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 ۲۹اكتﱪ  ۸ - ٢٠٢٠آبان ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

حمله به تجمع
بازنشستگان صنعت نفت

مصطفی اسدپور

روز دوشــنبه  ۵آبــان اجتـ ع گروهــی از بازنشســتگان ﴍکــت نفــت در اعـﱰاض بــه عــدم اجـرای
مصوبــه مجلــس از ســوی وزارتخانــه مربوطــه ،مــورد حملــه نیروهــای امنیتــی جمهــوری اســﻼمی
قـرار گرفــت .در عــرض مــدت کوتاهــی خیابانهــای اطـراف ســاخت ن ایــن وزارت نفــت بــه صحنــه
حملــه وحشــیانه نیروهــای امنیتــی بــه تعــدادی بازنشســته بــی دفــاع تبدیــل گردیــد .ﴎ و دســت
هــای شکســته و خونیــن بازنشســتگان اگــر یتوانســت نشــانی از »پیــروزی« چ قــداران مســلح و
ســازمان یافتــه امنیتــی باخــود داشــته باشــد ،دســت کــم ســندی بــر مســخره بــودن ایــن حکومــت
بــود ،پوزخنــدی رقــت انگیــز بــر حکومتــی کــه نــه مجلــس و قانــون و مصوبــه اش قابــل اعتـ د
اســت و نــه وزارت خانــه هایــش؛ حکومتــی کــه ﴎشــت و سیاســت آن ـرا دشــمنی بــا کارگــر و
زحمتکــش ،اســناد و مصوباتــش را در زبالــه دانــی رســانه هــای خــﱪی و حــرف حســابش را از
دهــان گروهبانهــای قلتشــن وقتــی از ﴎ و کــول مــردم بیدفــاع بــاﻻ میرونــد ،میتـوان خﻼصــه کــرد.
تــا روز قبــل ،زمانیکــه کارکنــان ﴍکــت نفــت را بــه بهانــه رســیدگی مجلــس و در انتظــار مصوبــه
مجلــس ﴎ میدواندنــد ،مجلــس ب ـرای خــود کســی بــه حســاب میامــد ،مصوباتــش قانــون و از
ارزش اجرایــی برخــوردار بــود ،مملکــت صاحــب داشــت ...و وقتــی طاقــت کارکنــان طــاق شــده
و راســا دنبــال ماجـرا را گرفتــه انــد ،وقتــی پــای حــق و احقــاق آن بــه میــان مــی آیــد ،در یــک
چشــم بهــم زدن ،قانــون و مجلــس بــه یــک قــاب دســت ل مــﴫف شــده نــازل میگــردد کــه بایــد
دور انداختــه شــود.
تــا روز قبــل ،همیــن مجلــس در زمــان تصویــب دســتمزدهای زیــر خــط فقــر و معافیــت کارگاه
هــای زیــر ده نفــر از قانــون کار در ارتفاعــات »منتخــب قاطبــه خلــل ناپذیــر مــردم« منــت
مﴩوعیــت میگذاشــت .ق ـرار بــود بــه نــام نامــی قانــون بــه داد مــردم برســد ،اقتصــاد را ﴎ و
ســامان دهــد ،بــر دولــت نظــارت اعـ ل ایــد ،اراده مــردم را در مبــارزه با دزدی و رشــوه و فســاد
و گرانــی ایندگــی کنــد؛ یــا دســت کــم ،مملکــت ﴎشــان را بخــورد ،هــر یــک اینــده پیگیــر آب
آشــامیدنی و دســتمزد معــادل معیشــت یــا بیمــه بیــکاری بـرای حــوزه رای خــود باشــند ... ،امــروز
بــا اولیــن گام ادعــای ﴍکــت نفتــی هــا زمانیکــه تعــداد هــر چــه بیشــﱰی از کارگـران و محرومــان
مطالبــات خــود را در اجت عــات مســتقیم خــود پــی میگیرنــد کل هیبــت مجلــس بــه عنــﴫی
مذبــذب ،تــو ﴎی خــور تبدیــل میشــود کــه بــه مصوبــات خــود پشــت میکنــد ،قــاذورات بــه هــم
میبافــد تــا ایــن هــم بگــذرد؛ میــدان را خالــی و بــا کـ ل میــل خــود را منحــل میکنــد ،اختیــار را
بــه گروهبانهــا ،باتــوم هــا و کهریــزک وامیگــذارد.
اوضــاع سیاســی ایــران حــدت میگیــرد .بزرگﱰیــن تحــول در موقعیــت طبقــه کارگــر و مــردم
زحمتکــش در اجت عــات اعﱰاضــی نهفتــه اســت کــه مــردم بــا زبــان خــود و بــا تکیــه بــه یکدیگــر
چنــگ در یقــه جمهــوری اســﻼمی میاندازنــد .ایــن اجت عــات بزرگﱰیــن ﴎمایــه مبارزاتــی مــردم
زحمتکــش علیــه جمهــوری اســﻼمی اســت .بایــد بــه هــر بهانــه و بــه هــر شــکل ممکــن بــه
اع ـﱰاض و رویارویــی بــا دوایــر دولتــی دامــن زد و از هــر اع ـﱰاض زمینــه اعﱰاضــات بعــدی را
گــرد آورد.
مســاله اصلــی و فــوری جمهــوری اســﻼمی در ﴍایــط حــاﴐ اعتـ د بنفــس و پتانیســل اعﱰاضــی
کارگـران و مــردم زحمتکــش و در ایــن مــورد معیــن کارکنــان و بازنشســتگان صنعــت نفــت اســت.
لیســت ادعاهــای بــر حــق و ســالها عقــب افتــاده کارگ ـران صنعــت نفــت طوﻻنــی اســت و بــا
ﴎایــت تجمــع و حــق طلبــی ســنگ روی ســنگ باقــی ی نــد.
امــا در نهایــت تکلیــف پارﳌــان نشــین هــای مــا چــه میشــود؟ در راه یــک انقــﻼب کارگــری
ابــواب جمعــی پارﳌــان ح ـﴩات ســخت جانــی هســتند کــه تــا آخریــن لحظــات هــم زحمــت
کــم یکننــد .کافــی اســت آنهــا را ﴎگــرم کــرد ،بــه بــازی گرفــت .هـ ن راهــی کــه هفــت تپــه
در پیــش گرفــت.
