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ی تفاوتیب »  » 
ی شمس قهفرخني در بند افشقي به رفیميتقد  

  ١٣٨٧مرداد هم دجهجمعه                                                                                       باندوآي قلعه مريجهانگ 
                                                              

اولين طلوع جنبش . و اتحاديه ای در کشور ما ميگذرد امروز بيش يکصد سال از تولد اولين طليعه های جنبش کارگری 

ن سلسله ا، همقاجار همزمان است  و تار سلسله ی کارگری و اتحاديه ای درکشورما با آخرين فروغ های بی رمق و تيره

 و تثبيت قدرتش از کله های مردم  ، بنيان گذارش برای ايجاد رعب و وحشت در ميان مردمای که در زمان قدرت گيری

نگون بخت مناره ها بر پا می کرد و برای ورود به شهر و رضايت خاطرش به شماره تعداد نفوسش چشم های پر اميد و 

بزرگترين انقالب در تاريخ بشر  تا آن زمان  القی می کند با ت مان درستاين ز. پر فروغ از مردم درمانده طلب می کرد

مهيج ترين فراز تاريخ مردم و توده های ستمکش عليه حکومت های استبدادی و قدرت مطلقه ای ) انقالب کبير فرانسه ( 

يچ قيد و بندی ازقدرت ، خود سرانه، بدون ه به شکل بی رويه صاحب اختيارجان، مال وناموس مردم بوده که که حاکم و

.خود عليه توده های محروم و بی حقوق سوء استفاده می کردند  

ها جنبش کارگری درکشورما درزمانی بسته شد که انقالب بورژوا دمکراتيک مشروطيت آغازشده وهمچنان  اولين نطفه

الخ و پيچ وخم های ناهموار وانقالب مشروطيت درسنگ که  اين کاروان راه می پيمود جنبش کارگری درحال زايمان بود

تاريخی که با سختی و تقال درميان دشمنان تاريخی و رنگارنگ داخلی و خارجی اش گرفتارشده با حيله و ترفند و فريب 

بازان آن روزگارمحاصره و درتنگناه قرار گرفته تا سرانجام برآن سوار شده و خسته و کوفته و در هم شکسته  و سياست

 اپا در آورد ند و سردرگم و آشفته و مغلوب رام بورژوو با ارزش حقيقی اش از .جوان. ای چابکمتوقفش کردند بخش ه

.فئودال های مرتجع و وابسته گرديد  

جنبش کارگری دراين سال های پرآشوب با کمترين امکانات و با بدترين شرايط راه وحرکت شايسته خود را طی مينمود 

ری با توجه به کمبود امکانات و از جمله عدم رشد نا همگن و عقب مانده  ساختار  دوستداران و عالقه مندان جنبش کارگ

اقتصادی و اجتماعی  توانستند با جديت  انقالبی و انگيزه اجتماعی  و انسانی و با توجه به جثه کوچک و رشد نيافته خود 

اوراقی که گاهی چشم . خود اختصاص بدهدکارها و فعاليت هايی انجام بدهد که اوراقی ازتاريخ يکصد ساله  اخير را به 

.خواننده راخيره می کند  

با کوله باری بر پشت و پاهايی که برای محفوظ  تصوير به جا مانده از يکی از فعالين کارگری در اعوان اين جنبش که 

 زياد متعلق به سيروس  تبعيد يا مبارزه و کار سازمانيابی است و به احتمال ماندن از برف و سرما نمد پيچ شده و در راه

از اوضاع و احوالی حکايت ميکند که طبقه کارگر ايران پای درراه مبارزه سياسی، صنفی و اجتماعی  .آخوند زاده است

 تاريخی سراسر از کار فعاليت و تالش  نفس گير سازمان -نهاده و تا امروزکه تاريخ پر فراز و نشيبی را ازسر گذرانده 

نجه افکنده  موانع سخت و خشن سرمايه داری و دوره های ما قبل از آن روبه روشده و پنجه درپو برخورد کردن با يابی

در  کرده و نرم   و پنجه  دست ديگر  و بسياری  ماندگی، عقب استبداد ،، خرافات، بی چيزی، فقرو از موانع بی حقوقی
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. نکرد و دراين مسير رنجهای بسياری کشيدآگاهی و آموزش راهبرد اساسی  برای تشکيل حزب و انقالب کوتاهیانتشار  

