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تحصيلی جديد ھستند .وضعيت آن قدر وخيم است
که حتی رسانه ھای وابسته به رژيم قادر به
پوشاندن آن نيستند و مجبورند بخشی از واقعيت
در زمينۀ افزايش ھزينه ھای تحصيلی و ناتوانی
طبقات پائين جامعه از تأمين آن ھزينه ھا را
برمال کنند .طبق گزارش ايلنا ) ٢٣شھريور

شمارۀ  -١۴مھر١٣٩١

» :(١٣٩١اكنون ھزينه نوشتافزار ضروری

نوشته ھای اين شماره:

برای يك دانشآموز در حدود  ١٥٠ھزار تومان

سال تحصيلی جديد را با تشديد مبارزه عليه ارتجاع پيوند زنيم
ص١

است ،گفت :تھيه نوشتافزار برای خانوادهھای
كارگری كه دو دانش آموز دارند تقريبا تمامی
درآمد يك ماه آنان را میبلعد«.

پيام کميتۀ مرکزی به اتحاديۀ کمونيست ھا
ص۵

مارس ١٨۵٠
مزد کمتر از يک سوم خط فقر به قيمت

اين سير به رھا کردن تحصيل از سوی دانش
آموزان و دانشجويان بيشتری و نابسامانی ھای

ص ١۴

قربانی شدن در اعماق معادن ايران

جسمی و روحی خانوارھا ،دامن خواھد زد.

درس ھائی از جنبش اعتصابی معدنکاران آفريقای جنوبی ص ١٦

براساس »بررسی وضعيت پوشش تحصيلی و

له شدن کارگران زيرآوار فقر در سايۀ مزد حداقل

ص ٢٣

ريشه کن کردن بی سوادی در کشور« از

دو شعر از احمد شاملو

ص ٢۵

انتشارات »مرکز پژوھش ھای مجلس شورای
اسالمی« وضعيت پوشش تحصيلی کودکان و

سال تحصيلی جديد را با تشديد
مبارزه عليه ارتجاع پيوند زنيم

نوجوانان  ٦تا  ١٧ساله و محرومان از تحصيل
در اين گروه سنی در سال  ١٣٨٥چنين بوده
است:

شيده رخ فروز

وضعيت کلی پوشش تحصيلی در جمعيت گروه سنی
 ٦تا  ١٧ساله در سال ١٣٨٥

باز بوی مھر در خيابانھا و کوچه ھا پيچيد.
بوی کتاب ،مدرسه و جنب و جوش خيل عظيم

ارقام به ھزار نفر

دانش آموزان ،دانشجويان و آموزگاران .اما
مھرماه نه تنھا با اينھا ،بلکه با گرانتر شدن ھزينه
ھای سنگين تحصيل ،و دست ھای خالی اکثريت

عنوان

شھر

روستا

کل

جمعيت ويژه

١٠٥٤٦

٥٧٢٣

١٦٢٧٩

سنی  ٦تا ١٧

محروم جامعه نيز از راه رسيده است .امسال بيش

دانش آموز ويژه

از پيش خانواده ھای کثيری که با حداقل حقوق

سنی  ٦تا ١٧

مصوب دولت )و حتی پايين تر از آن( گذران

کودکان خارج از

زندگی می کنند و يا با روند روزافزون اخراج و

مدرسه ويژه

درگير
بيکارسازی ھا دست و پنجه نرم می کنند،
ِ
تأمين شھريه سنگين مدارس و دانشگاه ھا

سنی  ٦تا ١٧

)دانشگاه آزاد با  ١۵درصد افزايش شھريه(،
لوازم التحرير ،پوشاک و ساير ھزينه ھای سال

درصد پوششی
ويژه سنی

٨٩٩٣
١٥٥٣

٨٥٫٣

٤٠٨٤
١٦٤٨

٧١٫٣

١٣٠٧٨
٣٢٠١

٨٠٫٣

ﺧﻴﺰش

ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان
طبق آمار سرشماری کشور در سال ،١٣٩٠

کودکان خارج از مدرسه در جمعيت سنی

نسبت باسوادان کشور در گروه سنی  ١٠تا ۴٩

 ٦تا  ١٧ساله در سال ١٣٨٥

)يعنی کسانی که خود را در اين گروه سنی با
ارقام به ھزار نفر

سواد اعالم کرده اند( برابر  ٩٢٫۴بوده يعنی ٧٫۶

عنوان

شھر

روستا

کل

درصد جمعيت  ١٠تا  ۴٩ساله بی سواد بوده اند.

کل کودکان خارج

١٥٥٣

١٦٤٨

٣٢٠١

اين نسبت در مورد خارجيان مقيم ايران که عمدتا

از مدرسه  ٦تا

افغانی ھا ھستند به بيش از  ٣۶درصد می رسد.

١٧
تعداد بی سوادان

٣٠٨

٣٥٧

٦٦٥

گروه سنی  ٦تا

سوادآموزی« و محو بی سوادی و غيره دم می

 ١٧ساله
ترک تحصيل

مقامات رژيم و بلندگوھای آن دائما از »نھضت

١٢٤٥

١٢٩١

٢٥٣٦

کردگان گروه سنی
 ٦تا  ١٧ساله

زنند .البته به خاطر رشد و تکامل سرمايه داری
در ايران در دھه ھای گذشته و نياز سرمايه به
نيروی کاری که از حداقل آموزش )خواندن،

اين دو جدول به روشنی نشان می دھند که ميليون

نوشتن و حساب کردن( برخوردار باشد سرمايه

ھا کودک و نوجوان طبقات کارگر و دھقان از

داران و حکومت ھای سرمايه داری مجبورند حد

تحصيالت مقدماتی و پايه ای محرومند .شانس

معينی از آموزش را برای جمعيت که اکثريت يا

اينان برای سوادآموزی در سنين باالتر حتی کمتر

بخش بزرگ و فزايندۀ آنھا را کارگران تشکيل

است .در سال  ١٣٨۵چنان که در جدول ھای ياال

می دھند تأمين کنند .افزايش شمار دانش آموزان

ديده می شود ،نزديک به  ٢٠درصد کودکان و

و دانشجويان در دورۀ حکومت جمھوری اسالمی

نوجوانان در گروه سنی  ۶تا  ١٧ساله خارج از

)صرف نظر از کيفيت غالبا پائين مراکز آموزش

مدرسه بوده اند )به علت عدم راھيابی به مدرسه

مقدماتی ،متوسطه و عالی ايران( اساسا بايد از

و يا به خاطر ترک تحصيل( .براساس ھمين سند

اين ديدگاه در نظر گرفته شود و مورد بررسی

و طبق آمار »نھضت سواد آموزی« رژيم ،تعداد

قرار گيرد .اما حتی از اين ديدگاه نيز الف زنی

بی سوادان از ده سال به باال در کشور ٧٫۵

سردمداران رژيم ،طبل ميان تھی و پر صدا

ميليون نفر است و قرار است تا پايان برنامه پنجم

است .طبق گزارش توسعۀ انسانی سال ٢٠١٠

) ١٣٩٠تا  (١٣٩۴تنھا  ٢٫۵ميليون نفر از اين

سازمان ملل ،نرخ باسوادی افراد  ١۵سال به باال

عده سواد آموزی شوند .طبق گزارش معاون

در ايران از نرخ با سوادی جمعيت مشابه در

آموزش و پرورش از سال  ١٣٨۵تا ١٣٨٩

امارات ،قطر ،بحرين ،کويت ،عربستان و ترکيه

حدود  ١٫٩ميليون نفر ،يعنی سالی کمتر از ٠٫۵

کمتر است .حتی اگر مقايسه با کشورھای ديگر

ميليون نفر ،از اين جمعيت آموزش ديده اند .بدين

را کنار بگذاريم و وضعيت پوشش تحصيلی و

سان جمعيت بيش از ۵. ۵ميليون نفری بی سواد

سواد آموزی در ايران را در سال ھای  ١٣٨۵و

به عالوۀ بی سوادان ديگری که تا سال  ١٣٩۴به

 ١٣٩٠براساس داده ھای سرشماری عمومی در

آنھا افزوده می شوند عمال شانسی برای سواد

اين دو سال بررسی کنيم خواھيم ديد که در سال

آموزی نخواھند داشت.

 ١٣٨۵کل جمعيت  ۶سال به باال در ايران برابر
 ۶٣٩٢٠١٧۵نفر و کل باسوادان )يعنی کسانی
که خود را با سواد اعالم کرده اند( اين گروه سنی
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برابر  ۵۴٠٨٢١٨۴نفر بوده است يعنی نرخ

می کند .در ادامۀ ھمين امر و بازنشستگی پيش

باسوادی در سال  ١٣٨۵برابر  %٨۴٫۶بوده

از موعد استادان دانشگاه ھا ،وزير علوم به

است .در سال  ١٣٩٠کل جمعيت  ۶سال به باال

تازگی اعالم کرد که اساتيد سکوالر بايد از

برابر  ۶٧۶٨١٨٧۶نفر و کل جمعيت با سواد اين

دانشگاه اخراج شوند و اين موضوع در جذب

گروه سنی برابر  ۵٧٣۶١۶٨٢نفر بوده است که

نيروھای ھيئت علمی دانشگاه ھا ھم لحاظ می

نشانگر نرخ باسوادی برابر  %٨۴٫٧در سال

شود .به عبارت ديگر تمام ارکان دانشگاه ،از

١٣٩١است .يعنی افزايشی به ميزان حدود ٠٫١

جمله استاد ،دانشجو ،متون درسی ،ساختار

در صد در طول  ۵سال! بدين سان اين گفتۀ

مديريتی و آموزشی و حتی فضا و ساختمان ھای

خامنه ای که »تمام افراد کشور بايد حداقل سواد

اداری و آموزشی بايد به ھرچه بيشتر اسالمی

خواندن و نوشتن را داشته باشند« )آفتاب ٦

شدن و به عبارت حقيقی کالم انحطاط مذھبی

شھريور » ،(١٣٩١وعده ای است که سر به

توسط مرتجعين حاکم تن دھند!

قيامت دارد!«

چند ماه از اخراج و سرگردانی شغلی و وضعيت
دشوارمعيشتی ھزاران معلم پيش دبستانی که به
ِ
تجمعاتی در مقابل مجلس رژيم نيز دست زدند،
نگذشته ،که در راستای طرح اسالمی کردن،
مجوز تأسيس مھد کودک ھا به مساجد ،ھيئت
ھای مذھبی و ساير نھادھای وابسته ،واگذار شد.
در ھمين حال وزارت آموزش و پرورش معلمان
ساعتی ناچيز را در
حق التدريسی با دستمزد
ِ
ازای سالھا خدمت ھنوز به استخدام آموزش و

مھر امسال دانش آموزان بسياری در مناطق
ِ
زلزله زدۀ اخير ،فاقد مدرسه و کوچکترين وسايل

پرورش درنياورده است و آنان در معرض

و امکانات آموزشی اند ،و کودکان کارگران

اخراج و بيکاری قرار دارند .اخيرا بسياری از

مھاجر )افغانی  (...ھمچون قبل به دليل موانع

آموزگاران مدارس به ھيئت ھای گزينش و

قانونی و تبعيضات غيرانسانی جائی در مدارس

مصاحبه ھای عقيدتی فرا خوانده شدند.

ندارند.

سرمايه داران و زمينداران حاکم سال ھاست که

امسال دانشجويان با تشديد سياست ھای ارتجاعی

با شديدترين شيوه ھای سرکوب ،ابتدائی ترين

رژيم و اقداماتی نظير زنانه -مردانه کردن رشته

حقوق مردم را پايمال می کنند .بخش دانشجويی و

ھای دانشگاھی )بيش از  ۶٠٠رشته( و تک

آموزش و پرورش نيز از اين وضع جدا نبوده و

جنسيتی کردن دانشگاه و کالسھا مواجه اند.

در صف اول قربانيان اخراج ،زندان و

ھمچنين مسئوالن از اجرائی شدن آئين نامه

محروميت از تحصيل قرار دارند .مجموعۀ اين

پوشش )کارنامه پوشش( و تصميم انضباطی در

عوامل اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی

مورد خاطيان در مھر امسال سخن گفتند ،سياستی

حاکم بر جامعه ،و سياست ھا و عملکردھای

تبعيض آميز که موانعی جدی بر سر راه کسب

ننگين و ضد مردمی رژيم سرمايه داران و

دانش عليه دختران دانشجو و عاليق آنان ،ايجاد

زمينداران حاکم جمھوری اسالمی ،دورنمای
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فالکت باری را برای کودکان ،دانش آموزان،

دموکراسی موضوع مبارزه اند ،و حتی پس از

دانشجويان و جوانان )که اکثريت فرزندان

استقرار آن نيز برای محافظت از آن بايد مورد

خانواده ھای کارگری و زحمتکش جامعه را

نظر باشند و مطالبه شوند خواست ھای مشخص

تشکيل می دھند( ترسيم نموده است .فقر ،بيکاری

زير که سال ھاست در ايران مطرح اند بايد با

و ناامنی اجتماعی نه تنھا دامنگير کارگران )که

پيگيری دنبال شوند :آزادی ھمۀ زندانيان سياسی،

معلمان نيز بخش مھمی از آن ھستند( ،که

معرفی ھمۀ کسانی که در شکنجه ھا ،کشتارھا،

دامنگير بخش کثيری از فارغ التحصيالن آينده ،و

ضرب و شتم ھا و تجاوزات چه به عنوان آمر و

بخش عظيم جوانان )که از تحصيالت عالی و

چه عامل نقش داشته اند ،خروج نيروھای

برخی حتی از تحصيالت متوسطه و ابتدائی ھم

انتظامی و امنيتی از دانشگاه ھا ،مدارس عالی و

محروم اند( ،می شود .بالطبع آنان با انبوھی از

خوابگاه ھای دانشجوئی ،بازگرداندن دانشجويان

خواست ھا روبرو بوده و خواھان حقوق

اخراجی به دانشگاه ھا برای ادامۀ تحصيالتشان،

دموکراتيک در جامعه ھستند .از سوی ديگر

منع دخالت نيروھای انتظامی و باندھای امر به

کارگران ،دھقانان و ديگر زحمتکشان اکثريت

معروف و نھی از منکر در مسائل خصوصی و

 ٩٠درصدی يا باالتر جامعه را تشکيل می دھند

به ويژه در روابط عاطفی و جنسی دانشجويان،

و بنابراين دموکراسی امر آنھاست ،اما

لغو"گزينش دانشجو" و يا استاد و مدرس دانشگاه

دموکراسی مورد نظر و مورد نياز کارگران و

ھا و مدارس عالی عمومی براساس اعتقادات

زحمتکشان با دموکراسی ھائی که احيانا طبقات

دينی ،جنسيت يا منشأ ملی و قومی ،حق تدريس و

يا گروه ھای ديگر )اساسا برای مردم فريبی يا

تحصيل به زبان ھای ملت ھای غير فارس ساکن

خود فريبی و گاه ھر دو( مطرح می کنند تفاوت

ايران. ... ،

بنيادی دارد .دموکراسی مورد نظر و مورد نياز
کارگران و زحمتکشان مخالف ھرگونه امتياز
سياسی يا حقوقی براساس رسته و رتبه اجتماعی،
دينی ،ميزان ثروت ،جنسيت ،مليت و نژاد،
خواھان حکومت انتخابی و حق ھر شھروند برای
انتخاب کردن و انتخاب شدن برای ھر مسئوليت
سياسی ،قضائی ،اداری و فرھنگی ،خواھان
آزادی نامحدود بيان ،انديشه ،اعتقاد ،دينداری يا
بی دينی ،خواھان آزادی گردھمائی ،تظاھرات،
تشکل و تحزب ،خواھان برابری کامل زن و مرد
در ھمۀ عرصه ھای حقوقی ،سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی ،خواھان حق اعتصاب،
جدائی دين از دولت ،دستگاه قضائی و آموزش
عمومی ،قطع کمک ھای دولتی به نھادھا و
مقامات دينی ،منع تقتيش عقايد و  ،...است .عالوه
بر اين خواست ھا که ھمواره تا استقرار

