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پنجشنبه ها منترش ميشود
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وید! د  ھان  ان  کار

حمله به تجمع 
بازنشستگان صنعت نفت

مصطفی اسدپور

ع  گروهــی از بازنشســتگان رشکــت نفــت  در اعــرتاض بــه عــدم اجــرای  روز دوشــنبه ۵ آبــان اجتــ
مصوبــه مجلــس از ســوی وزارتخانــه مربوطــه، مــورد حملــه نیروهــای امنیتــی جمهــوری اســالمی 
ن ایــن وزارت نفــت بــه صحنــه  قــرار گرفــت. در عــرض مــدت کوتاهــی خیابانهــای اطــراف ســاخت
حملــه وحشــیانه نیروهــای امنیتــی بــه تعــدادی بازنشســته  بــی دفــاع تبدیــل گردیــد. رس و دســت 
قــداران مســلح و  یتوانســت نشــانی از «پیــروزی» چ هــای شکســته و خونیــن بازنشســتگان اگــر 
ســازمان یافتــه امنیتــی باخــود داشــته باشــد، دســت کــم ســندی بــر مســخره بــودن ایــن حکومــت 
د  بــود، پوزخنــدی رقــت انگیــز بــر حکومتــی کــه نــه مجلــس و قانــون و مصوبــه اش قابــل اعتــ
ــر و  ــا کارگ ــرا دشــمنی ب ــی کــه رسشــت و سیاســت آن ــش؛ حکومت ــه های ــه وزارت خان اســت و ن
ــی رســانه هــای خــربی و حــرف حســابش را از  ــه دان ــش را در زبال ــناد و مصوبات زحمتکــش، اس
دهــان گروهبانهــای قلتشــن وقتــی از رس و کــول مــردم بیدفــاع بــاال میرونــد، میتــوان خالصــه کــرد. 
تــا روز قبــل، زمانیکــه کارکنــان رشکــت نفــت را بــه بهانــه رســیدگی مجلــس و در انتظــار مصوبــه 
مجلــس رس میدواندنــد، مجلــس بــرای 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 ماجــرا را گرفتــه انــد، وقتــی پــای حــق و احقــاق آن بــه میــان مــی آیــد، در یــک 
ل مــرصف شــده نــازل میگــردد کــه بایــد  چشــم بهــم زدن، قانــون و مجلــس بــه یــک قــاب دســت

دور انداختــه شــود.
تــا روز قبــل، همیــن مجلــس در زمــان تصویــب دســتمزدهای زیــر خــط فقــر و معافیــت کارگاه 
ــت  ــردم» من ــر م ــل ناپذی ــه خل ــب  قاطب ــات «منتخ ــون کار در ارتفاع ــر از قان ــر ده نف ــای زی ه
ــردم برســد، اقتصــاد را رس و  ــه داد م ــون ب ــام نامــی قان ــه ن ــود ب ــرار ب مرشوعیــت میگذاشــت. ق
ایــد، اراده مــردم را در مبــارزه با دزدی و رشــوه و فســاد  ل  ســامان دهــد، بــر دولــت نظــارت اعــ
اینــده پیگیــر آب  ایندگــی کنــد؛ یــا دســت کــم، مملکــت رسشــان را بخــورد، هــر یــک  و گرانــی  
آشــامیدنی و دســتمزد معــادل معیشــت یــا بیمــه بیــکاری بــرای حــوزه رای خــود باشــند، ... امــروز 
بــا اولیــن گام ادعــای رشکــت نفتــی هــا زمانیکــه تعــداد هــر چــه بیشــرتی از کارگــران و محرومــان 
ــه عنــرصی  ــد کل هیبــت مجلــس ب ــات مســتقیم خــود پــی میگیرن ع ــات خــود را در اجت مطالب
مذبــذب، تــو رسی خــور تبدیــل میشــود کــه بــه مصوبــات خــود پشــت میکنــد، قــاذورات بــه هــم 
ل میــل خــود را منحــل میکنــد، اختیــار را  میبافــد تــا ایــن هــم بگــذرد؛ میــدان را خالــی و بــا کــ

بــه گروهبانهــا، باتــوم هــا و کهریــزک وامیگــذارد.
ــردم  ــر و م ــه کارگ ــت طبق ــول در موقعی ــن تح ــرد. بزرگرتی ــدت میگی ــران ح ــی ای ــاع سیاس اوض
عــات اعرتاضــی نهفتــه اســت کــه مــردم بــا زبــان خــود و بــا تکیــه بــه یکدیگــر  زحمتکــش در اجت
عــات بزرگرتیــن رسمایــه مبارزاتــی مــردم  چنــگ در یقــه جمهــوری اســالمی میاندازنــد. ایــن اجت
ــه  ــه هــر شــکل ممکــن ب ــه و ب ــه هــر بهان ــد ب ــوری اســالمی اســت.  بای ــه جمه زحمتکــش علی
ــه اعرتاضــات بعــدی را  ــی دامــن زد و از هــر اعــرتاض زمین ــر دولت ــا دوای ــی ب اعــرتاض و رویاروی

گــرد آورد.
د بنفــس و پتانیســل اعرتاضــی  مســاله اصلــی و فــوری جمهــوری اســالمی در رشایــط حــارض اعتــ
کارگــران و مــردم زحمتکــش و در ایــن مــورد معیــن کارکنــان و بازنشســتگان صنعــت نفــت اســت. 
ــا  ــاده کارگــران صنعــت نفــت طوالنــی اســت و ب ــر حــق و ســالها عقــب افت لیســت ادعاهــای ب

