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٢
چشم انداز سازماندھی کارگری چشم انداز سازماندھی کارگری 

آستانۀ اول ماه مھآستانۀ اول ماه مھدر در 

فھرستفھرستبازگشت بھ بازگشت بھ 

بحران رھبری

کافی است .بحران درونی رژیم رو بھ فزونی است
نگاھی داشتھ باشیم بھ اختالفات میان جناح ھای مختلف 
رژیم سرمایھ داری در دورۀ ریاست جمھوری حسن 

می گویند زمانی کھ ھیئت حاکم در بحران بھ .روحانی
می برد، و توده ھای وسیع مردم زحمتکش بر اساس سر

فشار ھای اقتصادی و سیاسی روزافزون زیر فشار 
مضاعف قرار بگیرند و روی بھ اعتراض بیاورند، 
شرایط برای تدارک تحوالت نوین در جامعھ آماده خواھد 

محققاً این وضعیتی است کھ ما امروز در آستانۀ اول .بود
اما، باید توجھ .ھ رو ھستیمبا آن روب٩٣ماه مھ سال 

داشت کھ تحوالت نوین برای تغییر وضعیت موجود و 
استقرار وضعیت نوین، نیاز بھ تدارکات سازمان یافتھ 

این سازمان دھی متمرکز، تنھا می تواند بھ دست .دارد
ولی این سازماندھی .پر توان خود کارگران انجام پذیرد

فرجام نخواھد بھ شکل خود انگیختھ و خودبھ خودی بھ
برای این سازماندھی نیاز بھ نھاد تشکیالتی .رسید

.خاصی است

ما در سال ھای پیش فعالیت ھای خودبھ خودی و خود 
فعالیت ھای .انگیختۀ کارگری را تجربھ کردیم

عدۀ بیشماری از .سندیکالیستی و علنی صورت پذیرفتند
فعاالن کارگری مجرب و با تجربھ، بھای سنگینی برای

اھداف خود پرداختند و ھنوز ھم در حال پرداختن ھزینھ 
تمامی مبارزات کارگری قابل .ھای مبارزاتی خود ھستند

ما بی تردید باید ھمواره از تمامی فعاالن .ارج و تقدیرند
سیاسی خود  -کارگری کھ برای خواست ھای صنفی

اما دست آخر، ھیچ یک از .مبارزه کرده اند، حمایت کنیم
متأسفانھ .لیت  ھا ما را گامی بھ جلو نبرده انداین فعا

رھبران عملی .فرصت ھای بسیاری از دست رفتھ است
کارگران کھ در یک مقطع خاص با مطالبات رادیکال و 
ضّد سرمایھ داری پا بھ عرصۀ مبارزاتی می گذارند، 
نھایتاً بھ علت نبود یک نھاد سراسری و سیاسی، یا دلسرد 

می روند، و یا در مقابل گرایش می شوند و بھ کناری

نمونۀ منصور اسانلو در (ھای بورژوایی تمکین می کنند 
).دورۀ  اخیر نشان دھندۀ این روند بوده است

بنابراین می توان اذعان داشت کھ شرایط عینی تغییر 
.نظام غیر عادالنھ و ضد انسانی کنونی وجود دارد
و شرایط برای سرنگونی این نظام سرمایھ داری 

جایگزینی آن با یک حکومت کارگری بھ شکل عینی 
آن چھ غایب است، نھادی است کھ این .موجود است

تدارک را ببیند و طبقۀ کارگر و سایر قشرھای تحت ستم 
حزب پیشتاز این نھاد چیزی نیست جز .را سازمان دھد

.کارگری

نیاز مبرم بھ تدارک برای ایجاد یک حزب پیشتاز 
انقالب آتی، ھمین امروز و در کارگری برای تدارک
بیش از ھر زمان دیگری ١٣٩٣آستانۀ اول ماه مھ 

.احساس می شود

ایجاد تمامی نھادھای کارگری، مانند اتحادیھ ھا و 
سندیکای ھای کارگری، تشکل ھای مستقل کارگری، 
مجامع عمومی کارگری و اتحاد عمل ھای کارگری و 

از انقالبی قرار غیره، امروز، در گرِو ساختن حزب پیشت
.گرفتھ است

اتحاد عمل ھا

در سال ھای پیش ما شاھد اتحاد عمل ھایی در درون 
نھادھای مختلف کارگری، کمیتھ ھا و محافل کارگری 

نبوداما این اتحاد عمل ھا بھ علت .موجود، بوده ایم
آن ھا را تضمین دمکراسی درونیو تداومتشکیالتی کھ 

برای تدارکات و .گی مواجھ شده اندکند، با تفرقھ و پراکند
سازماندھی کارگران، نھادھای کارگری باید بھ شکل 
درازمدت میان کارگران بوده و در کنار آن ھا بھ مبارزه 

برای این اقدامات درازمدت، نھادھای .پرداختھ باشند
و مستقلکارگری موجود در وھلۀ نخست باید نھاد 

ولت سرمایھ داری، مستقل از د.داشتھ باشنددمکراتیک
احزاب سیاسی قیم مآب غیر کارگری و ھمچنین مستقل 

استقالل از دولت سرمایھ داری .از بوروکراسی کارگری
و احزاب خرده بورژوای موجود برای بسیاری از فعالین 

اما استقالل از .کارگری، امری است شفاف و روشن
در درون این نھادھا امری است »بوروکراسی کارگری«

دموکراسی «نھادی کارگری کھ .ی و ناروشنمخف



٣
در آن حاکم نباشد و تصمیمات سیاسی و عملی »کارگری

بر اساس توافقات غیر شفاف و زدوبند، بده بستان، باند 
بازی و روابط خصوصی صورت گیرد، فاقد خصلت 

نبود دموکراسی .تشکل مستقل رزمندۀ کارگری است
کنندۀ آنان را کارگری میان کارگران پیشرو نقش تعیین

برای دخالت، رھبری و بسیج کارگران برای تجمعاتی 
.مانند مراسم اول ماه مھ، مسدود می کند

بھ ویژه در مراسم اول ماه (تنھا راه توفیق در اتحاد عمل 
.است)بھ شکل توده ای(درگیر کردن خود کارگران )مھ

بدیھی است کھ شرکت صد ھا ھزار تن از کارگران در 
ی تمام اقدامات مخرب رژیم را می تواند خنثی چنین روز

.کند و روحیۀ جدیدی در میان مردم عادی بھ وجود آورد
درگیر کردن کارگران نیز شدنی نیست، مگر این کھ 
کمیتھ ھای موجود از ماه ھا پیش میان کارگران تدارک 

بدیھی است کھ .این اقدام را برنامھ ریزی کرده باشند
آن ھم در جامعۀ (صاعقھ وار کارگران را نمی توان 

حتی(آمادۀ شرکت در مراسمی کرد )اختناق آمیز کنونی
).اگر این مراسِم خوِد کارگران، یعنی اول ماه مھ، باشد

متأسفانھ کمیتھ ھای موجود کارگری بھ جای کار پیگیر 
از «، بھ کارھای »مخفی«و »از پایین«میان کارگران 

ندانم کاری ھا عمالً این.و علنی روی آورده اند»باال
.تعداد بیشتری از فعاالن را غیر فعال و دلسرد کرده است

ایجاد یک ضرورتاین اقدامات در سال پیش بار دیگر 
بدون .حزب پیشتاز انقالبی را مورد تأیید قرار داده است

وجود یک حزب پیشتاز کارگری، رھبران عملی 
بورورکرات موجود، فعالیت ھای کارگری را بھ کجراه 
می برند و مسیر تحوالت نوین در جامعۀ کارگری را 

.مسدود می کنند

واقعاً تنھا چنین حزبی قادر است کھ نھادھای کارگری را 
مرتبط و درگیر مسایل جنبش کارگری کند و رابطۀ 
تنگاتنگ با مسایل روزمرۀ کارگری و رھبران عملی 

نھادھای کارگری کنونی عقب تر از .کارگری داشتھ باشد
خود جنبش کارگری ھستند، و بھ جای اتحاد، افتراق را 

.تشدید می کنند

کمیتھ ھای مخفی کارگری

پیش بار دیگر بھ ما می تجربۀ اول ماه مھ سال ھای
آموزد کھ برای کار سیاسی در درون طبقۀ کارگر، نیاز 

اشتباه خواھد .بھ ساختن کمیتھ ھای مخفی کارگری است
بود کھ رھبران عملی کارگران شناسایی شوند و ھر 
لحظھ بنا بر تصمیم مزدوران دولت سرمایھ داری 

و زیرا شناختھ شدن .دستگیر و مورد آزار قرار گیرند
این .دستگیری این فعاالن بھ تداوم مبارزات لطمھ می زند

کمیتھ ھای مخفی می توانند با افرادی کھ از پیش با آن ھا 
آشنا بوده اند و مورد اعتماد ھستند، کمیتھ ھای دائمی 
ایجاد کنند، چھ ھنگامی کھ در سطح کارخانھ ھا فعالیت 
دارند و چھ زمانی کھ اعتراض یا مراسمی را سازمان

دولت سرمایھ داری کنونی با وجود قدرت .می دھند
نمایی ھایش، با وجود لباس شخصی ھا و وزارت 
اطالعتش، در قیاس با قدرت کارگران ایران، یک دولت 

اگر سازماندھی کارگری با .توخالی و ضعیف است
برنامھ و تدارکات و سازمان یافتھ صورت گیرد، نھ تنھا 

ود کھ دولت در ھزینھ ھای کمتری پرداخت می ش
این .وضعیت ضعیف تری قرار خواھد گرفت

سازماندھی نیز تنھا از طریق این کمیتھ ھای عمل مخفی 
.امکان پذیر ھست

کمیتھ ھای دفاع از خود

لباس «در مراسم اول ماه مھ سال ھای پیش چند صد نفر 
و نیروھای انتظامی دولت سرمایھ داری »شخصی

لباس «ماھیت .ب کردندشرکت کنندگان را متفرق و ارعا
بھ ویژه بعد از سرکوب ھای پس از »شخصی ھا

این ھا .، بر کسی پوشیده نیست٨٨خرداد ٢٢انتخابات 
مزدورانی ھستند کھ کھ از سوی ھیئت حاکم استخدام شده 
اند تا ھر گونھ حرکت مستقل کارگری را در نطفھ خفھ 

حدر میان این لباس شخصی ھا، ھمیشھ افرادی مسل.کنند
بھ سالح گرم و بی سیم حضور دارند کھ خود مستقیماً بھ 

عملیات وصل ھستند و در واقع دیگر ھمکاران »مرکز«
خود را ھدایت می کنند؛ این ھا ھمان چھره ھای نسبتاً 
شناختھ شده ای ھستند کھ در تمامی تظاھرات، از تجمع 
معلمان در مقابل مجلس و اعتصاب سندیکای شرکت 

در ٨٦گرفتھ تا مراسم اول ماه مھ سال ٨٤واحد در سال 
، بھ طور ٨٨ورزشگاه شیرودی و اعتراضات سال 

سیستماتیک حضور دارند و بعضاً حتی برخی از آن ھا 



٤
از سوی فعالین سیاسی و کارگری فعال طی این دوره 

.شناسایی شده اند

واقعیت این است کھ ھیچ فرد، دستھ، حزب و دولتی حق 
بھ ویژه مراسم اول ماه مھ را جلوگیری از ھیچ تجمعی

اما این حق کارگران را مزدوران دولت سرمایھ .ندارد
این حق، یعنی حق .داری بھ کارگران اعطا نخواھند کرد

تجمع نیز ھمانند ھر حق دیگری باید از آنان با سازمان 
.دھی و قدرت کارگری گرفتھ شود

تنھا»لباس شخصی ھا«کارگران پیشرو برای مقابلھ با 
سازماندھی :یک روش در مقابلشان باقی مانده است

آن ھا بایستی کمیتھ ھای .کمیتھ ھای مخفی دفاع از خود
عناصر اطالعاتی و نفوذی .مخفی خود را ایجاد کنند

رژیم در درون تجمعات و اعتراضات کارگری بایستی از 
سوی کمیتھ ھای مخفی کارگری شناسایی شوند و بھ ھر 

ھا صالح می دانند، عملیات مخرب شکلی کھ خود کمیتھ
.آن ھا متوقف گردد

اکنون چھ؟

و با اتکا بر تجارب سال ١٣٩٣در آستانۀ اول ماه مھ 
ھای پیش، یک وظیفۀ اصلی در مقابل کارگران پیشُروی 
ایران وجود دارد کھ متأسفانھ بیش از حد بھ تعویق افتاده، 

.ستو آن ھم تدارک برای ساختن حزب پیشتاز کارگری ا
حزبی کھ از دل کمیتھ ھای مخفی کارگری تکامل خواھد 

کمیتھ ھای مخفی ھستند کھ می توانند امر .یافت
سازماندھی اتحاد عمل ھا و دفاع از خود و دخالتگری در 
.حوزه ھای صنفی و سیاسی کارگران را بھ عھده بگیرند

کمیتھ ھایی کھ دمکراسی درونی سایر نھادھای کارگری 
د و از طریق تجارب عملی خوِد کارگران، را تضمین کنن

نطفھ ھای اولیۀ یک برنامھ انقالبی کارگری را برای 
.ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری فراھم سازند

پیش بھ سوی تدارک فوری کمیتھ ھای مخفی کارگری

پیش بھ سوی تشکیل حزب پیشتاز کارگری

پیش بھ سوی تدارک سرنگونی نظام سرمایھ داری و 
حکومت کارگریاستقرار 

١٣٩٣اردیبھشت 

پیش بھ سوی اول ماه مھ 

فھرستبازگشت بھ 

می باشد کھ در »کمیتۀ اقدام«قطعنامھ پیشنھادی متن زیر
ز محالت کارگری تعداد سھ ھزار نسخھ در تعدادی ا

توزیع گردیده است و از سوی گرایش مارکسیست ھای 
.بازانتشار قرار گرفتھ استانقالبی ایران مورد 

)یازدھم اردیبھشت ماه(پیش بھ سوی اول ماه مھ 

با تعمیق بحران سرمایھ داری و حملھ بھ ابتدایی ترین 
حقوق طبقۀ کارگر، کارگران نیاز پیدا می کنند تا خود را 
بھ برنامھ ای مسلح کنند کھ پاسخگوی نیازھا و خواستھ 

طالبات خود را بھ ھای آن ھا باشد، و در ھر فرصتی م
احیای سنت مبارزاتی .دولت سرمایھ داری تحمیل کنند

.ھم چیزی سوای این روند نیست»اول ماه مھ«مراسم 
، خود از درون مبارزات طبقۀ کارگر »اول ماه مھ«روز 

مبارزه برای ھشت ساعت کار روزانھ در .زاده شد
میالدی موضوعی بود کھ بھ ١٨٨٠ایاالت متحده در دھۀ 

»روز جھانی کارگر«لد چنین روزی بھ عنوان تو
کنوانسیون فدراسیون اتحادیھ «، ١٨٨۴در سال .انجامید

قطعنامھ ای را تصویب کرد کھ اعالم »ھای سازمان یافتھ
بھ بعد، ھشت ساعت ١٨٨۶از اول ماه مھ «:می داشت

جنبش کارگری این .»کار، روزکار قانونی خواھد بود
خود در مسیر مبارزه برای فراخوان را نقطۀ شروع 



٥
ھزار ٢۵بھ دنبال شورش .ھشت ساعت کار قرار داد

نفره در اول ماه مھ شیکاگو، کارفرمایان با پشتوانۀ 
ابزارھای سرکوب دولت تصمیم قاطع بھ درھم کوبیدن 

دو روز بعد پلیس اقدام بھ تیراندازی و .جنبش گرفتند
.دکشتن چندین کارگر و مجروح نمودن صدھا تن نمو

طی ھفتۀ بعد پلیس بھ طور متوالی بھ اعتصاب کنندگان و 
فعالین اتحادیھ ھای کارگری یورش برد، و با خشونتِ 

رھبران کارگری دستگیر .تمام، جلسات آنان را برھم زد
و حتی ابتدا بھ مرگ محکوم شدند، ھرچند نھایتاً حکم آن 

وقوع ھمین حوادث !ھا بھ حبس ابد تقلیل پیدا کرد
بود کھ این روز را از آن پس بھ ١٨٨۶در مھ شیکاگو
پس از این .مشھور کرد»روز جھانی کارگران«عنوان 

١٨٨٩را در سال »بین الملل دوم«نمایندگان کارگران، 
یکی از قطعنامھ ھای این کنگره اظھار می .بنیان نھادند

داشت کھ کارگران ھر کشور در اول ماه مھ دست بھ 
ی ھشت ساعت کار روزانھ اعتصاب و تظاھرات برا

، کارگران در سرتاسر اروپا ١٨٩٠در اول ماه مھ .بزنند
ھزار نفر در بارسلونا، ١٠٠:دست بھ اعتصاب زدند

ھزار نفر در ورشو؛ ٨ھزار نفر در استکھلم، ١٢٠
ھزاران نفر نیز در اتریش و مجارستان بھ دلیل 

ب اعتصا.غیرقانونی بودن تظاھرات در خانھ باقی ماندند
ده کارگر در .بھ سرتاسر ایتالیا و فرانسھ گسترش یافت

در بریتانیا .شمال فرانسھ بھ ضرب گلولھ از پای درآمدند
و آلمان ھم تظاھرات عظیمی روز یکشنبۀ بعد برگزار 

از آن زمان تاکنون کارگران بی شماری فقط بھ .شد
خاطر تظاھرات برای ھشت ساعت کار روزانھ و 

کاری بھتر در سطح جھان جان باختھ دستمزدھا و شرایط 
ھمین نشان می دھد ابتدایی ترین حقوق فعلی ما، بھ .اند

بھای خون و چندین دھھ مبارزۀ جھانی طبقۀ کارگر بھ 
مبارزۀ طبقۀ کارگر و مقاومت سال !دست آمده است

ھاست کھ ادامھ دارد و بھ ھمین جھت ما این روز را بھ 
اما این کافی .یریمطور ویژه و با افتخار جشن می گ

وقتی تمامی مسائل و مشکالت پیش روی طبقۀ !نیست
از (کارگر ایران را می توان عیناً در سایر کشورھا 

مشاھده کرد، بالفاصلھ بھ )پیشرفتھ گرفتھ تا عقب مانده
این نتیجھ می رسیم کھ ھمۀ این ھا یک علت یا ریشۀ 
.مشترک دارد و آن خود نظام سرمایھ داری است

براین مسألھ بر سر نابودی خود نظام سرمایھ داری بنا
.است

نظام سرمایھ داری حاکم بر ایران ھم دچار بحران 
انتشار جزئیات وضعیت اشتغال .اقتصادی دائمی است

شھر و شھرستان در دو دورۀ ریاست جمھوری ٣٩٧
نژاد از سوی مرکز آمار ایران، نشان می محمود احمدی

١٣نیمی از استان ھا باالی دھد کھ میزان بیکاری در 
.درصد است٤٠درصد و در برخی شھرھا باالتر از 

، )بھ عنوان یک منطقۀ نفت خیر(استان ھای خوزستان 
سیستان و بلوچستان، و کرمانشاه در صدر جدول بیکاری 

دیگر اشاره بھ وضعیت وخیم بیمۀ تأمین اجتماعی .ھستند
افزایش و ھزینھ ھای سرسام آور پزشکی، تورم باال،

اجارۀ مسکن، و غیره، کھ ھمگی بخشی از مشکالت 
در چنین .روزمرۀ زندگی ماست، ضروری نیست

شرایطی نخستین سؤالی کھ برای کارگران مطرح می 
شود، اینست کھ چھ کسی مسئول و مسبب اصلی این 

اما، !کارگران:بحران ھاست؟ پاسخ دولت روشن است
دارد و در جھت در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ خود را 

بدیھی است کھ نظام پوسیدۀ .تحقق آن مبارزه می کند
سرمایھ داری مسئول اصلی چنین مصیبت ھایی در 

بنابراین برخی رئوس خواستھ ھای .جامعھ است
:کارگران برای مقابلھ با چنین شرایطی، این گونھ است

حق کارگران برای رفع در مقابل خواست ھای بھ-١
و مدیران دولتی صرفاً ، وزیرانمشکالت زندگی خود
در نتیجۀ تحریم «می گویند کھ ووعده و وعید می دھند

ھای اقتصادی، اوضاع نابسامان است و درآمد دولت 
می گویند کھ باید .»کفاف مطالبات کارگران را نمی دھد

داشت و دست بھ »ھمت مضاعف«و »صبر انقالبی«
اید کارخانھ ھا بکھ می گویند .زد»فداکاری«
شوند و نیاز بھ میلیون ھا دالر »نوسازی«و »بازسازی«

کارخانھ ھا سودآور نیست و دِر «می گویند .ارز دارند
پاسخ.»آن ھا باید بستھ شود و کارگران بازنشستھ شوند

کارگران و زحمتکشان بھ نمایندگان سرمایھ داران بسیار 
اگر اوضاع وخیم است، بگذارید حساب «:ساده است

اگر می خواھید ما فداکاری !خرج را ما نیز ببینیمدخل و
چرا حساب و کتاب ھا باید جزء !کنیم، دفترھا را باز کنید

تنھا با باز شدن دفاتر حساب و کتاب است »اسرار باشند؟
کھ حجم باالی رشوه، حیف و میل، امتیازات و پول شویی 

دولت می باید فوراً حساب دخل و .مشخص می شود
سرمایھ داران بازاری و غیربازاری و ارتباط خرج کلیۀ 

مالی با دیگر دولت ھای غربی را علناً در مطبوعات 
.باید کل جامعھ بداند کھ مسألھ بر سر چیست.اعالم کند



٦
اگر درست است کھ اوضاع اقتصادی نابسامان است، چھ 

اگرترسی از علنی کردن اسرار معامالتی وجود دارد؟ و 
قرار است کھ سرمایھ داران و سھام داران کھ اقلیتی در 
جامعھ ھستند، اسرار معامالتی جامعھ را بدانند، چرا، 
اکثریت جامعھ، یعنی ما کارگران، گردانندگان اصلی 
تولید، از آن اسرار آگاه نباشد؟ باید در سطح ھر کارخانھ، 
بھ وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نھ نھادھای 

ی وابستھ بھ دولت، کمیتھ ھایی برای بازرسی اسالم
دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایھ گذاری ھای جدید، 
استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندھی کار در 

.کارخانھ و کلیۀ امور مربوط بھ کارگران، تشکیل گردد

در جامعۀ سرمایھ داری حق کار، ابتدایی ترین حق -٢
داری موظف است کھ دولت سرمایھ.کارگران است

برای کلیۀ کسانی کھ نیاز بھ اشتغال دارند، کار با شرایط 
بیکارسازی و یا اخراج بی .زندگی متوسط ایجاد کند

رویۀ کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایھ داری 
رژیم، دست »قانون کار«اما، در .عملی است غیرقانونی

گذاشتھ مدیران برای اخراج و بیکارسازی کارگران باز 
.شده است

اگر نظام سرمایھ داری قادر بھ تأمین شغل برای )الف
کسانی کھ خواھان کار کردن ھستند، نمی باشد، وظیفۀ 

بھ جای اعطای .دولت تأمین معاش و زندگی آنان است
وام بھ سرمایھ داران، دولت باید بھ کلیۀ بیکاران بیمۀ 

.بیکاری پرداخت کند

ھفتھ و دو روز تعطیل ساعت کار در ٤٠حداکثر)ب
ھفتگی و پنج ھفتھ مرخصی در سال با حقوق، باید برای 

ساعت کار ٤٤کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، 
.باید فوراً لغو گردد»قانون کار«ھفتگی مفید در 

اگر .تحت ھیچ شرایطی کارگران نباید اخراج گردند)ج
کار رژیم سرمایھ داری قادر بھ نگھداری کلیۀ نیروی 

نیست، باید بھ جای اخراج، کار موجود را بدون کسر 
.حقوق، میان کارگران تقسیم کند

کاھش متناسب ساعات کار، ھمراه با پرداخت حقوق 
کامل بھ کارگران، تنھا راه اساسی مقابلھ با بیکاری 

.اجباری است

کار .تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است)د
اما کاری کھ جیب .معھ موجود استبھ اندازۀ کافی در جا

زحمتکشان ایران .سرمایھ داران را پرتر کند، کم است
نیاز مبرم بھ خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، 
کتابخانھ، بیمارستان، مدرسھ، دانشگاه و مھدکودک و 

دولت باید بالفاصلھ با اتخاذ مالیات .دارندنظایر این ھا
تّجار پولدار و بھ ھای تصاعدی از شرکت ھای بزرگ و 

کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست بھ اجرای 
از .وسیع برنامھ ھای عمرانی و خدمات اجتماعی بزند

این طریق ھم نیازھای جامعھ بر آورده می شود و ھم کار 
.و شغل برای مدتی طوالنی ایجاد می شود

باید برای کلیۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با )ه
حداقل دستمزد كارگران مشمول .تعیین گرددمخارج 

٩٠۶ھزار و ۶٠٨، رقم ٩٣سال یقانون كار از ابتدا
این درحالی است کھ طبق آمار .تومان تعیین شده است

افزایش .خود دولت، خطّ فقر سھ برابر رقم مذکور است
درصد بوده است، درحالی کھ ٢۵دستمزد امسال تنھا 

حداقل .می رسددرصد ٣۶بھ »رسمی«نرخ تورم 
.دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

دستمزدھای معوقۀ كارگران باید فوراً و بی ھیچ عذر )و
و بھانھ ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی بھ 
عنوان یک جرم قابل تعقیب قضایی تلقی گردد و خسارت 

.ناشی از آن بھ عنوان غرامت بھ كارگران پرداخت شود

.کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند)ز
مالیات غیرمستقیم کھ از مواّد اولیۀ غذایی اخذ می گردد، 

باید نظام مالیاتی درجھ بندی شده ای .باید فوراً لغو گردد
کھ با افزایش درآمد بھ صورت تصاعدی افزایش می 

.یابد، اعمال گردد

امضا، اجرای فوری الغای قراردادھای موقت و سفید -٣
بیمۀ تمامی کارگران ساختمانی، برچیده شدن شرکت ھای 
پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دستھ جمعی، تأمین 
امنیت و ثبات شغلی کارگران و رعایت باالترین 
استاندارد ھای بھداشت و ایمنی در محیط ھای کار و 
زندگی باید در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار 

.بگیرد

اصالحات صورت گرفتھ در قانون کار برای اعمال -٤
ھر گونھ تغییر در قانون .فشار بیشتر بھ کارگران است

کار، بیمۀ کارگران و چگونگی محاسبۀ تعیین حداقل 
دستمزد و حقوق بازنشستگی باید با دخالت مستقیم 



٧
بھ عالوه .نمایندگان منتخب کارگران صورت بگیرد

و آزادی بیان حق مسلم کارگران و اعتراض»اعتصاب«
خانۀ«در برابر .است و باید بھ رسمیت شناختھ شود

و سایر نھادھای »شوراھای اسالمی کار«، »کارگر
دست ساخت رژیم و مدافع کارفرمایان و سرمایھ داران، 

مستقل از دولت و (»تشکل مستقل«کارگران باید 
تھ را برای تصمیم گیری در امور خود داش)کارفرما

.باشند

کلیۀ قوانین تبعیض آمیز نسبت بھ زنان و تضمین -٥
برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در 
تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 

.فرھنگی و خانوادگی ضروری است

جمھوری اسالمی ایران، از زیر بار پذیرش مسئولیت -٦
ن گونھ است کھ موج شکست ھای خود طفره می رود و ای

بیکاری را ھم نتیجۀ حضور کارگران مھاجر در ایران 
در .این یک دروغ بی شرمانھ است.معرفی می کند

تمامی سال ھای گذشتھ، دشوارترین و غیرانسانی ترین 
کارھا بھ دست ھمین نیروی کار ارزان مھاجر صورت 
گرفتھ و اکنون کھ تمام استفاده ھا از آن ھا صورت 

معرفی»اشباع بازار کار بومی«آن ھا را مسبب گرفتھ، 
ما بخشی از طبقۀ جھانی کارگر ھستیم و اخراج .می کنند

،مذھب،قومیت،کارگران مھاجر را بھ بھانۀ نژاد
دشمن .متفاوت محکوم می کنیمجنسیت و مرز جغرافیایی

.مشترک ما، خود دولت ھای سرمایھ داری ھستند

انسانی و از تبعات نظام کار کودکان پدیده ای غیر-٨
از کودکان باید.سرمایھ است و باید ممنوع اعالم شود

محیطی امن و سرشار از نشاط و شادی و امنیت و 
.رفاھی و بھداشتی برخوردار باشند-امکانات آموزشی 

با وجود روابط پشت پردۀ جمھوری اسالمی و -٨
سرمایھ داری غرب، چھ در حوزۀ سیاسی و چھ 

ھنوز رژیم برای منحرف کردن افکار اقتصادی، 
عمومی، از مسألۀ فرسایشی انرژی ھستھ ای و احتمال 

ھرچند مطرح شدن خطر .بروز جنگ صحبت می کند
جنگ چیزی جز تبلیغات طرفین نیست، اما چنان چھ در 
مقطعی این واقعھ رخ دھد، کارگران نباید در جبھۀ 

ری سرمایھ داری جمھوری اسالمی یا کشور سرمایھ دا
بلکھ باید جبھۀ سوم و مستقل خود .متخاصم قرار بگیرند

.را علیھ ھر دو طرف بھ عنوان دشمنان خود تشکیل دھند

جنبش ھای اعتراضی اجتماعی موجود بخشی از -٩
ما پشتیبانی خود را از .مبارزات طبقاتی کارگران ھستند

معلمان و زنان اعالم و ،دانشجوییتمامی جنبش ھای
حاکمۀ فعالین آن ھا را بھ شدت محکوم می دستگیری و م

ما خواھان آزادی فوری و بدون قید شرط تمامی .نماییم
مانند رضا شھابی از سندیکای (فعالین کارگری زندانی 

شرکت واحد، شاھرخ زمانی از سندیکای نقاشان 
بھ .ھستیمو سایر زندانیان سیاسی )ساختمان و غیره

بھ ھر بھانھ ای محکوم عالوه ھر گونھ اعدام و سنگسار 
ناھنجاری ھا در مناسبات است، چون ریشۀ تمام جرایم و

.سرمایھ داری نھفتھ است

در شرایط سرکوب گسترده و ضعف تشکل ھای  -١٠
کارگری موجود، فعالین کارگری با گرایش ھای مختلف 
می توانند حول موضوعات مشترک و مورد توافق خود 

اتحاد «دست بھ )مھمانند برگزاری مراسم اول ماه (
گسترده بزنند و نیرو و امکانات خود را بھ طور »عمل

.جمعی و بھ شکل دمکراتیک بھ کار بندند

اول ماه مھ باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در تقویم  -١١
رسمی كشور گنجانده شود و ھر گونھ ممنوعیت و 

.محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

١٣٩٣ردیبھشت ا۵اقدام کارگری، 



٨
زنده باد اول ماه مھ روز اتحاد و ھمبستگی کارگران

فھرستبازگشت بھ 

اول ماه مھ روز اتحاد و ھمبستگی کارگران ھمۀ کشورھا 
در نبردی تاریخی برای رھائی از ستم ھای جامعۀ 

قدرت و اول ماه مھ روزی است کھ احساس .طبقاتی است
غرور ناشی از اتحاد صفوف مختلف کارگری ھمۀ 
کشورھا را در دل میلیاردھا تن از ھم طبقھ ای ھای ما 

سالی کھ از تظاھرات ١٢٨در طول .زنده نگاه می دارد
٨بزرگ کارگران شیکاگو در آمریکا برای برقراری 

ساعت کار روزانھ می گذرد، تظاھراتی کھ پلیس و دیگر 
آن را بھ گلولھ بستند، ھمھ سالھ میلیون مزدوران سرمایھ 

ھا کارگر در سراسر گیتی طی نسل ھای متوالی، این 
اول ماه مھ نقطۀ .روز را گرامی داشتھ اند و می دارند

عطفی برای آگاھی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و 
جامعھ، نقاط ضعف و قوت و علل آنھا و چگونگی رھایی 

زمانی .قاتی استاز شرایط و علل استثمار و ستم طب
است کھ کارگران باید موقعیت خود و طبقۀ سرمایھ دار 
را بررسی کنند، اھداف و خواست ھای خود را بھ طور 
روشن مطرح نمایند و پی گیری و جسارت خود را برای 
دست یابی بھ خواست ھایشان، راسخ تر و سنجیده تر بھ 

.کارفرمایان و سرمایھ داران نشان دھند

ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشور است طبقۀ کارگر 
و ھمھ محصوالت مادی و معنوی جامعھ یا بھ طور 
مستقیم محصول کار این طبقھ است یا بھ طور غیرمستقیم 

اما طبقۀ کارگر از نظر اقتصادی، .متکی بھ کار او است
اجتماعی، سیاسی و فرھنگی در بدترین و دون شأن ترین 

.وضعیت قرار دارد

یھ داری وضعیت اقتصادی و سیاسی خطرناک نظام سرما
و فاجعھ باری برای کارگران و دیگر توده ھای 

طبق آمار رسمی ایران .زحمتکش بھ وجود آورده است
رسید و %٤٠بھ حدود ١٣٩٢نرخ متوسط تورم در سال 

.ھم نرخ تورم باالئی پیش بینی می شود١٣٩٣در سال 
نفر بالغ میمیلیون و سیصد ھزار ٤جمعیت بیکارن بھ 

درصد آنھا ھیچ کمک و درآمدی ٥/٩٦گردد کھ بیش از 
میلیون ھا کودک در شھرھا و روستاھا .دریافت نمی کنند

ھزار نفر در رده سنی ٧٠٠طبق آمار یک میلیون و (
مجبور بھ کار ھستند و این وضعیت )سال١٨تا١٠

باعث محروم شدن این کودکان از تحصیل، رشد جسمی 

آنھا نھ تنھا شدیداً استثمار می .اسب می شودو روانی من
شوند بلکھ در معرض انواع خطرھای جسمی، روحی و 
اخالقی قرار دارند و از سوی دیگر استثمار وحشیانۀ 
کودکان و مزد ناچیز آنھا، باعث کاھش بیشتر مزد زنان 

.و مردان نیز می گردد و بھ تشدید استثمار دامن می زند

سبت بھ مردان در مقابل کار برابر نابرابری مزد زنان ن
نسبت.بھ عریان ترین شکلی در جامعھ اعمال می شود

گزارش %٥٩مزد زنان بھ مردان برای کار برابر حدود 
زنان کارگر و زحمتکش، عالوه بر ستم ھا و .شده است

تبعیض ھائی کھ بر زنان بھ طور کلی وارد می شود ستم 
.د تحمل کنندو تبعیض اقتصادی و شغلی را ھم بای

در حالی کھ مصائب و مشکالت کمرشکن زندگی 
کارگران و زحمتکشان را احاطھ کرده است، شورای 

وزیران و نمایندگان -نمایندگان کارفرمایان(عالی کار 
را بھ ١٣٩٣مزد حداقل اسمی سال )شورای اسالمی کار

این مبلغ بیانگر .تومان تعیین کرد٦٠٨٩٠٦میزان 
مزد .اسمی نسبت بھ سال پیش استافزایش مزد %٢٥

در حالی اعالم می شود کھ خط فقر در ٦٠٨٩٠٦حداقل 
میلیون تومان در ماه ٢ھزار تا ٨٠٠ایران یک میلیون و 

در حالی چنین مزدی برای بخش اعظم کارگران .است
چون بخش اعظم کارگران ایران (ایران تعیین می شود 

ن دریافت می مزدی کمتر از مزد حداقل و یا معادل آ
نفره در ٤کھ میانگین ھزینۀ یک خانوار شھری )کنند

براساس خوش بینانھ ترین پیش بینی تورم –١٣٩٣سال 
میلیون و پانصد ھزار تومان در ماه ٢برابر –سال آینده 

است، یعنی مزد اکثریت کارگران ایران، براساس تصمیم 
ضد کارگری شورای عالی کار، از یک چھارم ھزینھ 

تصمیم ضد .وسط یک خانوار شھری کمتر استمت
کارگری شورای عالی کار، کھ البتھ انتظار دیگری از آن 

.نمی توان داشت، نسخۀ مرگ تدریجی کارگران است

آزادی کارگران از زنجیرھای ستم و استثمار طبقاتی تنھا 
باید مبارزه، .بھ دست خود کارگران ممکن است

باید متحد و متشکل .اعتراض و مقاومت را گسترش داد
اجتماعی کارگران و –شد، باید سازمان ھای اقتصادی 

حزب سیاسی طبقھ کارگر را برای برانداختن سرمایھ 
طبقۀ کارگر در .داری و محو نظام طبقاتی ایجاد کرد

مسیر تاریخی و دوران ساز خود ھمواره از یک سو با 
اھداف و خواست ھای فوری و مبرم و از سوی دیگر با 

ھداف دراز مدت و تاریخی مواجھ است کھ از یکدیگر ا



٩
اول ماه مھ روز ھمبستگی طبقۀ کارگر و .جدایی ناپذیرند

روز اعالم جمعی خواست ھا و مطالبات مشترک ھمۀ 
ما ھمۀ کارگران، فعاالن کارگری و .کارگران است

تشکل ھای کارگری را بھ ضرورت مبارزه مشترک 
طبقۀ کارگر فرا می حول خواست ھا و مطالبات مشترک

:خوانیم

اول ماه مھ روز اتحاد و ھمبستگی کارگران ھمۀ –١
کشورھا در مبارزه با سرمایھ داری است و باید تعطیل 
رسمی اعالم گردد و ھرگونھ ممنوعیت و محدودیت 

.برگزاری این روز ملغی گردد

کارگران ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی و –٢
کشورند و با خانواده ھایشان بزرگترین مولد ثروت در

بدین سان طبیعی .اکثریت جمعیت را تشکیل می دھند
است کھ کارگران خواھان دست کم مزدی معادل ھزینھ 

طبق آمار بانک (متوسط زندگی یک خانوار شھری 
چنین مزدی باید ھر سالھ بھ تناسب تورم .باشند)مرکزی

.دو نیز افزایش بارآوری اجتماعی کار افزایش یاب

ایجاد و بھ رسمیت شناساندن تشکل ھای مستقل –٣
مستقل از کارفرمایان و عوامل شان، مستقل از (کارگری 

دولت، مستقل از احزاب سیاسی و مستقل از نھادھای 
.بدون ھیچ پیش شرطی)دینی

پرداخت فوری مزدھا و سایر مطالبات عقب افتادۀ –٤
ناع کارگران بی ھیچ عذر و بھانھ؛ در صورت امت

کارفرما و یا ناتوانی او در پرداخت مزد کارگران، دولت 
مکلف است مزد کارگران را با خسارت ناشی از دیرکرد 

.بپردازد

لغو قراردادھای موقت و سفید امضا، بھ رسمیت –٥
شناختن حق انعقاد پیمان ھای جمعی کار بین کارگران و 

االن کارفرمایان و مبارزه با اخراج کارگران بھ ویژه فع
.حقوق کارگری

پرداخت مزد برابر بھ زنان و مردان برای کار –٦
یکسان، لغو ھمۀ تبعیضات جنسی، مذھبی، قومی و ملی 
در زمینۀ استخدام و تصدی مسئولیت ھای شغلی و 

.اجتماعی

سال، برخورداری ھمۀ ١٦منع کار کودکان زیر –٧
کودکان از تأمین اجتماعی گسترده و کامل، امکانات 

.موزشی، رفاھی، بھداشتی و ورزشی رایگانآ

آزادی فوری و بی قید و شرط ھمۀ کارگران، –٨
معلمان و دانشجویانی کھ بھ دالیل سیاسی، عقیدتی یا 
مبارزه برای خواست ھای اقتصادی و اجتماعی زندانی 

بازگشت بھ کار کارگران و معلمان زندانی و .شده اند
ندانی و بازداشت پرداخت حقوق و مزایای مدتی کھ ز

لغو ممنوعیت تحصیلی دانشجویانی کھ فعالیت .بوده اند
.سیاسی داشتھ اند و بھ این خاطر محکوم شده اند

آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی و منع تعقیب –٩
.آنھا

آزادی بیان، قلم، عقیده، مطبوعات و دیگر رسانھ –١٠
مجازات ھای جمعی، لغو سانسور، منع شکنجھ و لغو 

.اعدام

حق گردھمائی، تظاھرات و اعتصاب، عدم دخالت –١١
پلیس، نیروھای انتظامی و امنیتی برای پایان دادن بھ 

.اعتصاب

برقراری کنترل مستمر کارخانھ و کارگاه ھا و –١٢
دیگر محیط ھای کار از نظر بھداشتی و ایمنی برطبق 

ان، استانداردھای جھانی توسط نمایندگان منتخب کارگر
برکناری و برخورد قاطعانھ با تمام دست اندرکاران بخش 
دولتی و خصوصی کھ در سوانح فاجعھ بار کار بھ طور 

.مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتھ اند

بیمھ ھای تأمین اجتماعی حق تمام افراد جامعھ –١٣
ادارۀ این نھاد باید بدست نمایندگان منتخب کارگران .است

پوشش کامل ھمھ .گیرددر سراسر کشور صورت
واحدھای کار زیر ده نفر توسط قانون کار و بیمھ ھای 

.اجتماعی

پرداخت مستمری بازنشستگان بھ میزان آخرین –١٤
مزد و حقوق دریافتی بھ شرطی کھ از مزد حداقل پایین 
تر نباشد، بھره مندی آنان از تأمین اجتماعی و خدمات 

.بھداشتی و درمانی



١٠
ساعت کار و ٤٠اجرای دقیق حداکثر برقراری و –١٥

دو روز تعطیلی متوالی در ھفتھ و یک ماه تمام مرخصی 
.ساالنھ با حقوق و مزایا

برقراری حداقل چھار ماه مرخصی با حقوق و –١٦
مزایا برای زایمان و زمان بارداری زنان کارگر، پوشش 
کامل ھزینھ ھای زایمان و مراقبت ھای پزشکی و 

مایش ھا و غیره زنان کارگر توسط پیراپزشکی و آز
.سازمان بیمھ اجتماعی

حق شرکت و دخالت سازمان ھای مستقل کارگری –١٧
.در تدوین قانون کار

برقراری بیمۀ بیکاری برای کارگران بیکار و –١٨
.جویندگان کار با مزدی دست کم برابر مزد حداقل

کارگران ھمۀ کشورھا طبقۀ واحدی ھستند و –١٩
زیر بھره کشی و ستم سرمایھ داران و دولت ھای ھمگی 

منافع بنیادی، درازمدت و .سرمایھ داری قرار دارند
بدین سان .تاریخی کارگران ھمۀ کشورھا مشترک است

ما.رابطھ بین کارگران جھان باید ھمبستگی و اتحاد باشد
خواستار برابری حقوق کلیھ کارگران ساکن ایران فارغ 

ما مخالف ھر نوع .مذھب آنان ھستیماز ملیت، جنسیت و 
تبعیض بھ ضد ھمۀ کارگران مھاجر یا دیگر کارگران 

.سایر ملیت ھا کھ در ایران شاغل و یا ساکن اند می باشیم

ما از مبارزات اقتصادی و سیاسی کارگران در –٢٠
سراسر گیتی برای بھبود زندگی مادی و معنوی خود و 

گیر سرمایھ داری مقابلھ با بحران ویرانگر و جھان
پشتیبانی می کنیم، ما ھمبستگی خود را با مبارزات مردم 
زحمتکش کشورھای زیر سلطھ و عقب مانده بھ ضد 
استثمارگران داخلی و غارتگران و تجاوزگران و 
اشغالگران خارجی اعالم می نمائیم، ما ھر نوع توطئھ 
توسط دولت ھای سلطھ طلب خواه در شکل تجاوز 

بھ صورت بھ اصطالح حمایت از حقوق نظامی و خواه 
مردم زیر ستم را محکوم می کنیم و برآنیم کھ ایجاد 
دگرگونی ھای اجتماعی و سیاسی تنھا حق خود مردم ھر 
کشور است، ما نھ تنھا سرکوب مبارزات توده ھا، بلکھ 
اعمال نفوذ در این مبارزات و تالش برای کارگردانی 

نیروھای امپریالیستی آنھا و جھت دادن بدان ھا از سوی 
.و ارتجاعی از ھر قماش را قاطعانھ رد می کنیم

ما ھرگونھ سیاست مبتنی بر نظامی گری، عظمت –٢١
طلبی و سلطھ جوئی را از جانب ھر کشوری کھ باشد 

ما با ھمۀ سیاست ھای عظمت .قویاً محکوم می کنیم
طلبانھ و سلطھ جویانۀ قدرت ھای جھانی و قدرت طلبان 

چنین سیاستی کھ متکی بر منافع .ای مخالفیممنطقھ 
استثمارگرانۀ چپاولگران خارجی و داخلی است بھ جنگ 
ھای تجاوزگرانھ و سلطھ گرانھ، بھ تھدید جنگ، بھ 
تقویت نظامی گری و بھ اعمال تحریم ھا و وخیم تر 
کردن زندگی مردم دامن زده و فضای اجتماعی و سیاسی 

ما طرفدار .کرده استرا بھ شدت مسموم و خفقان آور
.صلح ھمراه با آزادی و دموکراسی ھستیم

ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت ھای بین المللی –٢٢
کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ایران و 
حمایت قاطعانھ از اعتراضات و خواستھ ھای کارگران 
در سراسر جھان، خود را متحد آنان می دانیم و بیش از 

ن دیگر بر ھمبستگی بین المللی کارگران برای ھر زما
.رھایی از مشقات نظام سرمایھ داری تأکید می کنیم

کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

فعاالن کارگری جنوب

فعاالن کارگری ضد سرمایھ داری گیالن

جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقھ ویژه ماھشھر 
و بندر امام

کرج–ن بخشی از کارگران محور تھرا

١٣٩٣اردیبھشت 



١١ کمیتھ ھای عمل کمیتھ ھای عمل ««پیش بھ سوی تعمیق و گسترش پیش بھ سوی تعمیق و گسترش 
حزب پیشتاز حزب پیشتاز ««کارگری در راستای تشکیل کارگری در راستای تشکیل »»مخفیمخفی

»»کارگریکارگری

فھرستفھرستبازگشت بھ بازگشت بھ 

رفیق مازیار ،»سخنی با کارگران پیشرو«ۀمتن پیاده شد
١٣٩٢١اردیبھشت١١-اول ماه مھ ۀدر آستان،یازر

،با درود فراوان

ھمان طور کھ اطالع دارید، ما در آستانۀ اول ماه مھ 
قرار داریم و من در ابتدا می خواستم این روز خجستھ را 
بھ تمام کارگران جھان و باألخص بھ کارگران ایران کھ 
در طی دو دھۀ گذشتھ با مقاومت بسیار و سرسختانھ در 

ایران مقاومت کردند مقابل رژیم استبدادی سرمایھ داری 
.و مبارزه را در عمل نشان دادند، تبریک بگویم

در این جا می خواستم بھ یکی از سؤال ھای محوری کھ 
امروز در درون جنبش کارگری، بھ خصوص در میان 
پیشروان کارگری و جوانان کارگر مطرح است، پاسخی 

.کوتاه بدھم

چھ باید کرد؟:سؤال اساسی این است کھ

برای مشاھدۀ فایل تصویری می توانید بھ لینک زیر ١
:رجوع کنید

http://www.youtube.com/watch?v=AU-
zH5G-KAg

در وھلۀ نخست باید »چھ باید کرد«خ بھ سؤال برای پاس
مسیر ھدف مشخصی را کھ در مقابل خود داریم، روشن 
کنیم و سپس گام ھای اولیھ در راه رسیدن بھ آن ھدف را 

اتخاذ این مسیر و روشن کردن آن بسیار .ترسیم نماییم
حائز اھمیت است، زیرا مسیرھای متفاوتی در گذشتھ طی 

بت بسیاری دربرداشتند، اما با این شده اند کھ نکات مث
وجود در تحلیل نھایی بحران رھبری در جنبش کارگری 

برای مثال در سال ھای گذشتھ .را حتی شدیدتر کرده اند
ما شاھد بستن راه ھا بودیم، شاھد تظاھرات خیابانی 
بودیم، شاھد یک سلسلھ فعالیت ھای سندیکالیستی بودیم، 

ز طرف جریانات شاھد اعتراضات و اعتصابات ا
سندیکایی بودیک کھ ھزینۀ بسیار زیادی ھم در این راه 

در .پرداختند و در محور مبارزات کارگری قرار داشتند
سال پیش ما شاھد یک سلسلھ کارھای علنی ھم بودیم، 
مثالً جمع آوری طومارھای اعتراضی و دادن این 
طومارھا بھ مسئولین رژیم، و یک سلسلھ مذاکراتی کھ 

بھ تحقق بخشی از خواست ھا و مطالبات کارگری منجر
.دیگر شدند

واضح است کھ تمام این اقدامات در سھ دھۀ گذشتھ 
تأثیراتی داشتھ، اما این تأثیرات، تأثیراتی چشم گیر نبوده، 
و یک عنصر غایب در طول این سال ھا وجود داشتھ، و 
آن عنصر غایب، عدم سازمانیابی طبقۀ کارگر و در رأس 

یشروی کارگری، یعنی نبود یک حزب سراسری آن پ
بھ اعتقاد من یکی از اھداف .کارگران پیشرو بوده است

