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  " روز جھانی کارگر- اول ماه مھ" اعالمیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسبت
  

  می دانید اول ماه مھ چھ روزی است؟    
  !  رنگ انقالب-  سال است کھ پرچمی بھ اھتزاز در آمده است؛ پرچمی بھ رنگ سرخ 123
 و آگاھی، تالش در میدانھای نبرد طبقاتی دست بدست گشتھ؛ از عزم سال است کھ این پرچم 123

و جانفشانی میلیونھا میلیون انسان برای ساختن دنیایی نو بخود گرفتھ رنگ؛ گاھی در گرگ و میش 
صبحگاھی میدانی را بدور از چشم دشمن آراستھ؛ زمانی بر بیانیھ یا دیواری نقش بستھ؛ گاھی در 

یست رزمنده ای را خیابانھا ھدف گلولھ ھای دشمن قرار گرفتھ؛ زمانی دیگر پیکر خونین کمون
پوشانده، گاھی در پیروزیھای خیره کننده در میدانھای سرخ بھ اھتزاز در آمده و زمانی دیگر در 

  . اما این پرچم پایدار مانده و امروز بدست ما رسیده است. شکستھای خونین بر خاک افتاده است
و از طریق  هاین پرچمی است کھ کارگران شیکاگو از دالوران کمون پاریس بھ ارث برد

 آمریکا را صحنھ 1886کارگرانی کھ در سال . شورشگران قرن بیستم بدست ما رسانده اند
طی آن سال ھزاران ھزار کارگر از ملیتھای مختلف ھر ھفتھ در . اعتصابات گسترده خود کرده بودند

، »یستیزنده باد انقالب سوسیال«گوشھ و کنار کشور مشعل بدست با پرچمھای سرخ و با شعارھای 
  . کارگران حکومت بورژوازی را بھ لرزه درآورده بودند. بھ خیابان آمدند» كارگران مسلح شوید«، »سرنگون باد تخت و بارگاه و خزانھ«

زمانی كھ پلیس با كارگران اعتصابی یكی از كارخانھ ھا در شیكاگو بھ زد و خورد پرداخت و دو . نقطھ انفجار این جنبش، اول ماه مھ بود
 190 ھزار كارگر بھ جنبش پیوستھ بودند و 340نزدیك بھ . گر را بھ قتل رساند، در سطح کشور ھیجان انقالبی كارگران را در برگرفتكار

پنج . كارگران قھرمانانھ بھ نبرد با پلیس پرداختند.  ھزار كارگر بھ خیابانھا ریختند80در شیكاگو . ھزار نفر از آنھا در اعتصاب بسر بردند
  .ھستانی و یک کارگر آلمانی بھ خاک افتادندکارگر ل

زندانھا . سرانجام پلیس بھ صحنھ سازی پرداخت و انفجار یك بمب را بھانھ قرار داد و تعرضی كھ از قبل طراحی كرده بود را بھ اجرا درآورد
. ھمان ماه مھ محاكمات آنان را آغاز كردعوامل بورژوازی رھبران جنبش اعتصابی را دستگیر و در . مملو از ھزاران انقالبی و اعتصابی گشت

اما بورژوازی آمریكا بیرحمانھ آن . جنبش بزرگی در سراسر جھان بھ دفاع از آنان برخاست. سرانجام ھفت تن از آنان را بھ مرگ محكوم كرد
بھ خیابان آمدن نیم . لیون نفر برگزار شدمراسم تشییع جنازه رھبران جانباختھ جنبش انقالبی كارگران با حضور نیم می. رھبران را بھ قتل رساند

  .میلیون نفر تخم وحشت را در دل بورژوازی كاشت
 كنگره انترناسیونال دو، مركب از احزاب و سازمانھای كارگری جھان روز اول مھ را بھ عنوان روز ھمبستگی جھانی طبقھ 1889در سال 

  .كارگر برگزید
طبقھ ای کھ با کارش . یسم پرولتری؛ بھ نماد ھم سرنوشتی رزم مشترک یک طبقھ جھانی تبدیل شداز آن پس اول ماه مھ بھ نماد انترناسیونال

اول ماه مھ بھ سمبل مبارزه ھمھ ستمدیدگان برای جھانی عاری از ستم و استثمار، جھانی . ثروتھای یک جھان بھ ھم بافتھ شده را تولید می کند
ملتی بر ملت دیگر، بدون تنگ نظری ناسیونالیستی این یا آن ملت، بدون جھل و خرافھ و سلطھ بدون مرز، بدون نژاد پرستی، بدون عظمت طلبی 

  .طلبی مرد بر زن بدل شد
  

      چرا اول ماه مھ برای جنبش دانشجویی مھم است؟
رھایی اش با رھایی ھمھ بشریت اول ماه مھ برای جنبش دانشجویی یادآور اتحاد با انقالبی ترین طبقھ تاریخ است؛ تنھا طبقھ ای در تاریخ کھ 

ھمواره پیشروترین بخشھای جنبش دانشجویی در سراسر جھان سرنوشت خود را با این طبقھ گره زدند و با رسالت تاریخی این . گره خورده است
دیده را برگزیدند وبر پرچم آنان برای تحقق اھداف نھایی این طبقھ، علمی ترین و رادیکالترین تفکری کھ بشر تا کنون بخود . طبقھ ھمراه شدند

  . مارکسیسم بوسھ زدند؛ از این طریق پرشورترین صحنھ ھای مبارزاتی را خلق کردند
. یكی از تفاوت ھای عمده میان دانشجویان چپ و رادیكال با دانشجویان مدافع رفرمیسم بورژوایی بوده و ھستپیوند با طبقھ کارگر ھمواره 

 در پاریس؛ نقش 68نمونھ ھایی چون شورش ماه مھ . ایران شاھد نمونھ ھای الھام بخشی در این زمینھ استتاریخ جنبش دانشجویی در جھان و 
 57 – 60 كھ بھ تظاھرات اتوبوس رانی تھران مشھور شد؛ لحظات پرشکوه انقالب 1348پر رنگ دانشجویان در اعتراضات توده ای در سال 

دانشجویان در اشغال كارخانھ ھا، در حمایت از كارگران  در آندوره. ران و زحمتكشان تبدیل شدبھ سنگر دفاع از منافع كارگکھ در آن دانشگاه 
. اعتصابی و بیكار در گوشھ و كنار كشور، در مصادره زمینھا  و آپارتمانھای متعلق بھ سرمایھ داران و مالکان بزرگ نقش مھمی ایفا كردند

با اوج .  حاکمان اسالمی غرقھ در خون شد، اما سنتھای این پیوند ھمواره الھام بخش بودگرچھ پیوند جنبش دانشجویی با جنبش کارگری توسط
گیری جنبش دانشجویی در سالھای اخیر بویژه شکوفایی بخش چپ آن، مبارزه طبقھ کارگر در دانشگاھھا دوباره پژواک یافت و مارکسیسم چراغ 

  . راه مبارزان زیادی شد
بدون این پیوند ھشیارانھ شانس تغییرات اساسی در  .تا پیوند میان جنبش دانشجویی و جنبش کارگری تازه شوداول ماه مھ ھمواره فرصتی است 

جنبش دانشجویی بھ دلیل موقعیت عینی و ذھنی کھ داراست می تواند حلقھ واسط میان جنبش کارگری و دیگر . جامعھ ما بسیار محدود خواھد شد
  .  سیاستھای رادیکال در جامعھ باشدجنبشھای اجتماعی گردد و مبلغ پیگیر

  
     اول ماه مھ در چھ شرایطی برگزار می شود؟  

در یکسال گذشتھ بازارھای .  بحرانی عمیق گریبان سرمایھ داری جھانی را گرفتھ استامسال در حالی بھ پیشواز اول ماه مھ می رویم کھ 
ورشکست شدند، کارخانھ ھای زیادی تعطیل شدند و بار دیگر پوسیدگی نظام بورس روزانھ سقوط کردند، بخش مھمی از بانکھای بزرگ دنیا 

می خواھند با اخراج . گردانندگان این نظام مثل ھمیشھ می خواھند بار این بحران را بھ دوش توده ھا بیفکنند. سرمایھ داری بر ھمگان عیان شد
ثباتی شغلی بر بخشھای بیشتری از مردم جھان و با ادامھ و تحمیل میلیونی کارگران، تحمیل ریاضت کشی، فقر و گرسنگی و فالکت و بی 

 

 !رنگ پرچم ما سرخ است
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اگر این بحران با راه حل انقالبی . جنگھای تجاوزکارانھ، تحرکی بھ اقتصاد بحران زده خود دھند تا بتوانند این دوره حساس را از سر بگذرانند
   .ھ استثمار مردم جھان خواھند پرداختپاسخ نگیرد؛ بار دیگر سرمایھ داران  کارآمدتر و وحشیانھ تر از قبل ب

اگر این بحران با راه حل انقالبی . جنگھای تجاوزکارانھ، تحرکی بھ اقتصاد بحران زده خود دھند تا بتوانند این دوره حساس را از سر بگذرانند
  . ھند پرداختپاسخ نگیرد؛ بار دیگر سرمایھ داران  کارآمدتر و وحشیانھ تر از قبل بھ استثمار مردم جھان خوا

بحران اقتصادی کنونی نظام سرمایھ داری جھانی در ایران نیز از میان اقشار گوناگون  قربانی می گیرد و کارگران و توده ھای تھیدست در 
ادی می اخباری كھ ھر روزه از اخراج کارگران و تعطیلی پی در پی بنگاه ھای اقتص. شھرھا و روستاھا در صف اول این قربانیان قرار دارند

می کوبند، ما شاھد بھ ھم ریختگی » جدا بودن نظام اسالمی از این بحران«در حالی کھ حاکمان اسالمی بر طبل . شنویم نشان از این واقعیت دارد
حران پیش بینی می شود کھ در اثر ب. و تشدید بحران در اقتصاد وابستھ ایران و نتایج مخرب آن برای اكثریت محكوم و محروم جامعھ ھستیم

  .  میلیون نفر برسد و بخش اعظم جامعھ بھ زیر خط فقر رانده شود15 میلیون نفر بھ 7.5کنونی جمعیت حاشیھ شھرھا از 
این در حالی است كھ ھیأت حاكمھ ایران بھ منظور حفظ خود و خوش خدمتی بھ قدرت ھای جھانی، بھ طور روزافزون بھ سرکوب جنبش ھای 

راستا، بھ ترویج نفاق و دودستگی در صفوف کارگران می پردازد؛ افكار، سنت ھا و رفتارھای مردساالرانھ را در در ھمین . مردمی  می پردازد
كل جامعھ و در میان توده ھای كارگر و زحمتكش پرورش می دھد و تقویت می كند؛ می كوشد كھ نیمی از جامعھ را بھ دست نیمی دیگر در بند 

د جنبش كارگری با جنبش رھایی زنان را سد كند؛ تفکرات ناسیونالیستی و شووینیستی را برای جلوگیری از نگاه  دارد؛ می كوشد كھ راه اتحا
  .اتحاد صفوف کارگران ملل گوناگون درون ایران و نیز اتحاد آنان با كارگران مھاجر غیرایرانی دامن می زند

 بھ مردم بباورانند کھ تنھا راه حل، تغییر از درون ھمین نظام است، نھ بھ تبعیت از حاکمان جھان تالش دارند کھگردانندگان جمھوری اسالمی 
این امر بخشی از وقت خریدن برای از سر گذراندن . از طریق درھم شکستن قطعی این ساختار کھنھ و پوسیده کھ مدتھا عمرش بسر رسیده است

 مذھبی تالش دارند کھ توھم تغییر از درون ساختار را در میان مردم - آنان با ھزار ترفند و با ھمراھی نیروھای  سازشکار ملی. این بحران است
انتخاباتی کھ پیشاپیش ھمھ کاندیداھایش بر کندن چند باره پوست مردم تاکید کرده و . بازی ھای انتخاباتی بخشی از این ترفند است. دامن زنند

  .  بھ اجرا در آورند-حذف سوبسیدھا  مانند -سوگند یاد نمودند کھ ھمھ فرامین اقتصادی اربابان خود را 
یك انتخابات فرمایشی . امسال در شرایطی روز جھانی كارگر را در ایران بزرگ می داریم كھ این نمایش فریبكارانھ ارتجاع در پیش است

 جنبش كارگری و جنبش امسال اول ماه مھ؛ جنبش دانشجویی در كنار. دیگر برای بھ پای صندوق رأی كشاندن مردم با ھدف حفظ ارکان نظام
  .زنان و بقیھ جنبش ھای اجتماعی، می تواند و باید ماھیت این نمایش حكومتی را افشا كند و فریاد تحریم انتخابات سر دھد

  
  !    امواج مقاومت در انتظار آگاھی و دورنمای کمونیستی

جویبارھای مبارزاتی پراکنده در . گوشھ و کنار کشور ھستیمعلیرغم بگیر و ببندھا و سرکوبگری عریان، ما شاھد رشد مبارزات کارگری در 
جنبش دانشجویی باید فعاالنھ از مبارزات عادالنھ کارگران و تالشھایشان برای ایجاد تشکالت کارگری بھ ھر . گوشھ و کنار کشور براه افتاده اند

سؤال اساسی اینجاست کھ چرا این جویبارھای . ست کھ باید انجام شوداما واقعیت این است کھ این تمام وظیفھ ما نی. شکلی کھ می تواند حمایت کند
َپاسخ را نباید صرفا در دامن زدن بیشتر بھ مبارزات جاری و اشکال سازمان یافتھ تر آن . پراکنده مبارزاتی بھ سیلی بنیان برافکن بدل نمی شوند

بدون یک جنبش کمونیستی قوی، بدون یک جنبش .  بسر می بردمشکل اصلی این است کھ جنبش کمونیستی در موقعیتی ضعیف. جستجو کرد
این واقعیتی است . سیاسی انقالبی قدرتمند ضد رژیمی، مبارزات اقتصادی کارگران مانند تمامی مبارزات توده ای دیگر ره بھ جایی نخواھند برد

 – 1386 آذر ماه 13 مانند ضربھ –ھ بر جنبش ما وارد آمده بدون شک خفقان و دیکتاتوری و ضرباتی ک. کھ باید آنرا مدام مد نظر داشتھ باشیم
  . موانعی در مقابل گسترش جنبش ما بوجود آورده اند اما این بزرگترین مانع نیست

نیاز بھ آن دارد کھ بھ سؤاالت اساسی کھ تا کنون پاسخ . جنبش کمونیستی برای ایفای نقش تاریخساز خود نیاز بھ یک خانھ تکانی جدی دارد
اینکھ چرا تالشھای تعیین کننده کمونیستھا در قرن بیستم برای تداوم جامعھ سوسیالیستی با شکست روبرو شد؟ درسھا و آموزه : رفتھ، پاسخ دھدنگ

پویاتر و ھای ما از این تجارب مھم چیست؟ چگونھ باید عمل کنیم کھ بتوانیم با اتکا بھ دستاوردھا و نقد ضعفھا و اشتباھات، جامعھ ای انقالبی تر، 
و ( سالھ مبارزه طبقاتی در سطح جھان و ایران 160پایدارتر از جوامع سوسیالیستی قرن بیستم داشتھ باشیم؟ اگر کمونیسم یک علم است، تجارب 

تھا بدون چھ نقشی در تکامل این علم داشتھ است؟ کمونیس) َکال پیشرفت دانش بشر در حیطھ ھای گوناگون مانند آموزه ھای علمی، فلسفی و ھنری
نیاز بھ درک . رویکرد علمی و برخورد نقادانھ بھ مرحلھ تاریخی قبل نمی توانند بھ مرحلھ جدیدی کھ آغاز شده پا بگذارند و نقش پیشرو ایفا کنند

  . سالھ گذشتھ و واقعیتھای مادی جھان کنونی است160علمی تر، عمیقتر، صحیحتر و ھمھ جانبھ تر و کاملتر از واقعیات 
. ونیستی ایران بدون درگیر شدن در مباحث مھمی  کھ در سطح جھان در این زمینھ براه افتاده قادر بھ ایفای نقش خود نخواھد شدجنبش کم

  . بدون در دست گرفتن این حلقھ کلیدی امکان ایجاد یک جنبش کمونیستی قوی میسر نیست
ھمواره جنبش دانشجویی ایران نقش سرنوشت . ت مھمی بر عھده گیرد می تواند در این زمینھ مسئولی– بویژه بخش چپ آن –جنبش دانشجویی 

این نقش و وظیفھ است کھ باید فعاالنھ . سازی در ارائھ جھان بینی علمی و دورنمای انقالبی و گسترش جنبش کمونیستی در کل جامعھ داشتھ است
دانشجویان .  امور جایگاه ویژه ای در این زمینھ بدانھا می بخشدبرخورد منتقدانھ دانشجویان نسبت بھ ھمھ. تر از ھر دوره در دست گرفتھ شود

چپ می توانند نقش تعیین کننده ای در طرح سؤاالت پایھ ای و کلیدی در رابطھ با تکامل علم کمونیسم در میان کارگران مبارز و پیشروان دیگر 
ر جامعھ دامن زنند و از این طریق بھ اتحاد خود با جنبش کارگری آنان می توانند بھ جوشش فکری خالقانھ ای د. جنبشھای اجتماعی ایفا کنند

  . یاری رسانند
فرآیندی کھ آینده جنبش کارگری، آینده ھمھ جنبشھای اجتماعی و آینده کل . اول ماه مھ امسال می تواند بانگ آغازین این فرآیند تاریخی شود

 . جامعھ ما و جھان بدان مرتبط است
کھ می توان پرچم سرخی کھ بدست ما داده شده را بر فراز قلھ ھای رفیعتری برافراشت و بھ ضرورتھای زمانھ خود تنھا از این طریق است 

   ■.پاسخ  داد
  
  

1388 اردیبھشت11  
  

  

 !رنگ پرچم ما سرخ است
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   در تھرانھاول ماه م
  

 گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 
 

  :گزارش اول
انی روز كس". روز جھانی كارگر. "امروز اول ماه مھ است

  .است نوع بشر را از ھر گونھ استثمار رھایی ببخشند كھ قرار
در سایتھای مختلف   از چند روز قبل بنا بر اخباری كھ

برای برگزاری مراسم روز كار گر از طرف فعالین مختلف 
تا بھ حال پارك اللھ . شده بود بھ پارك اللھ رفتم كارگری درج

م و ھم جمعیت مرد ھم جمعیت. را آنقدر شلوغ ندیده بودم
در دور میدان آب نما جمعیتی نزدیك بھ . نیروھای مزدور رژیم

شاید بتوان گفت . بھ صورت پراكنده قدم می زدند  نفر2000
شخصی و پلیس   نفر لباس5كھ بھ ازای ھر یك نفر حداقل 

  .ایستاده بودند
 ماشین ھای گشت ارشاد بھ تعداد خیلی زیاد 

مردم .  بودنددر حال گشت زنی دور میدان مدام
عادی از این ھمھ ماشین ارشاد آنھم در پارك 

دور پارك یعنی در محوطھ . بودند متعجب شده
بیرون ھم از سمت بلواركشاورز و ھم از سمت 

كارگر ھم پر از نیروھای لباس شخصی  خیابان
  .بود

 كھ ساعت شروع مراسم بود، 5قبل از ساعت 
بعد از چند دقیقھ كھ سعی  .پارك بودم در
 مكانی را برای نشستن پیدا كنم چھره ھای  ردمك

فعالین كارگری، . آشنای بسیاری را دیدم
دانشجویی، زنان و افراد دیگری كھ نمی شناختم؛ 
ھمھ وقتی . َاما كامال مشخص بود كھ برای مراسم آمده بودند

  .خوش و بش می كردند یكدیگر را می دیدند، شروع بھ
 دقیقھ در گوشھ 5:15ساعت باالخره بعد از دقایقی و حدودا 

 ماشین گشت 2 ناگھان  ای از فعالین جمع شده بودند ای كھ عده
مأمور زن و مرد سوار  َارشاد كھ تقریبا دو برابر ظرفیتشان

  شده بودند بھ بیرون ریختند و بھ سمتی كھ فعالین در حال آن
گفتگو با ھم بودند، رفتند و بھ وحشیانھ ترین شكل ممكن شروع 

 نفر را دستگیر كردند و 4-3ھمان آن   زدن كردند و دربھ كتك
  . بھ زور وارد ماشین كردند

یكی می . وحشت زده شده بودند مردم عادی داخل پارك
باتوم ھای برقی بر سر و .  چھ مرگشون شده گفت باز اینا

ھر كس كھ كوچكترین حرفی می . افراد كوبیده می شد صورت
بھ زور سوار ماشین  خورد وزد و یا مقاومتی می كرد كتك می 

 از سوی زنده باد جنبش كارگریدر این میان فریاد . می شد
كھ در عرض چند ثانیھ بھ زور . فعالین بھ آسمان بلند شد یكی از

  . سوار ماشینش كردند
 قصد فرار داشت و دوستش  جوانی را كھ در این میان

ی تشن ھا اعتراض می كرد كھ ولش كنید، توسط چند تا از غول
پلیس دستگیر كردند و آنقدر او را زدند، كھ بھ حالت بیھوشی 

را از تنش در آوردند و آن را بھ روی  در آمد و بعد لباسش
صورتش كشیدند و كشان كشان در ھمان حالت بیھوشی بھ 

  . درون ماشین بردند

در این لحظھ یاد تصاویری افتادم كھ تحت نام دستگیری 
فكر می كنم . موبایلھا پخش می شداوباش در اینترنت و  اراذل و

آنقدر . را بھ خوبی فھمیدند مردم امروز معنی اراذل و اوباش
مأمور و لباس شخصی پر بود كھ بھ ھر طرف نگاه می كردی 

