض می کند، يا در ارعاب دارد، تشريفات مقرر خود را

مواردی که سرکوب از نوعی و در حدی است که حتی قوانين 
مقرر خود او هم اجازه آن را نمی دهد، اين کار را بدست 
نيروهای غيررسمی سرکوب بانجام می رساند تا در اقدامات 
خود با محدوديتی مواجه نباشد و مسئوليتی نيز متوجه آنان 

 بحث کسانی که فقط به قتل بدون به اين ترتيب تمامی. نباشد
دادرسی و دادگاه معترض اند، نه به نفس قتل، يک بحث 
شکلی از آب درمی آيد، زيرا در آن ماهيت اين عمل مورد 
بحث و اعتراض قرار نگرفته است، بلکه شکل قتل مورد 

اما بحث واقعی بر سر نفس کشتار کسانی است که . بحث است
. ده را بر اکثريت تحمل نميکنندسلطه و ستم اقليت حکومت کنن

...  
آيا می توان در برابر رژيم هايی که در کشتار مردم، حتی به 
ضوابط مقرره خودشان هم پايبند نيستند، فقط با زبان قانون و 

گفتگو کرد و آيا چنين رژيم هايی به " کلمات"منطق، فقط با 
اين زبان تمکين می کنند؟ پاسخ به اين پرسش از آنرو بايد 
سنجيده و جدی باشد که اين پاسخ هرچه باشد در تعيين مواضع 

  ■.و روشهای مبارزه اثر قطعی دارد
  

  ١٣٨۶ فرروردین ٣١تهران 
  
  
  
  

  خطاب به خوانندگان
  

 دو سال از  انتشار نشریه        نزدیک به
معبندی ما در پی ج. دانشجویی بذر می گذرد

سيل . از فعاليت دو ساله خود هستيم
رویدادهای گوناگون ایران و جهان و 
نيازهای تئوریک و عملی و ورود جنبش 
چپ دانشجویی به مرحله نوینی از تکامل 

ما . خود، بر اهميت  این جمعبندی می افزاید
بدنبال گسترش کيفی مطالب و رشد و 

 شتر آن با با نيازهای مبرم و روزانطباق بي
  .جنبش دانشجویی هستيمفعالين 

                                                                 
دین منظور نامه و پرسشنامه ای را برای ب

خواهيم فعالين، خوانندگان و دوستداران بذر 
ر ارائه یک تا با پاسخ به آن ما را دفرستاد 
.  کاملتر و همه جانبه تر یاری دهندجمعبندی

 ارسال لطفا نامه های خود را به آدرس زیر
  کنيد  

               com.gmail@١٣٨٤Bazr  
  

   دست اندرکاران نشریه دانشجویی بذر
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  تيه ورو و از پل م–پرالشز پاریس  واقع در گورستان  اثر حکاکی شده روی دیوار–بنای یادبود تاریخی جانباختگان انقالب 

  هنگاهی به تاریخچه اول ماه م
 

  ٢به نقل از نشریه بذر شماره 
 

  تهيه و تنظيم از سورنا هدایت
 آنگره انترناسيونال دو، مرآب از احزاب ١٨٨٩در سال 

و سازمانهای آارگری جهان روز اول مه را به عنوان روز 
  . همبستگی جهانی طبقه آارگر برگزيد

اين روز برای گراميداشت مبارزات خونين آارگران 
 . انتخاب شد١٨٨٦آمريكا در سال 

پس از سرآوب اولين حكومت آارگری جهان در پاريس 
به نظر می رسيد شعله های سرخ برخاسته  از آمون پاريس 

اما ناگهان غريو تازه جنگ طبقانی . خاموش گشته است
سكوت را به هم زد اين بار  از نقطه ای ديگر و قاره ای 

جنبش مبارزات آارگران شيگاگو نقطه اوج نوينی در . ديگر
 .آارگری جهان را به ثبت رساند

 اعتصابات آارگری در آمريكا همه جا را ١٨٨٦در سال 
زنده «ی تحت شعارهای يی هايهر هفته راهپيما. فرا گرفته بود

سرنگون باد تخت و بارگاه و » «باد انقالب سوسياليستی
شبها . برگزار می شد» آارگران مسلح شويد» «خزانه

بانها را می پيمودند و چنين می راهپيمان مشعل بدست خيا
ميليونها زحمتكش بپا می خيزند، ببينيد به خيابان «: خواندند 

  آمده اند، مستبدين به خود می لرزند، چرا آه قدرتشان را برباد 
 زمانی آه. نقطه انفجار اين جنبش اول ماه مه بود»  .می بينند

و به پليس با آارگران اعتصابی يكی از آارخانه ها در شيكاگ
زد و خورد پرداخت و دو آارگر را به قتل رساند؛ هيجان 

نزديك به .  انقالبی آارگران را در سطح آشور در  برگرفت
 هزار نفر از ١٩٠ هزار آارگر به جنبش پيوسته بودند و ٣٤٠

   هزار آارگر به٨٠در شيكاگو . آنها در اعتصاب بسر بردند

. رد با پليس پرداختندآارگران قهرمانانه به نب. خيابانها ريختند
  .پنج کارگر لهستانی و يک کارگر آلمانی به خاک افتادند

سرانجام پليس به صحنه سازی پرداخت و انفجار يك بمب 
را بهانه قرار داد و تعرضی آه از قبل طراحی آرده بود را 

زندانها مملو از هزاران انقالبی و اعتصابی . به اجرا درآورد
اتحاديه «ابی آه از اعضای و رهبران جنبش اعتص. گشت

بود را دستگير و در همان ماه مه » انترناسيونال آارگران
سرانجام هفت تن از آنان را به . محاآمات آنها را آغاز آرد

جنبش بزرگی در سراسر جهان به دفاع از . مرگ محكوم آرد
اما بورژوازی آمريكا بيرحمانه آن رهبران را . آنان برخاست
سم تشيع جنازه رهبران جانباخته جنبش مرا. به قتل رساند

به . انقالبی آارگران با حضور نيم ميلون نفر برگزار شد
خيابان آمدن نيم ميليون نفر تخم وحشت را در دل بورژوازی 

  .آاشت
*****  

  :  در دادگاهدفاعيه  اسپايز از رهبران انقالبی کارگران
اگر شما فكر می آنيد می . خب، اينها عقايد من است «

وانيد اين عقايد را آه هر روز بيشتر ريشه می دواند درهم ت
شكنيد، اگر فكر می آنيد آه با زندانی آردن ما می توانيد به 
عقايد ما ضربه بزنيد، اگر فكر می آنيد آه مرگ جزای گفتن 
حقيقت است، پس من با سربلندی و جسارت بهای گزاف آنرا 

  »!جالدتان را صدا آنيد! می پردازم
لينك بيست و يكساله يکی ديگر از محکومان به دفاعيه 

من تكرار می آنم آه دشمن نظم موجودم و تكرار می «: اعدام
آنم آه با تمام قدرت تا زمانيكه نفس در سينه دارم با اين نظم 

از نظمتان بيزارم، از قوانين ! من از شما متنفرم. نبرد می آنم
دين خاطر بدار مرا ب. شما، از اقتدار مستبدانه شما، متنفرم

  »!بياويزيد
روزی خواهد آمد آه سكوت ما از زوزه های «: اسپايز

  ■» .امروز شما قدرتمندتر شود
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  نقد فيلم
  ادای دین به لمپنيسم

  ینگاهی به فيلم اخراجی ها ساخته مسعود ده نمك
  
  

   باربد کيوان
در جريان . اخراجی های ده نمكی خيلی زود اآران شد

به اندازه آافی بر سر اين فيلم تبليغ و سر جشنواره فجر امسال 
بنابراين تهيه آنندگان فيلم حاال با خيال راحت . و صدا شده بود

می توانستند اخراجی ها را روی پرده بفرستند و سودش را 
در مراسم پايانی جشنواره ديديم آه ده نمكی ظاهرا با . ببرند

حمله اآراه روی سن رفت و روشنفكران نخبه گرا را مورد 
قرار داد و بر جدايی تاريخی آنان از توده مردم و خواسته ها 

در آفيش تبليغاتی سر در  .و سليقه هايشان تاآيد گذاشت
فيلم منتخب تماشاگران : "سينماها نيز چنين می خوانيم

وای به حال : اگر چنين باشد واقعا بايد گفت". جشنواره فجر
ح طلب به حاال بعضی روشنفكران در نشريات اصال! ما

تجزيه و تحليل اخراجی ها می پردازند و چنين نتيجه گيری 
می آنند آه ده نمكی قدم در راه مخملباف گذاشته و آم آم دارد 