اصلی و یکی از مسیرھای اصلی این دوره پس از تجربۀ 
تمام فعالیت ھای چند دھۀ گذشتھ، این است کھ ما ھدف 
اصلی جنبش کارگری و پیشروان کارگری را در جھت 

.، بنھیم*»حزب پیشتاز کارگری«ساختن

در طول سال ھای گذشتھ، بھ کرات نشان داده شده است 
کھ این رژیم را نمی توان صرفاً با یک سلسلھ فعالیت 
ھای سندیکالیستی و یا نامھ نگاری ھا و طومارھا برکنار 

در ضمن در مقابل کسانی کھ تصور می کنند .کرد
فعالیت کارگری دیگر بی ثمر است، چرا کھ این رژیم، 

رتمندی است، باید بگویم کھ این نظریھ کامالً رژیم قد
مردود است و این نظریھ ای نیست کھ جنبش کارگری بھ 

این رژیم بسیار ضعیف تر از آن چیزی .آن رسیده باشد
این رژیم قابلیت حکومت و .است کھ ما تصور می کنیم

قابلیت حاکمیت را از دست داده، این رژیم متکی است بھ 

http://www.youtube.com/watch?v=AU
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ی از مزدورانش کھ در صدد سرکوب اقلیت بسیار ناچیز

این رژیم دچار .توده ھای بسیار وسیع بوده و ھستند
بحران سیاسی عمیقی است، دچار بحران اقتصادی است 
و بنابراین برکنار کردن و حتی سرنگون کردن این رژیم 
می تواند در دستور کار روز طبقۀ کارگر قرار بگیرد، 

وشن و آن را بھ شرطی کھ ما مسیر ھدف نھایی را ر
این ھدف ھم وجود تشکیالت کارگری برای .دنبال بکنیم

.امر تدارک انقالب و سرنگونی این رژیم است

تا زمانی کھ حزب پیشتاز کارگری، متشکل از کارگران 
کھ (و مغزھای متفکر طبقۀ کارگر و پیشروان کارگری 

امروز برخی از آن ھا در سیاھچال ھای رژیم محبوس 
بھ وجود )ھم بھ مبارزه ادامھ می دھندھستند و برخی 

نیاید، امر سازماندھی انقالب و برکناری این رژیم کامالً 
.تخیلی خواھد بود

امسال یکی از شعارھای »اول ماه مھ«در نتیجھ در 
و این !محوری ما، تشکیل حزب پیشتاز انقالبی است

تشکیالت، یک تشکیالت روشنفکران نیست و تشکیالتی 
ه ای خارج از کشور بتوانند آن را تشکیل نیست کھ عد

دھند، این تشکیالت باید از درون و دل خود جنبش 
کارگری پیدا شود و تشکیالتی است متشکل از عناصر 
آگاه و سوسیالیست جنبش کارگری و متحدین روشنفکر 

.آن ھا

اکنون کھ این مسیر را روشن کردیم باید ببینیم قدم ھای 
ین ھدف چیست؟ این قدم ھا بھ امروزی برای رسیدن بھ ا

اعتقاد من قدم ھای کامالً روشنی است و آن ھم متکی بھ 
طبقۀ کارگر برای .تجربۀ چند دھۀ خوِد طبقۀ کارگر

مبارزۀ روزمرۀ خود، برای سازماندھی اعتصاباتش، 
برای سازماندھی تظاھرات، برای سازماندھی قیام ھایی 

یک کھ صورت داده بھ یک تشکیالت نوینی، بھ 
تشکیالت مشخصی، مرتبط بھ وضعیت کنونی رسیده و 

است، این کمیتھ ھای **آن ھم کمیتھ ھای مخفی کارگری 
مخفی کارگری البتھ در برخی از اوقات و بیشتر موارد 
در آن شرایط، دوام طوالنی نیاوردند و درواقع پس از 
انجام یک سلسلھ مبارزات، یا عده ای دستگیر شدند و یا 

بنابراین مسألۀ اساسی .فتند و یا دلسرد شدندبھ کناری ر
ما در شرایط کنونی حفظ، احیا و تداوم عمل این کمیتھ 

ھای مخفی است، برای رسیدن بھ ھدف نھایی یعنی 
.ساختن حزب پیشتاز انقالبی

این کمیتھ ھای مخفی اگر وجود دارند، باید تعمیق پیدا 
ھا پردوام کنند، باید متمرکز شوند، بھ این مفھوم کھ این

باقی بمانند و در شرایط جزر و مّد مبارزۀ طبقاتی، در 
کارھایی کھ .شرایط دستگیری، بھ کار خود ادامھ دھند

از جملھ :شامل تمام امور جنبش کارگری است
سازماندھی اعتصاب، سازماندھی مبارزات صنفی طبقۀ 
کارگر، سازماندھی امور صنفی کارگران کھ مرتبط است 

یکالیستی، سازماندھی دفاع از کارگرانی کھ بھ امور سند
در زندان ھستند، طرح مطالبات صنفی، دموکراتیک و 
مطالباتی کھ درواقع رژیم را مورد سؤال قرار می دھند، 

.از جملھ مطالبۀ کنترل کارگری

این مطالبات را ما بھ درجات مختلف و در جاھای مختلف 
اما، این ھا .در دھھ ھای گذشتھ در ایران مشاھده کردیم

تداوم نیافتھ اند و این کمیتھ ھا درواقع کمیتھ ھای نبودند 
بنابراین یکی از وظایف اصلی ما .کھ پایدار باقی بمانند

در شرایط کنونی، تمرکز بر این کمیتھ ھا و ساختن این 
کارھای این کمیتھ ھا .است)اگر وجود ندارند(کمیتھ ھا 

نھ متمرکز باشد، باید در سطح یک محلھ و یا یک کارخا
بھ این مفھوم کھ تجاربی کھ کسب می کنند، با دستگیری 
چند نفر و یا تقلیل مبارزات در یک مقطع،  از میان 

این تجارب درواقع باید در سطح محلی و در .نرود
از طرف دیگر این کمیتھ ھا، .سطح کارخانھ باقی بماند

کمیتھ ھای مخفی خواھند بود کھ دست بھ یک سلسلھ 
ارھای متنوع می زنند، یعنی این کھ ھم در امور صنفی ک

کارگران در منطقھ و محل کارشان درگیر می شوند و ھم 
این کھ در ارتباط با مطالبات دموکراتیک از قبیل آزادی 
زندانیان سیاسی و کارگرانی کھ دستگیر می شوند، اقدام 
می کنند و ھم این کھ در درون خودشان بھ یک سلسلھ 

ی نظری و بین المللی و تجارب بین المللی و آموزش ھا
و تجارب .تاریخی جنبش کارگری دامن می زنند

خودشان را در درون خود حفظ، تعمیق و متمرکز می 
.کنند؛ و بھ بقای خود برای مدت طوالنی ادامھ می دھند

اما از طرف دیگر، جنبۀ دیگری است کھ این کمیتھ ھا بھ 
است کھ این کمیتھ ھا در و آن ھم این.خود خواھد گرفت

در .سطح سراسری باید نقش ھماھنگی با ھم را ایفا کنند
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پیش، عدم ھماھنگی یکی از مسائل و معضالتی بود کھ 
سبب شد تشکیل یک حزب و تشکیالت سراسری عملی 

بھ این ترتیب کھ اگر در کارخانھ ای تجاربی کسب .نشود
ھای دیگر شد، واضح است کھ این تجربھ باید بھ کارخانھ

منتقل شود، و از این طریق در محالت کارگری دیگر، 
از درس ھای آن کارخانۀ اخص استفاده شود، کھ دیگر 
آن اشتباھات کھ رخ داده تکرار نشود و اگر تجارب غنی 
کسب شده، دوباره در کارخانھ ھای دیگر استفاده و 

الزمۀ عملی شدن این امر آن است کھ این .تکرار شود
در گذشتھ .ی مخفی بھ شکلی با ھم مرتبط شوندکمیتھ ھا

ما شاھد این بودیم کھ وقتی در کارخانھ ای تظاھراتی می 
شد، ھیچ نوع ھمبستگی سراسری از سوی کارگران 

چون اوالً شاید در مورد .کارخانجات دیگر اعالم نمی شد
)مثالً در کردستان(وقوع آن اتفاق در کارخانھ ای خاص 

این کھ اصوالً اگر باخبر ھم بودند، بی خبر بودند و یا
حساسیت زیادی نشان ندادند، یعنی امور مشخص کار 
خودشان بوده کھ مسألۀ اصلی آن ھا بھ شمار می رفتھ 

.است

اما با این روش، یعنی روش ھماھنگ کردن کمیتھ ھای 
مخفی، امور یک کارخانۀ مشخص، امور کل کارگران 

ا یک دیگر در تمام خواھد بود و کارگران با ھمبستگی ب
مسائل سھیم خواھند شد، ھم انتقال تجارب و ھم انتقال 
نظریات سیاسی، تاریخی و ھمچنین تجارب بین المللی، و 

.ھم در ارتباط با اعالم ھمبستگی با دیگران کارگران
برای این کھ این کار شدنی شود، یعنی برای این کھ کمیتھ 

قع بتوانند آن ھای مخفی سراسری شوند، و نھایتاً دروا
نطفھ ھای اولیۀ حزب پیشتاز کارگری را ایجاد بکنند، 

و آن .است»سازمانده«و »ھماھنگ کننده«نیاز بھ 
سازمانده ھم چیزی نیست غیر از یک نشریۀ کارگری 

این نشریھ در شرایط اختناق، درواقع نقش .مخفی
این نشریھ، نشریھ ای خواھد بود .سازمانده ایفا می کند

رب تک تک کارخانھ ھا را در درون خودش کھ تجا
قطارھای کارگران کھ در منعکس می کند و بنابراین ھم

کارخانھ ھای دیگر ھستند، از تجربۀ این کارخانۀ اخص 
.مطلع می گردنند و مورد استفاده قرار می دھند

.ھمچین این کمیتھ ھا اعتصابات را ھماھنگ می کنند
انیان سیاسی، علیھ مثالً، اعتصاباتی در دفاع از زند

اجحافاتی کھ در یک کارخانھ در حق کارگران روا داشتھ 

می شود، و ھمچنین دفاع از حقوق کل طبقۀ کارگر در 
یکی از ابزارھای مھم و یکی از وظایف .داخل ایران

اصلی این کمیتھ ھای سراسری ھماھنگ شده، درواقع 
سازماندھی اعتصاب عمومی است؛ اعتصاب عمومی کھ 

.نی این رژیم سرمایھ داری را تدارک می بیندسرنگو
بنابراین این ھماھنگی، بھ معنای گسترش ارتباطات این 
کمیتھ ھا است از طریق یک ارگان سراسری کھ می تواند 

بھ این ترتیب شرایطی آماده .بھ صورت مخفی ایجاد شود
می گردد کھ نطفھ ھای اولیۀ یک حزب پیشتاز کارگری 

این یکی از مسائل اصلی شرایط بنیان گذاشتھ شود و
.کنونی است

بنابراین در وضعیت کنونی اوالً این تصور کھ رژیم 
پایدار است و نقش ارعاب کننده اش موفق بوده، باید کنار 
گذاشتھ شود، زیرا کھ چنین نیست و این رژیم با اتکا بھ 
یک اقلیتی درحال سرکوب و ارعاب است و دلیل این کھ 

خود ادامھ داده، قدرت رژیم نیست، این رژیم بھ حیات
بلکھ عدم سازماندھی جنبش کارگری است و وجود 
افتراق در درون پیشگامان انقالبی و کارگری در داخل 

.ایران بوده 

افتراق ھا، حذف گرایی ھا، از پشت خنجر زندن ھا، بھ 
جان ھم افتادن این یا آن کمیتھ، نداشتن یک سیاست 

عدم تقویت کمیتھ ھای صحیح اتحاد عمل سراسری، 
مخفی کارگری و عدم گسترش این کمیتھ ھای مخفی در 
شکل سراسری، تمام این ھا کمک می کند کھ این رژیم 

.پابرجا باقی بماند و طبقۀ کارگر دچار بحران گردد
بنابراین بحرانی کھ در درون رھبری جنبش کارگری 

ھ ایجاد شده، مستقیماً ارتباط بھ قدرت دولت ندارد، بلک
مرتبط بھ عدم سازماندھی و نداشتن یک کاِر با نقشھ و 

این امر شدنی .سازماندھی شدۀ سراسری بوده است
.نیست، مگر با ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری

بدیھی است کھ حزب پیشتاز کارگری فوری و بھ شکل 
حزب پیشتاز کارگری، اوالً .لحظھ ای ساختھ نمی شود

ریق درگیری پیشروان باید در دل طبقۀ کارگر از ط
کنندکارگری و ھمراه با متحدینی کھ خودشان انتخاب می

چھ در طیف روشنفکران، و چھ در طیف ملیت ھا و (
.ساختھ شود)زنان و دانشجویان روشنفکر و دانشگاھی

ثانیاً این حزب باید از طریق مبارزات عملی کارگری 
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طریق در سطح برنامھ ای و از»باال«ایجاد شود و نھ از 

این حزب درواقع حزبی است کھ از پایھ ساختھ .مذاکرات
.می شود

و (اگر قرار است کھ ساختھ شود حزب پیشتاز انقالبی
تنھا امید ما بھ این است کھ چنین حزبی تدارکات انقالب 
آتی را در راستای سرنگونی نظام سرمایھ داری و 

، حزبی است کھ )استقرار یک حکومت کارگری ایفا بکند
باید اوالً کارگری باشد و متشکل از کارگران پیشروی 
سوسیالیست، و ثانیاً بر اساس فعالیت ھای عملی روزمره 
ساختھ شود و آن فعالیت ھای عملی روزمره ھم تنھا از 

می تواند سازماندھی پیدا کمیتھ ھای عمل مخفیطریق 
کند؛ کمیتھ ھای عمل مخفی کھ در ابتدا تثبیت می شوند 

، و از طرف دیگر )ھر کارخانھ و ھر محلھدر درون (
ایجاد ھماھنگی سراسریخودشان را گسترش می دھند و 

نشریۀ این ھماھنگی سراسری از طریق یک .می کنند
.ایجاد می گرددسراسری مخفی

١٣٩٢اردیبھشت ۴

:توضیحات

منظور از تشکیل حزب پیشتاز کارگری، نھ تشکیل *
حزب کمونیست «و نھ تشکیل »حزب طبقۀ کارگر«

منظور مشخصاً حزبی است متشکل از .است»ایران
اقلیتی از پیشروان کارگری سوسیالیست کھ تدارک 

کارگران پیشرو، کارگری .انقالب کارگری را می بینند
ھستند کھ در جزر و مد، و عروج و افول مبارزات 
کارگری در صف مقّدم مبارزات ضّد سرمایھ داری قرار 

ی سرنگونی نظام سرمایھ داری و گرفتھ و بھ آگاھ
کارگران .جایگزینی آن با نظام سوسیالیستی رسیده اند

.پیشرو، مغزھای متفکر و رھبران عملی کارگران ھستند
کارگران پیشرو، کارگرانی ھستند کھ از آگاھی 
سوسیالیستی برخوردار بوده و از سازماندھان اصلی 

ست ھای ما بھ عنوان مارکسی.کارگران بوده و ھستند
.نیستیم»حزب طبقۀ کارگر«انقالبی، خواھان تشکیل 

زیرا در یک جامعۀ سرمایھ داری استبدادی نظیر ایران 
تشکیل چنین حزبی غیر ممکن است و  بھ عالوه حتی این 
حزب در کشورھای غربی نیز مبدل بھ جوالنگاه گرایش 

کھ تحت تأثیر ایدئولوژی ھیئت حاکم (ھای رفرمیست 

ای، امر تدارک با یک چنین حزب توده.ودمی ش)ھستند
حزب کمونیست «ھمچنین .انقالب غیر ممکن خواھد بود

تنھا در دورۀ اعتالی انقالب و دوران تسخیر »ایران
قدرت و وجود قدرت دوگانھ در جامھ بھ وجود خواھد 

حزب کمونیست ایران در نھایت برای سازماندھی .آمد
این حزب شامل .رددتسخیر قدرت کارگری باید تشکیل گ

اعتالی -اکثریت کارگران جامعھ است کھ از دورۀ پیشا
انقالبی بھ برنامۀ انقالبی حزب پیشتاز کارگری متقاعد 
.شده و در عمل در کنار این حزب قرار گرفتھ اند

گرچھ »کمیتھ ھای عمل کارگری«باید توجھ شود کھ **
ای در ابتدا بھ شکل خود انگیختھ و بھ وسیلۀ گرایش ھ

ھای عملی مختلفی شکل می گیرد کھ خواھان اقدام
مشترک ضّد سرمایھ داری بوده اند، اما با تمرکز و 

اتحاد عمل (تعمیق آن، این کمیتھ ھای عمل کارگری 
، بھ دو بخش مبدل می )کارگری با ساختاری مخفی

:گردند

ھا کھ گسترش آن(اول، کمیتھ ھای مخفی سوسیالیستی 
رک ساختن حزب پیشتاز کارگری را پس از دوره ای، تدا

این کمیتھ است کھ بر محور یک ).ریزی می کندبرنامھ
برنامۀ مشخص انقالبی در راستای سرنگونی رژیم و 

.شوداستقرار حکومت کارگری ایجاد می

دوم، کمیتھ ھای عمل مخفی بھ منظور اتحاد عمل کھ 
شامل گرایش ھای مختلف ضّد سرمایھ داری کارگری 

سوسیالیست ھا و سایر کارگران ضّد سرمایھ (دباشمی
).داری و فعال و مورد اعتماد

زیرا .این دو کمیتھ را از ابتدا باید از یک دیگر تمییز داد
کمیتۀ .ھر یک بھ منظور ھدف خاصی بھ وجود می آید

اول برای تدارک حزب پیشتاز کارگری و سرنگونی 
م یک سری رژیم تشکیل می شود؛ و کمیتۀ دوم برای انجا

.ھای عملی ضّد سرمایھ داریاقدام



١٥ حزب و کمیتۀ عمل کارگریحزب و کمیتۀ عمل کارگری

فھرستفھرستبازگشت بھ بازگشت بھ 

، ١٣٩٢اردیبھشت ١١،اول ماه مھۀدر آستان:توضیح
از سھ دھھ کسب پسزمان آن رسیده کھ کارگران پیشرو

از (تجارب مبارزاتی علیھ نظام سرمایھ داری
سازماندھی اعتصابات و تظاھرات، تا جاده بستن ھا و 

، بھ چشم انداز روشنی )ومارھا و غیرهطجمع آوری 
برای تحقق اھداف نھایی خود، یعنی پایان دادن بھ 
استیالی سرمایھ داری و استقرار حکومت کارگری، نایل 

این چشم انداز چیزی نیست مگر تشکیل حزب .دنآی
حث و تبادل نظر در مورد این برای ب.پیشتاز کارگری

ن از وضعیت کنونی، بحثی از آھدف و راه دستیابی بھ 
کھ نظر استطرف رفیق مازیار رازی ارائھ داده شده

.٢کارگران پیشرو را بھ آن جلب می کنیم

شورای دبیری گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران

***

:برای مشاھدۀ فایل تصویری بھ لینک زیر رجوع کنید٢
http://www.youtube.com/watch?v=ZCgKZT
p1l4M

با درود فراوان

رکسیست ھای من مازیار رازی ھستم از گرایش ما
است، ١٣٩٢اردیبھشت ١١انقالبی ایران؛ امروز 

مصادف با اول ماه مھ و از این رو این روز خجستھ را 
بھ تمام کارگران جھان باالخص کارگران شریف ایران 

در بحث پیش یادآوری کردم کھ یکی از .تبریک می گویم
مسائل محوری امروز ما در درون جنبش کارگری، باید 

و از این رو .حزب پیشتاز کارگری باشدتدارک برای
برای آغاز و تدارک این حزب پیشتار کارگری، اشاره 
ھایی بھ ساختن و تعمیق کمیتھ ھای عملی کارگری و 

در .ھمچنین گسترش و ھماھنگی میان این کمیتھ ھا داشتم
طول ھفتۀ پیش برخی از رفقا و دوستان سؤاالتی در 

ند کھ مایلم با شما در ارتباط با این موضوع از من کرد
سؤالی کھ مطرح شده، این است کھ مفھوم .میان بگذارم

دقیق این حزب پیشتاز کارگری چیست؟ آیا این ھمان 
حزب طبقۀ کارگر است؟ آیا این حزب کمونیست است؟ و 

یا حزبی دیگر؟

در پاسخ باید بگویم کھ این حزب، نھ حزب طبقۀ کارگر 
بھ این .ب کمونیستبھ مفھوم اعم کلمھ است و نھ حز

علت کھ حزب طبقۀ کارگر بھ شکل عمومی در شرایط 
رژیمی کھ حتی .کنونی ایران اصوالً قابل تحقق نیست

ھمراھان و بخشی از ھیئت حاکم را سرکوب می کند و 
بھ کنار می راند، مسلماً امکان ایجاد یک حزب مستقل از 
.دولت و حزب کارگری توده ای را ھم نخواھد داد

راین اصوالً در شرایط فعلی برنامھ ریزی برای بناب
ساختن چنین حزبی، یعنی حزب طبقۀ کارگر، یک 
استراتژی و یک برنامھ ریزی کامالً بی اساسی خواھد 

.بود

ی شمالی و امریکااضافھ بر آن در کشورھای اروپایی و 
ی جنوبی، در برخی از موارد کھ دولت امریکاھمچنین 

دموکراتیک، بر -متعارف بورژوایی، یعنی دولت بورژوا
مصدر امور قرار گرفتھ است، احزاب توده ای کارگری 

واضح است کھ بخش زیادی از .تأسیس می شوند
اعضای درون این احزاب و اکثریت آرای این احزاب از 

ورھا ھم این کارگران تشکیل شده اند؛ اما حتی در آن کش

http://www.youtube.com/watch?v=ZCgKZT
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احزاب اصوآلً امر تدارک انقالب برای سرنگونی دولت 
سرمایھ داری و استقرار دولت کارگری را در اھداف 

و اصوالً این احزاب نھایتاً بھ دلیل وجود .خود ندارند
ایدئولوژی ھیئت حاکم و غالب بودن آن در جامعھ، بھ 
یک احزاب رفرمیستی و بی در و پیکر، و احزابی کھ 

 فعالیت مستمر و مستقل از دولت را نمی توانند اصوالً 
.سازمان دھند، تبدیل می شوند

بنابراین آن چھ کھ ما از حزب پیشتاز کارگری مّد نظر 
از سوی دیگر این حزب .داریم، این نوع احزاب نیست

چون واضح است کھ حزب .کمونیست ھم نیست
یت اما در یک موقع.کمونیست باید در ایران تشکیل شود

خاصی در دوران پیشا انقالبی، در دوران اعتالی 
انقالبی، مشخصاً دورانی کھ قدرت دوگانھ در جامعھ 
وجود دارد، زمانی کھ اکثریت وسیعی از توده ھای 
کارگری متقاعد بھ یک برنامۀ انقالبی شده اند، در چنین 
دورانی کھ مسألۀ تسخیر قدرت مطرح می شود، واضح 

د رأسا بھ تشکیل حزب است کھ طبقۀ کارگر خو
این حزب نیز حزبی .کمونیست ایران مبادرت خواھد کرد

ھست کھ نھ تنھا تسخیر قدرت را سازمان می دھد، بلکھ 
مثًال.دوران انتقال را پس از تسخیر قدرت آغاز می کند

چنین حزبی چندین ماه پیش ١٩١٧در روسیھ در اکتبر 
ی ایجاد از تسخیر قدرت و سرنگونی دولت سرمایھ درا

شد و امر سازماندھی سرنگونی و تسخیر قدرت را بھ 
بنابراین حزبی کھ مّد نظر ماست، حزب .عھده گرفت

حزبی کھ مّد نظر ماست، حزبی .کمونیست ھم نیست
بھ این .است متشکل از اقلیتی از پیشروان کارگری

مفھوم کھ آگاه ترین و متعھدترین عناصر طبقۀ کارگر کھ 
لیت ھایی در گذشتھ دامن زده اند، از بھ یک سلسلھ فعا

طریق فعالیت مستمر خود بھ آگاھی ضّد سرمایھ داری و 
حتی آگاھی سوسیالیستی رسیده اند، بھ این آگاھی رسیده 
اند کھ این دولت اصوالً قابل اصالح نیست و باید کنار 
گذاشتھ شود، و بھ یک حکومت نوین کارگری جایگزین 

روج و افول مبارزات آن گردد و عناصری کھ در ع
طبقاتی نقش محوری و نقش مقدمی دارند، از تشکیل 

بنابراین .دھندگان حزب پیشتاز کارگری خواھند بود
دورانی کھ ما دوران تدارکات نامیده ایم، دورانی نیست 
کھ توده ھای طبقۀ کارگر بھ مفھوم اعم کلمھ درگیر 

واضح است کھ از .فعالیت ھای روزمرۀ سیاسی بشوند

ک طرف از سوی دولت مستبد سرکوب می شوند و از ی
طرف دیگر گرایش ھا و جریانات و احزاب بزرگ توده 
ای در درون جامعھ ای نظیر ایران اصوالً تحت شعاع و 
تحت تأثیر ایدئولوژی ھیئت حاکم قرار خواھد گرفت و 

بنابراین نام و .نمی تواند امر تدارکات را انجام بدھد
حزب مدنظر است و از لحاظ تعریفی کھ برای این

و »حزب پیشتاز کارگری است«تاریخی نیز چنین بوده، 
حزبی است .این نام منطبق ھست بھ ماھیت چنین حزبی

کھ از دل طبقۀ کارگر بیرون می آید، متشکل است از 
عناصر پیشرو و فعالین عملی و نظری طبقۀ کارگر، از 

لی طبقۀ افراد شناختھ شدۀ طبقۀ کارگر، از رھبران عم
کارگر کھ در عرضۀ مبارزاتی پس از دوره ای بھ این 
نتیجھ رسیده اند کھ رژیم، رژیم مستبد سرمایھ داری، باید 
سرنگون و از میان برداشتھ شود و با یک دولت و 

.حکومت نوین کارگری جایگزین گردد

در ارتباط با ساختن کمیتھ ھای عمل مخفی نیز سؤاالتی 
د کھ من بھ آن ھا ھم پاسخ خواھم در ھفتۀ گذشتھ مطرح ش

یکی از سؤاالت این ھست کھ آیا این کمیتۀ عمل .داد
مخفی یک کمیتۀ کارگری بھ شکل اعم آن است؟ یعنی این 
کھ کارگران با گرایش ھای مختلف و کسانی کھ در 
صحنۀ مبارزاتی ھستند می توانند در آن شرکت کنند؟ در 

طور بوده و باید پاسخ باید اشاره بکنم کھ تاکنون این
بھ این مفھوم کھ کمیتھ ھای عمل مخفی .ادامھ ھم بیابد

.اصوالً متشکل از گرایش ھای مختلف کارگری ھست
مثالً در درون این کمیتھ ھا می تواند گرایش ھای 
سوسیالیستی و مارکسیستی وجود داشتھ باشد، یا گرایش 

ھ ک.ھای آنارکوسندیکالیستی، سندیکالیستی یا آنارشیست
این ھا در عرصۀ مبارزاتی بھ شکل مخفی خود را 

در ، تدارک می دھند، اصوالً جنبش را ھدایت می کنند
صف مقدم مبارزه قرار می گیرند، اطالعیھ در می 
آوردند، سخنرانی می کنند، ارتباطات مشخص فردی در 
درون کارخانھ ھا و در درون محافل کارگری ایجاد می 

شکل گیری کمیتھ ھای مخفی این فاز اول.کنند و غیره
اما برای تدارک حزب پیشتار کارگری .کارگری است

یعنی عمالً .نیاز بھ کمیتھ ھایی مخفی فراتر از این ھاست
پس از دوره ای از دل فعالیت ھا کمیتھ ھای عمل مخفی 
کنونی و یا آن چھ کھ در دورۀ آتی تشکیل می شود، دو 

:نوع کمیتھ بیرون می آید
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ی کھ بر اساس اتحاد عمل گرایش ھای مختلف کمیتھ ھای

کارگری شکل می گیرند، یعنی با گرایش ھای موجود 
طبقۀ کارگر یک سلسلھ فعالیت ھای عملی را با ھم 

ما بھ این می گوییم کمیتھ ھای عمل .سازمان می دھند
اما فراتر از این کمیتھ .مخفی برای اتحاد عمل کارگری
ود آیند کھ این ھا اصوالً ھای ویژۀ مخفی ھم باید بھ وج

کمیتھ ھایی ھستند متشکل از گرایش ھای کمونیستی، 
گرایش ھای سوسیالیستی انقالبی، مارکسیستی انقالبِی 

نقش این کمیتھ ھای مشخص در واقع .پیشروان کارگری
تدارک ساختن حزب پیشتاز انقالبی بھ شکل سراسری 

بری در نتیجھ یک کارگر کمونیست کھ در مقام رھ.است
عملی طبقۀ کارگر قرار گرفتھ و بھ دلیل مطالعات یا 
تجارب عملی کھ خود حاصل کرده، خود را بھ عنوان 

زمان در دو نوع کمونیست می داند و می شناسد، ھم
کمیتھ ای کھ وارد اتحاد عمل ھا با .کمیتھ شرکت می کند

سایر گرایش ھای غیرمارکسیست، مثل گرایش ھای 
لیستی یا آنارکوسندیکالیستی و غیره آنارشیستی یا سندیکا

می شود، و کمیتۀ اخص خودش کھ در آن فعالیت ھا و 
این .امور سیاسی فراتری را جلو می برد، شکل می دھد

-کمیتھ ھا خودش شامل یک سلسلھ فعالیت ھای آموزشی
منتقل کردن تجارب بین المللی و .نظری ھم خواھد بود

تئوری ھایی تجارب تاریخی جنبش کارگری و بررسی
کھ مستلزم ساختن آن حزب پیشتاز انقالبی ھست، خواھد 

بھ عبارت دیگر این دو کمیتھ کھ می توانند در کنار .بود
ھم وجود داشتھ باشند، یکی بھ طور اخص نھ تنھا فعالیت 
ھای روزمرۀ عملی را سازمان می دھد، بلکھ خودش را 

تھ ھا آماده می کند برای ھماھنگ کردن خود و سایر کمی
بھ منظور تدارک ایجاد حزب پیشتاز کارگری و 

.سازماندھی انقالب

بنابراین در مرحلھ ای کھ امروز ما در آن ھستیم، ممکن 
است از زاویۀ فعالیت ھای عملی مشخص، وجھ تمایز 
زیادی میان کارگران پیشرو وجود نداشتھ باشد، ولی بھ 

ین کارگری مثالً بین فعال.تدریج این تمایز ایجاد می شود
آنارکوسندیکالیست یا آنارشیست و کارگران مارکسیست 

این تمایز بھ این علت ایجاد می شود کھ برخی .انقالبی
در درون جنبش کارگری، از درون پیشروان کارگری 

لذا آن ھایی .اعتقاد بھ ساختن حزب پیشتاز انقالبی ندارند
حکھ اعتقاد بھ ساختن حزب پیشتاز انقالبی دارند، واض

است کھ باید کمیتھ ھای مجزایی ایجاد کنند کھ فراتر از 
بنابراین وظایف .کمیتھ ھای مشخص اتحاد عمل برود

کمونیست ھا، وظایف مارکسیست ھای انقالبی، برای 
از یک سو، درگیری در .دوره ای دوگانھ خواھد بود

فعالیت مشترک بر اساس اتحاد عمل با سایر گرایش ھای 
و از سوی دیگر تدارک برای ساختن ضّد سرمایھ داری،

کیمتھ ھای ویژۀ کمونیستی کھ خود را برای ایجاد حزب 
و این تمایز بھ نظر من .پیشتاز کارگری آماده می کنند

گرچھ در شرایط کنونی زیاد معلوم و مشخص نیست، 
منتھا در مراحل بعدی کھ این کمیتھ ھا وارد فعالیت ھای 

پیشتاز کارگری می مشخص در ارتباط با ساختن حزب 
از این نقطھ نظر خوب .شوند، کامالً روشن خواھد شد

ھست کھ کارگران پیشرو کمونیست از ھم اکنون برنامھ 
ریزی ھای خود را در امر دخالتگری بھ شکلی ببینند کھ 
از یک سو با سایر گرایش ھای فکری وارد اتحاد عمل 
ھا شوند و از سوی دیگر کمیتھ ھای اخص کمونیستی 

.ود را برای ایجاد حزب پیشتاز تدارک ببینندخ

پیش به سوي

حزب پیشتاز کارگري
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مصاحبۀ میلیتانت با مازیار رازی

فھرستبازگشت بھ 

رفیق مازیار اخیراً مباحثاتی در مورد تشکل ھای :پرسش
کارگری و نقش سندیکاھا در جنبش کارگری میان مستقل

شما در این .برخی از فّعاالن کارگری باز شده است
.مورد مقاالت متعّددی در طی سالیان گذشتھ نگاشتھ اید

در ابتدا توضیحاتی در مورد مفھوم رایج تشکل مستقل از 
.دیدگاه سازمان ھای سنتی بدھید

یا »حزب«کھ -از دیدگاه سازمان ھای سنتی:پاسخ
عموماً درک مشخص  -خود را نقداً ساختھ اند»سازمان«

از دیدگاه آنان .و مشترکی از طرح این شعار دارند
و »کمونیستی«فّعالیت سیاسی بر دو محور خاّص 

کھ »کمونیستی«اّول، کار.تقسیم می شود»دموکراتیک«
مربوط بھ سازمان سیاسی خود آنان بوده و براساس 

بھ .الت خاّص خودشان متمرکز شده استبرنامھ و تشکی
زعم آنان گرایش ھای سیاسی موجود، دچار بحران بوده 
و صرفاً خود آنان ھستند کھ پاسخگوی نیازھای جامعھ 

از این رو از کارگران کمونیست می خواھند .می باشند
کھ بھ سازمان آنان بپیوندند و مبارزات سیاسی و 

دّوم، کار .انجام دھندتشکیالتی را در درون سازمان آنان
تشکل ھای «است کھ شامل کار در درون »دموکراتیک«

.می شود)و سایر تجّمع ھا(»مستقل کارگری
ھای این سازمان ھا برای نفوذ و کسب مقام »کمونیست«
، وارد این تجّمع ھا شده و دخالت »رھبری«
بھ اعتقاد آنان چنین .را انجام می دھند»دموکراتیک«

تنھا در صورتی موفقیت نھایی خواھند یافت تشکل ھایی 
اعضای .آنان درآیند»کمونیستی«کھ بھ انحصار سازمان 

کارگر این سازمان ھا در واقع برای ساختن و پیش برد 
فّعالیت ھای تشکل ھای کارگری بھ درون آن ھا نمی 

سایر کارگران بھ آن ھا راه »رھبری«روند، بلکھ برای 
ھم در صورت عدم توفیق در و در مواردی .می یابند

.ھدف ھای خود، بھ تخریب این تشکل ھا دست می زنند
بدیھی است کھ چنین روشی از مداخلھ نھ تنھا غیراصولی 
و انحصارگرایانھ است، بلکھ بھ تفرقۀ ھر چھ بیشتر تجّمع 

کارگران متعلق بھ این .ھای کارگری منجر می شود

ز کارگران در سازمان ھا خود را تافتھ ای جدا بافتھ ا
تشکل ھای کارگری می پندارند و در مقابل، سایر 

.کارگران بھ آنان بھ چشم افرادی جدا از خود می نگرند

موضع مارکسیست ھای انقالبی چگونھ است؟:پرسش

روش برخورد کمونیست ھای انقالبی در درون :پاسخ
از دیدگاه .تشکل ھای مستقل کارگری چنین نیست

ھای مستقل کارگری ابزاری الزم و کمونیست ھا، تشکل
حتی اگر تحت -ضروری اند، و گسترش و تکامل آن ھا

بھ پیشبرد مبارزات ضّد  -کنترل کمونیست ھا نباشند
در نتیجھ کمونیست .سرمایھ داری کمک شایانی می کند

ھای انقالبی ھمواره بایستی بھ طور جّدی در جھت 
ای لحظھ بدون توقع ھ -ساختن و گسترش این تشکل ھا

ھر چھ تشکل ھای مستقل کارگری .مبادرت کنند-ای
گسترده تر و متشکل تر باشند، نھایتاً توازن قوای 

و علیھ دولت )و کّل چپ(بھ نفع طبقۀ کارگر  -طبقاتی
بنابراین تخریب و یا .تغییر می یابد-سرمایھ داری

مداخلھ در جھت تحمیل غیراصولی عقاید خود بر این 
تشکل ھایی را در مقابل رژیم ھای تشکل ھا، چنین

.سرمایھ داری تضعیف می کند

موضع فّعاالن کارگری کھ تعلقی بھ این سازمان :پرسش
ھای سنتی ندارند، چیست؟

گرچھ اغلب فّعاالن کارگری بھ روش ھای سازمان :پاسخ
براساس تجربۀ خود، بھ -ھای سنتی آشنایی داشتھ و

آن فاصلھ گرفتھ از  -ایران٥٧خصوص پس از انقالب 
اند، اّما ھنوز بھ علت ناروشنی در مورد مفھوم تشکل 
ھای مستقل کارگری و زمان و چگونگی طرح آن و 
رابطۀ یک حزب کارگری با چنین تشکل ھایی، تحت 
تأثیر سیاست ھای ھمین گروه ھا قرار می گیرند و از 
ھمان روش ھای انحرافی بھ شکل ھای مختلف دنبالھ 

.روی می کنند

ر واکنش بھ سیاست ھا و روش ھای سازمان ھای د
سنتی، بسیاری از مبارزان کارگری بھ این نتیجھ رسیده 

در وھلۀ اّول یعنی »تشکل مستقل کارگری«اند کھ مفھوم 
از سازمان »جدا«و »مستقل«تشکل ھایی کھ می بایستی 

و از آن جایی کھ اکثر این سازمان ھا بھ .ھای چپ باشند
بنیاد گذاشتھ شده و یا اکثراً متشکل »رانروشنفک«وسیلۀ 
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اند، پس مفھوم تشکل مستقل کارگری »روشنفکران«از 

از »مستقل«بھ طور مشخص یعنی تشکل ھایی 
روشنفکران؛ تشکل ھایی کھ بھ وسیلۀ خود کارگران و 

.برای خود کارگران ساختھ شده اند

اّول، در این کھ تشکل ھای مستقل کارگری بایستی بھ 
)و یا در ابتدا کارگران پیشرو(خود طبقۀ کارگر وسیلۀ

تشکل«بدیھی است کھ .ساختھ شود، نباید تردیدی داشت
ھر چند ھم  -»روشنفکر«را یک عّده »ھای کارگری

ھم چنین .نمی توانند بھ طور واقعی تشکیل دھند-انقالبی
تشکل ھای کارگری بایستی مستقل از سازمان ھای 

توان آن ھا را بھ زائده ای از سیاسی باشند؛ یعنی نمی
.تبدیل کرد-ھر چند ھم انقالبی-یک یا چند سازمان چپ

اّما این واقعیت ھا بھ این مفھوم نمی تواند تلقی شود کھ بھ 
اعضای -برای حفِظ استقالل این تشکل کارگری-نحوی

کارگر یک یا چند سازمان چپ حق دخالت و یا فعالیت 
و گرنھ  -ا نداشتھ باشنددر درون چنین تشکل ھایی ر

.زیر سؤال می رود»استقالل«

چھ بھ طور انفرادی و (واضح است کھ ھر کارگر 
غیروابستھ بھ یک سازمان سیاسی و چھ وابستھ بھ یک 

بایستی قادر باشد تا )سازمان سیاسی با برنامۀ مشخص
عضو یک تشکل کارگری شود و آزادانھ و بدون 

-ر درون تشکل کارگریھمزمان با فّعالیت د-محدودیت
کارگران آگاه، .از عقاید و برنامۀ سازمان خود دفاع کند

خود، براساس فّعالیت و مبارزۀ اعضای درون تشکل 
ھای کارگری است کھ ھمرزمان شان را انتخاب می کنند 

چنان چھ اعضای کارگر .و نھ وابستگی سیاسی آن افراد
باشندیک سازمان سیاسی خاص آن چنان فعالیتی داشتھ

کھ از سوی سایر کارگران بھ اکثریت رھبری یک تشکل 
کارگری انتخاب شوند، نمی توان با روش ھای 

زیر لوای وابستگی -بوروکراتیک و غیراصولی آنان را
محکوم و اخراج و یا منزوی -بھ یک سازمان خاص

.کرد

اگر امروز جنبش کارگری ایران بھ چنین وضعیت 
ازمان کارگری کھ در اسفباری دچار شده کھ یک س

برگیرندۀ بخش قابل مالحظۀ کارگران پیشرو باشد، وجود 
نداشتن «ندارد، این امر نباید بھ این معنی تلقی شود کھ 

از محسنات یک کارگر کمونیست »تعلقات سازمانی

»راست«و »چپ«اگر سازمان ھای سیاسی بھ .است
دزده و ھیچ یک بدیلی انقالبی تشکیل نداده اند، نبای

پیشُروی کارگری را بھ این نتیجھ برساند کھ بدون برنامۀ 
و صرفاً متکی بر تشکل ھای -سیاسی و سازمان سیاسی

می توان انقالب آتی را سازماندھی -مستقل کارگری
.کرد

دّوم، بنابر تجربۀ جنبش کارگری در سطح بین المللی، 
تشکل ھای مستقل کارگری صرفاً یک مفھوم دارند و آن 

اگر .قالل آنان از سازمان ھای بورژوایی استھم است
بورژوازی برای حفظ منافع خود تشکل ھای خود را بھ 

»مستقل«وجود می آورد، طبقۀ کارگر ھم تشکل ھای 
آنان کھ مدافع یک جامعۀ طبقاتی اند و .خود را نیاز دارد

بھ طور متشکل در یک سازمان طرفدار رژیم سرمایھ 
نند در درون یک تشکل کارگری داری فّعال اند، نمی توا

کارگران پیشرو در جھت استقالل خود از .راه داده شوند
طبقۀ متخاصم بایستی اصرار داشتھ باشند و نھ عقاید 

در شرایطی کھ چنین (سازمان ھای کمونیستی متفاوت 
).سازمان ھایی وجود داشتھ باشند

، و بھ نوعی »روشنفکر«و »کارگر«سّوم، بحث بر سر 
ی سفت و سخت میان این دو، یک بحث انتزاعی مرزبند

است کھ برخی بھ راه انداختھ اند و ھیچ نتیجھ ای جز 
.تفرقھ انگیزی در صفوف جنبش کارگری ندارد

و »فکری«بورژوازی سنتاً کار اجتماعی را بھ کار 
را صاحب امتیاز »روشنفکران«تقسیم کرده و »یدی«

از تقسیم کار، می این عّده با ھمین روش.قلمداد می کند
در صورتی .را صاحب امتیاز کنند»کارگران«خواھند 

کھ ھدف باید از بین بردن ھرگونھ امتیاز انحصاری در 
مارکسیست ھای انقالبی بھ این گونھ تقسیم .جامعھ باشد

در جامعۀ سرمایھ داری دو .کار اجتماعی اعتقادی ندارند
).یابورژوازی و پرولتار(طبقۀ اصلی وجود دارد 

.ایدئولوژی حاکم در جامعھ، ایدئولوژی طبقۀ حاکم است
عقاید و تبلیغات سرمایھ داری در تمام سطوح جامعھ از 

در نتیجھ در چنین .جملھ مابین کارگران رخنھ می کند
.جوامعی خط طبقاتی بھ طور سیاه و سفید تقسیم نمی شود

ین الزاماً ضّد انقالبی نیستند و ھم چن»روشنفکران«کلیۀ 
کلیۀ کارگران بھ منافع دراز مّدت خود بھ طور یک 

برخی از کارگران تحت تأثیر .پارچھ واقف نمی شوند
ایدئولوژی طبقۀ حاکم قرار گرفتھ، و برعکس برخی از 
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در نتیجھ .روشنفکران بھ صفوف طبقۀ کارگر می پیوندند

آن چھ برای جنبش کارگری بایستی اھمیت داشتھ باشد، 
است و چھ کسی »کارگر«کسیاین نیست کھ چھ

، آن چھ مھم است اینست کھ چھ فردی »روشنفکر«
یعنی کسی کھ بھ منافع دراز مّدت طبقھ (»مبارز انقالبی«

برای مثال در ایران، .است)کارگر در عمل وفادار باشد
نکرده، اّما »یدی«کسی کھ یک روز در عمر خود کار 

حکومتخواھان سرنگونی رژیم و جایگزینی آن با 
و در عمل ھم در این جھت گام بر می (کارگری است 

است و از طرف دیگر فردی »مبارز انقالبی«یک )دارد
کھ تمام عمر خود کار مشقت آمیز در کارخانھ کرده و 
امروز در صف حزب هللا قرار دارد و مدافع رژیم است، 

.نیست»مبارز انقالبی«یک 

ھای سیاسی، اضافھ بر این، ھمان طور کھ در سازمان
، در تشکل »کارگر«وجود دارد و ھم »روشنفکر«ھم 

ھای کارگری ھم پس از دوره ای عّده ای از کارگران 
رھبران «پدید می آیند کھ دیگر کار یدی نمی کنند و بھ 

اتحادیھ ھای کارگری در .تبدیل می شوند»حرفھ ای
یا (زده »روشنفکر«غرب بسیاری از این قبیل کارگران 

کسانی کھ بھ کلی .را در درون خود دارد)اتبوروکر
ھستند، چرا اعتراضی بھ حضور »روشنفکران«مخالف

این گونھ عناصر در درون تشکل ھای کارگری نمی 
کنند؟ بدیھی است کھ تقسیم بندی مبارزان کمونیست بھ 

یک بحث کاذب است کھ کمکی »کارگر«و »روشنفکر«
-شرو نمی کندبھ اتحاد و استحکام صفوف کارگران پی

ھمان طور ایجاد تفاوت بین کارگر سفید و سیاه، ایرانی و 
.عرب

الزم »روشنفکر«و »کارگر«می گویند کھ تمایز بین 
است، چون تمام بالھا را روشنفکران بر سر جنبش 
کارگری ایران آوردند؛ و اگر کارگران بھ حال خود رھا 

حث ھم این ب.شده بودند وضعیت بھ این وخامت نمی بود
مسبّب اصلی شکست انقالب ایران .ناصحیح است

و برنامھ ھای »چپ«سیاست ھای اشتباه سازمان ھای 
این برنامھ ھا را صرفاً .انحرافی آنان بوده است

بھ درون جنبش کارگری نیاوردند، بلکھ »روشنفکران«
عضو این سازمان ھا بھ درون جنبش »کارگران«

گیری از تجارب برای درس .کارگری منتقل کردند
.گذشتھ، بایستی بھ ریشۀ مسألھ پرداخت

»سندیکا«چھارم، مفھوم تشکل کارگری صرفاً محدود بھ 
در اغلب نوشتھ ھا، از .و یا اتحادیۀ کارگری نمی شود

سندیکای «و »تشکل مستقل کارگری«واژه ھای 
اتحادیۀ .بھ یک مفھوم استفاده می شود»کارگری

ھای تشکل مستقل کارگری کارگری صرفاً یکی از شکل
تشکل مستقل کارگری، تشکلی است کھ کارگران .است

درگیر مبارزۀ مشخص کارگری برای پیشبرد مبارزۀ 
در دوره ھای اعتالی مبارزات و .خود ایجاد می کنند

ایجاد روزنھ ھای دمکراتیک، تشکل ھای کارگری بھ 
.ظاھر می شوند)اتحادیھ ھای سراسری(سندیکاھا شکل
دوره ھای اعتالی انقالبی، تشکل ھای کارگری خود در 

»شوراھای کارگری«را بھ عالی ترین شکل خود یعنی 
بھ نمایش می گذارند و در دوره ھای رکود مبارزات 

و غیره شکل کمیتھ ھای عمل مخفیطبقاتی و سرکوب، 
.می گیرند

آیا طرح شعار تشکل ھای مستقل کارگری :پرسش
امروزه ضروری است؟

بدیھی است کھ یکی از تبلیغات اصلی ھر سازمان :پاسخ
و یا تشکلی کھ خود را مدافع طبقۀ کارگر اعالم می دارد، 
بایستی بر ضرورت ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری 

چون کھ در نھایت، رھایی طبقۀ کارگر .تأکید داشتھ باشد
بھ دست خود طبقۀ کارگر و با اتکا بھ نیروی خود آن و 

بنابراین طرح شعار .تکشان صورت می گیردسایر زحم
یعنی ھر تشکلی (»زنده باد تشکل ھای مستقل کارگری«

کھ کارگران برای پیشبرد مبارزات خود الزم تشخیص 
.درست می باشد)می دھند و مستقل از بورژوازی است

فراتر رفت و روشن کرد شعار عاماّما، بایستی از این 
چھ باید باشد؟ )مروزا(جنبش کارگری شعار خاّص کھ 

.بر سر این موضوع اختالف وجود دارد

تحت وضعیت فعلی سیاسی ایران، بھ طور عمومی دو 
یکی بر تداوم سازماندھی کمیتھ ھای .برخورد وجود دارد

عمل مخفی تأکید کرده و دیگری بر سازماندھی علنی و 
برای تشخیص روش ).اتحادیھ ھا(سراسری کارگری 
ارگری، باید تحلیلی از ماھیّت رژیم صحیح سازماندھی ک

