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»ببخشید  دار نشان داد و پرسید یک تکه کاغذ را به مغازهشد و  یسوپرداخل  بهادر

کاغذ را به سمت نور گرفت و در حالی  دارمغازه« ؟ چطور به این آدرس برم بگیدآقا! میشه 

بهادر گفت   »از اینجا خیلی دور نیست ولی پیاده نمیشه رفت.«خاراند گفت  که سرش را می

همراه با بهادر بیرون آمد    دارمغازه  کنم.«کاریش می  هرو نشونم بدین ی »حاال شما جهت  

شد. تر میآمد که هر لحظه نزدیک عجیبی از دور می   ةهمهم  تا راهنمایی کند. صدای مبهمِ

شد. تر میکم بلندتر و واضحها کمآمد برگشتند. همهمهسوی جهتی که صدا میهر دو به

 انتهای گرفت. از صدای تیراندازی پراکنده از راه دور در  ."دیکتاتورمرگ بر "،  "کارگر... "

تدریج  خیابان و کوچه به  اطراف  بودند.    جمعیتهای  فرار  در حال  پیدا شدند که همگی 

  ة ها را خاموش کرد و کرکردار به داخل مغازه رفت و چراغجمعیت که کمی بیشتر شد مغازه

آمدند را به بهادر نشان  مغازه را پایین کشید و قفل کرد و سمت خالف جهتی که مردم می

سرعت دور و خودش بر روی دوچرخه پرید و به  بپرس.«  اً»از این ور برو بعدداد و گفت  

د. صدای تیراندازی وشد. بهادر کمی مکث کرد که جمعیت برسد و از اوضاع سر در بیار

 هابودند و قیافه سال  و میان   جمعیت. بیشتر جوانهم  طور  د، همینشتر میبیشتر و نزدیک 

تعدادی  شان در میان دادند. چنان شعار میای هماز بین جمعیت گریزان عده کارگری.  تیپ

بود.  کمی   اولین گروه شدبهادر  نوجوان و زن هم  بیشتر شد و   .قاطی  تیراندازی  صدای 

و از کنار بهادر تنه زنان   دویدنددیگر همه می در بین جمعیت پرتاب شد. آورگازهای اشک

پرسید  می و  نفر همراه شد  با یک  بهادر  باالخره  برای چیه؟«گذشتند.  گفت   »تظاهرات 

بهادر گفت    و حقوق ندادن عاصی کردن مردم رو.«  »برای بدبختیه. با این وضع گرونی

مردم هم حمایت    کمی  »اولش کارگری بود ولی یه عدهگفت  طرف    »تظاهرات کارگریه؟«

 ، کمی جلوتر از بهادر  دونی چه خبره، برای چی اومدی تو تظاهرات؟«کردن. تو که نمی

ساله زمین خورد و فریادش بلند شد. بهادر خودش را به او رساند و   12یک نوجوان حدود  
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«  کنه»تیر نخوردم. پام پیچ خورده. خیلی درد می  گفت»تیر به کجات خورده؟«  پرسید  

بهادر   «تونم راه برم»نمی  بهادر زیر بازویش را گرفت و بلند کرد. فریاد پسر بلند شد و گفت

ساکش را روی شانه   «. باید تحمل کنی ای نیست»چاره  انداخت و گفت  او را روی شانه

دویدند یک نفر  از بین جمعیتی که جلوتر از بهادر می  شروع به دویدن کرد.دیگر انداخت و  

»صدای داداشمه. تو    تر شد پسر به بهادر گفتصدا که نزدیک !«  شمهاهاشم!»  زدفریاد می

ایستاد و موقعی که بهادر    شمها  .« برادراینجاست   هاشم»  زد بهادر داد  رو بخدا نذار بزنتم.«  

»نگران نباش . پاش پیچ    بهادر گفتخورده؟«    »یا ابوالفضل. تیر  فریاد زد  و برادرش را دید

را بزند. بهادر دستش    شمها  داد دستش را بلند کرد که در حالی که فحش می  برادر«  .خورده

دمش  . باید فرار کنیم. هروقت خسته شدم میکارا نیست این حاال وقتِ» را گرفت و گفت

کم    شمها  شان به خاطردوباره شروع به دویدن کردند. سرعتساکش را به او داد و    به تو«

. بهتره که بریم  جوری گیر میوفتیم»این   زدند. بهادر گفتها جلو می بود و دیگران از آن 

را   هاشم  .« سر اولین کوچه ایستادند تا توی یک کوچه. شاید یکی تو خونش راهمون داد

ش  یبازوای  ساچمهی  هاتیر  به شانة برادرش منتقل کنند که یک دفعه فریاد بهادر بلند شد.

گرفت و روی کول خودش   بهادر روی کولاز را  شمها  به سرعت  هاشم ِ . برادر ندرا سوزاند

 به داخل کوچه کشاند. گرفت و انداخت و زیر بغل بهادر را 

خانه را که گذشتند مادری گفت    دکشیدند. چنها از الی در سرک میبعضی از خانم

او   شمها  ِ . برادربیاین تو و در خانه را باز کرد. بهادر توی حیاط نشست و به دیوار تکیه داد

مون  دیدی چه بالیی سر خودت و این داداش  !»پدر سگ گفت  به او را به زمین گذاشت و

گفت  شم ها  .«آوردی بهادر  بود.  به  من  تقصیر  تو    »ببخشید.  مردیولی  بهادر   « .خیلی 

 شمها  «.ترت رو گوش کنیگولی باید همیشه حرف بزر  نداره  »عیب  لبخندی زد و گفت

بینم که چه  »آخه داداشم خرج من و مادرم و زن و بچه خودش رو میده. من می  گفت

 شم ها  ِ برادر.«  در نیامو همش تو فکره و عصبی. دلم نیومد پشتش    هست  فشاری روش 

کمکی    »عیب نداره. درست میشه. ولی دیدی که عمالً  سر برادرش را در بغل گرفت و گفت
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و  مادر مقداری باند و محلول ضدعفونی    و سرش را بوسید.نکردی. پس حرف گوش کن«  

  شمها  د. برادرِگوشت فرو نرفته بودن  درزیاد    هاساچمه  خانه آورد. خوشبختانه  داخلاز  پنس  

هن  ابهادر پیر  با باند بست.  و  کردرا ضدعفونی    بهادر  بازویدرآورد و    ار  هابا پنس ساچمه

گفت »خیلی ممنون   و به مادرهنی که در ساکش داشت عوض کرد  ارا با پیر  سوراخش

ما رو به   . میشه فعالًنگاه کننها رو  خونه  یتومادر. امکان زیاد داره که بیان تو کوچه و  

گفت »این کمد  شمها   ها را به داخل زیر زمین برد و به برادرِ« مادر آن ؟ داخل خونه ببرین

دو سه ساعت گذشت در این مدت مادر  رو جابجا کن تا بتونید برید پشتش قایم بشین.«  

اعتصاب و   در بارة   شمها در این مدت بهادر از برادرِ ها پذیرای کرد.  قند و چای از آن با آب 

شرکت کننده و تعداد روزهای اعتصاب سؤاالتی پرسید. از دو روز پیش    هایتعداد کارخانه

خیابان آمده  به شمها  ِ برادر ةکارخانکارگرای  .تا کارخانه اعتصاب کرده بودند 7یا   6حدود 

ها  . ظاهراً ارتباط زیادی بین کارخانهدنپیوستن  هان آبه    دانستجا که مینآتا  لی بقیه  بودند و

بعد از دو سه ساعت صدای پایی از داخل زیرزمین  زیاد اطالعاتی نداشت.    شمهابرادر    نبود و 

و برادرش    شمها  پشت کمد آمد و سالم کرد. مو بر تن  وشنیدند و یک دفعه یک جوان ریش

 خبری نیست  فعالً  ما ةمحل»نترسید. مادرم گفت چه اتفاقی افتاده.   راست شد. جوان گفت

بیاین بریم باال،  حاال  .  شهر کلی پست بازرسی گذاشتن و بگیر بگیره  ی ازهای قسمت  ولی در

دانشجو   را  خودش   جوان   غروب شده بود. بعد از شام.«  مادرم شام مختصری آماده کرده

ا  گفت  و  معرفی کرد باشین. راهش همینه.  تا همو»زنده  آورد  باید فشار  به   ةنقدر  مردم 

رو سرنگون کنن. بیان و حکومت  نتونستم    خیابان  و  داشتم  امتحان  امروز  متأسفانه من 

اتاق جوان    به   درباز الی    بهادر بعد از شام،    «.حتماً میامشرکت کنم. ولی روزهای دیگه  

است.    لنین را شناخت و فهمید که جوان سیاسی  ها، کتاب منتخباتنگاه کرد و بین کتاب

نیاورد،   خودش  روی  کنم  گفتبه  می  فکر  دنبال    »من  را  محله  این  تمام  امشب 

از زحمات مادر خیلی  .  به این محله هم کشیده شدهچون تظاهرات    ،گردندمی  هاتظاهرکننده

 «نشود.دردسر ایجاد  زحمت را کم کنیم که برای شمامتشکریم. بهتر است 
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شما   و خونه دارن.   »این آقا و برادرشون که همشهری هستن   گفت  به بهادر  مادر

»راستش آدرس نفری که قرار   بهادر گفتگفتین که مسافرین. جایی برای رفتن دارین؟« 

کنم »فکر می  گفتجوان    بود برام کار جور کنه دستم بود ولی تو شلوغی گمش کردم.«

 و برادرش   شمها  با ماشینْ  ،. نگران نباشینش رو دارهاتجربه   مون هست.حق با این رفیق

برم که امشب می  یکی از رفقای همکالسی  رسونم، شما رو هم خونةشون میخونهرو به

 ههای بازرسی که گفتین برای شما ریسکه. ی»ولی با این پست بهادر گفترو بگذرونید.« 

. من  دلواپس نباشید»  مادر گفتکنم.« رم و پیدا می و آدرس بدین، من خودم میداشت دیا

بار اولین   مادر گفت  شه.«تون می»واقعاً زحمت  بهادر گفت  .«ستم نیمهمراهتون میام. 

   .«سته»نه این وظیف

رو   تونپیرهن  بخشید. لطفاً»باز هم می  لباس پوشید و آماده شد. بهادر گفت  جوان

تون رو هم ببندین. یک دستی روی موهاتون بکشین که  بیندازین. یقه پیرهن   روی شلوار

بهادر ایه. و بعد خندید.«  »مادر این رفیقمون حسابی حرفه  گفتجوانزیاد مرتب نباشه.«  

دم   »لطفاً  گفت پتوی  نفری  یک  پنج  بیاندازیم.  عقب  صندوق  توی  تا  بیارین  هم  دستی 

  ایشون رو به  تونآدرس خونه اً»لطف کرد و گفت شمها بعد رو به برادرِشن.« مشکوک می

توی صندوق عقب   جان شمها  بدین چون من شهر رو بلد نیستم. با عرض معذرت شما و

آژانس و امیرخان هم مادرشون رو   ةبخوابید تا اول شما رو برسونیم. من هم میشم رانند

 پسرش   بهمادر  »حرف نداره.«    گفت  « جوانبه بیمارستان ببرن. همه موافقید؟   خوانمی

   .«»یاد بگیر گفت

علیک کرد و  امیر سالم  نور چراغ قوه را داخل ماشین انداختند. بازرسی  اولین پست

ردرد را بازی  به بیمارستان ببرد. مادرش هم خوب نقش مریض پُ  خواهدگفت مادرش را می 

قیاف  کرد. بازیحزب  ةبا  نقش  و  امیر  پستالهی  از  راحتی  به  مادر  بازرسی  کردن  های 

خانه  گذشتند.می به  پست  دو  از  رسیدند.  شمها  بعد  برادرش  کول   شمها   و  روی  دوباره 

 جوان دانشجو   یقبرادرش قرار گرفت و ضمن تشکر خداحافظی کردند. بعد به طرف منزل رف
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روید بیمارستانی وجود  د که این مسیری که میدندا  . پست بازرسی بعدی گیرحرکت کردند

که شب تو بیمارستان پهلوی    ریم»اول دنبال دخترم می   ندارد. مادر امیر زرنگی کرد و گفت

میمن   بیمارستان  به  بعد  پستِ  ریم.«بمونه  از  گفتبعد  بهادر  باید    ،»مادر  بازرسی  ما 

 .« رو از شما یاد بگیریم آمادگی و حاضر جوابیخونسردی و 

تو »  بهادر را به دوستش معرفی کرد و گفت  جوانْبعد از رسیدن به آدرس مورد نظر،  

بگیر بگیره .این رفیقمون رو امشب جا  امشب    ااونجکنم  ما تظاهرات بود و فکر می   ةمنطق

 کارخونه   چندتا  امروز کارگرای»کنار کشید و گفت    ار  اورفیقش    بده، صبح میام دنبالش.«

البته تا نیروهای  ة لاعتصاب داشتن. مح سرکوب    گارد برای  کناری ما هم تظاهرات بود. 

های بهادر گوش ما امشب جلسه داریم. رفقای داداشم باال هستن.«  .اومدن، زود تموم شد

بازوش    راحت باشه.  تخیال  »این رفیقمون از خودمونه.جوان گفت  شد.    ز تی  جلسه با شنیدن  

تو اتاق انباری. به شما کاری    بفرستش  خورده. ازش کار نکشین.  ساچمه  امروز تو تظاهرات

تشکر  جوان  از  بهادر  « .»بفرمایید  و به بهادر گفت.«  ای نیستارهچ»  رفیقش گفت.«  نداره

 . تشکر و خداحافظی کرد از مادر هم« و »مادرت نعمت است. قدرش رو بدون کرد و گفت

 

2 

کوچکِة  خان طبقة  باال داری  حیاط  دو  طبقة  آشپزخ  بود.  یک  و  اتاق  دو   ةناشامل 

دانشجو    ةاجاردر  منزل    که در ضمن حمام هم بود. متر    ونیمیک  در   ت یک و توال  کوچک بود

مد و  آنزدیک به آنجا می   یاز شهرستان  ش که معلم بود ای دو سه روز هم برادرِ و هفته   بود

  . نیمه استقبالی از بهادر کردندنفر در اتاق باال بودند که    چهار.  دادالبته اجاره را هم او می

بخشید ما با  ب»بهادر را به اتاق دیگر که حالت انباری داشت راهنمایی کرد و گفت  دانشجو  

خصوصی داریم. اینجا یک رختخواب هست، پهن کنید و استراحت  ةیک جلس دوستانمون

از بهادر  بعد رفت و برای دوستانش علت پذیرفتن مهمان ناخوانده را توضیح داد.    «.کنید
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زد  حدس برگ  کم  ةیکی دو جزوو  استکان چای و سیگار  پذیرایی ساده با  های جدی و  قیافه

ن را نگاه کرد. همه چیز  ااتاق خیاب  ةپنجرتنها  بلند شد و از    سیاسی باشد.باید    هکه جلس

 عادی بود.  

اتاق پخش   درهای مختلف  های سیاسی و درسی و جزوهکتاب  .اتاق زد داخلدوری 

دیگر به راهرو و راه پله   ن داشت و درِاطرف خیاباتاق دیگر هم فقط یک پنجره به   بود.

« دانشجو ؟ اتاق جلسه را زد و گفت »ببخشید، دستشویی کجاست   ببهادر در  شد.ی مینتهم

باالی پشت بام    ةبهادر از وسط اتاق گذشت و به راهرو رفت. اول راه پل  »تو راهرو«  گفت

بام بود که امکان باالرفتن  ة  راه پل  داخلنقدر لوازم فرسوده و اسباب و اثاثیه  آرا نگاه کرد.  

  عرض   ةی دستشویی کنار آینة شکسته یک پنجرباال  وجود نداشت. داخل دستشویی رفت.

لوالی پنجره زنگ زده بود. بهادر با فشار زیاد پنجره را همراه با صدای ناجور  متری بود.  نیم

به   وپنجره رصدای خنده از داخل اتاق بلند شد. بهادر به روی خودش نیاورد. باز کرد. لوال 

های پشتی بود. خودش را باال کشید و تا کمر به بیرون خم شد و همه جا را از حیاط خانه

پشتی کنار هم بود. البته بعد از دو خانه سمت راستی یک زمین   هاینه. ردیف خانظر گذراند

نیم وپایین پنجره به ارتفاع یکها معلوم نبود.  های دیگر. پشت خانهانه خالی بود و در ادامه خ

پنجره را باز گذاشت بهادر  ای نداشت.  متر دیوار حیاط خانه پشتی بود که از زیر پنجره فاصله 

هایش را شست و به اتاق  پایین آمد. سیفون را کشید که شک بقیه را جلب نکند و  دست  و

با خندهیک  برگشت.   و بقیه هم خندیدند. بهادر هم   »خسته نباشی پهلوون.«گفت    نفر 

  لبخندی زد و به اتاق انباری رفت.

بعد از مدتی صدای زنگ در بلند شد. بهادر به سرعت به سمت پنجره رفت. دانشجو 

رفت و با جواد خوش و پایین  کنم جواد هست. همیشه دیر میرسه. دانشجو  گفت فکر می

بدبختی  »بش کرد و همراه او به داخل آمد. یکی گفت طبق معمول دیر کردی. جواد گفت  

خانمم  حاضر شدم ولی    قبل قول داده بودم، زود  ةاتفاقاً، همون جوری که دفعهمیشگی.  

چیزی    دیگه  نکنیمحساب  تا تسویه    گفته  گفت برای شام چیزی نداریم. سوپر سر کوچه هم
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رت  پواز یک سوپر دیگه یک کمی خرتای برم و  دیگه  ةمحل. مجبور شدم تامیدهنسیه ن

بیام.   ،  بخرم ا  بدم و  این وانت هم که کمرم رو شکسته.  داره که پول  وقسط  نقدر خرج 

 تو فکرم که وانت رو بفروشم و به همون کار کارخونه بچسبم.  قسطش رو هم در نمیاره.

  تا ورتر شش هفتندوتا محله او  از بس گشت بازرسی گذاشتن،  این دور و برام کلی گشتم.

خونه بازرسی  مشغول  بسیجی  و  گارد  به  بودن،  هاماشین  کاری    همحل  این  خوشبختانه 

تو خیابون اینجا هم جا نبود   .گم کنم   رداندرقیچی بیام تا  مجبور شدم چپ  هم  مننداشتن.  

و پیاده اومدم. برای همین  کردمپیدا  تو خیابون پشتی یک جا پارک    و کلی دور زدم تا آخرْ

حاال برای این    ؟ بینیم که تو به موقع بیای»باالخره ما روزی رو می  یکی گفتدیر شد.«  

ی  چابعد از مدتی    «.جوش بگذار تا یک دور دیگه چایی بخوریم  رفیقمون دوباره کتری آبِ

»یه چایی هم به اون  نفر سینی برداشت و به همه چای داد. دانشجو گفتآماده شد و یک 

چای را به بهادر داد و بهادر هم تشکر کرد. از اتاق که بیرون آمد آهسته  رفیقمون بده.«  

دستش درد  »  دانشجو گفت  .«هم کلی اتاق رو مرتب و تمیز کرده  »این رفیقمون  گفت

   . به کارمون برسیم.«نکنه

کرد. توی جلسه شد و از پنجره بیرون را کنترل میبهادر هر ده دقیقه یکبار بلند می

شد. بهادر نزدیک در نفر بلند می  آهستگی بحث ادامه داشت و گاهی صدای یک  هم به

  ةاز موضوع بحث سر در بیاورد. بیشتر بحث سر این بود که کمیت  کردنشسته بود و سعی می

اعتصاب و یا سندیکا و شورا کدام درسته و یا اینکه ادامة اعتصاب را به چه جهت بکشانیم. 

خارج از چپ  ی  هاگاهی از لنین و گاهی از مارکس و انگلس و حتی گاهی هم از گروه

  . تقریباً یک ساعت و نیم از آمدن جواد گذشته بودآوردند.  کشور نقل قول و استدالل می

ها رد و دو گروه پیاده همراه ماشین بهادر از پنجره دید که نور چند ماشین خیابان را روشن ک

. بهادر با سرعت ساک خودش  کردندهای دو طرف خیابان  به بازرسی خانهشروع  آمدند و  می

کنند »دارن خونه به خونه بازرسی میفت  ها را برداشت و به اتاق دیگر رفت. گو ساک کتاب

رده نگاه کردند  پچند نفر بلند شدند و از الی  کنین؟«و جلو میان. شما میمونین یا فرار می
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»راه فرار که نداریم. خیابون رو ول کرده بودند. یکی گفت ههمه  .«راست میگه»و گفتند 

توالت به خونة پشتیه. از سمت راست   ة راه فرار از پنجر  تنها»بهادر گفت  ق کردن.«  رُقُ

حیاط دوتا خونه که رد بشین یک زمین خالیه که احتمااًل به خیابون پشتی راه داره. اگر  

  ة »از پنجردانشجو گفت    خیابون پشتی رو هم محاصره نکرده باشن این تنها راه هست.«

نه دیوار »بهادر گفت    حیاط پشتی سه متر هست. بپریم پامون میشکنه.«کف  لت تا  توا

تو   تونیم بریم روی دیوار و از اونجا بریم کف حیاط.ای نداره، راحت میحیاط پشتی فاصله

های  و کتاب  هاالزم نیست بیای . اینجا خونة تو هست و تنها مشغول درس خوندنی. جزوه

با خودمون می   هایها و زیر سیگاریبریم. استکانغیر درسیت رو بریز تو این ساک ما 

بریم که معلوم نشه مهمون داشتی. اضافی رو هم بریزید توی یک کیسه اونها رو هم می

پنجره  از آخرین نفر   دپاکت سیگار هم بگذارید بمونه که توجیه بوی سیگار باشه. تو هم بع

ببند. پاشنه  رو  موافقین زودتر  اگر  ما    هاحاال  از  تا خونه قبل  بریم. دو سه  رو ور بکشین 

تونین همه خونسرد باشین. بخصوص تو. بعد از رفتن ما یک  هستن. تا میمشغول بازرسی  

درس و خودت رو مشغول    ت رو هم کف اتاق پهن کناهای درسی، جزوهکتاب درسی بردار

همه بالفاصله کارهایی رو که بهادر گفته بود انجام دادند و پشت سر    .« خوندن نشون بده

یادتون نره سمت راست دو تا دیوار حیاط رو رد  »  گفتبهادر به سمت توالت آمدند. بهادر  

کنین تا به زمین خالی برسین. اولین نفر هم خیلی آروم بره خیابون رو کنترل کنه و به  

یکی از پنجره .« یکیبقیه عالمت بده. همه کنار دیوار زمین خالی جمع بشین تا با هم بریم

 »ممنون که امشب از   دانشجو زد و گفت  ةنابیرون رفتند. آخرین نفر بهادر بود. دستی به ش

افته. بهت قول  پذیرایی کردی. خونسرد باش. مطمئن باش هیچ اتفاقی برای تو نمی  نم

  دانشجو بهادر .«  پنجره رو ببندی  نره  یادت  هم با هیچ کس تماس تلفنی نگیر و  فعالً  میدم.

»من ممنون تو هستم . شانس آوردیم که تو امشب مهمون ما شدی .  بغل کرد و گفت را

»چه خبر؟«    بهادر وقتی به زمین خالی رسید پرسید  امیدوارم بازم ببینمت و ازت یاد بگیرم.«

 ه.« شدجواد هم توی همین خیابون پارک    وانت  خیابون امنه. خوشبختانه  »فعالً  یکی گفت
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بشینه. بقیه    تنها پشت فرمون  بریم سوار شیم. جوادپس سریع و بی سرو صدا  »  بهادر گفت

کف وانت بخوابیم و برزنت رو روی خودمون بکشیم. جواد هم هر وقت به یک منطقه امن  

بعد از   چراغ خاموش و بی صدا حرکت کن.« ،تونیرسید خبرمون کنه. تا اونجا هم که می

»من نگران  به بهادر گفت  معلم  را کنار زد.    نیم ساعت ماشین ایستاد و جواد آمد و برزنت

اصالً نگران نباش. چون اگر خونه رو لو داده بودند مستقیم  »  بهادر گفتهستم.«    داداشم

خونه   کلی  میومدن.برادرت  به  داره.هست  بازرسی  توجیه  برادرت هم  کجا   .  حاال  خوب 

  شوخی »  و گفتبهادر خندید  رئیس شمائین. شما بگین کجا بریم.«  »  یکی گفتبریم؟«  

. شما تصمیم ، تازه امروز به این شهر اومدمنکن. من تو این شهر غریبم. جایی رو بلد نیستم

همه با هم  بگیرید و اگر هم لطف کنید و امشب هم منو مهمون کنید ممنونتون میشم.«  

نیمه شب به در یک خانه در حومه شهر رسیدند. درب حیاط با    شور کردند و راه افتادند.

پیاده شد و در را باز کرد و وانت به داخل حیاط   حمیدبسته نبود.  حمید  تماس تلفنی قبلی  

خانه معلم بازنشستة ریش سفید موقری بود که به پیشواز آمد  صاحب  رفت و در بسته شد.

. نگران شدم.« حمید بابا  »چه خبر شدهسید  رویی داد و از حمید پرو جواب همه را با خوش 

دیر وقت    کنم.«گفت »با تجربه و همت رفیقمون به خیر گذشت. بریم تو برات تعریف می

کم  بود و همه خسته. حمید چند تا بالشت و پتو آورد و همه در یک اتاق دراز کشیدند و کم

 بخواب رفتند. 

سر    حمیدبیدار شدند و دست و رویشان را شستند و به دعوت پدر    کمکمصبح فردا  

سفره صبحانه نشستند. پدر حمید نان سنگگ تازه و پنیر و چای شیرین به همه تعارف 

با لذت شروع به خوردن صبحانه کردند. پدرِ حمید    کرد. همه ضمن تشکر از پدر حمید 

و بعد رو به بهادر »حمید جریان رو برای من تعریف کرد.«  شروع به صحبت کرد و گفت  

جور هستند. این  شما  ها همه مدیون. بچهتون جمع بودفقط شما حواس »دیشب    کرد و گفت

.  نای عمل کردیبودن. خیلی حرفه  رو گرفتهکه حمید تعریف کرد اگر شما نبودید االن همه  

یه سؤال برام پیش اومده. از کجا خوره. نمی انت. به سننمعلومه که خیلی با تجربه هستی
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حدس زدی که امکان بازرسی هست.« بهادر گفت » خب! بقول معروف شهر شلوغ بود و 

از    کارگری  مبارزات قبل  میکنه  سعی  حکومت  هم  شرایط  این  در  گیری.  اوج  حال  در 

های اطراف رو  محله  سرکوب رو شروع کنه. از طرفی هم جواد گفت  ،گسترش اعتراضات

رسن.« پدر حمید گفت ها هم میکنن. من هم حدس زدم به خونه بچهرن بازرسی میدا

. واقعاً آفرین به  و مراقب  »آفرین! بقیه دوستان هم باید سعی کنن همیشه هوشیار باشن

از خودت  بخشیدشما. می بگی  وناسم شما چیه؟ میشه  »شرمندم بهادر گفت    ؟«نبرامون 

رو میننکنی کار  بود همین  بچه   «.کرد. هر کی  از  نفر  بخواب هم ها گفت  یک  »اصالً 

کرد آماده بشیم. اصالً به فکرمون هم خطور نمی  ی سر پنج دقیقهنمیدیدیم که این جور

به دلیل شرکت »خودش را رحیم معرفی کرد و گفت  خندید و  بهادر  .«  که چطور فرار کنیم

»کار یکی گفت  پیداکردن کار به اینجا اومده بودم.« برای و از کار اخراج شده  در اعتصاب

آدرسی بهم داده بودند که اینجا برای کار سفارش بشم   ه »دوستام یبهادر گفت    کجا بود؟«

ولی متأسفانه توی تظاهرات آدرس رو گم کردم. باید اینم بگم که اتفاقی داخل تظاهرات  

دیگه گف  خوردم.«  رْبُ نمیت  یکی  آشناست ولی  برام خیلی  دیدمت»قیافت  .« دونم کجا 

چطور اتفاقی  » داز بهادر پرسیدن »منم چیزی یادم نمیاد.«بهادر به طرف نگاه کرد و گفت 

بهادر شروع به شرح چگونگی شرکت در تظاهرات کرد که وسط   «تو تظاهرات بُر خوردی.

  سال   چند»آها یادم اومد.  هاش طرفی که گفته بود قیافت آشناست با وجد گفت  صحبت

تو آزاد شدی. یادم میاد که   یک ماه تازه زندان افتاده بودم که بعد از    تو زندان نبودی؟   پیش

  گفتن که کمونیست واردی هستی.« میاون موقع تو زندان  هاکردی. بچهمرتب بحث می

دوباره    »رفقا خیالتون راحت. از خودمونه.« طرف گفت    ای داری.«»عجب حافظهبهادر گفت  

شد آمدخوش  شروع  پرسید  گویی  بهادر  از  حمید  پدر  می»چه.  کاری  بهادر   خوای؟«جور 

ها گفت حمید به بچهکنه ولی تخصصم جوشکاریه.«  »گفت هر کاری باشه برام فرقی نمی

برای رفیقمون یک کاری پیدا کنیم تا خرجش رو در   کهور سفارش کنید ور اونهمه این»

من نگران داداشم  »همه تأیید کردند و بلند شدند تا به سر کارشان بروند. معلم گفت    «بیاره.
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»تو  . بهادر هم بلند شد. حمید گفت  شدند  بقیه هم بلند  «سری بهش بزنم.  ههستم. میرم ی

میایم اینجا. امروز جلسه    که جایی نداری. اینجا پهلوی پدرم بمون ما عصر با اجازه پدرم

پدرش هم به تأیید    رو استثنائاً اینجا برقرار می کنیم. شاید یکی هم کاری برات پیدا کرد.« 

 رفتند.  سر تکان داد. دوباره همه از بهادر و پدر حمید تشکر کردند و

 

3 

دوران   از  را  خودش  خاطرات  حمید  پدر  روز  و آن  کرد  تعریف  بهادر  برای  معلمی 

و کشته شدن   40برادر بزرگش در اعتصاب معلمان در سال  مرحوم  رات  طهمچنین از خا

. نهار را با کمک هم درست کردند. ظهر هم پدر حمید "خانعلی"یکی از معلمان به نام  

یک کتاب انتخاب کرد و شروع به مطالعه   رش پد  ةاستراحت کرد و حمید هم از کتابخان

»دیشب اومدن و خونه  پرویز برادر دانشجو تعریف کرد  پیدا شد. رفقا    ة و کل عصر سرکرد.  

پیدا نکردن بدون هیچ حرفی رفتن. برادرم    مشکوکی  و چون چیزکمی گشتن  برادرش رو  

   خیلی از شما تشکر کرد.«

جلسه بعد از صرف چای شروع شد. پدر حمید و بهادر بلند شدند که به اتاق دیگر 

بروند. بهادر را دعوت کردند که در جلسه شرکت کند تا از تجربیاتش استفاده کنند. بهادر  

 کرد و نشست.   هم که منتظر چنین دعوتی بود با تشکر قبول

اعتصاب    ما  ةکارخون  هم»امروز  یکی از رفقا به نام محمدعلی بحث را شروع کرد  

از    گفتنبود. بر خالف دیروز کسی حاضر نشد اعتصاب رو به خیابون بکشونه. میبرقرار  

نداره.« فایده  رفتن  بیرون  هم   ما  ةکارخون»گفت    جواد  مردم خیلی کم همراهی کردن. 

حمید هم که  کرد.    مهم وضع کارخانة خودشان را مشابه بقیه اعال  احمد  همینطور بود.«

»بررسی کنیم  پرویز گفت    »کارخونة ما هم که هنوز اعتصاب نکردن.«تکنسین بود گفت  

کار باید کرد که همه را به خیابون بکشیم. یکی بررسی شعارهامون هست. یکی  یببینیم چ
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مون هست و یکی هم خیابون محل تظاهرات که خیلی مهمه. باید  ساعت بیرون اومدن

 ،بحث ة »ببخشید، قبل از ادام بهادر گفت جایی باشه که جمعیت و رفت و آمد زیاد باشه.« 

حقوق   ةتأخیر سه ماه»اعتصاب سر  پرویز جواب داد سر چیه؟«  تونمیشه بپرسم اعتصاب

   از یک طرف و افزایش دستمزده. البته به ظاهر.«

پرسید چیه»  بهادر  موضوع  اصل  موضوع    گفت  پرویز؟«  پس  اصل  »مشخصه، 

سرنگونی رژیم مبارزه در جهت از بین بردن استبداد و    دونی طور که خودت هم میهمون

دونن همه کارگرا هم می»آها!    بهادر گفت  .«رهبری کارگرها  تحت  و دموکراسی هست البته

اگر دونن.  . معلومه که نمیمنطقی»عجب سؤال بی  جواب داده شد  «که اصل موضوع چیه؟ 

اعتصاب ذاریم برای  گمیهمه فشار    اینکردن. تازه  هم اعتصاب نمی  دهمیک    دونستنمی

اینکه شما »من دو تا سؤال دیگه هم دارم  بهادر گفت.«  حقوق و دستمزد  ةدربار . یکی 

 های دیگهداخل کارخونه تشکلی برای کارگراتون دارید؟ سؤال دوم هم اینه که کارخونه

 کنن یا نه؟«و اگر اعتصاب کردن تو تظاهرات شما شرکت می  ؟ کردن یا نهاعتصاب  هم

وجود نداره. البته بعضی    یتشکلما  کدوم ازهیچ ایهتو کارخونه ،»نه جواب داد  محمدعلی

. جواب بعدیت حمید اینا  ةوجود داشته باشه مثل کارخون  ی کارگریهاهسته ممکنه  جاها  

مشترک تظاهرات با هم هم در حال اعتصابن ولی هنوز  ة دیگههم اینه که چند تا کارخون

کارخونهده   شایدم   تاهشت  کالً هفت  .نداشتیم حال    تا  کارگرا  ،  هستناعتصاب    در  همه 

های بزرگ  سری کارخونهپولی و بدبختی ما رو دارن. توی یک  مشکل فشار اقتصادی و بی

ارتباطی   »حتماً بهادر گفت «نیست ولی هنوز کار به اعتصاب نکشیده. جو آروم هم شنیدم

»با همه   جواب داد  محمدعلی  پیوستن.«دیگه ندارین که به تظاهرات شما ن  هایبا کارخونه

کارخونه که صحبت کردم گفت کارگرای ما حاضر نیستن    هکارگرای ینه ولی با یکی از  

 .«  و درگیر بشن بیان تو خیابون

  دستاوردهایی کنین با تظاهرات خیابونی چه  »خارج از کلی گویی فکر می  بهادر گفت

میارین؟« حقوق  گفت  احمد  بدست  نشدن  پرداخت  سر  می»ما  اعتصاب  که  مون  کنیم 
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کشه و بعد دار هم اولش شاخ و شونه میمون رو بده. کارخونهدار مجبور بشه حقوقکارخونه

اش  مالیش خوبه و کالً کارخونه  کنه. خب! اون وضعمحلی میبی  ،ر زورهبینه سنبه پُ که می

پولی اضافی . ولی ما دو سه هفته بیبخوابونه مشکلی براش پیش نمیاد  یه مدتی  رو هم

 بکشیم پدرمون در میاد. برای همین میایم تو خیابون که هم مردم متوجه بدبختی ما بشن

»تو خودت کامالً   پرویز گفت.«  العملی نشون بدنعکس  نو هم باالخره مسئولین ناچار بش

 .« بدست میادخیابون  کف فقط پیروزی قول رفقا، بهواردی و میدونی

. من عادت دارم هیچ چیزی رو بدون دونمای رو نمیمن همچین مسئله »  بهادر گفت

در ارتباط با تمام جوانب  و بررسی شرایط مشخص و تجزیه و تحلیل و بررسی اون مسئله 

نکنم. حتماً  ،اون حرکت  احتمالی  نتایج  بررسی  و  دیگه انجام    قبول  رو  بررسی  این  شما 

گیزه مختلف بیان  با دو دلیل و ان  دقیقاً  رو  جور که شما میگید توی خیابون اومدناین   دادین.

دار و یا مسئولین که به دردشون کنین. رفقای کارگر میگن به دلیل مجبور کردن کارخونهمی

و شما که    ؟ شون منطقیه ولی باید ببینیم شرایط تو خیابون اومدن چطورهبرسن، که دلیل 

میشه برای من هم خیلی  ای هست.  باید خیابون رو تسخیر کرد که این مسئله دیگه   میگید

اواًل   تون رو بگین. در ضمن گفتین که کارگرا اطالعی از هدف شما ندارن.خالصه تحلیل

هست.  با کارگرانخصوص به های اخالق کمونیستی صداقتْترین ویژگیکه یکی از مهم

راه تون  دنبال  و بدون هیچ فکر و هدفی  با تصمیم شما  کنین صرفاًفکر می  حاال بگذریم،

دیگه هم با خودتون همراه  کارخونه    حتی یک  کنن. شما که نتونستینمیوفتن و انقالب می

با    خوایدبیرون بیارین چطور می  هم  رو  کارگرای کارخونه خودتون  حتی نتونستین  کنین و

 . تون برای انقالب راه میوفتنکنید دنبالفکر می  اینها انقالب به رهبری کارگرا انجام بدین.

 ؟« مقصودتون از رهبری کارگرا، رهبری شما چند نفر هست

باالخره حمید   ها رو در هم کشیدن و به هم نگاه کردند و به فکر فرو رفتند.همه اخم

ها و احزاب کمونیست  ضمن اینکه اکثر سازمان »معلومه که ما کامالً بررسی کردیم. گفت

طور »همون  پرویز هم ادامه داد   کردن.«و پیشنهاد  زیاد، این روش ر  انقالبی  با تجربه  ایرانیِ
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یک مبارزه اقتصادی ق  حقو  کردنو دیر پرداخت  که حتماً میدونی اعتصاب برای دستمزد

مبارزه به    پلیس مواجه میشن   یورش   که لنین میگه زمانی که کارگران با  طورهست. همون

کارگرا رو با پلیس و    ،کنه. بنابراین کشوندن مبارزه به خیابونسطح سیاسی ارتقا پیدا می

 « کنه و کارگرا درک سیاسی پیدا میکنن.عوامل سرکوب درگیر می

های ما و تنش  ةجامع  داری، وضعیت منطقه وسرمایه  »شرایط بحرانی  بهادر گفت

های داخلی و خارجی و عملیات سرکوبگرانه و دائمی اجتماعی و فضای مجازی و رسانه

کارگرا رو تا حدی سیاسی کرده   ،وغ و ریای حکومترهار حکومت و افشا شدن فساد و د

پرویز ه رو بیان کن.«  و الزم نیست حتماً با پلیس درگیر بشن تا سیاسی بشن. دالیل دیگ

 ،باید انقالب  های دموکراتیکهبا خواسته  سوسیالیستی  چون انقالب آینده، انقالب»  ادامه داد 

که از استبداد جونشون  ن مردم هم با توجه به این ودر خیاب  . رهبری کارگرا باشه  به   و   مردمی

لبشون رسیده و می از خواستبه  پشتیبانی می  یهابینن که کارگرا  کنن همراه اونا هم 

نتیجه  تظاهرات   با توجه به حرص و طمع  کننرو قبول میرهبری کارگرا  میشن و در   .

کمسرمایه حکومت،  دیکتاتوری  و  مملکت  اقتصادی  اوضاع  و  تظاهرات دارها  این     کم 

و در حکومت هم شکاف پدید میاد و شرایط انقالبی فراهم میشه    کنهگسترش پیدا می

بینی که با بررسی . پس میاون موقع  زمان انقالب اکتبر و تظاهرات خیابونیدرست مثل  

این یک حرکت   شروع کرده و ادامه میدیم. رو مونشرایط مشخص و تحلیل جامع حرکت

که نیروهای پیشرو درک بیشتر   ستیکارگر هست. طبیع ةطبق یاز طرف نیروهای پیشرو

دارن پرولتاریا  تودة  به  نسبت  بیشتری  آگاهی  رهبری  و  این  همیشه  مبارزات و  که  ست 

باز شد    حمید  اخم«  ".سازند میها تاریخ را  انسان "مارکس میگه    بره.طبقاتی رو به پیش می

بهادر پاسخ    به بهادر خیره شدند.  خندنیشهمه با یک    .ه باال و پایین رفتب  و سرها به تأیید

روان فکری و مبارزاتی مارکسیست را کامل بیان نکنی ایجاد  »اواًل اگر جمالت پیشداد  

ای که از مارکس نقل کردی ناقص هست و کالً کنی. مثالً همین جملهمیابهام و انحراف  

. مارکس اندازهمی  گراییناقص ما رو به دام اراده   ة. این جملبر خالف نظر مارکس هست
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سازند اما نه به ارادة آزادانة خود؛ نه در  ها تاریخ خود را میانسان  "در این رابطه میگه:  

برگزیده خود  که  احوالی  و  اراوضاع  به  و  معین  احوال  و  اوضاع  و  شرایط  در  بلکه    ث اند 

شد شت میبینی از نقل قول ناقص تو بردامی  "شوند.ای که با آن مستقیماً روبرو میرسیده

 ة. ولی جملو از جمله راه انداختن انقالب  کامالً در ساختن تاریخ توانا هستند ها  که انسان 

کامل میگه که توانایی تو در ساختن تاریخ محدود به شرایط و اوضاع و احوالی هست که  

تونی شرایط انقالبی یعنی اینکه تو با کشیدن کارگرا به خیابون نمی  در اختیار تو نیست.

نقدر داغون بشه که نتونه شرایط وجود بیاری. شرایط انقالبی یعنی اینکه طبقه حاکم ابو

انقالبی شده باشه    متشکل و  آگاه و  هم  طبقة کارگربحرانی جامعه رو کنترل و هدایت کنه،  

کنه، حزب   زندگی  قبل  شرایط  با  نتونه  کارگراانقالبی  و  اکثر  از حمایت  که   کمونیستی 

نیروی   با مناسب بودن مجموعه شرایط داخلی و خارجی،  و  برخوردار باشه وجود داشته باشه

مناسب را تشخیص بدهند و دست به    ةلحظ    ،آمادگی داشته باشند  طبقة کارگر پیشرو و  

کسانی که شرایط   .داره  سوسیالیستی وجودعمل بزنن، در این شرایط امکان پیروزی انقالب  

اکثر کسانی که    کنن.کارگر خیانت می  ةفعلی رو انقالبی جلوه میدن، در حقیقت به طبق

میدونن مارکسیست  رو  می  ،خودشون  بخصوص سعی  دارن.  قبول  رو هم  که لنین  کنن 

و   هامبارزه طبقاتی رو با کمک مبارزات فکری و عملی لنین به پیش ببرن. ولی برداشت

بین سازمانها و  در عمل های تاکتیکی و استراتژیکی کهست و اختالفتفسیرها متفاوت ه

ها بوجود میاد به همین دلیل هست. من با برداشت تو لنینیست- احزاب و کالً مارکسیست

داری جهانی شده و حکومت . تو این شرایط که سرمایه و رفقا از نظریات لنین موافق نیستم 

  ة بدون برنام ،تترین ابزار ضد شورش هسشرفتهگر و دارای پیهم بسیار وحشی و سرکوب

انقالب    هر حرکتی باعث هرز رفتن انرژی انقالبی میشه.  درست از نظر تاکتیک و استراتژی

 ،خوادخواد، اسلحه و حداقل تجهیزات میبا تجربه می  ةفرماند  نیروی کافی و  مثل جنگه،

خواد، شناخت دقیق از محل عملیات می   خواد،خواد، برنامه مینقشه می  خواد،سازمان می

شناخت    ،رو الزم دارههای نیروهای خودی  خواد، شناخت از تواناییتاکتیک و استراتژی می
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و باید دونست، نقاط ضعفش رو باید شناخت و  اش ر هاش و حد مقابلهاز دشمن و توانایی

باید حمله کرد که  کِی  تحت چه شرایطی و  کهاین به کجا  برد و کمترین    ترینسریع   و 

دانش و علم مارکسیستی   که هم با  ت،ها جزء علم انقالب هسهمه این  .  تلفات رو داشت

بدست   ة کارگر خودمانمبارزات طبق  ازهم  و    دیگرانمبارزات طبقاتی    استفاده از تجربه  و

  م یبه خیابون بکش  تو این شرایط فعلی  اصالً تو کَت من نمیره که کارگرا رو  . بنابراین میاد

قرار بگیرن    تا دندون مسلح و وحشی  نیروهای حکومتی  سالخیکه مورد ضرب و شتم و  

رفتن این جور    .آگاهی طبقاتی دست پیدا کنن  کمی بهقول شما تازه سیاسی بشن و  بهتا  

رف اینکه گفته  بنابراین به صِ  .هست  خیابون مثل فرستادن پیاده نظام بر روی مین  به کف

و دقیقاً چی   این را گفته  پرسم در چه شرایطیبشه که لنین چنین گفته، من بالفاصله می

  مرحله انقالب در روسیه را انقالب   1917تا مارس    بعنوان مثال لنین از آغاز مبارزاتش  گفته؟ 

با اطالعاتی که از شرایط جدیدوددموکراتیک می  بورژوا انقالب   بعد  ی کهنست. ولی  از 

مثل  فوریه آورد  نفع    بدست  به  رفتن کامل سلط   طبقة کارگر تغییرات شرایط  بین  از    ة و 

 ،سراسری و متحد کارگری و وجود شورای    دار و بورژوازیسرمایه   ةو تزلزل طبق  فئودالی

هفته آوریل    چند  یعنی  کمیتدیدگاه  علیرغم    1917بعد  اعضاء  حزب   ةتمام    مرکزی 

نظریات لنین    سوسیالیستی ارزیابی کرد. بقول لوکاچ  مرحله انقالب رو  ،دموکراتسوسیال

گرفت. دالیل ارائه شده از طرف  بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص شکل می

ها و احزابی که پیروشان رفیق پرویز هم بر اساس برداشت ایشان و یا حتی دالیل سازمان

چه باید "  کتابِو    "های روسیه وظایف سوسیال دموکرات"  ةمقالهستید بیشتر بر اساس  

ر چه شرایطی گفته  ها دبرداشت  اونبراین باید اواًل بررسی کرد که  بنا  لنین هست.  "کرد

الگو   ن شرایط با شرایط ما مشابه بود بعد الگو برداری کرد. هرچند که من بااوشده و اگر  

 ر یو معتقدم تاریخ در حال حرکت و تغی  نیستم   موافقاستفادة شابلونی از متون    برداری و

و روابط شرایط فرهنگی و مبارزاتی و مراحل تکامل  ،اختالف زمانی عالوه بر تأثیرست و ا

ضمن اعتقاد  با دیگر مناطق متفاوت هست. بنابراین    و هر زمان  هر منطقه تولیدی اجتماعیِ  
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معنی اینه این تعهد به  لنینیستی که راهنمای اصلی ما هست معتقدم-به اصول مارکسیست

   باید شرایط زمان خودمان را کامالً تحلیل کنیم و بر اون اساس حرکت کنیم.« که

»تو با اقدام دیشب نشون دادی که  کمی سکوت برقرار شد و سرانجام حمید گفت  

کرد زندان میفعالیتت در  از    احمد  هم که  هاییتعریفای هستی و با  یک فرد آزموده و حرفه

 حال پاسخمعلومه که معلوماتت خوب هست. ولی با این   امشبتی  ها طور از صحبتو همین

های پرویز ندادی و فقط گفتی من با حرفات موافق نیستم. به صحبت  ایقانع کننده  خیلی

. به نظر من اختالف عقیده  سته  »حق با توبهادر گفت    مان بی نتیجه بود.«در نتیجه بحث

تونیم همدیگه رو نفی کنیم.  ته فقط میما جزیی نیست. بنابراین با یک بحث یکی دو ساع

ای که به دست میاد اینه که شما در عقیدتون متزلزل بشین و نتونین برای  حداکثر نتیجه

به یک نتیجه درست و  با استدالل برای اینکه بتونیمتون تصمیم درستی بگیرین. مبارزات

با همدیگه به صورت نقادانه بخونیم   های یاد شده رونوشتهمنطقی برسیم به نظر من باید 

خودمون بدست بیاریم. ولی    امروز  چه باید کرد   وظایف و  و بحث کنیم تا درک بهتری برای

 رین؟« این ممکنه وقت بگیره. شما این روش رو قبول دارین و این وقت رو میزا

مهم رو    و مقاله  کتاب»ما این  هم کردند. پرویز و حمید گفتند  رفقا نگاهی سؤالی به

ولی باز هم حاضریم با یک رفیق با عقیده مخالف دوباره بخونیم تا دید بهتری پیدا   خوندیم

 "باید کردچه "»من هم زیاد صحبت محمدعلی گفت ؟«  کنیم. تا نظر بقیه رفقا چی باشه

رو بخونم.    هااونتا  خواست فرصتی بدست بیاد  رو شنیدم و خیلی دلم میهای  لنین  و نوشته 

و جواد هم حرف محمدعلی رو تأیید   احمد  اعتصاب و تظاهرات چی میشه؟«ولی تکلیف  

  دونید چه صحیح و درست میخودتون را داشته باشین و اون  ة»شما برنامکردند. بهادر گفت  

انجام بدین ولی یک شرط   ولی با تفکر بیشتر و هماهنگی بیشتر با مشورت خود کارگرا

کسی به شما    تا  کاری رو باید بکنیدهای مخفی. رعایت شدیدترین روش برای همه داره

نکنه و هیچ  و لحظهشک  نفهمه که زندگی  غیرمعمول چطور کس  به صورت  های شما 

گذره جز این جمع  گذره؟ پس هرچه از دیروز و از این به بعد بین ما و مبارزات شما میمی
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ها رو هم خواستم اونری دارم و میکارگ  ة من یک هست»کسی با خبر نشه.« حمید گفت  

ولی الزم بود که بقیه هم   های داربهادر حدس میزد چه جور هسته«  برای مطالعه بیارم.