  . آنھا دیده می شدند فقط
یكی از آنھا در جایی كھ ما و چند خانواده دیگر ایستاده 

فریاد می زدند و صدای چند جوان كھ  اسپری  فلفل زد، بودند
البتھ در میان . بھ ھوا رفت سوختم و چشمانشان را گرفتھ بودند،

 آنھا چند زن چادری ھم بودند، كھ آنھا ھم از این عمل ھم
َچرا كھ بعدا آنھا را در جمع پلیس ھا . قطارشان در امان نماندند

  . دیدم
وادار می كردند، كھ دور شوید و اینجا  بقیھ مدام مردم را

پسر جوان در   دختر و پسر جوانی كھ با ھم بودند و.نایستید
حال گرفتن عكس با موبایلش بود را ھم با توھین و كتك دستگیر 

جوانی ھم كھ معلوم بود از خود آنھاست، بھ  عكاس. كردند
سمت افراد حاضر می رفت و روی چھره شان 

  . می كرد و عكس می گرفت زوم
 در این میان دختر جوانی كھ معلوم بود،

با بلوز و شلوار  برای ورزش آمده بود؛ چون
. ورزشی بود، توجھ ھمھ را بھ خود جلب كرد

چون او را بھ روی زمین می كشیدند و 
آنھا نمی . َروسریش كامال از سرش افتاده بود

امروز اینجا  خواستند مردم بفھمند كھ چرا
شلوغ شده بھ ھمین خاطر ھر تیپ آدمی را 

اراذل و  بھ اسمدستگیر می كردند تا فردا 
اوباش، مزاحم نوامیس مردم و بی حجاب ھمھ 

  . جا جار بزنند
شدگان آمار دقیقی ندارم اما دو ماشین  از تعداد دستگیر

. غلغلھ بود گوشھ گوشھ میدان. َگشت ارشاد كامال پر شده بود
پسر جوانی ھم كھ معلوم بود، در درگیری لباسش را از تنش 

ش جای ضربھ ھای باتوم بود در تمام بدن خارج كرده بودند و
و دستگیر می  در گوشھ ای دیگر فریاد می زدند. حال فرار بود

حتی در قسمتی از میدان كھ یك خانواده نشستھ بودند و . شدند
خواستھ بودند كھ از آنجا بروند و با اعتراض  ظاھرا از آنھا

بودند؛ بھ زور و با  مادر خانواده كھ زن مسنی بود روبرو شده
ید می خواستند، او را كھ ھمراه با ھمسر و بچھ ھایش بود با تھد
  . ببرند، بدون ھیچ دلیل و توجیھی خود

باران شدیدی شروع بھ باریدن كرد كھ باعث شد مردم عادی 
 دقیقھ اتفاق 20- 15ھمھ این اتفاقات در . سریع متفرق شوند

در حال قدم زدن بودم با پرچم  بعد كھ در اطراف پارك. افتاد
  بود،"جمعی از فعالین كارگری"لبی كھ مربوط بھ سایت جا

  . بعد كھ دوباره برگشتم در آنجا نبود. روبرو شدم
و ھمچنین دیكتاتوری  اتفاقات امروز نشان داد كھ رادیكالیسم

حضور فعالین كارگری در كنار . و خفقان در حال رشد است
الین زنان بسیار با انگیزه آمده بودند و بسیاری از فع جوانانی كھ

اول ماه مھ امسال . ھمراه داشت نویدھای  خوبی را با خود بھ
 َكھ در یك روز تعطیل و یک شكل كامال مستقل برگزار شد،

اگر چھ حتی فرصت سخنرانی و بیانیھ و شعار نداشت؛ اما در 
 ■.خیلی مھم بود حضور مردم بود و این مسألھ
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   در تھرانھاول ماه م
  

  یھ دانشجویی بذرگزارش ارسالی برای نشر
  

  :گزارش دوم
  »یک مراسم از آخر بھ اول«

  
  7غروب اول می، ساعت 

  تاکسی: محل
  رادیو: راوی
امروز روز جھانی کارگر بود و بدین مناسبت چندین "
 در سرتاسر کشور بھ پاسداشت اینروز برگزار شد، در مراسم

بسیاری بھ راه انداختند اعتراضات سراسر جھان نیز کارگران 
  ."  کشیده شد اغتشاشھکھ ب

  
  6بعدازظھراول ماه می، ساعت 

  پارک اللھ: محل
  جناب سروان: راوی

ھای گشت ارشاد دوره کردند، نما را ماشیندورتا دور آب
اند مردی خود را بدو بدو بھ جا جمعجا و آنماموران این

-مأموری رساند و خبر داد کسی آن حوالی فیلم گرفتھ این طرف
شست و از اشت چشمانش را در آب میتر زن مأموری د

گذشتم بھ ھا میاز وسط چمن. دادسوختن چشمانش نالھ سر می
سروان گفتم جناب سرھنگ چی شده؟ سری بھ عالمت ھیچ 

  . تکان داد
  

  5:15بعدازظھر اول ماه می، ساعت 
  پارک اللھ: محل
  !)پلیس امنیت اخالقی(گشت ارشاد: راوی

گاه یک جا می . رفتمیآمد و جمعیتی می. نشستھ بودم
از ھر سو . زدندکردند و باز قدم میایستادند و روبوسی می

مدار در کمین بود کھ بھ یک باره گشت ارشاد انگار پلیس اخالق
ھا ای را بھ داخل ماشیناز راه رسید و در میان آن بلوا عده

  . کشاندند
! دیگر ندیدمش" زنده باد جنبش کارگری"یکی فریاد زد 

طرف تر کسی انگار آن! ھوش بر زمینرھنھ و بیپسری ب
 سو ، این"جمعی از فعالین کارگری"سو تر پرچم آن! گریخت

، دختری سربرھنھ بر زمین "خواھرا حرکت کنید"فریادی 
شد، پسری را موبایل بھ دست با مشت و فحش و لگد کشیده می

، پلیس زن بر سرو "شھخواھرا اینور بیاین دردسر می"بردند، 
کوبید و پلیس مرد زنان را صورت مردھای دستگیر شده می

  .بردمی
حتی باران ھم آن را ! جایتان خالی! مراسم باشکوھی بود

دھی حاال دیگر از نفربرھای ارشاد برای سرویس. برھم نزد
شود و دیگر مشکل اندازه وسیلھ حمل و نقل مھمانان استفاده می

ھ صورت مختلط، آقا و پذیرایی را ھم کھ ب. را نخواھیم داشت
مقاماتی ھم کھ لباس غیر فرم بھ تن دارند، . بانو بھ عھده دارند

. اند دوشی بگیرند و بھ سر و وضع خود برسنددیگر یاد گرفتھ
  ■.مراسم عالی برگزار شد

  

  !از فصل کار تا فصل آگاھی 
  

  روایتی از وضعیت کارگران فصلی
  

  جنبش کارگریمصاحبھ نشریھ بذر با یکی از فعالین جوان 
  

  سایھ روان: تھیھ و تنظیم
  می شھ لطفا خودتو معرفی کنی؟■ 
 سالمھ و متولد 26من تیکا ھستم، □ 

 سالھ کھ با چھار. شھرستان دماوند
جنبش کارگری آشنا شده ام و دارم در 

  .این زمینھ کار می کنم
  

باھاش آشنا  منظورت کدوم بخش از جنش کارگری یھ و چطور■ 
  شدی؟

چون خودم یک .  اینکھ چھار سالھ با تفکر چپ آشنا ھستممنظورم□ 
کارگر بودم، وقتی با این تقکر آشنا شدم، یواش یواش خواستم بھ طور 

با یکسری از دوستان با افکار چپ . حرفھ ای تر مبارزه را دنبال کنم
توسط اونھا دریچھ ھای دیگھ ای برایم  . در جنبش کارگری آشنا شدم

  .باز شد
  

   کمی در مورد سابقھ کاریت در دماوند صحبت کنی؟می تونی■ 
دماوند، ھم مثل خیلی جاھای ایران شاھد گذر از فئودالیسم بھ □ 

َمن و پدرم تقریبا توی دوره فئودالیسم توی . سرمایھ داری بوده است
فئودالیسم درستھ کھ االن سرمایھ داری جای . این منطقھ کار کردیم

 توی اون منطقھ خان و یک جوری رو گرفتھ، اما ھنوزم کھ ھنوزه
 رعیتی وجود داره؛ ھنوزم کھ ھنوزه سیستم فئودالیسم - روابط ارباب 

امروزه شاید . توی اون منطقھ وجود داره، ولی بھ شکل ھای دیگھ ای
. ارباب بھ اون شکل و یا رعیت بھ شکل دایمی وجود نداشتھ باشھ

و  باغدار بزرگ؛ اربابھا جای خودشون رو دادن بھ سرمایھ دار کالن 
. و رعیتھا ھم جاشون رو دادن بھ کارگرھای فصلی نھ کارگرھای دایم

االن مثل اون موقع، رعیت ھای دایم کھ کل سال در خدمت ارباب 
  . بودند در منطقھ نیست

  
  می تونی کمی در مورد کارگران فصلی توضیح بدی؟■ 
دن باغ امروزه چیزی کھ ما توی اون منطقھ می بینیم، مکانیزه ش□ 

. منطقھ دماوند یھ منطقھ کشاورزیھ کھ امروزه مکانیزه شده. ھاست
َتوی این شیوه کار اصوال کارگر برای کل سال جایی پیش صاحب 

فقط بیشترین دوره ای کھ کارگر می . کار کھ یھ باغدار بزرگھ، نداره
چون برداشت محصول ھنوز ماشینی . خواد موقع برداشت محصولھ

 ھکتار باغ داره بھ شیوه سنتی می 20داری کھ اگر یک باغ. نشده
 تا کارگر برای کل سال الزم 40خواست کار کنھ، قدیمھا حداقل 

وقتی می گم  کل سال، یعنی انجام ھمھ کارھایی مثل بیل زدن، . داشت
ولی چون این چیزھا امروزه . است... ھرس کردن، سمپاشی و 

تی کوچیک انجام می مکانیزه شده، بیشتر کارشو با یھ تراکتور صنع
درنتیجھ در کل سال یک .  تا کارگرو براش می کنھ40ده؛ کھ کار 

باغدار برای این کارھاش؛ و یا فقط دو تا کارگر ثابت برای نگھداری 
  .باغ الزم داره

  
  این دو تا رعیت ھستن یا کارگرن؟■ 
  .این دو تا ھم، کارگرن؛ یعنی مزدبگیرن□ 

  
ار می کنن؟ و برای چھ مدت ولی کارگرھای فصلی کیان؟ چک■ 

  زمانی اونجا میآن؟ 
بیشترین محصول توی . کارگرھای فصلی تو فصل پاییز میآن□ 

اما . جدا از اون، ھلو و زردآلو ھم ھست، کھ کمتره. دماوند، سیبھ
بیشترین . ھمھ جا ھم سیب دماوند معروفھ. محصول اصلی سیبھ
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 روز کار از فاصلھ 50 ھزار تومن بابت 150
  کیلومتر اونطرفھ ایران، بکوبی بیای دماوند800

ھر ماه شروع کارگرھا ھم، فصل برداشت سیب میآن؛ کھ از اول م
اگر محصول . اما بستگی داره کھ محصول خوب باشھ یا بد. می شھ

 روز می تونھ کار کنھ حداکثر 50 با 40خوب باشھ یھ کارگر حدود 
اما اگر محصول خوب نباشھ بیست روزه تا یک ماھھ، .  آبان20تا 

  .کارش تموم می شھ
  

  این کارگرھا از کجا میآن؟■ 
از مناطق محروم . نطقھ خراسان میآنَاین کارگرھا اکثرا از م□ 

  .خراسان
  

  از چھ شھرھایی؟■ 
توی تقسیم بندی استانی اگر اشتباه نکنم، . بجنورد، قوچان، شیروان□ 

یکسری از کارگرھا ھم . می شھ خراسان شمالی؛ کھ منطقھ محرومیھ
از شمال میآن، از شھرھای مختلف؛ اما عمده کارگرھا از خراسان 

  .میآن
  
  رھا بھ چھ صورت میآن اونجا؟ خودشون میآن؟کارگ  این■

این کارگرھا ھر . این کارگرھا خودشون برای کار نمیآن! نھ□ 
کدومشون یھ سرپرست یا یھ سرکارگر دارن کھ ھر سالھ می آید؛ و با 
. باغدارھای بزرگ برای تأمین کارگرھای فصلی قرارداد می بنده

رای فصل سیب بھ  تا کارگر ب2000َمثال یھ سرکارگر شاید حدود 
  . منطقھ بیاره؛ و اونھارو تقسیم کنھ توی باغ ھای مختلف

  
  سرکارگرھا ھم خراسانی ھستن؟■ 
کارگرھا ھم . اکثرا خراسانی ھستن. آره□ 

َاصال کاری با صاحب باغ ندارن و فقط 
  .سرکارگرو می شناسن

  
  سرکارگر چھ نقشی داره؟■ 
کارگر بھ نرخ روز یھ سرکارگر از باغدار بابت ھر . نقش اصلی□ 

َمثال اگر یھ کارگر کھ خودش تو دماوند ساکنھ بره . پول می گیره
 بعد از ظھر و نھارشم اونجا بخوره، بھش 4 صبح تا 8سرکار از 

ولی ).  سھ سالھ پیشھ-این رقم دو ( تومن می دن 8000روزانھ حدود 
 باید استارت کارو 7کارگری کھ از خراسان می آد، صبح ساعت 

این وسط ھم فقط یھ وقت استراحت .  بعد از ظھر5تا ساعت بزنھ، 
 تومن می گیره 8000سرکارگر بابت این کارگر ھم . داره؛ فقط نھار

  . تومن بھش می ده5000ولی چیزی در حدود 
  

   درصد؟60یعنی چیزی حدود ■ 
 8000اگر مزد واقعی ھر کارگر توی یھ برھھ زمانی . درستھ□ 

 تومن بھ اونا می 5000ونھارو می آره تومن باشھ؛ سرکارگری کھ ا
 تومن از مزد کارگر کم می شھ، بابت ھزینھ خوراک، 3000ده؛ و 

  .مسکن و پورسانت سرکارگر
  

   تومن چھ امکاناتی بھ کارگرھا می دن؟3000بابت این ■ 
برحسب جغرافیا بخوایم حساب کنیم؛ دماوند یھ شھر کوھستانی و □ 

یعنی . ریور شروع می شھ شھ20سردسیره کھ فصل سرماش از 
. اوایل مھر دیگھ ھوا سرده و لباس گرم و جای گرم باید داشتھ باشی

َمعموال باغدارھا ھیچ جای مناسبی توی باغ برای کارگرھا ندارن؛ و 
توی اون برھھ زمانی توی خود باغ با جعبھ میوه و چوب و پالستیک 

  .یھ جایی درست می کنن
  

  یھ چیزی شبیھ آالچیق؟■ 
چون آالچیق بھ یھ چیزی . ، آالچیق ھم نمی شھ بھش گفتَاصال□ 

اگر یھ شب باد تند بیاد حتما این جاھا می ریزه . بنده؛ اما این جاھا نھ
. تو سرشون؛ و این چیزی کھ من بارھا از نزدیک بھ چشم خودم دیدم

تازه حتی تقبل ھزینھ پتو رو ھم نمی . یھ جایی فقط برای خوابیدن
  .ارگر خودش با خودش بیارهاونم باید ک. کنن

  
در مقابل این پولی کھ ازشون کم می شھ چھ غذایی بھشون داده ■ 

  می شھ؟
در صورتی کھ . فقط شکم سیر کن. غذای خیلی خیلی ساده□ 

 تومن بابت این امکانات و پورسانت خودش می 3000سرکارگر 
 درصد از این 25 تا 20شاید . کھ مجانی!!! مسکن کارگرھا. گیره
تازه این آخر کار .  ساعت یھ کارگر24 ھزینھ بشھ بابت غذای پول

  .نیست
  

  یعنی چی آخر کار نیست؟■ 
اکثر این سرکارگرھا خودشون فروشنده موادمخدرن؛ حتی در □ 

توی این فصل کھ کارگر می آرن تو . سطح فروشنده ھای بزرگ
بعد از کارگر آوردن؛ اصلی ترین . منطقھ، تجارت مواد ھم می کنند

 زمشتری این مواد کی می تونھ بج. هارشون تجارت مواد مخدرک
 تومن براش 5000متأسفانھ کارگری کھ روزی . ھمین کارگرھا باشھ

 تومنشم، باز می ده بھ سر کارگره؛ کھ ازش مواد 2000می مونھ 
گیریم کھ یھ .  تومن برای یھ کارگر در روز3000می مونھ . بگیره

 روز کار 50، در بھترین حالت کارگر سالی کھ محصول خوب باشھ
 ھزار 150.  ھزار تومن براش می مونھ150 روز 50کنھ، بابت 

 کیلومتر اونطرفھ ایران، 800 روز کار از فاصلھ 50تومن بابت 
بکوبی بیای دماوند، و ھمھ شرایط ھم بر وفق مراد یھ کارگر فصلی 

اکثر این کارگرھا ھم کار دیگھ ای . باشھ
یکسال گذران .  بعدرفت تا یکسال. ندارن

  . ھزار تومن150زندگی با 
  

  َواقعا این کارگرھا شغل دیگھ ای ندارن؟■ 
فقط بعضی از این سرکارگرھا کھ اینھارو میآرن دماوند . َاکثرا نھ□ 

برای برداشت سیب؛ ممکنھ جاھای دیگھ مثل جھرم یا جیرفت، توی 
رھا گ روزه برای برداشت سیفی جات، کار30 تا 20یھ برھھ زمانی 

 کارگرھایی رو می برن کھ خوب باشن اونھم دیگھ شانسیھ. رو ببرن
یواش یواش . و بھ حرفشون گوش بدن یا بھ عبارتی توی باند اینا باشن
  . از توی این کارگرھا ھم، فروشنده موادمخدر بیرون میآد

  
  مگھ چند درصد از این کارگرھا معتادن؟■ 
 65 تا 60نھ کمھ کم کارگرھایی کھ از خراسان میآن؛ متأسفا□ 

  .درصدشون معتادن
  

  کارگرھای فصلی توی چھ محدوده سنی ھستن؟■ 
یکسری کارگرھایی کھ بزرگسالن و مزد کامل دریافت می کنن؛ □ 

کھ براتون توضیح دادم چقدر و چطور؛ و یکسری کارگرھایی کھ 
  .نوجوونند

  
   َبزرگساال معموال چھ سنی ھستن؟■ 
 سالھ، تا 17 یا 16از . امل می گیرناز ھمھ سنی ھستن و مزد ک□ 

  . سالھ70 یا 60َبعضا پیرمردھای 
  

  بقیھ؟■ 
این کارگرھا چون فیزیک .  سالند16بقیھ کارگرھای زیر سن □ 

کوچکتری دارن، برای رفتن روی جاھای حساس درخت مناسبترن؛ 
!  چرا بیشترین کارایی؟! چرا؟. َو اتفاقا بیشترین کارایی روھم دارن

َ بچھ ترن و حرف گوش کن تر؛ دوما متأسفانھ بیشتر از بقیھ َچون اوال
َتوسری می خورن، از سرپرست یا سرکارگر؛ سوما بیشتر روشون 

اینھا بچھ . کار می شھ برای اینکھ یواش یواش بکشنش تو خط اعتیاد
 تومن بھشون میدن 2500تازه روزانھ  .  سالھ ھستن13 - 12ھای 

تازه بھشون غر ھم می .  میدن تومنی کھ بھ بزرگساال5000عوض 
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 17 یا 16 از ،از ھمھ سنی ھستن
 70 یا 60 پیرمردھای َسالھ، تا بعضا

  سالھ

من خودم بھ شخصھ چندین مورد 
کارگرھایی کھ مریض . مرگ دیدم

شدن و توی باغ جونشونو از دست 
یکی از این پسر ھای َمثال . دادن

 یھ بچھ کھ رفتھ ،زیرسن یا بھتر بگم
بود حموم؛ تو راه برگشت، پشت وانت 

 .توی باغ جون دادسرما خورد و 

ھمیشھ ھم چوب بقیھ رو اول از . زنن؛ و سرشون منت ھم می ذارن
  .ھمھ  اونھا می خورن

  
   َواقعا چوب می خورند؟■ 

 تا کارگر می آره، توی ھر باغ بھ ازای 2000سرکارگری کھ □  
این سرپرست یک .  تا کارگر یھ سرپرست می ذاره60 – 50ھر 

! خیلی ببخشید. نکھ یھ دستھ حیوون زیر دستشنچوب دستشھ، مثل ای
فالنی چرا فالن ! فالنی بجنب. اما اینطوری باھاشون برخورد می کنھ

اینھارو با چوب می گھ و بیشترین آزارم بچھ ھای زیر ! کارو کردی
  . سن می بینن با اینکھ بیشترین کارایی رو ھم برای اینا دارن

  
م باید انجام بدن، و برن و در اصل خطرناک ترین کارھا رو ھ■ 

  باالی درخت؟
 تومن می ده، بابت 2500ولی سرکارگری کھ بھ این بچھ ھا . َدقیقا□ 

یعنی نصف بھشون . اینھا از صاحب باغ مزد کامل دریافت می کنھ
  .می ده

  
 تومن می مونھ برای 5500یعنی برای یھ بچھ ■ 

  سرکارگر؟
کھ یواش . ناینھا بیشترین درآمدرو از بچھ ھا دار! بلھ□ 

  .یواش ھم می یان تو خط اعتیاد و باند مواد
  

  د؟آھ ھا مشکل تجاوز جنسی ھم پیش می آیا برای این بچ■ 
  .َآره، گاھا پیش می آد□ 

  
  آیا کارگر زن ھم ھست؟■ 
بھ ندرت پیش می آد، کھ کارگر زن بیارن برای □ 

اما با ھمین شرایط و ما . برداشت محصول؛ اونم از منطقھ شمال
جدا از این، تو این مناطق . رھا شاھد مشکالتی برای اونھا بودیمبا

