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يک توضيح در مورد نام گاهنامه
از آنجا که اين نشريه از طرف فعالین کمیته ،بهصورت آزاد و نه بر مبنای
کسب سود ،صرفا جهت تبادل افکار انتشار می يابد ،نتیجتاَ دارای مشکالتی
است که انتشار مرتب آن میسر نمی باشد .از همین رو ما نام گاهنامه را
برای آن انتخاب کردهايم .تمام مسئولیت مطالب مندرج در اين نشريه بهعهده
نويسنده يا نويسندهگان آن مطلب میباشد ،مگر آنکه مطلبی بهطور مشخص
به نام کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت چاپ شده باشد.
کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت
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رفقاق کارگر،
ت ت حاکزيت نظام سر ايه اارانه ،ايچ گگنه برابرق يان ي رت «سر ايه ح احلت» با براگک
زاق يعنک «فرحشن گان نيرحق کار» حجگا ن ارا .نيرحق کار ا ار ناسبات فرحش کااليک،
يا فقط به ثابه يک کاال ک تگان به فرحش برس ح يا اگ کار کنار گذاش ه ش م ح به لشکر
بک کاران به پيگن ا .ا ا سر ايه ا کان تب يل پذير بگان به پگل را اارا .پگل اگ اين طريق
ک تگان براق کن رل حاکزيت طبقه بگرژحاگق ار حفظ اين ناسبات ح تگجيه تزا ک فجايعک که
عليه بشريت ز ن اعزال ک کن  ،به اشکال گگناگگن ارهي ؛ اگ يبيل :رسانه ااق عزگ ک
(رحگنا ه ،راايگ ،تلگيزيگن ح ، )...نبع ت ْا ين الک اس گام سرکگب ح ايگر اس گام ااق
اطالعاتک ـ ا ني ک ،ناااااق درافه ح ذاب ،نابع بس ن کاردانه ،ت ْا ين بگاجه احزاب سياسک
ح اماا عا ل ايگر.
رفقاق کارگر ،انگگ بخش اعظم ام طبقاتک ااق ا ار گرا اگيت ج اگانه طبقه دگا به ثابه
پرحل اريا (نيرحق اج زاعک تغييرام) با افق سگسياليس ک هگااک نياف هان  .اين شرايط چگگنه پيش
ه م است؟
اگ عز م ترين شرحطک که به تثبيت حضع گجگا اا ن ک گن ح گ ان را براق بگرژحاگق
غنيزت ک بخش تا بارگم طبقاتک را اار نزاي  ،انگا ک است که حايعيت گجگا جاان
به هگااک کارگران تب يل نگراا تا گر غگل دف ه انقالب سر برهحرا .بنابراين ،نااق جگا عک
که کارگران هنجا اگ ا کان تشکل ح ساگ ان يابک رحم بگام ح بارگات اين طبقه ت ت
اژ گنک ايگر طبقات به ان الل ک گراي  ،جگا عک ام که بارگات کارگران هن گير نفگذ
ساگ انااق نفعل سن يکايک يرار اارن  ،انعکاس اان م يط طبيعک سر ايه ح تاک اگ ارگگنه
احرنزاق راايک اگ شرايط براگک زاحرق ک باشن  .ساگ ان ااق کنگنک کارگرق به صگرت
عزل سن يکايک ار چارچگب تغييرناپذير کا ِر "صنفک" ،اي ئگلگژق حضع گجگ ِا گير نفگذ
حام کاردانه را بيان ک کنن  .ت ت ازين شرايط است که بگرژحاگق ناسبات
سر ايه ح
حايت ااق گريزناپذيرِ يگانين
اس ثزار انسان تگسط انسان را به طگر اب ق ح عااالنه ،ح
اس ززاق را به ثابه بک حقگيک ناگزير طبقه کارگر به رسزيت ک شناس  .عزل کرا تاکنگنک کار
سن يکايک باگتاب انفعال ح ااغام ساگ ان ااق گجگا کارگرق ار ناسبات حضع گجگا ح
ن احزاب سن ک سگسيال ا کرات ح سکگت ار برابر تااجم بگرژحاگق عليه عيشت
پش يبا ِ
فرحشن گان نيرحق کار کباش .
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شرايط کنگنک ب ران نظام سر ايهه اارق ح ايهنهک عهرحل هله هرنهاتهيهگاهاق راسهت ار اشهکهال
جريانات فاشيس ک ار يگنان ح فراا ار ايگر کشگراا ،دگا را ار بس ر نبگا پگيايهک هبهارگم ق
طبقاتک جنبشااق کارگر جاانک ار برابر يگرش سر ايهاارق به طبقهه کهارگهر کهه اهنهگگ بهه
اشکال نگين ساگ انيابک است نياف ه تا دگا را به سطح پرحل ارياق انقالبک ارتقاء اا  ،ت زيهل
کرام است .سر ايهاارق جاانهک ار فهقه ان هله هرنهاتهيهگ انهقهالبهک طهبهقهه ق کهارگهر ،بهه شهيهگم ق
سرکگبگرانهق نظا ک ار سطح کشگراا به تخريب طبقهق کارگر پرااد ه است .حرکت اهاق
انقالبک کشگرااق عربک را با اس قرار ض انقالب اج زاعک به ان راف کشاني م ح ترحريسهم را
بر گن گک هنان حاکم گرااني م است .اي صاا سر ايهاارق بهطگر عنانگسيخ ه دهگا را اگ يهيه
يگانين باگاارن م رااني م ح با اي ئگلگژق «ا کراسک ح ادلهق بشراحس انه عليهه تهرحريسهم»
ح ار ترکيبک اگ اي صاا نظا ک ،يک سياست س زر ادلهق هگااانهه را بها اه ف يهرار ااان
کن رل زرکز بر فراين تگلي ح جذب ارگش اضافک ح بلع اگااااق طبيعک با پيشهرفه هه تهريهن
شکل سلطهق سر ايه بر کار را اعزال کنزاي .
ار حاح کشگرق يعنک جزاگرق اسال ک ،با گير پا نااام شه ن حهقهگو احلهيهه کهارگهران ح بها
افکن ن اراس بيکارق ار ال فرحشن مگان نيرحق کار ،ارگگنه اع راض ح طالبات کهارگهرق
ل
ار ار کان فعاليت ح تگلي اج زاعک به باگااشت کارگران نجر هک گهراا .تشه يه ح اِعهزها ِ
اس ب اا کاردانهاق ح کارگااک ار يالب فر انبراارق بهرام حار طهبهقهه ق کهارگهر کهه کهزه هريهن
ن يجه ق اس ب اا کار ،لغگ ت زيل کن رل بر اس ززااا ح پايين نگام ااش ن ح ايهل اسه هزهزااها ار
کاردانهاا ح کارگاماا است ،کارگران را تا ح اجبار براگک به اس ثزار ککشن .
رفقاق کارگر ،ا ا بارگات احم ح پيگير طبقه ا نشان اگ رحن ق ايگر اارا .کافک اسهت بهه
اع رافات سرا اران جناح ـ بان ااق جزاگرق اسال ک که رحگگارق براق ت زيق ح ته هريه
اذاان جا عه «د ا ح پيغزبر» را نيز لباس کارگرق کپگشان ن  ،نظرق بکافکنيم .هناها ايهنهک
بر اثر احليابک ح رش نسب اْ کيفک بارگات جنبن نا منا ،نهاگهزيهر اگ پهذيهرش حايهعهيهت «حهق
اع صاب» ح به اصطالح «جا عه کارگرق» ش مان  .بارگات پيگير ا نشان کاا که به حن
حق اع صاب ام کتگان اع صاب کرا ح ب حن بهرسزيت شهنهاده هه شه ن اگ طهرف احلهت ح
سر ايهااران ح ساگ ان جاانک کار ام کتگان ساگ هان يهافهت ح هنهان را عهقهب رانه  .يه رت
حايعک جا عه سر ايهاارق ايران با حجهگا به هران اهاق به حن پهاسه اگ طهرف رژيهم بسهيهار
زلزل است؛ تضااااق ارحنک رژيم بهطگر تزام عيار به سهطهح جها هعهه کشهيه م شه م ح اگهر
هگااانه ح س قل ار برابر هن پاي ارق حرگيم ،اين رژيم ايگر نزکتگان حه هک بها کهاربهرا يهاهر
دگا را حفظ کن  .تودههای وسيع جامعه از نيرويی حماين رنرده و رهن نری اش را خنواهنبن
پذيرف ره جامعه را از مح ودي های موجود فراتر بَرد .رفقهاق کهارگهر ايهن فهقهط ار يه رت
طبقه ا ناف ه است .ا ا دطرق که اماينک جنبش کارگرق را تا ي ککن  ،فق ان سهاگ هان ح
ناااااق س قل ح هگام طبقاتک هن کباش که ضرحرت کار هگااکبخش براق سرتاسرق کهران
بارگات کارگرق را ار چه بيش ر هشکار کساگا .اگر کار گس رام ارحن طبقه کارگر انهجهام
نگيرا ،بيم سرکگب جنبش کارگرق ار جريان ان خابات رياست جزاگرق براق تثبيت
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ب ران تا ي کنن م است .چنان که شاا بگايم ،هنان ار پک ار ب رانک نظير "ديزش سبز" به
طبقه ا رحق ک هحرن  ،هنان ي رت ا را ک اانن  .ب ران الک نظام سر ايه اارق جاانک ح
احلت سياسک هن ار ايران به ثابه رژيم جزاگرق اسال ک عالل ناپذير است ،اين نظام فرسگام
ب حن ح ک کگتام ترين چشم ان اگق براق بابگاق فقط تابع عزل کراااق ل ظه اق است؛ ک تگان
هنرا ارام شکست ،ا ا تناا بهاع بار ساگ انيابک ح هگااک طبقاتک چنين ا رق زکن است.
رفقاق کارگر!
ار گيعيت کنگنک ،تناا بارگات س قل ا ،قاح ت ساگ ان ياف ه ق ا ار يط کار ح تگلي
عليه نظام سر ايه اارق ح عگا ل رسزک احلت ـ کارفر ا دگاا تگانست اس زرار سلطه ق
سر ايه را ار ام شکن  .رحن ب ران عزق يابن م جاانک ح ب ران بيکارق ناشک اگ هن ،درحش
انفجارات اج زاعک را ار ار گگشه اگ جاان طنين ان اگ ش م است .به جنبش هحرن م ق پيکارااق
اج زاعک ـ طبقاتک عليه نظام ض انسانک سر ايه باشيم! سگسياليسم يک تخيل ح يا شايعه نيست.
گرايش غالب ار ارحن طبقه ق کارگر به ع م تزکين اگ ت زب ح پذيرش فر ان اک اگ باال،
نشانه ق ساگ ان ناپذيرق ح ساگ ان گريزق جنبش کارگرق نيست .ار حاله ق نخست براق
اس قرار سگسياليسم ح لغگ کاراس ززاق ،کتگان به رش ساگ انياف ه جنبشااق دگاانگيخ هق
ياره يز ،اع صابااق س قل اگ ناااااق بگرکراتيزم ش م رفر يس ک پراادت.
فعليت تاکنگنک بارگات جنبش ااق کارگرق ،نشانگر حرحا تعرضک طبقه ق کارگر به
عرصه ااق گس رش يابن م است؛ ام چنين پايان يان پرام ق اصالحات ح ديزش "سبز" ح ياف ن
اع زاا به نف طبقاتک کباش  .عزل کرا جنبش کارگرق ح اي ام جزعک سريع ار برابر احلت ح
سر ايه ااران ،حاکک اگ اين است که اين ت ر ار يالب تجربه ق راحل پيشين ح ترکيبک اگ
بارگات پيگس ه اق است که حفااارق دگا را به تگازات اسالم ح اصالحات اگ است ااام ح
براق رحيارحيک طبقاتک ه اام کگراا.

رفقای رارگر تاريخ از پايين رقم خواه خورد!
گسترده باد هم ستگی جهانی رارگران
پيش بسوی سرنگونی سوسياليستی جمهوری اسالمی
رهايی انسان حاصل تداوم جنبش سوسياليستی است
برقرارباد سوسياليسم
کميته فعالين کارگری سوسياليستی ـ فرانکفورت
اول ماه مه ٣١٠٢
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ا اين ترجزه را به ناسب احل ام ه تق يم ک کنيم به ازه کهارگهران ايهران
که با تگجه به تجارب بارگاتي ام طبقه اق ااي دهگا ار تهاريه هبهارگات
کارگرق ب گانن گام ااق اس گارترق براق دگاراائک دگيش براارن .
رميته فعالين رارگری سوسياليستی