يكی از سينماگران، ورود ده نمكی را به ! سر عقل می آيد
زبان شريف سينما "جرگه خودی ها خوشامد گفته، از اينكه او 

ابراز خرسندی می "  آردهرا برای بيان عقايد خود انتخاب
  .آند

قضيه چيست؟ به نظر می آيد آه اين ميان، سوراخ دعا گم 
از تماشاگران راضی از اخراجی ها شروع آنم آه . شده است

صدای قهقهه شان از اول تا يكی دو سكانس پايانی فيلم به 
اين از جنس همان قهقهه هايی است آه حاال . گوش می رسد

شب از دهان آدم های مختلف ديگر صبح و شب و نصفه 
اس روی صفحه تلفن همراه . ام. هنگام خواندن جوك های اس

جوك آردن بدبختی ! یالكی خنديدن به چيزهای الك: می شنويم
رنگ خنده و ! ها و مسائل مهم برای خوش آردن دل خود

شادی زدن به استيصال و بن بست در حل آردن مشكالت ريز 

يك جور . سيستم دفاعی استخب، اين هم يك جور . و درشت
خيلی ها می گويند همين قهقهه ها و خنده های . دوای مسكن

هر چه . از هيچی بهتر است. سطحی و زودگذر هم خوبست
يادم می . باشد از افسردگی و دق آردن عمومی آه بهتر است

آيد آه مهران مديری هم در مصاحبه ای بزرگترين افتخارش 
. دم به خنديدن را جواب می دهدرا اين می دانست آه نياز مر

اين آه هيچ . ولی اين وسط يك چيز دارد فراموش می شود
باالخره اين جمع خندان بايد به اين . خنده ای بی محتوا نيست

فكر آنند آه هنگام تماشای يك فيلم دارند به چه می خندند؟ اين 
خنده ها آنان را به چه افراد و چه ارزش هايی عالقمند و 

 آند؟ و دست آخر، چه منافع و اهداف و ايدئولوژی نزديك می
  ای در آله شان فرو می شود؟

با روحيات و " نخاله"اخراجی ها ماجرای اعزام چند 
خصوصيات و زندگی لمپنی و حاشيه ای به جبهه جنگ ايران 

اين ماجرا از قرار در سال آخر جنگ اتفاق . و عراق است
جو عمومی شهرها عليه يعنی در دوره ای آه نه فقط . می افتد

اين جنگ ارتجاعی چرخش آرده بود و خيلی از مردم فهميده 
بودند آه حكومت به قيمت جان و مال مردم چه سودی از اين 
ماجرا برده، بلكه حتی در بين پايه های رژيم در جبهه ها نيز 

عدم پيشروی ها و شكست های اينجا و . تزلزل ايجاد شده بود
ولی در فيلم .  را نقش بر آب آرده بودآنجا، رويای فتح آربال

اين چند نخاله . ده نمكي، انگار آب از آب تكان نخورده است
از مريخ در يكی از محالت جنوبی تهران فرود آمده اند و به 

تصميم می گيرند ) بدون دليل(داليل شخصی و يا رفاقتی 
تقابلی آه در اينجا به وجود می آيد بين . راهی جبهه شوند

ت و فرهنگ لمپنی يا عشق التی با روحيه عرفانی و يا روحيا
تا جايی آه بين ! منطقی و منضبط رزمندگان اسالم است

بعضی ها خشكه مذهبی و . صفوف رزمندگان تفرقه می افتد
يا خشكه نظامی ترند و معتقد نيستند آه اين جور افراد می 

يك بعضی ها آه البته شامل . توانند تغيير آنند و متحول شوند
آخوند هم هست ذهن بازی دارند، دمكرات منش اند و می 

ماجراهای جبهه و ! خواهند هر طور شده اينها را متحول آنند
وحشيگری دشمنان بی چهره عراقی و در مقابل ايثار و 
مهربانی و شهادت خودی ها باعث می شود آه اين تحول به 

  .صورت گيرد) البته نه به خوشي(خوبی 
ن ها به عنوان چهره های اصلی فيلم از جلو انداختن لمپ

سينمای قبل و بعد از . جانب ده نمكي، البته آار بديعی نيست
آاری آه در . انقالب پر است از اين چهره ها و سوژه ها

. اصل ده نمكی انجام داده، نوعی ادای دين به لمپنيسم است
دقيقتر بگويم، اين ادای دين يك نظام به لمپنيسم است و اعالم 

م ريشه گی و همدستی اصول گرايان و سنت گرايانی آه بر ه
، در ی تكيه زدند با لمپنيسمی آه در مراآز شهر٥٧انقالب 

بافت های سنتی در حال تالشی و در حاشيه توليد ريشه دوانده 
آن چه قشر لمپن، يا لمپن پرولتاريا ناميده می شود، . بود

سرمايه داری بر تهيدستانی هستند آه در نتيجه تاثير ويرانگر 
اقتصاد سنتی روستايی و آشاورزی و صنايع آوچك شهری 
به حاشيه توليد رانده می شوند و به صورت جماعتی از 
بيكاران و ولگردها آه معموال قربانيان و حامالن رده اول 
. جرم و جنايت و بزهكاری های اجتماعی هستند نمود می يابند

ال فرهنگی خشن و بر اين قشر بی ثبات و بی آينده، معمو
در جهت گيری ميان سنت و تجدد، قشر . تهاجمی حاآم است

لمپن معموال جانب سنت را می گيرد و از مناسباتی آه با 
هجوم خود زندگی اش را به اين حال و روز درآورده متنفر 
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اين قشر تهيدست در مواجهه با تحوالت انقالبی و . است
يعنی از يك . دتالطمات اجتماعي، سمت و سوی مشخص ندار

طرف به خاطر موقعيت تحتانی و رنجهايی آه می برد 
ظرفيت آن را دارد آه زير پرچم نيروهای انقالبی و دگرگون 

از طرف ديگر، بخشی از . آننده شرايط جامعه متشكل شود
اين قشر مستعد پيوستن به نيروهای سرآوبگر ارتجاعی بوده 

توده های آارگر و بارها به عنوان چماق عليه صف انقالب و 
، ٥٧در جريان انقالب . و زحمتكش به آار گرفته شده است

ا انقالب همراه شد و آم نبودند افرادی با ببخشی از اين قشر 
اين خاستگاه طبقاتی آه به انقالبيون آگاه تبديل شدند و در 

بخش قابل . صفوف نيروهای چپ و دمكرات جای گرفتند
 به جريان مذهبی مسلط بر توجهی از قشر لمپن پرولتاريا نيز

جنبش پيوستند و بعد از انقالب به نيروی ضربت حاآمان تازه 
بخش آاهنده ای نيز تا پايان در . به قدرت رسيده تبديل شدند

اين نيروی ضربت تازه . خدمت رژيم سلطنتی قرار داشتند
و " آميته های انقالب"نفس در روزهای بعد از انقالب، در 

و نهادهای مختلف امنيتی و انتظامی و " سپاه پاسداران"سپس 
اين قشر، فرهنگ و زبان خاص . اداره زندان ها متشكل شدند

خود را آه ديگر رنگ و لعاب تند مذهبی هم به آن زده شده 
فرهنگ و ارزش ها و . بود در دستگاه حكومتی رواج دادند

ارزش گذاری هايی آه زمانی مختص به قشر محدودی از 
نال های قدرت و تبليغات عمومی و رسانه ها جامعه بود از آا

در مقاطع بحراني، افراد اين . در آل جامعه شيوع پيدا آرد
قشر به عنوان نيروی ضربت و سرآوب و در مقام شكنجه گر 
و بازجو، البته در آنار روشنفكران و آادرهای امنيتی 

  . حكومتي، خدمات بزرگی به حفظ و بقای نظام حاآم آردند
 بسياری از همدستان ديروز و همفكران ده نمكی و

اينست حداقلش . امروزش به اين قشر تعلق خاطر زيادی دارند
: آه با همان فرهنگ و سبك و سياق در جامعه ظاهر شده اند

يك فرهنگ . يك فرهنگ عقب مانده، سنتي، خشن و ضد زن
سرشار از عقده های ذهنی آه مرتبا از قطب زورگويی به 

لوطی "، يا از قطب یقطب مقابل چاپلوسی و توسری خور
 پس اين اوج. پرتاب می شود" ینامرد"به قطب مقابل " یگر

فريبكاری و دروغ است آه وقتی شخصيت اصلی لمپن 
اخراجی ها می خواهد به عراقی ها فحش به اصطالح 
ناموسی بدهد، آن فرمانده بسيجی جلو دهانش را می گيرد و به 
! زبان خوش حاليش می آند آه فحش دادن آار خوبی نيست

مگر نه اينكه فرهنگ آن فرمانده بسيجی و اين لمپن بخت 
مگر نه اينكه افراد بيشماری از . واقعيت يكی استبرگشته در 