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حرف آخر را كارگر متحد میزند...
اع ـﱰاض مش ــﱰکی ک ــه ی ــک واقعی ــت را در مقاب ــل طبق ــه کارگ ــر ق ـرار داده اس ــت.
ای ــن واقعی ــت ک ــه عق ــب نش ــینی کارفرم ــا و دول ــت ،تعه ــد ب ــه ب ــرآورده ک ــردن
مطالبــات» ،عقــد قــرارداد«» ،قانــون« ،وعــده وعیــد و  ،...حکــم دادگاه علیــه
کارفرم ــا» ،محک ــوم میکن ــم« ه ــای مقام ــات دولت ــی و این ــده مجل ــس و »فش ــار«
و »اعــﱰاض« ارگانه ــای »کارگ ــری« دس ــت س ــاز و ....پش ــیزی ارزش نــدارد .ام ــروز
اینک ــه بع ــد از پی ــروزی ه ــر اعتص ــاب و اع ﱰاض ــی ،بای ــد منتط ــر برگش ـ اوض ــاع
ب ــه قب ــل ب ــود ،داده عموم ــی طبق ــه کارگ ــر ای ـران اس ــت .از نظ ــر طبق ــه کارگ ــر
ای ـران چ ــک ب ــی مح ــل از وع ــده وعی ــد و قان ــون و تعه ــد و ق ـرارداد و  ...کارفرم ــا و
دول ــت معتﱪت ــر اس ــت .طبق ــه کارگ ــر آموخت ــه اس ــت ک ــه ،اگ ــر ب ـرای مقابل ــه آماده
نباش ــد و س ــنگربندی نک ــرده باش ــد بع ــد از پی ــروزی ه ــر اع ـﱰاض و اعتصاب ــی ی ــا
بای ــد منتظ ــر دس ــتگیری ،زن ــدان ،ش ــﻼق خ ــوردن و اخ ـراج این ــدگان خ ــود باش ــد
و ی ــا در بهﱰی ــن حال ــت منتظ ــر ع ــدم پایبن ــدی ب ــه تعه ــدات دول ــت و کارفرم ــا!
شــاید مهمﱰیــن اعتصابــات اخیــر ،مــوج جدیــد اعتصــاب کارگــران در
پاﻻیشــگاههای گاز و نفــت و پﱰوشــیمی هــا اســت .مــوج جدیــد اعتصــاب
کارگــران در گاز پارســیان ،پﱰوشــیمی رازی ،عســلویه ،در پــارس جنوبــی و
پﱰوپاﻻی ــش کن ــگان ،در پﱰوش ــیمی رازی و دهل ـران ،در پاﻻیش ــگاه پارس ــیان ﻻم ــرد،
در نف ــت ف ــﻼت ،در نف ــت ش ــه ر ،تن ــگ بیج ــار ،و چش ــمه خ ــوش و  ...در اع ـﱰاض ب ــه
ع ــدم تعه ــد کارفرم ــا ب ــه وع ــده ه ــای خ ــود و ادام ــه ﴍای ــط اس ــفبار کار و زندگ ــی،
ﴍوع ش ــده اس ــت .کارگ ران ــی ک ــه مدت ــی قب ــل اعتص ــاب یک ه ــه خ ــود را ب ــا اع ــﻼم
موفقیــت آن و دســتیابی بــه  ۸۰درصــد مطالبــات خــود پایــان دادنــد ،دوبــاره
در اع ـﱰاض ب ــه ع ــدم اج ـرای تعه ــدات از ط ــرف کارفرم ــا دس ــت ب ــه اعتص ــاب زده
و اعــﻼم میکننــد »مــا کارگــران دیگــر بــه ایــن وعــده هــا اعتــ دی نداریــم و
اعتص ــاب ادام ــه دارد .بدی ــن ترتی ــب م ــا نفتگ ـران ب ــا اع ﱰاضا ــان در عس ــلویه،
در پــارس جنوبــی و پﱰوپاﻻیــش کنــگان ،در پﱰوشــیمی هــای رازی و دهلــران،
در پاﻻیشــگاه پارســیان ﻻمــرد و  ...دور جدی ــدی از اع ﱰاضا ــان را ا ٓغــاز کــرده و
ش ـ رمان ه ــزاران نف ــر میش ــود .م ــا ص ــدای اع ـﱰاض ه ــزاران ه ــزار کارگ ــر نف ــت
هس ــتیم ک ــه در اع ـﱰاض میجوش ــد«.
ای ــن ص ــدای طبق ــه کارگ ــری اس ــت ک ــه در مب ــارزه روزم ــره و لحظ ــه ب ــه لحظ ــه
خ ــود ،حاک ــم ب ــودن قان ــون جن ــگل در ای ــن مملک ــت و دل نبس ـ ب ــه وع ــده و
قان ــون و تعه ــد و ق ـرارداد و  ،...را تجرب ــه ک ــرده اس ــت .ص ــدای کارگ ران ــی اس ــت
ک ــه ح ــاﴐ نیس ــتند دس ــتیابی ب ــه ابتدای ــی تری ــن خواس ــت خ ــود را وارد س ــیکل
»اعتصــاب -وعــده -اعتصــاب« کننــد .ســیکلی از اعتصــاب ،وعــده هــای پــوچ
کارفرم ــا و ایندگان ــش در حاکمی ــت ،ی ــا اعتص ــاب ،ﴎک ــوب اع ـﱰاض ،دس ــتگیری،
زن ــدان ،ش ــکنجه ،اخ ـراج و  ...این ــدگان کارگ ـران ،تحمی ــل اس ــتیصال و رضای ــت
ب ــه وض ــع موج ــود!