آنتون پانه روک در  2ژانويه  0۷۸2به دنيا آم و در  2۷آوريل
 0۶۹1از دنيا رف  .او  ۷۸سال زيس و چبان ره پل متيک منی
گوي ؛ زن گی م ارزاتی آنتون پانه روک همزمان بود با تقري اً رنل
تاريخ جب ا متاخر ط قه رارگر.
اگر چنانچه هين م اق حجگا ااش ه باش  ،چيزق
بجز سگسياليسم نيست  .هن گن پانه کگ
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حزب و ط قه
آنتون پانه روک
ترجزه :س .صال ک
جنبش ي يم کارگران ار احزاب ساگ ان ياف ه است .باحر به احزاب اليل اصلک ناتگانک ح سس ک
طبقه کارگر است .به ازين اليل ا اگ شکلگيرق حزبک تاگم اج ناب ککنيم ،نه به اليل کم بگان
تع اا ان ،بلکه به اين اليل که حزب ساگ انک است که ا ف هن رابرق ح کن رل طبقه کارگر
است .بردالف اين ا ر ،باحر ااريم که طبقه کارکر تناا گ انک به پا داس ه ح پيرحگ کشگا که
به طگر س قل به سايل ح شکالت بردگرا کرام ح سرنگشت دگيش را دگا تعيين کن .
کارگران نبايس ک کگرکگرانه شعارااق ايگران را ح ح ک گرحم دگا را يبگل کنن  ،بلکه دگاشان
فکر کرام ،تصزيم بگيرن ح عزل کنن  .اين تفکر اييقآ خال پن ار کزگنيس ک است که حزب را
به عنگان تناا حسيلهق هگااکبخش پرحل اريا کشناسن  .بنابراين بسيارق اگ افراا ح ک فکرين
سگسياليسم ح کزگنيسم با ا خالفت ککنن  ،که اين بخشک بهداطر تفکر سن ک هنان است .اگر
بارگم طبقاتک را فقط ار بارگم ق حزبک ب انيم ،ار نظر گرف ن بارگمق طبقه کارگر بهعنگان
بارگم طبقاتک شکل دگاا ش  .ا ا اين تفکر ،بخشک بر اين اساس اس گار است که احزاب نقش
اساسک ح ازک ار بارگات پرحل اريا ايفاء ککنن  .اجاگم ااي اين نگرش ادير را اگ نزايک
بررسک کنيم.
اساس ْا حزب گرحاک اگ افرااق امعقي م ح ام نظر است؛ ح طبقه گرحاک اگ افرااق با نافع
اي صااق ش ر است .تعلق به طبقه ا ق ااش ن بر اساس نقشک است که فرا ار فراين تگلي بر
عا م اارا .تعلق به حزب بر اساس پيگس ن به افرااق با اع قااات داص ار گرا فاايم سائل
اج زاعک ح پذيرش نظرات هنان کباش  .ار گذش ه ،اين تفکر که تنايضات ار حزب طبقه
"کارگر" اگ بين دگاا رفت ،غالب بگا .ار طگل رش سگسيال ـ ا کراسک چنين به نظر که
که اين جريان تزام طبقه کارگر را ،بخشک بهعنگان عضگ ح بخشک بهعنگان اگااار اربردگاا
گرفت ،ح هن به اين داطر بگا که تئگرقااق ارک گرا طرح ککران که نافع ش ر ،
اا اف ح نظرات ش ر را بهحجگا هحرام ح تضاا بين حزب ح طبقه بهت ريج اگ بين دگاا
رفت .تاري [ا ا] دالف اين را ثابت کرا .سگسيال ـ ا کراسک ار ايليت ان  .بخشاايک اگ هن
ج ا ش ن  ،ساير گرحم ااق طبقه کارگر نيز برعليه هن ساگ ان ياف ه ح اگ هن ج ا ش ن  ،دگا
سگسيال ـ ا کراسک نيز دصل ْا تغيير يافت .برنا هاش گرا تفسير احبارم ح تج ي نظر حايع ش .
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ت گل جا عه بهطگر يکدطک ح ازگارم يکنگادت انجام نزکگيرا ،بلکه ار تضاااا ح تقابالت
شکل کگيرا .با ش ت گرف ن بارگات کارگرق ،فشار اشزن ام افزايش ياف ه ح با ايجاا رعب ح
تراي ار بين کارگران ار گرا شيگمااق بارگم ،هناا را به ار ان گک ککشان  .اين تراي اا
باعث ايجاا تنايضات ،شکافاا ،انشعابات ح ارگيرقااق فراکسيگنک ار ارحن جنبش کارگرق
کشگا .گيه بر اين تقابالت ح انشعابات بياگام است ح ام چگن تجزيه ح تضعي طبقه کارگر
گيانهحر است .طبقه کارگر بهداطر انشعابات ار هن تضعي نزکشگا ،بلکه انشعابات ناشک اگ
ضع اين طبقه است .به اين اليل که اشزن يگق است ح رحشااق ي يزک براق بارگم ناکارهيک
دگا را ثابت کرام ،طبقه کارگر بايس ک [ار بارگم اش] رحشااق نگينک بياب  .حظاي اين طبقه
با رحشنگرق اگ باال شخص نخگاا ش  ،بلکه اگ طريق کار اشگار ح ان يشه ح تقابل نظرات
بهاست دگاا ه  .بنابراين طبقه کارگر دگا باي رام دگيش را ار يک بارگمق ارحنک پي ا کن .
اين طبقه باي تگازات ح عقاي ي يزک را راا کرام ح عقاي نگينک کسب نزاي  .اگ هنجا که اين کار
سخت ح عظيم است ،انشعابات بزرگ ح ش ي ق صگرت کگيرا.
ا نزکتگانيم دگا را با اين باحر ح اع قاا که اين احرمق حزب ح بارگم اي ئگلگژيکک فقط
پ
[يک احرمق] گي ک است ح نجر به يک ازاانگک نگين ار بين ا دگاا ش  ،فريب اايم.
شمح
اين حقيقت اارا که ار احرماايک اگ بارگم طبقاتک گايعک بگام است که تزام نيرحاا
اا اف بزرگک کسب کرام ان ح امچنين انقالباتک ار اثر ي رت ات اا طبقه کارگر رخ ااام است.
ا ا با تزام اين احضاع ح احگال ،ار پ ِ ار پيرحگق بهاست ه م اد الفاتک برحگ ککن  ،که ام
چگگنگک ت احم هن کباش .
با اينحال ،ح ک اگر طبقه کارگر پيرحگ ام ش م باش  ،اشگارترين کار براق قاگر نگا اش ن
اشزن بع اگ پيرحگق ،ساگ ان اک ج ا تگلي ح ايجاا نظم نگين است .غير زکن است که تزا ک
کارگران ،ايشار ح گرحماايک با نافع فاحت ار تزا ک راحل ح گارا امنظر باشن ح ات اا
دگا را براق حرکتااق بع ق بهطگر ياطعانه حفظ کنن  .هناا سير حقيقک را تناا اگ پ ِ
حااترين ج الاا ح رحيارحيکاا بهاست هحرام ح تناا اگ اين طريق است که شفافيت کسب دگاان
ن يکسان براق ب ث بر سر اي ا ات عزلک
کرا .اگر ار اين حضعيت افرااق با فاايم بنيااي ِ
شگن ح اگ طريق باحثات جگياق شفافيت باشن ح اس ن اجات دگا را با تبليغات به هگااک ايگران
برسانن  ،ار اين صگرت کتگان چنين گرحاک را حزب نا ي  .ا ا اين به عناق کا الْ فاحتک اگ
فاگم ا رحگين حزب کباش  .بارگات حايعک طبقه کارگر حظيفهق دگاِ تگامق کارگران است؛
ار تزا يت طبقه ،ار گرحمبن قااق حايعکشان يعنک امچنان که ار کاردانهاا ح کارگاماا ح ساير
يطااق فعاليت ح تگلي حضگر اارن .
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اين حايعيت به اين داطر است که فراين تاريخک ـ اي صااق [تگلي ] هناا را ار جايگااک يرار ااام
که کتگانن ح بايس ک بارگم طبقاتک را پيش ببرن .
اين که اگاااران يک حزب حارا اع صاب شگن ار حالک که اگاااران احزاب ايگر بهکار ااا ه
کاان  ،کارق است غيرعايالنه .ا ا ار اح اس ه اگ گاضع دگا ار گرا اع صاب کران يا
نکران ار جا ع عزگ ک ح ينگااق [اادل] کاردانه افاع دگاان کرا .به اين ترتيب فرصت
ن طبقاتک چنان يگق که
رسي ن به يک تصزيم بنيااين ايجاا کشگا .بارگم چنان عظيم است ح اشز ِ
تگاماا فقط ار تزا يت طبقاتکشان ک تگانن به پيرحگق است يابن ـ برپايه ي رت ااق ح اداليک
جنبش ،ات اا ،شگر ح اش ياو ح امچنين ار اثر نيرحق ذانک ح ان يشه ح شفافيت.
بزرگ رين اازيت [حجگا] احزاب ح گرحماا نيز بر اساس نظرگامااق گگناگگن ار ازين نک ه ناف ه
است؛ هناا ار بردگرااا ،باحثات ح تبليغ ح ترحيج ،شفافيت ح رحشنک يهحجگا کهحرن  .هناا
ارگان ااق دگارحشنگرق ار يان طبقه کارگر اس ن که بهحسيله هن طبقه کارگر رام دگا را
بهسگق هگااق پي ا دگاا کرا.
الب ه چنين احزابک ايس ا ح تغييرناپذير نيس ن  .ار حضعيت ج ي يا شکل پيش ه م ،اد الف نظر ح
انشعاباتک پ ي هحرام ح پ اگ هن نجر به شکلگيرق گرحمااق ج ي تر ح برنا هااق نگ دگاا ش .
حيژگک اين گرحماا ،غيّر بگان ح تطبيق ازيشگک هنان با شرايط تاگم است.
ال فاحت اارن  ،چرا که هناا
ار قايسه با اين گرحماا ،احزاب کارگرق کنگنک دصيصه ا ق کا ْ
ا ف ايگرق اارن  :که هن گرف ن ي رت بهاست دگيش است .قصگا هناا کزک به طبقه کارگر ار
بارگاتشان براق راايک نزک باش  ،بلکه حکگ ت کران بر هناا ح اعالن هن بهعنگان اساس راايک
پرحل اريا کباش  .سگسيال ـ ا کراسک که ار حگگم پارلزان اريسم رش ياف ه است ،اين حکگ ت را
ار يک احلت پارلزانک کبين  .احزاب کزگنيست ع ق ن که حکگ ت اگ طريق رحاررحيک کا ل
ار ايک اتگرق حزبک صگرت کگيرا .چنين احزابک ار تزايز با احزابک که باالتر تگصي ش ،
بايس ک ت ت ساد ارق با نشانگذارق شخص اگ طريق کارت عضگيت ،سلسله راتب ،انضباط
حزبک ،فراين ااق تايي يه ح ادرال باشن  .چرا که اين چيزاا ابزار ي رت اس ن که هناا براق کسب
هن بارگم ککنن ؛ اعضاقشان را با گحر کن رل ککنن ح اائز ْا به انبال گس رامتر کران ي ان
ي رتشان اس ن  .حظيفه هنان نيست که دالييت را ار کارگران رش اان  ،برعک هناا کدگاان
اعضاق حفااار ح کم تگيع تربيت کنن  .ارحالک که طبقه کارگر ار بارگات دگا براق پيرحگق ح
کسب ي رت نياگ به هگااق فکرق نا حا اارا .حاکزيت حزبک تزام عقاي را به جز عقي مق دگا
سرکگب ککن  .ار احزاب "ا کراتيک" اين سرکگبک پگشي م است ،ار احزاب ايک اتگر اين
سرکگبک هشکار ح به شکل بکرحزانه کباش .
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بسيارق اگ کارگران بهدگبک ارياف ه ان که حکگ ت حزب کزگنيست يا سگسياليست ،تناا شکل
پناانک حکگ ت طبقه بگرژحاگق است ،چرا که اس ثزار ح سرکگب طبقه کارگر پابرجا ک ان .
اين احزاب بر اين ااعا پافشارق ککنن که هناا براق شکلگيرق يک "حزب انقالبک" اس ن که
تناا قصگا حايعک اش حکگ ت کارگرق ح اجراق کزگنيسم است[ .ايناا] نه حزبک اگ هن نگع که
ار باال تگصي کرايم ،بلکه حزبک به فاگم ا رحگين هن يعنک حزبک به ثابه "پيشرح" طبقه،
ساگ انک هگام ح ايلي ک انقالبک [ کباشن ] ،که براق کسب ي رت به نظگر راايک طبقه کارگر
بارگم ککنن .
ار اينجا ا عک کشگيم که ار اصطالح "حزب انقالبک" يک تنايض ارحنک حجگا اارا .چنين
حزبک نزکتگان انقالبک باش  ،انقالبکتر اگ پ ي هحرن گان رايش سگم .گ انک که ا اگ انقالب
ص بت ککنيم ،نظگر ان انقالب پرحل رق کباش  ،يعنک کسب ي رت تگسط دگا طبقه کارگر.
"حزب انقالبک" بر اساس اين عقي م شکل گرف ه که طبقه کارگر نياگ ن گرحم ج ي ق اگ رابرانک
است که بگرژحاگق را به نفع کارگران شکست ااام ح احلت نگينک را برپا ساگن ـ تگجه کني که
کارگران انگگ هنق ر شايس ه ار نظر گرف ه نزکشگن که ب گانن تگلي را اگ نگ ساگ ان اک کرام ح
دگا ااارم کنن ـ هيا اين ازان چيزق نيست که باي باش ؟ چنانچه طبقه کارگر ظاار ْا ياار نباش که
انقالب کن  ،ضرحرت ْا نبايس ک پيشرحان انقالبکتر حزب براق هنان انقالب کنن ؛ ح تا گ انک که
تگاماا دگااان ت زل سر ايهاارق اس ن  ،هيا اين گضگع حايعيت ن ارا؟
بردالف اين ،ا کپرسيم :چنين حزبک براق انقالب چه نيرحيک برپا دگاا کرا؟ چگگنه ياار
دگاا بگا طبقه سر ايهاار را شکست اا ؟ اين [حزب] تناا ار صگرتک که تگاماا را پشت سر
دگا ااش ه باش  ،تناا با ديزش تگاماا ح بارگات دگا هنان ح اگ طريق گس رش اع صابات
دگاا تگانست رژيم کانه را بران اگا .ب حن جنبش تگاماق انقالبک رخ نخگاا ااا.
ا ا اح چيز کتگان صگرت گيرا .اگ يکسگ زکن است تگاماا فعال ح ار [ص نه] بايک بزانن ؛
هناا به دانهاايشان باگنزکگران ح احلت را به حزب ج ي حاگذار نزککنن  .هنان ي رت دگا را
ار کاردانهاا ح کارگاماا ساگ ان ااام ح براق ااا هق بارگم تا شکست کا ل سر ايه ه اام
کشگن  ،ح اگ طريق شگراااق کارگران نگعک اگ ات اايه را ساگ ان کاان که ااارمق جا عه
را بهعا م کگيرا؛ بهعبارت ايگر هناا ثابت ک کنن هنطگر که به نظر کرسي م ،براق انقالب
کران ناتگان نيس ن [ .ار اينجاست که] ضرحرت ْا ارگيرق ح رحيارحيک با حزبک که دگا کدگاا
کن رل را بهاست گيرا ح ار حرکات طبقه کارگر فقط اد الل ح ارل ح رل را کبين  ،باال
دگاا گرفت .زکن است که کارگران بخگاان جنبش دگا را گس رش ااام ح حزب را [اگ
ص نه] جارحب کنن ح يا اين که حزب با کزک عگا ل بگرژحاگق کارگران را شکست کاا .
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ار ار اح حال حزب انعک ار رام انقالب است ،چرا که کدگاا نقشک بيش ر اگ يک ابزار
تبليغاتک ح رحشنگرق ااش ه باش ح هن به اين داطر است که دگا را بهعنگان حزب ،رابر ح
حاکم تلقک ککن .
اگ سگق ايگر زکن است تگاماا به انبال حزب رحان ش م ح ااارم تزام ا گر را بهعا م هن
حاگذار کنن  .هنان شعارااق اگ باال ه م را تکرار ک کنن  ،به احلت ج ي براق اجراق کزگنيزم
اع زاا ککنن (چنانکه ار رحسيه ح هلزان کران ) ،ح به دانهاايشان باگگش ه ح به کارااق
[رحگ رم ق] دگا ااا ه کاان  .بالفاصله بگرژحاگق تزام ي رت طبقاتک ح ريشهااق ي رتزن
دگا :ي رت الک ،نابع عظيم فکرق ،ؤسسات عظيم ح ي رت اي صااق را بهکار کگيرا .با
اين ازه احلت حزبک بسيار ضعي است ح اگ طريق تع يلساگق ،اعطاق ا ياگات ح حاگذارق،
بر اين ا ر پافشارق ک کن که عايالنه نيست کارگران با گحر دگاس هااق غير زکن طرح
کنن  .به اين ترتيب حزب ،بک بارم اگ ي رت طبقاتک ،تب يل به ابزارق ار است ي رت پاي ار
بگرژحاگق کگراا.
يبل اگ اين ام گف يم که اصطالح "حزب انقالبک" ار تنايض با اي گام پرحل رق کباش  .کتگان
گفت ،اصطالح "انقالبک" ار "حزب انقالبک" به عناق انقالب بگرژحايک است .ازيشه حي ک
تگام اا احل ک را سرنگگن ک ساگن ح بع به يک حزب اجاگمق بهي رت رسي ن کاان  ،انقالب
بگرژحايک رخ ااام است :جايگزين ش ن ي رت يک کاست با ي رت کاست ايگر .ار پاري
 1131نيز چنين اتفايک اف اا ،يعنک بگرژحاگق الک جاق الکين ارضک را گرفت ،تا اين که ار
 1141بگرژحاگق صنع ک ي رت را بهاست هحرا.
ار انقالب رحسيه بگرحکراسک حزبک بعنگان کاست ي رتزن حکگ ت را بههاسهت گهرفهت .ا ها ار
ارحپاق غربک ح ه ريکا بگرژحاگق بهطگر ي رتزن ار بانهک اها ح کشهاحرگق هگضهع گهرفه هه ح
بگرحکراسک حزبک به راح ک نزکتگان هنان را کنار بزن  .بهگرژحاگق ار ايهن کشهگراها تهنهاها اگ
طريق ات اا ح حرکتااق احم تگاماق هک تهگانه هغهلهگب شه م ح ار کهاردهانههاها ح کهارگهاماها
ساگ انااق شگرايک بهاست تگاماا بريرار گراا .هناايک که حرف اگ "حزب انهقهالبهک" هکگنهنه
حاق فرا گرف هان  .گ انک که احزاب سگسياليست ح کزگنيسهت تهبه يهل
اگ تاري ارس نايص ح
به ارگانااق ي رت سر ايه اارق براق جاحاانه کران اس ثزار شه نه  ،هنهاهايهک کهه نهيّهات بهاه هرق
ااش ن به اين ن يجه رسي ن که کتگان کار را با ر انهجهام ااا .هنهاها نهزهکتهگانهنه ار کهنهنه کهه
شکست اين احزاب ار اثر يک تضاا بنيااين يان دگارااساگق طبقه کارگر تگسط ي رت دگا ح
فرحنشانک انقالب بهحسيله يک گرحم يانجک ي رتدگام بگام است .هناا فکر هککهنهنه کهه پهيهشهرح
انقالب اس ن  ،چرا که هناا تگاماا را يکشکل [نا زايز] ح غيرفعال کبينن .

شماره 2

2102

00

ا ا تگاماا صرفاْ به اين داطر غيرفعال اس ن که هناا انگگ ن گانس هان جات بارگم ح اته هاا ح
نافع طبقاتک را ار کنن  .گرچه هناا بهطگر غريزق ي رت عظيم اشزن ح حظيفه سنگهيهن دهگا
را ح ککنن  .هنجا که شرايط هناا را حااار به حهرکهت کهنه  ،هنهاها بهراق دهگاسهاگ هانيهابهک ح
پيرحگق بر ي رت اي صااق سر ايه اجگم دگاان هحرا.

****

ب ون يک تشکل شورايی ض سرمايه داری مستقل از
دول و احزاب ،رارگران به هيچ درجه ای از آزادی
نخواهب رسي !
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شب

