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 قدرت همبستگي: لهستان

  1980اوت  �1شنبه 

  
زير  پر از دود سيگار،دوازده كارگر در اتاق كنفرانسي . آن شب در ساحل درياي بالتيك نسيم ماليمي مي وزيد          
ها بود كه بايد  ي تهيه فهرستي از خواسته بحث در باره. كردند سازي لنين نشسته بودند و بحث مي كشتي ٔعظيم كارخانه هاي  لجرثقي

هاي بسياري از جمله  فهرست آنان شامل خواسته. گرفت هاي دولتي قرار مي از طرف پنجاه هزار كارگر اعتصابي در اختيار مقام
ها اما   مهمترين اين خواسته. شد تر براي كارگران تازه وضع حمل كرده مي مدت خصي طوالنياضافه حقوق براي كارگران و مر

اي كه در نهايت لهستان را براي شصت و هشت هفته دچار التهاب و  هاي مستقل كارگري بود، خواسته تقاضاي تشكيل اتحاديه
. در روسيه 1905در هند و قيام اكتبر  1930راض آوريل كه اعتداشت اهميت  1980اين واقعه همانقدر در لهستان سال . آشوب كرد
دانستند كه دوبار پيش  ها مي آن. كارگران گدانسك خواهان تغيير دولت نبودندملي هند،  ٔو كنگره گاي سن پترزبوربر خالف شور
خواستند  ودند و نميهاي روسي مقاوت مردم خواهان فضاي باز سياسي را درهم شكسته ب تانك 1968و  1956هاي  از آن در سال

  . ها به دنبال احقاق حقوق صنفي و نه سياسي خود بودند آن. تراژدي مشابهي براي لهستان رخ دهد
اثر كردن  هاي دولتي لهستان را براي بي هاي مقام تالش ٔ در روزهايي كه در پي آمد كارگران در آن اتاق كنفرانس همه          
تژي مبارزاتي آنان به صورت خودجوش شكل نگرفته بود چرا كه پيش از آن نيز بارها براي ايجاد استرا. شان ناكام گذاشتند اعتراض
الحال سالياني از عمر خود را صرف  برخي از حاضران در آن اتاق في. هاي مستقل كارگري دست به اعتصاب زده بودند اتحاديه

كشتار همكاران  اين كارگران. زندان افتادن مجازات شده بودندمضروب شدن و به  پيكار در اين راه كرده و بااخراج شدن از كار،
ها آموخته و ميدانستند كه چگونه با زيركي و  از پيكارهاي پيشين درس ولي ديده بودند چشمبه دست نيروهاي انتظامي به خود را 

خشونت مبارزه  هاي بي تفاده از شيوهمردمي با اس ٔيك جنبش گسترهلهستان  در ي بيستم پاياني سده ٔدر دو دهه. احتياط عمل كنند
  .سرنوشت آن كشور را عوض كرد
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  خودسازماندهي 
  وعده و وعيد 

  

 ٔدر پايان جنگ جهاني دوم هاري ترومن، وينستون چرچيل و جوزف استالين در شهر پوتسدام آلمان مالقات كردند و نقشه          
ند كه لهستان مرزهاي شرقي خود را به اتحاد شوروي واگذارد و در عوض آنان توافق كرد. اروپاي شرقي را از نو كشيدند

ها  يا آنگونه كه آلماني(ها شامل شهري بندري به نام گدانسك  يكي از اين بخش. هايي از خاك آلمان را به تصرف درآورد بخش
ارتش شوروي با  ٔازي آن به وسيلهبخش باستاني گدانسك و تشكيالت بندري مدرنش در جريان آزادس. شد مي) گفتند، دنزيگ مي

كاملن نابود شده يا به شدت  رساني آب و سيستم  برق هاي نيروگاه،  ها هاي مسكوني، پل ها، ساختمان كارخانه  .خاك يكسان شده بود
رفته بودند كه هايي گ آنان را لهستاني ها در گدانسك زندگي كرده بودند اخراج شده و جاي  هايي كه نسل آلماني . آسيب ديده بود 

يكي از اينان دختر نوجواني به نام آنا والنتينوويچ . بودندآواره شده الصاق بخش شرقي كشورشان به اتحاد شوروي  در نتيجه خود
 اسيرهاي كار اجباري در شوروي   يكي از اردوگاه درپدر و مادر وي كشته شده بودند و برادر او : جنگ آنا را يتيم كرده بود. بود
 ٔآورد و در نهايت به عنوان جوشكار در كارخانه سپس به كارهاي ديگري روي. نا در ابتدا به عنوان كشاورز مشغول كار شدآ. بود

  .سازي لنين به كار پرداخت كشتي
آنان در : علت هم روشن بود. دادند و از محبوبيت برخوردار نبودند ها گروه كوچكي را تشكيل مي در گدانسك كمونيست          

ها سيستمي ديكتاتوري در كشورايجاد كرده  انتخابات دست برده بودند، مخالفان را به زندان انداخته بودند و با كمك روس ٔتيجهن
لهستاني نو كه بايد بر . ش را نيز داده بودندتر از پي جاد لهستاني بهتر و مرفهاي ٔها به مردم وعده كمونيست اين همهبا . بودند
مسئوالن ساختن . سطح باال برخوردار بود ي، رفاه اقتصادي و آموزش و پرورشبرابريشد و از  نه ايجاد ميهاي لهستان كه ويرانه

  . اي كارگراني مانند آنا والنتينوويچ بودند چنين جامعه
آن هم  هاي  نشانه. پس از آنكه والنتينوويچ به گدانسك رفت، حزب كمونيست و كارگران به واقع لهستان نويي ايجاد كردند          

آهن  هاي ذوب هاي اتوموبيل و تراكتورسازي اورسوس در اطراف ورشو و كارخانه مجتمع صنعتي عظيم زران، كارخانه: آشكار بود
سنگ سيلسيا يا  هاي ذغال ها دهقان روستاها را ترك كردند تا در اين مركزهاي صنعتي، يا در معدن ميليون. كراكو ٔ هوتا در حومه

 15000شصت، در حدود  ٔدر پايان دهه. هاي كشتي سازي درياي بالتيك به كار مشغول شوند بافي لوج يا كارخانه رچههاي پا كارخانه
كارگر  10000نيا و  سازي كمون پاريس در جدي كشتي ٔكارگر در كارخانه 8000سازي لنين در گدانسك،  كارگر در مركز كشتي

  . كردند سازي وارسكي در سزچين كار مي كشتي ٔدر كارخانه
 بلعيد منابع موجود را روبناي صنعتي در كشور مي. را تحقق نبخشيده بود ها وعيدهاي كمونيست لهستان وعده ولي زندگي در          

شد و تنها  گذاري مي آمده از صادرات دوباره در صنايع سرمايه پول به دست). آهن، معادن و از اين قبيل هاي شيميايي، ذوب كارخانه(
به همين دليل، كاالهايي كه براي خريد در . شد آن صرف ارتقا كيفيت كاالهاي مصرفي، مسكن و خدمات اجتماعي مي ٔدهمان ته

گوشت كمياب بود، كارگران براي دريافت يك . گرفت، معمولن نامرغوب و حتا بنجل بود اختيار كارگران لهستاني قرار مي
ها، كه  كارخانه هاي محقري در خوابگاه ماندند و در حال انتظار در چهارديوار ظار ميها در فهرست انت آپارتمان قابل سكونت بايد سال

  . كردند غالبن آب و تلفن نيز نداشتند، زندگي مي
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  ناميد، آنان نه تنها از  مي  "لهستان كارگري"كارگران متوجه بودند كه درهمان حال كه حزب كمونيست، لهستان را           
  توانستند در انتخابات شركت كرده  اينان مي. هاي فردي و اجتماعي كمتري نيز داشتند ود فقيرتر بودند بلكه آزاديهمكاران غربي خ

از اين . بودند رانده بيروناحزاب رقيب را از صحنه  ٔها همه و راي دهند، ولي راي آنان معني چنداني نداشت چرا كه كمونيست
رساندن صداي خود تنها راه ! گرفتند، نه راي دهندگان ابات را مسئولين حزب كمونيست ميانتخ ٔگذشته تصميم نهايي در مورد نتيجه

  . مدارج ترقي بود ٔپله پلهطي كردن پيوستن به حزب كمونيست و به گوش ديگران 
هاي  در سال. ندكه آنان را مستقلن نمايندگي كند محروم بود يكارگران همچنين از حق داشتن نمايندگان مستقل يا سازمان          
هايي  هاي مستقل كارگري را سركوب كرده و به جاي آن اتحاديه كارگران براي ايجاد اتحاديه  ها تالش كمونيست 1946و  1945

ها در قبال كارگران مسئوليتي نداشتند و تنها پاسخگوي حزب كمونيست و  مسئوالن اين اتحاديه. رسمي تاسيس كرده بودند
ها كه در ظاهر براي دفاع از منافع كارگران به وجود آمده بودند در عمل هيچ گامي در راه احقاق  حاديهاين ات. رهبرانش بودند

در به اين مضمون جكي ها  در همان سال. داشتند برنمي) افزايش دستمزد، كاهش ساعات كار و بهبود شرايط كار( آنانهاي  خواسته
در . داران است ها دفاع از كارگران در برابر سرمايه اتحاديه ٔداري وظيفه ايهدر سيستم سرم": به دهان مي شددهان ميان كارگران 

   1".ها در برابر كارگران است ها دفاع از كمونيست آن ٔسيستم كمونيستي وظيفه
د و زدن گاهي دست به اعتصاب مي. كردند هاي خود پيدا مي كارگران لهستاني در هر حال راهي براي مطرح كردن خواسته          

آنا والنتينوويچ از جمله كارگراني بود كه در اين . پراختند مي يست به بحث و جدل با مصدران امورگاهي در دفتر حزب كمون
جوانان  ٔدر كنگره او. يافت كرده بوداو يك كارگر نمونه بود، كارگري كه به پاس خدماتش مدال در. ها شركت فعال داشت اقدام

با اين همه به دليل صداقتش و به . اي بهتر باور داشت ها براي ساختن جامعه كمونيست ٔبه وعدهكرد و  حزب كمونيست شركت مي
هاي حزبي به  توانست جلو زبانش را بگيرد و وقتي كه كادرها و مقام هاي كمونيستي داشت نمي ال خاطر باور عميقي كه به ايده

آنجا پيش رفت كه از كار اخراج شد و  آنا در اين كار تا. تم پرداختحاكم جديد در لهستان تبديل شدند به انتقاد از سيس "ٔطبقه"
  . طوماري كه همكارانش در دفاع از او جمع كردند دوباره به سر كار بازگشت ٔتنها به پشتوانه

ه يكي از هاي ورشو، گدانسك و پوزنان ريختند و ب در اعتراض به ناكافي بودن حقوق، كارگران به خيابان 1956در سال           
رژيم سراسيمه دستور آتش گشودن به روي تظاهركنندگان داد و تعداي را . دفترهاي حزب كمونيست در اين شهرها يورش بردند

ها دست به كار شدند و براي جلوگيري  كمونيست. آماده ساختآشوب  براياين واقعه كشور را در بهت فرو برد و . به قتل رساند
استفاده  در اين بحبوحه كارگران از فرصت. بر حزب را عوض كردند و دست به اصالحات زدنداز هرگونه اعتراض عمومي ره

طلب به  خواه و جنگ ها اما به زودي با اقدام اعضاي ستيزه استقالل اين سازمان. تشكيل دادندهاي مستقل كارگري  سازمانكرده و 
كه سيستم  كارگران دريافته بودند. انجام شده بود ه كاري كارستانبا اين هم. ها منحل شدند مدتي بعد اين سازمان. زير سئوال رفت

. جنبش شكست خورده بود ولي اميد از دست نرفته بود . هاي خود را در جريان مبارزه محك زده بودند پذير است و توانايي آسيب
    .نه يك بار كه دوبار: مبارزه بازگردند ٔسرنوشت مقدر كرده بود كه كارگران باز به صحنه

  
  "شورش سركوب خواهد شد"

   
  رهبري حزب  1956از سال الو گومولكا،دبيركل حزب كمونيست، كه والديس. شصت اقتصاد لهستان دچار ركود شد ٔدر پايان دهه
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  گيري او با الهام. را در دست داشت، دچار اين اضطراب بود كه لهستان ممكن است به لحاظ اقتصادي از همسايگان خود عقب بماند
  ها تصميم به حل مشكل گرفتند،اما به جاي تعديل كمونيست. "شود ضعيف هميشه و همه جا سركوب مي": گفت از استالين مي

  . كردن سيستم اقتصادي، فشار بر كارگران را افزايش دادند
آنان را به مدت دو و افزايش حقوق  محدود كرددرماني و مسكن كارگران را  ٔبيمهپوشش ، رژيم 1970و  1969در سال           

به . گرفتند بيشتر كار كنند از اين گذشته كارگران را مجبور ساخت كه براي دريافت حقوقي كه مي. سال به حال تعويق درآورد
اين خبر به ويژه براي . ريزان كه به گردن كارگران انداخت اين ترتيب حزب كمونيست مشكالت لهستان را نه به گردن برنامه

سازي را تعطيل كند و تا آن  كشتي ٔشوم بود چرا كه دولت اعالم كرده بود كه قصد دارد در نهايت كارخانه كارگران گدانسك
  . دا غمگين و سپس خشمگين شدندكارگران ابت. نمايدگذاري جديد در آن كارخانه خودداري  زمان از سرمايه

 ٔكميته(خانه گرد آمدند تا به پيام ويژه پوليت بورو سه هزار كارگر عضو حزب كمونيست در كار 1970دسامبر  12در           
 17.5قيمت گوشت : يافت هاي غذايي از همان شب افزايش مي محصول  طبق اين پيام قيمت. گوش بدهند) سياسي حزب كمونيست
نستند كه دا آنان مي. كردند برخي گريه مي. دادند اعضاي حزب حيرت زده به پيام گوش مي. درصد 11.7درصد و قيمت ماهي 

. كنند واين فشاري غيرقابل تحمل بر دوش آنان خواهد بود الحال نيمي از درآمد خود را صرف خريد مواد غذايي مي كارگران في
اينان روز دوشنبه به سر كار برگشتند . گومولكا وقت داشتند "كريسمس ٔهديه"يكشنبه را براي فكر كردن در مورد  ٔكارگران همه
به ها را به زور  مسوالن كارخانه سعي كردند كه آن. پيام گومولكا پرداختند ٔتعويض لباس به غر زدن در باره هاي و در برابر قفسه
آنا والنتينوويچ و   ،از جمله برانگيزندگان اعتصاب. برخي به سر كار رفتند ولي برخي تصميم به اعتصاب گرفتند. سر كار بفرستند

از كارگران را نيز با ديگر اي  اينان به دفتر كار رييس كارخانه رفتند و در طول راه عده .يك برقكار جوان به نام لخ والسا بودند
من ": دهد خود وي واقعه را چنين شرح مي. ميروسالو مارچينياك يكي از كارگراني بود كه با آنان همراه شد. كردند  خود همراه

در واقع اصلن . دانستم كه قرار است اعتصابي در كار باشد نمي. ستمدهند و از روي كنجكاوي به آنان پيو اي شعار مي شنيدم كه عده
استعفاي  وها به وضع سابق  آمدند و خواهان بازگشت قيمت كارگران در برابر دفتر رييس گرد .3 "! دانستم كه اعتصاب يعني چه نمي

حقوقي داد و از آنان خواست كه به سر  پاداش ٔرييس به كارگران وعده. ها از جمله گومولكا شدند مسئولين و مسببين افزايش قيمت
يكي از كارگران فرياد زد كه بهتر است آنان به دفتر حزب كمونيست در شهر بروند و صداي اعتراض خود را به . كار بازگردند

هاي حدود ساعت يازده، هزار كارگر مسلح به چماق و مفتول در حاليكه سرود. بقيه موافقت كردند. گوش مسئوالن برسانند
. تادندخواندند به سمت دفتر حزب كمونيست به راه اف سوسياليستي از جمله سرود معروف انترناسيونال و سرود ملي لهستان را مي

  . دانست كه چه بايد بكند دقيقن نمي كارگراناز  بود و هيچيك اعتراض اينان خودجوش
برخي نيز شروع به . "!مرگ بر گومولكا. خواهيم ما نان مي ": كارگران به دفتر حزب رسيدند و به شعار دادن پرداختند          

وقتي كه يكي از مسئوالن محلي حزب كمونيست به . گر بود پليس در اين مرحله تنها نظاره. نوشتن شعار بر روي ديوارها كردند
هاي  گران ساير كارخانهكارگران گفت كه هيچ كاري از دستش ساخته نيست كارگران به چرخ زدن در شهر پرداختند و از كار

  . تكنيك خواستند كه به ايشان بپيوندند سازي و همچنين دانشجويان دانشگاه پلي  كشتي
 ٔو اجازه كردهمحوطه را اشغال ) مشهور به زومو(وقتي كه كارگران دوباره به مقر حزب بازگشتند ديدند كه پليس امنيتي           

آور سعي در   با شليك گاز اشكنيز جا كارگران به پليس سنگ پرتاب كردند و پليس در اين. دهد ورود به تظاهركنندگان نمي
  . هاي گدانسك سراسر آشوب و بلوا بود اعتراض شدت گرفت و وقتي كه شب فرا رسيد خيابان. متفرق كردن آنان كرد
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  . اند پليس دستگير شده ٔشان به وسيله انسازي لنين رفتند و خبر شدند كه شب پيش رهبر كشتي ٔشنبه صبح كارگران به كارخانه سه
  ها به آنان  در مركز شهر هزاران كارگر ديگر از ساير كارخانه. خشمگين از اين امر اينان دوباره به سمت مركز شهر به راه افتادند

  م دوم رفتن به مركز اقدا. خود را آزاد كنند ٔكارگران به ايستگاه پليس رفتند و سعي كردند كه رهبران بازداشت شده. پيوستند
در ساعت ده صبح كارگران در جلو دفتر . دفتري بود ٔاسباب اثاثيهبازرگاني، شكستن درها و از پنجره بيرون پرتاب كردن  ٔاتحاديه

گلوله شليك شد ولي چند از درون دفتر حزب . كردند حزب با پرتاب سنگ و كوكتل مولوتوف نارضايتي خود را آشكار مي
هاي خود را از  هاي بيشتر به سوي كارگران سرباز زدند و مسلسل سربازان از عمل به دستور و شليك گلوله. ندكارگران جا نزد

آتش . در اينجا مردم دفتر حزب را به آتش كشيدند! برخي حتا شلوارهاي خود را نيز پايين انداختند. پنجره به بيرون پرت كردند
كشيدند دو لشكر  ها زبانه مي اما در همان حالي كه شعله. يروزي به حساب آوردنداي پ زدن دفتر حزب كمونيست را كارگران گونه

  . سركوب شورش را محول كرده بود ٔرهبري حزب در ورشو به آنان وظيفه. ندر حال پيشروي به سوي گدانسك بودزرهي د
مندرس را از مواد مختلف انباشتند و  هاي كارگران لباس. بعدازظهر همان روز خودروهاي حامل سربازان به مركز گدانسك رسيدند

ها يكي از كارگران به زير  در جريان اين اقدام. آتش زده راهبندان به وجود آوردند  هاي مستعمل اتوموبيل ها را به همراه الستيك آن
مشتي ارازل "را تلويزيوني تظاهركنندگان  ٔآن شب يكي از اعضاي پوليت بورو در يك برنامه. خودروي سربازان رفت و جان باخت

اين ": آيي حزبي عنان اختيار از كف داد و با خشم گفت يكي ديگر از اعضاي پوليت بورو در جريان يك گردهم. خواند "و اوباش
"كارگر را به قتل برسانيم 300آشوب را سركوب خواهيم كرد، حتا اگر مجبور شويم كه 

4.  
هاشان برگشتند،  همان شب بسياري از كارگران به خانه. سازي رفتند كشتي ٔخانهشنبه بعدازظهر كارگران اعتصابي به كار سه          

فرداي آن روز، قبل از طلوع خورشيد، كارگران دريافتند كه . كارخانه ماندند ٔاما ديگران به همراه رهبران اعتصاب در محوطه
هاي توپ خود را به سوي كارخانه نشانه  يك نيز لولهرزمناوها در درياي بالت. نيروهاي نظامي محاصره شده است ٔكارخانه به وسيله

. شماره دو كارخانه خارج شدند باراني از گلوله بر سر آنان باريدن گرفت ٔوقتي كه گروهي از كارگران جوان از دروازه. رفته بودند
كه سرود ملي لهستان را كارگران به كمك همكاران زخمي خود شتافتند و در حالي. چهار نفر كشته و پانزده نفر مجروح شدند

اينان پرچم لهستان در كارخانه را به حالت نيمه افراشته درآوردند و آن را با . خواندند آنان را به درون كارخانه كشيدند مي
  . هاي سياه عزا آراستند روبان

رهبران خود را انتخاب  اعتصاب تشكيل دادند و ٔدرون كارخانه كارگران يك كميته. قتل كارگران فضا را عوض كرد          
هاي كارگران به فراسوي مسايل معيشتي رفت  در اين مرحله خواسته. رهبران بودنداين  دو تن ازآنا والنتينوويچ و لخ والسا . كردند
هاي كارگري عضو  ها به عنوان نمونه آن بود كه رهبران اتحاديه يكي از خواسته. سياسي را نيز در بر گرفت-هاي صنفي و مقوله

كارخانه را ترك كنند، امتيازهاي ويژه  ٔ كنندگان خواستار آن شدند كه نيروهاي نظامي محوطه اعتصاب. حزب كمونيست نباشند
اعمال نفوذ حزب كمونيست اداره  ٔهاي بازرگاني به طور مستقل و خارج از حيطه براي اعضاي حزب و ارتشيان لغو شوند و اتحاديه

فرصتي كه در پي آشوب به دست آورده بودند به نحو احسن و در راه احقاق حقوق اساسي خود خواستند از  كارگران مي. گردند
خود را از اثر الحال  كردند في كارگران بودند و از حقوق آنان دفاع مي ٔهاي رسمي نماينده اين اسطوره كه اتحاديه. استفاده كنند
  . خود را استحكام و مشروعيت بخشند ٔهمسئله اينك اين بود كه چگونه كارگران مبارز. بوددست داده 

 ٔبار ارتش را موجب شده بود و به قتل كارگران و مهر و موم در كارخانه آتش زدن دفتر حزب كمونيست واكنش خشونت          
  اين است . باشند عواقب ناگواري  در بر داشتهتواند  ميها  دانستند كه دوباره ريختن به خيابان كارگران مي. سازي انجاميده بود كشتي
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  هايشان برآورده نشود كارخانه را ترك آنان اعالم كردند كه تا زماني كه خواسته. كارخانه  گرفتند ٔكه تصميم به ماندن در محوطه
  . ارتش بتوانند از خود دفاع كنند ٔهمان شب كارگران به تهيه و گردآوري مواد منفجره پرداختند تا در صورت حمله. نخواهند كرد

  كنيد كارخانه را ترك مي ٔيا تا چهار ساعت ديگر محوطه: اي دادند در ساعت ده شب، فرماندهان ارتشي به كارگران اولتيماتوم تازه
  دانستند كه ارتش بلوف كافي خشونت ديده بودند و مي ٔكارگران كه به اندازه. ارتش و بمباران هوايي مواجه مي شويد ٔو يا با حمله

آنا آن روز را اينطور . نيروهاي نظامي ترك كردند ٔكارخانه را در محاصره ٔپايان دادن اعتصاب گرفتند و محوطهزند تصميم به  نمي
  . "سرهايمان را پايين انداخته بوديم و مثل سربازاني اسير كارخانه را ترك كرديم": آورد به خاطر  مي

شان  رفت تا ضامن موفقيت جنبش ارزه پرداختند، استراتژيي كه ميخشونت براي مب كارگران به توسعه و بسط  استراتژي بي          
با وجود شكست، كارگران توانسته بودند نظر مساعد ساير كارگران را در گدانسك جلب كنند، رهبراني را از ميان خويش . باشد

خته بودند كه درگيري آنان همچنين آمو. هايشان را از دولت بخواهند برگزينند و پايشان را در يك كفش كرده خواسته
اينان با رژيمي سروكار داشتند كه براي فرونشاندن اعتراض از . آميز يا نيروهاي نظامي و انتظامي بيهوده و حتا زيانمند است خشونت

  .  كشتن و نابود كردن باكي نداشت
نظمي و بلبشو در محيط كار چه خطراتي  آشكارتري نشان داد كه بي ٔسازي كمون پاريس به گونه كشتي ٔاتفاقي در كارخانه          
 ٔهمه. كنندگان اخطار كرده بودند كه بايد به سر كار بازگردند شب چهارشنبه مجريان راديو به اعتصاب. داشته باشدبر تواند در  مي

اولين ترامواها  فرداي آن روز، پيش از طلوع آفتاب، هنگامي كه. كارخانه پرداخته بودند ٔآن شب سربازان به سنگرگيري در محوطه
. هايشان بازگردند كارگران را به محل كار آوردند، بلندگوها اعالم كردند كه كارخانه تعطيل است و كارگران بايد به خانه

اول   روي و بازگشت كارگران صف كارخانه آوردند و به اين ترتيب راه پس ٔترامواهاي بعدي تعداد بيشتري كارگر را به محوطه
  . برنگشتن كارگران را سرپيچي از دستور به حساب آوردند و به روي آنان آتش گشودندسربازان . سد شد
كارگران روز پنجشنبه دست به اعتصاب . داشت يادگيريهايي براي  سازي وارسكي در شهر سزسين نيز درس كشتي ٔكارخانه          

پليس دخالتي . حزب كمونيست را آتش زده بودند ٔ مقر كميتهها،  زده بودند و در مركز شهر، به همراهي كارگراني از ساير كارخانه
رهبران . كنندگان در اعتصاب ريخته بود و آنان را دستگير كرده بود رهبران و شركت ٔشب همان روز پليس به خانه. نكرده بود

او را مسئول سركوب اعتصاب باش داده و شصت هزار سرباز مسلح به تانك، هليكوپتر و رزمن نظامي در ورشو به ارتش دستور آماده
  . صبح جمعه وقتي كه كارگران به سر كار برگشته بودند، كارخانه در اشغال نيروهاي ارتش بود. كرده بودند

عليه نيروهاي نظامي دست زدند، اما دو تن از همكاران خود را از دست دادند  و مجبور به   همان روز كارگران به حمله          
آنان . و اشغال آن گرفتنداز گارحانه نظاميان  بيرون راندنكارگران، خشمگين، تصميم به . ن كارخانه شدندنشيني به درو عقب

. كه آن هم در اشغال بود، فرستادند ،سازي ديگر كشتي ٔاعتصاب تشكيل دادند و نمايندگاني به يك كارخانه ٔبالفاصله يك كميته
هاي  بازرگاني و تشكيل اتحاديه ٔرا كه شامل منحل كردن اتحاديه  ت و يك خواستهفهرستي از بيساعتصابي  ٔكارگران هر دو كارخانه
آنان نيز نمايندگان . ها نيز رساندند رساناني اين فهرست را به دست كارگران ساير كارخانه پيغام. شد تهيه كردند مستقل كارگري مي
  . ب تشكيل دادندشهري اعتصا ٔكمون پاريس فرستادند و يك كميته ٔخود را به كارخانه