زحمتکشان درطول يک قرن اخير بورژوازی عليل وابسته ای بوده که پيربه دنيا آمد وازهمان  دشمن طبقاتی کارگران و

سرمايه داری  ساختاريش تغييرات کيفی و همسو با جوامع  ابتدای  دوره قاجار و تولد تا کنون کماکان در شکل و ماهيت 

که سکاندارش رژيم مذهبی، سرمايه داری   و واسطگی  داللی و دزد بازار بورژوازی ولنگار. ته ايجاد نشده استپيشرف

.در و تخته با هم جور شده استجمهوری اسالمی شده  و   

برای اينکه نگذارد بيشترازاين جنبش کارگری قدرت بگيرد و صاحب ابزارهای تشکيالتی و فعالين اليق و کار آمد شويم 

جامعه  حتی اگربه قيمت عقب نگهداشتن. کند کننده بوده است  و سياست های بازدارنده و پنهانی   توطئه   مرتب مشغول

.همان کاری را که امروز انجام می دهد و فروگذار نمی باشد. از صنعت ساختاری بورژوازی هم تمام شود  

شود و نه بر اساس وقوع جرم بلکه بر اساس توانايی برای دستگيری فعالين کارگری رژيم بدون قصور دست به کار می 

و کشاکش مبارزه  قانون  اگر فعاليت فرد در حدود  حتی .  تالش و پتانسيل فعالين به دستگيری آنها اقدام می نمايد و نوع

 وما  کشور  در طوالنی پيشينه ای  کارگری  فعاالن  آزار دستگيری، حبس، شکنجه، تبعيد و. روزمره اجتماعی هم باشد

و نشيب جنبش های اجتماعی حضور فرازو درو عرض تاريخ يکصد ساله اخيرطول مشکل بتوان در. جوامع مشابه دارد

تنها خالی نبوده بلکه حضوری جای اين جنبش نه . کارگران ، زحمت کشان و عالقه مندان به سرنوشت آنها را خالی ديد

.و فراترازهر قشر ديگری دارد، چشمگيرعملی  

، های اجتماعیگريخته به فعاليت  گوناگونش بپردازيم  بلکه جسته واشکالصد نداريم که به کليت اين جنبش واين جا قما در

، توده های گيتیدر يک گوشه از.  طنز تلخ تاريخ می شود حتما متوجهخواننده هوشيار . سياسی و صنفی اشاره می کنيم 

منطق اجتماعی پادشاه خود راکه يکی ، آگاهی وخود را گذرانده اند با علمرشد سياسی واجتماعی مردمی که يک دوره از

گردنش را بدست  از پرقدرت ترين پادشاهان زمانه وصاحب چندين سرزمين مستعمره است عليه اش عصيان می کنند و

.... ! ن قاجار الی آخراين بخش گيتی حکايتش آمد اقا محمد خاو در. خواهر گيوتينبقول فرانسوی ها . گيوتين می سپارند

واما يکصد وپنجاه سال بعد که همان انقالب بمثابه يکی از فرازهای پر ارج تاريخ ما در حال شکل گيری بود يکی از پر 

اتحاد با پادشاه می کرد با رای ومشورت رهبران شکال تراشی را برعليه انقالب ودرنفوذ ترين آخوند ها را که بيشترين ا

 هر بيش از پراتيک اجتماعی  و ديگری هستيم دوران هفتاد سال بعد که در شيده ميشود وکبدار انقالب انقالب بمثابه ضد

 اصرافيلخان صورجهانگير دان ميزا آقا خان کرمانی،زمان ديگری مراحل خود را با شتاب وبدون وقفه طی ميکند فرزن

 که اين بارعقب تر از کاروان اجتماع ودر حال خان عموقلی و سلطان زاده در نهايت خامی وناپختگی آخوند هايیحيدر ،

. و هوای مه آلود تری طی طريق مينمودند با شور وشوق جلو انداختند وشد آنچه که نبايد بشود  

کرده تا مجددا برای رهايی خود پيگير در جستجوی حقيقت ، ما را وادار زندگیروز وضعيت دشوار وغير قابل تحمل ما

 يافتن حقيقت و منطق انسان زحمتکش باشد  که وسايل و نياز ها و امکانات زندگی ما  را تهيه می باشيم و وقتی که هدف