کارگر افغانی ھم زیاد بکار گرفتھ می شھ؛ بعنوان کارگر فصلی یا 
حتی چند مورد تجاوز صاحب باغ، بھ کارگر زن افغانی ھم . دایم

داشتیم؛ کھ توی یھ مورد صاحب باغ  کارگر زن افغانی را برای حفظ 
  . دآبرو عقد اسالمی کر

  
  این سرکارگرھا بر چھ اساسی کارگرھارو انتخاب می کنن؟■ 
اکثر این سرکارگرھا کسانی ھستن، کھ یھ روزی □ 

چند تایی رو کھ . خودشون کارگر بودن و باال اومدند
َمن خودم شخصا می شناسم و توی اون منطقھ ھم خیلی 

االن ھم صاحب . معروفن؛ از کارگر صفر ترقی کردن
 ھم، نھ فقط یھ خورده سرمایھ دار یا اون. سرمایھ ان

َاینھا معموال میان یھ دستھ کارگر، حدود ! خرده بورژوا
 تا برای خودشون درست می کنن و  ھر 100 – تا 50

تا جایی کھ االن می تونند . سال ھم بھش اضافھ می شھ
َمثال .  تا کارگر بیارن و البتھ بیشترشون ھم از شھر خودشونھ2000
 تا از نیشابوره، بقیھ ھم از قوچان، شیروان و 300-200حداقل 
بعضی وقتا بعضی از این سرکارگرھا قرارداد خوبی با . بجنورد

صاحب باغ نبستن و سر گرفتن پول بھ مشکل برمی خورن؛ و 
. اینجاست کھ کارگری کھ کارش تموم شده، باید با دست خالی برگرده

چکش پاس شھ؛ بعد اگر صاحب باغ چک داده باشھ کھ باید وایستن تا 
  .از سرکارگر پول بگیرن

  
اگر سرکارگر نتونھ پول کارگرھارو بده چی؟ بین اون با کارگرھا ■ 

  درگیری پیش می آد؟
متأسفانھ اگر سرکارگر پول نده؛ کارگر حاضره یقھ صاحب باغ رو □ 

  .بگیره؛ ولی حاضر نمی شھ با سرکارگر در بیفتھ
  

  ؟چرا؟ مگھ چھ رابطھ ای بینشون ھست■ 

در درجھ اول اگر اینکارو بکنھ سال دیگھ نمی آردش و اونھا ھیچ □ 
  .تضمین شغلی ندارن

  
  برای سرکارگر تفاوتی بین ھمشھری ھاش و بقیھ ھست؟■ 
و دومین چیزی کھ من خودم دوست دارم بھش اشاره ! متأسفانھ بلھ□ 

. کنم، ناآگاھی کارگرھاست؛ کھ ھمشون از یھ منطقھ جغرافیایی ھستن
صحبت می کنن؛ " کرمانجی"َا کارگرھای منطقھ خراسان شمالی اکثر

متأسفانھ ما شاھد ھستیم کھ با وجود . یعنی کردھای تبعیدی ھستن
. اینکھ بھ یھ زبان صحبت می کنن، شھر بھ شھر با ھم درگیری دارن

با وجود اینکھ ھمشون از یھ قومیت ھستن اما . حتی عشیره با عشیره
و خوردھای شدید و چاقوکشی و دست و پا سر طایفھ ھم بینشون زد 

اینم . شکستن ھم دیده می شھ؛ و متأسفانھ ما ھرسالھ ھم شاھدش ھستیم
  .باید بذاریم بھ حساب ناآگاه بودن طبقھ کارگر

  
  زندگی این کارگرھا توی اون مدت چطوره؟ مثال بھداشتشون؟■ 

ھر چند روز . َمثال حمام. بھداشت کھ صفره□ 
از کار، اگر وقت کردن، برن یکبار غروب بعد 

روستایی کھ توش کار می کنن یا برن دماوند حمام 
  . و برگردن؛ با ھزینھ خودشون

اون منطقھ کھ اینھا ھستن؛ بیشترین باغ ھای دماوند 
چند تا روستای بزرگ دماوند رو شامل می . توشھ

آینھ ورزان، خسروان، زان، سربندان، : شھ مثل
خیلی . ون روستاستالبتھ اینھا اسمش. جابان

چون . از این روستاھا حموم عمومی ندارن
َکل روستا باغھ،  مثل خسروان؛ اصال کسی 

ھمش ویالھای صاحب . اونجا ساکن نیست
فقط یکی دو تا روستاست کھ چیزی بھ اسم حموم عمومی . باغ ھاست

این کارگرھا اگر بتونن با ھم جمع بشن . مثل جابان و سربندان. دارن
نفر، و بگن ما می خوایم بریم حموم؛ اگر سرکارگر دلش  20َمثال 

بسوزه با یکی از وانت ھایی کھ تو باغ کار می کنھ، اونھارو می بره 
در غیر این صورت  باید با ھزینھ خودشون برن . و برمی گردونھ
  . شھر دماوند حمام

از طرف دیگھ این کارگرھا توی باغ زندگی می کنن کھ  آب سالم 
دستشویی موقت کھ باید براشون .  آب آبیاری چاھھھمون. نداره

حاال . درست کنن؛ در اصل یھ چالھ کثیفھ
اگر یھ صاحب باغی کھ تو باغش ساختمون 
داره خیلی دلش بسوزه، بذاره کارگرھای 

اگر کارگری . فصلی ازش استفاده کنن
َشخصا چیزی الزم داشتھ باشھ، ھم چیزی 
اونجا نیست؛ و شب بعد از کارش تو 

اریکی و سرما پیاده یا با ھزینھ خودش ت
  .باید بره و از روستا تھیھ کنھ

  
  حوادث کاری چی؟■ 
باید یک .  روز چیزی بھ اسم تعطیلی نداریم50-40توی این □ 

اگر کارگری تو این مدت مریض بشھ، ھیچ چاره ای . ضرب کار کنن
. من خودم بھ شخصھ چندین مورد مرگ دیدم. نداره و باید کار کنھ

َمثال . ارگرھایی کھ مریض شدن و توی باغ جونشونو از دست دادنک
 کھ سال خیلی سردی بود؛ یکی از این پسر ھای زیرسن یا 83سال 

 یھ بچھ کھ رفتھ بود حموم؛ تو راه برگشت، پشت وانت ،بھتر بگم
سرکارگر ھیچ وقت اجازه نمی ده . سرما خورد و توی باغ جون داد
برای . زه یھ قرص مسکن بھت می دهبری دکتر؛ اگر خیلی دلش بسو

نھ بیمھ ای ... حوادثی مثل تصادف، از درخت افتادن و شکستگی و 
  .ھست، نھ ھیچ کمکی
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 12اینھا بچھ ھای  . سالند16بقیھ کارگرھای زیر سن 
 تومن بھشون 2500تازه روزانھ  .  سالھ ھستن13 -

  . تومنی کھ بھ بزرگساال میدن5000میدن عوض 
 

آیا در کنار کارگرھای فصلی، کارگر محلی یعنی دماوندی ھم ■ 
  ھست؟

گفتم ھر صاحب باغ ممکنھ دو تا کارگر بومی داشتھ باشھ کھ □ 
 کھ اونا دارن کمی بھتر از آشنای صاحب کار ھستن؛ و مزایایی

اما بین . ولی کارگر، کارگره و استثمار می شھ. کارگرھای فصلیھ
. این کارگرھای بومی و فصلی ھم اختالفھ و اونھا حالت برتری دارن

حتی صاحب کارھا بھ بعضی ھاشون ماشین میدن و اونا می شن 
ھ ھم تعداد کمی از اونھا قراردادی ھستن و براشون بیم. سرپرست باغ
 سال کار، االن 20من یکی رو می شناسم، بعد از . رد می شھ

  .این بستگی بھ لطف صاحب باغ داره. بازنشست شده
  

  رابطھ تو با این کارگرھای فصلی چطور بود؟ ■ 
بنا .  سالم بود، با افکار چپ  آشنا شدم22چھار سال پیش کھ من □ 

 تا 30دم؛ شاید بھ شغلم بیشتر وقتم رو با کارگرھای فصلی می گذرون
ھمونطور کھ گفتم .  درصد ھم با کارگرھای کارخونھ ھای منطقھ40

بعد از اصالحات ارضی و . من و پدرم از خانواده رعیتی بودم
 زمین یکسری از زمین دارھای بزرگ 57َخصوصا بعد از سال 

منطقھ بین مردم منطقھ تقسیم شد و یکسری از زمین ھاشون ھم بھ 
َپدر من و عموم کھ قبال رعیت . طقھ گرفتھ شدزور بوسیلھ مردم من

ما چون . بودن بھ زور زمین گرفتن و خودشون ھم شدن خرده مالک
از طرفی پدر . خودمون ھم رعیت بودیم؛ درد اونھارو می دونستیم

َمن تو کار خرید و فروش میوه بود؛ و ما دایما با این آدمھا سروکار 
حتی تا چند سال پیش کھ وضع . َدایما رفت و آمد می کردیم. داشتیم

جسمانی پدرم بھتر بود؛ خودمون ھم باغ اجاره می 
کردیم؛ میوه خرید و فروش می کردیم؛ و پدرم خودش 

اما حاال دیگھ سکتھ . برای خودش کارگر می آورد
. کرده و نمی تونھ؛ و چسبیده بھ باغ و زمین خودش

منم خودم از اول با کارگرھای فصلی در تماس بودم و 
منم خودم از اول . ودمو یھ رعیت زاده می دونمخ

برای پدرم کار می کردم؛ با اینکھ وضعیتم خیلی با 
کارگرھای فصلی فرق داشت؛ ولی 

  .اونھارو خوب می فھمیدم
  

با کارگرھای کارخونھ چطور آشنا ■ 
   شدی؟

من خودم ھیچ وقت توی کارخونھ، بعنوان کارگر کارخونھ کار □ 
. بعد ھم رفتم تو کار خرید و فروش میوه. ممن کشاورز بود. نکردم

  . اینطوری با اونھا ھم آشنا می شدم
  

  کمی در مورد خود منطقھ دماوند و دماوندی ھا بگو؟■ 
. من نمی تونم بگم توی دماوندی ھا فقیر نیست ولی فقیر خیلی کمھ

اون . چون از چند سالھ پیش تا حاال خیلی زمین ھاشون تکون خورده
ار بودن بیش از حد بردن و دارن می برن؛ و حتی ھایی کھ باغد

 82سال . اونھایی کھ زمین دارھای کوچیک بودن ھم، رشد کردن
یک نفر یھ مقالھ ای نوشتھ بود توی روزنامھ ھای محلی دماوند با 

" کشاورزان دیروز، سمند سواران امروز، صنایع داران فردا"عنوان 
ت فروخت تو روستا، چون ھر کس ھرچی داش. کھ برایم جالب بود

می شھ گفت، خود . اومد تو شھر یھ مغازه ای چیزی راه انداخت
َاوال منطقھ ایھ کھ بھ پایتخت نزدیکھ، . دماوندی ھا وضعشون بھتره

وضعیت آب و ھوایی خوبی داره، تفریحات و امکانات رفاھی خوبی 
  .داره و کمی پیشرفتھ اس

.  بزرگ دارهچند تا شھرک صنعتی. از لحاظ صنعتی ھم خوبھ
شھرک صنعتی جاجرود کھ چسبیده بھ . شھرک صنعتی خرمدشت

شھرک صنعتی خود دماوند و . شھرک صنعتی آینھ ورزان. تھران
اما خود منطقھ دماوند بیشترین صنعتش، . شھرک صنعتی فیروزکوه

چون باغداری و کشاورزی توی اون منطقھ مدرنیزه شد؛ و . باغداریھ

االن با فشار دادن یھ .  خوردن منطقھ شدمی شھ گفت این باعث تکون
دیگھ احتیاج بھ کارگر نیست، کھ .  ھکتار باغ آب می خوره50دکمھ 

این مکانیزه شدن کشاورزی ... بره جوب درست کنھ، آب رو ببنده و 
خیلی بھ رشد منطقھ کمک کرد و ھمینطور قیمت زمین ھا ھم خیلی 

ی دیگھ رو آوردن بھ یکسری از مردم از جاھا. توی منطقھ باال رفت
  . اونجا؛ ویالسازی شد و در کل منطقھ پیشرفت کرد

  
  کجا ویالسازی می شھ؟■ 
چون توی منطقھ کشاورزی اجازه . توی مناطق مشخص شده□ 

کھ " آبعلی"یا " دشت مشاع دماوند"مثل . ساخت داده نمی شھ
. معروفترین جاھای دماوندن؛ و سال ھاست اونجا ویالسازی ھست

غار . این امکاناتم داره... ی، باشگاه ھوایی و تلھ کابین و پیست اسک
بزرگترین غار ایرانھ؛ و " علی صدر"کھ بعد از غار " رودافشان"

ھمھ اینھا . دھانھ اش یکی از بزرگترین دھانھ ھای غارھای جھانھ
  . َباعث شده کھ مردم بومی منطقھ، مردم نسبتا مرفھی باشن

  
  ؟ چھ صنایعی داره؟در مورد شھرک ھای صنعتی چی■ 

ه؛ کھ یکسری از "پداژ"بزرگترین کارخونھ اونجا، کارخونھ □ 
رو انجام می ده؛ مثل گلگیر و بدنھ " ایران خودرو"کارھای کارخونھ 

و کارخونھ ھای دیگھ مثل مبلمان و کارخونھ مواد غذایی و ... و 
  .لبنیات

  
  کارخونھ ھا ربطی بھ محصول منطقھ ندارن؟■ 

تا داشت احداث می شد؛ مثل کارخونھ یکی دو! نھ□ 
  .ساندیس و آبمیوه

  
خوب کارگرھای این کارخونھ ھا از کجا تأمین می ■ 
  شن؟
 درصد این کارگرھا دماوندی 25 تا 20حدود □ 

 درصد دیگھ، کارگرھای کردی ھستن 75اما . ھستن
کھ از کردستان ایران بھ اونجا مھاجرت کردن؛ و 

ھ منطقھ  سالھ کھ ساکن15 تا 10حدود 
اگر .  سال20َشاید ھم بعضا . دماوندن

 تا 7000اشتباه نکنم چیزی حدود 
 کرد کردستانی توی منطقھ 10000

دماوند داریم؛ کھ کارگر مھاجر ھستن و برای کار مھاجرت کردن بھ 
بیشتر اونھا توی کارخونھ فعالن، اما بخشی ھم توی کار . دماوند

ھم " گردو"ل سیب  توی اون منطقھ، غیر از محصو. کشاورزی
گردو چینی کار خطرناکیھ، کھ متأسفانھ ھرسالھ حوادث زیادی . ھست

.  درصد این کار رو ھم  کردھا  انجام می دن90.  رو پیش می آره
  .ھیچ کس نمی ره باالی درخت، جز کردھای مھاجر

  
  وضعیت این کار چطوره؟■ 
زدن چون گردو . این کار خیلی خطرناکھ؛ و تا حدودی حرفھ ای□ 

سیب خیلی راحت تره تا گردو زدن، روی . با سیب چیدن فرق داره
 متری رو می 4- 3گردو چیدنی نیست و یھ چوب .  متری20درخت 

اگر . گیری، ھمینطور کھ می ری باالی درخت، گردو می زنی
 تومن باید بھ این 25000بخوای روزمزدی حساب کنی؛ روزی 

" دید زدن" ای کار می کنن؛ با َکارگرھا بدن؛ اما معموال با شیوه دیگھ
 یھ مبلغی رو تعیین می کنن؛ و کارگر پول رو می گیره و محصول *

 20 تا 15این کار دست کارگرھای کرده و سالی . رو تحویل می ده
َروزه؛ و معموال این کارگرھا شغل دیگھ ای ھم دارن و کم کم تونستن 

اشین توی آژانس یا با م. پیشرفت کنن؛ و االن توی منطقھ ساکن ھستن
توی . کار می کنن؛ یا مغازه دارن؛ و یا توی کارخونھ کار می کنن

  .کارخونھ ھا غیر از کردھا  کارگران شمالی ھم ھستن
  

  بین کارگرھای شمالی و کردھا ھم اختالف ھست؟■ 
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حتی برای اون زنی کھ بھترین امکانات رفاھی در 
َاختیارشھ؛ اصال یھ زن سرمایھ دار؛ اما یھ قانونی توی 

یا کارگری کھ . قانون مردساالریخونھ حکمفرماست، 
مرفھ؛ و حتی کارفرماش براش ماشین ھم خریده؛ اما باز 

 . نیاز بھ کمونیزم ھمھ جا حس می شھ.استثمار می شھ

، کھ متأسفانھ ھرسالھ خطرناکیھگردو چینی کار 
 درصد این 90.  حوادث زیادی رو پیش می آره
ھیچ کس نمی ره . کار رو ھم  کردھا  انجام می دن
  .باالی درخت، جز کردھای مھاجر

 

متأسفانھ بین کردھا کھ بیشترین نیروی . َآره، دقیقا مثل بقیھ ایران□ 
اونجا کارگر .  ھا اختالفات قومی ھستکار منطقھ ھستن و شمالی

بارھا شده بین کردھا و . عرب، بلوچ یا ترکمن بھ ندرت پیدا می شھ
. شمالی ھا اختالف قومی پیش آمده؛ اما اختالف مذھبی ھم ھست

اختالف بین شیعھ ھا و سنی ھا بیشتر پیش می آد، حتی با خود مردم 
پیش اومده کھ بھ بارھا . منطقھ؛ چون مردم منطقھ ھم، شیعھ ھستن

کارگرھای کرد سنی، بھ خاطر مذھبشون کار نمی دن؛ و یا باھاش 
  .رفت و آمد نمی کنن

  
   اعتیاد بین این کارگرھا چطوره؟ ■

  .اعتیاد بین کارگرھای کرد کمتر از کارگرھایھ کھ از شرق می آن□ 
  

  تو خودت کی شروع بھ کار کردی؟■ 
ون ھا با پدرم برم سر باغ من از سوم ابتدایی مجبور بودم، تابست□ 

ھر چی بزرگ تر می شدم، پدرم درخواست کار بیشتری از . کار کنم
  . من می کرد؛ و وظایف بیشتری بھ من می داد

  
در مورد بقیھ خانواده چی؟ مادرت و خواھرت ھم باید کار می ■ 

  کردن؟
 حتی مادرم و بقیھ ھم باید می اومدن سر 73 -72َتقریبا تا سال □ 

چون پدرم توی کار خرید و فروش میوه ھم . کار می کردنمزرعھ، 
بود، کارش وسیعتر بود؛ و بھ غیر از کارگرھایی کھ پدرم می گرفت، 

  . بقیھ ھم باید کار می کردن
  

َخودت ھیچ وقت نخواستی این شرایط رو تغییر بدی؟ مثال تحصیل ■ 
  کنی؟ با توجھ بھ اینکھ شرایط مالی خانواده ھم اجازه می داد؟

پدرم برخالف خیلی ھا توی اون منطقھ روستایی، اھمیت زیادی بھ □ 
 یھ خونھ توی 67تحصیل بچھ ھا می داد؛ بھ خاطر ھمین، سال 

اما . دماوند گرفت؛ و شرایط تحصیل رو برای ھمھ مون فراھم کرد
من بنا بھ دالیلی درس نخوندم؛ و 

ولی . بیشتر برای خونھ کار کردم
یالت برادر و خواھرام ھمھ تحص

  .خوبی کردن
  

چرا؟ چون احساس مسؤلیت می ■ 
  کردی یا ازت انتظار داشتن؟ 

من ھم شرایط تحصیل برام فراھم بود؛ ولی من خودم عالقھ کمتری □ 
پدرم می . بھ درس داشتم؛ بنابراین انتظار کار بیشتری از من داشتن

 برادرھا بھ غیر از من - االن ھمھ خواھر . یا درس یا کار: گفت
  .ولی من دیپلم ردی ام.  دانشگاھی دارنتحصیل

  
بعنوان یھ کارگر چھ ■ 

  مناسباتی با اونھا داری؟
قبل از اینکھ من با  افکار □ 

چپ آشنا بشم با اونا ھمخونی 
چون اونھا سوادشونو بھ . نداشتیم

بینمون جو . رخ من می کشیدن
  سال پیش10َتقریبا از . من از ھمھ بیشتر کار می کردم. خوبی نبود

تا حاال پدرم و بقیھ بھ طرف روستا نرفتن؛ و شھرنشین شدن؛ ولی 
نگھداری زمین ھا و باغ ھا بھ عھده من بود؛ و کار بیشتری نسبت بھ 

بایدھم توی مغازه با داداشم کار می کردم؛ ھم سر . اونھا داشتم
در کل وظیفھ من بیشتر بود، . ماشین؛ ھم کارھایی کھ بھ عھده من بود

نمی گم تبعیض، اما ھمیشھ بھ .  بر وفق مراد من نبودولی جو ھمیشھ
شاید ھم مقصر خودم ... من تلنگر می زدن، کھ تو بی سوادی و 

نمی دونم؛ شاید . بودم؛ کھ امکانات دراختیارم بود و استفاده نکردم
 درصد خانواده 40- 30اما بھ جرأت می تونم بگم، . بشھ گفت تبعیض

جدا از مقولھ کارگرھای . جالب بشھام باعث شدن کھ افکار چپ برام 

فصلی، مثل ھر آدم  سیاسی، وقتی بیوگرافیشو بررسی کنیم، می بینیم 
کھ بر می گرده بھ زندگی و تجربھ شخصی و خصوصی خودش؛ 