ات چه کاره هستن و تا کنون چه اقدام عملی کردین؟«  »افراد هستهبدانند. بنابراین پرسید  

نفر از دوستانم    ما تشکیل شده از یک مهندس و یک کارمند مالی و یک  ةحمید گفت »هست

»به این میگن محفل  بهادر گفت  هم در فاز مطالعه هستیم.«    بیکار هست. فعالً  که فعالً

کارگری باید   ة. در هستخودش مثبته  ةکه اون هم به نوب  کارگری  ةنه هستروشنفکری  

در مبارزات   ،باشه و به جز مطالعه و بحث آگاهی بخش که حتماً الزمه  اکثریت با کارگرا 

و از طرفی هم باید    ه داشته باشبه این مبارزات    دهی درستجهت  سعی در  و  فعال  کارگری

اتحاد و متشکل کردن  به کارگرا و سعی در  دادن  از هیچ کوششی  گروه در آگاهی  شان 

بلکه هیچ اطالعی   ،. نه تنها محفل خودت رو به این گروه فعالً مطالعاتی نیارهاجتناب نکن

با توجه به کار و زندگیشان قرار    ها نده.«هم از این گروه به اون همه موافقت کردند و 

 دو شب دور هم برای مطالعه جمع شوند.  یکیای گذاشتند که هفته

»دیر ان و پنیر آورد و گفت  در همین موقع پدر حمید یک سینی چای و مقداری ن

بندی بکنین تا بعداً اگر فرصت کردین شام وقت هست و شما شام نخوردین. فعالً یک ته

با شما یک کار کوچک داشتم که بعداً میگم.« بهادر گفت   بخورین. در ضمن آقا بهادر 

چای بخوریم. مورد هم اگر مربوط به من هست جلو دوستان    تونبفرمایید در خدمت  »فعالً

تون  تونید بیان کنید ولی اگر خصوصی مربوط به خودتون میشه بعد از چای من در خدمتمی

در حمید کنار بهادر نشست  پشدند.  شتها مشغول خوردن نان و پنیر و چای  همه با اِ  هستم.«

خودم رو خیلی مدیون شما   ، پسرم کردینکه برای    کاری  دلیلِ»من به و خیلی آهسته گفت  

با دوستام برای پیدا کردن کار برای شما گرفتم.  میدونم. برای همین امروز چند تماس 

این شرایط کار اصالً تو  برای یک جوشکار.    متأسفانه همه گفتند    البته پیدا نمیشه حتی 

د نفر برای یکی از دوستام گفت که یک پیمانکار شهرداری چن  ، جسارت نباشه،ببخشین

»چرا اتفاقاً خیلی هم خوبه. بهادر بالفاصله گفت  «  رد کردم.  اًپاکبان الزم داره که من فور
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و بعد بلند با  اگر میشه منو سفارش کنین و برای فردا قرار بگذارین.«تون. ممنونم از لطف

دا  »یک خبر خوب. پدر حمید برای من کار پیدا کردن. از فرخوشحالی به بقیه اعالم کرد  

آقا رحیم میدونی همه با تعجب به بهادر نگاه کردن. جواد گفت »  میرم سرِ کار پاکبانی.«

»بله. متأسفانه قدیم به این کارگرای زحمتکش لقب زشت بهادر گفت  ؟«  اکبانی چه شغلیه پ

 کارخونه  هکردم که دنبال کار توی ی»من فکر میگفت    حمید  دادن.«می  و سُپور  آشغالی

بهادر   «ولی مثل اینکه تو فقط به فکر حقوقی.  جا رو به اعتصاب بکشونی.هستی تا اون

آن شب بحث به پایان رسید و قرار و مدارها برای جلسات بعد  لبخندی زد و چیزی نگفت.  

از   سکانرحیم از بهادر درخواست کرد تا پیداکردن محل مناسب برای ا  گذاشته شد. پدرِ

 بهادر مشغول کار شد.سه روز بعد او استفاده کند.  ةخان

 

4 

مرغ  نان و تخم  احمد  برگزار گردید. جواد و  حمیدپدر   ة جلسه در خاندوباره  بعد    ةهفت

حمید  فرنگی و پیاز برای شام، پرویز هم پنیر برای صبحانه. گوجه محمدعلی ،خریده بودند

خواهی کردند و قرار شد  بهادر و حمید هم عذر  هم جلد اول منتخبات لنین را آورده بود.  

ریزی تدارکات شامل همه شود. پدر حمید سینی چای را در اتاق برای جلسات آتی برنامه 

»اگر موافق باشید من چه  حمید کتاب را باز کرد و گفت جلسه شروع شد.   گذاشت و رفت.

ا را رفق  ةخواستم انگیز»رفقا قبل از شروع من می  بهادر پرسیدکنم.«  باید کرد رو شروع می

ای که نتیجه  ،در مورد مطالعه و بحث دربارة این نوشته بدونم. اگر موافق باشید به ترتیب

 بیان کنید.«  رو ید بدست بیاریدهخوامی و مقاله از این کتاب

بیشتر ویاد  احمد  و جواد و  محمدعلی یاد گرفتن    گیری  برای  این کتاب  معروفیت 

»من این کتاب رو خوندم. برام جالبه که تو   حمید گفت  د.عنوان کردنرا  کمونیستی ةمبارز

»من هم خوندم.   پرویز هم گفتهای ما رو با این کتاب بدی.«  خوای جواب استداللمی
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کنه  که خوندن دوباره این کتاب کمک میکنم. باضافه اینی حمید رو هم تأیید میهاحرف

  »من   گفت  بهادر  «یخوای بگیری؟ ای مخودت چه نتیجه   در شرایط فعلی بهتر مبارزه کنیم.

خوام بگیرم  ای که از مطالعه این کتاب مینتیجه  های شما موافقم. من همبا تموم صحبت

تر  یرم. دوماً احتمال زیاد داره که عقایدمون بهم نزدیکبگاواًل در بحث جمعی از شما هم یاد  

»پس شروع   حمید گفتیادگیری بهتر برای مبارزه در شرایط فعلی هست.«    سوماً  بشه.

 کنم.«  می

شما استفاده برای مبارزه در شرایط امروز بود.   ة»دلیل مشترک بین هم   بهادر گفت

و با شرایط امروز مقایسه    شت بدونیمنو  ور  کتابپس باید شرایط رو در زمانی که لنین این  

مدتی ها برای مبارزه امروز و چطور میشه استفاده کرد.«  کنیم و بدونیم از کدوم قسمت

ست. بهتره که خودت شرایط  ه»کامالً حق با تو    سکوت بر قرار شد و نهایتاً پرویز گفت

 دونیم.« اون موقع رو تعریف کنی. البته شرایط امروز رو همه ما می

ک توضیح  رد بهادر شروع  قرن    به  اواخر  عمدسرمایه   19»در  در کشورهای   ةداری 

.  جهان مسلط بود  ای ازقسمت عمده   امپریالیسم انگلستان بر.  اروپایی رشد زیادی کرده بود

اوایل قرن   بود.  رشد  در حال  شده بود به سرعت  داریسرمایهآلمان هم که دیر وارد مرحله  

جنگ برای    ةو نطف  بودند  میالیسردوره امپدر حال ورود به    داری برترکشورهای سرمایه  19

کارگر   ةدر این کشورها مبارزات طبق  .بسته شدبازارهای جهانی در این دوران    مجدد  تقسیم

 ،ساعت کار در روز  10مثل    ،ها در جریان بود و دستاوردهایی هم بدست آورده بودندسال

ساعت در روز مجبور به   16، کارگرها تا صنعتی داریبا توجه به اینکه در آغاز رشد سرمایه

نست مجوز فعالیت علنی  ادموکرات در سال پایانی قرن توکار بودند. در آلمان حزب سوسیال

انتخابات ر  کارگری و جذب بسیار زیاد ةبا اتحادی  ائتالف  با  و  بیارهبدست    وو شرکت در 

داری  سرمایه  هکشورهای شرق اروپا و روسیدر  .بشود  ی جهانها سیستکمار   قطب  کارگرا،

در روسیه با  .  نها مسلط بودتازه شروع به رشد کرده بود و هنوز بقایای فئودالی بر حکومت

 حکومت مستبد  همدستی  با   و  داری شروع به رشد کرده بود خارجی سرمایه  ةکمک سرمای
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بود  ، تزار و اشراف  گرو سرکوب را سلب کرده  آزادی  بند نیم  ارضی  . اصالحاتِنهرگونه 

هم نتونسته بود تکونی به شیوه قدیمی کشاورزی بده. مبارزه با تزارها از نیمه    1861سال  

مبارزه با   متشکلی بود که  ها اولین سازمان نسبتاًشروع شده بود. نارودنیک  19دوم قرن  

و ترورهای    دونستندها میدهقان  وها نیروی انقالبی ر اونحکومت روسیه را شروع کرد.  

 1894در سالهای بین  .  انجام دادن  1871انقالبی نظیر ترور تزار الکساندر دوم رو در سال  

  جمعیت  %80یعنی    بود،  میلیون  100حدود    هامیلیون و دهقان  126جمعیت روسیه    1898تا  

 بود.کرده  رشد  کارگرا تازه شروع بهکمیت  دهقان بودن و یک درصد هم اشراف.    روسیه

عمومی روشنفکرها به مبارزه علیه   ة. عالقته بوددموکراسی تازه پا به عرصه گذاشسوسیال

به اعتصاب مثل    عمومی کارگرا  ةبین کارگرا و عالق  هاوآمد اونها و رفتنظریات نارودنیک

مق بود. اکثریت  عگیر شایع شده بود. تبلیغات مارکسیستی بسیار زیاد و کم  یک بیماری همه

  تقریباً  شدن.رهبرا جوون و هنوز برای فعالیت آماده نبودن و به سرعت از میدون خارج می

قهرمان  مجذوب  جوونی  اوائل  در  حزبهمه  ترور  گروه  های  های  از  که  بودن  انقالبی 

کرد وادار می  ، مبارزان واقعی طبقة کارگر رامبارزهپیشرفت  بوجود اومده بود.    هانارودنیک

 اهکه راه اونمارکسیسم    ةها همراه با نظریبه کسب معلومات بپردازن. سوسیال دموکرات 

حزب   1898شدن. در سال  رو روشن ساخته بود به صورت پراکنده وارد جنبش کارگری می

لنین از سال    تشکیل شد.  در خارج از روسیه  سوسیال دموکرات با تعداد محدودی نماینده

. در  بودسیبری تبعید    در  رامدت  اکثر این    1900مبارزه را شروع کرد ولی تا سال    1895

ی انقالبی ادامه داد. بعد از پایان تبعید برای  هاتبعید هم به مطالعه و نوشتن مقاالت و بیانیه

شد.  ةادام مهاجرت  به  ناچار  شناخت   مبارزه  به  شروع  تازه  تزاری  حکومت  دوره  این  در 

  ،دستگیری  ،شرایط خفقان  بود.  های رفرمیست کردهانقالبیون مارکسیست و اصالح طلب

های بود. دورة سال   افتاده   براه   هاسانسور برای انقالبیون و آزادی برای رفرمیستتبعید و  

عده اپریش  ةدور1903تا    1898 بین  انحرافات  بود.  تزلزل  و  سوسیال نی  رهبران  از    ای 

هواداران  دموکراسی بالطبع  و  از کشور  خارج  روسیهدر  داخل  در  بود.    بوجود   شون  اومده 
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های بزرگی به جلو  داد و گامجنبش کارگری به صورت خودبخودی به رشد خود ادامه می 

ن دانشجوها و سایر اهالی اشدن روح دموکراسی در میدر عین حال به زنده  داشت.برمی

در   دموکراتو فعالین سوسیال  انر. ولی سطح آگاهی رهبکردکمک می طور غیرمستقیمهب

نیروی   و  وسعت  سوسیال خودانگیختگی  قبال  بین  در  موقع  این  در  بود.  کم  جنبش 

تی  سفقط با مطبوعات علنی مارکسی پیدا کردن که تقریباً برتری ی ر ها گروه دیگدموکرات

مبارزه اقتصادی و  بودن. این رهبرا از لحاظ نظریه اعتقاد به کار علنی و  پرورش پیدا کرده

کاری معتقدبودن  از لحاظ عمل با توجه به شرایط خفقان به سطح پایین فعالیت یعنی خرده 

توده  مبارزات  از  بودن. و  عقب  دیگه به   ها  روش   عبارت  از  دفاع  صرفاً  با  و  علنی  های 

و    دموکراتیکی غیرسوسیالهاکاری باعث رونق روش ای و خرده سندیکالیستی و اتحادیه

میانغیر گروه  شدن.قالبی  دوره  این  دانشجوهاهبها  در  مطالع  خصوص  محفل   ةتشکیل 

پیدا میمارکسیستی می ارتباط  با کارگرا  بعد  به دادن و کمی  و  بزودی دستگیر  کردن و 

ارتباطازندان می ابتدا طی    دیگر  شد. دوباره گروهیها قطع میفتادن و  از  راه رو  همین 

اینمی باعث میکاریجور خردهکردن.  انجام نگوشد هیچها  انتقال تجربه  ه کار مداوم و 

انقالبی درجا   ةگونه انسجام تشکیالتی، از لحاظ آگاهی و تجربنگیره و جنبش بدون هیچ 

با تجربهبزنه. نیروهای امنیتی تزار هم روزبه نفوذ و جاسوسی و    ةو دامن  شدنتر میروز 

گسترده ارتباط ضدانقالبی  ترشون  آگاهی  عمیقو  میشون  رهبران   و   شدتر  و  انقالبیون 

زدن.  درجا می  هاو انقالبیون و سوسیال دموکرات،  کردنتر دستگیر میکارگری رو راحت

دولت خطر  روسیه  برای  دوره  اون  به هادر  وابسته  نیروهای  و  امپریالیستی  خارجی  ی 

تنهاخارجی نداشت.  وجود  حکومت  ها  و توده  مخالفین  دانشجوها  کارگرا،  انقالبی  های 

روسیه، مبارزات    هایسوسیال دموکرات  بین در این دوره در    های انقالبی بودن.ر روشنفک

که    ینهای همراهش با شدت تمام علیه انحرافات نظری و عملی رهبرالنین و مارکسیست

روشنفکرا بودن جریان داشت. سرانجام تیر آخر مانع آگاهی و تشکل پرولتاریای انقالبی و 
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دوم    ة ها شلیک کرد و در کنگرطلببه قلب فرصت  "چه باید کرد"رو لنین با نوشتن کتاب  

  شدن.« هاحزب طرفداران لنین تبدیل به اکثریت یا بلشویک 

که اون   دونستم»اصالً نمی  حمید گفت»خسته نباشی. خیلی عالی بود.«    پرویز گفت

 هم گفتن  احمد  محمدعلی و جواد ودوره چه شرایطی بوده. خیلی ممنون رحیم جان.«  

ها بوده که سرانجام به انقالب اکتبر کشیده. خوشحالیم که با ها و مبارزه »پس این زمینه 

. دنه رفتنابه آشپزخشام  نکردبرای درست  احمد با بعد .« حمید چای آورد وتو آشنا شدیم

 . درو شروع کنن "چه باید کرد"که   دشام همگی آماده شدنبعد از 

گفت»پرویز  گفت    بهادر شام  از  پیشنهاد    قبل  میدونن.  رو  امروز  شرایط  همه  که 

شرایط اون روز رو با شرایط  "چه باید کرد"قبل از شروع خوندن    نکنم اگر موافق باشیمی

کنیم.« مقایسه  گفت  امروز  مشخصه    محمدعلی  با هامارکسیست»خب  موقع  اون  ی 

سازمانهامارکسیست و  فعلی  و حزبی  داشتن.«  ها  فرق  گفتهاشون  از   ه»بهتر  بهادر 

مثالً وضعیت سرمایهشرایط کلی ایران.« تر شروع کنیم.  و  امروز جهان  در شرایط    داری 

وضعی »و با   پرویز اضافه کردداری تقریباً همة جهان رو گرفته.«  »خب! سرمایه  حمید گفت

افغانستان از  بخصوص  و  رفت  سوریه  از  هم  آمریکا  که  ،که  آمریکا    ممپریالیسا  معلومه 

و     مذهبیارتجاعیِ  داری سرمایه   ایران هم که یک حکومتِ  و رو به افوله.تر شده  ضعیف

  «.استبدادی داره

هستیم. ولی اجازه   عقیدههم  داریو سرمایه  شدن سرمایه »در مورد جهانی  گفتبهادر  

با امپریالیسم موضوع رو بیشتر بشکافیم. همه می بدین در   دونیم که بعد از جنگ رابطه 

و ثروت ناشی از معادن و   به دلیل عدم تخریب صنایعش  جهانی دوم امپریالیسم آمریکا

امپریالیستی به شدت   عمدتاً  های تمام کشورهایکه صنایع و زیر ساخت  حالی  ، درتولیدش 

 ،اروپایی  پیدا کرد و با وام دادن به کشورهای صدمه دیده  ودست برتر ر  ،آسیب دیده بود

بسیار قوی ذخایر    ةرو به خودش تا حدودی وابسته کرد. با قرار دادن دالر با پشتوان  هااون
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وجود آوردن هبتعویض با پول سایر کشورها و    و امکان   طالی آمریکا به عنوان پول جهانی

تونست   المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانیهایی نظیر صندوق بینسازمان

به دلیل تضعیف کشورهای   . خودش رو گسترش بده  اقتصادی و سیاسیِ  سلطه و برتری

جنگ  گراستعمار از  تبلیغات    بعد  اون  کشور سوسیالیستیو  نفوذ  و  جنبششوروی  و    ها، 

در جهان گسترش پیدا کرد. امپریالیسم آمریکا  ضد استعماری    ةطلبانهای  استقاللنهضت

فرصتْ از  استفاده  نهضت  با  از  کردن  پشتیبانی  به  استقاللملی    یهاشروع   ةطلبانو 

مستعمره استعمار  کشورهای  ب  گرانِعلیه  انگلیسهقدیمی  و   ، فرانسه  ،خصوص  آلمان 

اروپاییکشورهای کوچک ادعای  ،تر  استقالل  خواهیآزادی  کارانهفریب  با  و    طلبیو  کرد. 

 ةاخراج و خودش به شیو  واستعمارگرها ر  عمالً  ها،جنبشضمن ارتباط نزدیک با سران این  

وحشیانوابسته   باجدید   استثمار  به  شروع  اونها  مانده   ةکردن  عقب   رشدِ  در  ترْکشورهای 

  گسترش نظر انباشت سرمایه و    بر بازارهای جدید مسلط شد و از  عمالً  .داری کردسرمایه

بینی کرده  طور که مارکس پیشکرد. همون  رشد  ی سابقرقبا  ازتر  اقتصادی بسیار سریع

آالت  یعنی ماشین  ثابت  ة آالت و افزایش نسبت سرمایبود با رشد قدرت تکنولوژی و ماشین

اولیه، مواد  تمام    ة سرمایبه  نسبت    و  در  سود  نرخ  کارگرا،  دستمزد  مجموع  یعنی  متغیر 

هر چند که مقدار مطلق سود بسیار    ؛سیر نزولی مداومی طی کرد  داریکشورهای سرمایه

 یداریِ جهانسرمایه  ،ایهای دورهطبق کشف مارکس بحران و باز هم    .افزایش پیدا کرد

و میزان تولید دالر برداشت  پشتوانه    را  از  آمریکا طالکرد. در اوائل دهه هفتاد  رو درگیر می

به حساب درآمد  قرضه  . با چاپ اوراق  قرار داد  دالر  و قدرت اقتصادی آمریکا را پشتوانه

رو به افزایش    هبا کسری بودج  حساب و کتاب دالر هرچند کهو چاپ بی  های آیندهلسا

های  گذاریگسترش سرمایه  رد.ک  ظرو در جهان حف  خود  اقتصادی  تسلط  مواجه بود ولی

و ایجاد نیاز به کاالهای   ، با تبلیغات گستردهتولیدات  و صادراتِصنعتی در کشورهای دنیا  

سود و   نرخِ  نده شدن. همراه با کاهشِوکش  داریسرمایهبه مدار   جدید، تقریباً کلیه کشورها
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را شاهد  جنوبی و تا حدودی روسیهرشد شدید کشورهایی نظیر چین، هند، برزیل، آفریقای

  .«هستیم

پرویز ؟«  شهتر میو روز به روز ضعیف  »یعنی االن آمریکا ضعیف شده  پرسید  احمد

نیروی نظامی در جهان رو  ترینترین قدرت اقتصادی و قوی»هنوز آمریکا قوی  جواب داد

نواخت نیست  البته نزول هژمونی آمریکا یکپرویز درست میگه،    »  بهادر اضافه کرد «  .داره

 ، ولی بطور کلی رو به افت هست.« زاگی و باال و پایین دارهو به قول معروف زیگ

 کشور سوسیالیستی   پشتیبانیبه دلیل  طرفی  از  »  ادامه داد   پس از تنفسی کوتاه  بهادر

استقالل کشورها و از  امپریالیسم  تبلیغات جهانی    شوروی  استثمار  مورد  در  و روشنگری 

کرد.    آمریکا، پیدا  گسترش  نیز  آمریکا  استثمار  دایره  از  خروج  برای  کشورها  مبارزات 

  هایروش نفوذ خود و غارت منابع دیگر کشورها به    سلطه و  حفظ امپریالیسم آمریکا برای

صورت با کودتا و ها و در غیر اینسران دولتله رشوه و خریدن  از جم  .زدمختلف دست می

و حتی   مخالف ران سیا و ترور رهبرانوروی کار آوردن نفرات وابسته به خود و یا نفوذ مأم 

و    دموکراسی و حقوق بشر چون  های واهی  با بهانه   هر جا که توانست  بعدتر  امی.ظن  ةحمل

یعنی نفوذ در   مخملیاز روش کودتای    و  آورد  های اعتراضی رویبه تحریک جنبش  آزادی

و نفوذ در بین    و تبلیغی و تحریک  های اعتراضی کشورها و پشتیبانی کردن مالیجنبش

نظامی  ة  حمل  به  شدکه موفق نمی  هر جا. و  ها پیش رفتافراد حکومت تا سرنگونی حکومت

 وجود  یِن کشور مثل یوگوسالوی سابق دست زد. و یا با دستاویز دالیل دروغاو  ةو تجزی

و سازمان آن کشور را    هاعراق حمله کرد و چنان زیر ساختبه    کشتار جمعیهای  سالح

دیگ روش  نشده.  سرپا  سال  بیست  نزدیک  از  بعد  هنوز  که  کرد  آموزش،   هنابود  ایجاد، 

 ، داعش  ،تکفیری نظیر طالبان  تروریستی  هایروهگو اطالعاتی  کردن و پشتیبانی مالی  مسلح

 ، کرددر خاورمیانه و آفریقا    مختلف دیگهارتجاعی  های  گروه  النصره و  و  تحریرالشام  ،القاعده

مثل کشورهای جنوب خلیج   سته، بپیمان و یا واهم  ثروتمند  کشورهایمالی  کمک    باالبته  
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های  حکومت  کردنایجاد جنگ داخلی و سرنگون  سعی درها  و با هدایت این گروه  فارس.

 «  .بودخود  کردن تسلطو جانشین هاراندن این گروه سپس عقب و .کرد قانونی

هاش چه کشورهایی هستن؟« نمونه  ؟ »انهدام اجتماعی یعنی چی  دپرسی  محمدعلی

که از دایره امپریالیسم    گیرهدر کشورهایی که انجام می»انهدام اجتماعی    بهادر جواب داد

داری هست ولی  ، یعنی کشور در سیستم جهانی سرمایه آمریکا خروج بورژوایی کرده باشن

سیاست همبا  آمریکا  امپریالیسم  جهانی  کشورها های  این  نظام  معمواًل  و  نیست  راستا 

و سرکوب از  دیکتاتوری  دفاع  وسیع  تبلیغات  با  غربیش  همراهان  و  آمریکا  گرانه هست. 

  ، طبقه متوسط دموکراسی و آزادی غربی دست به تحریک پنهانی بورژوازی    ،وق بشرحق

فتد. اُ  شورش در این کشورها به راه  ،ایکنند تا با جرقهخرده بورژوازی این کشورها مییا  

وجود همعترض و شورشی برای رهبری ب  هایتواند وحدتی بین گروه اگر امپریالیسم آمریکا ب

و تضعیف آن بدست بیاورد که با تغییر دولت    آورد و شرایط سرنگونی با شکاف در حاکمیت

کشاند. اما اگر این شرایط بوجود نیاید و منافع گروه های مختلف کشور را به مدار خود می

شود و هرج و حاد میها  باهم متضاد و یا مخالف باشد، با سرنگونی دولت مستقر اختالف

  شود. کشور به انهدام اجتماعی کشیده می  ،و تشدید فقرْ  عدم امنیت  ،مرج و جنگ داخلی

صنعتی و کشاورزیِ های  با بمبارون زیرساخت  در ضمن  امپریالسیم آمریکا در بعضی کشورها 

که به جنگ   ،  افغانستان و یمن و تا حدودی عراقکشورها را نابود کرده است. مثل لیبی

در مورد سوریه هم همین روش    اند.هنوز به استقرار و آرامش نرسیده داخلی کشیده شد و  

البته این انهدام اجتماعی   در پیش گرفته شد که با دخالت ایران و روسیه شرایط تغییر کرد.

شدید هست    تحریم  هم  ی امپریالیسمها حربه  یکی ازهست.  بسته به شرایط کشورها متغیر  

. البته همیشه هم موفق نبوده مثل کوبا، نیکاراگوئه،  ن کشور رو وادار به تسلیم بکنهتا او

 ةعمد، سوریه، عراق و همچنین ایران تاکنون. از زمان اوباما و بعد ترامپ و خروج  ونزوئال 

بر کشورهای اروپایی و حتی    نفوذ قبلیو سوریه و عدم    آمریکا از عراق  امیظنیروهای ن

تسلط اقتصادی و سیاسی   هناتو پرده از روی ضعف رو به افزایش آمریکا کنار رفت و دیگ
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نظامی و فرهنگی و یا بطور خالصه هژمونی پرویز گفتهمون  آمریکا،   و  دچار    طور که 

و    اریکم آ  فرار آمریکا از افغانستان و زبونی  ةنحو  در دوران بایدن، ضعف آمریکا  .هنزول شد

ناتو روسیه به   یدر مقابل حمله  دیگر متحدینش یعنی بطور خالصه غرب  و  کشورهای 

 « کامالً برمال شده.کراین وا

ی.  ردا  ی، عجب اطالعات خسته نباشی»  بهادر گذاشت و گفت  یجواد یک چای جلو

به از کجا  تو واقعاً کارگری؟«    دستاین همه اطالعات رو    بهادر خندید و گفت آوردی؟ 

زنم. رفقای من ی میگه؟ تازه صبح سحر بیا ببین چه جور خیابونا رو جارو میچهام »دست

بحث    اتجلس  معرفی کتاب،  جزوه ودادن    با  خیلی به آگاهی سیاسی اهمیت میدن و مرتب

دادن به کارگرا  آگاهی  شدن وه آگا  که در شرایط فعلی  اعتقاد دارنو  کنن  میبرگزار    و گفتگو

و شرکت در    شونمتشکل کردن  و  داخلی و خارجی  تجزیه و تحلیل مسائل روز  همراه با

»خسته نباشی رفیق. اطالعات خیلی   پرویز هم گفت «هست. ترین وظیفهمهم  مبارزاتشون

عقاید تو موافق نیستم. باید بیشتر مطالعه کنم و منتظر  ةخوبی دادی. البته من هنوز با هم

عقاید جا افتادمون دوباره    در بارة »اینکه ما متعصب نباشیم و    بهادر گفت  نتایج آتی باشم.«

دوران ما با دوران نوشتن اون کتاب فرق  ایب حاال در چه زمینهفکر کنیم خیلی خوبه. خُ

  جواب داد  محمدعلیمون حسابی در نظر بگیریم؟«  هاداشته و باید در محاسبات و تحلیل

خارجی وجود نداشت ولی امروزه نه تنها دخالت خارجی وجود   ة»اون موقع در روسیه مداخل

 . داره بلکه به شدت هم خطرناکه.« همه تصدیق کردند

 »البته بعد از انقالب اکتبر، کشورهای مختلف امپریالیستی در جنگ  دبهادر ادامه دا

انقالبی کردند  ضد  فعال  دخالت  شوروی  مخالف  1918بهار  .  داخلی  نیروهای    احزاب  و 

ها به مناطق نفوذ بلشویک   های کمونیستبه نام سفیدها در مقابل سرخ  سرمایه داری داخلی

ها غیر قابل تحمل و  الیست امپریوجود کشور سوسیالیستی برای    .در سیبری حمله کردند

پیاده  نیرو    های ضدانقالبیرونآمریکا به قصد کمک به    و  انگلیس   ،فرانسه  خطرناک بود.  

های های مالی به نیروهای ضد کمونیست هم فروگذار نکردند. فنالندیکردند و از کمک
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اتریش و   یانه سرکوب می کردند. آلمان،سفید به کمک آلمان، انقالبیون فنالندی را وحش

ها برای سرنگونی دولت شوراها به اوکراین و کریمه را اشغال کرده بود. ترک  مجارستان،

های انقالبی . سوسیالیستهای گرجستان آمده بودندکمک مسلمانان آذربایجان و منشویک

کردند تا سیبری را از مناطق مرکزی جدا کند. ژاپن نیز به  به شورشیان کمک میراست  

غالت اوکراین به آلمان می رفت. مسکو و    تمامقصد اشغال سیبری از شرق حمله کرد.  

درجه زیر صفر، شهروندان برای پیدا کردن چوب،   50پتروگراد گرسنه بودند. در سرمای  

تر نبرد تنگ  ةحلق  .ا گرم کنندکردند تا شب ها خود رهای متروکه را خراب میساختمان

به کمک ضد انقالب شتافته   با نیروی نظامی و کمک مالی و تدارکات  شد. چهارده کشورمی

کارگر آگاه، متشکل و    ةن موقع طبقاو. ولی چون در  بودند تا انقالب را به زانو در آوردند

   کاری از پیش نبردند.« ،بودو قوی   دارای رهبری منسجم بسیار با انگیزه و و مسلح

عقب  داری ولی  سرمایه »تفاوت دیگه این بود که اون موقع روسیه کشور    حمید گفت

سر می بردن ولی داری بهدوران ماقبل سرمایه  در ای بود و اکثر کشورهای دنیا هنوزافتاده

پیشرفت    بهادر گفت.«  جهانی شده  داریسرمایهحاال   با  اینکه  درسته، ضمن  دقیقاً  »بله 

گذر به سوسیالیسم از نظر تأمین    و تسلط بیشتر بر طبیعت،  بسیار زیاد صنعت و تکنولوژی

المللی از نظر معیشت و رفاه مردم بسیار آسانتر از اون موقع شده. هر چند که روابط بین

پیچیده بسیار  بین کشورها  و تجاری  »پیشنهاد    پرویز گفت  «شده.  ترو سخت  ترسیاسی 

بعدش   کمی  کنممی به  استراحت کنیم  و  نظرش  خصوصرفقا  بار  ونرفیق رحیم  در   ةرو 

 .«که من خیلی مشتاق این قسمت هستم نشرایط داخلی بگ

»رفقا   حمید گفتبندی با نان و چای شیرین  کمی به اصطالح تهبعد از ربع ساعت و  

سیستم    ،»خب  .« و با تأیید رفقا ادامه دادمن شروع کنم  هدر رفته با اجاز  توناگر خستگی

بسیار    با ایدئولوژی افراطی مذهبی و  سنتی و عقب مونده و  داریاقتصادی ایران سرمایه

ایجاد   از روش   وحشیانه و  بسیار  یهااز شیوههست. در سرکوب هر نوع اعتراضی    استبدادی

می استفاده  آبان    کنهترس  ارگان98مثل  اعتراضات  به  هم  اهمیتی  مثل .  خارجی  های 
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  « اصالً بویی نبرده.  هم    و حقوق بشر  های سازمان ملل نمیده. از دموکراسیزیرمجموعه

شناسم وضع نفس حمید از جای گرم بیرون میاد. برای من و کارگرایی که می »  گفت  احمد

  کنیم. مون حس میچیزی که با پوست و گوشت  مون در درجه اول مهمه.زندگیمعیشت  

 به تفاوت  نسبتمون  کاهش حقوق  فهمم هر سالمن نمی  یک سؤالی بیخ گلوم گیر کرده.

ولی چرا فشار اقتصادی که روی ما میاد    سی درصدهبین افزایش حقوق با تورم حدود بیست

تر از  کنن کم»اواًل تورمی که اعالم می  بهادر توضیح داد؟«  و بیشتره  هفتاد درصدشصت

امسال تغییر میدن. از مون رو برای  حقوق  تورم مال پارساله ولی  مقدار واقعی هست. ثانیاً

شه. مرتب شروع میشه و فاصله خرج و حقوق روز به روز بیشتر می  روز اول سال هم گرونی

کنن. حاال هم که بحث جراحی اقتصاد  هم از امکانات رفاهی دولت برای کارگرا کم می

خورد و خوراک مردم رو برداشتن و علناً صحبت از ضرورت    های اقالم اساسیِهست. یارانه

بگیرها میارن به این عنوان  و دستمزد. یعنی فشار مضاعف به حقوق  کنن گرون شدن می

دارهای کالن و انباشت ثروت  و عالوه بر اون سود سرمایه   های دولتی کم بشهکه هزینه

های مالی نظیر وام بالعوض و تخفیف مالیاتی کلی مشوق   از اون طرف  افزایش پیدا کنه.

سرمایه کارآفرینبرای  بقول خودشون  و  گرفتن،دارها  نظر  در  ت  ها  ارگانبودجه  های مام 

تلو مثل  حکومتی  منیوابستة  مؤسسات  تمام  و  سپاه  جمهوری،  ریاست  درآوردی  زیون، 

یعنی   کاهش دستمزد ما   مذهبی و هر چی که مربوط به خودشون هست رو اضافه کردن. 

»پس جراحی اقتصادی یعنی بریدن گوشت    جواد گفتدارها«  افزایش و تثبیت سود سرمایه

براشون    و مردم    وضعیت زندگی کارگرا  اصالًبرای حکومت      دارها.ما و دادن اون به سرمایه 

  مردم کنن خرج سوریه و لبنان و غزه   زندگیشون رو خرج  مهم نیست و بجای اینکه پول 

 هم گفت  محمدعلی  «کنه.شون بیداد میفساد و دزدی هم که در بین   می کنن.  و یمن

دل   هانه همسایه  هست.  اون رفتار غیر عادی با کشورهای دنیا  بدبختی ما،  دیگه  یه علت»

  مون ها رو هم به مردم بدبختدیگه و بدترین تحریم  خوشی ازمون دارن و نه کشورهای

دارو دسته حکومت هم که کک  تحمیل میلیاردشون نمیکردن.  میلیارد دزدی و   گزه و 
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  بهش   شون رو برای تفریح و لذت به همون کشورهایی که مرتبهاکنن و بچهولخرجی می

فرستن. ما موندیم و هزار بدبختی و بیچارگی. برای مثل آمریکا و اروپا می  فحش میدن

»البته رفقا از    پرویز گفت  خوان.«حکومت رو می  ِ مردم سرنگونی  ةهست که هم  هاهمین

شون رو از حاکمیت با جمالت غیرمتعارف و غیرسیاسی بیان کردن. ولی  شناختدلشون  دق

ایران  خارجی  سیاست  که  چند  هر  کرد  اضافه  باید  اینکه  ضمن  گفتن.  رو  واقعیت 

ش در رابطه با هست ولی اون قسمت از سیاست عملی  غربی  ضدِ  نهالبته  و    ضدآمریکایی

 سوریه ارتجاعی هست.«  خاورمیانه و مخصوصاً

  با شما متفاوت هست.   ن»خب رفقا اینجا باز تحلیل م  بهادر سری تکان داد و گفت

متفق ایران همه  اقتصادی  مورد سیستم  سرمایهدر  که  نوع القول هستیم  چه  ولی  داریه. 

های  شه یا منطبق با روش ها به شیوه استادکار و شاگرد اداره میآیا کارخونه داری؟ سرمایه

از مهندسین صنایع برای بهترین    های مااستثمار؟ آیا در کارخونه  داری وسرمایه   ةپیشرفت

آالت کردن ماشینبرداری و جایگزینبهره  روزبه  هایآالت تولید و روش نوع چیدمان ماشین

آالت جدید برای باال بردن میزان ارزش اضافی و سود و در نتیجه استثمار کهنه با ماشین

کاهش دستمزد کارگر با توجه به  م برای  ئآیا فشار دا  ؟ شهاستفاده نمیهرچه بیشتر کارگرا  

تر و بدتر شه؟ زندگی ما کارگرا سال به سال سختتورم انجام نمی  میزان  افزایش کمتر از

سرمایه  شه؟ نمی انباشت  سرمایه  غیربحرانی  هایزماندر    آیا  عادی  طی  روال  رو  داری 

وحشتناک  ثروت  ؟ کنه نمی فاصلسرمایه های  و  روزبهاون  طبقاتی  ةدارها  کارگرا  با  روز ها 

  بزرگ   در صنایعانحصار شدید    ؟ شه کردن صنایع دولتی انجام نمیشه؟ خصوصیبیشتر نمی

پتروشیمی و معادن   گاز،   و بازرگانی خارجی وجود نداره؟ تولیدات صنایع بزرگ مثل نفت،

و    هافشار روی بازنشسته  ؟ ها رو پولی نکردندانشگاه  شه؟ برای صادرات انجام نمی  عمدتاً

درصد    ها بود مثالًکارگرا و زحمتکشبرای    امکاناتی که قبالً  ؟ افزایش پیدا نکرده  هامعلم

های زیر ده نفر رو بر  اجباری برای کارگاه ةبیم ؟ یدا نکردهپدارو و درمان کاهش  ةحق بیم

  سازمان المللی پول و  شده توسط صندوق بین  ارائهجدید    هایو توصیه  تمام روشها  ؟ نداشتن
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داری این سرمایه   دولت پیاده نکرده؟ ،  به نام نئولیبرالیسم  بانک جهانی روو    جهانی  تجارت

  داری لیبرال هست که در سراسر جهان وجود داره و نه سنتی و عقب مونده. سرمایه   دقیقاً

اسرمایه اِ  نقدروداری  که  پیوسته شده  بهم  و  روش جهانی  استثمار  عمال جدیدترین  های 

در تحمیلروش و    میشه  پخشجهان    ةهمبالفاصله  رو  در ضمن   کنه.می  های خودش 

سیاسی    ةجنب  اما دولت و  شه.ای میهای دورهداری ما هم مثل بقیه دچار بحرانسرمایه

ئولوژی مذهبی حکومت صرفاً روکش اید اواًل ایدئولوژی افراطی مذهبی.قول حمید اون به

، مخصوص ایران هست  کارگرا و زحمتکشان  روبنای سیاسی برای فریب و تخدیر  و  ظاهری

اش هم  گرا و ضدطاغوتاگر دقت بکنی در تمام شعارهای مذهبی و مستضعف  و  هم نیست

ای توسعه گیرد، بلکه به شدت با الگوهداری در تعارض قرار نمیجا با مناسبات سرمایه هیچ

طبقة قدرت برای سرکوب    دین برای فریب و  ازدارها  سرمایه  ةمثل هم  .راستا می شههم

در انباشت سرمایه بوجود بیاره به شدیدترین وجه   مخالفی که کوچکترین وقفه  و هر  کارگر

داری در سرمایه  یهاخصلت تمام حکومت  ،کنن. بنابراین دیکتاتوری و سرکوباستفاده می

 سرکوب بسته به شرایط اون کشور کم یا زیاد هست.  ةنحو  شکل و  البته  تمام دنیاست.

دار و رقابت و انحصار سرمایه   ةطبق  آزادی  ضامن  فقط  ،در غرب  بشردموکراسی و حقوقشعار  

هست که تابع منافع    هاییملت-دولتکوبیدن    ابزار  خارجی هماست و در سیاست  سرمایه

پینوشه    علیه  کودتا  غربی مثل -کودتاهای آمریکایینیستن. دموکراسی غرب رو در    هااون

ترین شکلی انجام شد و کودتا در اندونزی که در شیلی که به کشتار هزاران نفر به وحشیانه

نیروهای ائتالف در یمن که به   هایهزار کمونیست انجامید و یا بمبارانهابه کشتار صد

تونید ببینید. در تمام این  شه، میگناه و زن و بچه بطور روزمره انجام می کشتار مردم بی

بشر گیرن و دموکراسی و حقوقخون می آمریکا و غرب خفهها و نظایر بسیار زیادش  جنایت

این سطح رفاه   خودشون در اون جنایت شریک هست.  آلودخون  چون دستِ  رهیادشون می

واسط به  هم  غرب  در  ظاهری  آزادی  بسال  ةو  کشورهای  منابع  غارت  اصطالح  ه  ها 

  برای خودشون بوجود آوردن و کمی هم از این رفاه بین   که هنوز هم ادامه داره،  سومجهان
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شون  طبقاتی  ةارزاین کشورها توزیع شده و سطح مب  متوسطقشر  و    طبقة کارگر  قشر باالی

. بله فساد بسیار شدید در هیئت  احمد   ی جواد وها در مورد صحبترو بسیار کاهش داده.  