کند برای رهايی انسان و تهی دستی  دست و پنجه نرم می فقربا سيعترين جمعيت را تشکيل می دهد وو بيشترين و و. کند

عمل نمودن يافتن حقيقت و. نمی آيند تامين حدااقل زندگی برعهدهگرانه ازاستثمار  و نظام طبقاتی   غلطۀرابطهايی که در

.همبستگی با اين اکثريت وسيع و توده های زحمتکش  يک وظيفه انسانی استدر به آن   

آمد کمتر از می گويند در اران ما و واضعان آن گذ حاکمان و قانون  مزدی و کارگری است که وقتی  ويژگی زندگی کار
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د  با دقت و از روی محاسبه تومان دستمزد می گير هزار٢٠٠، کارگری که ماهيانه استر خط فقر هزار تومان زي٤٠٠

.اين منطق است و خالف آن ديوانگی است. خرجش هزينه می کنددخل و  

.!!!فرورفته اند چه به اين کارها؟آخورو بپاش خود هستند وتا گردن دريت قليل استثمارگر که سرگرم بريزجمع  

يد و تقلب است کارگران با ، جعل اری گنديده که خصوصيتش آمارگريزیقتی که در کشور ما و در نظام سرمايه دتازه و

 ميليون نفر زير خط ١٤آمار رسمی دستگاه  و دست کاری شده  مثال وقتی که مطابق با . دو چندان دقيق و کنجکاو باشند

 روی بقيه کارگران وزير خط فقری ها  ينه اين سه ميليون  نفرهمکه هز  ميليون نفر بيکار هم داريم ٣فقر قرار دارند  و 

.سرشکن شود تبديل به يک فاجعه می شود همانيکه امروز گريبان همه را گرفته است  

به فعالين  ، نسبت  سازمان های حقوقی و کارگری-گریبه همه فعالين جنبش کارگيزه ام در اين نوشته توجه دادن تنها ان

بند می باشد تا از هر طريق ممکن به حمايت از اين فعالين گرفتار و خانواده هايشان وبويژه دانی و درجنبش کارگری زن

.افشين شمس قهفرخی کارگر فعال پروژه اقدام نمايند  

ران در اين شرايط و را بطه و صميمی نسبت به کارگ افشين شمس تنها و تنها  به علت حمايت و همبستگی های دوستانه 

 با کنجکاوی به نفع ، استعداد وطريق هنرجنجال از هياهو و از بدور  به مبارزه ایآنها  کنار گونه موجود درواژ و غلط 

رژيم  اطالعات  دستگاه  دستگيری  ب ومورد تعقي. شده می پرداختاستثمار مردم تهی دست و حمتکشان وز کارگران و

فعاليتی " ميگرفت فعاليت می نمود استثمار قرارشريف ديگری که مورد ت و تنها مثل هرکارگر و زحمتکش قرار گرف

".آشکار و علنی  

مايه داری عادالنه ای سرمناسبات غيرکه ازء گرانه ای بود افشا، عينی وهای حقيقی، طرحاهنرش درکشيدن کاريکاتوره

 آموزنده مبادرت می  و ، خالق گونهبه اين کار مثبت سرچشمه می گرفت  و مانند هر انسان باهوش و اجتماعی ديگری 

بايد مشوق او باشيم اين رواز.  عمومی به نمايش گذاشته شدندنمايشگاه هایدرها و طرح هايش چند بارکاريکاتورنمود و 

گيرد همانگونه ی ومعنوی دستگاه های مربوطه قرارمورد حمايتهای مادکارفرهنگی ای که بايد. ارج بنهيمو به کارهايش 

. انجام ميگيرد جوامع مدنیکه در  

ی با استعداد و تحصيالتی که داشت حمايت از کارگران محروم و تهيدستی که زير بار مشقات زندگی و مشکالت اجتماع

زير پای سرمايه داران وکار گزاران له در گوشه و کنار اين مملکت در واين را نياورده زانواشان  تاب و تحمل بيشتر از

. توده ها و مردم زحمتکش می نمود، تداوم و دفع مصائب ازسخن خود سعی در ايجاد مقاومتو لورده می شوند با قلم و   

.امروز وضعيت اجتماعی و اقتصادی مردم نه تنها بهتر نشده بلکه از گذشته نيز بدتر شده است  

. بود بر سطح درياموضوع و مشکالت اجتماعی بحث و جدل ميکردی شبيه ترکيدن حبابی در مورد چند سال پيش اگر