***
آنقدرِ خسته ام،که شب را

در فکر مینشينم
شب را دوباره دم میکنم

در فنجان میبينم
بیرمق،چشمی
با پايی 

و تا سپيده دم

خواب آلود
مینوشم با ستاره

جرعه
َننِشسته شب را مینوشمش
شبی به سردیِ يک آه
به عمقِ و تنگنایِ يک چاه
خسته

جرعه
گوارايی شبی تلخ را...
2۸۰01۰211۲فرانکفورت
علی طاری
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ضرورت ر ام اس ؟
"رسال " سوسيال دمکراتيک ،يا گامهای پراتيک در راستای
سازمانيابی ط قه رارگر
هغاگ حرکت تاريخک سگسيالا کراسک با تشکيل احلين حزب کارگران سهگسهيهالهيهسهت ار
هلزان ح ار يرن نگگاام ( )117١شرحع گراي که برنا ه هن گرا ان قاا ش ي ارک ار" نقه
برنا ه گگتا" يرار گرفت؛ ار حقيقت نق تاريخک سهگسهيهال ا هکهراسهک کهه سهاگشهک بهگا هيهان
اس راتژق السال ح به عاريت گرف ن ان يشهااق ارکسک ،تگسط دگا ارک ريهم دهگرا .اگهر
چه ار اب ا انقالبيگن حرفهاق رحسيه نيز با ازين عنگان ا ا با صفت "ژاکگبينک" تالش نزگانه
که با "هانين" ساد ن برنا ه دگا ح گنجاني ن فاکتااق سگسياليسه هک ار هن ح ه هگل نهزهگان
"ايههکه ههاتههگرق پههرحله ههاريهها" بههر عههاه م حههزب ح سههته ار نههاههايههت تههعههگيههض صههفههت "حههزب
سگسيالا کراسک" با "حزب کزگنيست" دگا را اگ حگگم سگسيال ا کراسک دارل نزاين ؛ ا ها
اايت اين حزب ايچحيت اگ حابس گک به اايت پيشين دگا ج ا نگراي  .هنچه را کهه هارکه
ار "نق برنا ه گگتا" به هن پراادت ح ار رابطه با نقش تاريخک "طبقهات"" ،احلهت" " ،هزا"،
"پگل" ح چرايک ع م ا کان لغگ کليت تزا ک اين پ ي اراا ح باگتگلي اهزهيهن هنهاسهبهات بهه رغهم
ک اسه هقهرار
ن ژاکهگبهنه ِ
سرنگگنک سر ايهاارق اشه ار ااا ،احبهارم تهگسهط اهزهيهن حهزب هاهنهيه ِ
بخشن مق ايک اتگرق پرحل اريا يعنک "حزب بلشگيک" احيا گراي م ح ج اا حکگ ت شگن م گهان
ناگزير براق حفظ بقا ح گيست دگا ار حگگم ضرحرق کار ،تن به کار اس ززاق سهتهرانه  .ار
صگرتککه ارک " ،نفک نفک" تزا ک اين ناسبات را گرا تگجه يرار ک ااا ،کهه ار يه رت
دگاراايک ازبس ه کارگران عجين ش م بگا؛ ا ا سگسيالا کراسک بها تصهرف يه رت سهيهاسهک
تگسط بلشگيکاا ار احايل يرن بيس م اين "رسالت" را بهاست هحرا که ار اهر جهاق ايهگهر ح
ار رياب ک تفرعجگيانه ،گگق سبقت را ار ارائهق برنا هااق ه هيهرالهعهقهگل ح رنهگهارنهگ اگ
ايگران برباي  .تا جايککه بهترتيب ،ار جزع ح گرحاک که ار سطح جهاهان ح اگ جهزلهه ايهران
بناق فعاليت سياسک را ار "رام هگااق طبقه کارگر" کنان  ،ار احلين فرصت ،هر انگهگنهه اق
عريض ح طگيل اگ "برنا ه حکگ ک" به نزاين گک اگ جانب طبقه کارگر به طبقه کارگر تهقه يهم
کنزاين  .ا اينجا فرض دگا را براق اينکه ابژک هيهگ بهاشه  ،ار شهرايهط ايهران يهرار ااام ح
براين اساس به ب ث کپرااگيم .بنابراين ،با نگام بهه چهنهيهن پهالتهفهرم اهاق حهکهگ ه هک ،شهااه م
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دگاايم کرا كه ارچه اين برنا هريزقااق بهاصطالح سگسياليس ک بيش ر بهجزئيات بهتهرااگنه ح
ار برابر دگانن گانِ اح زالک دگيش حع م ااق رحيايک را ترسيم كنن  ،بهه بهاحر دهگيهش ،بهه اهزهان
نسبت يك گام به انقالب سگسياليس ک ار ايران نزايكتر کشگن .
نقطه ش رك ح برهين تزا ک اين برنا ه ريزق اا اگ جانب اين گرايشات كه به طگر عز م براق
فعالين دگا ح يا شرکت ار ات اا عزل اا ح کنفران اا ت حين ک گران  ،ح ک با تاکي بر ضزانت
ط رفااک جگا ِع ارحپايک نظرشان است ح با
ن شراي ِ
اجرايک اگ طرف هنان ،که اي م هليزاسيگ ِ
حاژم ااق كارگر ح انقالب ح سگسياليزم نيز خلگط ش م ان  ،ار حقيقت نگرشک را بيان ک کن که
نزاين گک طبقاتک کارگران را ار به ي رت رسي ن بر دگا گجه گرااني م است .ار حايع رحشن ح
بران است که اين نسخهپيچک اا ار ايران (ح بهحيژم ار ارحن طبقهكارگر) نه با اس قبال گاجه
کگراا ح نه ح ک رحيت کشگا .تأكي براين نك ه نيز ضرحرق است که اين عبارتپرااگقااق
رحياگگنه ح تخيل برانگيز (كه ناشک اگ بک ربطک به سگسياليسم ح اگ رحق انفعالِ است) هن چنان
اثرات سگء ح تخريب گرايانه بر جاق ک گذارا که ک تگان گفت با تالش ااق بک حيفه ح طگالنک
ساگ ان گرانه ح ه گگشک نيز برطرف نزک گراا .براق ا پراتيك ت اركاتک ـ سگسياليس ک ،نه
تخيالت بره م اگ ذان بلکه براساس بارگم طبقاتک ح تضاا كار ح سر ايه شكل کگيرا .فاصله
عزيقک که يان طبقات اج زاعک ار اين بين حجگا اارا ،تناا نزک تگان با تكيه بر ه گگشِ نظرق
ح طالعات ژحرناليس ک برطرف گراا .به اين ترتيب ،راا اگ اين پيش گف ار تگجه به ريشه ااق
ت اج زاعک اشخاص است که
طبقاتک ،پيشينه ق پراتيك ار رابطه با بارگات كارگرق ح ناسبا ِ
تعيينكنن م جاتگيرق ح برااشت هناا اگ انقالب سگسياليس ک کباش .
***
ا ف ن ق ار يك راس اق عين ،حيژگک ج ايک ناپذير ان يشه ح گن گک بشرق است .ارشخصک با
ار گيع ح گض ِع اج زاعک ـ تاريخک فرحض ،ح ايل نسبت به گن گک شخصک دگا ح يا
گرحماايک كه بهعنگان نااا هن کتز ار هناا حضگر اارا ،ا ف ن کباش ؛ هشکار است که ب حن
ب ا كانات ،قاطع ،اح زاالت ح )...ار
يك چنين افقک ح برنا ه ريزق نسب اً رحشن (با اح سا ِ
ف شخصک يا گرحاک .ا ا ،پ انسيلِ اين ا ف ن ق كه
حرک ک بيش ر به يك رحيا ک ان تا ا ِ
ت تاريخک ،اج زاعک ،طبقاتک ح علزک هن
الزا اً برنا ه ريزق حيژم اق را ارپک اارا ،به گيعي ِ
اشخاص ح گرحماايک كه بهطگر قاطع فرا را به گيعيت هن کتزق کرانن  ،بس گک اارا.
ارچه گرحم ااق اج زاعک به ل اظ پيچي گک ناسبات تگلي ق ـ اج زاعک با يك يگر رابطه
نسجم ترق ااش ه باشن ح ارچه چنين رابطه اق به گگنه هگااانه ترق به ااراك اربياي  ،ا كانات ح
ل ادالت گرق انسان را ار ترسيم
پ انسيل برنا ه ريزق اج زاعک ـ طبقاتک باالتر رف ه ح پ انسي ِ
سرنگشت دگيش افزايش دگاا ااا.
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ف برنا ه ريزق ش م عيناً ح
با اين حجگا ،ار ار شرايط فرحضک نزک تگان ااعا كرا كه اا ا ِ
ت غيي ِر) ت ققِ بيرحنک پي ا ک كنن ؛ چرا
ب حن كم ح كاست (يعنک ب حن تأثيرپذيرق اگ ا كانا ِ
كه ار برنا ه اق ضزن حح ت ااگق با طالبات اشخاص ح گرحم ااق حيژم ،به حاسطه اايت
ان يشگکاش ،ذاتًا با رحي ااااق اج زاعک ح رخااامااق دارل اگ ذان کتگان غاير باش .
ن فاي ِ ا ف ح ار ن يجه ب حن برنا ه ،يک فرض نا زكن ح غيرحايع است؛ ا ا ار يك
گرچه انسا ِ
ت اكزيزم ح ينيزُم باش  ،کتگان چنين حكم كرا كه :ار
اس ه بن ق فرحض كه ااراق اح نااي ِ
ن اااليه اين فرحضات ،يا اشخاص ح گرحم اا ار عرضِ برنا ه اايک يرار ک گيرن كه اگ
بيرحن به هن اا القاء يا ت زيل ش م ،ح يا اين كه هناا دگا ،ناسب با ا كانات شان برنا ه كار ح
ت بيگانگک ح هگااک ح ام چنين
گن گک دگيش را ريم ک گنن  .بنابراين ،نسبيت ح گضگعي ِ
ل اي صااق ـ سياسک ـ اج زاعک) اگ ازين جا نشأت
دگابيگانگک ح دگاهگااک (ج ا اگ عل ِ
کگيرا ح ار ازينجا جلک ک شگا .براق ثال ،كارگران که الزا ًا پيشاپيش نيرحق كار دگا
را به عنگان كاال به دري ار هن يعنک سر ايهاار پيش فرحش كرامان  ،لزم بهرعايت برنا ه اق
عين ،بسيار اييق ح ار حايع هانين اس ن  .ار صگرتک كه يك ساگ ان كارگرق ـ سگسياليس ک
طابق برنا ه اايک عزل ک كن  ،كه بنا به دِرا ح ااراك اج زاعک ـ جزعک دگا ،به هن است
ل تاريخک ح گس رم اج زاعک يك برنا ه عين ح فرحض (يعنک :بُرا
ک ياب  .بنابراين پ انسي ِ
اج زاعک شخصک ،گرحاک ،طبقاتک ،لک ح ...ح راس اق تاريخک هن با با ِر ارتجاعک ،ريک ح
يا انقالبک ،اعم اگ اي صااق ،سياسک ،اج زاعک ،نظا ک ،فرانگک ح انن هن) به اين بس گک
اارا كه ار ك ام گيعيت تاريخک ح ك ام حضعيت طبقاتک ،اريافت ح ت حين ش م باش .
به ارصگرت اگ حيات گيس ک انسان ااق يک يبيله اب ايک گرف ه تا سادت ح ا ايت
ااگارم ااق نظا ک ،اگ لشگركشک ناتگ به ار سرگ ينک تا ااارم يك رحس اق َب حق ح تا
برنا ه ااق بانك جاانک ح صن حو بين الزللک پگل ار جات چتاحل نيرحق كار ح نابع طبيعک
ل ض اس ب ااق ار س م ااق يانک ايران گرف ه
كشگرااق عقب نگه ااش ه ش م ،اگ ايجاا يك ف ِ
ش اانش
ش رام بران يك كگاك گرف ه تا ه گگ ِ
تا ساگ ان يابک سگسياليس ک ،ح سرانجام اگ ه گگ ِ
ن جنبش كارگرق ،ازه ح ازه
بارگم طبقاتک ار يان كارگران ار راس اق پرحل اريزاسيگ ِ
اين اا ب حن ا ف ن ق ح برنا ه ريزق ،به ا رق تصاافک ح به ظن يگق غير زكن تب يل
ل برنا هريزق ار تزام راحل ح
کشگن  .با اين حجگا نباي چنين تصگر كرا كه كيفيت ح پ انسي ِ
احرانااق تاري بشر يكسان ح امگگن بگام است.
ار حقيقت ،اران اگم كه سلطه انسان برطبيعت پيچي متر ح گس رامتر کشگا ،اران اگم که رش
ت انسانک را ار برابر نااانس گک اايک كه به جبر تعبير
علگم ح تكنگلگژق حگگم اد يارا ِ
ک شگا ،گس رش ک اا ح سرانجام ار ان اگم كه ناسبات تگلي اج زاعک ح به تبعِ هن ناسبات
اج زاعک تگلي پيچي متر کگران  ،برنا هريزق (ازانن ايگر اانشاا) اگ
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ن ت ليلک ـ علزهک
جزگعه اانس هااق عام ح درافکگگنه بشرق فاصله کگيرا ح بهيك اس گام عي ِ
ـ تكنگلگژيك تب يل کشگا كه اصل را برجنبه عزلک يرار کاا  .بنابراين ااعاق ارگگنه ااشه هن
"رسالت"ق تگسط شخص ،گرحم ح يا تشکلک که اا افک را انهبهال هک نهزهايهنه فهقهط يهک تهگاهم ح
تصگر فريبن م بيش نخگاا بگا.
ط سردک بين تگجيه ،تبيين ،تهگضهيهح ح ته هلهيهل اشهيهاء ح
امچنانكه بهل اظ شنادت شناسک ايچ د ِ
رحي اااا حجگا ن ارا ح ازگارم كليه اانس هااق بشرق ( اعهم اگ اهر يشهر ح طهبهقهه يها هگيهعهيهت
تاريخک داص) ه يخ ه ح يا بهعبارت اييق تر تركيبک اگ تگجيه ،تبيين ،تهگضهيهح ح ته هلهيهل اسهت؛
نباي چنين تصگر نزگا كه ازه برنا هاايک كه ار احراناا ح قاطع گگناگگن تگسط اشخاص ح يها
گرحمااق اج زاعک ت حين کگران  ،ا فک يك است ح يا صهرفهًا تهگضهيه هک ـه ته هلهيهلهک را انهبهال
کكنن  .اراين گرا کبايست بهعز مگک رابهطهه (يهعهنهک عهزه م گهک حجهگم تهگجهيهاهک ،تهبهيهيهنهک،
ش حيهژم اق اسهت:
تگضي ک يا ت ليلک يك برنا ه) تگجه نزگا ،كه اين نيز بهنگبه دگا س هلهزم اانه ِ
اانش بارگم طبقاتک كه ار راس اق رفع ناسبات طبقاتک عزل کكنه ح بهه اانهش راهايهک انسهان
تكا ل کياب  .بنابراين كا الً صگر ح زكن است كه يك برنا هريهزق هعهيهن عهلهک رغهم ظهااه ِر
عزلک يا تگضي ک ـ ت ليلکاش ،ار كنه ح عزق ،تگجياک ـ تبيينک باش ؛ بهه ايهن هعهنهک كهه اه ف يها
اا افک را انبال كن كه با ظاا ِر اجرايکاش فاحت ح ح ک نايض کگراا.
علکرغم اينكه ا ف ن بگان ح برنا ه ااش ن بهطگر عام ،حيژمگک كار ح گن گک بشرق است ،بها
اين ازه تناا ار رحله حاكزيت ناسبات كااليک (يعنک جا عه نسب اً پيشرف ه سهر هايهه اارق) ،ايهن
ا كان فراام کشگا كه ار يك اگ اح طبقه عز م جا عه ( طبقه كارگر ح طبقه صاحهبهان سهر هايهه)
ار راس اق اا اف ح طالباتِ طبقاتک دگا بهبرنها هه ريهزق ايه ام نهزهايهنه  .اگ ايهن هقهطهع بهه بهعه
ب تگجهيهه ،تهبهيهيهن،
ا ف ن ق ح برنا هريزق عنا ح فاگم سياسک ـ طبقاتک نيز پي ا کكن ح تركي ِ
تگضيح ح ت ليل فگوالعاام پيچي متر ح يا بهعبارت ناسبتر بغهرنهج تهر هک شهگا؛ چهرا كهه تهالش
براق تثبيت ي رت سياسک ح بارگم ار راس اق نفک اين يه رت ،جه ا اگ پهيهچهيه گهک اهاق جها هعهه
سر ايهاارق ،بغرنجک ه يخ گکااق يشرق ـ طبقاتک را نيز بهازرام اارا .اگاينرح اغهلهب چهنهيهن
اتفاو کاف كه برنا هااق سياسک (اعم اگ سگسيال ا کراسک چپ ح راست ح يانه ،با نگسانهاتهک
كه اگ پگگيسيگن تا اپگگيسيگن بهدگا کگيرن ) ،ا ف ن ق ح طالباتک را به بيان ار کهحرن كهه
با ظاارِ هن فاحت ح ح ک گام ناض حايهع هک شهگنه  .بهه اهرصهگرت اهر بهرنها هه اق (بهه حيهژم
برنا هااق سياسک) ار كنه ح عزق بيانگ ِر طالباتک است كه:
يکم ـ تراي ق ار طبقاتک بگان هن نيست؛
احم ـ بنابر نطق داصک ت حين کگراا كه ار ناايت يا تغييردگام است ح يا تثبيتگرا؛
سگم ـ چنانچه ار گامااق عين ت قق ياف نک نباش  ،چيزق بيش اگ يهك نهزهايهش ح فهريهب سهيهاسهک
نيست؛
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ط اسهاسهک
چاارم ـ بها كانات ،قاطع ح نيرحااق داصک شرحط استكه حضگر هگااانه هناا شر ِ
ت قق هن است.
***
ن چهپ هنه هقه اگ تهاريه
نااق ارگيابک ح نهقه سهطه هک ،بهک تهزهايهز ح غهيهرطهبهقهاتهک اپهگگيسهيهگ ِ
سگسيالا کراسک ار جاان ،ح هشکار ش ن اايت طبقاتک "سگسياليسم احله هک" ،سهنهت پهابهرجهاق
اين گرايش امچنان به حيات دگا ااا ه کاا  .بهاين ترتيب که ،ار گرحاک ار عرصه بهارگات
ب طبقاتک را بردگا کناه  ،ار حايهع ح حه ايهل هک بهايسهت به هگانه
سياسک عنگان ساگ ان يا حز ِ
بخشک اگ يك طبقه را نزاين گک کرام تا اگ طريق برنا هساگق ح تبليغ هن ار جها هعهه ،ار شهرايهط
ناسبک تگامااق بکشكل را با دگا ازرام نزگام ح اگ طريق شيگمااق بناپارتيس ک به سهگق يه رت
سياسک ديز براارا؛ گيرا بهارصگرت يك گرحم ح يا ائ الفک اگ گرحماها كهه بهه اتهكهاق نهخهبهگهان
ت يك طبقه (بهحيژم طبقه كارگهر) بهاشه ح
سياسک شكل کگيرا ،نزکتگان بيانكنن م طالباتِ تزا ي ِ
ار ن يجه سزت ح سگق انقالبک ااش ه باش .
ا ا امچنان ار برنا ه اين نخبگان سياسک ،هر انشارق ساد ه ح پرااد ه کشگا كه ار هن تضاا
طبقاتک ح فق ِر حاصل اگ هن ،قرر ک گراا اگ باالق س ِر کارگران ح ب حن ه گگش ح
ساگ ان ياف گک ح تالش تاريخک ،به طگر دگابه دگا به ان الل رحا! فرضيه دگاسرانه اق كه
براساس حايعيات اج زاعک ـ طبقاتک بنيان نگرف ه ح تناا به الجگيک اگ تگام ااق بک شكل نظر اارا
تا ار شرايطِ ق ضک اگ ي رت اجرايک هناا ار جات نافع دگيش سگا جگي .
اين گرحم اا ح گرايشات سياسک كه ار حاشيه جنبش ااق اج زاعک به ظاگر ک رسن  ،با صل
كران دگيش به جنبش ااق عظيم اج زاعک (كه ار شرايط كنگنک ،جنبش ااق كارگرق ح
سگسياليس ک ااراق اين گ ينه ااق اس ن ) ح به نظگر به كارگيرق برنا ه اگ پيش تعيين ش م
دگيش تزام عناصر اراامگرايانه حزب يا گرحم دگا را بهكار کان اگن تا ت ققِ جامطلبانه دگيش
را زكن ساگن ؛ بک هن كه ار ارتباطک ارگانيك به طبقه كارگر تگضيح ااام باشن كه چنين
برنا هاايک اگ پراتيک ك ام طبقه اج زاعک بهحساب ک هي ح يا برنا ه ارائه ش م شرحط بهحجگا
ك ام شرايط اج زاعک است ح چگگنه به اين پيش بينک ااق اسباتک است ياف ه ان  .ارک يگانه
رام براق برپايک جاانک به راس ک انسانک که "انسان باحرق ايجابک اگ دگا هغاگ ک کن " را ار
اين باحر تلقک ک کرا که :اين "شيگم تگلي ار گن گک ااق [است که] دصگصيت کلک فراين
اج زاعک ،سياسک ح عنگق گن گک را تعيين ک کن  .هگااک انسان اا نيست که حجگاشان را تعيين
ک کن بلکه ،حجگا اج زاعک انسان اا هگااک شان را تعيين ک کن  [ ".ارک ـ اره ق بر نق
اي صاا سياسک] ا ا اين احزاب ح جريانات سياسک با برنا هااق نگع حكگ ک ،سيزاق جا عهاق
را ترسيم کكنن كه اكثريت عظيم كارگران ايچ اب كار ح ارااماق ار هن ن ارن  .هناا (يعنک تگام