رژیم فعلی یک رژیم سرمایھ داری است .ارائھ داده شود
»طالیی«کھ در بھترین حالت آرزوی بازگشت بھ دوران 

نظام سرمایھ داری متکی بر  -شاه را در سر می پروراند



٢١
امپریالیزم کھ از طریق سرکوب و اختناق قادر بھ 

رژیم ھمانند رژیم شاه ھیچ این .استثمار طبقۀ کارگر باشد
مانند(»دموکراتیک«گاه قادر بھ اعطای آزادی ھای 

ایجاد گشایش ھای .نخواھد بود)دولت ھای غربی
دموکراتیک فوراً بھ بھای سرنگونی رژیم تمام می شود 

بحران ).ھمان طور کھ در مورد رژیم شاه چنین شد(
تیاقتصادی این قبیل رژیم ھا آن چنان شدید است کھ ح
با.تحمل آزادی نسبی و کوتاه مّدت را ھم نخواھند داشت

این وصف، ماھیت ضّد کارگری رژیم بھ این مفھوم 
نیست کھ تشکل ھای ظاھری کارگری ھم مطلقاً شکل 

برعکس گاھی ھمین رژیم، بھ علل مختلف، .نمی گیرند
اّما این امر بھ .تشکل ھای کارگری را بھ وجود می آورد

رژیم نیست، بلکھ سیاست مشخص »عقب نشینی«علت
و .تھاجم بھ کارگران است از طریقی دیگر

اتحادیھ ھای «ھایی کھ ھم ایجاد می شوند، »اتحادیھ«
نمایندگان رژیم ھم در آنان شرکت داشتھ و -ھستند»زرد

مثالً ایجاد تشکل ھای کارگری در (کامالً تحت کنترل اند 
).»لی کارسازمان بین المل«دورۀ خاتمی با ھمکاری 

بدیھی است کھ شعار کارگران پیشرو نمی تواند تبلیغ 
ھمچنین واضح است .برای ایجاد چنین تشکل ھایی باشد

کھ در عین حال کارگران پیشرو در صورت وجود چنین 
بایستی از آنان برای پیشبرد امر مبارزاتی -تشکل ھایی

اّما، برای انجام موفقیت آمیز چنین .خود استفاده کنند
منطبق-اری، کارگران بایستی تشکل ھای مستقل خودک

این تشکل ھا چیزی .را ساختھ باشند-با وضعیت فعلی
طی سال ھای گذشتھ کارگران پیشرو  -جز تشکل ھایی کھ

-برای سازماندھی مبارزات ضّد رژیمی نقداً ساختھ اند
این تشکل ھا را می توان کمیتھ ھا .نمی تواند باشد

تنھا تضمین ادامۀ فّعالیت ھای .نامیدعمل مخفی)محافل(
ایجاد، احیا و گسترش )چھ مخفی و چھ علنی(کارگری 

طی  -گرچھ چنین کمیتھ ھایی نقدا ً.چنین کمیتھ ھایی است
ساختھ شده اند، اّما ھنوز یا ھمھ جا ایجاد -چند سال گذشتھ

بنابراین ھنوز یکی از .نشده اند و یا ھماھنگ نیستند
گران پیشرو، احیا، ایجاد و گسترش وظایف اصلی کار

ھر چھ این کمیتھ ھای عمل مخفی .چنین کمیتھ ھایی است
چھ (بیشتر و سازمان یافتھ تر باشند، امکانات مبارزاتی 

.بیشتر می شوند)مخفی و چھ علنی

مانند تشکیل اتحادیھ ھای -»ایده آل«طرح شعارھای 
بدون -کارگری زیر چکمھ ھای دیکتاتوری آخوندی

شتوانۀ عملی، صرفاً بھ یک تبلیغات تو خالی دھن پُر کن پ
اگر گرایش ھای طرفدار طبقۀ کارگر .تبدیل می شود

خود تاکنون نتوانستھ اند در تشکیل حتی یک کمیتۀ عمل 
دخالت داشتھ باشند، چگونھ می )چند نفری(مخفی

خواھند میلیون ھا کارگر را در اتحادیھ سازمان دھند؟ 
حتی اگر تحت چنین رژیمی (رگری اتحادیھ ھای کا
نیازی بھ تبلیغات گروه ھای سیاسی )امکان پذیر باشد

خود ).آن ھم گروھایی کھ عمدتاً در خارج ھستند(ندارد 
کارگران در وضعیت مشخص بھ ایجاد چنین تشکل ھایی 

آن چھ گروه ھای سیاسی و پیشروان .دامن می زنند
عطوف کنند، کارگری می بایستی توّجھ خود را بدان م

زیرا کھ .چنین اتحادیھ ھایی استستون فقراتایجاد 
حتی اگر رژیم بھ اتحادیھ ھای واقعی تن دھد، این امر 
موقتی خواھد بود و بھ ھمان سرعت می تواند آن ھا را 

البتھ پس از شناسایی مبارزان کارگری و (تعطیل کند 
اگر چنین شد باید چکار ).دستگیری و یا اعدام آن ھا

رد؟ آیا بایستی دوباره سال ھا انتظار کشید تا نسل ک
جدیدی از کارگران اقدام بھ ساختن تشکل ھای کارگری 
مخفی خود کنند؟ واضح است کھ مسألۀ امروزی ما 
ساختن نطفھ ھای محکم و مخفی تشکل ھای کارگری 
است، کمیتھ ھایی کھ بتوانند در ھر وضعیتی خود را 

ی خود تعیین می کنند کھ چنین کمیتھ ھای.سازمان دھند
چگونھ بھ سندیکاھای کارگری و یا ھر تشکل دیگری 

.پاسخ دھند

نقش حزب کارگری در ایجاد تشکل ھای مستقل :پرسش
کارگری چیست؟

و (در برخورد با مسألۀ تشکیل حزب طبقۀ کارگر :پاسخ
، ھمچنین، دو )رابطۀ آن با تشکل ھای مستقل کارگری

، بر این نظر است کھ ولیا.روش متفاوت وجود دارد
حزب طبقۀ کارگر را می توان در ابتدا جدا از پیشروان 

آنان را متقاعد بھ  -طی دوره ای-کارگری ساخت و سپس
گروه ھای سنتی ایرانی عموماً .پیوستن بھ آن حزب کرد

چنین روشی را اتخاذ کردند و برداشتی نادرست و 
، بر دومی.مکانیکی از یک حزب کارگری انقالبی دارند

این اعتقاد است کھ حزب طبقۀ کارگر بایستی از درون 
عناصری از .تشکل ھای مستقل کارگری بھ وجود آید



٢٢
سابقۀ جنبش کارگری بھ خصوص پس از مشاھدۀ 
عملکرد سازمان ھای موجود در انقالب و پس از آن بھ 

.چنین نتیجھ ای رسیده اند

نقطۀ.در واقع این دو برخورد، دو روی یک سکھ ھستند
با توّجھ بھ ساختن  -مشترک ھر دو اینست کھ ھیچ یک

مابین پیشُروی سھ گانۀبھ ارتباط تنگاتنگ  -حزب
رھبران طبیعی (»کارگران روشنفکر«کارگری یا 

روشنفکر «، پیشگام انقالبی یا )وعملی جنبش کارگری
، و )رھبران نظری و سیاسی جنبش کارگری(»کارگری

.، توّجھ خاص نمی کنندو زحمتکشتوده ھای کارگر
دستۀ اّول، دستۀ دّوم را متھم بھ داشتن انحرافات 

می کند و گروه دّوم، اّولی را متھم بھ »سندیکالیستی«
این دعوای کاذب بھ .»روشنفکرانھ«داشتن انحرافات 

مشکالت موجود پیشروی کارگری می افزاید و افتراق را 
.در درون جنبش کارگری تشدید می کند

»حزب«و یا »سازمان«اّول تصّور می کند کھ دستۀ 
روشنفکر «خود، مرکز جنبش کارگری است و با عّده ای 

بدون دخالت میان پیشروی کارگری »و کارگر انقالبی
و دستۀ دّوم با .می توان حزب طبقۀ کارگر اعالم کرد

بھ »کارگران«اتکا بھ سابقۀ کارگری خود می پندارد کھ 
ن نیاز بھ پیشگام انقالبی می توانند خودی خود نھایتاً بدو

صرف نظر از ناھمگونی سیاسی و (بھ طور جمعی 
مانند اتحادیۀ (از درون یک تشکل کارگری )درجۀ آگاھی

.، حزب خود را بسازند)کارگری

برخورد بھ گروه ھای سنتی از حوصلۀ این بحث خارج 
، در این )در مقاالت پیشین در این مورد نوشتھ ایم(است 

این عّده بھ درستی .دستۀ دّوممی پردازیم بھ نظر جا
ایراداتی بھ گروه ھای سنتی می گیرند و بر لزوم 
درگیری پیشروی کارگری در ایجاد حزب طبقۀ کارگر 

ایرادات بھ این .اّما خود، ایراداتی دارند.تأکید می کنند
.نظر چندگانھ است

میاّول، گرچھ طبقۀ کارگر در کل مورد استثمار قرار 
گیرد، اّما آگاھی طبقاتی بھ شکل یکپارچھ و ھمگون در 

در بین کارگران ھم، .کّل طبقۀ کارگر ایجاد نمی شود
در .گرایش ھای متفاوت و گاه متضاد مشاھده می شود

.درون تشکل ھای کارگری ھم ھمین وضعیت حاکم است
ایجاد حزب طبقۀ کارگر از درون «بنابراین، صحبت از 
بھ میان آوردن بحثی است »یتشکل ھای کارگر
در تاریخ جنبش کارگری کلیۀ حزب .غیرعملی و ناوارد

کھ از درون تشکل ھای مستقل بھ وجود »کارگری«ھای 
آمدند، بھ نحوی از انحاء منحط و یا بورژوایی شدند 

در واقع ).بریتانیا است»حزب کارگر«نمونۀ بارز آن (
لیھ، پیگیرانھ صرفاً بخشی از طبقۀ کارگر در مراحل اّو 

این بخش را می .از منافع کّل طبقۀ کارگر دفاع می کند
کارگرانی کھ در صف -نامید»پیشروی کارگری«توان 

مقّدم جنبش کارگری، صرف نظر از جزر و مّد 
این بخش رھبران طبیعی و -مبارزات، قرار می گیرند

.عملی کارگران ھستند

این .نقالبی دارددّوم، حزب طبقۀ کارگر، نیاز بھ برنامۀ ا
برنامھ بایستی ریشھ در تجارب تاریخی طبقۀ کارگر، نھ 

این .تنھا در ایران کھ در سطح بین المللی، داشتھ باشد
برنامھ بایستی متکی بھ تئوری انقالبی تکامل یافتۀ دو 

کارگرانی کھ روزی .قرن اخیر جنبش ھای کارگری باشد
مؤسسات ساعت در کارخانھ ھا و ادارات و ١٠تا٨

مشغول بھ کار مشقت بار ھستند، یک شبھ و بھ شکل 
طبقۀ .خودبھ خودی بھ این تئوری ھا دست نمی یابند

نیاز بھ تئوریسین ھای خود )ھمانند طبقۀ بورژوا(کارگر 
بدیھی است کھ این نظریھ پردازان کارگری می باید .دارد

بخش ھایی از .از درون خود طبقۀ کارگر بیرون آیند
ارگر در مبارزۀ ضد سرمایھ داری خود بھ آگاھی طبقۀ ک

بھ سخن دیگر آگاھی مبنی بر .سوسیالیستی می رسند
ضرورت سرنگونی نظام سرمایھ داری و جایگزینی آن 

اما این آگاھی بھ شکل خطی .با نظامی نوین سوسیالیستی
ھمان طور کھ آگاھی .و گسترده صورت نمی گیرد

بھ وجود می آید بھ سوسیالیستی در درون طبقۀ کارگر
ھمان نسبت توھم نسبت بھ سرمایھ داری در درون بخش 
دیگر بھ وجود می آید و این آگاھی بھ دست آمده از میان 

زیرا کھ بھ گفتۀ کارکس مارکس ایدئولوی غالب .می رود
در نتیجھ، .در جامعھ ھمانا ایدئولوژی ھیئت حاکم است

ارد کھ این آگاھی از ابتدا طبقۀ کارگر نیاز بھ تشکیالتی د
این .بھ دست آمده را محفوظ نگاه دارد و گسترش دھد

متشکل،حزب پیشتاز انقالبیتشکیالت چیزی نیست جز 
کھ (»روشنفکران کارگری«و »کارگران روشنفکر«از 



٢٣
و در عمل -خود را در خدمت جنبش کارگری گذاشتھ اند

این بنابر).ھم آزمون خود را بھ طبقۀ کارگر پس داده اند
رھبران (بایستی پیوندی میان آن بخش پیگیر طبقۀ کارگر 

رابطۀ .ایجاد شود -از ابتدا -و این روشنفکران)عملی
را نمی توان بھ »پیشگام انقالبی«و »پیشروی کارگری«

گرچھ این دو در ابتدا بھ طور .طور مصنوعی ایجاد کرد
دجداگانھ تشکیل می شوند، اّما بالفاصلھ بھ یکدیگر پیون

ھمھ از -می خورند و وجھ تمایزی بین آن ھا نخواھد بود
اعضای یک تشکیالت ھستند کھ بھ دور یک برنامھ جمع 

»روشنفکران«اصرار بر اعطای امتیاز ویژه بھ .شده اند
صرف نظر از قابلیت ھای سیاسی و -»کارگران«و یا 

ریشھ ھای انحطاط را در این تجمع اولیھ-تشکیالتی
ھر عضو بنا بر قابلیت و جّدیت سیاسی، .دایجاد می کن

.جایگاه خود را در درون یک تشکیالت واحد می یابد

سّوم، حزب طبقۀ کارگر در درون جامعۀ سرمایھ داری 
تا دورۀ پیشا انقالبی و تسخیر قدرت، بایستی از حمالت و 

حزب ھای بی در و .نفوذ طبقۀ متخاصم محفوظ بماند
د حملۀ دشمنان طبقۀ کارگر پیکر و توده ای ھمیشھ مور

در نتیجھ حزب کارگری، باید با عّده ای.گیرندقرار می
از لحاظ (جّدی، )از لحاظ سیاسی و برنامھ ای(متعھد

از لحاظ وفاداری بھ (منضبط، )فعالیت و کار سیاسی
.و با رعایت اکید مسائل امنیتی ساختھ شود)تشکیالت

حزبی کوچکبنابراین چنین حزبی در ابتدای کار، 
خواھد بود کھ بھ تدریج رشد کرده و در دورۀ پیشا 

تصّور این .تبدیل می شود»توده ای«انقالبی بھ حزب 
بھ خصوص در کشوری مانند (کھ رژیم سرمایھ داری 

اجازۀ ساختن یک حزب توده ای را بھ طبقۀ )ایران
حزب طبقۀ کارگر، .کارگر خواھد داد کامالً تخیلی است

پیوندی از بھترین عناصر (رگران است حزب اقلیت کا
).طبقۀ کارگر و روشنفکران انقالبی

چھارم، چنین حزبی می تواند فّعال ترین و متعھدترین 
بھ دور (اعضای کارگر خود را برای مبارزۀ سیاسی 

در تشکل ھای مستقل کارگری شرکت )برنامۀ انقالبی
تنھا تضمین گسترش و تداوم کار تشکل ھای .دھد

تشکل ھای .کارگری، وجود چنین نھادی استمستقل
بدون )حتی کمیتھ ھای عمل مخفی(مستقل کارگری 

دخالت آگاھانۀ یک حزب انقالبی، نھایتاً پراکنده شده و از 
.بین می روند

بھ نظر شما حزب کارگری چگونھ تشکیل می :پرسش
شود؟

ساختن«برخالف نظرات گروه ھای سنتی و مدافعان 
، »رون تشکل ھای مستقل کارگریحزب کارگری از د

تدارک ایجاد نطفھ ھای اّولیۀ حزب کارگری آتی ایران را 
آغاز )چھ در ایران و چھ خارج(می توان از ھم اکنون 

ھمان قدر کھ ساختن حزب طبقۀ کارگر، بدون .کرد
پیشروی کارگری و دخالت در جنبش کارگری انحرافی 

ستن ھم نش»ناجی«است، بھ ھمان ترتیب در انتظار 
یکی از طرق دخالت، در جھت پیشبرد .اشتباه است

و در  -)کمیتھ ھای عمل مخفی(مبارزات کارگری موجود 
عین حال تدارک ساختن نطفھ ھای اّولیۀ یک حزب 

»ھستھ ھای کارگری سوسیالیستی«تشکیل  -کارگری
در جھت گیری و ترکیب فّعالین، و »کارگری«(است 

ستھ ھایی کھ در ابتدا بھ ھ).در برنامھ»سوسیالیستی«
طور جداگانھ در ھر نقطھ ای از ایران و یا خارج حول 
یک برنامۀ انقالبی روشن و با افراد متعھّد، جّدی و 
منضبط ساختھ شده و مداخلۀ درون تشکل ھای کارگری 

این ھستھ ھای .را سازمان می دھد)کمیتھ ھای عمل(
ۀکارگری سوسیالیستی بھ تدریج بھ دور یک نشری

-در سطح عملی و سیاسی -کارگری می توانند بھ یکدیگر
نزدیک شده و پایھ ھای اّولیۀ یک گروه کارگری و نھایتاً 

.حزب کارگری آتی ایران را بنیان نھند

پیوند ھستھ ھای کارگری سوسیالیستی و تشکل ھای 
، تنھا روشی )کمیتھ ھای عمل مخفی(کارگری موجود 

ستقل کارگری را تضمین است کھ تداوم کار تشکل ھای م
طی دوره -کرده و اتحاد ھستھ ھای کارگری سوسیالیستی

تدارک -در وضعیّت کنونی -تنھا روشی است کھ-ای
.ایجاد یک حزب کارگری را می تواند تضمین کند

١٣٩٢فروردین 



٢٤
یک طرح پیشنھادییک طرح پیشنھادی::برنامۀ اقدام کارگریبرنامۀ اقدام کارگری

فھرستفھرستبازگشت بھبازگشت بھ

ایران، برنامھ ای برای اقدام دولتبرنامھ و سیاست ھای
.سرمایھ داری است

ھدف آنان، حراست و حفاظت از نظام سرمایھ داری و بھ 
، اجبار احیای روابط نزدیک با سرمایھ داری جھانی است

نقشۀ آنان، اِعمال استثمار مضاعف بر طبقۀ کارگر و و
.زحمتکشان ایران

اعم از (ر نظام سرمایھ داری منطق این نظام، مانند ھ
ارزش اضافی و انباشت ، کسب)پیشرفتھ یا عقب مانده

نیروی کار )و استثمار(سرمایھ از طریق خرید 
.زحمتکشان است

در تقابل با برنامۀ آشکار و پنھان سرمایھ داران برای 
استثمار کارگران، ضروری است کھ زحمتکشان نیز 

برنامھ ای کھ آنان را .دخود را داشتھ باشن»برنامۀ اقدام«
برای مقابلۀ روزمره با دولت سرمایھ داری، آماده و 
.شرایط را برای استقرار حکومت کارگری مھیا کند

اکنون با پیوند آشکار نظام سرمایھ داری جھانی با دولت 
-سرمایھ داری ایران، کلیۀ قشرھای تحت استثمار جامعھ

جوانان کارگران؛ زحمتکشان؛ ملیت ھای تحت ستم؛ 
می توانند برنامۀ اقدامی کھ آنان را -مبارز و زنان مبارز

و برای مبارزات زیر یک پرچم واحد ضّد سرمایھ داری
روزمرۀ ضّد سرمایھ داری گرد بیاورد و متحد سازد، 

مفاد این برنامھ می تواند و باید متکی بر .تدوین کنند
یگاھی فعلآمطالبات و خواستھ ھایی باشد کھ از سطح

کارگران و قشرھای تحت ستم آغاز می کند و آنان را از 
مقابلۀ روزمره با سرمایھ داری قدم بھ قدم تا سرحّد بھ 
دست گرفتن قدرت سیاسی و تشکیل حکومت کارگری، 

.رھنمود می دھد

کارگران و زحمتکشان می توانند پیرامون مفاد این 
برنامھ، بھ خودسازماندھی مبادرت کنند و در ھر حوزۀ
مبارزاتی با معرفی نمایندگان واقعی خود، وارد صحنۀ 

.عمل گردند

یابی کارگریسازمان-١

کارگران ایران تنھا با اتکا بھ نیروی خود و از طریق 
مبارزات، سیاست و برنامۀ مستقل خود قادر بھ دست 

کارگران می باید تحت ھر .یابی بھ حقوقشان خواھند شد
و با ابزار مبارزاتی خود وضعیتی خود را سازمان بدھند 

قدرت تصمیم .علیھ رژیم سرمایھ داری مقاومت کنند
گیری در مورد سرنوشت کارگران، ھیچ گاه نباید بھ این 
و یا آن نیرو و یا رھبران و سیاستمداران دولتی واگذار 

.شود

پیروزی نھایی ھر حرکت اجتماعی تنھا با مبارزۀ مستقل 
.اقدام تضمین خواھد شدتوده ھا و سازماندھی مستقل این

شکل ھای نھادھای کارگری کھ بھ وسیلۀ خوِد بخش 
پیشُروی کارگری سازمان یابد، در تحلیل نھایی پاسخ 

نھادھایی کھ می تواند توده  -گوی نیازھای آنان خواھد بود
ھا و یا بخش پیشتاز و پیشُروی آنان را بھ طور 

ت دموکراتیک و جدا از ھرگونھ افتراق حول مبارزا
.مشخص و عملی علیھ دولت سرمایھ داری بسیج کند

محافل مخفی کارگری

، با افزایش فشارھا علیھ ١٣٥٧پس از انقالب بھمن ماه 
کارگران و زحمتکشان و تغییر تناسب قوا بھ ضرر 
کارگران، تشکل ھای مشخصی بر اساس نیاز مبارزاتی 
کارگران پیشرو در مراکز صنعتی توسط محافل کارگری 

این شکل از تشکل مستقل کارگری، .شکل گرفتمبارز
.محافل مخفی کارگران پیشرو بوده است

محافل مخفی کارگری کھ متناسب با تجربیات مبارزات 
شورایی دورۀ قبل از قیام و در تداوم آن شکل گرفت و بھ 

مبارزینی کھ با اتکا بھ (وسیلۀ بخش پیشُروی کارگری 
ایف و تکالیف تجربھ انباشت شدۀ گذشتھ بھ درک وظ

روزمره و مسائل سازماندھی مبارزه دست یافتھ بودند و 
در اکثر اوقات جدا از گروه ھا و سازمان ھای مدافع 

سازمان )طبقھ کارگر و روشنفکران عمل می کردند
.یافتند

گسترش و ھماھنگ کردن فعالیت ھای این محافل و کمیتھ 
طحھای عمل در درون یک تشکیالت سیاسی، ابتدا در س

ملی و سپس در سطح سراسری ضامن پیروزی نھایی 
وظایف این کمیتھ .طبقۀ کارگر علیھ سرمایھ داری است

ھا سازماندھی کلیۀ جوانب فعالیت ھای کارگری است 



٢٥
سازماندھی اعتصاب، تحریم نھادھای دولتی، مبارزات (

).اقتصادی و صنفی و غیره

شوراھای کارگری

و نھ در ھر (کارگری در وضعیت اعتالی انقالبی جنبش 
، شوراھا می توانند در ھر شھر و ھر روستا از )شرایطی

طریق انتخابات نمایندگان کارگران و زحمتکشان ایجاد 
وحدت .گردند و بر کلیۀ امور منطقۀ خود نظارت کنند

کمیتھ ھای کارخانھ، محالت، سربازان، بیکاران، 
شوراھا را روستائیان و کلیۀ زحمتکشان، پایھ ھای اصلی 

این نھاد اولیھ برای تشکیل حکومت .بنیاد می گذارند
شوراھا محدود بھ برنامۀ .کارگران و زحمتکشان است

درھای .باشندخاص یک حزب و یا یک گروه نمی
بر روی کلیۀ استثمار شدگان و یا نمایندگان شوراھا

تمام گرایش ھای سیاسی قادر بھ .منتخب آنان باز است
.راھا ھستندشرکت در شو

گرچھ پس از تھاجم بھ دستاوردھای جنبش کارگری، 
چشم انداز شکل گیری سازمان ھای دائمی توده ای طبقۀ 
کارگر غیرمحتمل گشتھ است، اما در شرایط اعتالی 
مجدد جنبش کارگری، سازمان ھای دموکراتیک توده ای 

کارگران مبارز خود را .می توانند سریعاً احیا گردند
.ل چنین وضعیتی از ھم اکنون آماده می کنندبرای تشکی

اعتصابات دورۀ قیام بھ وضوح نشان داد کھ چرخ ھای 
کارگران و .جامعھ را خود کارگران می چرخانند

.زحمتکشان، خود قادر بھ تعیین سرنوشت خویش ھستند

در مقابِل قدرت متمرکز سرمایھ داران، الزم است کھ 
رت متشکل خود را تودۀ محروم و ستمدیدۀ جامعھ، قد

سازمان دھد و مبارزات خود را ھماھنگ کند و مستقالً 
چنین عملی .تصمیمات مربوط بھ امور خود را بگیرد

صرفاً از طریق اتحاد وسیع زحمتکشان در سازمان ھای 
.مستقل توده ای، یعنی شوراھا، امکان پذیر است

کارگریاتحادیھ ھای مستقل

نیز در دورۀ کارگریھمانند شوراھا، اتحادیھ ھای 
اتحادیھ .اعتالی انقالبی شکل واقعی بھ خود می گیرند

ھای مستقل کارگری یکی از ابزارھای دائمی جنبش توده 
چھ در دورۀ اتحادیھ ھای مستقل کارگری.ای است

استیالی دولت سرمایھ داری و چھ در دورۀ استیالی 

اما، .قدرت کارگری، ضرورت خود را حفظ می کنند
جاد اتحادیھ ھای کارگری الزاماً یک مرحلۀ اجتناب ای

در شرایطی ممکن .ناپذیر در رشد جنبش کارگری نیست
است کھ شوراھا حتی پیش از اتحادیھ ھای کارگری ایجاد 

.گردند

کارگران پیشرو در تشکیل اتحادیھ ھای مستقل کارگری 
اما .پیش قدم می شوند و تشکیل آنان را تسریع می کنند

کارگری نیز ھمانند شوراھای کارگری، ھ ھایاتحادی
»صنفی«ھستند، نھ صرفاً »صنفی -سیاسی«یک نھاد 

).انحراف سندیکالیستی(

بدون در نظر گرفتن عقاید سیاسی اتحادیھ ھای کارگری
و مذھبی، ملیت، نژاد و جنسیت، کلیۀ کارگران را برای 
مبارزۀ متحد در دفاع از منافع و خواست ھای خود 

اتحادیھ ھای مستقل .تکشان سازمان می دھدزحم
کارگری تنھا از بطن مبارزه و بھ وسیلۀ خود زحمتکشان 

.شکل می گیرند

حزب کارگران فعال ضد سرمایھ داری

در جوامع سرمایھ داری غیر مستقلسندیکاھای کارگری
نھادھای متشکل مانند احزاب سرمایھ داری، از سوی

ایران نیز احزابی وجود در .سازمان یابی می گردند
دارند کھ بھ مثابۀ ستون فقرات انجمن ھای اسالمی، 

در آینده نیز .شوراھای اسالمی و خانۀ کارگر بوده اند
حزب سرمایھ داری دیگری در مقام ستون فقرات 

»سازمان بین المللی کار«سندیکاھایی کھ با ھمکاری 
.ایجاد خواھند شد، قرار خواھد گرفت

یک تشکل مستقل کارگری ضّد سرمایھ مطالبۀ تأسیس 
داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبلیغاتی خارج بشود و 

ستون جنبۀ عملی بھ خود بگیرد، باید با تشکیل یک
این ستون فقرات .مرتبط بھ آن، پیوند بخوردفقرات

بھ سخن .است»حزب کارگران فعال ضّد سرمایھ داری«
انند سرمایھ دیگر کارگران ضّد سرمایھ داری نیز، ھم

داران، باید مجھز بھ حزب خود باشند و این نھاد ستون 
فقرات تشکل ھای مستقل کارگری ضّد سرمایھ داری را 

چنان چھ این ستون فقرات وجود نداشتھ .شکل می دھد
باشد؛ یا تشکل مستقل ضّد سرمایھ داری شکل نمی گیرد 
و تنھا در حد یک شعار غیر عملی باقی می ماند؛ یا چنان



٢٦
چھ شکل گیرد، پس از دورۀ کوتاھی زیر فشار نیروھای 

.متخاصم بھ انحراف می رود

علیھ تورم و بیکاری-٢

نظام سرمایھ داری ایران دچار بحران اقتصادی دائمی 
شھر و ٣٩٧انتشار جزئیات وضعیت اشتغال .است

شھرستان در دو دورۀ ریاست جمھوری محمود 
ایران، نشان می دھد کھ نژاد از سوی مرکز آمار احمدی

درصد و ١٣میزان بیکاری در نیمی از استان ھا باالی 
استان ھای .درصد است٤٠در برخی شھرھا باالتر از 

، سیستان و )بھ عنوان یک منطقۀ نفت خیر(خوزستان 
بلوچستان، و کرمانشاه در صدر جدول بیکاری 

بھ بعد، ٩٢برآوردھا نشان می دھد کھ از سال .ھستند
نھ حدود یک میلیون نیروی کار تحصیل کرده وارد ساال

مسبب شرایط موجود وخیم تر شدن .بازار کار خواھد شد
.وضع اقتصادی، سیاست ھای دولت سرمایھ داری است

اما شیوۀ ھمیشگی دولتمداران اینست کھ کلیۀ مشکالت و 
امروز بیش از .فالکت ھا را بر دوش کارگران بیندازد

اعظم کارگران در خطر پیوستن ھر زمان دیگری، بخش
صدھا ھزار نفر از .بھ تھیدستان شھری قرار دارند

کارگران فعال و شاغل کشور بھ علت سیاست ھای 
بھای ابتدایی ترین .دولت، بیکار و بی خانمان شده اند

ھر روز در حال افزایش است و )حتی نان و برنج(اقالم 
انجام نمی کوچک ترین اقدام اساسی برای مھار کردن آن

سیاست ھای سرمایھ داران، کارگران را در .گیرد
میلیون ھا کارگر، بھ نان .معرض نابودی قرار داده است

آنان نیز کھ ھنوز .محتاج اندشب خود و خانوادۀ خود
میبیکار نشده اند، با افزایش قیمت ھا بھ خیل فقرزدگان

.پیوندند

.داری ھستندتورم و بیکاری، جزء الینفک نظام سرمایھ 
برای افزایش سود، سرمایھ داران مجبورند دستمزدھا را 

اما، این کار باعث .پایین بیاورند و قیمت ھا را باال ببرند
کم شدن قدرت خرید مردم و در نتیجھ فروش نرفتن 

برای رفع این .بخشی از محصوالت تولید شده می شود
میمشکل سرمایھ داران وارد رقابت شدیدتر با یکدیگر 

در نتیجھ عدۀ .شوند و عده ای را از میدان بھ در می کنند
.بحران اقتصادی شدت می یابد.زیادتری بیکار می شود

این بحران بھ صورت بحران اضافھ تولید نمایان می 
، یعنی انبوھی از کاالھا و خدماتی کھ بھ دلیل نبود شود

تقاضا و قدرت خرید جامعھ، روی دست سرمایھ داران 
در این شرایط تورم ھم بھ سرعت تشدید .ی مانندباقی م

کارخانھ ھا .می شود، زیرا کھ ورشکستگی باال می گیرد
یکی پس از دیگری یا تعطیل می شوند و یا از ظرفیت 

پایین آوردن ظرفیت تولید، بھ معنای .تولید خود می کاھند
در نھایت تولید اضافی خود .باال رفتن مخارج تولید است

رت پایین آوردن سطح تولید و باال بردن قیمت را، بھ صو
.ھا نشان می دھد

در چنین شرایطی نخستین سؤالی کھ برای کارگران 
مطرح می شود، اینست کھ چھ کسی مسئول و مسبب 
:اصلی این بحران ھاست؟ پاسخ دولت روشن است

اما، در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ !کارگران و زحمتکشان
بدیھی .تحقق آن مبارزه می کندخود را دارد و در جھت

است کھ نظام پوسیدۀ سرمایھ داری مسئول اصلی چنین 
و رئوس برنامۀ عمل .مصیبت ھایی در جامعھ است

کارگران برای مقابلھ با تورم و بیکاری در چنین جامعھ 
:ای از قرار زیر است

در جامعۀ سرمایھ داری حق کار، ابتدایی ترین حق -١
سرمایھ داری موظف است کھ دولت.کارگران است

برای کلیۀ کسانی کھ نیاز بھ اشتغال دارند، کار با شرایط 
بیکارسازی و یا اخراج بی .زندگی متوسط ایجاد کند

رویۀ کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایھ داری 
رژیم، دست »قانون کار«اما، در .عملی است غیرقانونی

ان باز گذاشتھ مدیران برای اخراج و بیکارسازی کارگر
.شده است

اگر نظام سرمایھ داری قادر بھ تأمین شغل برای -٢
کسانی کھ خواھان کار کردن ھستند، نمی باشد، وظیفۀ 

بھ جای اعطای .دولت تأمین معاش و زندگی آنان است
وام بھ سرمایھ داران، دولت باید بھ کلیۀ بیکاران بیمۀ 

.بیکاری پرداخت کند

ساعت کار در ھفتھ و دو روز تعطیل ٤٠حداکثر-٣
ھفتگی و یک ماه مرخصی در سال با حقوق، باید برای 

ساعت کار ٤٤کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، 
.باید فوراً لغو گردد»قانون کار«ھفتگی مفید در 

اگر .تحت ھیچ شرایطی کارگران نباید اخراج گردند-٤
لیۀ نیروی کار رژیم سرمایھ داری قادر بھ نگھداری ک
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نیست، باید بھ جای اخراج، کار موجود را بدون کسر 

.حقوق، میان کارگران تقسیم کند

کاھش متناسب ساعات کار، ھمراه با پرداخت حقوق 
کامل بھ کارگران، تنھا راه اساسی مقابلھ با بیکاری 

.اجباری است

کار .تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است-٥
اما کاری کھ جیب .کافی در جامعھ موجود استبھ اندازۀ 

زحمتکشان ایران .سرمایھ داران را پرتر کند، کم است
نیاز مبرم بھ خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، 
کتابخانھ، بیمارستان، مدرسھ، دانشگاه و مھدکودک و 

دولت باید بالفاصلھ با اتخاذ مالیات .دارندنظایر این ھا
ای بزرگ و تّجار پولدار و بھ ھای تصاعدی از شرکت ھ

کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست بھ اجرای 
از .وسیع برنامھ ھای عمرانی و خدمات اجتماعی بزند

این طریق ھم نیازھای جامعھ بر آورده می شود و ھم کار 
.و شغل برای مدتی طوالنی ایجاد می شود

باباید برای کلیۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب-٦
حداقل دستمزد كارگران مشمول .مخارج تعیین گردد

١٢۵ھزار و ۴٨٧، رقم ٩٢سال یقانون كار از ابتدا
این درحالی است کھ طبق آمار .تومان تعیین شده است

.خود دولت، خطّ فقر سھ برابر رقم مذکور است

.کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند-٧
از مواّد اولیۀ غذایی اخذ می گردد، مالیات غیرمستقیم کھ

باید نظام مالیاتی درجھ بندی شده ای .باید فوراً لغو گردد
کھ با افزایش درآمد بھ صورت تصاعدی افزایش می 

.یابد، اعمال گردد

لغو اسرار معامالتی و استقرار کنترل کارگری -٣

حق کارگران و زحمتکشان در مقابل خواست ھای بھ
و مدیران مشکالت زندگی خود، وزیرانبرای رفع 

بھ کارگران می .دولتی صرفاً وعده و وعید می دھند
در نتیجۀ تحریم ھای اقتصادی، اوضاع «گویند کھ 

نابسامان است و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را 
ھمت «و »صبر انقالبی«می گویند کھ باید .»نمی دھد
کارخانھ کھ ندمی گوی.داشت و فداکاری کرد»مضاعف
شوند و نیاز بھ میلیون »نوسازی«و »بازسازی«ھا باید 

کارخانھ ھا سودآور نیست «می گویند .ھا دالر ارز دارند
.»و دِر آن ھا باید بستھ شود و کارگران بازنشستھ شوند

پاسخ کارگران و زحمتکشان بھ نمایندگان سرمایھ داران 
بگذارید اگر اوضاع وخیم است، «:بسیار ساده است

اگر می خواھید ما !حساب دخل و خرج را ما نیز ببینیم
چرا حساب و کتاب ھا !فداکاری کنیم، دفترھا را باز کنید

باید جزء اسرار باشند؟ دولت ھای غربی کھ از آن ھا با 
»خبر ھستند، چرا ما نباشیم؟

وضعیت کارگران و زحمتکشان شھر و روستا برای ھمھ 
در بھ یک زندگی عادی انسانی آنان حتی قا:روشن است

اجارۀ باالی مسکن، گرانی مواد غذایی و وضع (نیستند 
وخیم بھداشت و فساد و رشوه گیری در تمام سطوح 

امکان زندگی متوسط را بھ کارگران ...دولتی 
اما، سرمایھ داران بازار، ).غیروابستۀ دولتی نمی دھد

دالالن و رشوه گیران دولتی، طی سال ھای گذشتھ
اینان اموال انباشت می .ثروتمندتر و ثروتمندتر شده اند

کنند و در ادامۀ روش دولت شاھنشاھی، برای روز مبادا، 
این استثمارگران .دالر در بانک ھای خارجی می گذارند

کھ حیات اقتصادی جامعھ را تحت کنترل خود دارند، 
چگونگی.ھرگز اسرار معامالتی خود را برمال نمی کنند

و فروش ارز، ارتباط با دالالن غربی و زدوبندھای خرید 
بدیھی است .مالی و غیره ھمیشھ پشت پرده باقی می ماند

کھ این چنین شیوه ای برای زحمتکشان قابل پذیرش 
در این مورد مطالبات کارگران .نیست و نباید ادامھ یابد

:از قرار زیرند

برای رفع بحران اقتصادی و مشکالت روزمرۀ کارگران
و زحمتکشان، دولت می باید فوراً حساب دخل و خرج 
کلیۀ سرمایھ داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی 
با دیگر دولت ھای غربی را علناً در مطبوعات اعالم 

باید تمامی دفترھای حساب و کتاب و اسرار .کند
باید کل .ھا باز شوند»بنیاد«معامالتی ثروتمندان ایران و 

اگر درست است کھ .کھ مسألھ بر سر چیستجامعھ بداند
اوضاع اقتصادی نابسامان است، چھ ترسی از علنی 

کردن اسرار معامالتی وجود دارد؟

اگر قرار است کھ سرمایھ داران و سھام داران کھ -١
اقلیتی در جامعھ ھستند، اسرار معامالتی جامعھ را بدانند، 

قیم، چرا، اکثریت جامعھ، یعنی تولیدکنندگان مست
گردانندگان اصلی تولید، از آن اسرار آگاه نباشند؟

کارگران باید با تمام اجزاء این دستگاه آشنایی کامل داشتھ 
باشند، زیرا تنھا آنان می توانند دربارۀ نحوۀ کارکرد آن 
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کارگران قابلیت بیشتری برای کنترل .قضاوت کنند

صنایع، بانک ھا و تجارت دارند، تا سرمایھ داران و 
.مدیران ناالیق

بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کلیۀ اسرار -٢
معامالتی، اجرای ھرگونھ اقدام در جھت بھبود اوضاع 

.اقتصادی، غیرممکن خواھد بود

باید در سطح ھر کارخانھ، بھ وسیلۀ نمایندگان منتخب 
کارگران، و نھ نھادھای اسالمی وابستھ بھ دولت، کمیتھ 

دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایھ ھایی برای بازرسی 
گذاری ھای جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و 
سازماندھی کار در کارخانھ و کلیۀ امور مربوط بھ 

تنھا از طریق چنین کاری است .کارگران، تشکیل گردد
.کھ استقرار کنترل کارگری معنای واقعی پیدا می کند

مبارزه برای آزادی زنان-٤

جامعھ ای، با میزان آزادی زنان در آن آزادی در ھر 
اما، مشخصۀ جامعۀ ایران، قبل .جامعھ سنجیده می شود

.از ھر چیز، ھمان بی حقوقی کامل زنان آن است

، در )زن و مرد(تبعیض و نابرابری اجتماعی دو جنس 
با تغییرات .دورۀ خاصی از رشد جوامع بشری پدیدار شد

و تحول شد و در در نظام ھای اجتماعی، دچار تغییر
آینده می تواند جای خود را بھ روابط برابر و آزاد افراد 

اما امروزه، ھنوز در تمام جوامع سرمایھ داری، .بدھد
زنان تحت ستم و تبعیض قرار دارند و این ستم یکی از 
وسائلی است کھ بھ حفظ سلطۀ طبقۀ سرمایھ دار کمک 

.می رساند

موظف بھ انجام در تمام جوامع سرمایھ داری، زنان
این .وظایف شوھرداری، خانھ داری و بچھ داری اند

زنان، در چھاردیواری خانھ، یا بھ عبارتی مجانیکار
این بردگی خانگی، باعث می شود کھ مخارج باز تولید 
روزانۀ نیروی کار و مخارج پرورش نسل جدید، کاھش 

ان یابد و سرمایھ داران بتوانند نیروی کار را با قیمت ارز
تری خریداری کنند، یعنی دستمزد کمتری برای مخارج 

.ضروری زندگی کارگر بپردازند

در تمام جوامع سرمایھ داری، زنان خانھ دار بخش اعظم 
.را تشکیل می دھند)بیکاران(»ارتش ذخیرۀ کار«

سرمایھ داری ھرگز قادر نیست برای کلیۀ افراد جامعھ، 

، پردۀ استتار »خانھ داری«کار ایجاد کند، و مضمون 
خوبی برای پنھان کردن خیل عظیم زنان بیکار، و 

.پراکنده کردن اعتراضات علیھ بیکاری است

از سوی دیگر، کارفرمایان از این موقعیت ویژه و 
ضعیف زنان استفاده می کنند و بھ زنان شاغل دستمزد و 
مزایایی کمتر از ارزش واقعی نیروی کار آن ھا می 

زنان کارگر و شاغل، در صورتی کھ تبعیض علیھ .دھند
باعث تفرقھ و .مورد قبول مردان کارگر قرار گیرد

رقابت در طبقۀ کارگر می شود و اتحاد طبقاتی علیھ 
بھ این ترتیب می بینیم .سرمایھ داران را تضعیف می کند

کھ طبقۀ سرمایھ دار از طریق ستم بر زن، با یک تیر 
.چند نشان می زند

.ین وضعیتی علیھ زنان حاکم استدر ایران نیز چن
و حذف کارگاه ھای کمتر »قانون کار«تغییرات اخیر در 

نفر از شمول قانون کار، نیز در پیوند تنگاتنگ با ١٠از 
سازمان بین المللی (سیاست ھای سرمایھ داری جھانی 

و دولت، بھ خصوص در تھاجم علیھ حقوق زنان )کار
مورد نیاز »یعصنا«برای راه اندازی .کارگراست
کافی احتیاج »نیروی کار«جامعۀ ایران بھ امپریالیزم،

تنھا منبع عظیم نیروی کار، در کارگاه ھای کوچک .دارد
.نھفتھ است)کھ شامل زنان می شود(

طبق آمار رسمی دولتی بر مبنای سرشماری سال 
نفر بھ ١٠، شاغلین در کارخانھ ھای بیش از ١٣٧۵

نفر کارکن بوده١٠مراتب نازل تر از کارگاه ھای زیر 
تعداد کارگاه ھای ١٣٧٥بر مبنای سرشماری .است

شمار واحدھای صنعتی بھ ھزار  و٨٤٦بزرگ بھ 
در صورتی کھ شاغالن، تنھا .مورد می رسید١٣٣٧١

١.۵در بخش صنعت و معدن روستایی طی ھمان سال بھ 
میلیون ١ھم چنین در حدود .ھ بودمیلیون نفر افزایش یافت

نفر در کارگاه ھای کوچک روستایی بھ کار اشتغال 
).در صد آن ھا کارگاه ھای خانگی بوده اند٩٢(داشتند 

تعداد اضافھ بر این ھا، در شھرھا نیز در صنایع کوچک
.ھزار نفر می رسید٢۵٨میلیون و ١کارگران بھ 

شود، نیروی کار در نتیجھ، ھمان طور کھ مشاھده می 
متشکل در کارگاه ھای کوچک، بھ چند برابر نیروی کار 

بدیھی است کھ .شاغل در کارگاه ھای بزرگ می رسید
نیروی کار بایستی از کارگاه ھای کوچک »آزاد سازی«

نفر از ٥حذف کارگاه ھای کمتر از .سازمان می یافت
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شمول قانون کار در دورۀ پنجم مجلس شورای اسالمی 

و در پی آن طرح شورای عالی کار مبنی بر )١٣٧٥(
نفر از شمول قانون کار، ١٠حذف کارگاه ھای کمتر از 

بخشی از سیاست آزاد سازی نیروی کار بوده، و لبۀ تیز 
.نیز متوجھ زنان کارگر بوده استحملۀ آزادسازی ھا

، تعداد کارگاه ھای ١٣٨٨اکنون طی سرشماری سال 
١٦١و بیشتر کشور  بیش از نفر کارکن ١٠صنعتی

١ھزار مورد می رسد کھ تعداد شاغالن آن بالغ بر 
درصد از این ١٠(ھزار نفر برآورده شده ٢٥١میلیون و 

).تعداد را زنان تشکیل می دھند

اما عالوه بر تمام این ھا، قوانین مذھبی، عشیره ای و 
نیز در ایران توسط دولت ...نظیر قصاص و -قبیلھ ای

ھ داری، بر زنان تحمیل شده، و وضع بی سابقھ و سرمای
.غیرقابل تحملی را برای زنان ایران ایجاد کرده است

دولت سرمایھ داری حاکم بر ایران، سرکوب زنان و 
حملۀ ھر روزه و بی وقفھ بھ حقوق آنان را بھ یکی از 
ارکان اصلی حاکمیت خود تبدیل کرده است و از این 

لذا .پایینی را مرعوب می کندطریق تمام اقشار و طبقات
آزادی کّل جامعۀ ایران از ستم و استثمار، بیش از ھر 

.زمان دیگری بھ امر آزادی زنان پیوند خورده است

دفاع از کلیۀ مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل و 
رفع ھرگونھ تبعیض با دفاع از منافع تمام زحمتکشان 

یران در دفاع کارگران و زحمتکشان ا.ادغام شده است
پیگیرانھ و بدون قید و شرط از مبارزات زنان برای 

دفاع از حقوق زنان .کسب حقوق اولیھ شان ذینفع ھستند
و آزادی آن ھا از قید و بند قرون وسطی ای، راه را 

مطالبات اصلی در .جامعھ ھموار می کندکلبرای آزادی
مقابل دولت سرمایھ داری، در دفاع از زنان از قرار 

:زیرند

حق زنان در ایجاد تشکالت ویژه و مستقل، برای -١
باید .دفاع از منافع خود باید بھ رسمیت شناختھ شود

کوشش شود کھ زنان بھ نسبت تعدادشان بھ تمام نھادھا، 
.بھ ویژه نھادھای قانون گذاری و قضاوت راه یابند

تساوی کامل حقوقی، اجتماعی و سیاسی زنان باید -٢
تمام قوانینی کھ بھ شکلی علیھ زنان تبعیض .تأمین گردد

ھرگونھ تبعیض علیھ .قائل می شوند، باید فوراً لغو شوند
زنان، چھ تحت عنوان مذھب، چھ بھ اتکا بر قانون و یا 

زنان .آداب و رسوم باید صریحاً غیرقانونی اعالم گردند
ھیچ کس حق .باید از حقوق کامل فردی برخوردار باشند

حقوق زنان برای انتخاب پوشش، انتخاب رشتھ ندارد، در 
و حق ...تحصیلی و حرفھ و شغل، انتخاب محل سکونت

.سفر آنان محدودیتی اتخاذ کند

تمامی قوانین مربوط بھ ازدواج و خانواده کھ مبین -٣
ازدواج امری .تبعیض علیھ زنان ھستند، باید لغو گردند

مدنی بھ است داوطلبانھ کھ می تواند توسط یک قانون 
کلیۀ ازدواج ھای اجباری و خرید و فروش .ثبت برسد

ھرگونھ آزار .باید خاتمھ یابند)تحت عنوان ازدواج(زنان 
تحت لوای (جسمانی و قتل ھمسران، دختران و خواھران 

حق طالق، بدون قید و .باید پایان یابد)»ھتک ناموس«
شرط، بھ طور مساوی باید برای زن و مرد وجود داشتھ 

در امر حفاظت فرزندان، ھیچ تبعیضی علیھ .اشدب
الغا و واژۀ ، »چند زنی«.مادران نباید اعمال گردد

تبعیض علیھ .باید ممنوع گردد»فرزند نامشروع«
مادران ازدواج نکرده، باید خاتمھ یابد و امکانات رفاھی 