ای ــن ص ــدای بخش ــی از طبق ــه کارگ ــر ای ـران اس ــت ک ــه ب ــه ق ــدرت خ ــود در تولی ــد
و ه ـراس جمه ــوری اس ــﻼمی از رودروی ــی آش ــکار ب ــا آن واق ــف اس ــت و انتظ ــار
اینک ــه رژی ــم و کارفرم ــا آنه ــا را مانن ــد بخش ــهای دیگ ــر طبق ــه کارگ ــر ﴎ بدوان ــد
را نداش ــت و ام ــروز ب ــه ای ــن واقعی ــت پ ــی ب ــرده ک ــه در غی ــاب حض ــور منظ ــم و
ب ــا ق ــدرت خ ــود در صحن ــه ،ﴎک ــوب و بگی ــر و ببن ــد ره ـﱪان و این ــدگان کارگ ــری
و وع ــده ه ــای پ ــوچ و ﴎدوان ــدن کارگ ـران ،تنه ــا و تنه ــا ج ــواب ب ــورژوازی ای ـران و
دول ــت این ــده آن ب ــه طبق ــه کارگ ــر در ای ـران اس ــت .ای ــن واقعی ــت ک ــه کش ــیدن
طبق ــه کارگ ــر ب ــه دور باط ــل »اعتص ــاب ،وع ــده ،اس ــتیصال« و »اعتص ــاب ،وع ــده،
اعتصــاب« تنهــا سیاســت »مســاﳌت آمیــز« و »غیــر ﴎکوبگ رانــه« جمهــوری
اس ــﻼمی در رابط ــه ب ــا طبق ــه کارگ ــر اس ــت.
بای ــد ای ــن دور باط ــل را شکس ــت! بای ــد ق ــدرت وادار ک ــردن حاکمی ــت و کارفرم ــا
و  ...ب ــه انج ــام تعهداتش ــان و تثبی ــت پی ــﴩوی ه ــا ،دف ــاع از دس ــتاوردهای ه ــر
اعتص ــاب و اع ـﱰاض ،را تضمی ــن ک ــرد .بای ــد اتح ــاد ،س ــازمان یافتگ ــی و قدر ن ــد
ک ــردن صف ــوف خ ــود را تضمی ــن ک ــرد .ای ــن تنه ــا اب ــزار و تنه ــا راه تضمی ــن تثبی ــت
پیــﴩوی هــا و تنهــا امــکان بســ ســدی در مقابــل تعــرض هــای آتــی بــه
معیش ــت و زندگ ــی کارگ ـران اس ــت .ای ـ ا تجرب ــه اعتصاب ــات کارگ ـران اراک ،هپک ــو،

ف ــوﻻد و هف ــت تپ ــه ط ــی دو س ــال اخی ــر نش ــان داد .تجربیات ــی ک ــه نش ــان دادن ــد
قان ــون یعن ــی ت ــوازن ق ــوا می ــان ای ــن طبق ــه و دش ــمنانش! نش ــان دادن ــد در ج ــدال
روزم ــره ب ــر ﴎ زندگ ــی و هس ــت و نیس ــت کارگ ـر ،ح ــرف آخ ــر را کارگ ــر متح ــد و
س ــازمان یافت ــه میزن ــد.
هف ــت تپ ــه در ای ــن می ــان نش ــان داد ب ــدون متح ــد ک ــردن و متح ــد ن ــگاه داش ـ
روزان ــه و دا ــی کارگ ـران ،ب ــدون ف راه ــم ک ــردن ﴍای ــط دخال ــت مس ــتقیم و دا ــی
کارگ ـران در پیش ــﱪد اعتص ــاب ،در مقابل ــه ب ــا توطئ ــه ه ــای کارفرم ــا و حاکمی ــت،
بــدون دخالــت مســتقیم در انتخــاب اینــدگان و ســخنگویان خــود و بــدون
تش ــکیل مجم ــع عموم ــی ن ــه از س ــازمان یاف ـ کارگ ـران ،ن ــه از پرداخ ــت حقوقهای
معوقــه خــﱪی بــود ،نــه از محاکمــه کارفرمــا و افشــا فســاد و رشــوه خــواری
نهاده ــا و مقام ــات حکومت ــی و ن ــه از آزادی و بس ــته ش ــدن پرون ــده این ــدگان و
حامیانش ــان! تجرب ــه ای ک ــه نش ــان داد کارگ ران ــی ک ــه در مجم ــع عموم ــی خ ــود
س ــازمان پی ــدا میکنن ــد و در مب ــارزه لحظ ــه ب ــه لحظ ــه خ ــود دخال ــت مس ــتقیم
میکنن ــد ،از ه ــم م ــی آموزن ــد و انتق ــال تجرب ــه میکنن ــد و خ ــودآگاه ت ــر میش ــوند،
حت ــی اگ ــر ب ــه ــام مطالباتش ــان نرس ــند ،ام ــا ق ــدرت متح ــد خ ــود در عق ــب زدن
تع ــرض ب ــورژوازی و دس ــتگاه ﴎک ــوب آن ،در ج ــارو ک ــردن ش ــورای اســﻼمی کار
و عوامــل حاکمیــت ،در دفــاع از اینــدگان خــود و  ...را ــام قــد بــه ایــش
میگ ــذارد.
تجربــه ای کــه نشــان داد میتــوان در مقابــل تــﻼش بــورژوازی بــرای تبدیــل
کارگ ـران اعتصاب ــی ب ــه عن ــاﴏ و ا ه ــای پ راکن ــده و ایزول ــه ش ــده در جامع ــه و در
انتظ ــار »الط ــاف باﻻی ــی ه ــا« ،کارگ ـران اعتصاب ــی را در مجم ــع عموم ــی ب ــه ه ــم
باف ــت و آن ــان را ب ــه تن ــی واح ــد و موج ــودی قدر ن ــد ب ـرای تحق ــق مطالب ــات خ ــود
تبدی ــل ک ــرد .ای ــن تنه ــا راه ــی اس ــت ک ــه در مقاب ــل کارگ ــر نف ــت ،خودروس ــازی،
گاز و پﱰوش ــیمی ب ـرای تبدی ــل ق ــدرت خ ــود در تولی ــد ،ب ــه ق ــدرت اجت ع ــی در
ج ــدال روزم ــره ب ـرای دس ــتیابی ب ــه مطالب ــات خ ــود ،ب ـرای وادار ک ــردن کارفرم ــا و
ایندگان ــش در حاکمی ــت ب ــه »تعه ــد ب ــه وع ــده ه ــا« و »قان ــون« ،ب ـرای اینک ــه
طبق ــه کارگ ــر در ای ــن ج ــدال ح ــرف آخ ــر را بزن ــد ،ق ـرار گرفت ــه اس ــت.