نــد. ی رسایــت تجمــع و حــق طلبــی ســنگ روی ســنگ باقــی 
ــری  ــالب کارگ ــک انق ــود؟ در راه ی ــه میش ــا چ ــای م ــین ه ــان نش ــف پارمل ــت تکلی ــا در نهای ام
ــا آخریــن لحظــات هــم زحمــت  ــواب جمعــی پارملــان حــرشات ســخت جانــی  هســتند کــه ت اب
ن راهــی کــه هفــت تپــه  یکننــد. کافــی اســت آنهــا را رسگــرم کــرد، بــه بــازی گرفــت. هــ کــم 

ــت. ــش گرف در پی
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ــت را در مقابــل طبقــه کارگــر قــرار داده اســت.  اعــرتاض مشــرتکی کــه یــک واقعی
ــردن  ــرآورده ک ــه ب ــد ب ــت، تعه ــا و دول ــینی کارفرم ــب نش ــه عق ــت ک ــن واقعی ای
ــه  ــم دادگاه علی ــد و ...، حک ــده وعی ــون»، وع ــرارداد»، «قان ــد ق ــات، «عق مطالب
اینــده مجلــس و «فشــار»  کارفرمــا، «محکــوم میکنــم» هــای مقامــات دولتــی و 
ــروز  ــدارد. ام ــیزی ارزش ن ــاز و.... پش ــت س ــری» دس ــای «کارگ ــرتاض» ارگانه و «اع
ــد منتطــر برگشــ اوضــاع  ــروزی هــر اعتصــاب و اعرتاضــی، بای ــه بعــد از پی اینک
ــر  ــه کارگ ــر طبق ــت. از نظ ــران اس ــر ای ــه کارگ ــی طبق ــود، داده عموم ــل ب ــه قب ب
ایــران چــک بــی محــل از وعــده وعیــد و قانــون و تعهــد و قــرارداد و ... کارفرمــا و 
دولــت معتربتــر اســت. طبقــه کارگــر آموختــه اســت کــه، اگــر بــرای مقابلــه آماده 
ــا  ــی ی ــروزی هــر اعــرتاض و اعتصاب نباشــد و ســنگربندی نکــرده باشــد بعــد از پی
ــدگان خــود باشــد  این ــدان، شــالق خــوردن و اخــراج  ــد منتظــر دســتگیری، زن بای
ــا!  ــت و کارفرم ــدات دول ــه تعه ــدی ب ــدم پایبن ــت منتظــر ع ــن حال ــا در بهرتی و ی
در  کارگــران  اعتصــاب  جدیــد  مــوج  اخیــر،  اعتصابــات  مهمرتیــن  شــاید 
پاالیشــگاههای گاز و نفــت و پرتوشــیمی هــا اســت. مــوج جدیــد اعتصــاب 
و  جنوبــی  پــارس  در  عســلویه،  رازی،  پرتوشــیمی  پارســیان،  گاز  در  کارگــران 
پرتوپاالیــش کنــگان، در پرتوشــیمی رازی و دهلــران، در پاالیشــگاه پارســیان المــرد، 
در نفــت فــالت، در نفــت شــهر، تنــگ بیجــار، و چشــمه خــوش و ... در اعــرتاض بــه 
عــدم تعهــد کارفرمــا بــه وعــده هــای خــود و ادامــه رشایــط اســفبار کار و زندگــی، 
ــا اعــالم  هــه خــود را ب رشوع شــده اســت. کارگرانــی کــه مدتــی قبــل اعتصــاب یک
ــاره  ــد، دوب ــان دادن ــود پای ــات خ ــد مطالب ــه ۸۰ درص ــتیابی ب ــت آن و دس موفقی
ــه اعتصــاب زده  ــا دســت ب ــدات از طــرف کارفرم ــه عــدم اجــرای تعه در اعــرتاض ب
ــم و  دی نداری ــ ــا اعت ــده ه ــن وع ــه ای ــر ب ــران دیگ ــا کارگ ــد «م ــالم میکنن و اع
ــلویه،  ــان در عس ــا اعرتاضا ــران ب ــا نفتگ ــب م ــن ترتی ــه دارد. بدی ــاب ادام اعتص
ــران،  ــای رازی و دهل ــیمی ه ــگان، در پرتوش ــش کن ــی و پرتوپاالی ــارس جنوب در پ
ــرده و  ــاز ک ــان را آغ ــدی از اعرتاضا ــرد و ... دور جدی ــیان الم ــگاه پارس در پاالیش
ــت  ــر نف ــزار کارگ ــزاران ه ــرتاض ه ــدای اع ــا ص ــود. م ــر میش ــزاران نف رمان ه ــ ش

ــد.» ــرتاض میجوش ــه در اع ــتیم ک هس

ــه  ــه لحظ ــه ب ــره و لحظ ــارزه روزم ــه در مب ــت ک ــری اس ــه کارگ ــدای طبق ــن ص ای
ــده و  ــه وع ــ ب ــت و دل نبس ــن مملک ــگل در ای ــون جن ــودن قان ــم ب ــود، حاک خ
ــت  ــی اس ــدای کارگران ــت. ص ــرده اس ــه ک ــرارداد و ...، را تجرب ــد و ق ــون و تعه قان
ــیکل  ــود را وارد س ــت خ ــن خواس ــی تری ــه ابتدای ــتیابی ب ــتند دس ــارض نیس ــه ح ک
ــوچ  ــای پ ــده ه ــاب، وع ــیکلی از اعتص ــد. س ــاب» کنن ــده- اعتص ــاب- وع «اعتص
ــا اعتصــاب، رسکــوب اعــرتاض، دســتگیری،  ایندگانــش در حاکمیــت، ی ــا و  کارفرم
ــت  ــتیصال و رضای ــل اس ــران، تحمی ــدگان کارگ این ــراج و ...  ــکنجه، اخ ــدان، ش زن