.الزم در اختیار آنان قرار گیرد

کلیۀ .ین گردداستقالل کامل اقتصادی زنان باید تأم-٤
زنانی کھ مایل بھ کار ھستند، اما قادر بھ یافتن کار 

تبعیضات علیھ .نیستند، باید بیمۀ بیکاری دریافت دارند
.زنان در ھر صنف، حرفھ و شغلی باید متوقف شوند

زنان باید در مقابل کار مساوی، دستمزد مساوی مردان 
وق در دورۀ بارداری و زایمان باید حق.دریافت دارند

.کامل با حفظ شغل و سابقۀ کار بھ آنان تعلق گیرد

حق کنترل زنان بر بدن خود باید بھ رسمیت شناختھ -٥
حق تصمیم گیری در مورد بچھ دار شدن یا نشدن .شود

کلیۀ قوانینی کھ علیھ .زنان، بھ خود آنان مربوط است
سقط جنین یا جلوگیری از حاملگی وجود دارد، باید ملغی 

امکانات مجانی در این موارد باید در دسترس .شوند
مراکز آموزش شیوه ھای صحیح و بی .زنان قرار گیرد

خطر جلوگیری از بارداری باید در محالت، مدارس، 
برای .کارخانھ ھا، بیمارستان ھا و روستاھا دایر شوند

زنانی کھ تصمیم بھ بچھ دار شدن می گیرند نیز باید 
.گرددتمامی امکانات الزم تأمین

بردگی خانگی زنان باید پایان یابد و جامعھ بھ -٦
مسئولیت خود در قبال پرورش و آموزش کودکان عمل 

در تمام محالت باید مھد کودک ھا و مراکز .کند



٣٠
نگھداری اطفال بھ طور رایگان در خدمت تمامی کودکان 
صرف نظر از موقعیت شغلی مادران، موقعیت زناشویی 

ادارۀ این اماکن باید تحت .ن قرار گیردوالدین و درآمد آنا
امکانات خدمات .نظارت و بازرسی کامل والدین باشد

باید فراھم ...خانگی ارزان نظیر رستوران، لباسشویی و 
.آیند تا فشار کار خانگی از دوش زنان برداشتھ شود

مبارزه برای رھایی ملت ھای تحت ستم-٥

اکثریت جامعھ از ملت .در ایران چندین ملیت وجود دارد
امپریالیزم با ایجاد .ھای غیرفارس تشکیل شده است

دولت ھای قوی وابستھ بھ خود و با تکیھ بر بزرگترین 
ملت ایران، یعنی فارس ھا، سایر ملیت ھا را سرکوب و 
.آنان را از کلیۀ مزایای اولیۀ زندگی محروم کرده است

ار سرکوب امپریالیزم سلطۀ خود را از طریق ایجاد ابز
در دست دولت مرکزی علیھ ھر جنبش ملی، استوار 
کرده و تاکنون بھ حیات و حضور خود در منطقھ ادامھ 

در نتیجھ، این ملت ھا از ستمدیده ترین بخش .داده است
ھای جامعھ شده اند و بھ طور دائم در تخاصم با دولت 
مرکزی قرار می گیرند و بھ طور پیگیر بھ وسیلۀ قوای 

سرکوب .کزی سرکوب و قتل عام می شونددولت مر
کلیۀ حقوق ملی ملت ھای غیرفارس، ھمواره یکی از 
ارکان اصلی ادامۀ حیات دولت ھای سرمایھ داری در 

دولت ھای مرکزی از طریق سرکوب .ایران بوده است
ملت ھای تحت ستم وفاداری خود را بھ امپریالیزم نشان 

در دورۀ نظامی ھمان طور کھ مشاھده شد، چھ .می دھند
شاھنشاھی و چھ در دورۀ کنونی محور اصلی اقدام دولت 

.ھا، علیھ زحمتکشان ُکرد و ترکمن و عرب بوده است

بھ عالوه، این مردم تحت ستم و محروم، در اغلب شرایط 
امپریالیزم .انسجام ملی و ارضی خود را از دست داده اند

.ستبنابر اھداف خود، مردم منطقھ را منشعب کرده ا
مردمی کھ در .مرزبندی ھای کاذب بھ وجود آورده است

حوالی این مرزھا زندگی می کردند، بھ طور تصنعی 
برای مثال آذربایجانی ھا بین روسیۀ تزاری .تجزیھ شدند

و ایران؛ کردھا بین ایران، عراق، ترکیھ، سوریھ و 
روسیھ؛ و بلوچ ھا بین ایران، پاکستان و افغاستان تقسیم 

ین ملت ھا توسط دولت ھای مرکزی تحت ا.شدند
.شدیدترین سرکوب ملی و استثمار قرار گرفتھ اند

در نتیجھ ابتدایی ترین و اولین گام در راه رھایی مردم 
تحت ستم منطقھ، از میان برداشتن سلطۀ امپریالیزم و 

دولت ھای مستبد سرمایھ داری مرکزی وابستھ بھ آن 
ه در مقابل خواست زیرا کھ این دولت ھا ھموار.است

.ھای بھ حق این ملت ھا از ھیچ شیوه ای ابا نداشتھ اند
مناطق زندگی این ملل بھ صورت مناطق اشغال شده در 

دولت مرکزی ھرگونھ حرکتی را بھ آمده است و ارتش
.طور وحشیانھ سرکوب می کند

کارگران و زحمتکشان فارس نباید تحت تأثیر عوامفریبی 
ایجاد افتراق بین آنان و ملت ھای ھای دولت مبنی بر 
زحمتکشان سراسر ایران باید از .ستمدیده، قرار گیرند

آزادی کامل و حق تعیین سرنوشت ملت ھا، قاطعانھ دفاع 
.کنند

تنھا از این طریق است کھ کارگران فارس قادرند ستمی 
را کھ بھ نام آنان از سوی دولت مرکزی، بر متحدان خود 

ملت ھای ترک، کرد، .جبران کنندروا داشتھ شده است،
بلوچ، عرب و ترکمن، افغانی، با ملت فارس تضادی 

دولت سرمایھ دشمن مشترک کلیۀ زحمتکشان،.ندارند
.استداری

کارگران مبارز ضّد سرمایھ داری و پیشرو، خواھان 
:مطالبات زیر ھستند

غیر قانونی اعالم کردن تحمیل ھرگونھ ستم براساس -١
دولت مرکزی باید بالفاصلھ ارتش .نگ و نژادزبان، فرھ

.خود را از مناطق زندگی ملت ھای تحت ستم خارج کند
و برنامۀ وسیع عمرانی برای احیای مناطق ویران شده بھ 

.اجرا بگذارد

بھ رسمیت شناختھ شدن حق کلیۀ ملت ھای تحت ستم -٢
.ایران در تعیین سرنوشت خود تا سرحّد ایجاد دولت ملی

ا باید بتوانند از طریق تشکیل مجلس مؤسسان ملی ملت ھ
خود، بھ طور دموکراتیک سرنوشت خویش را تعیین 

.کنند

ایجاد ھمبستگی با سایر ملل تحت ستم در کشورھای -٣
ھمسایھ و کمک رسانی و گسترش مبارزات آزادی بخش 
این ملت ھا در جھت مقابلھ با اجحافات دولت ھای 

.سرمایھ داری

ران و دھقاناناتحاد کارگ-٦



٣١
جمعیت ایران در بخش %٣٠حدود یک سوم یا 
رھایی کلیۀ زحمتکشان ایران از .کشاورزی فعالیت دارد

یوغ سرمایھ داران و امپریالیزم بستگی بھ وحدت 
کارگران باید از مبارزات .کارگران و دھقانان دارد

دھقانان فقیر حمایت کنند و برنامۀ اقدام کارگران باید 
نیازھای توده ھای وسیع دھقانان فقیر نیز پاسخ گوی 

درخواست ھای عمومی کارگران در مورد مسألۀ .باشد
:دھقانان از قرار زیرند

زمین ھای کلیۀ مالکین و زمین داران بزرگ باید -١
ادارۀ .بدون پرداخت غرامت بھ تصرف دھقانان در آیند

این زمین ھا باید بھ شوراھای دموکراتیک دھقانان واگذار
.شود

کلیۀ بدھی ھای دھقانان بھ دولت، نزول خواران و -٢
دولت باید .زمین داران بزرگ باید فوراً لغو گردد

امکانات سھل اعطای اعتبارات و قرض ھای بدون بھره 
دھقانان باید قادر بھ تشکیل .بھ دھقانان را فراھم سازد

.تعاونی ھای تولیدی تحت کنترل شوراھای دھقانی باشد

ۀ شرکت ھای بزرگ کشت و صنعت باید ملی کلی-٣
.شوند و تحت کنترل کارگران کشاورز قرار گیرند

ادارۀ امور کلیۀ شرکت ھای تعاونی روستایی و -٤
در این .سھامی زارعی باید بھ خود دھقانان واگذار شوند

شرکت ھا افراد نباید براساس مقدار زمین امتیاز ویژه ای 
.دارا باشند

اورزان خرده پا نباید بھ اجبار از آنان زمین ھای کش-٥
.پس گرفتھ شوند

دولت باید برنامۀ توسعھ آبیاری مصنوعی و توسعۀ -٦
شبکۀ برق سراسری، ھمراه با برنامۀ تأمین بھداشت و 

کلیۀ دھقانان باید ھمانند .تحصیل رایگان را اجرا کند
.سایر شھروندان از مزایای اولیۀ زندگی برخوردار باشند

تکنیک ھای پیشرفتۀ تولیدی و ماشین آالت الزم 
کشاورزی باید از طریق مؤسسات غیرانتفاعی با شرایط 

.سھل در دسترس کشاورزان قرار گیرد

.اسکان دادن اجباری ایل نشینان باید متوقف گردد-٧
.کنترل مناطق ایل نشینان باید بھ خود آنان واگذار شود

نبرد برای دموکراسی-٧

سرمایھ داری ھمواره خواھان سرکوب حقوق دولت 
دموکراتیک کارگران و کلیۀ قشرھای تحت ستم در 

دولت با ھرگونھ آزادی، ھر چند محدود، .جامعھ است
آزادی بیان، تجمع و اعتصاب، کل .مخالفت می ورزد

زیرا کھ .نظام سرمایھ داری را مورد سؤال قرار می دھد
احب کلیۀ ابزار امروز صرفاً عده ای سرمایھ دار، ص

تولید، بانک ھا و زمین ھا و کارخانھ ھا ھستند و ھرگونھ 
اعتراضی بھ این منابع، کل حیات آنان را بھ مخاطره می 

دولت سرمایھ داری حافظ منافع این سرمایھ داران .اندازد
است و بھ این علت بھ محض وقوع اعتراضات توده ای 

پلیس و ،»شخصی ھالباس«پاسداران، بسیجی ھا و 
را بھ جان مردم می اندازد و ھر اعتراضی را ژاندارم

کشتار کارگران خاتون آباد، جامکو، .سرکوب می کند
شادان پور و اسالم شھر نمایانگر اقدامات دولت در 

.حفاظت از سرمایھ داران است

مطالبات کارگران و زحمتکشان ایران در نبرد برای 
:دموکراسی از قرار زیرند

تأمین آزادی ھای سیاسی و -ادی ھای دموکراتیکآز-١
لغو کامل سانسور، آزادی بدون قید و شرط بیان، .مدنی

تشکالت سیاسی، اندیشھ، آزادی تظاھرات و تجمع ھای 
صنفی و سیاسی، آزادی کلیۀ احزاب و گروه ھای 
سیاسی، آزادی و حقوق مساوی برای زن و مرد و کلیۀ 

ا و اتحادیھ ھای مستقل مذاھب جامعھ و آزادی سندیکاھ
و ملیت ھا از ابتدایی ترین حقوق کارگری و دھقانان

.دموکراتیک مردم ایران ھستند

بدون جدایی مذھب از دولت -جدایی مذھب از دولت-٢
استقرار یک جمھوری دموکراتیک کارگری امکان پذیر 

مسلماً آزادی .مذھب امری کامالً خصوصی است.نیست
و شرط مذھب و عقاید باید برای کلیۀ کامل و بدون قید 

بنابراین، کلیۀ ادیان و مذاھب .اعضای جامعھ تأمین گردد
باید از لحاظ شکل سازمانی، مالی و قانونی کامآلً از 

قوانین یک جامعھ نمی تواند بر قواعد و .دولت جدا باشند
حتی اگر آن (قوانین یک مذھب مشخص متکی باشد 

و یا کل بودجۀ یک کشور بخشی).مذھب اکثریت باشد
جامعھ .نمی تواند صرف مخارج یک مذھب خاص گردد

نمی تواند برای سلسلھ مراتب یک مذھب خاص حقوق 
.سیاسی و اجتماعی ویژه قائل شود



٣٢
کلیۀ مناصب و مشاغل دولتی باید -انتخابات آزاد-٣

دولت کلیۀ مناصب را از باال تعیین می کند .انتخابی باشند
کارگران و زحمتکشان ھیچ .انتصابی اندو تمام آن ھا

در انتخابات مجلس اگر تقلب .ندارندکنترلی بر انتخاب
تمام نمایندگان نظرات یک عدۀ معدودی صورت نگیرد؛

مردم باید بتوانند، در .را در مجلس نمایندگی می کنند
انتخاب تمام مأموران حکومتی مستقیماً شرکت کنند و بر 

ھیچ کدام از مأموران .داشتھ باشندآن ھا نظارت کامل
نباید حقوقی بیشتر از حقوق متوسط کارگران داشتھ 

انتخاب کنندگان باید ھر لحظھ بتوانند انتخاب .باشند
.شدگان را بر کنار کنند

کلیۀ دستگاه ھای اختناق و سرکوب -نھادھای سرکوب-٤
تنھا راه ادامۀ حیات دولت ابزار .باید منحل گردند

، )لباس شخصی ھا(پلیس مخفی .و اختناق استسرکوب 
پلیس و کمیتھ ھا از ارکان و پایھ ھای دولت سرمایھ 

کارگران و دھقانان مسلح تحت .بھ شمار می آیندداری
کنترل شوراھای شھری و روستایی خود قادر بھ حفظ 

کلیۀ نھادھای سرکوب باید .نظم در شھرھا و دھات ھستند
امور روزمره شھرھا بھ خود منحل گردند و نظارت بر 

سنت کمیتھ ھای محالت دوران قبل از .مردم واگذار شود
باید احیا شود و کمیتھ ھای دولتی ١٣٥٧قیام بھمن ماه 

فعلی کھ کاری جز جاسوسی و اذیت و آزار کارگران را 
کلیۀ دادگاه ھای نظامی و .ندارند، باید منحل گردند

مات واقعی، ھر مذھبی کھ ھزاران جوان را بدون محاک
از چند گاه یا بھ جوخۀ اعدام می سپارند و یا سر بھ نیست 

برای محاکمھ ھمۀ جرایم باید .می کنند، باید از بین بروند
.ھیأت منصفھ متشکل از مردم عادی حضور داشتھ باشد

.قضات باید منتخب مردم باشند

مبارزه با امپریالیزم -٨

عقب«کشور ایران مانند بسیاری دیگر از کشورھای 
ھای سال تحت سلطۀ دنیا، سالدر »داشتھ شدهنگھ

فقر و فالکت و عقب افتادگی .امپریالیزم قرار داشتھ است
بنابراین ھرگونھ .جامعۀ ما ناشی از این سلطھ بوده است

تالشی برای بھبود وضع محرومین جامعھ و از میان 
ھای عمیق اجتماعی در ایران بدون برداشتن نابرابری

مبارزه ای جدی علیھ سلطۀ امپریالیزم بی معنی و بی 
اشغال عراق و افعانستان از سوی نمونۀ.فایده خواھد بود

نیروھای امپریالیستی بھ سرکردگی دولت آمریکا، 
قلدرمنشانھ و تھدیدآمیز این دول در دھندۀ روشنشان

رو از این.نطقھ استمردم ستمدیده ممسایلبرخورد بھ
منطقھ، یکی از مرکزی ترین تکالیف انقالب ایران و

ملموس ترین اھداف مبارزات زحمتکشان و یکی ازو
ستمدیدگان رھایی از زیر یوغ امپریالیزم جھانی 

ابتدا با این طبقۀ کارگر و ستمدیدگان ایران از ھمان.است
و وظیفۀ مرکزی مقابلھ با امپریالیزم روبھ رو بوده

ھمواره در سطوح مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و 
.ندفرھنگی ضرورت مبارزه با آن را احساس کرده ا

توده ھای کارگر، زحمتکش و ستمدیده ھمواره خطر 
تھاجم امپریالیزم بھ خود را جدی تلقی کرده اند و بھ 
تجربھ دریافتھ اند کھ با ھر قدمی کھ در راه پیشبرد 

.دارند، خطر این تھاجم جدی تر می گرددانقالب بر می 
در جھت )ھر دو جناح (اینک دولت سرمایھ داری 

سرمایھ «تدارک دعوت سرمایھ داران جھانی برای 
علنی بھ عمل آورده اقدام)ارگرانکاستثمار(»گذاری

از سوی دیگر سرمایھ داری جھانی برای انتقال .است
ار مضاعف بر سرمایھ ھای خود بھ ایران و اعمال استثم

کارگران، امنیت سرمایھ و ضمانت اجرای قوانین بین 
تدارک برای این زمینھ سازی ھا .المللی را طلب می کند

و تسھیالت، از سال ھای پیش آغاز شده، و در اجالس 
کشور ١٥سران )١٣٨١خرداد ٢٧(٢٠٠٢ژوئن ١٧

اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ، رسمیت یافت و دورۀ اول 
دور دوم .آغاز شد٢٠٠٢ت رسمی از دسامبر مذاکرا

در خصوص موافقت نامھ ھای تجارت مذاکرات دولت،
در بروکسل ١٣٨١بھمن ١٦و ھمکاری اقتصادی در 

در پی این تحوالت نوین؛ محمد خزاعی، رئیس .انجام شد
، »سازمان سرمایھ گذاری و کمک ھای اقتصادی«کل

ایران در ماه ھای اعالم کرده بود کھ ١٣٨١در بھمن ماه 
٤.٥طرح درخواست سرمایھ گذاری با حجم ٥٤پیش 

میلیارد دالر دریافت کرده کھ این رقم از 
بنابراین .سال گذشتھ بیشتر بوده است١٠قراردادھای

سرمایھ داری جھانی در راستای ایجاد زمینھ اھداف
ضروری برای سرمایھ گذاری و استثمار مضاعف 

ایجاد شعبھ سازمان .حقق استکارگران ایران در شرف ت
بین المللی کار و تشکیل سندیکای کارگر در ایران نیز در 

.ھمین راستا است

خطر این تھاجمات سیاسی ھر چھ در چنین وضعیتی،
ارگران کبیشتر محسوس است و عناصر آگاه و مبارز و

پیشرو ضرورت حفظ و استحکام دستاوردھای کنونی 
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مبارزۀ قاطعانھ برای ریشھ کن و )ھر چند ناچیز(خود 

ساختن نفوذ امپریالیزم و ایادی داخلی آن از ایران را ھر 
کارگران، زحمتکشان و .چھ بیشتر در می یابند

ستمدیدگان ایران دریافتھ اند کھ یا باید بھ سلطۀ امپریالیزم 
برای ھمیشھ پایان دھند و یا بار دیگر، چون گذشتھ، با 

.شکست مواجھ گردند

خستین نکتھ ای کھ باید برای ھمھ کارگران، اما ن
ستمدیدگان و زحمتکشان روشن باشد این است کھ برای 
پیشبرد مبارزه با امپریالیزم نمی توان و نمی باید بھ 

.سیاستمداران صاحبان ثروت و دولت آنان چشم دوخت

وابستگی اقتصادی ایران بھ با احیایدولت ایران
دگی بخش اعظم تولیدات امپریالیزم باعث از ھم پاشی

امپریالیزم جھانی قراردادھایی بھ .دشخواھدداخلی
مراتب بیشتر و قیمت ھایی بھ مراتب غیرعادالنھ تر از 

.کردخواھدگذشتھ را بھ ایران تحمیل

از دولتی کھ بر دوش قیام محرومین و ستمدیدگان ایران 
بھ قدرت رسیده است، اما از ھمان روز اول دست بھ 

ی نظام ظلم و استبداد سرمایھ داری زده است، چھ بازساز
توقعی بیش از این می توان داشت؟ کارگران و 
زحمتکشان ایران باید با ارائۀ راه حل مستقل خود و 
سازماندھی مبارزات مستقل خود مبارزه علیھ امپریالیزم 

.و ایادی داخلی آن را بھ پیش ببرند

الیزم کھ خود بخشی از سلطۀ امپریصاحبان ثروت
آن ھا فقط .ھستند، قادر بھ اجرای چنین مبارزه ای نیستند

می توانند راه را برای سلطۀ جدید امپریالیزم فراھم 
ضّد«آن ھا با مردم فریبی ھای بھ اصطالح .سازند

، »تند«و پنھان شدن در پشت شعارھای »امپریالیستی
ھدفی جز منحرف ساختن زحمتکشان از مبارزۀ واقعی 

زدودن کثافات امپریالیزم و ریشھ کن کردن واقعی برای 
مبارزه با شیطان «پرسیدنی است کھ .سلطۀ آن ندارند

این دولتمداران بھ کجا انجامید؟»بزرگ

آن ھا می خواھند چنین وانمود کنند کھ مبارزات دھقانان 
فقیر برای کسب حق خویش بر زمین، مبارزات کارگران 

بر تولید، مبارزات ملیت برای استقرار کنترل کارگران 
ھای ستمدیده برای کسب حق تعیین سرنوشت خویش، 
مبارزات زنان برای رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان، 
مبارزات مردم برای استقرار رژیم دمکراتیک و کسب 

حقوق ابتدایی آزادی بیان و تشکل، و بھ طور خالصھ 
یکلیۀ مبارزاتی کھ واقعاً دست امپریالیزم و ایادی داخل

را دولت سرمایھ داریآن را از ایران کوتاه خواھد کرد،
!منحرف می سازد»سازندگی«از

رنامھ ریزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد کشورب

، امپریالیزم، بھ سیاستمداران دولتبرخالف ادعاھای
علیھ انقالب ایران خالصھ نمی »توطئھ ھای آمریکا«

دولت ھای سرمایھ امپریالیزم سیاست توطئھ گرانۀ .شود
امپریالیزم یک .داری اروپایی و امریکایی و ژاپنی نیست

امپریالیزم صرفاً از .نظام جھانی سرمایھ داری است
طریق توطئھ و مھره ھای دست نشانده ای نظیر شاه 
سابق سلطۀ خود را بر کشورھای محروم جھان حفظ نمی 

ین وسیلۀ استقرار نظام سرمایھ داری در اھکند، بلکھ ب
کشورھا بھ ھزار و یک طریق سلطۀ خود را ریشھ دار و 

.مستحکم می سازد

بھ عنوان تنھا سودنظام سرمایھ داری در ایران و انگیزۀ
محرک فعالیت ھای اقتصادی است کھ امپریالیزم برای 

فقر و بدبختی .جامعۀ محروم ما بھ ارمغان آورده است
ات دارا، از اکثریت عظیم مردم ما، فساد اقلیت قلیل طبق

ھم پاشیدگی کشاورزی و ناتوانی مملکت در اجرای یک 
برنامۀ صحیح صنعتی کردن، ھمگی ناشی از سلطۀ 

برای از .امپریالیزم و نفوذ سرمایھ داری در ایران است
میان برداشتن آثار تخریب این سلطھ باید ریشۀ این تسلط 
.یعنی نظام سودجویی سرمایھ داری را از میان برداریم

اید بھ جای ھرج و مرج اقتصاد بازار، اقتصادی با ب
برنامھ کھ در جھت منافع مردم محروم ما سازمان داده 

.شود، مستقر گردد

مقابلھ با تھاجم نظامی

گرچھ در (تدارک جھت مقابلھ با ھجوم نظامی امپریالیزم
از اھمیت ویژه ای )شرایط کنونی غیر محتمل است

نظامیحضور نیروھای .برخوردار است
اقیانوس ھند و عراق، افغانستان، پاکستان؛درامپریالیزم

خلیج، و بھ ویژه امروز در لیبی، مصر و سوریھ، تھدید 
عملیات .و منطقھمستقیمی است علیھ زحمتکشان ایران

عراق خطر تھاجم افغانستان ویی امپریالیزم دروکماند
م امپریالیز.نظامی امپریالیزم را در عمل نشان می دھد

بھ منطقھ خاورمیانھ »تأدیب صدام«صرفاً برای
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منطقۀکھ برای سرکوب کلیۀ زحمتکشانبلنیامد،

خاورمیانھ و بازگذاشتن دست ھای دولت 
جھت مقابلھ با تھاجم .لشکرکشی کرده استاسرائیل؛

دولت ھای بھ ارتشنمی تواناحتمالی نظامی امپریالیزم 
دولت ھا ھمگی با این .اتکا کردسرمایھ داری منطقھ

برای نمونھ در .امپریالیزم آمریکا وارد سازش می شوند
»ضد امپریالیستی«سال ھای اخیر نقش دولت ھای 
.سوریھ، لیبی و ایران را می توان دید

کارگران و زحمتکشان جھت حفظ دست آوردھای 
مبارزات خودشان در مقابل تھاجم نظامی امپریالیزم نمی 

ر دستگاه ھای دولت سرمایھ داران دیگوتوانند بھ ارتش
آن ھا بھ سازمان ھای مستقل خودشان نیاز .تکیھ کنند

جنبش ضّد امپریالیستی توده ھای زحمتکش راه .دارند
مبارزه با خطر تھاجم نظامی امپریالیزم را در تشکیل 

تنھا .ارتش ستمدیدگان و زحمتکشان پیدا خواھد کرد
تند کھ می توانند شورای کارگران و دیگر زحمتکشان ھس

.توده ھای وسیع مردم را در چنین ارتشی متشکل کنند

با وجود ھمھ »ضّد امپریالیست«حکومت سرمایھ داران
میلیونی بھ ٢٠جنجال ھایی کھ در مورد تشکیل ارتش 

، عمالً در راه ایجاد چنین ارتشی مانع ندراه انداختھ بود
امپریالیزم و نھایتاً امروز خود تسلیم ایجاد کرد

طبقات دارا چشم دیدن توده ھای مسلح را خارج از .شد
آن ھا در کردستان و ترکمن .کنترل خودشان ندارند

صحرا بھ دھقانان و زحمتکشان مسلح کھ بھ مبارزه با 
داران بزرگ و دیگر کثافات باقی مانده از سلطۀ زمین

دستور خلع .امپریالیزم دست زده بودند، حملھ کردند
در عمومی پس از پیروزی قیام بھمن ماهسالح 

.ھنوز فراموش نشده استایران

وظیفۀ تدارک مقابلھ با خطر ھجوم نظامی امپریالیزم 
.برعھدۀ شوراھای کارگران و دیگر زحمتکشان است

ترین قدمی آموزش نظامی کارگران در ساعات کار مھم
است کھ شوراھای کارگری جھت مسلح کردن کارگران 

شوراھای کارگران و دیگر .بردارندمی توانند
زحمتکشان و سایر سازمان ھای مستقل توده ای باید 
جھت مقابلھ با ھجوم نظامی امپریالیزم آموزش نظامی 

.مسلح شونددر صورت لزومدیده و

سلب مالکیت از امپریالیزم و سرمایھ داران

با جھت گیری علنی رژیم حاکم بر ایران بھ سمت 
واضح است کھ قدرت اصلی اقتصاد در دورۀ امپریالیزم، 

آتی ھر چھ بیشتر در دست امپریالیزم و سرمایھ داران 
بھبود وضعیت عمومی .بزرگ باقی خواھد ماند

زحمتکشان و کارگران جامعۀ ایران بھ سلب مالکیت از 
در این مورد .امپریالیزم و سرمایھ داران بستگی دارد

:ددرخواست ھای کارگران از قرار زیرن

نیازھای مالی .کلیۀ بانک ھا باید ملی اعالم گردند-١
برنامھ ریزی مرکزی توسط بانک جامعھ باید از طریق

داران بزرگ سلب مالکیت از بانک.ھا تأمین گردند
وابستھ بھ امپریالیزم و متمرکز کردن کلیھ نظام اعتباری 
در یک بانک واحد ملی تحت کنترل منتخبین مردم تنھا 

بانک ملی باید با ایجاد .حران اقتصادی استراه حل ب
شرایط سھل و مناسب اعتبار در اختیار 

بھ کارگران کارخانھ ھایی .قرار دھدکسبھوکشاورزان
کھ تعطیل شده و یا رو بھ تعطیلی ھستند؛ باید وام ھای 
بانکی تعلق گیرد تا تولید و توزیع کارخانھ ھا را خود 

.بدست گیرند

کردن بانک ھا باید تمام صنایع عمده، ھمراه با ملی -٢
شرکت ھای بیمھ و بخش ھای عمده تجارت خارجی ملی 

تا بتوان در .و تحت نظارت منتخبین مردم اعالم شوند
.جھت رفع نیازھای جامعھ اقدامات جدی بھ عمل آورد

این اقدام بھ مفھوم مصادرۀ اموال روستائیان و واحدھای 
.تجاری کوچک و پیشھ وران نیست

ارقام صادرات و واردات و اسامی تّجار داخلی و -٣
خارجی باید بھ طور علنی در رسانھ ھای گروھی اعالم 
گردند تا مردم از وضعیت بازرگانی با اطالع باشند و از 

.حیف و میل ھا جلوگیری کنند

کلیۀ دارایی سرمایھ داران و ثروتمندان بازار کھ از -٤
انباشت کرده اند، قبل زحمتکشان و کارگران، سرمایھ

سرمایۀ آنان کھ بھ بانک ھای خارجی پول ارسال کرده 
اند و شرکت ھای امپریالیستی، باید بدون پرداخت 

.غرامت مصادره گردند

اقدام کارگری



٣٥
ترکیھ»مارکسیست توتوم«بھ رفقای 

فھرستبازگشت بھ

بورژوازی اکنون ادعا می کند کھ بزرگ رفقای گرامی،
١٩٣٠ترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ دھۀ 

چھ این امر طی ماه ھای .رو بھ اتمام استبھ این سو، 
و چگونگی فرار  -بحراناینآتی رخ بدھد و چھ نھ، اثر 

تا سال ھا احساس خواھد شد و بر -سرمایھ داران از آن
سھ تا از .ی خواھد گذاشتبھ جااتیمبارزۀ آتی تأثیر

ن شاھد بوده ایممھمی کھ در سرتاسر جھاخصوصیات
پوالریزه شدنفقیرتر نمودن طبقۀ کارگر، :عبارتند از

میلیون ھا نفر از طبقۀ متوسط، و تضعیف دمکراسی 
بھ روال!بورژوایی بھ وسیلۀ خود طبقۀ سرمایھ دار

رای ھمیشھ بورژوازی از فرط استیصال ابزارھایی را ب
بعداً بحران تنھا اذ می کند تا خکوتاه مدت اتدرنجات خود 

،ھر یک از این خصوصیات.عمیق تری را ایجاد کند
وسیالیزم و ھم سمیلیون ھا نفر دیگر را بھ مبارزه برای 

.چنین رادیکالیزه کردن مطاالبات و عزم آن ھا می کشاند
صدمین ازبحران اوکراین، کھ درست چند ماه پیش

، بھ از راه می رسدجنگ امپریالیستی جھانی اول ردگسال
صد سال وضیاِت صما نشان داده است کھ بسیاری از خ

»تکنولوژیک«و »مدرن«ھنوز در جھان ،پیش
مھم تر از آن، در ھمان حال کھ .ما وجود داردامروزی

تمرکز روی اوکراین و امپریالیزم سالخوردۀ روسیھ 
-آسیادر منطقۀ بار این است، یک رقابت خطرناک تر 

زم یرقابت میان امریال:استاقیانوسیھ در شرف تکوین
کھ (و امپریالیزم چین )و متحدینش(ایاالت متحدۀ امریکا 

قصد دارد تا پایان سال گوی سبقت را از سرمایھ داری 
تنھا راه تقابل با ماھیت ارتجاعی سرمایھ ).امریکا برباید

جنگ، بازسازی یک داری و انگیزۀ امپریالیستی بھ سوی
تنھا با یادگیری از .لنینیستی است-انترناسیونال بلشویک

درس ھای مبارزات گذشتھ و ترکیب کردن آن ھا با 
مبارزات امروز می توان کار تدارکاتی برای ساختن یک 
انترناسیونال مانند کمینترل سال ھای نخست را بھ انجام 

ھ امید آن کھ با ما این پیام تبریک اول ماه مھ را ب.رسانید
ی و بزرگ تھم بتوانیم نقشی مھم در تکمیل این وظیفۀ حیا

.داشتھ باشیم، ارسال می کنم

لنینیستی-با درود ھای بلشویک

٢٠١۴آوریل ٣٠، گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران

گرایش مارکسیست ھای انقالبی «پیام اول ماه مھ بھ 
)IRMT(»ایران

فھرستبازگشت بھ 

کارگران و زحمتکشان سراسر جھان دالیل زیادی دارند 
چھرۀ کریھ سرمایھ داری، با .کھ خشم خود را ابراز کنند

حرص و ولع بی حد و مرز آن برای سود و مکیدن خون 
کارگران، اکنون کھ نظام سرمایھ بھ بحران عمیقی فرو 

در .رفتھ، بیش از ھر زمان دیگری قابل مشاھده است
سرتاسر جھان، سرمایھ بھ یورشی تمام و کمال علیھ 

شرایط .دستاوردھای تاریخی طبقۀ کارگر دست می یازد
.کار و معیشت طبقات کارگر، وخیم تر از قبل می گردد

گرسنگی، فقر، بیکاری، و نابرابری بھ سطوحی بی 
.سابقھ رسیده اند

از سوی دیگر، ھیچ چیز بھتر از فرایند جنگ ھای 
الیستی کھ نقداً آغاز گردیده، بحران نظام سرمایھ امپری

امپریالیست ھا بھ شکلی .داری را آشکار نمی کند
افسارگسیختھ برای باز تقسیم جھان در میان خود تقال می 

اما کارگران و زحمتکشان کسانی ھستند کھ قربانی .کنند
.آن ھا کشتھ و مجروح می شوند.این تقال می شوند
.ھ بیابان و خاکستر تبدیل می شودسرزمین ھایشان ب

خطر ویرانی از جانب سرمایھ، نیاز اساسی بھ جھانی 
عاری از جنگ و استثمار را، یعنی سوسیالیزم، مطرح 

و اول .مبارزۀ ما، پاسخی بھ این خواستھ است.می کند
ماه مھ فرصتی است برای ما تا با شور و شعف خشم 

ی خود را برای خود را علیھ نظام سرمایھ داری و آرزو
.جھانی سوسیالیستی ابراز داریم

با این احساسات انقالبی، ما اول ماه مھ را جشن می 
گیریم و برای شما آرزوی موفقیت و کامیابی در مبارزه 

.تان را داریم

!زنده باد اول ماه مھ، روز مبارزۀ جھانی طبقۀ کارگر

!زنده باد سوسیالیزم

)MT(مارکسیست توتوم 



٣٦
 »شبکۀ ھمبستگی کارگری«اول ماه مھ بھ پیام 

)IWSN(

فھرستبازگشت بھ 

خواھران و برادران طبقاتی گرامی ما،

سرمایھ در ھر جا مشغول یورش و تھاجم علیھ 
دستاوردھایی کھ . دستاوردھای طبقۀ کارگر جھانی است

. انددر طی سالیان طوالنی از مبارزه و پیکار نائل شده 
گرسنگی و فالکت، نبود شغل، نابرابری، تمامی بیماری 

.اند گردیده عیتماعی اکنون بھ شکلی بی سابقھ شاھای اج

ما اول ماه مھ را برای خود فرصتی می دانیم جھت ابراز 
خشم و عزم خود بھ نبرد علیھ نظم جھانی سرمایھ داری 

بھ . اجتماعی است اصلیکھ منشأ تمامی بیماری ھای 
ه اول ماه مھ موقعیتی است برای ما تا با شور و عالو

آرزوی طبقۀ کارگر برای جھانی نوین، عاری از  اشتیاق
جھانی . بزنیمطبقات، استثمار، جنگ و سرکوب را فریاد 

.تاریخ گواه می دھد رکھ ضرورت آن را مسی

سرنوشت ما این است کھ می توانیم با اتکا بھ وحدت، 
. لی بھ چنین جھانی دست یابیممبارزه و ھمبستگی بین المل

 با این اعتقاد است کھ ما درودھای خود را بھ مناسبت
.اول ماه مھ بھ شما می فرستیم فرارسیدن

!کارگران تمامی کشورھا، متحد شوید

)UID-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 

انجمن «بھ » شبکۀ ھمبستگی کارگری«پیام اول ماه مھ 
»لمللی کارگرانھمبستگی بین ا

فھرستبازگشت بھ 

برادران و خواھران طبقاتی گرامی ما در ترکیھ،

،»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«فعالین کارگری 

برای پنجمین سال متوالی، کارگران ایران قادر بھ 
گردھمایی عمومی یا راھپیمایی جشن  ھیچ نوع برگزاری

خانۀ «حتی . اول ماه مھ، روز جھانی کارگر، نبوده اند
بھ عنوان نھادی وابستھ و حامی رژیم نیز اجازۀ » کارگر

!برگزاری مراسم این روز را نیافت

با وجود این نوع اقدامات کھ ھم نشان دھندۀ وحشت و 
بالقوۀ  یم ایران و کارفرمایان است و ھم نیرویژضعف ر

طبقۀ کارگر، مبارزۀ طبقاتی ادامھ یافتھ و بی تردید طی 
ماه آتی در پرتو عادی سازی روابط میان ایران و  ١٢

حمالت بھ خانواده . حکومت ھای غربی تشدید خواھد شد
دایی ترین حقوق، تنھا می ھای طبقۀ کارگر و فقدان ابت

.مبارزات بیش تر و بیشتر منجر گردد ھتواند ب

مسیر دشوار بھ سوی درھم شکستن زنجیرھای در این 
استثمار، ھمبستگی بین المللی یک عامل مھم در ایجاد 

 درون در. حمایت معنوی از کارگران ایران است
 است کھ »جمن ھمبستگی بین المللی کارگرانان«

یکی از پیگیرترین و حقیقی ترین حامیان  کارگران ایران
.خود را دارند

روز جھانی مبارزه و وحدت طبقۀ  زنده باد اول ماه مھ،
!کارگر

!کارگران تمامی کشورھا، متحد شوید

شبکۀ ھمبستگی کارگری ایران

٢٠١۴مھ  ١



٣٧
پیام اول ماه مھ بھ اتحادیۀ دورا چیبا

فھرستبازگشت بھ 

برادران و خواھران طبقاتی گرامی ما،

طبقۀ کارگر روز وحدت، ما روز اول ماه مھ را کھ برای 
طبقۀ کارگر . مبارزه و ھمبستگی است، جشن می گیریم

تنھا بھ شکل سازمان یافتھ و مصمم قادر بھ مقاومت در 
انجمن «ما بھ عنوان . باربر حمالت بورژوازی است
اعتقاد داریم کھ این » ھمبستگی بین المللی کارگران

 مبارزۀ متشکل و سازمان یافتھ باید رد سطح جھانی
صورت گیرد و ما با این برداشت دست بھ فعالیت می 

ما ضمن بھ یاد داشتن این اصل کھ کارگران متشکل . بریم
شکست نخواھند خورد، بھترین آرزوھای را برای 

.پیروزی شما در مبارزۀ خود داریم

!زنده باد وحدت بین المللی  طبقۀ کارگر

انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران

ل ماه مھ از دورا چیبا بھ انجمن ھمبستگی بین پیام او
المللی کارگران

فھرستبازگشت بھ 

دوستان گرامی انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران،

بابت ارسال پیام دلگرم کنندۀ خود بھ مناسبت اول ماه مھ 
.سپاس گزاریم

در شرایط رکود بی سابقۀ جھانی، حکومت ھا در 
سرتاسر جھان از فرط استیصال بھ تشدید تھاجم علیھ 
کارگران در قالب خصوصی سازی، برون سپاری، 
قراردادھای موقت، و درھم شکستن خوشنت آمیز اتحادیھ 

در ژاپن دولت راست افراطی آبھ درحال تحمیل تجدید . ھا
نظر در قانون اسامی و جنگ تھاجی است، و در این 

ژی آسیب دیدۀ تأسیساسات ولمیان با صادر کردن تکنو
.انرژی ھستھ ای نیز درحال پیشرفت است

اکنون زمان آن است کھ اتحادیھ ھای کارگری با استفاده 
!از توان خود جامعۀ ما را بھ حرکت درآورند

!بیایید ھمراه با ھم بجنگیم

ضمن اعالم ھمبستگی،

کمیتۀ ھمبستگی کارگری بین المللی دورا چیبا

دبیر کل

یاماموتو. ه



٣٨
گزارش برگزاری اول ماه مھ در استانبول ترکیھ

فھرستبازگشت بھ 

میالدی تعدادی از اعضای ٢٠١٤صبح روز اول ماه مھ 
شبکۀ«و اعضای »کمیتۀ دفاع از شاھرخ زمانی«

و جمعی از فعالین کمونیست ایرانی »ھمبستگی کارگری
انجمن ھمبستگی بین المللی «مستقر در ترکیھ با دعوت 

ترکیھ در یک اقدام مشترک ھمصدا با رفقای »کارگران
.کارگر تَرک خود روز اول ماه مھ را گرامی داشتند

انجمن ھمبستگی بین المللی «مراسم با ھماھنگی رفقای 
ترکیھ و چند حزب و جریان چپ مطابق سال »کارگران

شروع و تا قبل در گبزۀ استانبول از ساعات اولیھ صبح 
.بعد از ظھر ادامھ داشت

در ابتدا و پس از ھماھنگی ھای الزم کارگران با 
سرویس ھای ویژه ای کھ از قبل آماده شده بودند از 
اقصی نقاط شھر بھ محل مورد نظر انتقال پیدا کرده و 
سپس با خوشامد گویی رفقای مسئول برگزاری تقسیم کار 

ز خیابان ھای و اعالم مسیر حرکت رژۀ کارگران ا

شبکۀ«اعضای .منتھی بھ میدان اصلی مراسم آغاز شد
کمیتۀ حمایت از شاھرخ زمانی «و »ھمبستگی کارگری

کھ از قبل با ھماھنگی ھای الزم اقدام بھ تھیۀ پالکارد و 
بروشور ھای اول ماه مھ کرده بودند در صف اول 
راھپیمایی حاضر شده و حرکت بھ سمت میدان اصلی 

اغاز شد؛ 

در طول مسیر کارگران با شعارھای زنده باد سوسیالیزم 
و زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران ھمۀ کشور ھا 

خواست و مطالبۀ .چھرۀ با شکوھی بھ مراسم بخشیدند
کارگران ایرانی کھ آزادی زندانیان سیاسی و کارگران 
زندانی است و بھ ویژه حمایت از شاھرخ زمانی، از 

پس.ھای رفقای ایرانی در مراسم بوداصلی ترین شعار
از چند ساعت راھپیمایی در خیابان ھای اصلی و با 
حضور چندین ھزار نیروی پلیس و گاردھای ضد 
شورش کارگران با حضور در میدان اصلی، از طرف 
گروه موزیک و سرود انجمن ھمبستگی کارگران ترکیھ 
مورد استقبال قرار گرفتند و در نھایت قطعنامھ و 

خنرانی جریانات مختلف کارگری ترکیھ با ھماھنگی و س
نظم قابل ستایشی خوانده شدند و در پایان شرکت کنندگان 
با رقص و موزیک و شادی و سرودھای انقالبی اول ماه 

شایان ذکر است کھ در استانبول .مھ را گرامی داشتند 
ھمزمان مراسم دیگری در کادی کوی از طرف حزب 

وغان و حزب فرمایشی کارگر و عدالت و توسعھ ارد
چندین سندیکای وابستھ دیگر در تقابل با این مراسم 
.فراخوان داده شده بود کھ با استقبال زیادی مواجھ نشد

مأمور گارد ٤٠٠٠٠الزم بھ ذکر است کھ از شب گذشتھ 
ویژه با آماده باش کامل و یورش بھ خود روھا و تفتیش 

ش اروپایی و بھ آن ھا تمامی مسیرھای منتھی بھ بخ
خصوص میدان تقسیم را مسدود کرده بودند و در ھمین 
روز صدھا نفر در میدان تقسیم ترکیھ در زد و خود با 
پلیس مجروح و صدھا تن دیگر بازداشت شده اند کھ تا 

.این لحضھ زد و خورد ھا ادامھ دارد



٣٩
زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگران 

شبکھ ھمبستگی کارگری ایران

کمیتھ حمایت از شاھرخ زمانی 

معی از فعالین چپ و کمونیست ایرانی مقیم ترکیھج

شرکت فعالین احیای مارکسیستی و شبکۀ ھمبستگی 
کارگری در مراسم اول ماه مھ لندن

فھرستبازگشت بھ 



٤٠



٤١
شبکۀ ھمبستگی شرکت فعالین احیای مارکسیستی و 

کارگری در مراسم اول ماه مھ آلمان

فھرستبازگشت بھ 



٤٢



٤٣
شرکت فعالین احیای مارکسیستی و شبکۀ ھمبستگی 

کارگری در مراسم اول ماه مھ نروژ

فھرستبازگشت بھ 

شبکۀ ھمبستگی کارگری و احیای شرکت حامیان 
مارکسیستی در مراسم اول ماه مھ سوئد

فھرستبازگشت بھ 



٤٤
سال جنگ دولت آمریکا با معدنچیان آن کشور،١٩١۴

فھرستبازگشت بھ 

در»لودلو«ماه آوریل، صدمین سالگرد کشتار معدنچیان 
شیانھ ترین این داستان یکی از وح.است»کلرادو«ایالت 

ک�ارگر آمریک�ا اس�ت ک�ھ در آن ۀروی�دادھای ت�اریخی طبق�
.ھا کشتھ شدندکارگر معدن و خانواده ھای آن٢٠

، گ���ارد مل���ی ب���ھ چادرھ���ای کم���پ ١٩١۴آوری���ل ٢٠روز 
ای�ن .در جنوب ایالت کلرادو حملھ ب�رد»لودلو«معدنچیان 

٢٠اعتصاب بودند کھ در اثر ای�ن حمل�ھ کارگران در حال 
نف�ر ١٣.کش�تھ ش�دندھمسران و فرزندانش�ان، از جملھتن

آن�ان در پن��اه گ�اه زیرزمین��ی ک�ھ زی��ر یک�ی از ای��ن چادرھ��ا 
کنده بودند، پنھان شده بودن�د، ت�ا از تی�ررس نی�روی مس�لح 

مان باشند کھ گارد مسلح، چادر آنان را بھ آتش کشیده ادر 
.تن شدند١٣نو باعث مرگ  ای

ل، رھب��ر اعتص��اب و دو یون��انی االص��»ل��وئیس تیک��اس«
دیگ����ر را پ����یش از ای����ن، تح����ت عن����وان ۀاعتص����اب کنن����د

کھ رئیس گارد ملی »لیندرفلد«از جانب ستوان »مذاکره«
ب�ا »لیندرفل�د«.بود، فراخواندند تا آن�ان را ب�ھ قت�ل برس�انند

گکوبی�د ک�ھ تفن�»تیک�اس«تفنگ خود چنان ب�ھ س�ر قنداق
س���پس .نق���ش ب���ر زم���ین گردی���د»تیک���اس«خ���ورد ش���د و 

.دستور داد تا او را با تیر خالص کنند»لیندرفلد«

افراد مسلح بدن م�رد «:گفت»نیویورک ورلد«ناظری بھ 
در عم��رم، ای��ن .بیھوش�ی را ھ��دف گرفت��ھ و ش�لیک کردن��د

».اولین قتلی بود کھ با چشم خودم نظارت می کردم

مع���رف اس���ت، ٣»ر لودل���وکش���تا«ای���ن قت���ل ع���ام ک���ھ ب���ھ 
ھ��زار ١١ۀماھ��١۴آمیزت��رین روی��داد اعتص��اب خش��نونت

یخ��دان مب��ارزات تار.ک�ارگر مع��دن در جن��وب کل��رادو ب��ود
ای��ن اعتص��اب ۀب��اردر٤»د زی��ناروھ��ا«ک��ارگری آمریک��ا 

خش��ونت آمیزت��رین یک��ی از غمگ��ین ت��رین و«:م��ی نویس��د
در ».طبق��اتی در ت��اریخ آمریک��ا اس��تۀنمون��ھ ھ��ای مب��ارز

ک��ارگر اعتص��اب کنن��ده ج��ان خ��ود را از ٧۵ن مب��ارزه ای��
ک�ارگران مع�دن «اعتصاب کنندگان کھ عضو .دست دادند

بودن�د در مقاب�ل ثروتمن�دترین (UMWA)»آمریک�امتحد
قرار داشتند ک�ھ ص�احب »جان دی راکفلر«مرد دنیا یعنی 

3 Ludlow Massacre
4 Howard Zinn



٤٥
و شرکت آھ�ن »سوخت کلرادو«بزرگترین شرکت، یعنی 

(CFIC)بود.