برای به کف آوردن دموکراسی ،راھی جز
مبارزۀ پيگير عليه تمامی اين مظاھر قرون
وسطائی و برچيدن بساط حاکمان ،باقی نمانده
است .برای مبارزه و تدارک انقالب تحت شرايط
سياه کنونی ،جنبش ھای دموکراتيک دانشجويان،
جوانان ،معلمان و استادان بيش از ھر زمان
ديگر ،به تشکل ھا و انجمن ھای مخفی و علنی و
سازماندھی مناسب در محيط کار و زندگی خود،
و پيوند با جنبش کارگری و جنبش زنان برای
آزادی نيازمندند .اين پيوند می تواند و بايد انرژی
و خشم انقالبی جوانان اعم از دانشجو و غير
دانشجو را با اعتراض خشم انقالبی کارگران و
زنان در شط خروشان و بنيان کنی به ضد
جمھوری ارتجاعی و خونين اسالمی ،به ضد
حکومت ننگين و ويرانگر سرمايه داران و
زمينداران حاکم متمرکز سازد.
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منفرد ) (١رابطه شان با کميتۀ مرکزی ضعيف

***
پيام کميتۀ مرکزی به اتحاديۀ کمونيست ھا
مارس ١٨٥٠

شد و به تدريج به حالت خفته  dormantدرآمد
]و به تدريج غير فعال گرديد[ .از اين رو در
حالی که حزب دموکراتيک ،حزب خرده

مارکس و انگلس

بورژوازی ،در آلمان ھرچه بيشتر سازمان يافته
شده ،حزب کارگران تنھا پايگاه محکم خود را
از دست داده و در بھترين حالت در نقاط
جداگانه برای مقاصد محلی ،سازمان يافته باقی
مانده است و در نتيجه در سطح جنبش عمومی
زير سلطه و رھبری دموکرات ھای خرده
بورژوا درآمده است .نمی توان اجازه داد که اين

ترجمۀ سھراب شباھنگ
شھريور ١٣٩١
برادران!
در دو سال انقالبی  ،١٨٤٨-١٨٤٩اتحاديۀ
]کمونيست ھا[ به دو طريق خود را در بوتۀ
آزمايش قرار داد .نخست اينکه ھمۀ اعضای آن
در ھمه جا با انرژی تمام در جنبش درگير شدند
اول تنھا طبقۀ انقالبی يعنی
و در صفوف
ِ
پرولتاريا ،در مطبوعات ،در سنگرھا و در
ميدان ھای نبرد قرار گرفتند .اتحاديه ،سپس
بدين طريق آزموده شد که معلوم گرديد درک او
از جنبش ،بدان سان که در بخشنامه ھای کنگره

ھا و کميتۀ مرکزی  ١٨٤٧و در مانيفست حزب
کمونيست بيان گرديده ،تنھا درک درست است و
اميدھای بيان شده در اين اسناد کامال برآورده
شد .ترويج اين درک ،نخست توسط اتحاديه به
صورت مخفيانه صورت می گرفت و اينک از
لبان ھمه کس شنيده می شود و آشکارا در
فضای عمومی تبليغ می گردد .اما در ھمان
پيشين اتحاديه ،به حد
حال ،سازمان نيرومند
ِ
قابل توجھی ضعيف شده است .شمار زيادی از
اعضای آن که مستقيما در جنبش درگير بودند
فکر کردند که زمان کار مخفی گذشته است و

وضع ادامه يابد؛ استقالل کارگران بايد دوباره
به دست آيد .کميتۀ مرکزی اين ضرورت را
احساس کرد و از اين رو در زمستان -١٨٤٩
 ١٨٤٨ژوزف ُمل  Joseph Mollرا به عنوان
فرستادۀ خود به آلمان برای سازمان دھی
اتحاديۀ گسيل داشت .اما مأموريت ُمل ھيج اثر
پايداری به وجود نياورد ،بخشی بدين علت که
کارگران آلمان در آن زمان به حد کافی تجربه
نداشتند و بخشی ديگر بدين خاطر که قيام ماه مه
گذشته آن را متوقف کرد .خود ُمل سالح به
دست گرفت و به ارتش بادن – پاالتينات
پيوست .او در  ٢٩ژوئن در نبر ِد رودخانۀ
مورگ جان باخت .اتحاديه با مرگ ُمل يکی از
قديمی ترين ،فعال ترين و قابل اعتماد ترين
اعضای خود را که در تمام کنگره ھا و کميتۀ
مرکزی شرکت کرده و يک رشته مأموريت ھا
را با موفقيت بزرگ به انجام رسانده بود ،از
دست داد .از زمان شکست احزاب انقالبی آلمان
و فرانسه در ژوئيۀ  ١٨٤٩تقريبا ھمۀ اعضای
کميتۀ مرکزی در لندن گرد آمدند :آنان با
عضوگيری نيروھای انقالبی جديد اعضای خود
را کامل کرده و تجديد سازمان اتحاديه را با
شور تازه ای آغاز کرده اند.

تنھا کار علنی کافی است .محافل و ھسته ھای
5
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اين تجديد سازمان تنھا توسط يک فرستاده ،قابل

به عکس ،انقالبی که سير رويدادھا را تسريع

دست يابی است و برای کميتۀ مرکزی اعزام

خواھد کرد در راه است خواه اين انقالب با قيام

اين فرستاده در اين لحظه که انقالب نوينی در

مستقل پرولتاريای فرانسه آغاز شود يا با اشغال

راه است يعنی لحظه ای که حزب کارگران بايد

بابل انقالبی توسط اتحاد مقدس ).(٢

با باالترين درجۀ سازمان دھی ،وحدت و

نقش خائنانه ای که بورژوازی ليبرال آلمان به

استقالل وارد نبرد شود طوری که مانند ١٨٤٨

ضد مردم در  ١٨٤٨بازی کرد در انقالب آينده

توسط بورژوازی مورد بھره برداری قرار

بر عھدۀ خرده بورژوازی دموکرات خواھد بود

نگيرد و به دنباله رو آن تبديل نشود ،بيشترين

که اکنون ھمان موقعيتی را در اپوزيسيون دارد

اھميت را دارد.

که بورژوازی ليبرال در  ١٨٤٨داشت .اين

برادران! ما در سال  ١٨٤٨گفتيم که بورژوازی

حزب دموکرات که برای کارگران بسيار

ليبرال آلمان به زودی به قدرت خواھد رسيد و

خطرناک تر از ليبرال ھا در گذشته است از سه

فورا قدرت تازه به دست آورده را به ضد

عنصر تشکيل شده است:

کارگران برخواھد گرداند .شما مشاھده کرده ايد

الف( پيشرو ترين عناصر بورژوازی بزرگ

که چگونه اين پيش بينی درست از آب درآمد.

که ھدف سرنگونی فوری و کامل فئوداليسم و

در واقع بورژوازی بود که قدرت دولتی را پس

قدرت مطلقه را دنبال می کند ،نمايندگان اين

از جنبش مارس  ١٨٤٨تصاحب کرد و اين

گرايش ،آشتی طلبان برلن ھستند که قبال

قدرت را به کار بست تا کارگران ،يعنی

خودداری از پرداخت ماليات را توصيه می

متحدانش در مبارزه را به موقعيت تحت ستم

کردند.

گذشته برگرداند .گرچه بورژوازی توانست اين

ب( خرده بورژواھای دموکرات مشروطه طلب

کار را تنھا از راه ائتالف با حزب فئودالی ،که

که ھدف عمده شان در جنبش قبلی عبارت بود

در مارس شکست خورده بود ،انجام دھد و حتی

از تشکيل دولت فدرال کمابيش دموکراتيک .اين

پس از آن بار ديگر مجبور به تسليم قدرت به

چيزی بود که نمايندۀ آنھا ،جناح چپ مجلس

فئودالی خواھان قدرت مطلقه شد ،با اين
حزب
ِ

فرانکفورت و پس از آن مجلس اشتوتگارت،

ھمه شرايط مساعدی برای خود تضمين نمود.

برايش فعاليت می کرد ھمان گونه که خودشان

اين شرايط مساعد ،با توجه به مشکالت مالی

در کارزار قانون اساسی امپراتوری ) (٣به

حکومت ،بازگشت قدرت به دست بورژوازی

دنبالش بودند.

را در درازمدت تأمين خواھند کرد و اگر جنبش

پ( خرده بورژواھای جمھوری خواه که ايده

سير به اصطالح مسالمت
انقالبی از ھم اکنون
ِ
آميزی در پيش گيرد ،تمام منافع بورژوازی

آل شان نوعی جمھوری فدرال آلمان مانند
سويس است و اکنون خود را »سرخ« و

تضمين خواھد شد .بورژوازی برای تضمين

»سوسيال دموکرات« می نامند ،زيرا دچار

قدرت خود حتی نيازی به تحريک نفرت از

توھم شيرين محو فشار سرمايۀ بزرگ بر

طريق اقدامات قھر آميز به ضد مردم ندارد،

سرمايۀ کوچک و بورژوازی بزرگ بر خرده

زيرا ھمۀ اين اقدامات قھر آميز قبال توسط ضد

بورژوازی اند .نمايندگان اين فراکسيون اعضای

انقالب فئودالی انجام شده است .اما رويدادھا

کنگره ھا و کميته ھای دموکراتيک و دبيران

چنين مسير مسالمت آميزی طی نخواھند کرد.

روزنامه ھای دموکراتيک بودند.
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اکنون پس از شکست ،ھمۀ فراکسيون ھا ادعای

بخش تر سازد .از اين رو پيش از ھر چيز

»جمھوری خواه« بودن و »سرخ« بودن می

خواستار کاھش ھزينه ھای دولتی از طريق

کنند ھمان گونه که ھم اکنون جمھوری خواھان

محدود کردن بوروکراسی و انتقال سنگينی بار

خرده بورژوا در فرانسه خود را »سوسياليست«

ماليات بر دوش زمينداران بزرگ و بورژوازی

می نامند] .دموکرات ھای خرده بورژوا[ در ھر

اند .آنھا ھمچنين خواستار محو فشار سرمايۀ

جا مانند وورتمبرگ ،باواريا و غيره که ھنوز

بزرگ بر سرمايۀ کوچک از طريق استقرار

شانسی برای دنبال کردن اھدافشان به وسائل

مؤسسات اعتباری عمومی و تصويب قوانينی

قانونی می بينند فرصت را غنيمت می شمارند

به ضد رباخواری اند به نحوی که برای آنان و

تا عبارات قديمی خود را باز يابند و با اَعمال

دھقانان اين امکان به وجود آيد تا با شرايط

خود نشان دھند که کوچک ترين تغييری در آنھا

مساعد از دولت و نه از سرمايه داران وام

صورت نگرفته است .افزون بر آن روشن است

بگيرند .آنان ھمچنين خواستار استقرار روابط

که تغيير نام اين حزب در رابطۀ آن با کارگران

مالکيت بورژوائی بر زمين از طريق محو کامل

کوچک ترين تغييری ايجاد نمی کند ،بلکه صرفا

فئوداليسم اند .برای دست يابی به اين خواست ھا

ثابت می کند که اين حزب اکنون مجبور است

نيازمند شکل دموکراتيک حکومت خواه

جبھه ای به ضد بورژوازی که با قدرت مطلقه

مشروطه و خواه جمھوری اند ،حکومتی که

متحد شده تشکيل دھد و به دنبال پشتيبانی

دھقانان متحدشان در آن اکثريت داشته
آنان و
ِ

پرولتاريا است.

باشند .آنان ھمچنين نيازمند نظام دموکراتيکی

حزب خرده بورژوازی دموکرات در آلمان

در حکومت محلی اند که کنترل مستقيم دارائی

بسيار نيرومند است .اين حزب نه تنھا اکثريت

ھای شھرداری و کنترل يک رشته ادارات

بزرگ طبقۀ متوسط شھری ،صنعتکاران

سياسی را که اينک در دست بوروکرات ھا

کوچک و استاد کاران پيشه ور را شامل می

است برايشان فراھم کند.

شود ،بلکه دھقانان و پرولتاريای روستائی را تا

]از ديدگاه دموکرات ھای خرده بورژوا[ تا

آنجا که اين آخری ھنوز تکيه گاھی در ميان

حدی از طريق حذف حق ارث و تا حدی از راه

پرولتاريای مستقل شھری نيافته است ،دربر می

انتقال ھر چه بيشتر اشتغال به دولت می توان با

گيرد.

سلطۀ سرمايه و انباشت سريع آن مقابله کرد .تا

برخورد حزب انقالبی کارگران به دموکرات

آنجا که به کارگران مربوط می شود يک چيز

ھای خرده بورژوا چنين است :ھمکاری با آنان

بيش از ھر چيز ديگری قطعی است :آنان بايد

به ضد حزبی که سرنگونی اش را ھدف قرار

مانند گذشته کارگر مزدی باقی بمانند .اما

داده اند و مبارزه با آنان در ھمۀ مواردی که می

دموکرات ھای خرده بورژوا خواھان مزد بھتر

خواھند موقعيت خود را تحکيم کنند.