شماره 2

2102

24

بک شكلِ كارگران) فقط پيرحان احلت ح حكگ ک دگاان بگا كه براساس اراام نخبگان سياسک
شكل کگيرن .
بنابراين ،ن يجه اين برنا هريزق اا ح چگگنگک ت قق هن ،اباا ک است كه سؤليتِ انجامپذيرق اش
به عا م طبقه كارگر ک اف ! لذا هنچه كه رحشن ح بک اباام است ،اين است كه چنين برنا ه اايک
به احلت ح حكگ ک نياگ ن است كه جريان عزلک هن طبقه كارگر را ت ت كن رل ااش ه باشن ؛
ن اجرايک برنا ه اش ک باش  .ب ين ترتيب كانيزمِ احلت
ت هن ضا ِ
يعنک احلت ق رق كه تثبي ِ
تثبيتش م ،تثبيتگرق نافعک است كه با پرحسه نفک دگيش ار تنايض است؛ يعنک طبقه کارگر به
احل ک نياگ ن ارا که دگ ِا ازان احلت ،تثبيت کنن م ناسبات حاکم ح اس گام طبقاتک ک باش  ،گيرا
که نقش تاريخک طبقه کارگر نه تناا نفک تزا ک طبقات است ،بلکه ح ک نفک دگيش نيز ک باش .
نشانک اگ هن را "کزگن پاري " قق سادت .ايچيک اگ فر اناا ح يگانينک که اگ "کزگن" سر
برهحرا ،حاصل تفکرپيشينک نبگا .بلکه غناق حيژگکااق انسان اايک بگا که ار کزگن هشکار ش .
ارگگنه حگاله ااان نفک احلت که اس گااک طبقاتک است به گ انک ار هين م نا علگم ،ار حقيقت
تثبيت انعک دگاا بگا که ار برابر دگاگراانک جا عه سگسياليس ک يرار گرف ه است.
ايک اتگرق درا ن انه پرحل اريا که با ايک اتگرق "حزبک"" ،ابيرکلک" ح "جانشين گرايک"
به ت ري کشي م ش  ،ار حايع احرانک اگ حيات ازبس ه اج زاعک است که هن جا اد يار انسان اگ
چيرگک فرااس ان ح حکگ ت کنن گان به است دگيش سترام ک شگا ح اين احرم ،پرحسه اق است
که باگگشت ارگگنه فر انرحايک طبقاتک را ار ارشکلک فرحبس ه ح انگيزم هگااق را به عنگان
قق کگراان .
کشش عينک تاري
انگا ک كه اترياليسم كانيك(کُان) ،جايگام اترياليسم ايالك يك را ک گيرا ،ار حقيقت پگيايک
نيرحااق رکه اج زاعک را به طگر گيت س حا نزگام است .اترياليسم تاريخک که حاصل
تقسيم راحل تاريخک کار ح علت بارگم طبقاتک ک باش  ،حاكک اگ برام كنش ح تنفيذِ نيرحااق
تاريخک ح رحي اااايک است كه ار ارحن ح بيرحن ار حركت بگام ح تعاال ح تگاگن هن ار تغيير
احم ک باش  .بنابراين ،انجام ت قق ناسبات سگسياليس ک كه يك پرحسه ق طگالنک است ح اگ
طريق ادال گرق ح هگ گن ااق اج زاعک پرحل اريا ح اگ پ انسيل تغييرپذيرق طبقه كارگر اايت
ک ياب  ،نزک تگان پيشاپيش ح ار االه اق اگ ر ان يسيس ِم اي ئگلگژيکک ح "رسالت" جانشينان طبقه
کارگرق باش که ار حايعيت ،دگا کارگران عزار ح هفرينن م جاانک دگاان بگا که برنا ه پرااگ
هن گران .
ا ا سگسيال ا کراسک که ياار به ار کنش تاري جاان ح فاعل تاريخک (طبقه کارگر ازبس ه)
هن نيست ،دگا را به ثابه زگل "رسالت" شبه تاريخک ح به حاسطه هسان گيرق ح دلسه اق كه
ل
بهدگانن گانِ اح زالک دگا القاء کكن  ،عزيقاً انفعال هفرين ح ض سگسياليس ک است؛ چراكه ت لي ِ
عين ،گام به گام ،هگ گن گرانه ح اگرگگن شگن م را به جاق يك ناكجا هبا ِا بالتغيير ح باشت هسا
کنشان .
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اگاينرح نطق ح بينشِ اين "رسالت"گرايک ح برنا هااق حکگ ک هنان ،علکرغم ااعاق رني ه
ح ي ك كشي ن حاژم ااق كارگر ح كزگنيزم ،تا عزق حجگا ،كانه ح عقب اف اام ان  .بنابراين با نگام
اترياليس ک كانيكک ،طبقه کارگر ،بارگم طبقاتک ح كنش ااق بارگاتک اش نه به فاگم تاريخک
هن ،بلكه بهرحشک افيزيكک ،امچنان ثابت ک ان ح کار زاق اين بار نيز بهصگرت سگسياليسم
احل ک يا به گف ه ارک يعنک ازان "کزگنيسم دام" ب حن ان يشه ،که هنجا شخصيت انسان کا ال
نفک کشگا ،ت احم ک ياب  ،اگر بخشک اگ جاان چنين ناسباتک را ار يک احرمق نه چن ان کگتام
به تجربه تراژيک ارهحرا ،ان يشي ن به تکرار اگربارم هن ض که تاريخک دگاا بگا.
ب ين ترتيب ح ت ت چنين نگرش اايک ،اين گگنه پرحژم ااق فکرق ار پراتيک ،غلبه فرحشن م گان
ت برداس ه اگ تق ير ح حاژگان
نيرحق كار بر ي رت سر ايه ح لغگ کار اس ززاق را به احرائي ِ
حا کستارن .
حي ک سخن اگ ي رتيابک شگراااق اكثريت عظيم جا عه (فرحشن م گان نيرحق کار) به يان کهي
كه اينک ت ت چيرگک ايليت ع حاق اگ نخبگان ح بهتزلك ارهحرن گان ي رتِ سياسک ـ اي صااق ـ
اج زاعک سر ايه است  ،ازگارم ا كان دطا حجگا دگاا ااشت ح ارحرك ک دطاهلگام ح
غيرسگسياليس ک الزا اً تثبيت گرايانه دگاا بگا .تناا ار قابله با چنين شرايطک است كه نقش
ت سياسک ـ اي صااق،
دگاراايک پرحل اريا اازيت تاريخک پي ا ک كن  ،که ضزن ااش ن ي ر ِ
سگدت ح سا ِگ پراتيك اج زاعک ،شگرااا را به نق كشي م ح به عنگان يانجک تئگرق ح پراتيك،
نشا ِء دطا را به نفع پگيايک جا عه به عزل اج زاعک شگرااا تب يل ساگا .ارغيراين صگرت
برنا ه ااق اگ پيش تعيين ش م ح تق يرگگنه ح ک ار نقش حايعيات ؤثر براق تكگين سگسياليس ِم
اراام گرايانه تگسط رابران دارل اگ طبقه ،اگ شگرااا ـ كه ساگ ان طبقاتک به تزلك ارهحرن گان
تگلي دگيش اس ن ـ ناااق بکاراام ح نااي اً نفعل ح حاشيهاق دگاان سادت .بنابراين ارهنچه كه
ارپ ِ هگ گن ح دطا ح تباال ان يشگک بين جا ع شگرااا رام بهپيش نگشاي ح طرحااق اگ پيش
ان يشي م ش م را ت زيل كن  ،ح ک اگر ار بعضک ل ظه ااق تاريخک گفقيت ه يز ام باشن ،
ن يجه اق جز اس خانگفيسم (کارگرق که براق اس خرال نابع کانک ،طرحک را ارائه نزگا که به
تش ي بارمکشک بک اجرت اگ کارگران براق انباشت سر ايه ن اک گراي ) رحسک نخگاان ااشت.
ار چنين ناسباتک ح ار اين چنين کار بيگانه ش م اق است که ارک نگشت" :سلطه ق
سر ايه اارق بر کارگران عزال ازانا سلطه ق کار بک جان بر کار گن م است" [.ارک ـ جل احل
سر ايه]
چيرگک بر بگرحكراسک طبقاتک ح تفراق که ي رت اج زاعک سر ايه طک س م ااق گالک با
اس گام احل ک دگيش برگرام كارگران ت زيل كرام ح هن اا را به ريابتِ ناشک اگ تقسيم كار ح
ف صگالت هن حاااش ه ،س لزم هن چنان تالش ازبس ه ،ارگانيك ح اج زاعک اق است كه
تصر ِ
هن اا را اگ ايأت تگام بکشكل فرحشن م نيرحق كار ح نااي ًا رأق اان م بهبخش فعال ح هگام جا عه
تكا ل اا .
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گيراكه " ار فراين تگلي سر ايه ،كار تزا ي ک است كه فرا فرا اعضاق تشكيل اان م ق هن نسبت
به يك يگر بيگانه ان  ...به گحر ح به تبعيت اگ حح ت عينک اشين اا ،يعنک حح ت سر ايه ثابت...
احر ام جزع ش م ان ح (كارگران تناا به صگرت) يك نقطه نفرا جان ار ح به ثابه ابزار گن م ح
نفرا سر ايه حجگا اارن [ ".گرحن ريسه ،ارك ]
بهاين ترتيب حظيفه تاريخک ناااااق سگسياليس ک ار جا عه سر ايهاارق نه تناا ت حين برنا هااق
باشت هسا ح اگپيش تعيين ش م سياسک ـ اي صااق نيست ،بلكه تگلي ح باگتگلي ِ هن چنان ه گگش ح
تبااالت ان يشزن انه اق است كه ارحن بارگم طبقاتک ،جنبش كارگرق را ياار ساگا (ار پيگن ق
احم ،پگيشگر ح به ل اظ طبقاتک ازبس ه)  ،پرحسه بارگم طبقاتک ح سگسياليسم را ار شرايط
ك دگيش اگ
عينک ناااااق كارگرق ـ سگسياليس ک به هگ گنک فرارحن م كشان م ح ناسب با ار ِ
ك
ن تاگم اق بخش  .اين پراتي ِ
ضرحرت ،اربار به گگنه اق نگين هن اا را پيكرتراشک كرام ح جا ِ
ص جا عه شكل کگيرا ،ح ب حن برنا ه اق
ط شخ ِ
ل عين اگ شراي ِ
حيژم اق است كه براساس ت لي ِ
رحشن ،جاتاار ،فراحرن م ح انعطافپذير صگرت ااق بهدگا نزکگيرا .بهاررح ،برنا هاق كه
ب حن ه گگش ح كاحش ساد ارق جا عه ح ار دالء ،اگ اايان اريااا تا رغان هسزان را براق
تگامااق بک شكل پيشاپيش تقسيم ح پيشكش كرام باش  ،يطعًا كارگران را حارا رابطهاق يراراااق
با نزگاااق دگابيگانه ساگ ک كن كه سر ايه اگ پيش تعيين كرام ح ار ن يجه اگ هن اا (يعنک
كارگران) ان ظارق غير اگ پيشبرا قررات كار نضبط نخگاا رفت ح ار جا كه چنين ان ظارق
ار تب ح تاب بارگاتک برهحرام نشگا ،چارماق جز سركگبِ "ض انقالب" (يعنک ازان کارگران)
نخگاا بگا!؟ بهارحال ،راابراِ برنا ه ااق ب نک بر تقسيم ظاارًا عااالنه ثرحت اج زاعک چيزق
غيراگ جا عه اق به تثبيت كشي م ش م ،نفعل ح ت ت شيگم ااق س ب انه ،كه ار هن كار به طگر
باگام عااالنه تقسيم ک گراا ح نيرحق کار احبارم به شکل کاال ظاار ک شگا ،نزک باش ! چنين
است كه تگّام ع الت اج زاعک تگسط احكا ِم بهاصطالح نقشه ن ح اگ پيش تعيينش م به سگسياليسم
احل ک نجر گراي  ،چه به صگرت حع م ائگيک (ازه اگ ارحن يک کاسه) ح چه تقسيم عااالنه
فقر انگر دگجه ايک .ارک با نق صريح به نخبگان اترياليست که حق هن اا را
" اترياليستااق ان زاعک" ک نا ي که ناتگان اگ ار رابطه اج زاعک ح گن گک انساناا با بنياا
علم اس ن  ،تاد ه بگا که " :ا به حيژم باي اگ اس قرار جا عه اق که چگن ان زاعک ار قابل فرا
پ ي ار ک شگا ،احرق کنيم .فرا گجگايت اج زاعک است[ ".است نگش ه ااق فلسفک ـ اي صااق
]1144
برنا ه نقشه ن اج زاعک كه سياست ح اي صاا (يعنک ساد ارِ احگانه ناسبات تگلي ح ناسبات
اج زاعک تگلي ح تگگيع) را تگضيح ک اا  ،ار يك سگدت ح ساگ اائزًا تغييرپذير ح تغييراان م
سا ان ک ياب  ،كه به صگرت تك بع ق ،پيشاپيش ح فر ال نزک تگان ار پانه عينک جا عه
بهگگنهاق نگين پيكرتراشک شگا .فرارف ن اگ تنگناااق ااق برجاق ان م ،كه ان گارق ناسبات
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تگلي ارگش اضافک به جاق ارگش اس فاام ک باش  ،ار ناسبات گس رش يابن م ح انسانک جا عه
بس گک به تالشِ ازه جانبه ح طبقاتک كارگرانک اارا كه به طگر ارگانيك ح فارغ اگ يگانين نفع
شخصک ،حيات عنگق ح ااق دگيش را سا ان کبخشن  .اا اف ت ققيابن م تناا گ انک پايا ح
كا لتر دگاان بگا كه اگ طريق اراام جزعک ،ارگانيك ح تجارب تاريخک ساگن گان جا عه كه
ت هناا ح حيطه شنادت عزگ ک ك دگرام باش  ،عزلک گران .
ار يابلي ِ
ا ا برنا ه ااق حكگ ک براق چه نگش ه ک شگن ؟ اين برنا ه اا به اين داطر ترسيم ح طراحک
ک شگن كه حزب يا گرحاک دگا را ار قام قايسه با يك احلت يرار کاا ح با فراغ داطر
به طراحک جا عه اق ک پرااگا كه نقصان ااق اائزاً فزاين م را (كه ن ج اگ تنايضات بک عالل
ناسبات تگلي سر ايه اارانه ک باش ) ،به رام حل ااق فرارحن م سگو اا  .غافل اگ هن كه اين
ت نا گگحن ح غيرارگانيك نظام
كگشش ااق ذانک تگسط نخبگان سياسک حاصل فعل ح انفعاال ِ
سر ايه اارق است؛ انقالب پرحل اريايک دگا حاصل فرارفت اگ اين حضعيت غيرارگانيك ح
رفعِ سلطه ي رت سر ايه بر فرحشن گان نيرحق كار ک باش  .بنابه اس ن ال ااق ب نک بر اانش
بارگم طبقاتک اين فرارفت تاريخک ار ارحن دگيش سن ز تزا ک تضااااق س يزن م ارگانيك ح
برهين تزام كانيزم ااق غيرارگانيك ح ظاارًا تصاافک نظام سر ايه را ار پرحسه اق ايالك يكک
ج اييق (نه
ح نه اصگل گرايانه به چالش دگاا گرفت .بنابراين اگ ام اكنگن نزک تگان ن اي ِ
چشم ان اگِ تاريخک) هن را پيش بينک نزگا؛ گيرا اين فراين ق است كه انگگ بهتجربه كرر انسان
ت بک چگن ح چرا ،كه بعض ًا ح ک تا ح
ارنيا م ح بيش ر زل الگيگع ک نزاي تا يك ح زي ِ
راگگگنگک پيش کرحا.
با ان كک تگجه ح ايت بيش ر به كنه ح عزق "رسالت" ح برنا ه ااق حكگ ک نخبگانِ سياسک
چپ ،به اين نک ه تگجه ک کنيم كه اين برنا ه اا ( نااق پارم اق تع يالت ح افزحن دگااک اا)
چيزق بيش اگ رام حل ااق كيبزيانيسم (نقش کن رل احلت بر اي صاا) ار بعضک احرم ااق
ب رانک سر ايه نيست  ،كه تگسط تئگرسين ااق بگرژحاگق ارائه ش م ح باگام (الب ه به گگنه اق
ايگر) دگاا ش  :احل ک نيرح ن ح با برنا ه اق كه كن رل ارگان ااق حياتک نظام سر ايه را
به است ک گيرا تا حضعيت عارف انباشت سر ايه را باگساگق نزاي  .برنا ه دگاسرانه اين
رسگالن چپ ،بخشک اگ سر ايه اا را صاارم ـ الب ه به نام كارگران ـ ح بخش ايگر را به است
سر ايه ااران هگاا ،راا ک ساگا تا به اصطالح نيرحااق گل م (ابزار ح اشين هالت) را ار
هسايش ح رفام تزام رش اا !
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ت دهگيهش
بهاينترتيب سگسياليسزک بنا کشگا كه ار سايه هن انسان امچنان اگ نگعيت ح انسهانهيه ِ
دگابيگانه ح دگيش نگريز بايک ک ان  .اين را ِز وجنودی سنوسنينال دمنرنراسنی اسن كنه اتن ًا بنا
پرولتاريا بهستيز برمیخيزد؛ گر اينكه پرحل اريا ار تزام عرصهااق تئگريك ـ پراتيهك ،حق را
با در ِا دگيش بهنق كشي م ح اگ اماكنگن اايت هنرا هشکار نزاي .
بررسک برنا هااق گگناگگنک كه ار ك ام ح اگ ار گاحيه بهفاصله ح ان اگم يك ساد ار اج زاعهک ـ
اي صااق با يك يگر اد الف اارن ح براساس ناسبات اي صااق ـ اج زاعک فهاحت ح هفهرحضهک
بنا ش مان  ،هشف هفكرق ،اراام گرايک ح ار ناايت ع م شنادت اترياليس ک اگ ساده ها ِر ايه هصهااق ـ
اج زاعک جا عه ايران را ار يان نخبگان سياسک ح بهحيهژم سهگسهيهال ا هکهراسهک نشهان هک ااه .
بهاررحق ،الزا ک است كه ار بررسک ح ارك عينک اگ گيعيت ح حضعيت ساده هار ايه هصهااق ـ
ل تغييرپذيرق هنرا ،هنچنان كهه تضهاااهاق
اج زاعک ـ سياسک جا عه ،كانيزماا ح چگگنگک پ انسي ِ
بنيانک را بهطگر ريشهاق (يعنک راايكال) حل كن ارنظر گرفت؛ حگرنه تزام نايبااق بهه ظهااهر
انقالبگرايانه ار پنام رفگر يسم ح اصالحطلبک دا گش کگراا.
"ايچ نظم اج زاعک ارگز اگ يان نزکرحا گر هنكه كليه نيرحااق گل ماق كه ار هن کگنهجهنه ،
يبالً تكا ل ياف ه باشن  ،ح ناسبات نگين ح برتر تگلي ارگز يبلاگ هنكه شرايط ااق براق اسه هک
هناا ،اگ گُا ان جا عه كان نطفه بس ه باش  ،پ ي نزکهي  .اگاينرح انسهان اهزهگارم بهراق دهگيهش
فقط حظايفک را طرح ک كن كه ب گان حل نزاي  ،گيرا اگهر دهگب ار يضهيهه بهنهگهريهم ،اهزهگارم
ار کيابيم كه دگا حظيفه نيز فقط انگا ک طرح کشگا كه شرايط ااق براق حل هن ،اگ پهيهش
گجگا باش يا استكم ار رحن پي ايش باش " [ ارك  :ق ه بر نق اي صاا سياسک].
ضزگن اصلک ب ث ارك بر اح پايه ام كهک اسهت :نهخهسهت هن كهه اراام تهغهيهيهردهگااهک ح
تغييرپذيرق جا عه ار شرايطک كه تكا ل نيرحااق گل م فراام نزگام ،فعليت کياب ح حظيفه هنه
کشگا؛ ح ايگر هنكه نظم نگين اج زاعک به حيگع نزکپيگن ا ،گر اينكه شهرايهط هااق انه هقهال،
استكم ار رحن پي ايش باش  .بنابراين کتگان اين پرسش را طرح كرا كه ار حضعيتِ سيهاسهک
ـ اي صااق کنگنک ايران كه ح ايل اگ جنبه فقر ح ثرحت پگالريزم ش م ح طبقه كارگر به هيهلهيهگن اها
نفر بالغ کگراا ،هن ناسبات نگينک كه کبايست ار راس اق شرايط ااق ان قال ،كارهيهک ااشه هه
ح استكم ار رحن پي ايش باش  ،چگگنه ناسباتک کتگان باش ؟ هيا اين ناسبات کتهگانه چهيهزق
ل گهگنهاگهگن ار پهراكهنه گهک
جز ت ار ه گگش ح ساگ انيابک طبقهكارگر باش كه اماكنگن به االي ِ
طبقاتک ح حضعيت افاعک بسهر هک بهرا؟ په  ،چهرا بهه جهاق اهزهرااهک ار راسه هاق ه هگگش ح
ساگ انيابک طبقه كارگر ،تزام تالشاا ار بهکارگيرق طبقه کارگر بهعنگان فاعل تاريخک به ثابهه
ابزار ي رت نگريس ه کشگا؟ هيا سگسياليزم برنا هاق كه با تعا عين ح گامااق پهراتهيهك اهزهرام
نيست ،ار جات شركت ار ي رت سياسک ح يا احيانًا تصرف تزام عيار هن ؤثرتر حايع کشگا؟
هيا ازه اين اس الالت ح اس ن اجات ظاارًا سگسياليس ک ک تگان يك نيرنگ تاريخک باش  ،كه
ن اجرايک طبقه كارگر نظر اارا؟
بهباگحا ِ
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گ ان فرحضک را ارنظر بگيريم كه پرحل اريا بهعنگان برهين تاريخک ـ طبهقهاتهک فهرحشهنه گهان
نيرحقكار كه بهدگاهگااک ح ساگ انياف گک استياف ه ،طک يك انقالب سگسياليس هک بهر يه رت
سياسک ـ اي صااق ـ اج زاعک سر ايه غلبه نزگام باش ؛ يعنک اين انهقهالب اگپه ِ فهراگهيهر شه ن
اانش بارگم طبقاتک ح گامااق پرصالبت پرحل اريا ار اس قرار احم ح فرارحن م سگسهيهالهيهسهم
اايت ياف ه باش  .هيا ار چنين شرايطِ فرحضک "رسالت" ح برنا هااق شارفرنگهک احهزاب ح
گرحمااق نظارمگر كنگنک گرا ض كه پرحل اريا يرار نخگاا گرفت!؟ هيا حاپ هانه گهک ايهن
به اصطالح پيش اگان انقالب ار طن ِز انسانک پرحل اريا بهرسهيهنهه تهاريه حهك نهخهگااه شه  ،كهه
چگگنه رحگگارق اين نخبگانِ عقباف اام براق رش نيرحااق گل م ،سر هايهه اهاق ه هگسهط را
ن كسک كه رحق هن كار کكن کاانس ن ؟
شريك پيشرفت انقالب کكران ح يا گ ين را اگ ه ِ
هنچهكه شادص جريانات ح گرايشات سگسيالا کراتيک صل بهه هن اها اسهت ،عه م ارك ح
ب اج زاعک است .ليکن الگم است تهگجهه شهگا کهه
ليل انقال ِ
كاربرا رحششناسک اركسک ار ت ِ
نخبگان سياسک عطگف بهي رت ،ارار حرک ک به ارك ح لنيهن ح ...اسه هنهاا هک كهنهنه ؛ ا ها
حقيقت اين است كه هناا سيّاليت رحش اركسک ح يا بهعبارتِ جا عتر اانش هبهارگم طهبهقهاتهک
را ار يالب حاژماا بهانجزاا کكشانن ح به فاگم است نزکيابن  .هناا نه تهنهاها اهيهچ رابهطهه ح
ناسب ک را ت ليل نزکكنن  ،بلكه ار اغلب احيات اگ تگضيح هن نيز بهاگ هک هانهنه  .بهراق هثهال:
چگگنه کتگان اگ اراام تاريخک طبقه كارگرق كه ار شگراااق سراسرق شكل شه م ،سهخهن
به يان هحرا ح ارعين حال دگا اين به اصطالح "رسالت" پيا برگگنه را بها "اراهم شهکهسه هن
اشين احل ک" ح نگش ن برنا ه حكگ ک ،اراام تاريخک طبهقهه كهارگهر را نهقهض كهرا؟ چهگهگنهه
کتگان اراين ل ظه ح ار دارل اگ كشگر (يعنک به حن ارتهبهاط ارگهانهيهك بها كهارگهران) بهراق
انساناايک كه فراا ار تشكل ح هگااک ،شگرا تشكيل کاان ح ي رت را بهه اسهت هک گهيهرنه ،
ا ريه حكگ ک صاار نزگا؟
كاربرا تجري ق حاژماا بهعنگان شگرا ،حكگ ت كارگرق ح ...ب حن ارك تاريخک ح پراتهيهك اگ
فاايزک كه ام ار حال اگرگگنک اس ن  ،تكرارِ ب ياياتک است که نه تناا ار عهرصهه هبهارگم
طبقاتک صرفاً جنبه نزايشک اارا ح بکاثر است ،بلكه تا هنجا پيش کرحا كهه ار بهرابهر اشهاعهه
تبليغک ـ ترحيجک فااي ِم ربگط به اانش بارگم طبقاتک كُن كننه م ح يها حه هک بهاگاارنه م عهزهل
کكن ؛ چراكه تجري ح كالِم تاک ازگارم بهس يز با فاگم ح عزلِ هعهيهن هک رحا .اگاهزهيهن رح
ش شگراگرايانه ح هگااک اجه هزهاعهک ـ
ض بين گراي ِ
است كه ار ساگ انيابک جنبش كارگرق تناي ِ
طبقاتک با برنا هاايک كه پيشاپيش براق ازه سائل اساسک تعيين تكلي کكننه  ،حهل نهاشه نهک
ش ايهن بهرنها هه اها اركهجهاسهت؟
بايک ک ان  .بنابراين کتگان سؤال كرا كه دهاصهيهت ح ارگ ِ
حقيقت اين است كه ارگش ح داصيت ارگگنه برنا ه حكگ ک (اعم اگ چپ ح راسهت ح هيهانهه
سگسيالا کراسک) كه دطگطِ ـ جزيک يا كلک ـ حركت نيرحاايک را ترسيم كهنه كهه اهم اكهنهگن
هگااک ح تشكل ن ارن  ،بيش اگ ارچيز جنبه تبليغاتک ـ پارلزان اريس ک ااش ه ح نظريهپرااگان
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چنين برنا هاايک کكگشن تا هنجا كه کتگانن به تع اا بيش رق اگ هراق تگامااق بک شهكهل اسهت
بيابن .انقالب پرحل اريايک براساس ايالك يكِ هگااک ح ب نک بر تشكهلهک صهگرت هک پهذيهرا كهه بهر
بس ر بارگاتک طبقه فرحشن مگان نيرحق كار اس گار باش ح اژ گنک طبقاتک ـ اج زاعک اين طبهقهه
را اگ طريق احگانهق حاح ِ شگرا ـ کزگن (شگرا به ثابه ساگ ان راکز کهار ح تهگلهيه  ،ح کهزهگن
ه يهن اح ه هسهگب
به ثابه شگراق شارحن ان) بهتزام نيرحاايک كه به طگر طبيعک يا اج زاعک
ک شگن  ،بگس ران  ،ح اين ب حن يار ح دِرا انقالبک كه ناگزير اگ ارگگنه كينه فهراق ح طهبهقهاتهک
تاک است ،اايت نزکگيرا ،ح تگاگن ناسبات تگلي ق ـ اج زاعک را بهگگنهاق انهقهالبهک ح انسهانهک
اگرگگن نزکكن  .ار چنين رحن ق علگم نيست كه برنا هااق اگ پيش تعيين شه م جهز سهلهب اراام
تاريخک پرحل اريا ،چه كاربراِ ايگرق ک تگانن ااش ه باشن ؟ هيا چهنهيهن گهرايشهک بها اهرانه اگم اگ
ص ايت ح ف اكارق کتگان جز باگاارن گک ن يجه ايگرق ااش ه باش ؟ هيها هک تهگان اگ اسه هقهالل
اراام انسانااق هگاا ح شكل سخن گفت ح ارعين حال بهسلب اراام هناا رفت؟ هيها ا هكهان پهذيهر
است كه اگ اماكنگن براق پرحل اريايک كه فراا به رحله رش ح بلهگغ هک رسه  ،تهعهيهيهن بهرنها هه
كرا؟ ار اينصگرت رش ح بلگغ ح هگااک ح تشكل چه عنايک کتگان ااش ه باش ؟
ك تكا ل نيرحااق ااق تهگلهيه ح
ا ا غفلت اگ اين حقيقت نيز يابل تگجيه نيست كه براساس ايالك ي ِ
ار بس ر ناسباتِ تگلي ق ـ بارگاتک ،طبقات ح ايشار خ ل اج زاعک علهک رغهم تهبهيهيهنهک كهه اگ
دگا کكنن  ،كاركرا ح ظرفيت داصک اارن ؛ به اين عنک كه اگر پگشش بهاصطالح "رسهالهت"
ح اي ئگلگژيكِ برنا هااق حكگ ک ح نظريات نخبگان سياسک را كنار بزنيم ،برنا هاايک كهه به حن
رابطه ح پيگن با جريان گجگا دگيش شكل کگيرا ،هيا ن يجهه اق جهز تهثهبهيهت اسه هثهزهار انسهان
تگسط انسان دگاان ااشت؟ هيا اينچنين اريافت ح برااشهت يهك جهانهبهه اق اگ گنه گهک ح تهگلهيه ح
بارگم ح برنا هريزق انقالبک كه اگ ارگگنه تنفيذ قابل ک گهريهزا ،دهگاسه هه اق فهراطهبهقهاتهک ح
احرايک نيست كه ار بزنگامااق تاريخک بهايك اتگرق نخبگان ک انجا ؟ هيا اين حهركه هک نهيهسهت
كه علکرغم تگضيح ح تبيين دگيش ،هرگح ن قااق ايشار ح گرحماايک را تهئهگريهزم هک كهنه كهه
سگسياليسم احل ک را تبليغ ح تهرحيهج هک كهنهنه ح ارصه ا تشهکهيهل طهبهقهه جه يه ق ار بهريهرارق
کاراس ززاق به شيگم ايگرق کباشن ؟ "کزگنيسزک" که گر اصهلهک تهگلهيه ِ احله هک هن ،تهگلهيه
دصگصک است ح ارحن هن يانگن ارگش که اگ ارگش اضافک ج ايک نهاپهذيهر اسهت يهعهنهک يهانهگن
پراادت به کار طابق با "ارگش" هن ح يا ازان اس خرال ساعات بکاُجرت کار که اگ اايهت هن
ج ا نيست .هيا براگک زاق ارحن چنين ناسباتک جاحاانه نزک شهگا؟ بهه اهررح ،بهرنها هه پهرااگان
براين باحرن كه کبايست طبقهكارگر را تگسط انقالبيگن حرفهاق ار راس اق انهقهالب اجه هزهاعهک
راابرق كرا .بنابراين ،طبقه فرحض هناا (يعنهک کهارگهران) ار بهک اراام گهک تهاريهخهک دهگيهش
نياگ ن "رسالت" برنا ه نخبگان کباش  .اين طبقه فرحض با ار اي م ح هر انک كه ترسيم ش م
تناا كاريكاتگرق اگ پرحل اريا را به تصگير ک كشان كه ار عزل به جنگ پرحل ارياق حايعک
دگاا رفت .تجربه "کزگن" براق ارک رحشن سادت که؛ "کزگنارااا ،ايچ هر انک براق
ت قق بخشي ن ن ارن گر هگاا کران عناصر جا عه ج ي " که ار کزگن پاري اين ا ر قق
ش.
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فارغ اگ اينكه چه نياتک ار پ ِ اين رسالت سگسيالا کراتيک باش ح با ايهن فهرض كهه چهنهيهن
برنا هاايک جا ه عزل نيز بتگشن  ،اين برنها هه اها بهه تهثهبهيهت تضهاااهاق سهاده هارق هنهاسهبهات
كارِبيگانه ش م نجر دگاان ش كه اينبار نيز بهصگرت ي رتک دگابيگانه کهنهنه م ح حهاكهم ار
برابر كارگران ح گل ين يرار کگيرا .پ ار نگرشهک كهه اگ حراق طهبهقهه كهارگهر بهه ايهن
طبقه ،انيايک با ر ح يا گن گک رايگان پيشكش کكن  ،ارگهز نهخهگااه فهاهزهيه كهه ار انهقهالب
سگسياليس ک كن رل فراين كار تگسط دگ ِا تگلي كنن گان ازبس ه اعزال دگاا ش ح طبقهه اق كهه
بهچنين حظيفه تاريخک است ياب دگا نيز احران نگينک دهگااه سهادهت كهه نهيهاگ هنه ايه م اهاق
احرايک نخگاا بگا .نک ه اساسک ازانا اتکا به اصل دالييت ح اب کار ح فراين ِ ضهااق اسهت
که برپايه هن دالييت تکا ل کياب ح سگسيالا كراسک ارگز پک نخگاان بهرا كهه ار پهرحسهه
تكگين سگسياليسم ،پيشبرا برنا هااق اي صااق ـ اج زاعک نه تگسط هناا ،بلكهه تهگسهط كسهانهک
كه ام اربارم اا اف تگلي ح ام شيگم تگگيع نقش اصهلهک را اارنه  ،حايهعهيهت دهگااه يهافهت ح
ي رتِ اج زاعک كار ،دگا را صرف ساد ن هن اا افک کكنن كه ذاتاً با پيشبينکااق نهخهبهگهان
فاحت است.
ار سيس مِ فرحضک كه تگلي براساسِ تصزيزات حزب ح يا اري رت زركز ايگرق رااهبهرق
ل فهرحشهنه گهان نهيهرحق كهار ح هفهريهنهنه گهان
شگا ،گل ين براق ازيشه ار حضعيت تابع ح عاا ِ
ارگش اضافک ابقاء ش م ح لغگ کاراس ززاق فقط بهعنگان هر انگرايک ر هانه هيهک ح هگضهگع
ذان فکران بايک دگاا ان  .بهازان ترتيب نيز رابران حزب ح جا عه ،قام ابه ق دهگا را
ار يك جا عهق عزيقاً بگرکراتيزم ش م حفظ دگاان كرا؛ جا عهاق كه ار هن بکايهچ تهغهيهيهرق،
كارِ اج زاعک امچنان تابهع هالهكهيهت دصهگصهک ابهزار تهگلهيه ح ته هت سهيهطهرم بهگركهراسهک
سگسيال ا كراسک بگام ح براق افزحان اگاا اج زاعک به نفع اهيهئه هک اگ ه يهران ايه هصهااق ـ
اج زاعک ااا ه دگاا يافت؛ ايئ ک كه دگاسرانه ح اگ باال بهعنگان ركز فهر هانه اهک ،جها هعهه
را ت ت كن رل سلسه راتبک بهگير يگغ ي رت بگركراتيزم ش م دگيهش يهرار هک ااه  .اگهر ار
پ ِ انقالب پرحل اريايک ،كه ار سگسياليس ک كران ا كانات اي صااق ـ اج زاعک تگلي ح تهگگيهع
نزايان کشگا ،طبقه کارگر اگ پيچهيه گهک اهاق ا هكهان انهجهام پهذيهرق ح تهغهيهيهرااهک هنهاسهبهات
سر ايهاارق عبگر كرام باش  ،ار پرحسه قق ساد هن ايهن نهظهم نهگيهن دهگااه تهگانسهت بها
ان خاب ناسبترين اشكال برنا هاق ح براق رسي ن بهااه اف تهعهيهيهن كهرام دهگيهش ار هگرا
حظاي تگلي ق ح تگگيعک ح با سؤليت ازگانک كه ار ي رت شگرااا جلک هک شهگا ،اگ هنر
رسی نس به توانايیاش و به هر رسی به ان ازهی نيازش را فراهم نماي  .ار چنين شرايطهک
است كه ا كانات جا عه بهرپهايهه تشهخهيهص نهيهاگاهاق حايهعهک بهراق رهناينی كنار اگ گيهر بها ِر
فر انرحايک سر ايه ح تقسيم تاريخک هن ،بهطگر احم ساگ ان اک ح باگتگلي ِ اج زاعهک دهگااه
يافت ح ت ت اين ناسبات نگين اج زاعک است که رار از حوزه ضنرورت وارد حنوزه اخنتنينار
دگاا ش  .ار تشكلک كه راس اق حركت هن سگسياليس ک باش  ،ناگزير هک بهايسهت ااراكهات ح
اريافتااق حيژم دگيش اگ اينا يزم بارگم طبقاتک ح هنچه را كه اگپ ِ نفک حضعهيهت هگجهگا
صگرت کبن ا ،ت حين كرام ح ان شار اا ؛ ا ا اين نه تناا به عناق ترسي ِم ذانکگرايانه تزام
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سگدت ح ساگِ جا عه هتک نيست ،بلكه به ثابه مبشوری عزل کكن كه اراام ن ق انهقهالبهک را ار
شرايط حاضر باگ کهفرين تا ار ارتباط تنگاتنگ ح ارگانيك با طبقهكهارگهر بهه گهام اهاق هعهيهن ح
عزلک تب يل شگا.
اگر يک س م پيش بلشگيك اا ار تشكلک كه با طبقه كارگر ارتباط ااشت ،به جاق نشگر به ارائه
برنا هااق حزبک اي ام نزگان ح ن يجهق هنرا طبقه کارگر "ات اا جزااير شگرحق" ار طگل چن
ااه به صگرت تراژيک ح ارانا به احش کشي  ،ا رحگم (يعنک پ اگ اين ازه هگ گن ح دطا)
اگر گرحماايک بکربط با طبقهكارگر ح اگ گضع "رسالت" پيا برگگنه بهطگر كاريكاتگر ابانه ح
به ازان شيگم عطگف به تصرف ي رت سياسک بردگرا نزاين  ،به چيزق غير اگ ت ار براق
هين م اق با يک جا عه طبقاتک ج ي ح رابرانک که ي رت سر ايه ار هنان شخصيت ياف ه است
نخگاان رسي  .ايچ ي اس ک ح ايچ ادالو گرايک داص انعک ار برابر باگتگلي احبارم انباشت
سر ايه ح اس ثزار انسان تگسط انسان ار قابل اين ساد ار ج ي اج زاعک ـ طبقاتک ايجاا نخگاا
کرا.
***
به اررح ،يك گام عين ،عزلک ح ربگط به حال حاضر ار راس اق ت ار ه گگش ح ساگ ان يابک
طبقه كارگر ،اگ ازاران برنا ه اق كه ارپ ِ انفعال ا رحگ ،فراا را تغيير ک اا  ،ارگشزن تر
است .فرو است يان پرااد ن به نق ناسبات براگک زاق ح ارائه انيفست ض سر ايه اارانه
با هل رناتيگااق حکگ ک عطگف به ي رت سياسک ار فق ان ه ااگک طبقه کارگرق که انگگ براق
ح ايل نياگااق عيش ک ح ساگ ان ااق س قل دگيش اگ احلت اا ح احزاب هتگري ر بارگم
ک کن  .پ چرا گرحم اا ح جريانات طي چپ ايرانک (اعم اگ سن ک ح رن ح پست رن)
گريزان اگ اين گا ِم عين ح رحشن ح ار لفافه كلزات ظاارًا گيبا به كلک بافک ااق برنا ه اق
ک دزن ؟ هيا به راس ک چنين نگااک به گن گک ح بارگم طبقاتک بيش اگ ح كانه ح فناتيك نش م
است؟ تا گ انک که دگ ِا "سگژم" يعنک ازان پرحل اريا به عنگان فاعل اج زاعک ،ايالک يک را
هن چنان که اگ عمل سر بر ک هحرا ،با ازبس گک اج زاعک اگ نگ نيآفرين ح تزا ک اس ع ااااق
ارحنک اش را که جا عه طبقاتک ،به حيژم رحابط تگلي ق سر ايه اارق تگلي کنن م ارگش ،سرکگب
ککن تکا ل ن ا  ،ايچ حرکت تاريخک رح به جلگ ح پيشرح ار کار نخگاا بگا.
ناصر برين
فرحراين 1312
***
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 .1تق يم به رارگران آفريقنای جنبنوبنی رنه در منعن ن
پالتين «مارينکناننا»ی آفنرينقنای جنبنوبنی در سنال
 2102به دس مزدوران سرمايه رشنتنه شن نن .
 - 2102ب .رمزی
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صحبه اول
سالن اااگام
سزت راست ،يز سيام رنگک با يک صن لک پش ک بلن که خصگص ياضک القضات است ،پشت
هن ارب چگبک با کن مکاريک اگ شزايل فرش ه ع الت يرار اارا.