مع��ادن .مص��ائب بس��یار زی��ادی باع��ث ای��ن اعتص��اب ش��د
رعای��ت مس��ائل زمین�ۀ جن�وب کل��رادو ب�دترین س��ابقھ را در 
ض���دراکفلرمص���رانھ .ایمن���ی ک���ارگران در جھ���ان داش���ت

١٠٠٠ب�����یش از ١٩١٢ب�����ود و تنھ�����ا در س�����ال اتحادی�����ھ
اخ��راج در عض��ویت اتحادی��ھتردی��دمع��دنچی را ب��ھ عل��ت 

خ��ارجی را ب��ھ کش��ور راکفل��ر عم��داً ک��ارگران.ک��رده ب��ود
وارد م��ی ک��رد ت��ا ب��ا ادغ��ام آن��ان ب��ا ک��ارگران آمریک��ایی، 

س����ازماندھنده.مع���دنچیان آمریک���ایی را از ھ����م ج���دا کن���د
UMWA ١۶در کنف��رانس ٥»م��ادر ج��ونز«مع��روف ب��ھ

مدیر «:خطاب بھ تمام معدنچیان می گوید١٩١٣سپتامبر
CFIC وقت���ی راج���ع ب���ھ مس���ائل ایمن���ی مح���یط ک���ار از او

ای بابا، این آشغال :می شود در جواب می گوید کھالؤس
منظ���ور ای���ن اس���ت ک���ھ (٦!ھ���ا از اص���لی ھ���ا ارزان ترن���د

.مھ��اجران ارزان ت��ر از ک��ارگران مع��دن آمریک��ایی ھس��تند
م�ا در ای�ن .)پس اگ�ر حادث�ھ رخ داد و مردن�د، مھ�م نیس�ت

ح��اکم ۀای��ن ھ��ا دسیس��ھ ھ��ای طبق��.ن��داریم"آش��غال"کش��ور 
».متفرق کننداست تا کارگران را

اکثر کارگران در اردوگاه ھای کار معدن زندگی می ک�رد 
شھردار، سرپرست ای�ن .و ھمھ چیز متعلق بھ شرکت بود

ک��ارگران ھ��م ب��ود و ھ��یچ ک��س از خ��ارج از ش��رکت، ح��ق 
ای�ن ش�رکت، ص�احب .ورود بھ این اردوگاه ھ�ا را نداش�ت

نتمام فروشگاه ھا و بازارھا ھم بود و مارشال را ھم تعیی
برای معادن گارد حف�اظتی اس�تخدام م�ی نم�ود ت�ا .می کرد

ای�ن ش�رکت، انتخاب�ات .کارگران را زیر نظر داش�تھ باش�د
ب�رای رئ�یس پل�یس یایالتی را کنترل کرده و در رأی گی�ر

در کل�رادو CFICم�دیر »ب�وئرز«.دخال�ت مس�تقیم داش�ت
»رئ���یس ک��ل سیاس���ی جن���وب کل���رادو«ای��ن ش���رکت را ب���ھ

.توصیف می کند

فرارسیدن زمان مقابلھ با سالح ھای گرم

در ح�ال بس�تن UMWAسایؤپیش از آغاز اعتصاب، ر
قراردادھای دو طرفھ بودند، در حالی ک�ھ ک�ارگران مع�دن 
در حال آماده ک�ردن خ�ود ب�رای ی�ک جن�گ و درگی�ری ب�ا 

5Mother Jones
6 Dagos are cheaper than props

ص��دھا نف��ر از نیروھ��ای ض��د.س��الح ھ��ای گ��رم م��ی ش��دند
اس��تخدام »فل��دز-بال��دوین«ش��ورش را از آژان��س اس��تخدام 

گ��رم مانن��د مسلس��ل و غی��ره را در اختی��ار ۀک��رده و اس��لح
جرال���د «م���أموران ب���ا لب���اس شخص���ی، .آن���ان ق���رار دادن���د

ب��ود ب��ا گلول��ھ از پ��ای UMWAرا ک��ھ س��ازمانده »لیپی��ات
ک������ارگر ١١٠٠٠، ١٩١٣س������پتامبر ٢٣در .در آوردن������د

تس�اع٨معدن دست از کار کشیده و حق داشتن اتحادیھ، 
درصد افزایش دستمزد و اجرای قوانین ١٠کار در روز، 

ای��التی مرب��وط ب��ھ مع��دن را در رابط��ھ ب��ا مع��ادن کل��رادو 
مدیران معدن شروع بھ بیرون ریخ�تن آن�ان .مطالبھ کردند

از محل زندگی اشان بھ ھمراه ھمسر و فرزن�دان کردن�د و 
کارگران مجبور شدند، مجتمع ھایی را از چادر بھ پا کنند 

»لودل�و«.شان سرپناه داشتھ باش�ندبرای خود و خانوادهتا
نفر زن�دگی ١٢٠٠بزرگترین این مجتمع ھا بود کھ در آن 

.می کردند

ھ�ا ک�ھ علیرغم تمام کوشش ھای مدیران و افراد مس�لح آن
ھ�م آورده بودن�د ت�ا »م�رگ آف�رین«حتی ی�ک ت�وپ ب�ھ ن�ام 

حاد محک�م این مجتمع ھا را بھ گلولھ ببندند، کارگران از ات
اول�ین ب�اری ک�ھ از ای��ن .و تص�میم ق�اطع برخ�وردار بودن��د

بار شلیک ش�ده ٩دستگاه استفاده شد، بھ پای پسر بچھ ای 
ک�ارگران ب�ا ان�دک .و یکی از اعتصاب کنندگان کش�تھ ش�د

.سالحی کھ فراھم آورده بودند، بھ مقابلھ پرداختند

یل�ی از این کھ گ�ارد مل�ی را فراخوان�ده بودن�د، خ»بوئرز«
ت��و از حمای��ت تم��ام «ک��ھ ناراح��ت ب��ود و ب��ھ راکفل��ر گف��ت 

اق بازرگانی، دف�اتر ف�روش ام�الک و بس�یاری تبانک ھا، ا
از تج�����ار و س�����ردبیرھای روزنام�����ھ ای اص�����لی کش�����ور 

».برخوردار ھستی

معدنچیان کھ فکر می کردند گ�ارد مل�ی ب�ی ط�رف خواھ�د 
گ�ارد مل�یۀفرمان�د.ودی متوجھ توھم خود شدندبود، بھ ز
شھر را دور زده و ب�رای آن CFICمتعلق بھ ۀوسیلھ نقلی

ص���دھا اعتص���اب کنن���ده و .نظ���امی تعی���ین نم���ودۀمح���دود
را م��اه ھ��ا »م��ادر ج��ونز«.ھمس��ران آن��ان دس��تگیر ش��دند
کارفرمای�ان امی�دوار .داش�تندبدون داشتن ھیچ اتھامی نگ�ھ

بودند ک�ھ ب�ا آم�دن س�ربازان گ�ارد مل�ی، اعتص�اب شکس�تھ 
وه قت�ی ای�ن اق�دام ب�ھ نتیج�ھ نرس�ید، گ�روه گ�رو.خواھد ش�د

خره، فرمان��دار موافق��ت ب��األ.ک��ارگر مھ��اجر وارد نمودن��د
کرد و قطارھایی مملو از کارگرانی ک�ھ ق�رار ب�ود انق�الب 
را بش����کنند، از راه رس����ید و ک����ارگران خ����ارجی، تح����ت 

ای���ن ک���ارگران نم���ی .حمای���ت س���ربازان گ���ارد وارد ش���دند



٤٦
ھ���ا ب���ھ عن���وان ش���کنندگان دانس���تند ک���ھ ق���رار اس���ت از آن

آن�ان .رس�یدند»لودل�و«انقالب استفاده شود، ت�ا ای�ن ک�ھ ب�ھ 
در نتیج�ھ بقی�ھ را .کھ اعتراض کردن�د را بالفاص�لھ کش�تند

آن�ان .مانند زندانی بھ مح�ل زن�دگی س�ابق مع�دنچیان بردن�د
کھ موفق بھ فرار شدند، ب�ھ چادرھ�ای ک�ارگران اعتص�ابی 

.پیوستند

ب��ھ .ن م��ی پرداختن��درا م��دیران مع��دحق��وق ای��ن س��ربازان 
این مع�ادن تم�ام م�ی ش�د، س�ربازان گ�ارد ۀتدریج کھ بودج

ھم می رفتند و نزدیک بھ پای�ان م�اه م�ارس فق�ط گاردھ�ای 
آنۀ معادن و لباس شخصی ھ�ا ب�اقی مان�ده بودن�د و فرمان�د

کس���ی ک��ھ خ���اطره خش���نونتش در م���اه »لیندرفل���د«ھ��ا ھ���م 
فرام�وش نش��ده »یک�اسل�وئیس ت«ن�وامبر گذش�تھ نس�بت ب�ھ 

»لودل��و«آوری��ل حمل��ھ ب��ھ چادرھ��ای ٢٠ص��بح روز .ب��ود
نف��ر مس��لح ب��ا ت��وپ ب��ھ چادرھ��ا ش��لیک ٤٠٠.آغ��از گردی��د

اما بھ علت نداشتن سالح ،کارگران مبارزه نمودند.کردند
.کافی نتوانستند حملھ را دفع کنند

در ای��ن ش��رایط، ک��ارگران خط��وط آھ��ن، در پش��تیبانی از 
، از انتق��ال نیروھ��ای کمک��ی ب��ھ مح��ل »ل��ولود«ک��ارگران 

خ��ودداری کردن���د و فرمان���دار مجب���ور ش���د ک���ھ از طری���ق 
تم��ام اردوگ��اه را .دیگ��ری نیروھ��ای کمک��ی را منتق��ل کن��د

نفر کھ زیر زمین مخفی شده بودند ھم جان ١٣سوزانده و 
!جن��گ ب��ود؛ جنگ��ی ب��ا س��الح گ���رمای��ن حقیقت��ا ً.س��پردند

در آن دوره، ب�رای حف�ظ فلر، ثروتمندترین م�رد جھ�ان راک
منافع ھ�ر چ�ھ بیش�تر خ�ود، ب�ا مسلس�ل و ت�وپ و تان�ک ب�ھ 
جان عده ای کارگر بی سالح یا با سالح نابرابر و مح�دود 

اھی ب���رای ای����ن جنای����ت راکفل����ر را در ھ���یچ دادگ����!افت���اد
ھ��م »نیوی��ورک ت��ایمز«حت��ی !نکردن��دھب��زرگش محاکم��

ع ب��ھ ھ��یچ وج��ھ عم��ل ای��ن گ��ارد مس��لح قاب��ل دف��ا«:نوش��ت
وابس��تھ ب��ھ خ��ط محافظ��ھ ک��ار رس��انھ ھ��ایالبت��ھ ».نیس��ت

آمریکا در آن زمان، در دفاع از عم�ل راکفل�ر، س�عی ک�رد 
.از کارگران چھره ای خشن، وحشی و جنایتکار بسازد

این تبلیغات، اما در کارگران دیگر کلرادو ت�أثیری نداش�ت 
و خب��ر ای��ن کش��تار، خ��ون در رگ ھ��ای ک��ارگران مع��دن 

جوش آورد و عده از ک�ارگران، ب�ا اس�لحھ ھ سایر مناطق ب
حمل��ھ ک��رده و گ��ارد و نگھبان��ان را از »لودل��و«ب��ھ مع��ادن 

ای���ن حرک��ت مع���دنچیان، بالفاص���لھ .مح��ل بی���رون ریختن��د
م��ورد حمای��ت اقش��ار مختل��ف ک��ارگری دیگ��ر محل��ی ق��رار 
گرفتھ و حتی مغازه داران و معلمان ھم سالح بھ دست ب�ھ 

نی��ز ھم��واره از انتق��ال ک��ارگران خ��ط آھ��ن.کم��ک آمدن��د
.نیروھای کمکی دولتی و اسلحھ بھ محل خودداری کردند

»وایومین�گ«مع�دنچی از ایال�ت ١٧٠٠اخبار پخش شد و 
آم��ادگی میلیش��یایی خ��ود را ب��ھ اط��الع اتحادی��ھ رس��اندند و 

»لودل��و«مع��دنچی دیگ��ر، مس��لح ب��ھ س��وی ٥٠٠ھمزم��ان 
در »دن�ور«حت�ی ک�ارگران دخانی�ات ش�ھر .حرکت کردن�د

نف��ر را ب��ھ ٥٠٠ب��ھ رأی گذاش��تھ و تص��میم راکل��رادو نی��ز
.فرستادند»لودلو«

کمک ھای مالی و اعتراضات دفاعی

ظ�رف س��ھ ھفت�ھ پ��س از ای��ن کش�تار، کم��ک ھ�ای م��الی ب��ھ 
ھزار دالر رسید، در ح�الی ٨٠حدی باال رفت کھ بھ مرز 

کھ از زمان اعتص�اب ت�ا پ�یش از ای�ن روی�داد، تنھ�ا مبلغ�ی 
.ھ���زار دالر بیش��تر جم���ع آوری نش��ده ب���ود٩نزدی��ک ب��ھ 

ۀتظ��اھرات گذاش��تھ و محاکم��»دن��ور«ر نف��ر ھ��م د٥٠٠٠
فرمان��دار و گ��ارد مل��ی را ب��رای جن��ایتی ک��ھ مرتک��ب ش��ده 

در نیوی��ورک ھ��م م��ردم تظ��اھرات .بودن��د، مطالب��ھ کردن��د
س��رباز گ��ارد ٨٢.گذاش��تھ و ب��ھ مح��ل راکفل��ر حمل��ھ بردن��د

رپیچی ک�رده و گفتن�د ک�ھ س�»لودل�و«مل�ی نی�ز از رف�تن ب�ھ 
.نم���ی توانن���د ع���ده ای زن و ک���ودک را ب���ھ گلول���ھ ببندن���د

مع��دنچیان سراس��ر کش��ور، از اتحادی��ھ خواس��تند ک��ھ اع��الم 
اگ�ر چن�ین م�ی ش�د، ای�ن اعتص�اب .اعتصاب عمومی بکند

ک��ارگر آمریک��ا ۀی توانس��ت از پش��تیبانی سراس��ری طبق��م��
برخوردار گشتھ و در نتیجھ کارفرمایان معادن را بھ زانو 

ام���ا رھب���ران اتحادی���ھ م���دعی بودن���د ک���ھ بھت���رین .درآورد
روش دفاعی، باقی مان�دن ب�ر س�ر ک�ار اس�ت و زم�انی ک�ھ 

ۀروز پ��س از واقع���٩، »ویلس��ون«وق���ت رئ��یس جمھ��ور
فراخوان�د، رھب�ران اتحادی�ھ »لودل�و«کش�تار، ارت�ش را ب�ھ 

.عمالً دست از مقاومت برداشتند

ماھی��ت جنایتک��ار نظ��ام س��رمایھ داری را »لودل��و«کش��تار 
آمریک��ا ب��ھ »مھ��د آزادی«حت��ی ب��رای کش��ور ب��ھ اص��طالح 

آمریکا سھ سال پ�س از ای�ن روی�داد ب�ا .روشنی بارز نمود
.وارد جن��گ جھ��انی اول ش��د»دموکراس��ی و آزادی«ن��ام 

ۀنی ب���ر چھ���ردول���ت س���رمایھ داری آمریک���ا س���وابق خ���ونی
آن کشتار یک میلیون و ۀتاریخ خود نگاشتھ است کھ نمون

و کش��تار ادام��ھ دار م��ردم اس��تاز م��ردم ع��راقنف��ر ن��یم 
.امروز ھمچنان ادامھ داردکھافغانستان



٤٧
آن دستھ از مردم ع�راق، ای�ران، افغانس�تان و پاکس�تان ک�ھ 
امروز در شرایط بس�یار وخیم�ی زن�دگی را س�پری س�اختھ 

ی داش����تن امک����ان زن����دگی در کش����وری مث����ل و در آرزو
آمریکا ھستند، قابل مالحظھ است کھ بھ خاطر بسپارند کھ 

ن��ھ ب��رای ھم��ھ »وکراس��یدم«و »مھ��د آزادی«منظ��ور از 
را »آزادیمھ��د «ای��ن .س��رمایھ دار اس��تۀک��ھ ب��رای طبق��

سرمایھ دار کشورھای غرب�ی ب�ر دوش رنج�ور ش�ما ۀطبق
ران کش��ورھای ک��ارگران کش��ورھای جھ��ان س��وم و ک��ارگ

آزادی، وف���ور نعم���ت و امک���ان بھ����ره .خ���ود م���ی س���ازد
س��رمایھ دار ۀاز تولی��دات جھ��انی تنھ��ا ب��رای طبق��ب��رداری

منظور می شود و قوانین این کشورھا ھم ب�رای حف�ظ ای�ن 
والن دول��ت س��رمایھ داری پی��اده م��ی ئمن��افع ب��ھ دس��ت مس��

ۀکشوری، بھ خصوص امروز، من�افع طبق�در ھیچ .گردد
وظ نیس�ت و دائم�اً ب�ھ دس�ت دول�ت ھ�ا در ح�ال کارگر محف�

ب��رای کس��ب حق��وق دموکراتی��ک و .قل��ع وقم��ع ش��دن اس��ت
آزادی واقعی و از بین بردن ستم طبق�اتی و مل�ی تنھ�ا ی�ک 
راه ب����اقی مان����ده اس����ت و آن آم����اده ش����دن ب����رای انق����الب 

و »مل��ی«زی��را ھ�یچ دول��ت س��کوالر، .سوسیالیس�تی اس��ت
و در (امپریالیس�تی کش�ورھایمیانھ روی�ی، ب�دون حمای�ت

ق��ادر ب��ھ ادام��ھ حی��ات )ک��ارگرۀآن، س��رکوب طبق��ۀنتیج��
ای��ن دول�ت ھ��ا ی�ا بای��د ب�ھ مطالب��ات مل�ت تح��ت س��تم .نیس�ت

ھر .خود پاسخ دھند یا بھ مطالبات کشورھای امپریالیستی
دوی این مطالبات را با ھم نمی ش�ود ب�رآورده ک�رد، زی�را 

.یکی در تضاد دیگری است

٢٠١۴ماه مھ اول 

!بادبھ کارگران ایران و جھان مبارک

فھرستت بھ شگباز

ۀاول م��اه م��ھ را م��ا معم��والً ب��ھ بزرگداش��ت مب��ارزات طبق��
ک�ارگر ۀان و ب�ھ وی�ژه ی�ک ق�رن مب�ارزات طبق�کارگر جھ

.آمریک���ا و اروپ���ا در ق���رن ن���وزدھم، برگ���زار م���ی کن���یم
مب�ارزاتی ک��ھ ب��رای ب��ھ دس��ت آوردن ح��ق تش��کل و داش��تن 

.منتھ�ی ش�دس�اعت ک�ار٨اتحادیھ آغاز و بھ مبارزه برای 
ن ک�ارگر زن و این مبارزات با از دست رفتن ج�ان ھ�زارا

اول ماه مھ ب�ھ عن�وان روز ک�ارگر ؛مرد بھ پیروزی رسید
در .بنی��ان گذاش��تھ ش��د١٨٨٠ر جھ��ان در دھ��ھ در سراس��

، قطعنامھ ای از کنوانسیون فدراسیون اتحادیھ ١٨٨۴سال 
ک�ھ ب�ر مبن�ای آن، از اول بھ تص�ویب رس�یدھای کارگری 

س�اعت ک��ار ب��ھ عن�وان ی��ک روز کام��ل ٨، ١٨٨۶م�اه م��ھ 
ای�ن دس�تاورد البت�ھ ب�ھ ذائق�ھ کارفرمای�ان .کار معین گردی�د

ھ اف��زایش دو براب���ر عض���ویت در ول��ی ب���،خوش��ایند نب���ود
.اتحادیھ ھا انجامید

ھ��زار ک��ارگر اق��دام ب��ھ ٢۵در ش��ھر ش��یکاگو در آمریک��ا، 
راھپیم�����ایی کردن�����د و کارفرمای�����ان ک�����ھ از عاقب�����ت ای�����ن 
دستاوردھا می ھراسیدند، باید این ج�نش را در ح�د ممک�ن 

ک��ارگر در ح��ال ۶ابت��دا پل��یس، ب��ھ .س��رکوب م��ی کردن��د
بع��د از آن، .ک��رده و آن��ان را کش��تتیران��دازی راھپیم��ایی

بمب��ی از جان��ب یک��ی از اوب��اش حکوم��ت، ب��ھ س��وی پل��یس 
نف��ر از اف��راد پل��یس ج��ان ٧آن، ۀپرت��اب ش��د ک��ھ در نتیج��

دادن���د و بھان���ھ ای ب���ھ دس���ت پل���یس داد ت���ا ب���ھ راھپیم���ایی 
با تیراندازی پلیس بھ سوی کارگران، .کارگران حملھ برد

گش��تند و در ھفت��ھ ص��دھا نف��ر زخم��ی و راھ��ی بیمارس��تان
سیس�تماتیک ب��ھ ب��ھ ط�ور ھ�ای بع�د ھ�م اف��راد مس�لح پل�یس، 

کارگرانی کھ در اعتصاب بودند و یا بھ ک�ارگران اتحادی�ھ 
.ای ی���ورش ب���رده و جلس���ات آن���ان را منح���ل م���ی کردن���د

دادگ�اھی و س�پس رھبران اتحادیھ ھا را با پرون�ده س�ازی،
ری از ب��ھ اع��دام محک��وم کردن��د ک��ھ البت��ھ حک��م اع��دام بس��یا

.آنان بھ زندان ابد تقلیل یافت

ش��یکاگو، »می��دان علوف��ھ«در ١٨٨۶کش��تار م��اه م��ھ س��ال 
»روز ب��ین الملل��ی ک��ارگر«دلیل��ی ش��د ک��ھ اول م��اه م��ھ را 

»ب�ین المل�ل دوم«١٨٨٩سال ۀکنگرۀنامیده و در قطعنام
، روزی است کھ کارگران دست از »روز کارگر«آمد کھ 



٤٨
ن���د و در خیاب���ان ھ���ا ب���ا ک���ار کش���یده و اعتص���اب م���ی نمای

تظاھرات خود، مطالبات خود را بھ گوش کارفرمایان م�ی 
س��اعت ک��ار در روز ٨رس��انند ت��ا زم��انی ک��ھ در ھم��ھ ج��ا 

.مقرر گشتھ و قانونی گردد

در اول م�ھ س�ال .اروپا نیز از این مبارزات بی بھره نماند
، سراسر اروپا چھره ای متفاوت با روزھای دیگ�ر ١٨٩٠
رش ک���ارگران در تظاھراتش���ان در ای���ن ص���دای غ���.یاف���ت

ھ��زار نف��ر؛ ١٠٠در اس��پانیا، .کش��ورھا، اروپ��ا را لرزان��د
ھ��زار نف��ر ب��ھ ٨ھ��زار نف��ر؛ در لھس��تان ١٢٠در س��وئد، 

اعتص��ابات، ب��ھ فرانس��ھ و ایتالی��ا ھ��م .راھپیم��ایی پرداخ��ت
عده ای کارگر در فرانسھ بر اثر اصابت گلولھ .کشیده شد

در ح����الی ک����ھ در برخ����ی .از جان����ب پل����یس کش����تھ ش����دند
کشورھای دیگر، مانند اتریش و مجارس�تان، ک�ارگران آن 

ش�����دن عروز را تعطی�����ل کردن�����د، ام�����ا ب�����ھ دلی�����ل ممن�����و
در آلمان و انگلستان ک�ھ .راھپیمایی، ھمھ در خانھ نشستند

تظ��اھرات ب��ھ ک��ارگران در روز اول م��ھ داده نش��ده ۀاج��از
گذاش�تھ بود، در روز یکشنبھ پس از آن تظاھرات عظیمی 
.شد کھ در تاریخ آن مبارزات کارگری سابقھ نداشت

مب���ارزات ب���ی ام���ان ک���ارگران اروپ���ا و آمریک���ا در ق���رن 
نوزدھم با روحیھ ای ق�وی و محک�م، در آخ�ر ب�ھ پی�روزی 

در روس��یھ انجامی��د ک��ھ ک��ارگران ن��ھ ١٩١٧انق��الب اکتب��ر 
اس��تفاده از تنھ��ا از مطالب��ات ابت��دایی فرات��ر رفتن��د، بلک��ھ ب��ا

ب��ھ دس��ت ١٩٠۵شکس��ت انق��الب ۀی��اتی ک��ھ در نتیج��تجرب
آوردن�د، موف��ق ش��دند ک��ھ انقالب�ی را ک��ھ در ابت��دا تنھ��ا ی��ک 
انق���الب ب���ورژوا دموکراتی���ک ب���ود، ب���ھ انق���الب ب���زرگ 
پرولتاری��ا تب��دیل ک��رده و از آن ھ��م فرات��ر رفت��ھ و پ��س از 

ۀچیدن ریشھ ھای اصلی و تعی�ین کنن�دانقالب، موفق بھ بر
.شدندنظام سرمایھ داری 

ھ���ای ب���ا توج���ھ ب���ھ ابع���اد بح���ران ھ���ای اقتص���ادی دول���ت 
اروپا امروز کھ بھ ریاض�ت ۀامپریالیستی آمریکا و اتحادی

ک��ارگر و تم��امی اقش��ار ۀھ��ای اقتص��ادی تحمیل��ی ب��ر طبق��
زحم��تکش در تم��ام کش��ورھای جھ��ان کش��یده و در پ��ی آن 

ب���ا وج���ود ک���ار در ش���فیت (بیک���اری، دس���تمزدھای ن���اچیز 
، ک�اھش ی�افتن ی�ا از )ا س�ھ ک�ار مختل�فداش�تن دو ی�/اضافھ

بین رفتن مزایای شغلی، بیماری، بازنشستگی و ت�ورم ک�ھ 
و خود عاملی ب�رای (منجر بھ باال رفتن قیمت ھا می شود 

انجامی�ده )بھ فقر کشیده شدن کارگران و زحمتکشان اس�ت
اس����ت، در ط����ول س����ال ھ����ای اخی����ر، در س����طح جھ����انی 

و بازنشس���تگاندر ک���ارگران، جوان���ان، دانش���جویان، زن���ان

بی��رون ریخت��ھ و ب��ھ تظ��اھرات و حت��ی قی��ام ھ��ا و انقالب��ات 
در سراس�ر آمریک�ا و اروپ�ا مانن�د .دست زده اند)ناموفق(

س���ایر کش���ورھای جھ���ان، ب���ھ ط���ور مرت���ب ک���ارگران و 
کارمندان صنایع و ش�رکت ھ�ای مختل�ف ش�غل خ�ود را از 

س��ردمداران .دس��ت داده و ب��ھ جم��ع بیک��اران م��ی پیوندن��د
م�ت ھ��ای ای��ن کش�ورھا، ص��رف نظ��ر از ای�ن ک��ھ چ��ھ حکو

کسی بر مسند حکومت جل�وس ک�رده باش�د، مرت�ب در پ�ی 
جنگ در کشورھای دیگر بوده و بی رحمانھ میلیون ادایج

ھ��ا انس��ان را کش��تھ و ص��دھا میلی��ون را آواره و از نظ���ر 
جسمانی معلول و کل جمعیت یک کشور را برای نسل ھا 

واق�ب پخ�ش م�واد ش�یمیایی دچار بیم�اری ھ�ای روان�ی و ع
در ای��ن مقط��ع از ت��اریخ نظ��ام س��رمایھ .جنگ��ی م��ی کنن��د

داری، انس��ان ھ��ا ی��ا ب��ر اث��ر جن��گ و گرس��نگی و بیم��اری 
ناشی از آن در کشورھای پیرامونی از بین می رون�د و ی�ا 

س�الم و ۀو نداشتن توانایی مالی ب�رای تغذی�بر اثر بیکاری 
کھ شامل (یگر دسترسی بھ دارو و درمان در کشورھای د
در ش��رایطی )خ��ود کش��ورھای امپریالیس��تی ھ��م م��ی ش��ود

اسفبار زندگی را س�پری ک�رده و آین�ده ای تاری�ک را پ�یش 
.روی خود می بینند

اول ای�ن :چنین وضعیتی بھ روشنی گوی�ای دو نکت�ھ اس�ت
ی، در مرحل��ھ ای اس��ت ک��ھ ک��ھ نظ��ام س��رمایھ داری جھ��ان

حی��ات خ��ود، یعن��ی موفقی��ت در اف��زودن س��ود ۀب��رای ادام��
س��رمایھ ھ��ر چ��ھ بیش��تر، راھ��ی ب��ھ ج��ز ایج��اد جن��گ در 
کش��ورھای مختل��ف جھ��ان ب��ھ منظ��ور ب��ھ ک��ار ب��ردن و ب��ھ 
مصرف رساندن اضافھ تولیدی کھ بھ روی دس�ت س�رمایھ 

دوم این ک�ھ م�ردم اقش�ار مختل�ف .داران مانده است، ندارد
از ای��ن ھم��ھ ک��ارگر و زحم��تکش در س��طح جھ��انی خس��تھ

ستم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تجاوز ب�ھ حق�وق اولی�ھ 
.مبارزه و انقالب ھستندۀو انسانی اشان، آماد

ک�ارگر ھن�وز ھ�م ۀعین�ی، طبق�ۀبا وجود چنین شرایط آماد
ای فاقد داشتن رھبری سوسیالیستی انقالبی است؛ رھب�ری

ارگر فعالی�ت داش�تھ و ک�ۀکھ بھ طور طبیعی در می�ان طبق�
کارگر بھ عنوان نیرویی ک�ھ قابلی�ت رھب�ری ۀاز میان طبق

ای��ن رھب��ری ک��ھ ب��ھ انق��الب .را دارد برگزی��ده م��ی گ��ردد
ک�ارگر و ۀق�اد دارد، س�پس م�ی توان�د طبق�سوسیالیستی اعت

کل اقشار زحمتکش جامعھ را نھ تنھا در جھت پای�ان دادن 
بھ حیات دولت سرمایھ داری حاکم رھبری کند، کھ بعد از 

ب، نیز ھمچنان رون�د انقالب�ی را ت�داوم داده و مرحل�ھ انقال
بھ مرحلھ ب�ھ خش�کاندن ریش�ھ ھ�ای اص�لی و اساس�ی نظ�ام 



٤٩
س�����رمایھ داری م�����ی پ�����ردازد و برق�����راری دیکت�����اتوری 

.پرولتاریا و نظام شوراھا را تضمین می کند

طبق��ھ ک��ارگر ۀس��ازماندھی ش��دۀاول م��اه م��ھ، روز مب��ارز
ش بوده است؛ روزی کھ برای رسیدن بھ اھداف و مطالبات

در ھ��ر ش��رایطی ک��ارگران دس��ت از ک��ار م��ی کش��یدند و 
اعتص�����ابات و تظ�����اھرات و راھپیم�����ایی ھ�����ای خ�����ود را 

ک�ارگر و عناص�ر مترق�ی و ۀطبق�.ھی م�ی کردن�دسازماند
سوسیالیست انقالب�ی در س�طح جھ�انی ام�روز نی�ز نی�از ب�ھ 

ۀیرین�ھ داش��تھ و بای��د اق��دامات اولی��زن�ده ک��ردن ای��ن س��نت د
ک�ارگر درون ی�ک ح�زب ۀد را ب�رای س�ازماندھی طبق�خو

مقدم ب�ر تم�ام اق�دامات ام�روز در ھ�ر .انقالبی، انجام دھند
پیش�تاز ک�ارگری اس�ت ک�ھ کشوری از جھان، ایجاد ح�زب

ارتباط گیری با طبقھ ک�ارگر و حض�ور مس�تقیم ۀتنھا وسیل
ھا در شرایط اختن�اق و س�رکوب آنۀدر مبارزات روزمر

ردن آگ��اھی ھ��ای سیاس��ی و طبق��اتی ب��ھ اس��ت ب��ھ منظ��ور ب��
ھ��ا ب��رای مب��ارزات در می��ان ک��ارگران و س��ازماندھی آن

.رسیدن بھ انقالب سوسیالیستیپیش تا

مبارزات طبقۀ کارگر امریکامبارزات طبقۀ کارگر امریکا

بھ مناسبت روز اول ماه مھبھ مناسبت روز اول ماه مھ

سارا قاضی و آرام نوبخت

فھرستبازگشت بھ 

مقّدمھ

را کارگران )اردیبشھت ماه١١(»اول ماه مھ«مراسم 
سنتاً در سراسر جھان بھ بزرگداشت یادبود کشتار 

در ١٨٨۶حاضران در تظاھرات چھارم ماه مھ سال 
.شھر شیکاگوی ایاالت متحدۀ امریکا، برگزار می کنند

بھ معنای بازار (»ِھی مارکت«در آن روز، در میدان 
رای ھشت ساعت کار در تظاھراتی عمومی ب)علوفھ

روز و حق بیان و تجمع آزاد، برگزار می شد و پلیس در 
.حال پراکنده کردن جمعیت بود کھ بمبی منفجر گردید

نیروی پلیس در واکنش بھ این رویداد، بر روی کارگران 
تظاھرکننده و مردمی کھ در حمایت از این تظاھرات 

.گذاشتآماده بودند، آتش گشود و ده ھا کشتھ بر جای 
گفتھ ھای شاھدان عینی آن رویداد و روزنامھ ھا جملگی 

.حاکی از تیراندازی از سوی پلیس بود

در پاریس »بین الملل دوم«، کنگرۀ اول ١٨٨٩در سال 
ضمن بزرگداشت کمون پاریس، خواھان برگزاری 

بھ ١٨٩٠تظاھرات بین المللی در روز اول ماه مھ سال 
.شیکاگو شدمناسبت یادبود تظاھرات شھر 

، در کنفرانس بین المللی سوسیالیستی در ١٩٠۴در سال 
، از تمام احزاب سوسیال دموکرات و )ھلند(آمستردام 

اتحادیھ ھای کارگری در سطح بین المللی خواستھ شد تا 
٨در روز اول ماه مھ، با تمام توان جھت برقراری 

ساعت کار و سایر مطالبات طبقۀ کارگر، بھ راھپیمایی 
.خیزندبر

مبارزات طبقۀ کارگر امریکا اما، ریشھ ای قدیمی تر از 
-١٨٨۴(٧»آکساندر ترچتن برگ«.دارد١٨٨۶سال 

:برای اطالع بیشتر نگاه کنید بھ٧

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Trac
htenberg

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Trac
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از فعالین کارگری با سابقھ و از اعضای اصلی )١٩۶۶

تحت عنوان ١٩٣٢حزب کمونیست در جزوه ای کھ سال 
نوشت، بھ طور دقیق بھ این »تاریخچۀ اول ماه مھ«

در این جا ابتدا ترجمھ و تلخیص .استگذشتھ پرداختھ 
بخشی از این جزوه بھ منظور نشان دادن تاریخچۀ اول 
ماه مھ و حقایق مرتبط با آن، در اختیار خواننده قرار می 

سپس از یک سو بھ دلیل ضعف ھای خوِد نویسنده .گیرد
کھ امروز می توانیم و باید »حزب کمونیست امریکا«و 

سوی دیگر برای مطرح کردن بھ داوری بگذاریم، و از
وضعیت خاص کنونی طبقۀ کارگر امریکا در پیوند با 

ماه مھ، در انتھا مطالبی بھ این جزوه ١تاریخچۀ مختصر 
.اضافھ کرده ام

***

تاریخچۀ اول ماه مھتاریخچۀ اول ماه مھ

مبارزه برای ساعات کار روزانۀ کوتاه تر

مبدأ اول ماه مھ، از مبارزات کارگران برای ساعات کار 
مطالبھ ای با اھمیِت سیاسی -تر، جدانشدنی استکوتاه 

این نوع مبارزه تقریباً از .قابل مالحظھ برای طبقۀ کارگر
ھمان آغاز سیستم کارخانھ ای در ایاالت متحده بھ راحتی 

.بھ چشم می خورد

اگر چھ بھ نظر می رسد کھ مطالبۀ افزایش دستمزدھا 
باشد، اما عمده ترین عامل اعتصابات اولیھ در این کشور 

کارگران مسألۀ ساعات کار کوتاه تر و حق سازماندھی 
را ھمیشھ در ردیف اول مطالبات خود در برابر 

.صاحبکاران و دولت قرار می دادند

در آغاز قرن نوزدھم، کارگران امریکا مشقت و دشواری 
را بھ »طلوع صبح تا غروب شب«ھای کار خود از 

شانزده، حتی ھجده چھارده، .گوش ھمگان رسانده بودند
در طی دادگاھی .ساعت کار در روز بسیار معمول بود

رھبران اعتصاب صنف کفاشی را ١٨٠۶کھ سال 
محاکمھ کرد، عنوان شد کھ کارفرمایان، کارگران را 
برای نوزده تا بیست ساعت کار در روز استخدام می 

.کنند

مملو از اعتصابات )قرن نوزدھم(دھھ ھای بیست و سی 
اھش ساعات روزانۀ کار بود و کارگران مراکز برای ک

.ساعت کار روزانھ شدند١٠صنعتی قاطعانھ خواھان 
سازمانی کھ بعداً اولین اتحادیۀ کارگری در جھان شناختھ 

، در سال »اتحادیۀ کارگران مکانیک فیالدلفیا«شد، یعنی 
ساعت کار روزانھ ١٠برای مبارزه بھ منظور١٨٢٧

انگلستان دو سال بعد، اولین مکانیک ھای.ایجاد شد
مطالبات کارگری برای .اتحادیۀ آن کشور را بنیان نھادند

ساعت کار، بھ گونھ ای ھمھ گیر شده بود ١٠کسب حّق
و پیامدھای متعاقب آن، ١٨٣٧کھ با وجود بحران سال 

، را ٨دولت فدرال رئیس جمھور وقت امریکا، فان بورن
برای تمام کارکنان ساعت کار را ١٠واداشت تا قانون 

اما برای بقیۀ کارگران مبارزه ھمچنان .دولتی ابالغ کند
این مطالبھ ھنوز در میان کارخانھ .تا سدۀ بعد ادامھ یافت

ساعت کار ٨ھا متداول نشده بود کھ کارگران با شعار 
.روزانھ سر رسیدند

ساعت کار روزانھ در امریکا٨جنبش

ل ماه مھ انجامید، ریشھ این جنبش کھ مستقیماً بھ روز او
در سال ھای .در امریکا دارد١٨٨۴در جنبش ھای سال 

و بعد از این )١٨۶٢-١٨۶١(پیش از جنگ داخلی 
جنگ، برخی از کارگران صنعتی در پی ایجاد اتحادیھ 

سال ھای نخست جنگ داخلی، .ھای خود برآمدند
، شاھد ناپدید شدن ھمان معدود اتحادیھ ھای ۶٢-١٨۶١

بود کھ درست تا پیش از آغاز جنگ شکل کارگری 
اتحادیۀ «و »اتحادیۀ ریختھ گران«گرفتھ بودند، بھ ویژه  

اما سال ھای بعدی شاھد اتحاد .»ماشین کاران و نعلبندان
شماری از سازمان ھای کارگری منطقھ ای در مقیاس 
ملی بود، و اشتیاق و انگیزه برای یک فدراسیون ملی از 

.ھا رخ نشان دادتمامی این اتحادیھ 

، نمایندگان از سھ بخش از اتحادیھ ١٨۶۶اوت ٢٠در 
اتحادیۀ «ھای کارگری در بالتیمور گرد ھم آمدند و 

این جنبش سازمان .را بنیان گذاشتند»کارگری سراسری
.اچ.ویلیام«تحت رھبری )سراسری(یابی ملی 

او سپس در تماس با رھبران .قرار داشت٩»سیلویس
در لندن قرار گرفت و از این طریق، »بین الملل اول«

8 Van Buren
9 William H. Sylvis
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شورای «در ارتباط با »اتحادیۀ کارگری سراسری«

.بین الملل درآمد»عمومی

، قطعنامۀ زیر ١٨۶۶در کنوانسیون این اتحادیھ در سال 
:ساعت کار تصویب شد٨در رابطھ با 

و ضروری ترین امر، در حال حاضر اولین 
جھت رھایی طبقۀ کارگر این کشور از یوغ 

٨برداری نظام سرمایھ داری، تصویب قانون 
ما تا رسیدن .ساعت کار در تمام ایاالت است

.بھ این ھدف از پای نخواھیم نشست

ساعت٨در نتیجۀ فعالیت اتحادیھ، چندین ایالت قانون 
نگرۀ امریکا ک١٨۶٨کار را اختیار نمودند، اما در سال 

.قانونی شبیھ بھ مطالبات اتحادیھ را تصویب کرد

ساعت کار روزانھ را اتخاذ می کند ٨بین الملل اول، 

، کنگرۀ ژنو بین الملل اول این مطالبھ ١٨۶٨در سپتامبر 
:را رسماً اعالم کرد

محدودیت قانونی ساعات کار روزانھ، اولین 
شرط الزمی است کھ بدون آن ھر گونھ 

در راه بھبودی وضع کارگران و کوشش
]...[رھایی طبقھ کارگر عقیم می ماند 

ساعت کار را بھ عنوان حّد قانونی ٨کنگره، 
.روزانۀ کار پیشنھاد می کند

مارکس دربارۀ اول ماه مھ

ضمن١٨۶٧در سال »کاپیتال«مارکس در جلد اول 
ساعت کار از سوی ٨جلب توجھ بھ آغاز جنبش 

:نوشت»کارگریاتحادیۀ سراسری «

داری در ایاالت متحده امریکا مادام کھ برده
وصلۀ ناھمرنگی بر دامان این جمھوری بود، 

.ماندھر گونھ جنبش مستقل کارگری فلج می
تواند در جاییکار در قالب پوست سفید نمی

خورد، بھ کھ کار در قالب پوست سیاه داغ می
داری اما از پى مرگ برده.رھایى دست یابد
نخستین .ای سر برآوردتازهبالفاصلھ حیات 

ثمرۀ جنگ داخلى امریکا، جنبش ھشت 

ساعت کار بود کھ از اقیانوس اطلس تا 
تا کالیفرنیا را با اقیانوس آرام، از نیواینگلند

.نوردیدآسای لکوموتیو درسرعت برق

مارکس ھمچنین توجھ را بھ این نکتھ جلب می کند کھ چھ 
قیقت با دو ھفتھ گونھ بھ طور تقریباً ھمزمان، در ح

ایالت مری (اختالف، کنوانسیون کارگری در بالتیمور 
ساعت کار رأی داد و کنگرۀ بین المللی در ٨برای )لند

«.ھم دقیقاً ھمین تصمیم را اتخاذ کرد)سوئیس(ژنو 
بدینسان جنبش طبقۀ کارگر در ھر دو سوی اقیانوس 
اطلس کھ بھ طور غریزی از بطن خود مناسبات تولید 

بر محدود کردن ساعات کار ، »وئیده و رشد کرده بودر
.ساعت در روز صّحھ گذاشت٨بھ 

تولد اول ماه مھ در ایاالت متحده 

دیگر بھ عنوان یک ١٨٧٢بین الملل اول در سال 
سازمان بین المللی وجود نداشت، در این زمان مرکز 
اصلی آن از لندن بھ نیویورک منتقل شد، ھرچند تا سال 

١٨٨٩بین الملل دوم در سال .ماً منحل نشدرس١٨٧۶
در پاریس، روز اول ماه مھ را روزی مقرر کرد کھ 
کارگران جھان با سازمان یافتن در احزاب سیاسی  و 

ساعت کار در ٨اتحادیھ ھای کارگری خود، برای حق 
.روز بھ عنوان یک مطالبۀ مھم سیاسی، فعالیت نمایند

ی قرار داشت کھ پنج تصمیم پاریس، تحت تأثیر تصمیم
سال پیش از آن در شیکاگو بھ وسیلۀ نمایندگان یک 

فدراسیون اتحادیھ ھای «سازمان کارگری جوان بھ نام 
گرفتھ شده »صنعتی و کارگری ایاالت متحده و کانادا

، قطعنامۀ زیر را ١٨٨۴اکتبر ٧بود؛ این فدراسیون در 
:تصویب کرد

ھای بر اساس قطعنامھ فدراسیون اتحادیھ 
٨صنعتی و کارگری ایاالت متحده و کانادا، 

ساعت کار، یک روز کار قانونی بھ شمار 
، بھ ١٨٨۶خواھد آمد و از روز اول ماه مھ 

ما پیشنھاد می کنیم .اجرا گذاشتھ خواھد شد
کھ سازمان ھای کارگری در تمام محدوده 
قدرت خود از این قطعنامھ پشتیبانی کرده و 

.اجرا گذارنددر تاریخ مشخص شده بھ



٥٢
اگر چھ در قطعنامھ حرفی از چگونگی پیاده کردن این 
قطعنامھ بھ میان نیامده بود، ولی روشن بود کھ  سازمانی 

عضو قادر نیست تاعمالً این قطعنامھ را پیاده ۵٠٠٠٠با
کند، مگر با مبارزه در بیگارخانھ ھا، کارگاه ھای آسیاب 

ای وابستھ را وقتی کھ فدراسیون، اتحادیھ ھ.و معادن
در تاریخ «کرد تا قطعنامھ را »پشتیبانی«دعوت بھ 

، این تصور می رفت کھ »مشخص شده بھ اجرا گذارند
فدراسیون برای روزھای اعتصاب از آن ھا حمایت مالی 

.خواھد کرد

تدارکات برای اعتصاب اول ماه مھ

بھ طور کلی یکی از فعال ١٨٩٠-١٨٨٠اگرچھ دھۀ 
نۀ رشد صنایع امریکایی و توسعۀ ترین دھھ ھا در زمی

رکودی ١٨٨۵-١٨٨٣بازار مسکن بود، اما دو ساِل بین 
اقتصادی را از سر گذراند کھ در واقع رکودی ادواری 

در این دوران، جنبش ساعات .بود١٨٧٣در پی بحران 
تر، از سوی کارگران بیکار کھ تحت کار روزانۀ کم

یرو گرفت، ھمین تنگناھای مالی شدیدی قرار داشتند نیز ن
ساعت کار بھ علت ٧طور کھ در حال حاضر مطالبۀ 

میزان بیکاری بسیار باال بھ مطالبھ ای عمومی در میان 
.کارگران تبدیل شده است

کھ طی آن ده ھا ھزار کارگر ١٨٧٧اعتصابات بزرگ 
راه آھن و فوالد، متھورانھ علیھ شرکت ھای بزرگ و 

وب اعتصابات حکومتی کھ ارتِش خود را برای سرک
فرستاد، مبارزه کردند، ُمھر خود را بر پیشانی کل جنبش 

این اولین آکسیون توده ای طبقۀ .کارگری برجای گذاشتند
کارگر امریکا در ابعاد سراسری بود، حتی با وجود این 
کھ بھ علت سرکوب شدید پلیس ایالتی و ارتش این جنبش 

ات با شکست خورد، کارگران امریکا از دل این مبارز
درک روشن تری از موقعیت طبقاتی خود در جامعھ، با 

!قابلیت و روحیۀ رزمندگی بسیار باالیی بیرون آمدند

فدراسیون، قطعنامھ ای برای ١٨٨۵در کنوانسیون سال 
دست کشیدن از کار در روز اول ماه مھِ سال بعد صادر 
شد کھ چندین اتحادیھ کارگری سراسری آن را بھ عمل 

ھ خصوص کارگران نجار و کارگران دخانیات گذاشتند، ب
٨آژیتاسیون و تبلیغ برای آکسیون ).ساخت سیگار برگ(

ساعت کار در اول ماه مھ، فوراً بر تعداد اعضای اتحادیھ 

٢٠٠،٠٠٠فدراسیون کھ اعضای .ھای موجود افزود
نفری آن از کارگران مبارز شکل گرفتھ بود، بھ سرعت 

این .نفر رساند٧٠٠،٠٠٠تعداد اعضایش را بھ 
فدراسیون کھ جنبش را آغاز کرده و قاطعانھ تاریخ 

ساعت کار روزانھ را مشخص نموده ٨اعتصاب برای 
بود، نھ تنھا از نظر تعداد رشد کرد، بلکھ در میان توده 

در این مقطع، مبارزه .ھای کارگر ھم اعتبار کسب نمود
نھ فقط ساعت کار بھ حّدی شّدت پیدا کرده بود کھ٨برای 

روحیۀ رزمندگی را در درون جنبش کارگری باال برد، 
بلکھ حتی توده کارگران غیرمتشکل را ھم جذب خود 

.کرد

اعتصابات گسترش می یابد 

بھترین راه درک روحیۀ کارگران، مطالعۀ ابعاد و درجۀ 
تعداد اعتصابات در طول یک .جدیت مبارزات آنان است

ۀ مبارزاتی کارگران دورۀ مشخص، نشانۀ خوبی از روحی
در ١٨٨۶و ١٨٨۵تعداد اعتصابات در طول .است

مقایسھ با سال ھای پیشین نشانۀ میزان روحیۀ مبارزه 
نھ فقط کارگران برای اول .جویی جنبش کارگری است

خود را آماده می کردند، بلکھ شمار ١٨٨۶ماه مھ سال 
نیز افزایش قابل توجھی را از ١٨٨۵اعتصابات در سال 

١٨٨۴تا١٨٨١در طول سال ھای .د نشان داده بودخو
۵٠٠تعداد اعتصابات و تعطیل کردن کارخانجات تنھا بھ 

١۵٠٠٠٠مورد می رسید و بھ طور متوسط حدود 
در حالی کھ در سال .کارگر را ساالنھ در بر می گرفت