و امنيت برای کارگران ھستند و اميدوارند که

خرده بورژواھای دموکرات که از خواست

با گسترش اشتغال دولتی و اقدامات نيکوکارانه

تحول کل جامعه به نفع پرولتاريای انقالبی به

بدان دست يابند .در يک کالم آنھا اميدوارند با

دورند ،تنھا خواھان چنان تحولی در شرايط

رشوه دادن به کارگران در شکل کمابيش پوشيدۀ

اجتماعی ھستند که جامعۀ موجود را تا آنجا که

صدقه و موقتا قابل تحمل کردن وضع کارگران،

ممکن است برايشان قابل تحمل تر و آسايش

توان انقالبی اين طبقه را درھم بشکنند .ھمۀ
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بخش ھای خرده بورژوازی دموکرات خواست

کمونيست ھا به دموکرات ھای خرده بورژوا

ھائی را که در اينجا خالصه شده اند ھم زمان

چه بايد باشد؟

مجموع
بيان نمی کنند و اين خواست ھا در
ِ
خود˚ ھدف صريح تنھا شمار بسيار کمی از

الف( ھنگامی که شرايط کنونی ادامه می يابد
شرايطی که در آن دموکرات ھای خرده بورژوا

پيروان آنھا را تشکيل می دھند.

ھم زير ستم اند؛

ھرچه افراد معين يا فراکسيون ھای خرده

ب( در مبارزۀ انقالبی آينده که آنھا را در

بورژوازی پيش تر بروند شمار بيشتری از

موقعيت مسلطی قرار خواھد داد؛

خواست ھائی را که بيان کرديم به طور صريح

پ( پس از اين مبارزه و در دورۀ سلطۀ خرده

خواھند پذيرفت و عدۀ کمی که برنامۀ خود را

بورژوازی بر طبقات سرنگون شده و بر

در آنچه باالتر ذکر شد باز می يابند ممکن است

پرولتاريا.

باورشان اين باشد که حداکثر چيزھائی را که

 (١در لحظۀ کنونی که خرده بورژواھای

می توان از انقالب خواست به پيش کشيده اند.

دموکرات در ھمه جا زير ستم قرار دارند ،آنان

اما اين خواست ھا به ھيچ رو نمی توانند حزب

عموما به پرولتاريا موعظۀ وحدت و آشتی می

پرولتاريا را خرسند سازند .آنگاه که خرده

کنند؛ دست دوستی دراز می کنند و به دنبال

بورژوازی خواھان پايان دادن ھرچه سريع تر

ايجاد حزب اپوزيسيون بزرگی ھستند که ھمۀ

به انقالب و حداکثر ،دست يافتن به خواست

طيف ھای دموکراتيک را دربر گيرد؛ يعنی به

ھائی است که در باال ذکر شد ،نفع ما و وظيفۀ

دنبال به دام انداختن پرولتاريا در سازمانی

ما اين است که انقالب را تداوم بخشيم تا ھمۀ

حزبی اند که در آن عبارت پردازی ھای عام

ت کمابيش مالک از موقعيت حاکم خود
طبقا ِ

سوسيال دموکراتيک غلبه داشته باشد در حالی

کنار زده شوند ،تا زمانی که پرولتاريا قدرت

که منافع ويژۀ آنھا در پشت پنھان بماند ،حزبی

دولتی را فتح کند و تا ھنگامی که اتحاد

که در آن به خاطر حفظ آرامش خواست ھای

) (associationپرولترھا بدان حد پيشرفت

ويژۀ پرولتاريا نبايد ارائه گردد .چنين وحدتی

کرده باشد – که نه تنھا در يک کشور بلکه در

تنھا به نفع آنھا و کامال به زيان پرولتاريا است.

کشورھای عمدۀ دنيا – رقابت بين کارگران اين

استقالل به زحمت
پرولتاريا ]در چنين وحدتی[
ِ

کشورھا متوقف گشته و دست کم نيروھای مولد

کسب شدۀ خود را از دست خواھد داد و به زائدۀ

تعيين کننده در دست کارگران متمرکز شده

دموکراسی بورژوائی رسمی مبدل خواھد گشت.

باشد .آنچه مورد نظر ما است نه اصالح

بنابراين بايد به قاطعانه ترين وجه در مقابل

مالکيت خصوصی بلکه الغای آن است ،نه آرام

چنين وحدتی مقاومت کرد .کارگران و باالتر از

کردن تضادھای طبقاتی بلکه محو طبقات است،

ھمه اتحاديۀ کمونيست ھا به جای آنکه خود را

نه بھبود بخشيدن به جامعۀ موجود بلکه پی

به سطح ھوراکشان تنزل دھند بايد برای ايجاد

ريزی جامعه ای نوين است .شکی نيست که در

سازمان مستقل حزب کارگران ،ھم به صورت

سير بعدی انقالب در آلمان ،دموکرات ھای

مخفی و ھم علنی ،و در کنار دموکرات ھای

خرده بورژوا برای مدتی نفوذ تعيين کننده ای به

رسمی کار کنند و اتحاديۀ ]کمونيست ھا[ بايد

دست خواھند آورد .بنابراين مسأله اين است که

ھر يک از جمع ھای خود را به مرکز و ھستۀ

شيوۀ برخورد پرولتاريا و به ويژه اتحاديۀ

اتحاد کارگران تبديل کند که در آن موضع و
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منافع پرولتاريا مستقل از نفوذ بورژوائی بتواند

ھا از ھمان آغاز بذر انھدام خود را با خويش

مورد بحث قرار گيرد.

حمل کند و کنار زدن آن توسط پرولتاريا به نحو

ميزان جدی بودن بورژوا دموکرات ھا در مورد

قابل مالحظه ای آسان تر گردد .باالتر از ھمه

ائتالفی که در آن پرولتاريا قدرت برابر و حقوق

در جريان مبارزه و بالفاصله پس از آن

برابر با آنھا داشته باشد مثال توسط دموکرات

کارگران بايد تا آنجا که ممکن است با تالش

ھای برسلو  Breslauنشان داده شده که در

ھای بورژوازی برای آرام سازی مقابله کنند و

ا ُ ِدر) ،(٤به ضد

دموکرات ھا را مجبور سازند که عبارات

کارگرانی که مستقال متشکل شده اند و اين

تروريستی کنونی خود را عملی نمايند .آنھا بايد

ارگان آنھا را »سوسياليست ھا« می نامد،

بکوشند تا شور انقالبی ناگھان پس از پيروزی

کارزار خشمگينی به راه انداخته اند .برای

حذف نشود .به عکس اين شور بايد تا آنجا که

مبارزه با دشمن مشترک ائتالف ويژه ای الزم

ممکن است تداوم يابد.

نيست .ھمين که نبرد مستقيم با چنين دشمنی

حزب کارگران نه تنھا نبايد با به اصطالح

ضرورت يابد منافع ھر دو طرف برای لحظه

اقدامات افراطی – لحظات انتقام مردمی از

ای بر يکديگر منطبق می گردد و در آينده

افراد منفور و يا ساختمان ھای عمومی ای که

مصالح
ھمکاری ای به طور خود بخودی برای
ِ
لحظه ای سر برخواھد آورد ،ھمچنان که در

با خاطرات نفرت آور تداعی می شوند – مقابله
کند ،نه تنھا بايد آنھا را تحمل نمايد بلکه حتی

گذشته اين امر رخ داده است .روشن است که

بايد به آنھا سمت و جھت دھد .در جريان مبارزه

در نبردھای خونين آينده ،ھمچنان که در ھمۀ

و پس از آن کارگران بايد در ھر فرصتی

نبردھای ديگر ،اين کارگران ھستند که با

خواست ھای خود را در مقابل خواست ھای

دليری ،قاطعيت و فداکاری شان مسئول دست

بورژوا دموکرات ھا قرار دھند .آنان بايد به

يابی به پيروزی ھستند .خرده بورژوازی،

محض اينکه خرده بورژوازی دموکرات آمادۀ

چنانکه در گذشته نشان داده ،در مبارزۀ آينده

کسب قدرت حکومتی می شود تضمين ھائی

نيز ،بدون استثنا تا آنجا که ممکن است مردد،

برای کارگران طلب کنند .بايد در صورت لزوم

جبون ،نامصمم و غير فعال باقی خواھد ماند،

با اِعمال قھر به اين تضمين ھا دست يابند و

اما زمانی که پيروزی حتمی است مدعی آن می

مطمئن شوند که حاکمان جديد در انواع وعده ھا

شود ،کارگران را به آرامش می خواند ،از آنان

و امتيازات ]به کارگران[ متعھد شوند .اين

دعوت می کند به خانه و بر سر کار بر گردند و

مطمئن ترين وسيله برای به خطر انداختن آنھا

از به اصطالح افراط خودداری کنند و پرولتاريا

است] .کارگران و حزب آنھا[ بايد به ھر وسيله

را از ثمرات پيروزی محروم خواھد کرد.

و تا سرحد امکان شور و شعف ناشی از

جلوگيری از چنين شيوۀ رفتار خرده بورژوازی

پيروزی و شرايط جديد و سرمستی پس از ھر

در حيطۀ قدرت کارگران نيست اما کارگران

نبرد پيروزمند خيابانی را با تحليل آرام و

قادرند اين امر را که خرده بورژوازی قدرت

خونسردانۀ وضعيت و عدم اعتماد آشکار به

خود را به ضد پرولتاريای مسلح به کار گيرد تا

حکومت جديد ،کنترل نمايند .بايد ھمزمان با

سرحد امکان دشوار سازند و چنان شرايطی را

حکومت رسمی جديد حکومت ھای انقالبی

بر آنھا ديکته کنند که سلطۀ بورژوا دموکرات

کارگری خود را يا در شکل کميته ھا و

ارگان خود،

مجلۀ نوين
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شوراھای اجرائی محلی و يا از طريق مجامع و

شرايطی که سلطۀ دموکراسی بورژوائی را ،که

کميته ھای کارگری مستقر نمايند تا حکومت

در اين لحظه اجتناب ناپذير است ،به خطر

ھای بورژوا دموکراتيک نه تنھا فورا پشتيبانی

اندازد و آن را تا آنجا که ممکن است دشوار

کارگران را از دست بدھند بلکه از ھمان آغاز

سازد – اينھا ھستند نکات عمده ای که پرولتاريا

خود را زير نظارت و تھديد اتوريته ھائی حس

و اتحاديۀ ]کمونيست ھا[ بايد به ھنگام قيامی که

کنند که تودۀ کارگران پشت آنھا قرار دارد .در

در راه است و پس از آن در نظر داشته باشند.

يک کالم از ھمان لحظۀ پيروزی ،سوء ظن

 (٣ھمين که حکومت ھای جديد خود را مستقر

کارگران بايد ديگر نه متوجه حزب ارتجاعی

کردند مبارزه شان به ضد پرولتاريا آغاز می

شکست خورده بلکه به ضد متحد پيشين باشد ،به

گردد .برای اينکه کارگران قادر باشند با خرده

ضد حزبی که قصد دارد از پيروزی مشترک

بورژواھای دموکرات با قدرت مقابله کنند باالتر

تنھا برای خود بھره برداری کند.

از ھر چيز الزم است که به طور مستقل تشکل

 (٢اما کارگران برای آنکه بتوانند با قدرت و به

يابند و در مجامع خود متمرکز شوند .کميتۀ

نحوی تھديد کننده با اين حزب ،که از ھمان

مرکزی ]اتحاديۀ کمونيست ھا[ در نخستين

نخستين ساعات پيروزی ،خيانتش به کارگران

فرصت ممکن پس از سرنگونی حکومت کنونی

آغاز خواھد شد مقابله کنند بايد مسلح و سازمان

به آلمان خواھد آمد و فورا فراخوان کنگره

يافته باشند .بايد اقدامات الزم را انجام داد تا کل

خواھد داد ،پيشنھادھای الزم را برای متمرکز

پرولتاريا بالفاصله با تفنگ ،کارابين ،توپ و

کردن مجامع کارگران تحت رھبری ای که

مھمات مسلح باشد و بايد با احيای ميليشيای

مرکز عملياتی جنبش برقرار کرده است بدان

شيوۀ کھن ]گارد ملی شيوۀ کھن[ ،که به ضد

کنگره ارائه خواھد کرد .سازمان دھی سريع

کارگران رھبری می شود ،مقابله گردد .جائی

دست کم ارتباط ھای استانی بين مجامع کارگری

که نمی توان جلو تشکيل اين گارد ملی را گرفت

يکی از نخستين ملزومات برای تقويت و تکامل

کارگران بايد بکوشند به صورت مستقل در

حزب کارگران است؛ نتيجۀ فوری سرنگونی

شکل گارد پرولتری با رھبران منتخب و با ستاد

حکومت ھای کنونی انتخابات برای يک ارگان

منتخب ،خود را متشکل کنند؛ بايد بکوشند خود

نمايندگی ملی است .در اين مورد بايد پرولتاريا

را نه زير فرمان مقامات دولتی بلکه زير دستور

مراقب باشد تا:

شوراھای انقالبی محلی ای که کارگران ايجاد

الف( مقامات محلی و مأموران حکومتی تحت

کرده اند قرار دھند .جائی که کارگران در

ھيچ بھانه ای ھيچ بخشی از کارگران را با

استخدام دولت اند بايد خود را به صورت

اقدامات حاد و شديد ]از انتخابات[ طرد و حذف

نيروھای ويژه با رھبران منتخب قرار دھند و يا

نکنند.

به صورت بخشی از گارد پرولتری درآيند.

ب( در ھمه جا کانديداھای کارگران در تقابل

تحت ھيچ بھانه ای نبايد سالح ھا و مھمات را

با کانديداھای بورژوا دموکرات تعيين شوند .تا

تحويل داد و ھر کوششی برای خلع سالح

آنجا که ممکن است اين کانديداھا بايد اعضای

کارگران بايد ناکام گردد و در صورت لزوم اين

اتحاديۀ ]کمونيست ھا[ باشند و ھمۀ وسائل

مقاومت با کاربرد قھر صورت گيرد .محو نفوذ

ممکن برای انتخاب شدن آنھا به کار رود .حتی

بورژوا دموکرات ھا بر کارگران و تقويت

در جاھائی که چشم انداز کاميابی انتخاباتی
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وجود ندارد کارگران بايد کانديداھای خود را

گيرد .اصل مالکيت عمومی در کشاورزی

معرفی کنند تا استقالل خود را حفظ نمايند،

متزلزل
اشتراکی بالفاصله در درون نظام
ِ

نيروی خود را بسنجند و موضع انقالبی خود و

روابط مالکيت بورژوائی به شالودۀ محکمی

ديدگاه ھای حزب خود را به عموم بشناسانند.