  ة داری این فساد هست. همین رانتی که بین طبقشورهای سرمایهکحاکمه هست. در تموم  

نزدیک حکومت پخش میشه فساد هست. در آمریکا هم همین هست و در    دارهایسرمایه

روی   بطور دائم در جریانه. حاال در بعضی کشورها  رانتداری این  تمام کشورهای سرمایه

درون حاکمیت  که دیده نشه و بعضی کشورها به خاطر اختالف    دنمی  پوشش  این فسادها

میدونید که البته این فساد در کشورهای مختلف کم و زیاد هست.  لو میدن.    وهمدیگر ر

فساد یا دزدی یا جنایت رو گزارش   سدر ایران اینه که هرک  نانوشته  ترین قانونمسخره 

که حاکمیت  . در مورد اینو فاسدهدزد  جرمش شدیدتر از    هابده گناهکاره و بعضی وقت

کنه فقط برای کارگرا و زحمتکشان می هاو تحمل سختیجویی دائم تبلیغ مقاومت، صرفه

شون رو برای تفریح و زندگی به همون آمریکا و و خانواده   هابچه  جواد  هست و اال بقول

و    لبنان و یمن و غزه پول مردم برای سوریه و    کردنفرستن. اما در مورد هزینهغرب می 

کنین اگر این پول رو به  فکر می و یا هر کدوم از شما دارم. واقعاً  احمد یک سؤال از عراق

»نه!    کمی سرش را خاراند و گفت  احمد  کنن؟«کارگر می  ةخارج نبرن، میان خرج طبق

نمی گفتکنم.«  فکر  ی  محمدعلی  برای  و  میشه  تولید  صرف  جور   ه»حداقل  کار  عده 

گفتشه.«  می پول  »اصالً  بهادر  این  اینکه  بجای  چرا  کردین  فکر  حاال   تو جیب  رو  تا 

 نیروهای  ةمیان این پول رو صرف جنگ و هزین  ،ذارندار ب طبقه سرمایه  خودشون و بقیه

صبح    2ساعت    نگاه کردند.؟« همه برگشتن به پرویز  کننوابسته به خودشون می  خارجی

بعد افتاد و قرار شد همه  جلسه  رفتن. بنابراین ادامه بحث به  بود و همه فردا باید سر کار می

 ه کنند. روی موضوع فکر و در صورت امکان مطالع
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مزاحم پدر  کهدر منزل پدر حمید برقرار شد. برای این جلسه سومبرای بار بعد  ةهفت

ای را به اتاق آوردند که هرکس چای خواست خودش بریزد.  چر و قوری  وحمید نشوند سما

کنه و از نظر مخفی کاری  اریم ایجاد شک میذ»رفقا مرتب در یک جا جلسه ببهادر گفت 

بعد هم اعالم کرد  مختلف برای جلسات پیدا کنید.«    هایدرست نیست. سعی کنید محل

از شهرهای   به یکی  باید  آشناهایم  طرافاکه من روزهای جمعه   لطفاً م  وبر  برای دیدن 

 بگذارید. که موافقت همه رو دربر داشت. هفته  دیگرجلسات را در یکی از روزهای 

جلسه گفت  پرویز  و  کرد  شروع  جلس»به  را  بحث  هم    ،قبل  ةدنبال  خودمون  ما 

در دو جلسه بحث و بررسی   هم  سیاسی حاکمیت رو-عملکرد خارجی  نظامی  .کردیممطالعه

ست و باعث اتالف هزینه و نیروی انسانی و  اکالً به نظر ما این عملکرد ارتجاعی    کردیم.

و نابودی   م جنگ و بدبختیهمچنین برای مردم اون کشورها ه . هفقر برای کشور خودمون

امروز کامالًهست  شونزندگی نتایج  این  از نظر تحلیل  ه. واضح.  شرایط کشورها و    ،اما 

یکی مورد بحث و تحلیل قرار بدیم . بنابراین باید یکین شون با هم متفاوت هستموقعیت

نیم که نیروی اصلی در غزه  ودکنیم. میاول از غزه شروع میو بعد به نتایج کلی برسیم.  

فقط    دائمش  پشتیبانست. حماس هم یک نیروی مذهبی و ارتجاعی هست که  هحماس  

 هدیگ  منطقه  خودش در  هایوطنگرا حتی نتونسته با هم. این نیروی متعصب و فرقههایران

اردن رابطهای  یعنی فلسطینی با برقرارکنه. جنگ بیدرستی    ةکرانة غرب رود  حاصلش 

وضع لبنان هم ای نداشته.  فقر و مرگ برای مردمش هیچ نتیجه   ،اسرائیل هم جز بدبختی

یکسال   که  اومده  بوجود  مردمش  بین  در  دستگی  چند  و  اختالف  چنان  مشخصه.  که 

سال نتونستن سر تشکیل یک  و یا بیش از یک  دشکشور انجام نمی  اون  آوری زباله درجمع

دولت به توافق برسن. خوب معلومه که کشور بدون دولت چه بر سرش میاد. حتی سوخت  

و  و بخصوص از ایران    ی مختلفهان نداشتن. تنفر در بین جناحهای برقشوبرای کارخونه

داره که حتی  اهلل  حزب تو اون شرایط قبول نمی  نفت وجود  ایران رو   . کالًکردنمجانی 
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سوریه هم که  حکومت اهلل با پول ایران رفاه داره. اقتصاد مملکت داغون شده و فقط حزب

مسالمت تظاهرات  کرد  شروع  شدت  به  اول  همون  و از  آزادی  فقط  که  مردمش  آمیز 

. مردمش هم شروع به مقاومت کردن و  ردبه شدت سرکوب ک  رو  خواستندموکراسی می

  اش برای مردم سوریه این جنگ به خاطر دخالت ایران و روسیه تا حاال ادامه داشته و نتیجه 

کشور  جز فقرویرانی  آوارگیدربدری  ،،  فحشا،  و  فساد  هزار  و  مهاجرت  نبوده  ،   ، چیزی 

. عراق  هنوز هم ادامه داره  کهشون  ها و ثروت مملکتزیرساخت  ،صنایع  نابودی  همچنین

تونست سرو  کم میهم که بعد از تهاجم امپریالیستی آمریکا و از بین رفتن صدام حسین کم

ایران و درست اندازی اختالفاتِ سامانی بگیره که با دخالت  نیابتی و راه    کردن نیروهای 

قبیله  شیعه و سنی  دینی با دخالت آشکار در ای  و  از اون کشور هم گرفت و  آرامش رو 

اون کشور رو هم   ةتوسع   یبه نفع وابستگان خودش، جلو  عراق  راتوهمة امانتخابات و  

گرفته. دخالت در یمن هم به خاطر توسعه طلبی شیعی حکومت، نابودی و فقر مطلق مردم  

  نابودی اقتصادی و سیاسی  و کشور یمن رو بوجود آورده. عمالً دخالت ایران در هر منطقه

و اجتماعی اون کشور و فقر و بدبختی برای مردمش بوده. این چیزیه که خیلی واضحه و  

حکومت ایران سیاستش چه در داخل کشور و چه در خارج کشور،    ،هابه این دالیل و تحلیل 

گرانه و استبدادی هست و تنها سرنگونی این حکومت میتونه تمام این  سرکوب  ،ارتجاعی 

  ترو کامل   البته جزئیات بیشتر   خالص کنه و رو به بهبودی ببره. مناطق رو از این وضعیت  

کمونیستی موجود    باحزاها و  های رفقای خارج از کشور در سازمانو تحلیل  هادر نوشته

 « هست.

بحث دیگری ندارد شروع به   کست برقرار شد و وقتی بهادر دید که هیچومدتی سک

با    ،قضایا بود  و نمود  تحلیل نبود بلکه ظاهرچه گفتی  بحث کرد و گفت »اواًل اون اونم 

آقا رحیم ما کارگریم. بورژوا لیبرال  »  محمدعلی ناراحت شد و گفتدیدگاه بورژوا لیبرال.«  

بهادر لبخندی  رو پس بگیری.« ماست. باید حرفتدارها هست. این توهین به لقب سرمایه

اند، یعنی حاکمطبقة های اندیشه  ،حاکم در هر عصر ةمارکس هم میگه اندیش» زد و گفت
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در عین حال نیروی فکری حاکم    ،جامعه هستبرتر  و    نیروی مادیحاکم و  ای که  طبقه

با چیزی جز  همه از وقتی چشم باز می  داریسرمایه در تمام کشورهای  نیز هست.   کنن 

روبرو   های زندگی رو در بر میگیره ایدئولوژی بورژوایی که به شدت تبلیغ میشه و تمام جنبه

علم و ایدئولوژی همه تولید   ،آموزش و پرورش   ،فرهنگ  ،هنر  ،قانون،  اخالق  ، . دینستننی

بعد از بخصوص در شرایط فعلی که    کنند.فکار همه رو بمبارن میاداری هستند و  سرمایه

با چنین دیدگاهی بزرگ    اکارگرفروپاشی شوروی جهان تک قطبی شده.   و   نشمیهم 

، داریهاین خصلت سرمایه  .نداری و قوانین اون رو شکل طبیعی زندگی میدونروابط سرمایه

قول داری نیاز به آگاهی و شناختی داره که بهبخاطر همین هم شکستن مناسبات سرمایه

به به راحتی هم  نمیاد.مارکس  برای مطالعه و تحقیق و عده   دست  ای که فرصت کافی 

  که قبالً   و اقتصادی دارن و یا با افرادی دمخور میشن   جستجوی علوم اجتماعی و سیاسی

کنن. پس ایدئولوژی رو پیدا می این امکان شناخت ،اندبا عقاید مارکسیستی آشنایی داشته

دارن. بین اون کسانی هم که    بورژوا لیبرالایدئولوژی    ،کارگر هم اکثر قریب به اتفاق  ةطبق

مثال،   بعنوان  ندارن.  ی شناخت و عملکرد کمونیست  اًاند لزومبا عقاید مارکسیستی آشنا شده

خود   ،اصول مارکسیستی  ها وکتابآشنا با  با دانش و  بسیار  افراد  تعداد  که از نظر   هامنشویک 

کردن در راه سوسیالیسم  فکر می  ، فعالیت حزبی  سال  15با بیش از    و  را سرآمد میدونستن

کارگر قرار گرفتن. حاال اینکه    ةهای ضد طبقبورژوا لیبرال  ة در جبهدر آخر    زنن،قدم می

ناراحت شدی نشون میده که آدم مبارزی هستی ولی باید مطمئن بشی که در راه درستی  

ترین یکی از اساسی  .شینیستی و در آینده هم دچار انحراف نمی  میری و دچار انحرافپیش

ضروری مشکل و  و  کمونیستترین  جدال  بورژواترین  ایدئولوژی  با  مبارزه  یبرال  ل-ها 

 .  ، سیاست خارجیاما بریم سر بحث خودمون کارگر هست.کرده در زندگی و ذهن طبقهرخنه

  یعنی   ،به بعد1947از سال    فلسطین  کل  ةبخشی از تاریخچ  غزه  ةتاریخچاول غزه،  

اسرائیل هست. مبارزه با کشوری سر با    و مبارزه  مرگ  زندان،  ، گرسنگی،دریهدرب  ،آوارگی

اعتنا به کلیه حقوق  ، بسیار نژادپرست و بیهای مرگبارترین سالحتا پا مسلح به پیشرفته 
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  اکثر کشورهای  وسازمان ملل    سوی  حقوق لیبرالی صادر شده از   حتی  انسانی بطور کلی و

تمام کشورهای غربی با تمام ابزار تبلیغی به لطف حق وتو آمریکا.    البته  .هست  دنیا  غربی

ای به این کشور کلی آه و ناله  و نظامی هم پشتیبانش هستن و برای کوچکترین خدشه

بارة ماهیت کشورهای غربی کوچکترین سؤالی در  درکنن. حتی  کنن و قطعنامه صادر میمی

غزه را در محاصره    اسرائیل.  هشاش جرم شناخته میگرانهو عملکردهای سرکوب  رژیماین  

برای بدست  تحت  و این شرایط  اولیتحریم شدید قرارداده. مردم غزه در    ة آوردن حقوق 

با عقبانسانی و  ها  ترین سالحماندهشون  تا موشک  هوایی  فانوس   از سنگ  های گرفته 

ایستین؛  می. حاال شما در این مبارزه کدوم طرف  دنشان ادامه میامانبه مبارزه بی   ابتدایی

»خوب چرا    دوباره مدتی سکوت برقرار شد و آخر حمید پرسید«  طرف؟ یا بی  اسرائیل یا غزه

و حتی    »ایران در اوائل،  بهادر گفتکنه؟«  غربی حمایت نمیهای کرانهایران از فلسطینی

کرد. های اون منطقه هم حمایت میفلسطینیاز    ،غربی  ةکرانظاهری    شدنمستقل   از  بعد

فلسطینیِ  مسئولین   بعد که اسرائیل    ون علیه مردم خودش  غربی  ةکران  دولت  پیمان همبا 

رژیم اسرائیل علیه ایران موضع   ةو براساس سیاست خصمان  هو دست از مبارزه برداشت  نشد

  نیروهای امنیتی   هماهنگ با  کامالً،  ینطتر نیروهای امنیتی دولت فلسن و از همه مهمگرفت

خودش   ضداسرائیل   شد،  مردم  عمل  کران  وارد  دولت  از  رو  حمایتش  هم  ایران   ة دولت 

و    باالخره از غزه باید حمایت کرد یا اسرائیل  ب جواب من رو ندادینقطع کرد. خُباختری  

حمید هم  »یعنی باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم.«    سریع با دلخوری گفت  احمد  «؟ یا ...  

بهادر    جوری باید قضاوت کرد؟«»راست میگه. واقعاً این  دنباله حرف احمد را گرفت و گفت

بد، خوب، بدتر و بهتر نباید بررسی کرد. در طور  ببینین! نه، مسائل سیاسی رو این»  گفت

تکامل تاریخ به چه سمتی هست    ای باید دید که تضاد اصلی چی هست و جهتهر مسئله 

نتایج حرکت ما و آینده در نظر گرفت    یدچی باید باشه و البته با  و در نتیجه نقش درست ما

در حال    کمک میکنه و در  اون جهت هست یا نه؟   طبقة کارگراین مبارزه به مبارزات کلی  

داری و نماینده اصلی اون یعنی امپریالیسم تضاد اصلی بین سرمایه حاضر در سطح جهان  
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در سطح جهان و همراهانش از سوی دیگه    طبقة کارگرطرف و  آمریکا و شرکایش از یک 

پس هست. بنابراین قضاوت ما بر مبنای انتخاب بین بد و بدتر غیر مارکسیستی هست.  

 داری امپریالیسمسمت نماینده سرمایه   کنیم. یکطور بررسی و تحلیل میمسئله غزه رو این 

 طبقة کارگرهمراه خورده بورژوازی و  داری ملی بهتجاوزگر قرار گرفته و سمت دیگه سرمایه

کنن. روشن هست که ضعیف و فرودستان اون کشور که برای بقای خودشون مبارزه می

ی کرد. نتیجه عنوان یک نیرو ازش طرفدار تر از اونی هست که بهکارگر غزه ضعیف ةطبق

یا تقویتش. اگر از اسرائیل حمایت کنیم این مبارزه یا در جهت تضعیف اسرائیل هست و  

ایم. و اگر داری جهان حرکت کردهکه در جهت خالف روند تکاملی تاریخ و تقویت سرمایه

داری جهانی و روند تکاملی تاریخ حرکت  از غزه حمایت کنیم در جهت تضعیف سرمایه

 ةگذاشتن دست اسرائیل برای سرکوب غزه و توسعطرفی در اینجا در حقیقت باز. بیایمکرده

 طرف بود؟«وقت نباید بی»پس به این ترتیب هیچ حمید گفتاسرائیل هست.« 

باید نیروی مترقی سومی هم در    یا   هست  بد و بدتربین  بقول شما    ایهرجا مبارزه

مختلف در    یهاکار باشه که از اون دفاع کنی مثل طبقات کارگر انقالبی و فعال در کشور

ها شده بود و یا باید دید  امپریالیست  دفاع از  امپریالیستی اول که جایگزین  جهانی  جنگ

بنابراین  هست  در جهت حرکت تکاملی تاریخکدوم طرف در کل به    پیروزی در غیاب . 

یک    در جریان هست،  ایمبارزه  پرسم،تر میسؤال رو دقیق  نیروی سوم در این کشورها...

سرمایه  نماینده  دیگهطرف  طرف  و  هست  امپریالیستی  خونخوار    حکومتی   ،داری 

فقیر با   و  مذهبی و عقب مونده با مردمی زحمتکش  قول شمابه  داری ملی ضعیفسرمایه

طرف    تحت سرکوباین مجموعه به شدت    و  ،شونندگیز  ه خاطر شرایطب  سنتیاعتقادات  

ها و محاصره قرار داره. آیا  نده شده و تحت شدیدترین تحریمودیگه هست و از کشورش ر 

این حق رو براشون قایل هستین در این مبارزه  حق مبارزه رو براشون قایل هستین؟ و اگر  

دار و نژادپرست  گروه سرمایه   از طرف دیگر آیا ضعف و حذف  تفاوت باشین؟ تونید بیمی

به عنوان پایگاه امپریالیسم آمریکا آیا شرایط رو برای مبارزة    تحت نمایندگی دولت اسرائیل
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 گفت  محمدعلی«  ؟ نیست  روند تکاملی تاریخ  کنه در راستایفراهم نمی  بهتر   طبقة کارگر

کنم حق با تو هست.« »راستش من تا حاال این جور به قضیه نگاه نکرده بودم. فکر می

ن  اپرویز سری تکو جواد هم تأیید کردن. حمید با نگاه به پرویز منتظر جواب او ماند.    احمد

 م.« یبررسی بیشتری بکنبحث و باید مطالعه و  ما»حرفات منطقیه ولی  داد و گفت

در اواسط قرن بیستم مسیحیان اکثریت   .»شرایط لبنان متفاوت بود  ادامه دادبهادر  

در لبنان  گذشته    باقیمانده از استعمار  ی کهنفوذ  فرانسه بادادند و  جمعیت رو تشکیل می

 اکثریت مجلس و    وزیررئیس جمهور و نخست  کهکرد    تحمیل  رو  ایداشت قانون اساسی

اختیار مسیحیان  رو   بود و    .اشتذگمیتحت  به نسبت مرفه در خاورمیانه  لبنان کشوری 

ها، حکومت مند بودن فرقهای مذهبی بود. بعلت قدرتسیستم اجتماعی اونجا به شدت فرقه

آزاد بودن اقتصاد باعث شد که    کرد.هم در اقتصاد نمیقدرت چندانی نداشت و دخالتی  

  ها و بخش خدمات و تجارت گذاری زیادی در بانکعربستان، قطر، امارات و کویت سرمایه 

داری و تجارت و تولید ثابت ماند. کشاورزی تنزل پیدا کرد و بانک  در نتیجه  .انجام بدهند

کرد.   پیدا  گسترش  اشغال سرزمین خدمات  از  اسرائیلبعد  توسط  فلسطین  سال    های  در 

به جنوب  ها  فلسینیاز  کثیری    ةشون، عدها از وطناجباری فلسطینی  شدنراندهو    1948

شدند پناهنده  فلسطینی  .لبنان  مسلموناومدن  لبنان  های  نفع   جمعیتموازنه    ،به  به 

سال    .زدبهم  رو  هامسلمون فرقه  1975در  غرباختالفات  مسیحیان  بین  وای    گرا 

طرفدار شوروی باال گرفت. سرانجام    چنینهم  و  اتحاد و قدرت عربی  طرفدار  هایمسلمون

 هایمسلمون  ها و مسیحیان شروع شد. حزب کمونیست،جنگ بین فلسطینی1975در سال  

وارد جنگ    اسرائیل هم به نفع مسیحیان  ها وارد جنگ شدند.به نفع فلسطینی  و شیعه  سنی

  اول   . جنگاز مسلمونا حمایت کردن  هم  جنوب لبنان رو اشغال کرد. ایران و سوریه  شد و

خلع سالح کلیه نیروهای   عبارت بود از  نظامی  ةنتیجطول کشید.    1990تا  سال  15به مدت  

ای اهلل. توافق بعد از جنگ شامل بازسازی ارتش بدون گرایش فرقهدرگیر جنگ به جز حزب

الزم به   ها بود.مسلمون  بهوزیری  پست نخست  واگذاری  نان وها از لبو اخراج فلسطینی
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احتمال تجزیه لبنان وجود داشت و به همین دلیل   ،گفتن هست که اوایل جنگ داخلی

و در قسمتی   باقی موند  ها در لبنانصلح وارد لبنان شد و سال  ظارتش سوریه به عنوان حاف

لبنان خارج شد.  2005سال    اًها شرکت داشت و نهایتاز درگیری روزه بین   33جنگ    از 

و خروج کامل    شکست اسرائیل  اش در گرفت که نتیجه   2006اهلل و اسرائیل در سال  حزب

 افتاد. هنوز اختالف  هللاکنترل کامل جنوب لبنان به دست حزب   د. وباسرائیل از جنوب لبنان  

 و غیره  مختلف شیعه، سنی، مسیحی و مارونی  یهاگروه  ها وفرقه  ای و مذهبی بینفرقه

از فرقه از یکی  داره. دخالت کشورهای مختلف که هر کدوم  حمایت    هاو گروه   هاوجود 

دخالت عربستان بود که به    ،تقریباً کشور رو فلج کرده. آخرین دخالت مضحککنند  می

پای هوا  قبلی  وزیرنخست از  اونجا  و  بره  عربستان  به  داد  دستور    پیما نخست وزیر لبنان 

  بیشترِ   .لبنان رو به زندان برد و سرانجام با دخالت فرانسه آزاد شد و به لبنان برگشت  قانونی

لبنان  ثروت عربستان هست  نخست وزیر  داره   ،در  عربستانی هم  تابعیت  اینکه  و   ضمن 

باشه.  بود   مجبور عربستان  نظرات  ذکره که   تابع  به    2004تا    1992  هایبین سال   الزم 

تحت   لبنان  اصالحات  فشارحکومت  کرد.  ور غربی    لیبرالیِجدید    غرب   شروع 

، زبالههای دولتی مانند خدمات پست و تلفن، تولید برق، مدیریت  سازی شرکتخصوصی

و توزیع گاز و نفت توسط دولت حریری با دزدی و دستکاری   هاساخت و ساز و نگهداری راه

اقتصاد کشور    واگذار شد و    های شبه نظامیرهبران گروهبه  مناقصات و فساد بسیار عظیم  

دولت و    آوری زباله هم به دلیل نداشتنسال عدم جمعجریان یک  رو به فالکت کشوند.

اهلل هم تنها نیروی مسلح و  حزب  .آوری زباله بودبودن سیستم جمعو خصوصی  یسامانبی

لبنان هست که جلو از    یقوی در  بیش  اسرائیل رو گرفته و  اسرائیل   20تجاوز  با  سال 

  نشینی از جنوب لبنان کرد. در لبنان حزبجنگید و سرانجام اسرائیل رو مجبور به عقب 

ای یافتهسازمانطبقاتی مبارزات  هست و طبقة کارگر کارگر بسیار ضعیف ةطبق کمونیست

طرف و آمریکا و عربستان از  اختالفات داخلی تحت تأثیر رقابت ایران از یک  نداره.  تقریباً

با پشتیبانی    اهللبین حزب  طرف دیگه اوضاع اقتصادی و اجتماعی لبنان رو به بحران کشیده.
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طرف مبارزه    یک  اسرائیل باید  با پشتیبانی آمریکا و عربستان و  گرانیروهای غرب  و  ایران

   رو بگیرید.«

اومد پیش  کوتاهی  گفتمکث  جواد  این  .  چطور  کارگری  که  اطالعات    »تو  همه 

طور که این مسایل برای شما سؤال بوده برای من هم سؤال »همون  بهادر گفتداری؟«  

در  بوده. مطالعه و  رفقا بحث کردیم  با  و  فاصلکردم  در  من  دو جلسه    ة ضمن    بارة درهر 

کنم. اکثر اطالعات توی اینترنت وجود داره و باید یاد  ل مورد بحث دوباره مطالعه میئمسا

یا کامپیوتر بخونید.« موبایل و  پیدا کنید و توی   بگیرین چطور مسائل مورد نظرتون رو 

دست به کشتار  علیه مردم خودش  ورد سوریه که مشخصه دولت سوریهدر م»  حمید گفت

بحث سوریه خیلی مفصل هست. برای  »  بهادر گفت  و مردم بدبختش رو آواره کرد.«  زد

در  اتحاد سوریه با مصر    تا  اون کشور    اومدن سوریه و استقالل  بوجود  اطالعات کامل از

اومدن ناصر و روی کار  احزاب  زمان  بعث، ممنوع کردن کلیه  و    جز حزب بعثه ب  حزب 

احزاب بقیه  کمونیست،  انحالل  حزب  ناسیونالیسم  منجمله  کلی  گسترش  بین  در    ة عرب 

با اسرائیل    کشورهای عربی  1967، جنگ  رئیس جمهور مصر  در زمان ناصر   کشورهای عربی

، نقش آمریکا و فرانسه و شوروی در سوریه و وضع 1973و  بعد جنگ    هااون  و شکست

و    بودنی ها بین دینعقاید و مبارزات و چرخشداران و  ها و سرمایه طبقات کارگر و دهقان

ها و جنگ داخلی  تا تا شورش   ،در تاریخ اخیر  بدون دین بودن دولت سوریه و نقش دین

سوریه و رئال پلتیک  "  بسیار دقیق در کتاببطور مفصل و مستند و  شمسی    1397سال  

. خوندن این کتاب  بررسی و تحلیل شده  عباسی  نوشته بابک پناهی و فرزان  "کمونیستی

با چه دقت و چقدر عمیق و   رول ئده که مساده و در ضمن یاد می دید آدم رو گسترش می

گیری درست دست پیدا باید تحقیق و بررسی کرد تا به حقیقت و موضع   و تاریخی  مستند

بود. یک چای ریخت    خشک شدهبهادر از بس حرف زده بود    گلویبهادر ساکت شد.  کرد.«  

جلسه    ةو ادام   و شروع به خوردن کرد. بقیه هم مشغول خوردن چای شدند. دیر وقت بود 

 به هفته بعد موکول شد.
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ها و آوری زبالهاجاره کرد. هر روز بعد از جمعکارگری    ةدر یک محلبهادر یک اتاق  

گرفت. صاحبخانه به شدت بابت مصرف  برگشتن به خانه دوش میها و  جارو کشیدن خیابان

کردن اجاره  هدانست همه جا همین وضع هست با اضافآب شاکی شد. بهادر هم که می

یک چای رفت.  محل می  ةخانبه قهوه بهادر بعضی روزها عصر  کرد.  صاحبخانه را راضی

های چند پیرمرد که اونجا پاتوقشون بود و نسبتاً  به صحبتها  بعضی وقتداد.  سفارش می

چل و ریش سفیدی داشت به بقیه  که سر ک  شونیکیداد.  کردند گوش می بلند صحبت می

می»گفت  می رضاشاه  ما  می مرحوم  خواد.  مملکت  تعریف  خیلی   کردپدرم  رضاشاه  که 

رو مذهبی   بودن خودش نگر بود. اول که اومد چون اون موقع همه مذهبیاستمدار و آیندهیس

ل به  کرد و گِزنی میانداخت، خودش سینهزنی راه میکرد، محرم سینهجا زد. عزاداری می

و ببین.«   ورد که بیاآ افتاد چنان دماری از این آخوندا در    . بعد که حسابی جامالیدسرش می

کرد خیلی دیکتاتور خوبی بود. اینا پیش اون  تعریف می  ن هم م  پدرمرحوم  گفت »دومی می

ولی تا دلت   . اون موقع صنعت هنوز پا نگرفته بود و کارخونه خیلی کم بود نیستنهیچی  

گرفت، دست روش  مش میشرفت که چ. هر دهی میبخواد دهات سرسبز و ییالق بود

 ماشااهلل گن  میشد ده رو دو دستی تقدیم کنه.  و صاحبش از ترس مجبور می  اشتذمی

ه و عمارت درست و حسابی داشت. از هیچ به اینجا رسید. به این میگن زرنگی و  هزارتا دِ

گفت  دبریمُ سومی  جرأت  .«  کسی  مملکت  تو  شنیدم  شدی.  رد  و  گفتی  »دیکتاتوری 

کوچکترین اعتراضی نسبت  یا حتی وزیری  کشیدن نداشت. هر جا کارگرا یا کسبه و  نفس

 ،آروم کرده بود  آرومِ  روکرد کارش با شالق و زندان و اعدام بود. مملکت  به اوضاع می

خود نیست که میگن رضاشاه »بیاولی گفت    «.کس حتی جرأت ناله کردن هم نداشتهیچ

وزیری هم  یک نخست»دومی گفت    شاد. اونا هم مثل ما رضاشاه شناس هستن.«  روحت

یاد گرفت و سعی کرد مملکت رو    جابرد ترکیه و کلی چیزا از اونرو  داشت که رضاشاه  

آهن  مثل اونا بکنه. دستش درد نکنه مالیات به قند و چایی مردم بست و با پول اون راه 
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ای رو به خارج فرستاد تا کماالت یاد بگیرن و بیان  کشید. دانشگاه درست کرد. یک عده

رباز بود و کرد که اون موقع سپدرم تعریف می»گفت    سومی  «تو ایران به بقیه یاد بدن.

پدرم موهاش رو کامل کوتاه نکرده شون اومد. یک دفعه رضاشاه برای سرکشی به پادگان 

رم درجا تو شلوارش رید. ارتش ایران اون موقع توی پد   ای سرش زد کهبود. چنان نعره 

»پس چرا  گذاشت گفت  چی که داشت چای رو سر میزشون میشاگرد قهوه   آسیا اول بود.«

»تو  پیرمرد آخری گفت    رک و پرش ریخت و فرستادنش تبعید.«س کُبا یک پیشت انگلی

چی لبخندی زد و شاگرد قهوه   رو بشور.«  تهاکار بزرگترها دخالت نکن. برو استکان  یتو

هفته  حداقل  بحث  این  بین رفت.  یکبار  می ای  در  بهادر  شون  لب  به  رو  لبخند  و  گرفت 

طور به آمدند. بقیه تیپ کارگری بودند که  خانه میدو نفر معتاد هم گاهی به قهوه آورد.  می

نشستند و سه یا چهار نفری دور هم می  و در دو سه گروهِ  آمدندخسته از کار مینامنظم  

جز چای گاهی  هماندند و بگاهی بلند و گاهی کوتاه. یکی دو ساعت می  گپ و گفتی داشتند،

آمد. خانه میها به قهوه خاطر این گروهبهادر به   خوردند.نیمرویی هم میپنیر و یا    ن ونا

، از زدندشان گوش دهد. معمواًل از مشکالت حرف میکرد به دقت به حرفهایسعی می

کشن شون خجالت میاند. از اینکه جلو زن و بچهکه از فشار اقتصادی جان به لب شدهاین

کم  بعد کم کردند وو دولت و زمین و زمان میراه گفتن به کارفرما و بعد شروع به بد و بی

آمده در های سیاسی. بهادر در اولین فرصت پیشکارها و بحثتر راهو آهسته به فکر چاره،

شد. کشاند و وارد گفتگو میها می ررویی صندلیش را سر میز آن شان دخالت و با پُ بحث

 کارگرانِ  بعد از چند هفته. کردندمی هایش را تأییدو حرف  دشدنا جذب بحثش میهکارگر

شد. بخصوص دو نفر از کارگران  تر  برای آگاهی و مبارزه را پیدا و با آنها صمیمی  ترآماده 

با دو گروه    صنعت نفت. به قهوه دو روز در هفته  جلسه  آمدند  خانه میاز کارگرهایی که 

 گذاشت.  می

بودن  خاطر صنعتیدی هم تماس گرفت و گفت که شرایط این استان به ها  با بهادر  

برای ی کارگری آماده هست. چند رفیق را  هاو هسته  هاگروه  ةو فشار اقتصادی برای توسع
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و سخت در آغوشش   بهادر پس از چند سال اکبرآقا را دید به اینجا بفرستید. ترویج و تبلیغ 

اکبرآقا و دو ر محبت و فعال بود. چنان گرم و پُهمهایش سفید شده بود ولی . شقیقهکشید

 ةای بهادر شد و البته صاحبخانخانهده روز مهمان بهادر بودند. اکبرآقا همنفر رفیق دیگر  

رفقای    .اکبرآقا با رفقای کارگر نفتی توسط بهادر آشنا شدحریص مبلغ اجاره را اضافه کرد.  

ارتباط با  و    ندشد  فعالیتمشغول به  هم  ها  گرفتند و آن دیگر هم با رابطین دیگر تماس  

  کارگری را شروع کردند.  ی و هسته  کارگران و تشکیل گروه

ه نزد پدر بزرگ و مادر بزرگ هایش به دِکه زن و بچه  احمد  جلسة بعدی در خانة

را از دست داده بودند.   شاندر یک تصادف جان  احمدپدر و مادر  رفته بودند برقرار شد.  

با حقوق بهتر پیدا    سازی محمدعلی برای بهادر کار جوشکاری در یک مغازه در و پنجره 

هستم  کرد راضی  شغلم  این  از  من  که  گفت  تشکر  ضمن  بهادر  تعجب   ولی  باعث  و 

من معرفی  جایبهولی گفت یکی از رفقایم بیکار هست و او را  رفقا شد یهمحمدعلی و بق

  کار شد. اکبرآقا هم مشغول به  .کنید

درون ولی در جلسات    دشدنتوی جلسات کامالً قانع می  و جواد  احمدمحمدعلی و  

حمید هم خیلی مایل بود که اطالعات و دانش   شدند.دچار تزلزل می  دوباره  شونیگروه

پایهاولی چون دانش  به رخ بکشدش را  ا سیاسی و    آوردای نبود زود کم میش عمیق و 

حتی اگر پاسخ قانع  معلومات بیشتری داشت و  بیش از همه پرویز بود که    شد.ساکت می

باورهای    توانست ازمیباز به سختی    کردنقد و بحث و جدل با بهادر پیدا نمیای برای  کننده

و مبارز   گذاشت و او را رفیقی صمیمیام میمثل همه به بهادر احتراو    .دست بکشدقبلیش  

به فکر وا   اکرد که او رهای بهادر حقایق جدیدی کشف میحرف  در  دانست،می  و آگاه

   داشت.می

 حمید پاسخ دادب! کجا بودیم؟«  »خ  را به زمین گذاشت و گفتچای    ینیس  احمد

از وضعیت سوریه   ایآقا رحیم در مورد همه چیز با ما اختالف داره. قرار بود خالصه  »ظاهراً
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»حتی اگه متعصب هم  بهادر خندید و گفتبرامون بگه و ما رو از بورژوا لیبرالی دربیاره.« 

با حرف نبا به دیدگاه  تون عوض نمیهای من دیدگاهشین صرفاً  امیدوارم که نسبت  شه. 

  ة در مبارز   تر از همهمهم   تر، بحث و نقد وعمیق  ةبا مطالع  تون حداقل شک بکنید وقبلی

بریم سر  بره.  ی نمیجایبه طبقاتی دیدگاه درست رو پیدا کنید. چون آگاهی بدون مبارزه راه  

طرف    یک طرف حکومت بود و یک  ،تون این بود که در سوریهجنگ سوریه. شما برداشت

داری خودکامه. اما خواستن. طرف حکومت که معلومه حکومت سرمایهمردم که آزادی می

یعنی   دیگه  کا طرف  شناخت  کی  گروهمردم.  و  مردم  سمت  از  هدایتفی  و  های  کننده 

خبر   یانهمخاور  جغرافیای-سیاسی  های پشت صحنه خبر داره؟ کی از تغییرکنندهتحریک

نگاهداره؟«   همه  دادباز  پاسخ  ناچار  به  پرویز  برگشت.  پرویز  سمت  به  مردم  »خُ  ها  ب! 

ای ای هم کشته شدن و عدهکنن. عدهمیکردن و  هایی هستن که مبارزهمشخصه همون

شنیده   هاییتغییر نقشه خاورمیانه یک صحبتی  در بارةاما  زیادی هم آواره.    مهاجرت و عده

بودم که آمریکا و غرب این فکر رو دارن، ولی چه ربطی به رفتار بشار اسد و حکومتش  

 »راست میگه« هم گفت حمیدداره؟« 

شما   کنید.کنم شما به پرویز نگاه میسؤالی می  »من نمیدونم چرا هر  بهادر گفت 

باید به باورهاتون به اندازه کافی آگاهی و اعتقاد داشته باشین و اگر مسئله مهمی پیش  

فکر براتون پیش بیاد که برم مطالعه   ن میاد یا باید اطالعات و تحلیل داشته باشین و یا ای

کنم و یا با کسی که اطالع داره بحث کنم تا قانع بشم و جریان رو بفهمم، نه اینکه دونستن 

برای   باید  کافیه. هر کمونیستی  گروه  برای  داشته  مطالعه  برای  بیشتری  پرویز که وقت 

م  ئدا  شهتیش میطبقا  ة نسبت به تمام مسائلی که مربوط به مبارز  کافیشناخت و درک  

  «ست.هحق با تو  تو این مورد کامالً»گفتن  احمدجواد و .« تالش کنه

داد  ادامه  مس»خُ  بهادر  سر  بریم  که    ةلئب!  گفتیم  کمونیست سوریه  سوریه. حزب 

.  کشیده شدکارگر به رکود    ةمبارزات طبق  ،منحل شد و به خاطر شرایط خفقان و سرکوب

دوران   از جنبشدر  گروه  ،قبل  امام  هامساجد و  بودن و هر  فعال  نسبتاً  مذهبی سنی  ی 
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بود.  ،مسجدی کرده  جمع  خودش  دور  دینی    80فقط  دمشق  شهر  در  گروهی  مدرسه 

با  مخصوص طلبه   584بیش از    2005وجود داشت. تا سال    زن  هزار طلبه  75های زن 

های  وابسته به مساجد و دیگر گروه  مؤسسه  290مؤسسه خیریه در سوریه وجود داشت که  

ازدواج، تحصیل   های درمانی،هزینه   ،فعال بودنو فقیر  که در مناطق کارگری    اسالمی بودند

. مساجد به محل سخنرانی شیوخ پر نفوذ  کردندرو تقبل می صیل علوم دینی و ... بویژه تح

در نمازهای جمعه بدل شدند. خطیبانی پیدا شدند که خواهان ایجاد حکومت اسالمی در  

  1991در  و فروپاشی شوروی  در سوریه    1970گرا در. با شکست نیروهای چپبودندسوریه  

حرکت سوریه به سمت غرب، نیروهای مذهبی در بین های نئولیبرالی و  و اجرای سیاست

سیاسی مردم    به خواستِ  دموکراتیک  های زحمتکش  مقبولیت بدست آوردند. اسالمِتوده

رو آورد. آمریکا هم مرتب به    رواسالم میانه  تبدیل شد. دولت حافظ اسد هم به سیاستِ

های برجسته آورد و از طرفی هم با شخصیتباز فشار می  ةدولت برای حرکت به سوی جامع

کرد. از جمله سیا مرتب کمک در اختیار اپوزیسیون سوریه قرار  گرا رابطه برقرار میاسالم

اوائل سال  می به سوریه  امواجش    2011داد. در چنین شرایطی بهار عربی شروع شد. و 

 رسید. 

  . کردهای متعدد مذهبی احساس نمیاز طرف گروه   یهم عدم امنیت  سوریه  حکومت

مذهبیگروه بورژواییخرده  های  دیدگاه  با  شدند  مذهبی-بورژوا  سرمایه فعال    دارهای . 

خطیبان  کم  کم  مخالف حکومت هم شروع به پشتیبانی و حمایت مالی از این افراد کردند.

کارگر و   ةشامل افراد ناراضی طبق  مختلف جنبش  یهارهبری قسمتو فعاالن مذهبی،  

ها این گروه   ای ازعده  رو بدست گرفتن. الزم به ذکر هست که   زحمتکشان شهر و روستا

 تکفیری  اسالمی  حکومتتأسیس  و خواهان    داشتند  و افراطی  مذهبی ارتجاعی  هایدیدگاه 

با شروع جنبش که از نارضایتی مردم از وضع اقتصادی و همچنین خفقان    .در سوریه شدند

تحریکات و حمایت همه جانبه از جنبش و تبلیغات وسیع از طرف   حاکم سرچشمه گرفت،

باال   و داشتن شروع شد، یعنی آمریکا و غرب. باهمون کسانی که برنامه تغییر خاورمیانه ر
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پشتیبانی   از یک طرف و  سرکوب حکومت  ،تحت رهبری نیروهای مذهبی   گرفتن تظاهرات

 از طرف غرب هم شروع شد و کار به جنگ داخلی کشید. جنبش  تسلیحاتی و سازماندهی

آ جنبش  از  جانبه  دفاع همه  و  سوریه  علیه حکومت  غرب هم  و  آمریکا  و  تبلیغات  زادی 

جنگ    کردن  بینید که علیرغم فروکشخواهی مردم شدت گرفت. هنوز هم میدموکراسی

بی ایرانبیداخلی  و  مزدورسی  گروه   ،اینترنشنالِ  حمایت  از  بر دست  تروریستی  های 

هم اسلحه و    ،داد  رو  جنگ هم هزینه زیادی الزم داره. هم باید خرج سربازها  دارن.نمی

های  . گروه و غیره  ی موقتها ی سازماندهی و اسکانهاخرید و کلی هزینه  آالتماشین

انشعاب  شدنتشکیلمختلفی   ائتالف و  اونها   های مختلفیکه در روند جنگ مرتب    بین 

کرد؟ عربستان، قطر و دیگر  های مالی و تسلیحاتی رو کی تأمین میبوجود اومد. هزینه 

  هایی که قبالً آمریکا و غرب. گروه ندگی از  به نمای  و ترکیه  کشورهای عربی خلیج فارس 

تحریرالشام، جبهه النصره،    با تغییر نام به  و بعداً  شدند مثل القاعده،تروریستی شناخته می

بودند  ةپروردمشخص شد که دست این  ،آمریکا  برای  مثل طالبان  در همچین  درست  که 

جنگ پشتیبانی غرب و وابستگانش    ا و هر وقت الزم نبود نابود بشن. ب  مواقعی استفاده بشن 

گروه شد.  طوالنی  و  گرفت  تکفیریشدت  کنن  های  کسب  پیروزی  گروهی نتونستن   .

وحشی در عراق پا گرفت که به سرعت شروع    و  به نام داعش و به شدت ارتجاعی  ایدیگه

به رشد کرد. امکانات مالی و تسلیحاتی و تبلیغی وسیعی در اختیارش قرار گرفت. در تمام  

چنین نفراتی هم در های اجتماعی حضور داشت و این نیاز به دانش اینترنتی بود که  کانال

مام دنیا نیروهای مسلمون جهانی داشت که از ت   ة. تبلیغاتش چنان جنبگذاشته شداختیارش  

نیروهای سنی رو جذب می  افراطی  مذهبی اکثر  باال گرفت و  بقول معروف کارش  کرد. 

در عراق جذب کرد و    رو  بودن طرفدار صدام که در اقلیت و تحت محدودیت قرار گرفته

با  شروع به پیشروی و تسخیر مناطق بزرگی در عراق و سوریه خود    ةادعای خلیف  کرد. 

جنگیدن که در سوریه می  هم  مخالف بشار اسداکثر نیروهای    ،جدید  رهبر مسلمین  خوانده و

مالی به سمتش سرازیر شد. کار   منابع  رو جذب کرد. و همینطور سیل نیرو و تسلیحات و
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خیز سوریه رو هم گرفت و شروع به فروش نفت به بازار جهانی رسید که مناطق نفت  بجایی

خریدار نفت    و مردم چه ربطی به طبقة کارگر داره؟   رد. حاالیکی بگه منظور از مردم چیه؟ ک

نبودن؟«   داعش چه کشورهایی هستن؟  آمریکا و غرب پشتیبانش  امپریالیسم  کی میگه 

 شکستش داد؟«  »پس چرا آمریکا باهاش جنگید و  حمید گفت

داشت از کنترل   »داعش با مناطق وسیعی که تحت نفوذش قرار گرفتْ  بهادر گفت

کلیه کشورهای   بر  ادعای حکومتادعای حکومت به سوریه و عراق، سپس    شد وخارج می

ای بود که آمریکا  در ضمن مبارزه با داعش بهانه  را کرد.  وآفریقا  مسلمان و سپس کل آسیا

نیروهای  رهبران  اکثر  که  بود  این  جالب  نکته  بکنه.  نظامی  مستقیم  مداخله  سوریه  در 

های آمریکا بودند و همچنین رهبر داعش و جانشینان متعدد بعدیش همه از زندانی  تکفیری

  تشکیل   تیبانی از حکومت سوریه با ایران هم به پششدند.  که در مواقع لزوم از زندان آزاد می

نیروهای نیابتی افغانی و پاکستانی وارد جنگ سوریه شد. بعد هم روسیه وارد شد و حکومت  

سوریه توانست بخش وسیعی از سرزمینش رو آزاد کنه و جنگ هنوز با شدت کمتر ادامه  

مایت  داره. فراموش کردم که بگم یک طرف دیگه هم که از نیروهای تکفیری به شدت ح

مخالفت داره ترکیه بود.  مریکا بودن  آ  ردهای سوریه که تحت حمایتبا کُ  میکنه و شدیداً

  ،مدارک زیاد  و بررسی  شرایط سوریه بسیار پیچیده ولی با بررسی تحلیلی و تاریخی  کالً

آمریکا هم پس از شکست داعش توسط کلیه نیروهایی که چه در عراق    قابل تحلیل هست.