، تعداد اعتصابات و تعطیل کردن کارخانجات بھ ١٨٨۵
٢۵٠٠٠٠گران درگیر بھ مورد رسید و تعداد کار٧٠٠

تعداد اعتصابات بیش از ١٨٨۶در سال .نفر جھش یافت
بود و تعداد کارگران شرکت کننده ١٨٨۵دو برابر سال 

گسترش اعتصابات تا .تن افزایش یافتھ بود۶٠٠٠٠٠بھ 
چھ حد بود؟ برای درک باز ھم بھتر، بھ این امر توجھ 

ثیر محل کار تحت تأ٢۴۶٧، ١٨٨۵کنید کھ در سال 
، این تعداد بھ ١٨٨۶اعتصاب قرار گرفتھ بودند، در سال 

تخمین زده شد کھ حدود .مورد افزایش یافت١١۵۶٢
ٌ در اعتصابات برای روز۵٠٠٠٠٠ کار  -کارگر مستقیما

.ھشت ساعتھ نقش داشتند

اعتصاب در شھر، .مرکز اعتصاب در شھر شیکاگو بود
یلی البتھ خ.بیش ھر جای دیگری گسترش یافتھ بود
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شھرھای دیگر ھم در مبارزات اول ماه مھ شرکت 
داشتند؛ نیویورک، بالتیمور، واشنگتن، میلواکی، 
.سینسینتی، سن لوئیس، دیترویت و خیلی شھرھای دیگر

خصوصیت بارز این جنبش این بود کھ کارگران 
غیرماھر و سازمان نیافتھ را نیز جذب خود کرد و 

روحیۀ سرکش و .اعتصابات سمپاتیک بسیار شایع بود
طغیانگر، کشور را در برگرفتھ بود، تاریخ نویسان 

»تنفر از سرمایھ«و »جنگ اجتماعی«بورژوازی از 
صحبت می کنند کھ در این اعتصابات خود را آشکار 
کرد، و از شور و شوق کارگران ساده کھ بھ درون جنبش 

تخمین زده شد کھ حدود نیمی از کارگرانی .راه یافتھ بود
ر اعتصابات اول ماه مھ شرکت داشتند، عمالً در کھ د

ساعت کار موفق شدند و سایر ٨دست یافتن بھ مطالبۀ 
.کارگران از ساعت کار خود کاستند

١٠»ِھی مارکت«اعتصاب شیکاگو و 

.خشونت آمیزترین اعتصاب اول ماه مھ در شیکاگو بود
اگرچھ .شیکاگو مرکز مبارزان چپی جنبش کارگری بود

ش بھ اندازۀ کافی درک سیاسی روشنی نسبت بھ این جنب
بعضی از مسائل و مشکالت جنبش کارگری نداشتند، اما 
با این وجود حرکتی مبارزه جویانھ بود کھ ھمیشھ آمادگی 
داشت تا کارگران را بھ آکسیون فراخوان بدھد، روحیۀ 
مبارزاتی آن ھا را باال ببرد، و نھ فقط بھبود شرایط 

ا، بلکھ الغای نظام سرمایھ داری را ھم زندگی و کار آن ھ
.در سرلوحۀ اھداف آن ھا قرار بدھد

با یاری گروه ھای کارگری انقالبی، اعتصاب شیکاگو 
ساعت٨انجمن «.بزرگترین ابعاد را بھ خود گرفت

مدت ھا پیش از روز اول ماه مھ شکل گرفت تا »کار
»اتحادیھ کارگری مرکزی«.ھمھ چیز را آماده سازد

شکل از اتحادیھ ھای چپی، پشتیبانی و حمایت کامل مت
این انجمن در حقیقت، .خود را از این انجمن دریغ نکرد

جبھۀ متحدی بود شامل اتحادیھ ھای وابستھ بھ 
حزب «و »شوالیھ ھای کار«، اتحادیۀ »فدراسیون«

در روز یکشنبۀ قبل از اول ماه .»سوسیالیست کارگری
تظاھراتی را با شرکت »اتحادیھ کارگری مرکزی«مھ، 

.کارگر سازمان داد٢۵٠٠٠
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روز اول ماه مھ شیکاگو شاھد بیرون ریختن ھزاران 
کارگر بود؛ کارگرانی کھ با فراخوان جنبش کارگری 
سازمان یافتھ، ابزار خود را بھ زمین نھادند و بھ خیابان 

نمایشی موثر از بزرگترین ھمبستگی طبقاتی .ھا ریختند
٨اھمیت مطالبۀ .مان تجربھ شده بودبود کھ تا آن ز

ساعت کار روزانھ در آن زمان و ابعاد و خصوصیات 
این .اعتصاب، بار و وزن سیاسی باالیی بھ جنبش بخشید

.وزن با حوادث چند روز بعد از آن، سنگین تر ھم شد
بھ ١٨٨۶ساعت کار کھ در روز اول ماه مھ ٨جنبش

آفرینی در تاریخ اوج خود رسید، بھ تنھایی فصل افتخار
.طبقۀ کارگر امریکا محسوب می شود

انقالبات خود را ھم دارند تا زمانی کھ اما انقالبات، ضّد 
.طبقۀ انقالبی عاقبت کنترل کامل را بھ دست گیرد

راھپیمایی افتخار آفرین کارگران شیکاگو با ممانعت 
نیروھای کارفرمایان و حکومت سرمایھ داری روبھ رو 

ابودی رھبران پیشرو کارگری را داشتند و شد کھ قصد ن
امیدوار بودند تا ضربھ ای مھلک بر کل پیکر جنبش 

حوادث سوم و چھارم ماه .کارگری شیکاگو وارد آورند
»ھی مارکت«کھ بھ آن چھ بھ حادثۀ معروف بھ -مھ

نتیجھ و پیامد مستقیم اعتصاب عظیم اول ماه  -منتھی شد
در روز »ھی مارکت«تظاھراتی کھ در میدان.مھ است

ماه مھ برگزار شد، فراخوانی اعتراضی بود علیھ حملۀ ۴
وحشیانۀ پلیس بھ جلسۀ کارگران اعتصاب کننده در محل 

بر اثر این حملھ .در روز قبل١١»مک کورمک ریپر«
جلسۀ.شش کارگر کشتھ و تعداد زیادی مجروح شدند

لۀمسالمت آمیز کارگران در حال خاتمھ بود کھ پلیس حم
بمبی بھ میان کارگران پرتاب و یک .دیگری را پیاده کرد

در پی این اتفاق، درگیری شدت .مأمور پلیس کشتھ شد
گرفت و  در نتیجھ، ھفت تن از نیروھای پلیس و چھار 

این خونریزی ھا، و .تن از میان کارگران کشتھ شدند
دستگیر و زندانی کردن رھبران مبارز کارگران در 

ضّد انقالبی کارفرمایان شیکاگو و عالمتی شیکاگو، پاسخ
نیمۀ دوم سال .بود بھ بقیۀ کارفرمایان در سراسر کشور

، مملو از حمالت کارفرمایان برای بازپس گیری ١٨٨۶
از ١٨٨۶-١٨٨۵مزایایی بود کھ بر اثر جنبش کارگری 

.دست داده بودند

11 McCormick Reaper
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یک سال بعد از بھ دار آویختھ شدن رھبران کارگری 

فدراسیون کارگری «دراسیون کھ اکنون نام شیکاگو، ف
را بھ خود گرفتھ بود، در )ای اف ال(»امریکا

بھ احیای ١٨٨٨کنوانسیون خود در سن لوئیس در سال  
اول ماه مھ پیشتر .ساعت کار رأی دادند٨دوبارۀ جنبش 

بھ یک سنت تبدیل شده بود، بار دیگر بھ عنوان تاریخ 
اول ماه .ر انتخاب گردیدساعت کا٨آغاز مجدد مبارزات 

شاھد اعتصابات کارگری سراسری برای ١٨٩٠مھ 
در کنوانسیون سال .کاھش ساعات کار روزانھ بود

بھ سرپرستی ساموئل »ای اف ال«، رھبران ١٨٨٩
.، موفق بھ  محدود کردن جنبش کارگری گشتند١٢گومپرز

بیشتر و بھتر »اتحادیۀ نجاران«گفتھ شد کھ چون .گشتند
ۀ اعتصاب ھستند، آن ھا اعتصاب را شروع از بقیھ آماد

.کنند و اگر موفقیت آمیز بود، بقیھ بھ آن ھا بپیوندند

در »ای اف ال«گومپرز در زندگی نامۀ خود از سھم 
تبدیل کردم اول ماه مھ بھ روز جھانی کارگر سخن می 

:گوید

ساعت کار روزانھ ٨در حالی کھ جنبش 
پیشرفت می کرد، ما دائماً بھ این نتیجھ می 
رسیدیم کھ می توانیم این ھدف را گسترده 

جلسۀ کنکرۀ بین المللی "وقتی زمان .سازیم
در پاریس شروع می شد، بھ "مردان کارگر

فکرم رسید کھ اگر ما بتوانیم پشتیبانی این 
اتی جھانی می کنگره را جلب کنیم، یک سمپ

.تواند بھ جنبش ما خیلی کمک کند

گومپرز کھ تا آن زمان خصلت رفرمیستی و فرصت 
طلبانۀ خود را در تمام موارد بھ نمایش گذاشتھ و با 
سیاست ھای ھمکاری و سازش طبقاتی اش شکوفا کرده 
بود، حال انتظار داشت تا از حمایت جنبش کارگری بر 

ی کھ او قویاً علیھ نفوذ خوردار گردد، یعنی ھمان جنبش
.آن جنگیده بود

اول ماه مھ بین المللی می شود

کھ صدمین سالروز سقوط زندان ١٨٨٩ژوئیھ ١۴روز 
باستیل بود، در پاریس رھبران جنبش ھای انقالبی 

12 Samuel Gompers

سازمان یافتۀ پرولتری از کشورھای زیادی گرد آمده 
بودند، تا باری دیگر یک سازمان بین المللی کارگری را 

سال پیش از آن، ٢۵تشکیل دھند، ھمان طوری کھ 
آموزگار بزرگ آنان کارل مارکس اولین نمونۀ آن را 

آنانی کھ در جلسۀ بنیان گذاری بین الملل دوم .ساختھ بود
گرد آمده بودند، از جانب نمایندگان کارگران امریکا 

ساعت کار روزانھ در ٨راجع بھ مبارزات امریکا برای 
و حیات مجدد جنبش ١٨٨۶تا١٨٨۴طول سال ھای 

کنگرۀ پاریس ضمن الھام گیری از مبارزات .شنیدند
:کارگران امریکا، قطعنامۀ زیر را تصویب کرد

کنگره تصمیم گرفتھ است کھ تظاھرات بین 
المللی بزرگی را سازمان دھد، تا در تمام 
کشورھا و در تمام شھرھا در یک روز 

شمشخص ھمۀ توده ھای ستمدیده، کاھ
ساعت در روز از ٨ساعات کار را بھ 

این تصمیم بھ .مقامات حکومتی مطالبھ کنند
سایر تصمیمات کنگرۀ پاریس اضافھ شده 

از آن جایی کھ روز اول ماه مھ بھ .است
وسیلۀ فدراسیون کارگری امریکا در 

١٨٨٨کنوانسیون سن لوئیس در دسامبر 
تعیین گردیده است، این تاریخ برای تظاھرات 

کارگران کشورھای .ن المللی پذیرفتھ شدهبی
مختلف باید این تظاھرات را مطابق شرایط 

.حاکم در ھر کشور، سازماندھی  کنند

در چندین کشور اروپایی جشن گرفتھ ١٨٩٠اول ماه مھ 
و سایر صنعت گران »اتحادیۀ نجاران«شد و در امریکا 

ساعت کار در ٨مشابھ دست بھ اعتصاب عمومی برای 
، کارگران »قوانین ضّد سوسیالیستی«با وجود .زدندروز 

در چندین شھر صنعتی آلمان اول ماه مھ را جشن گرفتند، 
اگر چھ مجبور شدند کھ با پلیس برخوردھای ھولناک 

بھ ھمین ترتیب، در پایتخت سایر کشورھای .داشتھ باشند
اروپایی نیز تظاھراتی برقرار شد کھ با اخطارھای پلیس 

در ایاالت .رونشاندن آن روبھ رو گردیدبھ منظور ف
متحده، تظاھرات شیکاگو و نیویورک باألخص چشم گیر 

ساعت کار روزانھ در ٨چندین ھزار نفر برای .بود
خیابان ھا راھپیمایی کردند و راھپیمایی ھا با جلسات 

.توده ای در مراکز اصلی در فضای آزاد، خاتمھ یافت
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ھدف )١٨٩١کسل، برو(بین الملل در کنگرۀ بعدی 

اصلی از برگزاری روز اول ماه را تصریح کرد و 
ساعت کار روزانھ شد و اضافھ نمود کھ این ٨خواھان 

ھدف می بایستی تظاھراتی در جھت بھبود بخشیدن بھ 
.شرایط کار و تضمین صلح در میان ملت ھا باشد

خصلت طبقاتی «قطعنامۀ اصالح شده، بر اھمیت 
ساعت کار روزانھ و ٨برای »تظاھرات اول ماه مھ
کمک می»تعمیق مبارزۀ طبقاتی«سایر مطالباتی کھ بھ 

قطعنامھ ھمچنین خواھان دست کشیدن .کرد، تکیھ نمود
اگر چھ .، شد»در ھر جایی کھ ممکن باشد«از کار 

روز اول ماه مھ تنھا بھ شکل »اعتصابات«اشاره بھ 
گسترش مشروط بود، ولی بین الملل اھداف تظاھرات را 

اما رھبران جریانات .داد و بھ شکل کنکرت مطرح نمود
کارگری بریتانیا بار دیگر خصلت فرصت طلبانۀ خود را 

برای اعتصاب اول »مشروط«با رّد حتی پیشنھادھای 
آن ھا ھمراه سوسیال دموکرات ھای .ماه مھ، نمایش دادند

آلمان بھ موکول ساختن تظاھرات اول ماه مھ بھ روز 
.بعد از آن، رأی دادندیکشنبۀ 

انگلس دربارۀ روز بین المللی اول ماه مھ 

انگلس در مقدمۀ خود بر چاپ چھارم آلمانی مانیفست 
نگاشت، با اشاره بر ١٨٩٠کمونیست کھ در اول ماه مھ 

تاریخ سازمان ھای پرولتری بین المللی، خواھان توجھ بھ 
:اھمیت اولین ماه مھ بین المللی شد

من این مطلب را می نویسم، در حالی کھ 
پرولتاریای اروپا و امریکا مروری بر 
نیروھای خود دارد؛ برای اولین بار بھ عنوان 
یک لشکر واحد، زیر یک پرچم و برای یک 

ھشت ساعت کار :ھدف واحد مبارزه می کند
روزانھ، کھ با بتصویب قانونی آن، نھادینھ 

منظره ای کھ ما شاھد آن ھستیم، ]....[شده 
سرمایھ داران و زمین داران بزرگ ھمھ 
سرزمین ھا را بھ این درک می رساند کھ 
امروز پرولتاریای تمامی سرزمین ھا حقیقتاً 

ای کاش مارکس اکنون با من بود و با .متحدند
!چشم خود می دید

اھمیت برگزاری ھمزمان تظاھرات ھای بین المللی 
ان بھ پرولتاری، بیش از پیش برای کارگران سراسر جھ

امری ملموس تبدیل می شد و بھ این ترتیب ھر سالی کھ 
می گذشت، شاھد شرکت توده ھای وسیع تری در 

.تظاھرات می بود

پاسخ کارگران نیز خود را در ضمیمۀ زیر بھ قطعنامۀ 
اول ماه مھ، مصّوب کنگرۀ بین الملل در زوریخ بھ سال 

:، نشان داد١٨٩٣

کار می ساعت٨تظاھرات اول ماه مھ برای 
باید ھمزمان بھ عنوان نمایش ارادۀ مصممانۀ 
طبقۀ کارگر بھ منظور برچیدن تمایزات 
طبقاتی از طریق تغییر اجتماعی و سپس گام 
نھادن در مسیر خود، یعنی تنھا مسیری کھ بھ 
سوی صلح برای ھمۀ مردم، صلح بین المللی 

.می انجامد، باشد

ن تمایزات اگر چھ در نسخھ اصلی این قطعنامھ، برچید
تغییر «و نھ »انقالب اجتماعی«طبقاتی از طریق 

قید شده بود، ولی با این حال قطعنامھ بی »اجتماعی
تردید سطح مبارزات اول ماه مھ را بھ سطح سیاسی 

این مبارزات، بھ نمایِش قدرت و ارادۀ .باالتری ارتقا داد
٨پرولتاریا مبدل شد تا نظم موجود را ضمن مطالبۀ 

.ر روزانھ، بھ چالش بکشدساعت کا

فلج ساختن اول ماه مھ بھ دست رفرمیست ھا 

رھبران رفرمیست احزاب مختلف کوشیدند تا با تبدیل 
مراسم اول ماه مھ بھ روز تعطیل و روز استراحت، 

بھ این .ماھیت تظاھرات اول ماه مھ را از درون تھی کنند
دلیل است کھ آن ھا ھمیشھ خواھان موکول کردن 

در .ات بھ اولین یکشنبۀ بعد از اول ماه مھ بودندتظاھر
روز تعطیل یکشنبھ، کارگران مجبور بھ اعتصاب برای 
دست کشیدن از کار نبودند، زیرا بھ ھر حال در این روز 

برای رفرمیست ھا، روز اول ماه مھ تنھا .کار نمی کردند
یک روز عید کارگری بود؛ روز جشنواره و سرگرمی 

این کھ در قطعنامۀ .ل ھای مشخصدر پارک ھا و مح
نمایش ارادۀ مصممانۀ طبقۀ «کنگرۀ زوریخ آمده بود 

کارگر بھ منظور برچیدن تمایزات طبقاتی از طریق 
، یعنی تظاھرات مصممانھ بھ منظور »تغییر اجتماعی
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مبارزه در راه نابودی استثمار و بردگی مزدی نظام 

نکرد، سرمایھ داری، مشکلی برای رفرمیست ھا ایجاد 
زیرا کھ آن ھا خود را مقیّد بھ تصمیمات کنگره ھای بین 

»کنگره ھای بین المللی سوسیالیستی«.المللی نمی دیدند
برای آن ھا چیزی جز جلساتی با ھدف دوستی بین المللی 
و خیریھ نبودند، مانند کنگره ھای دیگری کھ ھر از گاھی 

ھ برای بھ دور ھم جمع شدن کشورھای اروپایی سرمای
آن ھا ھر کاری کھ .داری قبل از جنگ برپا می شدند

ممکن بود برای منصرف و خنثی کردن آکسیون بین 
المللی مشترک پرولتاریا و تصمیمات کنگره ھای بین 
المللی کھ با عقاید آن ھا ھمخوانی نداشت، انجام دادند و 

بیست سال بعد، .قطعنامھ ھا صرفاً روی کاغذ باقی ماندند
این رھبران »انترناسیونالیزم«و »سوسیالیزم«

رفرمیست، خلع سالح شده و ماھیتشان بر ھمگان روشن 
، بین الملل از ھم پاشید، زیرا کھ ١٩١۴در سال .شده بود

از اولین روز تولدش، نطفھ ھای نابودی خود را در 
گمراه کنندگان رفرمیست :درونش می پروراند؛ یعنی

.طبقۀ کارگر

، ١٩٠٠در پاریس بھ سال »بین الملل«در کنگرۀ 
قطعنامۀ روز اول ماه مِھ کنگره ھای سال ھای پیشین 
مجدداً اتخاذ شد و با بیان این کھ دست کشیدن از کار در 
روز اول ماه مھ تظاھرات را مؤثرتر می سازد، تقویت 

اول ماه مھ بیشتر و بیشتر بھ نمایش قدرت تبدیل شد .شد
ی با پلیس و ارتش کھ و در را بھ روی برخوردھای خیابان

.در تمام مراکز مھم صنعتی حضور داشتند، باز کرد
تعداد کارگرانی کھ برای شرکت در این تظاھرات دست 

روز اول ماه مھ .از کار می کشیدند، رو بھ افزایش بود
کم کم عامل تھدیدی برای طبقۀ حاکم بھ شمار می آمد، و 

تمام تبدیل شد کھ مقامات در »روز سرخ«عاقبت بھ 
.کشورھا بھ آن بھ عنوان روزی شوم می نگریستند

لنین دربارۀ روز اول ماه مھ 

لنین در اوایل فعالیت سیاسی خود در درون جنبش انقالبی 
روسیھ، کوشید تا روز اول ماه مھ را بھ روز تظاھرات و 

او در سال .مبارزه برای کارگران روسیھ تبدیل کند
می برد، جزوۀ اول ماه زمانی کھ در زندان بھ سر ١٨٩۶

»اتحادیۀ مبارزه در راه آزادی طبقۀ کارگر«مھ را برای 
در سن پترزبورگ کھ یکی از اولین گروه ھای سیاسی 

این .مارکسیستی در روسیھ بود، بھ نگارش درآورد
جزوه بھ طور قاچاقی از زندانی بیرون آورده شد و در 

۴٠نسخھ بھ چاپ رسید و در میان کارگران ٢٠٠٠
این جزوه بسیار کوتاه و مطابق با .کارخانھ توزیع گردید

سبک نگارش لنین، ساده و مستقیم بود، بھ طوری کھ 
کارگران ھم می توانستند آن را )ناآگاه ترین(ساده ترین 

یکی از کسانی کھ در چاپ این جزوه کمک کرده .بفھمند
یک ماه بعد از بروز اعتصابات معروف «بود، نوشت 
، کارگران بھ ما گفتند ١٨٩۶نساجی در سال کارخانجات 

کھ نخستین انگیزه را ھمین جزوۀ ساده بھ مناسبت اول 
.»ماه مھ بھ آن ھا داده بود

لنین بعد از این کھ راجع بھ استثمار کارگران بھ نفع 
صاحبان کارخانھ ھا، و آزار و اذیت مبارزین راه بھبود 

ع بھ وضعیت طبقۀ کارگر از سوی دولت می گوید شرو
:نوشتن دربارۀ اھمیت اول ماه مھ می کند

در فرانسھ، انگلستان، آلمان و سایر 
کشورھایی کھ کارگران در اتحادیھ ھای 
قدرتمند متحد شده و حقوق بسیاری را برای 

١٩خود بھ چنگ آورده اند، اکنون روز 
تقویم روسی در آن زمان [)اول مھ(آوریل 

]ربی بودروز عقب تر از تقویم اروپای غ١٣
را بھ عنوان تعطیلی عمومی کار، تدارک می 

کارگران، کارخانھ ھای زجرآور را .بینند
ترک کرده و با پرچم ھای افراشتھ و با ریتم 
موسیقی، در خیابان ھای اصلی شھرھا بھ 
راھپیمایی پرداختھ و قدرت ھمواره فزایندۀ 
خود را در مقابل کارفرمایان بھ معرض 

ن ھا در تظاھرات توده آ.نمایش می گذارند
ای بزرگ خود گردھم می آیند و در سخنرانی 
ھایی کھ ارائھ می دھند، پیروزی ھای خود بر 
کارفرمایان در طول سالیان گذشتھ را 
برشمرده و برنامۀ مبارزات آتی خود را پیاده 

بھ علت تھدید بھ اعتصاب کارگران، .می کنند
اطر کارفرمایان جرأت ندارند کھ آنان را بھ خ

.نرفتن بر سر کار در این روز جریمھ کنند
دراین روز، کارگران، مطالبۀ اصلی اشان را 

ساعت٨:بھ کارفرمایان یادآوری می کنند
.ساعت تفریح٨ساعت استراحت و ٨کار، 
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این است آن چھ کھ کارگران سایر کشورھا 

.دارند مطالبھ می کنند

اول مھ جنبش انقالبی روسی بھ بھترین شکل از روز 
اول ماه مھ در «لنین در مقدمۀ جزوۀ .استفاده کرد

:انتشار یافت، نوشت١٩٠٠کھ در نوامبر »خارکوف

شش ماه دیگر، کارگران روسیھ نخستین اول 
ماه مھ از نخستین ساِل سدۀ جدید را جشن 
خواھند گرفت، و اکنون زمان آن فرا رسیده 
کھ دست بھ کار سازماندھی جشن ھا در 

تر و در مقیاسی ھرچھ رچھ وسیعمناطق ھ
آن ھا باید با عظمت باشند، نھ .تر شویمعظیم

تنھا از نظر تعداد کسانی کھ در جشن شرکت 
چنین از نظر سازمان یابی و می کنند، بلکھ ھم

آگاھی طبقاتی شرکت کنندگان و اراده شان در 
انجام نبردی خلل ناپذیر برای رھایی سیاسی 

فرصتی تازه بھ مردم روس و برای ایجاد
ور پیشرفت طبقاتی پرولتاریا و مبارزۀ ظمن

».آشکارش برای سوسیالیزم

اھمیتی را کھ لنین برای تظاھرات اول ماه مھ قائل بود، 
می توان بھ سادگی مالحظھ کرد، بھ خصوص کھ او در 
این رابطھ شش ماه جلوتر توجھ کارگران را بھ این روز 

یک صف آرایی بود بھ برای او، اول ماه مھ .جلب نمود
مبارزۀ سرکوب ناشدنی برای رھایی سیاسی «منظور 

پیشرفت طبقاتی  پرولتاریا و «، جھت »مردم روسیھ
.»مبارزۀ آشکارش برای سوسیالیزم

می«لنین با صحبت از این کھ چطور مراسم اول ماه مھ 
، این پرسش »تواند بھ تظاھرات سیاسی بزرگ تبدیل شود

مراسم اول ماه مھ خارکوف در را مطرح کرد کھ چرا 
است و جواب »رویدادی با اھمیت برجستھ«١٩٠٠سال 

شرکت توده ای کارگران در اعتصاب، «بھ علت :داد
جلسات بزرگ توده ای در خیابان ھا، برافراشتن پرچم 
سرخ، ارائۀ مطالبات مندرج در جزوه ھا و خصلت 

ساعت کار در روز و آزادی ٨-انقالبی این مطالبات
»سیاسی

ساعت٨لنین رھبران حزب خارکوف را کھ بھ مطالبات 
کار در روز و سایر مطالبات کوچک و صرفاً اقتصادی 

پیوستھ بودند، مالمت می کند، زیرا او نمی خواھد کھ 
او در .خصلت سیاسی اول ماه مھ بھ ھیچ وجھ تیره گردد

:این مقدمھ می نویسد

ساعت٨[اولین مطالبھ از میان این مطالبات 
مطالبھ ای عمومی است کھ از ]کار روزانھ

سوی پرولتاریای تمام کشورھا مطرح شده 
این حقیقت کھ این مطالبھ مطرح شده .است

بود، نشانگر آن است کھ کارگران مترقی 
خارکوف، ھمبستگی خود را با جنبش 
کارگری سوسیالیستی بین المللی درک می 

طالبھ نباید اما دقیقاً بھ ھمین علت، این م.کنند
با سایر مطالبات کوچک مانند رفتار بھتر 
سرکارگران یا ده درصد افزایش دستمزد، در 

ساعت٨مطالبۀ.یک کفھ قرار داده می شد
کار در روز اما مطالبۀ کل پرولتاریا است کھ 
عرضھ گردیده، آن ھم نھ صرفاً بھ تک تک 
کارفرمایان، کھ بھ حکومت، بھ عنوان نمایندۀ 

سیاسی و اجتماعی امروز، بھ طبقۀ کل نظام 
سرمایھ دار بھ طور کلی، بھ صاحبان تمامی 

.ابزار تولید

شعارھای سیاسی اول ماه مھ 

روز اول ماه مھ برای پرولتاریای انقالبی بین المللی، 
شعارھای بااھمیت .تبدیل بھ موضوعی محوری شد

ساعت کار در روز اضافھ شد ٨دیگری نیز بھ مطالبۀ 
ظاھرات اول ماه مھ از کارگران خواستھ می شد کھ در ت

این شعارھای .تا بر روی آن شعارھا متمرکز شوند
ھمبستگی بین المللی طبقۀ کارگر؛ حّق :عبارت بودند از

رأی عمومی؛ جنگ علیھ جنگ، علیھ ستم مستعمراتی؛ 
حق تظاھرات در خیابان ھا؛ آزادی زندانیان سیاسی؛ حق 

.قۀ کارگرتشکل سیاسی و اقتصادی طب

آخرین باری کھ بین الملل قدیم از مسألۀ اول ماه مھ سخن 
پس از .بود١٩٠۴گفت، در کنگرۀ آمستردام در سال 

بازنگری تمام شعارھای سیاسی گوناگونی کھ در 
تظاھرات بھ کار گرفتھ شده بودند و با توجھ بھ این 
حقیقت کھ ھنوز در برخی کشورھا مراسم اول ماه مھ در 
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بۀ بعد از اول ماه برگزار می شد، قطعنامھ بھ روز یکشن

:این نحو جمع بندی شد

کنگرۀ سوسیالیستی بین المللی در آمستردام، 
از تمام سازمان ھای حزب سوسیال دموکرات 
و اتحادیھ ھای کارگری تمامی کشورھا می 
خواھد کھ با تمام توان در روز اول ماه مھ بھ 

ساعت کار ٨تظاھرات جھت برقراری 
روزانھ، مطالبات طبقاتی پرولتاریا و صلح 

مؤثرترین روش تظاھرات .جھانی بپردازند
.در اول ماه مھ، دست کشیدن از کار است

بنابراین، کنگره تعطیل کردن کار در روز 
اول ماه مھ را بر تمام سازمان ھای پرولتری 
کلیۀ کشورھایی کھ در آن ھا این کار عملی 

ن نمی انجامد، است و بھ صدمۀ جانی کارگرا
.واجب اعالم می کند

در »لنا«پس از کشتار اعتصاب کنندگان معادن طالی 
، مسألۀ آکسیون توده ای انقالبی ١٩١٢سیبری در آوریل 

.پرولتری بار دیگر در دستور روز روسیھ قرار گرفت
در اول ماه مھ آن سال بود کھ صدھا ھزار کارگر روسیھ 

چالش کشیدن ارتجاع دست از کار کشیدند و  برای بھ 
تا آن ١٩٠۵از شکست انقالب .سیاه بھ خیابان ھا ریختند

زمان، این اولین باری بود کھ کارگران روسیھ چنین 
:لنین در این باره نوشت.عرض اندام می کردند

اعتصاب عظیم کارگران روسیھ در سراسر 
کشور در ماه مھ و تظاھرات خیابانی مرتبط 

البی، سخنرانی ھای بھ آن، بیانیھ ھای انق
انقالبی خطاب بھ توده ھای کارگر، بھ 
روشنی نشان می دھد کھ روسیھ بار دیگر بھ 

.مرحلۀ اعتالی انقالبی وارد شده است

رزا لوکزامبورگ دربارۀ اول ماه مھ

رزا لوکزامبورگ کھ خود یک انقالبی ثابت قدم بود، در 
این بر خصلت انقالبی ١٩١٢مقالھ ای برای اول ماه مھ 

:روز تأکید کرد و نوشت

ایدۀ اصلی درخشان مراسم اول ماه مھ، عمل 
مستقل توده ھای پرولتر است، عمل توده ای 

ھدف ]...[سیاسی میلیون ھا کارگر است 
، آن مرد فرانسوی در کنگرۀ ١٣عالی لوین

ھمراه با جلوۀ بین المللی ،بین المللی پاریس
، یک توده ای آن، یعنی بھ زمین نھادن ابزار

ساعت٨تاکتیک تظاھرات و مبارزه برای 
.کار در روز، صلح جھانی و سوسیالیزم است

رزا لوکزامبورگ کھ ھمیشھ از رقابت میان امپریالیست 
چون یک شاگرد می آموخت، فرارسیدن جنگ را ھا ھم

می دید و برایش بسیار اھمیت داشت کھ این مسألھ را 
بھ طور اخص کامالً روشن کند کھ روز اول ماه مھ 

روزی است برای اشاعۀ عقاید ھمبستگی بین المللی در 
میان کارگران، روزی برای آکسیون بین المللی علیھ 

او یک سال پیش از شروع جنگ .جنگ امپریالیستی
:توجھ را بھ این حقیقت جلب کرد کھ

ھرچھ ایدۀ اول ماه مھ، یعنی ایدۀ آکسیون توده 
ھمبستگی بین ای قاطعانھ بھ عنوان نمایش 

المللی و بھ عنوان تاکتیک مبارزه برای صلح 
و سوسیالیزم، حتی در قدرتمندترین بخش بین 
الملل، یعنی طبقۀ کارگر آلمان، بیشتر ریشھ 
بدواند، بھ ھمان اندازه ما تضمین بیشتری 
خواھیم داشت کھ وقتی جنگ جھانی ناگزیر 
دیر یا زود رخ دھد، نتیجۀ آن نھایتاً تسویھ 

ی پیروزمندانھ میان جھان کار و جھان حساب
.سرمایھ خواھد بود

روز اول ماه مھ در زمان جنگ 

احزاب سوسیال دموکرات اروپا بھ دلیل سازش طبقاتی با 
تالش کردند تا ١٩١۴دولت ھای امپریالیستی در اوت 

سوسیال .جلوی آکسیون ھای اول ماه مھ را بگیرند
تند تا در آن روز دموکرات ھای آلمان از کارگران خواس

بھ کار ادامھ دھند؛ سوسیالیست ھای فرانسھ در اعالمیۀ 
مجزایی بھ مقامات خود اطمینان خاطر دادند کھ نیازی بھ 
ترس از اول ماه مھ ندارند و کارگران آن کشور در دفاع 

ھمین .مصرانھ عمل خواھند کرد»خود«از کشور 
آمادۀ سیاست در سایر کشورھای امپریالیستی کھ خود را

13 Lavigne
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تنھا بلشویک ھای روسیھ و .جنگ می کردند، دیده شد

اقلیت ھای سایر کشورھا، بھ سوسیالیزم و انترناسیونالیزم 
صدای لنین، لوکزامبورگ و لیبکنشت علیھ .وفادار ماندند

شووینیستی، تنھا صدایی بود کھ بلند -این حرکت سوسیال
اعتصابات کوچک و پراکنده در خیابان ھا تنھا .شد

بھ چشم خورد، ولی ١٩١۶چیزی بود کھ در اول ماه مھ 
نشان داد کھ تمام کارگران کشورھای جنگ طلب می 
خواستند خود را از تأثیرات مسموم کنندۀ رھبران 

از نظر لنین، درست مانند سایر .خیانتکارشان جدا کنند
یعنی فروپاشی بین [فروپاشی اپورتونیزم «انقالبیون، 

و فراخوان لنین »ش کارگر مفید بودبرای جنب]الملل دوم
بھ سوی بنای یک بین الملل نوین کھ عاری از تمام 

.خیانتکاران باشد، مطالبۀ آن مقطع زمانی مشخص بود

در ١٥و کینتال١٩١۵در ١٤کنفرانس ھای زیمروالد
بھ شکل گرفتن احزاب و اقلیت ھای انقالبی ١٩١۶

پریالیستی انترناسیونالیست تحت شعاِر تبدیل جنگ ھای ام
.بھ جنگ ھای داخلی از سوی لنین، منتھی گردید

، با ١٩١۶تظاھرات عظیم برلین در اول ماه مھ 
سازماندھی کارل لیبکنشت و پیروانش در جنبش 
سوسیالیستی، گواھی بود بر حضور نیروھای زندۀ طبقۀ 
کارگر کھ با وجود حضور و ممانعت پلیس و رھبران 

.ھ دادندرسمی، بھ راھپیمایی خود ادام

در ایاالت متحده، مراسم اول ماه مھ ھنگام اعالم جنگ 
عناصر انقالبی .، رھا و کنار گذاشتھ نشد١٩١٧در سال 

درون حزب سوسیالیست، قطعنامۀ ضّد جنگی را کھ 
حزب بھ طور اضطراری در کنوانسیون سن لوئیس در 
ماه آوریل تھیھ کرده بود، در اول ماه مھ بھ اجرا گذاشتند 

تظاھراتی در شھر .ھ جنگ اعتراض کردندو علی
.و بھ سازماندھی چارلز ای)ایالت اوھایو(١٦کلیولند

روتنبرگ .در یک میدان شھر برگزار شد١٧روتنبرگ
منشی حزب سوسیالیست بود کھ بعدھا بنیانگذار و رھبر 

این مراسم اول ماه مھ با .حزب کمونیست امریکا شد
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س ھزاران نفر کارگر آغاز گشت کھ سپ٢٠٠٠٠شرکت
پلیس بھ طور وحشیانھ بھ .از مردم ھم بھ آن ھا پیوستند

گردھمایی آن ھا حملھ برد و در نتیجھ یک کارگر کشتھ و 
.یکی دیگر زخمی شد

و تاریخچۀ مبارزات آن بود کھ جّو ١٩١٧اول ماه مھ 
بعد از .انقالبی روسیھ را برای انقالب اکتبر آماده کرد

٧ران اتحاد جماھیر شوروی بھ انقالب ساعات کار کارگ
.ساعت در روز تقلیل یافت

کمینترن و سنت اول ماه مھ 

بین الملل کمونیست، بھ عنوان میرات دار بھترین سنن 
جنبش انقالبی پرولتاریا از زمان انتشار مانیفست 

، سنت ١٨۴٨کمونیست بھ دست مارکس و انگلل در سال 
کمونیست ھای اول ماه مھ را حفظ می کند و احزاب 

کشورھای سرمایھ داری از کارگران می خواھند کھ 
برای روز اول ماه مھ دست از کار بکشند، بھ خیابان ھا 
بریزند، قدرت روز افزون ھمبستگی خود را بھ نمایش 

٧این بار (گذارند، ساعات کاِر کمتر را مطالبھ کنند 
بدون کاھش دستمزد، بیمھ ھای اجتماعی )ساعت در روز

نند، علیھ خطر جنگ مبارزه و از اتحاد جماھیر مطالبھ ک
شوروی حمایت نمایند، با امپریالیزم و ستم استعماری بھ 
مبارزه برخیزند، علیھ تبعضی نژادی و بھ دار آویختن 

فاشیست ھا را بھ عنوان  -سیاھان بھ پا خیزند، سوسیال
ماشین سرمایھ داری محکوم کنند، قاطعانھ اتحادیھ ھای 

را بسازند، عزم و ارادۀ آھنین خود را برای انقالبی خود 
سازمان یابی در جھت سرنگونی نظام سرمایھ داری و 
استقرار یک جمھوری شورایی جھانی قاطعانھ اعالم 

.نمایند

فدراسیون کارگری امریکا، فاشیست می شود

در نیویورک رھبراِن »میدان یونیون«سال پیش در ۴٠
ساعت کار روزانھ ٨تظاھرات اول ماه مھ نھ فقط از 

حرف می زدند، بلکھ خواھان برچیده شدن نظام سرمایھ 
ساعت کار در روز ٨در حالی کھ برای «:داری بودند

مبارزه می کنیم، از ھدف نھایی چشم پوشی نخواھیم 
این بخشی از قطعنامھ .»برچیده شدن نظام مزدی-کرد

١٨٩٠ای بود کھ در میدان مذکور و در اول ماه مھ 
ای اف «حاال.بھ توده ھای اعتصابی قرائت شدخطاب



٦٠
و حزب سوسیالیست نھ تنھا در پی نابودی )AFL(»ال

.این نظام نیستند، کھ در راه حفظ آن مبارزه می کنند

و سایر سازمان ھای ارتجاعی بھ منظور بھ »ای اف ال«
زانو درآوردن اول ماه مھ و کشیدن سازمان ھای 

سوی این حرکت ارتجاعی، کارگری تحت نفوذ خویش بھ 
تصمیم گرفتند کھ روز کارگر را از اول ماه مھ بھ اولین 

.دوشنبھ در ماه سپتامبر تغییر دھند

کمپین دیگری علیھ اول ماه مھ، از سوی دولت فدرال و با 
بھ راه انداختھ شد و آن ھم »ای اف ال«ھمدستی رھبران 

»روز بھداشت کودک«این بود کھ روز اول ماه مھ را 
!عجب ریاکارانی.نام نھادند

فاشیزِم حزب سوسیالیست-سوسیال

آنھا .خیانت احزاب سوسیالیست بعد از جنگ شروع شد
برای حفظ خود از خشم کارگران بھ حکومت ھای 
بورژوایی پناه بردند؛ آن ھا ضدانقالب را سازماند دادند 
تا مبارزات کارگری با ھدف کسب قدرت را عقیم کنند؛ 

ن سالخانی بھ جان بخش ھای مبارز طبقھ آنان ھمچو
کارگر افتادند؛ بخش ھایی کھ درست ھمانند کارگران 
روسیھ تحت رھبری بلشویک ھا، برای براندازی 

وطن -سوسیال«.حکومت سرمایھ مبارزه می کردند
ی »پاسیفیست ھا -سوسیال«ی راستگرا و »پرست ھا

میانھ رو در دورۀ جنگ، اکنون بھ ھم پیوستھ و 
فاشیست ھا  -سوسیال.را شکل داده اند»فاشیزم -السوسی«

بھ بخشی از ماشین حکومتی نظام سرمایھ داری تبدیل 
شده، و آن را در مقابل خطر آکسیون ھای انقالبی 
کارگری و دھقانی در کشورھای امپریالیستی و مستعمره 

آن ھا خواھان جنگ علیھ اتحاد جماھیر .حفظ می کنند
جنگ امپریالیست ھای ژاپنی آن ھا از .شوروی ھستند

ھا »منچوری«علیھ مردم چین دفاع می کنند و از پایگاه 
برای حملھ بھ اتحاد جماھیر شوروی می خواھند استفاده 

.کنند

ساعت کار در روز ٨آنان مدت ھا است کھ از مطالبۀ 
روزھای کار ١٨»اتحادیھ ملل«دست کشیده و امیدوارند تا 

را از طریق کنوانسیون ھای حکومت ھای کاپیتالیست 
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١٩٢۵کنفرانس مارسل سال .برای آن ھا تضمین کنند
ساعت کار می بایست ٨بین الملل دوم اعالم کرد کھ 

آن ھا البتھ .»تنھا در تئوری بھ رسمیت شناختھ شود«
ھنوز ھم در مراسم اول ماه مھ شرکت می کنند، اما در 

خط می ایستند، ھمان طور کھ رئیس پلیس آن طرف 
، علیھ تظاھرات اول ١٩برلین، زوئرگیبل»سوسیالیست«

در .در منطقۀ کارگرنشین شھر انجام داد١٩٢٩ماه مھ 
، سوسیال ١٩٣٢انتخابات ریاست جمھوری سال 

با انتخاب ٢٠دموکرات ھا از حکومت فاشیستی برونینگ
.حمایت کردند٢١مجدد ھیندنبرگ

یست ایاالت متحده نیز از وضعی بھتر حزب سوسیال
این حزب بھ ھر جریانی ارتجاعی کھ .برخوردار نبود

.بتواند بھ اتحاد جماھیر شوروی صدمھ بزند، می پیوندد
برای تعقیب »مترقی«و اتحادیھ ھای »ای اف ال«با

کارگران مبارز، حمایت از کارفرمایان در مقابل 
حاکمھ و آزار و کارگران و تشویق نیروھای پلیس بھ م

اذیت دائمی کارگران درون جنبش انقالبی این کشور، 
.ھمکاری می کند

***

تا بھ این جا تاریخچۀ مختصر اول ماه مھ، با اتکا بھ مقالۀ 
حزب کمونیست «از رھبران »الکساندر تراچ تنبرگ«

.توضیح داد شد»امریکا

حزب کمونیست امریکا البتھ خود تمایالت مائوئیستی 
امروز احزاب .داشت و در نھایت از درون متالشی شد

چپ در امریکا جز نامی از گذشتھ چیزی ندارند و در 
حقیقت برای طبقۀ کارگر نبودنشان بھتر از وجودشان 

.است

کارگران امریکا چھ آنان کھ تعلقات اتحادیھ ای دارند و 
وابستگی تشکیالتی ندارند و کلیۀ اقشار تحت چھ آنان کھ

ستم این کشور، در انتخابات دو دورۀ اخیر ریاست 
جمھوری، برای مبارزه با تعرضات مستقیم حزب 
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٦١
خواه در کمال ناچاری پشت سر حزب دموکرات جمھوری

این صف آرایی و مبارزات .و اوباما صف کشیدند
خصوصاًشدیدی کھ کارگران و سایر اقشار تحت ستم، 

زنان، مھاجران، جوانان و سایر اقلیت ھا بھ طور 
خواه روزمّره و مداوم برای عقب نشاندن حزب جمھوری

انجام دادند، از جملۀ مبارزات درخشان این مردِم بھ شدت 
.درمانده است

خواه عالوه بر تقلب در انتخابات سال حزب جمھوری
ار کھ در نتیجۀ آن، جورج بوش ھر دو ب٢٠٠۴و ٢٠٠٠

و ٢٠٠٨بھ ریاست جمھوری رسید، در انتخابات سال 
بھ علت نگرانی از نداشتن توان کافی برای تقلب، ٢٠١٢

دست بھ طرح جدیدی زدند کھ در چند ایالت بھ طرز 
ناکاملی پیاده گردید و جوابگو نشد؛ ولی این حزب در 
نظر دارد برای انتخابات بعدی شرایط را از طریق 

در :سازد و آن، بھ این ترتیب است کھقوانین ایالتی آماده
این .تقسیم می شود٢٢امریکا ھر ایالتی بھ چند کاونتی

کاونتی ھا معموالً بر حسب جمعیتشان رأی جمع می 
کنند؛ مثالً در کاونتی ھایی کھ شھرھای بزرگ یا 
شھرھای صنعتی دارند، معموال تعداد رأی بیشتر است از 

آن زندگی می کنند، کاونتی ھایی کھ اقشار مرفھ در 
.طبیعتاً بھ این علت کھ جمعیت اقشار مرفھ کمتر است

مردم ھر ایالتی نھ فقط برای ریاست جمھوری، کھ برای 
اما در .کنگرۀ امریکا و مجلس ایالتی نیز رأی می دھند

انتخابات ریاست جمھوری، نھ تنھا تعداد رأی افراد ھر 
التی دارای ایالت مھم است، بلکھ بھ علت این کھ ھر ای

امتیاز خاصی است، اھمیت ایاالتی کھ امتیاز باال دارند، 
در انتخابات مھم می شود، زیرا برحسب این کھ اکثریت 
افراد ساکن این ایاالت بھ چھ کسی رأی بدھند، شانس آن 
شخص در انتخاب شدن بسیار باال می رود و یا قطعی 

.استیکی از این ایاالت تعیین کننده، اوھایو .می شود
اوھایو در انتخابات اخیر دارای فرماندار و مجلس ایالتی 

کوشش جناح حاکم این ایالت .با اکثریت جمھوریخواه بود
برای شکست اوباما در انتخابات ھمھ جانبھ و با انواع 
دروغ ھای تبلیغاتی و تقلبات افراد و دستگاه ھای 

اما مبارزۀ کارگران صنعتی .کامپیوتری ھمراه بود
البتھ با (و و زنان و جوانان در مناطق کارگری اوھای

بسیار وسیع و توده )استفاده از امکانات حزب دموکرات
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ای بود؛ فعالین در بھ در می رفتند و با افراد بحث می 
خواه کرد و مردم را از برنامھ ھای شوم حزب جمھوری

.مطلع می ساختند

ادی طبقۀ کارگر امریکا این بار نھ تنھا زیر حملۀ اقتص
بھ خصوص با کاندید (مستقیم این حزب قرار داشت 

کردن فردی مثل رامنی کھ از طریق چاپیدن مستقیم 
کارگراِن کارخانھ ھای ورشکستھ شده، بھ ثروت بی 

و مسألۀ بیکاری از مسایل اول و پر )انتھایی رسیده بود
اھمیت آن بود، بلکھ مسایلی کھ در گذشتھ حل شده و از 

ی نیز برخوردار بود ھم مورد حملۀ حمایت قانون اساس
برای مثال استفاده از وسایل ضّد .این حزب قرار گرفت
در برخی از ایاالت جنوبی مثل .حاملگی و سقط جنین

می سی سی پی، مجلس ھر ایالت کھ از اکثریت 
جمھوریخواھان شکل گرفتھ بود با کمک فرماندار ھم 

م مراکز حزبشان، قانونی  تصویب کردند کھ طبق آن تما
پزشکی سقط جنین، بستھ و این کار غیرقانونی شد و سقط 
جنین تنھا در شرایط بسیار بسیار معدودی ممکن گشت 

با انتخاب ).حتی در خطر بودن جان مادر ھم مھم نبود(
رامنی تنھا رئیس جمھور عوض نمی شد، بلکھ برخی 

کلیسا .قوانین مھم این کشور ھم می توانست عوض شود
اما با انتخاب مجدد اوباما .پس گرفت قدرت بودبھ دنبال 

و افتادن مجلس سنا بھ دست دموکرات ھای اکثریت، این 
.حملھ بھ تعویق افتاده است

بازگردیم بھ مسألۀ انتخابات، جمھوریخواھان ایالت 
اوھایو و چند ایالت دیگر در پی شکست اخیر بھ فکر 

ت کھ مثل این طرح از این قرار اس.طرح تازه ای افتادند
انتخابات ریاست جمھوری کھ برخی از ایاالت دارای 
امتیازی باالتر از ایاالت دیگر ھستند، در درون ایاالت، 
کاونتی ھا نیز دارای امتیاز گردند و نتیجۀ انتخابات آن ھا 
تنھا برحسب جمعیت نباشد، بلکھ در نھایت بھ امتیاز ھر 