دست می يابد .ھمان گونه که دموکرات ھا با

توخالی دموکرات
کارگران نبايد باعبارت ھای
ِ

دھقانان متحد می شوند کارگران بايد با

ھا که مثال می گويند معرفی کانديداھای

پرولتاريای روستائی پيوند اتحاد برقرار کنند.

کارگری باعث تفرقۀ حزب دموکراتيک خواھد

دموکرات ھا يا به طور مستقيم برای استقرار

شد و به نيروھای ارتجاعی بخت پيروزی

جمھوری فدراتيو تالش می ورزند يا اگر نتوانند

خواھد داد گمراه شوند .معنی ھمۀ اين گونه

از جمھوری واحد و تجزيه ناپذير اجتناب نمايند

حرف ھا در تحليل نھائی فريب دادن پرولتاريا

دست کم خواھند کوشيد حکومت مرکزی را با

است .پيشرفتی که حزب پرولتری از طريق

اعطای حداکثر خودمختاری و استقالل ممکن به

عمل مستقل نصيبش خواھد شد بی نھايت مھم

شھرداری ھا و استان ھا فلج نمايند .کارگران

تر از زيانی است که حضور چند نمايندۀ مرتجع

در تقابل با اين طرح نه تنھا بايد برای جمھوری

در ارگان نمايندگی به بار خواھد آورد .اگر

واحد و تجزيه ناپذير آلمان بلکه ھمچنين در

نيروھای دموکراتيک از ھمان آغاز به شيوۀ

درون اين جمھوری برای قاطعانه ترين تمرکز

عمل قاطع و ايجاد وحشت در نيروھای

در دست اتوريتۀ دولتی مبارزه نمايند .آنھا نبايد

ارتجاعی عمل کنند نفوذ مرتجعين در انتخابات

توسط عبارت ھای توخالی دموکراتيک در

از پيش تخريب شده است.

مورد آزادی شھرداری ھا ،خودگردانی و غيره

نخستين موردی که در آن بورژوا دموکرات ھا

گمراه شوند .در کشوری مانند آلمان که اين ھمه

با کارگران وارد درگيری خواھند شد الغای

بازمانده ھای قرون وسطائی وجود دارند که بايد

فئوداليسم خواھد بود .خرده بورژوازی ،مانند

لغو شوند که درآن اين ھمه واليت گرائی وجود

انقالب اول فرانسه ،خواستار آن خواھد بود که

دارد که بايد درھم شکسته شود ،تحت ھيچ

امالک فئودال ھا به مالکيت رايگان دھقانان

شرايطی نبايد تحمل کرد که ھر روستا ،ھر

درآيد؛ يعنی آنھا خواستار جاودانه کردن وجود

شھر و ھر واليت بتواند مانع تازه ای در راه

پرولتاريای روستائی و شکل دادن به طبقه ای

فعاليت انقالبی قرار دھد فعاليتی که تنھا از يک

از دھقانان خرده بورژوا خواھند بود که اسير

نقطۀ مرکزی می تواند با بازده کامل توسعه

ھمان دور فقر و وامداری ای خواھند شد که ھم

يابد .بازسازی وضعيت کنونی که در آن آلمانی

اکنون دھقان فرانسوی را فلج کرده است.

ھا مجبورند در ھر شھر و ھر واليت برای

کارگران بايد ھم به خاطر منافع پرولتاريای

پيشرفت معين و واحدی به طور جداگانه مبارزه

روستائی و ھم به خاطر منافع خودشان با اين

کنند نيز قابل تحمل نيست .آنچه از ھمه کمتر

طرح مقابله کنند .آنھا بايد خواستار اين باشند که

قابل پذيرش است اين است که نظام به اصطالح

امالک مصادره شدۀ فئودال ھا در مالکيت دولت

حکومت محلی آزاد ،شکلی از مالکيت را

بماند و توسط جماعت ھای کارگری ،به

جاودانه کند که از مالکيت مدرن خصوصی

صورت اشتراکی با استفاده از ھمۀ مزايای توليد

عقب مانده تر است و در ھمه جا ناگزير به

در مزارع بزرگ مورد بھره برداری قرار

مالکيت خصوصی تحول می يابد يعنی مالکيت
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کمونی ]مالکيت شھرداری محلی[ با مناقشات

ھمچون قاعده ای مستقر سازند ،نيز فاصله

ناشی از آن بين کمون ھای فقير و غنی .ھمچنين

دارد .يادداشت انگلس برای چاپ [[١٨٨٥

قابل تحمل نيست که اين به اصطالح نظام آزاد

ديدم که چگونه در خيزش بعدی دموکرات ھا به

حکومت محلی در کنار قانون مدنی دولتی،

قدرت خواھند رسيد و چگونه آنھا مجبور

قانون مدنی محلی و اقدامات شديد آن به ضد

خواھند بود اقداماتی کمابيش سوسياليستی مطرح

کارگران را تحميل کند .در آلمان نيز ،مانند

نمايند ،حال پرسيده خواھد شد که کارگران بايد

فرانسۀ سال  ،١٧٩٣وظيفۀ حزب راستين

چه اقداماتی در مقابل آنھا پيش بکشند؟ البته در

انقالبی اجرای جدی ترين تمرکز است ]]امروز

آغاز ،کارگران نمی توانند ھيچ اقدام مستقيما

بايد ياد آوری کرد که اين جمله مبتنی بر يک

کمونيستی را پيشنھاد نمايند .اما روند عملی زير

سوء تفاھم است .در زمان نگارش اين پيام

ممکن است:

] – [١٨٥٠به لطف تحريف گران بناپارتيستی و

 (1در تمام حوزه ھای ممکن دموکرات ھا را

ليبرال تاريخ – چنين پذيرفته شده بود که ماشين

مجبور سازند که با دخالت خود عملکرد نظم

اداری متمرکز فرانسوی را انقالب کبير فرانسه

اجتماعی موجود را مختل نمايند طوری که

آورد و به ويژه کنوانسيون آن را ھمچون

دموکرات ھای خرده بورژوا خود را به خطر

سالحی اجتناب ناپذير و تعيين کننده برای

اندازند ،و تا آنجا که امکان دارد نيروھای مولد

شکست دادن ارتجاع سلطنتی و فدراليستی و

– وسائل حمل و نقل ،کارخانه ھا ،راه آھن و

دشمن خارجی به کار بست .اما امروزه اين

غيره – را در دست دولت متمرکز سازند.

واقعيتی شناخته شده است که در تمام دوران

 (٢کارگران بايد پيشنھادھای دموکرات ھا را تا

انقالب ]فرانسه[ تا  ١٨برومر ] ٩نوامبر

انتھای منطقی شان پيش ببرند )دموکرات ھا در

 [١٧٩٩ادارۀ عمومی دپارتمان ھا ،برزن ھا و

ھر حال به شکل رفرميستی و نه انقالبی عمل

کمون ھا متشکل از مقامات انتخابی توسط اھالی

خواھند کرد( و اين پيشنھادھا را به حملۀ مستقيم

بود که در چارچوب قوانين عمومی دولتی از

به ضد مالکيت خصوصی تبديل نمايند .مثال اگر

آزادی کامل بھره مند بودند؛ و اين حق تعيين

خرده بورژوازی بازخريد راه آھن و کارخانه

سرنوشت استانی و محلی ،مانند آنچه در آمريکا

ھا ]توسط دولت[ را پيشنھاد می کند ،کارگران

می گذرد ،دقيقا به نيرومندترين اھرم انقالب

بايد مصادرۀ کارخانه ھا و راه آھن توسط دولت

تبديل شد تا آنجا که ناپلئون بالفاصله پس از

بدون پرداخت غرامت مالکيت به مرتجعين را

کودتايش در  ١٨برومر ،با شتاب نظام

مطرح نمايند .اگر دموکرات ھا ماليات تناسبی

فرمانداری را که ھنوز در زمان ما ادامه دارد

]به نسبت ثروت و درآمد[ را پيشنھاد می کنند

جانشين آن کرد ،نظام فرمانداری ای که از آغاز

کارگران بايد خواھان ماليات تصاعدی باشند؛

ابزار ارتجاع بود .اما به ھمان اندازه که خود

اگر دموکرات ھا ماليات تصاعدی ماليمی

َگردانی استانی و محلی با تمرکز سياسی ملی در

پيشنھاد می کنند کارگران بايد ماليات تصاعدی

تضاد نيست ،با خودخواھی تنگ نظرانۀ

با چنان شيب تندی مطرح نمايند که سرمايۀ

کانتونی يا کمونی که در سويس برای ما تکان

بزرگ را به انھدام بکشاند؛ اگر دموکرات ھا

دھنده است و جمھوری خواھان فدراتيو آلمان

خواھان تنظيم وام ھای دولتی ھستند کارگران

می خواستند در سال  ١٨٤٩آن را در آلمان

بايد خواستار اعالم ورشکستگی ملی شوند .بدين
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سان خواست ھای کارگران بايد بر حسب

روزنامۀ آلمان به حساب می آمد و مورد حملۀ روزنامه

اقدامات دموکرات ھا و امتيازاتی که می دھند

ھای حکومتی بود .مارکس گزارشگر آن روزنامه در
لندن بود.

تنظيم گردد.
 (٣گرچه کارگران آلمان نمی توانند بدون گذار

- ۵

»فرياد جنگی« را به جای

battle cry

انگليسی cri de guerre ،فرانسوی و Schlachtruf

از يک تکامل انقالبی طوالنی قدرت را به دست

آلمانی قرار داده ايم .اين واژه ھای انگليسی ،فرانسوی و

گيرند و منافع طبقاتی خود را تحقق بخشند ،اين

آلمانی اساسا دو معنی دارند يکی به معنی کلمه يا جمله

بار می توانند دست کم مطمئن باشند که نخستين

يا خروشی که مضمون و انگيزۀ کلی جنگ يا نبردی را

پردۀ درام انقالبی آينده با پيروزی مستقيم طبقۀ

بيان می کند و ديگری به معنی کلمه ،جمله يا خروشی

آنان در فرانسه مصادف خواھد بود و توسط آن
تسريع خواھد شد .اما خود آنھا بايد بيشترين سھم

که يک لشکر را از لشکرھای ديگر متمايز می سازد و
نوعی رمز يا کلمۀ شناسائی بين افراد يک لشکر يا يک
جبھۀ جنگ است .به نظر می رسد که در متن باال ھر

را در پيروزی نھائی خود از طريق آگاھی از

دو معنی مورد نظر مارکس و انگلس بوده است از اين

منافع طبقاتی شان ،با اجازه ندادن به اينکه

رو ھر دو معنی را در ترجمۀ متن درج کرده ايم.

توسط عبارت پردازی ھای رياکارنۀ خرده

)مترجم فارسی(

بورژوازی گمراه شوند و حتی يک دقيقه در
ضرورت حزب سازمان يافتۀ مستقل پرولتاريا
شک داشته باشند ،ادا نمايند .فرياد جنگی )(٥

آنان بايد چنين باشد :تداوم انقالب ]انقالب
مداوم[.

مزد کمتر از يک سوم خط فقر به قيمت
قربانی شدن در اعماق معادن ايران
شيده رخ فروز

پانوشت ھا
 - ١واحد سازمانی اتحاديۀ کمونيست ھا »ھسته يا جمع«
] [Gemeindeبود که شامل  ٣تا  ٢٠عضو می شد.
محفل ] ٢ ، [Kreisتا  ١٠ھسته را در بر می گرفت.
٢

 -اتحاد مقدس ،اتحاد ارتجاعی پادشاھی ھای اروپا در

سال  ١٨١۵مرکب از روسيۀ تزاری ،اتريش و پروس
برای حذف جنبش ھای انقالبی در کشورھای مختلف و
حفظ سلطنت ھای فئودالی در آنھا بود .منظور از بابل
انقالبی پاريس است.

صحنه ھای تيراندازی مستقيم و وحشيانۀ پليس

 -منظور مبارزه برای قانون اساسی امپراتوری است

آفريقای جنوبی بر روی کارگران ژنده پوش و

که مجلس ملی در  ٢٨مارس  ١٨۴٩در فرانکفورت آن

گرسنۀ اعتصابی معدن ماريکانا ،بی شک خاطرۀ

را تصويب کرد .اکثر دولت ھای آلمان آن را رد کردند و

مبارزۀ کارگران مس خاتون آباد کرمان و کشتار

٣

در مه و ژوئن ھمان سال قيامی در دفاع از آن در بادن و
االتينات رخ داد .اما مجلس فرانکفورت ھيج دفاعی از

قيام کنندگان به عمل نياورد .انگلس در انقالب و ضد

خونين آنان و خانواده ھايشان توسط جمھوری
اسالمی را در ذھن کارگران ايران زنده می کند.

انقالب در آلمان ،اين جنبش را در مقالۀ مبارزه برای

معادنی که در آنھا تنھا سود سرشار از استخراج

قانون اساسی امپراتوری در آلمان بررسی کرده است.

مواد کانی شان ،توجه را برمی انگيزد و شرايط

 -٤مجلۀ نوين اُدر ،يک روزنامۀ بورژوا دموکراتيک

کار و زندگی کارگرانی که در اعماق زمين با

آلمانی بود که در برسلو )وروکالو( از سال  ١٨۴٩تا

مرگ و زندگی خود ،سود و ثروت آفرين اند،

 ١٨۵۵منتشر می شد .در سال ھای  ١٨۵٠راديکال ترين
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پنھان مانده است .شرايط کاری که يکی از

جانی فراوانی مواجه ھستند" ،اظھار داشت :در

باالترين ميزان ھای مرگ و مير و حوادث کار

ھر روز طی  ٢شيفت  ۶ساعته مشغول به کار

را برای کارگران فاقد ايمنی دربر دارد .شغل

ھستند و در اين مدت زمانی در عمق  ٣٠٠متری

سخت و طاقت فرسايی که درصد کمی از افراد

زمين می مانند که ھر لحظه ممکن است با

حاضر به انجام آن می شوند اما در شرايط امروز

ريزش زمين و خطرات ناشی از آن مواجه شوند.