ــود! ــع موج ــه وض ب

ــد  ــه قــدرت خــود در تولی ــران اســت کــه ب ایــن صــدای بخشــی از طبقــه کارگــر ای
ــار  ــت و انتظ ــف اس ــا آن واق ــکار ب ــی آش ــالمی از رودروی ــوری اس ــراس جمه و ه
ــد  ــد بخشــهای دیگــر طبقــه کارگــر رس بدوان ــم و کارفرمــا آنهــا را مانن اینکــه رژی
ــاب حضــور منظــم و  ــه در غی ــرده ک ــی ب ــت پ ــن واقعی ــه ای ــروز ب را نداشــت و ام
اینــدگان کارگــری  بــا قــدرت خــود در صحنــه، رسکــوب و بگیــر و ببنــد رهــربان و 
و وعــده هــای پــوچ و رسدوانــدن کارگــران، تنهــا و تنهــا جــواب بــورژوازی ایــران و 
ــت کــه کشــیدن  ــن واقعی ــران اســت. ای ــر در ای ــه طبقــه کارگ ــده آن ب این ــت  دول
ــده،  ــده، اســتیصال» و «اعتصــاب، وع ــه دور باطــل «اعتصــاب، وع ــر ب طبقــه کارگ
ــوری  ــه» جمه ــر رسکوبگران ــز» و «غی ــاملت آمی ــت «مس ــا سیاس ــاب» تنه اعتص

ــر اســت.  ــه کارگ ــا طبق اســالمی در رابطــه ب

ــا  ــت و کارفرم ــردن حاکمی ــدرت وادار ک ــد ق ــن دور باطــل را شکســت! بای ــد ای بای
ــر  ــتاوردهای ه ــاع از دس ــا، دف ــرشوی ه ــت پی ــان و تثبی ــام تعهداتش ــه انج و ... ب
ــد  ن ــی و قدر ــازمان یافتگ ــاد، س ــد اتح ــرد. بای ــن ک ــرتاض، را تضمی ــاب و اع اعتص
کــردن صفــوف خــود را تضمیــن کــرد. ایــن تنهــا ابــزار و تنهــا راه تضمیــن تثبیــت 
ــه  ــی ب ــای آت ــل تعــرض ه ــدی در مقاب ــ س ــکان بس ــا ام ــا و تنه ــرشوی ه پی
ا تجربــه اعتصابــات کارگــران اراک، هپکــو،  ــ معیشــت و زندگــی کارگــران اســت. ای

ــد  فــوالد و هفــت تپــه طــی دو ســال اخیــر نشــان داد. تجربیاتــی کــه نشــان دادن
قانــون یعنــی تــوازن قــوا میــان ایــن طبقــه و دشــمنانش! نشــان دادنــد در جــدال 
روزمــره بــر رس زندگــی و هســت و نیســت کارگــر، حــرف آخــر را کارگــر متحــد و 

ــد.  ــه میزن ســازمان یافت

ــگاه داشــ  ــردن و متحــد ن ــدون متحــد ک ــان نشــان داد ب ــن می ــه در ای هفــت تپ
ــی  ــی کارگــران، بــدون فراهــم کــردن رشایــط دخالــت مســتقیم و دا روزانــه و دا
ــت،  ــه هــای کارفرمــا و حاکمی ــا توطئ ــه ب کارگــران در پیشــربد اعتصــاب، در مقابل
ــدون  ــود و ب ــخنگویان خ ــدگان و س این ــاب  ــتقیم در انتخ ــت مس ــدون دخال ب
تشــکیل مجمــع عمومــی نــه از ســازمان یافــ کارگــران، نــه از پرداخــت حقوقهای 
ــواری  ــوه خ ــاد و رش ــا فس ــا و افش ــه کارفرم ــه از محاکم ــود، ن ــربی ب ــه خ معوق
اینــدگان و  ــده  ــه از آزادی و بســته شــدن پرون ــی و ن نهادهــا و مقامــات حکومت
ــود  ــی خ ــع عموم ــه در مجم ــی ک ــان داد کارگران ــه نش ــه ای ک ــان! تجرب حامیانش
ــتقیم  ــت مس ــود دخال ــه خ ــه لحظ ــه ب ــارزه لحظ ــد و در مب ــدا میکنن ــازمان پی س
میکننــد، از هــم مــی آموزنــد و انتقــال تجربــه میکننــد و خــودآگاه تــر میشــوند، 
ــام مطالباتشــان نرســند، امــا قــدرت متحــد خــود در عقــب زدن  ــه  ــی اگــر ب حت
ــالمی کار  ــورای اس ــردن ش ــارو ک ــوب آن، در ج ــتگاه رسک ــورژوازی و دس ــرض ب تع
ــش  ای ــه  ــد ب ــام ق ــود و ... را  ــدگان خ این ــاع از  ــت، در دف ــل حاکمی و عوام