بھ نظر من این یھ قانونھ توی فعالیت . برای منم ھمین طور بوده
ال سیاسی بھ عنوان یھ فع! سیاسی؛ شاید برای شما ھم اینطوری باشھ؟

  .   َیھ دالیل شخصی ھم حتما داشتھ باشید
  

  چطور سیاست برای تو جالب شد؟■ 
چون ھمھ اونھایی کھ تو . من نمی تونم بگم، من فقط سیاسی ام□ 

حاال من و شما جھانی فکر می . جامعھ ما زندگی می کنن سیاسی ان
 کھ  میلیونی70کنیم و انترناسیونالیست ھستیم؛ اما فکر می کنم، این 

 24چون ھمشون . تو ایران زندگی می کنن، ھمشون سیاسی ان
با ! ساعتھ با پدیده ای روبرو ھستن، کھ حتی نمی دونن اسمش چی؟

اما وقتی من با این پدیده روبرو شدم، ھرچند رعیت . سرمایھ داری
زاده ای بودم کھ وضعمون نسبت بھ قبل بھتر شده، اما چیزھایی کھ 

ھنوزه برام زجرآوره؛ و وقتی مثل االن در من می دیدم؛ ھنوزم کھ 
موردش حرف می زنم؛ توی روحیھ ام تأثیر می ذاره؛ بحث 

من اون موقع توانایی تئوریک نداشتم؛ و فقط آزار . کارگرھای فصلیھ
یواش یواش توی محیط کار با دوستایی آشنا شدم، کھ با من . می دیدم

ن، کھ طبقھ بحث ھای تئوریک می کردن؛ و برام توضیح می داد
و این کارگرھایی کھ تو می ! و طبقھ حاکمھ یعنی چی؟! یعنی چی؟

اینطوری دریچھ ھای جدیدی بھ ". کارگر فصلی"بینی بھش می گن 
نھ تنھا در مورد جنبش کارگری، بلکھ در مورد جنبش . روم باز شد

واقعیتی کھ نمیشھ انکار کرد، اینھ کھ منم توی اون جامعھ بودم؛ . زنان
َ جامعھ مردساالر؛ و بعضا رفتارھایی از خود من سر می توی یک

نمی گم زیاد، ولی حتی شاید با مادر و . زد، کھ مردساالرانھ بود
اینھا از روی ناآگاھی من بود؛ و . خواھر خودم، اینطوری بودم

َقبال ھمھ چیز برام . خوشبختانھ تو سن خوبی با افکار چپ آشنا شدم
اما دوستام این . اونا رو  توضیح بدمعذاب آور بود و نمی تونستم 

نشستیم با ھم حرف زدیم، تا اینکھ من با . مسائل رو دنبال می کردن
  . این افکار  آشنا شدم

  
این آگاھی کھ خودت کسب کردی چطور بھ ■ 

  َدیگران منتقل کردی؟ آیا اصال تالشی کردی؟
منم ھمون چیزھا رو کھ از دوستام می فھمیدم، □ 

ھ اون موقع توانایی صحبت کردن تئوریک رو نداشتم؛ با وجود اینک
. سعی می کردم ھمون جوری کھ خودم فھمیدم، بھ دوستام منتقل کنم

ھرچند کار کردن با این ھدف توی دل جامعھ ایران خیلی سختھ؛ اما 
بھ دوستایی کھ قابل اعتماد بودن و فکر می کردم کارایی دارن، منتقل 

 کارگر بودن یا کارگر فصلی بودن ھمشون از جنس طبقھ. می کردم
  .یا کارگر کارخونھ

  
اونا چقدر عالقھ داشتن کھ این بحث ھارو ■ 

  بشنون؟ 
ھمونطور کھ برای خود من خیلی جذاب □ 

" کمونیزم. "بود؛ برای اونھا ھم ھمینطور بود
یک پدیده ای کھ وقتی صبح از خواب بیدار 

د می کنی؛ ولی َمی شی و می ری بیرون تا شب حتما باھاش برخور
شما اگر بھ اون فرد کارتن خواب ھم فکر کنی ! نمی دونی یعنی چی؟

. و مطالعھ کنی؛ بھ ھمون می رسی؛ و برخورد می کنی بھ یھ نیاز
حتی برای اون زنی کھ بھترین امکانات . ھمھ افراد سیاسی ھستن

َرفاھی در اختیارشھ؛ اصال یھ زن سرمایھ دار؛ اما یھ قانونی توی 
یا کارگری کھ مرفھ؛ و حتی . کمفرماست، قانون مردساالریخونھ ح

نیاز بھ . کارفرماش براش ماشین ھم خریده؛ اما باز استثمار می شھ
    .کمونیزم ھمھ جا حس می شھ
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  کنن؟ فکر می کنی کارگرھا با دانشجوھا رابطھ برقرار ■
ولی قدم اول رو باید  .رد خور نداره. صد صد در□ 

 . دانشجویی بردارهدانشجوھا و جنبش
  . چون دانشجوھا ھم آگاه ترن؛ ھم دستشون بازتره

  . َدوما دانشجوھا یھ پشتی دارن
یھ کم سوق بدن بھ  اونھا باید جنبش دانشجویی رو

 .برای آگاه کردن طبقھ کارگرسمت جنبش کارگری 

توی تجربھ عملی خودت فکر می کنی، چقدر امکان سازمانیابی ■ 
  کارگرھا ھست؟

سانی کھ ک. سازمانیابی کارگرھای فصلی خیلی زمان می بره□ 
اما چرا این ظلم داره بھشون می . بیشترین ظلم داره بھشون می شھ

پایین تر از کارگری کھ توی . چون آگاھیشون خیلی پایینھ! شھ؟
شرایط کارگری کھ توی کارخونھ کار می کنھ . کارخونھ کار می کنھ

بیمھ داره، ساعت کاریش مشخصھ، شرایط  حقوقیش . یھ کم بھتره
 روز با بدترین شرایط کار 50رگر فصلی می یاد ولی کا. فرق داره
کارگر کارخونھ . چون مجبوره و آگاھیش ھم خیلی پایین تره. می کنھ

.  ماه بیمھ بیکاری داره9اگر اعتصاب کنھ یا از کار بیرونش کنن 
 روز کار 20اما اگر کارگر فصلی بیاد . خوب  یھ کم دستش بازتره

حت صاحب کار بیرونش می کنھ و بعد اعتصاب کنھ؛ خوب خیلی را
. کنھ و تمام سال ھم ھیچ شغلی نداره؛ خوب اجبار اونھا بیشتره

سازماندھی کارگر ھای فصلی خیلی سختھ؛ فقط ما تونستیم کمی 
چرا حقوقشون اینقدر . آگاھی اونھا رو از شرایطشون باال ببریم

چرا نصف پول کارتون ! چرا شرایط کاریتون اینقدر سختھ؟! پایینھ؟
اما توی کارخونھ ھا می شھ کارگرھا رو ... و ! می دید بھ مواد؟رو 

  . بھتر سازماندھی کرد
  

توی منطقھ دماوند ■ 
  دانشگاه ھست؟

دانشگاه رودھن، دانشگاه دماوند کھ . بلھ□ 
 سالھ افتتاح شده و دانشگاه آزاد 6- 5

. البتھ دانشگاه پیام نور ھم ھست. فیروزکوه
گاه آزاد ولی بزرگترین اونھا، دانش

  .  رودھنھ
  

آیا شده بود شما متوجھ فعالیت ھای دانشجوھا تو دانشگاه بشید؟ ■ 
  یا دانشجوھا تالش کنن با جنبش کارگری تماسی بگیرن؟

نھ دانشجوھا اھمیتی بھ ارتباط با کارگر ھا می دن؛ و . نھ متاسفانھ□ 
نھ توی جنبش کارگری فعالیت دانشجوھا منعکس می شد؛ و نھ بین 

مردم اون منطقھ خیلی تحت تأثیر افکار سرمایھ دارانھ ھستند؛ . مردم
  . ھمھ بھ فکر پولن، بھ مبارزه سیاسی ھم اھمیتی نمی دن

  
برخورد مردم منطقھ بھ کارناوال ھای سفرھای استانی احمدی ■ 

  نژاد و امثالھم چیھ؟
مردم منطقھ مذھبی ھستن، ولی طرفدار دولت مرکزی نیستن کھ □ 

منطقھ سرمایھ داری و .  حکومت بھ آب و آتیش بزننخودشونو برای
اکثر سرمایھ دارھا اینقدر سرمایھ دارن کھ الزم نمی بینن توی دم و 

ولی یھ وقت ھایی کارھایی ھم . دستگاه برن، یا سپاھی و بسیجی بشن
َمی کنن، مثال چند سال پیش یھ سرھنگھ سپاه بود توی اون منطقھ بھ 

مردم عادی . دم رو خیلی اذیت می کردکھ مر" بوربور"اسم سرھنگ 
اونو توی زمین سپاه زنده بھ گورش کردن؛ و ھیچ وقت ھم قاتلش پیدا 

از طرفی چون منطقھ ھم توریستی یک سری آزادی ھایی ھم بھ . نشد
  .مردم می دن و مردم ھم زیاد اھل مسجد و اینھا نیستن

  
  توی منطقھ آدمھای آگاه و مبارز ھم ھستن؟■ 
آدمھای روشنفکر و آگاه در این . ھ من می تونم بگم، آرهخوشبختان□ 

ھمچنین عده ای ھم افکار کمونیستی رو با خودشون از . منطقھ ھستند
. اما قشر جوون خیلی عالقھ دارن. کردستان وارد این منطقھ کرده اند

  .ولی در بین کل مردم منطقھ کم بازتاب داره
  

انشجویی تھیھ می شھ، با توجھ اینکھ این مصاحبھ برای جنبش د■ 
دانشجویی چھ نقش و  تو بعنوان یک کارگر آگاه فکر می کنی جنبش

  چھ رابطھ ای می تونھ با جنبش کارگری داشتھ باشھ؟ 

جنبش دانشجویی توی تجمعات، اعتراضات و چند سالھ کھ □ 
َقبال شعار وحدت حوزه . َاعتصاب ھا شعارھایی می ده کھ سابقا نبود

کارگر؛ معلم؛ دانشجو؛ اتحاد "دادن، االن شعار و دانشگاه رو می 
جنبش دانشجویی می تونھ نقش مھمی توی ! درستھ. باال می آد" اتحاد

آگاه کردن طبقھ ! پیشرفت جنبش کارگری داشتھ باشھ؛ اون چیھ؟
باید بره . بھ نظر من این نقشو جنبش دانشجویی باید ایفا کنھ. کارگره

  .تو دل توده ھا
  

  طور یک دانشجو می تونھ این کارو بکنھ؟فکر می کنی چ■ 
بھ نظر من یھ دانشجو کھ داره تحصیل می کنھ، توی خیلی از □ 

از دانشجوھای آگاه می خوام . زمینھ ھا از یھ کارگر بی سواد آگاه تره
کھ یھ مختصر از وقتشونو اختصاص بدن بھ اینکھ برن تو دل جامعھ 

 کارخونھ ھا؛ حتی پیش جاھایی کھ کارگر زیاده؛ شرکت ھا؛. کارگری
کارگرھای فصلی؛ و تا یھ حدودی اونھارو با مطالباتشون و افکار 
چپ آشنا کنن، تا اونھا از سرمایھ دار، صاحب کار یا کارفرما 

  . حقشون رو مطالبھ کنن
  

 فکر می کنی کارگرھا با دانشجوھا در این سطح ■
  کنن؟ رابطھ برقرار

ول رو باید ولی قدم ا. رد خور نداره. صد درصد□ 
  .دانشجوھا و جنبش دانشجویی برداره

  
  چرا؟■ 

چون دانشجوھا ھم آگاه ترن؛ ھم □ 
ولی کارگرھا مجبورن . دستشون بازتره

َدوما دانشجوھا یھ . صبح تا غروب کار کنن
وقتی می گیم دانشجو و جنبش . پشتی دارن

دانشجویی، یھ قشری ھستن کھ آگاه ترن و یھ دانشجوھایی ھستن کھ 
ش رو سازمان می دن؛ اونھا باید جنبش دانشجویی رو یھ کم سوق جنب

اگر . بدن بھ سمت جنبش کارگری برای آگاه کردن طبقھ کارگر
ھرچند جنبش کارگری این چند . َھمچین چیزی بشھ واقعا نتیجھ می ده

سال کارھایی کرده؛ مثل سندیکای اتوبوسرانی یا ھفت تپھ؛ ولی نیاز 
  .لی بیشتر از این ھاستبھ آگاھی طبقھ کارگر خی

  
  ھست کھ بخوای بھ حرفامون اضافھ کنی؟  چیزی■

َمن اوال یھ تبریک ویژه می گم بھ دانشجوھا و جنبش دانشجویی □ 
ایران؛ چون ما توی این چند سال اخیر شاھد حرکت ھای خوبی بودیم 

بین این سھ تا جنبشی کھ توی ایران . از طرف جنبش دانشجویی
رگری؛ و زنان؛ جنبش دانشجویی توی این چند ھست؛ دانشجویی؛ کا

َ کھ واقعا 86َسال اخیر گام ھای بزرگی برداشت؛ مخصوصا سالھ 
برای من بھ شخصھ اینطور . رژیم با یک جریان انقالبی مواجھ شد

درستھ جنبش دانشجویی بود؛ اما برای من فرقی نمی کنھ؛ چون . بود
داشتھ و ھنوز ھم جنبش دانشجویی ھمیشھ در تاریخ ما نقش عمده 

ولی من بھ شخصھ از جنبش دانشجویی می خوام کھ خودشو . داره
نزدیک کنھ بھ جنبش کارگری؛ و کمک کنھ کھ یھ جنبش انقالبی راه 

و این جنبش انقالبی ھم با اتحاد جنبش . بیفتھ؛ یھ جنبش عظیم انقالبی
ه ما نباید پراکند. ھای زنده ای کھ توی ایران وجود دارن میسر میشھ

ما تا زمانی کھ سازماندھی درستی نداشتھ باشیم ره بھ جایی . کار کنیم
ن جنبش دانشجویی باید نقش عمده تری ایفا بیولی در این . نمی بریم

  .کنھ، در آگاه کردن طبقھ کارگر
  

  .ممنون کھ توی این مصاحبھ شرکت کردی■ 
  .خواھش می کنم□ 

  88 اردیبھشت 
  

فرد با دیدن درخت مبلغی را بھ . دنتخمین ز در یک نگاه: دید زدن* 
  .صاحب کار پیشنھاد می دھد و در ازای آن محصول را تحویلش می دھد
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  :معرفی  فیلم
  !"خوش آمدید"
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  مارال ھشیار
بندر کالھ، نقطھ تجمع نھایی آنان قبل از دل بھ دریا زدن برای 

نستان و ماه ھا در راه بودند تا از عراق و افغا. رسیدن بھ ھدف است
در طول راه از چنگال پلیس، ارتش . ایران و ترکیھ بھ فرانسھ برسند

از . و مرزبانان کشورھای مختلف جان سالم بھ در برده و گریختھ اند
با گرمای سوزان . مرزھای الکترونیک و کوه ھا و دریاھا گذشتھ اند

شاھد مرگ . و سرمای یخ بندان دست و پنجھ نرم کرده اند
در دو . ودند؛ و اکنون باید دریای مانش را رد کنندھمسفرانشان ب

طرف دریا با پلیس و گاردھای ساحلی بیرحم فرانسھ و انگلیس 
  .مواجھند

و بازیگری " فیلیپ لیورت"بھ کارگردانی !" خوش آمدید"فیلم 
در " (فیرات آیوردی"و ) در نقش سیمون، مربی شنا" (ونسان لیندون"

در اسفند ماه گذشتھ در )  کرد عراقی سالھ17نقش بیالل، پناھنده ی 
 مایلی 18داستان فیلم حول شنای ماراتون . فرانسھ روی اکران آمد

در دریای مانش، از ساحل فرانسھ تا ساحل انگلستان، بافتھ " بیالل"
پس منظر فیلم زندگی سخت و پرتشویش پناھندگان بندر کالھ . می شود

 در رو با قوانین ضد است، کھ در جنگ و گریز دایم با پلیس و رو
مھاجرت فرانسھ ھستند؛ بھ امید آنکھ روزی از دریای مانش رد شده 

برای رسیدن بھ مقصد بھ ھر خطری تن می . و بھ انگلستان برسند
زیر کامیون ھا پنھان می شوند؛ از جدول حاشیھ ی تونل : دھند

زیرآبی کانال اروپا، کھ محل گذر قطارھای سریع السیر میان قاره 
عزم . پا و بریتانیاست، پای پیاده بھ سوی انگلیس بھ راه می افتندارو

شاید برای آنکھ راه بازگشتی و چیزی . و شجاعتی شگفت انگیز دارند
  . برای از دست دادن ندارند

 دولت فرانسھ اردوگاه پناھندگان در بندر کالھ را 2002در سال 
وندان کھ توسط صلیب سرخ اداره می شد، تعطیل کرد و کمک شھر

ھنگامی کھ . فرانسوی بھ پناھندگان را غیرقانونی اعالم کرد
سارکوزی رئیس جمھور شد، قوانین پلیسی ضدمھاجرین را غلیظ تر 

حتی کارکنان انجمن ھای خیریھ رسمی کھ آشپزخانھ ھای . کرد
خیابانی برای مھاجرین سرگردان ترتیب می دھند؛ از خطر مجرم 

با این وجود، . ندان در امان نیستندشناختھ شدن، تعقیب قانونی و ز
در . پناھندگان مرتب از راه می رسند؛ و در کالھ تجمع می کنند

شرایط فقدان اردوگاه رسمی، دستھ دستھ در تپھ ھا و علف زارھای 
پلیس فرانسھ ھر از چندی با گاز اشک آور بھ . اطراف چادر می زنند

حقرانھ زندگیشان آنان حملھ کرده و ضمن دستگیری عده ای، وسائل م
دیگ و بشقابھا و وسائل . چادرھا را پاره می کند. را از بین می برد

پختشان را درھم می شکند و دستگیر شده ھا را بھ صدھا کیلومتر 
 . دورتر از بندر برده و مانند زبالھ خالی می کند

در طول ساختن این «: می گوید" فیلیپ لیورت"کارگردان فیلم، 
. ... ک کارگردان سینما، تبدیل بھ یک شھروند شدمفیلم کم کم از ی

وضع این مھاجرین چیزی شبیھ بدبختی یھودیان در دوره اشغال 
وقتی می بینی یک آدم معمولی بھ . ... فرانسھ توسط نازی ھاست

صرف کمک بھ مھاجرین، محکوم شده و بھ زندان می رود؛ یاد سال 
ود، می افتی و حس ، ھنگامی کھ فرانسھ در اشغال نازی ھا ب1943

. »می کنی یک یھودی را در زیرزمین خانھ خود پنھان کرده ای
، وزیر مھاجرت فرانسھ را بسیار عصبانی "فیلیپ لیورت"اظھار نظر 

فیلیپ لیورت با این حرف، خط قرمز را «: وی تھدید کرد کھ. کرد
  »!رد کرده است

روزنامھ . در عوض، بسیاری از اھالی کالھ از این فیلم لذت بردند
این زیباترین و ناراحت کننده «:گاردین از قول یکی از آنھا نوشتھ
فیلم نشان می دھد کھ پناھندگان . ترین فیلمی است کھ در عمرم دیده ام

و داوطلبان انجمن ھای خیریھ چھ قھرمانانی ھستند و دولت فرانسھ 
  ».دست بھ چھ کارھای کثیفی علیھ آنان می زند

فیلم کھ در تصویر وضع فالکت بار و پر در ھر حال اکران این 
َدرد مھاجرین موفق است و بیننده را عمیقا تحت تأثیر قرار می دھد؛ 
بسیار بھ موقع است؛ زیرا دولت سارکوزی در تدارک تصویب قوانین 
دیگری علیھ مھاجرین و فرانسویانی کھ بھر شکلی بھ مھاجرین کمک 

  . می کنند، است
تغییر بزرگ در زمینھ حرکت برشی از یک !" خوش آمدید"

میلیون ھا انسان ھر سالھ . انسان ھا از قاره ای بھ قاره ای دیگر است
از روستاھا و شھرھای کشورھای فقیر بھ حرکت در می آیند، مرزھا 
را زیر پا می گذارند و برای فرار از چنگال مرگ، یا یافتن کار بھ 

اس جھانی، طبق آمار رسمی، در مقی. طرف غرب سرازیر می شوند
.  میلیون نفر انسان در جستجوی کار، در حال حرکتند200بیش از 

کشورھای غربی برای تحرک بخشیدن بھ اقتصاد خود بشدت نیازمند 
نیروی کار ارزان این کارگران مھاجرند؛ اما ترس آنان از بھم 
خوردن ثبات پایگاه ھای خانگی شان، مانع از آن می شود کھ درھا را 

 میلیون 12در ایاالت متحده آمریکا بیش از . باز کنندبروی مھاجرت 
نگاه داشتن این کارگران در شرایط . کارگر مھاجر غیرقانونی ھست

جھان "بھ کارفرمایان اجازه می دھد آنان را با شرایط " غیر رسمی"
یعنی بدون قرارداد رسمی، بدون بیمھ کار و (استثمار کنند " سوم

  ).  درمان و بیکاری
*****  

بعد از سھ ماه بھ بندر کالھ ) دونده(معروف بھ بازدا " یاللب"
دنبال ایستگاه کشتی ھا می گردد تا سوار . ھوا سرد است. رسیده است

در آنجا، کاری در یک رستوران و . شود و خود را بھ لندن برساند
دختر محبوبش مینا کھ شش ماه پیش از موطن مشترکشان موصل 