بخش قابل توجھی از بازار کار کشور را به خود

وی بيماری ھای پوستی ،تنفسی و ناراحتی ھای

اختصاص داده است .تصور اينکه کار در معادن

چشمی را به دليل قرار داشتن در معرض

مزايا و حقوق مناسب تری دارد ،خيالی باطل

گازھای سمی و گرد ذغال سنگ و ھمچنين ذرات

است .بھتر است از خود معدن کاران بشنويم:

معلق موجود در معدن را از مھم ترين آسيب ھای

»ھر کارگر معدن برای  ١٢ساعت کار در روز

جسمی ناشی از کار طاقت فرسا در معادن

حدود  ٣۴ھزار تومان و برای  ٢۴٠ساعت کار

برشمرد  ...با وجود کار در دوشيفت  ۶ساعته

در ماه  ۴٠٠ھزار تومان حقوق می گيرد!«

سخت در ھر روز حقوق پرداختی به آنھا فقط به

)آفتاب يزد(٩١/۵/١٧ -

ميزان مصوبه شورای عالی کار و کمتر از ۴٠٠

اين کارگران يکی از محروم ترين بخش ھای

ھزارتومان در ماه است!« )ھمانجا(

کارگری ايران محسوب می شوند .واقع شدن
معادن در نقاط دور از شھرھا و کار در اعماق
زمين و واگذاری بسياری از معادن به پيمانکاران
خصوصی و پشتيبانی دولت از آنھا ،از يک سو
زمينه ساز استثمار مطلق کارگران با افزايش ۴
ساعت به روزانۀ کار  ٨ساعته و دريافت مزدی
کمتر از يک سوم خط فقر و از سوی ديگر
تحميل شرايط اسفبار کار به آنان است» :کم
توجھی به نيروی کار شاغل در معادنی مانند

کارفرمايان دولتی پا به پای پيمانکاران

ذغال سنگ ،واگذاری امور به پيمانکاران و عدم

خصوصی و با باز گذاشتن دست آنان ،با ناديده

اجرای قوانين حمايتی در مورد شاغالن اين

گرفتن ايمنی و بھداشت و ميزان باالی حوادث

بخش ،در مواردی باعث ايجاد آسيب ھای فراوان

ناشی از کار ،تنھا به دنبال کاھش ھزينه ھا و

به نيروی کار می شود که اغلب از ديد دستگاه

افزايش سود ھستند و به تباھی و قربانی ساختن

ھای نظارتی نيز دور می ماند) «.ھمانجا(

کارگران معادن مشغولند» :پيمانکاری ھا در

خطرات جانی ھنگام کار در ساعات طوالنی و

بخش معدن زمانی شروع شد که کار خاصی

آسيب ھای جسمی و روحی به بھای دريافت مزد

برای ارتقای سطح ايمنی و بھداشت کار در

حداقل رسمی که بسيار پائين تر از حداقل سطح

کارگاه ھا نشده بود و متأسفانه دولت نتوانست در

معيشت يک خانوار شھری است ،شرايط کار

اداره نيروی کار بخش معدن به وظيفه خود عمل

کارگران معدن را تشکيل می دھد» :اين کارگر

کند ... .به دنبال کاھش ھزينه ھا رفتن و افزايش

شاغل در معدن ذغال سنگ با تأکيد بر اينکه

سود توسط پيمانکاران بخش معدن باعث تضييع

"ھمواره در زمان انجام کار با خطرات و مسائل

حقوق نيروی کار شده است .دولت معموال به
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صورت  ۵و  ١٠ساله معادن را به پيمانکاری ھا

عنوان

واگذار می کند و با اينکه معافيت ھايی نيز از

برخورداری از زندگی شايستۀ انسان متمدن و

سوی دولت برای بخش خصوصی در نظر گرفته

مدرن امروزی دارند .برای پايان دادن به تباھی

می شود ،اما در نھايت نيروی کار شاغل در اين

جسمی ،روانی و فکری و افزايش توان مبارزه

بخش قربانی می شود) «.ھمانجا(

برای اين زندگی ،راه ديگری جز درھم شگستن

حتی ھمين قانون کار جمھوری اسالمی که دارای
ماھيت ضد کارگری است  -و ما قبال به طور
مشروح دربارۀ آن مقاله ای زير عنوان »انتخاب
قانون کار بد و بدتر« در شماره ھای  ۴و ۵
نشريۀ خيزش نوشته ايم  -تنھا روی کاغذ وجود

زحمتکشان

سازندۀ

کشور

حق

حاکميت رژيم اسالمی و سرمايه داران و
زمينداران در ايران نمانده است .تنھا خود
کارگران قادرند که با قدرت انقالبی ِ دولت
شورائی کارگران و زحمتکشان ،اين بستر را
فراھم سازند.

دارد .در غياب ھرگونه بازرسی دستگاه ھای
نظارتی ،سرمايه داران زالو صفت با افزايش
ساعات روزانۀ کار و ناديده گرفتن قانون مصوب
رژيم خود ،در معادن به مکيدن شيرۀ جان
کارگران و رقم زدن حوادث تلخ برای آنان و
خانواده ھايشان ،به تجارت سودآور خود که
ھمراه با سوداگری مرگ است ادامه داده و
قربانی می گيرند» :طبق قانون کار ،افراد در
مشاغل عادی بايد روزانه  ٨ساعت کار کنند و
اين ميزان در مورد کارگران مشاغل سخت و
زيان آور به ميزان  ۶ساعت در ھر روز است،
البته در برخی مواقع خاص اين ميزان نيز قابل
کاھش است ،اما  ٢شيفت  ۶ساعته در روز در

برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه جانبۀ

ھيچ کجای قانون وجود ندارد ... .ھم اکنون

انقالبيان پرولتری نيازمنديم

باالترين ميزان مرگ و مير نيروی کار پس از
ساختمان در بخش معدن اتفاق می افتد «...

ruwo.iran@gmail.com

)ھمانجا(
کارگران معادن ايران سال ھاست که در
اعتراض به شرايط غير انسانی کار و زندگی
خود به مقابله با سرمايه داران حاکم و دولت
حامی شان دست زده و سينه ھايشان آماج گلولۀ
جانيان حاکم قرار گرفته است .آنان در اعماق
معادن و در جاده ھا و خيابان ھا قربانی گرديده
اند .حال آنکه خود و اعضای خانوادۀ شان به
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معدنکاران اعتصابی النمين در پايان اين

درس ھائی از جنبش اعتصابی
معدنکاران آفريقای جنوبی

اعتصاب دشوار ،خونين و طوالنی ،احساسی در
مجموع پيروزمندانه دارند .چنين احساسی از
برخی جھات درست است :زيرا کارگران با
پايداری در مقابل سرکوب و کشتار توسط پليس،
دستگيری ھای وسيع ،تھديد کارفرما به اخراج
کارگران در صورت از سرنگرفتن کار ،متھم
کردن بی شرمانۀ کارگران بر پايۀ »قانون سنتی«
بازمانده از دورۀ آپارتايد به کشتار رفقای

سھراب شباھنگ
مھر ١٣٩١

اعتصابی خود ،کشتاری که توسط پليس مزدور
سرمايه صورت گرفت ،تھديد کارگران به
اقدامات شديدتر پليسی و ھشدار به آنھا برای

اعتصاب بزرگ کارگران معدن طالی سفيد

بازگشت به کار توسط شخص ژاکوب زوما

النمين ،واقع در روستنبورگ آفريقای جنوبی ،که

رئيس جمھور آفريقای جنوبی و وزير دادگستری

اساسا برای افزايش مزد در تاريخ  ١٠اوت

رژيم ،تالش ھای اتحاديۀ ملی معدنکاران برای

 ٢٠) ٢٠١٢مرداد  (١٣٩١آغاز شده بود پس از

بازگرداندن کارگران به سر کار و پذيرفتن

درگيری ھای خونين که به کشته شدن ۴۴

مذاکراتی که اين اتحاديه قبال با کارفرما انجام

معدنکار و دستگيری بيش از  ٢٧٠کارگر و

داده بود و غيره ،آری کارگران با پايداری در

زخمی شدن صدھا تن انجاميد به مدت  ۶ھفته

برابر ھمۀ اين موانع توانستند به بخشی از

ادامه يافت و در تاريخ  ١٨سپتامبر  ٢٠١٢پس از

خواست ھای خود دست يابند.

مذاکرات طوالنی و دشوار »کميسيون آشتی،
ميانجی گری و داوری ) «CCMAمرکب از
نمايندگان کارفرما – شرکت انگليسی چند مليتی
النمين ،-وزارت کار آفريقای جنوبی ،نمايندگان
سنديکاھا و نمايندگان کارگران اعتصابی و برخی
اعضای کليسا( پس از توافق بر افزايش مزدی
در حدود  ٢٢درصد به پايان رسيد .ھمچنين
توافق شد که به کارگران مبلغ ٢٠٠٠

راند

آفريقای جنوبی )معادل  ٢۴٠دالر( بابت روزھای
اعتصاب بپردازند .اين افزايش مزد ھرچند از
سطح مزدی که کارگران به خاطر آن دست به
اعتصاب زدند کمتر است اما با توجه به نرخ
تورم  ۶تا ٧

درصدی در آقريقای جنوبی،

افزايش مزد حقيقی و قابل مالحظه ای است.

دستاورد مھم ديگر کارگران در اين نبرد طبقاتی،
دستاوردی که از افزايش مزدھا نيز مھم تر است،
آشکار شدن اين واقعيت است که کارگران در
صورت اتحاد و پايداری و داشتن ھدفی روشن که
بدان پای بند باشند قادر خواھند بود در برابر
صف متحد کارفرمايان ،دولت سرمايه داری و
اتحاديه ھای سازشکار و يا سھيم در قدرت و
استثمار» ،خيرخواھان ،اصالح طلبان و مصالحه
جويان« رنگارنگی که به دنبال خاموش کردن
شعلۀ مبارزۀ طبقاتی و آشتی دادن کار و سرمايه
ھستند ،از جمله به اصطالح »حزب کمونيست«
آفريقای جنوبی که شريک و متحد حزب
بورژوائی حاکم يعنی »کنگرۀ ملی آفريقا« و
دنباله رو برنامه و سياست آن حزب است،
مقاومت کنند ) .(١در اين مبارزه ،چنان که در
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مقالۀ »زمينه ھای طبقاتی کشتار سبعانۀ

ملی آفريقا ،شريک و متحد حکومت اند و غالبا با

آفريقای جنوبی ،خيزش شماره

کارفرما نيز پيوند نزديک و زد و بند دارند )به

 «١٣بيان کرديم اتحاديۀ ملی معدنکاران

طور مثال ،سيريل رامافوزا از بنيانگذاران

) ،(NUMکنگرۀ اتحاديه ھای کارگری آفريقای

اتحاديۀ ملی معدنکاران ،که اکنون سرمايه دار

جنوبی ) (COSATUو حزب کمونيست آفريقای

بسيار بزرگی است ،جزء مديران غير اجرائی

جنوبی ) (SACPاز سياست دولت و سرکوب

النمين است( .بدين سان چيزی که از نظر اتحاديۀ

پليسی حمايت کردند يا در مقابل سرکوب خونين

ملی معدنکاران »صالح کارگران« است نمی

پليسی سياست سکوت را برگزيدند .آنھا در

تواند جز خاموش کردن مبارزۀ طبقاتی مستقل

عوض ،نوک تيز حملۀ خود را به سمت کارگران

کارگران باشد ،نمی تواند چيزی جز کوشش برای

اعتصابی و اتحاديۀ کارگری »اقليت« ،يعنی

جاودانه کردن کار مزدی و ادامۀ استثمار و تشديد

اتحاديۀ کارگران معدن و ساختمان )(AMCU

آن – که روند عادی و اجتناب ناپذير سرمايه

که رھبران آن حدود  ١٠سال پيش از اتحاديۀ ملی

داری است – باشد.

معدنکاران انشعاب کرده و يا به قول اين اتحاديه

بدين سان اتحاديۀ ملی معدنکاران با حرکت

از آن اخراج شدند برگرداندند .اتحاديۀ کارگران

مستقل کارگران ،حرکتی که بيرون از

معدن و ساختمان که خود را »غير کمونيست« و

»سرپرستی« اين اتحاديه و مذاکرات او با

»غير سياسی« اعالم می کند در سال ھا و ماه

کارفرما باشد ،مخالف است .جالب است توجه

ھای اخير به خاطر سياست سازشکارانۀ اتحاديۀ

شود که اتحاديۀ ملی معنکاران با توافق اخير

ملی معدنکاران توانسته است رشد کند و بخشی

)توافق  ١٨سپتامبر »کميسيون آشتی ،ميانجی

از اعضادی اتحاديۀ ملی معدنکاران را به خود

گری و داوری«( که منجر به افزايش ٢٢

جذب نمايد .اين اتحاديه می کوشد در روند

درصدی مزد کارگران شد ابراز مخالفت کرد

مذاکرات و پيمان ھای دسته جمعی نقشی داشته

)در حالی که خود قبال افزايش مزد کمتری را در

باشد و اين عرصه در انحصار اتحاديۀ ملی

مداکرات با النمين پيشنھاد کرده بود( .علت

معدنکاران باقی نماند .برای دست يابی به اين

مخالفت اتحاديۀ ملی معدنکاران با توافق اخير اين

ھدف يا به طور جداگانه با کارفرما وارد مذاکره

است که چنين توافقی »می تواند به ناآرامی ھای

می شود و يا با حمايت از خواست ھای برخی از

بيشتری در معادن طالی سفيد منجر شود« .بدين

کارگران می کوشد مبارزات آنان را به اھرم

سان ظاھرا اتحاديۀ ملی معدنکاران از اين بيم

فشاری برای ارتقای موقعيت خود تبديل کند.

دارد که کارگران معادن ديگر نيز برای افزايش

اتحاديۀ ملی معدنکاران تالش دارد موقعيت برتر

مزد دست به اعتصاب بزنند! )البته از ژانويۀ

خود در مذاکرات دست جمعی و به طورکلی در

 ٢٠١٢تاکنون ،عالوه بر النمين ،اعتصاب ھای

روابط بين کارگر و کارفرما را حفظ کند و از

زيادی در معادن طال ،طالی سفيد و ديگر معادن

باالی سر کارگران چيزی را که خود اين اتحاديه

آفريقا رخ داده که منجر به ضرب و شتم،

»صالح کارگران« می داند به پيش ببرد .اما

دستگيری و کشته شدن کارگران شده است .يکی

رھبران اصلی اين اتحاديه ھم به طور مستقيم و

از اين اعتصابات روز  ١٨سپتامبر در معدن

ھم از طريق کنگرۀ اتحاديه ھای کارگری افريقای

طالی سفيد متعلق به شرکت آنگلو امريکن

معدنکاران در

جنوبی و نيز از طريق حزب کمونيست و کنگرۀ
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پالتينيوم رخ داد که در آن پليس گاز اشگ آور به

ترسند که بپرسند چرا کارگران خط مشی اتحاديۀ

روی کارگران شليک کرد(.