، سرکوب و  اختنقاق و در پی دوران نقاهت خود ناشی از موج های سرکوب کشتار و تثبيت جامعه در زير فشار سنگين

.قدرت رژيم جمهوری اسالمی بود  

يا و  طوفان ها و آنچه که بر مردم گذشت فراموش کنند؟نشستن التهابات اجتماعی و گذر ازفرو اما مگر ميشود که بعد از

يک نبرد نابرابرازدست دادند مطالبه ننمايند و آن ها را به سر دواند؟  ساختار اقتصادی ، مال و عمر خود درجانآنچه از

عمومی   به يک فراز۵٧سال  حل معضالتش  نموده و سرانجام درو سال تالش برای تغيير۵٠سی را که و اجتماعی  سيا

؟ چه ميشودو توده های زحمتکش تکليف مردم البته بدترو بر همان پاشنه بچرخد  درباز وو مردمی انجاميد ناديده گرفت 
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انی  صال تکليف زندگا ؟، سياسی، صنعفی، حقوقیوضعيت اجتماعیی تاريخی آنها چه؟ منطقخواسته درست وها و نياز

و بيمه  مسکن، درمان، دی ،بهداشت، داروآزا نان، کار، جان سالم بدر برده اند چه می شود ؟فاجعه چند ساله آنها که از

؟ ، تفريح و شادی مردم چه می شودی، سالمت، آموزشامنيت ؟آن ها چه می شود  

حتی بيماران، . تفاوت بود نها بی  ديگر ملزومات زندگی بشر امروزی است که نمی توان در مقابل آ ها و بسياریهمه اين

سيله ی به ووسرپرستی نظام های حاکم هستند روها مشمول قلمانسانسايرپا افتادگان و، از، کودکان کار، ديوانگانمعتادان

نظارت حکومت ها بايد ايجاد و اداره تاريخی است که عموما زيرمحصول زندگی و تجربه بشرسازمانها و نهادها ای که 

ه حکومت ها هزار و  از آن جهت ک .ن بدهندشود و حکومت ها وظيفه دارند  تا به حقوق يکايک افراد جامعه سر و ساما

می پردازند و در آمدهای عمومی و منابع طبيعی ) عنعنات(، حق واليت فقيه ، گمرکات، عوارض، تعرفهيک قسم ماليات

و معدنی و زمينی و زير زمينی را که ثروت همه مردم است در دست خود دارند و يکی از اولين شرط هايی که با مردم 

 فورمال ،اما مردم فقط صوری.استتساوی ميان انسان شايسته امروزرامکانات به طواستفاده ازدارند اداره جامعه وخود 

 ، کارگزاران ووسيله حکومتی ها  و بلعکس به  ستندبهره مندی ها ه عملی و بيگانه ازغير و روی کاغذدادی برقرار  و

.عوامل  آنها سگ خور و لفت و ليس ميشود  

الم حسرت ثروت های ملی ما را می خورد و تنها نفت و گاز ما دو قلم هستند که درصد چشمگيری جهان صنعتی تمام ع

.امروز را بگردش در می آورند و ما صاحب موقعيت هستيم بعالوه دهها منبع درآمد و  ثروت های ديگر  

.و آزار و هزار گونه توهين قرار گيردمگر شمس چه گفته  که بايد رهسپار مکانها ی بی نام و نشان ، همراه شکنجه   

بکنند يعنی و خيال و خماری بيداری آرزوی کاراو گفته چرا در کشوری که اين همه ثروت دارد جوانانش بايد در خواب 

انتقادات ما به  که يکی از صورتی  در .ولی محل خريداری نباشد خود را بفروشند  و بازوی   جسمی اين که نيروی کار

 تا بيکاری  و  نکرده اند پايگذاری  قتصادی ا صنعت و  نفت را خورده و هيچ گونهکه پول  شته اين بوده گذ  های سيستم

.مشکالت جوانان و نيروی کار رفع شود  

که زندگی ميکند و به کاری که عالقه دارد مشغول شود ،  با حقوقی که هزينه محلی حق مسلم هر نيروی کار است تا در

.و کفاف زندگی اش را بدهد  

ا شرايطی که تعيين داد يکطرفه که کارفرما تنظيم نموده و بخود در يک قرارران ما بايد برای فروش نيروی کاراما کارگ