انواده خود پیوستھ است، انتظارش را می بھ لندن رفتھ و بھ خ) عراق(
ھمینطور کھ با نگاه جستجوگرش بھ اطراف نگاه می کند، یک . کشند
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از اینجا چطور می توان : عده پناھنده افغانی را می بیند و می پرسد
  !بھ لندن رفت؟ ھمھ بھ سادگی این تازه وارد می خندند

ود را در صف غذا یکی از ھمشھری ھای خ.  دنبالشان می رود
 یورو در 500با قول پرداخت ... تو اینجا چھ می کنی؟ . می بیند

مقصد، بیالل و عده ای دیگر سوار یک کامیون باری کھ از کشور 
بر سر ایستگاه ھای بازرسی پلیس ھمگی باید . چک می آید، می شوند

زیرا پلیس با استفاده از دستگاھی کھ شبیھ . یک پالستیک بھ سر کنند
ولی مخصوص سنجش اکسید دو کربن داخل تریلی دماسنج است 

ھاست می تواند وجود انسان را در میان انبوه کاالھای پشت تریلی ھا 
زیر پالستیک، بھ بیالل حالت خفقان دست می دھد و ھمھ . کشف کند

  . یکی از یارانشان در پالستیک خفھ شده است! لو می روند
. اشتگاه می راندپلیس فرانسھ با سبعیت آنان را بھ درون بازد

درست مانند زندانیان بازداشتگاه . روی دست ھمھ شماره می خورد
 سال دارد و 17وکیل بھ قاضی تذکر می دھد کھ بیالل . ھای نازی

اما قاضی . طبق قانون فرانسھ باید بھ خوابگاه جوانان فرستاده شود
خانم وکیل . با تحقیر حرف او را رد می کند) نژادپرست(راسیست 

  . ور نمی داند کھ این قانون مال کلھ سیاه ھا نیستمو ب
: بیالل توضیح می دھد. دوست بیالل از دست او عصبانی است

موقع عبور از مرز بھ دست سربازھای ترک ! می دانی
. افتادم کھ ھشت روز مرا در پالستیک سیاه نگاه داشتند

برای ھمین مرتب حالت ترس و وحشت بھ من دست می 
اما یک جوان . را می فھمد و می بخشددوستش او . دھد

َترک مرتبا بھ او فحش ھای رکیک می دھد کھ تو این بال 
آدم تھوع آوری است، حس ھمبستگی ! را سر ما آوردی

  .ندارد، ھمش حرف پول را می زند
بیالل در کنار بقیھ پناھندگان بخصوص ھموطنانش احساس امنیت 

ناھندگان اغلب بھم می اما زیر فشارھای دشمن، ھمبستگی پ. می کند
ھمھ یک تجربھ جمعی . برحسب پیوندھای ملی بھم می چسبند. خورد

را از سر گذرانده اند؛ در راھپیمایی طوالنی از قاره ای بھ قاره ای 
دیگر؛ خشونت، سبعیت و بیھودگی مرزکشی ھای ملی و نفاق ھای 

ملی اما این تجربھ بخودی خود برای جھش آنھا از . قومی را دیده اند
گرایی و قوم گرایی بھ سوی برقرار کردن رشتھ ھای الفت 

در طول راه، دیده اند کھ چگونھ دولت . انترناسیونالیستی کافی نیست
ھا و پلیس ھای کشورھای مختلف، مثل یک طبقھ جھانی در مقابل 

اما این تجربھ، بخودی خود باعث صف . آنان صف آرایی کرده اند
برای اینکھ چنین شود، یک کار . این جمع نمی شودآرایی طبقاتی 
  . دیگر الزم است

پس از شکست تجربھ تریلی، بیالل تصمیم می گیرد؛ در استخر 
بھ سیمون کھ مربی ! شھر، شنای کرال یاد گرفتھ و مانش را شنا کند

 یورو بابت دو درس نیم ساعتھ می 30شنا و کارکن استخر است، 
یالل، و پناھندگان دیگر، پی بھ وجود وقتی ھم قطاران ب. پردازد

استخر می برند؛ بھ طرف استخر ھجوم می برند تا پس از ماه ھا 
اما سیمون عقب مانده بھ . ھمھ آماده پرداخت ورودی اند. حمامی کنند

  . آنان اجازه ورود نمی دھد
زن سیمون جزو داوطلبان آشپزخانھ خیابانی است کھ بھ پناھندگان 

زن سیمون بھ  دلیل اختالف نظر با وی در . ندغذای گرم می رسان
از او جدا شده و ) منجملھ کمک بھ پناھندگان(مورد مسائل اجتماعی 

َتصادفا یکدیگر را  در سوپر . بزودی طالقشان رسمی می شود
در ھمین . مارکت می بینند و با محبت در کنار ھم قرار می گیرند

ند، اما نگھبان و مدیر ھنگام دو پناھنده قصد ورود بھ سوپر را دار
این رفتار نژادپرستانھ اعتراض زن . محل، جلوی آنھا را می گیرند

سیمون را بر می انگیزد و بھ سیمون ھم نھیب می زند کھ بی تفاوت 
دولت برای این . جوسازی دولت علیھ مھاجرین وحشتناک است. نباشد

. کندجو سازی از تنگ نظری اقشاری از مردم نھایت استفاده را می 
  ". ربوده شدن مشاغل"، "تروریسم"، "خارجی"ترس از 

فردا در استخر، بھ بیالل .  در این واقعھ سیمون تکانی می خورد
َآخر تو چرا اینقدر در یادگیری سماجت می کنی؟ حتما می : می گوید

سیمون . خواھی از مانش رد بشی؟ بیالل با سکوت نگاھش می کند
اگرھا ھم بھ سختی این مسیر را شنا حتی بھترین شن«: ادامھ می دھد

 متری از آن 300 دقیقھ یک کشتی 10ھر  . آب سرد است. می کنند
من بھ «: ؛  بیالل نگاھی بھ او می اندازد و می گوید»...رد می شود

سیمون لبخندی از سر رضایت . »تو پول دادم کھ بھم شنا یاد بدھی
اراتون در مانش می زند و تصمیم می گیرد، بیالل را آماده شنای م

  .کند
سیمون در شبی بارانی، بیالل و دوستش را در خیابان می بیند و 

برایشان پیتزا گرم می کند و . آنان را سوار می کند و بھ خانھ می برد
دوست . آبجو باز می کند و داستان زندگیشان را پرس و جو می کند

ال موصل بازیکن معروف تیم فوتب: بیالل با اشاره بھ بیالل می گوید
: بیالل از ھدفش می گوید! یعنی دونده" بازدا"است؛ بھش می گویند 

پیوستن بھ مینا در لندن و بازی در منچستر یونایتد، کنار رونالدو و 
سیمون از بلند پروازی و جسارت او لذت می برد و . دیوید بکھام

  .  تأثیر می گیرد
ایش را زن سیمون می آید کھ کتابھ. چند روزی آنجا می مانند

از . تعجب می کند. کردھا را در آنجا می بیند. ببرد
سیمون خندان بھ . سیمون می پرسد جریان چیست

می خوام یکی یکی تعلیمشان بدم کھ : او می گوید
زن سیمون بھ او ھشدار می دھد ! از مانش رد بشن

اینکار برایت مشکل آفرین خواھد شد؛ : کھ
مون شانھ سی! ممکنست سر و کارت با پلیس بیفتد

  . باال می اندازد
سیمون را احضار می . ھمسایھ خبرچین بھ پلیس خبر می دھد

پناھنده ھا را سوار ماشین : بازجوی نفرت انگیز پلیس می پرسد. کنند
بردمشان سینما کھ انگلیسی یاد : کردی کجا بردی؟ سیمون می گوید

ان تمام پلیس تھدیدش می کند کھ اینکارھا می تواند برایش گر! بگیرند
  ! سال زندان و بسیاری تنبیھات دیگر5: شود

بیالل، بزن بریم کنار : جواب سیمون را در استخر می شنویم
با لباس غواصی، تعلیم در خود دریای مانش و امواج کف کرده . دریا

  . اش آغاز می شود
: با گریھ می گوید! میناست. روز بعد تلفن سیمون زنگ می زند

ر نیاید؛  پدرم دارد مرا بھ یکی از اقواممان کھ بھ بیالل بگویید دیگ
ولی مینا تو باید : سیمون بھ او می گوید. رستوران دارد، می دھد

  ...سعی کنی منتظر شوی 
. شب سیمون بھ طرف بندر می راند تا پیام مینا را بھ بیالل بدھد

از زن سابقش . وقتی می رسد انگار با صحنھ جنگ روبرو شده است
دیگر کھ دیگ ھای غذا را پشت ماشین می گذارند جریان و داوطلبان 
االن . پلیس حملھ کرد و ھمھ را پراکنده کرد: می گویند. را می پرسد

باالخره، بیالل . سیمون ھراسان می شود. ھمھ در جنگل ھای اطرافند
بیالل از آن پناھنده ترک کھ ھنوز از . را با دماغ خونین می یابد
بیالل را .  خور است، کتک خورده استجریان لو رفتن تریلی دل
  . سوار کرده و می برد خانھ

دوربین روی کفش پاکن حصیری جلو در خانھ ھمسایھ ... 
: روی حصیر نوشتھ. نژادپرست کھ سیمون را لو داده زوم می شود

  ! خوش آمدید
تلفن را بھ .  موقع خواب مینا بھ تلفن دستی سیمون زنگ می زند

مینا، با صدای . وتاه و پر از معنایی استصحنھ ک. بیالل می دھد
پدرم دارد مرا بھ حسن رستورانچی : آھستھ ی توأم با گریھ می گوید

  !می دھد
مینا نفس را . وسط مکالمھ پدر مینا برای شاشیدن بیدار می شود

! پدر با پاھای باز مردانھ می ایستد و می شاشد. در سینھ حبس می کند
پدر . ھ کی صاحب است و کی بردهاین صحنھ خوب نشان می دھد ک
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. مینا کھ خود کارگر است، صاحب جان و زندگی دخترش ھم ھست
می تواند در ناف مھد سرمایھ داری، . مرد و نان آور خانھ است

  . دخترش را طبق سنن عھد باستان بفروشد
بیالل می . بھ مینا بگو صبر کند. سیمون بھ بیالل دلداری می دھد

گویی یک نظام با تمام ! د او را بدھد، می دھداگر پدر بخواھ: گوید
از دست : قوایش دست بدست ھم داده اند، تا او را بشکنند و تابع کنند

نامرئی سرمایھ تا دست مرئی پلیس و مرز و ارتش سرمایھ داری تا 
چنگال پدرساالری و افکار سنتی کھ جزو زرادخانھ سرمایھ داری 

  .اند
ش برای رسیدن بھ ھدفی کھ سیمون سعی می کند او را از تال

چرا نمی مانی ھمینجا؟ شاید : ناممکن بھ نظر می رسد، بازدارد
جواب ساده بیالل عزم ! فوتبالیست نشوی ولی شناگر خوبی می شوی

اگر شناگر خوبی باشم، از مانش ھم : خلل ناپذیرش را نشان می دھد
  .می توانم رد شوم

سایھ پست فطرت ھم. صبج زود پلیس وارد خانھ سیمون می شود
دور می شوند و می . اما بیالل در خانھ نیست. دوباره لو داده است

سیمون می داند کھ بیالل لباس غواصی را برداشتھ و دل بھ . روند
برای نجات بیالل . سراسیمھ بھ ساحل می رود. مانش زده است

  . مجبور می شود بھ پلیس دیده بان دریا خبر دھد
پلیس او را دستگیر .  را نجات می دھدیک قایق ماھی گیری بیالل
. بھ سیمون ھم حبس تعلیقی می دھند. کرده و بھ بازداشتگاه می برد

  .مجبور است ھر روز خود را بھ اداره پلیس معرفی کند
اما بیالل در . مینا از تلفن عمومی بھ سیمون زنگ می زند

 او را در صف. سیمون برای یافتن بیالل می رود. بازداشتگاه است
متأسفم کھ : بیالل بھ او می گوید. غذای آشپزخانھ خیابانی پیدا می کند

بخاطر من برایت مشکل پیش آمده، لباس غواصی را ھم بھت پس می 
گور : انگار دارد می گوید. سیمون لبخند اطمینان بخشی می زند. دھم

من دارم ! نیا: و خبر مینا را بھ او می دھد کھ گفت! بابای این ھا
مسؤلین آشپزخانھ . ... ده روز دیگر عروسی است. ی کنمازدواج م

پلیس اگر ببیند، ھم برای ! برو: می آیند و آنھا را از ھم جدا می کنند
  .خودت دردسر است و ھم برای ما

فردا صبح در حالیکھ سیمون . َسیمون عمیقا آدم دیگری شده است
شکوه بھ نقطھ ای خیره شده و در حال رویاپردازی است، صحنھ ی با

با لباس سیاه غواصی موج ھا را می " بازدا"دریای مانش، در حالیکھ 
دریای بیکران است و موج ھا . شکافد و جلو می رود، ظاھر می شود

ارتفاع امواج در مقابل . بی وقفھ شنا می کند" بازدا"اما . خروشان
او این نیروھای . اندام باریک او غول آسایند اما چقدر رام اند

 کھ در ابتدا غیرقابل عبور و مھار می آمدند، مھار کرده سھمناک را
لحظھ " بازدا"ناگھان یک کشتی سیصد متری ظاھر می شود؛ . است

گویی دارد حریف را می . ای درنگ کرده و آن را برانداز می کند
خیلی زود راھش را پیدا می کند و کشتی را پشت سر می . سنجد
  . گذارد

گویی دارد . آرام و فکور استدر این سمت ساحل،  سیمون نا
با موج ھا و کشتی ھا را نگاه می کند و با تمام وجود با " بازدا"جدال 

ست و ھمراه او امواج را یکی پس از دیگری شکست داده و " بازدا"
سر از آب بیرون می آورد و " بازدا. "بھ مقصد نزدیک می شود
 بھ اما. در ھشتصد متری ساحل است. چشمش بھ خشکی می افتد

. ناگھان یک قایق موتوری گشت دریایی انگلیس او را نشانھ می کند
  . میان بازدا و این شکارچیان، نبرد درگیر می شود

.  غیاب روزانھ بھ پاسگاه پلیس رفتھ است-سیمون برای حضور
  .... رئیس پلیس نفرت انگیز او را بھ دفترش می برد و 
 آشپزخانھ خیابانی، سیمون، ھمسرش ھمراه با عده ای از داوطلبان

بر مزارش می " بازدا"قھرمان را دفن می کنند؛ و دستھ گلی با نام 
  .گذارند

مینا و مادرش را در حال خروج از . سیمون بھ لندن می رود
تلویزیون . ھمراه مینا بھ قھوه خانھ ای می روند. خانھ شان می یابد

.  می کندقھوه خانھ مسابقھ فوتبال منچستر با یک تیم دیگر را پخش
و ! گفتم: سیمون می گوید! چرا نگفتی کھ نیاید: مینا با گریھ می گوید

سپس انگشتری را کھ قبال برای زنش خریده بود بھ او می دھد و می 
مینا آن را کنار می زند . مینا، بیالل این را برای تو خریده بود: گوید

  .من نمی توانم این را بھ دستم کنم: و می گوید
جز خودش ھیچ کس دیگر نمی تواند . ر زنجیر استمینا ھنوز د

ھم موفق می شد، نمی " بازدا"حتی اگر . زنجیرھای او را پاره کند
  . مینا خداحافظی می کند. توانست زنجیرھای او را پاره کند

در ھمین ھنگام منچستر یونایتد یک گل می زند و غریو شادی 
.  گلزن رونالدوست.بینندگان کھ اغلب کلھ سیاه ھستند بھوا می رود

نگاه امیدوار سیمون بھ صفحھ تلویزیون . ست" بازدا"چقدر شبیھ 
  .باالخره پیروز خواھیم شد: گویی می گوید. خیره می ماند

  
  در حاشیھ

فیلمی است کھ نھ فقط حقایق را نشان می دھد؛ !" خوش آمدید"
کارگران مھاجر را خوب، پاک دل و شجاع . بلکھ جانبدار ھم ھست

بھ مقصد نمی رسد، اما جسارت و " بازدا"با وجودیکھ . ی دھدنشان م
عزم او در ممکن کردن ناممکنھا، امید می آفریند، و رھایی بخش 

فقط یک ") بازدا"در واقع با (رشتھ ھای پیوند سیمون با بیالل . است
انس و الفت شخصی نیست؛ بلکھ بازتاب ضرورتی بسیار عمیق تر 

دھای طبقاتی میان الیھ ھای مختلف ضرورت بافتھ شدن پیون: است
دستان سرمایھ داری . طبقھ کارگر در اروپا و در سراسر جھان

بیرحمانھ اقتصاد کشورھای جھان سوم را نابود کرده و میلیون ھا نفر 
دھقان و کارگر را از جا و مکان خود کنده و روانھ شھرھای بزرگ 

ر مخاطره و کشورھای غرب می کند تا در آنجا در سخت ترین و پ
بحران . ترین مشاغل، الیھ تحتانی طبقھ کارگر را تشکیل دھند

اقتصادی اخیر کھ اقتصاد کشورھای غربی را نیز در رکودی بیسابقھ 
. فرو برده، نیاز این کشورھا بھ برده ھای مھاجر را بیشتر کرده است

تغییرات بزرگی در ترکیب طبقھ کارگر کشورھای غرب در شرف 
و رنج انسانی کھ این مھاجرت ھای میلیونی را درد . تکوین است

اما در عین حال، شانسی . ھمراھی می کند، غیرقابل تصور است
تاریخی برای طبقھ کارگر و جنبش کمونیستی کشورھای غربی مھیا 

َزیرا کارگران مھاجر واقعا چیزی برای از دست دادن . شده است
حداقل . بدورندندارند و فرسنگھا از محافظھ کاری کارگران غربی 

بخشی از اینان، می توانند تبدیل بھ یک نیروی سازمان یافتھ انقالبی 
در میان طبقھ کارگر غرب شوند و رخوت و محافظھ کاری رخنھ 
کرده در وجود طبقھ کارگر غرب را بروبند؛ و یک بار دیگر، پس از 
چندین دھھ، بھ احیای  سنت ھای کمونیستی انقالبی در این کشورھا 

  ■   .کنندکمک 
  

  : مشخصات فیلم
Sortie : 11/03/2009 
français / Drame / 1h50min  
Réalisation : Philippe Lioret  
Avec : Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey 
Dana, Thierry Godard, Olivier Rabourdin, Yannick 
Renier, Selim Akgül, Firat Celik 
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  نظریھ  یسم تاریخی وماتریال
   بخش سوم - »بیگانگی انسان خود از«

  
  پیام دامون 

  »بیگانگی خود از« مقدمات و نتایج در نظریھ -ت
چھار » خودبیگانھ از کار« مارکس جوان در مقالھ خود -1

نخست بیگانھ شدن : شمارد برمی» بیگانگی«وجھ برای 
محصول از کارگر کھ سوی دیگرش، تملک آن از جانب 

دوم . این امری وابستھ بھ توزیع است. مایھ دار استسر
بیگانگی کارگر از فعالیت تولیدی و نفس کار بھ مانند یک نیاز 

و » خارجی« و خصلت ؛ و داوطلبانھو تمایل درونی
مارکس پس از . یافتن آن کھ  وابستھ بھ تولید است» اجباری«

بھ این . آن بیگانگی در توزیع را نتیجھ بیگانگی تولیدی می داند
اقتصادی نظریھ مارکس دو  و ترتیب خصوصیت ویژه مادی

وجھ بیگانگی در تولید و توزیع است کھ اینھا پیامد جدایی 
شرایط کار و تولید یا وسائل تولید از تولید کننده و مالکیت 
. سرمایھ دارانھ بر آنھا بجای مالکیت شخصی آن می باشد

ود و چھارم،  نوعی خ سومین وجھ آن، بیگانگی از سرشت
اینھا وجوه معنوی این . بیگانگی کارگر از دیگران می باشد

  . دیدگاه ھستند
» واقعیت اقتصادی معاصر«  از دیدگاه مارکس کھ از-2 

کارگر از محصول و بھ تملک  »بیگانگی« می آغازد، جدایی و
می باشد؛ و » بیگانگی در ذات کار«دیگری در آمدن آن، پیامد 

. و اساس اقتصاد سیاسی است» بیگانگی«این حلقھ مرکزی 
با نادیده گرفتن » بورژوایی«حلقھ ای کھ اقتصاد سیاسی 

مارکس بجای . می کند» پنھانش«، »رابطھ کارگر و تولید«
و یا این کھ در جوامع » خود بیگانھ از« مفھوم کار ماندن در
کار فعالیتی ناآزاد ) نھ تنھا شیوه تولید سرمایھ داری و(طبقاتی 

اقتصادی خویش، بھ شکافتن  با گسترش دانش جباری است،و ا
با بررسی  . می پردازد» رابطھ کارگر با تولید«و تحلیل بیشتر 

آن یعنی ارزش مصرفی و  »ارزش«و جنبھ ھای متضاد  کاال
ارزش مبادلھ ای این حلقھ را گسترش می دھد و بھ مفھوم 

ابطھ اساسی ترین ر یعنی(ارزش اضافی و تولید ارزش اضافی 
و چگونگی تملک ) شکل نوین استثمار انسان از انسان و تولید،

بدین سان از دید مارکس . آن از جانب سرمایھ دار می رساند
مالکیت ابزار تولید در دست سرمایھ داران موجب استثمار 

شکل . کارگران و تملک کار و محصول اضافی می شود
تملک بر مشخصی کھ این استثمار و تملک بخود می گیرد نھ 

یعنی امری کھ در استثمار برده وجود  -جسم و جان کارگر 
آشکار بیگاری یا پرداخت   نھ استثمار بھ شکل مستقیم و- داشت