می شود در این صورت چنین.کاونتی بستگی داشتھ باشد
کھ اگر کاونتی ھای کارگری و شھرھای بزرگ از امتیاز 
کمتری نسبت بھ کاونتی ھای باالی شھری و مرفھ 
برخوردار باشند، دیگر مھم نیست کھ تعداد افرادشان 
بیشتر است و حومۀ قشر مرفھ در نھایت ھمیشھ برنده 
انتخابات خواھد شد و در نتیجھ مبارزه ای کھ کارگران و 

این کشور در انتخابات گذشتھ کردند، بار زحمتکشان 
بعدی در آینده بی فایده خواھد ماند، بھ خصوص اگر این 



٦٢
طرح در تمام ایاالتی کھ دارای امتیاز باال ھستند پیاده 
شود، ریاست جمھوری ھمیشھ از آن حزب 

.جمھوریخواھان خواھد شد

این اگر در رابطھ با مجلس عام کنگره انجام شود، این 
.خواه می گرددھ راحتی از آن حزب جمھوریمجلس ب

نمایندگان مجلس عام برحسب جمعیت انتخاب می شوند، 
حال اگر کاونتی ھا امتیازی شود، تعداد نمایندگان کاونتی 
ھای کارگری ھمیشھ کمتر از کاونتی ھای مرفھ می شود 
و در نتیجھ حتی اگر این نمایندگان کاونتی ھای کارگری 

، باز ھم نمی توانند در رأی ھای بھ مجلس راه یابند
.مجلس تأثیری بگذارند، زیرا اکثریت را نخواھد داشت

کالم آخر این کھ سرمایھ داران امریکا دارند حلقھ را حتی 
بر گردۀ قوانین اساسی این کشور ھم تنگ می کنند، یعنی 
قوانین اساسی ای کھ در چارچوب آن مردم این کشور 

طبقۀ .د در خطر قرار دارداحساس امنیت می کردند، خو
کارگر امریکا باید بیدار و متوجھ شود کھ دیگر نمی تواند 
پشت حزب دموکرات و قانون اساسی پنھان شود و 
امیدوار باشد کھ لقمھ نانی دربیاورد و حقوق اجتماعی و 

طبقۀ کارگر، زحمتکشان .انسانی اش محفوظ  بماند
کا باید بھ این تھیدست، مھاجرین، زنان و دانشجویان امری

نتیجھ برسند کھ باید حزب خود را حول برنامھ ای کھ 
.مدافع منافع آن ھا است، پایھ گذارند

تنھا برنامھ ای کھ حول آن می توان ھمۀ این اقشار و 
طبقۀ کارگر را گردھم آورد، برنامۀ حزب طبقۀ کارگر 

پیشگامان طبقۀ .بر اساس اصول و دیدگاه مارکسیزم است
شنفکران کارگری این کشور باید بھ خود آیند کارگر و رو

و از تاریخ گذشتۀ خود الاقل درس عبرت بگیرند و بیش 
.از این فرصت را از دست ندھند

١٣٩٢اردیبھشت ١٣

اول ماه مھاول ماه مھ

)١٩٠۴آوریل (لنین

کیوان نوفرستی:ترجمھ

فھرستبازگشت بھ 

در راه است، روزی کھ اول ماه مھ!رفقای کارگر
را بھ شانباز شدن چشمان،کارگران تمامی سرزمین ھا

را در مبارزه شانسوی یک زندگی آگاھانھ، ھمبستگی
علیھ تمامی اشکال اجبار و اضطرار و ستم انسان بھ 

ھادست انسان، یعنی مبارزه برای رھا ساختن میلیون
.دجشن می گیرنرازحمتکش از گرسنگی، فقر و حقارت

در این پیکار سترگ، دو جھان چھره بھ چھرۀ یک دیگر 
جھان سرمایھ و جھان کار؛ جھان استثمار و :می ایستند

.بردگی، و جھان برادری و برابری

آن ھا .دندر یک سو، مشتی ثروتمند خون آشام قرار دار
ھستند کھ کارخانجات و مراکز تولیدی، ابزارھا و ماشین 

ا جریب زمین و کوه ھایی از آالت را تصرف و میلیون ھ
آن ھا .پول را تحت مالکیت خصوصی خود درآورده اند

حکومت و ارتش را بھ خدمتگزاران، سگ ھای پاسبان 
.باوفای ثروت انباشتۀ خود مبدل کرده اند

.در سوی دیگر، میلیون ھا نفر از محرومان جای دارند
تاکسانی کھ مجبورند بھ مشتی نوکیسۀ پولدار التماس کنند

با کار آن ھاست کھ این .بھ آن ھا اجازۀ کار کردن بدھند
را خلق می کنند؛ با این حال خودشان ھاافراد تمام ثروت

باید در تمام طول زندگی برای خرده ای نان مبارزه کنند؛ 
برای کار التماس کنند، توگویی صدقھ می خواھند؛ نیرو 

و در و سالمت خود را با زحمات کمرشکن تحلیل ببرند،
آلونک ھای محقر روستایی یا اتاق ھای زیرشیروانی و 
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انبارھای زیرزمین در شھرھای بزرگ، از گرسنگی 

.جان دھند

اما اکنون این زحمتکشان محروم بھ نوکیسگان پولدار و 
کارگران تمامی .ه اندنموداعالم جنگ ،استثمارگران

کار از بردگی آزاد ساختنکشورھا درحال مبارزه برای 
آن ھا مشغول مبارزه .دی، از فقر و احتیاج ھستندمز

برای نظامی از جامعھ ھستند کھ در آن ثروت حاصل از 
کھ ھر آن کس را کھ کار ،کار مشترک، نھ مشتی ثروتمند

آن ھا می خواھند کھ زمین و .می کند، منتفع می سازد
کارخانجات، مراکز تولیدی و ماشین آالت را تحت 

خواھان آنند .زحمتکشان درآورندمالکیت مشترک تمامی 
فقیر و غنی پایان دھند، ثمرات کار را میانشکافبھ کھ 

بھ خوِد کارگران برسانند؛ تمامی دستاوردھای فکری بشر 
و تمامی بھبودھای روش ھای کار را درخدمت بھبود 
سرنوشت کسی قرار دھند کھ کار می می کند، و نھ این 

.دیل کنندکھ آن را بھ ابزار ستم بر وی تب

ھای ی بھ بھای فداکار،پیکار عظیم کار علیھ سرمایھ
آن ھا بھای حّق .کارگران صورت گرفتھ استعظیم

بابرخورداری از یک زندگی بھتر و آزادی واقعی را 
آنانی کھ در راه .جوی ھایی از خون خود پرداختھ اند

آرمان طبقۀ کارگر مبارزه می کنند، مورد اذیت و 
اما با .شمار حکومت ھا قرار می گیرندآزارھای بی

،وجود تمامی آزار و اذیت ھا، ھمبستگی کارگران جھان
ترھر چھ بیشکارگران .گرفتن استقوامرو بھ رشد و 

در احزاب سوسیالیست متحد می شوند؛ ھواداران این 
احزاب کھ در حال رسیدن بھ میلیون ھا نفرھستند، بھ 

وی پیروزی کامل بر طبقۀ طور پیوستھ و گام بھ گام بھ س
.استثمارگران سرمایھ دار پیش می روند

.پرولتاریای روسیھ نیز چشم بھ زندگی نوینی گشوده است
آن روزھایی کھ کارگر .او نیز بھ این پیکار عظیم پیوستھ

ما مطیعانھ بردگی می کرد، آن روزھایی کھ نھ مفّری 
برای گریز از وضعیت اسارت بارش می دید و نھ 

، سپری شده داشتسوی امیدی در زندگی تلخ خودکور
راه بُرون رفت را بھ او نشان داده، و سوسیالیزم .است

ارۀ تپرچم سرخ، این سزیرھزاران ھزار مبارز بھ 
اتحاد اعتصاب ھا، قدرتِ .گرد آمده اندراھنمای مسیر، 

کھ ندرا بھ کارگران نشان داده اند؛ بھ آن ھا آموختھ ا

کھ ندپاسخ دھند؛ بھ آن ھا نشان داده احملھ را با حملھ
کارگر سازمان یافتھ تا چھ حد می تواند برای سرمایھ 

کارگران دریافتھ اند کھ از قِبَل کار آن .باشدانگیزھراس
زنده اند و فربھ می ،ھاست کھ سرمایھ داران و حکومت

کارگران با روح مبارزۀ متحدانھ، با آرزوی آزادی .شوند
کارگران دریافتھ اند کھ .برانگیختھ شده اندم زو سوسیالی

.حکومت مطلقۀ تزار چھ نیروی اھریمنی و سیاھی است
ولی ھستند،آزادی نیازمندمبارزۀ خود کارگران برای

کارگران بھ .حکومت تزار دست و پای آنان را می بندد
طبوعات و کتاب مآزادی اجتماع، آزادی تشکل، آزادی 

تزاری ھرگونھ کوشش برای نیاز دارند، اما حکومت 
.درھم می شکند،آزادی را با تازیانھ، زندان و سرنیزه

طول و عرض روسیھ »!مرگ بر حکومت مطلقھ«فریاِد 
را درنوردیده، بیش از پیش در عموماً خیابان ھا، 

بھ گوش رسیده ،گردھمایی ھای وسیع توده ای کارگران
گران در سال پیش، ده ھا ھزار نفر از کارنتابستا.است

سرتاسر جنوب روسیھ برای یک زندگی بھتر، برای 
بورژوازی .بھ مبارزه برخاستند،آزادی از سلطۀ پلیسی

کارگران کھ با یک مھیب و حکومت با مشاھدۀ ارتش 
کّل حیات اقتصادی شھرھای بزرگ را بھ وقفھ ،ضربھ

راِه بسیاری از مبارزیِن .درآورده بود، بھ خود لرزید
م زدر مقابل گلولۀ سربازانی کھ تزاری،ارگرطبقۀ کرماِن آ

.، بھ خاک افتادندھ بودعلیھ دشمن داخلی گسیل داشت

اما نیرویی نیست کھ قادر بھ درھم شکستن این دشمن 
تنھا با ،داخلی باشد، چرا کھ طبات حاکم و حکومت

نیرویی بر روی زمین نیست .نیروی کار آن زنده ھستند
را کھ بیش از پیش بھ آگاھی یکھ بتواند میلیون ھا کارگر

طبقاتی دست می یابند، متحد می شوند و سازمان می 
ھر شکستی کھ کارگران متحمل می .بشکنددرھم یابند، 

شوند، مبارزین جدیدی را برای صفوف مبارزه بھ 
ارمغان می آورد، چشم توده ھای وسیع تری را بھ یک 

تازه زندگی جدید بازمی کند و آن ھا را برای مبارزات
.آماده می سازد

، بھ گونھ ای دارد طی می کندسیر رویدادھایی کھ روسیھ 
بھ طور قطع سریع ،است کھ این بیداری توده ھای کارگر

تر و گسترده تر خواھد بود، و ما باید برای متحد ساختن 
برای مبارزۀ بھ آنصفوف پرولتاریا و آماده کردن

.بھ کار بندیممراتب قاطعانھ تری، نھایت تالش خود را
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جنگ حتی عقب مانده ترین بخش ھای پرولتاریا را ھم 
وادار کرده است تا بھ مسائل و امور سیاسی عالقھ نشان 

جنگ با وضوح و روشنی بیشتری درحال بھ .دھند
نمایش گذاشتن گندیدگی تمام و کمال نظم حکومت مطلقھ، 

برجنایتکاری تام و تمام پلیس و باند دستگاه قضایی حاکم 
رو داخلمردم ما از احتیاج و گرسنگی در .روسیھ است

ویرانگر و بی درحالی کھ خود بھ جنگی -مرگ ھستندبھ
فرسنگکھ کشانده شده اندبیگانھیمعنا برای قلمروھای

ھا از این جا دورند و اقوام خارجی در آن سکنا گزیده 
درحالی  -مردم ما در بردگی سیاسی، مغلوب ھستند.*اند

ود بھ جنگ برای بھ بردگی کشاندن سایر مردم کھ خ
مردم ما خواھان تغییر نظم سیاسی در .کشیده شده اند

اما تالش می شود کھ با غّرش تفنگ ھا در -داخل ھستند
ولی حکومت .آن سوی دنیا، توجھ آن ھا منحرف گردد

تزار در این قمار خود، در بر باد دادن جنایتکارانۀ ثروت 
ی کھ بھ سواحل اقیانوس آرام فرستاد ملت و مردان جوان

ھر جنگی بھ مردم .تا بمیرند، بیش از حد پیش رفتھ است
فشار می آورد، و جنگ دشوار علیھ ژاپن بافرھنگ و 

این فشار .آزاد، فشاری دھشتناک بر گردۀ روسیھ است
در زمانی وارد می آید کھ ساختار استبداد پلیسی، تاکنون 

ار و ھوشیار، تلوتلو خوردن زیر ضربات پرولتاریای بید
جنگ درحال عریان کردن .ھای خود را آغاز کرده است

تمامی نقاط ضعف حکومت است، جنگ درحال دریدن 
تمامی لباس ھای مبّدل دروغین است، جنگ در حال 
افشای کّل گندیدگی داخلی است؛ جنگ در حال افشای 
مضحکۀ حکومت مطلقۀ تزار در پیش روی ھمگان 

رین جان کندن ھای روسیۀ کھن را بھ ھمھ است؛ جنگ آخ
نشان می دھد، روسیھ ای کھ مردم آن نادان، سر بھ زیر 
و فاقد حّق رأی ھستند؛ روسیھ ای کھ ھنوز ھم در آن 

.ِسرف در اسارت حکومت پلیسی قرار دارد

روسیھ ای آزاد در .روسیۀ کھن در حال احتضار است
اھی کھ از نیروھای سی.راه است کھ جای آن را بگیرد

حکومت مطلقۀ تزار پاسبانی می کردند، در حال غرق 
اما تنھا پرولتاریای سازمان یافتھ و .شدن ھستند

برخوردار از آگاھی طبقاتی قادر است کھ ضربۀ مرگ 
تنھا پرولتاریای سازمان یافتھ .بار را بھ آنان وارد سازد

و برخودار از آگاھی طبقاتی می تواند آزادی حقیقی و نھ 
تنھا .اختگی را برای مردم بھ ارمغان بیاوردس

پرولتاریای سازمان یافتھ و برخودار از آگاھی طبقاتی 
است کھ می تواند ھرگونھ تالش را برای فریفتن مردم، 
محدود کردن حقوق آن ھا و تبدیل آن ھا بھ ابزاری 

.ِصرف در دستان بورژوازی، در نطفھ خفھ کند

ا با انرژی مضاعف پس بگذارید کھ م!رفقای کارگر
برای نبرد تعیین کننده ای کھ در شُرف وقوع است، آماده 

بگذارید کھ صفوف پرولترھای سوسیال دمکرات !شویم
شان بگذارید پیام!ھر چھ منسجم تر بھ ھم نزدیک شوند

بگذارید فعالیت برای !ھرچھ وسیع تر گسترش یابد
!مطالبات کارگران ھر چھ متھورانھ تر انجام شود

گذارید کھ جشن اول ماه مھ ھزاران مبارز جدید را بھ ب
سوی آرمان ما جلب کند و نیروھای ما را در نبرد عظیم 
برای آزادی تمام مردم، برای رھایی تمام زحمتکشان از 

!یوغ سرمایھ، افزون نماید

!زنده باد ھشت ساعت کار در روز

!زنده باد سوسیال دمکراسی انقالبی بین المللی

!اد حکومت مطلقۀ جنایتکار و غارتگر تزارسرنگون ب

:منبع

http://www.marxists.org/archive/lenin/works
/1904/apr/30a.htm

ژاپن است که -مقصود جنگ روسیه:توضیح مترجم*
نھایتاً با امضای پیمان آغاز و ١٩٠۴فوریۀ ٨در تاریخ 

۵صلح به دعوت تئودور روزولت در اوھایو به تاریخ 
جاه طلبی ھای .، به پایان رسید١٩٠۵سپتامبر

روسیۀ تزاری در آسیا با لشگرکشی امپریالیزم جوان 
و نیرومند ژاپن به سمت غرب، که نھایتاً به اشغال 
منچوری و فشار به مرزھای روسیه در شرق دور و 

این جنگ با تحمیل .نجامید، رو به رو شدسیبری ا
شکست ھای مفتضحانه به روسیه که نقطۀ اوج آن 

بود، گندیدگی درونی »پورت آرتور«در سقوط بندر 
موج .رژیم تزاری را به خوبی به نمایش گذاشت

نارضایتی عمومی در جامعه به دنبال سلطنت مطلقۀ 
بار تزار و ھمین طور ویرانی ھای حاصل از جنگ، این 

حتی عقب مانده ترین اقشار طبقۀ کارگر را ھم تحت 
به ھمین دلیل وقوع این جنگ در .تأثیر قرار داده بود

واقع یکی از عوامل مھم تسریع کنندۀ انقالبی بود که 
.به وقوع پیوست١٩٠۵در سال 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works


٦٥ مھ و بین المللمھ و بین المللاول ماه اول ماه 

لئون تروتسكیلئون تروتسكی

فھرستفھرستبازگشت بھ بازگشت بھ 

آرام نوبخت:برگردان

ھویّت كّل جنبش كارگری در طول دورۀ بین الملل دوم، 
در تاریخچھ و سرنوشت روز اول ماه مھ بازتاب می 

.یابد

از سوی کنگرۀ بین المللی ، اول ماه مھ١٨٨٩در سال 
ھدف .سوسیالیست پاریس بھ عنوان روز تعطیل ثبت شد

از تعیین این روز آن بود كھ بھ واسطۀ تظاھرات ھمزمان 
کارگران تمامی کشورھا در ھمین روز، زمینھ ای فراھم 
شود جھت گرد آوردن آنان در قالب یک سازمان 

للی برای جنبش انقالبی، ھمراه با پرولتری واحد بین الم
.یک مرکزیت جھانی و یک جھت گیری سیاسی جھانی

کنگرۀ پاریس كھ تصمیم فوق را اتخاذ كرده بود، در 
مسیر اتحادیۀ بین المللی كمونیست و بین الملل اول گام 

برای بین الملل دوم، اتخاذ الگوی این دو .می نھاد
سالی كھ از ١٤طی .سازمان از آغاز ناممكن بود

روزھای بین الملل اول سپری شده بود، سازمان ھای 
در ھر یک كشورھا رشد یافتھ بودند، طبقاتی پرولتاریا

کھ تماماً مستقل در چارچوب قلمروی ]سازمان ھایی[
خود فعالیت می کردند و با وحدت بین المللی بر پایۀ 

.اصول سانترالیزم دموکراتیک، سازگاری نداشتند

روز اول ماه مھ، می بایست آنان را برای مراسم جشن
چنین وحدتی مھیا می کرد و از ھمین رو مطالبۀ ھشت 
ساعت كار روزانھ را بھ عنوان شعار خود برگزید؛ 
شعاری كھ مشروط بھ توسعۀ نیروھای مولد، و محبوب 

.در میان توده ھای وسیع كارگران تمامی كشورھا بود

اول ماه مھ قرار رسالتی كھ عمالً بر دوش تعطیالت 
گرفت، شامل تسھیل فرایند تبدیل طبقۀ كارگر از یک 

]یعنی[مقولۀ اقتصادی بھ مفھوم جامعھ شناسی آن بود؛ 
تبدیل آن بھ طبقھ ای آگاه از کلیت منافع خود کھ در راه 
برقراری دیكتاتوری و انقالب سوسیالیستی اش می 

از این نظرگاه، تظاھرات ھا در پشتیبانی از.کوشد
انقالب سوسیالیستی بیش از ھمھ در خور اول ماه مھ 
بودند و عناصر انقالبی در کنگره این نکتھ را درک 

اما در مرحلھ ای از پیشرفت كھ طبقۀ كارگر طی .کردند
این مقطع می پیمود، اکثریت بھ این نتیجھ رسیدند کھ 
مطالبۀ ھشت ساعت كار روزانھ، پاسخ بھتری برای 

این شعار از ھر .یش روی آن ھاستانجام این رسالِت پ
نظر شعاری بود کھ می توانست کارگران تمامی کشورھا 

.را متحد سازد

شعار صلح جھانی نیز کھ متعاقباً مطرح گشت، درست 
.چنین نقشی را ایفا نمود

مطرح كرد و شرایط عینی پیشرفت ]این شعار را[کنگره 
.مھیا گشت]نیز برای آن[جنبش كارگری 

بھ تدریج از ابزار نبرد پرولتاریای اول ماه مھتعطیلی 
جھانی، بھ ابزار مبارزۀ کارگران ھر کشور برای منافع 

طرح سومین مطالبھ، یعنی حّق رأی .محلی خود تبدیل شد
.ھمگانی، این امر را بھ مراتب ممکن تر ساخت



٦٦
در اكثر كشورھا، مراسم اول ماه مھ یا بھ ھنگام غروب 

ن گرفتھ می شد یا در روز یکشنبھ پس از اتمام کار جش
.ای کھ از پی آن فرامی رسید

در جاھایی ھمچون بلژیک و اتریش كھ كارگران این 
روز را با متوقف كردن كار جشن می گرفتند، این روز 

برای تحقق اھداف محلی بھ كار بھ عنوان انگیزه ای
گرفتھ می شد و نھ محركی برای نزدیک ساختن صفوف 

ھای مختلف برای نیل بھ یک طبقۀ كارگر كارگران كشور
روز اول مھ، شانھ با شانۀ پیامدھای مترقی اش .جھانی

، یک )بھ سبب گرد آوردن كارگران یک كشور خاص(
جنبۀ محافظھ كارانۀ منفی نیز داشت؛ و آن این كھ 
كارگران را با سرنوشت یک دولت خاص، قویاً پیوند می 

رشد مھین پرستی داد و از این رھگذر زمینھ را برای
.آماده می کرد٢٣سوسیالیستی

وظیفھ ای كھ کنگرۀ پاریس در دستور روز قرار داده 
تشكیل یک بین الملل بھ عنوان .بود، تحقق نیافتھ است

سازمان جنبش انقالبی جھانی پرولتاریا و برخوردار از 
یک مرکزیت و یک گرایش سیاسی واحد، صورت 

صرفاً اتحادیھ ای ضعیف از بین الملل دوم .نپذیرفتھ بود
احزابی كارگری بود كھ در فعالیت ھایشان از یک دیگر 

.مستقل بودند

اول ماه مھ بھ ضّد خود تغییر یافت و موجودیت آن ھمراه 
.با جنگ بھ سر رسید

این بود پیامدھای منطق انعطاف ناپذیر فرآیند دیالكتیكی 
.تكامل جنبش كارگری

ھ است؟ چھ تضمینی وجود علت این پدیده در کجا نھفت
دارد کھ دوباره تکرار نشود؟ از این امر چھ درس ھایی 
برای آینده می توان آموخت؟ یقیناً علت اساسی شكست 
روز كارگر، در خصلت دورۀ معینی از توسعۀ سرمایھ 
داری، فرایند تعمیق آن در ھر کشور مجزا، مبارزۀ متأثر 

م دولت و مآالً از این فرایند برای دموکراتیزه کردن نظا
وفق دادن آن بستھ بھ نیازھای توسعۀ سرمایھ داری، 

اما حتی در توسعۀ نظام سرمایھ داری یا ھر .نھفتھ بود

23 Social Patriotism

محافظھ :نوع نظام دیگری، دو نوع گرایش وجود دارد
.كار و انقالبی

بخش پیشتار طبقۀ کارگر، یعنی احزاب سوسیالیست، 
ال در فرایند ھمراه با طبقۀ کارگری کھ خود عنصری فع

تاریخ است، باید از این فرایند فراتر رود، گرایش انقالبی 
خود را در ھر محلھ از جنبش کارگری بھ روند محافظھ 
کاری تحمیل کند، منافع کلی تمام پرولتاریا را، در کلیت 

این .آن و مستقل از ملیت، مطرح سازد و از آن دفاع کند
وسیالیست دورۀ دقیقاً ھمان وظیفھ ای است کھ احزاب س

بین الملل دوم از انجمش بازماندند و ھمین بود کھ تأثیری 
.مستقیم بر سرنوشت روز اول ماه مھ داشت

تحت نفوذ رؤسای حزب، مركب از روشنفكران و 
بوروكراسی كارگری، احزاب سوسیالیست در دورانب 
کھ توصیف شد، توجھ خود را بھ فعالیت بسیار سودمند 

ند كھ ماھیتاً ملی بود و نھ بین پارلمانی معطوف كرد
سازمان ھای كارگری .المللی یا دارای خصلت طبقاتی

بلكھ ھدفی فعالیت خود را نھ ابزاری برای نبرد طبقاتی،
کافیست یادآوری کنیم کھ چگونھ .فی نفسھ درنظر گرفتند

رھبران سوسیال دموکراسی آلمان بر سر انتقال روز 
ادلھ برخواستند، آنھا كارگر بھ یكشنبۀ روز بعد بھ مج

گفتند كھ نمی توانند یک سازمان حزبی نمونھ، فعالیت 
پارلمانی و اتحادیھ ھای ثروتمند بیشمار را صرفاً بھ 

.خاطر یک تظاھرات بھ خطر اندازند

برھۀ كنونی بھ لحاظ ماھیت دقیقاً عکس برھۀ گذشتھ 
است، این برھھ کھ با جنگ و باألخص با انقالب اکتبر 

غاز گشتھ، خود را بھ مثابۀ دورۀ مبارزۀ مستقیم روسیھ آ
پرولتاریا برای بھ دست گیری قدرت در مقیاس جھانی، 

برای انجام و ]برھۀ کنونی[ماھیت .آشکار می سازد
تکمیل ھمان نقشی کھ عناصر انقالبی کنگرۀ پاریس در 

تالش داشتند بھ روز اول ماه مھ واگذار کنند، ١٨٨٩سال 
با وظیفۀ تسھیل شکل گیری ]برھھاین [مساعد است؛ 

یک بین الملل سوم انقالبی، و خدمت بھ ھدف بسیج کردن 
نیروھای پرولتر در راستای انقالب سوسیالیستی جھانی، 

.معرفی می شود

اما برای یاری رساندن بھ انجام این نقش عظیم، درس 
این [ھای گذشتھ و مطالبات حال حاضر، نیرومندانھ 
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لیست ھای تمامی كشورھا اعالم می بھ سوسیا]موارد را

:کنند

یک دگرگونی رادیکال در خط مشی سیاسی آن ھا،.١

.ارائۀ شعارھای مناسب اول ماه مھ.٢

:در وھلۀ نخست، گام ھای زیر ضروری می نمایند

بین الملل انقالبی «متمرکز کردن تالش ھا بر تشكیل .١
؛»سوم

تابعی از منافع عمومی تبدیل کردن منافع ھر کشور بھ .٢
جنبش پرولتری بین المللی، و فعالیت پارلمانی بھ تابعی 

.از منافع مبارزۀ توده ھای پرولتر

شعارھای اصلی روز اول ماه مھ در برھۀ كنونی می 
:بایست این چنین باشد

.بین الملل سوم.١

.دیكتاتوری پرولتاریا.٢

.جمھوری جھانی شورایی.٣

.سوسیالیستیانقالب .٤

)جلد اول(؛ پنج سال نخست کمینترن لئون تروتسكی

١٩١٨، اول ماه مھ، )٣٥١(٨٧شمارۀ ایزوستیا

http://www.marxists.org/archive/trotsky/192
4/ffyci-1/app01.htm

شاھرخ زمانیحمایت ھا از 

بھ شاھرخ زمانی

فھرستبازگشت بھ 

، سرپرست شورای *مکسول دالمینی:از طرف
.نمایندگای دانشجویان در دانشگاه سوآزیلند

مردم سوازیلند در مبارزۀ شما کھ نمی تواند جدای از 
حقوق بشر و ھزۀ جھانی برای عدالت، احترام بمبار

ما باید در .ھستنددوشادوش شمامردم باشد، کرامت
تمامی لحظات ھمبستگی خود را با مردمی کھ تحت ستم 

ھمین نوع .نماییم، ابراز قرار دارندو رنج جوامع نابرابر 
ما.ھمبستگی بود کھ موجب آزادی من از زندان شد

.ھمبستگی خود را با شما و مردم ایران اعالم می نماییم

شورای نمایندگای «سرپرستمکسول دالمینی،*
در دانشگاه سوازیلند و سرپرست سابق »دانشجویان

می باشد کھ در سال »جبھۀ ملی دانشجویان سوازیلند«
بھ دلیل شرکت در جنبش دمکراتیک بازداشت ٢٠١٣
.گردید

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/192
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شاھرخ زمانی را آزاد کنید

پرافتخار در ایجاد جنبش دانشجویی در بریتانیا، سنتی 
ھمبستگی با مبارزات عدالت خواھانھ در گوشھ و کنار 

از پشتیبانی از جنبش علیھ آپارتاید در .جھان دارد
آفریقای جنوبی گرفتھ تا حمایت از جنبش دانشجویی در 

ما ھمواره در جبھۀ .سوازیلند در برابر سلطنت مطلقھ
اساسی اگرچھ ھمبستگی ما فی نفسھ تغییری.حق ایستادیم
نمی دھد، اما قطعاً این تھور و موجوددر واقعیت

زادی می دھد کھ آن ھا تنھا آدلگرمی را بھ مبارزان 
در این جا ما با داستان واقعی زندگی یک مبارز .نیستند

زادی در ایران رو بھ رو ھستیم کھ در ھمین لحظھ آراه 
زیر دستان رژیم استبدادی این کشور رنج را تجربھ می 

شاھرخ زمانی یک فعال سندیکایی است کھ از ماه .کند
تنھا بھ دلیل سازماندھی ھمقطاران خود بھ ٢٠١١ژوئن 

سوی برپایی یک اتحادیۀ کارگری مستقل در ایران 
رژیم این اقدام او را بھ مثابۀ .زندانی گردیده است

.دیده است»تھدید امنیت ملی«و »تبلیغات«گسترش 
ن حقوق بشری، شاھرخ بھ طبق گقتھ ھای چندین سازما

قرار گرفتھ و رفتارلحاظ جسمی و روانی مورد سوء 
حتی مشمول ممنوعیت مالقات و عدم برخورداری از 

شاھرخ در برابر این .رسیدگی پزشکی نیز شده است
کتیک ھای وحشیانۀ رژیم وارد اعتصاب غذا گردیده تا

اروحیۀ مبارزه جویانۀ وی قطع نگردیده، ولی م.است
روز ٢٩نون بیش از کتا.ن وضع جسمانی او ھستیمنگرا

ما.است کھ او در اعتصاب غذا بھ سر می برد
امضاکنندگان خواھان آزادی شاھرخ زمانی، فعال 
کارگری در بند و برخورداری وی از درمان بھ دلیل 

زودی این نامھ را بھ ما بھ.وضع وخیم سالمتی او ھستیم
لطفاً این نامھ را امضا .نیز ارسال می کنیمروزنامھ ھا

با سپاس.فرمایید

سرپرست امور خارجی و کمپین ھای اتحادیۀ عمر رای، 
»دانشگاه کالج لندن«

راشل او براین، صنف دانشجویی دانشگاه برمینگام

ربورا ھرمان، صنف دانشجویی دانشگاه برمینگام

دانشگاه اتحادیۀ دانشجوییشانتل دو کارپانتیھ، سرپرست 
اتحادیۀ «در »شورای اجرایی ملی«ضوع، واسکس

)NUS NEC(»دانشجویی ملی

معاون آموزشی اتحادیۀ دانشگاه بریستول و تام فالین،
اتحادیۀ دانشجویی «در »شورای اجرایی ملی«عضو

»ملی

جیمز پاتر، معاون آموزشی اتحادیۀ دانشجویی دانشگاه 
اسکس

گریس اسکلتن، دبیر کل اتحادیۀ دانشجویی منچستر

جیمی گرین، معاون ارتباطات و کمپین ھای اتحادیۀ 
دانشجویی رویال ھالووی

اتحادیۀ دانشجویی «کلی راجرز، منتخب ھیئت متولیان 
»ملی

»اتحادیۀ دانشجویی ملی«اد باور، عضو ھیئت متولیان 

بث ردموند، کمپین ملی علیھ شھریھ و کاھش ھزینھ ھای 
عمومی

جویی دانشگاه آکسفوردتام راتلند، سرپرست اتحادیۀ دانش

»راسکین کالج«ُرشنی جاشی، اتحادیۀ دانشجویی 

کاردینال نیومن «رابرت ایگلتن، اتحادیۀ دانشجویی 
»کالج

نورث «ھمیش یودال، عضو مشاور اتحادیۀ دانشجویی 
»تامبریا

دانشگاه آنگلیای «الیوت فوالن، اتحادیۀ دانشجویان 
»شرقی

ه لندنمایکل چسام، رئیس اتحادیۀ دانشگا

دنیل کوپر، معاون اتحادیۀ دانشگاه لندن

ھاتی کریگ، معاون آموزشی دانشگاه برمینگام

بکا اندرسن، سرپرست اتحادیۀ دانشجویی کالج گیت ھد

کرستی ھای، معاون خدماتی انجمن دانشجویان دانشگاه 
ادین برگ

پیش (»اتحادیۀ دانشجویی ملی«جو وینسون، معاون 
)دانشگاھی
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اتحادیۀ «پترسن، مسئول دانشجویان معلول ھانا 

»دانشجویی ملی

اتحادیۀ »دگرباشان«اسکای یارلت، مسئول کمپین 
)جایگاه ازاد(دانشجویی ملی 

اتحادیۀ »دگرباشان«فن مک گلدریک، مسئول کمپین 
)جایگاه زنان(دانشجویی ملی 

اتحادیۀ دانشجویی «گوردن ملونی، رئیس بخش اسکاتلند 
»ملی

»اتحادیۀ دانشجویی ملی«وید، رئیس بخش ویلز استف ل

»اتحادیۀ دانشجویی ملی«مگن دان، معاون آموزش عالی 

»اتحادیۀ دانشجویی ملی«کلی تمپل، مسئول زنان 

»اتحادیۀ دانشجویی ملی«شریا پودل، مسئول دانشجویان 

اتحادیۀ «اما بارنز، نمایندۀ دانشجویان پاره وقت 
»دانشجویی ملی

اتحادیۀ دانشجویی «، نمایندۀ دانشجویان بالغ جاش رولندز
»ملی

از »دانشجویان معلول«جوآنا اپییانا، عضو بخش 
»اتحادیۀ دانشجویی ملی«در »شورای اجرایی ملی«

اتحادیۀ دانشجویی «روسی ھازرد، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ دانشجویی «جیمز مک اش، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ دانشجویی «ی اجرایی ملی چارلز بری، شورا
»ملی

اتحادیۀ دانشجویی «پیتر اسمال وود، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ دانشجویی «ریانون دورانز، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ «جسیکا گلداستون، شورای اجرایی ملی 
»دانشجویی ملی

اتحادیۀ دانشجویی «کریس کلمنتز، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ «امی اسمیث، منخب شورای اجرایی ملی 
»دانشجویی ملی

رابرت فاستر، نمایندۀ اسکاتلند در شورای اجرایی ملی 
»اتحادیۀ دانشجویی ملی«

افرین سوالت، اتحادیۀ دانشجویی دانشگاه بث

کریس پگت، اتحادیۀ دانشجویی دانشگاه بث

»شفیلد ھلم«فریا مارتین، اتحادیۀ داشنجویی 

وث، سرپرست دانشجویان کارگر دانشگاه کنتاما ب

»وارویک«میگوئل کوستا ماتوس، اتحادیۀ دانشجویی 

رزا سیلھ، معاون انجمن دانشجویی استراث کالید

مکسول دلمینی، شورای نمایندگی دانشجویان دانشگاه 
سوازیلند

النا انزلی، انجمن دانشجویی دانشگاه ابیردین

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 
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فعالین دانشجویی سرتاسر انگلستان، خواھان آزادی 

شاھرخ زمانی شدند

کمپین ملی علیھ شھریھ ھا و کاھش ھزینھ ھای «
، درحال حمایت از در بریتانیا)NCAFC(»عمومی

کمپینی در جھت آزادی فعال کارگری در بند، شاھرخ 
ما ھمبستگی خود را از تمامی مبارزان.زمانی، می باشد

اتحادیھ ھای کارگری و تشکل ھای قراریبرراه
جویی مستقل در ایران کھ ھر دو با سرکوب سنگین شدان

از سوی دولت ایران رو بھ رو گردیده اند، ابراز می 
.داریم

، آغاز گردیدNCAFCبیانیۀ زیر کھ بھ ابتکار حامیان 
ی نقاط صویی از اقجشبھ امضای فعالین و مسئولین دان

بھ زودی این متن را بھ .ده استرسیانگلستانکشور
چنان چھ .عنوان نامھ بھ مطبوعات ارسال خواھیم کرد

نام شما در آن بیاید، با آدرس ایمیل زیر تاتمایل دارید 
:تماس بگیرید

shreya.paudel2010@gmail.com

بھ نشانی زیر جھت اطالع بیشتر پیرامون این کمپین 
:رجوع کنید

freeshahrokh.wordpress.com

جھت دسترسی بھ طومار اعتراضی آنالینی کھ بھ 
رسیده امضای صدھا نفر از دانشجویان سراسر کشور

:، بھ نشانی زیر رجوع فرماییداست

http://www.change.org/en-GB/petitions/the-
iranian-government-free-shahrokh-zamani

ما مقامات اتحادیھ ھای دانشجویی و فعالین دانشجویی بھ 
خواھان آزادی فعال عنوان امضاکنندگان این طومار،

کارگری زندانی، شاھرخ زمانی می باشیم کھ چندی پیش 
د روز بھ اعتصاب غذای خود پایان داپس از حدود چھل 

او .و اکنون وضعیت سالمتی او وخیم گزارش می شود
بھ جرم تالش برای برپایی تشکالت ٢٠١١از سال 

.مستقل کارگری در ایران در زندان بھ سر می برد

:سامی امضا کنندگانفھرست ا

Shreya Paudel, National Union of Students 
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Education)
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College SU
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در مورد»الرنس و ویشارت«پاسخ بیانیۀ 

مجموعھ آثار مارکس و انگلس

٢٠١۴آوریل ٢۶

فھرستبازگشت بھ 

در (L&W)٢٤»الرن����س و ویش����ارت«بیانی����ۀ انتش����ارات 
ک�ھ (MECW)»مجموعھ آثار م�ارکس و انگل�س«مورد 

ب����ر روی وب س����ایت آن ھ����ا ٢٠١۴آوری����ل ٢۵در روز 
.منتش�ر گردی�د، م�ا را ب�ر آن داش�ت ت�ا ای�ن پاس�خ را ب�دھیم

آرش����یو اینترنت����ی «از »الرن����س و ویش����ارت«انتش����ارات 
درخواس��ت نم��ود ت��ا مطال��ب ٢٥)MIA(»مارکسیس��ت ھ��ا

.مش�مول کپ�ی رای�ت آن از روی ای��ن س�ایت برداش�تھ ش��ود
بھ طور »جامعۀ مارکسیستی«بازتاب این اقدام، در سطح 

.کل��ی منف��ی ب��وده، ھ��ر چن��د ای��ن اق��دام ک��امالً ق��انونی اس��ت
ت�رجیح م��ا ب�ر آن ب��ود ک�ھ اج��ازه م�ی دادن��د ای�ن مطال��ب ب��ھ 

ک�ھ ده جل�د نخس�ت از آن ج�ایی .صورت آنالین باقی بمان�د
انتش���ار ١٩٧٨و ١٩٧۵مجموع���ھ آث���ار ط���ی س���ال ھ���ای 

ظرف ای�ن »الرنس و ویشارت«یافتھ، بی شک انتشارات 
سال ھ�ا ن�ھ تنھ�ا ھزین�ھ ھ�ای آن را جب�ران نم�وده ک�ھ حت�ی 
مبلغ�ی ھ��م اض��افھ ب�ر آن از مح��ل نس��خھ ھ�ای جدی��دتر م��ی 

.باید عایدشان شده باشد

و »کسیس����ت ھ����اآرش����یو اینترنت����ی مار«تم����ام ک����اربران 
م�ی بای�د متوج�ھ »الرن�س و ویش�ارت«خوانندگان مطال�ب 

ھرگ����ز »آرش����یو اینترنت����ی مارکسیس����ت ھ����ا«باش����ند ک����ھ 
درکمپینی کھ ھزاران نفر از چپ ھ�ا و مارکسیس�ت ھ�ا از 

ب�ھ راه انداختن�د، »الرنس و ویش�ارت«پایین علیھ خواستۀ 
زیرا ما ھرگز ادعا نکردیم کھ سایر مطال�ب .دخالت نکرد

رکس و انگلس ھ�م ک�ھ در دامن�ۀ اینترنت�ی عم�ومی ق�رار ما
م��ورد تھدی��د ق��رار »الرن��س و ویش��ارت«دارد، از س��وی 

م�ا ب�ھ خوانن�دگان اطمین�ان خ�اطر داده ای�م ک�ھ .گرفتھ است
بخ��ش گس��ترده ای از ای��ن نوش��تھ ھ��ا ھ��م چن��ان در دامن��ۀ 
اینترنت�����ی عم�����ومی وج�����ود دارد و در ص�����فحھ اینترنت�����ی 

.ب���اقی خواھ���د مان���د(»سیس���ت ھ���اآرش���یو اینترنت���ی مارک«
کس��انی ک��ھ خ��ارج از ت��یم داوطلب��ان ای��ن آرش��یو ق��رار م��ی 

24http://www.lwbooks.co.uk/collected_works_sta
tement.html

25 Marxists Internet Archive

ک�رده باش�ند »ایج�اد دلھ�ره و نگران�ی«گیرند، ممکن است 
اگر چھ اغل�ب م�ردم، ح�اال دیگ�ر ک�امالً متوج�ھ موض�وع (

ت�یم م�ذکور در آرش�یو م�ا .، ولی ما چن�ین نک�ردیم)شده اند
ام�ا .آگاه می باشد»تالرنس و ویشار«کامالً از خواستۀ 
ب�ر س�ر ای�ن مجموع�ھ آث�ار ب�ا ای�ن سیاس�یما ی�ک اخ�تالف 

انتشارات داریم؛ موضوع، امتیازات ویژۀ یک نھاد از دید 
ماست کھ می باید بھ شکل عمومی بھ بحث گذاشتھ شود و 

.برای ھمگان علنی کرد

، انتشارات ب�ین الملل�ی »الرنس و ویشارت«در ابتدا ما از 
ب�ھ خ�اطر ریس�کی ک�ھ در زمین�ۀ »پروگرسانتشارات«و 

متحم��ل ش��د و ثم��رۀ آن ت��دوین ١٩٧٠ای��ن پ��روژه در دھ��ۀ 
.م�ی کن�یمس�تایشب�ود، »مجموعھ آثار مارکس و انگلس«

ای��ن اق��دام، س��ھم ف��وق الع��اده ای را در ح��ق ت��اریخ جن��بش 
کارگری بھ طور عم�وم و مارکس�یزم ب�ھ ط�ور اخ�ص، ادا 

.کرده و ھنوز ھم می کند

م�ی نویس�ند »الرن�س و ویش�ارت«جود، مس�ئوالن با این و
:کھ

در حال حاضر ما با یک مرکز پخش کھ می تواند نسخۀ «
"کتابخانھ ھای دانشگاه ھا"را بھ "مجموعھ آثار"دیجیتال 

در س��طح جھ��ان اران��ھ کن��د، مش��غول م��ذاکره ب��ر س��ر ی��ک 
ای��ن ک��ار، ھم��ان نق��ش در دس��ترس عم��وم .ق��رارداد ھس��تیم

کتابخان�ھ آکادمیک�گ "وض�ھ عم�ومی ق�رار گ�رفتن را در ح
کھ با کمک ھای مالی دولتی تأمین م�ی گ�ردد، ایف�ا خواھ�د 

این مدل عمومی، می توان�د ح�ق الزحم�ۀ انتش�ارات، .نمود
نویس��ندگان و مترجم��ان را ب��رای کارش��ان در زمین��ھ تھی��ھ 

».کتاب یا کتاب ھای در دست انتشار، پرداخت نماید

تن این مجموع�ھ از اینترن�ت برداش.ما با این عقیده مخالفیم
کھ در پیش در دس�ترس عم�وم ق�رار داش�تھ و ب�ردن آن ب�ھ 

، یعنی بخش آکادمی ، دقیقاً نقطۀ مقابل »یک طبقھ باالتر«
ب��ھ ای��ن .م��ی باش��د»حف��ظ دسترس��ی عم��وم ب��ھ ای��ن آث��ار«

صورت کھ تنھا آنان کھ م�وقعیتی آکادمی�ک در دانش�گاھی 
اک بگذارن�د، ب�ھ ای��ن را دارن�د و م�ی توانن�د آن را ب�ھ اش�تر

این اقدام، قابلیت برجستھ ای .آثار دسترسی خواھند داشت
عم��الً ب��ا ق��رار »آرش��یو اینترنت��ی مارکسیس��ت ھ��ا«را ک��ھ 

در کن��ار »مجموع��ھ اث��ار م��ارکس و انگل��س«دادن مت��ون 
س�ایر کارھ�ای نویس�ندگان مارکسیس�ت ب�ھ ای�ن آث�ار بخش�ید 

.نیز از بین می برد

http://www.lwbooks.co.uk/collected_works_sta
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از ابت��دا، منب��ع کس��ب »یس��ت ھ��اآرش��یو اینترنت��ی مارکس«

اطالعات سریع و رایگان بوده، زی�را م�ا خواھ�ان گش�ودن 
درھای کتابخانھ ھای دانشگاه ھا بودیم تا نوشتھ ھای جمع 
آوری ش��دۀ م��ارکس و انگل��س ک��ھ در آن ھ��ا، از دس��ترس 
اف���راد خ���اص خ���ارج ش���ده و ب���رای اس���تفاده در دس���ترس 

از ١٩٩٠ھمگ��ان ق��رار گی��رد و حت��ی آن��انی ک��ھ در دھ��ۀ 
استفاده می کردند ھم توانستند ب�ھ ای�ن dial-upمودم ھای 

الرنس و «ھمان طوری کھ .مطالب دسترسی داشتھ باشند
ھ����م در بح����ث خ����ود م����دعی اس����ت، اینترن����ت »ویش����ارت

فرھن�����گ «، »الرن�����س و ویش�����ارت«ب�����رخالف ادع�����ای 
مص��رفی ک��ھ م��ی خواھ��د محت��وای فرھنگ��ی را ب��ھ ط��ور 

، نیست؛ بلک�ھ ی�ک »کندرایگان بھ مصرف کنندگان منتقل
ب�ھ وی�ژه ت�اریخ جن�بش .رسانۀ جدید ب�رای اطالع�ات اس�ت

.باشد»رایگان«کارگری می باید در حقیقت 

با رایگان نمودن این آثار، ما توانستھ ایم دسترس�ی ب�ھ ای�ن 
مطال��ب مھ��م را در ھ��ر نقط��ھ از جھ��ان، ب��ھ ش��کل بس��یار 

ل��ذا ش��کل مح��دود و ممن��وع کنن��دۀ .گس��ترده ممک��ن س��ازیم
انتش��ار ای��ن آث��ار، جل��وی اس��تفادۀ آن��انی را ک��ھ م��ی توانن��د 
بیشترین بھره را از ای�ن آث�ار ببرن�د، ب�ھ ص�ورت کل�ی م�ی 

در حالی کھ گذاشتن این آثار در اینترنت مدار بس�تھ .گیرد
دانشگاه ھ�ا در واق�ع ای�ن آث�ار را زی�ر دس�ت ع�ده ای نخب�ھ 

.»عموم«دانشگاھی قرار می دھد و نھ 

در این بیانیھ آورده است کھ اگ�ر ب�ھ »الرنس و ویشارت«
١اجازه بدھد تا جل�دھای »ـآرشیو اینترنتی مارکسیست ھا

جل��د را در س��ایت خ��ود ق��رار دھ��د، ض��ربۀ ۵٠از ١٠ت��ا 
روش�ن .جبران ناپذیری ب�ھ موقعی�ت م�الی خ�ود خواھ�د زد

نیست کھ آیا نھ سال پیش ھم کھ آن ھا اجازۀ انتشار آنالین 
ادن�د، چن�ین مش�کلی وج�ود داش�ت و ی�ا این آث�ار را ب�ھ م�ا د

:می نویس�د»الرنس و ویشارت«.این، وحی تازه ای است
ھیچ سودی نمی برد، بھ غیر از دس�تمزد ن�اچیزی ک�ھ ب�ھ «

تع��داد قلیل��ی از کارمن��دانی ک��ھ بس��یار پ��ر ک��ار زحم��ت م��ی 
کش��ند، پرداخ��ت م��ی ش��ود و بخ��ش بزرگ��ی از م��ابقی ای��ن 

س��رمایھ گ��ذاری س��ود در پ��روژه ھ��ای رادیک��ال انتش��ارات
م��ی ش��ود، مانن��د برنام��ۀ گس��ترده و پ��ر خ��رج کت��اب ھ��ای 

و "الرن�����س و ویش�����ارت"ب�����دون .الکترونک�����ی رایگ�����ان
کارمن��دانش ک��ھ س��ال ھ��ای زی��ادی را در جم��ع آوری آث��ار 
مارکس و انگلس سرمایھ گذاری کردند، این مجموعھ آثار 
اکنون وجود نمی داشت و بدون درآم�د از کپ�ی رای�ت ای�ن 