جلوی در  نگهبان  چی و ، نظافت سرايدار پيش از ورود  صبح يا هر. شوندکار صورت موافقت مشغول  در می نمايد و

 دست ))نه (( ساعت که کار فرما تشريف آورد با پاسخ يک کلمه کوچک ٢ گذشتن يکیارگاه ها اجتماع نمايند و بعد ازک

.مقابل  زن و بچه ی خود شرمنده شونددست خالی  به خانه بازگردند و دراز پا دراز ترو با   

چرا بايد خانواده های مردم زحمتکش  مانند شمعی که در تاريکی می سوزد بی فروغ ميگردد دچار پاشيدگی و دربدری 

فرسودگی می شود؟ پدر و فرزندان بزرگ دچارنميرحسرت يک کانون حداقل زندگی بخورخانواده در آتش مادر. د؟شون

. خانواده گرفتار اعتياد و هزار مورد از ناهنجاريهای اجتماعی بشوند؟  دختران خانواده قربانی وضع بوجود آمده بشوند؟

وظيفه  ميدهند آنها هم انجام  ، همان کارهايی که مردان انجام يدهندرا تشکيل م وسيعی از زنان امروز نيروی کار ش بخ

. شصت يا حد اکثر صد هزار تومان دستمزد -ميکنند اما فقط با ماهی پنجاه  

خشم رژيم می شوند که خود با تبعيض چرا گرفتارشمسهای ديگرشمس وه می شوند که متوجداخل کشورخوانندگان عزيز
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. شب را بروز ميرسانندعدم امنيت و دلهره و اضطراب   و در محيط آکنده از  و سرکوب ناق، اختگرانی ، بيکاری،

يک   و چون از ميتوانست بی تفاوت باشدن خود  جامعه ی   و مسئولی در قبال همنوعان و انسان با شعورشمس مثل هر

 و خانواده اش و  الت عديده خودمشک. کارگران و زحمتکشان داشت ه را به بيشترين تعلق و عالق کارگری بود خانواده 

. همچنين خورد و خوراک و زندگی اش همان زندگی کارگران بود  

نبش کارگری به خاطر همين عاليق و دلبستگی ها بود  که با کار فرهنگی خود در تهيه زندگی نامه ، تعدادی از فعالين ج

:شمس نيست اقدام نموده مانندجنبش که سرگذشت آدم هايش بی شباهت به زندگی با عنوان برگ هايی از  

ميشناسند او موفق )  خ١٣١٠-١٣٠٠(محمد تنها از جمله فعاالن کوشا  و خستگی ناپذير  جنبش اتحاديه ای در ايران  -١

کارگری را   قدرتمند  سرکوب رضا شاهی دو اتحاديهدوران  در )اصفهان -تهران (ن زمان کارگری آ شهر ٢ شد تا در

و ديدگاه های مبارزاتی ی عالوه برو .کارگران مبارزات مثبتی را انجام دهد ات بلردن مطاسازماندهی کند و به دست آو

 .  خود گذشتگی ويژه ای بودبرجسته ی اخالقی و ازانقالبی دارای ويژگيهای 

»در کتاب فصولی از تاريخ مبارزات سياسی  و اجتماعی ايران»« ضيا الدين الموتی «  

و  صميمی چاپخانه بود که خيلیکارگر )محمد تنها (حزب اسماعيلی دفتر اعضای  يکی از«: مورد وی چنين مينويسددر

زم بود تا خرج کنيم اسماعيلی روزی که برای تشکيالت اتحاديه کارگری پول ال« . » تشکيالت فعاليت داشتبا جديت در

البته . خرج کنيم اتحاديه  و برای  يرم من مادرم يک جفت گوشواره و يک جفت دست بند دارد من ميتوانم از او بگ: گفت

.ما نپذيرفتيم ولی هميشه صميميت و صداقت اسماعيل را به خاطر داشتيم  

پی حمله ی رژيم رضا شاه به تشکالت گری عضو اتحاديه کفاشان تهران درابراهيم طاهری کارگر کفاش و فعال کار -٢

 مرداد گرفتار ٢٨بال کودتاه  و دوباره به دن  شاه آزاد خ به زندان افتاد و پس از خلع قدرت رضا١٣١٤کارگری در سال 