یعنی شکلھای استثمار  -) عوارض و مالیات(جنسی و پولی 
 بلکھ شکلی است کھ در آن ماھیت استثمار پوشیده و - دھقان

کار «یا » زش اضافیار« یعنی شکل بیرون آمدن ؛پنھان است
عدم نظارت کلی تولیدکننده . را بخود می گیرد» پرداخت نشده

بر فرآیند کار و تبدیل کار بھ فعالیتی از سر اجبار و نھ آزادانھ، 
  .در کنار رابطھ پیشین مورد بحث قرار می گیرد نیز

چنین است آنچھ   در باره طبیعت یا سرشت نوعی انسان،- 3
ھمانطوری کھ ...«: می نویسد» مایھسر« مارکس سالھا بعد در

یعنی حرکت قوا و نیروھای طبیعی (وی توسط عمل خود 
طبیعت، بھ منزلھ نیرویی  بر) دست و انسان، بازوھا، پاھا، سر

آن را تغییرمی دھد،  آن تاثیر می گذارد و خارج از طبیعت بر
» طبیعت خاص خویش را نیز تغییر می دھدھمراه با آن 

 } بخش روند کار و روند ارزش-اسکندری .ا ترجمھ - سرمایھ{
مال، حرکات و در مورد انسان نیز اگر بخواھیم کلیھ اع... « و

 باید ،قضاوت کنیم»  اصل مفیدیت«مبنای روابط انسانی را بر
تغییرات آن را در ھر سپس   وبطورعام طبیعت انسان رانخست 
نھ ای با خشکی ساده لوحا...  مطالعھ کنیم مراحل تاریخی یک از

 بویژه بورژوای انگلیسی را بھ مثابھ  جدیدبورژوای) بنثام(وی 
 بخش تبدیل - ھمان کتاب{»  معرفی می کندنمونھ انسان عادی

 .کیدھا از من استأ تمام ت}اضافھ ارزش بھ سرمایھ، زیر نویس
ھمچنین {. کیدھای نویسندگان را قید می کنمأاز این پس تنھا ت

مارکس در آنجا دیدگاه .  ھمکاریبخش» سرمایھ«نگاه کنید بھ 
  . }ارسطو و فرانکلین را درباره طبیعت انسان می آورد

گوید ھرگز این معنا را نمی دھد کھ گویا ی   آنچھ مارکس م
آن بیگانھ  جوامع طبقاتی از گذشتھ طبیعتی داشتھ و در انسان در

خواه بخودی خود  -  زیرا آنچھ بھ عنوان طبیعت عام.گشتھ است
اشکال   معرفی می گردد بیرون از-در قیاس با حیوانو خواه 

خود این اشکال خاص نیز تاریخی و  خاص وجود ندارد و
جوامعی کھ طبقات  ھمچنین این طبیعت در. است تغییرپذیر

  .وجود دارند، طبقاتی می باشد
 بطورکلی مقدمات نظریھ مارکس، بیگانگی ھای تولیدی - 4 

اما این نظریھ .  ھای معنویو توزیعی است و نتایج آن بیگانگی
رھایی جامعھ «نتیجھ سیاسی مارکس کھ . در ھمین حد می ایستد

و   آزادی کارگراناز مالکیت خصوصی و بندگی، شکل سیاسی 
 ».را بخود می گیرد) در نھایت آزادی کل انسانھا(
 کتابخانھ ھای -حجت برزگر تایپ -  مترجم ؟ -  کارازخودبیگانھ{

 طرح شده سیاسی   تنھا نتیجھ}مارکسکیدھا از أ ت11سیار ص
  .مقالھ است در

برعکس، دو » بیگانگی خود از«از دیدگاه نظریھ پردازان 
 یعنی بیگانگی از سرشت نوعی و بیگانگی از ،حلقھ معنوی

سرشت «دیگران  دارای اھمیت می باشند و مفھوم بیگانگی از 
وم تبدیل بھ مفھوم مرکزی و درواقع مھمترین مفھ» نوعی انسان

آنھا این حلقھ را اساس اندیشھ ھای فلسفی . این دیدگاه  می شود
؟  و تبدیل بھ !مارکس در نظر می گیرند» انسان باور«و دیدگاه 

وجھ مادی و اقتصادی این نظریھ کھ . مقدمھ تازه ای می کنند
مارکس بھ بسط آن کوشید و بھ مفھوم ارزش اضافی رسید، 

 نظر آنھا، جز برای یعنی جدا شدن محصول از کارگر، در
استناد سطحی و رسیدن بھ مفھوم مورد عالقھ شان، ارزش 

  . دیگری نداشت
دو .  مقدمات و نتایج دو جزء استدالل منطقی ھستند- 5

گاه ازمقدمات . جزیی کھ باید با یکدیگر وحدت داشتھ باشند
درستی، نتایج نادرست گرفتھ می شود و گاه برعکس مقدمات 

رو، سوای درستی یا  بھ ھر. یج درستنادرست است اما نتا
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ھر نظریھ در خور اعتنایی،  نادرستی مقدمات و نتایج، در
حرکتی منطقی از سوی مقدماتی معین بھ سوی نتایجی معین 

  .  وجود دارد
نھ بھ » بیگانگی خود از« اما مقدمات نظریھ پردازان - 6

گونھ ای معقول تنظیم می شوند و نھ بھ گونھ ای درچیده و 
این نظریھ مقدمات وجود  در. طقی بھ نتایج پایان می پذیرندمن

 اما از سوی ھواداران این نظریھ، نتایح بھ گونھ ای ،دارند
آشکار، بی پرده و روشن و بھ عنوان پیامد منطقی مقدمات بیان 

  .  نمی شوند
در واقع این نظریھ، پس از اینکھ از مباحث مارکس در 

رباره چگونگی بیگانھ شدن ، د»بیگانھ خود از کار«مقالھ 
بیگانگی از «محصول از کارگر حرکت می کند، بھ مفھوم 

این مفھوم را کھ از دید مارکس . می رسد» جوھر نوعی انسان
نتیجھ بیگانگی ھای مادی است، برجستھ می کند و » جوان«

اما از این پس . آنرا در مرکز مقدمات نظری خود قرار می دھد
ا بھ گونھ ای روشن و بر بستر ھمین بجای اینکھ نتایج خود ر

مفھوم، در زمینھ ھای گوناگون اقتصادی، سیاسی و 
ایدئولوژیک استنتاج کند، ھمین مقدمھ و برخی نکات پپرامون 

را در مقابل نتایجی ) جملھ بیگانگی کارگر از دیگران از(آن 
قرار می دھد کھ مارکس پس از گسست از نخستین دوره نظری 

زب کمونیست نقطھ عطف نھایی این گسست مانیفست ح(خویش 
بدان رسید؛ و پس از نقد و نفی نتایج اقتصادی و ) وجھش است

بویژه سیاسی مارکس، نتیجھ گیریھای دلخواه خویش را بھ 
 .عنوان نافی و ضد نتایج مارکس، آشکار می کند

 خود از کار« مارکس ھرگز از مباحث خود در مقالھ - 7
ازخود «کھ ھواداران نظریھ نتایجی را نگرفت » بیگانھ

اما این امر، امکان نتیجھ گیری ھایی را . می گیرند» بیگانگی
انسان شناسانھ  نفی نمی کرد کھ بویژه در مفھوم کلیدی و

مارکس خصوصیت .  پنھان بود»بیگانگی از سرشت نوعی«
ضد انقالبی این   رفرمیستی و-ضد تاریخی، اومانیستی، بورژوا

 اما نھ تنھا پیش از این 1. گسست آنمفھوم را شناخت و از
گسست، ھرگز بھ نتایجی کھ اینک ھواداران بیگانگی سعی می 

 بل .کنند بھ او نسبت دھند، یا بجای او استنتاج کنند، نرسیده بود
» بیگانگی«حلقھ مرکزی معنوی دیدگاه  برعکس، با گسست از

 کھ  نقطھ مقابل نتیجھ گیری ھایی بودَبھ نتایجی رسید کھ کامال
بنابراین پیروان این نظریھ . این حلقھ بھ عمل آورد  از،می شد

اثبات نتایج دلخواه خویش، آنھا را  با نفی نتایج بعدی مارکس و
   2.زورچپان می کنند» مارکس جوان«بھ 

انسان «مارکس » فلسفی«اساس اندیشھ : مقدمات - 8
از » ...دست نوشتھ ھا «است؛ در) طبیعت گرایی و(» باوری

پس جھان بینی فلسفی : نتیجھ. مفاھیم صحبت شده استاین 
چرا؟ و چگونھ این نکتھ ! نادرست است» ماتریالیسم دیالکتیک«

  از مقدمات باال نتیجھ می شود؟ 
بھ » ازخودبیگانگی« یکی از نظریھ پردازان "لوچیوکولتی"

این « انگلس بود کھ نخست َزیرا اوال: ما پاسخ می دھد
دست نوشتھ « کتاب َھ مارکس و دومان» اصطالح را بکار برد

دارد؛ » ناھمانندی«، با بینش فلسفی ماتریالیسم دیالکتیک »...ھا
   3 صحبتی نشده است و ھاکذا» دیالکتیک طبیعت«و در آن از 

 و ،بھ جای پرداختن بھ خود بینش! بھ این می گویند دلیل(
تضادھای آن با جھان بینی ماتریالیسم دیالکتیک، آسمان و 

  )؟!مان می بافندریس

دست نوشتھ «مگر مارکس حتی در ھمین کتاب : می پرسیم
نقد دیالکتیک ھگل و نقد فلسفھ «برای نمونھ در مقالھ (» ...ھا

در نفی )   در مقاالت دوره جوانیَو یا اساسا» ھگلی در کل
» ماتریالیسم« و» دیالکتیک«بنیانھای این نگرش فلسفی یعنی 

 نفی دیالکتیکاویھ مشخص یعنی صحبتی کرده است و از این ز
نفی و  علیھ ھگل) آلیستی ھگل نھ نقد دیالکتیک ایده و(

، علیھ فوئرباخ برخاستھ است کھ )و نھ نقد شکل آن(ماتریالیسم
امثال کولتی بکار نبردن این مفھوم را بھ نفع نظرات خویش می 

 گفتھ ھایی را کھ ،گیرند؟ و مگر چنین نیست کھ اگر قرار باشد
 وجود َمطلقا وجوه این جھان بینی، در آثار مارکس در نفی
، با آنھایی قیاس کنیم کھ بھ نفع آن وجود دارد، این بھ نفع ندارد

استنتاج این بینش فلسفی از آثار مارکس خواھد بود؟ و مگر این 
گونھ نیست کھ نزدیک ترین دوستش انگلس این استنتاج را 

رکسیست چون لنین و نموده و پس از او بزرگترین انقالبیون ما
مائو این نظام فلسفی و جھان بینی را پذیرفتھ و در مبارزه عملی 
طبقھ کارگر و میلیونھا انسان زحمتکش برای دگرگون کردن 

  جوامع خود بکار بستھ اند؟ 
نظریھ  بیشتر. ھ بیراھھ می رودبکولتی نیست کھ .این تنھا ل

فھوم ھمچنین مفسران اکونومیست م و(پردازان بیگانگی 
 تا ،بھ ھمین دلیل پیش پا افتاده استناد می کنند) »پراکسیس«

بگویند ماتریالیسم دیالکتیک سیستم فلسفی نادرست و یک 
 با این حساب، تنھا ابلیس می داند این مارکس 4.است» دگم«

بوده، » ماتریالیست«! ملعون چھ بوده و چھ دیدگاھی داشتھ است
  ؟!اتریالیسم دیالکتیک نبودهھم بوده، اما پیرو م» دیالکتیسین«

 اگر چھ کولتی بھ صراحت ماتریالیسم دیالکتیک را بدور 
 نگھ داشتھ َ، آن را ظاھرا»انسان باوران«  برخی از،می اندازد

و چنان با چیزھای دیگر درھم می کنند کھ دیگر تشخصی 
ی "رایا دونایفسکایا"چنین است آش شلم شوربای . نداشتھ باشد

بخشی از این زیر در . دن ھای عامدانھ اودرھم و مغشوش کر
  :بخوانید درک را

 در پس گفتار بر َمثال{ رد نکرد را ایده آلیسممارکس «
نقطھ  نگفت کھ دیالکتیک او درست ،»سرمایھ«چاپ آلمانی 

فیلسوف  - ھگل  نگفت کھ برای .... دیالکتیک ھگل است مقابل
 اما .عیت استآفریننده واق) یا ایده(پروسھ تفکر  -ایده آلیست
انتقال و استقرار  پروسھ تفکر چیزی جز) مارکس(برای او 

  و-و اگر این رد ایده آلیسم  پروسھ مادی در تفکر انسان نیست
ودن ایده و  دارای نقش بذھن و واقعیت، نھ رد نھ رد دیالکتیک

یید ماتریالیسم أ و نھ ت)یید ماتریالیسمأو ت( تفکر در تغییر واقعیت
 خود را دیدگاه فلسفیمارکس  }! نیست، پس چیست؟-مکانیکی

نام نھاده بود کھ » انسان باوری تمام عیار یا طبیعت باوری«
خود را از ایده آلیسم و ماتریالیسم متمایز می کند و در ھمان «

 حتی می توان گفت کھ 5» دو استحال حقیقت وحدت بخش ھر
ھگلیانیسم، و  و ایده آلیستی ترین فلسفھ ماتریالیستیمارکسیسم 

مارکسیسم و {» . استماتریالیستی ترین فلسفھ ایده آلیستی
  }70ص -آزادی

 بھ ایده آلیستی ترین َاین گنده گویی ھای انتزاعی عموما
و ) یا بھ مفھوم درست غیردیالکتیکی(فلسفھ غیرماتریالیستی 

یا بھ مفھوم درست غیر (ماتریالیستی ترین فلسفھ غیرایده آلیستی 
انسان « می انجامد؛ یعنی ایده آلیسم متافیزیکی یا )دیالکتیکی

 و ؛یسم مکانیکی یا  فلسفھ اکونومیسمبی مایھ، و ماتریال» باوری
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  "رایا دونایفسکایا" ھر دو دیدگاه متضاد، در گفتنی است کھ این
  .بھ وحدت می رسند» انسان باور«و بیشتر دارودستھ ی 

رات مارکس  کتابش در حالی کھ عبا84 ھمچنین در صفحھ 
را می آورد کھ » نقد اقتصاد سیاسی«از پیشگفتار مشھور کتاب 

 از جانب حتی جدی ترین مخالفین مارکسیسم بھ عنوان َعموما
  :شرح فشرده ماتریالیسم تاریخی پذیرفتھ شده است، می گوید

مارکس در اینجا ھگل را کھ بھ این گونھ روی سرش «
رار می دھد و از این ایستاده وارونھ می کند و روی پاھایش ق

 را ماتریالیسم دیالکتیکی، جھان بینی مارکسی تاریخرھگذر 
» اغتشاش«این  در  و اگر}66ھمانجا ص {».بوجود می آورد

با «:  ما را از آن بیرون می آورد،غریب شبھھ ای داشتھ باشیم
، عصر آگاھی ماتریالیسم دیالکتیکی از تاریخاین دیدگاه جدید 

  و اگر}84ص{ ».ک مرحلھ جدید جھانی رسیدپرولتری بھ ی
در پایان، کسی  در میان ما باورش شد کھ بینش تاریخی 

 نھ ماتریالیسم تاریخی، او را ؛مارکس ماتریالیسم دیالکتیک است
مارکس در آغاز کار از «: از این باور در می آورد و می گوید

 درک ماتریالیستی اش از تاریختمامی معانی ضمنی برداشت 
   }180ھمانجا ص{» .املی نداشتک

، جھان بینی مارکسی تاریخکھ  می داند " رایا دونایفسکایا"
.  استماتریالیسم تاریخینھ ماتریالیسم دیالکتیکی بل 

 را دیدگاه تاریخی می نامد تا ھم دیدگاه فلسفی دونایفسکایا
م آش شلھ قلمکارش و درھم کردنھای اغتشاش ایجاد کند، ھ

 و ھم از قید دیدگاه ماتریالیسم ؛عامدانھ اش، کمبود نداشتھ باشد
» انسان باوری«دیالکتیک بھ عنوان دیدگاه فلسفی بجای 

 را  برای کسانی کھ این بی مایگی ھاسفأت. مجعولش بگریزد
  .   رندمارکسیسم می گی» ژرف«بجای تفسیر 

) ؟!بویژه از سرمایھ دار(کارگر از دیگران :  مقدمات- 9
) بویژه سرمایھ دار(کارگر باید با دیگران . می شود» بیگانھ«
و » ارزش اضافی«پس بحث درباره : نتیجھ. شود» آشنا«
 در کشور ما امپریالیسم و(و ستم سرمایھ داران » استثمار«

 برجستھ کردن بھ کارگران و زحمتکشان و) حکومت ارتجاعی
رایا "ببینیم  ؟!است» ساده کردن اندیشھ مارکس«آن نادرست و 

  : چھ می گوید"دونایفسکایا
بنیان گذار تئوری ارزش اضافی  او را جھانمارکس کھ «

از پذیرش این افتخار سر باز می داند، این ویژگی را دارد کھ 
زیرا این تئوری  !)دونایفسکایا علیھ جھان؟ چقدر بامزه (.زد

بطور تلویحی در تئوری کالسیک ارزش مبتنی بر کار وجود 
بھ گفتھ مارکس کار جدید او این بوده است کھ نشان دھد . دارد

ارزش ھای اضافی می آفریند  چھ نوع کاری؛ ارزش و درنتیجھ
بدین سان او این تئوری را آشکار می . و از طریق چھ فرآیندی

  }138ص -و آزادی مارکسیسم {» .سازد
 کھ اشکال ،ده کنندگان نظرات مارکس گفتھ اندسا«  و

اقتصاد سیاسی کالسیک در ندیدن نابرابری برخواستھ از مبادلھ 
اگر . بوده است» مبارزه طبقاتیدرک «برابر، ناشی ازعدم 

رو برای  و این از آن فقط ھاست کھ جای در(لھ  فقط أمس
چنین بود، مارکس ھنگامیکھ از ) دونایفسکایا ایجاد می کند

جامعھ بورژوایی گسست، بھ جای اینکھ دو دھھ با سماجتی 
انعطاف ناپذیر بھ کند و کاو پیوندھای درونی دقیق میان اندیشھ 

بپردازد » بھ معنای دقیق کلمھ«و تولید، میان مقوالت اقتصادی 
 سرانجام شکل ارزش را بھ عنوان ویژگی مشخص سرمایھ و

برای اثبات . اشتاستخراج کند، تحلیل آنرا کنار می گذ داری

  ودر این نظام، تئوری مارکس درباره ارزش استثمار وجود
، انباشت سرمایھ و سقوط  نرخ سود، بحران ھا و ارزش اضافی

 - فلسفھ و انقالب{» . کفایت می کردَقانون کلی بیکاری، کامال
  }.کیدھا از من استأ ت،147-148ص 

: ستمتن زیرکانھ نگارش یافتھ است، اما نتایج روشن ا
سخن از . جھان نباید مارکس را بنیان گذار ارزش اضافی بداند

قاتی نباید نقش محوری ارزش اضافی و استثمار و مبارزه طب
منظور (» ساده کنندگان نظرات مارکس« و کسانی ؛داشتھ باشد

)   بھ مارکس وفادارندَ انقالبیونی است کھ عمیقا"دونا یفسکایا"
  6.ت انگشت گذارندبھ شمار می روند کھ بر این نکا

بویژه سرمایھ دار کھ او (کارگر از دیگران :  مقدمات- 10
کارگر باید با دیگران . بیگانھ می شود) است» انسانی«نیز 

کید بر أنتیجھ ت. شود» دوست« و» آشنا«) بویژه سرمایھ دار(
وجود تضادھای آشتی ناپذیر طبقاتی و تالش در جھت 

 توده زحمتکشان شھری رویارویی ھرچھ تیزتر طبقھ کارگر و
و روستایی با سرمایھ داران بزرگ، مالداران کت و کلفت  شھر 

 جھت گیری و دامن زدن بھ انقالبات قھرآمیز َو روستا و اساسا
. امپریالیسم و حکومتھای ارتجاعی امری نادرست است علیھ

ھرگونھ تالشی در جھت : نتیجھ نھایی پس از لغو نتیجھ مارکس
 کارگران و زحمتکشان با ارتجاع امری رویارویی انقالبی

بیگانگی کارگر از ذات انسانی «نادرست است و شکلی از 
) ؟!بھ این می گویند منطق! (بھ شمار می آید» خودش و دیگران

  :دونا یفسکایا گوش دھیم. بھ ر
کرده  بی خاصیتبورژوازی مدرن واژه انقالبی را چنان «

 ظلمت شب در رآمیزبراندازی قھاست کھ مترادف با چیزی جز 
 }150 ص- مارکسیسم و آزادی{» .نیست» توطئھ«یعنی یک 

زیرکانھ ای در پنھان کردن مقصود  پیچیده و این شیوه بیان
نخست از یک سو مقام انقالبی قائل شده برای بورژوازی . است

انقالب ھای «و نظام تولیدی سرمایھ داری کنونی بواسطھ 
 و این را }ویسندهن کید ازأت. ھمان ص{» تکنولوژیک

 و از سوی دیگر ؛؟ کردن واژه انقالبی بر شمردن!»خاصیت«با
با » انقالبی«عنوان کردن اینکھ ما با مترادف کردن واژه 

حال آنکھ . کرده ایم» بی خاصیت«آنرا » براندازی قھرآمیز«
 حتی نوع - انقالبی بودن حتی اگر تنھا با براندازی قھرآمیز

نمی شود » بی خاصیت«د، آنچنان  مترادف شو- بالنکیستی آن
 مھمترین خاصیت ھای خود را حفظ می کند؛ بلکھ یکی از