ــذارد.  میگ

تجربــه ای کــه نشــان داد میتــوان در مقابــل تــالش بــورژوازی بــرای تبدیــل 
هــای پراکنــده و ایزولــه شــده در جامعــه و در  کارگــران اعتصابــی بــه عنــارص و ا
ــه هــم  ــی را در مجمــع عمومــی ب ــی هــا»، کارگــران اعتصاب انتظــار «الطــاف باالی
نــد بــرای تحقــق مطالبــات خــود  بافــت و آنــان را بــه تنــی واحــد و موجــودی قدر
ــازی،  ــت، خودروس ــر نف ــل کارگ ــه در مقاب ــا راهــی اســت ک ــن تنه ــرد. ای ــل ک تبدی
ــی در  ع ــدرت اجت ــه ق ــد، ب ــود در تولی ــدرت خ ــل ق ــرای تبدی ــیمی ب گاز و پرتوش
ــا و  ــردن کارفرم ــرای وادار ک ــات خــود، ب ــه مطالب ــرای دســتیابی ب جــدال روزمــره ب
ــه  ــرای اینک ــون»، ب ــا» و «قان ــده ه ــه وع ــد ب ــه «تعه ــت ب ــش در حاکمی ایندگان

ــه اســت.  ــرار گرفت ــد، ق ــن جــدال حــرف آخــر را بزن ــر در ای ــه کارگ طبق

دنيا بدون فراخوان 
سوسياليسم، 

بدون اميد سوسياليسم و 
بدون خطر سوسياليسم 

به چه منجالبى 
بدل ميشود..



ت  ۳۳۱
ح

٣
این شوره زار شخم خوردنی است...

ن تــک تــک مــا هــر روز رژه میرونــد  تصاویــری از ایــن جنایــات کــه در مقابــل چشــ
و در پرتــو شــتاب بــرق آســا اطــالع رســانی دنیــای مجــازی، مــا را لحظــه بــه لحظــه 
اشــای آخریــن جــان کنــدن هــا و تقالهــای مــرگ و زندگــی انســانها  رشیــک و شــاهد 
ــان هــا و امــواج دریاهــا و  ــروی هــای انتظامــی و پلیــس هــا و مرزب ــگال نی در چن
ــن هــای فقرکشــی و خودکشــی هــا،  ــر گیوتی ــا زی قمــه آدم کشــی هــای اســالمی ی
ــوه هــای روزمــره زندگــی  ــوان جل ــده ای خــود را بعن ــد، بــه نحــو کرخــت کنن میکن
ــگان را  ــد و هم ــق میکن ــت تزری ــره برشی ــه پیک ــم، ب ــت و یک ــرن بیس ــال» ق «نرم
ــن شــوره زار قــرون وســطایی مــرگ  و  ــه زندگــی در ای ــه عــادت کــردن ب دعــوت ب
ایــش تباهــی، کــه در جهــان پیشــآ کرونــا هــم غالــب بــود،  تباهــی، میکنــد. بــر ایــن 
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 باطــالق جنــون  و توحشــی بــود کــه بــا اضافــه شــدن «فاجعــه جهانــی» 
کرونــا، فلــج شــده اســت. میگوینــد اضافــه شــدن ویــروس و اپیدمــی کرونــا٬  زندگــی 
بــرشی کــه مــدت هــا بــود مرزهــا و  محدودیــت هــای طبیعــت و خــود بــرای بهــره 
کشــی را یکــی پــس از دیگــری درهــم شکســته اســت، در باطالقــی جنــون آمیــز تــر 
فروبــرده اســت. وعــده میدهنــد کــه انتهــای ایــن پروســه  کشــتار جمعــی رسانجــام 
بــا «خردمنــد» شــدن انســان پایــان خواهــد یافــت! چــرا کــه  بــرش و جهــان ناچــار 

اســت بــرای 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 رسانجــام 
از كرونــا جهــان دیگــری خواهــد ســاخت! جهــان نوینــی کــه بــا خــود و بــا طبیعــت 
ــی  ــانی را کم ــی انس ــد و زندگ ــته باش ــری داش ــانی ت ــر و انس ــک ت ــه هارمونی رابط

عادالنــه تــر تقســیم و «مدیریــت» کنــد! 

ــورد  ــد خ ــخم خواه ــود ش ــام و خودبخ ــوره زار» رسانج ــن «ش ــه ای ــد ک ــا میکنن ادع
ــار  ــم فش ــه حک ــه ب ــری، ک ــانیت دیگ ــان و انس ــم انس ــت از دل آن تخ ــار اس و ناچ
واقعیــات کاشــته میشــود، رشــد کنــد! آن روز شــانس اینکــه جهــان بتوانــد از عشــق 

ــاد اســت!  ــوردار شــود، زی ــه تســاوی برخ ــرد، ب ــاه و خ و آزادی و رف
ایــن روایــت کــه بــر واقعیــت زمخــت لجنــزار مرگبــار امــروز تکیــه دارد، دســت بــر 
ــت هــای واقعــی میگــذارد! هــم خشــونت و تخریــب هــا  روی دردهــا و  محدودی
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 
ــا  ــا راســت ی ــرده باشــد، خــود را چــپ ی ــت ک ــرش و برشی ــف نجــات ب خــود را وق
ــه اســت کــه  ــی گون ــی مذهب ــی طــرف، روایت ــا ب ــد و ی ــای سیاســت بدان ــه دنی میان
وعــده «پایــان شــب ســیه ســفید اســت» را  میدهــد تــا درد امــروز را ســبک و قابــل 

تحمــل تــر کنــد.  