دنيا بدون فراخوان
سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و
بدون خطر سوسياليسم
به چه منجﻼبى
بدل ميشود..
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این شوره زار شخم خوردنی است...
تصاویــری از ایــن جنایــات کــه در مقابــل چشـ ن تــک تــک مــا هــر روز رژه میرونــد
و در پرتــو شــتاب بــرق آســا اطــﻼع رســانی دنیــای مجــازی ،مــا را لحظــه بــه لحظــه
ﴍیــک و شــاهد اشــای آخریــن جــان کنــدن هــا و تقﻼهــای مــرگ و زندگــی انســانها
در چنــگال نیــروی هــای انتظامــی و پلیــس هــا و مرزبــان هــا و امــواج دریاهــا و
قمــه آدم کشــی هــای اســﻼمی یــا زیــر گیوتیــن هــای فقرکشــی و خودکشــی هــا،
میکنــد ،بــه نحــو کرخــت کننــده ای خــود را بعنــوان جلــوه هــای روزمــره زندگــی
»نرمــال« قــرن بیســت و یکــم ،بــه پیکــره بﴩیــت تزریــق میکنــد و همــگان را
دعــوت بــه عــادت کــردن بــه زندگــی در ایــن شــوره زار قــرون وســطایی مــرگ و
تباهــی ،میکنــد .بــر ایــن ایــش تباهــی ،کــه در جهــان پیشــآ کرونــا هــم غالــب بــود،
مــرگ و میــر بــر اثــر اپیدمــی کرونــا و قربانــی شــدن بخــش هــای آســیب پذیرتــر
جوامــع انســانی را هــم بایــد افــزود.
برخــی از منتقدیــن توصیــه میکننــد کــه تصاویــر بــزرگ تــر را ببنیــم! میگوینــد کــه
جهــان امــروز باطــﻼق جنــون و توحشــی بــود کــه بــا اضافــه شــدن »فاجعــه جهانــی«
کرونــا ،فلــج شــده اســت .میگوینــد اضافــه شــدن ویــروس و اپیدمــی کرونــا ٬زندگــی
بــﴩی کــه مــدت هــا بــود مرزهــا و محدودیــت هــای طبیعــت و خــود بـرای بهــره
کشــی را یکــی پــس از دیگــری درهــم شکســته اســت ،در باطﻼقــی جنــون آمیــز تــر
فروبــرده اســت .وعــده میدهنــد کــه انتهــای ایــن پروســه کشــتار جمعــی ﴎانجــام
بــا »خردمنــد« شــدن انســان پایــان خواهــد یافــت! چ ـرا کــه بــﴩ و جهــان ناچــار
اســت بـرای بقــا »خردمنــد« شــود!
مســتقیم و غیرمســتقیم وعــده میدهنــد کــه علیرغــم مــرگ هــای میلیونــی و کیــس
هــای فاجعــه بــار در ایــن و آن گوشــه جهــان ،طبیعــت و ســیر رویدادهــا ﴎانجــام
از كرونــا جهــان دیگــری خواهــد ســاخت! جهــان نوینــی کــه بــا خــود و بــا طبیعــت
رابطــه هارمونیــک تــر و انســانی تــری داشــته باشــد و زندگــی انســانی را کمــی
عادﻻنــه تــر تقســیم و »مدیریــت« کنــد!
ادعــا میکننــد کــه ایــن »شــوره زار« ﴎانجــام و خودبخــود شــخم خواهــد خــورد
و ناچــار اســت از دل آن تخــم انســان و انســانیت دیگــری ،کــه بــه حکــم فشــار
واقعیــات کاشــته میشــود ،رشــد کنــد! آن روز شــانس اینکــه جهــان بتوانــد از عشــق
و آزادی و رفــاه و خــرد ،بــه تســاوی برخــوردار شــود ،زیــاد اســت!
ایــن روایــت کــه بــر واقعیــت زمخــت لجن ـزار مرگبــار امــروز تکیــه دارد ،دســت بــر
روی دردهــا و محدودیــت هــای واقعــی میگــذارد! هــم خشــونت و تخریــب هــا
واقعــی انــد و هــم زنجیرهایــی کــه پاهــا را بــه ایــن جهنــم قفــل کــرده انــد واقعــی
اســت .ایــن نیمــی از حقیقــت اســت .ایــن روایــت  ،ایــن بــن بســت و مســدود دیــدن
راه خــروج ،تنهــا و تنهــا بــر پنهــان مانــدن نیمــه دیگــر واقعیــت ،تکیــه دارد.
ایــن روایــت ،حتــی اگــر »راوی« اعتقــادی بــه خــدا و اخــرت نداشــته باشــد و عمــر
خــود را وقــف نجــات بــﴩ و بﴩیــت کــرده باشــد ،خــود را چــپ یــا راســت یــا
میانــه دنیــای سیاســت بدانــد و یــا بــی طــرف ،روایتــی مذهبــی گونــه اســت کــه
وعــده »پایــان شــب ســیه ســفید اســت« را میدهــد تــا درد امــروز را ســبک و قابــل
تحمــل تــر کنــد.
»ر الیســمی« کــه تســلیم وضعیــت موجــود شــدن و قبــول ســیر خودبخــودی
رویداهــا را ،بعنــوان تنهــا راه و تنهــا گزینــه واقعــی انتخــاب میکنــد! روایــت اســیر
و گرفتــاری اســت کــه بایــد اســارت خــود را بپذیــرد و تــﻼش کنــد کــه از آن ممکــن
تریــن گزینــه را ببینــد و بــه امیــد آن ،درد امــروز را تحمــل کنــد!