در آن يادداشت مقامات شوروي واكنش . جمعه شب پوليت بورو يادداشتي از سفير شوروي در ورشو دريافت كرد          
  پس از دريافت اين نامه، . تر با آشوب شده بودند آميز حزب كمونيست به اعتصاب را نكوهيده و خواستار برخوردي عاقالنه خشونت

يرك قول داد كه  گي. يرك را به دبيركلي حزب برگزيد را از سمت خود عزل كرد و به جاي وي ادوارد گيپوليت بورو گومولكا 
  . چيان را ببرد با پنبه سر اعتصاب
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  . اي نزديك كارخانه انجام شد اولين دور مذاكرات در مدرسه. شنبه صبح مقامات سيزسين به كارگران پيشنهاد مذاكره كردند       
  نمايندگان (كنندگان  بين مذاكره ٔاين موجب شد كه رابطه. هاي دولتي در شهر صورت گرفت دي ولي در ساختماندو دور بع
  شان هم به كارگران و برخي از نمايندگان كارگران از اعضاي حزب كمونيست بودند و وفاداري. و كارگران قطع شود) كارگران
مقامات دولتي پذيرفتند : بين كارگران و دولت چيز دندانگيري از آب درنيايد  نامه قنتيجه اين شد كه تواف. دولتي بود هاي هم به مقام

 كشته وهاي كارگران  كه دستمزد كارگران افزايش پيدا كند، قيمت برخي مواد غذايي از آنچه هست بيشتر نشود و به خانواده
هاي مستقل كارگري، به  ارگران، يعني تشكيل اتحاديهك ٔترين خواسته ولي هيچ حرفي از اصلي. زخمي شده تاوان مالي پرداخت شود

  . ميان نيامد
 ٔ حزب كمونيست كارگران را دعوت به ارايه. ياي بالتيك به وقوع پيوسترهاي جديدي در ساحل د اعتصاب 1971 ٔ در ژانويه          
هاي مستقل  تشكيل اتحاديه حقهمترين خواسته را اين بار نيز در فهرست كارگران، م. اين كار كرد ٔويژه ٔ هاي خود به كميته خواسته

  . داد كارگري تشكيل مي
ها از كارگران خواستند كه به حل بحران اقتصادي در كشور  هايي تشكيل دادند و در آن ها جلسه مقامات دولتي در كارخانه          

مقامات دولتي كه تعداد اندك . اري كردندها خودد وارسكي بيشتر كارگران از شركت در اين جلسه ٔدر كارخانه. كمك كنند
آوردند با استفاده از شگردهاي سينمايي و مخلوط كردن نوارهاي  مي ي براي خود و طرح خود به حساب  شركت كنندگان را تحقير

كارگران . اند ها شركت كرده با نوارهاي فعلي اينگونه جلوه دادند كه گروه كثيري از كارگران مشتاقانه در اين جلسه  فيلمسابق 
يرك  وارسكي به اين اقدام اعتراض كرده و دست از كار كشيدند و تنها زماني دوباره به سر كار برگشتند كه با شخص گي ٔ كارخانه

  . مالقات كردند
ت كه وي در سخنان خود گف. سازي لنين پرداخت كشتئآيي در كارخانه يرك به سخنراني در يك گردهم ، گي ژانويه 25در           
وي از كارگران . دست هم دهندنيز زماني كارگر بوده است و ملتمسانه از كارگران خواست كه براي نجات كشور دست به او خود 
در ميان اين كارگران آنا . "تو را ياري خواهيم كرد ": : آيا مرا ياري خواهيد كرد؟ كارگران يك صدا فرياد زدند: پرسيد

يرك حق دارد و در فكر كشور و  خواستند باور كنند كه گي آنان نيز به همراه همكاران خود مي. ودندوالنتينوويچ و لخ والسا نيز ب
   .كارگران است

بافي  هاي پارچه كارگران كارخانه: بار در شهر لوج در مركز لهستان اتفاق ديگري نيز افتاد، اين  1971و  1970هاي  در سال          
دولت بالفاصله تعداي . ها دست به اعتصاب زدند رآمد چنداني نداشتند در اعتراض به افزايش قيمتآن شهر كه عمدتن زن بودند و د

يرك از كارگران خواستند كه به ياري كشور  اينان نيز همانند گي. وزير را به لوج فرستاد هاي عاليرتبه از جمله نخست از مقام
اينان حتا نگذاشتند كه . راني آمده بودند واكنش مثبتي نشان نداداما هيچ يك از سه هزار كارگر زني كه براي سخن. بشتابند
هاي من نان خالي  خورد ولي بچه زن تو در خانه كالباس مي": يكي از زنان اعتصابي فرياد زد. هايش را تمام كند وزير حرف نخست
به سوي حزب كمونيست دراز كنند، وقتي كه فرستادگان دولتي از كارگران پرسيدند كه آيا حاضرند دست ياري . "زنند سق مي

  . ها را به وضع سابق برگرداند روز بعد رژيم كوتاه آمد و قيمت. غرا بود "نه"كنندگان يك  پاسخ اعتصاب
  كارگران گدانسك، گدينيا و سزسين هرگز كشتار . هاي زمستان آن سال براي حزب كمونيست گران تمام شد اتفاق          

. ي نيروهاي نظامي و انتظامي فراموش نكردند و سالروز مرگ آنان را به روز عزاي عمومي مبدل ساختند ههمكاران خود را به وسيل
نامد مشكل بتواند  شود و آنان را ارازل و اوباش مي كنندگان به توپ و تانك و رزمناو متوسل مي رژيمي كه براي مقابله با اعتصاب

  . آنان استحامي منافع مردم را قانع كند كه 
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در گدانسك و گدينيا، حزب كمونيست براي مقابله با . آوردند نفس بيشتري به دست  ها كارگران اعتماد به پس از اين واقعه          
  در . اما رهبران جديد حزب تصميم به اجتناب از رويارويي با كارگران و سازش گرفته بودند. اعتصاب به زور متوسل شده بود

  پيش از آن، سازش با. لدرمابانه با كارگران رفتار كرده بودند اما در نهايت به مذاكره تن در داده بودندهاي حزبي ق سزسين، مقام
حزب كمونيست همچنين در لوج و در رويارويي با زنان اعتصابگر پا پس . مخالفان هرگز در لهستان كمونيستي رخ نداده بود

  . كه اگر متحدانه عمل كنند قادر خواهند بود كه رژيم را به زانو درآورنداز اين تاريخ به بعد كارگران دريافتند . گذاشته بود
ها و رودررويي  كارگران آموختند كه آتش زدن ساختمان. ها درس بزرگ ديگري نيز براي كارگران به همراه داشت اين اعتصاب
كارگران راه بهتري . دهد اي مقابله به مثل مياي بر كند و به رژيم بهانه تر شدن وضع كمك مي آميز با دولت تنها به پيچيده خشونت

در . بگيرند و خود را در سطح شهر سازمان دهند "به گروگان"آنان توانسته بودند توليد صنعتي را : براي مبارزه پيدا كرده بودند
از . كره كشانده بودنداش از برقراري ديالوگ، آن را به پاي ميز مذا اعتنايي رژيم و خودداري سزسين كارگران پس از دو دهه بي

هاي صرفن معيشتي رفت و بدون سياسي كردن موضوع به  شود به فراسوي خواسته همه مهمتر اينكه كارگران دريافته بودند كه مي
  .هاي مستقل كارگري نيز پرداخت هايي مانند اتحاديه مقوله
  

  "شود با خود ما شروع ميما آزادي "
  

برد، كه همانا تمركز قدرت در دست حزب  رژيم را به زير سئوال مي هدفترين  كارگري اصليهاي مستقل  اتحاديه ايجاد          
صنايع را ملي كرده،  ٔشوروي، همه ٔها در لهستان قدرت را به دست گرفتند، به پيروي از تجربه وقتي كه كمونيست.  كمونيست بود

آنان همچنين . هاي كشاورزي كردند وادار به كشت در تعاوني ريزي اقتصادي را در دست خود متمركز نموده و دهقانان را برنامه
توانست گفته، نوشته، يا ساخته شود به  آنچيزهايي كه مي ٔها و صنعت هنري و فرهنگي را مهار كرده و در مورد همه رسانه
و   ها مصادره كردند، مدرسههاي كليسا را  آنان حتا به حريم كليساي كاتوليك نيز تجاوز كردند و دارايي. گيري پرداختند تصميم
هاي كليسايي را خود به عهده گرفتند و تا آنجا پيش رفتند كه اسقف اعظم  مقام  هاي مذهبي را بستند، مسئوليت انتصاب نشريه

   .كردندخانگي كليساي كاتوليك، استفان ويزيتسكي، را بازداشت 
پس از  ٔاصالحات شتابزده. بسياري وجود داشت ٔموجود فاصله هاي عيتو واق خواهانه تماميت هاي در اروپاي شرقي بين ايده          

ها و تظاهرات عمومي  در آن زمان اعتصاب. انجاميده بود 1956حزب كمونيست در سال  ٔنشيني مفتضحانه مرگ استالين به عقب
او از فشار سانسور كاسته بود، به . داصلي اصالحات در لهستان والديسالو گومولكا بو ٔمهره. ا به سازش با مردم وادار كردرژيم ر

هايي براي بحث و جدل آزادانه تاسيس كرده  د، كلوبو از استقالل نسبي برخوردار باش ندمنتشر ك  كليسا اجازه داده بود كه نشريه
 "دمكراسي"ا و حت "خودگرداني"، "عدالت اجتماعي"هايي مانند  مفهوم. هاي مستقل كارگري را به رسميت شناخته بود بود و انجمن
  اين قيام و پيامدهايش . قيام مجارستان رخ داداينكه رفت تا  همه چيز به ظاهر خوب پيش مي. ها شده بود كمونيست ٔنامه وارد واژه

  هاي كارگري را تعطيل كند  هاي داده شده را پس بگيرد، انجمن جهان كمونيستي را تكان داد و موجب شد كه رژيم لهستان آزادي
د كه بينديشم، آنان اجازه دادن": كويد شاعر لهستاني، آدام زاگاوسكي مي. ري نويسندگان و روشنفكران ناراضي بپردازدو به دستگي

هنوز در لهستان   ها اين ٔبا همه. "اجازه دادند كه زمزمه كنيم، اما از آواز خواندنمان جلو گرفتند. داشتند مانباز اما از سخن گفتن
كه رييس  ولي هيچكس ترديد نداشت. ي بيشتري نسبت به ساير كشورهاي بلوك كمونيستي وجود داشتها " انحراف"ها يا  آزادي

در سال  .را از دست دادند اصالحات در درون حزب  روشنفكران لهستاني اميد به 1960 ٔدر دهه. ستدست كي دركيست و قدرت 
   .5طلبان را از پوليت بورو بيرون انداخت گومولكا آخرين اصالح 1967
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  نويس قرن نوزدهم  ويچ، شاعر و نمايشنامه اي از آدام  ميكيه مقامات دولتي جلو به صحنه بردن نمايشنامه 1968در ژانويه           
اعتراض كردند و در  به شدتدانشجويان و روشنفكران  .هاي ضدروسي وجود دارد، گرفتند مان هلهستان را به اين بهانه كه در آن ال

پليس . در مارس همان سال دانشجويان در محوطه دانشگاه ورشو دست به تظاهرات زدند. ي خواستار آزادي بيان شدندهاي آيي گردهم
ها  تبليغات ضديهودي در رسانه .و صدها دانشجو به زندان افتادند اه اخراج شدندهزاران دانشجو از دانشگ. با باتوم به آنان حمله كرد

 ترين در لهستان قدرت به دست مرتجع .گريختندكشور از حزب كمونيست،  ان عضو، از جمله يهوديبه راه افتاد و بسيار از يهوديان
را از بين اصالحات و دگرگوني در لهستان  اميدها بهآخرين در همين سال اتفاق ديگري نيز افتاد كه . افتاده بود ها كمونيست جناح
طلب  هاي اصالح نيرويتا  به چكسلواكي يورش برد عضو پيمان ورشو ساير ارتش هاي ارتش لهستان به همراهي 1968در اوت . برد

اعطاي مردم و  تتصميم به پذيرش خواسنيز هاي حزبي و دولتي  به اين ترتيب حتا مقام .نددر آن كشور را سركوب ك و دمكرات
ستار فضاي باز سياسي بودند هيچ هايي كه خوا براي لهستاني. مانع شودكه ممكن بود  ، اتحاد شورويگرفتند هاي بيشتر مي آزادي
به سمت يك شدند  جزو اپوزوسيون محسوب مي 60 ٔههفتاد، ناراضياني كه در ده ٔ در اوايل دهه .انداز روشني وجود نداشت چشم

  . رفتند  استراتژي سياسي نو و عملي
اينان كه ابتدا از . دام ميچنيك نام بردو آ كورونشود از لزك كوالكووسكي، ياتسك  مي اين استراتژي بتكراندر ميان م          

به حزب از دست داده و به مخالفان سرسخت آن تبديل شده را به تدريج ايمان خود  بودند طبقه بي ٔجامعههواداران سوسياليسم و 
را رد دگماتيك  ماركسيسم ،50 ٔدهه ميانه كه درسياسي در دانشگاه ورشو بود  ٔترين ايشان، كوالكووسكي، استاد فلسفه مسن .بودند

كوبيدن او از هر فرصتي براي . تبديل شده بود رژيم به خاري در چشم ،او كه خود عضو حزب كمونيست بود .و محكوم كرده بود
 سپس از حزب كمونيست و 1966او در سال . كرد گرا استفاده مي اي كثرت د جامعهاش براي ايجا وعده به دليل به جا نياوردنرژيم 
   .كشو را ترك كرد اما همچنان درگير با مسايل لهستان باقي ماندپس از آن كوالكووسكي  .دانشگاه اخراج شد از 1968در سال 
وي كه يك ماركسيست معتقد بود به امكان . جويي در دانشگاه ورشو بوداز رهبران اعتراض دانش كورونياتسك  1956در سال 

به  هاي كمونيستي آل ها و ايده براي آشنا كردن نوجوانان با ايده يحزب و كشور باور داشت و يك گروه پيشاهنگ دگرگوني در
و اميد خود به حزب را از دست داد و به همراه همكارش، كارول عالقه  ٔهمهياتسك  60 ٔدر اوايل دهه. بود وجود آورده

با يك انقالب كارگري  پذير نيست و بايد در آن اعالم كرد كه حزب اصالح اي به حزب نوشته سرگشاده ٔسكي، نامهمودژلو
 1968در سال  كورون .دستگير شده و به زندان افتاد پس از آن كارول از حزب اخراج شد و يك سال 1964در سال . سرنگون شود

  . دوباره به زندان افتادهاي اعتراضي  پيمايي سازماندهي راهاما تنها دو روز پس از آزادي به جرم از زندان آزاد شد 
آموختند  در آن گروه به وي مي .پيوست كورونبه گروه پيشاهنگي يازده سالگي ك، پسر دو روشنفكر لهستاني، در ميچني          
ها  سالممكن است كه  يك كمونيست .كند مبارزه ميآزادي  و كمونيست كسي است كه در راه عدالت اجتماعي، برابري " كه

  همانند آموزگار خود،  ."دهد ادامه مياش  هاي انقالبي مبارزه در راه آرمان اما پس از آزادي به...براي باورهايش  به زندان بيفتد
اولين رويارويي او با رژيم زماني روي . آرمانگرايان وجود ندارد يي برايميچنيك نيز خيلي زود دريافت كه در حزب كمونيست جا

در سال  .و مودژلوسكي در دبيرستان دستگير كرد كورون ٔسرگشاده ٔپليس او را به جرم پخش نامه :آموز بود دانشداد كه هنوز 
   .6او را به زندان انداخت رژيمسال بعد . بوددر دانشگاه ورشو او رهبر اعتراض دانشجويي  1968

منتشر  ايمگرهاين روشنفكران ناراضي تعدادي مقاله در نشريات زيرزميني آن روز مانند  70هاي آغازين و مياني دهه  در سال          
  شود از درون  كرديم كه سيستم را مي ما فكر مي ": ميچنيك نوشت. خود پرداختندهاي پيشين  ديدگاهدند و در آن به انتقاد از كر
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گويد كه آنان اميد خود را به كادرهاي  در آن مقاله مينچيك مي. "هاي انساني و دمكراتيك بخشيد اصالح كرد و به آن ويژگي
  پيوندهاي فكري و عاطفي آنان به حزب را ٔاين اميد آنان را بر باد داد ورشته 1968ولي وقايع سال  .طلب حزبي بسته بودند اصالح
 كه حاصلآن  ٔرهبري ناشايسته ٔنتيجهنه رحمي و نارواداري حزب  اكنون براي كوالكووسكي روشن شده بود كه بي . گسست
  .7بود خود رژيم و ذات ماهيت
 فكر كنيمدهيم و باگر اميد خود را از دست ": كوالكووسكي نوشت. نبوداز مبارزه اميد  قطعه معني حزب ب ازاميد  قطعاما           

شود با شر در افتاد يا  مسئله اين نبود كه آيا مي. "افتيم ارادگي و همكاري با شر مي شود كرد به ورطه بزدلي، بي كه هيچ كاري نمي
اتحاد شوروي . رسد تالش براي سرنگوني رژيم غير منطقي به نظر مي ": نيك نوشتميچ .مسئله اين بود كه چگونه بايد درافناد. نه
هاي  فعاليتاز اين گذشته  .)همانگونه كه در مجارستان و چكسلواكي چنين كرد( و اعتراض را سركوب كند دخالت كردهتواند  مي

آميز خود را   دهد كه اعمال خشونت بهانه مييس به پلكند و  ايجاد تشنج وتنش در سطح جامعه كمك مي يك جنبش انقالبي تنها به
حتا اگر . داخترناميد و به سركوب آن خواهند پخواهند نيروهاي بيگانه  ٔتوطئه جنبش راها  در آن صورت كمونيست .توجيه كند

با . شود عوض فقط پاالن خر كه خواهد داشتاين خطر وجود هم از اپوزوسيون قادر شود كه قدرت سياسي را به دست بگيرد ب
"كمك خواهيم كرد هاي ديگري به ساختن باستيل فقط باستيل ما ٔآميز به قلعه خشونت ٔحمله

8.  
ولي  .چيزي را عوض كند توانست نمينيز مستقيم ي يو رويارومقابله به مثل با رژيم  طلبي شكست خورده بود و اصالح          

به جاي تالش براي عوض كردن رژيم بايد تالش كرد : ار ديگري كردشود ك و ميچنيك باور داشتند كه مي كورونكالوكوسكي، 
. در لهستان بودبه مهار كردن تمام وجوه زندگي اجتماعي اش  رژيم و ميل غريزي راه اينكار مقابله با .عوض شودلهستان  ٔكه جامعه
قدرت  ٔدر خارج از حيطه خوددادن  سازمان هر گونه تالشي براي هر اقدام يا ابتكار مستقلي به وسيله شهروندان،": مي گفت كورون
ايجاد , از ديد ميچنيك, وظيفه روشنفكران. "كشد را به چالش ميآن  اقتدار سازد و خدشه وارد ميحكومت  مشروعيتبه  رژيم،
  . 9مستقل و آزاد رفتار كنند خود ٔهايي از شهروندان آزاد بود كه در روابط روزانه انجمن
با خود ما  ما آزادي": گفت ميچنيك مي. شد  مياعتنايي به سياست شروع  ن با بيجا بود كه آزادي مردم لهستا ناسازه در اين          
 ها يهند استقاللهند با  استقالل ": فته بودسال پيش از او گ 60گرفته بود كه او در بيان اين حرف از گاندي الهام . "شود شروع مي

پيكار  سرمشق و بنيان نمايندگان اپوزوسيون در لهستان دو درس بزرگ گاندي را ."شود مي آغازخود  ٔدر زندگي روزمره
  .10براي تبديل شدن به شهروندي مسئول و آزاد تالش فردياجتناب از خشونت و : قرار دادند استراتژيك خود

  ميچنيك و . ولت را كنار گذاشته بودها البته به اين معني نبود كه اپوزوسيون هدف ايجاد دگرگوني در ساختار سياسي د اين          
جامعه سازمان يافته از قدرت ": كورون نوشت. شود به انجام اصالحات ترغيب كرد كورون به اين باور رسيده بودند كه رژيم را مي

 حاكمان هيچ چيزي بهتر از فشار از پايين "به گمان موچنيك . "برخوردار است، قدرتي كه دولت مجبور به كنار آمدن با آن است

 براي دريافت اين. هاي فردي فرجام و پاداش كار بود دمكراسي و آزادي. "كند كه وقت دگرگوني فرارسيده است را قانع نمي

پيمان آنان  اولين هم.  پيمان نياز داشتند و براي برداشتن اين گام روشنفكران به هم. 11پاداش اولين گام، سازمان داد مردم لهستان بود
كليساي كاتوليك، كه رابطه چندان خوبي با اينتلجنسيا و روشنفكران نداشت، نهادي قدرتمند و مستقل، و در . يك بودكليساي كاتول

آن محكوم كرده بود و  "تاريخ بنيادگرايانه"پنجاه، كوالكووسكي كليسا را به دليل  ٔدر دهه. رفت ال، به شمار مي پيماني ايده نتيجه هم
با اين وجود شرايط . شان به باد حمله گرفته بود"فكري و اخالقي"گرايي  فكران را به دليل نسبيتاسقف اعظم، ويزينيسكي، روشن

  . ها شده بود هاي فردي لهستاني كليسا سابقن خواستار رعايت حقوق بشر در لهستان و احترام به آزادي. براي مصالحه آماده بود
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  1985لخ والسا در  ناراضي لهستاني، آدام ميچنيك  با رهبر هميستگي،

  
هاي اقتدار  محوري افراطي آن سر خورده بودند به دنبال ساير مرجع-گرايي و منطق بسياري از روشنفكران كه از كمونيسم و مادي

  .12گشتند اخالقي مي
دانستند كه  ي آنان م. پيماناني در ميان كارگران صنعتي بيابند كورون و مينچيك همچنين تالش كردند كه براي خود هم          

مينچيك . كارگران عليه رژيم قيام كرده بودند و آن را به سازش مجبور ساخته بودند 1970و  1956هاي  دوبار پيش از آن در سال
به همين دليل اينان بايد بخشي از هر جنبش آزاديخواهانه در . ترسد حزب كمونيست از هيچ كسي بيشتر از كارگران مي: نوشت

و هنگامي كه كارگران ساحل درياي بالتيك رو در روي رژيم ايستاده بودند روشنفكران هيچ كاري  70 ٔدهه در. لهستان باشند
گفت كه در اعتراض كارگري بعدي روشنفكران بايد همبستگي نشان  دانست و مي شرمساري مي ٔاين را كورون مايه. نكردند
  . 13دهند

  "وظيفه جامعه سازمان دادن به خود است"

  

ها افزايش خواهد  ژوئن آن سال نخست وزير لهستان اعالم كرد كه قيمت 24در . رخ داد 1976در سال  "اعتراض بعدي"          
 روز. قيمت برخي مواد غذايي مانند شكر و سوسيس دو برابر شده و بر قيمت ساير مواد غذايي پنجاه درصد افزوده خواهد شد. يافت

سازي ساحل درياي  هاي كشتي بافي لوج، كارگران كارخانه هاي پارچه كارگران كارخانه: لهستان دستخوش اعتصاب بود ٔبعد همه
آهن هوتا همه دست از كار  هاي ذوب  يا و كارگران كارخانه سي هاي سيل بالتيك، كارگران صنعتي در پوزنان، كارگران معدن

- آهن را از جا كنده و از رفت و آمد قطار ورشو راه  هاي سازي اورسوس ريل تراكتور ٔورشو كارگران كارخانه ٔدر حومه. كشيدند
كيلومتري ورشو، كارگران همان كاري را كردند كه شش سال پيش كارگران گدانسك  60در رادوم، در . پاريس جلو گرفتند

 ونيپيش از آن كه آشوب فرو نشيند نخست وزير در يك برنامه تلويزي. دفتر حزب كمونيست را به آتش كشيدند: كرده بودند
    كنندگان، آنان را رژيم اينبار نيز كوتاه آمد ولي براي زهر چشم گرفتن از اعتصاب. ها لغو شده است اعالم كرد كه افزايش قيمت
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  1981-1980هاي  لهستان در سال ٔ نقشه

  
  مدت  هاي طوالني بسنفر به ح 300گر بازداشت شدند و  اعتصاب 2000: خواند و مجازات كرد "مشتي اوباش مست و زن ديوانه"
بيكاري وجود  ٔآن هم در كشوري كه بيمه همچنين هزاران كارگر از كار اخراج شدند، . گرديدندمحكوم ) تا ده سال برخي( 

  . نداشت
ن و مينچيك و دوازده روشنفكر ديگر، از جمله دو ان به كمك كارگران شتافتند و كورواين بار برخالف قبل، روشنفكر          
ژوييه همان سال وقتي كه دولت كارگران اعتصابي كارخانه . صادر  كردند "گرانهبستگي با اعتصاب"اي به نام  نيهبياكشيش، 

و ، پليس  شوندگان، خبرنگاران خارجي، ماموران لباس شخصي همحاكمٔ خانواده ازمحوطه دادگاه  اورسوس را به دادگاه كشاند،
كارگران كمك كنند، اما اين  ٔروشنفكران آمده بودند تا به خانواده. شدرون پر چندين روشنفكران معترض، از جمله ياتسك كو

از (ها  ان و گرفتن مدام عكس، آنان را نسبت به غريبهكارگر ٔكار راحتي نبود، چرا كه پليس مخفي با ايجاد مزاحمت براي خانواده
متهمان گريه كرد و دو نفر از زنان كي از نزديكان ي ولي وقتي كه در جريان دادگاه. كرده بود اعتماد بي) جمله روشنفكران

   . نسبت به روشنفكران مساعد شد مردمنظر روشنفكر به وي دلداري دادند، ورق برگشت و 
 پيدا  يديگرمدافع  وكيلروشنفكران . متهمان از وكيالن مدافعي كه دادگاه در اختيارشان گذاشته بود ناراضي بودند ٔخانواده          

 از كودك يكي از متهمان نگهداري كردند تا همسر وي بتوانند  آنان همچنين. كه دستمزد وي را خواهند پرداخت و گفتند كردند،

. رادوم كردندشهر كارگران متهم  هاي هاي مشابهي به خانواده روشنفكران ورشو و دانشجويان ناراضي كمك. حضور يابددر دادگاه 
 در ورشو، رژيم. شنفكران بيشتر بود و بازداشت و ضرب و شتم مخالفان را نيز به همراه داشتهاي دولتي به رو در آنجا فشار مقام