».اکنون وجود نمی داشت"الرنس و ویشارت"آثار ھم 

چھ ن�وع »الرنس و ویشارت«باز ھم روشن نیست کھ کھ 
درآمدی از محل فروش جلدھای مجموع�ھ اث�ار م�ارکس و 
انگل����س ب����ھ دس����ت م����ی آورد و چ����ھ مق����دار از ف����روش 

نویسندگان متأخر کسب می کند؟

، درآم����د »آرش����یو اینترنت����ی مارکسیس���ت ھ����ا«انتش���ارات 
از مح�ل اس�تفادۀ تج�اری از مطال�ب »ش�ارتالرن�س و وی«

در .نم����ی ان����دازددر انتش����ارات تج����اری را ب����ھ مخ����اطره 
حقیق���ت، ش���کی وج���ود ن���دارد ک���ھ ت���وده ھ���ای متش���کل از 

الرن�����س و «ش�����اگردان مارکس�����یزم باب�����ت زحم�����اتی ک�����ھ 
در ام��ر انتش��ارات کش�یده، ب��ھ آن بس��یار م��دیون »ویش�ارت
عمالً از م�ردم »الرنس و ویشارت«اما امروز .می باشند

جل��د از ١٠جھ��ان م��ی خواھ��د ک��ھ ب��رای دسترس��ی ب��ھ ای��ن 
آث��ار م��ارکس و انگل��س، ب��ھ اینترن��ت رج��وع نک��رده، بلک��ھ 
ب��رای آم��وختن مارکس��یزم و ھ��ر از گ��اھی نگ��اھی ب��ھ ای��ن 

ب��رای تھی��ۀ ای��ن آث��ار و .آث��ار ان��داختن، ب��ھ دانش��گاه برون��د
رج ترجمۀ آن ھا و فراھم آمدنشان بر روی اینترنت، بھ خ�

ک���ھ از (٢٧و انش���ارات پروگ��رس٢٦انتش��ارات ب���ین الملل��ی
ممک�ن گردی�ده و )کمک ھای مالی دولتی برخوردار است

متعل���ق ب���ھ -و ن���ھ ق���انونی-از زاوی���ھ سیاس���ی و اخالق���ی
الرن����س و «البت����ھ .جھانی����ان اس����ت و ن����ھ ی����ک س����ازمان

آرش���یو «.خ���ود نی���ز ب���ھ ای���ن ام���ر آگ���اه اس���ت»ویش���ارت
ن گروھ��ی خواھ��د ب��ود ک��ھ اول��ی»اینترنت��ی مارکسیس��ت ھ��ا

ب���رای ت���أمین بودج���ۀ مخ���ارج انتش���ارات مجموع���ھ آث���ار 
ام�ا امک�ان ای�ن .مارکس و انگلس، اعالم پشتیبانی می کن�د

س�ال گذش�تھ، نق�داً ن�ھ تنھ�ا در ۴٠ط�ی این آثارکھ مخارج 
آم��ده باش��د ک��ھ ب��ھ کن��ار، بلک��ھ س��ودی ھ��م از آن عای��د ش��ده 

ھ ما درخواس�ت حائز توجھ است ک.باشد، بسیار زیاد است
جلد اول مورد ١٠جلد را نداریم، بلکھ تنھا ھمان ۵٠ھمۀ 

.نظر است ک�ھ در اینترن�ت ب�رای ھم�ھ قاب�ل دس�ترس باش�د
بل��ھ ب��ھ  نظ��ر م��ا ای��ن بس��یار مھ��م ت��ر از امتی��ازات وی���ژۀ 

.سازمانی یک خانۀ انتشار کتاب است

پی��رو س��نت »الرن��س و ویش��ارت«ای��ن درس��ت اس��ت ک��ھ 
کمونیس��تی اس��ت و ای��ن س��نت، ب��ھ س��ایر انتش��ارات چ��پ و

طور کلی، توانست نوشتھ ھای مارکس، انگلس و لن�ین را 
در شکل خالصھ شده، بھ صورت کتاب ھای جیبی بیرون 

این سنت البتھ مدت ھا پیش کنار گذاشتھ ش�د و م�ا از .دھد
ب����ھ خ����اطر انتش����ارات اینترنت����ی »الرن����س و ویش����ارت«
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٧٤
ی�ن رایگ�ان ب�ودن رایگانش تقدیر می کنیم، اما مقصود از ا

ای��ن ب��ود ک��ھ ای��ن مطال��ب در دس��ترس ک��ارگران و جوان��ان 
ق��رار گی��رد، ن��ھ ای��ن ک��ھ ب��ا گ��رفتن ای��ن امک��ان از آن ھ��ا، 

.خریدن ھر چھ گران تر این آثار را بھ آن ھ�ا تحمی�ل ک�رد
نکتھ بر سر این است کھ ھر انتشارات کمونیستی می بای�د 

ھ، ب�از ھ�م در پی گسترش ھر چھ بیشتر این آث�ار باش�د و ن�
آرش���یو «تک���رار م���ی کن���یم، مح���دود ک���ردن آن و م���ا در 

ھم خود را بھ این اص�ل پ�ای بن�د »اینترنتی مارکسیست ھا
ب��ا تض��اد در غی��ر ای��ن ص��ورت، ای��ن عم��ل در .م��ی دان��یم

البت�ھ مخ�ارج انتش�ار .انتشارات کمونیستی ق�رار م�ی گی�رد
یما حت.ما با این امر ھیچ مشکلی نداریم.باید تأمین گردد

ام�ا در ای�ن ج�ا مس�ألھ .از آن دفاع کرده و حمایت می کنیم
.این نیست

در ضمن ما ب�اور ن�داریم ک�ھ اج�ازۀ دسترس�ی اینترنت�ی ب�ھ 
جل��د ش��ده و ی��ا در ١٠جل��د اول، م��انع ف��روش ای��ن ١٠ای�ن 

انتش��ار دیجیت��الی ب��رای دانش��گاه ھ��ا ک��ھ مص��رف کنن��دگان 
ج�اد ھس�تند، اختالل�ی ای»الرن�س و ویش�ارت«م�ورد نظ�ر 

م���ا در حقیق���ت ب���ھ ای���ن معتق���دیم ک���ھ اج���ازۀ .خواھ���د ک���رد
اف��زایش دسترس��ی رایگ��ان بخش��ی از ای��ن آث��ار، عم��الً ب��ھ 

البتھ این موضوعی اس�ت .آن ھا کمک خواھد کردفروش
کھ از بحث ھ�ای ب�ین انتش�ارات مختل�ف نتیج�ھ گی�ری ش�ده 

خ���ود در ای���ن »آرش���یو اینترنت���ی مارکسیس���ت ھ���ا«.اس���ت
تھ و در تبلیغ��ات و حمای��ت از ای��ن رابط��ھ نق��ش فع��ال داش��

طریق فروش در رابطھ با این کتاب ھا فعال ب�وده اس�ت و 
ھ��م اکن��ون ھ��م آم��ادۀ ھ��ر گون��ھ بحث��ی در زمین��ۀ چگ��ونگی 

قابل مالحظھ است کھ سری کامل این .ادامۀ کار می باشد
کتاب ھا را از کتابفروشی ھای دست دوم اما ب�ا ظ�اھر ن�و 

بھ فروش ای�ن کت�اب ھ�ا توس�ط آیا این امر .می توان خرید
لطم���ھ زده اس���ت؟ ل���ذا ای���ن تولی���د »الرن���س و ویش���ارت«

دیجیت��ال ک��ھ ق��رار اس��ت ب��ھ مص��رف دانش��گاه ھ��ا برس��د، 
تولیدی است لوکس و ھیچ کمکی بھ فروش کتاب ھای این 

شکل دیجیتال در واقع محصول دیگ�ری .آثار نخواھد کرد
آثار مجب�ور است کھ تنھا با انبار جلدھای کامل کنونی این 

.بھ رقابت خواھد شد

بھ امید ادامھ این بحث

»آرشیو اینترنتی مارکسیست ھا«دیوید والترز از طرف 

روابط سرمایھ داری و از خودبیگانگی انسان ھا

جودی کاکس:نوشتھ

سارا قاضی:تلخیص

فھرستبازگشت بھ 

در دنی��ایی ک��ھ پیش��رفت عل��م و تکنول��وژی ب��ھ مرحل��ھ ای 
پ�یش ۀحتی تصورش برای خ�ود م�ا در چن�د دھ�رسیده کھ 

مش��کل م��ی ب��ود و بیش��تر در ف��یلم ھ��ای تخیل��ی علم��ی م��ی 
دیدیم کھ برای مثال، تلفن ھای موبایل وجود داش�ت و م�ی 

ام��روز داش��تن .لف��ن ھ��ا دی��دش��د ط��رف مقاب��ل را در آن ت
یک امر عادی شده و از طریق آن می ا اینترنت، یموبایل 

و ی���ا در ام���ر .ش���ود ھنگ���ام ص���حبت ھم���دیگر را ھ���م دی���د
پزشکی، آیا کسی می توانست تصور کند کھ با اس�تفاده از 

م�ی ت�وان )ب�ا گلب�ول ھ�ای ھمس�از(گلبول ھای سفید فردی 
ی��ک ن���وع از س��رطان خ���ون را از ب���ین ب��رد و ب���ا گ���رفتن 

خصی کھ س�رطان گلبول ھای سفید یکی و تزریق آن بھ ش
دارد، بھ جنگ این بیماری رفت؟ از ای�ن ھ�م عم�ومی ت�ر، 

ھ�ا آنۀتولید مواد غذایی در سطح جھ�انی و انتق�ال روزان�
ام��روز در س��طح جھ��انی، تولی��د م��واد .در س��طح جھ��انی

غذایی بھ حدی رسیده کھ در صورت نبودن جنگ، کشتار 
و ب���ی خانم���انی، حت���ی رس���اندن غ���ذا ب���ھ من���اطق ک���ھ از 

.ی آس�یب م��ی بین�د، ب��ھ راحت�ی ممک��ن خواھ�د ش��دخشکس�ال
منظور این است کھ یک امکانات ھمھ جانبھ، عم�دتاً غ�ذا، 
بھداش��ت، دارو و درم��ان، پوش��اک مناس��ب، ماش��ین آالت 

ماشین لباسشویی و خشک کن، اجاق ھ�ای گ�ازی (خانگی
حم��ل و ۀماش��ین آالت تولی��دی و وس�ایل نقلی��...)و برق�ی و

ارد ک����ھ در ص����ورت وج����ود نق���ل و مس����افرتی،  وج����ود د
سیاست ھای متناسب و س�ازنده قاب�ل جھ�انی ش�دن اس�ت و 
ام��روز ھ��یچ ک��س در ھ��یچ نقط��ھ ای از جھ��ان محک��وم ب��ھ 

بیم��اری ھ��ای قاب��ل درم��ان و ی��ا ،م��رگ در نتیج��ھ قحط��ی
در ع�وض ام�ا، م�ا ش�اھد .شدت س�رما ی�ا گرم�ا نبای�د باش�د

ایع اتم�����ی و ش�����یمیایی، قحط�����ی و خشکس�����الی ھ�����ای ج�����ف
فج��ایع و ن��ابودی ھ��ای ،اش��ی ازاف��زایش گرم��اخطرن��اک ن

.ناشی از جنگ و نظیر این ھا ھستیم

چھ بھ این گونھ معضالت، در این مقطع از تاریخ بشر آن
نظ���ام س���رمایھ داری ح���ریصدام���ن زده اس���ت، خص���لت 

جھانی است کھ ھدف از تولید وسایل و مایحت�اج انس�ان را 
انس�ان ھ�ا ق�رار داده اس�ت و ن�ھ نی�از انباشت س�ود س�رمایھ



٧٥
در عوض ما مشاھده م�ی کن�یم ای�ن ن�وع !در سطح جھانی

.از روابط تولید، فرھنگ خود را نی�ز ب�ھ ھم�راه م�ی آورد
یا فردگرایی، فرھنگی ک�ھ جامع�ھ »اندیودوالیسم«فرھنگ 

در اعتن�اییب�ی .بشری را می تواند بھ سوی ن�ابودی بب�رد
وج��ود س��تم و ب��ی ع��دالتی ھ��ای اقتص��ادی و اجتم��اعی، از 

ک سو سبب تنھایی و انزوا و از سوی دیگر سبب انواع ی
زن��دان ھ��ای .انگی��زه ھ��ای خش��ونت در جامع��ھ م��ی ش��ود

کشورھای ص�نعتی پیش�رفتھ، ممل�و از جوان�ان اقلی�ت ھ�ای 
مل��ی و ن��ژادی ب��وده و ب��ھ ای��ن جمعی��ت ب��ھ ط��ور روزان��ھ 

بس�یار قلیل�ی از جمعی�ت ۀدر حالی کھ عد.افزوده می شود
نات ھمھ جانبھ بھ�ره من�د م�ی گ�ردد، جھان از بھترین امکا

اکثریت بسیار عظیمی از این جمعیت روز بھ روز فقیرتر 
از ی��ک ط��رف .ش��ده و ی��ا در فق��ر مف��رط ب��ھ س��ر م��ی ب��رد

تکنولوژی و م�واد الزم ب�رای تولی�د روز ب�ھ روز اف�زایش 
انس�ان ھ�ا، حی�وان (می یابد و از طرف دیگ�ر، ک�ل ھس�تی 

.می بیندیترروز بھ روز آسیب بیش)ھا، گیاھان

در ابت��دای راه چن��ین تض��ادی ب��ود ک��ھ ک��ارل م��ارکس ب��ھ 
او در این تئ�وری نش�ان .رسید»از خود بیگانگی«تئوری 

س��از ک��ھ ب��ر جامع��ھ داد ک��ھ در پ��س ای��ن نیروھ��ای بیگان��ھ
م��ارکس .س�لطھ یافت��ھ، در واق�ع فعالی��ت انس��ان نھفت�ھ اس��ت

چ��ھ ک��ھ م��ا ب��ھ عن��وان جوان��ب توانس��ت نش��ان دھ��د ک��ھ آن
ع��ی و خ��ارج از کنت��رل خ��ود در جامع��ھ مش��اھده م��ی طبی

.خ�ود انس�ان ھ�ا اس�تۀال گذش�تکنیم، در واقع حاصل اعم
چھ در حال حاضر در برابر ما است، دستاورد لذا اگر آن

عملکردھای گذشتھ است، پس آن چھ ما ام�روز انج�ام م�ی 
دھیم، دقیقاً عواملی است کھ ت�أثیر مس�تقیم ب�ر آین�ده خواھ�د 

محصول جامعھ اش اس�ت، ام�ا ھم�ین انس�ان انسان.داشت
علی�رغم نظ�ر .ود را ھ�م داردتوانایی تغییر دادن جامعھ خ�

ک��ھ ذھ��ن و »فوئرب��اخ«و »ھگ��ل«آن دوره مانن��د ۀفالس��ف
م��ذھب را ریش��ھ ای��ن از خودبیگ��انگی م��ی دیدن��د، م��ارکس 

.معتقد بود کھ این خودبیگانگی ریشھ در جھان مادی دارد
یگ�انگی ب�ھ معن�ای از دس�ت دادن از دید م�ارکس، از خودب

ب�رای .کنترل، بھ ویژه از دست دادن کنترل در ک�ار اس�ت
فک��ر م�ی ک��رد، اول گون�ھدرک ای�ن ک�ھ چ��را م�ارکس ای��ن 

.می باید طبیعت انسان را از دید مارکس بشناسیم

طبیعت انسان

مارکس مخالف این بود ک�ھ طبیع�ت انس�ان چی�زی از پ�یش 
چھ کھ او نشان داد آن.استتعیین شده و مستقل از جامعھ 

ما بھ عنوان ذات ثابت انسان بھ طور معم�ول یکنواخ�ت و 
تغیی��ر ناپ��ذیر م��ی پن��داریم، در حقیق��ت در جوام��ع مختل��ف 

تنھ�ا وج�ھ ثاب�ت و یکس�ان می�ان ھم�ھ .ک�امالً متف�اوت اس�ت
انسان ھا کھ در حقیقت انسان را از حیوان مجزا م�ی کن�د، 

انس�ان .ن احتیاج�اتش اس�تنیاز انسان بھ کار برای برآورد
نیز مانند حیوانات برای حفظ بقای خود مجبور بھ ک�ار در 

چھ کھ انسان را از حیوان جدا ک�رد، رش�د آن.طبیعت بود
.آگاھی در انسان بود

خ��ود، ک��ارل م��ارکس تف��اوت »س��رمایھ«در ابت��دای کت��اب 
ک��ار انس��ان و حی��وان را ای��ن ط��ور مث��ال م��ی زن��د ک��ھ ی��ک 

ن�ده اس�ت و ی�ک زنب�ور عس�ل بھت�رین عنکبوت بھت�رین باف
آنچھ کھ تفاوت بین کار یک انسان بافنده و یک .آرشیتکت

.در ق�درت تص�ور او اس�ت،انسان آرشیتکت با آنان اس�ت
ی��ک انس��ان بافن��ده قب��ل از انج��ام ک��ار م��ی دان��د ک��ھ چ��ھ م��ی 
خواھ�د بباف��د و ی��ک انس��ان آرش��یتکت، قب��ل از س��اختن م��ی 

ارنس���ت«ذا ب���ھ ق���ول ل���.دان���د ک���ھ چ���ھ م���ی خواھ���د بس���ازد
از آنجایی کھ ما از روی آگ�اھی عم�ل م�ی کن�یم، ٢٨»فیشر

می توانیم بھ روش ھای تازه برای تأمین نیازھایمان دست 
.ساختن تاریخ ھم دقیقاً بھ ھمین معنی است.یابیم

مارکس بارھا تأکید می کند کھ انسان با کار خ�ود، ن�ھ تنھ�ا 
را ھ�م تغیی�ر طبیعت را تغییر می دھد، بلکھ طبیع�ت خ�ود

ک��ارگر ب��ا .بن��ابراین ک��ار خص��لت دینامی��ک دارد.م�ی دھ��د
د و انجام کار، دنیای خود را قال�ب ریخت�ھ و ش�کل م�ی دھ�

س���اختن و اخت���راع ۀھمزم���ان باع���ث رش���د خ���ود در زمین���
رغ�م م�ارکس م�ی گوی�د ک�ھ م�ا عل�ی.کردن ھ�م م�ی گ�ردد

خواس��تھ ھ��ای شخص��ی م��ان، موج��ودات اجتم��اعی ھس��تیم، 
رآورده کردن نیازھای خود بھ کمک ھم�دیگر زیرا برای ب

جامع�ھ «تأکید می کن�د ک�ھ »گروندریسھ«او در .نیازمندیم
مجموع��ھ ای از اف��راد نیس��ت، بلک��ھ مجموع��ھ ای اس��ت از 

از آنجایی ک�ھ ک�ار منب�ع .»ھاتماس ھا و ارتباطات بین آن
ایجاد ارتباط بین انسان ھا است، لذا انسانیت ھم از طری�ق 

چ��ھ ب��ر در نتیج��ھ ھ��ر آن.ن��ی پی��دا م��ی کن��دک��ار مفھ��وم عی
ماھیت ک�ار ت�أثیر بگ�ذارد، ب�ر ماھی�ت ک�ل جامع�ھ اث�ر م�ی 

.گذارد
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٧٦
توان��ایی اس��تفاده از تجرب��ھ و بھب��ود ک��ار در دوران کم��ون 
اولی��ھ، س��بب انباش��ت تولی��د اولی��ھ گش��ت ک��ھ در پ��ی خ��ود 

.وج��ود آوردھ مالکی��ت خصوص��ی و جامع��ھ طبق��اتی را ب��
ت خصوص�ی ک�ھ در ط�ول ت�اریخ اشکال مختل�ف از مالکی�

ب���ھ دوران ھ���ای ب���رده داری، فئ���ودالیزم و س���رمایھ داری 
مش��ھور اس��ت، در رش��د و جھ��ت دادن ب��ھ نیروھ��ای مول��د 

ام��ا ھمزم��ان باع��ث از دس��ت .الزم و حت��ی ض��روری ب��ود
ک����ارگر و ۀجامع���دس����ت اکثری���ترف���تن کنت���رل ک���ار از

تولیدکننده گشت و در مقابل کنترل بھ دست عده ای ان�دک 
در جامع��ھ افت��اد ک��ھ خ��ود از قب��ال ک��ار دیگ��ران بھ��ره م��ی 

کنت�رل ب�ر نداش�تن.طبقات بھ این نحو ایج�اد گردی�د.بردند
ک�ارگر ی�ا تولیدکنن�ده در ع�ین ۀروی کار خ�ود، ب�رای طبق�

خ�ود ۀامع�ھ بین افراد این طبقھ ب�ا جحال باعث ایجاد فاصل
ب�ھ ای�ن ترتی�ب، من�افع ای�ن اف�راد از من�افع ک�ل اجتم�اع .شد

.افراد در جامعھ دامن زد»از خودبیگانگی«جدا شد و بھ 

ابعاد از خودبیگانگی در نظام سرمایھ داری

نظام سرمایھ داری از دینامیزمی برخوردار بوده است کھ 
در .در نظام ھای پیشین مالکیت خصوصی وجود نداش�ت

س��رمایھ داری ھ��ر چی��زی ک��ھ تولی��د م��ی ش��ود، ب��ھ نظ��ام 
ھم��ھ چی��ز را ب��ا پ��ول م��ی .منظ��ور ف��روش تولی��د م��ی ش��ود

عمل فروختن نوعی از «مارکس می گوید کھ .توان خرید
ظھور این جامعھ بر روی خرابھ ھ�ای .خودبیگانگی است

در کن�ار طبق�ھ ب�ورژوا ک�ھ .اشتراک زمین پایھ گذاشتھ شد
رگر، از اف�راد ب�ی زمین�ی ش�کل سرمایھ دار بود، طبق�ھ ک�ا

گرف��ت ک��ھ ب��رای ام��رار مع��اش خ��ود بای��د ک��ار خ��ود را ب��ھ 
.فروش می گذاشتند و در مقابل مبلغی دریاف�ت م�ی کردن�د

از اینرو، دیگر جوانب روابط اجتماعی نیز ب�ھ ط�ور کل�ی 
ب���رای اول���ین ب���ار، اکثری���ت جامع���ھ از .دگرگ���ون گش���ت

ط��ور کل��ی دسترس��ی ب��ھ اب��زار تولی��د و ام��رار مع��اش، ب��ھ
محروم گردید و بھ این ترتیب، روش ت�ازه ای از اس�تثمار 

».آغاز شد

تا آن زمان، تولیدکنندگان صنایع دستی، خود نیز مال�ک و 
برق�راری نظ�ام س�رمایھ ام�ا ت�دریجا ً.ھا بودن�دآنۀفروشند

ھ��ا ح��ق بھ��ره ب��رداری از داری ب��ھ ای��ن معن��ی ب��ود ک��ھ آن
در حقیق�ت، .نداش�تندتولید اجتماعی را در برابر کار خ�ود

س����رکوب و خفق����ان ش����دید در ق����رن ھج����دھم، ۀی����ک دور
چھ آنان تولید م�ی کنن�د، ب�ھ کارگران را متقاعد کرد کھ آن

خودش�ان تعل��ق نداش�تھ، بلک��ھ اختص�اص ب��ھ س��رمایھ داری 
در ق���رن ھج���دھم، اکث���ر .دارد ک���ھ مال���ک کارخان���ھ اس���ت

ک��ارگران در براب��ر ک��ار خ��ود پ��ول نم��ی گرفتن��د و ای��ن در 
م��ورد س��رف ھ��ای روس��ی، بردگ��ان آمریک��ایی، ک��ارگران 
کش�اورز ایرلن��دی و ک��ارگران ش��ھری در لن��دن ص��دق م��ی 

ام�ا ب�ا فرارس�یدن ق�رن ن�وزدھم، دیگ�ر ھم�ھ دس�تمزد .کرد
خود را با دریافت پول می گرفتند و اشکال دیگر پرداخت 

ب��ھ ای��ن ترتی��ب، ک��ار تب��دیل ب��ھ .ت��دریجاً از ب��ین رفت��ھ ب��ود
ک��ارگران و .ک��ھ در ب�ازار م��ی ش�د خری��دک�االیی ش��ده ب�ود 

سرمایھ داران بھ ظ�اھر ھ�یچ گون�ھ ارتب�اطی ب�ھ ج�ز تب�ادل 
یک کاال با یکدیگر نداشتند، ام�ا در اص�ل ب�ھ ط�ور ج�دایی 

تولی��د ب��ھ ج��ای خان��ھ، در .ناپ��ذیری ب��ھ ھ��م ارتب��اط داش��تند
کارخان��ھ ص���ورت م��ی گرف���ت و ب���ا ماش��ینی ش���دن اب���زار 

ناش�ی از خالقی�ت و ابتک�ار تولید، تولیدات برجستھ ای ک�ھ
مارکس این .انسان بود، بھ منبع ستم علیھ کارگر تبدیل شد

:این طور شرح داد»سرمایھ«پدیده را  در 

زمانی صنعتگر از ابزار تولی�د خ�ود ک�ار م�ی کش�ید، ام�ا «
در آن زم�ان .در کارخانھ، ماشین از کارگر کار م�ی کش�د

آورد، حاال صنعتگر، ابزار کار خود را بھ حرکت در می
در زمان تولیدات .کارگر باید بھ دنبال حرکت ماشین بدود

دستی، صنعتگر بخشی از مکانیزم زنده بود، در حالی کھ 
در کارخانھ، مک�انیزم ب�ی ج�انی وج�ود دارد ک�ھ مس�تقل از 

ۀتب�دیل ب�ھ ی�ک غ�دصنعتگر عمل می کند و ک�ارگر خ�ود،
».زنده می شود

ولید کارخانھ ای، تقسیم یکی از وجوه مھم و ویرانگر در ت
پیش از نظام سرمایھ داری، تقسیم ک�ار اجتم�اعی .کار بود

وجود داشت و افراد مختلف در بخش ھ�ای مختل�ف تولی�د، 
خیاط تمام کار دوختن ی�ک لب�اس :توضیح(کار می کردند 

را خودش انجام می داد، کفاش تمام کار دوختن یک جف�ت 
آغ���از نظ���ام ب���ا...).کف���ش را خ���ودش ب���ھ عھ���ده داش���ت و 

سرمایھ داری، ھر بخش از ش�غلی خ�ود ب�ھ اجزای�ی متع�دد 
تقسیم شد، بھ نحوی کھ کارگر فق�ط روی ی�ک ی�ا دو ج�زء 
مشخص�ی از تولی��د تخص�ص م��ی یاف�ت؛ تخصص��ی ک�ھ ب��ھ 
قیمت بی بھره ماندن از آموزش سایر قس�مت ھ�ا تم�ام م�ی 

در م��ورد عواق�ب آن چن��ین م��ی ٢٩»بری�ورمنھ��ری«.ش�د
لی ک��ھ تقس��یم اجتم��اعی ک��ار، جامع��ھ را در ح��ا«:گوی��د ک��ھ

طبقھ بندی م�ی ک�رد، تقس�یم ک�ار ب�ھ اج�زا، انس�ان را طبق�ھ 
بن��دی ک��رد و در ح��الی ک��ھ طبق��ھ بن��دی جامع��ھ ممک��ن ب��ود 

ش�ود، طبق�ھ )ن�وع انس�ان(سبب افزایش رشد ف�رد ی�ا گون�ھ 
بن��دی ف��ردی، ب��دون توج��ھ ب��ھ توان��ایی ھ��ا و نیازھ��ای او، 
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٧٧
و انس��انیت محس��وب م��ی ارتک��اب ب��ھ ج��رم علی��ھ آن ف��رد 

منتق���د مبح���ث ٣٠»ج���ان راس���کین«ھم���ین ط���ور ».گ���ردد
در ق��رن ن��وزدھم، ای��ن نکت��ھ را برجس��تھ »ص��نعتی ش��دن«

ب�ھ ط�ور کل�ی غل�ط اس�ت، زی�را »تقسیم ک�ار«کرد کھ لفظ 
.این در واقع انسان ھا ھستند کھ تقسیم می شوند

در این نظام، کارگران می بایست ھر چھ بیشتر متک�ی ب�ھ 
ک�ارگر .داران باشند کھ صاحب ابزار تولید بودن�دسرمایھ 

در این شرایط از یک طرف،از نظ�ر فک�ری و جس�می در 
ح�د ی�ک ماش�ین ک�م بھ�ا داده م�ی ش�د و از س�طح انس�ان ب�ھ 
فع��الیتی ذھن��ی ب��ا ی��ک ش��کم تب��دیل م��ی گش��ت، از س��وی 
دیگ��ر، ھرچ��ھ بیش��تر متک��ی ب��ھ نوس��ان قیم��ت ب��ازار ب��ر 

.روتمن�دان م�ی گردی�دسرمایھ گذاری ھ�ا و می�ل و ھ�وس ث
ب���رای ک���ارگران زن���دگی ک���ردن مس���تقل از نظ���ام س���رمایھ 
داری غیرممکن گشتھ و کار آن�ان ب�ھ ح�د ارزش ک�ار ی�ک 

.دستگاه پ�ایین م�ی آم�د و ک�ار نک�ردن براب�ر ب�ود ب�ا م�رگ
مارکس در بح�ث خ�ود م�ی افزای�د ک�ھ اگ�ر روزی س�رمایھ 
وجود نداشتھ باشد، کارگر بدون ک�ار، بھت�ر اس�ت دس�ت و 

وج�ود س�رمایھ براب�ر «:پای خود را رو ب�ھ قبل�ھ دراز کن�د
است با حی�ات او، زن�دگی او، زی�را ابع�اد زن�دگی او را ب�ھ 

».شکلی کھ برای کارگر بی تف�اوت اس�ت، تعی�ین م�ی کن�د
!حی�اتۀود ندارد؛ کار برابر است ب�ا ادام�حق انتخابی وج

؛»ک��ار اجب��اری«تب��دیل ش��د ب��ھ »ک��ار ک��ردن«در نتیج��ھ، 
نمی تواند تصمیم بگیرد ک�ھ نم�ی :حق انتخاب نداردانسان 

خواھد کار کند یا انتخاب کند ک�ھ چ�ھ م�ی خواھ�د بس�ازد و 
.این کھ آن را چگونھ می خواھد بسازد

زی��ر موقعی��ت ی��ک ک��ارگر را ب��ھ خ��وبی ۀم��ارکس ب��ا جمل��
:ترسیم می کند

از آن جایی کھ کار موضوعی است بیرون وجود کارگر «
تعل�ق ن�دارد، بن�ابراین او خ�ود را ن�ھ و بھ اس�اس ھس�تی او 

تنھا در کارش نمی بیند کھ خود را انکار می کند، موج�ب 
احس��اس ب��دبختی و غمگین��ی او م��ی ش��ود؛ ان��رژی طبیع��ی 
فک�ری و جس��می اش رش�د نک��رده و آزاد نم�ی ش��ود، بلک��ھ 
باع��ث فرس��ودگی ب��دن و از ب��ین رف��تن روح و ذھ��نش م��ی 

ی کن��د، وج��ود ل��ذا ک��ارگر تنھ��ا زم��انی ک��ھ ک��ار نم��.ش��ود
انسانی خود را احساس می کن�د، ول�ی زم�انی ک�ھ ک�ار م�ی 

پ��س .کن�د، احس��اس غرب��ت از خ��ود، ب��ھ او دس��ت م��ی دھ��د
ک��ار ب��رای او ام��ری اجب��اری اس��ت و ن��ھ داوطلبان��ھ و از 
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بنابراین، کفاف برآورده کردن رض�ایت خ�اطر .روی میل
او را  )روزم��ره(او را نم��ی کن��د و تنھ��ا نیازھ��ای بیرون��ی 

خص��لت از خودبیگ��انگی ک��ار زم��انی ب��ھ .ن م��ی نمای��دت��أمی
وضوح نشان داده می شود کھ بھ محض نبودن اجبار، چھ 
از ن���وع فیزیک���ی آن و چ���ھ ھ���ر ن���وع دیگ���ری، انس���ان از 

.»کارش فرار می کند

جنب��ھ دیگ��ری ھ��م وج��ود دارد و آن، قس��مت ش��دن ک��ار در 
تنھ�ا ایج�اد کارھ�ای جزی�ی در کارگ�اه ب�رای .کارخانھ ب�ود

گر، ب��ھ ای��ن معن��ی ب��ود ک��ھ ای��ن طبق��ھ ب��ھ ط��ور کلکتی��و ک�ار
ارزش تولید می کرد، زی�را ھ�یچ ک�ارگری ب�ھ تنھ�ایی ی�ک 

ای���ن خص���لت کلکتی���و دائم���اً در .ک���اال را تولی���د نم���ی ک���رد
مب���ارزه ب���ا اش���کال تولی���د در نظ���ام س���رمایھ داری ب���ود و 
موج�ب کوش�ش ھ�ای متع�دد ک�ارگران در ب�ھ دس�ت گ�رفتن 

دی م�ی ش�د، ب�ھ ج�ای کنت�رل ش�دن کنترل دستگاه ھای تولی
از این�رو،در ش�ورش مع�روف .آنھا ب�ھ وس�یلھ اب�زار تولی�د

، وقت��ی مب��ارزه ٣١»ربلی��ونی��تالود«ق�رن ن��وزدھم ب��ھ ن��ام 
ک����ارگران ب����ھ س����طح شورش����ی گس����ترده در آم����د، تع����داد 
لشکرھایی کھ برای مبارزه با این شورش فرستاده شد، از 

رس�تاده ش�ده ف»واترل�و«تعداد لش�کرھایی ک�ھ ب�رای جن�گ 
.بود، بیشتر بود

چھار جنبھ از خودبیگانگی

مارکس در نوشتجات اقتص�ادی و فلس�فی خ�ود چھ�ار ن�وع 
از خود بیگانگی را در جامعھ سرمایھ داری مشخص م�ی 

.نماید

کارگر نسبت بھ آنچھ تولید ک�رده :یکم، تولید ناشی از کار
بیگانھ است، زیرا کھ تولیدشمتعلق بھ سرمایھ دار اس�ت و

علی��رغم نی��از .او اس��ت ک��ھ از آن محص��ول بھ��ره م��ی ب��رد
مبرم کارگر برای ادامھ حیات، او حق دست زدن بھ ھمان 
چیزھایی کھ خود تولید کرده ندارد، چھ برای رف�ع نی�ازش 
و چ��ھ ب��رای تش��ویق و درگی��ر ک��ردن ھ��ر چ��ھ بیش��ترش ب��ھ 

چ���را؟ ب���ھ .منظ���ور بھت���ر ک���ردن فعالی���ت در زمین���ھ تولی���د
ھ کھ او ساختھ متعلق بھ ک�س دیگ�ری صرف این کھ ھر چ

از اینرو است کھ آنھا مواد غ�ذایی تولی�دی خودش�ان .است
را تغذیھ نمی کنند و در نتیجھ مبتال بھ بیماری ھ�ای ناش�ی 
از سوء تغذیھ می شوند؛ ھرگز در خانھ ھایی کھ خود می 
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٧٨
سازند، زندگی نمی کنند؛ یا بودج�ھ پوش�یده کف�ش ھ�ایی را 

.اند، را ندارند و نظیر اینھاکھ خود تولید کرده 

ب��ھ عقی��ده م��ارکس ای��ن حال��ت رواب��ط ام��ور، خ��اص نظ��ام 
سرمایھ داری است، زیرا در جوامع ماقبل سرمایھ داری، 
ھ��ر ک��ھ بیش��تر و س��خت ت��ر ک��ار م��ی ک��رد، س��ھم بیش��تری 

در نظام سرمایھ داری، ھر چھ کارگر .برای خود می برد
ر خ�ود تب�دیل بیشتر تولی�د بکن�د، بیش�تر ش�رایط را ب�ھ ض�ر

.می کند؛ کارگر خود، و دنیای باطن اش فقیر تر می شود
او ھر چھ بیشتر تولید را باال ببرد، خ�ود ب�ھ ک�االیی ارزان 

ک��اھش ارزش دنی��ای انس��ان .و ارزان ت��ر تب��دیل م��ی ش��ود
رابطھ مستقیم ب�ا ب�اال رف�تن می�زان اش�یاء در س�طح جھ�انی 

.دارد

ز خودبیگ�انگی م�ارکس، دوم�ین عنص�ر ا:دوم، روند ک�ار
کارگران ھ�یچ .را در نداشتن کنترل بر روند تولید می دید

ح�ق نظ��ر و دخال��ت در رابط��ھ ب��ا ش��رایط مح��ل ک��ار ش��ان، 
سازماندھی کار و این کھ چھ تأثیری بر روح و جس�م آنھ�ا 

ای��ن نداش��تن کنت��رل ب��ر روی رون��د ک��ار، .داش��ت، نداش��تند
ی ک�رد و قابلیت ابتکار عمل انسان را بھ ضد خود تبدیل م

در نتیجھ، کارگر فعالیت را بھ شکل رخوت، قدرت را ب�ھ 
شکل ضعف، زایش را با از مردی افت�ادن و حت�ی ان�رژی 

زی�را -فکری و جسمی اش را کھ زندگی شخصی او است
علی�ھ خ�ود تجرب�ھ -زندگی بدون فعالیت ھیچ معنایی ن�دارد

کرده و کار را مستقل از خود و ھر آنچھ او انجام م�ی داد 
روند کار نھ تنھا خارج از .یا بھ او تعلق داشت، می دیدو 

کنترل کارگر بود کھ بھ دست نیروھایی کنترل می شد ک�ھ 
ب����ا ک����ارگران دش����منی داش����تند، زی����را س����رمایھ داران و 
کارفرمای��ان ب��ر ک��ارگران فش��ار م��ی آوردن��د ک��ھ ھ��ر چ��ھ 

.بیشتر و سریع تر و ساعات طوالنی تر کار کنند

روش ھ�ای تولی�د ام�روزی، در مقایس�ھ ب�ا زم�ان م��ارکس، 
روند کار را بھ بخ�ش ھ�ایی ب�از ھ�م ک�وچکتر تقس�یم ک�رده 

س��ازماندھی تولی��د ام��روزی ھن��وز ب��ھ س��بک خ��ط .اس��ت
از تحقیق��ات علم��ی ب��رای تب��دیل .انج��ام م��ی گی��ردمونت��اژ 

ای�ن .روند تولید ب�ھ بخ�ش ھ�ای ک�وچکتر اس�تفاده م�ی ش�ود
ت کسب نکردن بخش مدیریت گشتھ امر موجب اوالً مھار

.و بھ کارفرمایان کنترل مطلق بر رون�د تولی�د را م�ی دھ�د
اتحاد بین تفکر و عمل، برداشت و اجرا، دست و فکر ک�ھ 
از آغ�از روی ک��ار آم�دن نظ��ام س�رمایھ داری م��ورد تھدی��د 
ق��رار گرفت��ھ، اکن��ون ب��ا اس��تفاده از تم��امی من��ابع علم��ی و 

من��تج از آنھ��ا، م��ورد حمل��ھ ان��واع دیس��یپلین ھ��ای مھندس��ی 

ش�رایط مح�یط ک�ار از .انحاللی نظام مندی واقع شده اس�ت
ساعات کار گرفتھ تا فضایی کھ  کارگران در آن ک�ار م�ی 

ک���ل عملی���ات، ت���ا :کنن���د، جملگ���ی از پ���یش تعی���ین گش���تھ
ک��وچکترین مراح��ل آن توس��ط م��دیریت و ھیئ��ت مھندس��ان 

مناس�ب کارخانھ طراحی، ان�دازه گی�ری و محاس�بھ ش�ده ت�ا
م�واردی ک�ھ ھم�ھ از -استفاده و متناسب با اس�تاندارد باش�د

از ک��ارگران مانن��د ماش��ین آالت .قب��ل تعی��ین گردی��ده اس��ت
کارخانھ استفاده شده و ھدف، تبدیل عناصر ذھن�ی ک�ار ب�ھ 

.روندی عینی، قابل اندازه گیری و قابل کنترل است

انس�ان ھ�ا نس�بت ب�ھ ھم�دیگر:سوم، انسان ھای اطراف ما
بخش���ی از ای���ن بیگ���انگی، ریش���ھ در .بیگان���ھ م���ی ش���وند

م��ا نس��بت ب��ھ .خص��لت تخاص��م زای��ی جامع��ھ طبق��اتی دارد
کسانی کھ کار ما را استثمار می کنند و کنترل آنچھ کھ م�ا 

.تولی�د م�ی کن�یم را ب�ھ دس�ت م�ی گیرن�د، بیگان�ھ م�ی ش�ویم
:مارکس می گوید

ی اگر کار یک ف�رد، ب�رایش زج�رآور اس�ت، پ�س بای�د ب�را
بن�ابراین اگ�ر او حاص�ل ...شخص دیگری لذت بخش باشد

کار خود را شئی ای بیگان�ھ، متخاص�م و قدرتمن�د م�ی بین�د 
کھ مستقل از او است، پس مالک این شئی م�ی بای�د ف�ردی 
دیگ���ر ک���ھ بیگان���ھ، متخاص���م، قدرتمن���د و مس���تقل از ای���ن 

.کارگر است، باشد

ی ک�ھ از سوی دیگر، ما از طریق خری�د و ف�روش کاالھ�ای
زن���دگی م���ا .تولی���د م���ی کن���یم، ب���ھ ھم���دیگر ارتب���اط داری���م

روزانھ با در ارتباط با ھزاران انسان دیگ�ری اس�ت ک�ھ ب�ا 
م��ا را س��اختھ ...ک��ار خ��ود، پوش��اک، خ��وراک و س��رپناه و

ام��ا م��ا آنھ��ا را تنھ��ا از راه کاالھ��ایی ک��ھ م��ی خ��ریم و .ان��د
»ارنس�ت فیش�ر«ب�ھ عقی�ده .مصرف می کنیم، می شناس�یم

یق��اً ب��ھ ھم��ین دلی��ل م��ا انس��ان ھ��ای دیگ��ر را ب��ھ عن��وان دق
ھمنوعان خود، با حقوقی مساوی نم�ی بین�یم، بلک�ھ آنھ�ا را 

بھ ق�ول .یا زیردست خود و یا برتر از خود قرار می دھیم
م�ا یک��دیگر را ب�ھ عن��وان ی�ک ف��رد نم��ی ٣٢»برت�ل اولم��ان«

در «:شناسیم، بلکھ بخشی از نظام سرمایھ داری می دانیم
ب�ورژوا س�رمایھ اس�تقالل و فردی�ت دارد، در ح�الی جامعھ

ک��ھ ی��ک انس��ان زن��ده، مس��تقل نب��وده و فردی��ت خ��ود را از 
کاالیی ک�ھ تولی�د م�ی ش�ود، ھرگ�ز معل�وم ».دست می دھد

نیست، چھ کسی و در کجا و در چھ ش�رایطی آن را تولی�د 
تولید کاال، دقیقاً بھ این معنا است ک�ھ ھ�ر ک�س .کرده است
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یگری آشنا شده و با آنچھ خود تولی�د م�ی کن�د، با تولیدات د

تولی��دات ت��وده ای ک��اال ھم��واره ب��ھ .بیگان��ھ ب��اقی م��ی مان��د
دنبال ب�رآوردن نیازھ�ای ت�ازه اس�ت، ام�ا ن�ھ ب�رای ای�ن ک�ھ 
توانایی ھای انسانی ما را رشد و پیشرفت بخش�د، بلک�ھ ب�ھ 
منظور استثمار این توانایی ھا برای کس�ب ھ�ر چ�ھ بیش�تر 

.یگران را از توی عینک سود و زیان م�ی بین�یمما د.سود
توان��ایی ھ��ا و نیازھ��ای م��ا ب��ھ اب��زار پ��ول در آوردن تب��دیل 
شده و ما سایر انسان ھا را رقبای خ�ود م�ی پن�داریم ک�ھ ی�ا 

.زیردست ما ھستند و یا باالدست

ن��وع (بیگ��انگی م��ا از گون��ھ :چھ��ارم، طبیع��ت انس��انی م��ا
نسان می سازد، توان�ایی آنچھ کھ ما را ا.خود است)انسان

ام��ا در .م��ا در ش��کل دادن آگاھان��ھ مح��یط اطرافم��ان اس��ت
نظام سرمایھ داری، ک�ار م�ا تب�دیل ب�ھ ک�اری اجب�اری ش�ده 

ک���اری ک���ھ م���ی کن���یم ھ���یچ رابط���ھ ای ب���ا عالق���ھ و .اس���ت
در نظ��ام س��رمایھ .تم��ایالت م��ا و من��افع کلکتی��و م��ا ن��دارد

را ب�اال م�ی ب�رد، داری، تقسیم کار توده ای، توان تولید ما 
ام��ا آن��ان ک��ھ ای��ن ث��روت را تولی��د م��ی کنن��د، خ��ود از بھ��ره 

:مارکس در این باره می گوید.برداری از آن محرومند

ای��ن درس��ت اس��ت ک��ھ س��رمایھ ب��رای ثروتمن��دان امکان��ات 
ایج��اد م��ی کن��د، ام��ا ب��رای ک��ارگر محرومی��ت ب��ھ ب��ار م��ی 

.ردقصرھا می سازد، اما کارگر در کلبھ بسر می ب�.آورد
زیب��ایی ف��راھم م��ی آورد، ام��ا ب��رای ک��ارگر موج��ب نق��ص 

ک�ار ب�دنی را ب�ھ ماش�ین آالت م�ی س�پارد، .عضو می شود
ام��ا ک��ارگران را ب��ھ اش��کال بربری��ت ب��ھ اس��تثمار در م��ی 
آورد و بعضی ھا را ھم بھ ماشین آالت کارخانھ تبدیل می 

ش�عور را ب�اال م�ی ب�رد، ام�ا حماق�ت تولی�د ک�رده و از .کند
.انتقاد می کندکارگر 

م��ا توان��ایی ای��ن را داری��م ک��ھ آگاھان��ھ ط��رح تولی��د بری��زیم، 
.تولیدات خود را ب�ا نیازھ�ای موج�ود جامع�ھ انطب�اق دھ�یم

ام����ا در نظ����ام س����رمایھ داری ای����ن توان����ایی، ب����ا تم����ایالت 
ل�ذا .آنارشیستی برای کسب سود بیشتر معکوس شده است

م�ا ق�درت بھ جای این ک�ھ آگاھان�ھ ب�ھ طبیع�ت ش�کل دھ�یم، 
کنت��رل آن را ن��داریم و ن��ھ حت��ی م��ی ت��وانیم عواق��ب اعم��ال 

ب�رای مث�ال، تکنی�ک ھ�ای ت�ازه و .خود را پیش بین�ی کن�یم
ارزان ت�ر تولی��د، در س�طح ص��نایع، ممک��ن اس�ت وقت��ی ب��ھ 
ط��ور دائ���م م���ورد اس��تفاده ق���رار گی���رد، ب��اران اس���یدی ی���ا 
گازھایی ایجاد کند کھ الیھ ھ�ای اوزون را در ھ�وا از ب�ین 

.ببرد

ب��ھ ھم��ین ترتی��ب، وقت��ی س��رمایھ داری تولی��د در کارخان��ھ 
اش را بھت��ر م��ی س��ازد، ناخواس��تھ ب��ھ ک��م ش��دن س��رعت 
س�ودآوری در می�ان طبق�ھ خ��ودش، ب�ھ وس�یلھ پ��ایین آوردن 

ی�ک کارخان�ھ دار ش�اید، چی�زی .نرخ سود، کمک می کند
را کھ در جامعھ نی�ازش بس�یار احس�اس م�ی ش�ود را تولی�د 

ب��ھ ب��ازار م��ی رس��د، متوج��ھ م��ی ش��ود ک��ھ کن��د، ام��ا وقت��ی
ای�ن ب�دان .رقبای او، جل�وتر از او در ب�ازار ج�ا گرفت�ھ ان�د

معنی است ما بیش از نی�از تولی�د م�ی کن�یم، ول�ی آنچ�ھ ک�ھ 
.تولی��د م��ی کن��یم، م��ورد نی��از نیس��ت و مص��رف نم��ی ش��ود

جوامع ماقبل سرمایھ داری ھمیش�ھ مش�کل کمب�ود داش�تند، 
د و تولی�دات کش�اورزی را از بھ قحطی برخورد می کردن�

در نظ�ام س�رمایھ داری، رک�ود اقتص�ادی .دست م�ی دادن�د
بھ این معن�ی اس�ت ک�ھ ک�ارگران کمت�ر مص�رف م�ی کنن�د، 

آنھ�ا کمت�ر مص�رف م�ی .زیرا ب�یش از ح�د تولی�د ک�رده ان�د
کنند، اما نھ بھ علت این کھ کار آنھ�ا ب�ھ ان�دازه ک�افی تولی�د 

.ش از حد تولی�د ک�رده ان�دنمی کند، بلکھ بھ این علت کھ بی
بحران ھای اقتصادی کھ ما با آنھا روبرو می ش�ویم، ھ�یچ 

ای��ن س��ازمان اجتم��اعی م��ا اس��ت ک��ھ :عام��ل طبیع��ی ن��دارد
.اجازه نمی دھد از پتاسیل توان تولیدمان بھره ببریم