همهمــه ای از درون ظلمتــی بــی انتهــا بﴩیــت را محــاﴏه کــرده و دعــوت بــه
تســلیم میکنــد .دعــوت بــه قبــول ایــن کــه مــردم بــی پنــاه در راه ف ـرار خانوادگــی٬
قربانــی امــواج دریاهــا و مشــت و لگــد مرزبانــان شــوند؛ در تنهایــی زیــر چکمــه
و مشــت و لگــد پلیــس هــار آمریــکا یــا نیــروی انتظامــی ای ـران جلــو چش ـ نت
جــان بکننــد! هــر روز بــا بــاﻻ و پاییــن رفـ منحنــی کشــتار اپیدمــی کرونــا ،و آمــار
ســﻼخی اســﻼمی در فرانســه و میدانــداری خامنــه ای هــا و اردوغــان هــا و در صــف
مقــدم ٬گرزچرخانــی هــای ترامــپ ،امــروز را در انتظــار ناجــی طبیعــی یــا ملکوتــی،
بــه فــردا رســاند!
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در حالیکــه بیــش از یــک قــرن اســت کــه بــﴩ میداند
کــه در مقابــل خــرد و هارمونــی و عدالــت و انصــاف،
نــه طبیعــت یــا خــدا ،کــه دســتهای بــﴩ و بخــش
کوچــک و مینیاتــوری و معینــی از بــﴩ کــه »امــکان
بهــره کشــی« از نیــروی مولــد در دنیــای مــدرن،
امــکان بهــره کشــی از بــردگان مــزدی و طبعیــت »بــی
انتهــا« از اع ـ ق زمیــن تــا کهکشــان هــا و ســیارات
دیگــر را دارد ،ســد بســته اســت .میدانــد کــه ایــن
ســیرخودبخودی اوضــاع نبــود و نیســت کــه ایــن
جنــون جنایــت جهانــی را بوجــود آورده اســت .نیمــه پنهــان ،ایــن حقیقــت اســت کــه
پنهــان ماندنــش و پنهــان نــگاه داشـ آن ،تنهــا و تنهــا قبــول و رضایــت بــه بردگــی
دنیــای مــدرن را ،بعنــوان مناســبات طبیعــی بــﴩ بطــور کلــی ،توجیــه و بعنــوان
»رئالیســم« و راه هــای »کنــار آمــدن« بــا آن ،بــه اشــکال مختلــف و بــا غلظــت هــای
مختلــف تجویــز میکنــد.
ناگهــان قــوی تریــن گﻼدیاتورهــا ظاه ـرا بایــد همگــی ب ـرای بقــا در میــدان جنــگ
بــا هــم و بــا حیوانــات درنــده ،در محــﴬ خدایــان قــرن ،دیــروز بــرده دار و امــروز
ﴎمایــه دار ،تــا ابــد از هــم بکشــند تــا زنــده اننــد و یــا نظــاره گــر مــرگ هــم
باشــند تــا بلکــه بــرده داران پــس از بــه تــه رســیدن خزانــه بــردگان» ،خردمنــد«
شــوند .اگــر آن اســتادیوم هــا بــه نیــروی اســپارتاکوس و اسپارتاکیســت هــای زمــان
خــود شکســت ،ایــن اســتادیوم هــای میلیونــی و جهانــی ،چنــد قــرن بعــد از آن ،مــی
شــکند .صــدای شکس ـ آن از اعﱰاضــات در آمریــکا ،از اعتصابــات و اعﱰاضــات و
مقاومــت هــا در ایــران ،از شــورش هــا در عــراق و لبنــان و پاریــس و آتــن و ...
بــه خوبــی بگــوش میرســد .نــه آن زنجیــز هــا خــدادادی بــود و »طبیعــی« و نــه
ایــن »رئالیســم« و زنجیرهــای امــروز! نــه امــروز قــرون وســطی اســت و نــه کرونــا
طاعــون ٬کــه قابــل کنــﱰل و مهــار دســت بــﴩ زمانــه خــود نباشــد .اســپارتاکوس هــا
از تهـران و شــوش و خوزســتان و کردســتان تــا نیویــورک و ســیاتل و لنــدن و پاریــس و
آتــن و رم ،برخواهنــد خواســت! برخواســته انــد تــا پرچــم ایــن حقیقــت را کــه بردگــی
مــا نــه کار خــدا اســت و نــه کار طبیعیــت کــه کار بــﴩی اســت کــه امــکان بهــره
کشــی دارد ٬را بلنــد کننــد و ورق را برگرداننــد ،تــا پارﳌــان هــا و دفاتــر امــام هــا و
مســاجد و معابــد را دور بزننــد و خــود بــر ﴎنوشــت شــان حاکــم شــوند!
روایــت »رئالیســم« امــروز مــا ،در کنــار بیــان حقایــق زشــت و خشــونت و جنایــات
در جریــان ،ــی گویــد چ ـرا! کــدام بــﴩ! و کــدام بخــش از بــﴩ مســئول تولیــد
و بازتولیــد ایــن باطــﻼق جنــون اســت! ــی گویــد کــه میتــوان در مقابــل رونــد بــه
اصطــﻼح طبیعــی »خردمنــد شــدن« و »عاقــل شــدن« بــﴩ تشــنه و پــر اشــتها در
بهــره کشــی از انســان و طبیعــت ،ســد بســت! میتــوان در مقابــل قربانــی شــدن
تعــداد بیشــﱰی بــر اثــر کرونــا و در چنــگال پلیــس هــار آمریــکا و وحــوش نیــروی
انتظامــی ای ـران و قربانیــان جمعــی و خانوادگــی فراریــان از جنــگ و نــا امنــی و
طعمــه امــواج دریاهــا و مرزبانــان بــی رحــم ،ســد بســت!
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به یاد انقﻼب اكت ﱪ...