قماش همين فرمانده بسيجی در همان سالها و تا همين امروز 
، يا در مقابل توده های معترض یدر مواجهه با زندانيان سياس

و ناراضی در آارخانه ها و شهر و روستا، به زبان لمپنی 
يسم حرف می زنند و تحقيرها و اهانت هايش آآنده از لمپن

اتفاقا ده نمكی در صحنه ای از اخراجی ها بند را آب . است
داده و فرهنگ و ارزش های خود را به شكل طبيعی رو آرده 

در اين صحنه، همان فرمانده بسيجی را همراه با جمع . است
اخراجی ها و چند بسيجی ديگر پشت يك وانت در راه رفتن به 

يكی .  خوانی استجمع در حال ترانه. خط مقدم جبهه می بينيم
اين ترانه ! است" حوريان بهشتي"از اين ترانه ها خطاب به 

آه لحنی لمپنی دارد و وصف الحال افراد ناآگاهی است آه با 
وعده رسيدن به وصال حوريان در صورت شهيد شدن راهی 
جبهه ها شده اند را همه مسافران جبهه منجمله همان فرمانده 

اين صحنه . رارت می خوانندبسيجی با شور و ح" با اخالق"

نه فقط به خوبی فرهنگ لمپنی رايج و مسلط و مشترك بين 
اين افراد را به نمايش می گذارد بلكه افشاگر نگاه اين جماعت 

  .    به زن به مثابه ابزار بهره آشی جنسی هم هست
برگرديم به اينكه می گويند ده نمكی با ساختن اين فيلم، پا 

اين حرف از يك نظر . گذاشته استدر جای پای مخملباف 
مخملباف هم وقتی آه به فكر ساختن فيلم های . صحيح است

يعنی . افتاد، از صنعت مونتاژ به حداآثر سود برد" متفاوت"
بخش های قابل توجه از آثار سينمايی غرب را آه به نظرش 

مخملباف اين . تاثيرگذار آمده بود را در فيلم هايش آپی آرد
حاال ده نمكی هم . را با تبحر خاصی انجام دادمونتاژ آاری 

حداقل در يكی دو جای اخراجی ها راه مخملباف را دنبال 
بشين و پا "مثال سكانس مسخره و بی منطق . آرده است

در اين سكانس، پاسداری آه . ی مسئول گروه اخراجی ها"شو
از طرف يكی دو نفر از فرماندهان به خاطر حمايتش از گروه 

آه در جبهه دست به خرابكاری ناخواسته " وت هاالت و ل"
زده اند مورد سرزنش قرار گرفته، تصميم می گيرد خود را 

ی بی پايان "بشين و پا شو"بنابراين خود را با . تنبيه آند
بعد از چند حرآت، آخوند گروه هم آه . نظامی تنبيه می آند

. در ناراحتی او شريك است در آنارش بشين و پاشو می آند
آم آم دايره ای از همه بسيجی ها و پاسدار دور آنان درست 

اين صحنه آه منطق ! می شود آه با هم بشين و پاشو می آنند
مسخره ای دارد قرار است يك نقطه عطف داستان و يكی از 
.  عوامل متحول آننده و تاثيرگذار بر گروه اخراجی ها باشد

هبازيان آادر تصوير و حرآت دوربين و موسيقی فريدون ش
دست به دست هم می دهند و همه زور خود را می زنند آه يك 

اين صحنه را ده نمكی با همه . صحنه با ابهت و موثر بسازند
مخلفاتش از روی چند فيلم مختلف اآشن هاليوودی آه برای 

در . تبليغ تفنگداران دريايی آمريكا ساخته شده آپی زده است
" برداشت"دومين ! گيردچنين صحنه ای معموال باران هم می 

ده نمكی از سينمای غرب مربوط به سكانس تهييج بسيجی ها 
توسط يكی از فرماندهان برای قدم گذاشتن در ميدان مين 

در جريان جنگ ايران و عراق، اين مساله بارها اتفاق . است
افتاد و آخوندها و فرماندهان حاضر در جبهه، خيلی از جوانان 

. شتی يا با فشار به روی مين فرستادندرا با وعده های پوچ به
ده نمكی برای عظيم و موثر جلوه دادن چنين صحنه ای دست 

او دقيقا صحنه . شده است" ماتريكس"به دامن فيلم مشهور 
قهرمان فيلم ماتريكس برای ساآنان " مورفيوس"سخنرانی 

را اينبار با يك پاسدار و گروهی بسيجی " زايون"شهر 
با همان چرخش .  با همان زاويه دوربين.بازسازی آرده است

بايد ". آرين"و حرآت دوربين روی جمعيت با استفاده از 
. قبول آرد آه ده نمكی نيز در آپی زدن نيمچه استعدادی دارد

اين را در سكانس های پايانی فيلم و ورود تانك عراقی به 
  .درمانگاه صحرايی هم می بينيم

 مشاهده اين آپی زدنها اما در ارزيابی از اخراجی ها، نه
اهميت درجه اول دارد و نه ازدحام شخصيت ها و ضعف 

مساله اصلي، . هايی آه  از اين زاويه گريبانگير فيلمنامه است
محتوای فريبكارانه و ارتجاعی اخراجی ها در پوشاندن ماهيت 
يك جنگ ضد مردمی و ويرانگر و وارونه جلوه دادن وقايع 

مشكل قهقهه ها و سرخوشی . تتاريخی به نفع حاآميت اس
تماشاگران اخراجی ها آنجاست آه به پذيرش يك تاريخ وارونه 

         ■. و دروغ در ذهن آنان آمك می آند
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  و" یخود بخودی ــ بورژوای"آگاهی 
  )بخش اول(  *کارگران" یآگاهی طبقاتی ــ کمونيست "
  

  پيام دامون
  سرآغاز

  
، درباره چگونگی ینيستدرجنبش کمو ازديرباز تا کنون،

تکامل آگاهی وعمل کمونيستی طبقه کارگر، دو ديدگاه وجود 
اين دو . یديدگاه اکونوميستی و ديدگاه مارکسيست: داشته است

، شکل یديدگاه، دو قطب کامال متضاد را درجنبش کمونيست
  .داده اند

 ):يميگوی نيزم ما جديدترين آنها را و(ازديد اکونوميستها 
شرايط عينی «را داشته که کارگران به خاطر نظرمارکس اين 
شيوه دگرگون «، نه تنها به شرايط زندگی خود و»زندگی شان

» کليت زندگی اجتماعی « آن، آگاهی می يابند، بلکه » یساز
شيوه های دگرگون «را نيزدرک می کنند و به چگونگی 

، شناخت یوازميان بردن نظام کنونی زندگی اجتماع» کردن
  )١. (می يابند

توده ها را، که   آنان مبارزات خودبخودی کارگران و
واکنش و مبارزه آنها درمقابل سرمايه دار، دولت سرمايه 

است را، تنها مبارزه ممکن  داران و نظام سياسی موجود
دانسته، اعتقاد دارند که کارگران با اين مبارزات خود 
. دانگيخته، بخودی خود به آگاهی ازکليت اجتماعی می رسن

آنان می گويند همين مبارزه موجود کارگران، چون در نفس 
است، بخودی خود قادراست نظام » یضد سرمايه دار«خود 

سرمايه داری را ملغی سازد و ما وظيفه داريم که تنها همين 
  ) ٢. (مبارزه موجود را به نظريه، برگردان و تبديل کنيم

ا کنار اکونوميستها تفکر و تئوری انقالبی مارکسيستی ر
های من درآوردی آن را از » نوآوري« و يا با ( می گذارند 

آنها ). درون تهی می کنند و جانمايه انقالبی آن را می گيرند
می گويند که از نظر مارکس، کارگران نيازی ندارند که 

، فلسفه ی، اقتصادیاصول اساسی و علمی انديشه های فلسف

 مارکس پايه ، که توسطیاصول سياست مارکسيست تاريخ و
از اين نظرات   درخالل پيکار خود بياموزند و،گذاری شد را

برای تحليل مبارزات خويش و جدال با خود بخودی بودن اين 
خود اين دانش را  جنبش وآگاهانه کردن آن بهره گيرند و

بدين . درضمن نبردهای خويش، خالقانه رشد وتکامل دهند
 نقش کارگران و ترتيب آنها نقشی برای تئوری انقالبی و

، درتکوين و یجنگ آنها با سرمايه داران يا نظام های ارتجاع
  . تکامل آن قائل نيستند

همينکه ما بگوييم که آگاهی : آنان به مارکسيستها می گويند
انقالبی کمونيستی به طور خودانگيخته درون کارگران بوجود 