عهده ه، حمایت کامل کردها رو بو نه فقط آمریکا  کردنداعش مبارزه میو چه در سوریه با  

در اختیار خودش گرفت و شروع    در اون منطقه روهای نفت سوریه  گرفت و تعدادی از چاه

با مبارزه  هابرداری از اونبه بهره  با نمایندهکرد.  آمریکا و    هایای که در عراق و سوریه 

های نظامیش در کردها رو تنها گذاشت و از پایگاه  آمریکا  حتی خود آمریکا انجام گرفت،

آمریکا    هژمونی  افول  هایخیز خارج شد. که این هم یکی از نمونه فت سوریه به جز مناطق ن

خوره، یک طرف حکومت و طرف دیگه مردم نبودن. اگر به محمدعلی برنمی بنابراین  بود.

لیبرالی  بندی بورژوا  دسته   کامالً  به صورت ایستا  بررسی جامعه به دو قسمت مردم و دولت
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ال به نظر شما پیروزی  ا ح  کنن.بررسی می  تاریخی-ها جامعه رو طبقاتیهست و مارکسیست

 ایران تا مدیترانه  غربِ  آمریکا در منطقةیا گسترش نفوذ    و  در کل منطقه و تداوم اون  داعش

به نفع   و وابسته به آمریکا های کوچکِحکومتشدن به تکهتکه وعراق و سوریه  و تجزیة

 « خاورمیانه هست و یا دخالت ایران؟  کشورها و آینده

 برای همه چای ریخت. بعد از مدتی جواد گفت  احمدمدتی سکوت برقرار شد.  دوباره  

اطالعاتی تو  قبالً  »راستش  ما  که  قانع  داری  حرفات  و  ما کننده  نداشتیم  ست. 

تموم   مونیگیرموضع با  هست.  خودمون  ارتجاعی  حکومت  با  مخالفت  سر  از  صرفاً 

ولی تو میگی حکومت ایران    مون دفاع کنم.تونم از حکومتهایی که زدی باز من نمیحرف

خیلی آهسته با پرویز    کهحمید  «  به خاطر دخالتش توی منطقه خاورمیانه مترقی هست.

رنگونی فوری حکومت هم مخالفی.  »تو گفتی که با شعار س  گفت  برگشت و  کردمی  صحبت

بهادر پس تو محور مقاومتی هستی.«  »  پرویز گفت»بله مخالفم.«    بهادر گفتدرسته؟«  

معتقداً   کههستن    عده  هی»اینا    پرویز گفت  محور مقاومتی دیگه چیه؟«»  گفت  احمدخندید.  

شدت مخالف  و طبیعتاً هم با سرنگونی به   حکومت ضد امپریالیسته و باید ازش دفاع کرد.

مارکسیست می  هستن. رو هم  آقا  خودشون  نظرات  تا حدی شبیه  نظراتشون هم  دونن. 

بعد   که  »اونا  حمید گفت»این که میشه حزب توده و اکثریت.«    جواد گفت  «رحیم هست. 

حکومت   شون رو آب افتاده وپته  اطالعات و لو دادن مبارزان چپ،  وزارت  شون بااز همکاری

حساب رهبراشون رو   نیروهای چپ،  علیه بهشون اعتنا نکرد و بعد از سوء استفاده ازشون  

ها و بقول آقا رحیم بورژوا لیبرال راست خواهجزء جمهوری  خارج و  رفتن  بقایاشون  رسید و

   .«شدن

ج مترقی در خار  عملکردش من نگفتم که حکومت ایران به خاطر    اواًل»  بهادر گفت

. اول اینکه  ها رو توضیح میدمها و سرنگونی طلبحاال من مواضع محور مقاومتی  هست.

توری بسیار وحشی و به  داری لیبرال و دیکتامن و رفقایم معتقدیم که دولت ایران سرمایه

و همچنین   های شدیدعلیرغم تحریم   داری ایران همکارگر هست. سرمایه  شدت ضد طبقة
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خوبی   انحصارات در ایران به  .داری جهان هستادغام شده در سرمایه ،اختالفش با آمریکا

های  ، هر چند که با بحرانسرمایه مالی هم در ایران به شدت رشد کرده  کنن. انباشت می

محیط برای رقابت و    .ناشی از تحریم و شرایط خاص جهانی هم دست به گریبان هست

ها  ست و به شدت تحت فشارند ولی اونا  های کوچک و متوسط بسیار تنگرشد سرمایه

تولیدشان   هاو انحصارات و هلدینگ  های بزرگ. سرمایهنتهس  تنازع بقابه سختی در حال  

عمدتاً به   ،نفت و صنایع وابسته مثل پتروشیمی و پاالیشگاه و صنایع معدنیه  شاملکه    را

انباشت سرمایه   و  گردش ت با پشتیبانی همه جانبه از روندکنن. حکومبازار جهانی صادر می

دستمزد در مقابل افزایش تورم فشار   ةهرسال  واقعی  کارگر با کاهش  طبقةبه شدت بر روی  

میل شده از طرف امپریالیستی تحسیاست ضدِو    57ضدامپریالیستی انقالب    یمحتوامیاره.  

حکومت رو مجبور  بخشی از  در دوران انقالب و بعد از اون،    انزحمتکش  نیروهای چپ و

بگیر آمریکایی  ضد  موضع  پایه   تا  هکرد  روند بتونه  و  کنه  مستحکم  را  حکومتش  های 

آمد. ولی این    داری و انباشت اون را تداوم بخشه، شکافی بین ایران و آمریکا بوجود سرمایه

نظام شروع کرد جو امنیتی و سرکوب شدیدی   و   برای تسلط بر جامعه ملتهب کافی نبود 

های مذهبی خودش در جامعه، این جو امنیتی در جامعه برقرار کنه. برای از دست ندادن پایه 

. با قلع و قمع کردن نیروهای کمونیست های اسالمی به جریان گذاشتبهانهرا به شکل و  

شون و هر نیروی مخالف مطرحی، کنترل جامعه را بدست گرفت.  هدین و هوادارانو مجا

هم زمان با  طرح مسئله حجاب و سانسور و جلوگیری کردن از هر هنر معترضی این جو  

امنیتی را پایدار کرد، و برای جلوگیری از نفوذ تبلیغات امپریالیستی و غربی فیلتر کردن  

های ای و سرکوب تمام دیدگاههای ماهوارهر روی کانالسایت های اجتماعی و پارازیت ب

ها و باتوجه به سرریز تبلیغات امپریالیستی در ماهواره   و  مخالف را در دستور کار گذاشت

  ة ویژه بخشی از طبقهایی از جامعه به بخش  مهاجرین به غرب،  فضای مجازی و رابطه با

بورژوازی خرده  و  متوسط  بورژوازی  طبقه  خواهان   یا  و  غربی  زندگی  طرفدار  شدت  به 

بشوند.   آزادی  و  طرفیدموکراسی  گروه  از  دو  یعنی سرمایه  تضاد  حکومت  درون    داری 
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شون و تقابل بین   ضد آمریکایی  گرایانطلب طرفدار غرب و آمریکا و اصول نیروهای اصالح

 «  ادامه پیدا کرده.

»تو که این حکومت رو ارتجاعی و دیکتاتور میدونی، پس چرا مخالف   پرسید  جواد

هستی؟« حکومت  گفت  سرنگونی  می  بهادر  هم  اونجا  به  نکن  محور »عجله  رسیم. 

 کنن. امارو در حقیقت شیطان بزرگ تلقی میبینن و اونفقط امپریالیسم رو میها  یمتومقا

و معتقد هستن شرایط   کاری ندارن  رگرطبقة کا  جاری  مبارزات طبقاتی  و  کارکرد حکومت  با

رو ارتجاعی و وابسته به   96حتی خیزش    .کم به سمت سوسیالیسم پیش میرهجامعه کم

بورژوا قرار میده.   نیروهایاونا رو جزء    ،گیریاین موضع  .صهیونیسم و آمریکا ارزیابی کردن

ها،  طلبسلطنتمجاهدین،  نظیر    ،یعنی براندازها  بورژوا لیبرال راست  گروهی از اپوزیسیون

توده   هااکثریتی  ،هاخواهجمهوری،  فرشگرد به  امید  ،کمونیست کارگریو حزب  ایو  شون 

  کارگر هست.   ةو برگشت به ایران برای چپاول طبق  حکومت  براندازیدخالت آمریکا برای  

رادیکال و چپ میلجزء  رو    هاطلباما سرنگونی بورژواهای  از نظر    اینا هم  .دونیمیبرال 

جزء ضروری هستن.«   ،کارگر  ة بورژوا بر طبق  و  دارسرمایه   ةتسلط طبق  ةادام   برای  تاریخی

  »دست شما درد نکنه.« محمدعلی گفت

بینن و کاری  ها فقط امپریالیسم رو میمقاومتی  »محور   بهادر خیلی جدی ادامه داد

سرمایه   به علیه  عملکرد  دولت  کارگر داری  رو طلب. سرنگونی ندارن  طبقة  دولت  فقط  ها 

سرنگونی شعار    کهبینن  شرایط رو انقالبی میحتماً    ندارن.  امپریالیسم  هب  کاری  بینن ومی

دارای آگاهی و  ةدهی داخلی، با کدام طبقنسازما  ، با چهم نیروی داخلیابا کد. فوری میدن

قول معروف اول باید چاه رو بکنی بعد منار به  داخلی و رهبری پذیرفته شده؟   با کدام ارتباط

ها شعار سرنگونی توسط توده  سرنگونی از راه تسخیر خیابون که قبالً بحثش شد.  رو بدزدی.

 و  خرده بورژوازی  یعنی شورایی متشکل از  کننای میرو میدن. صحبت از شوراهای توده

ن اصالً ضروری نیست. وشبرا   ،شرایط بوجود اومدن شورا  و  به تاریخ  ینگاه  با  .گرکار  طبقة

روسیه بنا به ضرورت شرایط    1905سال    در  مهم نیست که شورا بار اول در شرایط انقالبی
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اومد و نه توسط    بوجود  وزنسک-ایوانو  شهر  خود کارگران  ابتکار  باو    طبقة کارگرمبارزات  

پیدا کرد و سرانجام شورای    حزب سوسیال دموکرات و به شهرهای دیگه هم گسترش 

با دستگیری  روز  50  بعد ازشورای سراسری    و  سراسری کارگران در پطرزبورگ تشکیل شد

انقالب دموکراتیک فوریه    رهبرانش منحل شد. باز    1917بعد از  و وجود شرایط انقالبی 

باز هم از طرف    و  ها در مناطق صنعتی دیگر روسیهبدنبال اون  و  ورگاول در پطرزب  شورا

آمد  خود کارگران بوجود  ا  .شورا  موقع  یدر  منشویکعده ن  از رهبران  از شوراهای  ای  ها 

  زبورگ طرشورای سراسری به پ  تشکیل   های خود رو برایسراسر روسیه خواستند که نماینده

در    .گرفتهای انقالبی قرار  ها و سوسیالیستبفرستند و این شورا تحت تسلط منشویک

شوراهای سراسری را دعوت کردند و با  دوم  ها بودند که کنگره  این بلشویک  1917اکتبر  

شورا آخرین مرحله سازماندهی پرولتاریا   انقالب سوسیالیستی رو به پیش بردند.   ،تکیه بر آن

شورا،    ةبا جهش به مرحل  ها و احزاب سرنگونی طلبسازمان  سیه.برای کسب قدرت سیا

تالش   ها اینه کهانحراف بسیار مهم اون  کنن.مطرح می  هم  آلترناتیو سوسیالیستی روشعار  

کارگر رو از مبارزات مستقل    ةبکشن. یعنی طبقطلبی  ة کارگر را به راه سرنگونیکنن طبقمی

با   های بورژوا لیبرالی رادیکال منحرف کنن.کمونیستی به سمت فعالیت  و  طبقاتی   حتماً 

و نه   کارگری که نه آگاهی طبقاتی داره و نه متشکل هست  ةطبق خرده بورژوازی و  کمک

دیدی   نه تنها  کارگر  در حال حاضر طبقة  طلب داره.ها و احزاب سرنگونیارتباطی با سازمان

به تضادِآشتی  نسبت  بودن  شناخت   ناپذیر  حتی  نداره،  سرمایه  و  اندازی    کار  چشم  از و 

جاری طبقة    جداکردن هدف نهایی سوسیالیسم از مبارزاتِ  . بنابرایننداره  هم  سوسیالیسم

تخیلی حتی در بین چنین   منجر به دیدگاه سوسیالیسم  ،کارگر و موکول کردن اون به آینده 

و شرایط   کارگرة  در وضعیتی که طبقکارگر.    ةهایی میشه، چه برسه به طبقمارکسیست

  ست. ه  ن طبقهاوهنوز انقالبی نیست، انقالبی جلوه دادن وضعیت، خود خیانتی به    جامعه

است که در جریان مبارزه برداشته    یهایگام  در  تیسوسیالیس  انقالب  در حقیقت رسیدن به

واقع  .همیش خیالسیاست  طرد  لنین  واقعی  پردازیگرایی  تحقق  و   هاینظریه   اصولها 
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شرایط  ،انگلس  و  مارکس به  توجه  تئوری  مشخص  با  یعنی  اجرا بود.  قابلیت  از  که  ای 

  نیست   سوسیالیستی به این صورت امری  دولت  ةآیند  هاطلبسرنگونی  برای  .باشدبرخوردار  

طبقاتی مبارزه  روند  در  اون  که  دل  از  فنیبشمحقق    و  مسئله  یک  عنوان  به  بلکه    - ه 

گرفته شده    اقتصادی نظر  برسرمایه  هکافی  کهدر  رو  رو جاش داری  و سوسیالیسم  داریم 

توجه بیشتر  حمایت و های اجتماعی و جدیداً میگن باید با فعالیت بیشتر در شبکه .بگذاریم

بدیم تا   ءمون رو ارتقاکمونیستی فعالیت و جنبش زنان، ها و معلمینبازنشسته به تظاهراتِ

طبقة کارگر   ةمبارز  تشکیالتی و  اصالً صحبتی از استقالل  بشه.  حکومت سرنگون  زودتر

فوری    نیست. عدم خواست  و  سرکوبگرش  نیروهای  و  حکومت  بودن  منسجم  علیرغم 

و نبود حزب کمونیستی که قادر    کارگر به منافع طبقاتیش  ةمتشکل بودن و آگاه بودن طبق

رهبری   کارگربه  غربگراای  بورژوازیخوردهو    باشد.  طبقة  لیبرالی  بورژوا  تمایالت    و   با 

و کالً با وجود کاذب غرب در مورد دموکراسی و آزادی و حقوق بشر    هایدروغ  ةخوردفریب

تر از همه مهم ونیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور با منافع مختلف و گاه متضاد 

ب  رو  نیروهای حکومت   انتظار دارند با خیزش داخلی،  نبود شرایط انقالبی،  و  دنشکست 

از آمریکا هم درخواست کنن که برای اولین    ،هنکندیگه مقاومت    هتصمیم بگیر  حکومت هم

منطقه منافع  از  نکنه،بار دست  و دخالتی  برداره  تجزیه  ایش  نیروهای  االحوازیه، طلب  از 

  ین تعطیل کنن و از مجاهد  هم  هاکه اون   بشه  درخواستو غیره    پژاک، جنداهلل، انصارالفرقان

بورژوا  گرا  غرب  طلبسلطنت  دارسرمایه  نیروهای  و در ها  لیبرالو کل  که  کنه  خواهش 

نکنن دخالت  توده  بخود خودو    سیاست  کارگران  ایشوراهای  رهبری  از  هبشبرقرار    به   .

سی و ایران اینترنشنال هم خواهش کنن یک مدت تبلیغات کمونیستی بکنن تا کارگرا  بیبی

  به ایران   که  بشهرادیکال دعوت   هایو از جناح چپ بورژوا لیبرال  ا سوسیالیسم آشنا بشنب

بگیرن و  بیان و ایران    رهبری رو در دست  برپا کنن و  تنها  آلترناتیو سوسیالیستی  به  رو 

 تبدیلخیز بسیار حساس  در این منطقة نفت   کشور سوسیالیستی خارج از حیطة نفوذ آمریکا

بنابراین    حتی یک نکته غیر تخیلی در این استراتژی به ظاهر کمونیستی وجود نداره.  کنن.
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  ، میشه و به همین دلیل   طبقة کارگر ای از مبارزین  شعار سرنگونی تنها باعث گمراهی عده

اونا    ة و در جبه  کننضد انقالبی هست و حامیان این شعار عمالً بورژوا لیبرال رو تقویت می

ها نمود ظاهری مارکسیستی دارن ولی ذاتشون بورژوایی حقیقت این گروه  در  .کننبازی می

 « .هست

حمید   های حمید به پرویز هم اثری نداشت. باالخرهقرار شد. نگاهسکوتی طوالنی بر

بهادر رو چی میگی؟«    98،  96،  88»ولی همه ناراضی هستن. جنبش    طاقت نیاورد و گفت

ناگهان    88»جنبش    گفت حمید  بود.«  ارتجاعی  »چی؟   فریادکالً  رو    زد  گندش  دیگه 

 بورژوایی بود.  ة»خواست اون جنبش انتخابات عادالن  بهادر خونسرد ادامه داد «  درآوردی.

  رئیس جمهور آمریکا   شعارها درخواست از اوباما   از طرف دیگه  "ی من کو؟ أر"یادت رفته  

یعنی درخواست از امپریالیسم برای  .  "ما  با اونا یا با  یا  اوباما،"پشتیبانی و حمایت بود.  برای  

شرکت و  قشر  عمدتاً  هاکنندهحمایت.  خواهان    بودن   بورژوازی خرده باالی    متوسط  که 

. به  بودن  خواهدموکراسیو تحت رهبری بورژوازی لیبرال و    دموکراسی بورژوالیبرال بودن

 م.« یدوناین دالیل اون جنبش رو ارتجاعی می

کرد و مسئله  ها فرق میخیزش »اون    بهادر گفتچی؟«    98و    96»  جواد آروم پرسید

مطرح بود. حتی دیدید  جان به لب رسیده    فرودستو زحمتکش قشر    طبقة کارگرمعیشت  

 هاخیزش تر کشیده شدن. بنابراین ما این  های جنوبی و فقیرانهها به محلهشورش که اون  

کارگر و فرودستان با  برآمدن تضاد بین طبقه  ها نشانةخیزش . این  دونیمرو ارتجاعی نمی

ار سرمایه بوده، هر چند بدون آگاهی و حتی هدف مشخص. شاید صرفاً فریادی بود از فش

دردِ معیشتو  کارگر  و  . سختی  از    طبقة  گرفتن  بدون متوجه می  هااونبا درس  شه که 

 های دفاعی امکان پیروزی تشکل، بدون آگاهی، بدون سازماندهی مناسب و اتخاذ تاکتیک

مثبت    طبقة کارگرمبارزات طبقاتی    تکوین  نداره و از این جهت اون رو در  جزیی رو هم

اش  و دولت نماینده  دارسرمایه  طبقة  کارگران به خصلت هار  طرفی دیگهاز    .کنیممیارزیابی  

منافع عمیق  اشاندر حفظ  تضاد  کارگران  انشو  مبارزات  پی  بیشتر  با  آن  از  بعد  و  بردند 
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با نداشتن سازماندهی و رهبری درست، امکان پیروزی نداشتن   دیدیم که  کارگری رشد کرد.

ین دلیل در شرایط اجتماعی فعلی و سطح مبارزات  به هم  ای سرکوب شدنو بطور وحشیانه

فقط به   طور که قبالً تأکید شدهمون  شعار تسخیر خیابان،  ،طبقة کارگرو تشکل و آگاهی  

ی  اههای این گروهشما اگر به سایت  مخالفیم.  هم مسلخ بردن کارگرا هست و با این شعار 

تبلیغات   طلبسرنگونی با  تفاوت چندانی  مارکسیستی  نگاه کنید جز وجود بعضی کلمات 

و    بشر، دموکراسی و دیکتاتوریحقوق  در بارة سی و ایران اینترنشنال نداره. سر تا پا  بیبی

و در کنارش هم   شکردن هستکردن رفتار حکومت در زندانیسرکوب، محکوم   ،استبداد

حمایت از   هم  هاو تازگی  .اخبار کارگری برای مارکسیستی جلوه دادن ظاهرشون هست

 «   نظر قرار دادن.دّزنان را مَ بازنشستگان ومعلمین و تظاهرات 

و با پوزخند گفت »حتماً با   حمید ناامیدانه سعی کرد آخرین تیر ترکش را رها کند

هایی که میگی ها هم مخالفی؟« بهادر گفت »دقیقاً. این خلقحق تعیین سرنوشت خلق

آیا االحوازیه، در  ؟  هستند  تبسته به عوامل امپریالیساطلب وهای تجزیههمین گروه مقصود  

در  کومله  و دموکرات و  پژاک  الفرقان و جنداهلل در سیستان و بلوچستان و  رخوزستان، انصا 

گروه  دیگر  و  و  ارتجاعی    هایکردستان  مترقی  را  وابسته  و  بورژوالیبرال  دیدگاه  با 

کنی این مناطق مینکارگر اون مناطق میدونی؟ فکر    ةطبق   ةشون رو خواستطلبیاستقالل

گیرن و وضع  ترین کشورهای منطقه قرار نمیبه ارتجاعی  گیوابست  در  ،اگر مستقل بشن

کارگر حکومت  طبقة  چنین  کشور  هاییتحت  کل  کارگرای  با  اتحاد  از  یک    ما  بهتر  در 

می استقالل خوزستان  مینفکر    ؟ شهحکومت سوسیالیستی  با  کارگرکنی  از    طبقة  ایران 

تونه سوسیالیسم و رفاه رو مین  در نتیجهو    شهمحروم نمی  یع اقتصادی نفتبمهمترین منا

   «به ارمغان بیاره؟  کل ایران  کارگر ةبرای طبقبراحتی 

هایش را پیچ و تاب پیشانیش عرق کرده بود و دستحمید کامالً فرو ریخته بود.  

»این آقا رحیم کلیه  داد. نگاه طوالنی به پرویز کرد و باالخره بلند شد و به جمع گفت  می

دین.  العملی نشون نمیزیر سؤال برده و شما هیچ عکس  بدیهیات مارکسیست لنینیستی رو
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و خداحافظی کرد و کتاب لنین را جا گذاشت.   رم.«براتون متأسفم. من راه خودم رو می

 پایین  ان راو بعد سرشو لبخندی زدند    دیک نگاه به هم کردن  محمدعلیو جواد و    احمد

بیشتر  رفتند.  به فکر فرو    انداختند و با کدومتون  بهادر پرسید »حمید  از رفتن حمید  بعد 

ات رو باهاش حفظ کن و از  ب تو رابطه»خُدوست بود؟« پرویز گفت »با من.« بهادر گفت  

 «  لحاظ امنیت مواظبش باش که منحرف نشه.

»آقا رحیم! اسم سازمان و یا    بعد از مدتی پرویز فکورانه پرسیدمدتی سکوت شد و  

مسیر تشکیل  »  ؟« همه سرها بلند شد و به بهادر خیره شدند. بهادر جواب دادحزب شما چیه 

بررسی شرایط تاریخی جهان و   یعنی  رشدیابنده و تکاملی هست.  ة یک جریان زند  حزب

انحرافات  نظری  ةمبارز  خود و تحلیل حرکت آن،  ةجامع بورژوازی رخن  با  ایدئولوژی  ه و 

  ، طبقة کارگربه    مارکسیستیو آموزش  جهت آگاهی دادن    ، تالش درکرده در بین کارگرا

 طبقة کارگرو شرکت فعال در مبارزات اقتصادی    ایجاد تشکیالت کارگری  تالش در جهت

سیاسی تشکیالتی   ـهای نظریایجاد بنیان سو دادن سیاسی و انقالبی به آن و  و سمت  و

 مون روسعی  نهایت  .فعال هستیم  به شدت  ما در این جهت  برای حزب کمونیست هست.

تا   کنیم.میتکامل عقایدمون    و  در یادگیری از محیط مبارزاتی کارگری و حک و اصالح

برای    زمانی مادی  شرایط  بشهکه  فراهم  حزب  تشکیالت  پرسید«  .ایجاد  دوباره   پرویز 

بهادر ؟«  تون چیهها و مقاالت شما کجاست. یعنی پلتفرمها نوشتههدف»نظرات، عقاید،  

تونید پیدا با جستجوی  اینترنتی می  .سته  های رفقای ما در وب سایتهانوشته»  گفت

 ،رحمانه نقدخود را بی  مشخص هست که نظرات  ،مبارزات طبقاتی  یالبته در ادامه  کنید.

ها  ریهظن  این  شه.تر میتر و کاملماً متغیر تکمیلئدر شرایط دا  و  کنیمحک و اصالح می

بوجود   هم  انقالبی  هیچچون بقول لنین بدون نظریه انقالبی    ،مانند الماس باید تراشیده بشه

 بعد ازدو  ساعت    این جلسههمین چیزایی هست که گفتم.«    فعالً  ام  پلتفرماما    نمیاد.

 به پایان رسید.نیمه شب 
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جلسات را به عقب انداخت تا رفقا بتوانند بیشتر فکر و تحقیق و  دو هفته  بهادر   

در تمام جلسات بیشتر شده بود.    جلسات دیگرش در طی این دو هفته  بحث و جدل کنند.  

ها در همه  و به رعایت آن  دادکاری را آموزش میهای مخفیجلسات راه حاشیة  بهادر در   

روید،  داد که حتی اگر با خانواده به مهمانی میکرد. به عنوان مثال آموزش میحال تأکید می 

دقت کنید که مورد تعقیب قرار نگیرید و حتی دقت کنید که محل و منزل مهمانی تحت 

ان را جلو تان دقت کنید که تحت احساسات قرار نگیرید و خودتدر حرف زدن  ،کنترل نباشد

 عادت شود.   تبدیل به کاریمخفی تاافراد ناشناخته لو ندهید، 

مراسم چای برگزار گردید. اولین سؤال  با  طبق معمول  و    جواد در منزل  بعدی    ةجلس

  ة هایی که قبالً کردی و تقریباً همحاال با توجه به صحبت»  که پرسید  پرویز بود از طرف  

احزاب و سازمان گروه بتونی، فکر میرو رد کردی  هاها و  نیرو و کارگر رو  وا  نکنی  نقدر 

پیشرو بشین؟«    نجذب کنی به یک سازمان  تبدیل  پاسخ دکه  راه    اد »هرکسبهادر  که 

در حال حاضر   باید بگم ایمان داشته باشه. ولی در جوابت مبارزه رو برگزیده باید به راهش

 یم عقیده هستیا هم   از نظر عقاید  خل که در دا  چه در خارج و عمدتاً  نیروهایی وجود دارن که

و سیر    در سطح جامعه  نظری  ة. ثانیاً با مبارزو مشغول مبارزه  ما نزدیک هستن   عقاید  با   یا

نیروهای صادق و    از مبارزه بدست میارن حتماً  های دیگهگروه   رویدادها و نتایج غلطی که 

های  محفل   ها میشن.سیاستهای صحیح و حاملین این  جذب فعالیت  شونغیر متعصب

فعالی وجود   یکارگرهای  گروهچنین  فکری متعدد و هممتعدد کارگری، دانشجویی و روشن

  .ما باشن ةو میتونن متحد بالقو  خودشون رو پیدا نکردن مبارزه دارند که هنوز جهت دقیق  

 طبقاتی هست که صحت  ةنظری، نحوه فعالیت عملی و شرکت در مبارز  ة عالوه بر مبارز

طبقة   یشدن به نیروی پیشروپس باید برای تبدیلها رو نشون میده.  نظریه  و یا غلط بودن

  اً مبارزه کرد.«کارگر هم عملی و هم نظری فعالیت کرد و با هر انحرافی شدید
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عملی در شرایط فعلی   ةنظری که مشخص شد. شما برای مبارز  ة»مبارز  جواد پرسید

اون  کنم با توجه به اینکه تفاوت شرایط  »من پیشنهاد می  بهادر گفتچه روشی دارین؟«  

وظایف  "  ةمقال  که مطالعه و نقد و بررسی  هزمان امروز رو بررسی کردیم، بهتردوران و  

های اون  و از درس شروع کنیم    "چه باید کرد"قبل از    رو  "های روس سوسیال دموکرات 

  بگم م  البته فراموش کرد  چه باید کرد امروز برسیم.  وظایف و  کتاب بطور خالقانه بهمقاله و  

های زیادی هست که همه ها و احزاب و گروه ما تعداد سازمانیک اختالف دیگه دوران  که  

اون موقع دو سه    لیو  .عقیده دارن  خودشون رو مارکسیست میدونن و همه با هم اختالف

قرار   ند.نشروع کحمید    ةماند جابا کتاب لنینِ  کههمگی موافقت کردند  «  دیدگاه بیشتر نبود.

یک نفر کتاب را بخواند و روی نکات مهم آن بحث شود. پرویز  به ترتیب    گذاشتند که

نامیدند  احزاب مارکسیست، خودشان را سوسیال دموکرات می  هاآن زمان   توضیح داد که در

به بعد احزاب مارکسیست به نام حزب کمونیست خوانده شدند. و ادامه داد   1920و از سال  

توسط لنین نوشته شده    1897در سال    «ی روسیههاوظایف سوسیال دموکرات»  که مقاله

ترین مسئله از نقطه نظر  نی حیاتیدر زمان کنو"تا رسید به جمله    و شروع به خواندن کرد

آرومبهادر گفت    "ها است.ما مسئله فعالیت عملی سوسیال دموکرات را  تر »این قسمت 

 :پرویز آرام ادامه داد بخون که روش بحث کنیم.«

دموکرات سوسیال  عملی  فعالیت  از  پرول»منظور  طبقاتی  مبارزۀ  رهبری  و  ها،  تاریا 
بر ضد    کردنمتشکل )مبارزه  مبارزه است. در هر صورت آن: مبارزۀ سوسیالیستی  این 

ای که همش مصرف به انهدام رژیم طبقاتی و ایجاد جامعه  داران، یعنی مبارزهطبقه سرمایه
ای  سوسیالیستی است.( و مبارزۀ دموکراتیک )مبارزه بر ضد حکومت مطلقه یعنی مبارزه

به دست آوردن آزاد  که همِّ یم  روسیه و دموکراسی کردن رژ   ری سیاسی دآن مصرف 
... همواره روی ارتباط الینفک میان وظایف سوسیالیستی  سیاسی و اجتماعی روسیه است.(

 اند.« و دموکراتیک خود تأکید ورزیده

!  اینجا هم به وظایف دموکراتیک یعنی مبارزه علیه  بخُپرسید »جواد رو به بهادر  

حکومت مطلقه استبدادی و برای آزادی سیاسی و دموکراسی دقیقاً اشاره کرده و گفته از  



 
59 

 

 ت.»باز یادت رفبهادر پاسخ داد    پذیره. حاال تو چی میگی؟«مبارزه سوسیالیستی جدایی نا

جامعه و حکومت در اون هنوز تحلیل مشخص در شرایط مشخص عادتت نشده. شرایط  

»حکومت جواد کمی فکر کرد و گفت    دوران چطور بود و با شرایط حاال چه فرقی داشت؟«

پرویز هم ادامه    بود.«  یعنی بقایای فئودالیتزار و اشراف    دست مطلقه در اون دوران هنوز

دموکراتیک بود نه سوسیالیستی.« بهادر   بورژوا  ةانقالب هم در اون دوران مرحل  ة»مرحلداد  

آزادی و دموکراسی بورژوایی جزء ضروری مبارزة   ةادامه داد »پس طبیعی بود که خواست

رو همراه   دارسرمایه  ةطبقاتی رو پیش ببرن و هم طبق  ة مبارزهم    ،اون دوران باشه و بتونن

متوسط هم نباید    ةکنن حتی بطور موقت. بنابراین در شرایط فعلی حتی برای جذب طبق

در اون دوران قطب سوسیال دموکراسی آلمان بود. در آلمان  شعارهای بورژوا لیبرالی داد.  

هم حزب سوسیال دموکرات خیلی قوی بود و شرایط بورژوازی اون موقع آلمان طوری بود  

بود حزب سوسیال مجبور  کامالًکه  را  بگذاره  دموکرات  مبارز  آزاد  و  تبلیغات  ه  که ضمن 

اش هم در مجلس آلمان شرکت کنه.  و نمایندهشرکت   یسوسیالیستی در انتخابات بورژوای

دموکرات سوسیال  بود  هایو  دموکراسی  نوع  این  دنبال  هم  در  نروسیه  االن  شرایط  . 

در   و تقریباً  نداره  وجود  وجهیچهکشورهای رو به توسعه ظرفیت پذیرش این دموکراسی به 

داری در کشور ما با اختناق .  ضمن اینکه سرمایه ها دیکتاتوری در جریانهکشور  نیمام ات

باید یعنی مبارزه    هست.  پس وظایف ما در این دوران مبارزه سوسیالیستیکامل جا افتاده.  

مبارزه  یدارسرمایه   علیه کهیعنی  جامع  جهتش  باید  ای  ایجاد  و  طبقاتی  دولت    ة انهدام 

پرویز با سر تأیید کرد. کسی سؤالی    «باشه.  و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا  سوسیالیستی

 دیگه نداشت و پرویز ادامه داد تا رسید به این قسمت:

های سوسیالیسم علمی،  های روس عبارت است از ترویج آموزشکار سوسیال دموکرات»
ن رژیم  آاشاعۀ مفهوم صحیح در بارۀ رژیم اجتماعی و اقتصادی معاصر و مبانی و تکامل 

روابط متقابل این طبقات و مبارزۀ آنان با    در بارۀ روس،    ۀطبقات مختلف جامع  ۀو دربار 
رگر در این مبارزه و روش آن نسبت به طبقاتی که در حال  ا یکدیگر، در باره نقش طبقۀ ک

تکامل و  گذشتهاسقوط  به  نسبت  و  تاریخی  سرمایه  ۀ آیند  و  ند  وظیفۀ  دربارۀ  و  داری 
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کارگر روسیه. تبلیغ بین کارگران ارتباط الینفکی  المللی و طبقۀبین  دموکراسی  سوسیال
ترقی تودهبا ترویج دارد و طبیعتاً در شرایط فعلی   با سطح فعلی  های  سیاسی روسیه و 

تبلیغ در بین کارگران عبارت است از این    گیرد.اول اهمیت قرار می  ۀ کارگر، در درج
کارگر و در تمام    ۀخودی مبارزۀ طبق بهها در تمام تظاهرات خودکه سوسیال دموکرات

دارن  غیره با سرمایه  ه ورتصادماتی که کارگران به خاطر روزکار، مزدکار، شرایط کار و غی
کنند شرکت ورزند. وظیفۀ ما از این لحاظ عبارت است از آمیختن فعالیت خود  پیدا می

که ذهنشان در این  زندگی کارگر، کمک به کارگران برای این  ۀبا مسایل عملی و روزمر
ها، کمک به آنان برای  استفادهترین سوءکردن کارگران به عمدهمسایل روشن شود. متوجه

تر تنظیم نمایند. باالبردن فهم  ملیع تر و  های خود را از کارفرمایان دقیقاین که خواست
همبستگی و مصالح عمومی و آرمان عمومی کارگران روس به مثابۀ  ۀ  کارگران در زمین

می تشکیل  را  پرولتاریا  جهانی  ارتش  از  قسمتی  که  کارگر  واحد  ایجاد  ن دهطبقۀ  د. 
برق محفل کارگران،  بین  گروههایی  و  آنها  بین  مخفی  و  صحیح  ارتباط  مرکزی    راری 

عدۀ ثابتی از    ۀ های تبلیغی و انتشار آن، تهیچاپ اوراق و بیانیه  ،هاسوسیال دموکرات
 «تی دموکراسی روس.سی فعالیت سوسیالی ها طور خالصه شکلمبلغین مجرب، این است به

تمام موارد فوق را با توجه به شرایط روز باید »کسی سؤالی نداشت. بهادر اضافه کرد  
های کارگری ها باید هستهعالوه بر محفل  مثالً  طور عملی پیاده کرد.و به  در نظر گرفت

تر هم هستند باید ایجاد کرد تا بتوانند  کاری و فعالتر و آشناتر به مسائل مخفیایکه حرفه
رهبری کنند.  جهت صحیح    در  کارگر را   ةمبارزات طبقآگاهی سوسیالیستی،  ضمن ترویج  

 و تحوالت آن  جهانیمسائل    ة کارگران حتماً باید در بار  ،از طرفی به خاطر شرایط امروز
جهانیبه امپریالیسم  روز  خصوص  مسائل  همو  بحران  چنین،  داخلی،  های تحوالت 

های سیاسی، تحوالت کشورها بخصوص کشورهای خاورمیانه و تحوالت اقتصادی، گروه
  »دقیقاً.« پرویز گفت    «ها و مبارزات کارگری در داخل و جهانْ اطالع داشته باشند.داخلی آن

 ادامه داد تا:  محمدعلی مقاله را

ران  گها و کار ها و کارخانهان فابریککارگر کار ما در درجۀ اول و بیش از همه متوجه  »
دموکراسی روس نباید نیروهای خود را پراکنده نماید، وی باید  شهری است. سوسیال

برای   بیشتری  قابلیت  که  متمرکز کند  پرولتاریای صنعتی  بین  در  را  فعالیت خود  تمام 
شتری کرده  دموکراسی دارد و از لحاظ فکری و سیاسی رشد بیهای سوسیالتحلیل ایده
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بیشتری    است و از لحاظ تعداد و تمرکز خود در مراکز بزرگ سیاسی کشور دارای اهمیت
فابریکمی کارگران  بین  در  انقالبی  پابرجای  سازمان  یک  ایجاد  اینرو  از    ،هاباشد. 

ترین وظیفه سوسیال دموکراسی است. ... ولی  ها و کارگران شهری اولین و حیاتیکارخانه
ها و تقبیح  ها و کارخانههای خود در بین کارگران فابریکلزوم تمرکز نیرو  ما با اذعان به

نمی ابداً  قوا،  نمودن  پراکنده  سوسیالفکر  که  بگوییم  بقی دموکراسیخواهیم    ۀ روس 
  « قشرهای پرولتاریای روس و طبقۀ کارگر را ندیده بگیرد.

ندهی انقالبی بین  جا وایسا. ببین اینجا تأکید زیادی روی سازما»همینگفت    احمد
می شرایطی  کارگران  و حاالچه  بوده  شرایطی  چه  موقع  اون  هنوز حزب  کنه  که  هست 

نوشته شده.    1897این مقاله در سال    »سؤال خیلی خوبیه.بهادر گفت     ؟«تشکیل نشده
یک سال بعد کوششی برای ایجاد حزب انجام شد که ناکام موند. حزب سوسیال دموکرات  

در سال    عمالً یعنی  بعد  گروه اون موقع محفل  تشکیل شد.  1903شش سال  های ها و 
هایی  باط طور پراکنده ارتمختلف مارکسیست نسبتاً زیادی در بین کارگران فعال بودند که به 

ها متشکل بودند  در سندیکاها و اتحادیه  اکثراً  هاکارخانهکارگران  شون بود. از طرفی  بین
  ة مبارز  در  مخفی  های مبارز کارگریِتوسط گروهشد  می   به راحتیکه به دلیل متشکل بودن،  

حفظ  هاشون  مبارزهتجربیات    ،هاشون کرد. به دلیل همین تشکلرهبری  راهنمایی و  طبقاتی
وی که در اون سال و  تأثیرگذار در اعتصابات و تظاهرات بعدی بود. از طرفی جَ  و  شدمی

ها و اکثر نقاط کشور مدام رو به  کارخانه  ةکارگران در هم  که  های بعدی غالب بودسال
ر کارگری و جود نداره.  اما در شرایط امروزه هیچ تشکل پایدا  آوردن.می   و مبارزه  اعتصاب

همینه   ما  برای  فعلیمیکه  شرایط  در  سندیکاهای    گوییم  آوردن  بوجود  برای  کارگران 

های  های مارکسیستی مرتبط با کارگران و هستهمحفلمبارزه کنند. هنوز  هم باید  شون  خود
باید های فعاالن کارگرکمونیستی کارگری و حتی گروه ندارد و  به تعداد کافی وجود   ی 

کارگر در شرایط    ة»تو برای تشکل طبقپرسید    جواد  «ایجاد بشه.  طبقة کارگر سازمان پیشرو  
بهادر  های دیگه مثل شورا رو قبول نداری؟«  کنی. تشکلفعلی فقط روی سندیکا تأکید می

»علت تأکید من بر روی تشکل کارگری دالیل مختلفی داره. اواًل در اتحاد و    پاسخ داد
میبرن. دوماً باداشتن تشکل  پی  دارهاکارگرا به قدرت خودشون در مقابله با سرمایه   ،تشکل
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 و یا   کننحفظ میشه و از اون در مبارزات بعدی استفاده می  شونتجربیات مبارزاتی  ،پایدار
پیدا می  هابه تشکل   شانتجربه انتقال  مبارزات کارگران دیگه  . سوماً وقتی تشکل  کنهو 

تعلق داشتن به   احساس ضمن با پرداخت حق عضویت، کارگرا  ،کارگری وجود داشته باشه
اینکه یک    مبهتر دارند. و چهار  ودر شرایط ضروری ر  جمعی  یک مجموعه، آمادگی مبارزه 

و متمرکزتر  بهتر    آگاه و مبارز و مورد تأیید کارگرا  گروه اجراییتوسط    ،مجموعه متشکل
ی  هاها و کلکم حواسش به زرنگیئدا  ،گروه رهبری تشکلپنجم هم اینکه    .رهبری میشه

گیره. از طرفی با  کارگرا جلو این موارد رو می  پشتیبانیِ  کارفرما هست و به موقع با قدرتِ

بره. حاال در شرایط فعلی چه نوع سازمانی آگاهی کارگرا رو باال می  ،آموزش در تشکیالت
تونه هایی که مییکی از تشکل.  هست که موارد باال رو پوشش بده  طبقة کارگربه نفع  

و   اطش رو با کارگرا حفظ کنهکار رو انجام بده سندیکا هست به شرط اینکه دایم ارتباین
 های کارگری، مثل هستهترهو مهم  زمان ضروریای همهای دیگه. تشکلم فعال بمونهئدا

دارن اولویت  بسیار  محفل  که  یا  کارگریو  مطالعاتی  اعتصابات،  یا    های  صندوق کمیته 
البته خیلی باید مراقب    .داره  ارتباط به مبارزه اقتصادی کارگر  . البته وظایف سندیکااعتصابات

طلبی تو جامعه نفوذ داره  طلبا قرار نگیره. چون سرنگونیبود که سندیکا زیر نفوذ سرنگونی
طلبی مبرا نیستن.  و کارگرا هم بخشی از این جامعه هستن، پس کارگرا هم از سرنگونی

سؤال من از شما که    .اهمیت داره  کارگریه  تو مبارزپس کار سیاسی و توضیحی خیلی  
اینه که ضرورت و استفاده از این شکل سازمانی در   همه خواهان تشکل شورایی هستین

 ای داره؟« شرایط فعلی چه فایده

جمعی مثل اعتصاب و یا تظاهرات احتیاج به یک گروه    ة»اواًل هر مبارز  گفت  احمد

کنیم رو برای رهبری انتخاب می هانماینده  ،رهبری داره. با یک مجمع عمومی و انتخابات
عهد  ةبقی  و خالص. به  به    های شورا هست.نماینده  ة وظایف  مثل سندیکا محدود  شورا 

ادامه داد«  اقتصادی نیست.  مبارزة شورا    به همین سادگی نیست.  »البته  پرویز بالفاصله 
ها هر زمان قابل برکنار  در مقابل مجمع مسئول هستن و نماینده   هااصولی داره. نماینده
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اش. اما وظایف شورا بسیار  این جنبه تشکیالتی  شدن هستن. سالیانه انتخابات برگزار میشه.
ا با سندیکا اینه که ترین تفاوت شورمهمفراتر از وظایف صرفاً اقتصادی سندیکا هست.  

تونه مدیریت تولید و مدیریت کارخونه رو شورا میعهده داره.  سیاسی رو هم به  ةشورا مبارز
میبه شورا  سراسری  نمایندگان  مجمع  بگیره.  درهم    مبارزاتِ  هتونعهده  حد  تا  سیاسی 

سرمایه  دولت  ماشین  به  کوبیدن  رو  برسونه داری  به    سرانجام  گذار  مدیریت  ادامه  در  و 
بوجود اومدن شورا    ةتاریخچ   قبالً»بسیار عالی!    بهادر گفت  «سوسیالیسم رو به عهده بگیره.