ابراهيم طاهری . کنار خيابان دست زدتعمير کفش درو برای تامين معاش و به کار .  آزاد گرديد۵٧آستانه قيام بهمن و در

 .تخسرو در فقر و تنگ دستی درگذشرص کارش در گوشه ای از خيابان نادر زمستان همان سال در کنار وسايل

 . مستقل اتحاديه ای اعتقاد داشتارجمله کارگران پيشرو بود که به کطاهری از

، ، صفابوده که اوج همدردی، انسان دوستیالگوی نويسنده برگ های تاريخ جنبش کارگری و از نمونه٢اين ها چکيده ی 

.کار و تالش در راه سعادت انسان بود  

مبستگی  بنديان و زندانيان جنبش کارگری و اجتماعی، همدردی و انجام وظيفه هاين جهت آورده شد تا نسبت بهاين ها از

اطالعيه اکتفا نشود بلکه به عنوان  تحت عنوان اعالميه و٤يک ورقه آ حدود سياه کردن رويه طبقاتی کارگری رفيقانه از

.وزمره  سر لوحه کارمان قرار گيرديک هدف تاکتيکی در مبارزات عملی ر  

. همچنان سر دراز دارد و آسياب به نوبت اين قافله  

مقام آن نيستم که فعاالن جنبش کارگری قطاران کارگری خودم هستم ولی درهمهم طبقه های شمس وازپروژه ای وکارگر

هم  فراخوان پشتيبانی از رفيق کارگر و خارج و چهره های برجسته عالقه مند به کارگران  و تشکالت کارگری را داخل

از قلم يکی از آموزگاران جنبش کارگری جهانی اما با افتخار. دارم سواد بدهم که کمترين بهره و بضاعتی از ای ام طبقه

 با همبستگیتا در مينمايم   دعوت  زيست و زندان  پيکار در ، زحمت وخود در رنج تمام عمرکه در ) مشیآنتونيو گرا(

.بيش از پيش  با فعاليت های عملی خود مشارکت و تالش نمايندکارگران زندانی و فعالين جنبش کارگری در بند   
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 بی تفاوتی 
يی باشد که هر آنچه رخ ميدهد ، خواه بال. اما به مفهوم منفی اش.  انگيزه ی اصلی و عمده تاريخ استبی تفاوتی در واقع

، آن قدر ها که ناشی از  انجام برسد، و خواه احتماال حادثه ی خوبی باشد که با رشادت همگانی بههمه را اندوهگين کند

، آنقدر ها که هر آنچه رخ می دهد. ابتکار چند آدم فعال نيست، ناشی ازاست) صحنهاز(تی و غيبت اکثريت مردم بی تفاو

 ،گفتن شان است"  پيش آيد خوش آيد هر چه"و مسئوليت هايشان زير بارنه خالی کردن توده ی شهروندان ازبه دليل شا

که هنگامی گره هايی بسته شود توده ی بی تفاوت ها اجازه ميدهد . تنی چند به انجام آن تمايل دارندبه اين دليل نيست که 

، و اجازه ميدهد مردانی به قدرت برسند که پس از مدتی هم درديشانازله شمشير ميتوان که بايد آنها را گشود تنها به وسي

دقيقا نمود موهوم  ،ميرسد بر تاريخ حاکم است به نظرشومی کهتقدير .وان سرنگونشان کردتنها به وسيله ی شورش می ت

ت هايی بی آنکه پخته و پرداخته ميشوند، دس ،سايهو در ،رويداد ها در خارج از صحنه.  استاين بيتفاوتی  و اين غيبت

، به سود تنگ مقدارات يک عصر. يچ نميدانند و توده ها ه-، تار و پود حيات اجتماعی را می بافند کسی مانع شان شود

اما  . و توده ی شهروندان هيچ نميدانند-نظری ها و مقاصد آنی ی گروه های کوچکی از فعالين جامعه دستکاری ميشود

د سايه بافته شده بود کامل می شوتار و پودی که در. آشکار ميشوند ، های  که پخته و پرداخته شده اندانجام ، رويدادسر

 به نظر می آيد که تاريخ . و همه کس را زير پا له می کند، همه  چيزظر ميرسد که بال و مصيبت و فاجعهو سپس به ن

 چه آنها که ميخواستند آن اتفاق -، و ما همه قربانيان آن هستيم و زمين لرزه ای بيش نيستپديده ای کامال طبيعی يا انفجار