  ! ن، وي را به خدمت وظيفه خواندكورو خالص شدن از دستبراي 
هاي  چهره مياناز عضوگيري  بهنهادي تشكيل داده و قصد داشتند كه كمك به كارگران، برخي فعاالن جوان  ٔبراي ادامه          
  باري عليه آنان نخواهد  پنداشتند كه رژيم، به دليل واهمه از تبليغات سو، دست به اقدام خشونت آنان مي. بپردازند در كشوربرجسته 
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. اي براي سركوب مخالفان مي دهد گفتند كه اين به رژيم بهانه ديدند و مي تر ولي چنين كاري را صالح نمي روشنفكران مسن. زد
  را تاسيس  "دفاع از كارگران" ٔشان كرد كه كميته به وسيله دفتر اسقف اعظم به آنان دلگرمي داد و تشويقعتراضي ااي  ولي بيانيه
  . كنند

دولت خواست  اين كميته استراتژي تبيين شده به وسيله كورون، ميچنيك و ساير روشنفكران را راهنماي خود قرار داد و از           
قانوني هيچ  جامعه براي مقابله با بي ": اي گفت كميته در بيانيه .دان اخراجي را به سر كار بازگردانارگرو ك كه متهمان را عفو كرده

گذاران  آنگونه كه بعدها يكي از بنيان ."جامعه دفاع از اوست ٔاي هست، وظيفه هر جا كه استثمارشونده. راهي به جر همبستگي ندارد
موجب ايجاد نهادهاي مستقل "و يدوار بودند كه كارشان سرمشقي براي ديگران باشد ها ام آن دفاع از كارگران گفت،  ٔكميته
  . بشود "مشابه

دانان،  شناسان، تاريخ كرد و هيچگاه شمار اعضايش، كه شامل جامعهبه كار ضو شروع ع 12دفاع از كارگران با  ٔكميته          
نويس نامي، يرژي  رمان: تعدادي از اينان مشهور بودند. اتر نرفتفر 33از  ،شد يالن، نويسندگان و كشيشان ميفيلسوفان، وك

، هالينا ميكواليسكا و استاد دانشگاه آكسفورد، لژك سينما بازيگر تصاد، ادوارد ليپينسكي،دان اق تاريخآندرژيووسكي، 
جنگيده بودند يا متعلق به نسل  ها كه در جريان جنگ جهاني دوم عليه نازي بودند هايي پارتيزاناز  يااعضاي گروه . كوالكووسكي
در خارج از كشور به  1976ميچنيك كه در سال . ه بودعليه رژيم به پا برخواست 1968و  1956هاي  كه در قيام بودند پس از جنگ

برخي روشنفكران . مواضع ايدئولوژيك اعضاي گروه متفاوت بود. پيوست به كميته 1977زگشت در سال برد، پس از با سر مي
داد مخالفتشان با رژيم و تعهدشان به  اما آنچه كه آنان را به هم پيوند مي. يك بودند، برخي سوسيال دمكرات، برخي ليبرالكاتول

  . دمكراسي و حقوق بشر بود
وكيل مدافع و پزشك پيدا  ،كميته. كمك كردن به كارگران متهم شده، كتك خوره و اخراج شده بود كميته،اولين اقدام           
آوري كمك مالي  جمعكميته همچنين به . بدهدنامه به دادگاه  اند نامه و تاييد هايي كه برداشته در مورد زخم كندتااز آنان دفاع  كرد

نويسندگان خارجي مانند . رساني به وجود آورد خت و يك صندوق مالي امداد و كمكپردابيگانه  كشورهاي اتباعاز كليسا، مردم و 
هاي  اتحاديه .هايشان در لهستان را به اين صندوق هديه كردند و كونتر گراس، سهم خود از فروش كتاب سائول بلو، هاينريش بل

 1977تا سپتامبر  1976از سپتامبر  .شد زلوتيميليون  3.25 آوري در كل كميته موفق به جمع. بازرگاني در غرب نيز كمك كردند
  . كرد پخشهايشان  چندين هزار كارگر لهستاني و خانواده مياننج خانواده بود، شصت و پ ٔمعادل درآمد ساالنهرا، كه اين مبلغ كميته 

  . كميته همچنين براي تحت فشار گذاشتن رژيم يك كارزار تبليغاتي به راه انداخت
بوط به مربه همين دليل كميته به انتشار و پخش اخبار . گرفت افكار عمومي را جدي مييرك،  دبيركل حزب كمونيست، گي          
 ازكميته همچنين قربانيان را تشويق كرد كه . پرداخت حاكماتمو  ها و روند بازرسي ه بود، سركوبي كه در پي آمداعتراض

 بيش از هزار تن از كارگران  1976در سال  .شكايت كنند ،به دليل رفتار نابجا و خشن پليس عليه كارگران ،دادستاني كل كشور

خشونت  عليهپژوه، كشيش، نويسنده و هنرمند  در همين سال صدها دانش .يرك نوشتند راضي به گياي اعت اورسوس و رادوم نامه
   .پليس به پارلمان لهستان شكايت كردند

. ها كه افكار عمومي لهستاني مي مردمان غرب همانقدر اهميت دارددانست كه براي حزب كمونيست افكار عمو كميته مي          
منوط به اين  يافت كمك اقتصادي از غربدانست در اي مهربان و ماليم ساخته بود چرا كه مي رهچه خوددر غرب از يرك  گي
  توانست  يرك استفاده كرد و تا آنجا كه  كميته از اين نقطه ضعف گي. شود قلمدادكمونيست  "ليبرال"كه رژيم وي رژيمي  است
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  ،1976پسكي با خبرنگاران آلماني در ورشو مصاحبه كردند و ميچنيك در كورون و لي: ليبرال بودن رژيم وي را به زير سئوال برد
  يك  و او به همراه كوالووسكي. كرد گفتگوبا خبرنگاران فرانسوي و ايتاليايي  ،كرد هنوز در اروپاي غربي زندگي ميزماني كه 

هاي  كميته. خواستها كمك مالي  از غربيكنفرانسي مطبوعاتي در لندن برگزار كرد و در طي آن  والديميرز بروش، تبعيدي ديگر،
  .همبستگي در لندن، پاريس و نيويورك تشكيل شدند

ردند، آزاد ب ندان به سر ميهمه كارگراني كه از ژوئن سال پيش در ز 1977ژوييه  بين مارس تا. موثر واقع شدها  اين اقدام          
 ٔ كميته هاي اصلي پذيرش درخواستاميد رژيم اين بود كه با . ار بازگشتنداز كار اخراج شده بودند به سر ك شدند و بيشتر آناني كه

اما  .به اين ترتيب فشار داخلي و خارجي بر رژيم كاهش يابد ومنحل شود دي خود را از دست داده، ، اين كميته دليل وجوهمبستگي
ديگر مبارزه  هاي جنبهود را عوض كرد و به هاي خ همبستگي اولويت ٔآميز از كارگران، كميته پس از دفاع موفقيت. چنين نشد
هايي كه  معتقديم بهترين وسيله براي مقابله با محدوديتكه  چرا دهيم ميخود ادامه هاي  ما به فعاليت ": كميته اعالم كرد. پرداخت

"همبستگي شهروندان لهستاني استكمك به رژيم براي مردم ايجاد كرده، 
15 .  

 هاز ميان برداشتن مهار اطالعاتي رژيم اولين گام در را .رفت مترين سالح در دست مخالفان به شمار ميمه نشر و چاپ مطلب          
در . گيري با مردم بود منوط به ارتباطسازمان دادن هر گونه اقدام مستقلي  .آنان بود ٔازميان برداشتن مهار زندگي اجتماعي به وسيله
. اي را كاهش داده بود ن بيشتري شده بودند و دولت نيز در مواردي ميزان سانسور رسانهگذشته مخالفان از دولت خواستار آزادي بيا

 اي خودسانسوري در بين مردم شده بود، چرا كه و موجب گونه ماندهتباطي به قوت خود باقي هاي بياني و ار با اين وجود محدوديت
پس از وقايع اما  .مقدار آزادي اندك را نيز از دست خواهند داد انار خود را آزادانه بيان كنند همكردند كه اگر افك بسياري فكر مي

  . خود پرداختندهاي  ها و كتاب روزنامه هاي دولتي را ناديده گرفتند و به انتشار مخالفان به كل رسانهورق برگشت و  1976سال 
هاي كميته و اخبار  در اين نشريه بيانيه. انتشار داد كمونيكاتورخود را به نام  ماهانه ٔ، كميته اولين نشريه1976در سپتامبر           

را روز ايدئولوژيك بود و تنها آمار و اخبار  نثر نشريه، غير. يافت يارهاي دولتي بر مخالفان انتشار ممربوط به محاكمات و فش
ضا بايد نشريه را نسخه به نسخه تايپ در ابتدا اع. به يك منبع قابل اعتماد اطالعاتي بود شدن تبديل كمونيكاتور قصد .داد انعكاس مي

كميته همچنين به چاپ نشريات . تر شد از خارج وارد كردند و كار راحترا به صورت قاچاق هاي چاپ  اما بعد ماشين. كردند مي
 دادن پيشنهاد و نظر مشورتي به كارگران در روبوتنيككار اصلي . نيز كمك كرد) كارگر(روبوتنيك زيرزميني ديگري مانند 

نسخه از هر نشريه چاپ  20000هر ماه حدود  1978در پايان سال  .درماني و دستمزد بود مسايل، ايمني كاري، خود مورد سازماندهي
  .شد پخش مي در كشورو

 يا چاپخانهدفاع از كارگران عضو كميته دان و  ، ميروسالو خويتسكي، يك شيمي هاي چاپ ماشيناستفاده از با پول كميته و           
از رمان  كتاب بيرون آمد و پس از آن بيش از صد عنوان 1977اولين كتاب اين چاپخانه در اوت . تاسيس كرد نوآزيرزميني به نام 

 ها  نوآ كارهايي را بيرون داد كه مقامات لهستاني ممكن نبود با چاپ آن. چاپ رساندبه ي سياسي  طرات و رسالهكتاب خاگرفته تا 

 ،  )ها نوبل ادبي را بردبعدكه (ليتوانيايي مقيم آمريكا -انيشعر چسالو ميلوش، شاعر لهستدفتر مانند  كارهايي. موافقت كنند

نوآ چاپخانه، . ي همچون اوسيپ ماندلشتام و جوزف برادسكيشاعرانشعر  هاي دفتر جي مانند جرج اورول وخار نويسندگان هاي  رمان
  . كرد مالي مردم تامين مي  هايش را از طريق فروش كتاب و كمك انبار و سيستم توزيع خاص خودش را داشت و هزينه

سازمان دادن و را نيز با  عالي هاي آموزش يار تام رژيم در زمينهاخت ،نده بوددر همان حال كه مخالفان رژيم با سانسور دولتي در افتاد
  بنياد  سياردانشگاه پژوهان ديگر دانشگاهي به نام  شاعضاي كميته به همراه دان 1977در پاييز  .كشيدند ميبرپايي سخنراني به چالش 
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 - معمولن در خانه يا آپارتمان شخصي -هاي غيررسمي دانشجويي مكان و زمان خاصي را در شهرهاي دانشگاهي گروه. گذاشتند
اش   گوش بدهند كه مشابههايي  شدند تا به سخنراني هاي كوچك جمع مي ها دانشجو در اين مكان ده. كردند براي سخنراني اعالم مي
يا  "تاريخ مردم لهستان"هايي مانند سخنراني آدام ميچنيك در مورد  سخنراني: هاي درس خود نشنيده بودند را هرگز در كالس

با ها در صحن كليسا پرداخت و  در كراكو، اسقف كارول وويتيال، به سازمان دادن اين سخنراني. "هاي سياسي معاصر ايدئولوژي"
پس از تنها يك . خالت و آزار پليس جلو گرفتدو هم از  آورد هم گرد براي شنيدن  بزرگتري از مردم را هاي هم گروه اين كار

  . سخنراني برگزار كرده بود 120بيش از  سيارسال دانشگاه 
يكي دو سال اين نهاد به  ولي پس از. كميته دفاع از كارگران تنها سازمان فعال مخالف دولت در لهستان بود 1976در سال           

و  ندهاي دانشجويي همبستكي در شش دانشگاه لهستان به وجود آمد كميته. دهي مدني و شهروندي تبديل شدسرمشقي براي سازمان
به برپايي  يتسه، كارگران هوادار كميتهودر گدانسك، سزسين و كاتو. ندنهادهاي دانشجويي فرمايشي قرار گرفت رو در روي
فعاالن كميته همچنان به برپايي نهادهاي مستقل . را سازماندهي كنند  تند تا مبارزه در سطح كارخانهكارگري آزاد پرداخهاي  اتحاديه

هاي   مخالف ديدگاهكه  عترضانگروهايي از مگير شده بود تا جايي كه  برپايي نهادهاي مستقل همه ٔايده. دهقاني كمك كردند
    .كميته دفاع از كارگران بودند به برپايي نهادهاي مستقل خود اقدام كردندسوسيال دمكراتيك كورون و ميچنيك در 

، روزنامه زبرزميني به چاپ رساندند هاي آنان كمك كردند ران و خانوادهبه كارگوشنفكران، متخصصان و دانشجوياني كه ر          
پليس  .تابيد زندگي اجتماعي برنميهاي  بتي را در حيطهكه هيچ رقا تندگف "نه"هاي غيرفرمايشي ترتيب دادند به رژيمي  و سخنراني
   . هايشان يورش برد و براي جستجو به خانهان انداخت، تحت نظر گرفت، كتك زد، بازداشت كرد و به زند فعاالن را
  هاي كراكو   كوچه ياس، يك دانشجوي فعال در كميته دفاع از كارگران در يكي از پس ، استانيسالو پي1977در ماه مه سال           

به  معروف و عضو كميته ٔهالينا ميكواليسكا، هنرپيشه. كه مسبب قتل پليس مخفي بوده است بسياري گمان كردند. به قتل رسيد
، و يك صبح آسيب رساندند اتوموبيل اوبه ، برايش فرستادند آميز هاي تهديد و نامه آميز تلفني هاي توهين پيغام: بودشدت تحت فشار 

متهم به بزهكاري ساير فعاالن از كار اخراج شدند يا  .فرياد او را تهديد كردند و با داد و ريختندبه درون آپارتمان او مرد  يا عده
ها  و كتاب ها اي مخالفان يورش برد و دستگاهه پليس به چاپخانه. همبستگي از دانشگاه اخراج شدند ٔدانشجويان عضو كميته. گشتند

   .را ضبط و مصادره كرد
. فرستادند تا اخالل كنند ميها  هاي دولتي ماموران خود را به سخنراني  مقام. بودمداوم  ٔتحت حمله سياردانشگاه  1979در اوايل           
زدند  ييك بار در جريان يك سخنراني، ماموران دولتي در حاليكه فرياد م. دادند آزار مي آمدگان را مكان سخنراني گردخارج از 

 .ها پايين انداختند يك بار كورون را از پله. ميچنيك و دو دانشجو را كتك زدند "قدر بهتون پول داده؟سازمان سيا چ! ارهاك خيانت"
و به پسر او كتك زدند  او را  فرزندزن و رفتند و  سخنراني برگزار شوددر آن كه قرار بود  اي اوباش به آپارتمان او ر ديگر عدهبا

مان هاي پليس آپارت اين همه در حالي صورت گرفت كه ماشين. يدگي به حال پدرش به اوژانس تلفن كنداجازه نداند كه براي رس
 . كورون را محاصره كرده بودند

هاي كميته، براي نمونه، نام،  نشريه. داد انجام مي انهشفافهايش را  يررسمي، كميته فعاليتهاي رسمي و غ با همه اين مجازات          
دانست اين  بود چرا كه مي برگزيده دانسته و سنجيده كميته شفافيت را  .نوشتند اول مي ٔخود را در صفحهدبيران ه تلفن نشاني و شمار
چرا كه هرچند مخالفان را به دولت  اين استراتژي موثر بود،. هاي مشابه بزنند دست به اقدام تابخشيدن به ديگران است  تنها راه الهام

هر چه مخالفان با شفافيت . مردم ممكن بود واكنش نشان دهند: كرد مي  خطرناك عليه آنان را به اقدام اما دست زدنشناساند  مي
  .موثر بودآفرين اما  اين استراتژي خطر. شد كردند امكان درافتادن با آنان كمتر مي بيشتري كار مي
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هاي سختي در نظر  براي تني چند از آنان مجازات درست است كه. رژيم هرگز تصميم به از بين بردن مخالفان نگرفت          
  تري مجازات كرد اما مردم و مخالفان را به صورت گسترده دستگير نكرد و براي  هاي ماليم گرفت و بسياري فعاالن ديگر را با شيوه

  دي آن با كشورهايرژيم نگران بود كه چنين اقدامي موجب خشم مردم شود و روايط اقتصا. هاي طوالني مدت نبريد آنان حبس
كميته دفاع از كارگران  باكه رژيم مجبور بود  خود با غرب ٔبراي حفظ رابطه. به مخاطره اندازدبهبود يافته بود،  1970غربي را كه از 

  . مدارا كند
توانست  كار نميرژيم با اين . مخالفان زندگي راحتي نداشتند و مدام تحت نظر پليس بودند البته نبايد فراموش كرد كه          

. ها شود آن فعاليتبسياري از هواداران  ٔتوانست موجب ترس و واهمه مخالفان مهم و اصلي خود را از فعاليت باز دارد ولي مي
مردم از رژيم متنفرند ولي در  ": نويسد ميمنتشر كرد،  1979كه در سال  دفتر خاطرات ورشو كازيمرژ برنديز در كتاب خود به نام

 يافتن هحقوق، آپارتمان، را :هنوز چيزهاي بسياري براي از دست دادن دارند آنان ذشتهاز اين گ. اند و كسل تهعين حال خس
دچار وحشت كند و ها كافي است كه آنان را  ايناز دست دادن  .تعطيالت ساالنه و زندگي روزانه فرزندانشان به دانشگاه، مسافرت،
17از پيوستن به مبارزه باز دارد

" .  
اينان با كارگران و اصحاب كليسا . احيا كنندرا  لهستان استقالل در زندگي اجتماعي و فرهنگيموفق شده بودند كه مخالفان           

 .ماند پذير مي آوردهايشان آسيب دست دنشدند قدرت دولت را محدود كن قادر نمي اگر كهود با اين وج. پيوند برقرار كرده بودند
نياز بود، تر  جنبشي قويبراي اين كار به . قدرت كميته دفاع از كارگران بود ٔخارج از حيطه ،ل محدوديتوادار كردن رژيم به قبو

  اش  لهستان را در راه مبارزه براي آينده ٔحمله كند و جامعه حريفكافي كه بتواند به منافع حياتي  "زور بازوي"جنبشي گسترده با 
  .سازمان دهد

  
  "يما هتر شد ما شجاع"

  
 هاي ريشه هاي كمونيستي در اين روز رژيم .آمد مهمي به شمار مي روز تعطيل در كشورهاي كمونيستي ماه مه اول          

پيمايي و  راه يافتند كه در لباس هاي رنگارنگ به  و مردم اين امكان را مي ندگرفت شن ميجرا در قرن نوزدهم  سوسياليستي خود
ها  كه بر آنهايي آذين شدند  ها و عالمت ها با پرچم در شهر پوزنان، ساختمان 1978ماه مه  در اول .ها بپردازند تفريح در خيابان
در  .نوشته شده بود هان، متحد شويدكارگران سراسر جو كارگر  ٔحقوق طبقه مدافع - ه باد حزب كارگران لهستانزندشعارهايي مانند 

ترين نماد  كوچك مدوناي سياه چستوخووا كه محبوب ٔتصوير يا مجسمه: خورد اين شعارها اما چيز ديگري نيز به چشم مي ٔزير همه
  . 18رفت در كليساي كاتوليك لهستان به شمار مي

 ايسم ياانكار  سياست رسمي دولت لهستان مبتني بر آته: داد اي در زندگي مردم لهستان مي خبر از ناسازه "مدوناي پوزنان"          

كليسا اينان به در . رفتند ها لهستاني از جمله اعضاي حزب كمونيست به كليسا مي يكشنبه ميليونبا اين وجود هر . وجود خدا بود
رادك سيكورسكي در مورد رفتن به كليسا . گذاشتند كه به وسيله حزب كمونيست مهار نشده بود اي عرفاني و فرهنگي پا مي حيطه

چنين كه باور كردن باشد و خود   هاي مذهبي بازگشت به سنترسيد كه كشور در حال  به نظر مي": نويسد ميدر شهر بيدگوژ 
بيشتر نزد مردم در كه اهميت كليسا روز به روز  ديد رژيم با بهت مي. "دشوار بود افتد مي در لهستان كمونيست دارد اتفاقي
  .  19شود مي
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  هاي  آميز خطابه هاي كليسايي همان لحن پند نيهها و بيا موعظه. آور پيام حزب كمونيست بود پيام كليسا به نوعي ياد          
  هم رويكرد كليسا و هم حزب كمونيست به . كمونيستي را داشت و تصويركننده دنيايي بود كه در آن خير و شر در حال نبردند

  ها و رهنمودها درمراتبي بود و دستور كليسا نيز همانند حزب كمونيست نهادي سلسله. گرايانه بود مسايل اجتماعي و اخالقي مطلق
  پيمان خوبي براي مردم در مبارزه براي دمكراسي و نمود كه كليسا هم به اين داليل در ابتدا عجيب مي. شد آن هميشه از باال ابالغ مي

  . 20باشد حقوق فردي
ر اين بود كه حزب كمونيست دكليسا و حزب  ٔتفاوت عمده. ايفا كرددر نهايت ولي اين نقشي بود كه كليساي كاتوليك           

گذاشته مردم  ٔداوطلبانههمكاري قلبي و نيت بر  پايه رفتار اجتماعي خود را كليسا در حالي كهنماد قهر و اجبار در زندگي مردم بود 
   .سود شخصي در بر نداشت براي كسي دانست، مومن بودن در رژيمي كه مذهب را ارتجاعي مي. بود

پذيرش باورها و  اساسي مردم، مشكالتپرداختن به مسايل و اي به جز  تان كمونيستي كليسا چارهدر لهس زنده ماندنبراي           
را توانست مشروعيت الزم  مي اين نهادفقط در اين صورت  .نداشت و رفتن به فراسوي مسايل صرف ديني و اخالقي آنانهاي  ارزش

  . براي سخن گفتن در مورد مسايل مهم ميهني به دست آورد
محتاطانه  كليسا را به سمت موضعي ،، و اسقف كراكو، كارول وويتيالويژينسكيكشيش ارشد كاتوليك، استفان  70 ٔدر دهه          

همدردي  نسبت به آنانو  اشاره كردهمشكالت مادي و مالي كارگران  بههايش  ويژينسكي در موعظه . سوق دادند ناپذير سازش
اين سخنان را  .سخن گفته بود "هايشان پيگيري هدف بهاز آزادي و حق مردم  كارگران ٔدفاع شجاعانه"وي از . نشان داده بود
رحمت و عنايت  ٔر سايهمخالفان را زيدرخت كليسا . دفاع از كارگران تلقي كرده بودند ٔاز كميتهوي دفاع آشكار  ٔبسياري به مثابه

   .21رفتند به شمار مي ور به خدا و مذهببا بيخي حتا برمخالفاني كه همه مومن نبودند و  -گرفته بودخود 
  با انتخاب اسقف كراكو،  ها تبديل شده بود يدر زندگي اجتماعي و سياسي لهستانرقيب  بيالحال به نيرويي  كليسا كه في          

در آن ": : گويد كازيمرژ برنديز مي .بدل گشت العاده خارقبه نيرويي  1978در سال ) يا پاپ(كارول وويتيال، به سمت اسقف رم 
معتقدان ديني و روشنفكران هر  ."ريختند و به پايكوپي پرداختند ي ورشوها روز اكتبر كه خبر انتخاب پاپ اعالم شد مردم به خيابان

هاي واتيكان و حزب  تقريبن بالفاصله پس از انتخاب وويتيال به سمت پاپ، مقام . ناميدند "معجزه"يك را  انتخابدو اين 
  . 22پرداختند براي ديدار و موعظه به لهستان امكان بازگشت پاپستان به مذاكره در مورد كمونيست له

اي از مردم در  گسترده به ورشو رفت و در برابر جمع )شد كه اكنون به نام ژان پل دوم شناخته مي(پاپ  1979ژوئن  2در           
 هايي ، مكانكه اهميت نمادين بسياري در فرهنگ لهستان داشتندرفت هايي  پس از آن وي به مكان. كردسخنراني  پيروزيميدان 
در آخر  وي. شد چستوخوآ نگهداري مي و صومعه ياسنا گورا جايي كه مجسمه مدوناي سياه كاتوليسم لهستاني، مهدگنيژنو، مانند 

بود همراه صداقت و ظرافت  با ها كمونيستهاي  مقامسخنان پاپ كه برعكس سخنان  .پيروزمندانه به شهر خود كراكو بازگشت
 شهادت داد و از سوي  كمونيستياز يك سو وي به برتري ايمان مسيحي بر ايدئولوژي  :به چالش كشيد سواز دو  رارژيم لهستان 

 آينده لهستان را ": وي گفت. ديگر به طور غيرمستقيم نقض حقوق بشر در لهستان و نفوذ شوروي در كشورش را محكوم كرد

  . "كنند زند كه سازش نميسا كساني مي
هاي او گوش  ها نفر به حرف ميلون: اي بخشيد دسترسي او به امواج راديو تلويزيوني بود آنچه سخنان پاپ را ارزش ويژه          

 يكها بود به مكاني براي صدها هزار لهستاني تبديل كرد كه  هاي تشريفاتي كمونيست او ميدان آزادي را كه محل برنامه.  دادند 

گفت، مقامي آنچنان بزرگ كه حتا  هاي جهان سخن مي او به عنوان رهبر كاتوليك. "!خواهيم ما خدا مي" "زدند  صدا فرياد مي
  . 23كردند ها نيز در برابرش احساس حقارت مي كمونيست
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 .ردسخنراني كپاپ ژان پال دوم در ميدان پيروزي در ورشو در سفر اول به كشور زادي خود، لهستان، 

 

ي انجام اغلب اين  دولت به كليسا اجازه. بيشتري تشويق كرد ٔهاي مستقالنه ها را به سازماندهي اقدام ديدار پاپ، لهستاني          
  ها براي يان كوبيك، دانشجوي داوطلبي كه روز و شب مشغول درست كردن پرچم لهستان و در كراكو، راهبه. ها را داد سازماندهي

  در روز ورود پاپ، يان و ديگران بر داربستي در. كردند عكس و نماد پاپ براي روز سخنراني بود، غذا درست ميهايي با   پرچم
هايشان به  مردم دست به دست هم دادند و با روشن كردن چراغ ماشين. ها در خيابان بودند كه ناگهان برق قطع شد حال نصب پرچم

ها تمام شد ولي كسي شكايتي   باطري بعضي از ماشين": گويد كوبيك مي. ام كنندها را تم فعاالن كمك كردند كه كار نصب پرچم
 پشتيبانيكسي به . ما قادر به انجام هر كاري بوديم": گفتبا يك خبرنگار آمريكايي  گفتگويييك روشنفكر كاتوليك در  ."نكرد
24هاي دولتي نيازي نداشت مقام

طق ها دهقان از منا گفتند كه ميلون مي. ها افتاد سر زبانبر روز پيش از ورود پاپ شايعاتي . "
به گند خواهند كشيد و موجب شهر را خواهند خوابيد و نها  در خيابابراي ديدن پاپ به شهر خواهند آمد و هر جا كه شد  يروستاي

كي از نويسندگان به در روز ورود پاپ ولي ي .گفتند كه صدها نفر زير دست و پاي جمعيت له خواهند شد مي. بيماري خواهند شد
آهستگي و . داشتند برميديگري قدم ي  و شيوهآهنگ  مردم با ضرب ": ها رفت و مشاهدات خود را اينگونه به قلم آورد خيابان

  مردم نظم را حفظ . "...دادند مي زد و همه حق عبور را به فرد مقابل يكسي به كسي تنه نم .در رفتار آنان ديدشد  مياحتياط خاصي را 
  از كساني كه  ييك. "نددخود را سازمان دا بي هيچ كمكيها هزار نفر از مردم  صد". شد ها ديده نمي هيچ پليسي در خيابان. دندكر

25تر شده بودند مردم شجاع": او گفت. آنا والنتونوويچ بود خواهد كردتر  معتقد بود ديدار پاپ مردم را به يكديگر نزديك
در  ."