و بر کنار کردن    1917  ة بعد از انقالب فوری.  مردیو وظایفی که به عهده گرفت رو مرور ک

در مقابل کارگرا قد علم کنه،    بتونه  که  قوی  دولتی  تزار، در شرایط انقالبی و نبود نیرویی
بعد در شهرهای دیگه روسیه   شوراها  مجدداً بود و   اول در پطرزبورگ که قطب صنعتی 

  ی مجمع سراسرها  با دعوت نمایندگان شوراها توسط منشویکتوسط کارگرا بوجود اومد و  
از    منتخب شورای سراسری که عمدتاً  رهبراننمایندگان شورا در پطرزبورگ تشکیل شد و  

پیش به  هعنوان اولین وظیفمراحل ایجاد دولت موقت رو به  نیروهای سیاسی فعال بودن
این شورا   وبردن.  داشت  متعدد،  رهبرانادامه  تأیید عملکرد    شورا وظایف  و  بررسی  مثل 

 انقالب تا  ها برای تولید اقالم تسلیحات و مبارزه با ضدِریزی تولید کارخونهبرنامه   دولت،
ها  ها و جلوگیری از فعالیت اونمبارزه و زندانی کردن بلشویک تأیید حکومت موقت در    حتی

تقریباًرو انجام می با    ،دست گرفتن مستقیم قدرت دولتیهکرد به جز بهمه کار می  داد. 
خیلی قدرت  داشتن  دلیل  .زیاد  وجود  از  به  شورا  رهبران  اکثریت  شدن  سازمان    انتخاب 

حکومت را به بورژوازی   ها که هر دو رفرمیست بودندهای انقالبی و منشویکسوسیالیست
که به اصرار و . این شورا ادامه داشت تا انتخابات مجمع دوم سراسری شوراهانواگذار کرد

روز قبل از انقالب    یک  ها،ها و سوسیالیست  ها و علیرغم مخالفت منشویکدعوت بلشویک

دولت    دوم،  شب قبل از تشکیل اولین جلسه شورای سراسریها  . بلشویکتشکیل شد  اکتبر
اولین جلسه به اعالم کردند که دولت    ی سراسریشورا  مجمع  رو در هم شکستند و در 

شورا انتقال پیدا    شما مجمع نمایندگان  داری از بین رفته و حاال تمام قدرت به دستسرمایه
ترین کاری که کرد بسیج کارگری مهمبعد از انتخاب دولت کارگری جدید،  کنه. و شورا  می
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محمدعلی و مبارزه با ضدانقالب و تثبیت انقالب سوسیالیستی بود.«    هاو مسلح کردن اون

االن     » حرف من هنوز تموم نشده.  بهادر گفتیم.«  گ» خوب ما هم همین رو می  گفت
 گذاریم برای جلسه بعد.«امه بحث رو میددیر وقته. ا

 

8 

ت بهادر دنبال صحب  ،محمدعلی برگزار شد. بعد از چای   ةدو اتاق  ةبعد در خان  ةجلس 

گرفت »شرایط شکل گرفتن شورا در روسیه در هر دو دوره    شورا را پی   ة قبل در بار  ةجلس
فشارشرایط   بود.  متزلزل  به شدت  در سرکوب  حکومت  بود.  روی اقتصادی    انقالبی  بر 

که کارگران با اتحاد خودشون قدرتشون    کارگران زیاد بود و فرصت مناسبی پیش اومده بود 
شکل گرفت و وقتی گسترش پیدا کرد به سمت   هارو نشون بدن. شوراها از دورن کارخونه

بیایم شرایط بعد از  با حاکمیت و اعمال قدرت رفت. حاال  شورای سراسری برای مقابله 
  به خاطر خفقان و سرکوب   56قبل از سال    در شرایط ایران رو در نظر بگیریم.    57انقالب  

سندیکای نفت در    57ی سال  انقالب    در دوران.  وجود نداشت  فعالی  تشکل کارگری  تقریباً
شهرها ها قسمت و  مختلف  گرفت.ی  شکل  مختلف  مخفیکمیته  ی  و  های  در    تشکیل 
در انتخابات سندیکا نماینده ، کردندنماینده داشتند و سندیکا رو رهبری می ی نفتسندیکا

تهران کتاب  ةکردن. کمیتمعرفی می پاالیشگاه  در  ممنوعمخفی حتی  جلد سفید    ةهای 
  کارگران آگاه و فعال وجود داشت ولی آگاهی سیاسی  انقالبْ  کرد. در زمانچاپ و توزیع می

به فکر حتی تصور تسخیر حاکمیت    در بین کارگران بطور عموم وجود نداشت.  سوسیالیستی

نمی خطور  نفتکردکارگرا  سندیکای  در  عضویت   ،.  حق  میشد.  گذاشته  عمومی  مجمع 
ی گذاشته رأ عمومی به بحث و نظر و  . تمام مطالب مهم و عمومی در مجمعشد پرداخت می

کردند. البته عمده کارها در کمیته مخفی انجام میشد و  اندازی میشد. اعتصابات را راهمی
کارگران به صورت فردی پرسیده و بررسی   تکِمد. مشکالت تکاوبعد به سطح سندیکا می
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با هم اتحادیهای مختلشد. سندیکاهای قسمتمی ها را سندیکا  ةف و شهرهای مختلف 
اول مخفی بود و   اعتصابْ  ة. کمیتهای انتخابی هر سندیکا بودندبوجود آوردند که نماینده

قبل از انقالب     بعدش   اعتصابات که گسترش پیدا کرد و فضا کمی باز شد   -تحت تعقیب
کارگران صنعت نفت شکل گرفت. دو ماه   علنی  کمیته اعتصابات علنی شد و سندیکای

 . سندیکای نفتشد  عضو سندیکای نفت پتروشیمی و گاز هم    ، سندیکایقبل از انقالب
مینشریه   کهچاپ  سال    کردن  عمالً   60تا  ولی  بود  سندیکا  اسمش  داشت.  ادامه    هم 

تأیید   کارگران جلودار به  های مختلف. عمالًهای شهرها بود. کارخونههای کارخونهکمیته

هزار   400رسیدند. چهار پاالیشگاه تبریز و تهران و شیراز و اصفهان روی هم روزانه  می
هزار بشکه. تمام قدرت بسیج   600آبادان به تنهایی    لی پاالیشگاهکرد ومی   تصفیهبشکه  

ولی  بود  مهم  خیلی  خوزستان  اعتصاب  بود.  آبادان  در  کارگری  سازماندهی  تجربیات  و 
اهاعتصاب در قسمت نفت  نداشت. در خوزستانوای مختلف  اهمیت  اعتصاب،  نقدرها   با 

. در حقیقت با اعتصاب خیلی بزرگی بود  ةو ضرب  خوابیداستخراج و صادرات و پاالیش می
ی چپ هابعد از پیروزی انقالب، اکثر سازمان  .ی پیدا کردپیروز   امکان  کارگران نفت انقالب

مارکسیست   پی  مسیرو  رو  به تشکیل شوراهای  ایجاد سندیکا  کارگرا دست  ولی  گرفتن 
کارخونه زدند. و در تولید و شرایط کار و قراردادهای استخدامی و غیره دخالت مقتدرانه 

شوراهای نفت در زمان  زنم.  نمونه شورای کارگران نفت رو براتون مثال می  عنوانبه   کردند.
شهرهای مختلف تشکیل شد. های مختلف و  های انتخابی قسمتبعد از انقالب از نماینده

مدیر    عهده داشتن.به  مدیریت تولید رو کامالً  یعنی تا شروع جنگ دوام داشت.  60تا سال
  نفت  زاد شدهآی  هازندانی  کارگرای  حقوق  کردند.کارگر استخدام می  کردند.استخدام می

کردند. افزایش  را محاکمه و اخراج می  هاکردند. ساواکیکامل پرداخت می  بعد از انقالب رو

رو   هاکردن اون. وضعیت کارگران موقت و رسمیگذاشتناجرا میرا تصویب و به  دستمزد
 وزیر نفت اولین  انتخاب    حتی در. وحتی صادرات نفت زیر نظر شورا بود.  دادنانجام می

شورا برای حل   کرد.شورا خودش را در چهارچوب قانونی دولت تعریف نمی  دخالت کردند.
های سندیکا از طرف حکومت  زیرا حساب  پیدا کرد،وابستگی مالی به بازار  لش  ئو فصل مسا
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محدود بود. بعد از انقالب نیاز بود که کارهای سیاسی  هم  مسدود شد و کمک دانشجوها  
نه صرفاً  و  بشه  سندیکاهای   انجام  هنوز  بود  گرفته  پا  شوراها  که  موقعی  در  سندیکایی. 

  فعاالن صنعت نفت آبادان و چاپخانه.    ایم وجود داشتند مثل سندیکای پروژهانقالبی ه 
تحمیل شد. شورا  هااون  به و شرایط . از طرف جامعه نکه شورا درست کن ندتصمیم نگرفت
سندیکای   کرد.کرد ولی سندیکا حداکثر برای قانون کار مبارزه میمی  سیاسی   اعمال قدرت

  ه چهارچوب اساسنامه حرکت کن  توسط دولت تصویب بشه و در  اش رسمی باید اساسنامه

در شوراها مجمع فقط   کرد.رژیم و دولت را قبول نداشت و فراقانونی حرکت می  ،ولی شورا

 شد.ارتباط با مجمع انجام میها بیها توسط نمایندهکرد و بقیه فعالیتنماینده انتخاب می 
های دیگر کارگری، عدم فعالیت در هم داشت نظیر عدم توجه به بخش   هاییشورا ضعف

به کارگرا  آگاهی سیاسی دا  دادن  ارتباط  نداشتن  با مجمعئو  انداز تسخیر و عدم چشم  م 
، که همان هم باعث دخالت بازار و بورژوازی  به بازار  یقدرت و از همه بدتر وابستگی مال

بورژوازی و حاکمیت برای کوتاه    ةگرانسرکوب   طرف فشاراز یک  در شورا و انحالش شد.
 حزب  از طرف دیگه عدم وجود  کردن دست کارگران از دخالت در انباشت سرمایه و سود و

باشه داشته  محکم  تشکیالتی  ارتباط  کارگران  با  که  قوی  بتونه  کمونیستی  و   و  شوراها 
انقالب   در نتیجه   به پیش ببره.  و متمرکز  پارچهتشکیالت کارگری دیگه رو با رهبری یک

   «شکست خورد.

کنین که در شرایط فعلی و به  »هنوز فکر میمدتی سکوت برقرار شد. بهادر پرسید  
با هم قاطعانه گفتند    محمدعلیو    احمد  صورت دستوری و فرمایشی باید شورا تشکیل داد؟«

برای   قسمت  خواندن مقاله را ادامه داد و در این  جواد  قانع شدند. پرویز و جواد هم    »نه!«

 بحث مکث کرد: 

های فوری، اقتصادی  خواست  ةزمینها ضمن این که بین کارگران بر  سوسیال دموکرات»

می سیاسی  تبلیغ  احتیاجات  زمینه  بر  تبلیغ  حال  عین  در  بدبختیکنند،  و  فوری،  ها 
های کارگران، تبلیغ بر ضد تعدیات پلیسی که درهر اعتصاب و در هر یک از  خواست

کند، بر ضد محدودیت حقوق کارگران از نقطۀ  دارن بروز میتصادمات کارگران با سرمایه
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ترین  الحقوقترین و مسلوبروس عموماً و از نقطه نظر این که ستمدیده  نظر یک هم کشور
هستند خصوصاً و باالخره تبلیغ بر ضد هر نمایندۀ برجسته و قره نوکر استبداد را  طبقات  

گیرد و بردگی سیاسی طبقۀ کارگر را آشکارا به  که در تماس مستقیم با کارگران قرار می
 «نمایند.دهد و بطور الینفکی با آن مربوط میوی نشان می

کنن و ادی کارگرا رو نفی میها که مبارزات اقتصپرویز گفت »علیرغم ادعای بعضی

کنه که مبارزات معیشتی مدعی فقط مبارزه سیاسی کارگرا هستن، در اینجا لنین تأکید می
نیروهای پلیس و لباس  همیشه مطرحه و در کنار مبارزه معیشتی باید تبلیغ سیاسی بر ضد  

سرمایه انجام داد و تبلیغ اینکه کارگرا   علیهمبارزات    همچنین  و  و دولت،  شخصی و گارد
والیتی و هم کشوری بقیه هستن و باید مثل بقیه براشون رفاه وجود  هم همشهری و هم

مجلس    ةهای حاکمیت، چه نمایندنماینده   یةچنین باید روشن بشن که کلمداشته باشه و ه
 هاو امید به اون   تنو چه امام جمعه و یا نماینده استاندار و غیره نماینده دشمناشون هس 

فریبب  نباید و  نخورن.«بندن  رو  و    گفت  احمد  شون  پوست  با  کارگرا  ما  اومد.  »خوشم 
کرد  ی به مبارزه سیاسی تأکید میکنیم. قبالً که پرویز هِ گوشتمون فقر و نداری رو حس می

بهادر دل چرکین بودم. حاال درست شد.«    کمی  تر به مبارزه معیشتی تأکید داشت،و کم

داری برقراره فشار رو  دار برای افزایش سودش تا زمانی که سرمایهسرمایه  »درسته.  گفت
 ةدر تقابل با حقوق کارگره. پس مبارز  داره و سودش دقیقاًاز روی معیشت کارگر بر نمی

. اینایی که پرویز گفت جزئی از هتا آخر و در کنار تمام مبارزات سیاسی وجود دار  معیشتی
 ندن ادامه داد.ابه خو احمد ادامه بده.« خودت  احمد ای هست.مبارزة حوزه

شراف  اقتصادی و سوسیالیستی کامالً تنها بوده و در آن واحد هم با اَ  ۀولتاریا در مبارز پر»
رو است و فقط از کمک آن عناصری از خرده بورژواری  بهمالک و هم با بورژواری رو

که به سمت پرولتاریا گرایش دارند. و   )وآن هم نه همیشه بلکه به ندرت(  برخوردار است
مبارزۀ سیاسی، طبقۀ کارگر روس تنها نیست؛  حال آنکه در مبارزۀ دموکراتیک یعنی در  

گیرند، زیرا  سی، قشرهای اهالی و طبقات در ردیف وی قرار میاجمیع عناصر مختلف سی
نمایند. عناصر  که آنها دشمن حکومت مطلقه هستند و به صور مختلف علیه آن مبارزه می

و   بورژوازی  یا خرده  یا طبقات تحصیل کرده و  بورژوازی و  از  ملیتمخالفی  های  یا 
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ق و غیره نیز در این  رَچکی، که مورد تعقیب حکومت مطلقه هستند و یا مذاهب و فِوک
  ۀها همه معترفند که مبارزسیال دموکراتواند.... سمورد در ردیف پرولتاریا قرار گرفته

 «سیاسی در روسیه باید مقدم بر انقالب سوسیالیستی باشد. 

انقالب ما   ةما بررسی کردیم که مرحل  این قسمت سؤال دارم.  تو  »من  جواد گفت
سوسیالیستی فقط اون بخشی از خرده    ة در مبارزسوسیالیستی هست. در شرایط اون زمان 

بورژوازی که به پرولتاریا گرایش دارن تازه اونم نه همیشه به کمک کارگرا میان. اما در  
کارخونه هم بحصای به گفته کارمندا  ، حتبه شدت با حکومت مخالفن  شرایط امروزی همه

از کمک همه استفاده نکنیم؟« بهادر گفت »تو همین قسمت    به دولت فحش میده. چرا
 علیهحکومت مطلقه یعنی    علیهگفته در مبارزات دموکراتیک یعنی مبارزه  جوابت داده شده.  

اختناق و سرکوب و عدم آزادی و عدم رعایت حقوق بشر و علیه زندان و شکنجه، و زیر پا 
اقلیت حقوق  ملیگذاشتن  و  دینی  سرمایه   های  انحصارگری  بزرگو  خرده  های  هم   ،

بورژوازی و هم قسمتی از بورژوازی همراه هستن و میشه باهاشون ائتالف موقت کرد ولی 
یعنی تمام اینایی که    وا دموکراتیک باشه نه سوسیالیستی.به شرطی که مرحله انقالب بورژ

داری لیبرال و دموکراسی و رفاه برای سرمایه   خواهان  اسم بردی و مخالف حکومت هستن

گفت »حاال که اکثریت آزادی    محمدعلی  «. کسی به فکر کارگرا نیست.هستنخودشون  
انجام نشه    مقدماتی انقالب دموکراتیک  ةرا یک مرحلچخوان و مخالف حکومت هستن  می

«  شه به سمت انقالب سوسیالیستی رفت.بتر هایی که به دست میاد راحتکه بعد با آزادی
ما که خودمون تو انقالب   بار گزیده بشه.چند  بهادر در جواب گفت »آدم نباید از یک سوراخ  

شد. نداشتن زندانی    دادن چی کامالً تجربه کردیم. آزادی و دموکراسی که وعده می  57
آوردن قدرت  دستدیگه که قبل از به  ةسیاسی و رد شکنجه و آزادی مذهب و هزار وعد

بشر در کشورهای خاطر دموکراسی و حقوقهای سیاسی که به؟ انقالبدادن چی شد می
بدتر  ی  دیکتاتورحکومت    رفت و  یدیکتاتور  حکومت  یک  ؟ ، به کجا رسیددیگه انجام شد

ها باید یاد بگیریم و فریب هم بهتر نشد. از تمام این تجربه  طبقات زحمتکشاومد. وضع  
کارگرا   ماروی    ناخودآگاه  نباید  خارجی مبنی بر دموکراسی و آزادیم  ئداتبلیغات    نخوریم.
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خیلی از خرده بورژواها در انقالب شرکت کردن، حاال گیرم    1905اثر بگذاره. تو انقالب  
اکثناپیگیر.   تقریباً  اکتبر  انقالب  در  شهریخرده   رولی  طرف    ،بورژوازی  دانشجوها  حتی 

انقالب    ةهای خرده پا وعددهقانبه  انقالب رو گرفتن و اگر  ضدِ زمین داده نشده بود از 
داری.«  . آزادی، دموکراسی و رفاه سرمایهخوادخرده بورژوازی ما چی می  کردن.حمایت نمی

میگه. من دوروبرم زیاده. های مختلف خردهاز تیپ  پرویز گفت »رحیم درست  بورژوازی 
کمونیست هستن،  خوان. اکثرشون به شدت ضدِرو می داریسرمایههمشون رفاه و آزادی 

از کمونیست و حتی جنبه ندارن. من شخصاً اصالً هرچند که اطالعی  اون  انسانی  های 

از انقالب سوسیالیستی   امیدی به اونا ندارم. فقط ممکنه بخش پایینی و نزدیک به پرولتاریا
 متوسط   و یا طبقة  خرده بورژواها  »اینکه در شرایط فعلی اکثر  بهادر گفت  «حمایت کنن.

دلیل هست که جز تبلیغات شدید بورژوازی   این   مونیست و طرفدار بورژوازی هستند بهضد ک
وجود نداشته. در    شونشون بوجود نیامده. یعنی انتخابی برا هیچ جایگزینی براای  و ماهواره 

آینده زمانی که حزب کمونیست واقعی به صورت قدرتی واقعی شکل بگیره و اهدافش و 
 امیدواریم  داری رو کامالً افشا کنه،و سرمایه   جامعه سوسیالیستی مورد نظرش رو مطرح کنه،

پایینی خرده  اولویت  ب  طبقة کارگر به طرف    بورژوازیبخش  باید  در حال حاضر  یاد. ولی 
در کارخانجات بزرگ و   عمدتاً  طبقة کارگرش مارکسیستی و آگاهی و متشکل کردن  آموز

 ادامه داد. بهادر خواندن روسؤالی نبود و  بشه.« متمرکز توسط صنعتیم

ها، ضمن اینکه به همبستگی دستجات گوناگون مخالف حکومت مطلقه  سوسیال دموکرات»
می اشاره  کارگران  همواره  با  جنبنمایند،  همواره  نمود،  خواهند  متمایز  را    ۀ کارگران 

طبقاتی   بودن  مجزا  همواره  داد،  خواهند  توضیح  را  همبستگی  این  مشروط  و  موقتی 
پرولتاریا را که فردا ممکن است در جبهۀ مخالف متفقین امروزی خود قرار گیرد، خاطر  

ا که امروز در راه  ای، تمام آنهایی رنشان خواهند کرد. به ما خواهند گفت: »چنین اشاره
ای  کند«. ما جواب خواهیم داد، چنین اشارهکنند ضعیف میآزادی سیاسی مبارزه می

... در مبارزه بر ضد حکومت    تمام مبارزین در راه آزادی سیاسی را قوی خواهد کرد.
آخر، دشمن    ۀباید خود را متمایز نگاه دارد، زیرا فقط اوست که تا لحظ  کارگر  ۀطبقمطلقه،  

قدم حکومت مطلقه خواهد بود. ... افراد تحصیلکرده و به طور کلی »روشنفکران«    ثابت
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مطلقه که فکر و دانش را مسموم  نمی بر ضد ستمگری وحشیانه  پلیسی حکومت  توانند 
و  می مطلقه  حکومت  به  را  آنان  روشنفکران  این  مادی  منافع  ولی  نکنند،  قیام  نماید 

کند ناپیگیر باشند و صلح و مصالحه نمایند و  مینماید و مجبورشان بورژوازی متصل می
السهم  حرارت انقالبی و مخالف خود را در ازاء مقرری دولتی یا شرکت در منافع یا حق

 «بفروشند.

بر بحث قبلی بود. شرایط آینده رو نمیشه    این قسمت آخر هم تأییدی»گفت    بهادر

نیروهایی از طبقه متوسط الزم باشه که ائتالف کنیم پیش بینی کرد. اگر تحت شرایطی با  

شرکت حتماً  و  موقتی هست  ائتالف  این  که  باشه  یادمون  حفظ  باید  با  ائتالف  در  مون 

ب مقاله هم خوانده مطال   کمی بعد بقیةو با قید و شرط خواهد بود.«    طبقةکارگر  استقالل

  ادامه جلسه به هفتة سوالی نبود و  .«  نخسته نباشی  همگی»  بهادر گفتو به پایان رسید.  

 آینده موکول شد.

 

9 

دوباره خیلی از بهادر   جمشیدبرادر پرویز برگزار شد.    جمشیدجلسه در آپارتمان  این   

گفت   و  کرد  وتشکر  محبت  نمی  انقالبی  آمادگی  »من  فراموش  هیچوقت  رو  کنم. شما 

ها و مواضع شما رو یا بقول معروف پرویز بحث  کنه.برادرم هم از شما خیلی تعریف می

برای من گفته. باید بگم که من رو موضع قبلیم تعصب داشتم ولی  تون رو با دالیلپلتفرم

قانه باید بگم که  صادهم  »من  پرویز گفت    «.کرده  تضعیفهم    رو  منطق شما موضع من

بقیه رفقا  «تجدید نظر کردم و االن با عقاید آقا رحیم خیلی نزدیک شدم.ام قبلیدر عقاید 

گفتند   همینطور.«هم  گفت  »ما هم  حاال   بهادر  باشین »پس  موافق  محفل    اگر  یک  از 

به هست  مطالعاتی  میکارگری    ةیک  پیدا  از  .  کنیمارتقا  رعایت اول  شدت  به  باید  همه 

اینکه جزء گروه ما نیست  ،جمشید  کاری رو بکنید حتیمخفی همه موافقت کردند.    .«با 

« بهادر گفت »به نظر من نه.  ؟ تونم به گروه شما ملحق بشمگفت »من هم می  جمشید
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دی کرده ولی توی جزئیات بحث ما نبو  های ما رو منقلچون هر چقدر هم که پرویز بحث

شه. از طرف دیگه از نظر امنیت، و مرتب برات سؤال پیش میاد و بحث تکراری الزم می

نباید وسیع بشه. پیشنهاد می با چندتا از رفقای مطمئنگروه  یک محفل درست   اتکنم 

تون  ر جلساتهای مارکسیستی بکنید و دها و متن. با دوستانت شروع به مطالعه کتابکنید

طور در مورد مسایل روز داخلی و جهانی،  های مهم تبادل نظر کنید. همیندر مورد قسمت

احزاب کمونیستی و تجربیات مبارزات کارگری و  با   شون مطالعه کنید.تاریخ  سعی کنید 

  شون و طرز فکرشونشون و مشکالتیدا کنید و از وضع زندگیپتری  کارگرا آشنایی نزدیک

نزدیک   به یک  از  آگاهی خودتون  اینکه  از  اولین فرصت قبل  در  نباید  البته  آشنا بشین. 

هست تشکیل  دنبال  برسه  الزمی  نظر    ة حداقل  با  باید  حتماً  مسئله  این  باشین.  کارگری 

باشه.   روزمرسرگروهتون  مهم  مسایل  مورد  اطراف  ةدر  و  شهر  و  اخبار   توندانشگاه  و 

 و های نظری کمونیستی روز راعتصابات و مبارزات کارگری دقت نظر داشته باشین. بحث 

پیگیری کنید. و شروع کنید به یادگیری و عادت به رفتار و اخالق کمونیستی و در این  

یاد گیری مخفی از مهمشرایط،  امن در همه شرایط  به رفتار  ترین کارها کاری و عادت 

باید   البته  های خالی برای تون رو هم خوب بخونید، بهتر از قبل و از زماندرس هست. 

بدترین چیز تلف کردن وقت و هرز   ه گفتم بهترین استفاده رو ببرین. یادگیری مواردی ک

مورد قبول    پیشنهادتون رو به عهده بگیره.«  مدیریت محفل   هم  رویز پ  زمان هست.  دادن

کارگری شدیم و با توجه به تجربیات   ة! حاال که یک هستب»خُ  بهادر ادامه دادواقع شد.  

»اول از همه   گفت  احمد  هایی که کردیم بگید از این به بعد چه وظایفی داریم؟«و بحث

باشیم.«   داشته  بحث  و  مطالعه  و  ببریم  باال  رو  خودمون  آگاهی  گفتباید  »باید    جواد 

  محمدعلی ه با قید مخفی کاری.«  انتقال بدیم، البت  هم  مون رو به کارگرای دیگه هاآگاهی

»باید تو اعتصابات رهبری رو به دست بگیریم و اعتصابات و تظاهرات رو در جهت    گفت

تمام مواردی که گفتین به نظر من درسته ولی یکی  »  ادامه دادپرویز  درست پیش ببریم.«  

خونه اروظایف ما ایجاد تشکل به همراه آگاهی هست. یعنی اینکه هر کس تو ک  تریناز مهم
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و یا محیط کاری خودش بتونه افراد فعال و مطمئن رو شناسایی کنه و اول با اونا یک  

محفل مطالعاتی سیاسی درست کنه و پس از رشد سیاسی گروه و امتحان پس دادن تو  

کارگری بشه. از طرفی هم باید سعی    ةستمبارزات طبقاتی مثل اعتصاب تبدیل به یک ه

علنی یا مخفی  کنیم یک سندیکای  نبود    و  امکانش  اگر  یا حتی  یا    ةکمیتو  و  اعتصاب 

کم کارگرای دیگه رو  تشکیل بدیم و کمدر کارخونه یا محیط کار    صندوق وام کارگری

در جهت منافع کارگری  رو  مبارزه    اعتصاب  ةو یا کمیت  سندیکا  رهبری  و بتونیم با  کنیمجذب  

بالفاصله خودتون رو نباید در    کهجز اینبه   . البته»عالیه  بهادر گفت.«  پیش ببریمبهتر به 

جایگاهتون رو باشه.    اکثریت و مورد اعتماد   رهبری باید مورد قبول مقام رهبری قرار بدین.  

تشکل با    یهاتو  کارگری  مبارزات  به  کنین  سعی  و  کنین  پیدا  اعتصابات  و  کارگری 

.  و اگر شرایط مناسب و مهیا بود رهبری رو به دست بگیرین  هاتون جهت درست بدینگروه

هست.   دیگر   های کارگری و مارکسیستیها و محفل یک امر مهم و سخت شناسایی هسته

صورت هماهنگ بودن و نزدیکی تفکرمون     ها رابطه برقرار کنیم و درباید بتونیم با اون 

در ضمن های مفصل با هم در ارتباط قرار بگیریم، مثل همین گروه خودمون. بعد از بحث

هاش گزارش بده و تجربیاتش رو در اختیار بقیه در جلسات بعدی باید هرکس از فعالیت

 «"چه باید کرد"خوب باالخره وقتش شد که بریم سراغ کتاب . بگذاره

 شروع به خواندن کرد.   جواد

چه باید  "ای باشد که در مقاله از  بایستی عبارت از سه مسأله»مبحث اصلی این رساله می

 مطرح شده بود. یعنی:   "شروع کرد
 تبلیغات سیاسی ما    ۀمسئله خصلت و مضمون عمد

 لۀ وظایف تشکیالتی ما  ئو مس
برای سراسر روسیه در آن واحد در نقاط  گذاری یک تشکیالت مبارز  بنیانۀ  نقش  ۀو مسئل

    مختلف.« 

می»همین  گفت  پرویز مشخص  اینجا  لنین  کن.  صبر  شرایط جا  اون  در  که  کنه 

باید جایبه   مشخص جامعه ی رسیده بودن که تشکیل حزب ضرورت پیدا کرده بود. ولی 
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 چی باید باشه. یعنی باید مشخصهای کمونیست مبارز  وظایف نیرو  شد کهمشخص می

شون چی باید باشه و حول چه موضوعاتی انجام بشه. ثانیاً  کردن که تبلیغات سیاسیمی

مشخص بود که برای تشکیل حزب باید با نیروهایی شون چی باید باشه.  وظایف تشکیالتی

های کارگری ارتباط داشتند. یادم نیست کجا خوندم، ها هم با محفلشدن که اونمتحد می

که لنین میگه برای متحد شدن و قبل از متحد   "چه باید کرد بود" ة شاید توی همین مقال

مبارز باید  اول جلو  ةشدن  از همون  تا    بهادر گفت انحرافات گرفته بشه.«    ینظری کرد 

بده.« ادامه  جان  جواد  درسته.  جمله    »دقیقاً  چند  خواندن  از  »معنی   پرسید  احمدبعد 

مشخص کنین چون داره تکرار میشه و  اپورتونیست و اکونومیست چیه؟ همین اول اینا رو

طلبی ترجمه »معادل فارسی اپورتونیسم رو فرصت  پرویز پاسخ دادمون میره.«  معنی از دست

گن که علیرغم ادعای داشتن ایدئولوژی مشخص در هایی اپورتونیست میکردن. به آدم 

شون  کردو عمل  عقیده  ،زنن و بر اساس منافع آنیپا میشون پشت شرایط مختلف به اصول 

»اکونومیست رو تو توضیح میدی یا من بگم؟« بعد به بهادر گفت  کنن.«  رو عوض می

ها « پرویز ادامه داد »در اون سال»نه خودت بگو، خیلی خوب توضیح میدی.  بهادر گفت

دارن فقط به مبارزات  هها وظیفعده مارکسیست بودن که عقیده داشتن که مارکسیست  هی

 علیهشون کنن. مبارزات سیاسی  کارگرا سمت و سو بدن و در این مبارزات کمکاقتصادی  

انقالب بورژوا دموکراتیک هست. و   ةها هست چون مرحلبورژوا لیبرال   ة حکومت به عهد

طور که همین مبارزات اقتصادی به مبارزات سیاسی کشیده میشه. البته همون  معتقد بودن 

مبارزات اقتصادی رو پیش فقط  خود  هانگیخته و یا خودبشون بطور خوددونین کارگرا خودمی

 برن.« می

 : جواد ادامه داد

 تعصب و آزادی انتقاد -1

انتقاد "» بین  بی  "آزادی  مباحثات  شک یکی از مدترین شعارهای امروزی است که در 
در نظر اول    هاست.های تمام کشورها بیش از همه ورد زبانها و دموکراتسوسیالیست
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تر از این استنادات پرطمطراقی که یکی از طرفین مباحثه به  مشکل بتوان چیزی عجیب
 کند تصور نمود.  آزادی انتقاد می

 بود«   در این باره اشاره کرده قبل هم ة»جریان چیه؟ لنین تو صفحگفت  محمدعلی

و    نبرد  رجزیک  باید  »شعار »آزادی انتقاد« ، چنین شعار »طبیعی« و »معصومی« برای ما  
 .«باشد فریاد یورش حقیقی

م که باید با همه مسائل انتقادی برخورد کنیم، حتی مگر نگفتی»ادامه داد    محمدعلی

و لنین. پس چرا اینجا آزادی انتقاد رو خطر میگه؟« بهادر   های مارکس و انگلسنوشته

انتقاد  عده   هجواب داد »مسئله در اون موقع این بود که ی ای اومدن تحت عنوان آزادی 

بردن سؤال  زیر  رو  مارکسیست  اساسی  برنشتاصول  افراد  اون  از  یکی  بود. ا.  آلمانی  ین 

زیر سؤال بردن اصول کرده بودن و    دلو هم تحت این شعار شروع بههای رابوچیهنویسنده 

اد جو   «جواد لطفاً ادامه بده.  تر میشه.بحث روشن  اونا رو چسبید. در ادامهْ  ةیقجا  لنین همین

 شروع کرد:

اعی بدل  »سوسیال دموکراسی باید از یک حزب ِانقالب اجتماعی به یک حزب ِرفرم اجتم 
کاملى از دالیل و نظریات “نوین“ محاصره    ۀسیاسی را با مجموع  ۀ شود، برنشتاین این مطالب

ناپذیری  علمی و ضرورت و اجتناب  ۀکرده است. او امکان قراردادن سوسیالیسم بر یک پای
واقعیت فقرفزاینده،    او   را ـ از منظر برداشت ماتریالیستی از تاریخ ـ انکار کرد.   تحقق آن

پرولتریزه شدن و تشدید تضادهای مفهو  روند  نفى کرد، و حتی ِخود  م  کاپیتالیستی را 

مردود دانست،   دیکتاتوری پرولتاریا را کامالً  ۀمعنی اعالم نمود؛ ایدرا بی "هدف نهایی "
 طبقاتی   ۀتئوری مبارزوجود تناقض اصولی میان لیبرالیسم وسوسیالیسم را منکر شد، و  
با یک جامعۀ عمیقاً دموکراتیک ـ که مطابق با این استدالل که  اداره    ۀ اراد  را  اکثریت 

آخرمی الی  و  نمود  انکار  است،  ناسازگار  ـ  مطالب  .شود  اینرو،  از    ۀ از  قطعی  چرخش 
  ژوایی، همراه شد با چرخشی تقریباًرفرمیسم بور-سوسیال دموکراسی انقالبی به سوسیال

 ی مارکسیسم به نقد بورژوایی.«اهای پایهز کلیۀ ایدهقطعی، ا ههمان اندازبه
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های مهم خواندن ادامه داد و روی قسمتمسئله برای همه روشن شده بود و جواد به 

 کرد.مکث می

پا شده  ها برترین جنگآزادی صنایع، یغماگرانهۀ  بزرگی است، ولی در سای  ۀآزادی کلم»
 «اند.کشان را چپاول نمودهزحمتکار،  پرچم آزادی ۀاست و در سای 

 «طلبانه.ی اصالحهاآزادی انتقاد یعنی آزادی انتقاد از اصول مارکسیستی و گزیدن راه»

کوچکی در راهی پر از پرتگاه و دشوار دست یکدیگر را محکم   ۀما به شکل گروه فشرد»
ما   ۀهمیشه باید از زیر آتش آنها بگذریم. اتحاد ما بنا بر تصمیم آزادان  گرفته و تقریباً

گرفته آن  برای  همانا  که  تصمیمی  پیکار  است،  دشمنان  با  که  منجالب  ایم  در  و  کنیم 
خاصی    ۀکه به صورت دستما را به علت این  ش از همان آغازایم که سکنهت مجاورمان در نغل

 «اند.ایم سرزنش نمودهمجزا شده نه طریق مصالحه بلکه طریق مبارزه برگزیده

ترسد که به خودش اعتماد نداشته  فقط کسی از اتحاد موقتی، ولو با اشخاص نامطمئن می»
ه باشد. متفق  توانست وجود داشتبدون این قبیل اتحادها نمی  ای سیاسی  باشد و هیچ حزبِ

دموکراسی  سیاسی سوسیال  حقیقتاً  ۀهای علنی هم یک نوع اتحاد اولی شدن با مارکسیست
ها با سرعت شگفت میسر گردید  این اتحاد بود که غلبه بر نارودنیک  ۀروس بود. در نتیج 

  های مارکسیسم )گرچه به شکل عامیانه و مبتذل( رواج سطحی عظیمی یافت. ضمناً و ایده
 «هم بدون قید و شرط منعقد نشده بود.  کامالً  این اتحاد

های مختلف چرا در حال حاضر گروه  ،»با این توضیح دقیق لنیند  محمدعلی پرسی

به »اگر االن  بهادر پاسخ داد    کنن؟«مارکسیستی با قید شرایط با هم اتحاد ولو موقتی نمی

بسیار دور  با فرض  و حتی    مدعی پیرو مارکسیسم با هم متحد بشن  هایگروه  ةهمفرض  

برناماز ذهن،   مبارزات طبق  ةحول یک  به  توافق کنن چه کمکی  با هم  کارگر   ةموقتی 

کارگر وجود نداره. وقتی که آگاهی    ةمیشه؟ وقتی که هیچ تشکل قابل ذکری بین طبق

 کثیری از کارگران وجود نداره؟«  ةطبقاتی در بین تود

انتخاب گروه رهبری قاطی نمیگفت    حمدا برای  داد   کنن.«»حداقل  پاسخ  پرویز 

هیچ گروهی نیستن، چطور    ظاهریکارگرا حتی طرفدار    ة»وقتی اکثریت قریب به اتفاق تود
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انتخاب گروه رهبری هستن؟«فکر می ادامه داد    کنی دنبال   »یادمون نره که اواًلبهادر 

گفته و تجربیات   جور که لنینشرایط برای اتحاد باید ضروری باشه و از طرف دیگه همون

باید مبارزحزب نظری انجام بشه تا انحرافات برطرف    ةشون ثابت کرد قبل از هر اتحاد 

 : جواد ادامه داد همه با تأیید سر قانع شدند. بشه.«

ای بورژوامآب از آب درآمدند.  ه»علت گسیختگی البته این نبود که »متفقین« دموکرات
سیال دموکراسی است که  برعکس، تا جایی که سخن بر سر آن وظایف دموکراتیک سو

دهد، نمایندگان دموکراسی  روسیه آن را در درجه اول اهمیت قرار می  ۀاوضاع حاضر
بورژوایی، متفقین طبیعی و مطلوب سوسیال دموکراسی هستند. لیکن شرط الزم چنین  

آمیزی را که  امکان داشته باشند تضاد خصومت  ها کامالًاتحادی این است که سوسیالیست
کارگر فاش سازند. و    ۀد دارد برای طبقکارگر و منافع بورژوازی وجو  ۀ بین منافع طبق 

مارکسیست اکثریت  »انتقادی« که  مشی  برنشتینیسم و آن خط  های علنی  حال آنکه آن 
کاستن از    ۀ نظری  ۀآور شدند با خوار داشتن مارکسیسم و با موعظ دسته جمعی به آن روی

تضاد نظریحدت  که  این  اعالم  و  اجتماعی  دیکتات  ۀاید   ۀ های  و  اجتماعی  وری  انقالب 
طبقاتی به سطح تردیونیونیسم    ۀپرولتاریا باطل است و با تنزل جنبش کارگری و مبارز

)تشکیالت صنفی نظیر سندیکا و اتحادیه( محدود و یک مبارزه »رآلیستی« برای نیل به  
کرد و خودآگاهی سوسیالیستی را فاسد  اصالحات تدریجی ناچیز این امکان را سلب می

م  آن بود که دموکراسی بورژوازی منکر حق استقالل سوسیالیس  مثل  نمود. این کامالً می
نبش  معنی این عمل، کوششی بود برای این که ج  .و در نتیجه حق موجودیت آن بشود 

 شود.«ها مبدل میلیبرال ۀدئکارگری به دنباله و زا  ۀآغازشد

دشوار و در  خود  ای قرار گرفته که بخودیها اکنون وظیفهدموکراتسوسیال  »در مقابلِ
اثر موانع خارجی هم بطور غیر قابل تصوری دشوارتر شده بود و آن مبارزه با جریان  

وابستگی میان انتقاد علنی و اکونومیستی غیرعلنی چگونه پیدا    ۀاین که رابط   نوین بود.
و آشکارا بیان نمود و اساس تمایل سیاسی »اکونومیستی« را بدون  ر  ...  شد و رشد نمود
ساخ فاش  مبارزقصد  مشغول  کارگران  بگذار  روشنفکران    ۀت:  و   ... باشند  اقتصادی 

 مخلوط گردند.« هامارکسیست هم برای »مبارزه« سیاسی با لیبرال

اکونومیستی  بکنم.  اشاره»بذارین  بهادر گفت   اومدن گرایش  بوجود  به شرایط  ای 

 های مهاجر، دموکراتای از سوسیال  با عده   گروه آزادی کار به رهبری پلخانف  1894سال  
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 اتحادیه  1898در سال    .رو بوجود آورد  اتحادیه سوسیال دموکرات روسیه در خارج از روسیه

نماینده از  های کارگرای کیف حزب سوسیال دموکراتیک رو تشکیل دادن.  و عدة کمی 

کمیته مرکزی حزب از نمایندگان کارگران در کیف تشکیل شد. چندی بعد تمام افراد کمیته  

های  مارکسیست بین    بعد از این اتفاقحزب متالشی شد.    زی دستگیر شدند و عمالًمرک

فضای یأس و ناامیدی مسلط شد و نبود جهت مشخص،   جوان اتحادیه سوسیال دموکرات

ای  های اتحادیهتمایل به فعالیت  نشینی از وظایف انقالبی کمونیستی وو گرایش به عقب

مبارز از  یعنی  علیه حکومت عقب  ةظهور کرد.  مبارزسیاسی  از  در حقیقت    ة نشینی کرد. 

  بورژوا دموکراتیک پاپس کشید و مبارزه علیه حکومت رو به بورژوازی لیبرال واگذار کرد. 

 ای جواندر بین اعضاء اتحادیه سوسیال دموکراتیک در خارج که عده  این گرایش عمدتاً

علنی،  مارکسیست  شدةتربیت وارد  های  گروه  اون  گرفتبه  شکل  بودن  روزنامه   .شده 

از اتحادیه خارج   1900در سال    بود. به همین خاطر گروه آزادی کار   "دلورابوچیه  "اتحادیه  

آزادی  گروه  روزنامکار  شد.  لنین  همراه  راه   ةبه  را  جنبش ایسکرا  کردند.  اندازی 

  کردن.« عمدتاً حول این دو روزنامه فعالیت می  هاییدموکراسی به صورت محفلسوسیال

 در ادامه محمدعلی شروع به خواندن کرد:

توانند به آن دست بزنند«  ای که »کارگران در شرایط فعلی میخواهند مبارزهآنها می»
اند« ممکن شناخته  واقع در این لحظه دست به آن زده  ای که »درمطلوب و آن مبارزه

های انقالبی از این سر فرود آوردن در برابر جریان  سوسیال دموکراتشود، برعکس، ما 
، یعنی در برابر آن چیزی که در »لحظه حاضر« هست، ناراضی هستیم، ما  خودیبهخود

های اخیر رواج داشته است، ما میگوییم پیش  خواهان تغییر تاکتیکی هستیم که در سال
ابتدا بطور قطع و صریح الزم است خط  از آنکه متحد شویم و برای آنکه متحد شویم  

    .« فاصلی بین خودمان قرار دهیم

عقب   ةمهم اشاره میشه. اواًل این مبارزاتی که ما دربار  ة»اینجا به دو مسئل  گفت  احمد

الزمه ولی   ای که تو کارمون پیش میاد افتادن حقوق و افزایش دستمزد و مشکالت دیگه 

قف بشیم. دوم هم اینکه در آینده اگر خواستیم با  کافی نیست و نباید در این مرحله متو
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مون چی گروه یا سازمان یا حزبی متحد شویم اول از همه باید مشخص کنیم که اختالف

بریم.«   اتحاد  سمت  به  بعد  کنیم  تأکید  اون  رو  و  گفتهست  دقیقاً    پرویز  »آفرین 

 محمدعلی ادامه داد:  طوره.«همین

 «انقالبی جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته باشد. یۀبدون نظر»

روس بر اهمیت نظریه دیگر به علت وجود سه کیفیت دیگر  دموکراسیاما برای سوسیال»
نمایند: اول اینکه حزب ما تازه دارد تشکیل  گردد که آن را اغلب فراموش میافزوده می

میمی سر و صورت  دارد  تازه  هنوز حسابش  یابد،  و  جریانگیرد  سایر  با  فکر  را  های 
نمایند، تصفیه نکرده است. ...  تهدید می  درستانقالبی، که جنبش را به انحراف از راه  

المللی دارد. معنای این  بین ۀدموکراسی بنا بر ماهیت خود جنب که نهضت سوسیالدوم این
ه  کافراطی( مبارزه کنیم بلگرایی  یعنی نه تنها آن است که ما باید با شوونیسم ملی )ملی

تواند  شود فقط در صورتی میاین نیز هست که نهضتی که در یک کشور جوان آغاز می
کار باید توانست  ممالک دیگر را به کار بندد. ... برای این  ۀ موفقیت حاصل نماید که تجرب

ه وظایف  کبررسی نمود. سوم این  را مستقالً   مذکور را با نظر انتقادی نگریست و آن   ۀتجرب 
سوسیال تاملی  که  است  چنان  روس  احزاب  دموکراسی  از  یک  هیچ  مقابل  در  کنون 

 «دموکرات جهان چنین وظایفی قرار نگرفته است. سوسیال

کارگر   ةبودن مبارزات طبق یالملل»در اینجا باید یاد بگیریم که بین بهادر توضیح داد 

های مختلف، علت کارگر در کشورهای دیگر و در زمان ةیعنی اینکه از تاریخ مبارزات طبق

طور که انقالب شون درس بگیریم. همونها و یا شکستو عوامل و شرایط پیروزی اون

چنین باید از شکست  کلی درس گرفت. هم    1871  و کمون پاریس  1848اکتبر از انقالب  

و  آلم  1919های  انقالب باید   مجارستانان  داد    گرفت.«  درس   هم  ادامه  هم  پرویز 

هم اضافه   محمدعلی  در شوروی.«  سوسیالیسم  فروپاشیطور هم از علل و شرایط  »همین

»عالی بهادر گفت    »از تاریخ مبارزات کارگری کشور خودمون هم باید یاد بگیریم.«کرد  

در کشورهای دیگر به    طبقة کارگر همه باید از مبارزات   در عین حال و    داریم پیش میریم.