ی بيرون از کارگران و توسط کارفکر اين آگاهی از نمی آيد و
کنندگان به درون کارگران برده می شود، ما به کارگران بی 

اصل اساسی  احترامی کرده ايم، روشنفکرپرست شده ايم و
ديالکتيک هگلی و مارکسيستی را که می گويد تغير و تکوين 

آنان . هر چيز از درون خودش می باشد را، زيرپا گذاشته ايم
ران به کارگ: با قيافه طرفداری از کارگران می گويند

روشنفکران احتياجی ندارند و خودشان به تنهايی مسائل 
برخی از آنان به . مبارزاتی خويش را حل می کنند

روشنفکران توصيه می کنند که بهتر است که آنها به کارهای 
فکری خويش بپردازند وسرخود را برای کارگران به درد 

  . نياورند
نده مبارزات اکونوميستها برای تشکيالت انقالبی رهبری کن

کارگران وتوده های شهر و روستا، جايگاهی قائل نيستند و به 
ستايش تشکالت صنفی کارگران چون سنديکا و اتحاديه می 
پردازند؛ وهمين تشکالت ويا چيزهايی مانند اينها چون مجمع 

که از نظرآنها غيراز زمان ( عمومی  يا تشکل شورايی 
م های جورواجور به آنها می را که نا) ٣) (انقالب بايد پديد آيد

دهند، برای نبرد با نظام سرمايه داری و براندازی آن، کافی 
  .می دانند

بخشی از اکونوميستها که به ظاهرحزب و سازمان 
کمونيستی را قبول دارند، اينگونه احزاب را تبديل به يک 
سنديکا و يا اتحاديه روشنفکری می کنند و درمورد مبارزات 

 همان مواضعی را می گيرند که بقيه کارگران کمابيش
و بيشتر اکونوميستهای جديد (اينان . اکونوميستها می گيرند

علل شکست سوسياليسم در کشور شوروی را به ) نيزهمچنين
می اندازند؛ وعموما » چه بايد کرد«گردن انديشه های کتاب 

با بادی درغبغب، مواضع منفعل و غير دخالتگرانه در مورد 
همه اکونوميستها، خيلی ساده، . گران می گيرندمبارزات کار

منکر نياز کارگران به حزب انقالبی ــ کمونيستی واقعی 
  .رهبری کننده نبردهای کارگران هستند

، تسليم شدن به یجوهراساسی انديشه های اکونوميست
آگاهی خود انگيخته و کنش خود بخودی است؛ و اين خود را 

دگاه اکونوميستی نشان می بهتر از هرجا درنتيجه نهايی دي
کنند و ) یمبارزه فکر(روشنفکران، روشنفکری . دهد

به اين ترتيب دو سوی ). یمبارزه کارگر(کارگران، کارگری 
  .  ديدگاه اکونوميستی شکل می گيرد» چپ«و» راست«

اکونوميستهای سويه راست، تماشاچيان وستايشگران جنبش 
 کارگران و توده و مبارزات خودبخودی اقتصادی و يا سياسی

حال اين جنبش ومبارزات . تشکالت آنها هستند ها و
خودبخودی اقتصادی و يا سياسی هرچه ميخواهد باشد وهر 

آنان به جای ستيز با جنبش . خواهد برود مهم نيستی کجا م
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خودانگيخته و منحرف کردن آن به سوی يک جنبش 
کمونيستی درمقابل جنبش خودبخودی سرتعظيم فرود می 

رند وآن را تقديس و تکريم می کنند و جنبش آگاه را آو
  .کنندی درعمل، فدای جنبش خودبخودی م

 برخی ازآنان که بورکرات هايی تمام عيارند، شادمانانه، 
 های صد تا يک غاز در مارکسيسم، در پيچ و» نوآوري«با 

زنند وبا ی تاب مباحث بی پايان روشنفکرانه غلت م
کنند و ی زی سرخود را گرم مانشعابگری و فراکسيون با

ی ی از يک نسل را به انفعال کشانده وهنوز هم ميبخشها
  .کشانند

اين کسان، مردمانی بس با تقوی و پرهيز کارانی عاقبت 
؟ و چون دوست ندارند که با پيروی ازانديشه های !انديشند

چه بايد «لنين در باب نقش آگاهی و عنصرآگاه در کتاب 
اسير روشنفکران و جامعه ای چون طبقه کارگر را » کرد

دهند که طبقه کارگر امر خودش را ی شوروی کنند، ترجيح م
اين . خودش انجام دهد و اينان در کار کارگران دخالتی نکنند

متواضعان قالبی که تواضع ظاهری شان به تفرعن واقعی 
شود، در عمل جنبش ی نسبت به کارگران و توده ها ختم م

تها و شعارهای نادرست خويش می کارگری را تابع خواس
خودشان به دنبال نيروهای بورژوايی و گاه امپرياليستی . کنند

راه ميافتند و در نهايت جنبش طبقه کارگر و توده ها را به 
خدمت نيروهای سياسی غيرکمونيستی و يا حتی ارتجاعی 

  . درمی آورند
، جنبش و ی، نسبت به آگاه»چپ«اکونوميستهای سويه 

کارگران و توده ها، و قوانين تکامل آن، بی توجه مبارزات 
ارج و ارزشی برای  مبارزات اقتصادی و سياسی . هستند

و پيکار انفرادی يا گروهی . کارگران و توده ها قائل نيستند
روشنفکران را جايگزين مبارزات کارگران و توده ها می 

آنان درمقابل ذهنيت و خواست خودانگيخته روشنفکرانه . کنند
به اين . بريده از جنبش توده ها، سر تعظيم فرود می آورند

يا به حال خود وامی  ترتيب آنان جنبش کارگران و توده ها را،
گذارند و درعمل به اکونوميستهای راست می سپارند و يا 
گمان می کنند که قادرند با شوکهای ناگهانی آن را به خدمت و 

  .  درآورندخواست و اراده روشنفکران وذهنيات آنها 
پيش ازهر چيز، بايد به اکونوميستها گفت که ازنظر 
ديالکتيک وهمچنين هگل، هرچند پايه واساس کنش، دگرگونی 
وتکامل هرشيئی و پديده ای درتضاد درونی خودش جای 
دارد، اما جنبش درونی هرشيئی و پديده ای نمی تواند بی 

، که آن ارتباط و پيوستگی با تحرک اشياء و پديده های ديگر
ازنظرهگل و . را مشروط ومحصورمی کنند، صورت  گيرد

ديالکتيک، حرکت، تحول و تکامل هر شيئی و پديده وهر 
تکامل ديگراشياء،  مفهوم معين، درارتباط باحرکت، تحول و
شود و اين پيوند و ی پديده ها و مفاهيم پيرامونش مشروط م

صورت مشروط شدن برمبنای قانون ديالکتيکی وحدت اضداد 
  )٤.(گيردی م

اما آيا اين تحول . اين آب است که بخار و يا  يخ می شود
سرما، که کيفياتی بيرونی ومتضاد با آب هستند،  بدون گرما و

گيرند، می تواند صورت ی و با آن در آميزش و وحدت قرارم
بگيرد؟ اين تضاد و پويش درونی دانه است که موجب تحول و 

اما آيا دانه بدون آب و خاک و هوا تکامل آن به گياه می شود، 
و نور که کيفياتی بيرونی نسبت به دانه و متضاد با آن هستند 

گيرند، قادراست که به ی و با آن در رابطه و آميزش قرار م
  گياه تکامل يابد؟ 

بنابراين ديالکتيک، بدون مناسبات و رابطه ای که ميان 
با اجزاء و بخش های متضادی که در يک کل هستند و 

می کنند، نمی تواند معنا  يکديگر رابطه و کنش متقابل پيدا
برای ديالکتيک مناسبات ورابطه ميان اجزا و . داشته باشد

بخش های يک کل همه دارای محتوی قانون يگانگی اضداد يا 
  .همان وحدت و تضاد بين گوناگونهاست

اين طبقه کارگربه عنوان انقالبی ترين طبقه درتاريخ است 
د با اشکال گوناگون مبارزات انقالبی خود وهمچنين که باي

رهبری مبارزات انقالبی ديگراقشار وطبقات شهر و روستا، 
با تحقق سوسياليسم وکمونيسم، هم آن طبقات را آزاد کند و هم 

اما طبقه کارگر نمی تواند به گونه . آزادی خود را تحقق بخشد
شارو طبقات از روابط خارجی اش با اق ای درخود و بی تاثير

برای اينکه طبقه .  اين امر مهم را به انجام رساند،ديگر
کارگربه عنوان يک طبقه اجتماعی تکوين و تکامل يابد و 
رهبرانقالب عليه نظام  کنونی گردد، بايد در فرايند تکوين 
خويش، با همه آنچه بيرون ازوی قرار دارد، وارد يک رابطه 