الیســمی» کــه تســلیم وضعیــت موجــود شــدن و قبــول ســیر خودبخــودی  «ر
رویداهــا را، بعنــوان تنهــا راه و تنهــا گزینــه واقعــی انتخــاب میکنــد! روایــت اســیر 
و گرفتــاری اســت کــه بایــد اســارت خــود را بپذیــرد و تــالش کنــد کــه از آن ممکــن 

ــد!    ــروز را تحمــل کن ــد آن، درد ام ــه امی ــد و ب ــه را ببین ــن گزین تری
ــه  ــوت ب ــرده و دع ــارصه ک ــت را مح ــا برشی ــی انته ــی ب ــه ای از درون ظلمت همهم
تســلیم میکنــد. دعــوت بــه قبــول ایــن کــه مــردم بــی پنــاه در راه فــرار خانوادگــی٬

ــر چکمــه  ــی زی ــان شــوند؛ در تنهای ــی امــواج دریاهــا و مشــت و لگــد مرزبان قربان
نت  ــو چشــ ــران جل ــی ای ــروی انتظام ــا نی ــکا ی ــس هــار آمری ــد پلی ــت و لگ و مش
جــان بکننــد! هــر روز بــا بــاال و پاییــن رفــ منحنــی کشــتار اپیدمــی کرونــا، و آمــار 
ســالخی اســالمی 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!  

در حالیکــه بیــش از یــک قــرن اســت کــه بــرش میداند 
کــه در مقابــل خــرد و هارمونــی و عدالــت و انصــاف، 
ــش  ــرش و بخ ــتهای ب ــه دس ــدا، ک ــا خ ــت ی ــه طبیع ن
کوچــک و مینیاتــوری و  معینــی از بــرش کــه «امــکان 
بهــره کشــی» از نیــروی مولــد در دنیــای مــدرن، 
امــکان بهــره کشــی از بــردگان مــزدی و طبعیــت «بــی 
ــا کهکشــان هــا و ســیارات  ق زمیــن ت انتهــا» از اعــ
ــن  ــه ای ــد ک ــت. میدان ــته اس ــد بس ــر را دارد، س دیگ
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 داشــ آن، تنهــا و تنهــا قبــول و رضایــت بــه بردگــی 
ــوان  ــه و بعن ــی، توجی ــور کل ــرش بط ــی ب ــبات طبیع ــوان مناس ــدرن را، بعن ــای م دنی
«رئالیســم» و راه هــای «کنــار آمــدن» بــا آن، بــه اشــکال مختلــف و بــا غلظــت هــای 

مختلــف تجویــز میکنــد.    

ــدان جنــگ  ــرای بقــا در می ــد همگــی ب ناگهــان قــوی تریــن گالدیاتورهــا ظاهــرا بای
بــا هــم و بــا حیوانــات درنــده، در محــرض خدایــان قــرن، دیــروز بــرده دار و امــروز 
ــرگ هــم  ــر م ــاره گ ــا نظ ــد و ی انن ــده  ــا زن ــد از هــم بکشــند ت ــا اب ــه دار، ت رسمای
ــد»  ــردگان، «خردمن ــه ب ــیدن خزان ــه رس ــه ت ــس از ب ــرده داران پ ــه ب ــا بلک ــند ت باش
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 
ــات و اعرتاضــات و  ــکا، از اعتصاب شــکند. صــدای شکســ آن از اعرتاضــات در آمری
ــن و  ...  ــس و آت ــان و پاری ــراق و لبن ــا در ع ــورش ه ــران، از ش ــا در ای ــت ه مقاوم
ــه  ــود و «طبیعــی» و  ن ــز هــا خــدادادی ب ــه آن زنجی ــی بگــوش میرســد. ن ــه خوب ب
ایــن «رئالیســم» و زنجیرهــای امــروز! نــه امــروز قــرون وســطی اســت و نــه کرونــا 
طاعــون٬  کــه قابــل کنــرتل  و مهــار دســت بــرش زمانــه خــود نباشــد. اســپارتاکوس هــا 
از تهــران 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 بــرشی اســت کــه امــکان بهــره 
کشــی  دارد٬  را بلنــد کننــد و ورق را برگرداننــد، تــا پارملــان هــا و دفاتــر امــام هــا و 

مســاجد و معابــد را دور بزننــد و خــود بــر رسنوشــت شــان حاکــم شــوند!  

روایــت «رئالیســم» امــروز مــا،  در کنــار بیــان حقایــق زشــت و خشــونت و جنایــات 
ــد  ــدام بخــش از بــرش مســئول تولی ــد چــرا!  کــدام بــرش! و ک ــی گوی ــان،  در جری
ــی گویــد کــه میتــوان در مقابــل رونــد بــه  و بازتولیــد ایــن باطــالق جنــون اســت! 
ــر اشــتها در  ــد شــدن» و «عاقــل شــدن» بــرش تشــنه و پ اصطــالح طبیعــی «خردمن
ــی شــدن  ــل قربان ــوان در مقاب ــت، ســد بســت! میت ــره کشــی از انســان و طبیع به
تعــداد بیشــرتی بــر اثــر کرونــا و در چنــگال پلیــس هــار آمریــکا و وحــوش نیــروی 
ــی و  ــا امن ــگ و ن ــان از جن ــی فراری ــی و خانوادگ ــان جمع ــران و قربانی ــی ای انتظام

طعمــه امــواج دریاهــا و مرزبانــان بــی رحــم، ســد بســت! 
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به یاد انقالب اكترب...