. آيي مردمي در تاريخ لهستان بود  اين بزرگترين گردهم. اكو، پاپ براي سه ميليون لهستاني موعظه كردآخرين سخنراني خود در كر
حكومت اهميت خود را از دست . دانستند ها اين را مي لهستان به يكباره و براي مدتي كوتاه به مركز جهان تبديل شده بود و لهستاني

  مردمي كه ": گويد آدام ميچنيك مي . آن نبودمهار  بود كه دستگاه دولتي قادر به داده بود و بين مردم و رژيم فضايي ايجاد شده
"توانايي تعيين سرنوشت خود را پيدا كرده بودندعاقبت  بودند فشارتحت ساليان سال 

26.   
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  رويارويي در گدانسك

   
  "اولين آزمون همبستگي"

  
جلو در يك ماهي  گويد كه مردم براي خريد شاه ن ميصفي سخاز  1978بر در دسام در دفتر خاطرات خودكاژمير برنديز           
آن منتظر  جلوصبح باز شود ولي برخي از ساعت دو نيمه شب در  11ساعت در مغازه قرار بود . بسته بودنددر ورشو فروشي  ماهي

بوق و كرنا  دراقتصادي لهستان را  هاي تمقامات دولتي پيشرفچگونه  كاژمير در تلويزيون ديد كه ان روز عصر هم. ايستاده بودند
، علي رغم ها را دوباره قيمتبودند كه بايد آن  ٔهنشانولي  براي رژيم. بودند كننده مايوسها  اين صف ها براي لهستاني !كنند اعالم مي
   . 27 افزايش داد ،1976و  1970  هاي درس

دولت پيشين پيشرفت . لهستان را عوض كرده بود جهت اقتصاد 1971در  ها افزايش قيمت ملغا كردن يرك به تصميم گي          
به همين دليل  در پي داشت و يرگ عواقب سياسي ناگواري اين كار اما از نظر گي. وابسته به كاهش مصرف كرده بودرا  اقتصادي
بدون وارد كردن فشار  ،صنايع گذاري در براي سرمايه رسيد كه به نظر مي .و كنار گذاشت اين سياست را نادرست اعالم كردوي 

   . است وام گرفتنبهترين راه  ،كنندگان به مصرف
گذاري كند و هم كاالهاي مورد نياز  هم در صنايع سرمايههاي سنگين از غرب پرداخت تا به اين وسيله  دولت به گرفتن وام          

 ،پرداختند و قابل صدور  باكيفيت، صنايع به توليد كاالهاي  ها ريگذا سرمايهاين بود كه وقتي كه در نتيجه اميد . مردم را وارد نمايد
را كرد و هم ثبات سياسي  كنندگان را راضي مي راند، هم مصرف به اين ترتيب رژيم هم اقتصاد را به جلو مي. بازپرداخت شودها  وام

  .نمود تقويت مي
گذاري در  ميزان سرمايه 70در اوايل دهه . كرده است  يرگ معجزه رسيد كه گي اين طرح به نظر مي اجراياول  هاي سال در          

مانند شلوار  مغازها از كاالهايي. جدول جهاني قرار گرفت بااليدر در لهستان پيشرفت اقتصادي  سطحصنايع به شدت باال رفت، و 
مصرف گوشت پنجاه درصد افزايش  1975و  1970هاي  بين سال .غذايي و ساير كاالها انباشته شد، مواد جين، وسايل الكترونيكي

   .بهرمند شدند بيشتر و بهتري يو درمان سكونتي هاي مردم از امكان يافت و
هاي سنگيني  صنعت. رژيم هيچ تالشي براي اصالح سيستم اقتصادي در كشور نكرد. شمار بودند خوب ولي انگشت اين روزها          

. نبود شد ها را دريافت كردند ولي نتيجه بهبود كيفيت كاالهايي كه توليد مي وام آهن بيشترين ميزان سازي و ذوب مانند كشتي
  دستمزد كارگران . هاي تفريحي خريدند را به جيب زدند و با آن ويالهاي مجلل و قايق ها از وام بخشير نيز خوا ماموران دزد و رشوه
ها  وام. از غرب وارد شودبيشتر و بيشتري كه مواد غذايي  بيشتر نشد واين موجب شد محصوالت كشاورزيتوليد افزايش يافت ولي 

مقروض شدن هر چه بيشتر لهستان به دنياي افتاد  آنچه داشت اتفاق مي. پيوست شد ولي پيشرفت اقتصادي به وقوع نمي مي گرفته 
در ظرف . شد يد متوقف ميدر اين شرايط واردات كاال از غرب با .شد هاي پيشين مي هاي تازه صرف پرداخت وام وام. غرب بود

   . تراشي تا تيغ ريشگرفته از گوشت : مدت كوتاهي كمبود همه چيز در كشور به چشم خورد
  ها  كاهش واردات مواد غذايي دولت را مجبور به افزايش قيمت. در هچل افتاده بودديگر حزب كمونيست  1980در سال           
دانستند كه مردم و كارگران چگونه  ها مي آن. ها افزايش خواهد يافت ول ژوييه قيمتاعالم كردند كه از اهاي دولتي  مقام. كرد

  بتوانند از آشوب جلو  و افزودن بر دستمزد كارگران و كارمندانواكنش نشان خواهند داد ولي اميد داشتند كه با دادن وعده وعيد 
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هاي  عتراض كردند، دستمزد آنان بالفاصله افزايش يابد و كاميونهاي محلي دستور داده شد كه هر كجا كارگران ا به مقام. گيرند
  . ها نريزند مردم به خياباناميد رژيم اين بود كه با دادن اين امتيازها . سوي آنان روانه شودگوشت به حاوي 
دا كردند و به شهرها و ع پيها شيو اعتصاب. حومه ورشو اعتصاب كردنددر ورشو و كارگران  ،بالفاصله بعد از اعالميه دولت          

شد  بار نمي اما اين. ها داشتند فرونشاندن اعتراضسعي در به هر طريق ممكن هول كرده، هاي دولتي  مقام. كشيدند رهاي ديگ طقهمن
ها را در  خبر مربوط به اعتصابياتسك كورون در ورشو از فعاالن در سراسر كشور خواست كه . حقيقت را از مردم پنهان كرد

  . كرد صحبتدر مورد بحران  ها با آن و سي و راديو اروپاي آزاد تماس گرفت بي او با خبرنگاران بي .ان مردم پخش كنندمي
اند،  اضافه دستمزد دريافت كرده ديگر براي پايان دادن به اعتصاب شهريدريافتند كه همكارانشان در  در شهريوقتي كه كارگران 

كارگران قول اضافه حقوق دادند تا آنان را از از پيش به  هاي محلي مقامها مانند رادوم  قهدر برخي منط !دست به اعتصاب زدند
  .ها باز دارند واكنش اعتراضي نسبت به خبر افزايش قيمت

دادن رسيد كه افزايش  تا آخر ژوييه اين طور به نظر مي. ن از اعتصاب خبري نبود، گدانسك بوديكي از شهرهايي كه در آ          
  . برخالف گذشته اين بار آشوبي در كار نخواهد بودناكتيك كارآمد و خوبي بوده و  ها ستمزدد

هاي محلي در گدانسك كاري  مقام كشيدند،  يعني زماني كه رهبران حزب داشتند نفسي به راحتي مي ولي در آغاز اوت          
آنا براي سه دهه در .  ها آنا ولنتينوويچ را از كار اخراج كردند آن آن ماهدر هفتم : كردند كه برايشان به جز پشيماني در بر نداشت

به كار آغاز آنا ابتدا به عنوان جوشكار . سازي گدانسك كار كرده بود و قرار بود تنها سه ماه ديگر بازنشسته شود كارخانه كشتي
آنا را همكارانش به راستي و درستي . ه بودمنطقه معروف كرد او را در جرثقيل شده بود، شغلي كه ٔراننده كرده بود اما بعد 

او پلي بين . آنا ولي تنها يك كارگر معروف و محبوب نبود. كرد دفاع مياز منافع كارگران  در هر فرصتيفردي كه . شناختند مي
  . شد هزاران كارگر و اپوزيسيون لهستان نيز محسوب مي

خواهند كه كارگران  ميشد كه برخي فعاالن مخالف دولت در گدانسك سي خبر  بي آنا از طريق بي 1978در تابستان           
جووان گوياژدا، مهندسان كه شامل آندره و پيوست  به اين گروهبالفاصله آنا . هاي مستقل خود را داشته باشند اتحاديه
ارگران در گدانسك، و آلينا و تنها نماينده كميته دفاع از ك 1968بوگدان بوروشوويچ، از رهبران دانشجويي در سال ساز، كشتي

در كميته دفاع هاي بوروشويچ  آلينا بعد از خواندن متن يكي از سخنراني(شد  زي ميسا كشتي ٔدرمانگاه كارخانهپرستار ، پيانكووسكا
در  بود 1970كارگري اعتصاب كه مانند والنتييوويج از رهبران نيز  لخ والسا. ) تصميم به پيوستن به گروه گرفته بوداز كارگران 

   ٔيي از كارخانه ي كولودژي اينان تعدادي كارگر جوان از جمله يرژي بوروچاك و آندره. به گروه پيوستهمان سال اوت 
  . ندتشويق به عضويت در گروه كرد نيزسازي المور را  سازي لنين و بوگدان ليس از كارخانه كشتي كشتي
) كارگر(ي زيرزميني روبوتنيك  اينان به توزيع نشريه. اپوزوسيون در ارتباط بوديروهاي اين گروه با ناز طريق بوروشوويچ           
را ) كارگران مناطق ساحلي(نشريه خود به نام روبوتنيك ويبرژِژا  1978پرداختند و سپس در اوت مناطق كارگري اطراف در 

اداي احترام به كارگران كشته شده در جريان  رف برپايي مراسمي در دسامبر هر سال برايصاين گروه تالش عمده . انتشار دادند
و دوستانش به نصب پوستر در شهر و پخش اعالميه هاي پيش از هر سوگواري آنا والنتينوويچ  در هفته. شد مي 1970اعتصاب سال 
  كه كارگران به جايي ( 2دروازه شماره  بيروندر در روز سوگواري كارگران . پرداختند بيرون كارخانه مي ٔو محوطه هادر تراموا

خود  ٔو يك دقيقه سكوت ياد همكاران به خاك افتادهها  گوش دادن به سخنراني ،گل گذاشتن آمدند و با گرد مي) قتل رسيده بودند
  .داشتند را گرامي مي 
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: ار قرار بگيرندتحت فش  كرد كه سازماندهندگان آن شد ولي كاري مي رژيم در برخورد با اين مراسم به زور متوسل نمي         
و از كار اخراجشان  فرستاد اوباش را به سراغشان مي كرد، مي و توقيف آنان را دستگير كرده، به داليل ساختگي محاكمهدولت 
  . كرد مي

چند هفته پس از انجام  ه بودبه انجام مراسم سوگواري كمك كرد 1979تادئوش شزپانسكي، كارگر جواني كه در دسامبر           
  . اي پيدا كردند  او را در رودخانه ٔدر بهار سال بعد جسد قطعه قطعه شده. م ناپديد شدمراس

اي آهنين بود و هيچكس  مستلزم داشتن اراده ،دهنده و سازمان به عنوان ناراضيكار  ٔ ادامههاي توصيف ناپذير  رحمي با اين بي          
واردي به نام دانوتا ازدواج كرده  در آنجا با تازه. به گدانسك آمده بود 1967سال  او در. نبوداي  چنين ارادهاي داربهتر از لخ والسا 

لخ را به عنوان يك رهبر  ،كارگران 1970اعتصاب  زمان تا .شده بودمشغول به كار سازي  كشتي ٔكار در كارخانه بود و به عنوان برق
در كارخانه او را به عنوان كارگري ماهر و كاركشته . ي نداشتو رك بود و از بيان نظراتش ابايشوخ  او باهوش،. پذيرفته بودند

رت و محبوبيتش والسا از شه 1970هاي پس از  در سال. كرد كه به او احترام بگذارند هاي محلي را مجبور مي شناختند و اين مقام مي
-هم كار در گرد اد آشكار از مصادرهر سال و انتقبا كمك به سازماندهي مراسم سوگواري در دسامبر  كرد و به خوبي استفاده 

پس از : ولي حتا والسا هم از آسيب مصون نبود .گذاشت هاي محلي را تحت فشار مي مقامتوانست  تا آنجا كه مي هاي كارگري آيي 
  . او را از كار اخراج كردند ،1976  سال  به ييآ لحن عليه مسئوالن در يك گردهميك سخنراني طوالني و شديدال

 به تدريجاش كه  او و خانواده. اخراج شد رفت و كارخانه به آن درطول هفت سالي كه در پي آمد والسا از اين كارخانه          
. كردند زندگي را سپري ميدفاع از كارگران و گروهاي اپوزوسيون  ٔهمكاران سابق، كميتههاي كليسا،  كمكبا  شد مي تر پرجمعيت

در همان حال كه والسا . با اين كار از او مخالفي مصمم و دو آتشه ساخته بودند ليخ كرده بودند ودگي را بر او تلهاي دولتي زن مقام
هنگام . پرداخت مي نيز هاي مستقل كارگري تشكيل اتحاديه ضرورت مربوط بههاي  اعالميهشد به پخش  اخراج مي استخدام و
هاي قانون  رود و نسخه ه در ماشين كوچك خود اينسو وآنسو ميديدند ك وقت بود و مردم او را مي والسا يك فعال تمام ،بيكاري
رفت و  هاي سياسي در گدانسك مي آيي او همچنين به گردهم . كند پخش مي بين مردم را )1971 ٔمصوبه(لهستان دمكراتيك  اساسي

د و هر لحظه ممكن است سر و شناس همه را مي رسيد كه او به نظر مي. گشت به دنبال متحد در ميان دانشجويان و روشنفكران مي
  . شودآيي ديگر پيدا  اش در يك گردهم هكل

خاصيتند و كارگران براي دفاع از منافع خود بايد به ايجاد  نهادهايي بيهاي رسمي  دانستند كه اتحاديه والسا و والنتنوويچ مي          
كرد نبايد آنچه كه و بايد كه اي در مورد آنچه  آموزندههاي  به آنان درس 1970اعتصاب سال . هاي مستقل خود بپردازند اتحاديه

  بخشي از نهضتي ملي هستند گوياژدا و بوروشوييچ پي برده بودند كه  روشنفكراني ماننداينك اما اينان به يمن تماس با  .آموخته بود
هاي كميته دفاع از كارگران را به  هها و اعالمي  والنتنوويچ نشريه. رود هاي صنفي كارگران مي كه به فراسوي گدانسك و خواسته

گويد كه همكاري  والسا مي. رفت ميسيار هاي دانشگاه  كرد و به سخنراني هاي مخالفان را مطالعه مي ها و كتاب خواند، مطلب دقت مي
    .28را داد "همبستگي انساني"واقعي  تجربهبه او اولين در كشور با ساير فعاالن و مخالفان 

ران را سرمشق كميته دفاع از كارگ ٔو تجربهكورون و ميچنيك گروه اتحاديه آزاد كارگري رهنمودهاي  1980ستان تا تاب          
  ، به جاي درخواست آزادي كرده بودافشا مهار جامعه را  در موردرژيم دروغ  ،به جاي تظاهرات براي آزادي: خود قرار داده بود
اين  انگار كه) ها آيي ها و گردهم و سازمان دادن سخنراني  طريق انتشار و پخش نشريه از(اي رفتار كرده بود گونهانجمن و بيان به 

  را زنده نگاه داشته بودند،  1970دسامبر  ٔخاطره، هم بودند كرده از اوضاع باخبراز اين راه آنان هم كارگران را . ا داردهاي ر آزادي
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ودند و هم بين كارگران معترض و روشنفكران در گدانسك پلي به وجود هاي آزاد تاكيد كرده ب هم بر ضرورت تشكيل اتحاديه
خواستند كه سيستم را  اعضاي اين گروه مي. كارگران لهستان بود ٔهدف گروه اتحاديه آزاد كارگري سازمان دادن همه. آورده بودند

وقتي كه پاي عوض كردن . وق خود دفاع كننداز حقو دچار دگرگوني بنيادي كنند تا كارگران اجازه يابند كه خود را سازمان داده 
بايد هزاران و هزاران لهستاني را براي رو در  هاي پيشنهادي به وسيله روشنفكران كافي نبود چرا كه مي آمد شيوه  سيستم به ميان مي

و اخراج والنتينوويچ . ندبودجنبشي چنين ايجاد  كار والسا و دوستانش در 1980در تابستان . رويي با رژيم سازمان داد و مجهز كرد
   .بود كار آغازسر

  كنيم سازي را اشغال مي ما كارخانه كشتي

  

شب آن روزي كه والنتينوويچ از كار اخراج شد تعدادي از فعاالن گدانسك در خانه پييوتر دايك، دكتري از اعضاي گروه           
بوگدان : دو كارگر جوان نيز آمده بودند. ينكووسكا ويچ و پيوالسا آنجا بود و بوروشو. ، گرد هم آمدندلهستان جوان گراي ليم

يي، كه به دليل تالش براي تحريك كارگران به اعتصاب  ي كولودژي كرد و آندره سازي لنين كار مي فلسكي كه در كارخانه كشتي
به . استراق سمع كار گذاشته باشدهاي  دستگاه دايك ٔكه پليس در خانه ظنين بودندها  آن. كارخانه كمون پاريس اخراج شده بوداز 

طي روزهايي كه در . 29كردند گفتگو  اعتصاب يك سازماندهي در موردو  جمع شدندمحل سكونت او پشت ساختمان همين دليل 
، فلسكي، يرژي بوروچاك  و لودويك پرادژينسكي، نقشه سازي هاي كشتي پي آمد، بوروشوويچ و سه كارگر جوان كارخانه

 ولي آن طرح به دليل واكنش منفي كارگران. كشيده بودند ژوييهرا در  ديگر يطرح اعتصاباينان پيش از آن . نداعتصاب را كشيد
  . والنتينوويچ : دليل خوبي براي تحريك كارگران به اعتصاب داشتند ها اما ايناين بار . شكست خورد بود

هاي محلي  از مقامدر بين كارگران پخش كردند و در آن  چاپ كرده،مورد علت اخراج والنتينوويچ اعالميه در هزاران  آنها          
بناي يادبودي براي كارگران ايجاد آنان همچنين خواستار اضافه حقوق براي كارگران و . ند كه وي را به سر كار برگردانندخواست

سي بفهمد موضوع اعتصاب را با تني بوروچاك بدون اينكه ك درون كارخانه .شدند 1970دسامبر به قتل رسيده در جريان اعتصاب 
از ، نقشه خود را اعتصاب جوان دهندگان سازمان. واكنش مثبت بود. شان را بچشد دهان ٔچند از كارگران در ميان گذاشت تا مزه

 طرحدانستند  تنها ميدر آن گروه همكارانشان (مخفي نگاه داشتند   ،نيز شان در گروه اتحاديه آزاد كارگريهمكارانهمه، حتا 
  تري نياز داشتند و  شان به فرد باتجربه دهندگان براي عملي كردن طرح سازمان ).باخبر نبودنداما از جزييات آن ريخته شده اعتصابي 
  ولي روز پنجشنبه . بودمراقبت از او گرفتار والسا  تازه وضع حمل كرده بود و والسازن . اوت به سراغ والسا رفتند 12شنبه  روز سه
   .30روز اعتصاب  تعيين شدپنجشنبه به عنوان به همين دليل . در اختيارشان باشد و كمك كند توانست مي

كه  رفت  به ايستگاه ترامواييدر مورد والنتينوويچ هزاران اعالميه با در ساعت چهار و نيم صبح پنجشنبه، بوروشوويچ           
به ايستگاه آمد و اين  ديگر طلوع آفتاب همكار وي نيز با هزاران اعالميهبا . شدند در آنجا جمع ميبه كارخانه  براي رفتنكارگران 

به پايان رسيد، كه كار پخش . برد پخش كردند مي سر كارها را در ترامواهاي مختلفي كه كارگران شيفت صبح را به  اعالميهدو 
  .برگشتبوروشوويچ خسته و خورد به خانه 

آنان در مورد اخالق كاري آنا و . بودندشده از جزييات اخراج والنتينوويچ باخبر  برسندانه به كارخ پيش از آنكه كارگران          
دانستند كه با گروه اتحاديه  مياز مبارزه او در دفاع از حقوق كارگران اطالع داشتند و دانستند،  سه مدال لياقتي كه گرفته بود مي

  از اوت  7در و در نهايت   ارخانه او را تحت فشار گذاشتهچگونه رييسان ك دانستند كه آنان مي. آزاد كارگري در تماس بوده است 
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چرا؟ چون از حقوق كارگران . قبول تبديل شده است آنا براي مقامات به فردي غيرقابل": در اعالميه نوشته بود. اند كار اخراج كرده
آنا دفاع نكنيم فرا كسي باقي نخواهد ماند كه از حقوق ما  اگر ما امروز از. دفاع كرده است و همكاران خود را سازمان داده است

آنا وانتونوويچ از حقوق . "كاري اعتراض كند و كاهش سطح ايمني و وادرا كردنمان به اضافهعليه افزايش ميزان كار  دفاع كند و
   .31حاال نوبت كارگران بود كه از حقوق او دفاع كنند. كارگران دفاع كرده بود

كه متوجه و آماده شدن براي كار بودند   لباس تعويضمشغول ، كردند كار مي 5-ككارگاه شماره يست كارگري كه در دو          
، در ميان كارگران بگذاردچشم به هم نتوانسته بود در همين حال بوروچاك، كه شب پيش . پوسترهاي مربوط به اعتصاب شدند

و همينطور در . افتاد ميكه كارگاه به مراتب بزرگتري بود نيز  3-شماره ك در كارگاه داشت همين اتفاق .كرد مياعالميه پخش 
ها فلسكي، پرادژينسكي و  هاي تعويض لباس و كارگاه  در اتاق .كردند اعالميه پخش مي فلسكي و ديگران كه در آن 3-كارگاه و

برخي ولي . ميلي نشان دادند بي ،كارگران مسنبسياري، به ويژه . بوروچاك براي كارگران توضيح دادند كه چرا بايد اعتصاب كنند
ارخانه جمع حوطه بيروني ككارگر در م 2000در حدود  يپس از مدت. "!بيرون بياييد. سر كار نرويد": موافقت كردند و فرياد زدند

  . شد به تعدادشان اضافه ميهر لحظه رفتند  رژه مي كه يدر حال و -ندشد
 1970يعني همان جايي كه در دسامبر  -رسيدند 2كه كارگران اعتصابي به دروازه شماره  صبح گذشته بود 9كمي از           

همه به دفتر حزب كمونيست در شهر  زنان خواستند كهر اينجا تعدادي از كارگران فرياد د. كارگران اعتصابي به قتل رسيده بودند
اينان . از اين كار آماده بودند براي جلوگرفتنكرار بشود ت 1970دسامبر خونريزي خواستند  نميكه اعتصاب  اما رهبران. بروند

دن را تشويق به خوانسپس آنان  ،كارگران به خاك افتاده فراخواندند ٔكارگران را به يك دقيقه سكوت براي بزرگداشت خاطره
لو ساختمان اداري كارخانه مدتي بعد كارگران در ج .32كارخانه نگاه داشتند ٔو به اين ترتيب در محوطه ملي لهستان كردند سرود

مكانيكي پريد و آن را تبديل به تريبوني براي سخنراني  ٔبيل يك حفركنندهسال داشت بر روي  22بوروچاك كه تنها . گرد آمدند
ما به كساني نياز داريم كه بتوانيم به آنان اعتماد  ": وي گفت .وي از كارگران خواست كه يك كميته رهبري انتخاب كنند. كرد
  . 33نماينده از ميان خود انتخاب كردند 20هاي مختلف  كارگران كارگاه ."، كساني كه از نفوذ در بين كارگران برخوردارنديمكن

 .با كارگران سخن گفتت و بر روي بيل مكانيكي رفاز دفتر خود بيرون آمد و يچ  رييس كارخانه، كلمنس گنيپس از مدتي 
وي به عنوان يك كارگر ساده شروع به كار كرده و به تدريج مدارج عالي ترقي . وردار بوديچ در بين كارگران از احترام برخ گني
  . شركت كرده بود 1970در اعتصاب سال همانند ساير رفقاي خود،  ،او با اين وجود كه عضو حزب كمونيست بود. بود نمودهرا طي 

  كند  ل وقتي كه قول داد كه با اعضاي كميته اعتصاب مذاكره ميبه همين دلي. شناختند در كارخانه او را به عنوان عنصري مترقي مي
رسيد كه اعتصاب  اينگونه به نظر مي. شدندبازگشتن به سر كار  ٔكه آنان به سر كار بازگردند، كارگران آماده اما تنها به اين شرط

  . 34رده استپس از تنها چند ساعت شكست خو
من  "والسا از او پرسيد . است يچ ديد كه والسا بغل دستش روي بيل مكانيكي ايستاده در همين حيص و بيص ناگهان گني          
ند دقيقه قبل از و انتظامي كارخانه بود و تنها چ صبح را مشغول در رفتن از دست ماموران امنيتي ٔ والسا همه ..."ياد؟ مي ونرو يادت

  به كارگرا بگو چرا منو از  ": يچ پرسيد والسا از گني. داري پريده بودهاي اصلي كارخانه به درون محوطه ا يچ از روي نرده آمدن گني
عرق ريخته بودم و هنوزم كه سال تو اين كارخونه  10مگه من چكار كرده بودم؟ دزدي كرده بودم؟ من . كارخونه اخراج كردن

اسم والسا را در همان حالي كه بوروچاك  ."شه كه من شغل ثابتي نداشتم سال مي 4االن . دونم هنوزه خودمو كارگر اين كارخونه مي
  والسا . كارگران براي او دست زدند. "!كنيم ما كارخونه رو اشغال مي": كرد والسا فرياد زد به فهرست نمايندگان كارگران اضافه مي
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35دم آخرين كسي باشم كه اينجا رو ترك كنه بهتون قول مي ": ها گفت به آن
را به پايان دادن اعتصاب  يچ كار والسا اميد گني. "