 و طبقه ای که بتواند وی پيوند و کنش متقابل گردد و از قشر
را درنبردش تکميل کند، بهره جويد و به هر قشر و طبقه 

  . تحت ستمي، برای آزاديش ياری رساند
 برای اينکه ما به چگونگی تکوين آگاهی و عمل مبارزاتی 
انقالبی کارگران پی ببريم بايد به شرايط زندگی و پيکار اين 

 را با خارج از خود روابط بيرونی اين طبقه. طبقه توجه کنيم
مورد کنکاش قرار داده و رابطه ميان تکوين درونی و تاثير 

  .بيرونی را بررسی کنيم
  

  الف ـ طبقه کارگر
  
   وضعيت عينی طبقاتی کارگران-١

، دوضد آشتی ناپذير يعنی  سرمايه یدرجامعه سرمايه دار
استخوان  داران و کارگران وجود دارند که هسته مرکزی و

تضاد  می سازند و بربستر ی اين جامعه رابندی تضادها
اساسی اين جامعه يعنی مالکيت خصوصی بروسائل توليد 

سرمايه داران، مالکين . واجتماعی شدن توليد شکل می گيرند
 سياسی و -اجتماعي-ابزار توليد و نيروی مسلط اقتصادي

فرهنگی اين جامعه هستند و ضد خود را نيز يعنی طبقه 
ر توليد است و ناگزيراز کارمزدوری کارگرکه فاقد ابزا

برای سرمايه دار است را در وابستگی و ) فروش نيروی کار(
طبقه کارگر همچينن بعنوان . تضاد با خود رشد می دهند

نيروی زيرسلطه، از راه وابستگی به سرمايه داران ومبارزه 
  . با آنها، رشد و تکامل می يابد

ی را برای شکل وضعيت عينی طبقه کارگر، شرايط  بنياد
گيری ذهنيت واحساساتی ويژه و آگاه شدن نسبی کارگران را 

استثمارعموما وحشيانه، شرايط بد و زمانهای . درخود دارد
طوالنی کار، جايگاه فرودست در کار و توليد، وجود رئيس 
ها، آقاباالسرها و فرمان بده های بيکاره فراوان، دستمزد 

ثمرات کار، سرگردانيهای ناچيز، حداقل بهره وری ازتوزيع 
، شرايط سخت یشغلی و تهديدات مداوم برای امنيت کار

زندگی تنگدستانه وفالکت بار در بيشتراليه های آن، که اين 
طبقه نه تنها رنج هولناک آن را احساس می کند ومی فهمد، 
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بلکه پيوسته آن را درقياس با وضع سرمايه داران و ديگر 
وضع منکوب . ماعی می سنجدگروه واليه ها و طبقات اجت

وتحقير شده درجامعه و درواقع هيچ بودن ازجنبه پايگان 
اجتماعي، پائين بودن سطح آموزش، سواد و بهداشت،  نبود 

فرزندانش، پس افتادگيهای  امکانات تفريحی برای او و
شرايطی است که برانگيزنده آگاهی اين طبقه و ... فرهنگی و

  ) ٥.(طبقات ديگرمی شود  ازصفوف اين طبقه تمايز بيانگر
، گردآمدن یتمرکز و کاردرتوليد کارگاهی يا کارخانه ا

انبوهی ازکارگران زير يک سقف، يا مرتبط بودن دريک 
مانند صنايع نفت يا (پيوستگی رشته ای صنعتی يا خدماتی 

، کسب مهارتهای )فوالد ومخابرات يا يک شرکت حمل ونقل
رين و صنعتی ترين ابزارها و پيچيده و نو و کار با پيشرفته ت

ماشينها، سازمان يافتگی دقيق ومنضبط ومنظم، همه وهمه آن 
ويژگيهای اساسی است که شرايط شکل گيری آگاهی کارگران 
با  را فراهم می کند واختالف ميان وضع عينی طبقه کارگر

  .ديگرطبقات را پديد می آورد
 يعنی ،یهمگون با اين شرايط مادی واجتماعی کار و زندگ

، کار و زحمت، ارتباط یيک جايگاه مشخص درتوليد اجتماع
عينی فعال ودگرگون کننده با اشياء و پديد ه ها ويک زندگی 
کمابيش همسان، گونه هايی ازآگاهی ويگانگی های روحي، 
روانی وعاطفی درميان تمام افراد طبقه پديد می آيد و رويهم 

سرشت، وذهنيتی رفته درافراد اين طبقه غريزه، احساسات، 
است واين يگانه شکل می گيرد که عموما ويژه خود کارگران 

انسان درکاخ  و کوخ «:گويدی جان مايه سخنی است که م
  ».متفاوت می انديشد

اين ذهنيت طبقاتی که برآمده از يک وجود ويژه است، با 
در گذر . ذهنيت يک دهقان يا يک برده، اختالفات اساسی دارد

 و شکلهای کار، توليد و زندگی و همچنين زمان ابزارتوليد
شيوه مناسبات اجتماعی انسانها با يکديگر تغيير می کند و اين 
اختالفها در شيوه های تفکر وانديشه و احساسات نشان خود را 

  . گذاردی برجای م
اما اين ذهنيت و منش ويژه طبقاتی تا آگاهی طبقاتی 

قه کارگر يک  طبزیرا نه. ، فاصله ای جدی داردیکمونيست
نه اين طبقه به تنهايی دراجتماع  کليت مطلقا يکدست است و

  .زندگی می کند
از يکسو، هرگونه اختالف بنيادی ميان اين شرايط درميان 
خود کارگران، برخی بخش بنديهای اساسی رادراين طبقه 

ازجهات مختلف  تضادهای درون طبقه کارگررا. ايجاد می کند
 پيشرو، متوسط و عقب مانده را و اقشار) ٦(شکل می دهد 

  . آوردی درميان طبقه پديد م
به اين ترتيب، وجود اجتماعی کارگران، به دليل اليه 

توليد ( بنديهای درون آن، از نظر وابسته بودن به شکل توليد 
 توليد متوسط و يا کارگاه های کوچک و يا -بزرگ صنعتي

رجه آگاهی ويا ازديد د) همين تقسيم بندی ها در بخش خدمات
 -کارگر ماهر(و تجربه و مهارت فنی و حرفه ای درکار

و يا همچنين سطح آموزش و )  و کارگرساده-کارگرنيمه ماهر
، ميزان دستمزد، حقوق ومزايا، شيوه ی زندگی و یسواد کالس

درجه برخورداری از رفاه،  فرهنگ، بهداشت وتفريح،  
ه خلق نمی شعور يکسان و يگانه ای در ميان افراد اين طبق

  . کند

از سوی ديگر، چون آگاهی طبقه کارگر بوسيله آگاهی 
، ذهنيت و جهان بينی ی که آگاهشده استعمومی ای احاطه 

وهمينگونه نگاههای کهنه، آيينها طبقه حاکم برجامعه است، 
وسنن واپس مانده او را دربرگرفته که محصول يک تاريخ 

تيبانی می شود طوالنی است و عموما توسط  آگاهی حاکم پش
 وهمچنين به طور نزديکتر، پيرامون اين طبقه، طبقات )٧(

خرده بورژوای شهر و ده  قرار دارند، پيوسته زيرسلطه 
رخنه و رسوخ آگاهی وجهانبينی طبقات حاکم، سنن وآيينهای 
واپس مانده وانديشه ها، احساسات، آرزوها و شيوه زندگی 

  .بقه قرارداردطيف های خرده بورژوای نزديک به اين ط
بنا براين، افراد طبقه کارگردرحاليکه در کل، ازنظر 
وجود شرايط عينی کار و زندگی و همچنين ازديد انديشه و 
احساسات، وجوه مشترکی با يکديگر دارند که آنها را ازديگر 
طبقات متمايز ميکند، درعين حال از درون دچارتضادهای 

د که آنها را و اليه گوناگون درشرايط اين کار و زندگی هستن
های درونی آنها را و در نتيجه کيفيت افکار و انديشه های آنها 

  .را، از يکديگرمتمايز می کند
همچنين درحاليکه شعور کل اين طبقه، ويژگيها 
وگرايشهايی مخصوص به خود دارد، که او را به گونه ای 

سازد،  نه تنها بطورعام ی غريزی بسوی سوسياليسم متمايل م
 نفوذ ذهنيت و جهان بينی طبقه حاکم وآداب وعادات زير

گذشته است بلکه بطور خاص نيزاقشاری ازاين طبقه که 
درموقعيتهای خاص ونزديک به اليه های خرده بورژوازی 
ولمپن ها هستند، تحت نفوذ ويژه افکار و انديشه ها، شيوه های 
نگرش و سبک زندگی اقشارخرده بورژوازی و لمپن ها 