زودتر این قسمت رو تموم کنیم که خیلی دیر وقت    تونیم حمایت کنیم.هر نحو که می

 :ادامه دادمحمدعلی  بالفاصله شده.« 
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 پیشرو راهبر آن باشد« ۀ تواند بازی کند که نظرینقش مبارز پیشرو را تنها حزبی می»

دموکراسی  عظیم سوسیال  ۀمبارز  برای  –آنچه که در نظر ما مرسوم استالف  برخ-»انگلس  
مبارز آنها  ردیف  در  بلکه  نشده،  قایل  اقتصادی(  و  )سیاسی  شکل  هم    ۀدو  را  نظری 

 قرارداده.«   

ز آن خواهد بود که در تمام مسایل نظری بیش از پیش  اپیشوایان به ویژه عبارت   ۀ »وظیف 
بینی  لق به جهانپیش از زیر بار نفوذ عبارات سنتی متعذهن خود را روشن سازند، بیش از  

به علم   باشند که سوسیالیسم از آن موقعی که  نظر داشته  کهنه آزاد گردند و همیشه در 
کند که با آن چون علم رفتار کنند، یعنی آن را مورد مطالعه  تبدیل شده است ایجاب می

تر  ی کارگر با جدیتی هر چه تماماهباید در بین تودهرا  قراردهند. این خودآگاهی ...  
 ها را هرچه بیشتر فشرده و محکم ساخت.« پراکنده نمود و سازمان حزب و سازمان اتحادیه

 آینده موکول شد.  ةکسی سؤالی نداشت. جلسه مفیدی بود و ادامه به جلس

 

10 

خواهرزنش   ةبه خان  اهایش رزن و بچه  احمدبرگزار شد.    احمد  ةاین جلسه در خان

هایی »من در فرصت  گزارش داد که  احمدفرستاده بود. چای به همه داده شد و اول از همه  

ا یواش یواش و با احتیاط بحث رو باز  از وضعیت  کارگر  ولندغر  که پیش میاد، معمواًل بعد از

کم کارگرا رو روشن کنم. بقول معروف آگاهی  کنم کمکنم و بسته به موضوع سعی میمی

ب می  هایفایدهحث  بدم.  بیان  بسته  سر  رو هم  کارگری  تشکیالت  یک  تو داشتن  کنم. 

کنن ولی افراطی رو دنبال می  هابا اشتیاق بحث  کارگرای ناراضی دو سه نفر رو دیدم که

ولی باید بیشتر روشون کار کنم تا مطمئن   برای محفل رو دارنآمادگی    هستن. به نظرم

بیش گزارشی مشابه  بشم تقریباً کم و  جواد هم گزارشی داشت.    احمد.« محمدعلی هم 

که سر صحبت رو باز کرده  »من با چند نفر  مشابه احمد و محمد علی داد ولی اضافه کرد  

بچه  استداللبودم  مقابل  در  ولی  بودن  خوبی  عملکرد  های  دادن  نشون  در  من  های 
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می که  امپریالیسم  ای  جنبةگفتن  هم  که  دیگه  سرمایه نه  بزرگکشورهای  با   داری 

اون    و پیشرفت  گذاری توی کشورهای شرق آسیا باعث ثروتمند شدن و رفاه مردمسرمایه

کردن. راستش من  کشورها شده و اشاره به چین، مالزی و سنگاپور و کره و حتی ویتنام می

نداشتم.«   براش  از رفیقاش سر بسته   جمشید»  پرویز هم گفتجوابی  تا  با یکی دو  هم 

صحبت رو باز کرده ولی هنوز قطعی نشده. منم با یکی از رفقای معلمم برای مطالعه و سَرِ

دوستای معلم دیگه رو هم از  نفر  توافق رسیدم. دو  به  در حال   زیر نظر گرفتم و  بحث 

میدم گزارش  شد  که  قطعی  هستم.  گفت  .«بررسی  اسمی»  بهادر  من  که  تخدام دونین 

با یکی از کارمندای دفترش دوست بشیم و   پیمانکار شهرداری هستم. باالخره تونستیم 

از حقوق ما رو    درصد    20کپی قرارداد با شهرداری استان رو بدست بیاریم. کارفرمای ما  

به  و  میداره  بر  دوربرای خودش  بیمه   ةعنوان  ماه  نمیآزمایشی سه  اکثر  کنه مون  تقریباً   .

های اینجا و . تو این چند ماه با پاکبانمای ما هسترهای استان تحت قرارداد کارف شهر

دادم که   پیشنهاد  اوضاع چطوری هست و  و گفتم که  برقرار کردم  رابطه  بعضی شهرها 

»برای    پرویز پرسید«  خودمون تعاونی درست کنیم و مستقیماً با شهرداری قرارداد ببندیم.

»بله. بعد از عقد قرارداد    بهادر جواب داد  رفتی؟«ر بعضی روزها به مسافرت میکاهمین

اطالع    چون  مون رو حل کنه. ولیکه مسائل مالی  کنیمیک نفر حسابدار هم استخدام می

 کله زدن با شهرداری رو هم نداریم، کافی از مسائل قراردادی و ثبت شرکت تعاونی و سرو

و از طریق    مایه فطیره. با رفقای تهران تماس گرفتممعروف رابطه با شهرداری بی  بقول

ها یک وکیل در اینجا معرفی کردن که روشنفکر رادیکاله و قبول کرده  وکیل آشنای اون

که مجانی پیگیر کارمون باشه. فعالً این مسئله جایی درز نکنه که کارفرمامون هوشیار 

ها هم کاندید شدن که بعداً هیئت مدیره  میره. یک عده از پاکبانتا ببینیم چطور پیش    ،نشه

»اما در مورد بحث جواد، اتفاقا من در حال مطالعه کتاب امپریالیسم  بهادر ادامه دادبشن« 

قرن بیست و یکم هستم. من برای جلسه بعد اطالعات و آمار در این مورد جمع میکنم و 
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رو به   مونحرکتبسیار خوب،  بیشتر تالش کنیم.    هم باید  »ایول! ما  پرویز گفتمیارم.«  

 رشده و امیدوار کننده. فکر کنم نوبت من هست که بخونم.«

 و آگاهی سوسیال دموکراسی  ها توده خودیبهخودحرکت  -2
توان »آگاهانه« نامید. گامی  ها« حتی میهای نود را نسبت به این »عصیان»اعتصابات سال

به جلو برداشته تا این درجه عظیم است. این امر به ما  که جنبش کارگری طی این مدت  
می خودنشان  »عنصر  که  است.  بهدهد  آگاهی  جنینی  شکل  همان  واقع  در  خودی« 

اندازههاعصیان تا  موقع  این  در  هم  ابتدایی  بود:  ی  آگاهی  شدن روح  بیدار  مظهر  ای 
آنها را تحت فشار قرار می داد  ناپذیر بودن انتظاماتی که  کارگران ایمان دیرین را به خلل

می دست  رفتهاز  و  دستهدادند  مقاومت  لزوم  نمیرفته   ... را  درک  جمعی  بگویم  خواهم 
ولی حس میمی و جداًکردند  فرمان  کردند  ر  برداریِ از  مقابل  در  سا سرپیچی  ؤغالمانه 
تا مبارزه. ابراز یأس و انتقام داشت   ۀالوصف این به مراتب بیشتر جنبنمودند. ولی معمی

بهاعتصابات سال نشان میهای نود تظاهرات آگاهی را  ما  به  بیشتر  این  مراتب  دهد: در 
خواست میها دوره  آورده  میان  به  معینی  لحظ ی  پیش  از  گرفته    ۀشود،  نظر  در  مناسب 

گیرد و غیره و غیره.  های معروف جاهای دیگر مورد شور قرار میشود، وقایع و نمونهمی
  ۀ های مبارزکش بود، در عوض اعتصابات متوالی نطفهقیام مردم ستم  ها صرفاًعصیانهرگاه  

نطفه فقط  ولی  بودند  مبارزطبقاتی  هنوز  خود  خودی  به  اعتصابات  این  آن.    ۀهای 
شدن خصومت    ای بود، این عالمت بیداراتحادیه  ۀدموکراتیک نبوده بلکه مبارز سوسیال

ناپذیری  بود، اما کارگران در آن موقع به تضاد آشتی  ناپذیر کارگران و کارفرمایانآشتی
که بین منافع آنان و تمام رژیم سیاسی و اجتماعی معاصر موجود است آگاهی نداشتند  

دموکراتیک نداشتند. از  دیگر آنها آگاهی سوسیالعبارتتوانستند داشته باشند، بهو نمی
بت به »عصیان« پیشرفت بزرگی  ی نود، با وجود این که نسهااین لحاظ اعتصابات سال

خودی بود. ما گفتیم که آگاهی  خودبه  تماماً  ۀشد، معهذا باز دارای همان جنبمحسوب می
توانست وجود داشته باشد. این آگاهی را  نمی  سوسیال دموکراتیک در کارگران اصوالً

کارگر    ۀ دهد که طبق فقط از خارج ممکن بود وارد کرد. تاریخ تمام کشورها گواهی می
ای حاصل نماید، یعنی اعتقاد حاصل کند  تواند آگاهی اتحادیهمی  با قوای خود منحصراً 

که باید تشکیل اتحادیه بدهد، بر ضد کارفرمایان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور  
آن   از  سوسیالیسم  آموزش  ولی  غیره.  و  است  الزم  کارگران  برای  که  بنماید  قوانینی 

تاریخی واقتصادی نشو و نما یافته است که نمایندگان دانشور طبقات    های فلسفی،هنظری
نموده تتبع  روشنفکران  و  علمی  دارا  سوسیالیسم  موجدین  انگلس  و  مارکس  خود  اند. 
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روشنفکران بورژوازی بودند. به همین    ۀمعاصر نیز از لحاظ موقعیت اجتماعی خود در زمر 
خودی  مستقل از رشد خودبه  وکراسی کامالًدمسوسیال  نظریِ  روسیه نیز آموزشِ  گونه در

مثاب به  و  کارگری  انقالبی    ۀنتیج  هجنبش  روشنفکران  فکری  تکامل  ناگزیر  و  طبیعی 
 «سوسیالیست به وجود آمده است. 

جور احساس  زیاد برام روشن نیست؟ یک خودیْبه»معنی این خود پرسید محمدعلی

خودی یعنی  به»خود  خندیدند. بهادر توضیح داد  همه آرومخودی میده.«  می کنم معنی بی

ناشی از    فشار اقتصادیمثل  خودانگیخته. یعنی تحت شرایط فشاری که روی کارگرا میاد  

به موقع حقوق پرداخت  به   عدم  آگاهی سیاسی دست  بدون  یا مسائل کارگری دیگه،  و 

شه این اعتصابات طور که اینجا گفته میو همیناعتراض و اعتصاب و یا تظاهرات میزنن.  

برن و در  در این مبارزات به استثمار بوسیلة سرمایه پی می  نطفة آگاهی طبقاتی هست.

به قدرت اتحادشون   ادامه متوجه میشن که ریشه کل این استثمار در نظام اجتماعی هست. 

سندیکا ریزی  پایة پی  و همین نیاز   میشنسازمان و اهمیت اون    متوجه  و  کننآگاهی پیدا می

طور پس همون  آگاهی طبقاتی هست. ةفقط نطف  این  و اتحادیه هست. و یادمون باشه که

که لنین میگه پرولتاریا باید از امکانات موجود در دستش شروع کنه تا امکان های آتی رو 

»من تو این   گفت هم بوددرش یاهکه اخمدر حالی احمد« بتونه پیش چشمش حاضر کنه.

طبق بیرون  از  فقط  کمونیستی  آگاهی  میگه  لنین  چرا  دارم.  دلخوری  یک  کارگر   ةبحث 

مگر االن    ؟ تونه وارد بشه. مگر ما کارگر نیستیم؟ مگر ما آگاهی مارکسیستی نداریم می

تونیم یاد چرا لنین میگه ما نمی  ؟ کنیم کنیم. مگر ما با هم بحث نمینمی  هخودمون مطالع

هم با اخم تأییدکردن. پرویز ابروها رو    احمدجواد و  «  ر ما عقب افتاده هستیم؟ بگیریم. مگ

»منم تو این موضوع شک دارم. از یک طرف بزرگان مارکسیست میگن گفت    باال انداخت

از طرف    ،از بیرون و از طرف روشنفکرها به میون کارگرا برده میشهآگاهی کمونیستی فقط  

شون کارگرای مارکسیست آگاه  گیره از بین که مبارزات کارگری که اوج می بینیمدیگه می 

کنن، مثل همین رفقای ما. بنابراین با حمایت پیدا میشن که مبارزات کارگری رو هدایت می

مارکسیستی و جوانه آگاهی  مبارزات کارگری  تقویت  بینو  شون رشد های سوسیالیستی 
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همینمی و  بدنکنه  که  هستن  ااصل  ةها  پایة  و  میدن  تشکیل  رو  حزب  انقالب ی  صلی 

»بزار بریم سراغ واقعیت. محمد علی تو   پاسخ داد   سپس  بهادر کمی مکث کرد و  میشن.«

مارکسیس با  گفتآشنا شدی؟«    م چطور  و  کرد  فکر  کمی  عموی    محمدعلی  یک  »من 

ب و  ای داشتم که کارگر نفت آبادان بود. اون یک مقداری برای من و داداشم از حزتوده

بهادر پرسید  کرد. بعد که با پرویز آشنا شدم، خوب تو خط افتادم.«  مارکسیسم صحبت می

مبارزات   و  اعتصابات  از  تو  راه »پس  تنها  اینکه  و  مارکسیستی  علم  داشتی  کارگری که 

کارگرْرهایی   سرمایه  طبقة  هستنابودی  نگرفتی.«    رو  داری  دادیاد  جواب   محمدعلی 

داری رو هم میشه از بین برد. فقط  کرد که سرمایهنه! اصالً به ذهنم خطور نمی  »واقعیتش

مون رو بگیریم. البته  تونیم جلو از بین رفتن حقوقفکر میکردم که با مبارزه و اعتصاب می

.« بهادر رو به جواد کرد  کردنهیچ کدوم از کارگرای دور و بر ما هم غیر از این فکر نمی

قول  »ما یک معلمی داشتیم که به  جواد گفت؟«  ا مارکسیسم آشنا شدیتو چطور ب»  و گفت

می  اش کَلّهمعروف   قرمه سبزی  مسائلبو  یک سری  می  داد.  ما  برای  نه رو  البته  گفت 

دادن رو جدا کرد و ها که بیشتر به حرفاش با دقت گوش میچند نفر از بچه   دمستقیماً. بع

سه برامون صحبت کرد. یادمه که تو آخرین  جا چندین جلش دعوت کرد و اون به خونه 

ش تبعیدش کردن و  جلسه کلمه کمونیست رو بکار برد و یک توضیح مختصری داد. بعد

این مسئله ول شد. دو سه سال پیش اتفاقی تو خیابون دیدمش. پیر شده بود ولی همچنان  

رو بغل ه  دیگرفت. با خوشحالی به طرفش رفتم. اونم منو شناخت و همشق و رق راه می

و به ر کم بحث  کردیم و رفتیم به یک قهوه خونه. بیشتر از حال و هوای من پرسید و کم

قدیم کشید و وقتی دید که من هنوز مشتاقم و همة حرفاش رو یادمه، منو به پرویز معرفی 

»یادش بخیر آقای میهنی.   پرویز گفت  .«کردمفکر می مثل محمدعلی  قبالً  کرد. البته منم  

طوره. خوب احمد تو »حتماً همین  بهادر گفتا هم بود. مرد خیلی شریفی هست.«  معلم م

احمد   که زندان هم افتادی چطور با مارکسیسم آشنا شدی؟ اصالً بگو چرا زندان افتادی؟«

»راستش ما سر عقب افتادن حقوق و ندادن مزایامون اعتصاب کرده بودیم    خندید و گفت
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ها هم هو مون بزنه. بچه ن رانی کنه و بقول معروف گول و مدیر کارخونه اومد برامون سخ

خواید بکنید. منم  طوره حقوقتون رو نمیدم و هر غلطی میکردن. اونم گفت حاال که این 

که ردیف اول وایساده بودم خودم رو نتونستم کنترل کنم و پریدم جلو و یک مشت محکم  

اش کنم. بقیه اومدن و منو جدا  ه کوبیدم تو دهنش و افتادم روش و گلوش رو گرفتم که خف

کردن. برای همین چهار ماه افتادم زندون. اون جا بود که با مارکسیسم آشنا شدم. یکی از 

بیشتر نرسیدم، چون   تو،  ةداد خود تو بودی. البته من به یکی دو جلسکسایی که آموزش می

تو این چند ماه یک چیزایی یادم دادن و چشم و گوشم رو    تو آزاد شدی ولی رفقای دیگه

تو قهوه خونه به تور جواد خوردم و وقتی    .گشتمباز کردن. بیرون که اومدم دنبال کار می

به   ،شناخت که تو چه خطی هستم   ،کمی گفت و گوبعد از  فهمید تازه از زندان آزاد شدم و  

 بهادر گفتداری چی هست و ابدی نیست.«  جلسه دعوتم کرد. تازه بعداً فهمیدم که سرمایه

خودتون به آگاهی مارکسیستی   اقتصادیکه هیچ کدام از شما از مبارزات   روشن شد  !»خوب

  عدالت جمعی و سوسیالیسم تخیلیبه خواست  حد اکثر  خودی  این مبارزات خودبهنرسیدید.  

و عمدتاً توسط روشنفکرا و یا کارگرای   طبقة کارگر  آگاهی مارکسیستی از بیرونِ  میرسه.

گاهی با معرفی یک    طور بود.کنه. برای من هم همیننفوذ می  طبقة کارگرآگاه به درون  

کتاب و یا چند جلسه صحبت شروع میشه و بستگی به شرایط و شخصیت فرد و موقعیتش  

اینکه فکر کنادامه پیدا می خودیش و تشدید اون،  هبا مبارزات خودب  طبقة کارگریم  کنه. 

میره سوسیالیسم  سمت  به  و  میکنه  کسب  که    آگاهی  میشه  باعث  تفکر  این  اشتباهه. 

  بر به دنبال میان   طبقة کارگرطور که قبالً گفتم بجای آگاه کردن و متشکل نمودن  همون

بروند و شعار شورا   انقالب  و شعار سرنگونی   طبقة کارگرتشکل و حزب    جایبهتخیلی 

و تحلیل شرایط قرار بگیره. به همین دلیل    طبقة کارگرآگاهی و آمادگی انقالبی    جایبه

طبقة ها موجب انحراف  کارگر و متشکل شدن اون  شعار سرنگونی بدون آگاه شدن طبقة

ا  میشه.  کارگر از    اتفاقاً   مونده میدونن،ینکه دلخور بودین که چرا ما رو عقباما در مورد 

نمیدونم کجا    تونن تئوری مارکسیستی رو دریابن.خود لنین هم پرسیدن چرا کارگرا نمی
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میده پاسخ  صریحاً  لنین  که  می  خوندم  اونها  یاد  که  روشنفکرا  از  بهتر  واقع  در  و  تونن 

کنن رفقای کارگرشون شرکت می  ةدر مبارزات خودانگیخت  هاگیرن. بدون تردید اونمی

بالفاصله رهبری مبارزات رو در دست بگیرن. باید جایگاه خودشون رو در    تواننمی  ولی

خودانگیخت و    ةمبارزات  بیارن  دست  به  به  کارگرا  رو  خودشون  پویا  و  آگاهانه  شکل  به 

یک    شتر و تحمیل نیست.. رهبری صرفاً به دانش بیهای مارکسیستی مجهز کنننظریه

رهبر باید مورد قبول و احترام دیگران باشه و نفوذ داشته باشه. پس باید با پشتکار و اعتماد 

به نفس و داشتن اخالق کارگری و کمک به همکاران و جلب اعتماد، این جایگاه رو بدست  

اونوقت رهبری و    شهمی  ثریت قرار گرفت، به رهبری انتخابکزمانی که مورد قبول ا  و  هبیار

رو دست    مبارزات  پیش    گیرهمی به  به  مسئولیت،  برهمیو  این  پذیرش  و  .  موضع  رفتار 

  کنه. این توضیح لنین راجع به این مسئله بود.« ای رو طلب میسیاسی ظریف و پیچیده

پرویز   شون شکفت.لل از گُ قول معروف گُو محمدعلی جالب بود. به    احمدواکنش جواد و  

 کرد.های مهم مکث میو روی قسمت با لبخند به خواندن ادامه داد

محدود و    ۀی نود بود، جنبهاهای روس در سالسوسیال دموکرات  "نخستین آزمایش"»
اعتصابی را با نهضت    ۀکرد مبارزه کوشش میبلک  ،»اقتصادی« نداشته  ۀبه طریق اولی جنب 

توأم   مطلقه  بر ضد حکومت  کلی انقالبی  و  جهالت  ۀسازد  سیاست  از  که  را  پرستی  کسانی 

 «.اند به پشتیبانی سوسیال دموکراسی جلب نمایدارتجاع ستم دیده

آزمودگی انقالبی و مهارت سازماندهی از خواص اکتسابی است. فقط باید میل و هوس  »
در    هاپرورش اوصاف الزمه در خود شخص موجود باشد! فقط باید شعور و درک نارسایی

 .«ار انقالبی ... وجود داشته باشدک

 ها رو در خودمون تقویت کنیم.« باید این مهارتمهمیه که   ة »این نکت بهادر گفت

کردن  هرگونه کوچک  کارگری،  خودی بهخودهر گونه سر فرود آوردن در مقابل جنبش  »
در  دموکراسی،  سوسیال  نقش  یعنی  آگاه«  »عنصر  از    نقش  اعم  معنایش  حال  اینکه  عین 

 « تقویت نفود ایدئولوژی بورژوازی در کارگران است. -بخواهد یا نخواهد 
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»این قسمت خوشبختانه در ایران وجود نداره که ما بخوایم باهاش مبارزه   احمد گفت

چون این وجه از انحراف   » اتفاقا باید در این مورد خیلی هشیار باشیم.بهادر گفت  کنیم.«

به شکل مبارزهمیشه  پیشرفت  بروز کرده و عمالً جلو  رو    ةهای مختلف  واقعی طبقاتی 

سرنگونیهمون  گرفته. گفتم  قبالً  که  مبارزات  طلبطور  از  که  گرفتن  تصمیم  متفقاً  ها 

بازن این هاستهشمعلمین،  اعتراض جمعی حمایت کنن.  دانشجویان و خالصه هر  زنان،   ،

دنباله  دقیقاً خودیعنی  از حرکت  نظرات    ،ها ناو  خودیبهروی  و  ایدئولوژی  بررسی  بدون 

ی و یرده بورژوات و عقایدشون که اکثراً دیدگاه خو بدون نقد انحرافا این تظاهرات  رهبران

دارن. در حقیقت بورژوا   طور حمایتْاین  حتی در مواردی ضد کمونیستی  تقویت دیدگاه 

  .ن نیستادر می  طبقة کارگرهیچ بحثی از دید مارکسیستی و جنبش مستقل    .لیبرال هست

  باید همیشه با چشم باز به اطرافمون نگاه کنیم و هشیار باشیم.« اتفاقاً

کنند که گویا مارکس مدعی بوده است که  بسیاری از ناقدین رویزیونیست ما تصور می»
معرفت   تولید سوسیالیستی بلکه مستقیماً  طبقاتی نه تنها شرایط   ۀ تکامل اقتصادی و مبارز

 .«وردآبه لزوم آن را هم به وجود می

قدر در روابط اقتصادی کنونی  یک آموزش، همان  ه بدیهی است که سوسیالیسم، به مثاب »
طبقاتی    ۀنظیر این مبارز  طبقاتی پرولتاریا در آن ریشه دارد و عیناً  ۀریشه دارد که مبارز

است، ناشی    داریسرمایه  ۀ، که زاییدهاقدر هم از مبارزه علیه فقر و مسکنت تودههمان
، بلکه در  طبقاتی یکی زاییده یکی دیگری نبوده  ۀمی گردد، لیکن سوسیالیسم و مبارز 

می بوجود  یکدیگر  پیدایش  کنار  و  معرفت  آنآیند  است.  مختلفی  مقدمات  معلول  ها 
مل  حا...    تواند پدیدار گردد.معلومات عمیق علمی می  ۀسوسیالیستی کنونی فقط بر پای 

علم هم پرولتاریا نبوده بلکه روشنفکران بورژوازی هستند: سوسیالیسم کنونی نیز در مغز  
خود    از حیث فکریِ  ها به پرولتارهایی کهافرادی از این قشر پیدا شده و به توسط آن

ها سپس آن را در جایی که شرایط مقتضی است در مبارزه گردد و آناند منتقل میبرجسته
 .«ایندنم می طبقاتی وارد

های کائوتسکی نقل قول از نوشته   طور که اشاره کرد همون  »این قسمت  بهادر گفت

 که به انحراف بیوفته.«البته قبل از این ،هست
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ایدئولوژی بورژوازی یا ایدئولوژی سوسیالیستی. در این جا حد وسطی وجود ندارد.  یا  »
به   از آن  ایدئولوژی سوسیالیستی و هرگونه دوری  اهمیت  از  بنابراین هرگونه کاهش 

 .«خود به معنی تقویت ایدئولوژی بورژوازی استخودی

»به همین دلیل هست که صرفاً ادعای مارکسیست بودن کافی نیست   بهادر گفت

که نشون شرکت در مبارزات طبقاتی هست    ةها و نحوبلکه از نظر عملکرد و عقاید و نظریه

 بورژوا لیبرال هست یا مارکسیست.« متمایل به   میده فرد

ترین مقاومت،  و نهضت از راه کم  خودیبهخودرسد چرا نهضت  پممکن است خواننده ب»
رود؟ به این علت ساده که تاریخ پیدایش  همانا به سوی سیادت ایدئولوژی بورژوازی می

به بورژوازی  قدیمیایدئولوژی  بهمراتب  و  است  سوسیالیستی  ایدئولوژی  از  طور  تر 
 «تری تنظیم گردیده است و برای انتشار خود دارای وسایل به مراتب بیشتری است.جامع 

  ایدئولوژی بورژوازی   تره، پس چراکه علمیو مارکسیسم    موسیالیس»س  جواد پرسید

»چون بیشترین امکانات و منابع مالی و   بهادر جواب دادتری تنظیم شده؟«  طور جامعبه

علمی و ارتشی از روشنفکران در خدمت این ایدئولوژی هستن. ولی سوسیالیسم علمی بر 

تاریخ این پیروز نهایی هست  بشرْ  ِ اساس واقعیت و  به شرط  برافراشتن پرچم ،  که در راه 

 و فداکاری بکنیم.«  تالش   هاسوسیالیسم و ایجاد رفاه و سعادت و آزادی واقعی برای انسان

  از   ۀبندد و فعالیت خویش را به یک نقشه یا شیو دموکراسی دست خود را نمی»سوسیال
دموکراسی هرگونه وسایل مبارزه  سازد. سوسیالسیاسی محدود نمیۀ  مبارز  ۀشد تعیین  پیش

 «.پذیرد فقط به شرطی که این وسایل با نیروهای موجوده حزب متناسب باشدرا می

با هدف هماهنگ و در یک راستا باشه یعنی هدف    البته این ابزار باید   »و  پرویز گفت

 »دقیقاً.«  بهادر گفت.« نمی کنهتوجیه  وسیله رو

سیاسی و هرگونه شرایط و هر دوره    ۀ»در صورت فقدان سازمان مستحکمی که در مبارز 
منظم فعالیتی که با اصول متین و روشن و بدون   ۀپخته و آبدیده شده باشد، راجع به نقش

انحراف عملی شده و تنها آن است که شایستگی داشتن نام تاکتیک را دارد حتی سخنی  
 تواند در میان باشد.«هم نمی
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ای مطلوب است که در حیز  ست: آن مبارزهبا این کلمات بیان کرده ا "رابوچایا میسل "»
فعلی جریان    ۀای هم که در حیز امکان است همان است که در دقیق امکان باشد و مبارزه

طور غیرفعال خود را با کرانی است که بهدارد. این درست طریقت همان اپورتونیسم بی
 «سازد.هماهنگ می  خودیبهخودجریان 

»مقصود    بهادر گفتمیشه توضیح بدین.«  و معنی حیز رو  »این قسمت    گفت  احمد

فقط مبارزاتی رو مطلوب میدونن که از لحاظ عملی    میسل  ایاهای رابوچاینه که تئوریسین 

مبارزه  باشه و یعنی فقط همون  اجرا هست.امکان داشته    ای که در حال حاضر در حال 

کارگراناون مبارزات  ارتقاء  به  اعتقادی  دنباله  ها  حقیقت  در  مبارزات   یرونداشتند. 

 «کارگرا بودن. ةخودانگیخت

باشد، هر  خودیبهخودهر قدر که اعتالء  » بیشتر  دارتر بشود،  قدرکه نهضت دامنه  توده 
خواه در کار نظری، خواه در کار سیاسی و خواه در    ،قدر هم لزوم آگاهی فراوانهمان

    « یابد. کار تشکیالتی برای سوسیال دموکراسی با سرعت خارج از تصوری افزایش می

 آینده موکول شد. ةجلسه به هفت ةکسی بحثی نداشت و ادام

 

11 

در که  دادند  را  خودشان  گزارش  همه  گردید.  برقرار  جواد  خانه  در   جلسه 

بهادر  هایفعالیت بعد  و  معمول صرف چای  بودند. طبق  پیشرفت کرده  گفت شان کمی 

اطالعات آوردم که هم برای    و  قبل کرد من یک سری آمار  ةپیرو بحثی که احمد در جلس»

  مشابه احمد و موارد  ای به نظرات دوستان  خودمون مفیده و هم میتونیم پاسخ قانع کننده

های مختلفی به خودش تهاجم سرمایه در طول تاریخ شکلاول توضیح میدم که    بدیم.

داری به گرفت. با استعمار و در اختیار گرفتن به زور منابع و تولیدات کشورهای غیر سرمایه 

وارزان قیمت  و  ترین  غارت  کاال   حتی  آن   فروش  کرد  هابه  بازار   ،شروع  گسترش  یعنی 
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اولی مواد  آوردن  بدست  و  کارخانه  ة فروش  برای  مرحلارزان  داخلی.  دست    ةهای  در  بعد 

چاه   نگرفت و  و  معادن  نفت  تولیدات  های  خامانحصار  کشورهای   مواد  نیاز  مورد  و 

تولیدی در   هایبعد سرمایه گذاری با ایجاد کارخانه  ةداری با صدور سرمایه، مرحلسرمایه

اولی مواد  و  منابع  که  ثالث  کارخانه    ةکشورهای  حال  این  عین  در  و  بود  دسترس  در  ها 

سپاری، یعنی یا کل تولید و یا قسمتی از  آخر برون   ةدستمزد کارگران پایین بود و در مرحل

و فروش و   دهنددر کشور دیگر با نظارت و کنترل کامل می  کاریبه پیمان  مراحل تولید را

ها گذاری. تمام این سرمایه توزیع و در حقیقت گردش سرمایه در اختیار خودشون هست

که باعث سودآوری بسیار هست    برای سود بیشتر به خاطر دستمزد بسیار پایین کشور ثالث

داری در تمام طور سرمایهین. اهشدار اصلی در کشورهای امپریالیستی میزیاد برای سرمایه 

ها باعث رفاه در کشورهای  گذاریوذ کرده و جهانی شده. اما چطور این سرمایه کشورها نف

 درحال توسعه و کشورهای جنوب شده؟

و تولید   2013اول سراغ کشور بنگالدش میریم. اطالعات و آمار مربوط به سال   .1

کارگر عمدتاً   4,000در حدود  ساختمان هشت طبقه راناپالزا در شرت هست.تی

کارگر کشته و    1,113شرت بودن. ساختمان فرو ریخت و  تی  زن مشغول تولید

هایی در سازه ساختمان ایجاد  کرَنفر مجروح شدن. روز قبل از حادثه تَ  2,500

بازرسی اولیه، توصیه به تخلیه ساختمان و تعطیل کردن آن    ةشده بود و نتیج

این توصیه را   های واقع در طبقه همکفبود. صبح روز بعد یک بانک و مغازه

کار باز گردن و یا    ن کارگر پوشاک دستور داده شد سرِ ارعایت کردند. اما به هزار

هم کنن.  تحمل  را  شدن  اخراج  برنج  با  غیر  کاره زمان  که  ژنراتورهایی  افتادن 

قانونی در طبقه فوقانی نصب شده بودند ساختمان فرو ریخت. کارگران در شرایط  

ا ندارن و فعاالن به روال معمول در لیست سیاه  اتحادیه ر  حق داشتنِ  ،سرکوب

می میقرار  کتک  بگیرن،  رابطوحسابیخورن،  با  و  میشن،  دستگیر    ة کتاب 

ها، سیاست مردان، و سران پلیس بنگالدش  نامشروعی که میان مالکان کارخانه
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به ست، هیچهبرقرار   این کشور  پوشاک  کارفرمایی در صنعت  پا  گاه  زیر  خاطر 

 نین بهداشت و ایمنی محکوم نشده است.گذاشتن قوا

زنجیرهخرده   .2 اچفروشی  جهانی  تیا-اند-ای  را  شرتم  بنگالدش  تولیدی  های 

می  95/4 اچهفروشیورو  کارخان-اند-.  به  تولیدام  تیة  این  در  کننده  شرت 

سنت از این مبلغ بابت   40.  هپردازیورو می  35/1شرت  بنگالدش بابت هر تی

دار بنگالدشی . برای کارخانههواردات نخ کتان از آمریکا پرداخت میش ةماده اولی

دار، کارگران، نهادها و خدمات  ماند تا میان کارخانهشرت می سنت بابت هر تی  95

تقسیم   دولت  مالیات  آلمانهشبو  اما سمت  هزین  6  -.  آلمان   ةسنت  به  حمل 

 60شرت  ام از هر تی-دان-: اچهشیورو به شرح زیر تقسیم می   54/3. بقیه  هشمی

. بقیه هم صرف ارهسنت مالیات به چنگ می  79؛ دولت آلمان  هسنت سود بر میدار

هزینه  شرکتسایر  سود  و  هزینه  شامل  فروشی،  ها  عمده  نقل،  و  حمل  های 

میم ه. این آمار کمک می کند که بفهشفروشی و تبلیغات و سایر خدمات میخرده

تونند این تعداد فروشنده ، اری پیشرفته میچرا کشورهای ثروتمند یا سرمایه د

های پخش کاال، مدیر، حسابدار، مدیر تبلیغات و طیف وسیعی از پرداخت  ةرانند

 علنی فرعی داشته باشن.های غیررفاهی و بسیاری پرداخت

. یک کارگر کارخانه هواحد لباس تولید می کن  125،000کارخانه بنگالدش روزانه   .3

. سود  هشرت در روز تولید می کنتی  250و    هکن ساعت در روز کار می  12تا    10

  یورو و  1500  یعنی کار یک روز کارگر  دار از این مقدار تولیدام سرمایه -اند-اچ

  36/1روز حقوق فقط  سهم کارگر معادل یک یورو و    1750سهم دولت آلمان  

از    .هشیورو می فقط    یورو  3250یعنی  مالیات  و  کارگرِ   35/1سود  یورو سهم 

هرگاه به هر دلیل تأخیری در اختالف و استثمار رو ببینین. تازه  آفریننده هست.

آماده شدن کار بوجود بیاید باید یا با اضافه کاری جبران کنن و یا از سوی خریدار  

لی . تازه در خیهشو این جریمه به کارگران هم منتقل می   نشاصلی جریمه می
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. دولت بنگالدش که بسیاری هشخیر پرداخت میأها هم با تمواقع حقوق آناز  

ارشد اعضای  کارخانهاو  از  مالکان  به  هان  با  به شدت  را  اعتراضات   کارهستند 

نیروهای واکنش سریع گارد  نظامی روستایی و  پلیس و نیروهای شبه  گرفتن 

های کشورهای به اصطالح کنن. این شرایط در تمام کارخانهویژه سرکوب می 

جنوبی،  آفریقای  در  الماس  معادن  کارگران  از  هست.  وضع  همین  به  جنوب 

یا اوضاع به آفریقایی و آمریکای التین و تا جنوب شرق آس  و کارگران  کشاورزان

 «  همین منوال هست.

تر مثل چین د»بنگالدش کشور فقیری هست. مقصودم کشورهای ثروتمناحمد گفت  

 . » بسیار خوب با چین شروع می کنیمبهادر گفت  بود.«

سال   .4 به  مربوط  می  2012آمار  نظر  در  رو  آیفون  دارای    گیریمهست.  که هم 

تکنولوژی پیشرفته و شرکتی شناخته شده هست.  شرکت فاکسکان یک شرکت  

با   شنزن چین  شهر  در  که  و    23/1تایوانی هست  کارگر  کارخانه   14میلیون 

آیفون تاپپل و  دل  رهای  می  وها  و هکنمونتاژ  کارخانه  مالک  اپل  شرکت   .

مونتاژ    ور ناونیست که در چین و مالزی یا دیگر مناطق محصوالت    تجهیزاتی

در کارخانه فاکسکان بعلت فشار کاری و حقوق ناچیز    2010سال    طی  . درهکنمی

با پرت کردن و بد رفتاری مدیریت،   طبقات    ةاز پنجر  خودشون  چهارده کارگر 

واکنش کارخانهباالی ساخ اتفاقتمان خودکشی کردن.  این  به  نصب    فقط  دار 

دالر در ماه   200ها بود. حداقل دستمزد قانونی محل حدود  توری در پشت پنجره

که کارگران مجبور بودن برای تأمین زندگی بین   بود  بود. دستمزد چنان پایین

تا    150و در اوج فصل کار بین    کاری بکننساعت در ماه اضافه  130تا    100

اضافه  180 جمله   11روزانه  هنوز  کارگران   ن.ردکمی  یکار ساعت  از  ساعت 

در هم کنن.  کار می  تعطیالت عمومی  و  آخر هفته  و  ساختمان  ةتعطیالت  ها 

دروازه خوابگاه الیه  چند  از  باید  کارگران  کارگاهی،  فضای  به  ورود  و  ها 
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ساعته عبور کنن. رفتارها در    24ی با نگهبانان  های بازرس الکترونیکی و ایستگاه

شب به نمایش جدید نزدیک نیمه  ةوار هست. در یک مورد صفحکارخانه نظامی

کارگر را از خواب بیدار کردن و با دادن یک بسته   800کارخانه رسید. بالفاصله 

ساعته شروع شد. تری گو رئیس فاکسکان   12بیسکویت و یک چای یک شیفت  

ة یک میلیون  جا که انسان نیز حیوان است، اداراز آن "گو اظهار داشت  در یک گفت

 "ساز است.حیوان برای من دردسر

میلیارد دالر   7/10تا ماه مه شرکت فاکسکان از مونتاژ آیفون    2013در سال   .5

سود کرد. یعنی اگر حقوق تمام کارکنان فاکسکان را مساوی بگیریم به ازاء هر 

این شرکتفاکسکان مینصیب  دالر سود    8685نفر   و  نفر   1,232,000  شود 

اپل   دارد. سود  بود  7/41کارگر  از  میلیارد دالر  ازاء هر یک  به  یعنی   .72800  

بطور متوسط   دالر می شد.  572,800سود معادل نفری    در آمریکا  کارکنان اپل

کارگر در چین، حقوق کارکنان در آمریکا حدود  دالر    200در مقابل حقوق ماهانه  

  ت میلیارد دالر بود. انباش  1/321ن مدت  اوفروش کل اپل در    .  هشدالر می  6000

دالر رسید که کاربرد   دمیلیار  148/ 8به رقم عظیم    2014نقدینگی اپل در سال  

 « مولدی برای آن نداشت.

» حاال به سراغ یک محصول کامالً مختلف ولی هم چنان در چنگال   بهادر ادامه داد 

  سرمایه می رویم.

آف  -قهوه   .6 در  مزرعه   -ریقا  رواندا کشوری  در  قهوه جهان  های کوچک  بیشتر 

میلیون نفر کشتکار قهوه و خانواده    25اشتغالی برابر    و  هشخانوادگی تولید می

ین حال دو شرکت امریکایی و دو . در همهشها در سراسر جهان را شامل میناو

بر تجارت جهانی  پروکتر و گامبل،  نستله و  اروپایی، سارا لی، کرافت،  شرکت 

بهقهوه حکمرانی می  نستله  با خانواده کشاورز    800,000تنهایی  کنن.  اشان که 

قیمت مصرف کننده  .   هتحت قرارداد دار  نفر میشن رو  میلیون  4,000,000حدود  
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 1989تا    1975های  داری و امپریالیست بین سالسرمایه   کشور بزرگ  9قهوه در  

درصد و بین    382برابر    1999تا    1990درصد، بین سالهای    235به طور میانگین  

درصد رشد داشته.  و این در حالی بود که    429برابر    2009تا    2000های  سال

 1980سال  درصد کمتر از قیمت    83  خرید قهوه از کشاورزقیمت    2002در سال  

دالر رسید. یعنی کمتر از یک دهم   44کننده در سال به  رسید. سهم هر نفر تولید

 1962درآمدی که بانک جهانی به عنوان فقر شدید مشخص کرده بود. در سال  

المللی قهوه به تصویب رسید که هر دو طرف خریدار و تولید کننده بین  ةنامتوافق

که مازاد تولید قهوه    1898ر سال  د. ولی دنحمایت شو باید  در شرایط بحرانی  

شرکت آمد  توافقبوجود  این  بزرگ  فقیر های  کشور  و  گذاشتند  پا  زیر  را  نامه 

ست را دچار  هطور انحصاری به تولید قهوه وابسته  آفریقایی رواندا که تقریباً به 

اقتصادی   زمینه  کردن بحران شدید  آن کشور    سازو  در  نسل کشی وحشتناک 

که   بحران  این  شدید  دلیل  به  شدن.  طرف قهوه    خریدقیمت  کاهش    از 

مد با خودش گرسنگی و تورم شدید بوجود آورد. اوهای انحصاری بوجود شرکت

کرد و  المللی پول التماس میطراری به صندوق بین ضدولت رواندا برای کمک ا

تعدیل   ةرحمانبی   ةصندوق با پرداخت وامی ناچیز دولت را مجبور به اجرای برنام 

ناامنی مردم رواندا را تشدید کردبی   کرد و  ساختاری کاهش  به دلیل    ،نوایی و 

دولتحمایت عمومی  کشاورزان  های  شرکت  .از  اقتصادی  فشارهای  های این 

  ة ورشکست کرد. خدمات بهداشتی و آموزشی فرو پاشیدن. سوء تغذینیز  دولتی را  

ابتال به ماالریا در در صد افزایش یافت. اختالف    21  تا  کودکان اوج گرفت و 

نزدیک  یکی از قبایل    فروش اسلحه به. فرانسه شروع به  مداوبوجود  قبایل  میان  

کشی شروع  جنگ داخلی و نسل  1994و سرانجام در سال    به رئیس جمهور کرد.

کشور خارج شدند و مردم   تفاوتی ازشد. نیروهای نظامی صلح سازمان ملل با بی

  500تا    200هزار زن و مرد و کودک کشته شدند. به    800پناه گذاشتن.  را بی
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ایدز و بیماریهای مسری هم سراسر کشور را فرا    .هزار زن و دختر تجاوز شد

ازپناهنده بسیاری  همسایه  گانگرفت.  کشورهای  ترس   ،به  بیماری    داشتن  از 

  «مسری به دست افراد آن کشورها کشته شدن.

 ةزنن، در درجاین رفاهی که دم از اون می» مکث کرد و سپس ادامه داد بهادر مدتی 

دارهای کشور داران امپریالیست هست و در درجه دوم رفاه سرمایهاول رفاه سرمایه 

د هست. هرجا که  سرمایه فقط به دنبال سومیزبان. برای کارگرا هیچ رفاهی نیست.  

. این مسیر جدید سرمایه که به  هشجا سرازیر مینه او مانند سیل ب  ه سود بیشتری باش

نئولیبرالیسم   اجراش  عنوان  آمریکا ریگان و نخست وزیر که  به اسم رئیس جمهور 

حتی در    و نظریه  . این روش دهها نبوناو  اراده  ه،انگلستان مارگارت تاچر معروف شد

ن سالها سرمایه برای اومورد بررسی و نقد قرار گرفته بود. ولی در شرایط    1930سال  

سرمایه   1970  ةهای پس از بحران دهسال  در  گذر از بحران روش دیگری را برگزید و

. تصمیم گیرنده سرمایه بزرگ جهانی است نه این فرد  تحمیل کرد  ور  جدید  این روش 

برای تداوم انباشت سرمایه و خروج از    و  جهانی شده  ،ایهسرم  حرکت  ن فرد. این اویا  

را فراهم می کنسرمایه محیط سرمایه   ست.هدرپی  های پیبحران اول هگذاری  با    . 

کاهش دستمزدها  بابعد  گر و پایدار،امن کردن محیط سرمایه با ایجاد دولت سرکوب

طور که در اکثر نوهم  ،از بین بردن هرگونه تشکل کارگری  مقدار ممکن و  به حداقل

اتحادیه ر کشورها  کارگری  سرب  وهای  کارگر  آخر  در  و  برد.  بین  و ه از  کاری  و  زیر 

دار حاال هر دولت سرمایه .کنهرو استخدام و شروع به استثمار می برپرتالش و فرمان

 ی دیگرداری  سرمایهحکومت    و یا مذهبی و یا هر نوع   خواهطلب و یا جمهوریسلطنت

با میشهکه  تحمیل  را  خودش  شرایط  سرمایه  تبلیغات  هکن،  این  گول  نباید  پس   .