اما اكنون . داشت ها دست باال را مي يچ  در مذاكره با نمايندگان آن اگر كارگران به سر كار برگشته بودند گني. نقش بر آب كرد
نتينوويچ اسم آنا وال: فرياد زدندبيل مكانيكي ايستاده بودند كارگران شرط ديگري را نيز روي در همان حال كه اين دو مرد با هم بر 

دانستند  كارگران مي. بياورنديچ به كارخانه  بايد با ماشين شخصي گنيرا شود و خود آنا  ت نمايندگان كارگران اضافهبايد به فهرس
: والسا شرط ديگري را نيز اضافه كرد. از رييسان خود استفاده كردند ي خفيفكه دست باال را دارند و از اين امر براي انتقام گرفتن

ها خيانت  كارخانه پخش شود تا كارگران بدانند كه نمايندگانشان به آن ٔت بايد به طور زنده از طريق بلندگو در محوطهمذاكرا
  . ترياي كارگاه سابق والسا تشكيل جلسه داد اعتصاب در كافه ٔپس از آن كميته. كنند نمي

هاي پيشين بيشتر و  از خواسته ها اين خواسته. ن پرداختندهايشا اعضاي كميته در حال خوردن چاي به فهرست كردن خواسته          
حقوق كارگران بايد افزوده  بر. والنتينووويج و والسا با هم شده بودند ٔخواستار استخدام دوباره ناينبار اعتصاب كنندگا. تر بودند قوي
. شد برچيده ميبايد گرفتند  امي و امنيتي مينيروهاي انتظهايي كه  العاده فوق. گشت به وضع سابق برميبايد شد و قيمت گوشت  مي

شد كه از  گران بايد اطمينان داده مي به اعتصاب .شد برپا مي 1970دسامبر  شهيدان  ٔبزرگداشت خاطرهبايد بناي يادبودي براي 
هاي آزاد و مستقل خود  آوردند كه اتحاديه كارگران بايد اين حق را به دست مي تنبهي عليه آنان استفاده نخواهد شد وهاي  مجازات

     ). انگشت گذاشته بودندهمان چيزي كه والسا و همكارانش طي چند سال گذشته بر آن ( بر پا كنندرا 
هايي كه از او خواسته بودند،  شرط هيچكدام از پيشبه يچ  ولي گني. يچ بازگشت گنياعتصاب به دفتر  ٔها كميته با اين خواسته          

يچ به اعضاي كميته اعتصاب گفت كه  گني .ذاكرات در كارخانه آماده نبودندجريان م ٔندگوها براي پخش زندهبل. بود عمل نكرده
به ويژه چون  بياوردكارخانه  شود و او را به والنتينوويچ قصد ندارد مزاحماو همچنين گفت كه . انجام چنين كاري ناممكن است

والسا اعالم كرد كه . يچ را نپذيرفت و دفتر او را ترك كرد هاي گني اب بهانهكميته اعتص. چندان خوب نيست اوحال  كه داند مي
  . اي در كار نخواهد بود هاي اوليه آنان را نپذيرد مذاكره تا زماني كه رييس كارخانه خواسته

  پا پس گذاشته ند كه رييسد و دريافتديدند كه ماشيني والنتينوويچ را وارد محوطه كارخانه كركنندگان  حوالي ظهر اعتصاب          
به او كمك كردند كه به باالي بيل كارگران به دور ماشين والنتينوويچ حلقه زدند و . ستا يرفتههاي اوليه آنان را پذ و خواسته

. چيده بودند ساختمان ادارياطراف  هاي هباغچ جا كارگران به وي دسته گلي تقديم كردند كه خود از  در اين. مكانيكي برود
يچ پذيرفت كه جريان  گني اندكي بعد .توانست سخني بگويد احساساتي شده و نميحلقه زده بود چشمانش اشك در كه  لنتينوويچوا

  . 36موكول شد ، جمعه،اولين دور مذاكرات به روز بعد. مذاكرات به طور زنده براي كارگران پخش شود
، كه در درمانگاه كارخانه كار ينكووسكا پي. گذشتدن در محوطه كارخانه آذقه و تداركات براي مان ٔعصر پنجشنبه به تهيه          
 هاي اطراف كارخانه رساند و از مردم خواست كه با اهداي مواد غذايي به اعتصاب كرد، خبر اعتصاب را به ساكنان منطقه مي
هاي مردم را  آوري كمك جمع  ٔهاوطلب از دانشجويان تشكيل داد و به آنان وظيفوي همچنين گروهي د. كنندگان كمك كنند 

كل را قدغن نه تشكيل دادند و ورود و مصرف الهاي كارخا نگهباني از درها و دروازههايي براي  كنندگان گروه اعتصاب .محول كرد
  ا از محيط ديگران مواد منفجره و محترقه ر. هاي راديو اروپاي آزاد گوش كنند برخي آنتني باال بردند تا بتوانند به برنامه .كردند

كردند به خانه رفتند و با خود  اف زندگي ميربرخي به تهيه آب آشاميدني پرداختند و آناني كه در همان اط. كارخانه دور كردند
    .37هاي نقاشي چادر ساختند هاي غروب كارگران با پرده نزديكي. لحاف و تشك آوردند

  وي ابه ياتسك كورون زنگ زد و جريان اعتصاب را ب ينكووسكا پي بودند، در همان حال كه كارگران به اين كارها مشغول          
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هاي خود به گوش مردم  كورون با خبرنگاران خارجي تماس گرفت و آنان نيز خبر اعتصاب را از طريق برنامه. در ميان گذاشت
تصاب گفت و از آنان خواست كه دست از كار بوگدان بوروشويچ به بارانداز رفت و به كارگران آنجا در مورد اع. لهستان رساندند

گروه اتحاديه آزاد كارگري اما رابطه نزديكي با . اي ناشناخته بود كارگران به او اعتماد نكردند  ولي چون در بارانداز چهره. بكشند
  . روز جمعه كرد يا داشت و آنان را قانع به پيوستن به صفوف اعتصاب در گديني-ناحيه گدانسك جوي ستيزهفعال و كارگران 

آن روز در اتوبوسي كه كارگران را به . سازي كمون پاريس بود ي كولودژيي در كارخانه كشتي جمعه دومين روز كار براي آندره
او اين . ي به همكارانش در مورد اعتصاب در كارخانه لنين گفت و از آنان خواست كه دست از كار بكشند برد، آندره كارخانه مي
كسي تمايل چنداني نشان  .شدند نيز ادامه داد كن و در ميداني كه كارگران پيش از رفتن به سر كار در آن جمع مي تكار را در رخ

هاي حزبي كارگران را  سركارگر و مقام. شكست خورده باشندرسيد كه او و دوستانش نيز در قانع كردن كارگران  به نظر مي نداد و
اران پس از مدتي هز . ما اندكي بعد چند ده كارگر كار خود را ترك كرده و به ميدان بازگشتندا. هايشان فرستادند به زور به كارگاه

  . نان پيوستند و اعتصاب آغاز شدكارگر ديگر نيز به آ
وه رسانان به گر يژدا و بوگدان ليس، يكي از ياري ي گوي لنين قرار داشت، آندره ٔدر كارخانه المور كه در نزديكي كارخانه          

اعتصاب پيوستن به دو هزار كارگر را به  حزب كمونيست در كارخانه بود، كارگري ٔاتحاديه آزاد كارگري كه خود رييس حوزه
كارگران بخش تعمير  .شهرداري را به اعتصاب قانع كرد حمل و نقل كارگران ،ستان اينانهنريكا كرژيوونوس، از همد. قانع كردند
كنندگان  گارگران بارانداز در بندر شمالي نيز به اعتصاب .سازي شمال نيز دست از كار كشيدند كشتي همكارانشان درها و  كشتي
كارگران خود را براي اشغال محل كارشان  ها اين كارخانه ٔدر همه. كارگر دست از كار كشيده بودند 50000تا ظهر جمعه . پيوستند

كه به لحاظ اقتصادي حكم ستون  ،كشتي سازي لنين ٔانشان را به كارخانهنمايندگو  هاي اعتصاب تشكيل دادند ، كميتهآماده ساختند
   . ، فرستادندرا داشتفقرات منطقه 

 آغازكار خود را اعالميه چند هزار  بي هيچ سالحي به جز ساعت پس از آنكه تعدادي كارگر و فعال جوان 24كمتر از           
كارگران اعتصابي از ريختن به شهرها و رو در رويي با پليس خودداري . بود ر گرفتهدر بمنطقه را  ٔ همهكرده بودند، اعتصابي عظيم 

آن امكان دفاع از خود و سازماندهي  درهاي آشنايي كه  يعني در مكان -هاي خود ماندند در عوض در كارخانهاينان  .كردند
، كارگران به تشكيل يك )كارخانه لنين(كز مشخص و فرستادن آنها به يك مر باانتخاب نمايندگان . دمكراتيك اعتصاب را داشتند

عدي هاي مستقل كارگري، به اعتصاب ب در خواست آنان به تشكيل اتحاديه. ندحد براي رهبري اعتصاب دست زدسازمان وا
زي نيز بايد هاي مرك اكنون مقام. هاي محلي بتوانند در موردش تصميم بگيرند اي نبود كه مقام اين خواسته. اي داده بود فرامنطقه
  . شدند درگير مي
به خواب جنبشي كه حتا گروه اتحاديه آزاد كارگري هم  - رفت تا جنبشي شود در اقدامي بود كه مي  ها اولين گام  اين          
كارگران را به اعتصاب قانع كردند زمام امور از دستشان خارج شد چرا كه انرژي و جهت جنبش  ،پس از آنكه فعاالن .ديد نمي

اشغال  -اي كه آن روز گرفته شد ي عمدهها با اين وجود تصميم. اكنون در دست هزاران كارگري بود كه اعتصاب كرده بودند
  هاي اعتصاب  درس ٔها نتيجه اين. ه نبودخودانگيختهاي آزاد كارگري،  دادن كارگران و درخواست ايجاد اتحاديه كارخانه، سازمان

ما ": گويد بوروشوويچ مي. آزاد كارگري بسيار آموخته بودند هاي گروه اتحاديه مچنين از نشريهكارگران ه. بود 1970سال تراژيك 
38ها بريزند مجبور نبوديم به كارگران توضيح دهيم كه چرا نبايد به خيابان

  .دانستند كارگران  خودشان دليل آن را مي. "
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  خواهد اعتصاب كند؟ چه كسي مي

  

  .اي به جز انتظار رسيدن دستور از ورشو نداشتند هاي محلي چاره منطقه به اعتصاب پيوسته بودند و مقام كارگران سرتاسر          
رژيم . ها، بالفاصله به ورشو بازگشت گذراند پس از دريافت خبر اعتصاب يرك كه داشت تعطيالتش را در اتحاد شوروي مي گي

 ٔهمه. را محاصره كردر جلوگيري كند و به همين دليل گدانسك ديگ هاي هاعتصاب به منطقكشيده شدن از تصميم گرفت كه 
هاي  خواستهبيشتر  يچ دستور داده شد كه نيبه گ. مسدود گرديدندهاي ارتباطي  هاي تلفن و تلكس به گدانسك قطع شدند و راه خط

 او. "انجام بدهآيد  مي ز دستت بركاري كه ا هر براي متوقف كردن اعتصاب  ": به او گفتند .كنندگان را بپذيرد اعتصاباقتصادي 
رژيم بر اين باور بود كه . نپذيرد -هاي مستقل را به ويژه خواست تشكيل اتحاديه - هاي سياسي كارگران يفه داشت خواستظتنها و

  . 39گردندزباني به سر كار بر لنين به سازش رسيد ساير كارگران اعتصابي را نيز خواهد توانست با چرب ٔوقتي با كارگران كارخانه
و اينان را  بوروچاك و والسا و والنتينوويچ بودندناپذيري مانند  اعتصاب كارگران سازش ٔاعضاي كميته بيشتر جا بود كه مشكل اين

 مذاكراتكه جمعه صبح . را مجبور به سازش كند كميتهيچ راهي پيدا كرد كه  ولي گني .فريفت نمي به تنهايي اضافه حقوق ٔوعده
هاي اندكي از  بخش ٔتنها نماينده ها آنشد او به اعضاي كميته گفت كه زنده از طريق بلندگوها در كارخانه پخش  و به طورآغاز 

را كارگران كارخانه  ٔهمه سه نماينده به كميته بفرستند تا كميته هاي ديگر نيز بايد هر كدام بخش كارخانه هستند و به همين دليل
در چشم يچ مخالفت كنند چرا كه در آن صورت  توانستند با اين پيشنهاد گني كميته نميو ساير اعضاي والسا  .نمايندگي كند

رسمي و اعضاي   هاي اتحاديه هاي ديگر مقام ها واهمه داشتند كه در بخش ولي آن. دادند كارگران مشروعيت خود را از دست مي
به عنوان نماينده به كميته تحميل كنند يا كارگران را  خود را) كه حق دادن امتياز به كارگران يا اخراج آنان را داشتند(حزب 

اعتصاب با اعضاي جديدش  ٔكيمتهوقتي كه : ها به حقيقت پيوست ترس آن .به كميته بفرستند كار ي محافظهنمايندگانبفريبند كه 
  . 40اقليتي بيش نبودندوالسا و ديگر برانگيزندگان اعتصاب تشكيل جلسه داد 

توانستند  والسا و والنتينوويچ مي .ميخواستند داد چيزهايي را كه  بيشتر آن نكنندگا يچ به اعتصاب روز جمعه گني در مذاكرات          
و بنياي يادبودي . كنندگان تنبيه نخواهند شد كرد كه اعتصاب دبير حزب كمونيست در گدانسك تضمين مي. به سر كار بازگردند

 برگرداندنيچ همچنين به طور مبهم و نامشخصي وعده  گني. شد ر كارخانه برپا ميد 70شدگان دسامبر  داشت كشته براي گرامي
در آخر تنها موردي كه هنوز بر سرش اختالف وجود . را دادهاي رسمي  و انجام اصالحات در درون اتحاديه به وضع سابق ها قيمت
   .افزايش حقوق بودميزان داشت 
يافتن سازي لنين رسيدند خبر شدند كه اعتصاب تقريبن در حال پايان  كشتي ٔبه كارخانه ها تي كه نمايندگان ساير كارخانهوق          
  . كند دارد از آن پشتيباني ميمنطقه  ٔ آن هم در زماني كه همه -است

نزديك به را پيشنهاد كرد كه  ياضافه حقوقاز قدري طفره رفتن  پسيچ  شد، گني از سر گرفتهمذاكرات روز شنبه وقتي كه           
و  تير ديگري انداختدر اينجا والسا . شدندبا اين پيشنهاد اعضاي كميته آماده برگشتن به سر كار . ميزان درخواستي كارگران بود
  گرفتن ها،  لغو افزايش قيمتدر مورد كارگران هاي  خواستهبه از اين گذشته بايد . كافي نيستيچ  گفت كه ميزان پيشنهادي گني

يچ قول داد كه اگر كارگران به  گني. هاي مستقل و آزاد نيز عمل شود كه در اعتصاب هستند و حق تشكيل اتحاديهدستمزد هنگامي 
  والسا. با اين قول اكثريت اعضاي كميته راي به پايان اعتصاب دادند. ها نيز ممكن است عملي شوند سر كار بازگردند اين خواسته

  هزاران كارگري كه در طول دو شب گذشته در محوطه كارخانه. پايان اعتصاب نداشت اي به جز دست گرفتن بلندگو و اعالم چاره
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ي  ، آندرژه)كنار در پوليور(بوگدان بروشوويچ : از چپ به راست. 1980سازي لنين در اوت سال  رهبران اصلي اعتصاب در كارخانه كشتي

  ).ايستاده(ووسكا ينك ياژدا و آنا پي ي گو-، جوانا دودا)با ريش(ياژدا  ي گو
 

  . خوابيده بودند برخاستند و به سر كار بازگشتند
، نمايندگان كارگران وقتي كه اعضاي كميته به محوطه بيرون كارخانه رسيدند. بود بر پا بيرون كارخانه هرج و مرج          

هنريكا . "!است هخيانت كرد لنين به ما ٔكارخانه": يكي از كارگران فرياد زد. ها را دوره كردند ها آن اعتصابي ساير كارخانه
ن اگر ما رو به اَمو .توني اين كار رو بكني، لخ تو نمي ": شناخت جلو او را گرفت و به وي گفت كرژيونوس كه والسا را خوب مي

 ": يت كرد و گفتاو رو به جمع. ارگران ديگر را ناديده بگيردتواند ك والسا مي دانست كه نمي.  "شيم ما بيچاره ميخدا ول كني، 
تنها  ما حق نداريم همكاران خود راولي . نباشد مان به نفعزياد  سي احترام بگذاريم و نتيجه راي را بپذيريم حتا اگرما بايد به دمكرا

ي كه آخرين نفرمن به شما گفته بودم . يمهبه اعتصاب ادامه بد اند نگرفته شان راحقوق خود ،ما بايد تا زماني كه همه. بگذاريم
اند بخواهند كه اعتصاب ادامه پيدا  ي كه اينجا جمع شدهاگر كارگران. ام ايستادهو پاي حرفم  كند ترك مي خواهم بود كه كارخانه را

ما اعتصاب ": همه كارگران يك صدا فرياد زدند "د؟هخوا ي اعتصاب ميسكچه خب، حاال . يمهد ، ما به اعتصاب ادامه ميكند
41يمهخوا مي

" .  
امادر آنجا متوجه شدند . به اتاق كنفرانس برگشتند تا تصميم جديد را به اطالع كارگران برسانندينكووسكا  والنتينوويچ و پي          

يان يافته تصاب پاكه اع ه بودو با بلندگو به كارگران اعالم كرد هيچ به دفتر كار خود برگشت گني .اند ها را قطع كرده كه ميكروفون
در محوطه كارخانه باقي مانده باشد تحت  6كه هر كس كه پس از ساعت  ه بودوي گفت. هاي خود بازگردند و همه بايد به خانه

بقيه نيز داشتند خود را براي رفتن آماده . الحال كارخانه را ترك كرده بودند بيشتر كارگران في. تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت
     . كردند مي

والنتينوويچ كه زني . رساندند 3شماره  ٔرا به دروازه ها به سرعت خود آن. ينكووسكا مايوس نشدند ولي والنتينوويچ و پي          
  به " :پريد و رو به كارگران باقي ماند در كارگاه گفت اي چوبي بشكه رسيد دروازه را قفل كرد و بر روي خجالتي و آرام به نظر مي
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او به كارگران گفت كه ادعاي رييس . "تواند به خانه برود بعد هر كه خواست مي. من فقط سه دقيقه وقت بدهيد تا حرفم را بزنم
كارگران يعني تشكيل  ٔمهمترين خواستهرييس كارخانه وي گفت كه . كارخانه در مورد پايان يافتن اعتصاب ساختگي است

يعني . افتد ميدوباره  1976سال  اتفاقيد اگر شما كارخانه را ترك كن ": او گفت. را نپذيرفته استهاي مستقل كارگري  اتحاديه
ايا . شوند اري از آنان از كار اخراج مييگيرند و بس رحمي پليس و ارتش قرار مي اند هدف بي دوباره كارگراني كه در كارخانه مانده

كارگران نسبت به واكنش  . "استها  كارخانه ٔهمه مهمترين چيز همبستگي كارگران": او ادامه داد ؟خواهيد چنين چيزي را مي
ينكووسكا  پس از آن پي. نفر از كارگران كارخانه را ترك كردند 4هاي او مثبت بود و وقتي كه دروازه دوباره باز شد فقط  حرف

   .42ها را تكرار كرد ها رفت و همان حرف با يك دوچرخه برقي به ساير كارگاه
كنندگان خسته  از اين گذشته بسيار از اعتصاب. ها سر بزند همه كارگاه توانست به نمي ينكووسكا كارخانه بزرگ بود و پي          

ينكووسكا، بيشتر كارگران كارخانه را  هاي پي به همين دليل با وجود تالش .خواستند به خانه برگردند و استراحت كنند بودند و مي
اين . نفر 1000به نظر برخي ديگر حدود .  نفر 500 يا 400گفتند  برخي مي. چه تعداد كارگر باقي ماندند؟ معلوم نبود. ترك كردند

آوردند به اين اميد كه وقتي همكارانشان روز دوشنبه به سر كار برگشتند دوباره به   عده بايد آخر هفته را در كارخانه دوام مي
ان اطالع داده شود كه اعتصاب تا به كارگر ندهاي ديگر در منطقه فرستاده شد هايي به كارخانه در اين حال پيك . اعتصاب بپيوندند

  . هنوز پايان نيافته است
  

  "مردم ٔبراي همه"

  
نه تنها در  آوردن حق سازماندهي، كاگرانبراي به دست . كارگراني كه در كارخانه مانده بودند اعتصاب را زنده نگاه داشتند          

نها يك اعتصاب سرتاسري قادر بود رژيم را وادارد كه اين ت. شدند مي بسيجمناطق ساحلي درياي بالتيك كه در سراسر كشور بايد 
يچ آب بر آتش اعتصاب بريزد، اين احتمال وجود داشت  حاال كه كارگران نگذاشته بودند گني. اساسي كارگران را بپذيرد ٔخواسته

  . تر شود كه جنبش گسترده
 . كه آنان را گرد هم آورد و متحد كند، نياز داشتند اريشعپرچمي، گفت كارگران اينك به  همانطور كه بوروشووويچ مي          

يچ انجام شده بود رفتند و خود را  كارخانه به اتاق كنفرانسي كه در آن مذاكرات با گني 20شنبه عصر نمايندگان كارگران اعتصابي 
پس از . يژدا و كرزيوونوس بودند ، گويرهبران اين كميته، والسا، والنتينوويچ. ناميدند) يا كدكا(اي اعتصاب  كارخانه- كميته درون

در ميان اعضاي كدكا . ها هزار كارگر اعتصابي بودند ، اينان اكنون سخنگويان دهنيروهاي امنيتي آزارها پخش اعالميه و تحمل  سال
شب  اينان تا نيمه .خوردند كردند نيز به چشم مي ها بود با گروه اتحاديه آزاد كارگري همكاري مي ت كه مد ناراضي چندين روشنفكر

  .43خواسته تهيه شده بود 21وقتي كه كار تمام شد فهرستي از . هاي خود كار كردند يكشنبه بر روي طرح ٔشنبه و همه
اين خواسته . دايي كه زير نظر حزب كمونيست نباشه هاي آزاد كارگري بود، اتحاديه اولين خواسته حق تشكيل اتحاديه          

هاي  دوم مصون بودن از اقدامات تنبيهي مقام ٔخواسته .كارگران مناطق ساحلي بود ٔاالن گدانسك و آرزوي همهفع ٔمهمترين خواسته
شد، چيزهايي  هاي بعدي مربوط به مسايل صنفي و مالي مي خواسته. كنندگان در آن بود محلي عليه سازماندهندگان اعتصاب و شركت

مانند طوماري كه گورگي . هاي حقوقي العاده فوق دريافت زلوتي و 2000حقوقي  گرفتن دستمزد هنگام اعتصاب، يك افزايشمانند 
  رعايت حقوق ابتدايي بشر از هاي كارگران شامل  خواسته به خدمت تزار تقديم كرده بودنددر يكشنبه خونين گپون و همكارانش 
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 ٔاخراجي به سر كار و كالس، و لغو حقوق ويژه جمله آزادي بيان و نشر، آزادي مطبوعات، بازگرداندن كارگران و دانشجويان
كه  تري را نيز در فهرست خود آورده بودند كلي هاي خواستهكارگران . شد نيز مي ها در كارخانه يحزب كادرهاينيروهاي امنيتي و 

توسعه خدمات درماني،  ٔبيمهبهبود  ، گيكاهش سن بازنشست خواهاناينان  به عنوان نمونه. گرفت ها را در بر مي لهستاني ٔنيازهاي همه
  .تر كردن مرخصي مادران تازه وضع حمل كرده و تعطيل روزهاي شنبه شده بودند طوالني، كودكمهد

شنبه شب در كارخانه، تادئوش شودلوسكي كه از فعاالن پرشور حقوق . ها ولي اقتدار رژيم را به چالش نكشيدند اين خواسته          
هر گونه در فهرست براي ممنوع كردن را اي  درخواست تازهديگران را قانع كند كه  كردرفت، تالش  بشر در لهستان به شمار مي

مهار سياسي قدرت به وسيله حزب كمونيست را به  كه آنان نبايد او گفت. بوروشوويچ مخالفت كرد. جانندبگندر لهستان  سانسور
ها مجبور به قبول  آن. "چه اتفاقي افتاد 1968 سال انسور در چكسلواكي دريادتان نرود كه بعد از لغو س": ادامه داداو . چالش بكشند

 به همين دليل پيشنهاد. شودحزب كمونيست اداره   و بايد به وسيله استاين واقعيت بودند كه لهستان بخشي از بلوك كمونيستي 
سه روز پس از آغاز اعتصاب، رهبران آن . و شدمخالفت اكثريت اعضا روبر بانيز ها  گنجاندن حق انتخابات آزاد در فهرست خواسته

  . 44كاستند رويي با رژيم ميرودر برايخود  حراراتاز  به تدريج داشتند
تنها در دانستند كه  رهبران اعتصاب مي. تبديل شود ها يلهستان ٔخواست كه اعتصاب به جنبشي براي همه كدكا مياز ابتدا           

به همين دليل اينان اعتصاب . موفق شوندهايشان  در رسيدن به خواستبه طور قاطع  ندتوان  ران ميصورت همراه كردن مردم با كارگ
به كارخانه  ،هنريك يانكووسكي كشيش كاتوليك،يكشنبه صبح . شد ملي محسوب مي  در لهستان ارزشآميختند كه  نمادهاييبا  را

زاران نفر از مردم گدانسك در حاليكه با خود دسته گل و پرچم ه. سازي لنين رفت تا براي كارگران اعتصابي موعظه كند كشتي
، و كارخانه درونكارگران، . چسباند كاخانه يكي از اينان عكسي از پاپ ژان پل دوم را به در. كردند به او پيوستند لهستان حمل مي

به قتل رسيده  1970ران اعتصابي در در محلي كه كارگپدر يانكووسكي . به خواندن سرودهاي مذهبي پرداختند ،آنبيرون مردم، 
اي كوچك  و پيكره) هاي پرچم لهستان رنگ(اندكي بعد به مردم به اين صليب، نوارهاي سفيد و سرخ  .بودند، صليبي چوبي گذاشت

نگ ها از لهستان در پايان ج جوزف پيلسودسكي، از قهرمانان بيرون راندن روسٔ  بك نفر گفته. از مدوناي سياه را نصب كردند
با گارگران اعتصابي  اميدهاي. "خواستن، توانستن است": گفته اين بود. گذاشتبر كاغذي نوشت و در باالي صليب را  اولجهاني 