  )٨.(يرندگی قرارم
  
    کارگران صنعتي-٢

 ی،گفته می شود که نه همه کارگران بلکه کارگران صنعت
تنها بخش طبقه کارگر به شمارمی آيند که از وضعيت خويش 

  .به آگاهی می رسند
 البته و در واقع درون طبقه کارگر، کارگران صنعتی 
متمرکز و وابسته به توليد بزرگ، مهمترين وآماده ترين بخش 

 که توان رسيدن به پيشرفته ترين سطح آگاهی از وضع هستند
خويش يعنی آشتی ناپذير بودن منافعشان با نظام سرمايه داری  

اما بايد گفت که اين اوال فرآيندی خوبخودی و . را دارند
مکانيکی نيست و صرف صنعتی بودن، تمرکز و وابستگی به 

ه نمی توليد بزرگ، آگاهی کارگران صنعتی را، آگاهی پيشرفت
ونه صرفا بخش اشرافی (برای نمونه، کارگران صنعتی . کند
، دراروپا و آمريکا، صنعتی ترين کارگران جهان هستند )آن

ولی خود اين موقعيت بخودی خود، آفريننده يک آگاهی 
ازماهيت تضادهای آشتی ناپذير سرمايه داری برای آنان نبوده 

  . است
رمنظور ما آگاهی چيست؟ اگ» آگاهي«دوم اينکه نيت ما از

« و » رهايی کل جامعه« و فهم چگونگي» کليت اجتماعي«از
باشد و » شرايط ازميان بردن شيوه کنونی زندگی اجتماعي

نه پيآمد يک حرکت » شرايط«باور داشته باشيم که تغييربنياني
تدريج گرا واصالح طلبانه که به چنين تغييری نخواهد 

خود «  است که» يکنش انقالب«  انجاميد، بل نتيجه يک
نبوده بل آگاهانه و مستقل باشد، آنگاه بايد بگوييم اين » انگيخته
 حتی -آن آگاهي. تواند يک آگاهی کمونيستی باشدی تنها م
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 که ازشرايط زندگی برمی خيزد، ويژگيهای آگاهی -پيشرفته 
آگاهی کارگران صنعتی غرب، ). ٩(مورد نظر ما را ندارد 
  . آگاهی طبقاتی کمونيستی نيستعليرغم سطح پيشرفته آن،
، امری نسبی و چند گانه »صنعتي« افزون بر اين، مقوله 

است و موقعيت خاص کار ماهرانه با ابزارصنعتی درتوليد 
بزرگ، هر چند مهمترين شرط صنعتی بودن است، اما تنها 
يکی از شرايط عينی کارگر صنعتی را می سازد و اين مقوله، 

رايط  کار، دستمزد و وضعيت رفاه بطور کلي، روز کار و ش
و تفريح بهتررا  وهمچنين برخورداری ازفرهنگ، بهداشت

نسبت به ديگر اليه های کارگران، به عنوان پيامدهای موقعيت 
اما ميان کشورهای گوناگون . کارگرصنعتی در برمی گيرد

وهمچنين دريک کشورخاص، ميان درجه صنعتی بودن و 
  .ی رفاهی آن، تضاد وجود داردنسبت صنعتی بودن و پيامدها

ازيک طرف ميان درجه صنعتی بودن کارگردرکشورهای 
تحت سلطه با درجه صنعتی بودن درکشورهای امپرياليستي، 
تضاد وجود دارد وازطرف ديگر، حتی اگر وجه صنعتی را 
در نظر نگيريم، ميان شرايط جانبی ورفاهی صنعتی بودن 

در ضمن . وجود استدراين دو دسته از کشورها، اختالف م
درون کشورهای صنعتی و همچنين کشورهای تحت سلطه، 
ميان درجه صنعتی بودن گروه های مختلف کارگران صنعتی 

حرکت . و پيامدهای جانبی ورفاهی آن، تضاد وجود دارد
ناموزون رشد آگاهی کمونيستی درميان کارگران صنعتی در 

طه و يک کشور تحت سلطه وميان کشورهای مختلف تحت سل
ميان اين کشورهای و کشورهای امپرياليستی غرب، نشان 
ازنبود يک رابطه مکانيکی و خودبخودی ميان صنعتی بودن 

  . و آگاهی کمونيستی دارد
اگراز اين ديدگاه نگاه کنيم در جهان و طی سده بيستم، 
درآغاز، کارگران صنعتی روسيه که به اندازه کارگران 

نبودند و دستمزد پايين » صنعتي« انگلستان و فرانسه و آلمان
و شرايط کار و زندگی سخت تری داشتند و درکشوری که 
سرمايه داری آن عقب مانده وساخت فئودالی درآن قدرتمند 
بود، زندگی می کردند و درپی آن کارگران چين که حتی کمتر 
ی از کارگران روسی نسبت به کارگران اروپايی و آمريکاي

دند، نقش پيشروتری نسبت به بو»  رفاه«و در» صنعتي«
کارگران صنعتی غرب، درجذب، عملی کردن، پيشبرد و 

  )١٠.(تکامل آگاهی کمونيستی داشتند
درايران دردوره هايی ازرشد مبارزه کارگران، کارگران 

ترو يا کارگران کمتر صنعتی و  صنعتی با شرايط رفاهی پائين
بواسطه فشارهای شرايط کار و زندگی ( حتی خدماتی 

نسبت به کارگران صنعتی و توليد ) وشرايط مبارزه طبقاتی 
البته نه لزوما آگاهی (بزرگ نقش پيشروتری در آگاهي، 

کما اينکه در دوره کنونی . تشکل و مبارزه داشتند) کمونيستي
مرکز ثقل مبارزه، عموما درون کارخانه ها و کارگاه های 

ای صنعتی است و نه کارخانه ه کوچک صنعتی و يا کمتر
صنعتی بزرگ و کارگران شرکت خدماتی اتوبوسرانی بنا به 
داليی چون شرايط  خاص آن رشته و تاريخچه و سنت 
مبارزه، نقش پيشروتری در مبارزه و خواستهای سنديکائی 
داشته و دارند تا مثال کارگران صنايع نفت و يا ماشين سازی 

 ٥٧ها که از نيروهای قدرتمند طبقه کارگردر زمان انقالب 
  ) ١١.(بودند و در آينده نيزخواهند بود

 به اين ترتيب گفتن اين که کارگر صنعتی بودن به خودی 
ورد، چشم پوشی از تمامی ی آخود آگاهی کمونيستی ببار م

تضادهای درونی اين مقوله و رشد و تکامل ناموزون آگاهی 
  .کمونيستی دارد

همچنين درادامه ميتوان گفت خود کارگران صنعتی 
اليه بندی دارند و هر چند اين کارگران در سنديکاها و نيز

اتحاديه های کارگری با يکديگر برای خواستهای اقتصادی و 
کنند، اما درآگاهی سياسی ی سياسی کارگران متحدانه مبارزه م

عمومی و مبارزه سياسی درسطح اجتماع، در دورانهايی 
ن بدي. درصفوفشان شکاف می افتد و ازهم متمايز می شود

ترتيب بخشی از کارگران صنعتی به جريانهايی می پيوندند که 
  .خرده بورژوايی و بورژوايی هستنند

 کارگران آگاه تشکيل دهنده حزب بلشويک درروسيه، 
اما اينها همه  کارگران . ازصنعتی ترين بخشهای روسيه بودند

افزون بر کارگران متوسط و عقب . صنعتی روس نبودند
گران صنعتی درسازمان منشويک ها و مانده، بخشی ازکار
همچنين بخش مهمی ازکارگران که . اس آرها فعال بودند

کارگران صنعتی هم جزيی ازآنها بودند، درشوراهای کارگری 
 و پيش ازانقالب اکتبر، طرفدار ١٩١٧پس از انقالب فوريه 

  .  آر ها بودند-منشويک ها و اس
مونيستی در گروه کارگران متشکل در سازمانهای واقعا ک

و بخش .   بخشی ازکارگران صنعتی بودند٥٧ ـ ٦٠سالهای 
قابل توجهی از کارگران صنعتی در سازمانهای شبه 

همچنين بدليل نقش مذهب در . کمونيستی عضويت داشتند
ايران، بخشی از کارگران صنعتی درسازمان مذهبی 

.  فعاليت می کردند...  امتی ها، آرمان مستضعفين و -مجاهدين
 -نا براين آگاهی همه کارگران آگاه  صنعتي، آگاهی انقالبيب

کمونيستی نيست  بلکه دربهترين حالت آميزشی ازاين آگاهی  
  . و آگاهی های بورژوايی است