ــت آن  ــام شکس ــویکها و رسانج ــری بلش ــدرت گی ــرب و ق ــالب اکت ــه انق در فاصل
ــی  ــالء زندگ ــت در خ ــی و برشی ــر جهان ــه کارگ ــروز، طبق ــا ام ــی ت ــه تاریخ تجرب
نکــرده اســت. تحــوالت صــد ســاله گذشــته، مســتقل از رسنوشــت انقــالب اکتــرب، 
ــا بــورژوازی حاکــم  مهــر یــک جــدال و کشــمکش واقعــی، جــدال طبقــه کارگــر ب
ــار  ــدال ناچ ــن ج ــروزی در ای ــرای پی ــر ب ــه کارگ ــود دارد. طبق ــر خ ــان را ب ــر جه ب
اســت از تجربــه تاریــخ خــود اســتفاده کنــد، از گذشــته  خــود و از هــر دو تجربــه 
ــر  ــذاری ب ــر گ ــرب در خدمــت تاثی ــای خــود، هــم کمــون و هــم انقــالب اکت قیامه
دوره حیــات خــود، بــر تحــوالت و جنــگ طبقاتــی کنونــی و بــرای پیــروزی ســود 

ــد.  جوی
ــرت از آن  ــارزه طبقاتــی و مهم ــه لنیــن، مب ــه بــرای مارکــس و ن بــی تردیــد ن
پیــروزی طبقــه کارگــر و پایــان دادن بــه بردگــی مــزدی و پیــروزی انقــالب 
یکنــد. نــه پیــروزی انقــالب  کمونیســتی، رونــد خودبخــودی و محتومــی را طــی 
ــر  ــی ب ــه بورژوای ــی جامع ــوالت تاریخ ــه ای از تح ــوان حلق ــون بعن ــرب و کم اکت
ــی از  ــا حاک ــه شکســت آنه ــدند و ن ــازل ش ــان ن ــران و کمونیســتهای جه رس کارگ
ــا بیهودگــی تــالش طبقــه کارگر  «آمــاده نبــودن رشایــط بــرای انقــالب کارگــری» و ی
بــرای زیــرورو کــردن ایــن دنیــای وارونــه و برهــم زدن بنیادهــای سیســتمی اســت 
کــه بــا ســعادت و رفــاه برشیــت در تناقــض اســت. امــروز پــس از گذشــت بیــش 
ــری  ــی دیگ ــر دوره تاریخ ــر از ه ــاده ت ــان آم ــرب جه ــالب اکت ــال از انق ــد س از ص

ــت.  ــری اس ــالب کارگ ــرای انق ب

ــتها در  ــد کمونیس ــا و مت ــم راهگش ــروز ه ــرب، ام ــالب اکت ــد او در انق ــن و مت لنی
ــی و در  ــارزه طبقات ــات و مب ــه انقالب ــود ب ــن دوره، برخ ــوالت ای ــه تح ــورد ب برخ
ــر  ــه ب ــدی ک ــت. مت ــا اس ــرص م ــری در ع ــالب کارگ ــع انق ــع موان ــرای رف ــالش ب ت
خــالف تصــور بخــش اعظــم «مارکسیســتهای» دوره معــارص منتظــر فــرا رســیدن 
نوبــت کمونیســم در ســیر تکامــل تاریــخ بــه عنــوان جــرب تاریخی نیســت. متدی 
ــذاری و  ــر گ ــر وضــع زندگــی و تاثی ــرای تغیی ــم ب کــه نقــش اراده انســان و تصمی
ــن  ــدون ای ــت و ب ــی از داده اش اس ــود، بخش ــی خ ــخ زندگ ــه تاری ــکل دادن ب ش
ــه  ــردازی و دنبال ــتی از خیالپ ــالب سوسیالیس ــی و انق ــان بردگ ــور پای ــش تص نق

ــرود. ی ــر  ــ فرات ــرار گرف ــوالت ق ــیه تح ــوادث و در حاش ــیر ح روی از س
تحــوالت دوران اخیــر، رشــد عظیــم صنعــت و تکنولــوژی و علــم و دانــش بــرشی 
در همــه زمینــه هــا، وفــور تولیــدات و رسمایــه هــای عظیــم جهت تامیــن زندگی 
ــش  ــان افزای ــان، چن ــارس جه ــروز در رست ــت ام ــرای برشی ند ب ــعاد ــه و س مرف
ــروت  ــز ث رک ــا  ــد. ام یگنجی ــا  ــه نســلهای پیشــین م ــه اســت کــه در مخیل یافت
و قــدرت مالــی و اقتصــادی جهــان در دســت اقلیتــی بــورژوا و تــالش آنهــا بــرای 
ــی  ــکاف عظیم ــود، ش ــت خ ــت در دس ــت برشی ــات زیس ــل امکان ــب کام تصاح
میــان طبقــه کارگــر و بــورژوازی ایجــاد کــرده و فاصلــه طبقاتــی هــر روز بیــش از 
گذشــته افزایــش یافتــه اســت. دنیایــی کــه همزمــان بــا وفــور و افزایــش ثــروت و 
امکانــات و تــوان تولیــد کالن برشیــت، بــه معنــی گســرتش توحــش و بربریــت و 
ر کارگــران جهــان توســط طبقــه حاکــم و افزایــش فقــر و محــدود  ــزان اســتث می
ــن  ــت. ای ــوده اس ــود، ب ــات موج ــدات و امکان ــر از تولی ــه کارگ ــهم طبق ــدن س ش
ــام ایــن دوران و  مبنــا و اســاس مبــارزات و اعرتاضــات تاریــخ مبــارزه طبقاتــی در 
از جملــه اســاس و پایــه قیــام کارگــران پاریــس، قیــام بلشــویکی روســیه و تــالش 