ملی معدنکاران را نمی پذيرند؟ چرا به قول آنھا

گوده مانتاش ،از رھبران حزب کمونيست
ِ
آفريقای جنوبی و معاون ژاکوب زوما ،نيز در
اين بيم با رئيس اتحاديۀ ملی معدنکاران شريک
است و می گويد که اين توافق ،کشور را در
»مسير خطرناکی« قرار داده است .سنزنی
زوکوانا  Senzeni Zokwanaرئيس اتحاديۀ
ملی معدنکاران و يکی از رھبران حزب
کمونيست آفريقای جنوبی ،به روزنامۀ سووتان
 Sowetanگفت علت مخالفت او با توافق ١٨
سپتامبر اين است که »]اين توافق[ آيندۀ
ساختارھای رسمی مذاکره را به خطر انداخته
است «.او می گويد »اگر کارگران قادر باشند
منافع ]افزايش مزد[ ھنگفتی از طريق زير پا
گذاشتن روند ]رسمی مذاکرات اتحاديه و
کارفرما[ به دست آورند ،ديگر کدام کارگر
خواھان اين خواھد بود که از طريق مذاکرات
رسمی اقدام کند؟« ) .(٢رھبران اتحاديۀ ملی
معدنکاران و به طور کلی اتحاديه ھای ھمکار و
پيرو بورژوازی از »اعتصاب غير قانونی« يا
»اعتصاب وحشی  «wildcat strikeبيم دارند
چون اين اعتصاب ھا را نمی توانند يا به سختی
می توانند کنترل کنند و از آنھا برای پيشبرد
مقاصد فرقه ای )سکتاريستی( و گروھی خود
بھره گيرند.
اينھا از خود نمی پرسند ،يا به نفعشان نيست
بپرسند که آيا ھدف اتحاديه بايد حفظ »روندھا و
ساختارھای رسمی مذاکرات با کارفرما« باشد يا
تأمين منافع و خواست ھای اقتصادی ،سياسی و

به »اعتصاب وحشی يا به اصطالح غير قانونی«
روی می آورند؟ چرا مسئوالن اين اتحاديه را از
دفترھايشان در محيط کار بيرون می کنند و در
اين دفترھا را می بندند؟ چرا کارگران زيادی
عضويت در اين اتحاديه را رھا می کنند؟ چرا
حرکت و خواست ھای اتحاديه از حرکت و
خواست ھای کارگران عقب تر است؟ و چرا
اتحاديۀ ملی معدنکاران نه تنھا خود را دست کم با
کارگران و خواست ھايشان ھمراه نمی کند بلکه
می کوشد کارگران را به عقب بکشد؟ بی شک
اگر کارگران چنين پرسش ھائی بکنند و رھبران
اين اتحاديه ھا مجبور به پاسخ گوئی باشند ،آنھا
بحث »منافع ملی« ،ضرورت رشد اقتصادی
کشور ،تشويق شرکت ھای خارجی به سرمايه
گذاری در آفريقای جنوبی ،وضعيت بحران
اقتصادی و ضرورت دفاع از »انقالب
دموکراتيک ملی«) ،نامی که کنگرۀ ملی آفريقا و
حزب کمونيست به روند انتقال قدرت در سال
 ١٩٩٤و حذف آپارتايد داده اند( و غيره را به
پيش خواھند کشيد .ما در زير به طور خالصه به
اين موارد خواھيم پرداخت اما پيش از آن نگاھی
به تحول اجتماعی – اقتصادی آفريقای جنوبی در
 ١٨سال گذشته بياندازيم.
انتقال قدرت سياسی از حزب ملی آفريقا )حزب
طرفدار جدائی نژادی سفيدپوستان نژاد پرست در
آفريقای جنوبی( به گنگرۀ ملی آفريقا )به رھبری
نلسون ماندال( در سال  ١٩٩٤به چند تحول
انجاميد:

فرھنگی کارگران از طريق عمل مستقل خود

حذف جدائی نژادی و انتقال قدرت سياسی به

کارگران و تنظيم خط مشی اتحاديه براساس

»اکثريت« از طريق آرای عمومی که در واقع به

خواست ھا و عمل مستقل کارگران؟ آنھا از خود

معنی انتقال قدرت سياسی به کنگرۀ ملی آفريقا و

نمی پرسند يا به نفعشان نيست که بپرسند يا می

متحدان او بود .کنگرۀ ملی آفريقا يک حزب
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سياسی ريشه دار در آقريقای جنوبی است که با

گشت .در ھمين سال ھا شوروی سابق و

شعار لغو جدائی نژادی و تبعيض نژادی تقريبا از

جمھوری دموکراتيک آلمان )آلمان شرقی( نيز

آغاز دھۀ نخست سدۀ بيستم به طور علنی و مخفی

کمک ھائی به کنگرۀ ملی آفريقا کردند و شماری

در آفريقای جنوبی با قدرت سياسی سفيدپوستان

از کادرھای کنگرۀ ملی آفريقا به آلمان شرقی

حاکم مبارزه می کرد .پايگاه اجتماعی اين حزب

رفت و آمد داشتند و برخی در آنجا تحصيل

اساسا روشنفکران و دانشجويان و بخش ھائی از

کردند.

اليه ھای متوسط و پائين سياه پوستان شھری و
روستائی بود .در دھه ھای آخر قدرت رژيم نژاد
پرست آفريقای جنوبی ،بورژوازی سياه پوست به
رغم محدوديت ھای زيادی که اين رژيم برای آن
به وجود آورده بود تا حدی رشد کرد و اين رشد
به ويژه پس از شورش سووتو در سال  ١٩٧٦و
کاھش يک رشته محدوديت ھای کسب و کار
برای بنگاه ھای سياه پوستان افزايش يافت ).(٣
البته رشد بورژوازی سياه پوست تغييری اساسی
در موقعيت فرودست او نسبت به بورژوازی
سفيد پوست و تا حدی ھندی و رنگين پوست به
وجود نياورد .بدين سان بورژوازی نوپای سياه
پوست که جائی در احزاب نژاد پرست سفيد
پوست برای خود نمی ديد و ضرورت دست يابی
به قدرت سياسی يا دست کم سھيم شدن در آن را
احساس می کرد به کنگرۀ ملی آفريقا نزديک شد.
کنگرۀ ملی آفريقا به ويژه از سال ھای  ١٩٥٠به
بعد ،عالوه بر مخالفت با جدائی و تبعض نژادی،
از طريق تبليغ حکومت مردم ،برابری زن و
مرد ،برابری مليت ھای مختلف ،آزادی بيان و
تشکل ،و يک رشته شعارھای اقتصادی و
اجتماعی مانند ملی کردن معادن و صنايع
انحصاری و بانک ھا ،اصالحات ارضی )در
آن کشتگر( ،آموزش و بھداشت
مفھوم زمين از ِ
عمومی ،بھبود وضع مسکن و غيره و رفع موانع
آزادی کسب و کار در ھمۀ نقاط کشور برای ھمه
و غيره وارد عرصۀ مبارزه شد ) .(٤از سال ھای
 ١٩٧٠به بعد بين اين حزب و حزب کمونيست
آفريقای جنوبی ارتباط و ھمکاری نزديک برقرار

پس از انتقال قدرت در سال  ،١٩٩٤جدائی
نژادی و امتيازات ويژۀ سفيد پوستان از ميان
رفت و آزادی انتخابات و آزادی بيان و تشکل و
غيره در حد معمول کشورھای سرمايه داری
برقرار شد .اما برتری اقتصادی اقليت سفيد
پوست ،به ويژه بورژوازی سفيد پوست ھمچنان
باقی ماند و شعارھای کنگرۀ ملی آفريقا و متحدان
او ،حزب کمونيست و کنگرۀ اتحاديه ھای
کارگری آفريقای جنوبی در مورد ملی کردن
معادن و صنايع انحصاری و بانک ھا ،اصالحات
ارضی و غيره کنار گذاشته شد و سياست ھای
خصوصی سازی جای آنھا را گرفت .ھمچنين
برنامه ای با ھدف »تبعيض اقتصادی مثبت« به
نفع سياه پوستان »به نام »تقويت اقتصادی سياه
پوستان«

)

Economic

Black

 (Empowerment, BEEزمينه ھائی برای
رشد بورژوازی سياه پوست از طريق نه تنھا لغو
موانع سرمايه گذاری و کسب و کار سرمايه
داران سياه پوست بلکه ھمچنين از راه کمک ھای
مالی و اقتصادی دولتی و اعطای قراردادھا و
پروژه ھای دولتی به آنھا به ويژه به افراد وابسته
به مقامات حاکم دولتی و حزبی فراھم شد .ما در

مقالۀ زمينه ھای طبقاتی کشتارسبعانۀ معدنکاران
در آفريقای جنوبی به شکل گيری بورژوازی
بوروکرات جديدی در آفريقای جنوبی در کنار
بورژوازی سفيد پوست و ھندی و رنگين پوست
اشاره کرديم و چند نمونه از عناصر شاخص اين
بورژوازی بوروکراتيک را که از طريق دست
يابی به قدرت سياسی و با تکيه بر آن به مالکيت
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سرمايه و ثروت دست يافته اند نام برديم .ھيأت

»استثنائی« ھم که اين دو سازمان »چپ« در

حاکم در آفريقای جنوبی متکی بر اين بورژوازی

نظر گرفته اند بی مورد و نابجا است.

نوپای بوروکراتيک است که عالوه بر کمک ھای
مالی و اقتصادی دولتی و اعطای قراردادھا و
پروژه ھای دولتی از رشوه و باج سبيل در حوزۀ
معامالت دولتی ،به ويژه معامالت تسليحاتی ،و
سرمايه گذاری خارجی و غيره بھره می برد .در
خود آفريقای جنوبی اصطالح tenderpreneurs
)قرارداد ربايان( را در مورد اين بخش منتفع از
کمک ھای دولتی و قراردادھای دولتی به کار می
برند .البته بورژوازی سياه پوست ھنوز در
مقايسه با بورژوازی سفيد پوست آفريقای جنوبی
ضعيف و کم سرمايه است .طبق يک بررسی
»بخش قابل مالحظه ای از دارائی ھای آفريقای

حتی ژاکوب زوما ھم در کنفرانس سياست گذاری
کنگرۀ ملی آفريقا که در تاريخ  ٢۶ژوئيۀ ٢٠١٢
برگزار شد قبول دارد که روابط اقتصادی در
آفريقای جنوبی طی  ١٨سال گذشته ،يعنی از
زمان سقوط رژيم آپارتايد تاکنون ،تغيير نکرده
اند .زوما در آنجا می گويد »روابط اقتصادی در
آفريقای جنوبی به طور غالب تغيير نکرده اند و
روابط قدرت اقتصادی دوران آپارتايد به طور
عمده دست نخورده باقی مانده اند .مالکيت اقتصاد
ھنوز اساسا در دست مردان سفيد پوست است
ھمان گونه که ھمواره بوده است«.

جنوبی به سرآمدان ]نخبگان[ "تقويت اقتصادی

بحران اقتصادی عميق در آفريقای جنوبی و رشد

سياه پوستان" منتقل شده اما اين انتقال ھا حتی در

ناچيز اقتصادی در دھۀ گذشته و شکست سياست

اوج خود کمتر از آنی ھستند که به نظر می

ھای نوليبرالی که خود مقامات دولتی ھم بدان

رسند ....کل ارزش قراردادھای "تقويت اقتصادی

اعتراف می کنند )ھر چند بسياری شان جزء

سياه پوستان" حدود  ٣٠ميليارد دالر است در

مجريان آن بوده اند( زمينه ھائی برای تقويت

حالی که ارزش کل منابع بخش خصوصی به

حرکت به سمت سرمايه داری دولتی – که ھم در

 ٧٠٠ميليارد دالر می رسد« ).(۵

بخشی از کنگرۀ ملی آفريقا و ھم در متحدان او

حزب کمونيست آفريقای جنوبی و کنگرۀ اتحاديه
ھای کارگری آفريقای جنوبی در بيانيۀ
مشترکشان که در تاريخ  ٢٩اوت  ٢٠١٢صادر
شده می گويند» :در آفريقای جنوبی بيکاری ،فقر
و نابرابری به شکلی ساختاری و عميق باقی

وجود دارد – به وجود آورده است .روشن است
که سرمايه داری دولتی ،که بی شک در آفريقای
جنوبی به تقويت بورژوازی بوروکراتيک موجود
می انجامد ،مشکلی از کارگران و زحمتکشان اين
کشور حل نخواھد کرد(۶) .

مانده اند؛ طی  ١٨سال دموکراسی ،روابط

البته ھم در درون کنگرۀ ملی آفريقا و ھم متحدان

مالکيت تغييری نيافته اند جز در مورد شمار

او )حزب کمونيست و کنگرۀ اتحاديه ھای

اندکی سياه پوست برگزيده «.اينکه شمار اندکی

کارگری آفريقای جنوبی( جريان ھائی مخالف

سياه پوست به مالکيت وسايل توليد و ثروت دست

حرکت به سمت سرمايه داری دولتی و ملی کردن

يافته اند به ھيچ رو نبايد به معنی تغيير روابط

صنايع و معادن و بانک ھا و غيره وجود دارد و

مالکيت ،که شکل حقوقی روابط توليدی است،

در شرايط کنونی نمی توان گفت که گذار به

سر صاحبان وسايل
گرفته شود ،زيرا سخن بر ِ
توليد است و کسانی که فاقد آن ھستند )فارغ از

سرمايه داری دولتی قطعی است اما اين گذار
بيانگر يکی از راه ھای پيش پای ھيأت حاکم

اينکه رنگ پوستشان چيست( .از اين رو
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آفريقای جنوبی و بخشی از بورژوازی اين کشور

بورژوازی شده اند .دنباله رو حکومتی که پايه

به شمار می رود.

ھای اصلی آن را بورژوازی بوروکراتيک،

بدين سان در يک کالم می توان گفت که تحول
سياسی  ١٩٩۴يعنی انتقال قدرت سياسی از حزب
ملی آفريقا به کنگرۀ ملی آفريقا و حذف آپارتايد
که حزب کمونيست آفريقای جنوبی و کنگرۀ ملی
آفريقا نام انقالب دموکراتيک ملی بر آن نھاده اند

دستگاه پليسی سرکوبگر و ميليتاريزه )به اذعان
خود حزب کمونيست آفريقای جنوبی( و سيستم
اطالعاتی  -امنيتی تشکيل می دھد .حکومتی که
از فساد و سوء استفاده از اموال عمومی و
ھمکاری با باندھای تبھکار نيز ابائی ندارد.