چه کسانی که ميدانستند آن اتفاق رخ خواهد داد و چه کسانی که نمی دانستند ، چه آنان که . دبيفتد  و چه آنها که نميخواستن

ا از نتايج ، ميخواهند آن ری تفاوت ها هستند که خشم ميگيرندو سپس همين ب. ند و چه آنان که بی تفاوت ماندندفعال بود

عهده نمی  به اين دليل هيچ مسئوليتی را برچنين شود، و، ميل دارند اعالم کنند که نميخواستند آن اتفاق مصون بدارند

اگر (ای وقيحانه ميکشند عده ای معدودروزه هميدهند و برخی ديگرای سوزناک سرحالی که برخی ناله هدر وگيرند 

انم و اراده ام کوشيده بودم صدايم به گوش ديگران برسمن وظيفه را انجام داده بودم اگرمی پرسند که ) وجود داشته باشند

بی تفاوتی خود را گناه  )اگر وجود داشته باشند(؟ اما عده ی کمی هم آيا آنچه روی داد اتفاق می افتادرا تحميل کنم 

پيش آمدن بالئی خاص و يا تصادی ای  که يا برای جلوگيری ازقبال گروه های سياسی و اق و نيز اين را که در-ميشمارند

کرده اند، گناه به حساب اخالقی نآنها حمايت مادی و، بدبين بوده اند و ازمبارزه می کردندبرای انجام نيکی ی خاصی 

، و ساير نکته ، شکست قطعی برنامه ها ميدهند از عيب و کمبود آرمان ها، چنين کسانی ترجيحدر عوض. می آورند

فردا هم شانه خالی کردن . ود را ادامه می دهندآنها بی تفاوتی و بد بينی ی خ. های مشابه باريک تر از مو سخن بگويند

اين بدان مفهوم نيست که آنها پندار روشنی از  .خواهند گرفتسروليت مستقيم يا غير مستقيم را ازاز زير هرگونه مسئ

 مسائلی ديگری که همان قدر ميرمبرای مبرمترين مسائل جاری و نيز اوضاع ندارند و قادر نيستند راه حل های خوبی 

انگيزه ی  .وجود اين راه حل ها بی نتيجه اندبا اين . اند  اما نيازمند زمان يا تدارکات هستند، در ذهن خود بپرورند

. ، نوعی جرقه ی احساسی اخالقی نيست، بلکه صرفا پی آمد کنجکاوی روشنفکرانه استزندگی جمعیآنها درمشارکت 

زندگی را به اتخاذ  نقشی فعال دردمی سئوليت  تاريخی ای نيستند که آآن حس دقيق مبه يقين اين راه حل ها زاييده ی 

، اين احساس از اين رو. ر گونه بی تفاوتی باقی نمی گذارديا ه) آگنوستی سيسم(ميکند و جايی برای ندانم گرائی تشويق 

بی نتيجه ی ما بايد با اين آه و ناله های  -به دست فراموشی سپرده نشودشود تا ديگرتکراردوران ما آنقدرو آگاهی بايد در
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همه بايد در قبال شيوه ی عملی که برای انجام وظيفه ای که زندگی بر عهده شان . کنار آمده  باشيم " جاودانه بيگناهان"

اند و به ويژه بايد در قبال آنچه انجام داده . ، حساب پس دهندپيش گرفته اند، درعهده شان ميگذاردهم برروزو هرگذاشته 

حاال درست زمان آن است که  کند و زنجير اجتماع تنها برگرده ی چند تن سنگينی . آنچه انجام نداده اند حساب پس بدهند

 و بنا بر حاال زمانی است که بايد رويدادها را نتيجه ی کار هوشمندانه ی انسان شمرد و نه محصول بخت و تقدير .نکند

کسانی بايد خالص شويم شر، و نيز ازو بدبين ها و شکاکان خالص شويمشخاص بی تفاوت اشراين زمان آن است که از

از صحنه(، اما از قبول مسئوليت باليای عظيمی که به دليل غيبت آنها يت عده ی قليلی را به جيب ميزنندکه حاصل فعال  

.پيش می آيد  و بر سر مردم نازل ميشود شانه خالی می کنند )مبارزه    

 
  ١٩١٦ اوت ٢٦آوانتی ، چاپ تورين   امضا،بدون

 

باندوآيم قلعه ريجهانگ  
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