 خورد.«  وردموکراسی و حقوق بشر و آزادی و پیشرفت و رفاه 

بهادر  بلند شد و یک چای جلوی  پرویز  مدتی  از  بعد  قرار شد.  بر  سکوت سنگینی 

 »خسته نباشی.«  پشتش کشید و گفت گذاشت و دستی به
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    را شروع کرد:  "دچه بایدکر" پس از صرف چای پرویز خواندن ادامه کتاب

 سیاست تردیونیستی وسیاست سوسیال دموکراسی   – 3

گران روس با ایجاد  بر همه معلوم است که روح وسیع و استحکام مبارزه اقتصادی کار»
جریان یافته    ای( تواماًها و زندگی حرفهاقتصادی )مربوط به فابریک  ۀ کنند»نشریات« افشا 

« افشای رژیم فابریک بود و به زودی میان کارگران یک  ها نامه»شب  ۀ است. مضمون عمد
محفل که  دیدند  کارگران  که  همین  شد.  پیدا  افشاگری  برای  واقعی  سوسیال  شور  های 

هایی از نوع تازه در دسترس آنها بگذارند  نامهتوانند شبخواهند و میا میهدموکرات
ها  حقوقی آنفرسا و وضع بیزندگی فقیرانه و کار سنگین طاقت  که کلیه حقایق مربوط به

می راه  بزرگی  هیاهوی   ... باشد،  شده  حکایت  آن  فوقدر  تأثیر   ... و  العاده  انداخت 
میهیجان میآوری  این  باعث  و  رفعبخشید  کارگران  تمام  که  بی  شد  های  ترتیبیاین 
  ۀها به وسیل انگیز را خواستار گردند و آمادگی خود را برای پشتیبانی از این خواستنفرت

 «اعالم نمایند.  اعتصاب

اقتصادی بود و    ۀها( اهرم مهم مبارز مختصر کالم افشاگری اقتصادی )مربوط به کارخانه» 
ناگزیر کارگران را وادار به دفاع از خود  داری، که  اکنون نیز می باشد. و مادام که سرمایه

می کند، وجود دارد، این اهمیت به قوت خود باقی خواهد ماند. در پیشروترین ممالک  
های یک کار »بنگاه ترتیبیمشاهده نمود که چگونه افشای بی  تواناروپا اکنون هم می

بیداری آگاهی  برداری« دور افتاده یا یک رشتۀ فراموش شدۀ تولید خانگی موجب  بهره
 .«گرددای و انتشار سوسیالیسم میطبقاتی و آغاز مبارزۀ حرفه

پرسید افشاگری  محمدعلی  این  چه»االن  ما  مملکت  تو  باشه؟  ها  باید  جوری 

«  اقتصادی هم هست.  ةداری وجود داره مبارزطور که لنین میگه تا زمانی که سرمایههمون

طور اینکه چه  ةاضافه که محمدعلی گفت سؤال من هم هست ب  ییها»این   هم پرسید  احمد

ها و مبارزات اقتصادی رو باید به مبارزات طبقاتی یا سوسیالیستی جفت و این افشاگری

هایی  های مهمی پرسیدین. بذارین این قسمتسؤال»  بهادر گفتجور کنیم و پیوند بزنیم؟«  

   به خواندن ادامه داد:  ویزپر ر بررسی.«که در همین رابطه هست رو تموم کنیم بعد بریم س
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عمد» تقریباً  هایدموکراتسوسیال  ۀاکثریت  اواخر  این  ! سراسر سرگرم همین  روس در 
شد  اند... در این ضمن فراموش میها بودهعمل فراهم نمودن موجبات افشاء امور کارخانه

ای  هنوز فعالیت سوسیال دموکراتیک نبوده بلکه اتحادیه خودیبهخوداین امر  که اصوالً
افشاگری اصوالً است.  حرف   ها  کارگران  مناسبات  شامل  صاحب  ۀفقط  با  کاران  معینی 

می میخودشان  حاصل  که  چیزی  یگانه  و  نیروی  گردید  فروشندگان  که  بود  این  شد 
ها )در صورت  افشاگریتر بفروشند. ... این  گرفتند این کاال را با صرفهکارگری یاد می

فعالیت سوسیال    یتوانست آغاز و جزیی از اجرامعین سازمان انقالبیون از آن( می  ۀاستفاد 
برابر جریان   تسلیم در  به  ( میخودیبهخوددموکراسی گردد ولی )در صورت  توانست 

 «ای« و به نهضت کارگری غیر سوسیال دموکراتیک نیز منجر گردد. »فقط حرفه ۀمبارز

توانند  اقتصادی اکتفا نمایند بلکه نیز نمی  ۀتوانند به مبارزنه فقط نمی  هادموکراتسوسیال»
فعالیت عمد  برای  آن  ۀبگذارند که  باید  ما  گردد.  اقتصادی  افشاگری  کار  به  منحصر  ها 

 .«به فعالیت بپردازیم کارگر، برای تکامل آگاهی سیاسی وی جداً ۀ تربیت سیاسی طبق 

  ۀتوان به ترویج ایدسیاسی باید عبارت از چه باشد؟ آیا می  پس تربیتِشود  ال میؤس»
نه. توضیح این مسئله    که  نسبت به حکومت مطلقه اکتفا نمود؟ البته   کارگر   ۀطبق خصومت  

طور که تنها توضیح  اند کافی نیست )همانکه کارگران در معرض ستم سیاسی قرار گرفته
هر یک از مظاهر مشخص    ۀباررد کافی نیست(. باید درمباینت دااین قضیه که منافع اربابان  

طور که ما در مورد مظاهر مشخص تعدیات اقتصادی به تبلیغ  گری تبلیغ نمود )همانستم
آید، چون  گری به طبقات بسیار مختلف جامعه وارد میمبادرت نمودیم(. و چون این ستم

ای، خواه  در حیات حرفهگری در شئون بسیار مختلف زندگی و فعالیت، خواه  این ستم
غیره  و  غیره  و  علمی  خواه  و  مذهبی  خواه  خانوادگی،  خواه  کشوری، خواه شخصی، 

افشای جامع   روشن نیست هر گاه ما سازمان کار  در این صورت مگر  ، گرددمتظاهر می
خود را که بسط   ۀاالطراف حکومت مطلقه را از لحاظ سیاسی به عهده خویش نگیریم وظیف 

ایم؟ مگر نه این است که برای تبلیغ  کارگران است انجام ندادهطبقاتیو تکامل آگاهی
برای تبلیغ اقتصادی  )چنان که    بایستی این مظاهر را افشا کرد  نمودارهای مشخص تعدیاتْ

 .«(را افشا کرد هااستفاده در کارخانهالزم بود سوء

گفت همونطور»خُ  بهادر  رفقا  سرمایه  ب  تا  شد  گفته  مبارزکه  داره  وجود    ة داری 

دستی و مظلومیت و ضعف از یک طرف تنگ  و  اقتصادی وجود داره. یعنی مبارزه بین فقر

.  و ثروت و رفاه و ظلم و قدرت از طرف دیگه. باید تالش کنیم این دوگانه رو از بین ببریم
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های اقتصادی  که مطرح شده. یکی اینکه افشاگری  ؟ پاسخ در جواب دو سؤالیهچگونهاما  

سوسیالیستی    تور مبارزات اقتصادی رو به مبارزاططور و چی باید باشه؟ دوم هم چچما  

ب موضوعمزنیپیوند  این  روی  رفقا  بعد  ؟  و  کنیم  فکر  دقیقه  شروع  بحث    ده    و  مکنیرو 

بودند.    .«بگیمرو    ونمنظرات فکر  تو  همه  شد.  ریخته  چای  دور  با    حمدایک  آهسته 

. تقریباً بعد کردکرد. پرویز تمرکز کرده بود و خیره به سقف نگاه میصحبت می  محمدعلی

از ده دقیقه پرویز آماده شد که شروع کند ولی بهادر به او عالمت داد که اجازه بده رفقای 

 دیگه اول بحث رو شروع کنند.  

اول باید قانون کار »به نظر من    اول شروع کرد  احمد  «رفقا شروع کنید. »بهادر گفت  

رها هست ولی قسمتی از اونم دارو خوب یاد بگیریم. هرچند که قانون مورد تأیید سرمایه 

، مقصودم فقط کارگرای خودمون نیست. مقصودم مبارزات کارگرا ا هستمال مبارزات کارگر

و طی صدو دنیا  تمام  سرمایه در  گذشته هست. چون  سال  ما  دارها  پنجاه  اطالع  عدم  از 

میسوء قانوناستفاده  از  بخشی  و  کارگر کنن  نفع  به  که  رو  ما  نمیاجرا    هست  ها  کنن. 

قسمتمی این  به  تونیم  رو  اگر   وبرسونیم  کارگرا  اطالع  ها  و  بگیریم  رو  اجحاف    جلو 

»درسته   بهادر گفت  « مبارزه کنیم.   دست آوردنشهی ببرا  اجرا نکرد،  دار قانون روکارخونه

زیاد شده که   قدر فشار زندگی رو کارگرانو»ا  جواد گفتو خیلی هم مهمه. دیگه چی؟«  

کار و آشنایی با میزان مرخصی معمولی و مرخصی استعالجی کار، بهداشتتر به ایمنیکم

مرتب  کافی و تمیز و و بیمه و قرارداد کار و داشتن نهارخوری پاکیزه و توالت و دستشویی 

 الزمهخودی نیاره هم  داشتن ابزار درست که به کارگر فشار بی  و اینجور چیزا اهمیت میدن.

  این ابزار رو باید به عهده بگیره.   ة تهی  ة جای فشار روی جسم و روح کارگر هزینه و کارفرما ب

ب دست آوردن این چیزا هم بسته به موردش میشه افشاگری کرد و کارگرا رو به  ه برای 

ها عقب افتادن حقوق و سال به سال  »عالوه بر این   محمدعلی هم گفتمبارزه کشوند.«  

گرون اوضاع  این  همبا  مکفی  دستمزد  حداقل  برای  مبارزه  تورم،  و  مبارزه    ی  دائم  جزء 

پرویز گفت  اقتصادی شده.« به  رو   بهادر  اقتصادی  افشاگری  به  مربوط  این قسمت  »تو 
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 ها »روابط کار هم مهمه. باید احترام کارگر حفظ بشه. خیلی وقت  پرویز گفتکاملش کن.«  

کنن که حداکثر فشار رو روی کارگر دیده شده سرکارگرهای قلدر و بددهن استخدام می

باال   بگذارن اضافهو  به  مجبور  رو  کارگرا  بر  جبار  عالوه  اضافی  کار  انجام  یا  و  کاری 

کننوظایف پرداخت.  شون  دستمزدیکنندهیا  می  های  فکر  که  دارن صدقه هستن  کنن 

نی که با زور و جریمه ااستثمارگر و ناد  ةمدیر کارخان  علیهافشاگری و مبارزه    میدن و حتی

تولید رو باال ببره. جلو همه اینا میشه ایستاد و خواهان اخراج این عوامل    خوادو اخراج می

و    داری از باال تا پایین  مدیریت در یک کارخونه و یا مجتمع سرمایه  ةبود. بنابراین نحو 

ولی همیشه باید   »همه عالی فکر کردین.  بهادر گفتخیلی مهمه.«  شرایط و روابط کار  

بر رو  مسئله  اهمیت  و  افشاگریاولویت  گرفت.    ای  نظر  در  مبارزه  رو    تقریباًو  همه چیز 

ممکنه واحد  گفتین.  بعضی  پیش ها تو  غیرقابل  مسائل  تولیدی  بی  بیاد، پس هبینی  وجود 

باید هشیار بود و به موقع افشاگری کرد. برای هشیار بودن یکی از راه  ایجاد    هاهمیشه 

ئول میشن که چشم بقیه بشن و همیشه مراقب حقوق کارگرا تشکل هست که یک عده مس

باشن و قبل از اینکه مسئله حاد بشه بتونن با مدیر کارخونه حلش کنن. بهترین نمونه این  

حاال سؤال   تشکل سندیکا هست. که هم مراقب هست و هم اتحاد برای مبارزه هست.

وسیالیستی رو به مبارزات کارگری پیوند داد؟ روی این مسئله  سیاسی س ةطور مبارزچدوم، 

 مون رو بگیم.« هم فکر کنیم و بعد نظرات

کنم که هرجا ما با دولت روبرو میشیم این  من فکر می» محمدعلی اول شروع کرد 

مون با  »این درست ولی چرا ما در مبارزه  بهادر گفت  .«سیاسی هست  ةخودش یک مبارز

دارها هست ولی چه عاملی سرمایه  ةدونیم دولت نمایندیم. درسته که میشدولت روبرو می

ب حتماً دولت یک کاری »خُ   محمدعلی گفتباعث میشه که کارگرا با دولت مواجه بشن؟«  

شن. آها! فهمیدم مقصودت چیه. افشاگری کارگرا باهاش روبرو میکارگرا میکنه که    علیه

سیاسی   ةتونه مبارزات کارگری رو به مبارزمی   ،و حتی مردم  کارهای دولت علیه کارگرا

، باید بگم افشاگری دولت ایه تبدیل کنه. و چون ما رو نسبت به لیبرال بودن حساس کرد
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داری این مبارزات رو به سرمایه  سیستم  علیهداری و در حقیقت  سرمایه   ةنمایند  ه عنوانب

»آفرین به شما که    خنده و خوشحالی گفت   بهادر بامبارزات سوسیالیستی پیوند میزنه.«  

سوسیالیستی حساس شدین. بحثت خیلی    ةبورژوا لیبرالی و مبارز  ةنسبت به تفاوت مبارز

بود.  مورد    خوب  این  در  مثالی  بشه اگر  میشه.«    زده  مثالً  گفت  احمدعالی  همین که    » 

کارگرا و حتی قشر    علیهدارها و  سرمایه رو به نفع    هادارن و همه جنسها رو برمییارانه

»یا اینکه در هر اعتصاب   جواد گفترو میشه خیلی خوب افشا کرد.«    کننگرون میمتوسط  

ایسته و همیشه کارگرا رو سرکوب و زندانی  می  دارسرمایه و تظاهرات کارگری دولت سمت  

می  »معمواًل  گفت  محمدعلیکنه.«  می اعتصاب  کارگراوقتی  ضدِ  شه   احساسات 

وایسادنشون تحریک میداریسرمایه روبروش  تمام عمرشون  ازش ضربه    شه، چون  و 

 تر میشه آگاهی سوسیالیستی رو بهشون داد و در نهایت گفت. تو این شرایط راحتخوردن

داری تا موقعی که سرمایه  ناپذیر و غیر قابل حلّه وداری آشتیبا سرمایه   طبقة کارگرتضاد  

 یماز دستش خالص میش  همه  طوره و فقط زمانی که سرنگون بشهپابرجاست اوضاع همین

کارگر   ةمون برقرار میشه. و این فقط با همت طبقمون راحت میشه و امنیت شغلیو زندگی

 امکانپذیره.«

هامون خیلی از آگاهی عمومی افشاگری در »حرفات کالً درسته. ما باید بهادر گفت 

عده    ه برای ی  زمانهم  علنی و  که این نشر آگاهیْ  اگر   کارگر پیش نیوفته، به خصوص  ةطبق

داری دست  نابودی سرمایه و  به عمل انقالبی برای اقدامباشه. باید زمانی به تهییج کارگرا 

از اون طرف هم  کارگر به یک حد مطلوب رسیده باشه و    ة زد که آگاهی و تشکل طبق

و حزب انقالبی پیشرو   حاکم متزلزل باشه و شرایط انقالبی هم فراهم باشه  ةاوضاع طبق

اعتماد طبق و  باشه  ةکمونیستی هم رهبری  آورده  این مسا  .کارگر رو بدست  ل در  ئبیان 

اط مسئله رو باز  های عمومی باید با قید احتیولی در بحث  محفل خصوصی سیاسی الزمه.

با سرمایه رو مطرح کرد.آشتیکرد و تضاد    ة»همین محفل و هست  گفت  احمد«  ناپذیر 

با مبارزات   کمونیستی  ةزدن مبارز  پیوندجور  یههم خودش    هکارگری برای آگاهی و مبارز
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»دولت    نوبت به پرویز رسید. پرویز گفت  .«»درسته  بهادر گفتاقتصادی کارگرا هست.«  

داری هست.  شون به نفع سرمایه تمام حرکات  ،یعنی در حقیقت کل نظام شامل هر سه قوه

چه    ی قضایی و چه اقدامات دولتهاچه قوانینی که در مجلس تأیید میشه و چه قانون 

 علیه احکام قضایی    جانبه باشه. مثالً تونه همهها میبنابراین افشاگری.  شونبودجه هر سال 

به کارگرا و قشر تنگدست    علیههایی که با روکش ریا و دروغ تو مجلس  الیحهکارگرا،  

سازی صنایع  رسه و یا اقدامات مختلف دولت در مسایل مختلف مثل خصوصیتصویب می

اش به کارگرا وارد میشه و گران  ی رفاه عمومی که بیشترین ضربه هادولتی، حذف برنامه 

جزئیات    ءدارها و حتی بررسی و افشا مخفیانه و آشکار برای حفظ سود سرمایه  هایکردن

های دولتی افزوده میشه و دستمزد کارگرا  ارگان   ةسالیانه که هرسال بودج  ةبودجو    برنامه 

»همه عالی   بهادر گفت«  کنه.های ناشی از عملکرد دولت کاهش پیدا می به خاطر گرانی

کردین. سمت  دقیقاً  بیان  که  شدیم  افشاگریمتوجه  باید  وسوی  سوسیالیستی   علیههای 

وسرمایه باشهنمایندهدولت    داری  طرفیاش  از  کارگری  .  مبارزات  تجربیات    اخبار  و 

رسوند. سیاستشون  مبارزاتی کارگرا  گوش  به  باید  قراردادهای  رو  و  دولت  خارجی  های 

یکی از  شه رو هم باید افشا کرد.  بسته می  طبقة کارگر   علیه دولت رو که    همیشه مخفیانه 

و این   بشهباید جزء به جزء افشا  جهانی هست که  عملکرد امپریالیسم    های مهمافشاگری

خیلی مهمه که بشه تبلیغات امپریالیستی رو خنثی بکنه و جلو انحراف فکری کارگر رو  

طبقة رو هم باید نشون داد تا    مبارزاتشونطور همبستگی کارگرای جهان و  . همینبگیره

با اون همه امکاناتش تنها نیست و کارگران    یداری جهانبفهمه که در برابر سرمایه   کارگر

طور که قبالً بحثش شد  عالوه بر موارد فوق همون  جهان متحد طبیعی کارگرای ما هستن.

ایی که در رابطه با هجانبه باشه. باید کارگرا رو با افشاگریمان همهایباید فعالیت حوزه

کنیم. باید دقت  های حکومت و چه عوامل سرکوب که بحثش رو قبالً کردیم آگاه نماینده

مبارزات لیبرالی بین    ةداری باشه و نه از زاویافشای سرمایه  ةها از زاویکنیم این افشاگری 

 داران، مثل خواست دموکراسی و حقوق بشر.« سرمایه
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ها های حکومت ساکت باشیم چون کل لیبرال »یعنی ما در مقابل جنایتجواد پرسید  

کنن؟«  کنن و بقول معروف گوش فلک رو کَر میهایی کلی تبلیغات میتو همچین موقعیت

ارید مسئله ذب  کنیم.دید کمونیستی به مسئله نگاه می  ةوجه، ما از زاوی»بهیچ  بهادر پاسخ داد

  و ابزاری که برای   ن قبل از هر چیز به غذا، پوشاک، مسکنتر بررسی کنیم. انساایرو ریشه

های بعد اهمیت اونا ضروریه، نیاز داره. یعنی وسایل معیشت. نیازهای دیگر در درجه  تهیه

تهیه میشه. اما این دستمزد    داره. خوب وسایل معیشت کارگر با کار کردن و با دستمزدقرار  

دار که هدفش در زندگی دسترسی  گیره یعنی سرمایه میمرتب بوسیله سود مورد تهدید قرار  

، همیشه چشمش به  تر و راندمان بیشتربه سود بیشتر هست عالوه بر ابزار تولید پیشرفته 

از نظر او این دستمزد هزینه تولید هست که باید کاهش پیدا کنه تا سود   .دستمزد کارگره

طرف جنگ دایمی بین کارگر از یک بیشتر بشه. این تضاد اصلی در مناسبات تولیده. یک  

اقتصادی میگن و تا وقتی   ةبه این مبارزه در سطح تولید مبارز  دار از طرف دیگه. و سرمایه 

سیاسی برای کارگر زمانی   ةداری برقراره این مبارزه هم جریان داره. اما مبارزکه سرمایه

و در تمام جهان هدف  داری  سرمایهدارها در تمام دوران  شروع میشه که پی ببره سرمایه 

داری و پارلمان و دادگاه و پلیس و زندان و سرمایه  ةنمایند ی دارن، بفهمه که دولتْمشابه

شون حفظ  کنند و هدفبه نمایندگی از سرمایه حکومت میهمه  یدولت  دیگة تخیلی ادارا

له نیست. ئهست. این تمام مس  دارانباشت سرمایه برای طبقه سرمایه    تداوم تولید و  و  امنیت

باید آگاه بشه که مناسبات بر این کارگر  رفتنی داری ابدی نیست و از بین سرمایه   عالوه 

دار م سرمایه ئچرخه و داداری برقراره در بر همین پاشنه میهست؛ و تا زمانی که سرمایه 

 ،و تنها راه رهاییکنه و رنج و استثمار کارگر ادامه داره.  درازی میبه معیشت کارگر دست

و برقراری دیکتاتوری کارگری هست.   یبا انقالب سوسیالیست  داریاز بین بردن سرمایه 

برسه یک کارگر سیاسی هست این درک  به  مبارزشکارگری که  باید در    ة. پس  سیاسی 

و فرودستان که خواهان کاهش   طبقة کارگرهای  امتداد این آگاهی و درک باشه. خیزش 

 هبرره بجایی نمی  مسکن هست و  ، ضروری ولیناشی از فشار اقتصادی  تورم و کاهش رنج
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 هایی که خواهان دموکراسی و حقوق بشر و سرنگونی حکومت اسالمیچه برسه خیزش 

شهامت  که  چقدر  هر  بدنشان  هستن،  خرج  به  چقدر  و    زیادی  و  هر  کنن  جانفشانی 

ها بکنن. نهایتاً یک جناح  داری لیبرال حمایت تبلیغاتی از اونجهان سرمایه  هایحکومت

داری میره و یک جناح دیگه بر روی کار میاد و بعد از یکی دو سال دوباره روز از  سرمایه

و دوباره فشار برای افزایش سود و کاهش دستمزد و دیکتاتوری برای    ،نو  نو و روزی از

 .  برقرار میشه داریحفظ امنیت انباشت سرمایه

طبقة کارگر باید آگاه بشه و بدونه که در مورد حفظ امنیت برای انباشت سرمایه  پس

طلب،  خواه، چه اصالحطلب، چه جمهوریداران چه سلطنتو سود، تمام بورژواها و سرمایه

اختالف ندارن؛  اختالفی  هیچ  اصولگرا  امنیت نحوة    و  شون سر شکل سرکوبچه  حفظ 

های مردم و اعتصابات و تظاهرات  شان در سرکوب خیزش کدامهیچ  هست مثالً  سرمایه

ترین اختالفی ندارند، فقط اختالف سر چگونگی و ظاهر سرکوب هست. کوچک  طبقة کارگر

کنند. اما طبقة کارگر  دو جناح از همین اختالف شکل، برای کوبیدن یکدیگر استفاده می

اون باشه که هم    ةنمایند  دار و حکومتِکل طبقة سرمایه خشم و نفرتش باید رو به سوی  

، هم آزادی، هم رشد و تکامل و عزت انسان  واند و هم طبیعت رها را نشانه گرفته انسان

ای  های آینده بدون هیچ مالحظهحتی به قیمت نابودی نسل   و. سرمایه تخریب طبیعت رور

مان مسائل و مبارزات طبقة  البته ما اولویت   کنه.فدای سود می  وانجام میده و همه چیز ر

و   حکومت  حرکت  هر  و  باشیم  حساس  شدیداً  جامعه  شرایط  به  نسبت  باید  ما  کارگره. 

تا دید  سرمایه اختیار کارگرا بگذاریم  تحلیل کنیم و در  باشیم و  زیر نظر داشته  دارها رو 

مون مطالعه و پیگیری المللی رو هم در حد توانشون گسترش پیدا کنه. مسایل بین سیاسی

المللی و داخلی رو برای طبقة کارگرمون افشا های بورژوازی بینخصوص فریبهکنیم و ب

  طبقة کارگر ما همراه کردن    ةسوی مبارزومتکه س  م. باید همیشه در نظر داشته باشیمکنی

های دیگری های عملی و نظری، فعالیتبرای انقالب سوسیالیستی هست. در حین فعالیت

ل  ها رو هم پس از تجزیه و تحلیهست و اون  طبقة کارگرکنیم که به نفع  و هم کشف میر
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ای کلیت و نتیجه  نجانبه با مسایل دیگر یعنی در نظر گرفتو در نظر گرفتن و ارتباطات همه

که انتظار داریم، در اختیار کارگرا و رفقامون قرار میدیم. باید تجربیات مبارزاتی کارگرای 

کنیم و مبارزات حوزة خودمون و نتایج اون رو هم در اختیار رفقای  م پیگیریدیگر رو ه

مون درس بگیرن. پس در  دیگه قرار بدیم تا از تجربیات مثبت و منفی و حتی اشتباهات

هاش گزارش بده و تجربیاتش رو در اختیار بقیه بگذاره. جلسات بعدی باید هرکس از فعالیت

ای رو که  های کارگریه تا بتوانیم وظایف حوزهها و محفله مون ایجاد هستپس اولویت اول

داری در بین طبقة کارگر طور خالصه آگاهی، تشکل و ایجاد روحیه انقالبی ضد سرمایههب

هست رو انجام بدیم و مبارزات طبقة کارگر روارتقاء بدیم. حاال معلوم شد که چقدر وظایف  

 .«  بکنیممون هست و چقدر باید تالش سنگینی برعهده

 جلسه پرباری بود و ادامه جلسه به هفته آینده موکول شد.

 

12 

ولی بهادر با اطالع قبلی به خاطر حل یک  .محمدعلی برقرار شد ةدر خانبعد جلسه 

نتوانست در جلسه شرکت کند. دوستان جلس  یسر با  ةمسائل   بررسی گزارش  کوتاهی، 

  جمشید   ةبعدی در خان  ةجلسبرگزارکردند.    ،و اوضاع داخلی و جهانی روز  یشانهافعالیت

کننده بود.  ها امیدوارگزارش بعد از چای بالفاصله جلسه شروع شد.  برادر پرویز برقرار شد.  

محمدعلی دوباره اعتصاب بود و    ةنفری تشکیل داده بودند. کارخان  سهگروه    احمدپرویز و  

محمدعلی نقش مؤثری بازی کرده بود و در این شرایط توانسته بود یک  در این مبارزه  

 هانفره مخفی تشکیل بدهد. جواد سه نفر را در نظر گرفته بود که دو نفر از اون  چهارگروه  

فعال بود و    قبلی  ةبه قول جواد فقط اهل الف بودن ولی نفر باقیمانده خودش در کارخان

با هم قرار گذاشته بودند حداقل یک نفر   طلب که فعالًهای سرنگونیهوادار یکی از گروه

بهادر اول از همه احتیاط و  گرفتند.  دیگر پیدا کنند ولی هر روز با هم ارتباط کوتاهی می
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افراد جدید برای    مرتب  ها و کنترلگروه  دهیّکید کرد و بعد دقت در جهتأکاری رو تمخفی

و مبارز بودن. خودش هم گزارش داد که تعاونی را به ثبت   تاقدو ص  بودناطمینان از پیگیر

 اند ولی برای لو نرفتن فعالًهای استان هم عضو شدهاند و حتی تعدادی از شهرستانرسانده

راردادهای  اول ق  ارد.مشکل وجود د  سهاندازی عملی تعاونی  راهکنند. برای  تبلیغ وسیعی نمی

که  ها رو تمدید نکرده  بسته و قرارداد خیلیمدت میها که پیمانکار قرارداهای کوتاهپاکبان

مشکل خاصی نیست. دوم وکیل ما صحبت خصوصی با مدیر اجرایی در شهرداری داشته  

رضایت داده. البته   افتادهدوماه عقبکل  درصد از حقوق    و به عقد قرارداد با دریافت هفت

در جمع مدیریت که صحبت  ای نیست.  توی این سیستم فاسد چاره  لیراضی نبودم و  قلباً

گرده. سوم هم در  شون برمیسیزده درصد از حقکردم همه خوشحال بودند که حداقل  

سرهم به وظایفش عمل کند    که اگر پیمانکار نتواند به مدت سه روز پشت  قرارداد قید شده

جواد   شود. که باید برای این مشکل سوم فعالیت بیشتری انجام بدیم.ش لغو میقرارداد

 :شروع به خواندن کرد

ترویج برای ما دارد عبارت از توضیح انقالبی تمام رژیم کنونی و یا    ۀ »مفهومی که کلم 
برخی از مظاهر آن است اعم از این که عمل به شکلی صورت گیرد که در دسترس فکر  

تبلیغ به معنای اخص آن    ۀآحاد مردم قرار گیرد یا در دسترس تودۀ وسیع، مفهوم کلم 
در    یاساعدت به این است که پرولتار و م   برای ما دعوت توده به عملیات معین و مشخص

 «.حیات اجتماعی دخالت مستقیم انقالبی داشته باشد

های قبل از انقالب تفاوت ترویج و  در ادبیات مارکسیستی سال بهادر توضیح داد »

که تبلیغ بیان   کردندو ترجمه می  دادندجور توضیح میتبلیغ رو برمبنای تعریف پلخانف این

تعداد زیادی افراد میباشد که هدف و یا عمل خاصی را انجام دهند و ترویج   برایمسائل  

یا   خوبی   ةتبلیغ ترجم  ة برای تعداد محدودی هست. ولی کلم  هانظریه توضیح مسائل و 

تهییج   کلمه  این   جایبه نبود.  و  پلخانف  تعریف  با همان  مناسب   تعریف  جاتبلیغ  تر لنین 

های قدیمی جای تبلیغ، تهییج تو و ترجمه  هانوشتهجا در  مه  پس از این به بعد ه  هست.

 ادامه داد:  خواندنبه  جواد ذهنتون باشه. 
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باال بردن فعالیت تودۀ کارگر« فقط در صورتی میسر خواهد بود که ما به  »در حقیقت امر  »
توسعۀ   اساسی  شرایط  از  یکی  اما  و  نکنیم.  اکتفا  اقتصادی«  زمینۀ  در  سیاسی  »تبلیغات 

های همه جانبۀ سیاسی است. معرفت سیاسی  افشاگری ۀ تبلیغات سیاسی تهیۀ زمینضروری 
توده انقالبی  فعالیت  هیچو  با  را  نمیها  همین  چیز  وسیلۀ  به  مگر  نمود  تربیت  توان 

مهمافشاگری از  یکی  فعالیتی  بنابراین چنین  تمام سوسیال دموکراسی  ها.  ترین وظایف 
طرف  ها را برای لزوم این افشاگریسیاسی نیز ذرهالمللی است چون که حتی آزادی  بین

 «دهد.را تغییر می نساخته بلکه فقط قدری جهت آن

 مون هست.« های قبلیها و برداشت»این هم تأیید بحث پرویز گفت

موارد خودسری وظلم،  » به همه و هرگونه  که  باشند  نشده  تربیت  کارگران طوری  اگر 
  ای باشد جواب بدهنداز اینکه این موارد مربوط به هر طبقهاعمال زور و سوء استفاده، اعم  

  معرفت   صورت  این  در  ـظرگاه سوسیال دموکراسی نه غیر آنو آن هم جوابی فقط از نـ
سیاسی باشد. هر گاه کارگران در وقایع و حوادث    تواند معرفت حقیقتاًنمی  کارگر   طبقۀ

روزمره )یعنی دارای جنبه فعلی( یاد نگیرند هر یک از    مشخص سیاسی و آن هم حتماً
شان مورد مشاهده  دیگر طبقات جامعه را در تمام مظاهر حیات فکری، اخالقی و سیاسی

در تمام جوانب    را عمالًدهند، هر گاه آنها یاد نگیرند تجزیه و تحلیل ماتریالیستی    قرار
فعالیت حیات تمام طبقات و قشرها و دستجات اهالی به کار برند، در این صورت معرفت  

طبقاتی باشد. کسی که توجه و حس مشاهده و    تواند معرفت حقیقتاً یی کارگر نمهاتوده
کارگر را فقط و فقط و حتی در اکثر موارد به خود وی معطوف دارد سوسیال    ۀذهن طبق 

کارگر برای این که خود را بشناسد باید برمناسبات متقابل    ۀوکرات نیست، زیرا طبقدم
کلیۀ طبقات جامعه معاصر وقوف کامل و از آن تصور روشنی داشته باشد وقوف و تصوری  

 «نظری نباشد. ۀکه تنها دارای جنب 

باید به تموم موارد ظلم و ستم مربوط به همه    محمدعلی سؤال کرد »لنین میگه 

عکس گروهطبقات  که  کاری  همون  میشه  که  این  باشیم.  داشته  و العمل  خارجی  های 

؟« جواد در حالی که کتاب را به کنن. جریان چیهسی و اینترنشنال میبیهای بیتلویزیون 

می  محمدعلی دادنشان  جواب  این  داد  میگه  نکردی،  نظرگاه    هاالعملعکس  »دقت  از 

»دقیقاً درسته. ایراد ما هم    بهادر گفتو نه بورژوا لیبرال.«    باید باشه  سوسیال دموکراتیک
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طلب های سرنگونیبا اون گروه بورژوا لیبرال  ای  های ماهوارهبه شباهت عملکرد تلوزیون

در این  دموکراتیک بود.    انقالب بورژوا  ةها در زمانی بود که مرحل. تازه این افشاگریبود

باید   خیلی  قالب زمان  در  تهییج  و  ترویج  و  تبلیغ  هرگونه  که  باشیم  داشته  زیادی  دقت 

یک مسئله دیگه هم اینجا تأکید میشه.   .باشهطبقاتی کارگر    ةو در جهت مبارزمارکسیستی  

با چشممیگه کمونیست باید  به همه مسائل داخلی و خارجی حساس  ها  باز نسبت  های 

   ن.«باش

می» که  نیست  عاقالنه  هیچ  این  دموکراتآخر  سوسیال  وظیفۀ  که  گویید  است  این  ها 
اقتصادی جنبۀ سیاسی بدهند. این فقط ابتدای کار است و وظیفۀ سوسیال    ۀهمان مبارز به

ها این نیست زیرا که در تمام جهان و از آن جمله در روسیه هم اغلب خود  دموکرات
خودشان    اقتصادی جنبۀ سیاسی بدهد و کارگران   ۀاست، که به مبارزپلیس کارش این شده  

 «کنند که حکومت پشتیبان کیست.رفته این موضوع را درک میرفته

 خواندن ادامه داد: جواد به 

دست آورید و شما موظفید آن را صد و  ی را شما روشنفکران می توانید بهدانش سیاس»
اید به ما برسانید و آن هم  نه تنها به  ل به ما رسانیدههزار بار زیادتر از آن چه که تا به حا 

کنم!  پرده صحبت میبی  اگر  ببخشید  –)که اکثر اوقات    شکل مباحث و رساالت و مقاالت

عمالی که حکومت و  آن اَ  های جاندارِبه شکل افشاگری  حتماً  بلکه(  است  کنندهخسته  –
 « زندگی انجام می دهند.طبقات فرمانروای ما در حال حاضر در تمام شئون 

 .« گفته» لنین این قسمت رو از قول کارگرا  پرویز گفت

»    طبقۀ کارگر رفتار حکومت نسبت به    ۀاقتصادی فکر کارگران را تنها به مسأل  ۀمبارز»
  ۀدادن به همان مبارزسیاسی ۀ »جنب ۀ دهد« و بنابراین هرقدر هم که ما بر سر وظیف سوق می

در چهار چوب این وظیفه، شعور    کشیم باز هم هرگز نخواهیم توانستاقتصادی« زحمت ب
 «سیاسی کارگران را )تا حدود شعور سیاسی سوسیال دموکراسی( توسعه دهیم.

مدار    از بیرونِ  ،شعور سیاسی طبقاتی را فقط از بیرون، یعنی از بیرون مبارزۀ اقتصادی »
ای که این دانش را فقط  توان برای کارگر آورد. رشتهمناسبات کارگران با کارفرمایان می
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توان تحصیل نمود رشتۀ مناسبات تمام طبقات و قشرها با دولت و حکومت و  از آن می
می طبقات  تمام  بین  متقابل  ارتباط  این  .باشدرشتۀ  به  از  تا  کرد  باید  چه  پرسش:  به  رو 

توان فقط این یک پاسخ را داد که: »باید به میان سیاسی داده شود؟ نمیکارگران دانش  
پراتیسین که  پاسخی  رفت«،  پراتیسینکارگران  خصوص  به  و  به  ها  متمایل  که  هایی 

نمایند. برای این که به کارگران دانش  اقتصادگرایی هستند در اکثر موارد به آن اکتفا می
دموکرات سوسیال  شود،  داده  باید  ب  هاسیاسی  و  بروند  اهالی  طبقات  کلیۀ  میان  به  اید 

 «دستجات ارتش خود را به تمام اطراف روانه سازند. 

کسانی که با درنظرگرفتن  »یعنی    پرویز پاسخ داد »پراتسین یعنی چی؟«    پرسید  احمد

  هم ادامه داد   بهادر«  برنی طبقاتی را در سطح عملی به پیش میتئوری و عمل، مبارزه

زمانی  » تفاوت  باید  حتماً  مشخص.  شرایط  در  مشخص  تحلیل  باشه  یادتون  و همیشه 

انقالب بورژوا دموکراتیک بود و نیروهای بورژوا لیبرال و خرده بورژوازی   ةکه مرحلشرایطی  

انقالب سوسیالیستی   ةدانستند و حاال که مرحلبا شرایطی خاص می  طبقة کارگرپیمان  را هم

تنها هم از خورده   بقة کارگرطپیمان  هست و  پایینهای تنگبورژوازیبخشی  و    دست و 

 .«هست رو در نظر بگیرید ای از روشنفکران کمونیستعده

عهده» باید  ما  واقعاًاگر  افشاگری  موجبات  ساختن  فراهم  اَ   دار  حکومت  همگانی  عمال 
این  شد؟ به  طبقاتی جنبش ما به چه صورتی متظاهر خواهد  ۀباشیم، در این صورت جنب 

ما سوسیال افشاگریدموکراتصورت که  این  موجبات  عامها  برای  را  فراهم    ۀها  مردم 
آید همواره با  مسایلی که در امر تبلیغات به میان می  ۀ سازیم؛ به این صورت که هم می

سوسیال هیچروح  و  شده  تشریح  چشمدموکراتیک  به  پوشگونه  نسبت  اغماضی  و  ی 
ه این صورت که تبلیغات سیاسی  تحریفات عمدی و غیرعمدی در مارکسیسم نخواهد شد؛ ب

عمل خواهدآمد که هم حمله به حکومت به نام عمومی مردم،  جانبه از طرف حزبی بههمه
هم پرورش انقالبی پرولتاریا را در عین حفظ استقالل سیاسی وی و هم رهبری مبارزۀ  

کنندگان را  وی با استثمار  خودیبهخوداقتصادی طبقۀ کارگر و استفاده از آن تصادمات  
ه و به اردوی ما جلب می نماید،  که پیوسته قشرهای جدیدی از پرولتاریا را بر پا داشت

 «سازد! همه و همه را در یک واحد الیتجزی متحد می
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طبق » به خودی  ۀجنبش خودبخودی  )و  کارگری  است  اتحادیه  ایجاد  به  قادر  فقط  خود 
ای طبقۀ کارگر هم همان سیاست بورژوازی  کند( و سیاست اتحادیهناگزیر آن را ایجاد می

قۀ کارگر در مبارزه سیاسی و حتی در انقالب سیاسی هنوز  باشد. شرکت طب طبقۀ کارگر می
   .« کندسیاست وی را به سیاست سوسیال دموکراتیک مبدل نمی

در  بندی این بخش بود. دو قسمت آخری جمع ن»تقریباً ای  سؤالی نبود و بهادر گفت

 ،از مبارزات اقتصادی کارگرا رویحقیقت توضیح داده شد که مبارزات اکونومیستی و دنباله 

هدف کتاب چه باید کرد ضرورت بردن آگاهی   متوقف کردن تکامل مبارزه طبقاتی هست.

شون هست و در ادامه  و پیوند زدن اون با مبارزات اقتصادی طبقة کارگرسوسیالیستی بین 

 بخش بعدی رو یکی دیگه بخونه؟«  ضرورت سازماندهی حزب بر این پایه هست.

 .« خونممن می»ت گف احمد

 خرده کاری اقتصاددانان و سازمان انقالبیون – 4

م» هر  سازمان  طبیعتاًسسهؤچگونگی  را  معین    ای  موسسه  آن  فعالیت  مضمون  ناگزیر  و 
 «کند. می

ای گروه »خود آزادی« و گروه »مبارزه کار بر ضد  ههای اخیر به ویژه دادرسیدادرسی»
به نشانسرمایه«  واضح  که  طور  شرایط  داد  با  بالنتیجه  و  کار  شرایط  با  که  جوانی  مبلغ 

داند و  کاری را نمیتبلیغات در یک کارخانۀ معینی آشنایی کامل ندارد و اصول پنهان
سوسیال کلی  نظریات  گرفتهفقط  فرا  را  فقط  دموکراسی  است؟(  گرفته  فرا  )آیا  است 

آید و از پی آن هم  کند. سپس بازداشت پیش میماهی کار  6، 5، 4واند در حدود تمی
 .«شوداغلب همۀ سازمان یا هیچ نباشد یک قسمت آن تار و مار می

شیم که خیلی فعالیت می  ةدهی و نحو»از اینجا به بعد وارد بحث سازمان  بهادر گفت

 ادامه داد:به خواندن  احمدمهمه.« 

اقتصادی    ۀتر از مبارزتر و پیچیدهداردموکراسی به مراتب دامنهسیاسی سوسیالمبارزۀ  »
این( هم سازمان   ۀ کارگران علیه کارفرمایان و حکومت است. به همین ترتیب )و در نتیج

این   برای  باشد که کارگران  از نوع دیگر و غیر از سازمانی  باید  ناگزیر  انقالبی  حزب 
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اش  به قدر ممکن باید دامنه ای باشد، ثانیاًحرفه ان باید اوالًمبارزه دارند، سازمان کارگر
تر پنهان باشد )بدیهی است من  چه در اینجا و چه  المقدور کمباید حتی  وسیع باشد، ثالثاً

قالبیون باید پیش از هر  استبدادی را در نظر دارم( برعکس، سازمان ان  ۀتر فقط روسی پایین
آنها فعالیت انقالبی باشد. )به همین    ۀاشخاصی را دربربگیرد که حرف طور عمده  چیز و به

می صحبت  انقالبیون  سازمان  از  من  هم  سوسیال  جهت  انقالبیون  هم  منظورم  و  کنم 
دموکرات است. در مقابل این عالمت که برای همۀ اعضای چنین سازمانی عمومیت دارد  

کل به  روشنفکران  و  کارگران  بین  تفاوت  هرگونه  حرفهباید  تفاوت  شود،  زدوده  ای  ی 
باید آن قدر وسیع نباشد و    آنها که دیگر جای خود دارد. این سازمان حتماً  ۀجداگان

کاری بیشتری فعالیت کند. این وجوه تمایز سه گانه را مورد دقت  المقدور با پنهانحتی
 «قراردهیم. 

سازمان انقالبی ای کارگری و یک  »در اینجا دقیقاً فرق یک سازمان حرفه  بهادر گفت

این دو نوع سازمان رو در این قسمت    ةکنه و سه تفاوت عمدسیاسی کمونیستی رو بیان می

و عمدتاً مربوط    ای باشه، یعنی صرفاً مربوط به کارگراباید حرفهمیگه. اول سازمان کارگری  

و یا اتحادیه، ولی سازمان سیاسی ترکیبی از کارگرا   باشه مثل سندیکا  کاری  ةبه یک رشت

تا حد امکان  شون باشه. دوم سازمان کارگرا  و روشنفکرا هست البته بدون اینکه تفاوتی بین

سوم باید رسمی و علنی باشه، برعکس سازمان کمونیستی باید تا حد امکان مخفی باشه.  

ولی سازمان سیاسی نباید وسیع باشه و  اینکه سازمان کارگرا باید تا حد امکان وسیع باشه  

تو اون قسمت اول و دوم هم شدیداً  »  گفتهم  پرویز  ای باشه.«  فقط شامل انقالبیون حرفه

کاری و آگاهی فعال مارکسیست تأکید کرد و گفت افرادی که آگاهی کمی دارن بر مخفی

هم خودشون   کاریکمک کنند و به علت عدم رعایت مخفی  طبقة کارگرتونن به  زیاد نمی

    کنن.«به دیگران منتقل می ضربه رو هم خورن وضربه می

مطمئن، آزموده و آبدیده، که در    ای از کارگران کامالًپیوستههمهب  وجود هستۀ کوچکِ
کاری کامل با سازمان  دارای اشخاص مطمئن بوده و برطبق تمام قواعد پنهان  هنواحی عمد

کامالً باشد  مربوط  کامالًمی  انقالبیون  مساعدت  از  استفاده  با  تودهْ  تواند،  بدون    وسیع 
ای است انجام  گونه صورت رسمیتی، کلیۀ وظایفی را که برعهدۀ سازمان حرفههیچ داشتنِ

را چنان که مطلوب سوسیال دموکراسی است انجام دهد. فقط بدین وسیله  دهد و بعالوه آن
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م و توسعۀ جنبش حرفه ای سوسیال  ها، به تحکیرغم تمام ژاندارمتوان علیاست که می
 .«گشتدموکراتیک نایل 

کار ببریم. ولی فرق هست کاری رو به»من قبول دارم که باید مخفی  جواد پرسید

به  دارها و دولتای یک سازمان انقالبی پیشرو هست که سرمایه بین کسی که کادر حرفه

کارگری مثل ما. پس به نظر من میزان مخفی کاری  ةشون تشنه هستن با یک هست خون

»تو هدفت از اینکه در این گروه مشارکت داری و آینده    بهادر سؤال کرد .«  هم فرق داره

می چطور  رو  گفتبینی؟«  فعالیتت  انداخت  باال  ابروهاشو  ما خُ»   جواد  که  طبیعیه  ب 

شیم.«  وش میمون تشکیل بشه ما هم عضمون رو گرفتیم و هر وقت که حزبتصمیم

که انقالبیونی  قشنگ تشریح کردکامالً ب! لنین »خُ بهادر بحث رو به این صورت باز کرد

به   باشن.  داشته  باید  میشن چه خصوصیاتی  کار  که عضو حزب  توی  باید  معروف  قول 

کاری استاد باشن. آگاهی خوبی هم داشته باشه که بتونه به وظایفش به نحو احسن  مخفی

ید نه تنها کارگرهای مبارز رو تربیت کنیم بلکه باید در درجه اول خودمون  ما با  .نعمل کن

با رژیمی به این شدت وحشی که به  رو تربیت کنیم. پس رشد آگاهی   و توانایی مبارزه 

به    تر هست احتیاج به مهارتِتر و کارآزموده تر و مجهز لنین وحشی  ةمراتب از رژیم دور

عده عضو   همیدونید که یک سازمان یا حزب سیاسی ی  در ضمن حتماً   مراتب باالتری داره.