تغييری در وابط توليدی و روابط طبقاتی به
وجود نياورد .رفع تبعيض نژادی به ھيج رو
تضادھای طبقاتی را از بين نبرد بلکه تشديد کرد.
برقراری نسبی آزادی بيان و تشکل – به رغم
سرکوب و کشتار پليسی – زمينۀ گسترش مبارزۀ
طبقاتی کارگران را فراھم کرد .مبارزۀ طبقۀ
کارگر مبارزه ای به ضد بورژوازی اعم از
سفيدپوست ،سياه پوست ،ھندی و رنگين پوست،
خصوصی يا دولتی ،داخلی يا خارجی است .حتی
اگر بتوان به انتقال قدرت سال  ١٩٩۴در آفريقای
جنوبی نام انقالب نھاد ،اين »انقالب«» ،انقالبی
بورژوائی از نوع کھن« است يعنی انقالبی است
که به بسط و تحکيم سلطۀ بورژوازی انجاميده
است انقالبی است که رھبری آن با بورژوازی
بود که کارگران و احزاب و سازمان ھای
کارگری را به دنبال خود کشاند تا به قدرت دست
يابد و اين قدرت را تحکيم کند .کنگرۀ ملی آفريقا
چنان که بارھا گفته ايم حزبی بورژوائی است
ھرچند شمار زيادی از اعضای آن را تھی دستان
متوھم تشکيل می دھند .موضع حزب کمونيست
آفريقای جنوبی و کنگرۀ اتحاديه ھای کارگری
آفريقای جنوبی و اتحاديۀ ملی معدنکاران در
حمايت از کنگرۀ ملی آفريقا و حکومت آفريقای
جنوبی موضعی اپورتونيستی است .رھبران اين
سازمان ھای کارگری )که بخش وسيعی از
کارگران را در خود متشکل کرده اند( يا به
خاطر درک بورژوائی از جنبش کارگری و
اھداف آن و يا به خاطر منافع شخصی دنباله رو

جمع بندی کلی
 -اعتصاب

طوالنی،

دشوار

و

خونين

معدنکاران النمين نشانگر اين واقعيت است
که کارگران در صورت اتحاد ،پايداری و
داشتن درک روشن از ھدفی که بدان پای بند
باشند می توانند صف متحد سرمايه داران و
حکومت طرفدار آنھا و نيز سازمان ھای
فرصت طلب و دنباله رو بورژوازی را به
عقب نشينی وادار کنند.
 اين اعتصاب ،ماھيت ضد کارگری دولتآفريقای جنوبی و حزب کنگرۀ ملی آفريقا و
موضع گيری ھای فرصت طلبانه و
بورژوائی حزب کمونيست آفريقای جنوبی،
اتحاديۀ ملی معدنکاران و کنگرۀ اتحاديه ھای
کارگری آفريقای جنوبی را در زمينه ھای
استراتژی و تاکتيک ھايشان برمال کرد و
ضرورت مبارزۀ کارگران با سياست ھای
سازشکارانه و دنباله روانۀ آنان را ھمچون
شرطی الزم برای پيشروی مبارزۀ طبقاتی
نشان داد.
 اين اعتصاب يک بار ديگر ضرورتاستقالل نظری ،سياسی و عملی پرولتاريا را
در مبارزات طبقاتی به اثبات رساند .از
ديدگاه نظری مبارزه با تز اپورتونيستی
حمايت از بورژوازی به بھانۀ »انقالب
دموکراتيک ملی« ،يا مبارزه برای تثبيت به
اصطالح »جامعۀ دموکراتيک ملی« که
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کنگرۀ ملی آفريقا »برنامۀ صد ساله برای آن
دارد« ) (٧به معنی دنباله روی از ديکتاتوری

پانوشت ھا
 (١در درون حزب کمونيست آفريقای جنوبی و نيز در

بورژوازی و رد تداوم انقالب است و ھيچ

درون کنگرۀ اتحاديه ھای کارگری آفريقای جنوبی

کمونيست يا ھيج کارگر و زحمتکش انقالبی

جريان ھائی مخالف سياست کنگرۀ ملی آفريقا و سياست

نمی تواند نه ديکتاتوری بورژوازی را

دولت آفريقای جنوبی به ويژه در زمينۀ اقتصادی وجود

بپذيرد و نه ضرورت تداوم انقالب تا استقرار

دارند .اما سياست رسمی و عملی حزب کمونيست

حکومت کارگری و ساختمان سوسياليسم و
کمونيسم را منکر شود .اين مبارزه نشان داد

آفريقای جنوبی و کنگرۀ اتحاديه ھای کارگری آفريقای
جنوبی پيروی از سياست کنگرۀ ملی آفريقا و حکومت
ژاکوب زوما است ،ھرچند آنھا اين پيروی را »حمايت

که اگر پرولتاريا يا سازمان ھای پرولتری

منتقدانه« می نامند و گاھی ممکن است ُغری ھم بزنند

استقالل سياسی نداشته باشند مانند اتحاديۀ

اما در مسائل اساسی و حاد – از جمله در برخورد به

ملی معدنکاران ،حزب کمونيست آفريقای

جنبش کارگری آفريقای جنوبی و به ويژه جنبش

جنوبی و کنگرۀ اتحاديه ھای کارگری

اعتصابی معدنکاران النمين  -از سياست کنگرۀ ملی

آفريقای جنوبی سرکوب خونين کارگران
توسط پليس حکومت بورژوائی را تأييد
خواھند کرد يا در برابر آن سياست سکوت
را برخواھند گزيد.

آفريقا و حکومت زوما پيروی می کنند
 (٢منبع نقل قول ھا:
http://www.dispatch.co.za/num-rejects-marikanaminers-salary-increase-deal/

 -اين مبارزه ضرورت وحدت در درون

کنگرۀ اتحاديه ھای کارگری آفريقای جنوبی COSATU

پرولتاريا و حل اختالفات از طريق گفتگو و

در بيانيه ای که  ١٩سپتامبر منتشر کرد با اتخاد موضعی

عدم توسل به خشونت دسته ای از کارگران
به ضد دسته ای ديگر را به روشنی نشان
داد.
 اين مبارزه نشان داد که کارگران تا سازمانھای مستقل و انقالبی خود را برپا نکرده
باشند ،تا قدرت سياسی را از راه مبارزۀ
انقالبی به دست نياورده باشند ھمواره در

برخالف موضع دبير کل اتحاديۀ ملی معدنکاران از
توافق بين کارگران النمين و کارفرما استقبال کرد و
خواستار اين شد که ديگر معادن نيز مزدھا را مطابق
مزد کارگران النمين افزايش دھند.

 (٣راجر ساوثھال ،کنگرۀ ملی آفريقا و سرمايه داری
سياه در آفريقای جنوبی٢٠٠٣ ،
 (٤اين خواست ھا در سال  ١٩٥٦در »منشور آزادی«
از سوی کنکرۀ اتحاد مرکب از کنگرۀ ملی آفريقا ،کنگرۀ

معرض قھر ضد انقالبی طبقات ارتجاعی

ھنديان آفريقای جنوبی ،کنگرۀ دموکرات ھای آفريقای

حاکم خواھند بود .دستاوردھای مبارزات

جنوبی و کنگرۀ رنگين پوستان منتشرشد مندرج اند.

اقتصادی و حتی مبارزات سياسی موردی
کارگران ھمواره آسيب پذير خواھند بود .تنھا
انقالب و ادامۀ آن می تواند پيروزی کارگران
و محو استثمار و نظام طبقاتی را تضمين
کند.

 (٥منبع:
http://thinkafricapress.com/southafrica/white-elite-dog-doesnt-bark-bee-whorules-south-africa

 (۶در اين باره می توان به منابع زير رجوع کرد:

 تحول اقتصادی ،سند بحث در بارۀ بنگاه ھایدولتی و مؤسسات مالی ،ژانويه ٢٠١٢
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http://images.businessday.co.za/ANCMaindi

بررسی وضعيت مزد و حقوق مشموالن قانون

sc.pdf

کار با توجه به داده ھای رسمی نشان دھنده اين

 -گذار دوم؟ ساختمان جامعۀ دموکراتيک ملی،

است که عليرغم مادۀ نيم بند  ۴١اين قانون،

سند ارائه شده در کنفرانس سياست گذاری

افزايش مزد حداقل ،طی سالھا نتوانسته قدرت

کنگرۀ ملی آفريقا ،فوريه ٢٠١٢

خريد کارگران ايران را باال ببرد و آنھا دائما در

http://images.businessday.co.za/ANCMaindi

فقر روزافزون و تباھی جسمی و روحی دست و

sc.pdf

پا می زنند .چنين آشی که رژيم اسالمی برای

 -آفريقای جنوبی -سرمايه داری دولتی گزارش

طبقۀ کارگر پخته است چنان شور است که
خواجه ھای اصالح طلب نيز آن را فھميده اند؛ به

مؤسسۀ چارتيس

 (٧نگاه کنيد به منبع  ،۶گذار دوم ،ساختمان جامعۀ

عنوان نمونه به موارد زير توجه کنيد:

دموکراتيک ملی

»به عبارتی ھر چند در حدود يک دھه اخير به

له شدن کارگران زيرآوار فقر درسايۀ

صورت ساليانه ميزان دستمزدھا افزايش يافته
است اما ھرگز متناسب با نرخ تورم واقعی نبوده

حداقل مزد

و اين مسئله باعث شده تا نه تنھا قدرت خريد
شيده رخ فروز

ما بارھا در مقاالت خود به بررسی مزد حداقل و
تورم و رابطۀ آنھا با زندگی طبقۀ کارگر پرداخته

جامعۀ کارگری بھبود نيابد ،بلکه در مواقعی نيز
دچار افت شديد درآمدی به منظور جبران افزايش
قيمت ھا نيز باشند) «.آفتاب يزد(٩١/۶/۵ -

ايم و نشان داده ايم که جمھوری اسالمی می

بويژه طی ماه ھای اخير با باال رفتن قيمت

کوشد به طور عموم مزدھا و حقوق ھا را به

بسياری از اقالم پرمصرف خانوار مانند نان،

سطح مزد حداقل کاھش دھد .اين سياست از نظر

شير ،مرغ ،گوشت ،برنج ،لبنيات ،سبزی و ميوه

اقتصادی بيانگر استثمار مطلق کارگران توسط

جات و ھزينۀ سرسام آورمربوط به رھن و اجاره

سرمايه داران )يا استثمار مطلق ارزش اضافی(

مسکن ،حمل و نقل ،پوشاک و نيز ھزينه ھای

است .استثمار مطلق ارزش اضافی با کاھش

مربوط به درمان و تحصيالت ،افزايش

مطلق مزد واقعی )کاھش قدرت خريد( و نيز با

دستمزدھای ساليانه حداکثر توان تامين نيمی از

افزايش ساعات کار روزانه برای مزد يکسان يا

ھزينه ھای کارگران و مشموالن قانون کار در

کمتر ،با مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به

يک ماه را دارد .طبق گفته کارشناسان خود رژيم

کارگران مرد در مقابل کار يکسان ،با استثمار

اين ميزان اخيرا به  ١٠روز کاھش يافته است.

کارگران مھاجر که حتی در وضعيت حقوقی بدتر

)ھمان منبع( طبق اين وضعيت بسياری از

نسبت به کارگران بومی قرار دارند ،با استثمار

کارگران چند روز پس از دريافت حقوق )در

کار کودکان ،با باز پس گرفتن دستاوردھای

صورتی که به موقع پرداخت شود(  ،برای ادامۀ

کارگران شاغل و يا بازنشسته ،با کاھش بودجه

زندگی تا پايان ماه به قرض و قوله کردن روی

ھای آموزش ،بھداشت و ديگر خدمات عمومی و

می آورند و بخش وسيعی از کارگرانی که

غيره نمودار می شود.

حقوقشان توسط کارفرما )دولتی ،شبه دولتی ،يا
خصوصی( به تعويق موکول می گردد در
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شرايطی به مراتب اسفبارتر بسر می برند.

»به دليل وفور بنگاه ھای کوچک و واحدھای

نگاھی به آمارھای رسمی رژيم به خوبی

توليدی زير  ٢۵نفر در کشور ،ھم اکنون ٧۵

وضعيت بخش کثيری از شاغالنی را که صرفا

درصد نيروی کار مشمول قانون کار ،فقط به

با حداقل مزد زندگی می کنند نشان می دھد:

ميزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

»طبق برآوردھا و برخی آمارھايی که در سخنان
مقامات دولتی نيز وجود دارد ھم اکنون ١٠
ميليون نيروی کار مشمول قانون کار و دارای
سوابق بيمه ای در کشور داريم که به نظر فعاالن
بازار کار و اشتغال و کارشناسان اين حوزه،
چيزی حدود  ٧۵درصد از کل آنان صرفا حداقل
دستمزدھای ساليانۀ مصوب شورای عالی کار را
دريافت می کنند) «.ھمان منبع(

حقوق دريافت می کنند .متأسفانه تصويب حداقل
دستمزد ٣٩٨ھزار و  ٧٠٠تومانی در سال
جاری ،به ھيچ وجه پاسخگوی ھزينه ھا و تأمين
کنندۀ معيشت کارگران نيست .اين فعال کارگری،
يکی از مسائل موجود در بنگاه ھا و صنوف
کوچک را عدم رعايت قانون کار و دور زدن
قوانين بيمه ای و مالياتی برشمرد و گفت :اين
مسئله از آنجا حائز اھميت است که ھم اکنون ۵٠
درصد نيروی کار کشور در واحدھا و صنوف

فقر روزافزون و پائين بودن سطح مزدھا باعث

کوچک مشغول به کار ھستند) «.ھمانجا( اين

می شوند کارگران به دنبال کار دومی )اگر

ارقام که نشان دھندۀ زندگی زيرحداقل مزد ناچيز

بدست آورند( عالوه برکار معمولی خود باشند

قانونی رژيم برای اکثريت جامعۀ کارگری ايران

)اين چيزی جز افزايش روزانۀ کار  ٨ساعتۀ

است چيزی جز کاھش شديد قدرت خريد و

گارگر با چند ساعت ديگر و در يک کالم استثمار

فروکشاندن کارگران به پرتگاه ھای عميق فقر

مطلق او نيست( و اين امر موجب می گردد دائما

مطلق نيست .کارگران محکوم به فربه کردن سود

در تالش معاش باشند و وقتی برای انديشيدن به

سرمايه داران و پرداخت تاوان تبھکاری ھا و

وضع خود و چاره جوئی اجتماعی و سياسی و

خرابکاری ھای اقتصادی و سياسی نظام سرمايه

ارتقای سطح فرھنگی و آگاھی خود پيدا نکنند.