  . روح مردم لهستان پيوند خورده بود
 اطرافدر ه كدانست كه بايد اعتصاب را گسترش دهد تا صدها هزار كارگري  وقتي كه آخر هفته به پايان رسيد، كدكا مي          

هاي صنعتي اطراف ورشو و  لسيا و منطقه هاي ذغال سنگ سي معدنو سپس آن را به  نيز در بر بگيرد را كردند گدانسك كار مي
   . گسترش دهد شهر بندري مهم سزتسين در ساحل درياي بالتيكو  كراكو
نوشتند كه اعتصاب وضعيت  هاي گدانسك مي نامهروز. پاشي عليه اعتصاب بودند مشغول سمهاي تحت نظارت دولت  رسانه          

اي كه براي  ه واژ –ن لهستان انخست وزير لهستان در يك برنامه تلويزيوني گفته بود كه متحد. تر خواهد كرد اقتصادي را وخيم
گر  اي اخالل به عنوان عدهلنين  ٔگران در كارخانه اعتصاب. اعتصاب ناخشنودند ٔاز ادامه - شد فاده ميار آن است اتحاد شوروي اشاره به

  . ندا بازگشتن بر سر كار به پا خواسته كارگران براي ٔمعرفي شدند كه عليه اراده
رساني به مردم  هايش در كار اطالع كدكا و خواسته هايي در مورد ي زيرزميني با انتشار اعالميهشب يكشنبه چاپگرها تا نيم          

. هاي مختلف منطقه پخش كردند ها را در كارخانه هاي كارگري اعالميه اي از پيك روز دوشنبه شبكه. پيرامون اعتصاب بودند
  براي رفتن به گدانسك . هاي خود بردند آوردند خبرهاي مربوط به اعتصاب را به كارخانه كاال مي رانندگان كاميوني كه به كارخانه
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ولي  دانشجويان، پزشكان و و مهندسان توانايي و شانس . دولت راحت نبود ٔه وسيلههاي به وجود آمده ب بندان كارگران به دليل راه
گيري كورون با خبرنگاران خارجي، هر كس  به دليل ارتباط. ها و رساندن خود به گدانسك داشتند بندان بيشتري براي گذشتن از راه

 روز شنبه بسياري از كارگراني كه. دانست ميهايش  فعاليتداد چيز در مورد كدكا و  كه در لهستان به راديو اروپاي آزاد گوش مي
. لنين رساندند ٔاعتصابي خود را به كارخانه ٔكارخانه 30نمايندگان بيش از . به همكاران اعتصابي خود پيوستند به سر كار بازگشتند

  . كرد كارخانه اعتصابي در منطقه را نمايندگي مي 150شب كه فرا رسيد كدكا 
روز دوشنبه . ، كدكا آماده مذاكره با دولت بود و در اين كار دست باال را داشتكارگري ٔاين پشتيباني گسترده با          

حلي براي پايان دادن به  هاي محلي حزب كمونيست در گدانسك مالقات كرد تا راه استانيسالو كانيا، از اعضاي پوليت بورو، با مقام
   .بحران پيدا كند

دولت . استراتژي رژيم عوض شده بوداكنون اما . اي توافق با كارگران برسد ن رژيم تالش كرده بود كه به گونهپيش از آ          
اضافه حقوقي كت و كلفت از پيوستن  ٔوعدهوز عضو كدكا نبودند با نكه هرا هايي  كرد كارگران اعتصابي كارخانه اينك سعي مي
آنان را  مله شده واوارد معجداگانه  هاي عضو كدكا با نمايندگان كارخانه ردك دولت در عين حال تالش مي. به كدكا باز دارد

هاي آزاد  تشكيل اتحاديه اصلي كدكا براي ٔبايد خواسته كارگران: روشن بوداستراتژي اين از هدف . تشويق به ترك كدكا كند
هاي  هاي ارتباطي به گدانسك و قطع كامل خط ههر چه بيشتر رامسدود كردن  به در همين حال دولت. گرفتند كارگري را ناديده مي
رژيم قصد نداشت كه تحت هيچ  .دست زد و كورون را به زندان انداخت هاي كارگري  پيكبه آزار تلفن در آنجا پرداخت، 

   . شرايطي كدكا را به رسميت بشناسد
روزهاي شنبه و يكشنبه  .كنندگان پرداختند صابهاي حزبي به بررسي امكان استفاده از زور عليه اعت شنبه مقام روز سه          

باخ، رييس حزب  ولي هم كانيا و هم تادئوش فيش. واهمه داشتند كه ارتش به آنان حمله كندكارگران اعتصابي در كارخانه 
گ نشان داه ير در گذشته گي. يرك، گومولكا بود و نه گي 1970، 1980نه . كمونيست در گدانسك، با استفاده از زور مخالف بودند
هاي  از اين گذشته به دليل فعاليت. اي بزند دست به هر مصالحهدر كشور بود كه حاضر است براي جلوگيري از آشوب و قيام 

  . ها در موردش مي داننستند و هم بخش بزرگي از مردم جهان همه جا پيچيده بود و هم لهستاني كورون خبر اعتصاب
ي كه تبليغات. داد اي ايمني مي گرفته بودند و اين به آنان گونه "گروگان"يت را در كارخانه به قيم آالت مهم و گران ماشين كارگران

مسئله اينك اين بود كه آيا كارزار ضدتبليغاتي رژيم  .46كرد را بيشتر هم ميآنان ايمني  احساسجريان داشت در مورد اعتصاب 
از آن عليه كه  ارعابيگذاشتند و  ات غلطي كه در اختيار مردم مي، اطالعدادند به اين و آن مي هايي كه رشوه عليه اعتصاب،

شد و  ن ترفندها موفق به خفه كردن اعتصاب نميياگر رژيم با ا. شود يا نه ميموثر واقع  كردند  استفاده ميكنندگان  اعتصاب
كره كند يا براي امذ كدكا يا با: ماند ميبراي رژيم يكي از اين دو راه باقي  كرد، آنگاه هاي ديگر نيز سرايت مي اعتصاب به منطقه

   . سركوب اعتصاب از خشونت بهره گيرد
هاي  نشسته بودند و به نمايندگان ساير كارخانه ي لنين در اتاق بزرگي نه، در زير پيكرهدر اين ميان اعضاي كدكا در كارخا          
ها و گفتگوها به طور زنده در سرتاسر  كردند كه بحث مي ككمدر ته اتاق كارشناسان فني . كردند با آنان بحث مي، دادهگوش 

  . هاي ديگر برسانند كارگران در كارخانه دست تا به كردند ضبط مي بر روي نوارگفتگوها را ها همچنين  آن .كارخانه پخش شود
. به كارخانه جلوگيري كننددادند تا از ورود عناصر امنيتي  هاي وروردي نگهباني مي خارج از اتاق، كارگران در كنار دروازه
  ران و مترجمان به خبرنگا. دانبه آنان آسيبي نرسكسي ها شده بودند تا  ها و ماشين كشتي ازگروهي از كارگران مسئول مراقبت 
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يي زميني و پنير و نان و مواد غذا كردند و آشپزان با گوشت و سيب قصابان خوك و گاو ذبح مي. رساندند عكاسان خارجي ياري مي
  . 47كردند ديگري كه مردم و كارگران با خود آورده بودند غذا درست مي

  اي اعالم كرد كه قصد كارگران به دست آوردن شندرغازي براي خود نيست، بلكه آنان در  در اواسط هفته كدكا در بيانيه          
از مردم خيرخواه براي ابراز پشتيباني  هايي ر روز گروهه. واكنش مردم لهستان مثبت بود. كنند مردم مبارزه مي ٔهمهبراي  عدالت راه

آمد و  هتكنيك گدانسك به كارخان يك هيئت نمايندگي از انستيتو پليروز چهارشنبه  .شدند جلو در كارخانه جمع مي از اعتصاب
اروپاي  راديو . ين كردندنيز چن آن شهر و دانشگاه گدانسك روز بعد كانون نويسندگان. از اعتصاب اعالم كردرا پشتيباني خود 

نامه كاتوليك، و شصت و چهار روشنفكر ديگر در ورشو  اي را خواند كه در آن تادئوش ماژوويسكي، دبير يك هفته ن بيانيهآزاد مت
    .گنندگان اعالم كرده بودند از اعتصابرا پشتيباني خود 

. دند تا با والسا صحبت كننداز ورشو به گدانسك آم ،رآوازهدان پ شب جمعه ماژوويسكي و برونيسالو گرمك، تاريخ نيمه          
هاي مستقل  فشاري بر حق تشكيل اتحاديهپاكه  كردند فكر مي) ناز جمله خود كورو(نند بسياري روشنفكران ديگر آنان نيز ما

كردن والسا به پا پس  آنان قادر به قانع .آميز با دولت بشود  موجب رويارويي خشونتاست كارگري كار درستي نيست و ممكن 
  .كنند ياما به درخواست او در كارخانه ماندند تا به عنوان مشاور به وي و كدكا كمك فكر- گذاشتن نشدند

 263در  گران اعتصاب شنبه كدكا روز سه .كرد هاي ساحلي سرايت مي به ديگر منطقه اعتصاب داشت با شتاب حالين در هم          
سازي وارسكي در سزسين روز  كشتي ٔكارگران كارخانه.كارخانه رسيد 303روز بعد اين تعداد به  . ردك كارخانه را نمايندگي مي

چنين اتفاقي . اي اعتصاب تشكيل دادند كارخانه- هاي درون كميتهها  پس از آن كارگران در كارخانه. ار كشيدنددوشنبه دست از ك
دولت مذاكره با  مشغولهايي كه مستقلن  كارگران اعتصابي كارخانهشب پنجشنبه، . مرز شوروي نيز رخ داددر شهر البالگ در 

  . رژيم شكست خورده بود "تفرقه بينداز و حكومت كن"استراتژي  .نيز به كدكا پيوستند بودند
و  ببخشندام مخالفان رژيم را الهشده بودند كه مردم گدانسك را با خود همراه كنند،  از آغاز هفته به اين سو كارگران موفق          

رفت كه به  گدنيا را فلج كرده بود و مي-منطقه گدانسك ٔاعتصاب همه .به اعتصاب خود عالقمند كنندخبرنگاران خارجي را 
مذاكره با كدكا  :دجديدي ش تاكتيكبه كارگيري  ٔشب جمعه رهبري حزب كمونيست آماده .سرايت كندهاي ديگر نيز  منطقه

هاي  با اين اميد مقام. كدكا به هر حال حزب كمونيست را به مذاكره دعوت كرده بود.  شود دار بدون آنكه اقتدار حزب خدشه
گران  رو در رويي با رژيم، اعتصاب پس از يك هفته. حزبي اعالم كردند كه روز شنبه براي مذاكره به گدانسك خواهند رفت

براي دستيابي به چنين موفقيتي، رهبران . به رسميت بشناسد خود ٔعاقبت دولت را مجبور كرده بودند كه كدكا را به عنوان نماينده
كشاورزان و مردم شهر از : به وجود آورده بودند اي هاي تازه آنان ائتالف. رفته بودند 1970هاي اعتصاب  درس اعتصاب به فراسوي

. منطقه پخش كرده بودند طحس خبرهاي مربوط به اعتصاب را در كارشناساندانشجويان و . گران پشتيباني كرده بودند اعتصاب
كمك كرده  كدكااعضاي در حكم مشاور به  و كرده را آسان خبرنگاران خارجي كاربه عنوان مترجم دانشگاهيان و ناراضيان 

منزوي كردن و هاي رژيم را براي  گران تالش دست ياري به اعتصاب دادنها اعتصاب را آغاز نكرده بودند ولي با  گروهاين  .بودند
  . بار كارگران تنها نبودند ، اين 1970برخالف اعتصاب . نان عقيم گذاشته بودندشكست آ

  
  "توانستيم به دست آورديم را كه مي ييها چيز ما همه آن"

 
  اي از  اين اتاق به وسيله ديواري شيشيه. تندرستي و ايمني در كارخانه با يكديگر مالقات كردندروز شنبه دو طرف در اتاق           
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اي كه در آن اتاق به  هر كلمه. كردند عضو كدكا جريان مذاكرات را تماشا مي ٔپشت اين ديوار صدها نماينده. شد تاالري جدا مي
وزير، مسئول هيئتي بود كه دولت  يلسكي، معاون نخست يتسيالو ياجي مي. شنيدند آمد را كارگران در سرتاسر كارخانه مي زبان مي

لقبي كه پس از موفقيتش در پايان بخشيدن به اعتصابي عمومي در لوبلين به  -معروف بود "حالل مشكالت"او به .  گسيل داشته بود
  . بودند اي ديگر ونوس، كلودژي، پينكوسكا و عده كرزي ياژدا، در اتاق، والسا، گوي گويان كدكا سخن. او داده بودند

خود را گسترش  نفوذخواست دامنه  كرد مي كارخانه نمايندگي مي ر اعتصابي را در صدهاكدكا كه اينك صدها هزار كارگ          
هاي خبررسان  و آن اين بود كه رژيم اول به دستگيري و آزار پيك تععين كردشرطي را براي آغاز مذاكرات  به اين دليل پيش. دهد

  . پايان دهد
. شو و گدانسك وصل شده بودين وربهاي تلفن  و خط يافت هاي رسمي انعكاس مي رسانه رات دراينك اخبار مربوط به مذاك          
. شود مياي موقعيت آنان در مذاكرات تضعيف  هزها ميدانستند كه با هر اعتصاب تا آن . جا خورده بودند رفقايشو  يلسكي ياجي

هاي اوليه  ستهخوارا پيش كشيدند و سعي كردند كه  "فني"، مشكالت هاي كلي پرداختند وعده وعيد به دادن نمايندگان رژيم
شود وصل كرد چرا كه توفاني در  هاي تلفن را نمي يكي از آنان ادعا كرد كه خط. در مورد مسايل مالي برجسته كنندرا كارگران 

اجازه بدهيد به شما ": ينكووسكا جلو او ايستاد پي. ورشو بخش مهمي از شهر، از جمله مركز مخابرات را، ويران كرده است
رهبران كدكا  . "در ميان نبودتوفان  ازآن زمان هيچ حرفي . هاي تلفن يكهفته پيش در روز جمعه قطع شد يادآوري كنم كه خط

ها در مذاكرات دست باال  آن. حاضر به مذاكره نخواهند بود يشان مورد قبول قرار نگرفتهها شرط كه تا زماني كه پيشتاكيد داشتند 
   . 48ببرند راشترين بهره خود بياز موقعيت  كه خواستند ميرا داشتند و 

هاي تلفن و بازتاب مذاكرات در تلويزيون ملي تا روز  وصل دوباره خط: ها را ناديده گرفت شرط اول پيش ٔرژيم در وهله          
  طقهآن روز كارگران در من. تر كرد ها را گسترده شنبه از سر گرفته شد و تبليغات، موج اعتصاب مذاكرات روز سه. جمعه طول كشيد

 ٔكارخانه در منطقه 500تا چهارشنبه . سيا قرار داشت، به اعتصاب پيوستند لي سنگ سي هاي ذغال حساس وروتسالو، جايي كه معدن
در همان حال . اي رخ داده بود هاي تازه در دو مركز صنعتي ديگر، بيدگوژ و تورون، اعتصاب. گدانسك اعتصاب كرده بودند
هاي مس به  كارگر معدن 20000روز جمعه . شدند كه دست از كار بكشند ن نووآ هوتا آماده ميآه كارگران كارخانه عظيم دوب

خودروسازي تسگيلسكي تهديد كرده بودند كه اگر مذاكرات با كارگران گدانسك به نتيجه  ٔكارگران كارخانه. جنبش پيوستند
ديگري بر  ٔديد كه با گذشت هر روز ضربه شت و ميرژيم اكنون در موقعيت دشواري قرار دا. نرسد دست از كار خواهند كشيد

  . شود اقتصاد كشور وارد مي
حزب كمونيست داشت مهار خود را بر وسايل ارتباطي از دست مي داد و در جلو گرفتن از پيوستن كارگران تازه به           

رژيم اميدوار بود كه با . قبول با كدكا برسد لبا اين وجود هنوز اميدوار بود كه  بتواند به توافقي قاب. خورد اعتصاب شكست مي
  هاي آزاد اي خود به ويژه حق تشكيل اتحاديه هاي ريشه هاي اقتصادي كارگران آنان را قانع به كنار گذاشتن خواسته پذيرش خواسته
ر با پذيرش با قيام كارگران روبرو شده بود و هر دو با 1970و  1956هاي  حزب كمونيست دوبار در سال.  كارگري كند

حتا برخي . ها را از آسياب بيندازد هاي رسمي موفق شده بود كه آب انجام اصالحات در اتحاديه ٔهاي آنان و وعده خواسته
  .شود دادند معتقد بودند كه حداكثر انتظاري كه مي كردند و به اعضاي آن نظر مشورتي مي روشنفكراني كه با كدكا همكاري مي
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  .1980اوت . شوند گدانسك ميدر لنين سازي  براي مذاكره با كارگران وارد كارخانه كشتي نمايندگان دولت

  
اما  .ي راه رسيدن به توافق با دولت را سد خواهد كردراديكال ٔهر خواستههاي رسمي است و  اصالحات در اتحاديهداشت انجام برخي 

به دست آوره  كه قدرتي بودند و حاال  سر كرده هاي آزاد اتحاديهكه بك عمر در آرزوي  زدند مي يرا به كارگران حرف اينان اين
  . به عقب نشيني نبودندحاضر  بودند

اصالحات درست و حسابي هاي رسمي  اتحاديهدر قول داد كه  يلسكي ياجيشنبه مذاكرات از سر گرفته شد،  وقتي كه روز سه          
ها هيچ كاري براي دفاع از  اتحاديه اين": گان كارگران بارانداز به او گفت مايندهيئت ن. ي نشان ندادا ولي كدكا عالقه. انجام شود

                    اي به عوض كردن  ما عالقه": وي گفت. تر بود صريح هم بوگدان ليس از اين. "اند كاري نكرده  هيچ وقت هيچ . كنند منافع ما نمي

   ."است كل ارگانم عوض كردن خواهي چيزي كه مي. ها نداريم خون اين اتحاديه
 تاي تعيين كند و مذاكرات در پش نمايندگان خبرهلسكي پيشنهاد كرد كه هر طرف ي ياجي ،بعد از يك استراحت كوتاه          

 ندفتآن را پذير و ديگران ولي والسا. شفاف بودن روند مذاكرات بود بهاين پيشنهاد او برخالف توافق اوليه  .ادمه يابد درهاي بسته
را  آنانهاي  خواسته با كارگران سازش كند وخارجي  داخلي و رژيم مي خواهد دور از چشم خبرنگارانند چرا كه حس مي كرد

  . 49بپذيرد
، اما اين كار را تنها زماني هاي آنان گرفتند مترين خواستها عاقبت تصميم به مصالحه با كارگران و پذيرش مه كمونيست          

قصد . كدكا خود را به عنوان يك نيروي مخالف و نه براندازنده نشان داده بود. بدهد هايي امتيازها  پذيرفت به آنا كدككردند كه 
كه مذاكرات به آرامي و با موفقيت پيش  اين موضع موجب شد. صالح كنندآن را اكه تنها مي خواستند . آنان تغيير سيستم نبود

پس از آن در . "كارگران مخالف سيستم سوسياليستي نيستند ": با اين گفته آغاز كرده بودشنبه والسا مذاكرات را  روز سه . برود
رهبري حزب  نقشگران  ، يكي از نمايندگان كمونيست اصرار كرده بود كه اعتصاب"خبره"مذاكرات غيرعلني نمايندگان 

كار حزب كمونيست  قدرت سياسي به وسيله مطلقمهار  تاييد .و كارگران موافقت كرده بودنديست را به رسميت بشناسند كمون
  .50باشدخطرناك توانست  ولي هر گونه مخالفتي با آن مي. راحتي نبود

هاي آزاد براي تمام كارگران  كارگران خواستار حق تشكيل اتحاديه پيش از آن. ها امتياز ديگري نيز داد ستكدكا به كموني          
كه اگر  ها اين بود دليل آن . به كارگران گدانسك دادندرا نيست ولي تنها اين حق هاي حزب كمو مقام. لهستاني شده بودند

  خواستند كه اين  برخي از كارگران مي . پيش بگذارند شان بايد پاخواستار چنين حقي هستند خودنيز هاي ديگر  كارگران منطقه
  
33  



  ا آن موافقت كردند و در نهايت ساير نمايندگان را نيز به پذيرشياژدا و مشاوران كدكا ب ولي والسا، گوي. پيشنهاد رژيم را نپذيرند
  .قانع نمودندآن 

. پوليت بورو در ورشو تشكيل جلسه داد و در مورد آن به بحث پرداخت. آماده بوداي براي امضا  نامه توافق ،در پايان هفته          
نيروهاي امنيتي و  رييسكانيا، . پذيرد و يا به زور متوسل شودنامه را ب يا توافق: براي حزب كمونيست تنها دو راه وجود داشت

پذيرش ژنرال وويچخ ياروزلسكي، وزير دفاع، با استفاده از زور مخالفت كردند چرا كه واهمه داشتند نيروهاي نظامي و امنيتي از 
دستوري از ورشو لسكي ي صر همان روز ياجيع. ها حمله نكنند  سازي لنين و ساير كارخانه كشتي ٔو به كارخانهباز زنند  دستورات سر
   . ديتوافق نامه را هر چه زودتر امضا كن :دستور اين بود. دريافت كرد

مواد . تصويب كردندنامه را نيز  آخرين جزييات مربوط به توافقها و كارگران  كمونيستروز شنبه و يكشنبه، نمايندگان           
حزب   رهبريدر عوض كارگران . پذيرفت هاي مستقل را مي ارگران به تشكيل اتحاديهدولت حق ك :افق نامه اين بوداصلي تو
تر كارگران مي  به زبان ساده. "سيستم موجود و متحدان آن به مقابله نپردازند"كه با كردند  قبول ميپذيرفتند و  را مي كمونيست

  . كردند اتحاد شوروي نمي بودند و پا در كفش غيرسياسي مي بايدها  هاي خود را داشته باشند ولي اين اتحاديه توانستند اتحاديه
 بسركو عامالنها، پيگرد قانوني  قانون جديدي در مورد رسانهاز حقوق ديگري كه كارگران به دست آوردند حق اعتصاب، 

  . گران و همكارانشان بود تنبيهي اعتصاب  ي اقتصادي و عدم مجارات تازه سياسي، تعهدهاي
نامه، به ويژه بندي كه در آن رهبري  اعضاي كدكا از توافقٔ دانست كه همه ، والسا ميلسه نهايي بعدالظهر روز يكشنبهدر ج          

. چيزهايي كه ميخواستيم رسيديم؟ نهآيا ما به همه ": رگران گفتاو به كا. راضي نيستند گرفته،حزب كمونيست مورد تاييد قرار 
هاي  آورد ما گرفتن حق تشكيل اتحاديه مهمترين دست... ه را نيز به دست خواهيم آوردبقي. ولي خيلي چيزها به دست آورديم

پس از اين سخنان وي اعتصاب را پايان يافته اعالم كرد و سپس با . "كند آينده ما را تضمين مي ،اين. مستقل كارگري است
ي آن صدها هزار كارگر اعتصابي دوباره به سر كار اوت بود و فردا 31آن روز، يكشنبه . نمودنامه را امضا  يلسكي توافق ياجي
  . 51گشتند مي باز

چند روز پس از پايان . رسميت شناخت گدنيا به- گدانسك ٔاي جديد در منطقه گذار اتحاديه بنيانكدكا را به عنوان  ،نامه قتواف          
وت كرد كه به عنوان رييس اتحاديه شد و از كورون دعوالسا . قرار داددر هتلي در حومه گدانسك را مذاكرات، كدكا مقر اتحاديه 

 آنان تا بيانگر روح مبارزاتي خود برگزيدند ٔرا براي اتحاديه همبستگيهندگان اعتصاب نام  سازماند. كند همكاري وي مشاور ارشد با
جداگانه گران سزسين كه  عتصابا. )شد ميدر كارخانه چاپ و توزيع كه  بود بولتن اعتصابعنوان  قبلن اين نام(باشد  70در دهه 
   . با دولت امضا كرده بودند نيز همين نام را براي اتحاديه خود برگزيدنداي  نامه توافق

. ها از پيروزي كارگران اعتصابي باخبر شدند نامه را چاپ كردند و همه لهستاني ، مطبوعات رسمي متن توافققبلي قرارطبق           
اتحاديه همبستگي نيز خواستار حقوقي مشابه شدند و از  ي كشورها كارگران در ساير كارخانه ،خبر اعالمتنها چند روز پس از 
هاي اوت در  گرفته از اعتصاب الهام  . هاي اعتصاب نظر مشورتي خواستند اشغال كارخانه و تشكيل كميته ٔ گدانسك در مورد نحوه

كارگران سپتامبر، نمايندگان  17در . هاي مستقل خود را كردند ت اتحاديهها نيز درخواس ساحل درياي بالتيك، كارگران ساير منطقه
براي دادن كميته هماهنگي ملي اسر لهستان در گدانسك گرد هم آمدند و تصميم به ايجاد يك تشكيالت مركزي به نام تاز سر

در پايان آن سال شمار اين عده به . ودندهبستگي بجنبش در آن تاريخ سه ميليون كارگر عضو . هاي محلي گرفتند رهنمود به اتحاديه
  . ده ميليون رسيد
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  هاي مستقل در  كنندگان با درخواست حق تشكيل اتحاديه در روزهاي اعتصاب اوت، آدام ميچنيك مطمئن بود كه اعتصاب          
اما كارگران . شود درت شريك نميبا كسي در قمانند ساير روشنفكران او نيز معتقد بود كه رژيم هرگز  .هستند "محال"پي امر 

بگيران لهستاني به  حقوقبيشتر  هايي كه در پي آمد ها و ماه در هفته .براي رژيم باقي نگذاشته بودند حل درياي بالتيك راه ديگريسا
كشورهاي پيش از اين چنين اتفاقي در هيچيك از . شد كه به وسيله دولت يا حزب كمونيست اداره نمينهادي  - همبستگي پيوستند

   .52كمونيستي نيفتاده بود
  

  شانزده ماه

  

 ظاهر بايد حفظ شود

  

جنبش همبستگي خود را هاي خود را به دست آوردند،  ها از آسياب افتاد و كارگران بخش مهمي از خواسته آبپس از آنكه           
اي را در كشور موجب شده بود  سابقه هاي بي دگرگوني ،جنبش: يافت 1905تزار در اكتبر سال مخالفان  ي شبيه موقعيتموقعيتدر 

قدرت به  ٔموازنه و هر آن امكان داشت كه شد طلب تقسيم مي و اصالح كار محافظهولي اكنون با رژيمي طرف بود كه به دو جناح 
لنين آغاز شده  سازي كشتي ٔ جنبشي كه با اعتصاب كارگران كارخانهاما . جناح نامطلوب به هم بخورد و همه چيز از دست برود نفع