در فاصلــه انقــﻼب اکتــﱪ و قــدرت گیــری بلشــویکها و ﴎانجــام شکســت آن
تجرب ــه تاریخ ــی ت ــا ام ــروز ،طبق ــه کارگ ــر جهان ــی و بﴩی ــت در خ ــﻼء زندگ ــی
نک ــرده اس ــت .تح ــوﻻت ص ــد س ــاله گذش ــته ،مس ــتقل از ﴎنوش ــت انق ــﻼب اکت ــﱪ،
مه ــر ی ــک ج ــدال و کش ــمکش واقع ــی ،ج ــدال طبق ــه کارگ ــر ب ــا ب ــورژوازی حاک ــم
ب ــر جه ــان را ب ــر خ ــود دارد .طبق ــه کارگ ــر ب ـرای پی ــروزی در ای ــن ج ــدال ناچ ــار
اس ــت از تجرب ــه تاری ــخ خ ــود اس ــتفاده کن ــد ،از گذش ــته خ ــود و از ه ــر دو تجرب ــه
قیامه ــای خ ــود ،ه ــم کم ــون و ه ــم انق ــﻼب اکت ــﱪ در خدم ــت تاثی ــر گ ــذاری ب ــر
دوره حی ــات خ ــود ،ب ــر تح ــوﻻت و جن ــگ طبقات ــی کنون ــی و ب ـرای پی ــروزی س ــود
جوی ــد.
بــی تردیــد نــه بــرای مارکــس و نــه لنیــن ،مبــارزه طبقاتــی و مهمــﱰ از آن
پیــروزی طبقــه کارگــر و پایــان دادن بــه بردگــی مــزدی و پیــروزی انقــﻼب
کمونیس ــتی ،رون ــد خودبخ ــودی و محتوم ــی را ط ــی یکن ــد .ن ــه پی ــروزی انق ــﻼب
اکت ــﱪ و کم ــون بعن ــوان حلق ــه ای از تح ــوﻻت تاریخ ــی جامع ــه بورژوایــی ب ــر
ﴎ کارگ ـران و کمونیس ــتهای جه ــان ن ــازل ش ــدند و ن ــه شکس ــت آنه ــا حاک ــی از
»آم ــاده نب ــودن ﴍای ــط ب ـرای انق ــﻼب کارگ ــری« و ی ــا بیهودگ ــی ت ــﻼش طبق ــه کارگر
ب ـرای زی ــرورو ک ــردن ای ــن دنی ــای وارون ــه و بره ــم زدن بنیاده ــای سیس ــتمی اس ــت
ک ــه ب ــا س ــعادت و رف ــاه بﴩی ــت در تناق ــض اس ــت .ام ــروز پ ــس از گذش ــت بی ــش
از ص ــد س ــال از انق ــﻼب اکت ــﱪ جه ــان آم ــاده ت ــر از ه ــر دوره تاریخــی دیگ ــری
ب ـرای انق ــﻼب کارگ ــری اس ــت.
لنی ــن و مت ــد او در انق ــﻼب اکت ــﱪ ،ام ــروز ه ــم راهگش ــا و مت ــد کمونیس ــتها در
برخ ــورد ب ــه تح ــوﻻت ای ــن دوره ،برخ ــود ب ــه انقﻼب ــات و مب ــارزه طبقات ــی و در
تــﻼش ب ـرای رف ــع موان ــع انق ــﻼب کارگ ــری در ع ــﴫ م ــا اس ــت .مت ــدی ک ــه ب ــر
خ ــﻼف تص ــور بخ ــش اعظ ــم »مارکسیس ــتهای« دوره مع ــاﴏ منتظ ــر ف ـرا رس ــیدن
نوب ــت کمونیس ــم در س ــیر تکام ــل تاری ــخ ب ــه عن ــوان ج ــﱪ تاریخی نیس ــت .متدی
ک ــه نق ــش اراده انس ــان و تصمی ــم ب ـرای تغیی ــر وض ــع زندگ ــی و تاثی ــر گ ــذاری و
شــکل دادن بــه تاریــخ زندگــی خــود ،بخشــی از داده اش اســت و بــدون ایــن
نق ــش تص ــور پای ــان بردگ ــی و انق ــﻼب سوسیالیس ــتی از خیالپ ــردازی و دنبال ــه
روی از س ــیر ح ــوادث و در حاش ــیه تح ــوﻻت ق ـرار گرف ـ ف رات ــر ی ــرود.
تح ــوﻻت دوران اخی ـر ،رش ــد عظی ــم صنع ــت و تکنول ــوژی و عل ــم و دان ــش ب ــﴩی
در هم ــه زمین ــه ه ــا ،وف ــور تولی ــدات و ﴎمای ــه ه ــای عظی ــم جهت تامی ــن زندگی
مرفــه و ســعاد ند بــرای بﴩیــت امــروز در ﴎتــاﴎ جهــان ،چنــان افزایــش
یافت ــه اس ــت ک ــه در مخیل ــه نس ــلهای پیش ــین م ــا یگنجی ــد .ام ــا رک ــز ث ــروت
و ق ــدرت مال ــی و اقتص ــادی جه ــان در دس ــت اقلیت ــی ب ــورژوا و ت ــﻼش آنه ــا ب ـرای
تصاح ــب کام ــل امکان ــات زیس ــت بﴩی ــت در دس ــت خ ــود ،ش ــکاف عظیم ــی
می ــان طبق ــه کارگ ــر و ب ــورژوازی ایج ــاد ک ــرده و فاصل ــه طبقات ــی ه ــر روز بی ــش از
گذش ــته افزای ــش یافت ــه اس ــت .دنیای ــی ک ــه همزم ــان ب ــا وف ــور و اف زای ــش ث ــروت و
امکان ــات و ت ــوان تولی ــد کﻼن بﴩی ــت ،ب ــه معن ــی گس ــﱰش توح ــش و بربری ــت و
می ــزان اس ــتث ر کارگ ـران جه ــان توس ــط طبق ــه حاک ــم و افزای ــش فق ــر و مح ــدود
ش ــدن س ــهم طبق ــه کارگ ــر از تولی ــدات و امکان ــات موج ــود ،ب ــوده اس ــت .ای ــن
مبن ــا و اس ــاس مب ــارزات و اع ﱰاض ــات تاری ــخ مب ــارزه طبقات ــی در ــام ای ــن دوران و
از جمل ــه اس ــاس و پای ــه قی ــام کارگ ـران پاری ــس ،قی ــام بلش ــویکی روس ــیه و ت ــﻼش
ب ـرای تک ـرار آنه ــا در دوره مع ــاﴏ اس ــت.