رحق يز ،سزت چپ تراگحق ع الت ح سزت راست  ،چکش خصگص ياضک القضات يرار
گرف ه است .ابين تراگحق ع الت ح چکش ،پرحن ماق يطگر اي م کشگا.

سزت راست يز ياضک ،يز خصگص اااس ان با يک صن لک يرار اارا ح پشت هن يک ارب
عزگلک چگبک که به اتاو خصگص اااس ان باگ کشگا.
رحبرحق يز اااس ان يز خصگص حکيل افع يرار گرف ه ح پشت هن يک ارب عزگلک
چگبک اي م کشگا که به اتاو ايگرق رام اارا.

ابين يز اااس ان ح حکيل افع ،رح به تزاشاچک اا يک صن لهک فهلهزق
ام يرار ااام ش م که پشت هن ارب هانک با يلهااق فلزق يرار اارا.

هخهصهگص
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ساعت ايگارق سکگتش را ار

رحبرحق صن لک ام ،جايگام خصگص تزاشاچکاا است بها ام رايه صهنه لهک کهه ار اهر
راي ام صن لک چي م ش م ح پشت سر هناا ارب چگبک بزرگک با اس گهيهرماهاق فهلهزق يهرار
اارا که براق حرحا تزاشاچکاا کباش .

ايئت نصفه اين اااگام ار حايع ازان تزاشاچکاا اس ن کهه تهعه ااشهان صه نهفهر هکبهاشه ح
تصزيم ناايک را هناا دگاان گرفت.
ناگاان  13ضربه ،به عال ت ساعت 13نگاد ه کشگا ،اينگ ،اينگ ،اينگ ،اينگ ،ايهنهگ،
اينگ ،اينگ ،اينگ ،اينگ ،اينگ ،اينگ ،اينگ ،اينگ.
ارب چگبک بزرگ ان ااق سالن باگ کشگا ح بهانبال هن اهزهاهزهه جهزهعهيه هک کهه اادهل سهالهن
کشگن  .ار ک سعک ککن تا جاق ناسبک براق نشس ن ان خاب کن .
ست ارب پشت يز اااس ان باگ کشگا ح اااس ان با انبگاک پرحن م ار بغل حارا کشگا.
اح پرحن م اا را رحق يز گذاش ه ،يبل اگ نشس ن رح به جزعيت ايس اام ح با لبهخهنه ق حهاکهک اگ
رضايت پشت يز دگا يرار کگيرا.
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کزک بع  ،ارب پشت يز حکيل افع باگ ک شگا ح حکيهل ه افهع بها ريهش پهرفسهگرق ،کهراحات،
عينکک ته اس کانک ح يک کي چر ک که ک اب يانگن ار هن است اادل سالن هک شهگا ،کهيه را
رحق يز گذاش ه ح يبل اگ نشس ن رحبه جزعيت کرام استاهايهش را بهاال هک بهرا ح بهه عهال هت
ازبس گک بهام کفشارا .ست پشت يزش نشس ه ح اگ ارحن کيفش ک اب يانگن را بيرحن هحرام
رحق يز کگذارا.
ازهق نگاماا رحبه ارب هانک کچرد  .اکنگن حيت هن است که ام را بياحرن  .ازه کنهجهکهاحنه
ببينن ام چگگنه ها ک است ح چه شزايلک اارا .ار حالک که گگشکااق گبايل ح يها تهابهلهت اهاق
دگا را ه اام کرامان تا اگ ل ظهق حرحا ام فيلم بگيرن .
بعضکاا اگ از يگر کپرسن :
ال اح هام است يا يک ايگال ؟!
 اص ً فکر کنم يک شبح باشه! شبح ،چرا شبح؟! گه نخگن ق؟ تگ اعال يه نگش ه بگان  ،اکنگن شب ک ار جاان ار حال گشت ح گذار است. هرم نم دگن م ،نگش ه بگا ،اکنگن شبح کزگنيسم ار جاانشار ،ار حال گشت ح گذار است!چشماا گلگام ش م به ارب هانک ،ازه کنجکاحن  .ارب هاهنهک بهاالدهرم بها صه اق يهيهژ يهيهژ بهاگ
ک شگا؛ اب ا اح نگابان تنگ ن جاز به اسل ه ،باطگم ،اس گام شگ الکه هرحيهکهک ،اسهتهرق گهاگ
فلفل خصگص ،اس بن ح جليقه ااق ض گلگله حارا ش م ،با نگااک ب بينانه بهه جهزهعهيهت ح حکهيهل
ه افههع ،ار اح طههرف صههنه لههک ه ههاههم ،رح بههه جههزههعههيههت
کايس ن .
به انبال هن اا ،انسانک ار يان يهل ح گنهجهيهر ،بها انه ا هک
الغر ،ن ي ح گگنهااق فرح رفه هه ،بها کهالم هخهصهگص
ع ن کاران که چراغک بر پيشهانهک هن نصهب شه م اسهت،
حارا کشگا .لباس کارش هغش ه بهه دها ح گهل ح الق
ع ن است ح به انبال اح اح نگهاهبهان سهلهح ايهگهر اادهل
کگران .
اح را رحق صن لک ام کنشانن
جزعيت اگ دگا کپرسن :
 ام اين است؟! اين که شبيه انسان است! نه ،فکر کنم اين شريک جرم شبح است! -شاي !
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ح باالدرم ارب کن مکارق ش م با شزايل فرش ه ع الت باگ کشگا.
نشک اااگام حارا ش م ،رح به جزعيت ايس اام ،اعالم ککن :
 ياضکالقضات حارا کشگن  ،به اح رام اح بلن شگي !جزعيت به ازرام اااس ان اگ جا بلن کشگن ؛ حکيل افع نهيهمدهيهز هک شهگا ح ه هاهم
امچنان سر جايش نشس ه ح اگ جايش تکان نهزهک دهگرا ار حهالهک کهه اارا بهه يهل ح
گنجيراايک که به است ح پايش بس ه ش م ،نگام ککن .
بع اگ نشس ن ياضکالقضات پشت يزش ،چکش خصگص دگا را بلن کرام سه بهار
رحق يز به عال ت سکگت ککگب .
سهاعهت رحق ايهگار