  . كرد نميبود فروكش 
هاي آزاد كارگري  يل اتحاديهحق تشك به ويژه  ،اش اي هاي بيست و يك ماده رسيدن به خواسته هدف همبستگي نگاهي،از           
 شدهر نيز ها  لهستاني غيركارگ ميليون براينون تبديل به جنبشي كاكارگري نبود و اعتراض با اين وجود همبستگي فقط يك . بود
هاي  آرمانوارث به نوعي همبستگي . براي تشكيل نهادهاي مستقل خود بودندآزاد ها به دنبال يافتن فضايي  اين لهستاني. بود

. آورد، بود به شمار ميبراي خود نفكري كميته دفاع از كارگران، يعني نهادي كه رژيم تهديدي و باورهاي روش 1970 اعتصاب
ه مداخل حتاه خشونت شده يا ب تواند موجب توسل آن  دانستند كه فشار زياد به رژيم مي ش اوت بودند ميكه در خط اول جنب كساني

كه  فشردند پاي ميبر اين نكته  1980در پاييز هاي خود  سخنراني ٔرهبران همبستگي در همه .نظامي اتحاد شوروي را در پي آورد
همانطور كه در جريان اعتصاب، اينبار نيز اينان . نيستند حزب كمونيستوسيله كشور به  ٔهرااديا پيمان ورشو  و مخالف سوسياليسم

  . خود نكردند اصلي ٔهدمكراسي واقعي را دغدغه و خواست
امور خود را اجازه داشت كه كليسا . رسيد كه كليساي كاتوليك سرمشقي عملي براي جنبش همبستگي باشد به نظر مي          

اين نهاد در عوض از هر گونه انتقاد مستقيمي از . برخوردار باشدها لهستاني مومن  پشتيباني ميليون ازو  كندمستقالنه رتق و فتق 
، جداگانه و به طور فردي، بر اهميت احترام به حقوق بشر انگشت هر چند كه گهگاه كشيشان - كرد مي دستگاه خودداري

ادي مانند كليسا شود و پناهگاهي براي مومنان به باورهاي ديگر به گمان برخي، همبستگي مي توانست تبديل به نه. گذاشتند مي
همبستگي سواي آن،  .حفظ كندو آن را از آسيب رژيم  كشدبه دور نطفه دمكراسي ب سختي ٔ توانست پوسته اين نهاد مي. رددگ
   .باشدمداخله احتمالي شوروي نيز  براي جلوگيري از نيروييتوانست  مي

عوض كرد و شود درون آن را  مي. ماند اي تحت نظارت مي به خانه لهستان": گفت ژورناليست انگليسي، مينيل آشرسون،           
53آن دست زد بامشود به نماي بيروني و  اما نمي. دكوراسيون را تغيير داد

  اداره در همبستگي قصد داشت كه با حزب كمونيست  ."
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به همين دليل بايد به شدت مراقب هوادارانش و همچنين . را به زير سئوال ببردخواست كه اقتدار حزب  كشور رقابت كند ولي نمي
. كردند هاي خود را محدود و معدود مي ماندند و هدف براي موفقيت، هواداران همبستگي بايد متحد مي. بود هايش مي مواضع و ديدگاه

ب كمونيست در توافق نامه راضي كرده بود، شخصيت كارگران را به قبول رهبري و اقتدار حزبسياري در جريان اعتصاب، آنچه 
قصد نداشتند كه از پا بنشينند و به احتمال دوباره مسئله در اتحاديه  ما طرفداران دمكراسيا. هاي سياسي وي بود خود والسا و مهارت

  . كردند را با وجود احتمال مداخله نظامي شوروي در كشورشان، مطرح مي
كردند همبستگي  نمي ي ايجاد رفاه مادي بيشتر وفاهاي خود برا ها به وعده كرد و كمونيست مي قهقرايي طي  اگر اقتصاد سير          

در ميان بخش مهمي از كارگران از را خود  ا رژيم  رودررو شود و يا محبوبيتبايست ب يا مي: گرفت بر سر يك دوراهي قرار مي
  . دست بدهد

تنها چند روز پس از امضاي . افول اقتدار خود را بپذيرده اين بود كه حزب كمونيست همبستگي منوط ب  حفظ قدرت          
- عملرسيدن  اين تغيير نشان از به قدرت . در حزب استانيسالو كانيا گرفترا قلبي كرد و جاي او  ٔيرك سكته نامه، گي توافق
با اين وجود . و خواستار مصالحه و مذاكره بودند بود "احيا"و  "نوافكني"در رهبري حزب داشت، آناني كه شعارشان  گرايان

  . بيشتر از اين امتياز بدهند ناراضيانبسياري در حزب و نهادهاي امنيتي موضع متفاوتي داشتند و حاضر نبودند كه به كارگران يا 
  . ماند يا نه طرف مي بياتحاد شوروي  كه آيابود اين  اكنون بسته به چيز ههم

گران را  اعتصابيا  هاي پراودا و ايزوستي روزنامه. نامه ماه اوت، اتحاد شوروي احساس خطر كرده بود ز توافقحتا پيش ا          
و  سوسياليستيهاي  رژيم. كنند و ادعا كرده بودند كه روشنفكران ضدسوسياليست از آنان سؤاستفاده ميخوانده  "انقالبي ضد"

در اروپاي شرقي اعالم  يهاي كمونيست نيز فراتر گذاشته و همراه با ساير پايتخت پا را از اينچكسلواكي و آلمان شرقي  اورتودكس
كند آنان پا پيش گذاشته و خود اين كار را خواهند كرد نرا سركوب  ضدانقالبيانكرده بودند كه اگر حزب كمونيست لهستان 

 ،برخيگمان به شغال لهستان بسيار باال بود، اما سياسي،اقتصادي و نظامي ا ٔهزينه ).!چه از آنان دعوت شده باشد و چه نهحال (
 29در ي گروميگو، وزير امور خارجه وقت شوروي در جلسه پوليت بورو در مسكو  آندره. ود آن را تقبل كندشوروي حاضر ب

54هستان را از دست بدهيمتوانيم و نبايد ل ما نمي: مسلكانش گفته بود همبه اكتبر 
".   

  
  هاو آژير هامانور

  

هاي خود را زير  هاي رژيم مكررا وعده مقام. شد بحران و آرامش مي لهستان به تناوب دچار  1981- 1980در پاييز و زمستان           
ه قانون سانسور اضافه جديدي ب ٔحقوق كارگران اضافه نشده بود، ماده. نامه نقض شود كردند كه روح توافق نهادند يا كاري مي پا مي

دفترهاي در ماه نوامبر پليس به . هاي مستقل خود بودند تحت فشار قرار گرفته بودند كه در پي تاسيس اتحاديهشده بود و كارگراني 
در ژانويه  . بازداشت كرد "اسرار دولتي نتشارا"چاپ به نام يان ناروژنياك را به جرم همبستگي در ورشو يورش برد و يك كارگر 
نامه بود كه شنبه را روز تعطيل  اي در توافق ر ماه را به سر كار بروند و اين نقض مادهدولت اعالم كرد كه كارگران بايد دو شنبه د

 در موردكردند و  دفاع از كارگران حمله مي ٔكميته مدام بههاي دولتي، به ويژه تلويزيون ملي،  رسانه .كرد مياعالم  كارگري
ساعت به وسيله  5ياتسك كورون به مدت  ،مارس 5در تاريخ . "نوشتند و مطلب مي كردهآن برنامه پخش  "هاي ضددولتي فعاليت"

  . پليس بازداشت شد
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داد، دوست و دشمن آن را يك ببر كاغذي  اگر همبستگي واكنشي نشان نمي. ها وضع دشواري به وجود آورد حرمتي اين بي          
  داد، ممكن بود موجب تقويت نيروهاي  اكنش نشان ميكردند كه توان دفاع از خود را ندارد، و اگر بيش از اندازه و قلمداد مي

  هر: اتحاديه راه سومي پيدا كرد و با سياست يكي به ميخ، يكي به نعل مسئله را حل كرد. كار درون رژيم بشود ارتجاعي و محافظه
هاي دولتي  اما بعد با مقام. داد ارايه مي يهاي جديد كرده يا تقاضاهميستگي دولت را تهديد به اعتصاب آمد  بار كه مشكلي پيش مي

به اين ترتيب همبستگي موفق شد كه وعده جديدي براي افزايش دستمزد از دولت . پيدا كندبراي مصالحه  تا راهي كرد ميمالقات 
ود به ه كارگران را به سر كار بفرستد،  دسترسي خكه فقط يك شنبه در ما ، ناروژنياك را از زندان آزاد كند، رژيم را واداردبگيرد
ها كارگران را به طور كامل راضي  هيچ كدام اين. انتشار يك روزنامه را بگيرد ٔو از دولت اجازه اديو تلويزيون دولتي را بيشتر كندر

عمل نپوشانند چرا  ٔخود جامه  طرح اعتصاب بهكرد و والسا و رهبران همبستگي مدام در تالش قانع كردن كارگران بودند كه  نمي
  .تا بحران بعدي فرا رسد يافت ميبه اين ترتيب براي مدتي تنش در جامعه كاهش . بوداي با دولت صورت گرفته  كه سازش تازه

از  آناز  كامل ٔاستفادهدرتوانايي نابسيار از يك سو ولي  تقدرداشتن  مجبور به كنار آمدن با آن بود ياي كه جنبش همبستگ ناسازه
 ٔ از پاييز به اين طرف كشاورزان خواستار تشكيل اتحاديه: آشكار شد به بهترين وجهي 1981در مارس اين ناسازه  . سوي ديگر بود
به اين بهانه ولي دولت  - آنان حمايت كرده بود ٔهو جنبش هميستگي از اين خواستشده بودند  همبستگي روستاييآزاد خود به نام 
در مارس تبديل به بحراني  اين معضلكشمكش ها  پس از ماه. دآنان سر باز زده بو ٔبگير نيست از پذيرش مطالبه كه كشاورز حقوق

     .سرتاسري شد
انجمن  ٔجلسهبه  ،مسئول سازمان همبستگي در منطقه، يان رولوسكيمارس نمايندگان همبستگي روستايي به همراه  19در           
 .كنند همبستگي روستايي بيان تشكيلهاي خود را براي  دليلدر آنجا توانند  ها گفته شده بود كه مي به آن. رفتندشهر بيدگوژ دولتي 
اينان به اعتراض . پايان يافته اعالم شد و بيشتر حاضران جلسه را ترك كردند اينكه اينان اجازه صحبت يابند اما درست قبل از جلسه

پليس به اتاق آمده و از آنان  200بعد، مدتي . مشتركي شدند ٔمشغول تنظيم بيانيهدر محل ماندند و به همراه تعدادي از اعضاي انجمن 
و به  هها را حلقه كرد عوض دستو در از ترك اتاق سر باز زدند  كشاورزان و پشتيبانانشان. خواستند كه آنجا را ترك كنند

شاورزان كپس از پايان يافتن غائله برخي  .آنان را بيرون انداخت و پليس به زور متوسل شد. خواندن سرود ملي لهستان پرداختند
پر از زخم و سه نفر، از جمله رولوسكي، بدن . اند آزار داده ،1976مانند كارگران دستگير شده در سال آنان را، ادعا كردند كه 
  . كبودي بود

همبستگي خواهان رسيدگي . خواندند "گشتاپو"را پليس فرياد زنان  در بيدگوژ مردم. اين خبر لهستان را دچار خشم كرد          
كميته ملي روز بعد نمايندگان . را به ديوار زد بيدگوژهاي خونين قربانيان  چهره  اين حادثه شد و در دفترهاي خود عكست به دول

تادئوش  .بودندخواستار يك اعتصاب عمومي  يبسيار. تصميم بگيرنديك اقدام اعتراضي در مورد در بيدگوژ گرد هم آمدند تا 
كسوتان مذاكرات اوت، اخطار كردند كه چنين اقدامي به نيروهاي ارتجاعي  پيشاوران و ماژوويتسكي و برانيسالو گرمك، مش

روز بعد والسا پيشنهاد يك اعتصاب سرتاسري چهار ساعته در روز . اي براي سركوب جنبش خواهد داد درون حزب كمنيست بهانه
فرا  ب عمومي نامحدوديته مردم را به يك اعتصاتوافقي با دولت حاصل نشود، كمجمعه را داد و گفت كه اگر پس از چهار روز 

بودند و  مي نامحدود به عنوان اولين اقدامخواهان يك اعتصاب عمو آنان .اين براي بسياري نمايندگان كافي نبود ولي. خواهد خواند
لسا شامل چند خواسته از طرح وا. ه بودجلسه را ترك كردو با عصبانيت را پذيرفتند كه وي به اعتراض والسا تنها زماني پيشنهاد 

   .شد به مثابه يك نهاد مستقل مي روز جمعه و به رسميت شناختن همبستگي روستاي ٔجمله مجازرات مسببان حمله
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رهبران شوروي مانورهاي نيروهاي پيمان ورشو را كه در آن زمان در لهستان . چند روزي كه در پي آمد مملو از تنش بود          
  آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي اخطار . بود تمديد كردند و نيروهاي نظامي شوروي در اطراف ورشو اردو زدنددر حال انجام 

  . رود كردند كه احتمال اشغال لهستان مي
و دفترهاي محلي جنبش از  قرار دادسازي لنين  در كارخانه كشتي مقرش راكميته ملي . پرداخت اعضايشهمبستگي به بسيج           

در بيدگوژ، اتحاديه مركز خود را در ايستگاه راه آهن قرار داد، جايي . ها منتقل شدند كارخانهبه در شهر هاي غيرقابل دفاع  ختمانسا
در صورت اشغال نظامي كشور، همبستگي به اعضايش  .شد به عنوان ابزار دفاعي استفاده كرد هاي تعمير و قطارها مي كه از كارگاه

به سازماندهي و لنين در اوت گذشته  ٔكارگران اعتصابي كارخانه ندو همانها را به اشغال خود درآورند  ارخانهدستور داده بود كه ك
 كارگران بايد بهنمود  كرد و رهبران همبستگي را دستگير مي العاده اعالم مي رژيم در كشور شرايط فوقاگر . دفاع از خود بپردازند
ها را عوض كرده و از همكاري  كرد، مردم بايد نام خيابان اگر اتحاد شوروي كشور را اشغال مي .كردند اقدام مي  انتخاب رهبران تازه

  . نمودند با اشغالگران خودداري مي
حدود . كارگران دست از كار كشيدنداسر كشور به صدا درآمد و تها در سر صبح روز جمعه، آژير كارخانه 8در ساعت           

و بر  شدتلويزيون قطع  ٔبرنامه . و به اعتصاب پيوستند بورو را ناديده گرفته ستور پوليتد نيز تيك ميليون عضو حزب كمونيس
  . "اعتصاب همبستگي": دو واژه نقش بستفقط آن  ٔصفحه
رادك . ادامه دادندخود سازي به كار  آهن و اسلحه هاي ذوب تنها چند تشكيالت مهم اقتصادي و خدماتي مانند كارخانه          

اي باز  هيچ دكه. روز ترسناكي بود ": آورد را چنين به خاطر ميواقعه روز آموز دبيرستان بود  يكورسكي كه در آن هنگام دانشس
بازوبندهاي هاي لهستان پوشانده بودند و  ها را با پرچم مردم ساختمان. "كرد ها حركت نمي هيچ اتوبوس يا تراموايي در خيابان. نبود

پس از گذشت چهار ساعت، هنگام ظهر، آژيرها دوباره به صدا درآمدند و اعتصاب پايان . بسته بودند اشانسفيد و سرخ به بازوه
  .55يافت

شهر  ٔهاي روسي هنوز در حومه تانك. ها هم بيكار ننشسته بودند ولي روس. قدرت خود را نشان داده بودجنبش همبستگي           
قدرت در لهستان  ٔاي كه قصد قبضه نيروهاي براندازنده"گزارشي عصبي در مورد  ،رويخبرگزاري رسمي شو ،و تاسدادند  مانور مي
گرمك و  . شنبه بود جنبش همبستگي در حال آماده ساختن مقدمات يك اعتصاب سرتاسري در روز سه. پخش كردرا  "دارند
اتحاديه پيشنهاد كرد كه راهي براي خروج از  يژينسكي نيز به رهبراناسقف و. يتسكي به والسا توصيه كردند كه كوتاه بيايد ماژوي

دانست كه بايد با  ميوالسا . هاي دولتي در لهستان مصالحه كنند در رم، پاپ، ملتمسانه خواست كه مردم و مقام. بحران پيدا كنند
گفت وي . "اشته باشددحد دمكراسي بايد "ه انجام اعتصاب، اعالم كرد گه تمايل بسياري از كارگران ب عالرغماحتياط عمل كند و 

آخر هفته والسا نماينده دولت، . هاي دولتي مالقات و مذاكره خواهد كرد مشاوران اتحاديه با مقام و با كمك به تنهاييكه 
 انجام مذاكره راو اين در حالي بود كه ساير رهبران همبستگي در هتلي در ورشو انتظار را مالقات كرد  ،چيسالو راكووسكي ميه
  . 56كشيدند مي

هاي خود را  تلويزيون ،و آماده شدن براي اعتصاب ها راندن آخر هفته دركارخانهاز گذ ها پس لهستاني صبح دوشنبه 7:30ساع           
بود  پذيرفتهدولت . همبستگي و دولت به توافق رسيده بودند :خواند ميرا اي  بيانيه داردژدا اي يي گو آندرهروشن كردند و ديدند كه 

ه شان ابراز داشت كشاورزان و نمايندگانشتم نامه اوت را نقض كرده و تاسف خود را از ضرب و  پليس در بيدگوژ توافق كه رفتار
  جنبش . بان اين واقعه مجازات خواهند شد و دولت در كار تشكيل همبستگي روستايي اخالل نخواهد كردگفت كه مسب بيانيه مي. بود
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دست زدن به : اندكي پس از توافق با دولت، والسا گفت. كه اعتصابي صورت نخواهد گرفتهمبستگي در عوض تعهد كرده بود 
57به همين دليل من تصميم به مصالحه گرفتم. اعتصاب ريسك زيادي در بر داشت

" .  
گفتند كه  به او. شنبه و چهارشنبه در گدانسك تشكيل جلسه داد و نمايندگان بر سر والسا ريختند ملي در روزهاي سه ٔكميته          

  هاي  او را متهم كردند كه با رژيم كنار آمده و در جريان مذاكرات از شيوه. با ديدن تانكهاي روسي ميدان را خالي كرده است
و گفت كه  انتقاد كرد از خودياژدا كه والسا او را قانع به اعالم تعليق اعتصاب كرده بود  گوي. استفاده كرده است "دمكراتيكضد"
انجام شود و به همين دليل  هر حالدر اعتصاب بايد آنا وانتينوويچ اصرار داشت كه  . كميته ملي استعفا خواهد دادراي رهبري شواز 

  . مركزي اتحاديه در حال از هم پاشيدن بود ٔهسته. از دست دادرا سازي لنين  كشتي ٔدر هيئت نمايندگي كارخانه عضويت خود
ازه كافي از دولت پوئن گرفته به اند 1981بهار  هاي روييرودررسيد كه همبستگي در  نتقادها به نظر ميها و ا اين اتهام ٔبا وجود همه

داد سازماندهي اعتصاب بزرگ اوت  آنچه به انحاديه مشروعيت مي .كرد آن را توجيه مي ٔ"تهديد و مصالحه"استراتژي  ،همينو باشد 
 و اسري با ده ميليون عضو بودتهمبستگي نهادي سر. لهستان سرايت كرده بود به سرتاسراعتصابي كه  - در مناطق ساحلي بود 1980
نشان دادن شمشير ولي "سياست به كارگيري با . ظرف مدت كوتاهي فلج كنددر توانست اقتصاد كشور را  خواست مي اگر مي

گرفت كه  در حالي صورت مي ها همه اين. آميز با رژيم اجتناب كرده بود رويي خشونتاز رودرهمبستگي  "استفاده نكردن از آن
  .كرد اجتماعي لهستان را دگرگون مي-جنبش داشت چهره سياسي

به مهار حزب كمونيست  ٔاكنون در خارج از حيطه بگيران لهستاني ه بخش بزرگي از حقوقمهمترين دگرگوني آن بود ك          
 كارشناسان فني تاران، مهندسان،ي، آموزگاران، پزشكان، پرسشامل كارگران صنعتاعضاي همبستگي . پرداختند خود ميدهي  سازمان

برپا هاي آزاد خود را  دانشجويان اتحاديه. عضو همبستگي روستايي بودند ،بيش از يك ميليون كشاورز. شدند مي و حتا افسران پليس
  .بود ه وقوع پيوستهباي مستقل در درون سيستم كمونيستي در ظرف تنها چند ماه  آرمان ايجاد جامعه. كرده بودند

بيش از صد هزار نفر از اعضاي همبستگي، اعضاي حزب . هاي رخ داده در زندگي مردم نيز در خور توجه بود دگرگوني          
كه براي بزرگداشت قتل  متري 45يادبود  بناييك برابر گرد آمدند و در  دسامبر در كارخانه لنين 16 كمونيست و كليساروها در

آنگونه   ،از مصرف الكلهايي كه گرد آمده بودند  آن .خاطره آن روز را گرامي داشتندساخته شده بود،   1970دسامبر كارگران در 
هرگز موفق به اقناع مردم به رژيم  پيش از آن شد چرا كه اي محسوب مي حادثهخود اين . خودداري كردند ،خواسته بوداتحاديه كه 

طرحش را در ذهن كولوكووسكي، كورون و ميچنيك مدني كه  ٔجامعه. نشده بود ينيندر مراسم اينچخوددراي از مصرف الكل 
  . شد بودند داشت عملي ميريخته 
هاي   فروشي براي خريد روزنامه هاي روزنامه مردم جلو دكه. كاسته شدهاي گروهي  رسانهاز مهار دولت بر  1980در پاييز           

براي نيز ند و كارزاري را را پوشش مي دادانگيز سياسي  بحثاخبار اكنون ها  روزنامهعلت آن بود كه اين . رسمي صف كشيدند
 سانسور اخبار تلويزيوني. همبستگي روزنامه مخصوص به خودش را داشت ٔشعبههر  .محيط زيست به راه انداخته بودند كردن  پاكيزه
مربوط به هاي تلويزيوني شركت كند و خبرهاي  حثدر ببه قوت خود باقي بود اما همبستگي اجازه يافته بود كه  همچنان
. كرد را راديوي دولتي در سراسر لهستان پخش ميهاي كليسايي در روز يكشنبه  موعظه. را به گوش مردم برساند هايش فعاليت
    . فهميدند ميداشتند معني آزادي را كم كم ها  لهستاني

  
  
   

39  



  هاي سخت، اميدهاي نرم حرف

         

 ٔاراده. هاي فلج كننده بود ناپذير جنبش همبستگي و تهديد دولت به اعتصاب خستگي ٔمبارزه ٔهاي به دست آمده نتيجه آزادي          
خواستند مستقل زندگي كنند و نهادهاي خود را به وجود آورند  كارگراني كه پشت جنبش همبستگي بودند براي مردمي كه مي

با .بود) مانند اتحاديه همبستگي(اي آزاد  ان بيدگوژ نتيجه خواست كشاورزان به تشكيل اتحاديهفراموش نكنيم كه بحر. بخش بود الهام
  . شد مي دشوار و دشوارتر همبستگي استراتژيعمل كردن به گذشت زمان ولي 

ميچنيك  1970اي ه در سال. كند كار است و با احتياط عمل مي مالحظه ،بود كه رقيبباور  استراتژي همبستگي اين ٔپايه          
 .ندارداعتقاد واقعي لنينيسم -طلب تشكيل شده و كسي در آن به ماركسيسم گرا و فرصت اي عمل كه حزب كمونيست از عده نوشت

ولي . نداردخودگرداني گرايي و  كثرتهاي دمكراتيك،  طرفداري از دگرگونيگراي حزبي هيچ دليلي براي  يك عمل ": او نوشت
خوب  او هاي دمكراتيك هستند، چرا كه گرايي و دگرگوني ني براي سازش با كساني دارد كه طرفدار كثرتهمين فرد داليل فراوا

اگر تحليل . "سازد مي مهيارا براي ناآرامي و آشوب اجتماعي زمينه كند و در عوض  داند كه سركوب مشكلي را حل نمي مي
موجب شده و در نهايت به ايجاد هايي را در سيستم  توانست رخنه يدرست بود آنگاه فشار مستمر ولي محتاطانه به رژيم م ميچنيك 
  . 58اي مدني كمك كند جامعه

گرا  وويچخ ياروزلسكي هر دو به نظر عمليعني استانيسالو كانيا و  1980حزب كمونيست پس از وقايع اوت  ٔو رهبر عمدهد          
با  آمده وپايين جامعه  ٔوي از طبقه .رفت مانند او به شمار مي و فردييرك  گي خلفكانيا كه دبيركل حزب بود . رسيدند مي
به خاطر . داد كانيا براي جلوگيري از كشمكش هر آنچه در توان داشت انجام مي .دطي كرده بو ي راتي مدارج عالي ترقي حزبتردس

  . گران اعتصابي گرفتتصميم به سازش با كار 80او و تاثير او بود كه حزب در اوت 
شخصيت كاملن متفاوتي  بودلهستان وزير دفاع، و پس از آن نخست وزير  1980ياروزلسكي كه تا پيش از فوريه  ژنرال          
جك ن شاكردار گفتار و در مورد شد مي بيشتر كادرهاي حزبي افرادي با تحصيالت پايين و زمخت بودند كه به راحتي. داشت
فساد  به صداقت و عدم او همچنين. دار بود و ديسيپلين فردي بااليي داشت اي زمين وادهاو فرزند خان. ياروزلسكي اينطور نبود. ساخت

جلو ريختن خون مردم به وسيله ارتش از  1970هاي  وي در جريان طغيان كردند كه بسياري از مردم، به خطا، گمان مي. مشهور بود
 و در جريان بحران بيدگوژ ناميد "لهستاني خوب"يك  رااو وزبري رسيد، والسا  وقتي كه ژنرال ياروزلسكي به نخست. گرفته است

منطقي به نظر  يهاي كانيا و ياروزلسكي آدم. 59نام برد "وي اعتماد كردشود به  كه مي پوش اونيفورمردي م"از وي به عنوان 
 :هاي همبستگي نبود به آزمان باورشانالبته دليل آنان براي اين كار . رسيدند كه حاضر به كنار آمدن با جنبش همبستگي بودند مي

پذيري  هاي ديگري نيز در حزب كمونيست بودند كه انعطاف مقاماما . رفت به شمار مي  خطرناكهر جايگزين ديگري  براي آنان
زير پايشان خالي شده گيري همبستگي،  كه با قدرت هاي رسمي  مديران و مسئوالن اتحاديه: پسنديدند يا و ياروزلسكي را نميكان
دادند و  خود را از دست مي ٔ ويژه و امتيازات شد، حقوق نامه دولت و همبستگي عمل مي هاي حزبي كه اگر به توافق د، بوروكراتبو

جنبش همبستگي و  پوشش مطبوعاتي .ديدند مي و قدرت خود ها كه دمكراسي را خطري براي خود ها و كارخانه مديران كارگاه
كاري در مقابل  را سازشو موجب شده بود كه كانيا دار كرده  جريحهاين عده را احساسات خطاهاي رژيم در اداره كشور  افشاي