خاصیتی کھ البتھ برای انقالبی بودن و مارکسیست بودن کافی 
حال حاضر را یکی از » انقالب تکنولوژیک«برعکس، . نیست

خاصیت ھای انقالبی دانستن، بی تردید تبدیل واژه انقالبی بھ 
  . یعنی لیبرالیسم استییحد پذیرش بورژوا

انقالبی بھ عنوان یکی از معیارھای  پذیرش قھر و دوم
 معیار، و در عین حال نفی }ھمان ص{» نھ تنھا«انقالبی ولی 

در » توطئھ«ضمنی براندازی قھرآمیز با محدود کردن آن بھ 
یعنی آن را بھ حرکت بالنکیستی و ! و بھ بالنکیسم» شب«

در .  پیشاھنگ محدود کردنتوطئھ گرانھ از طرف یک حزب
غیر این صورت می توانیم بپرسیم کھ اگر یکی از دالیل انقالبی 

کھ نظم کھنھ فئودالی را با خشونت «بودن بورژوازی این بود 
 آیا ما کمونیستھا مجازیم کھ راه }ھمانجا ھمان ص{» افکندبر

براندازی قھرآمیز این نظام را پیشھ کنیم یا باید راه  خشونت و
 چھ پاسخی بھ ما "دونایفسکایا. ر"یگری  پیدا نماییم؟ ببینیم حل د

  :می دھد
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 روزگار است کھ ھیچ کس با این مفھوم یعنی مایھ تعجب«
 سرمایھ داری بھ اندازه راه حل انسانی برای تضادھای اقتصادی

 چنین شدید مبارزه نمی »احزاب پیشاھنگ«این باصطالح 
   }94 ص- ھمانجا  {».کند

راه حل انسانی برای تضادھای اقتصادی ! خوبھ، خوبھ
 تضاد ھای "دونایفسکایا. ر"از نظر  گویا! (سرمایھ داری

سیاسی وجود ندارد و اگر وجود داشت یا داشتھ باشد دموکراسی 
بورژوایی آنھا را حل کرده یا حل می کند تنھا تضادھای 

و » انسانی«اقتصادی وجود دارد کھ آنھم با مبارزه اقتصادی 
 بدنبال آن، بیرون َو حتما!) نھ زدن حل می شود؟چا چک و

پس  این ھمھ داد ! »انحراف« آوردن سرمایھ داری از اشتباه و
و » مطلق«غلت زدن در انتزاع  و ھوارھا، تئوری بافی ھا و

بی . ھگلی برای ھمین است» نفی در نفی«دراز گویی در باب 
خود «  تحت عنوان دفاع از"دونایفسکایا. ر"دلیل  نیست کھ 
بھ گونھ ای یکسویھ و نادرست علیھ » جنبی پرولتاریا

) السال زیر پوشش نقد پردون، بالنکی و(روشنفکری رادیکال 
غیرمستقیم بر ضد تئوری انقالبی و نظرات   و در واقع  بطور-

  : موضع می گیرد-خود مارکس و نظریھ حزبیت لنین
 کرد؟چھ باید ھمچنین لنین ھیچ اشاره ای بھ نقدش بر ... «

بھ این گونھ، او دوازده سال انتقاد . سند عمده ی سازمانی نکرد
کید می کرد أکھ در جریان آن ت) ؟(! از خودی را نادیده گرفت

بلکھ !) امر عامی نبود! ھبل! اوه(نھ امری عام چھ باید کرد؟ 
لھ تاکتیکی انقالبیونی بود کھ در روسیھ تزاری کار می أمس

نقدھای « :و در یادداشت ھا 7} 198ص -  ھمانجا{» کردند
 در  مرکزیت گرایی و پیش آھنگ باوری لنین از مفھوم بسیار

جریان تکامل مارکسیسم در روسیھ بھ صورت جزوه ای با 
 }213ص{» در روسیھ انتشار یافتدوازده سال عنوان 

پیش آھنگ باوری و مرکزیت  از» نقدھای بسیار«مھمترین این 
 است کھ شاخھ بھ سمتی بیش از گرایی عبارت از این گفتھ لنین

  !حد خم شده بود و الزم بود آن را بھ سوی دیگر خم کرد
 چنین وظیفھ ای "دونایفسکایا. ر"بدین سان شگفت نیست کھ 

الزم است کھ فلسفھ ھگلی را از قید بار «: را پیشنھاد می کند
روشن سنگین سنت دانشگاھی و فخر فروشی و کلبی مسلکی 

 چرا کھ در غیر این صورت خود ،ازیم رھا سفکری رادیکال
 }71ص { »قرار خواھیم داد  تعفن کمونیسمرا در معرض

  ).از من استکیدھا، جمالت وعالمات داخل پرانتز أتمامی ت(
طراوت با تازه و ،اکونومیسم امپریالیسم وبرای کسی کھ 

آن را تا مغز » عطر«و گنداب نباشد و او » تعفن«باشد و 
، البتھ ھیچ عجیب نیست کھ کمونیسم استخوان خود فروکشد

باشد و مشام گندیده او ھرگز نتواند رایحھ خوش و دل » تعفن«
 .انگیز آن را احساس نماید

انسان در . کارگر از خودش بیگانھ می شود:  مقدمات- 11
 خود انسان از. کلیت خود، از خویشتن خود بیگانھ می شود
ی جز تالش در بیگانھ امروز، در یک ھمبستگی نوعی، چاره ا

خویش و یگانگی با انسانھای » جوھرانسانی«راه بازگشت بھ 
دیکتاتوری (پس دیکتاتوری پرولتاریا : نتیجھ! دیگر ندارد

زیرا چگونھ انسانی . نیز نادرست است) دموکراتیک پرولتاریا
 می تواند بر انسانی دیگر دیکتاتوری ،است» انسان باور«کھ 

» انسان باوری«کھ با ذات  ،دموکراسی است! اعمال نماید
حزب کمونیست  ...مگر ندیدید چھ شد و... و ! ھمخوانی دارد

با غصب حکومت طبقھ کارگر چھ بالیی بر سر کارگران آورد 
  8) ؟!بھ این می گویند استنتاج از مقدمات (...

لھ در تضادھای أو فھمیدیم کھ برای شما مس! دیدیم!  آری
ای روساخت سیاسی و ساخت اقتصادی سوسیالیسم، تضادھ

ھمچنین تضادھای میان این دو ساختار و  ایدئولوژیک و
نتایج  ایراد از. چگونگی قوانین فرآیند تکامل آنھا نھفتھ نیست

نھ بدنبال ! است» منحرف«و بھ ھمراه او لنین » پیر«مارکس 
حزب باشیم، نھ انقالب کنیم و نھ حکومت طبقھ کارگر را 

بر » مارکس جوان«ن است کھ بھ تشکیل دھیم؛ بھترین راه ای
 ؟ !گردیم، ھنگامی کھ ھنوز بھ این نتایج نرسیده بود

 کھ بی -  این نظریھ، نتایج واقعی خود راھ بدین گون- 11
روشن  نھ بھ گونھ ای منطقی، مثبت، بی پرده و - گمان نادرستند

عنوان نتیجھ مقدمات خود، بلکھ بھ گونھ ای منفی و با نفی و ب
یا در تاریکی و سایھ  مقدمات نظریات مارکس ونتایج اساسی 

  .     کندی آنھا، آشکار مقرار دادن 
  تمامی داد و ھوار پیروان نظریھ بیگانگی بر سر مقالھ- 12

نھ بھ این دلیل است کھ در این مقالھ  » بیگانھ خود کار از«
مطالب روشنتر از نوشتھ ھای دوران پختگی مطرح شده است، 

لیل است کھ در این مقالھ مطالب گنگ تر بل برعکس بھ این د
نھ بھ این دلیل است کھ در . از دوران بعدی مطرح شده است

صورتی کھ در نظر گرفتھ  این مقالھ نکاتی وجود دارد کھ در
. گرددی انقالبی خود تھی منشود مارکسیسم از روح مبارز و 

کنند کھ ی ت بھ این دلیل است کھ آنھا سعی مبل برعکس درس
ن مقالھ چیزھایی را بیابند تا مارکسیسم را از روح مبارز در ای

  .انقالبی خود تھی کنند و
بدینسان نظریھ پردازان بیگانگی مرکز ثقل توجھ را از 
نتایجی کھ مارکس در تکامل خویش بھ آن رسیده بود بھ  دوره، 

کشانند کھ مارکس ھنوز بھ این نتایج  ی بویژه مقالھ ای مکتاب و 
   .نرسیده بود

  
  :یادداشتھا

 ؛ می رودَدایما بھ بیراھھ کتابش،   در"کوالکوفسکی" ھر چند - 1
 روح کتاب  مخالفَکند کھ کامالی اما گاه بھ نکات درستی اشاره م

جوھر « مانند نکتھ زیر کھ درباره برخورد مارکس بھ مفھوم. اوست
 دیگر عباراتی 1844 پس از سال بی شک« :است» نوعی انسان

آشتی جوھر و «و » عی انسان توسط انسانبازیافت جوھر نو«چون 
) »خود بیگانگی از« مرکزی و کلیدی نظریھ ی یعنی مفاھیم (»وجود

و پس از اشاره بھ مجادلھ » توان در آثار مارکس یافتی نمرا 
و شرح این کھ این سوسیالیستھا » سوسیالیست ھای حقیقی« مارکس با

بھ عمل « تند ودانسی لھ کل بشر مأحرکت بھ سوی سوسیالیسم را مس
» ھمھ ی طبقات اجتماعی، و نھ پرولتاریا و منافعش، دل بستھ بودند

نیت و چون تصویر در مجموع مثبتی از . این عبارت درست نیست(
من بخش ھای . کندی ترسیم م» سوسیالیست ھای حقیقی« خواست

 ، در»مانیفست« مھم گفتھ ھای مارکس و انگلس درباره آنھا را در
اما « :نویسدی م) ام نوشتھ، در یادداشتھا آوردهقسمت دوم این 

توان ی محض آن کھ یقین پیدا کرد کھ سوسیالیسم را نم بھمارکس 
کھ »  انسانگرایانھ یا انسان باورانھ« (دوستانھاز راه عواطف بشر 

ھمھ از و   فرقی با ھم ندارند و ھم مروج آنست"کوالکوفسکی"خود 
صورت  و در ؛ طبقاتی و باید بھ آشوب مبارزهساخت )یک قماشند

، مفھوم »صورت نیاز در«این ( .توسل جست قھر انقالبی بھ نیاز
داند کھ جامعھ نو ی نرا مامایی مآ از دید مارکس، کھ قھر انقالبی را

گذار . کندی کشد، بشدت کمرنگ می را از دل جامعھ کھنھ بیرون م
 و قانون تحول و تکامل قاعده ،»قھرانقالبی«با  بھ نظامی واالتر
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جھان، استثنایی بر این قاعده  در حال حاضر در. بارزه طبقاتی استم
آن گاه دیگر استفاده از عباراتی را کنار گذاشت کھ از .) وجود ندارد

رسید یا از آنھا ی آنھا بوی اندیشھ ھمبستگی طبقاتی بھ مشام م
آمد کھ با تغییر آرمانھا و احساساتی کھ ورای خصومت ی چنین بر م

جریانھای اصلی {» .را تغییر داد توان جھانی طبقاتی اند م
 -  نشرآگاه -مترجم عباس میالنی  -  کوالکوفسکی  لشک- مارکسیسم

   }314ص 
ھر چند این نقد، جامع و ژرف ! احسنت بر کوالکوفسکی چیزفھم

 باید -  این صفحھ کتابش  حداقل در-نیست اما ھمین ھا را ھم کھ گفتھ 
 نیست این جمالت را مقایسھ کنیم با بد. او سپاسگزار باشیم کلی از

 کتاب کھ وی بد جوری 315گفتھ ھای او در بند بعدی و در ص 
 یا خودش را بھ -گویا او روشن نیست . کندی مسائل را قاطی م

 کھ آن مفاھیمی کھ در حال نقد آن از دیدگاه - زندی ناروشنی م
» نگیبیگا خود از«مارکس است ھمان مفاھیم معنوی و کلیدی نظریھ 

از کارگر  »بیگانھ شدن محصول« اقتصادی یعنی »بیگانگی«. است
بخش  در. تفتکامل یا» استثمار« و» ارزش اضافی« بھ نظریھ ی

بھ اشاره خواھیم دید کھ این » نکاتی درباره یک کتاب«دو 
اقتصادی » بیگانگی« کمونیست چھ ارزشی برای َسابقا» پروفسور«

  !  استکردهین خصوص نکھ در اھا ی یوده گویبقائل است و چھ 
بی « :»انسان باوران« و دستھ ی این ھم یکی دیگر از دار و
 کھ دیدگاھھای خود را چھ در نوشتھ - مارکس در دوران پختگی شک

از  ھا و چھ در فعالیت خود طی سی و نھ سال بھ تفصیل بیان کرد،
 نوشتھ ھای اولیھ اشھگلی در ) غیر صریح چطور؟( َزبان صریحا

او در این نوشتھ ھا ) قط زبان؟ و نھ بھ ھمراه آن محتوی؟ف( دور شد
وحدت « ھگلی) ؟(!تکامل توانمندی ھای واقعی بشر را با اصطالح

 »و وجود) یا ذات( آشتی جوھر «یعنی ھمان (»اندیشھ و ھستی
 مارکسیسم و{» .توصیف کرده بود) ش کمتر کال"کوالکوفسکی"

... تضوی و فریدا آفاریترجمھ حسن مر -  رایا دونایفسکایا- آزادی
کیدھا از من أت  عالمات داخل پرانتز و- 89ص  -1385دیگر  نشر
 مگر این. توصیف نکردیعنی دیگر با این اصطالح  } .است

ھگلی و » خود بیگانگی از« نظریھ محتوی اصلیحاوی » اصطالح«
  نیست؟»  انسان باوری«

آیا :  پرسشی مھم نیز در خصوص این گسست مطرح است- 2
و » بیگانگی خود از«رکس با گسست از برخی مفاھیم ھگلی چون ما
ھگل، نیز گسست » دیالکتیک« ، از»آشتی یا وحدت ذات و وجود«
مارکس نظریھ ی دیالکتیک ھگل را، سره از فلسفھ !  خیرکند؟ی م

گاه  یک مدرس گاه پرافاده و بافی ھای یک فیلسوف ایده آلیست و
 مطلق، ایده مطلق،(عرفانی فضل فروش دانشگاھی، سره از وجوه 

و برخی بدآموزی ھای خود این دیالکتیک، بویژه در زمینھ ...) 
ھگلی، بگونھ ای ماتریالیستی  » نفی در نفی–مفھوم سنتز یا ترکیب «

قانون مطلق مارکس . بردی در تمامی پژوھش ھای بعدی خود بکار م
ھ سرمای(»  دیالکتیکھر نوعمنشاء « کھ او آنرا ،»تضاد ھگلی«

» بازتاب عینیت« و) بخش روند انباشت سرمایھ، زیر نویس
داند و تمامی اشکالی کھ ی م) سرمایھ، پیشگفتار بر چاپ دوم آلمانی(

گیرد را، نھ خودسرانھ و بھ مثابھ یک کاربرد ی این قانون بخود م
 و خارجی صرف، بل بھ مثابھ تکوین تضادھای درونی صوری
، بگونھ ای درچیده، منطقی )ھ داریروابط تولید سرمای( زنده واقعیت

خالف آنچھ اغلب بنابراین بر. دھدی و تاریخی، مورد انکشاف قرار م
 ھمھکھ  )  آشکار و تھوع آور،مغلطھ ای است و( شودی گفتھ م

تیک ھگل را نمی پذیرند، دیالک» د بیگانگیخو از«کسانی کھ نظریھ 
الیترین و سره ع توان گفت کھ دیالکتیک ھگل دری را قبول ندارند، م

نھ وراجی کردن درباره آن، ( بکار بست عملی آنخود، و  ترین شکل
تخریب آن  پاره پاره کردن، نصف و نیمھ کردن، درھم کردن و

...)   و"جان ریز"، "رایا دونایفسکایا"بوسیلھ فریب کارانی چون 
بوسیلھ کسانی حفظ شد و در عمل نیز تکامل داده شد کھ بھ ھیچ رو 

و فلسفھ ضد » خود بیگانگی از« رفرمیستی -  ورژوای ب نظریھ
  .تسھ تونگ قبول نداشتند؛ یعنی لنین و مائورا» انسان باوری« انقالبی
مجموعھ مقاالت دوره جوانی   بر"لوچیوکولتی" خالصھ مقدمھ - 3

 -  مارکس»  فلسفی-دست نوشتھ ھای اقتصادی«  کتاب-  مارکس
در ضمن . 25 و 17 صفحات -  نشر آگاه- مترجم حسن مرتضوی

لفھ ھای اساسی مارکسیسم یک روش قدیمی ؤنامیدن م» اصطالح«
بینی و نظام فلسفی ماتریالیسم  کولتی جھان. رویزیونیستھاست

 "کائوتسکی" ھمچون }17ص{.نامدی م» اصطالح«دیالکتیک را 
. نامیدی م» اصطالح«را » دیکتاتوری پرولتاریا«تجدید نظرطلب کھ 

. ن{. ، یکی از سھ کشف اساسی خود خواندیعنی آنچھ مارکس آنرا
: ک. ن{ ھمچنین } لنین– انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد: ک
   }پیوستھای ھمین نوشتھ در»  نکاتی در باره یک مقدمھ«

 ؛ چرا کھ بخشی از»بیگانگی« گویم بیشتر نظریھ پردازانی  م- 4
» رآش شلھ قلمکا« چیزھای زیادی در ھستند و» درھم کننده«آنھا 

 نویسنده کتاب "رایا دونایفسکایا"د کسانی چون نچنین. ریزندی خود م
ترجمھ شده بوسیلھ حسن  {»مارکسیسم و آزادی« و» فلسفھ و انقالب«

جان ریز نویسنده   و}1385 –  نشر دیگر- مرتضوی و فریدا آفاری 
بطور کلی این گونھ نظریھ پردازان، در نفی . »جبر انقالب« کتاب

قالبی مارکسیسم و ضدیت با کمونیسم، کم و کسری از وجوه اساسی ان
بقیھ ندارند و تا  آنجا کھ بیگانگی از ذات نوعی را، در مرکز نظرات 

ھرچند ( کنندی را موعظھ م» انسان باوری«دھند و ی خویش قرار م
آن را با آب و رنگ ھا و شکلھا ی خاص وتفاسیر متمایزی  نمایش 

تا  اما صرف نظر از خطوط کلی و. کنندی تفاوتی با بقیھ نم) دھند
ی آنجا کھ اینان مارکس و مارکسیسم را مورد بررسی و تفسیر قرار م

نوشتھ ھای اینان پذیرش  در. شودی دھند، آش شلھ قلمکاری پختھ م
ارزش . نظریھ بیگانگی، با پذیرش دیالکتیک ھگل درھم می شود

خود  از«تسلط و فشار  استثمار نظام سرمایھ داری زیر اضافی و
دچار خفگی شده و بھ  »انسان باوری«یا » بت وارگی« ،»بیگانگی

 َمثال(از یک سو اشارتی بھ نظرات رفرمیستی . شودی حاشیھ رانده م
از سوی دیگر . شودی م) در کتاب جان ریز بھ برنشتین و کائوتسکی
  یعنی نفی قھرانقالبی و،آنچھ ھستھ و مرکز ثقل این رفرمیسم است

در مورد کائوتسکی در کتاب  َمثال(کتاتوری پرولتاریا بویژه نفی دی
گیرد، اھمیت الزم بھ آن داده نشده و یا ی ، در سایھ قرار م)ریز. ج

) در حد یکبار(اشاراتی  از یکسو. آیدی آن بھ میان نم  سخنی ازَاصال
، بھ قھرانقالبی و )کتاب جان ریز(  صفحھ ای500در کتابی 

اما تنھا برای ارضاء و فریب ذھن ، شودی دیکتاتوری پرولتاریا م
؛ »دیدید ما از این قضیھ ھم صحبت کردیم«خواننده ساده دل و اینکھ 
ن یعنی آتاتوری پرولتاریا در اشکال مشخص اما از سوی دیگر بھ دیک

دھند و ی  دشنام م،توانندی شوروی زمان استالین و چین مائو تا م
 دیگری بھ جای آن پیشنھاد البتھ بی آنکھ دیکتاتوری پرولتاریا از نوع

  .کنند و راه رسیدن بھ آن را بازگو نمایند
در نقد فلسفھ » انسان باوری« و» طبیعت باوری«  دو مفھوم - 5

 بھ میان می آید و» احیای مذھب و یزدان شناسی«ھگل و در مقابل 
جھان «( »طبیعت«، توجھ بھ »نقادی مادی« شکلھای بیاننخستین 
 و» آسمان«مقابل توجھ بھ در) »ی موجودعینی یا تجرب -  واقعی

 - عینیانسان «( ،»انسان« ھمچنین توجھ بھ ھگل و» یزدان شناسی«
» انسان انتزاعی« درمقابل) » انسان جسمانی- واقعی و حقیقیانسان 

تبدیل معنای مورد نظر مارکس بھ فلسفھ . است» اندیشھ انتزاعی«یا 
سفھ ای غیرطبقاتی یک ای در مقابل ماتریالیسم و دیالکتیک و یا فل

ھمین مقالھ، درباره خدمات فوئر باخ  مارکس در.  شیادی محض است
 »علمی واقعیبنیان نھادن ماتریالیسمی راستین و «: نویسدی چنین م

 را ھگل روشن است کھ مارکس دیالکتیک َضمنا). کید از مارکسأت(
 در ادامھ جملھ ای کھ در متن. دیالکتیک را نھ نفس ،کندی نقد م