سکگت فضاق سالن را فرا کگيرا ح باگ اين ص اق تيهک تها
است که ازه را گجه ساعت  13ح  31اييقه ککن .
ياضک رح به ام:
 تگ ،اق انسان ،ام به امکارق با شبح کزگنيسم ،ا رحگ ار هقهابهل فهرشه هه عه الهتيرار کگيرق تا به جرم شگرش عليه نظم عزگ ک ح جا عه ع نک اکزه شگق.
اااس ان ،لطفاً کيفردگاست را بخگاني !
 با اجاگم رياست اااگام ،ن اااس ان ،به نيابت اگ شارحنه ان ه ه هرم جهاهانشهاهر*،کيفردگاست دگا را عليه انسان اعالم ککنم.
ست پرحن م يطگرق را که انگام حرحا با دگا ااشت ،باگ ککن :
 اح با برام گان نظم عزگ ک ح رام ان اد ن اع صاب عزگ ک ح برپايک شگراااقال کارکراااق نظم جا عه نک
کارگرق ح گرف ن کن رل عزگ ک تگلي ح د ات ،عز ً
جاانشاررا برام گام ح اگ اين طريق دسارتااق بسيارق را بر جا عه ت زيل کرام
ح ار ثانک اح با تشگيق شبح کزگنيسم ،گجگايت کاپي اليسم اين نظم جا عه نک را
برام گام ح گجب دسارت بکشزارق عليه سر ايهااران ح تجار ح بانکااران رم
ش م؛ اح باعث ش م يران ح نخبگان نخبگان سياسک ح اي صااق ا ناتگان اگ حل شکالت
جا عه گران ح ار ن يجه بسيارق اگ ساامااران ح سر ايهااران به حرطه حرشکس گک کشي م
شگن .
اح هنچه را که اين ح ذاب ،سنت ح يانگن ،طک ازاران سال ق س ک شزران  ،به گير سؤال
برام است ،طگرق که ا رحگ ح ک ار کگا ابس انک ام عنگان ککن  ،اساس الکيت بر اگاق
اس گار است يعنک ازه سر ايهااران ح بگرژحاااق رم اگا کباشن .
اح بک شر ک را به هنجا رسان م که عنگان ک کن کار زاق ننگ جا عه بشرق است ح باي لغک
شگا ح کار باي به يک ا ر ااحطلبانه تب يل گراا.
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اح شعار به ارک به ان اگم نياگش را سر ااام ح نخبهگرايک را که ار د ت جاانشار
سر ايهاارق ک باش  ،ا رق طبقاتک اعالم کرام؛ اح نظم جا عه نک را که کک بر ارتش ح
نيرحق پليسک ح ساگ ان خفک اطالعاتک ا ني ک هن ک باش  ،گير سؤال برام ح دگااان ان الل
اين ساگ ان اا ک باش ح ار قابل ،ااارم الت ح ناطق جاانشار را اگ طريق شگراااق
لک ح نطقهاق بهاست دگا شارحن ان جاانشار طرح کرام است؛ اين يعنک ارل ح رل.
اح ار برنا ه دگا اگ سکن رايگان ،ه گگش ح پرحرش رايگان ،با اشت رايگان ح د ات
شارق رايگان صب ت کرام ح رام را تشگيق به ع م پراادت پگل برو ح هب ح حزل ح نقل ح
ال گجبات ان الل يگاق حکگ ک جاانشار را فراام کرام
عگارض ااق خ ل نزگام ح عز ً
است ،يعنک دگااان ان الل تزا ک ناااااق بين الزللک ااارم ح کن رل جاانشار ش م ح بهجاق هن
دگاگراانک شگراااق سگسياليس ک کزگناا را طرح کرام است.
اح هگااق ب حن يي ح شرط را طرح کرام ح دگااان استرسک ازه شارحن ان به اطالعات ار
ازه گ ينهاا ش م ،يعنک ا نيت حاانشار را به دطر ان اد ه است.
اح چاارچگب ااق تعين ش م ح رگااق ناطق بهرسزيت شناد هش م را گير سؤال برام ح
دگااان هگااق ب حن يي ح شرط سافرت ح گن گک براق ار انسانک ار ار نقطهاق اگ جاانشار
ش م است ،اين يعنک ارل ح رل ح ادله ار ا گر ناطق تعين ش م بهحسيله يگاق ااارمکنن م
جاان شار.
ار حايع اح شبح کزگنيسم را بي ار کرام ،ار سراسر کرم داکک ا رحگ گس ران م است ح اگ اينرح
اح ام است شبح کزگنيسم است ،اح يک کارگر زاق است ح برعليه براگک زاق يانگن
جاانشار سر ايهاارق شگرش کرام است ح ن ا رحگ بهعنگان اااس ان نزاين م شارحن ااق
جاان شار دگااان اش جاگات براق اح اس م تا ارس عبرتک باش براق ايگر کارگران زاق
که ا رحگ بر جايگام انسان نشس هان .
پ اگ اتزام سخرانک اااس ان ياضک رح به ام کرام ،اگ اح کپرس :
 هيا اتاا ات حارام را يبگل ااري ؟ هرق يبگل اارم. پ حرفک براق گف ن ن اري ؟ چرا اتفايًا حرف گياا اارم. پ گافق اس ي  .حکيل افع افاعياتش را شرحع کن ؟ دير ،اع راض اارم. به چک؟ ن نياگق به حکيل ن ارم؛ دگام کتگانم حرفاايم را بزنم. به ار حال اح حکيل شزاست ح حظيفه اارا اگ شزا افاع کن ح اين اگ طرف يانگن تعين ش ماست.
 اين چه يانگنک است؟ حي ک کگگيم دگام ک تگانم اگ دگام افاع کنم ،اصرار ک کن که نه،حکيل باي اگ تگ افاع کن  .الب ه اح کتگان حرف ااق دگاش را بزن  ،ا ا ن ام حرفاايک اارم
که باي دگام بزنم.
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ار اينجا ام رح به جزعيت که ار حايع ايئت نصفه است ککن ح کپرس :
 هيا ن حق اارم اگ دگام بهعنگان يک انسان افاع کنم ح کيفردگاست دگا را عليه اينبربريت اعالم کنم؟
جزعيت با فرياا :
 الب ه که حق اارق ،چرا که نه!ازازهاق ار کگيرا؛ ع ماق کگگين :
 باي به اح اجاگم ااا اگ دگاش افاع کن .ع ماق ايگر کگگين :
 نه ،اين دالف يانگن است؛ پ حجگا حکيل افع براق چيست؟سه بار چکش به رحق يز کگبي م کشگا.
 ساکت! نظم اااگام را رعايت کني !ام:
 ن ،نکر گحزات حکيل افع نيس م .اح ک تگان حرف ااق دگاش را بزن  ،ا ا ار اينل ظه کدگاام دگام اگ دگام افاع کنم.
اح کدگاا اگ رحق صن لک اش بلن شگا که با فشار است ا گران بر رحق شانهاايش رحق
صن لک ک ان .
ياضک:
بفر ايي  ،ار قابل اتاا ات دگان م ش م تگسط اااس ان چه ااري بگگيي ؟
ام:
 به ن اجاگم ب اي ح ايل ايس اام حرفاايم را بزنم.ياضک با است به نگابانان اشارم ککن تا اجاگم ب ان  ،اح ايس اام حرفاايش را بزن !
حي ک ام اگ رحق صن لک بلن ک شگا ،ص اق جرينگ جرينگ يل ح گنجيرااق بس ه ش م به
است ح پايش ار فضاق سالن کپيچ .
ام:
 ن يک کارگرم ،کارگر زاق که ار اگاق لقزه نانک نيرحق کارم را ک فرحشم .نزايک بهچاارص سال است که اين کار را ککنم؛ عالحم بر دگام ،گنم ام نيرحق کارش را کفرحش
ح تاگم بچهاايزان ام نيرحق کارشان را کفرحشن .
دگب ا رحگ ا چه ااريم؟
ايچک ،طلقا ايچک؛ يعنک اگر يک رحگ کار نکنيم باي هن رحگ گرسنهگک را ت زل کنيم ح اگر
يک اف ه کار نکنيم باي ار يان گباله اا بهانبال غذا بگرايم .اين تاگم ربگط به غذا ک باش ؛
پگشا  ،سکن ،ت صيل را که باي فرا گش کنيم ح اگر کار ان به بيزارس ان بکش  ،باي
ازانجا جلگق ار بيزارس ان بزيريم.
اااس ان:
 اع راض اارم.ياضک:
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 به چک؟ ام اگ دگاش افاع کن ؛ ااس ان نگگيي !ياضک:
 ااس ان نگگيي  ،اگ دگا افاع کني !ار حالک که ام استاايش را به ازرام گنجيرااق بس ه ش م باال کبرا ،کگگيي :
 گف م چاارص سال است که ا ااريم کار ک کنيم ،کار زاق .ا رحگ به جاق دانه اق ا ن کهار هن انسان دگا را راحت احساس کن  ،دگرا کافک براق اينکه شب گرسنه سر بر گ ين سرا
نگذاريم ،با اشت ناسب ،حق ت صيل ار ار رش ه اق که ک دگاايم ،ح هگااق ار ار گ ينه اق،
چه ااريم؟ اين گنجيرااق بس ه ش م به است ح پااايزان را ح ار قابل ،هنکه نيرحق کار ا را
فت ح جانک دري م است چه اارا؟! هسزان دراش اا را ،اگاپيزا ح کش ک اا را ،بانک اا را،
باگار ساام را ،گ ين اا ح اريااا را ،عاان نفت ح گاگ ح طال را ،اطالعات ،اانش ح علزک را که
ن يجه ازاران سال کار بشر کباش  ،...يليارااا ثرحت ااق انباش ه ش م ،چه به صگرت ا ال
ح جااماا ح علم ح اانش ،چه به صگرت پگل نق ح اع بارات بانکک.
ح باالتر اگ ازه اح ي رت يعنک ارتش ،پلي  ،نيرحااق ا ني ک ح اارحاس هااق شبه فاشيس ک
يانگنک ح غير يانگنک ح نيرحق حرفه ا ق اگ زاحرانک را ار اد يار اارا که ار احزاب،
ساگ ان ااق خ ل ح ناااااق به اصطالح فرانگک ح علزک شکل ش م ان  ،نااااايک که
بهحسيله هن اا يا هگااق ا را براق راا ش ن اگ اين ناسبات غير انسانک ک گيرن يا براگک
زاق را با تگسل به انگاع ح ايسام اي ئگلگژق اايک انن ذاب ،ناسيگناليسم ح يا ح ک با نام
سگسياليسم تگجيه ککنن .
اااس ان:
 اع راض اارم. ياضک به چک؟ ام حاشيه ک رحا؛ اح باي اگ دگاش افاع کن  ،نه اينکه به سر ايهاارانعلزک ح اابک ح ناااااق نک تگاين کن .
حکيل افع:
 اجاگم کدگاام با ام يک شگرت کگچکک ااش ه باشم.ياضک:
 -ديلک کگتام ،بفر ايي !

رم ح نخبهگان

حکيل افع اگ جايش برداس ه به طرف ام کرحا.
حي ک به اح نزايک کشگا سرش را به طرف گگش اح برام ح به هرا ک به اح ک گگي :
 گاظب حرف گانت باش ،هتگ به اس شان ن م!بگذار ن بقيه را ااا ه ب ام ،گبان ايناا را ن کاانم.
هناا ان ظار اارن تگ عجز ح البه کنک! کفازک؟
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انسان ام ار حالک که لبخن ق بر لب اارا:
 نه ،جناب حکيل! نزک فازم ،اينجا اااگام تاري است ،ارک باي دگاش اگ دگاش افاع کن ؛جاق عجز ح البه ام نيست .شزا حرف دگات را بزن ،اجاگم ب م ن ام حرف دگام را بزنم!
ست رحبه جزعيت کرام ح کگگي :
اکزه شگا ،سر ايه است نه ن ،يعنک ازان ارگش اضافهاق که اگ کار ن
 هنکه ا رحگ بايح شزا بهاست ه م ح تگسط سر ايهاار تصاحب ش م ح ا رحگ حاکم بر سرنگشت ن ح يليارااا
انسان ار سرتاسر جاانشار ش م است.
اگ يان جزعيت تع ااق با فرياا:
 هرق ،اح راست کگگي !اس گر باگااشت هن اا را

ياضک با چکش سه بار رحق يز به عال ت سکگت ک کگب ح ست
کاا ح بع رح به حکيل افع:
 جناب حکيل افع ،لطفاً به سر جاي ان برگراي ح بيش اگ اين نظم اااگام را برام نزني !نگابانان بالفاصله هن ع م را اگ يان جزعيت بيرحن کشي م ح به طرف پشت ارب هانک ا ايت
ککنن .
احربين ااق فيلمبراارق ح تلفنااق گبايل ح تابلت اا س قيزاً فيلم ااق گرف ه ش م را به سرتاسر
جاانشار خابرم کرام ،رحق شبکهااق اج زاعک نشان کاان .
ياضک رح به ام:
 هيا حرفک براق گف ن ااري ؟ ن انگگ حرفک نزام .جناب اااس ان کيفردگاس ک عليه ن دگان م است ،ح زًا ان ظار پاساارا.
اح ست رح به را ک که قابلش نشس ن ککن :
 جناب اااس ان کگگي  ،ن نظم عزگ ک را برام گام .اگ نظر ايشان نظم عزگ ک يعنک اينکهاگر کارفر ا حقگو تگ را به باانهااق خ ل کسر کرام ،يا تگ را ادرال کن  ،تگ حق ن اش ه
باشک اع راض کنک؛ :به نزاين م اق که ا برايت تعيين کرامايم ،بگگ بياي پيش نزاين م ا شکل تگ
را طرح کن  ،ست نزاين م ا با نزاين م کارفر ا ح نزاين م شزا ک نشينن تصزيم ک گيرن ح اگر
به ن يجه نرسي ن هن حيت شگراق حل اد الف تشکيل ک شگا ح دالصه تا بياين به ن يجه برسن
ن کارگر گرسنه تر ح کارفر ا پگل ارتر ش م ح عايبت ن ح دانگاام ام به حسط ديابان پرتاب
ش يم .حي ک ازه رام اا را بر ا بس ن  ،ا ه يم ار ديابان ح فرياا گايم  ،ا کار ان را اگ است
ااايم  ،دانه اايزان را اگ است ااايم  ،حق ار ان اگ طريق بيزهااق ار انک را اگ است ااايم،
حق ت صيل فرگن انزان را اگ است ااايم ،سن باگنشس گک را بران باال ،تاگم به هن ام رحم
نکران  ،پگل باگنشس گک را ام کشي ن باال ح ااان به سر ايه ااراا ح بانک اا .حي ک ا ازه چيز
را اگ است ااايم ،پشيزق به ا کزک نکران  ،ا ا به بانکااراا ح ؤسسات الک يليارااا،
يليارا کزک الک کران  .به حساب کک؟
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به حساب ااايک که ازه چيز را اگ است ااام بگايم .دگا شئگن ار را کشي ن تگق ديابان حاال
هياق اااس ان ک گگي ا نظم جا عه نک را برام گايم.
الب دبر دگاکشک ايز ري کارگر يگنانک را دگان ماي :

« ديمتريس
رريستوالس» بازنشسته
 ۸۸ساله يونانی ره
خود را رشته اس  ،در
ياداشتی ره از خويا
بر جای نهاده و در ربار
جس ش پي ا گردي ه
اس به نوشتن جمله
روتاه زير بسب ه ررده
اس :

« احلت تزام هثار ح االيل براق بقاق ن را نابگا کرام است ،چگن سن ح سالم اجاگم نزک اا
فعاالنه کار کنم ،ايچ رام حلک جز اين پايان ر انه براق گن گک دگا پيش رحق ن ارم"
دگب سئگل رگ اح ح ازاران کارگر ايگر کيست که اگ رحق ناچارق يا است به دگاکشک
ک گنن  ،يا اگ رحق فقر ح ن ارق ،با انگاع ح ايسام بيزارق اايک که اگر ا کان ح پگل ار انشان
را ااش ن يابل عالل است ،تن به رگ گحاانگام ي ان ؟!
احبارم ع ماق اگ تزاشاچکاا با فرياا:
 ارست است ،ارست است!حايعا سئگل هن کيست؟!
ياضک سه بار رحق يز ککگب ح ست احبارم اس گر باگااشت هن ع م را کاا :
 کسانک که نظم اااگام را برام بزنن باگااشت کشگن .نگابانان هن ع م را نيز به پشت ارب هانک ا ايت ککنن .
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ام ،انسان کارگر ااا ه کاا :
 جناب اااس ان کگگيي ا باعث ش يم يران ح نخبهگان سياسک ح اي صااق ا ناتگان اگ حلشکالت جا عه گران .
راس ک دن ماار نيست! اين شکالت را ازين اا با طرح اايک که ااان  ،به حجگا هحران ؛ تا
ايرحگ ازيناا فرياا کگان  :سر ايهاارق پايان تاري است! اگ ااه اف اا با اجراق سياستااق
نئگليبرالک انيا را بام گان ؛ ار طرحک که ااان ار ناايت به ضرر ا کارگران زاق ح به نفع
سر ايهااران ،يران ح نخبگان ش .
ام رح به جزعيت:
 شزا يضاحت کني ! جناب اااس ان کگگي :ن هنچه را که اين ح ذاب ،سنت ح يانگن ،طک ازاران سال هن را ق س ک شزران  ،به گير
سؤال برام ام ،طگرق که ا رحگ ح ک ار کگا ابس انک ام عنگان ک کن  ،اساس الکيت بر
اگاق اس گار است؛ يعنک الکيت دصگصک يک اگاق تاريخک اگ انسان است.
اين را ن نزکگگييم ،ت قيقات تاريخک کگگين ؛ ازان اانشزن ان علگم اج زاعک ح تاري با
طالعه ح بررسک هثار باس انک بهجا ان م اگ ازاران سال کگگين که گ انک انسان اا ار کنار
ام به صگرت اش راکک گن گک ک کران ؛ تا اينکه الکيت به حجگا ک هي ح ع م اق به نام ذاب
ح يار ان ،رئي ح رابر ،نخبه ح رححانک ،است رحق ا گال عزگ ک جا عه ح صگالت تگلي
ش م که ن يجه کار انساناا بگام ،کگذارن .
احر گ ينااق دگب ح حاصلديز حصار ککشن ؛ چشزهاا ح چامااق هب را تصاحب ککنن ؛
به ناطق دگش هب ح اگا اجگم برام ،ساکنين هن ناطق را کش ه يا اسير ح برام دگا ککنن ح
به ازين طريق با غارت ح چتاحل انسانااق ايگر اساس نظام الکيت دصگصک را بنيان
کگذارن .
برامااراا ک هين ح به ت چن ين ازار سال شيرم جان انسان برام را ب حن کگچک ترين حقک
براق انسان برام ک کن ؛ بع فئگاال اا ک هين حانسان رعيت بيچارم را تا هنجا که ک تگانس ن
غارت ککران ؛ بکدگا نبگا که باراا براماا عليه نظام براماارق ح رعيتاا عليه نظام فئگاالک
شگرش کران .
انقالب کبير فرانسه حع م هگااق انسان را ااا ،ا ا اين هگااق فقط يک هگااق ظاارق بگا؛ هگااق
فرحش نيرحق کار به ارگان ترين ييزت که ار باگار تگسط دگا سر ايه ااراا تعيين ک ش  .اين
سگا سر ايه اگ کجا کهي ؟
اگر کار زاق نباش  ،ابزار کار ح گاا احليه به دگاق دگا براق سر ايه اار سگا نزک هحرن  .اح
ار ناايت ک تگان کاالق دگا را با کاالق ايگرق ار باگار عاحضه کن تا حگايج شخصک دگا
يا دانگاام اش را برطرف کن  .اين سگاق که اح بهاست ک هحرا ،هيا ازان بخش اگ کار ن
کارگر زاق که ايچ است زاق بابت هن اريافت نزککنم نيست؟
اح به ان اگم اق به ن است زا ک اا که ب گانم نيرحق کارم را براق رحگ بع باگتگلي کنم نه
بيش ر ح تاگم ا رحگ با اد راع انگاع اس گامااق اتگ اتيک ح نيزه اتگ اتيک ح اجراق رحش ااق
ج ي بخش حسيعک اگ نيرحق کار را بيکار کرام ار باگار کار به عنگان چزاو بر سر ن
ک کگب که اگر است زا بيش ر بخگااک ادراجت ک کنم ح يا کاردانه را به ناطقک که جزعيت
فراحان با نيرحق کار ارگان اارا ن قل ککنم.
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ح اين تاگم ج اق اگ کم کران است زااا با رحشااق باينهساگق ح باال بران بارهحرق نيرحق
کار است.
اااس ان:
 اع راض اارم ،اينجا کالس ارس اي صاا نيست.ياضک:
 راست ک گگي ؛ شزا اق انسان کارگر زاق اگ دگا افاع کني ! ازه اين اا را ا به ان اگمکافک ار ک اباا دگان مايم.
ام رح به رام:
 جالب است ،جناب ياضک ک گگين ا ازه ايناا را کاانيم!برشت کگگي هن ک که حقيقت را نزک اان نااان است ،ا ا هنکه ک اان ح انکار ک کن
جنايتکار است.
پ علگم کشگا جنايتکار شزا اس ي نه کارگر زاق!
ياضک:
 به جرم تگاين کتگانم اس گر ب ام شزا را جريزه کنن ؛ رايب کالم دگا باشي !ص اق ازازه جزعيت بلن کشگا:
 اح راست کگگي . حقيقت را کگگي .سه ضربه کم رحق يز نگاد ه کشگا:
 ساکت ،نظم اااگام را رعايت کني .ا ا باگ ام ازازه ح ب ثاايک که بين جزعيت ارگرف ه ،ااا ه کياب .
احبارم سه ضربه چکش ح احبارم اس گر باگااشت ع ماق ايگر اگ تزاشاچکاا.
ياضک:
 به علت بکنظزک ار جلسه ،براق يک ساعت تنف اعالم ککنم.اح به سرعت اگجايش برداس ه سالن را تر ککن ح به انبالش اااس ان نيز کرحا.
نگابانان ام را اگ رحق صن لک بلن کرام ،اگ سالن دارل ککنن .
حکيل افع ار حالک که سرش را ار يان است اايش گرف ه ح هرنج اايش رحق يز است ،با
دگا کلنجار کرحا .جزعيت ازچنان شغگل ب ث کباش .

