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صدای انترناسيوناليستی
ماھھای اخير جمھوری آذربايجان شاھد اعتراضات و تظاھراتی بود که بود بيستمين سالگرد استقالل
اين جمھوری را تحت الشعاع خود قرار دارد .در  ١١و  ١٢اسفند  ١٣٨٩عليرغم تدابير شديد
امنيتی و حضور وسيع پليس ،اعتراضات و تظاھرات وسيعی در ميدان مرکزی شھر» ،ميدان فواره
ھا« صورت گرفت .پليس و نيروھای امنيتی به سرکوب وحشيانه تظاھرات پرداختند ،دھھا تن را
دستگير و تعداد زيادی را نيز زخمی کردند .چند روز بعد از آن دانشجويان دانشگاه باکو از طريق
شبکه ھای اجتماعی فراخوان تظاھرات ضد دولتی برای روز  ٢٣اسفند  ١٣٨٩در مقابل دانشگاه
داده بودند .پليس با تدابير امنيتی شديدی مانع برگزاری تظاھرات شد .سرانجام معترضين در ١٣
فروردين  ١٣٩٠در مرکز شھر به تظاھرات پرداختند [١] .ساعتی پس از تظاھرات ،صدھا نيروی
ضد شورش وارد محل شده و با دستگيری تعداد زيادی از تظاھر کنندگان به سرکوب معترضين
پرداختند .تظاھر کنندگان با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی خواھان استعفای دولت
و آزادی بودند.
اين اعتراضات از عواقب بحران سرمايه داری است  ،بحران سرمايه داری جھانی است و بار اين
بحران را طبقۀ کارگر جھانی پرداخت می کند ولی مسئله حائز اھميت اين است که عواقب بحران
در کشورھای پيرامونی نقشی مخرب تر از کشورھای متروپل ايفا می کند.
در اين جمھوری حکومت موروثی است» .حيدر علی اف« دست پرورده نظام اطالعاتی استالينی
بود و بعد از مرگش  ،پسرش »الھام علی اف« زمام دار اين جمھوری شد و به تقويت دستگاه
مخوف پليس و مافيای سياسی و اقتصادی پرداخت .فساد مالی و اداری در اين جمھوری بيداد می
کند.
در سال  ١٣٨۴در جمھوری آذربايجان  ،اين منبع ثروت و نفت  ٢۴درصد از مردم زير خط فقر
زندگی ميکردند ] [٢در حالی که »قصر« خريداری شده خانواده »علی اف« در امارات متحده
عربی معادل ده ھ8888زار س8888ال حق8888وق ي8888ک ک8888ارگر آذربايج8888انی است [٣].در سال  ١٣٨٧نرخ تورم در
جمھوری آذربايجان  ٢١درصد بود  ،به عبارت ديگر طبقه کارگر و اقشار تھی دست جامعه ھر
روز نسبت به روز قبل تھيدست تر می شوند.
ناسيوناليستھا و اسالميستھا قصد دارند  ،اعتراضات را در راستای اھداف خود کاناليزه کنند.
بخصوص که اعتراضات متاثر از دمکراسی خواھی و آزاديخواھی نيز است .طبقه کارگر  ،اين
غول خفته ھنوز بيدار نشده است  ،با اين وجود ھر از چند گاھی طبقه کارگر مجبور به دفاع از
سطح معيشت خود است که به چند مورد از آنھا اشاره می شود:
•  ٢٥اسفند ١٣٨٩کارگران يکی از بزرگترين شرکت ھای ساخت و ساز بنام »آکورد«
بخاطر اخراج ھمکاران خود  ،عدم پرداخت بموقع حقوق و ھمچنين نقض حقوق خود دست
به اعتصاب زدند.
• در ھشتم آذر  ١٣٨۴بيش از ھزار نفر از کارگران »مک درموت« که ساخت خط لوله و
ايجاد سکوھای نفتی برتيش پتروليوم را بر ععھده دارد در اعتراض به دستمزد کم  ،شرايط
نا مناسب کاری  ،تامين بيمه درمانی و غيره دست به اعتصاب زدند.
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• در اواخر فوريه و اوايل مارس  ٢٠٠۴کارگران »خط لوله باکو -تفليس -جيھان« در
اعتراض به شرايط نابسامان کاری و پائين بودن حقوقھا دست به اعتصاب زدند .يکی از
کارگران اعتراضی چنين می گويد" :آنان با ما مثل بردگان رفتار می کنند .ما از حقوق خود
ناراضی ھستيم .ما ماھيانه  ٩٠دالر ميگيريم به ازای تمام ساعاتی که کار ميکنيم و در زير
باران لوله در زمين ميگذاريم".
• اول اسفند  ١٣٨۶کارگران و کارکنان راه آھن باکو به دليل نارضايتی از وضعيت اقتصادی
 ،دست به اعتصاب زده و خواستار بھبود وضعيت اقتصادی و افزايش حقوق و پرداخت به
موقع آن شدند.
•  ١٨دی ماه ١٣٨٠در اعتراض به افزايش دو برابری فرآورده ھای نفتی در جمھوری
آذربايجان رانندگان وسايل نقليه عمومی دست به تجمع و اعتصاب زدند .بھای گازوئيل از
 ٩٠٠مانات به  ١٨٠٠مانات افزايش پيدا کرد .اين اعتصاب توسط پليس برھم زده شد.