هی ــچ دوره ای ب ــه ان ــدازه دوره م ــا چ ــه در بع ــد جهان ــی و چ ــه در جامع ــه ای ـران،
ﴍای ــط م ــادی سوسیالیس ــم و انق ــﻼب کارگ ــری ،ف راه ــم نب ــوده اس ــت .هی ــچ دوره
ای ب ــه ان ــدازه دوره م ــا تکنی ــک و صنع ــت و تکنول ــوژی رش ــد ﴎس ــام آور نداش ــته
و ﴍای ــط ب ـرای س ــازمان دادن جامع ــه کمونیس ــتی و تامی ــن بهﱰی ــن ،مرف ــه تری ــن
و آزادان ــه تری ــن زندگ ــی ب ـرای کل بﴩی ــت ،مهی ــا نب ــوده اس ــت .و هی ــچ دوره ای
بــه انــدازه دوره مــا بــورژوازی و حاکمیتهــای آن در ﴎاﴎ جهــان ،درنــده تــر،
ب ــی رح ــم ت ــر و متوح ــش و خش ــن ت ــر و همزم ــان آگاهان ــه ت ـر ،ض ــد کارگ ــر و
خودآگاه ــﱰ ب ــه مناف ــع خ ــود نب ــوده اس ــت .همزم ــان هی ــچ زمان ــی ب ــه ان ــدازه
دوره م ــا نف ــرت و بی ـزاری از زندگ ــی زی ــر س ــایه حاکمی ــت ﴎمای ــه از دمک راس ــی
غرب ــی و سیس ــتم پارﳌان ــی و ب ــه اصط ــﻼح ات ــکا ب ــه رای »آزاد م ــردم« ت ــا مدله ــای
ﴍقــی و ت ــا اس ــﻼمی آن ،ب ــاﻻ نب ــوده اس ــت .هی ــچ زمانــی بــه انــدازه دوره م ــا
تناق ــض می ــان نف ــس ای ــن سیس ــتمها و قوانی ــن جوام ــع کاپیتالیس ــتی ب ــا نی ــاز
جامع ــه ب ــﴩی ،ب ــا نی ــاز ب ــه زندگ ــی ﴍافتمندان ــه ،رف ــاه و آس ــایش و آزادی انس ــان،
برجس ــته نب ــوده اس ــت.
ــام تج ــارب تاریخ ــی از کم ــون پاری ــس ت ــا انق ــﻼب اکت ـﱪ ،ــام انقﻼبات ــی ک ــه
در حی ــات ب ــﴩ و ب ــه امی ــد بهب ــود و رف ــاه اتف ــاق افت ــاده اس ــت ،از جمل ــه و در
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تجرب ــه م ــا م ــورد انق ــﻼب  ٥٧ای ـران ه ــم ،نش ــان داده ان ــد ک ــه هی ــچ طبق ــه حاک ــم
و دولت ــی ق ــدرت را ب ــه کارگ ــر تقدی ــم یکن ــد .نش ــان داده ان ــد طبق ــه حاکم ــه،
ب ــورژوازی و اح ــزاب و ایندگان ــش حت ــی اگ ــر در دل تح ــول و انقﻼب ــی شکس ــت
بخورن ــد ،از ف ــردای ه ـ ن روز ت ــﻼش ب ـرای بازپ ــس گی ــری ق ــدرت ،ت ــﻼش ب ـرای
پ ــس گرف ـ دس ــتاوردهای آن انق ــﻼب و ت ــﻼش ب ـرای شکس ــت آن از دستورش ــان
خ ــارج یش ــود .ای ــن تح ــوﻻت نش ــان داده ان ــد ب ــا ﴎنگون ــی ی ــک حاکمی ــت ت ــازه
جن ــگ و دع ــوا و ج ــدال واقع ــی ب ـرای تعیی ــن ﴎنوش ــت و آین ــده جامع ــه ش ــدت
میگی ــرد .انق ــﻼب تنه ــا اولی ــن ق ــدم در ش ــکل دادن ب ــه آین ــده و ﴎنوش ــت جامع ــه
اس ــت .ای ــن تج ــارب نش ــان داده ان ــد طبق ــه کارگ ــر اگ ــر ب ــا پرچ ــم و سیاس ــت و
اف ــق انق ــﻼب خ ــود و ب ــا ح ــزب و س ــازمان مس ــتقل خ ــود در ای ــن تح ــوﻻت ﴍک ــت
نکن ــد ،اگــر بــه فاصلــه و تض ــاد مناف ــع خــود ب ــا س ــایر طبق ــات و جنبشــهای
سیاس ــی آنه ــا و اح زاب ــش در دل تح ــوﻻت دوره خ ــود آگاه نباش ــد ،کﻼه ــش پ ــس
معرک ــه اس ــت.
همی ــن حقای ــق ی ــک ب ــار دیگ ــر ب ــر درس ــتی مت ــد لنی ــن در انق ــﻼب اکت ــﱪ تاکی ــد
دارنــد .اینکــه انقــﻼب کارگــری متفــاوت از بقیــه انقﻼبــات طبقــات و اقشــار
ناراض ــی اس ــت و آن ـرا بای ــد س ــازمان داد .همی ــن تج ــارب میگوین ــد ای ــن انق ــﻼب
پیچ ــی در پیچه ــای تاریخ ــی و ی ــا حلق ــه ای در س ــیر رویداده ــا ب ــه عن ــوان ج ــﱪ
و حقای ــق تاری ــخ نیس ــت ک ــه خ ــود اتف ــاق بیفت ــد .انق ــﻼب کارگ ــری ب ــدون اراده
عنــﴫ فعالــه آن انقــﻼب ،بــدون نقشــه و تصمیــم انقﻼبیــون راســتین آن ،و
ب ــدون ت ــﻼش آنه ــا ب ـرای رف ــع موان ــع آن انق ــﻼب معی ــن ،ب ــدون تامی ــن و س ــازمان
دادن نی ــروی آن انق ــﻼب ،راه ب ــه جای ــی نخواهن ــد ب ــرد.