« عده هوادار ساده. باید جایگاه خودمون رو پیدا کنیم.  هعده هوادار فعال و ی   هاصلی داره ، ی

 »قبول.« جواد گفت

تنها باید شامل    ، ماها را از لحاظ سازمانی، چنان که من بارها خاطر نشان نمودهکلمۀ عاقل»
ای دانست اعم از این که از دانشجویان باشند یا کارگران. این است که من  انقالبیون حرفه

کنند  ( بدون سازمانی استوار از رهبرانی که کار یکدیکر را دنبال می1معتقدم که    جداً
خود  بهخودای که ( هر قدر دامنۀ توده2تواند پایدار باشد؛ گونه جنبش انقالبی نمیهیچ

تر  ورزد وسیعدهد و در آن شرکت میشود و پایۀ جنبش را تشکیل میبه مبارزه جلب می 
قدر این سازمان باید استوارتر  گردد و همانقدر لزوم چنین سازمانی مؤکدتر میباشد همان

مانده را  تر است که قشرهای عقبهای مختلف آسانفریبقدر برای عوامباشد )زیرا همان
طور عمده عبارت از کسانی باشد که به طور  ( چنین سازمانی باید به3اه به در ببرند(؛  از ر
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( در یک کشور استبدادی هر قدر که ما 4ای با فعالیت انقالبی اشتغال داشته باشند؛ حرفه
ترکیب اعضای چنین سازمانی را محدودتر بگیریم تا جایی که در آن تنها اعضایی شرکت  

ای به فعالیت انقالبی مشغول شده و در فن مبارزه علیه پلیس سیاسی  حرفهنمایند که به طور  
ای به دست آورده باشند، همان قدر هم »دام افتادن« این سازمان دشوارتر  آمادگی حرفه
و خواه از سایر    کارگر  ۀطبق قدر هم هیأت ترکیبی افراد، خواه از  ( همان5خواهد بود؛  

طبقات جامعه که امکان  شرکت در این جنبش را داشته باشند و به طور فعال در آن کار  
 «شود.تر میکنند، وسیع

رو خوندم این سؤال برام مونده بود.    "چه باید کرد"که    یبار اولاز  »من    پرویز گفت

د تا مورد پیش گیره چناین جور که لنین تشکیالت رو سفت و سخت و بسته و محدود می

  ة هستن. پس تماس با طبقحزب کم    ءاعضاتعداد    ،شرایط عضویت  میاد. اول اینکه به خاطر

هم این   کاری شدیدتر میشه. از طرفی مخفیطور مستقیم هم به همین نسبت کمکارگر به

با تود  به    تونیمتر می کنه. پس کمتر میکارگری رو کم  ة تماس  آگاهی سوسیالیستی رو 

تر میتونیم افشاگری سیاسی ــ مارکسیستی بکنیم و فعالیت  ببریم. کم  طبقة کارگردرون  

نمیکمونیستی نتیجه  در  میشه.  دیگه  مون محدود  احزاب  از  و  باشیم  پیشرو  تونیم حزب 

گیم حزب پیشرو باید بیشترین حمایت رو از طرف مونیم. در صورتی که ما میعقب می

»مسئله بسیار مهمی رو مطرح کردی. اول بگذار متن    بهادر گفت  «کارگرا داشته باشه.  ةدتو

. تو اسنادی که بعد از بخونمبراتون    که برای این جلسه یادداشت کردم رویک سند رو  

یعنی قبل   1914پلیس به دست اومد و مربوط به قبل از سال  اداره    بایگانیانقالب اکتبر از  

امان ای بیترین و جسورترین عناصر، آماده برای مبارزهپر تحرک"بود    از جنگ بود، نوشته

و مهیای مقاومت و سازماندهی مداوم، همان عناصر و افرادی هستند که بر گرد لنین جمع  

ها هم بودند که  های انقالبی و منشویکای مثل سوسیالیستهای دیگهسازمان  "اند.شده

ا پرویز  قول  اعضاء  نقدروبه  تعداد  و  نبودند  بسته  و  و سخت  از  سفت  زیادتر  بسیار  شون 

تواند بازی کند  نقش مبارز پیشرو را تنها حزبی می  طور که لنین گفتهها بود. همونبلشویک 

تاریخی رجوع کنیم. موقعی که انقالب    بةحاال بیایم به تجر  پیشرو راهبر آن باشد.  ةکه نظری
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ی هاکارگری در پطرزبورگ تشکیل شد آمار نماینده  شورای سراسری  فوریه پیروز شد و

این سوسیالیستکارگری  بود:  انقالبی  هاطوری  نفر،    248ها  منشویکنفر،    285ی 

نفر   533نفر    820شون رو اعالم نکردن. یعنی از  نفر بقیه هم وابستگی  105ها  بلشویک 

که   کردن  سوسیالیستاعالم  به  منشویکها وابسته  و  انقالبی  حدود    ی  و   %65هستن 

. . طبیعتاً رهبری شورا به دست ائتالف این دو گروه افتاد. شورا تنها  %13ها حدود  بلشویک 

بورژوازی رفتن و ارگان قوی  بود که وجود داشت. این دو گروه برای حکومت به دنبال  

خارج هاشون کردن. ماه آوریل که لنین از دارها و نمایندهقدرت را دو دستی تقدیم سرمایه

به   از قطار در سخنرانیش که  پیاده شدن  به محض  برگشت  آوریل"به روسیه    "تزهای 

سوسیالیستی هست و باید تمام قدرت به شورای    انقالبْ  ةمعروف هست اعالم کرد مرحل

سراسری کارگران منتقل بشه. و به حزب گفت که از امروز باید کار توضیحی و صبورانه 

حکومت موقت و تسلیم و    علیه زمان افشاگری  هم  و  روع کنیمدر رابطه با این انتقال را ش

جو اون زمان رو برای اینکه    .های انقالبی با بورژوازیها و سوسیالیستکاری منشویکهم

کرد و  کمی حس کنید یک مسئله رو میگم. بورژوازی مرتب برای حکومت کردن ناز می

استعفا می بتونه گاهی  تا  بگیره.   داد  باج  از جلسات شورای   از شورا  بعد در یکی  ماه  چند 

کس حاضر نیست دولت رو به کارگران یک نفر ناطق گفت در شرایط فعلی هیچ سراسریِ

دست بگیره. لنین دست بلند کرد و گفت ما حاضریم. تمام سالن زدند زیر خنده و مسئله را  

ی در اواخر ماه اکتبر که شورای شوخی فرض کردند. هشت ماه بعد از انقالب فوریه یعن

بود:   صورت  این  به  آمار  شد  تشکیل  دوم  بلشویک،    390سراسری  نماینده   80نماینده 

 نجمپحدود سه    های چپسوسیالیست  هال انقالبی کهنماینده سوسیالیست  190منشویک و  

که هم خصلت و    هاکردند. و بلشویک  ائتالف  هابا بلشویک  ی انقالبیهاسوسیالیست  کل

هم تشکیالت و هم نظریه انقالبی داشتند ماشین دولتی رو درهم کوبیدند و قدرت را به  

این اکتبر  انقالب  کردند.  منتقل  پیروز شد.«  شورا  گفتطور  با »استدالل  پرویز  که  هات 

تاریخی   نمی  ترکیبمدارک  باقی  دیگه جای حرف  پایان رسید.  .«گذارهمیشه  به   جلسه 
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 دو هفته بعد بندازیم.« نیستم. اگر موافق باشید جلسه رو برای    هآیند  ةمن هفت»بهادر گفت  

 موافقت شد. 

 

13 

جانبه رسید. برای بررسی همهه هسته میها بهای مثبتی از گسترش فعالیتگزارش 

مناطق به مرکز   ترینترین کادرها از صنعتیای از فعالهای آینده عده و تأثیرش در فعالیت

مخروبه قدیمی برای جلسه در نظر گرفته شد. روز قبل از جلسه   ةفرا خوانده شدند. یک سول

اند. بنابراین طرح جایگزین  گزارش رسید که افراد مشکوکی در اطراف محل سوله دیده شده 

ای از مسیر، عده   ةجانبایی شد. فردا صبح برای بررسی همهیعنی رفتن به کوهستان اجر

قای امنیت و کنترل تمام اطراف منطقه مورد نظر را بررسی کردند و ظهر اطالع دادند  رف

که منطقه امن هست. بعد از ظهر رفقا از نقاط مختلف به چندین محل قرار رفتند و به 

همراه راهنما به سمت کوهستان حرکت کردند. بعد از دو ساعت کوهنوردی گروه چهار 

و هوا رسیدند که تعدادی درخت و جوی آبی داشت. در  خوش آب    ةبهادر به یک در  ةنفر

تراق کردند. آبی به سر و صورت زدند و منتظر رسیدن بقیه گروه شدند که از مسیرهای  آنجا اُ

کم،کم از دور پیدا شدند. نزدیک که شدند بهادر با خوشحالی زری را دید    آمدند.مختلف می 

ا دوید. نزدیک که شد دید که زری با دو  آید. ذوق زده به سمت آنهکه همراه یک گروه می 

کند که آرام باش. زری کمی خودش را عقب کشید که بهادر اول با رفقای دست اشاره می

دیگر دست بدهد و سپس با حفظ فاصله دست بهادر را فشرد و با نگاه نافذش حرف دلش  

ی استراحت همه را به او زد. با هم به محل قرار رسیدند. گروه دیگر هم رسید. بعد از کم

هائی که از »گزارش ها جمع شدند. رفیق مسئول شروع به صحبت کرد و گفت زیر درخت

کارگری به همراه   هایای و افزایش هستهشدید کار حوزه  ةرفقا به ما رسیده حاکی از توسع

ها  دونید گزارش طور که خودتون میمبارزات و اعتصاب زیاد کارگری هست. البته همون
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رفقا به ترتیب    .تری پیدا کنیمخواهیم دید گستردهمی  بسیار کوتاه و رمزی هست و حاال

کنیم تا با توجه به شرایط، گزارش خودشون رو باطالع رفقا برسونن و بعد با هم بحث می 

تری در پیش بگیریم و مبارزات  های جدید و فعاالنههایی برسیم و بتوانیم روش حلراه  به

مطرح دادند و به سؤاالت  رفقا به ترتیب گزارش می  کارگر را گامی به پیش ببریم.«  ةطبق

می پاسخ  میدادند  شده  داده  پیشنهادی  هم  گاهی  قرار  و  تشویق  مورد  آخر  در  و  شد 

ند نفر حاکی از فعالیت بسیار قابل توجه بود از جمله گزارش زری  های چگرفتند. گزارش می

نفر گزارش خود را دادند که صدای هلیکوپتری از آسمان به گوش رسید.  7و بهادر. حدود 

همه رفقا خودشان را به زیر درختان کشیدند. هلیکوپتر به راه خودش ادامه داد. مسئول به  

کوپتر از باالی سر ما گذشته. حواستان را بیشتر گروه امنیت و کنترل اطالع داد که هلی

ها بازتر و امیدوارتر شده  همه با توجه به گزارش   کم تاریک شده بود. دیدِ جمع کنید. هوا کم

 یکی از گروه امنیت و کنترل نزدیک شد.که گزارش بدهند.  ندبود. هنوز سه نفر مانده بود

آیند. و رد از چند جهت به این سمت میهای گاگزارش داده شد که به احتمال زیاد ماشین 

داده شد در گروه از دستور  را  تا شما  باشید  منتظر راهنماها  های کوچک تقسیم شوید و 

خاتمه یافت. رفیق مسئول    تمامرفقا اطالع داده شد و جلسه نیمه   منطقه خارج کنند. به

رسید با یک گروه پیش بهادر و زری آمد و گفت شما دو نفر با من بیایید. هر راهنما تا می

شد. از چند مسیر مختلف همه به سرعت حرکت کردند.  کرد و از منطقه خارج میحرکت می

خ و تاریک شد. راه سنگالهای گارد توی کوه نمایان میهای ماشیناز دور انعکاس نور چراغ

جا که امکان  زری را گرفته بود و به همراه رفیق مسئول و راهنما تا آن  بود. بهادر دستِ

ای که ماشین پارک شده بود رسیدند. کردند. به نزدیک جاده داشت به سرعت حرکت می

»خیلی  شد. راهنما گفت  شیب تندی پوشیده از سنگ ریزه به جاده و ماشین منتهی می

اش تمام نشده بود که پای بهادر لیز خورد و  هنوز جمله  اینجا ممکن ...«  احتیاط کنید که

زری هر کاری کرد نتوانست او را نگه دارد و بهادر تا کنار جاده  غلط زنان فرو افتاد. زری  

خورد دیگر احتیاط را از دست داد  با سرعت به سمت پایین سرازیری دوید. گاهی لیز می
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کرد. به بهادر که رسید کنارش زانو زد و دستش را زیر سرش ولی تعادل خودش را حفظ می

برد و پرسید چطوری؟ بهادر گفت حاال که کنار تو هستم در بهترین حالت هستم ولی بدنم  

و لباس او   . زری کمک کرد تا بهادر بلند شود کمی کوفته و خراشیده شده و کمی درد دارم

های تیز بریده شده بود و خون  برخورد با سنگبازوی بهادر در اثر  را شروع به تکاندن کرد.  

دو نفر دیگر هم رسیدند و وقتی دیدند را محکم بست.  روی آن  یمد که زری با دستمالآمی

شان راحت شد. سوار ماشین شدند و حرکت کردند. بعد از اینکه به بهادر سرپا هست خیال

رفیق مسئول پشت فرمان نشست.  شهر رسیدند. از راهنما تشکر کردند و او را پیاده کردند و  

طور گزارش شناختی که از شما دو نفر دارم و همین  به دلیل»در راه رفیق مسئول گفت  

به محل   با شما همراه شدم.  تان،دقیق و جامع از یک هفته  بعد  انتظار دارم که  از شما 

ای که در محل فعالیت مأموریت خودتون برید و یک ماه فرصت دارید که از رفقای دیگه

شما هستند گزارش بگیرید و یک گزارش کامل همراه با پیشنهاد مشخص و تحلیل جامع  

با مشورت هم و چند رفیق    ،برای گسترش فعالیت نتیجه پیش من برگردید تا  دیگه به 

»من میدونم که بهادر همسرت هست و بعد رو کرد به زری و گفت    مشخص برسیم.«

و    اید. پس با خیال راحت دستش را بگیر.« بیش از یک سال هست که همدیگر را ندیده 

لبخندی زد. بهادر آرام دست زری را در دستش گرفت. بعد از مدتی رفیق مسئول پرسید 

آمده و محل جلسه لو  »با وضعی که پیشبهادر گفت  دارید؟« »جای مطمئنی برای ماندن

»اشکالی نداره. امشب شما زری هم تأیید کرد. رفیق مسئول گفت  رفته، مطمئن نیستم.«

کنه. وجود برم. از رفقای فعال ما هست. او با مادرش زندگی میرو به منزل یک جراح می

فقا شده و در مواقع حساس به داد ما  این جراح و همراهیش با ما به شدت باعث دلگرمی ر

رسیده.« بهادر گفت »دست من چیزیش نشده. نیازی به جراح نیست.« زری گفت »حداقل 

می ده بخیه  هواتا  خیلی  میگیم.  جراح  رفیق  او  »به  داد  ادامه  رفیق  داشته خواد.«  رو  ش 

کنید که خیلی باشین. در ضمن از حاال سرتون رو پایین بیندازین تا محل او رو شناسایی ن

ید تا بعد از یک هفته یک نفر رو یامنیتش برای ما حیاتی هست. از خونه هم بیرون نمیا
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بهادر و زری سرشان را پایین انداختند   تون کنم.«محل مأموریت  تون و راهیبفرستم دنبال 

هایشان که در هم گره خورده بود خیره شدند. در تاریکی شب سر یک کوچه و به دست

توانید سعی  جا هم تا میتاریک بود. رفیق مسئول گفت این   یستاد. کوچه کامالًماشین ا

کنید به چیزی که ممکن است بعدها باعث شناسایی شود نگاه نکنید. زری به شوخی گفت 

بند بهمون بزن، ما عادت داریم.« هر سه نفر آهسته خندیدند. اواخر کوچه »خوب چشم

شد کوتاه زنگ را به صدا درآورد. کمی بعد درب باز    یک درب ایستاد و سه بار  یرفیق جلو 

»سالم مادر جان به رفیق جراح  . رفیق به خانم گفت  و یک خانم مسن درب را باز کرد

»از ده پایین مهمون  گفت    دخترش مادر رفت و به    بفرمایید از ده پایین مهمون آوردم.«

مادر    »بازم زخمی آوردن؟«اند مرد زخمی رو می بست گفت  بجراح در حالی که    اومده.«

»بگو بیان تو. جراح گفت    شون خاکی بود و دستش رو بسته بود.«نظرم یکی  به»گفت  

ببرشون توی اون اتاق.« و به زنی هم که کنارش بود گفت »خیالت راحت باشه تا دو سه  

به زری و بهادر اشاره کرد   رفیق  »بفرمایید.«مادر برگشت و گفت    روز دیگه سرپا میشه.«

و   »شما راهنمایی بفرمایید.«که داخل شوید و خودش خداحافظی کرد. زری به مادر گفت 

وارد اتاق شدند و نشستند. زری پیراهن بهادر را درآورد و   .هردو سرشان را پایین انداختند

. هر چی »شانس که نداریمگفت  صدای زنی بلند شد که میدیگه  اش کرد. از اتاق  آماده 

یه شوهر  تا سالمش رو بیارین که از توشون  درب و داغونه برای ما میارن. حداقل دوسه

لبخند به صورت زری و بهادر نشست. زری صدای منیژه  برای خودم انتخاب کنم.« خوب

را شناخت و منتظرش ایستاد. منیژه با کیف وسایلش تا وارد شد و زری را دید، کیف را 

غل زری. مدتی تو آغوش هم بودند و بعد منیژه نگاهی به بهادر کرد و انداخت و پرید تو ب

کیفش را   بهادر. کی میشه که ما شما رو سالم ببینیم و زد زیر خنده.«  آقا  »سالمگفت  

منیژه گفت   »تو از کی رفیق جراح شدی؟«برداشت و کنار بهادر آمد. زری آهسته گفت  

هم مشورت کردن و لقب   ها بادانشگاه   رفقای درب و داغون تمرین کردم،»از بس روی  

  جراح افتخاری رو بهم دادن. نامردا حداقل یک شوهر هم به عنوان جایزه بهم ندادن.« 
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»چیز مهمی نیست. تو برو  رو باز کرد و زخم را بررسی کرد و به زری گفت  دستمالمنیژه 

 مطمئنی به من احتیاج دارن؟«»تو  زری گفت    تو اون اتاق. اونجا خیلی بهت احتیاج دارن.«

زری بلند شد و به اتاق   گفتم.«»بله! برو اگه بهت احتیاج نداشتن که بهت نمیمنیژه گفت  

دار دراز کشیده بود. زنی هم پشت به در جلویش دیگر رفت. یک نفر آدم قد بلند هیکل

شید و به نشسته بود و صورت مرد پیدا نبود. زن برگشت و به زری نگاه کرد. زری جیغی ک

طور  شان سرازیر شد. زری همانهایاشک از چشم  »مامان!«آغوش زن پرید و فریاد زد  

ریخت به مرد نگاه کرد. مجید بود که با لبخند به او  که مادر را درآغوش داشت و اشک می

 کرد. برادرش رفیقش شده بود.نگاه می

 

14 

پرویز   طبق معمول اول چای و گزارش.  برگزار شد.  احمدمنزل     دربعد    ةدو هفتجلسه  

گیرن و مطالعه و بحث رو شروع  چهار نفر شده و دیگه فعالً عضو نمی  ش اگروهزیر  »گفت  

ها هم یک گروه چهار نفره  شون تموم شده و با اون کردن. جمشید و رفقاش هم امتحانات

نسبتاً    دو نفرِ   به  فعالًگزارش داد که  جواد  رو گذاشتیم.«  شدیم و چند روز قبل اولین جلسه 

هم اولین جلسه را گذاشته بود.   احمد.  هستآماده نزدیک شده و در حال امتحان کردنشون  

های سیاسی  در رابطه با اعتصاب کارخانه و بحثرو  اش چندین جلسه  هم با گروه   محمدعلی

اعتصاب بود و  مارکسیستی شروع کرده  تقریباً موفقیتو  بوشان  ماه حقوق آمیز  د و یک 

 افتاده را گرفته بودند و سر کارگرشان را هم عوض کرده بودند. بهادر هم گزارش دادعقب

ما هم پیش رفته و تعداد زیادی  » پاکبانکه کارهای  اینجا و شهرستاناز  آماده  های  ها 

هایی  هستند. قرار شد اونو افزایش حقوق  اعتصاب برای دریافت فوری حقوق عقب افتاده  

و با داد و بیداد اعالم    و تعداشون هم زیاد نیست، اول برن  که هنوز قراردادشون تموم نشده

بقیه هم به  کنم با اخالق پیمانکار انجام میشه،  که فکر می  ،اعتصاب بکنن. بعد از اخراج
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جمع نمیشه عذرخواهی هاتون از اینکه به احتمال زیاد چند روز آشغال قبالً پیوندن.ها باون

اولین تعاونی کارگری در مقابل   ،همه خندیدن و گفتند آفرین  کنم.«می شاهکار کردی. 

 جواد داوطلب خواندن بقیه کتاب شد. ارگان دولتی. شهرداری یعنی 

لیکن حاال این »اصل دموکراتیک وسیع در سازمان حزبی سوسیال دموکراتیک« را که  »
رود  دهیم. تصور میاقتصاددانان به میان آورده شده از نزدیک مورد دقت قرار میاز طرف  

باشد که الزم موافق  است:    ۀ هر کس  »اصل دموکراتیک وسیع« دو شرط حتمی زیرین 
ن آشکار بودن و آن  نخست آشکار بودن کامل و دوم انتخابی بودن تمام مقامات. و بدو

اعضای سازمان نباشد، صحبت از دموکراتیسم  بودنی که تنها محدود به  هم چنان آشکار
نامیم زیرا  دموکراسی آلمان را ما دموکراتیک میآور است. سازمان حزب سوسیالخنده

کس سازمانی را  در آن همۀ کارها حتی جلسات کنگرۀ حزبی هم آشکار است؛ اما هیچ
دموکراتیک  که خود را در پس پردۀ اختفا از اشخاص غیرحزبی مستور داشته است سازمان  

شود: مطرح نمودن »اصل دموکراتیک وسیع«، در حالی که شرط  نامد. حال سؤال مینمی
اساسی این اصل برای سازمان پنهانی قابل اجرا نیست، چه معنی دارد؟ با این وضع »اصل  

 «شود.پر سرو صدا ولی تو خالی می ۀوسیع« فقط یک جمل 

  بهادر گفت »این مسئله چه اهمیتی داره؟ میشه بحثش رو باز کنید.«    گفت  احمد

کنن و در دورة ما  هایی که صحبت دموکراسی در حزب میمهمیه. اون  ة ب! این مسئل»خُ

  علنیاعضاء مرکزی و مسئولین اجرایی حزب  انتخاب  هم هستن، خواهان این هستن که  

ها و یه قانونی انجام میشه یا در سازمانطوری که در یک سندیکا یا اتحاد. مثالً اونباشه

که توسط    انتخابات هیئت رئیسه در فدراسیون فوتبال احزاب علنی و یا به عنوان نمونه  

مثل  مجمع فوتبال  در  دموکراسی  این  که  چند  هر  میشه.  انجام  خبرنگارها  و  عمومی 

تما در  سرمایه هاارگان  مدموکراسی  بین ی  از  حقیقت  در  و  هست  نمایش  فقط  داری 

در یک حزب به شدت    آیاقبلی انتخابات انجام میشه.    ةشدهای محدود و انتخابنماینده

مخفی با حاکمیت به شدت سرکوبگر مثل شرایط ما امکان علنی بودن انتخابات و علنی 

 « . انه هستاحمقدموکراسی پس تو شرایط ما بحث  ؟ بودن اعضاء و کاندیداها وجود داره
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بار» انتخابیع  ۀدر  یعنی  است. در  المت دوم دموکراسی،  منوال  به همین  کار  نیز  بودن 
کشورهایی که دارای آزادی سیاسی هستند، این شرط به خودی خود واضح و روشن  

»هر کسی که   گویدسازمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان می ۀناماست. مادۀ اول آیین
برنام نماید عضو حزب  بحزب را    ۀ اصول  از حزب پشتیبانی  به قدر قوۀ خود  پذیرد و 

شود« و چون تمام عرصۀ سیاست مانند صحنۀ تأتر در نظر همه تماشاچیان باز  محسوب می
است، لذا این پذیرش، یا عدم پذیرش، این پشتیبانی یا مخالفت بر همه و هر کس چه از  

 «ست. روی روزنامه و چه در مجالس عمومی معلوم ا

پذیر  حال همین جریان را در چهارچوب رژیم استبدادی ما در نظر آورید! آیا این امکان»
پذیرند و به قدر قوۀ خود  »کسانی که اصول برنامۀ حزب را می ۀاست که در کشور ما هم 

نمایند« حق داشته باشند هر گامی را که یک نفر انقالبی مخفی بر  از حزب پشتیبانی می
همان را انتخاب نمایند و  بَ ، نها از بین این انقالبیون مخفیکنند؟ و همۀ آدارد نظارت می

حال آن که شخص انقالبی از نظر مصالح کار موظف است شخصیت خویش را از نه دهم  
 «این »همه« پنهان دارد؟

بهادر  ب این بحث که واضحه، پس چرا میگی بحث مهمیه؟«  » خُ  محمدعلی گفت

مرکزی یا   ةشده از طرف کمیتهای اعالممبارز و مخفی، سیاست  هایسازمان»در  گفت  

برای   هاروبرو میشه، اونای که در اقلیت هستند  هیئت اجرایی بعضی مواقع با مخالفت عده

و گاهی این مسئله باعث    دست به دامن دموکراسی میشن.  ی خودشونها اعمال سیاست

بهادر جواب های مخفی دیکتاتوری برقراره؟«  »یعنی تو حزب  جواد گفت«  انشعاب میشه.

  ، برقراره  در همة احزاب کمونیست مخفی  روشی که به تأیید لنین رسیده و معمواًل  ! »نه  داد

کنن شون رو انتخاب میعده نماینده مورد قبول   همرکزیت دموکراتیک هست. یعنی اعضاء ی

مرکزی و    ةاعضاء کمیت  مجمع عمومیدر    هافرستن. اون نمایندهو به مجمع عمومی می

های  ها و قسمتبعد هیئت اجرایی کمیتهکنن.  رو انتخاب می  و هیئت سیاسی  هیئت اجرایی

میکنه. حاال این مرکزیت که به صورت انتخابی توسط  صابمختلف رو بنا بر نیاز حزب انت

کنه و اعضاء دیگه حتی اگر مخالف  های حزب رو مشخص میاکثریت انتخاب شده سیاست

به   کاری انجام میشه.همه این مراحل کامالً در حالت مخفی  هم باشن باید تبعیت بکنن.
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کنه. البته با شرایط  ب میطور ایجااین میگن مرکزیت دموکراتیک. به هر حال شرایط این 

پیروز احزاب مخفی  یا  آزاد و  انقالب فرق می  شده  احزاب  از شرایطدر  حزب   کنه. یکی 

شوروی انقالب   کمونیست  از  منتخب  ،بعد  نماینده  کردن  اکثریت تو  برکنار   گروه  سط 

 نبود و جواد ادامه داد:  ایبحث دیگه  .«بودگان اون فرد در هر زمان کنندانتخاب

اقتصادی  » نموده  بارها  که  چنان   –مبارزۀ  اشاره  ای  حرفه  مبارزۀ  –ایم  به این موضوع 
بر حسب    کهبل  کارکند که کارگران نه فقط بر حسب محلاست و از این رو ایجاب می

انجمن انواع  در  ما  کارفرمایان  اتحاد  قدر  هر  و  شوند.  متحد  نیز  سندیکاها  حرفه  و  ها 
تری  مبرم ای به شکلنماید به همان اندازه هم این اتحاد حرفهتر پیشرفت حاصل میسریع

گردد، زیرا  کاری ما به تمام معنی مانع این اتحاد میکاری و خردهشود. پراکندهالزم می
ملی شدن آن سازمان واحدی از انقالبیون در سراسر روسیه الزم است که قادر باشد  برای ع 

   « های کارگران سراسر روسیه را برعهده بگیرد.رهبری اتحادیه

های ایجاد تشکل  توسط  طبقاتیهم از تأیید مجدد کمک به مبارزه  » اینبهادر گفت  

 اقتصادی کارگران.« 

 روسیه  سراسر برای سیاسی روزنامه یک  ایجاد نقشۀ – 5

ای را بیابد و سخت به آن بچسبد که کمتر  نر یک مرد سیاسی در همین است که آن حلقه»ه
تر است و از همه  از همه ممکن است از دستش بیرون رود، و در لحظۀ حاضر از همه مهم

 «تواند تصرف تمام زنجیر را برای دارنده این حلقه تضمین کند.بهتر می

سیاست  گفتبهادر   باید  میگه  عمل»لنین  و  کنیمها  انتخاب  دقت  با  رو    ، هامون 

در حال حاضر اولویت داشته باشه و هم در جهت پیشبرد   که هم عملی باشه و همطوری

کتاب  .«  یمطبقاتی بهترین انتخاب باشه و بدون تزلزل و محکم این حلقه رو بچسب  ةمبارز

قدر در این تا آخر خوانده شد. بحث لنین در مورد ایجاد یک روزنامه سراسری دیگر آن 

 زیر گویا بود: خصوص جمله به  رسید که کسی سؤالی نداشت. زمان بدیهی به نظر می
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جمعی است بلکه سازماندۀ جمعی نیز  جمعی و مبلغ دستهفقط یک مروج دسته»روزنامه نه
 باشد.« می

وجود خیلی  کاغذی    شرایط حاضر که امکان توزیع نشریة  بحث شد که درچنین  هم

میشه  های اجتماعی دیجیتال  رسانهسایت و  نداره، تکنولوژی به کمک اومده و از طریق وب

 . . و جلسه به پایان رسیدبه پیشبرد کار کمک کرد

ها مثبت. بهادر  ماه بعد بهادر با زری تماس گرفت. حالش خوب بود و و فعالیتیک

»من هم دقیقاً  زری هم گفت    پیشنهاد دارم.«  اول ماه بینمت. من  آینده می   ة»هفتگفت  

 پیشنهاد دارم. تا دیدار.« اول ماه
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رفقا از کردند.  چند ماه گذشت. در طی این مدت بهادر و رفقا به شدت فعالیت می

های  اعتصابات در کارخانهکردند.  گسترش آگاهی سوسیالیستی بین کارگران صحبت می

کرد.  مرتب خودنمایی می  های آتش در شبْمختلف گسترش پیدا کرده بود و مانند جرقه

در  خصوص  به و  کارخانهاعتصابات  بزرگ  بزرگ  مجموعههای  به  مربوط  های هولدینگ 

دولت را کالفه کرده بود. نیروهای سرکوب مرتب در دولتی و یا خصوصی،  داران  سرمایه

حال سفر از این شهر به شهر دیگر بودند و عالئم خستگی در برخوردشان به اعتصابات و  

 تظاهرات بروز کرده بود.  

های ها در خیابان. پاکبانشدی در آسمان مشاهده نمیروز نسبتاً گرمی بود. ابر 

راه  اطراف   به چهار  بودند. تعدادشان نسبت  نظافت  استانداری مشغول  نزدیک  مرکزی و 

ها و به خصوص روبروی استانداری گارد روزهای دیگر چندین برابر بود. در بعضی خیابان

بود. بهادر دست از جارو  صبح    نیموضد شورش شروع به استقرار کرده بود. حدود ساعت نه
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کشیدن برداشت و به درخت بزرگ چناری در کنار خیابان تکیه داد. پیرمرد رهگذری از  

بهادر پای درخت کنار    بهادر پرسید پسرم امروز چه خبره؟ بهادر گفت »کارگرا دارن میان.«

»ممنون. داد  میکارانش را  همجوی آب نشست. تلفن شروع به زنگ زدن کرد. بهادر پاسخ  

گرفت و بالفاصله تماس می«  به جارو زدن ادامه بدین که کسی شک نکنه.  مواظب باشین.

را پاسخ دیگر  و تلفن    تان.«یچید به خیابان سمت راستپاند ب»اکبرآقا خیابان شما را بسته 

  ؟م هست یا زیاد»تعداد نیروها کو باز    »مسیر شما بازه. همین مسیر رو ادامه بدین.«داد  می

مواظب باشین که کسی به شما شک نکنه. یک جا نایستین. همونطور که جارو میزنین باال  

»تو مسیر شما تعدادی نیرو مستقر شده. ردیف اول رو با نیروهای  و باز    «و پایین برید.

»تعداد نفرات شما  و باز    بهم پیوسته پر کنید و با قدرت پیش برید.«  هایتر و با دستقوی

عده لباس شخصی و موتور سوار توی مسیر شما هستن. احتمال درگیری   هچقدر هست؟ ی

باش بده. احتمال درگیری هست. با قدرت به پیش برید. من کارگرای هست به رفقا آماده

برای پشتیبان به مسیر شما و  با    فرستم.«ی میچند کارخونه رو  این گروه  خبر رسید که 

با لباس شخصی قسم شده را فراری دادند. امروز همه هم  هاها درگیر شدند و آنقدرت 

 کارگر را نشان دهند. ةبودند که قدرت طبق

اطالعات و  وزارت ةنمایندامنیتی در استانداری با حضور استاندار و فرماندار و  ةجلس

منصوب    سمترئیس اطالعات سپاه و چند نفر دیگر برقرار بود. استاندار جدید تازه به این  

  کوچکی شروع کرد و بعد گفت برادرا لطفاً گزارش بدهید.   ةشده بود. جلسه رو با نام خدا و آی

کارگران به تظاهرات پیوستند. گزارش دوم   %60از آن بود که بیش از  گزارش اول حاکی  

های مختلف میرسید  های مختلفی که از کارخانهپیمایان بر اساس گزارش بر عزم جزم راه 

تأیید میکرد. استاندار بعد از شنیدن   و با قدرت تمام  به هر صورتبرگزاری این تظاهرات    هب

تیرانداز و یورش  های بزرگتر از این رو هم با چند تک»مهم نیست تجمعگزارشات گفت  

  که چیزی نیست.«. این متفرق کردیمناگهانی گارد ویژه و گاز اشک آور 
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شروع به خوردن میوه و شیرینی کردند تا زمان دستور حمله برسد. با خیال راحت  

گزارش رسید که   بعد  پاسخ را    هاشخصیلباس   ةچند حملکارگران  نیم ساعت  به شدت 

. یک نفر گزارش اندنشینی کردهو عقب  نیروهای امنیتی زخمی شدهو عده ای از    اندداده 

ها هم به تظاهرات  ها و معلم»آخرین خبری که من دارم تعداد خیلی زیاده. بازنشستهداد  

داد    پیوستن.« گزارش  دیگر  نفر  سیک  حتی  عجیبه  تظاهرات و»خیلی  به  هم  پورها 

فرماندار    »میشه یک گزارش جامع بدین؟«استاندار با عصبانیت به فرماندار گفت    پیوستن.«

و بعد از الی در به رئیس اطالعات   ین تماس گرفتد از جلسه خارج شد و در راهرو چن

سپاه اشاره کرد و در راهرو به تبادل اطالعات و مشاوره پرداختند. بعد به داخل جلسه رفتند 

کارخونه دیگه   ینگزارش شده درست هست باضافه اینکه چند  چه قبالً»آنو گزارش دادند  

اند و در بین تظاهرات هم کارگران زن بیرون آمده   پیوندنبه قرار نبود به تظاهرات    که قبالً

روها به تماشا ایستادن  زیادی توی پیاده   ة چندین کارخانه هم شرکت دارن. مردم هم عد

هم به تظاهرات پیوستن.   از مردم  ایعده  کنن،رو حرکت مییا همراه تظاهرات تو پیادهو

 پیوندن.«می  چهار راه مرکزی  هم دارن از جلو استانداری رد میشن و به تجمع تویاالن  

گفت   آماد»استاندار  حمله  برای  نیروها  به  بدین.«هفوراً  رئیس    باش  به  نگاهی  فرماندار 

»جناب استاندار، این تظاهرات سازمان داده شده  ها کرد و گفت  اطالعات سپاه و کارشناس 

اید. با »شما جنگ ندیدهاستاندار گفت    رهبری گذشته فرق داره.«های بیهست. با شورش 

یورش با گاز  فرق دارید. به همین نیروهای جلو استانداری دستور بدید یک    هاما سپاهی

  به فرماندة  اش رو ببینید. شما هنوز خیلی باید از ما یاد بگیرید.«آور انجام بدن و نتیجهاشک

از  ر و بقیه کنار پنجره آمدند تا  آور داده شد. استانداگارد دستور حمله و شلیک گاز اشک

خود و  . بعد از پرتاب چندین گاز اشک آور نیروهای گارد با کالهلذت ببرندقدرت سرکوب  

آور را برداشته باتوم و سپر و با فریاد به سمت کارگران حمله بردند. کارگرها گازهای اشک

دند و با گارد درگیر شدن  استانداری پرتاب کردند. و افراد زبده به پیش آمحیاط و به داخل 

آمدند. کمک  به  فریاد  با  هم  بقیه  مقاومت  و  کمی  از  پس  گارد  حیاط   نیروی  داخل  به 
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باتوم و سپر جا گذاشتند و زخمی و تعدادی  به داخل ساختمان استانداری فرار کردند  ها 

آمد   فرود  استانداری  به ساختمان  موج سنگ  بالفاصله و  رفتند.  تعدادی شیشه شکست. 

پرتاب سنگ کارگران خشمگین را گرفتند.    یای حفاظت کارگری جلو آمدند و جلونیروه

استاندار با برخورد اولین سنگ به پنجره و شکستن شیشه تا توی راهرو فرار کرد. فرماندار  

های  اتاق جلسه در یکی از    ادامة   »مرد جنگ رو دیدیم.«به یکی از کارشناسان آهسته گفت  

پشت استانداری دوباره برقرار شد. کمی سکوت برقرار شد و سپس استاندار گفت کنفرانسِ  

ها بدیم. از مرکز نیروهای قدر وحشی شدن. بهتره یک درس حسابی به اوننیها چرا ا»این

 کنن.« کمکی درخواست کنید. اگر چند روز این تظاهرات ادامه پیدا کنه، شهر رو غارت می

طور هست »با مرکز صحبت کردیم. اکثر شهرها همین  اطالعات گفت  وزارت  ةنمایند

و نیروی اضافی ندارن. توی چندین شهر استان خودمون هم تظاهرات برپاست و از ما نیرو  

»تا اونجا که به من اطالعات رسیده این تظاهرات    .« رئیس اطالعات سپاه گفتخواستند

 اطالعات دولت هم گفت ه وزارت  نمایند  امروز تموم میشه و قرار نیست که ادامه پیدا کنه.«

می»گزارش  تأیید  رو  موضوع  این  هم  ما  گفت کنه.«  های  دست  استاندار  رودست »پس 

»و یا حمله کنیم و پای عواقبش    فرماندار هم گفتبگذاریم و مملکت رو دست اونا بدیم.«  

و از فردا تظاهرات   مون بمونهو تعداد زیادی کشته و زخمی از هر دو طرف رو دست  یمبایست

بشه.«خون شروع  جنازه  تشییع  و  گفت    خواهی  کسب  استاندار  تهران  از  بگذاریم  »پس 

استاندار سگرمه   .های دوسه نفره شروع شدپچ.« و از اتاق خارج شد. در جلسه پچتکلیف کنم

  جا هم اوضاع خرابه. مسئولیت رو به عهده خودمون گذاشتن. »اون  در هم باز گشت و گفت

باش کامل نگه  وهامون رو در آماده »نیر  گفت  سپاه  رئیس اطالعات  «بندی کنه. یکی جمع

رو ندارن و ممکنه    شونشخصی و بسیجی رو که کنترل اعصاب  داریم. نیروهای لباس می

داریم. و صبر  باش نگه می کنیم ولی در آماده دست به تحریک بزنن رو از منطقه دور می 

هاشون برن.«  تظاهرات بدون مسئله تموم بشه و گم بشن و به خونه   انشااهللکنیم که  می

کردند.   تأیید  گفت  وزارت  ةنمایندهمه  از »  اطالعات  که  بود  این  حاال  تا  ما  سعی  تمام 
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به تجمع امروز کارگرا  نبرن.  به قدرت خودشون پی  تا مردم  بزرگ جلوگیری کنیم  های 

ای سرخ عالمت برآمدن مجدد  قدرت خودشون پی بردن و این شروع خطر بزرگه. پرچم ه

 ه. من به شدت از آینده هراسانم.« کمونیسم

بلند میکروفون  ةرسیدند. در یک نقط رکزیچهار راه مبه  کارگران ن صفوفاجلودار
ها خیابان بر باالی درخت  چهار  در هر ورودیِرا  کشی شده  را کار گذاشتند و بلندگوهای سیم

و با صدای گو آمد و جمعیت را به سکوت دعوت کرد.  دجای دادند. اولین سخنران پشت بلن 
 : رسا سخنرانی را شروع کرد

قانونی   که  کردندهای کارگری آمریکا تالش میاتحادیه  1880های  از اوایل سال» 
را به تصویب برسانند که هشت ساعت کار در روز را به رسمیت بشناسد، اما چنان که انتظار  

، پس از چند 1884در   .داران در برابر این خواست کارگران مقاومت کردندرفت سرمایهمی
وعده بیسال  سرمایهنتیجههای  دولتِی  و  اتحادیهپشتیبان  داران  فدراسیون  های شان، 

 .داران فرصت داد تا این قانون را تصویب کنندکارگری آمریکا دو سال به دولت و سرمایه 

های کارگری آمریکا  ، با پایان یافتن این مهلت دو ساله، اتحادیه1886ماه می    1روز  
برای   راه اعتصابفراخوانی  و  اعتصابعمومی  روز،  چند  طی  کردند.  صادر  و پیمایی  ها 

ها در  برگزار شد که پرشمارترینِ آن  ای در بیشتر مناطق صنعتی آمریکاتظاهرات گسترده 
 .کارگران و رهبرانشان منجر شد ةی گستردر شیکاگو بود و به کشتار و دستگی

، روزی نمادین برای و یا یازده اردیبهشت هر سال  از آن سال تا امروز، یکم ماه می
های و اتحادشان را جشن بگیرند و با یادآوریِ جانفشانی همبستگیکارگران است تا قدرت  
 .های خشمِ طبقاتی را در خویش زنده نگه دارندکارگرانِ رزمنده، شعله

با که  و    امروز  طبق  ةسابقبی  ةحملفشار  بر  و   ةسرمایه  هستیم،  روبرو  کارگر 
گرسنگی  نیازمندی سرحد  تا  را  ما  معیشت  کارگرهای  با    طبقة  سرمایه،  سود  نفع  به 

https://karkhane.org/1322/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87/
https://karkhane.org/3696/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d8%b7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%db%b1/
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کوشند تا شان میداران و دولتِ پشتیبانسرمایه اند، و  کردن از دسترس ما دور کردهگران
طبقاتی به عقب رانده و به    ةهای مبارزدر جبههبا سرکوب و یا تبلیغ و فریب،  کارگران را  

نیروی همبستگی طبقاتی    ؛تسلیم وادار کنند  یادآوری  برای  و روز جهانی کارگر فرصتی 
د. به  مان را در هم شکندشمنان  ةپیوستهمتواند صفوفِ بهکارگران است که میقدرت ما  

در روز اول ماه مِی که روز   اهست ر  طبقة کارگرقدرت  همة شما این همبستگی که نماد  
بهادر از توی   با اشارة «جهان متحد شوید.گویم. کارگران جهانی کارگر هست، تبریک می

پاکبان برزنتْچندین وانت  از زیر  آورده شد و دپرچم  ها  بیرون  بین جمعیت    رهای سرخ 
  چندین نفر سخنرانی کردند و در آخر  برقص درآمد.  هابر سر دسترنگ سرخ  تقسیم شد و  

شد خوانده  انترناسیونال    قطعنامه  سرود  خواندن  با  پایمراسم  و  رسید.  ا به  همکاری  ن  با 
 اکبرآقابهادر به  های مختلف مراسم بسیار خوب و پر ابهت برگزار شد.  ها و سازمانگروه

   .« خواهند نوشتتاریخ را به رنگ سرخ  به بعد مروز»از  گفت

 فراز پاکدل 
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