زمانی پرولتاريای باکو  ،اين غول استثمار شده  ،اين
غول خفته  ،ھنوز بيدار بود .زمانی پرولتاريای باکو
بعنوان بخشی از پرولتاريای جھانی بخصوص در
سالھای  ١٩٠۵و  ١٩١٧نقشی پيشقراول داشت و
پرچمدار انقالب کمونيستی جھانی بود .ھنوز
مرتجعين  ،موفق به اشاعۀ نفرت قومی بين آذری و
ارمنی نشده بودند .زمانی ھم که دولتھای ارتجاعی
عثمانی و روسيه  ،جنگ کثيف و خونين آذری –
ارمنی را در راستای منافع ارتجاعی خود دامن زدند
و تالش کردند تا کارگران آذری و ارمنی را در
راستای منافع امپرياليستی خود گوشت دم توپ کنند
باز ھم پرولتاريای باکو ماھيت اين جنگ را افشا کرد
و در کاھش قتل عام حاصل از آن بسيار موثر بود.
زمانی نام باکو تبلور عميق ترين ھمبستگی طبقاتی
بود .آذری  ،ارمنی  ،گرجی و روسی بازو در بازو ،
عليه سرمايه می جنگيدند  ،با ھم کميته کارخانه می
ساختند و با کمک ھمديگر کميته اعتصاب تشکيل
ميدادند .زمانی تبليغ ادبيات و ھنر پرولتری بخشی از
کار روتين پرولتاريای باکو بود .از ھمه مھمتر نام کميته کمونيستی باکو  ،بيانگر سطح بلوغ و
آگاھی طبقاتی پرولتاريای باکو بود .پرولتاريای باکو منبع الھام بخش برای پرولتاريای سراسر
منطقه بود .داستان قھرمانی ھای پرولتاريای باکو  ،داستان نبردھايش  ،موضوع پور شورترين
رمان ھا بوده است.
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با شکست انقالب جھانی  ،پرولتاريای باکو  ،بعنوان بخشی از پرچمدار انقالب جھانی که در صف
اول نبرد بود  ،مورد حمله ضد انقالب قرار گرفت .ضد انقالب به پتانسيل پرولتاريای باکو آگاه بود.
لذا به سالخی بيرحمانۀ پيشقراول آن پرداخت .انقالب جھانی شکست خورد و پرولتاريا مغلوب شد.
تزار آن ھمه کمونيست کشتار نکرده بود که قاتل کمونيست ھا )استالين( قتل عام کرد .ھمان استثمار
وحشيانه  ،ھمان بربريت سرمايه  ،منتھی اين بار به نام کارگران ادامه يافت.
حيدر علی اف به عنوان »مامور امنيتی« دست پروردۀ ھمان نظام بربر استالينی بود .در پاداش
خدماتش و نوکری اش به استالينيزم چندين مدال گرفته بود .بعد از فروپاشی استالينيزم  ،رنگ
عوض کرد و چاکر سينه چاک بازار آزاد شد .اسامی خيابانھا را عوض کرد » ،نوبل« صاحب نفت
خدای باکو در زمان تزار  ،مجددا نام خيابان گرفت .حاال ھم پسرش نقش رھبری مافيای سياسی و
اقتصادی آذربايجان را ايفا می کند.
پرولتاريای باکو!
بحران سرمايه داری جھانی است و بورژوازی می خواھد طبقۀ ما بھای اين بحران را بپردازد  ،لذا
سطح معيشت طبقه ما را در سراسر اين جھان ھستی مورد تعرض قرار ميدھد .ھيچ ناجی برای
رھائی ما بردگان مزدی وجود ندارد  ،رھائی ما از بردگی مزدی تنھا بدست خودمان امکان پذير
است .بيدار شدن مجدد پرولتاريای باکو  ،اين غول خفته  ،نه تنھا وحشت بر اندام بورژوازی آذری
 ،بلکه بورژوازی منطقه خواھد انداخت .پرولتاريای باکو بايد به حافظه تاريخی خودش رجوع کند ،
از تجربه غنی نسل ھای قبل خود بياموزد  ،سازمان کمونيستی خود را ايجاد کند و مجددا در
راستای انقالب جھانی کمونيستی پرشورتر از قبل به نبرد بپردازد.

 ٢٠فروردين ١٣٩٠
م جھانگيری

يادداشتــھا:

] [١
•
•

گوشه ھائی از اعتراضات را در فيلم ھای ويدئوی زير ميتوان مشاھده کرد:
فيلم اسفند ماه http://www.azadliq.org/video/17254.html
فيلم فروردين ماه http://www.radiofarda.com/video/16412.html

]http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Azerbaijan [٢
]http://int.armradio.am/far/index.php?part=1&id=51253 [٣

Website: WWW.internationalist.tk

Email: internationalist.voice@gmail.com 4