ــا در دوره معــارص اســت. ــرای تکــرار آنه ب
هیــچ دوره ای بــه انــدازه دوره مــا چــه در بعــد جهانــی و چــه در جامعــه ایــران، 
رشایــط مــادی سوسیالیســم و انقــالب کارگــری، فراهــم نبــوده اســت. هیــچ دوره 
ای بــه انــدازه دوره مــا تکنیــک و صنعــت و تکنولــوژی رشــد رسســام آور نداشــته 
و رشایــط بــرای ســازمان دادن جامعــه کمونیســتی و تامیــن بهرتیــن، مرفــه تریــن 
ــوده اســت. و هیــچ دوره ای  ــا نب ــه تریــن زندگــی بــرای کل برشیــت، مهی و آزادان
ــر،  ــده ت ــان، درن ــای آن در رسارس جه ــورژوازی و حاکمیته ــا ب ــدازه دوره م ــه ان ب
ــر و  ــد کارگ ــر، ض ــه ت ــان آگاهان ــر و همزم ــن ت ــش و خش ــر و متوح ــم ت ــی رح ب
ــدازه  ــه ان ــی ب ــچ زمان ــان هی ــت. همزم ــوده اس ــود نب ــع خ ــه مناف ــرت ب خودآگاه
ــه از دمکراســی  ــر ســایه حاکمیــت رسمای ــزاری از زندگــی زی ــا نفــرت و بی دوره م
ــا مدلهــای  ــه رای «آزاد مــردم» ت ــکا ب غربــی و سیســتم پارملانــی و بــه اصطــالح ات
ــا  ــدازه دوره م ــه ان ــی ب ــچ زمان ــت. هی ــوده اس ــاال نب ــالمی آن، ب ــا اس ــی و ت رشق
ــاز  ــا نی ــتی ب ــع کاپیتالیس ــن جوام ــتمها و قوانی ــن سیس ــس ای ــان نف ــض می تناق
ــا نیــاز بــه زندگــی رشافتمندانــه، رفــاه و آســایش و آزادی انســان،  جامعــه بــرشی، ب

ــوده اســت. ــته نب برجس
ــه  ــی ک ــام انقالبات ــرب،  ــالب اکت ــا انق ــس ت ــون پاری ــی از کم ــارب تاریخ ــام تج
ــه و در  ــاده اســت، از جمل ــاق افت ــاه اتف ــود و رف ــد بهب ــه امی ــرش و ب ــات ب در حی

تجربــه مــا مــورد انقــالب ٥٧ ایــران هــم، نشــان داده انــد کــه هیــچ طبقــه حاکــم 
ــه،  ــه حاکم ــد طبق ــد. نشــان داده ان یکن ــم  ــر تقدی ــه کارگ ــدرت را ب ــی ق و دولت
ایندگانــش حتــی اگــر در دل تحــول و انقالبــی شکســت  ــورژوازی و احــزاب و  ب
ــرای  ــالش ب ــدرت، ت ــری ق ــس گی ــرای بازپ ــالش ب ن روز ت ــ ــردای ه ــد، از ف بخورن
ــان  ــت آن از دستورش ــرای شکس ــالش ب ــالب و ت ــتاوردهای آن انق ــ دس ــس گرف پ
یشــود. ایــن تحــوالت نشــان داده انــد بــا رسنگونــی یــک حاکمیــت تــازه  خــارج 
ــرای تعییــن رسنوشــت و آینــده جامعــه شــدت  جنــگ و دعــوا و جــدال واقعــی ب
میگیــرد. انقــالب تنهــا اولیــن قــدم در شــکل دادن بــه آینــده و رسنوشــت جامعــه 
ــت و  ــا پرچــم و سیاس ــر ب ــر اگ ــه کارگ ــد طبق ــارب نشــان داده ان ــن تج ــت. ای اس
افــق انقــالب خــود و بــا حــزب و ســازمان مســتقل خــود در ایــن تحــوالت رشکــت 
ــهای  ــات و جنبش ــایر طبق ــا س ــود ب ــع خ ــاد مناف ــه و تض ــه فاصل ــر ب ــد، اگ نکن
ــس  ــش پ ــش در دل تحــوالت دوره خــود آگاه نباشــد، کاله ــا و احزاب سیاســی آنه

ــه اســت.  معرک

ــد  ــرب تاکی ــد لنیــن در انقــالب اکت ــر درســتی مت ــار دیگــر ب همیــن حقایــق یــک ب
ــار  ــات و اقش ــات طبق ــه انقالب ــاوت از بقی ــری متف ــالب کارگ ــه انق ــد. اینک دارن
ــن انقــالب  ــد ای ــن تجــارب میگوین ــد ســازمان داد. همی ــرا بای ناراضــی اســت و آن
ــوان جــرب  ــه عن ــه ای در ســیر رویدادهــا ب ــا حلق ــای تاریخــی و ی پیچــی در پیچه
ــدون اراده  ــری ب ــد. انقــالب کارگ ــاق بیفت ــه خــود اتف ــخ نیســت ک ــق تاری و حقای
ــتین آن، و  ــون راس ــم انقالبی ــه و تصمی ــدون نقش ــالب، ب ــه آن انق ــرص فعال عن
ــدون تــالش آنهــا بــرای رفــع موانــع آن انقــالب معیــن، بــدون تامیــن و ســازمان  ب