شماره 2

2102

45

صحبه دوم
اطاو خصگص يا اف ر کار ياضک ،بلزان ش م با بل اا ح صن لک ااق چر ک اعال با يک
فرش نفي ابريشزک که کار است است .يفسه ااق ک اب زلگ اگ ک اب ااق يانگن با جل ااق
چر ک طالکگب ش م ار ان اگماا ح طرحااق خ ل .
ک اف ر اگ سنگ گرانيت به رنگ شکک پگشي م ش م که حي ک رحيش کايس ک تصگير دگا
را به حضگح رحق هن کتگانک ببينک.
ان ااق اطاو پنجرمااق بزرگک رح به باغ يرار اارا.
يز بزرگک اگ چگب شام بلگط به رنگ ياگم اق سگد ه قابل اين پنجرم اا يرار گرف ه که
رحق هن پرچم ساگ ان لل قر يگاق حکگ ک جاانشار ار سزت چپ يک جعبه طاليک
رنگ که کنارش گير سيگارق کريس ال بنفش رنگک به شکل يک ص ف يرار اارا.
ار قابل يز رحق ايگار صف ه نزايش سه بع ق نصب ش م است.
به ض اينکه ياضک پشت يزش يرار گرفت ،با فشار اگزه کن رل اگ رام احر نشک دگا
را ار صف ه نزايش احضار کرا:
 بله جناب ياضک ،چه ا رق ااش ي ؟ سريع به اااس ان بگگيي بياي !ل ظهاق بع اااس ان ار اطاو ياضک است:
 هيا ،باي اين باگق را ارچه گحاتر تزام کرا ،حگرنه تزام نقشهاايزان نقش بر هب کشگا.ناگاان رئي الرؤساق جاانشار بر صف ه نزايش ظاار ش م ،دطاب به ياضک کگگي :
 اين چه حضعک است؟ سريع يائله را د م کني ! چشم جناب رئي الرؤسا.ياضک رح به اااس ان:
 چن تا شاا  ،اگ احن ف خگرااق گران کلفت پي ا کني تا عليه انسان شااات ب ان  .حگرنه انزکتگانيم ايئت نصفه را يانع کنيم.
اااس ان با گف ن چشم ،بالفاصله اگ اطاو دارل ش م ،به گگشه اق اگ سالن ان ظار ک رحا،
گبايلش را اگ جيب بيرحن هحرام ،شرحع به شزارم گرف ن ک کن :
 ببين دگب گگش کن! چن تا اگ احن گران کلفت اا را ه اام کن! بيار به اااگام! ار حيت کهگف م ،بياين براق شااات ااان.
صحبه سوم
ااا ه جلسه اااگام
نشک اااگام حرحا ياضک را احبارم اعالم ککن .
اين بار بهجز تع اا کزک ،بقيه سر جايشان نشس ه ح تکان نزکدگرن .
ياضک رحق صن لک اش ک نشين ح طبق عزگل سه بار با چکش خصگصش رحق يز به
عال ت رسزيت ياف ن اااگام ککگب :
 -ام را بياحري !
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ام به انبال هناا به
ارب هانک با ص اق ييژ ييژ باگ ک شگا ،اب ا اح نگابان تنگ ن ح ست
هرا ک ي م بر ک اارا ح پشت اح اح نگابان يلچزاو ايگر ،سلح به کلت ،استرق گاگ فلفل ،
باطگم شگ الک ريکک ح اس بن فلزق حارا کشگن .
ياضک رح به اااس ان:
 جناب اااس ان شزا ار قابل ص بت ااق انسان ،ام به ازکارق با شبح کزگنيسم حرفکااري ؟
 بله جناب ياضک .ن ايلم اب ا احلين شاا دگام را براق شااات اعگت کنم .جناب را ،کاردانهاار عرحف که صگالتش ار سرتاسر جاان بهفرحش کرس .
ارب چگبک پشت سر اااس ان باگ ش م ح راق با کالم شاپگق شکک بر سر ح کت ح شلگار رام
رام ،استکش ااق چر ک سفي رنگ ح عصاق چگبک با اس ه عال حارا ش م ،قابل اااس ان
کايس .
اااس ان:
 لطفًا دگاتان را عرفک کني ! ن را اس م ،کاردانه اارق که براق د ت به رام شبانه رحگ ار فکر تگلي اس م ،تزامتالش ن ح ازکارانم تگلي بيش ر ح ارگان تر است .ا ار د ت رام اس يم تا با ر ب گانن
گن گک کنن ؛ ا ا ار عگض اين انسان کارگر زاق ،اائم کارشکنک ک کن ح تزام
برنا هريزق ااق ن ح ازکارانم را بام ک گن  .ا جبگريم بعضک اگ شعبات دگا ان را
تعطيل کنيم ح به ناطقک با نيرحق کار ارگان تر ببريم تا ب گانيم کاالق ارگان تر تگلي کنيم تا
رام بيش رق ب گانن اگ صگالت ا اس فاام کنن ح ار ثانک ا باي اگ يگانين سر ايه ح باگار
تبعيت کنيم تا ب گانيم با ايگر ريبايزان ريابت کنيم .حگرنه باگار را اگ است کاايم.
اااس ان:
 دگب الحظه ک فر اي جناب ياضک ،اين انسان کارگر زاق چگگنه به شااات هياق را بارام ان اد ن اع صاب ح گرف ن کن رل کاردانه بهاست شگرا نزکگذارا ايشان با ازکارانشان ار
د ت رام باشن .
ياضک رح به ام:
 انسان ،کارگر زاق حرفک براق گف ن اارق؟ام به هرا ک اگ رحق صن لک بلن ش م رح به جزعيت ايس اام با کث کگتااک هغاگ به سخن
گف ن کرا:
 ايشان ک گگي ا ک دگاايم به رام د ت کنيم ،اين انسان نزک گذارا .ن سؤال ک کنمگر ا رام نيس يم؟
شزا ا را بع اگ بيست سال کار کران بيکار ک کني ح کاردانه را ک بري به نطقه اق که
نيرحق کار ارگان به شزا ک اا ح جالب اينکه ازان نطقه به اسم کارگر ح کزگنيست اين کار
را ک کن ح حي ک ا اع راض ک کنيم شزا ک گگيي ا اداللگر اس يم ح ازکار شبح کزگنيسم.
ا يسم حضرت عباس را باحر کنيم يا ام درحس را.
احبارم ع ماق اگ جزعيت با فرياا:
-
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 ارست است بله ارست است !ام ااا ه کاا :
 طک اين چاارص سال گر کم سگا براي ؟ تزام ب ث ار اينجا است که شزا اس الل ککنيک دگااي به رام د ت کني ح براق ازين جبگري کاردانه را به نطقه اق با نيرحق کار
ارگانتر ببري  .اين يک ارحغ شرمهحر است! شزا نه ار د ت رام بلکه ار د ت سر ايه
اس ي  .شزا کدگااي سگا بيش ر بهاست هحري ح بري ان ام نيست که چه باليک بر سر ا ح
دانگاامااق ا کهي .
رام فقط يک باانه است؛ کاالق ارگان ااان به رام يعنک است زاااق پايين تر  ،يعنک
ت زيل فقر ح ب بخ ک بيش ر به کارگران ،شزا ا را اينجا به حرطه بککارق ح ن ارق هحارگک
اگل کااي که بع اً براق ا کاالق ارگانتر به ار غان بياحري ؟ نه اين ارحغااق حيي انه را
به ا نگگيي ! شزا تابع يانگن سر ايه اس ي  .ار نظام سر ايهاارق سر ايه براق انباشت ،نياگ
به نيرحق کار ارگان اارا.

چاارص سال است که اين کار را ک کني ؛ حي ک که ا کارگران براق افزايش است زااا
بارگم کرايم ،شزا با باال بران بارهحرق نيرحق کار ،ش ت اس ثزار را باال براي ح با اين کار
ار حايع است زاااق ا را کم کراي ح حي ک به ان اگم کافک اگ اين سئله سگا براي  ،شرحع
کراي احبارم اگ نيرحق کار ارگانتر اس فاام کران ،گن اا را به کار گرف ي چگن کتگانس ي
با اس فاام اگ يگانين راساالرانه ح ذاب ح سنت ،است زاااق پايين ترق به هنان پراادت
کني .
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حي ک هن اا است به بارگم گان شزا
شرحع کراي اگ نيرحق کار کگاکان
اس فاام کران.

حي ک که عليه اين کار بارگم کرايم ،شزا شرحع کراي به ان قال کاردانه اا به جااايک که
نيرحق کار ارگانترق ار د ت شزا يرار ک ااا.
اين چيزق است که يگانين انباشت سر ايه به شزا ايک ه ک کن ح اگر چنين پيش برحا کل اس ک
انسان ح طبيعت را سر ايه دگاا بلعي .
جزعيت با ص اق بلن ق فرياا ک گن :
 بله اين ارست است!ازازه اق ار کگيرا ح باگ ياضک اس گر تگيي ک اا ح احبارم ع م اق به پشت ارب هانک
بزرگ ا ايت کشگن .
ياضک سه بار رحق يز با چکش خصگص دگا ککگب :
 نظم اااگام را رعايت کني ! بله ،کل اس ک انسان ح طبيعت را سر ايهدگاا بعلي  ،کافک است شزا به اطراف دگا
نگام کني  ،ببين سر ايه با چه سرع ک ا رحگ
ار حال تخريب کران ح بلعي ن طبيعت ح
انسان است.
بيش اگيک يليارا گاغهنشين ار اطراف
شاراايک که هلگام ش م ان به انگاع بيزارقاا
کشن م گن گک ککنن .
گاا خ ر ح يرص ااق رحانگراانک که ار
يان جگانان ار شاراا ثل دگرم رحح هنان
را کدگرا پخش کشگا.
کگاکانک که ار يان گباله اا رحگق دگا را
کجگين .
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گنانک که به ف شا کشهيه م هک شهگنه تها
افياق سر ايه را رحنق بخشنه  .ا هرحگ
بهههاگار سهههکه ه بهههه يهههکهههک اگ پهههر
سهههگاهحرتهههريهههن کسهههب ح کهههاراهههاق
سر ايهااران تب يل گش ه است.
شزا با اين کار جسم ح رحح گنان را بهه
هتش ککشي ح اين يعنک جهنهايهت عهلهيهه
بشريت!

احبک يکک اگ گران ترين فاحشهدانهااق انياست که پذيراق يليارارااق نف ک کشگرااق
عربک ح ساير سر ايهااران غربک ح شريک کباش .
دگب سئگل ايناا کيست؟!
کم رحق يز

انگگ طنين ص اق ام ار فضاق سالن بهگگش کرس که ياضک سه ضربه
ککگب :
ا حرفااق تگ ،کارگر زاق را به ان اگم کافک شني يم؛ اگ جناب اااس ان کدگاام که شاا
بع ق دگا را احضار کن .

اااس ان:
 شاا بع ق هياق بگش اس ن  .ايشان يک سياس ز ار برجس ه اس ن که براق رفام ح هسايشرام ازيشه کگشي مان ح حزب ايشان با طرح رامحلااق ب يع ار د ت جا عه بگامان .
ار قابل ،اين انسان کارگر ،با گير سگال کشي ن احزاب ،ح ار قابل هن با طرح برپايک
شگراااق ل کار ح گن گک دگااان دگاگراانک ش م ،ار اعال يه دگا اگ کزگنااق شگرايک
بهعنگان ارگانااق پايه اق براق ااارم ناطق ياا کرام ح عزال ار حايع حجگا احزاب ح
ساگ انااق سياسک ،اين ناااااق جا عه نک ،را به گير سگال برام ح اگ هناا بهعنگان
ناااااق جا عه بگرژحايک که بر باالق سر جا عه ار يک سيس م بگرحکراتيک يرار اارن ،
نام برام است.

شماره 2

2102

51

هياق بگش به جايگام شاا ا ايت ک شگا.
 هياق بگش يسم ک دگري کهه بههغهيهر اگ حهقهيهقهتچيز ايگرق نگگيي !
اح با بلن کران است راست دگا کگگي :
 يسم کدگرم به جز حقيقت چيز ايگرق نگگيم. شزا چن سال است که ار عهرصهه سهيهاسهت فهعهالاس ي ؟
 تا هنجا که ياام ک هي ن اگ ابس ان شرحع به فعاليت سياسک کرام .پ رم يک فعال سياسکبگا ،اح ازيشه به ن ک گفت پسرم تگباي يک فعال سياسک باشک تا ب گانک ار هين م جانشين ن
ار حزب باشک؛ دگا اح ام اگ پ رش سياست را به ارث برام بگا .اگ اينرح ن ازيشه ار
احران ت صيل يک هک يگ سياسک بگام ح ار اانشگام ام ار رش ه علگم سياسک ت صيل کرام ح
چگن عضگ حزب ام بگام بهعنگان نزاين م پارلزان جاان شار هگاا ان خاب ش م ح اگ هن رحگ تا
به حال جز د ت به رام ار جات رحنق بخشي ن به ايصاا جاانشار هگاا کارق ايگر
نکرامام.
 شزا سيس م ااارم جاانک را اگ طريق پارلزان جاانک که بهحسيله نزاين گان احزاب ااارمکشگا ،چگگنه کبيني ؟
 بسيار عالک .شزا نگام کني  ،ار سيس م ا نزاين گان اگ طريق احزاب عرفک کشگن  .ايننزاين گان کسانک اس ن که بهصگرت حرفه اق ار رش هااق پلي يک ت صيل کرام ان ؛ بع ار
ارس حزبک احرمااق خ لفک را اي مان ح تاگم اکثر هناا اگ تجربهااق پ ران ح ايگام دگا که
عضگ حزب بگان بارم ن ش ن  .ا کاراا را بر اساس عقالنيت انجام کاايم؛ يعنک ار چيزق
را که ب گان ار د ت جا عه يرار بگيرا ح بيش رين سگا را به ازرام بياحرا ،بهکار کگيريم.
حکيل افع:
 سگالک اارم جناب ياضک!ياضک:
 بع اگ اتزام صب تااق شاا .شاا ااا ه کاا :
 ا تزام گن گيزان را حي فعاليتااق سياسک ک کنيم؛ ح ک فرگن انزان را ام تشگيق به اينکار ک کنيم .االن اد ر ن ار رش ه سياست ت صيل ککن  ،ارحين حال ير يک شرکت
د ات نظا ک نيز است که انگاع د ات  ،اگ حفاظت شخصيتااق برجس ه سياسک ح انرق
گرف ه تا سرکگب شگرشگران ار گاغه ااق اطراف شارااق بزرگ انيا که با غارت
رم بهدصگص
فرحشگاماا ح سگپر ارکت اا ح انبارااق هذحيه ا نيت شارحن ااق
سر ايهااران لک را بهدطر کان اگن  ،را بر عا م کگيرا.
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ادله کرام

اااس ان که
کگگي :
 ا بسيار زنگن اس يم اگ شزا ،کتگاني تشري ببري !حکيل افع:
 ا ا ن اع راض اارم جناب ياضک ،ن سگاالتک اگ هياق بگش ااش م؟ياضک:
 کتگاني سگال دگا را بکني  ،ا ا لطفا کگتام!حکيل افع:
 ک تگاني بگگيي نظگر اگ اين سگا يعنک چه؟ دگب ،ببيني ا حي ک کبينيم بانکک ار حال حرشکس گک است با تصگيب بگاجهاق به کزکهن بانک کش ابيم ،چگن اگر هن بانک حرشکست شگا طبعا احاش به چشم ازه کرحا.
 دگب به جاق اينکار ،چرا هن بانک را لک نزککني تا بيش ر ضرر نکن  .شزا اگ الياتااقرام بر کااري ح به هن بانک کااي تا حرشکست نشگا ،ا ا حي ک سگا ککن اگ هن اليات
بيش ر نزکگيري  .اين کار را چگگنه تگجيه ککني .
 دگب احل ک کران به ازين راح ک نيست .چگن يانگن ،الکيت را رم کشزارا ح ارثانک تجربه نشان ااام که سيس مااق احل ک اگ ران ان دگبک بردگراار نيس ن ح بيش ر نابع
حي ح يل کشگن  .چگن هاماا احساس سئگليت ن ارن ح اگ گير کار ار کرحن .
حکيل افع:
 جالب است؛ جناب بگش کگگي سيس م احل ک سگا ن ارا ،هاماا احساس سئگليت ن ارن ،پ چطگر است که ا رحگ سر ايهااراا کاردانهاا را اينگر انيا تعطيل ککنن ح کبرن
هنطرف انيا که با سيس م احل ک ااارم کشگا .هنجا سيس م احل ک سگا کاا ا ا اينجا
نزکاا ؟!
اااس ان:
 اع راض اارم.ياضک:
 به چک؟ اين اااگام براق ناظرم تشکيل نش م ،ا براق رسي گک به جرايم انسان ،کارگر زاق اينجاجزع ش مايم.
ياضک:
 اع راض حارا است ،شاا کتگان تشري ببرا!انسان ،کارگر زاق حرفک براق گف ن اارق؟
 بله ،چرا ن ارم؟ ن جبگرم صب تاايم را ار چن بخش بيان کنم .اب ا ار گرافعاليتااق سياسک جناب بگش.
ايشان کگگي ن يک سياست ار حرفهاق اس م .اين حرف يعنک چه؟
يعنک اينکه ايشان ح ا ثال ايشان اگ سياست براق دگا حرفه ايک ساد ه ان تا بهحسيله هن بهيگل
دگاشان به رام د ت کنن ح حي ک ا رام کگگيم ا نزکدگاايم شزا به ا د ت کني ،
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ک گگين شزا نزکفازي  ،ا با ر اگ شزا کفازيم ،چگن ارس دگان م ايم ،ارس سياست
دگان م ا يم ،گير است پ رانزان که هناا ام سياس ز ار بگان تربيت ش م ايم ،ار راس حزبک
ه گگشااق الگم را اي مايم .شزا چه ارسک دگان ماي ؟! چه ه گگشک اي ماي ؟!
اين ه گگش را که چگگنه رام را فريب ااام ،با انگاع ح ايسام حع م ح حعي اا هناا را به پاق
صن و ااق راق بکشاني ح حارا پارلزان شگي  ،ست براق دگا حقگواا ح ا ياگات هنچنانک
تصگيب کني ح تا کتگاني يگانين به نفع سر ايهااران تصگيب کني .
گر ازين پارلزان نبگا که تصگيب کرا بيزارس اناا ح د ات ار انک دصگصک شگا؟
گر ازين پارلزان نبگا که تصگيب کرا ه گگش ح پرحرش دصگصک شگا؟
گر ازين پارلزان نبگا که تصگيب کرا سن باگنشس گک افزايش ياب ؟
گر ازين پارلزان نبگا که تصگيب کرا اگ صن حو باگنشس گک برااشت کرام ح به بانکاا
کزک کن ؟
گر ازين پارلزان نبگا که تصگيب کرا نيرحااق نظا ک را به ايصک نقاط انيا اعزام کن ح با
گذاش ن ازينه سنگين رحق است الياتاان گان بيچارم جگا ع ايگر را به دا ح دگن بکش ؟
گر ازين پارلزان نبگا که تصگيب کرا ساعات کار افزايش ياب ؟ اس ززااا کم شگا؟
گر ازين پارلزان نبگا که تصگيب کرا پست ح ايگر د ات شارق را دصگصک کنن ؟
کارکنان پست را ار رحگ صبح با احچرده اايشان نگام کني ؛ ص اا نا ه ح جله ح
برحشگرااق تبليغاتک ح رحگنا ه را باي جابجا کنن ح به صن حيااق پس ک ناگل بيان اگن ؛
يعنک فشار کار بر کارگران اگ گ ان دصگصک ش ن اماا برابر بيش ر ش م است.
شزا ص اا يليگن ازينه براق افظت اگ سياس ز اران حرفه اق ح انرپيشگان االيگاق که
تگسط شرکتااق دصگصک کن رل کشگن ککني ،
ا ا ار عگض رحگ به رحگ اگ ازينهااق رايبت ح
ايزنک کارگاماا ح راکز تگلي ق ح عاان کگني ح
ا رحگ حگااث کار به يکک اگ رگبارترين کاناا
براق کارگران زاق تب يل ش م است ،خصگصا
حگااث ار عاان غير اس ان ارا ار ناطق خ ل  ،چه
با سيس مااق احل ک يا دصگصک .االن طگرق ش م که
رحگ دگش براق ا ،رحگيست که حااثه اق ن اش ه
باشيم!
تزام اين کاراا را شزا انجام اااما ي تا براق اينکه دگش د ک دگاتان را به سر ايه ح الکيت
دصگصک نشان ااي  .هيا راا شزا اگ رام ،صاحبان سر ايه ،يران ،نظا يان ح
جيرم دگاران ريز ح ارش شان است ،سياس ز اران حرفه ا ق ح احل ک است يا کارگران زاق ح
ايشار فرحاست جا عه که ا رحگت ت انگاع فشارااق اي صااق ح سياسک بسر کبرن .
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بگرحکراسک شزا ا رحگ ا ار اگ رحگگار ا ارهحرام است.
هن ان ر قک را که بع اگ کار سخت زاق براق ا ک ان  ،بگرحکراسک شزا چنان اگ ا
کگيرا که ح ک ياار به فکر کران نيس يم ح ثل يک جناگم نعش دگا را به دانه کرسانيم.
شزا با اين بگرحکراسک ،فشارق بر انساناا حارا ککني که جا عه را بيزار کراماست!
اااس ان:
ـ جناب ياضک ،اع راض اارم؟
ـ به چک؟
ـ ام اتاام کگن  ،ب حن سن ح ر .
ياضک:
ـ هيا رکک براق اثبات گف ه دگا ااري ؟
ام:
ـ بله.
رح به حزعيت:
اگ شزا ک پرسم ،اگر بس ه اق به شزا ب ان که رحيش نگش ه ش م باش صرف هن باعث
رگ شزا کشگا ،هيا شزا هن بس ه را يبگل ککني ؟
جزعيت:
ـ نه.
رح به ياضک ح اااس ان:
ـ شزا چک؟
ياضک:
ـ سلزا ،نه.
انسان کارگر زاق:
ـ ا ا شزا نه تناا هنرا يبگل ککني  ،ح ک بابت هن ام پگلک پراادت ککني .
رحق تزام بس هااق سيگارب حن اس ثا نگش ه ش م کشي ن سيگار باعث رگ کشگا؛ با اين
حجگا شزا هنرا کدري ح ککشي  .اين نشانه چيست؟
ار حايع شزا کدگااي دگاتان را دالص کني !
اگ چک؟ اگ فشارق که ازين سيس م بر شزا حارا ککن  .اينطگر نيست؟
حاال ن اگ انگاع گاا خ ر ح شرحبات الکلک ح انگاع يرصااق رحانگراان چيزق
نزکگگيم ح تاگم ار کنار ازه ايناا رحگانه ببيني چق ر اارحااق سکن صرف کشگا.