داری و کارگزاران سياسی و حکومتی اش

ترس از بيکاری ،عدم اطمينان به آينده و ناامنی

ھستند .اگر اين استثمار مطلق افسارگسيختۀ

موجب شده است که کارگران به شرايط نامناسب

کارگران ادامه يابد آخرين رمق ھای حياتی آنان

کار و استثمار مطلق تن دھند .وضعيت شمار

برای انباشت سرمايه و ثروت در دست سرمايه

کثيری از کارگران خارج از شمول قانون کار که

داران و زمينداران کشيده خواھد شد.

در واحدھای کوچک و کارگاه ھا استثمار می
شوند و نيز زنان و کودکان شاغل که مزد کمتری
نسبت به مردان )و زير حداقل دستمزد( دريافت
می کنند ،روی ديگر اين محروميت است:

نبرد برای افزايش واقعی مزدھا ،در مقابله با
يورش ھولناک حکومت اسالمی به سطح زندگی
فقيرانۀ کارگران ،يک جبھۀ بزرگ مبارزه را
تشکيل می دھد که پيروزی در آن پشتوانه ای

»حداقل  ٣ميليون نفر در کشور امروز مشغول به

برای گام ھای بعدی است .روشن است که

کار ھستند که به ھر دليلی بيمه نشده اند و نه تنھا

مبارزات اقتصادی و اجتماعی عمومی و

در آمارھای تأمين اجتماعی وجود ندارند ،بلکه

ھميشگی کارگران مانند مقابله با بيکارسازی،

به دليل قرارگرفتن در سايه بازار کار ،اساسا از

بھبود شرائط کار ،بيمۀ بيکاری برای ھمه

ساير حقوق قانون کار نيز محروم می شوند«.

کارگران بيکار ،برابری مزد زنان و مردان در
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مقابل کار مساوی و امکان برابر در استخدام،

علف با صحرا

ممنوعيت کارکودکان ،اشتغال و تصدی مسئوليت

ستاره با کھکشان

ھا ،و نيز مبارزه برای حق تشکل مستقل

و من با تو سخن ميگويم

کارگری ،حق اعتصاب ،راه پيمائی و تحصن و

نام ات را به من بگو

غيره اھميت خود را حفظ می کنند و پيکار برای

دست ات را به من بده

خنثی کردن و لغو مصوبۀ دولت در زمينۀ مزد

حرف ات را به من بگو

حداقل ،مبارزات ديگر و به ويژه مبارزۀ سياسی

قلب ات را به من بده

طبقۀ کارگر را نه تنھا کنار نخواھد زد ،بلکه

من ريشه ھای تو را دريافته ام

تقويت خواھد نمود.

با لبان ات برای ھمه لب ھا سخن گفته ام
و دست ھای ات با دستان من آشناست

دو شعر از احمد شاملو

در خلوت روشن با تو گريسته ام
برای خاطر زنده گان
و در گورستان تاريک با تو خوانده ام
زيباترين سرودھا را
زيرا که مرده گان اين سال
ين زنده گان بوده اند
عاشق تر ِ
□
دست ات را به من بده
دست ھای تو با من آشناست
ای ديريافته با تو سخن ميگويم

عشق عمومی

به سان ابر که با توفان
به سان علف که با صحرا

اشک رازی ست

به سان باران که با دريا

لبخند رازی ست

به سان پرنده که با بھار

عشق رازی ست

به سان درخت که با جنگل سخن ميگويد

اشک آن شب لبخند عشق ام بود

زيرا که من

□

ريشه ھای تو را دريافته ام

قصه نيستم که بگوئی

زيرا که صدای من

نغمه نيستم که بخوانی

با صدای تو آشناست.

صدا نيستم که بشنوی
يا چيزی چنان که ببينی
يا چيزی چنان که بدانی
من درد مشترک ام
مرا فرياد کن

پيغام

□
درخت با جنگل سخن ميگويد
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سنگين پريشانیست
ب
خوا ِ
ِ

پسر خوبم ،ماھان
ِ

ليک اشارت به مجازش نيست

پاشو

گمان من.
به
ِ

برو آن کوچهی پايينی،
خانهای ھست که س ّکو دارد

خواب میبينم

پيرمردی الغر میبينی

چند تن َمرديم

روی س ّکوی د َِم خانه نشستهست

قيرين شبانگاھی
ت
در ظلم ِ
ِ

قدک ُگلناری؛
با قبای
ِ

که به گورستانی بیتاريخ

غصهی عالم بر شانهی مفلوکش

پِ ِی چيزی میگرديم.

پنداری.
شايد از
چشمان ترکمنیش
ِ
زودتر بشناسیش.

ب پُر رازیست:
ش ِ
ظلماتی راکد
در فراسوی مکان،
و مکان

میروی پيش و

پنداری

بلند

مقبرهی پودهی بیآغازیست

)گوشھايش آخر

سرانجام زمان.
در
ِ

تازگی قدری سنگين شده(
میگويی» :قورقو ّمی«!

ديرگاھیست زمين ُمردهست

سر تکان خواھد داد

قنديل کبود
و به
ِ

با تأثر به تو لبخندی خواھد زد

روشنان فلکی
ِ

و تو را خواھد بوسيد،

در فسا ِد ظلمات افسردهست.

و تو آن وقت به او خواھی گفت
کوچک من ھستی و اسمت ماھان
نوهی
ِ
و برايش از من پيغامی داری.
)خو ِد او اسمش مختومقلیست
سعی کن يادت باشد(
قول من
بعد ،از ِ
اينھا را
ت او خواھی گفت:
يک به يک خدم ِ
ــ آه ،مختومقلی
اين چه رؤيای شگفتیست که در بیخوابی

ما وليکن
گويی میدانيم
دنبال چهايم،
که به
ِ
ليک اگر چند بدان
نمیانديشم
در عمل گويی مردانی ھستيم
کز ارادهی خود پيشيم.
راستی را
ھر چند

میگذرد

شعلهی سردی آنسان که بر آن بتوان انگشت نھاد

نگران من؟
چشم
بر دو
ِ
ِ

جوشش ما نيست،
ب غلغلهی
سب ِ
ِ

مز پُر از رازیست
اين چه
ِ
پيغام پُراز َر ِ

ھيچ انگيزهی بيرون و درون نيز

که کشد عربده بیگفتار

کوشش ما نيست:
مانع
ِ
ِ

شبان من؟
کابوس
َک
اينچنين از ت ِ
ِ
ِ
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بيل و کجبيل و کلنگ

»پدران ،ای پدران!

بیامان در کار است

نگرانیتان از چيست؟

تا ز رازی که به کشفاش میکوشيم

ما خطاھامان را معترفيم.

پرده بردارد.

ت خطاھاست که اکنون
به مکافا ِ

آه ،مختومقلی

اينسان سرگردانيم

بارھا ديدهام اين رؤيا را

در زمانھايی مجھول

با سری خالی

به دياری ھمه ھول

با نگاھی ُعريان.

به فضايی ھمه بيم
وزن زنجير کمرھامان را میشکند
ِ

□

زخمھای تنِمان خون میبارد
و چنان باری از خفّتمان بر دوش

ناگھان
است

مدخل سردابی
ِ

که نه اشکی بر چشم توانيم آورد از

آنک!
شرم

)ھمگی

و نه آھی بر لب از بيم...

مات و حيرتزده در يکديگر مینگريم.
نه ،غلط بودم آنگاه که گفتم میدانستيم

نگرانیتان از چيست؟

دنبال چهايم(!
که به
ِ

ما خطاھامان را معترفيم
جبران خطاھامان میکوشيم«.
و به
ِ

مشعلی بر میافروزم
میخزم در سرداب

پدران

منظر خوف
و بدان
ِ

اما

چشم برمیدوزم:

در پاسخ

پوسيدگی تيرهمغاک
خفته بر چربی و
ِ

با نگاھی از نفرت

پدرانم را میبينم يک يک

سوی من مینگرند

ُمرده و خاک شده،

ــ با نگاھی که به آھی میماند ــ

استخوانھا ھمگی از پی و گوشت

و به آرامی
در کاسهی سر

رُفته و پاک شده.

چشمھاشان را
چشمھاشان را میبينم تنھا

میبينم
که ھنوز

انگورک چندی از قير
ِ

زنده است و نگران میگردد

که به حسرت میجوشد

در ت ِه کاسهی خشکيدهی خويش.

میکشد راه و فرو میچکد آھسته به خاک

من به زانو در میآيم

و به حسرت میماسد ــ

و سرافکنده بهزاری میگويم:
و تمام!
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ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان
پيمودن اين را ِه دراز
ِ

□

از نو!

ھمه رؤيايم اين است.
□

شايد اين رؤيا اخطاری باشد.
نادانی ما چندان
شايد اين رؤيا میگويد کفارهی
ِ

راستی را

سنگين است

مختوم

که به جبرانش ديری بايد

من به تقدير و به پيشانی و اينگونه اباطيل

منتظر فاجعهيی ديگر باشيم.
ھر زمان
ِ

ندارم

من نمیدانم تعبيرش چيست

باور.

يا اشارت به چه دارد ،اما

اگر از من شنوايی داری

ھمهی زندگی من شده اين وحشت

میگويم
اين کابوس
اين

ھر کسی قطرهی ُخردیست در اين رو ِد عظيم
که به تنھايی بیمعنی و بیخاصيت است،
فشار آب است
و
ِ

تکرار.

آن ناچاری

با خودم میگويم:

بخش حقيقیست.
که جھت
ِ
ابلھان

»قصهی بیسروته!

بگذار

من نبايد در فکرش باشم.

اسمش را

علتش معلوم است:

تقدير کنند.

بسکه الينقطع از ُمرده و از قاری
بسکه الينقطع از گور و کفن ،مرگ
و عزاداری

□
حرف من اين است:
ِ
قطرهھا بايد آگاه شوند

شايد
صبح تا شام سخن میگويند...

که به ھمکوشی
بیشک

نه،

ت تقديری فايق شد.
میتوان بر جھ ِ

با کمی کوشش
از خاطره پاکش

بیگمان ناآگاھیست
آنچه آسانجو را وامیدارد

خواھم کرد!«

که سراشيبی را

اما

نام بگذارد تقدير

لحظهيی ديگر
اين رؤيا
باز از نو!
لحظهيی ديگر و

و مق ّدر را
چيزی پندارد
که نمیيابد تغيير.
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به لغتنامه

ت خود میشمرد؛
رو ِد سردرشيب اين را مف ِ

نگاھی میاندازم:

رو ِد سردرشيب
به ھمين ناآگاھی زندهست،
باور تقديری
و به نيروی ھمين
ِ
زنده و تازَندهست.
اينچنين است که ما ھم ــ من و تو ــ
سرنوشتی اينسان میيابيم:

چه معادلھا دارد پيروزی! )محشر!(
چه معادلھا دارد شادی!
چه معادلھا انسان!
چه معادلھا آزادی!
مترادفھاشان

تو

طنين پُر و پيمانی دارد!
چه
ِ

غمين و مأيوس

وای ،مختومقلی

مینشينی ساعتھا
سر س ّکو

شعر سرودن با آنھا
چه شکوه و ھيجانی دارد!

جلو خانهی تاريکت
ِ
حاصلی اين ھمه سال
غرق انديشهی بی
ِ
ِ
که چه بيھوده گذشت؛
و من

نه!
من نمیخواھم باشم
تنھا
نوحهخوانی گريان .ــ

اين گوشه
فکر عبث
در اين ِ
که بيابم جايی ھمنفسی:
غم ُگساری که غمی بگذارم با او
باری از دل بردارم با او.
و در اين ساعت
رود
باور تقديری آسانجويان
سرخوش از
ِ

میبينی؟
کار من اين شده است
ِ
که بيايم به اتاقم ھر شام
و به خاموشی خورشيدی ديگر
کلماتی ديگر گريه کنم.
گاه با خود میگويم:
سھم ما
» ِ
پنداری

ھمچنان در تک و در تاز است؛

شادی نيست.

که چنين باور
تا ھست
کش قحبه دراز است.
عمر آن بھره ِ
ِ

خورده؟ خدا يا شيطان؟«
باز میگويم:

□

»ھرچند
دائما ً مرثيهيی ھست که بنويسی

آه ،مختومقلی
من گھگاه
سردستی

ھر که را
لوح پيشانی ما ُم ِ
ِ

يا غري ِو دردی
که دلت را بچالند در مشتش،
و به ھر حالی
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آونگ

ھست
دائما ً
اشک غمی ُگردهشکن در چشم
ِ
که سراپای جھان را لرزان بنگری از
پُشتش ــ

بر اميدی موھومـ
ليک اکنون ديگر
مختوم

ھرچند

من ھراسم نيست

نابکارانی ھستند آن سو

پريشان شبی میگذرد
ب
اگر اين رؤيا در خوا ِ
ِ

چيرهدستانی در حرفهی » َکتبسته به َمقتَل بردن«
و دليرانی دريادل اين سو
ت »زيبا مردن«( ــ
چربدستانی در صنع ِ

ھذيان تبی
يا به
ِ
يا به چشمی بيدار
يا به جانی مغموم...
نه

ھمهجا ھست اگر چند

من ھراسم نيست:
ز نگاه و ز سخن عاری

به خود میگويم باز
بستر ُخشکآبی
پ ُِل متروکی بر
ِ

قعر قرون آمدهاند
شبنھادانی از ِ

در يکی جادهی کم آمدوشد
مردم دريادل
پايان ر ِه
که پسينمنزل و
ِ
ِ
باشد،

آری
ُرتپش نور انديشان را
دل پ
که ِ
ِ
وصلهی چکمهی خود میخواھند،

باز

و چو بر خاک در افکندندت

زير پُل
ِ

باور دارند

دريا
از جوش نمیماند
زير پُل
ِ
دريا
پُرصالبتتر میخواند«.
□

که سعادت با ايشان به جھان آمده است.
باشد! باشد!
من ھراسم نيست،
ت ھر تيرهروانی را
چون
سرانجام پُراز نکب ِ
ِ
ب حق موعظه فرمايد
که جنايت را چون مذھ ِ
میدانم چيست

روزگاری
با خود

خوب میدانم چيست.
تير ١٣۶٠
ِ ٢٠

دردمندانه میانديشيدم
که پيام از توفانھا نرسيد
و نسيمی که فرازآمد از گردنهھای صعب
بر جسدھايی بيھوده وزيد ــ
به جسدھايی
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