تاریــخ ب ــﴩ ش ــاهد انــواع اع ﱰاض ــات و طغیانه ــای ت ــوده ای و حتــی انقﻼبــات
پایی ــن علیــه بــاﻻ بــوده اســت ،انقﻼباتــی کــه در نتیجــه آن و نهایتــا ،طبقــه
کارگ ــر و محرومی ــن جامع ــه ،ب ــه موقعی ــت به ــﱰی ارتق ــا نیافت ــه ان ــد و آین ــده ای
به ــﱰ و زندگ ــی مرف ــه و انس ــانی ت ــری ،ب رایش ــان مهی ــا نش ــده اس ــت .ب ــی تردی ــد
کمونیس ــتها ت ــﻼش میکنن ــد ه ــر اع ـﱰاض ،ش ــورش و طغی ــان ب ــر ح ــق ت ــوده ای،
ب ــه پی ــروزی برس ــد ،ت ــﻼش میکنن ــد موقعی ــت طبق ــه کارگ ــر در دل ای ــن وقای ــع
بهبــود پیــدا کنــد ،تــﻼش میکننــد در دل هــر تحولــی بیشــﱰین امتیــازات از
حاکمی ــن توس ــط کارگ ـران و محرومی ــن جامع ــه گرفت ــه ش ــود .ام ــا هم ــواره اف ــق
انق ــﻼب کارگ ــری را در دل ای ــن تح ــوﻻت ف رام ــوش یکنن ــد .دخال ــت کمونیس ــتها
در تحــوﻻت دوره خــود از زاویــه تامیــن ﴍایــط و امکانــات پیــروزی انقــﻼب
کارگ ــری اس ــت .کمونیس ــتها پیگیرتری ــن نی ــروی ه ــر تح ــول انقﻼب ــی ب ــه نف ــع
پایی ــن هس ــتند ،پیگیرتری ــن نی ــرو ب ـرای اصﻼح ــات جه ــت زندگ ــی به ــﱰ طبق ــه
کارگ ــر و م ــردم مح ــروم هس ــتند ،ام ــا در ــام ای ــن تح ــوﻻت هم ــواره در تﻼش ــند
ک ــه ن ــه فق ــط در جنب ــش عموم ــی ح ــل نش ــوند ،بلک ــه موان ــع انق ــﻼب کارگ ــری
را رف ــع کنن ــد ،نی ــروی کارگ ـران و بخ ــش مح ــروم جامع ــه را زی ــر پرچ ــم ،اف ــق و
سیاس ــت خ ــود س ــازمان دهن ــد و اف ــق انق ــﻼب سوسیالیس ــتی خ ــود را گ ــم نکنن ــد.
کمونیســم اعــﱰاض عمیــق و ضــد کاپیتالیســتی طبقــه کارگــر و جریــان و
جنبشــی در دل ایــن طبقــه اســت .امــا اع ﱰاضــات روزمــره کارگــری علیرغــم
ارزش واﻻی آن تنه ــا زمان ــی میتوان ــد ب ــه چنی ــن ﴎانجام ــی برس ــد ک ــه ره ـﱪان ای ــن
اع ﱰاض ــات ،مارکسیس ــتهای ای ــن جنب ــش ،ح ــزب ب ــا نف ــوذ ای ــن طبق ــه ،ب ــر اس ــاس
نقش ــه و تصمی ــم خ ــود ب ـرای انق ــﻼب کارگ ــری ،مس ــیر اع ﱰاض ــات کارگ ــری را ب ــه
جهت ــی س ــوق دهن ــد ک ــه از دل آن ای ــن طبق ــه متح ــد ت ـر ،خودآگاه ــﱰ و ب ــه اف ــق
رهای ــی خ ــود متک ــی ش ــود.
امــروز شــاهد نقــش و وزن برجســته طبقــه کارگــر ایــران در فضــای سیاســی
و اجت ع ــی ای ـران ،ش ــاهد اع ﱰاض ــات کارگ ــری در جامع ــه ای ـران ،ح ــق طلب ــی و
عدالتخواهــی در ایــن طبقــه ،شــاهد ع ــروج رهــﱪان و فعالینــی هســتیم کــه
این ــده نق ــد عمی ــق نظ ــام کاپیتالیس ــتی و ت ــﻼش ب ـرای پای ــان دادن ب ــه بردگ ــی
م ــزدی و اس ــتث رند .ره ـﱪان ،فعالی ــن و کمونیس ــتهایی ک ــه از انق ــﻼب اکت ــﱪ و از
هم ــه تج ــارب ت ــا کنون ــی آن م ــی آموزن ــد.
مت ــد لنی ــن و مارک ــس در آن دوران ،مت ــد حکم ــت در دوره متاخرت ــر در برخ ــورد
ب ــه انق ــﻼب و ﴐوت انق ــﻼب کارگ ــری ،گنجین ــه ای عظی ــم و پش ــتوانه ای ب ــزرگ
ب ـرای ای ــن طبق ــه و کمونیس ــتهای آن اس ــت .ش ــبح انق ــﻼب کارگ ــری و ﴐورت و
نی ــاز آن چ ــون ش ــبحی ب ــر فض ــای سیاس ــی ای ـران در گش ــت و گ ــذار اس ــت .ای ــن
ش ــبح بای ــد روی زمی ــن س ــفت ،ب ــا ات ــکا ب ــه تج ــارب گ رانبه ــای انق ــﻼب اکت ــﱪ ،ب ــه
نی ــروی انقﻼب ــی دیگ ـر ،ب ــه اتح ــاد کمونیس ــتهای طبق ــه کارگ ــر در ح ــزب خ ــود
و ب ــه نقش ــه کمونیس ــتهای ای ـران ب ـرای س ــازمان دادن انق ــﻼب کارگ ــری تبدی ــل
ش ــود .دنی ــا ب ــه تک ـرار انق ــﻼب اکت ــﱪ محت ــاج اس ــت و تامی ــن ای ــن ام ــر ب ــه اراده
لنینیس ــت ه ــای دوره م ــا بس ــتگی دارد .زن ــده ب ــاد لنینیس ــم ،زن ــده ب ــاد انق ــﻼب
کارگ ــری!
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