 در ايران ما، صنعتی بودن زمينه بسيار مهمی برای رشد 
فهم و درک کارگران  از موقعيت خودشان است و کارگران 

پيشروترين، آگاه ترين ومستعد ترين صنعتی وتوليد بزرگ، 
بخش طبقه کارگر برای فهم بنيانی وعميق ازوضعيت خويش 
بشمارمی آيند و بايد رهبران واقعی طبقه کارگر و تمامی توده 
های زحمتکش شهر وروستا، نابود گران نظام استثمارو 
برپاکنندگان سوسياليسم واساسی ترين راهبران به سوی 

اين درست نيست که بگوييم اين موقعيت اما . کمونيسم گردند
زندگي، به خودی خود و به گونه ای  وشرايط مادی توليد و

  .  کمونيستی می آفريند-یآگاهی انقالب سر راست، درآنها فهم و
بدينسان، شرايط عينی طبقه کارگر، در کل طبقه کارگر و 
بخصوص دربخش صنعتی آن سطوحی ازآگاهی را پديد می 

ای برای دريافت وفهم آگاهی و دانش علمی آورد که زمينه 
اما بهترين سطوح اين آگاهی نمی تواند که بگونه . می گردد

موقعيت  و» شرايط وجودي« ای همه جانبه، بنيادی و ژرف 
راستين اين طبقه درکار و توليد و اجتماع و سياست را بازتاب 

کليت «دهد چه رسد به اينکه اين موقعيت بتواند ادراک 
و نقش تاريخی طبقه کارگر را بازتاب دهد و يا » اجتماع

يک وجه توليد و يک نظام اجتماعی » یشيوه دگرگون ساز«
اما اگر چه اين آگاهی را ببار نمی . را به آن آموزش دهد

آورد، ولی اين شرايط  کار و زندگی و آگاهی نسبی 
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را به مبارزه ای خود بخودی  ازوضعيت خويش، طبقه کارگر
   ■.اران می کشاندبا سرمايه د

  
  افزوده ها

اين نوشته، دراصل، ادامه نوشته های پيشين، درنقد نظرات *
بنا بداليلی چند و از . می باشد» مارکس و سياست مدرن«کتاب

جمله اينکه می خواستيم به اين بحث شکل عمومی تری بدهيم، در 
بخشهای جدلی آن  بيشتر. نوشته اصلی تغيراتی چند صورت گرفت

با . آن کتاب، برخورد شد يد و به برخی نظرات بيرون ازحذف گرد
بی گمان، خواننده در . اين همه مايه اصلی نوشته پا برجا ماند

صورتيکه مباحث آن کتاب را خوانده باشد يا بخواند، متوجه اين 
اميد است که بتوانيم آن نوشته را درآينده به گونه . نکته خواهد گرديد

  .نده قرار دهيمای مستقل، دراختيار خوان
  
 ضمنا نه تنها واژه ها، عبارت ها وادبيات کنونی -١

اکونوميستها باصد سال پيش تغييری نکرده است، بلکه می توان 
گفت که پس ازشکست جنبش چپ درسطح جهانی و برگشت نگاه به 

پيش، همان  گذشته، اکونوميستها ورويزيونيستها، بسياردريده تراز
ار می برند که از طرف جريانهای افشا عباراتی را بک واژه ها و

. يا اکونوميستهای روسی بکار برده شد شده ای چون برنشتين و
 در ستيز با لنينيسم وکمونيسم، اکونوميستهای مدرن و! غريب نيست
  . نياکان فکری خويش، اعاده حيثيت می کنند پسامدرن، از

  
 نگاه کنيد به نظرات محسن حکيمي، اين شکل کارگری -٣و٢

 ضد تئوری انقالبی مارکسيستی و. افته وشرمگينانه  پسامدرنيسمي
است که ديالکتيک را مسخ کرده » ديالکتيسيني«یو. نيزحزبيت

. می کند» پروسه«را تابع مطلق عينيت و» نقشه« است و تئوری و
واکونوميسم را به ) اکلکتيسم(او قرو قاطی گری و درهم نگری 
، »چه بايد کرد« لنين درکتاب جای نظرات ديالکتيکی و مارکسيستی

  .پيش می گذارد
   
ـ هرچند درشرايط کنوني، بواسطه درگيرنبودن چپ در يک ٤

در داخل کشور بسيار مشکل است که درستی ها  پراتيک تمام عيار
ولی از آن عملی که واقعا موجود . و نادرستی ها را دسته بندی کرد

 دارد، می توان آنچه گاه تنها به شکل فکر و نظريه وجود است و
گفت که به طور کلي، اکونوميستهای منفعل راست که در شرايط 
کنونی انحراف عمده جنبش چپ هستند، علی ظاهر، به اساس 
تغيير،  يعنی تضاد درونی شی يا پديده در تغيير و تکامل، پربها می 
دهند و نقش شرايط، يعنی عوامل خارجی را انکار می کنند و يا به 

به نقش » چپ«ی اکونوميستهای اراده گرا.  دهندآن کم بها می
، درتغيير و تکامل شئی يا پديده ، پر یشرايط، يعنی عوامل خارج

بها می دهند ونقش اساس تغيير، يعنی عوامل داخلی را انکار می 
هردوجريان در نفی ديالکتيک . کنند و يا به آن کم بها می دهند

  .ماترياليستی وحدت نظر دارند
       
رخی کسان يا سازمانها درجنبش چپ می گويند که تنها  ب-٥

، بخشی ینداشتن ابزار توليد کافی است که فرد يا افراد يا اليه هاي
پا » یدرهم نگر«اين طرفداران . از طبقه کارگر به شمار بيايند

ونه حتی کم درآمدترين (فشاری می کنند که مهندسين، پزشکان 
اين دسته . ارگر انگاشته شوندو يا معلمين بخشی از طبقه ک) آنها

التقاط گرا فراموش می کند که در تشخيص افراد يک طبقه، 
موقعيت و نوع مالکيت نسبت به ابزار توليد هر چند شرط بسيار 

درواقع شروط . مهمی است اما تنها يکی از شروط  شمرده می شود
بنيادی که در تعيين جايگاه هر فرد و وابستگی طبقاتی موثر است 

 - ٢ موقعيت ونوع مناسبات مالکيت با ابزار توليد -١رت از عبا

 ويژگيها -٣)  سود، بهره يا دستمزد (شيوه مبادله نيروی کار
)  فکری يا جسمی ويا درجه آميختگی اين دو(درچگونگی کار

فرمانده و فرمان (وشرايط کار و موقعيت و رتبه کاری واجتماعی 
درفرآيند ) از اين پايگانبر، صاحب پايگانی اجتماعی يا بی بهره 

 اندازه و سهم از توزيع ثمرات توليد -٤بخش توليد يا خدمات 
به اين ترتيب، درحاليکه پزشکان ). ميزان سود يا دستمزد(اجتماعی 

يا مهندسين فاقد ابزار توليد وحقوق بگير، ازجهت موقعيت کلی 
ک نسبت به ابزار توليد ونفس حقوق بگير بودن با طبقه کارگر در ي

رده قرارمی گيرند، از جهات ديگرچون شرايط کار و موقعيت 
اجتماعی ونحوه زندگی وتفاوت فاحش دستمزد و درنتيجه اختالف 
بسيار زياد در شرايط رفاه، بعلت تضادهای ميان شرايط آنها و 
شرايط طبقه کارگر، بعنوان يک قشر يا طبقه، بخشی ازطبقه کارگر 

. ده بورژوازی محسوب می شوندبه شمار نمی آيند و بخشی از خر
اشراف « يا» يقه سفيد« کارگران وقتی ما ميان خود کارگران، از

ياد می کنيم، چگونه بايد مهندسين و پزشکان را بايد » یکارگر
  .بخشی ازکارگران بيانگاريم

معلمين به اقشار زحمتکش جامعه تعلق دارند، ولی شرايط 
ه  منفردانه و غير ، شيویکاری چون وجه مطلقا مسلط کار فکر

متمرکز کار، اساسی ترين وجوه اختالف آنان با کارگران را شکل 
بين شيوه های انديشه، جهان بينی وسبک زندگی فرد . می دهند

گرايانه معلمان وجمع گرايی کارگران دربخش خدمات، تفاوت های 
ماهوی وجود دارد بين معلمان و کارگران صنعتی بخش توليد، اين 

معلمان اليه های تحتانی خرده بورژوازی . شتر می شودتفاوتها بي
اين . واز نزديکترين متحدين کارگران هستند ولی کارگر نيستند

درهم نگری وعدم تمايزگذاشتن درمرزها و صفوف طبقات، عموما 
با تهی کردن مارکسيسم از جانمايه انقالبی  و رفرميستی کردن آن 