جزعيت با ت سين اگرا ککشن ح باگ ياضک اس گر تگيي
سه ضربه کم رحق يز کگبي م کشگا:
 -نظم اااگام را رعايت کني !

کاا .
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ام جرم دگا را سنگينتر نکن ح با حرفااق ت ريک کنن م باعث بکنظزک اااگام نشگا!
 هرق ،شزا ارست ک گگيي  ،اگ سياست براق دگا حرفه ارست کرام اي  ،ثل يک دياط ياهانگر يا يک پزشگ ح يا يک بگتيکاار؛ بله اين ارستتر است ،ثل يک بگتيکاار با
حي رينک که ديلک شيک تزئين ش م است .شزا انگام ان خابات انگاع ح ايسام حع ماا را به ا
ک ااي ح حي ک پاي ان به جل رسي  ،هنگيت يااتان کرحا ،چگن اصال يرار نبگام ار د ت
رام باشي  ،چگن به يک شغل نگن ح هب ار اس رسک پي ا کرام اي ؛ حاال هنرا کدگااي به
فرگن ان ان ام ان قال ب اي  ،ثل ازان بگتيک اارق که ثرحتش را به فرگن انش ن قل ککن ح
ثرحت شزا ام ازين پست ح قام ح اانشک است که شزا را به هن کرسان .
ار بخش احم کدگاام رحق صب تااق هياق حکيل افع صب ت کنم .ايشان اگ برترق سيس م
احل ک بر سيس م دصگصک گف ن  ،ار حالک که صب تااق ا کارگران زاق اصال اين نيست!
ا ک گگييم الغاق کار زاق ،يعنک الغاق اساس نظام سر ايهاارق که بر کار زاق انساناا
اس گار است.
ا نه سيس م دصگصک ک دگاايم ح نه سيس م احل ک ،يعنک ا اصال احلت نزکدگاايم ،هنام
احل ک بر باالق سر رام.
ا ک دگاايم ار انسانک حاکم بر سرنگشت دگيش باش  ،هنام اگ طريق برپايک جا ع عزگ ک
ح شگراااق کارگرق ار ل کار ح گن گک به صگرت دگاگراان ،ب حن ايچ هيا باالسرق ،نه
رابر اينک ح نه نظا ک ،نه شام ،نه رئي جزاگر ،نه حزب ،نه يار ان ح نه نخبه ،ايچک ام؛ ا
کدگاايم دگا حاکم بر سرنگشت دگيش باشيم.
ا چيزق را ک دگاايم که ازاران سال است اگ ا ربگام ش م ،حق حاکزيت بر سرنگشت
دگيش را!
ص اق جزعيت:
ارست است ،ارست است!
سه ضربه کم رحق يز ح احبارم اس گر باگااشت.
ياضک:
 فکر ککنم صب ت ااق شزا را به ان اگم کافک شني يم .جناب اااس ان شاا بع ق دگا رااحضار کني !
اااس ان:
 جناب حضرت گرق گگرق ،نزاين م ح سخنگگق جزع عالک ذااب جاانشار به جايگامشاگا اعگت ک شگا.
هيا يسم کدگري جز حقيقت ،چيزق نگگيي ؟
 يسم کدگرم جز حقيقت ،چيزق نگگيم.ياضک:
 دگب ا ن ظر شني ن صب تااق شزا اس يم! ن صب تاايم را با جزلهاق که ار اب اق ک اب انفيست کزگنيست بيان ش م شرحع ککنم:" شب ى ار ارحپا ار گشت ح گذار است  -شبح کزگنيسم .ازه نيرحااى ارحپاى کان براى
ش مان  :پاپ ح تزار ،رني ح گيزح"...
تعقيب ق س اين شبح
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دگب الحظه ک کني اگ گ انک که شبح کزگنيسم ظاگر کرام ،اين را ار کنار نيرحااق
ارتجاعک گذاش ه ح بنيانگذار هن شبح يعنک ارک  ،اين را افيگن تگاماا اانس ه ،ار حايع اينان
کدگاان عنگيت را اگ گن گک انسان اا براارن  ،با ااان حع م ااق نش نک ح غير يابل ت قق
کارگران را حااار به شگرش عليه نظم گجگا ح الکيت دصگصک که اگ طرف د احن
ق س شزرام ش م ک کنن  .ا رحگ اين ناااااق اينک ار ناطق خ ل به گرسنه گان ،به
حاشيهنشينان ح گاغهنشينان شارااق جاانشار غذا ح پگشا کاان ح از ر اگ ازه ،ا به
رام ا ي گن گک ح سعاات هن جاانک را کاايم ،تا ب ين ترتيب رگ را براق ها يان راح ر
کنيم؛ ا با تبليغات دگا ها يان را ترغيب ک کنيم ارحغ نگگين  ،به ازسايه دگا ظلم نکنن ح
ال کسک را ن گان ؛ ا عنگيت را به يان رام ک بريم؛ ا ا اين شبح کزگنيسم ،ازکار اين
کارگر زاق به ا اتاام کگن که اين افيگن تگاماا است.
ياضک:
 تگ اق انسان ،کارگر زاق ،ار قابل اتاام حارام حرفک براق گف ن اارق.احبارم ص اق جرينگ جرينگ گنجيراا بلن ش :
 به ا ايراا کگيرن که عنگيت را کنار گذاش ه ايم ،سگال اين است :ک ام عنگيت؟ عنگي ککه اس ثزار انسان را تگجيه ککن  ،عنگي ک که جنگااق ض بشرق را طک تاري تگجيه
کرام است؟ عنگي ک که س م بر گنان را تگجيه کرام ح ککن ؟ عنگي ک که س م ا رحگ را
تگجيه ککن ح حع م دگشبخ ک هن جاانک را کاا ؟ عنگي ک که ا رحگ کارگزارانش ار
ناااااق اينک دگا عا ل س م ح اس ثزار اس ن ؟ هرق با چنين عنگي ک ا خال اس يم ح
بهجاق ازه هناا ا جاانک انسانک را ار ازين جاان که گن گک ککنيم ح يابل ت قق است را
پيشنااا کاايم ،جاان سگسياليس ک که اساس هن بر ازکارق ح برابرق انساناا بنا ش م است؛
جاانک که ار هن اين تخم کينه ح نفرت که اساس تفريه ح ج ايک انساناا اگ از يگر است،
لغک کشگا ،يعنک الکيت دصگصک؛ جاانک که ريشه ظلم ح س م به انسان کارگر زاق
لغک ک شگا تا کار به يک فعاليت هگاا بشرق براق بقاق جا عه تب يل شگا نه براق انباشت
سر ايه ار نظام کار زاق که کار انسان را به يک کاالق سگاهحر تب يل کرام است.
فرحش نيرحق کار براق کارگر ،صرف فرحش يک کاال نيست .فرحش کليه هگااق اا،
اد يارات ،حقگو ح گجگايت دگيش به سر ايه است ح کارگر کسک است که با اين کار اگ
کليه اين هگااقاا ح حقگو ح اد يارات سايط کگراا.
دگب ا عليه ايناا اس يم ح شزا اگ ايناا افاع ککني  .شزا الکيت را که اساسش بر کار
رم ح ق س کشزاري ح حي ک ا عليه ايناا بهپا کديزيم ،شزا
زاق اس گار است،
کگگي عنگيت را نفک ککنيم؛ ا اتفايا نه تناا بر عليه عنگيت نيس يم ،بلکه عنگي ک انسانک
ح اين جاانک را بهجاق هن جاانک شزا کگذاريم.
شزا حع م دگشبخ ک ار جاانک ايگر را به انسان ارا ن کااي  ،تا صايب ح ب بخ کااق
دگا را فرا گش کن ح ال به هن جاان ايگر که سرابک بيش نيست ببن ا؛ يعنک شزا انساناا را
نشئه جاانک ککني که غير يابل ت قق است ،ا ا ا کگگيم گ انک که انسان دگا را ار دانه
دگا احساس کن ،
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دگشبخت است ح اين يابل ت قق است ،به است دگا انسان کارگر زاق ح با الغاق کار زاق
ح الکيت دصگصک حبرپاق شگراااق ل کار ح گن گک.
شزا با ااان يک لقزه نان به انسان ارا ن اح را راضک ککني که به ازين يک لقزه نان
يناعت کن ح شکرگزار باش  ،ا ا ا ک گگييم جا عه حظيفه اارا اگ تزا ک شارحن انش اگ ار
رنگ ح جن ح سن رايبت کن ح ازه ا کانات الگم را براق يک گن گک دگب ح رفه فراام
کن  .هنگيت شزا کگگي ا عنگيت را کنار گذاش هايم.
راس ش را بخگااک کااني چيست؟
شزا ار تزام طگل تاري جگا ع طبقاتک ار کنار طبقات حاکم بگام اي ح ا رحگ ام ار کنار
سر ايهااران بر عليه کارگران اس ي ..
انگگ جزله ام تزام نش م بگا که احبارم ص اق ازازه ح ت سين جزعيت بلن ش  ،طگرق که
اينبار ياضک اس گر باگااشت تع اا بيش رق را ااا.
ياضک رح به اااس ان:
 شاا کتگان برحا!جناب اااس ان ،شاا بع ق را کتگاني احضار کني !
اااس ان اگ جايش برداس ه ح شاا را احضار ککن :
 ژنرال گحکيسگا ا بگ ،لطفا به جايگام شاگا تشري بياحرن !هيا يسم کدگري که جز حقيقت چيزق نگگيي ؟!
 يسم کدگرم. ژنرال شزا چن حيت است که ار د ت ارتش جاانشار اس ي ؟ تا هنجا که ياام ک هي ن ازيشه ار د ت ارتش بگام ام ،به جرأت ک تگانم بگگيم اگکگاکک ...
اااس ان گجه کشگا که ژنرال گيااق حرف کگن ادالت ککن :
 بسيار دگب ژنرال ،با ر است برحيم سر اصل طلب.هيا شزا اين انسان کارگر زاق را کشناسي ؟ لطفا کگتام جگاب ب اي !
 بله جناب اااس ان ،دگب ام کشناسم ... ايشان ام اس ن به ازکارق با شبح کزگنيسم ،شزا ک تگاني جزئياتک اگ جنايت شبحکزگنيسم را براق ا بيان کني ؟
 بله يربان ،ن به ياا اارم ار شانزام هگگست  2112ار هفريقاق جنگبک ،ازين شبح کزگنيسمار رحح اين انسان کارگر زاق رسگخ کرام ح اح را حااار به شگرش ح اع صاب عليه
رم عاان کرا؛ هناا کاراا را دگابان م ح يليارااا ضرر به صاحبان عاان
صاحبان
گان ؛ هناا گير ازه تگافقاتک که با ات اايه اا ش م بگا گان  ،هناا حقگو ااق بيش ر ح گن گک
با ر کدگاس ن ..
 زنگن ژنرال .کتگاني بگگي هناا است به چه اعزال جنايتکارانهاق کگان ؟ بله يربان ،هناا شگرش رام ک ان اگن  ،انبار هذحيه اا را غارت ک کنن  ،رکز شارااقبزرگ را به هتش ک کشن ح فرحشگام اا را غارت ک کنن  ،ار احت  2111يااتان است شار
لن ن ح چن شار ايگر را به هتش کشي ن .
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هناا کاردانهاا را به اشغال دگا ار کهحرن ح
کن رل کارگرق را به جاق يريت صاحبان
اعزال ککنن  ،ار اک بر 2111ارکاردانه حيگ
ه ار تسالگنيکک (يگنان) ،کارگران تاسي يک
تعاحنک گير کن رل کا ل ح س قيم کارگران را
اعالم ااش ه حدگااان به رسزيت شناد ه ش ن
اين تعاحنک ح ايگر ناااااق ازانن ق که پ اگ
هن ايجاا دگاان ش  ،گش ن .
اين يعنک شگرش عليه حق الکيت الکان رم .هناا ار هرژان ين ،ح ساير نقاط جاان شار
اين کار را کران ؛ ن ح ساير ازکارانم بر حسب حظيفه باي جلگق اين تجاحگات را بگيريم ...
 ديلک زنگن ژنرال ،دگب جناب ياضک الحظه ک کني ؟ اين انسان ،کارگر زاق هنچنانگس اخ ش م که ک دگاا ااارم کاردانه اا ح الت را اگ طريق شگراااق سگسياليس ک
بهاست بگيرا ،ار اعال يهاا ح ي ينگاا ،رحق ار ح ايگاراا ،ازه جا شعار برپايک شگراااق
سگسياليس ک کارگرق را تبليغ ک کن ح حي ک پلي ادالت ککن  ،نام هن را جنايت عليه
بشريت کگذارا؟

ياضک رح به انسان ،ام به ازکارق با شبح کزگنيسم:
 شزا حرفااق يک سرباگ حظيفهشناس را شني ي  ،کسک که تزام عزر دگا را ار د تجا عه بگام تا رام شب با هرا ش سر بر بالين بگذارن  ،تا ا نيت باش ح اااحس رحنق ااش ه
باش ...
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انگگ جزله ا ش تزام نش م بگا که يک نفر اگ يان جزعيت
برداس ه با ص اق بلن فرياا گا:
 ايناا ،ازه اش ارحغ ح فريب کاريست؛ ن دگامکارگر ع ن اريکانا ار هفريقا بگام ،گر ا چه
کدگاس يم؟
نان براق اين که گن ح بچه اايزان گرسنه نباشن  ،حق
ت صيل براق فرگن انزان ح با اشت .گر ا انسان
نبگايم؟!
حي ک که ا ار ال گ ين شغگل جان کن ن بگايم ازين هيايان سر ايهاار ح نگکرانشان ار
دانهااق جلل ،ا ل ااق گران ييزت ،افاتر شيک ار هسزاندراشاا شغگل کي کران
بگان .هيا حق ا گلگله بگا؟
ياضک:
ـ اس گير کني اين ادالگر را ،اح نظم اااگام را برام گام است ...
حي ک ا گران براق اس گيرق اح کرف ن  ،شخص ايگرق اگ طرف ايگرسالن بلن ش :
 چرا اح را اس گير ککني ؟ ن کارگر کاردانه حيگ ه ارتسالگنيکک بگام ،ها بهايه چهه کهارککرايم؟ حي ک صاحبان کاردانه ارِ کاردانه را ک بن ن تا هن را تخريب کرام ح بهعه گ هيهنهش
را به ييزت کالن به بگرسباگان گ ين بفرحشن  ،به حن هنکهه حضهع ها کهارگهران را ار نهظهر
بگيرن  .ا حق ن اش يم اگ گحگايت دگا ان افاع کنيم؟ بهايه اجهاگم هکااايهم سهر هايههاار اهر
باليک که کدگاا سر ا ح دانگاام ااق ا بياحرا؟ نه هياق ياضک ،اگ گ انک که شهزهااها ها را
پاق ايگار پرالشز به گلگله بس ي ا ياا گرف يم بگگيم ( ار حالک که ش ش را گهرم کهرام رح بهه
اگا گرفت ح فرياا گا):

زن ه باد انقالب!
ازرام اح نيز جزعيت بايک ان م ار سالن بلن ش م يک ص ا فرياا گان :
گن م باا انقالب!

ياضک:
نگابانان اين اداللگران را اس گير کني !
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اگ ص نفر ائيت نصفه ،تناا يک نفر که يکک اگ ساامااران اصلک بانک جاانشار بگا،
بايک ان م .ياضک رح به اح کرا:
 ائيت نصفه رأق دگا را ب ا !ائيت نصفه ،احر تا احر دگا را نگااک ان ادت ،ازه صن لکاا دالک بگان  ،کسک را براق
شگرت نيافت ،رح به ياضک کرام ح گفت:
 ام ،انسان ،کارگر زاق ،گنامکار است ...ياضک سه بار چکش دگا را رحق يز به عال ت تائي کگبي  ،ست رح به ام اعالم کرا:
ام ،انسان ،کارگر زاق ،ائيت نصفه شزا را گنامکار شنادت ،شزا ،کگم کشگي به
کار زاق ار اعزاو گ ين تا گ انک که گن م اس ي !
براق هدرين بار ،هيا حرفک براق گف ن ااري ؟
انسان ،کارگر زاق ،با ص اق جرينگ جرينگ گنجيراايش اگ جايش برداست ،رح به
ياضک ح اااس ان کرام ،با ص اق رسا ،جزله اق را بهعنگان هدرين افاع بيان کرا:

ـ ما همان هايی هستيم ره هيچ ن اريم ،ولی می آييم ره دنيارا بگيريم*.

* ا رحگ به علت حسعت ح سرعت ارتباطات ار سطح جاانک حاژم (جاان شار) نشان اان م
دصگصيت جا عه جاانک ا رحگ است .
*جزله شاعر يگنانک تاسگس ليگااي ي ()1122-1111
پايان ن احل 2113/13/13
با ستاس اگ رفيق سگسن براق حيرايش ن
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«رارل ماررس و بازگش او»
نمايشبامه تاريخي در يک پرده
نوشته :هوارد زين ()Howard Zinn
ترجمه :تراب حقشباس و ح يب ساعی
ن اين نزايشنا ه را ار
احرم اق نگش م که فرحپاشي
ات اا شگرحق ار رسانهااق
بزرگ گرحاک ،ح نيز ار
رابران سياسک ،نگعک
شاا انک تقريبا ازگانک
برانگيخ ه بگا .نه تناا
«اشزن» رام بگا ،بلکه
اي م ااق ارکسيسم نيز
بک اع بار ش م بگا.
سر ايه اارق ح اي صاا
باگار پيرحگ ش م بگا.
ارکسيسم باد ه بگا.
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ارک به راس ک رام بگا .لذا به نظرم رسي ام است به رحشنک نشان اام
که ات اا شگرحق ح ايگر کشگراايک که با « ارکسيست» نا ي ن دگا،
رژيم ااق پليسک برپا کرام بگان ايچگام ظار فاگم سگسياليسم ارک
نبگامان .
ک دگاس م نشان اام که ارک اگ اينکه اي ماايش چنان ت ري ش م که هناا
را با دشگنت ااق رژيم اس الينک يکک ک اانن  ،چق ر دشزگين است .فکر
ک کرام باي ارک را نه تناا اگ است اين کزگنيست ااق يالبک که ار نقاط
خ ل انيا رژيم ااق سرکگبگر برپا کرام بگان نجات اام ،بلکه ازچنين اگ
است اين قاله نگيسان ح سياست باگان غربک که ار برابر پيرحگق
سر ايه اارق حالت نشئه به هنان است ااام است( .اگ پيشگف ار اگارا گين
نگيسن م نزايشنا ه)
اگارا گين ،تاري نگار ،ن ق اج زاعک ح نزايشنا هنگي ه ريکايک ،هگگست
 1122ار له برحکلين نيگيگر ار يک دانگاام کارگر ياگاق (پ ر
اتريشک ـ جارق ح اار ااجرق اگ شرو سيبرق رحسيه) به انيا ه  .اح
نگيسن م ک اباا ح قاالت بسيار گياا ح فعال سياسک ار جنبشااق نک ح
ض جنگ بگام است.
م" کباش  ،که ار
امترين کار اح ،نگارش ک اب "تاري را ک اياالت
هن به بارگات رام بهحيژم کارگران ااجر ،براگان ح گنان براق بهاست
هحران هگااق ،حقگو نک ح بابگا شرايط دگا کپرااگا .گين ار ژانگيه
 2111ار حالک که شغگل شنا بگا ،اچار ايست يلبک ش ح ارگذشت.
براق اي ن فيلم اگ لينک ااق گير ک تگاني اس فاام کني ...
http://www.youtube.com/watch?v=i2baw7stI6U
http://vimeo.com/37448389
فايل صگتک ار گرا ک اب اگ لينک گير ...
http://parand.se/seda/ketab-marx.htm

آدرس ساي های رميته

http://kkfsf.wordpress.com
http://komitee.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/KKFSF
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