ھمچنین شاھد آن ھستیم کھ « .خوردی آوردیم، این عبارت بھ چشم م
بھ درک  ، قادر)در مقابل یزدان باوری(  باوریطبیعتچگونھ فقط 
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کلمات داخل ( ».است) »تاریخ واقعی آدمی« و(  جھانفرایند تاریخ
 در َو کال( تمامی آنچھ در بند پیش از این بند)  از من استپرانتز
د، در ایدئولوژی آلمانی و آثار بعدی انکشاف یافتھ شوی گفتھ م) مقالھ

بررسی و تحلیل این مقالھ و چگونگی تکوین . شودی و تکامل داده م
 دیالکتیکی و تاریخی آن در آثار بعدی مارکس، -عناصرماتریالیستی

  .نیاز بھ نوشتھ ی جداگانھ ای دارد
 ر کھ انگلس د، البتھ تئوری ارزش اضافی تاریخ خود را دارد- 6

 کھ خود را "رود برتوس"در تقابل با (مقدمھ ای بھ جلد دوم سرمایھ 
. شرح  کوتاھی از آن بدست داده است) داندی بنیان گذار این تئوری م

 و "آدام اسمیت"این تئوری در نزد پیشینیان مارکس ھمچون 
اما نھ بھ  ،تنی چند از اقتصاد دانان انگلیسی وجود دارد  و"ریکاردو"

شکلھای بروز خاص آن و تحت   بلکھ در؛حت این نامشکل عام و ت
مارکس بھ . »نفع«و » مالیات« ،»بھره« ،»سود«نام ھایی چون 

 کار –آن را با نام ارزش اضافی  پردازد وی استنتاج شکل عام آن م
ھمچنین نقش این تئوری در اقتصاد . کندی اضافی، شفاف و روشن م

تصاد کالسیک قابل مقایسھ مارکسیستی  بھ ھیچ وجھ با نقش آن در اق
چیزی  بھترین«: خود مارکس در خصوص کتابش و اما نظر. نیست

) و تمام درک فاکت ھا براساس آن قرار دارد(  کھ در کتاب من است
حسب اینکھ   برصفت دوگانھ کار از فصل یکم، َاین است کھ اوال

بصورت ارزش مصرف یا ارزش مبادلھ بیان شده باشد، برجستھ 
 مستقل از شکلھای ویژه ،تحلیل اضافھ ارزش َثانیا ست وگردیده ا

در اقتصاد سیاسی .... ، مانند بھره، مالیات بر درآمد زمین وغیره آن
 ،شودی کالسیک تحلیل اشکال خاص کھ پیوستھ با شکل عام مشتبھ م

  تاریخ- مارکس نامھ بھ انگلس{» .دھدی یک نوع ساالدی بدست م
 ھمچنین بنا بھ نظر }پیوست ھا -» سرمایھ« در 1867 اوت 24
. » استآموزش مربوط بھ ارزش اضافی بنیان تئوری مارکس«: لنین

 باید لنین را "دونایفسکایا .ر" } سھ منبع و سھ جزء مارکسیسم- لنین{
، بطورکلی. بیانگارد» ساده کنندگان نظرات مارکس« نیز، جزو

ی اقتصاد سیاسبھترین چیز، مساوی با مشخصھ و وجوه تمایز 
ھستھ اصلی و .  استاقتصاد سیاسی کالسیک نسبت بھ مارکسیستی
 آموزش این اقتصاد، ھمانا  تئوری ارزش اضافی است پایھ و اساس

کھ نھ تنھا چگونگی ایجاد آن در عرصھ تولید و تبدیل آن بھ سرمایھ 
عرصھ گردش و  شکلھای سھ گانھ در بل حرکت بعدی آن در

توزیع  نھایی آن، بوسیلھ  توسط  وچگونگی تبدیل آن بھ سود و سود م
 بخش نخست گفتھ "دونایفسکایا. ر"البتھ . شودی مارکس بررسی م

 اما از بخش دوم ،وردی آ کتابش م135مارکس را در صفحھ 
 ی در جای دیگر کتابش»درھم گو«  اینَضمنا. کندی صحبتی نم

  . نامدی م» محور«و » نکتھ اصلی«ارزش اضافی را ) 172ص(
ساده کنندگان « مارکس درباره مبارزه طبقاتی کھ این ھم نظر
نھ کشف و اما در باره خود بگویم، «: آنند پیرو» نظرات مارکس

، از خدمات من نیست وجود طبقات و نھ کشف مبارزه میان آنھا
 ومدتھا پیش از من مورخین بورژوازی تکامل تاریخی این مبارزات 

» .ت را بیان داشتھ انداقتصاد دانان بورژوازی تشریح اقتصادی طبقا
انگلستان را بطور «  و}"وید میر"مارکس بھ 1852 مارس 5نامھ {

آن مربوط بھ دوره ای است کھ ھنوز مبارزه  علم اقتصاد. مثال بگیریم
آخرین نماینده بزرگش در این علم . طبقاتی توسعھ نیافتھ است

س اسا  برَعالما است کھ باالخره پایھ تحقیقات خود را "ریکاردو"
تضاد منافع طبقاتی، بر اختالف بین مزد و سود و بھره مالکانھ قرار 

نوامیس طبیعی  این اختالف را یکی از  ولی با کمال ساده لوحیداد
سرحد غیر قابل  دیگر علم اقتصاد بورژوایی بھ اینجا . دانستاجتماع
 گفتار چاپ دوم  پی-   مارکس-  سرمایھ {». خود رسیده بودعبور

 در پایان 2 نگاه کنید بھ نکاتی درباره یک کتابھمچنین } 1873
   یعنی"دونایفسکایا" مورد عالقھ َی ظاھرا لھأدرباره مس. ھمین نوشتھ

و نقش آن در تمایز اقتصاد مارکسیستی از اقتصاد » شکل ارزش«
  . سخن خواھیم گفت» شیء وارگی« مقالھ بورژوایی، در

سخ دادن بھ خواھد پای  حوصلھ مَواقعا!  چھ درھم کردنی- 7
 اینکھ َمثال. البتھ برخی قسمتھا عام نبود!  درھم کننده"دونایفسکایای"

امکان  در تشکیالت انقالبی در روسیھ بھ دلیل سرکوب شدید پلیس،
ولی در آلمان، بھ دلیل وجود آزادی نسبی این . رعایت دمکراسی نبود

تبدیل « اما پیوند تئوری انقالبی با جنبش خودبخودی،. امر ممکن بود
، تشکیل حزب »تئوری انقالبی با نفوذش در توده ھا بھ نیروی مادی

لھ تاکتیکی انقالبیون أ نھ مس،پیشرو انقالبی، البتھ امری عام بود
بدون اینھا پیروزی امر انقالب و حفظ کردن قدرت در ھیچ . روسیھ

  .کجای دنیا ممکن نیست
دیکتاتوری « گفتنی است کھ تمامی نظریھ پردازان بیگانگی با - 8

. کنندی  اما مخالفت خود را بندرت  آشکارا بیان م،مخالفند» پرولتاریا
مارکس، نظرات » نقد برنامھ گوتا«این نظریھ پردازان را، با کتاب 

لنین، » دولت و انقالب«انگلس در باره دیکتاتوری پرولتاریا و کتاب 
ی حرف م» دموکراسی پرولتاریا«  از"دونایفسکایا". کاری نیست

او پس .  بی آنکھ از دیکتاتوری پرولتاریا سخنی بھ میان آورد،زند
اشاره کرده و بجای » نقد برنامھ گوتا«بھ ) 198ص( گفتار کتابش

بررسی مھمترین و مشھورترین نتایج و آموزشھای آن، در زمینھ دو 
فاز نظام کمونیستی و لزوم دیکتاتوری پرولتاریا برای فاز نخست، بھ 

 رفتھ و ضمن گرفتن ژست انقالبی در باب نظر لنین ناگاه سراغ لنین
در باره خرد کردن دولت، یکباره، بررسی آموزشھای این کتاب را بھ 

  ؟ !کندی نقد لنین تبدیل م
  

 -  نکاتی در باره کتاب جریانھای اصلی در مارکسیسم
   بخش دوم-  مترجم عباس میالنی- "لشک کوالکوفسکی"نوشتھ 

  
 در "لشک کوالکوفسکی"ھای یھوده گویی بتجزیھ و تحلیل مفصل 

 از) ھمین بخشی کھ در زیر بھ آن اشاره کرده ایم حتی در(کتابش 
اما توجھ بھ برخی نکات در ارتباط با آن قابل . حوصلھ ما خارج است

  :  کید استأت
گیرد ی  بجای چیزھای با ارزشی کھ از مارکس م"کوال کوفسکی"

  :ردگذای چیزھایی بی ارزشی را بھ او وا م
این اندیشھ را از ھگل و کانت  مارکس بھ شیوه ی خاص خود،«

، در یگانگی وجود و جوھر وحدت کامل انسانبرگرفت کھ در تاریخ، 
 خود یا رفع باصطالح از( و در رفع حالت عارضی حیات انسانی

اینجور چیزھا  مارکس از) 467ص(؟ !!».رسدی بھ اوج م) بیگانگی
وقتی اندیشھ مارکسیسم ... ؟!العاده چقدرفوق! اوه !ھم گفتھ بود؟

شود و یا بوسیلھ مثالھای ی ضمیمھ تاریخ اندیشھ عرفانی و مذھبی م
ی از این بھتر نم گیرد،ی محاصره قرارم این تاریخ، در از مداوم

  !توان گفت
» استثمار« و» ارزش«  ھمچنین نگاه کنید بھ بخش نقد -   ارزش

از جھت حماقت یک کھ ) 382 - 392ص  - 1 جلد(ھمین کتاب  در
 ھمچون "کوالکوفسکی ".آکادمیسین دانشگاھی بسیار خصلت نما است

در رد  ضعیفی امپریالیست استدالالت - یک مورخ ناموفق بورژوا
 مشھور با "برنشتین"دید کسانی چون  گاه حتی از(نظریھ مارکس 

از «د ارزش او بھ نق. کندی م بازگو) لحنی موافق و گاه از دید خودش
غیر قابل «و) 382ص( »جنبھ نامناسب بودنش برای تحلیل تجربی

توان ارزش ی نم« :گویدی م  وکندی اشاره م »اندازه گیری بودن آن
ھمان ( ».ھیچ کاالیی را بھ واحد ساعات کاراجتماعا الزم بیان کرد

نھا چیزی است کھ ارزش عات کار تسا«او این نظریھ را کھ )  ص
 داند و آنرای تولید سرمایھ داری نم» قانون«  را» آفریندی م
تجربی سرانھ کھ قابل اثبات نیست و برای توصیف تعریفی خود«

پی  در و) 384ص( داندی م» خوردی پدیده ھای اقتصادی بدرد نم
ارزش « است کھ بھ نظریھ ارزش مارکس معتقد» امتیاز دادن«

اقتصاد سرمایھ داری نیست بلکھ نقدی است  ارکردتوضیح چگونگی ک
ی م«و ) 386ص( »سوژه بر انسانیت زدایی از ابژه و الجرم از
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بقول ژورس نوعی ( یا انسان شناسی فلسفیتوان آنرا نوعی 
) کیدھا از من استأ ت- ھمان ص( »دانست) مابعدالطبیعھ اجتماعی
انش مصون این چنینی دشمن» امتیازات« شر ابلیس، مارکس را، از

  ! بدارد
کار انسان تنھا سرچشمھ ارزش « او این حکم را کھ - کار-ارزش

وی . بیندی نم» دلیلی بھ ھمراه آن« دانستھ و» خود سرانھ«، »است
البتھ بر ( معلوم نیست« :پرسدی با سفاھت شگفت انگیزی م

کھ چرا وقتی زارعی برای خیش زدن زمین خویش از ) کوالکوفسکی
 آفریند،ی م) ؟(!  خود زارع ارزش تازه ای،کندی مه یک گاو استفاد

عجیب است کھ وی بھ ( اما گاو کاری جز انتقال بخشی از ارزش خود
؟ و !تواند ارزش را بطور تجربی تحلیل کندی رسد می گاوھا کھ م

بھ محصول ) گذاردی فرق م» تازه«و ارزش » پیشین«رزش بین ا
گوییم زارعان ی را م بھ عبارت دیگر چ)387ھمانجا ص( ».کندی نم
کارخانھ  و چرا زارع صاحب زمین و نھ کارگر بدون ابزار تولید در(

کھ یا ابزار تولیدند (  ولی گاوھا،آفرینندی ارزش تازه ای م) بدون گاو
؟ غریب است کھ چرا سرمایھ !دنینارزش تازه ای نمی آفر)  ماده خامیا

آورند و ی  بھ سوی کشاورزی، بھ صنعت ھجوم مداران بجای ھجوم
ی گاو ترجیح م  تراکتور را بر،نھا ھم کھ در کار کشاورزی ھستندآ

آدام " بوسیلھ َکراتھا کھ بعضااو تمایل دارد بھ مباحث فیزیو. ددھن
کارگر را کھ جزء سرمایھ متغیر است   بازگردد و، تکرار شد"اسمیت

و نھ تمام وجود خود را بلکھ نیروی کار ارزش آفرین خویش را بھ 
فروشد با دام ھای کاری در یک ردیف قرار دھد کھ ی کاال معنوان 

جزء سرمایھ ثابت ھستند و با تمامی ارزش صرف شده در تولیدشان 
 و چیزی بیشتر از آنچھ کھ ،شوندی بھ عنوان کاال خرید و فروش م

 بھ  . ک.ن (.کنندی یدشان صرف شده  بھ کاال اضافھ نمدر تول
 روند کار و -  جلد یک- ندری اسک. ترجمھ ا - سرمایھ - مارکس

بویژه زیر  187 و 186  ص- 2  جلد -روند ارزش افزایی 
  )187نویس

سرمایھ ارزش نمی « خواستھ بگوید کھی و اگر چھ مارکس م
سرمایھ، در مقام «چون اعتقاد داشت کھ ) 388 ھمانجا ص( »آفریند

 یک نیروی سازمانده، نیروی بارآور کار را بھ مقدار قابل مالحظھ
گفت کھ فقط بھ ی  م"ریکاردو"دھد؛ اما بھ پیروی از ی ای افزایش م

براستی  اما اگر. ارزش مصرف چیزی می افزاید نھ بھ ارزش مبادلھ
 387ھمانجا ص( .» ثروت واقعی استأسرمایھ منشچنین است، پس 

ن نظریھ کھ کارگر تنھا آفریننده ارزش ای« و) کید از من استأت
آید کھ انزجار مردم را نسبت بھ این ی   متنھا بھ این کار... است

محصول کار خود از  »تولید کننده واقعی« واقعیت برانگیزد کھ
کھ چیزی بر  حال آنکھ سرمایھ دار، برد،ی سھمی چنین ناچیز م

ی افزاید، بھ اعتبار آنکھ مالک است سود را بھ جیب می ارزش نم
یھ ارزش چھ جدا از این تفسیر اخالقی، معلوم نیست کھ نظر. زند

 »کندی ھ داری را روشن ماقتصاد سرمای  کار وچیزی از ساز
  ) 388ص(

ھم چنین روشن نیست کھ مارکس این نظر خود « و  - نیروی کار
فروشد نھ کار ی م کھ آن چھ کارگر کردی م چھ اساس استوار را بر

استثمار  حق سرمایھ دار در« و) 389ص( »کھ نیروی کار است
ساعات کار روزانھ جزء ویژگی ھای ذاتی کارگر و طوالنی کردن 
واقع استثمار نھ بدان  در«) 389ص(» .نفس سرمایھ داری نیست

دارد ی معناست کھ کارگر چیزی کمتر از آن چھ تولید کرده دریافت م
برای «  و)391ص(» کلی نابرابرند و نھ آن کھ درآمدھا بطور

ست د توضیح دادن مبارزه کارگران در راه ساعات کار کمتر و
در «) 389ص( »مزدھای عادالنھ تر نیز بھ نظریھ او نیازی نیست

سرمایھ داری ارزش اضافی، سوای آنچھ بھ مصرف خود بورژوازی 
در شکل سرمایھ گذاری ھای ) ؟!کھ چیز زیاد مھمی نیست( رسدی م

جنبھ اخالقی . گرددی بھ جامعھ برم!) ... ای نفع جامعھ برَحتما( جدید
کھ میان تجمل بورژوازی و تنگ  شودی ھ ماستثمار زمانی برجست

 در) 390ص( ».موجود باشد دستی کارگران تقابلی زننده و چشم گیر
. نباشد، اھمیتی ندارد» زننده« و» چشم گیر«صورتی کھ تقابل 

 و راستی مگر او اعتقاد زی بیشتر گیر سرمایھ داران بیایدبگذارید چی
میان » غیرزننده« و» زناچی«دارد در کشورھای امپریالیستی تقابلی 

نابودی  باید نھ از و) ؟!سرمایھ داران و توده ی کارگران وجود دارد
  )391ص( »سخن گفت تحدید استثمار« بل از استثمار

 :داردی  کارگران را از انقالب برحذر م"کوالکوفسکی" -  انقالب
اجناس مصرف شده توسط بورژوازی   معتقد نبود کھ اگر ...مارکس«

»  حل مسائل اجتماعی کمکی کرده ایمبھ) ؟(! م تقسیم کنیمرا میان مرد
را ] اجتماعی[ توزیع ثروت اغنیا در میان فقرا نھ مسألھ ای ...« و

چنین اقدامی  ...« و» .کند و نھ تغییری واقعی بھ ھمراه داردی حل م
ن قابل تقسیم است، تنھا در زمینھ ی مالکیت زمین، کھ میان کشاورزا

این تقسیم اراضی  کشورھا، در بسیاری از ید؛ وآی معقول بھ نظرم
ھا، اثاثیھ، لباسھا و اشیای قیمتی  خانھ اگر.  استصورت گرفتھ

 وسائل« او در اینجا سخنی از(بورژوازی میان فقرا تقسیم شود 
اعتقادی بھ امکان بھ  گویا. آوردی سرمایھ داران بھ میان نم» تولید

 یک اقدام خاص انتقام جویانھ )مالکیت اجتماعی در آوردن آنھا ندارد
تنھا بھ ذھنیت تنگ نظرانھ و مفت خورانھ خاص « و» .خواھد بود
) 391ص(» .زندی  دھقانی و لمپن پرولتاریی دامن مجنبش ھای

کرد و روشن ی ھمین االن بود کھ وی از تقسیم اراضی دفاع م! عجب
است کھ ھدف اصلی جنبش ھای دھقانی نیز تقسیم زمینھا بوده است 

ھمچنانکھ ھدف کارگران بھ مالکیت . خروس فئودالھا نھ تقسیم مرغ و
اجتماعی درآوردن وسائل تولید است نھ تقسیم کاسھ و بشقاب سرمایھ 

بی «واژه ھای  در ضمن او حسابی ھوای بورژواھا را دارد و. داران
برد و این ی را برای آنھا بکار نم» مفت خور« یی مانند» پا و سر

  !بردی بھ کار م» بی سرو پاھا« رای جنبشواژه ھا را تنھا ب
 استثمار] تداوم یا تحدید[در یک کالم « - !»تحدید استثمار« راه

بھ این بستگی دارد کھ آیا ساز و کار کارآمدی وجود دارد کھ بھ 
صوالت کار اعتبار آن کارگران بتوانند در تصمیم گیری پیرامون مح

مسألھ ی آزادی بھ ار واقع مسألھ ی استثمخود سھیم گردند؛ پس در
در مقابل جوامع (مقابل   در...سیاسی و نھادھای پارلمانی پیوند دارد

جوامع  ابطال کرده اند در حق قانونی مالکیت را«سوسیالیستی کھ 
 سرمایھ داری، یا دست کم در جوامع پیشرفتھ سرمایھ داری

ھمین ساز و کار بھ رغم تداوم مالکیت خصوصی ) امپریالیستی(
از میان نرفتھ بھ جامعھ امکان داده  تولید و بھ رغم آنکھ استثمارابزار 

تا استثمار را از طریق مالیات تصاعدی تحدید کند، بر سرمایھ گذاری 
آید و بر  ھا و قیمت ھا کنترل جزیی بیابد، نھادھای رفاھی بھ وجود

 ».بودجھ مصرف اجتماعی و بھ اقدامات دیگری از این دست بپردازد
» خود بیگانگی از« گویند حرف دل  نظریھی  این مبھ) (392ص(

سرمایھ داری و دمکراسی بورژوایی  را زدن و رک و راست از
  !)ھواداری کردن
، جناب آفرین بر مترجم نادر ؟ و!"فسکیکوکوال"مرحبا بر 

 کھ -بر او باد» وا داده گان«  درود ھمھ ی-مستطاب عباس میالنی
آورد  ، پس سر خویش بدر»روشنفکران چپ بسرآمد روزگار«چون 

اعاده ی «) امپریالیسم؟( ؟ افکنده، از سرمایھ داری!»نوین« تا بانگی
کتاب کوالکوفسکی، این نظریھ را کھ ارتباط تنگاتنگی . نماید» حیثیت

ھ در عین حال ب و» بیگانگی انسان خود از«بین علم کردن نظریھ 
روی از نی» ارزش اضافی« زیر پرسش بردن و نفی بیرون کشیدن

وجود )  نفی تضادھای آنتاگونیستی طبقاتیَو اساسا( کارگران کار
انی  »انسان باور«خالف کند و این بری یید مأروشنی ت دارد، بخوبی و

 و برخی دیگر است کھ "ریز جان" و "رایا دونایفسکایا"چون 
 را ندارند و نظراتی شبیھ بھ نظر "کوالکوفسکی"صراحت و روشنی 
 .دھندی  زیرکانھ تر ارائھ ماو را، پوشیده تر و
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