  .پيوند نزديک دارد
        
جهت اساسی از يکديگر   درونی طبقه کارگرازدو تضادهای-٦

 از جهت رقابتی که در وابستگی به کنش -الف: تفکيک می شوند 
سرمايه و تقاضا برای کارميان کارگران ايجاد می شود و باعث می 
شود که کارگران برای پيدا کردن کار، حفظ کار و تداوم آن و 

با يکديگر شوند و فراراز حاشيه  نا امن بيکار شدن، درگيررقابت 
قيمت نيروی کارو شرايط فروش آن را به ضرر کارگران و به نفع 

اين امر در ايران و در دوره کنونی به . سرمايه دارپايين بياورند
شدت رايج شده است و خصال ناپسندی را ميان کارگران متوسط  

 ازجهت شرايط درونی خود -وعقب مانده دامن زده است  ب
 از وابستگی به صنايع بزرگ يا رشته های -١: ندکارگران که عبارت

صنعتی و کار در بخش توليد بزرگ و يا خدمات بزرگ و درجه 
 ماهر،  نيمه -مهارتهای فني، که کارگران را به سه بخش صنعتي

نيمه ماهر و ساده تقسيم می کند و به اين ترتيب بخش های -یصنعت
از جهت حرفه  -٢پيشرو، متوسط وعقب مانده را ايجاد می کند 
  ميزان سواد -٣...  معين برقکار، جوشکار، تراشکار، قالب بند و

و درجه تحصيالت که در صنايع بزرگ وخدمات در ايران 
کارگران صنعتی و ماهر به مرور مرزهای قبلی را پشت سر می 

بيشتر اين صنايع حداقل سطح سواد را ديپلم تعيين کرده اند .  گذارند
تمزد که اکنون متوسط  باالترين ميزان دستمزد  يا از جهت دس-٤و. 

 ٤٠٠، چيزی حدود یدرميان کارگران صنعتی رسمی يا غير رسم
   .باشدی  هزار تومان درماه م٥٠٠تا 

  
زيرا هم رژيم  شاه . گوييم عموما و نه به گونه ای مطلقی  م-٧

با اتکا به آيين ها و سنن ما قبل اسالم ايران با برخی ازآداب وسنن 
می در ستيز بود وهم رژيم اسالمی به ياری آداب وسنن اسالمی اسال

  . با برخی سنن وآداب ماقبل اسالمی ايران می ستيزد



  ١٧شماره    بذر    صفحه
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 اليه ای ازکارگران عموما گرايش به کارهای  توليد کوچک -٨
مغازه ای براه می اندازند وابتدا نيمه . يا خرده فروشی پيدا می کنند

ارمغازه برايشان گرفت، کار وقت کارآنرا انجام می دهند واگرک
. کارخانه را رها می سازند وهمان مغازه داری را پی می گيرند

کارگران کارگاه های کوچک صنعتی يا توليدی های پوشاک و 
همچنين شاگردان خرده فروشی يا کلی فروشی برمبنای فرهنگ 
جاری تمايل دارند که پس از دوره ای اگر توانستند، سرمايه ای 

براه ... ودشان کارگاه يا توليدی يا خرده فروشی وجورکنند وخ
اين گونه آميزش ها که در هرنظم سرمايه داری ناپالوده . بيندازند

وجود دارد وموجب آميزش افکار و انديشه های کارگران با اليه 
های خرده بورژوازی است، در دوره جمهوری اسالمی چندين 

ونه تنها (زکارگران بخش درخوراهميتی ا. برابرافزايش يافته است
ايران به کارگرانی دوکاره وگاه چند ) کارگران بلکه کارمندان نيز

کار می ... ازيک سو در کارخانه، کارگاه و. کاره تبديل شده اند
، رانندگی ماشين ی، مزرعه داریکنند و از سوی ديگربه مغازه دار

  . می پردازند... وخريد وفروش ماشين، سکه، ارز و
ايد بگوئيم که ما آگاهی نوع پرودونيسم و نوع ـ دراينجا ب٩

لنين دريکی اززير نويس . باکونينيسم را آگاهی کمونيستی نمی دانيم
از پرودون با نام تئوريسين کارگری ياد » چه بايد کرد«های کتاب 

اينک، اکونوميستهای ضد لنين  که از کل کتاب، اين زيرنويس . کرد
اين . آن را يادآوری می کنندرا خوب به خاطر سپرده اند، مدام 

کسان که حافظه شان بخوبی اين نکات را به خاطر می آورد، 
فراموش می کنند که هنوز صف بندی جديد درجنبش چپ، به گونه 

اينان می خواهند با اين شيوه ها . ای کامل، صورت نگرفته بود
مارکسيسم را به يکی ازايدئولوژيهای کارگری درون طبقه 

حافظه اين کسان اصال  و ابدا نوشته لنين به نام . ندکارگرتقليل ده
  .را به خاطر نمی آورد» مارکسيسم ورويزيونيسم«

 هر چند نقش پيشرو در مبارزات انقالبی و دگرگون -١٠   
ساز ازدهه های آغازين سده ييستم تا کنون به دوش کشورهای تحت 

ين گونه سلطه در آسيا، آفريقا و آمريکای التين بوده است، اما ا
نيست که کارگران اروپا وامريکا، يک گيرنده تام درسهای مبارزات 

هنگام بحرانهای عمومی چون . در کشورهای تحت سلطه باشند
 امريکا، سالهای جنگ جهانی دوم ، مه ١٩٢٩بحران سالهای 

ما ناظرمبارزات پپشرو ١٩٧٠فرانسه و سالهای پس از در١٩٦٨
چون . بوده ايم... )  ــ پرتغالفرانسه( مريکا و اروپا آکارگران 

سخن ما بروی طبقه کارگرتمرکز يافته ، ما از جنبشهای ديگر چون 
  .نام نمی بريم... ، دانشجويان و یزنان، اقليتهای نژاد

  
  جمهوری اسالمی به اين نوع کارگاه ها، کارخانه ها و-١١

رشته های صنعتی چون صنايع نفت، انواع ماشين سازی های 
وشيمی ها، نيروگاه ها، صنايع توليد آهن و فوالد، سنگين، پتر

و رشته های خدماتی دولتی چون ...  آلومينيوم سازی ها و مس و
به شکل استراتژيک نگاه می کند و ... آب، برق و مخابرات و

از يک سودرراستای : سياستهای گوناگونی برآنها اعمال ميکند
ه قطعه کند سياستهای خصوصی سازی تالش می کند آنها را قطع

وهر تکه را به شرکتها يا پيمان کاری های مقاطعه کار بسپارد و به 
 اين ترتيب افزون بر برآوردن مقاصد اقتصادی خصوصی سازی و

لغو رسمی سازی کارگران، با ايجاد تضادهای تصنعی ميان 
ازسوی ديگر، سيستم . کارگران، مانع از اتحاد و يکدستی آنها شود

 و سختی به اين کارخانه ها و رشته های پليسی سفت امنيتی و
صنعتی و خدماتی اعمال می کند تا مانع مبارزه کارگران و رسوخ 

کند ی انديشه های انقالبی به درون آنها شود، اضافه براينها، سعی م
تا حدودی شرايط رفاهی اين کارگران را بهتر از بقيه کارگران نگاه 
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 !سرود انترناسيونال را فرا گيرید

آنرا وسيعا در تظاهراتها و تجمعات کارگری در اول ماه 
  !مه امسال پخش کنيد

 سرود انترناسيونال

 اوژن پوتيه

  دنيای فقر و بندگی              برخيز ای داغ لعنت خورده

  به جنگ مرگ و زندگی           شوریده خاطر ما را برده

   و بندآهنه جهان جور               باید از ریشه براندازیم

  هيچ بودگان هرچيز گردند      و آنگه نوین جهانی سازیم

  آخرین رزم ما                         روز قطعی جدال است

  )٢(نژاد انسانها                            استانترناسيونال

  خدا، نه شه نه قهرمان           برما نبخشند فتح و شادی

  در پيكارهای بی امان             با دست خود گيریم آزادی

  نعمت خود آریم به آف                تا ظلم از عالم بروبيم

  تا وقتيكه آهن گرم است             دميم آتش را و بكوبيم 

  آخرین رزم ما                         وز قطعی جدال استر

 )٢(نژاد انسانها                           انترناسيونال است

  اردوی بيشمار آار                       ا ما توده جهانيمتنه

  نه آه خونخواران غدار               داریم حقوق جهانبانی

  بر رهزنان و دژخيمان            غرد وقتی رعد مرگ آور

  تابد خورشيد نور افشان         در این عالم بر ما سراسر

  آخرین رزم ما                         روز قطعی جدال است

  )٢(نژاد انسانها                           انترناسيونال است