ــرد. ــد ب ــی نخواهن ــه جای ــالب، راه ب ــروی آن انق دادن نی
ــات  ــی انقالب ــوده ای و حت ــای ت ــات و طغیانه ــواع اعرتاض ــاهد ان ــرش ش ــخ ب تاری
ــه  ــا، طبق ــه آن و نهایت ــه در نتیج ــی ک ــت، انقالبات ــوده اس ــاال ب ــه ب ــن علی پایی
کارگــر و محرومیــن جامعــه، بــه موقعیــت بهــرتی ارتقــا نیافتــه انــد و آینــده ای 
ــد  ــی تردی ــا نشــده اســت. ب ــری، برایشــان مهی ــه و انســانی ت ــی مرف ــرت و زندگ به
ــوده ای،  ــر حــق ت ــان ب ــورش و طغی ــرتاض، ش ــر اع ــد ه ــالش میکنن کمونیســتها ت
ــع  ــن وقای ــر در دل ای ــه کارگ ــت طبق ــد موقعی ــالش میکنن ــد، ت ــروزی برس ــه پی ب
ــازات از  ــرتین امتی ــی بیش ــر تحول ــد در دل ه ــالش میکنن ــد، ت ــدا کن ــود پی بهب
ــا همــواره افــق  ــه شــود. ام ــن جامعــه گرفت ــن توســط کارگــران و محرومی حاکمی
یکننــد.  دخالــت کمونیســتها  انقــالب کارگــری را در دل ایــن تحــوالت فرامــوش 
ــالب  ــروزی انق ــات پی ــط و امکان ــن رشای ــه تامی ــود از زاوی ــوالت دوره خ در تح
ــع  ــه نف ــی ب ــول انقالب ــر تح ــروی ه ــن نی ــتها پیگیرتری ــت. کمونیس ــری اس کارگ
ــه  ــرت طبق ــی به ــت زندگ ــات جه ــرای اصالح ــرو ب ــن نی ــتند، پیگیرتری ــن هس پایی
ــام ایــن تحــوالت همــواره در تالشــند  ــردم محــروم هســتند، امــا در  کارگــر و م
ــری  ــالب کارگ ــع انق ــه موان ــی حــل نشــوند، بلک ــش عموم ــط در جنب ــه فق ــه ن ک
ــق و  ــم، اف ــر پرچ ــه را زی ــروم جامع ــش مح ــران و بخ ــروی کارگ ــد، نی ــع کنن را رف
ــد.  ــم نکنن ــود را گ ــتی خ ــالب سوسیالیس ــق انق ــد و اف ــازمان دهن ــود س ــت خ سیاس
کمونیســم اعــرتاض عمیــق و ضــد کاپیتالیســتی طبقــه کارگــر و جریــان و 
ــم  ــری علیرغ ــره کارگ ــات روزم ــا اعرتاض ــت. ام ــه اس ــن طبق ــی در دل ای جنبش
ارزش واالی آن تنهــا زمانــی میتوانــد بــه چنیــن رسانجامــی برســد کــه رهــربان ایــن 
ــر اســاس  ــن طبقــه، ب ــا نفــوذ ای اعرتاضــات، مارکسیســتهای ایــن جنبــش، حــزب ب
ــه  ــری را ب ــرای انقــالب کارگــری، مســیر اعرتاضــات کارگ ــم خــود ب نقشــه و تصمی
جهتــی ســوق دهنــد کــه از دل آن ایــن طبقــه متحــد تــر، خودآگاهــرت و بــه افــق 

ــود. ــی ش ــود متک ــی خ رهای
ــی  ــای سیاس ــران در فض ــر ای ــه کارگ ــته طبق ــش و وزن برجس ــاهد نق ــروز ش ام
ــی و  ــق طلب ــران، ح ــه ای ــری در جامع ــات کارگ ــاهد اعرتاض ــران، ش ــی ای ع و اجت
ــه  ــتیم ک ــی هس ــربان و فعالین ــروج ره ــاهد ع ــه، ش ــن طبق ــی در ای عدالتخواه
ــی  ــه بردگ ــان دادن ب ــرای پای ــالش ب ــق نظــام کاپیتالیســتی و ت ــد عمی ــده نق این
رند. رهــربان، فعالیــن و کمونیســتهایی کــه از انقــالب اکتــرب و از  مــزدی و اســتث

ــد.  ــی آموزن ــی آن م ــا کنون ــارب ت ــه تج هم
ــر در برخــورد  ــد حکمــت در دوره متاخرت ــس در آن دوران، مت ــن و مارک ــد لنی مت
بــه انقــالب و  رضوت انقــالب کارگــری، گنجینــه ای عظیــم و پشــتوانه ای بــزرگ 
ــری و رضورت و  ــبح انقــالب کارگ ــن طبقــه و کمونیســتهای آن اســت. ش ــرای ای ب
ــن  ــذار اســت. ای ــران در گشــت و گ ــر فضــای سیاســی ای ــاز آن چــون شــبحی ب نی
ــه  ــه تجــارب گرانبهــای انقــالب اکتــرب، ب ــکا ب ــا ات ــد روی زمیــن ســفت، ب شــبح بای
ــود  ــزب خ ــر در ح ــه کارگ ــتهای طبق ــاد کمونیس ــه اتح ــر، ب ــی دیگ ــروی انقالب نی
ــل  ــری تبدی ــالب کارگ ــازمان دادن انق ــرای س ــران ب ــتهای ای ــه کمونیس ــه نقش و ب
ــه اراده  ــر ب ــن ام ــن ای ــاج اســت و تامی ــرب محت ــرار انقــالب اکت ــه تک ــا ب شــود. دنی
ــاد انقــالب  ــده ب ــاد لنینیســم، زن ــده ب ــا بســتگی دارد. زن لنینیســت هــای دوره م

ــری! کارگ
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