  . به حساب آورند "آنارشيست"يك مشت 
  ي كه همبستگ حزب كمونيست شوروي بود ها مشكل آن. شان نبود داخالق و ناراضياما رفقاي ب كانيا و ياروزلسكيمشكل           
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هاي  اي از احساسات ضدروسي مقام هر نشانه. ي ديد كه سعي دارد پيوند لهستان و شوروي را بگسلدرا نهادي ضدسوسياليستي م
همبستگي در روستايي كوچك  ٔ آنان حتا به كاريكاتوري از لئونيد برژنف، رهبر شوروي، در خبرنامه. كرد كرملين را خشمگين مي

كرد و از او  به او تلفن مي) گاه تا سه بار(ه آورده بود و هر روز برژنف، كانيا را به ستو. به نام پولوي اعتراض كرده بودند
كشف يك انبار مهمات را بهانه قرار ) به دروغ(يك بار برژنف پيشنهاد كرد كه دولت . خواست كه حكومت نظامي اعالم كند مي

وليت بوروي حزب كمونيست شوروي هاي پ كانيا و ياروزلسكي هر دو چندين بار به جلسه. داده و همبستگي را ممنوع اعالم كند
او  1981ياروزلسكي بعدها گفت كه در سال . يان مورد انتقاد قرار گرفتند با ناراضي "كنار آمدن"برده شدند و در آنجا به دليل 

     .60وقت گذرانده است) ژنرال روسي(ر از آنكه با همسر و دخترش وقت بگذراند با مارشال ويكتور كوليكوف، تشبي
در ميان  هايي را هاي ماه اوت، سركشي اعتصاب. موجب شده بودها موضوع ديگري نيز نگراني كادرهاي حزبي را  سواي اين          

و  حزب را ترك كرده) از سه ميليون عضو حزب( 200000ها،  پس از آن اعتصاب. بود به وجود آوردهاعضاي حزب كمونيست 
 بودند كه اي هاي حزبي كه اعضاي ساده ها نه بوروكرات اين بيشتر .پيوسته بودندبه همبستگي ي حزب تقريبن يك ميليون از اعضا
 هماين عده . حزبي بودند- هاي حزبي و انتخابات آزاد و منصفانه درون آزادي بيان در جلسهكادرها،  ٔخواستار لغو امتيازهاي ويژه

  . آمدند به شمار مي تهديدي حزب "سخت"و هم جناح  "نرم"براي جناح 
هاي محلي  شعبه 1980در اوايل  . رسند ي ميپيروزبه دارند در حزب طلبان  رسيد كه اصالح اينطور به نظر مي براي مدتي          

در . نسبتن آزاد بودرقابتي و اين انتخابات . برگزيدندشود،  برگزاردر ژوييه كه قرار بود  ،را كنگره نمايندگان يانتخاباتدر حزب 
پوليت بوروي  ٔبا اين وجود وقتي كه نامه .كش كردند و خواستار اصالحات جدي شدند را شالق رهبران حزب ننمايندگاكنگره اين 

ابزاري "اين نامه از دمكراسي به عنوان  .طلب مرعوب شدند بسياري از اعضاي اصالحدر كنگره خوانده شد  حزب كمونيست شوروي
ه افراط پيمودراه  در سازش با همبستگي حزب كمونيست لهستان كه فتگ ميتلويحن  برد و م مينا "براي از هم پاشاندن حزب

شمار اندكي  با اين وجود .خودداري كردند بورو مركزي و پوليت ٔنمايندگان از انتخاب مجدد بسياري از اعضاي كميته. است
                       . 61به قوت خود باقي ماند اندازان درون حزب سازشكاران و سنگتنش بين  درگيري و طلب به رهبري حزب راه يافتند و اصالح

به شمار  مرده نهادي الحال و اعضاي جنبش، حزب كمونيست في يان ناراضيبراي . اعتنا بود همبستگي به اين تغييرات بي          
 گرفت داشت پا ميجواني كه  ٔبر دوش جامعهحزب   نعشبود تا سنگين و محترمانه نشيني  يك عقب رژيمتنها انتظار آنان از . آمد مي
نقش حزب در اداره كشور بودند  كاهش و قبول تازههاي  اگر رهبران مهمي مانند ياروزلسكي آماده پذيرش واقعيت. گيني نكندسن

  ؟ را احيا كنندحزب مطلق قدرت اهميت داد كه مي خواستند  وارداني تازهبايست به نظر  چرا مي
اتحاد شوروي  نظراتبايد  آنان. شان تصميم بگيرند توانستند به تنهايي در مورد سرنوشت حزب ميهاي لهستاني ن كمونيست          
دو هفته قبل از حكومت نظامي به وسيله ياروزلسكي امضا و  اعالم احتماليها براي  طرحاولين  في الحال .آوردند به حساب ميهم 

در مرز  آهني متروك ي در ايستگاه راهكانيا و ياروزلسكي را به انبار يك ماه پس از آن .به مسكو فرستاده شده بودبحران بيدگوژ 
ي آندروپوف و ديميتري  بوروي حزب كمونيست شوروي، آندره و در آنجا دو تن از اعضاي برجسته پوليتبردند لهستان و شوروي 

رهبران لهستاني طفره  . وب خواستندريخ دقيقي براي آغاز سركحرف زده و از آنان تا دو ايناوستينوف، به مدت شش ساعت براي 
ر طرح حكومت سپتامب ٔدر ميانه. آن است زماننه آغاز كردن يا نكردن سركوب كه دانستند كه مسئله  خوب مي ندهر چ -درفتن

  . 62به جايش نشستجايش  كانيا از رهبري حزب كنار گذاشته شد و ياروزلسكي اكتبر 18در . نظامي تكميل شد
  ناپذير  اجتناباستفاده از ارتش براي حل بحران  رسيدند كهنتيجه به اين  ها زماني كمونيستچه شود گفت كه  ميدقيقن ن          
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مقدمات اعالم و اجراي حكومت نظامي در خفا  ٔاما چون تهيه. والسا به همكارانش گفته بود كه رژيم را نبايد دست كم گرفت. است
حتا . گرفته بود، هيچكس در جنبش به آن فكر نكرده و به مقابله با آن نينديشيده بود  و به دور از چشم اعضاي همبستگي صورت

 1981در پايان . اگر به رهبران همبستگي در مورد حكومت نظامي اخطار شده بود نيز باز از دست جنبش كار زيادي ساخته نبود
  . تحريك مدني و نه به آرامش فراخواندن مردم استراتژي جنبش بود

تر و صف  كاالهاي مصرفي كمتر و كمياب. كرد وضعيت بحراني اقتصاد بود آنچه موقعيت را بدتر از پيش مي          
در اين شرايط دشوار لذت بردن از . بندي شده بود گوشت، آرد و شكر جيره. شد تر مي ها طوالني كنندگان در مقابل مغازه مصرف
  هاي حزبي و استثمار  ها نتيجه فساد اداري، خرابكاري بوروكرات مان مردم كمبودبه گ. هاي نسبي به دست آمده ممكن نبود آزادي

جامعه . رمجاز و تظاهرات اعتراضي شدت گرفتهاي غي اعتصاب 1981در تابستان و پاييز  .بود اتحاد شوروي ٔوسيلهكشور به 
توانست نسبت به  اتحاديه نمياز يك سو . كرد يمهمبستگي را دشوار  پيشبرد استراتژيبحران اقتصادي . رفت كه دچار تشنج شود مي

دولت بر سر قيمت مواد غذايي با  رييخواست وقت خود را به درگ نمياز سوي ديگر  اعتنا باشد و رنج مادي و معيشتي اعضايش بي
هاي  باعتصا. ده بودهاي به دست آم ش براي گسترش آزاديقصد همبستگي در آن مقطع تال .بگذراندو مسايل معيشتي صرف 

معامله كردن با  ،ترين كار رسيد كه هوشمندانه به نظر مي .بود مقروض غرب به شدتزد كه  بيشتر تنها به اقتصاد كشوري ضربه مي
كرد كه برخي  هاي غيرمجاز بردارند، كارگران را قانع مي كرد كه دست از اعتصاب اگر همبستگي اعضايش را وادار مي: رژيم باشد

 توانست كرد آنگاه مي مي حمايتخواست، از افزايش قيمت برخي مواد غذايي  ر روند و حتا، آنگونه كه رژيم ميها را به سر كا شنبه
در جامعه توانست در قبال ايجاد نظم  ميبه ديگر سخن همبستگي  .شود اقتصادي كشور هاي استيين سدر تعي سهميداشتن خواستار 
   .63در قدرت را بخواهد ژيم شراكتاز ر

از وقتي كه  . خود گذاشته بود دور شد هاي سياستها و  هايي كه بر هدف از محدوديتبه تدريج چنين اتفاقي نيفتاد و جنبش           
بسيار از آنان از . بودندخود پرداخته سانسور  بهكنار گذاشت، فعاالن همبستگي  1980سي خود را در اوت هاي سيا كدكا خواسته

پيچيده نكردن اوضاع و اما براي . و آرزوي دمكراسي و آزادي داشتند بودند تلخ و ناراضيورشان امور كش در شوروي ويرانگرنفوذ 
يكسال پس از تولد جنبش اما كاسه . مي گرفتندرا ناديده  خود هاي قلبي اين خواسته ،جنبشنابود  برايبه دست رژيم    ندادن بهانه
گر و  ستيزه  جناح ،تر هاي جدي صبر براي ديدن دگرگوني بييليوني مردم و مغرور از پشتيباني م. شد داشت لبريز مي اعضا صبر اين

  . در حال قدرت گرفتن بودجنگجوي همبستگي 
آنان خواهان برگزاري . به نام كنفدراسيون لهستان مستقل بودلي گرا هاي متعلق به گروهي م آميزترين خواسته غيرمصالحه          

 ٔوقتي كه مسئله . راند قدرت بيرون مي ٔشد حزب كمونيست را از صحنه نتخاباتي كه اگر برگزار ميا -انتخابات آزاد در كشور بودند
و از قربانيان خشونت پليس در (شد، يان رولوسكي رهبر اين گروه  واكنش شوروي در صورت انجام چنين انتخاباتي مطرح مي

ممكن  يچيز هر مردم اگر اراده كنند. شوروي فكر كنيم اين خطاست كه به تهديد واقعي يا خيالي اتحاد": گفت مي) بيدگوژ
64شود مي

" .  
. بردارند گام هاي اعضاي جنبش  خواستهو لنگ لنگان در پس توانستند اين صداها را ناديده بگيرند  رهبران همبستگي نمي          
جهاني سياسي اروپا پس از جنگ  ٔنقشه"به  گفته بودند كهو  پذيرفته بودندرا چيرگي حزب بر روندهاي سياسي كه هر چند ها  آن
انجام اصالحات "آغاز اكتبر به تعديل مواضع خود پرداختند و اعالم كردند كه تنها راه نجات لهستان  گذارند، با احترام مي "دوم
    قوق برابر در مقابلهمه شهروندان بايد از ح. دولت بايد دمكراتيزه شود. است  "سيستم سياسي و اقتصاد كشور بر مبناي دمكراسيدر
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  . 65قانون برخوردار شوند و قاضيان بايد مستقل باشند

شد، ياروزلسكي و زيردستانش  هاي تازه با دولت مي كرد و خواستار توافق در همان حالي كه همبستگي قطعنامه صادر مي          
شد  روي نيروهاي عادي انتظامي نمي. سنجيدند ر را ميريختند و وفاداري نيروهاي نظامي و انتظامي كشو حكومت نظامي مي ٔنقشه

هايي خاصي برده  نظاميان، به ويژه سربازان وظيفه، به مكان. الحال عضو همبستگي بودند ها في حساب كرد چرا كه يك سوم آن
رسيد و دولت مجبور  دوره خدمت اينان در اكتبر همان سال به سر مي. شدند و با تبليغات  ضد جنبش همبستگي بمباران گرديدند

اينكه آن سربازان تازه چه نظري راجع به همبستگي داشته باشند و چقدر . تازه را به خدمت بخواند ٔسرباز وظيفه 150000شد كه  مي
كاري، طول خدمت وظيفه سربازان را دو ماه افزايش  به اين دليل و براي محكم. دانست ها اعتماد كرد را كسي نمي بشود به آن

حكومت نظامي بنا بود كه نيروهاي  فقراتستون . لبته اين سربازان در هر حال قرار نبود وظيفه مهمي بر عهده داشته باشندا.دادند
يط ااز تغذيه و شراين نيروها . دباش) زومو(رش وزارت كشور و پليس ضد شو ٔنظامي، به خصوص نيروي صدهزار نفره شبهويژه 

هيچ ترديدي وجود . شستشوي مغزي داده شده بودندو  جدا نگاه داشته شدهجامعه از  گذشته از اين. زيستي مناسبي برخوردار بودند
   . نداشت كه آنان از دستورات پيروي خواهند كرد

در پايان  :تشخيص دادشد  هاي آن را مي نشانهم و يعالبا اين وجود . حكومت نظامي را در خفا ريخت حزب كمونيست طرح          
مذاكرات بين دولت و جنبش همبستگي ادامه داشت ولي دولت . كوبيدن مواضع اتحاديه كردند شروع بههاي رسمي  تابستان رسانه

اقتصادي تر شدن وضع  وخيمرسيد كه رژيم مشكلي با  به نظر مي. رد كردرا ريزي اقتصادي  پيشنهاد جنبش براي مشاركت در برنامه
شد حدس زد كه ارتش  ن ميهمچني. )انداخت اش را به گردن همبستگي مي ليتبحراني كه در هر فرصتي مسئو(كشور نداشته باشد 

روستا  2000در پايان اكتبر دولت اعالم كرد كه نيروهاي نظامي به . اي است عمليات ويژهانجام اده كردن خود براي در حال آم
ماه پس از آن نيروهاي نظامي به  يك. امنيت كمك كنند نظم و گسيل داشته خواهند شد تا به پخش مواد غذايي و برقراري

 اختيار، از جمله اي اختيارات ويژهمركزي حزب از پارلمان خواست كه به دولت  ٔدر پايان نوامبر كميته. ها نيز گسيل شدند كارخانه
دانشجويان نشاني كه به وسيله  آتش آموزشگاهيك به  هوايييورش دسامبر، زومو با  2در تارخ . بدهد ها را مممنوع كردن اعتصاب

. از بين ببرددر كشور را  ايجاد شدهروشن بود كه رژيم قصد دارد كه فضاي نسبتن باز . قدرت خود را به رخ كشيداشغال شده بود 
ديدند كه  بيشتر مردم مي. گرفتندمي ن جدي ها را نشانه ولي رهبران همبستگي كه درگير پرداختن به مسايل روزمره جنبش بودند اين

 ،به احتمال .خواهد بوددر سطحي و ه چ اقدامدانستنداين  كنند اما نمي اده ميآم اقدامي عليه جنبشرد خود را براي روزلسكي دايا
هايي ميرا  آدمكه با  به وجود آورده بودپشت ميزهاي مذاكره اين توهم را براي رهبران همبستگي  در هاي رژيم معامله كردن با مقام
هرگز  ،پوش است كه مردي محترم و اونيفورمرييس كشور  كه كردند يا شايد اينان گمان مي. رحم يماموراني ببا نه سروكار دارند، 
 ين توهم بودند كه سربازاناينان نيز دچار ا ،1905اسالف روسي خود در سال همانند . خود را بر زمين نخواهد ريخت خون هموطنان
دست بزند  يميزآ دند كه اگر دولت به اقدام خشونتكر ميشايد برخي حتا گمان . آتش نخواهند گشود خود بر روي مردم
  .دچند روز به زانو درآوررا در ظرف رژيم با يك اعتصاب سراسري كه د توانست همبستگي خواه

هاي چاپ، هيچ تداركي براي مقابله با حكومت نظامي  ، رهبران همبستگي، به جز پنهان كردن برخي ماشينهر چه بود دليل          
. بيستم را به راه انداخته بودند، اما تنها قادر بودند در روز روشن فعاليت كنند ٔ سدهدوم  ٔنيمهمردمي   ترين جنبش قويآنان . دنديدن

  . بود پيشرويبه سرعت در حال  بدبختانه تاريكي
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  "وضعيت جنگي"

نمايندگان در اتاق سالمت و ايمني كارخانه . ددسامبر در گدانسگ تشكيل جلسه دا 11كميته هماهنگي همبستگي روز جمعه           
والسا به نمايندگان .  هاي دولتي مذاكره كرده بودند، گرد هم آمدند سازي لنين، يعني همان اتاقي كه سال پيش در آن با مقام كشتي

ما . ر مصالحه هستممن طرفدا ": او گفت. گفت كه بايد محتاطانه عمل كنند و اميد خود به انجام اصالحات را از دست ندهند
اي كه پارلمان در اختيار دولت گذاشته  ديگران ولي باور داشتند كه جنبش بايد نسبت به اختيارات ويژه. "خواهيم درگيري نمي

كه شايعاتي مبني ادامه داد در حالي  و كميته فرداي آن روز به كار خود .دسامبر را روز اعتراض اعالم كند 17واكنش نشان دهد و 
وي گفت كه . ترين پيشنهاد را داد مانند گذشته رولوسكي افراطي .ها بود سر زباننامعمول نيروهاي نظامي در كشور بر   تحركبر 

به و راه را براي  تا مردم به رژيم راي عدم اعتماد بدهندكند برگزار  اسري در كشورتي سررفراندمدر آغاز سال بعد همبستگي بايد 
رنجيده و خشمگين به دور و بر خود در والسا . بيشتر نمايندگان از پيشنهاد او استقبال كردند. دنهموار كنقدرت رسيدن همبستگي 

نيمه شب . هاي تلكس به گدانسك را قطع كرده است شب به نمايندگان خبر رسيد كه دولت خط 10حوال ساعت . كرد اتاق نگاه مي
  . هايشان بازگشتند آناني كه از  شهرهاي ديگر آمده بودند به هتلهايشان و  جلسه به پايان رسيد، نمايندگان گدانسكي به خانه

به جاي  اي از ورشو تصميم گرفتند كه يو ياناش، نماينده زبيگني اورسوس و ساله از كارخانه 27اي  يو بوياك، نماينده يزبيگن          
در آنجا  متوجه شدند كه نيروهاي زومو . تا بليط بخرنده قطار رفتند به ايستگابه همين دليل . برگردند به شهرهاي خود رفتن به هتل

به آنان گفت كه همين  ييك راننده تاكس. اند محاصره كردهرا  ،هتل مونوپل، يكي از دو هتلي كه نمايندگان در آن اقامت داشتند
تا ببينند  دو ياناش به هتل رفتن ساعتي بعد نيروهاي زومو هتل مونوپل را ترك كردند و بوياك. هتل ديگر نيز افتاده است  اتفاق در

براي نيروهاي امنيتي  .دستگير كرده و با خود برده است نمايندگان را ٔدر آنجا به آنان گفته شد كه زومو همه. چه اتفاقي افتاده است
 ٔشدند كه زومو خانه لعدر خيابان آنان مط. بودند جوي اتاق به اتاق هتل دست زدهبه جستاند  يافتن نمايندگاني كه در هتل حاضر نبوده

اين دو براي روز بعد در كليسايي قرار گذاشتند و از هم  .است  را نيز محاصره كرده در گدانسك همبستگيمركزي  ٔوالسا و شعبه
  . 66جدا شدند
هاي  راه. كرد را بازداشت ناراضي ن رهبر همبستگي و روشنفكرپليس هزارا. دستگيري فعاالن در سراسر لهستان اتفاق افتاد          

فرداي آن روز . ارتش مركزهاي راديو تلويزيوني را اشغال كرد. ندقطع شد   هاي تلفن و تلكس  و خط شهرهاي عمدهارتباطي به 
بيست  پياملويزيون مكررن ت. به تن دارند نظامي هاي خود را روشن كردند ديدند كه مجريان اونيفورم تلويزيون ها وقتي كه لهستاني

  . كرد ميپخش  اي ياروزلكسي را  و دو دقيقه
ند و براي نجات ا هقدرت در كشور گرفت ٔژنرال در سخنان خود گفت كه شب پيش رهبران همبستگي تصميم به قبضه          

به وسيله نهادي به نام شوراي نظامي نجات  قرار بودكشور . اعالم كرده است "جنگي وضعيت"لهستات از فاجعه دولت در كشور 
برقراري نظم وامنيت، جلوگيري از هرج و  ٔوظيفهارتش وي  ٔبه گفته. دواداره ش شد از بيست و يك افسر ارشد تشكيل مي كهملي 

  . بر عهده داشترا اقتصادي  رون رفت از بحرانكمك به بمرج و 
در  "تعليق"تگي به حال آيي و اعتصاب ممنوع است و جنبش همبس گردهم: ها بود اين دستورهاي حكومت نظامياز جمله           
. ها سانسور خواهد شد هاي تلفني و نامه مكالمه. صبح در كشور حكومت نظامي برقرار خواهد بود 6شب تا  10از ساعت . آيد مي

هاي و نهادهاي مهم به  كارخانه .در زندان خواهند ماند صالح بداندكه دولت  يو تا زمانبازداشت شده عناصر خطرناك و ضدملي 
  .وي نكنند مجرم شناخته خواهند شداز دستورات دولت پيريا  بر سر كار حاضر نشوند كارگراني كه. رتش اداره خواهند شدوسيله ا
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نمايندگان وروتسالو براي خروج از گدانسك سوار قطاري . مقاومت اكنون منوط به فعاليت فعاالني بود كه هنوز دستگير نشده بودند
كشيدند  وروتسالو از آن بيرون پريدند تا به دست ماموران امنيتي كه در ايستگاه انتظارشان را مي شدند و درست قبل از رسيدن به

برخي ديگر به كارخانه لنين رفتند و روز يكشنبه يك كميته ملي . اي ديگر از فعاالن در گدانسك ماندند بوياك و عده. نيفتند
يك اعتصاب عمومي شده، گفتند كه تنها زماني حاضر به مذاكره با رژيم  يي خواستار اينان در اعالميه. اعتصاب به راه انداختند

  . شوند كه وضعيت جنگي ملغا شود مي
  هاي مشابهي در ساير  لنين آغاز شد و در يك يا دو روزي كه در پي آمد اعتصاب ٔروز دوشنبه اعتصاب با اشغال كارخانه          

ديوارها  ها را محاصره كردند و تانك لنين ٔ ارتش كارخانه يانيروه. نداشتاي به مذاكره  رژيم عالقهاما اين بار . نقاط كشور رخ داد
بيرون كارگران اعتصابي را آور  گاز اشك با استفاده ازريختند و   ون كارخانهنيروهاي زوم به در آنگاه .ها را شكستند و دروازه
. وهاي ارتشي كارخانه را بستند تا دوباره به وسيله كارگران اشغال نشودپس از اين كار نير. رهبرانشان را دستگير كردند و انداختند

كارگر  1000در آنجا . دااخرين اعتصاب در معدني رخ د. نيا مجروح شدند هاي خياباني در گدانسك و گدي صدها نفر در آشوب
 خود سنگي مجبور به ترك معدن و تسليمپس از گذشت دو هفته به دليل سرما و گراما اينان . معدن را در عمق زمين اشغال كردند

   . داشت دستدر را به طور كامل قدرت ياروزلسكي اينك . شدند
ها  و ميليونريشه دوانده در جامعه  نعميق روزه كه 500جنبشي  در ظرف تنها چند روز. همبستگي تار و مار شده بود          

صحنه  در امور كشورش واهمه داشت، ازها  نظامي كه از مداخله روس حاكميبه وسيله لهستاني را به صفوف خود جذب كرده بود، 
  .محو شده بود

 ٔجنبش در مبارزه 1981و مارس  1980بين اوت . دهد وفق هاي سياسي جديد خود را با واقعيتهمبستگي نتوانسته بود           
دهي يا  سازمان ٔبه وسيله .رسيده بود استاديبه د، آميز دست بزن هاي خشونت  خواست به اقدام عليه رژيمي كه خود نميخشونت  بي

اعتنا  يا آن قدر به اعتصاب بي: دولت را بر سر يك سه راهي قرار داده بود ،هاي عمومي، همبستگي دهي اعتصاب تهديد به سازمان
 گزينشن اقتصادي در كشور بحرا. به توافق برسد كوتاه بياند، يا به زور متوسل شود و يا با همبستگيكنندگان  بماند كه اعتصاب

اما . ماند مصالحه با همبستگي بود تنها راهي كه باقي مي. راه دوم را گزينش 1970سال ناگوار  ٔكرد و تجربه راه اول را ناممكن مي
 در آغاز . محبوبيت و نفوذ خود را گسترش دهد ٔدامنهجنبش كه رسيد، موجب مي شد  يم به سازشي با همبستگي ميهر بار كه رژ

با  ،در پايان سال. آورد گيري و مديريت روي  كاري در تصميم و به پنهانكارانه را به كار گرفت  رژيم سياستي كمتر سازش 1981
بود از به جنگي رضايت داد كه پيشر تالش كرده سركوب همبستگي، ياروزلسكي  ها براي گسترش بحران و تحت تاثير فشار روس

  . تناب كندآن اج
از مردم خواست كه اعتصاب : رعدآساي رژيم آغاز شد، هميستگي همان كاري را كرد كه هميشه كرده بود ٔكه حمله وقتي          
رهبران همبستگي را از  ٔدسامبر زوم تقريبن همه 12يورش  .ها گرفته بود اين اعتصاب اما رژيم درسي را كه بايد از مقابله با. كنند

در دن در شهر و منطقه خود كرده بود و كنندگان را مجبور به مان اطي و ارتباطاتي، اعتصابهاي ارتب قطع راه. دور خارج كرده بود
براي ايجاد نهادي كه  فرصتيدولت به فعاالن . ماده بودندبراي در هم شكستن و سركوب آنان آنيروهاي ارتش و پليس  آنجا
و در اين كار ابايي  هاي اعتصابي را اشغال كردند ي كارخانهنيروهاي نظام. اعتراضي را هماهنگ و سازماندهي كند، نداد هاي برنامه

  . بود پيشتر از  زيركبسيار همبستگي اين بار رقيب . از مجروح كردن يا كشتن فعاالن نداشتند
  مطلع كردن هيچ اقدامي براي پيشاپيش از طرح ياروزلسكي براي سركوب خبر داشت، اما  دولت آمريكاجالب اين بود كه           
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يك سال پيش از آغاز سركوب، جيمي . شد، انجام نداد همبستگي، كه مهمترين جنبش مردمي در بلوك كمونيستي محسوب مي
يو برژينسكي، به رهبران همبستگي و پاپ در مورد احتمال اشغال لهستان به وسيله  كارتر از طريق مشاور امنيت ملي خود، زبيگني

منبع اطالعاتي كاخ سفيد در آن زمان سرهنگ ريشارد كوكلينسكي، . نظامي به وقوع نپيوستآن اشغال . شوروي اخطار كرده بود
با اين . در سمت خود باقي بود 1981كوكلينسكي تا نوامبر . كرد معاون عملياتي ارتش لهستان بود كه براي سازمان سيا جاسوسي مي

اي كه مسئول بررسي تحوالت  ويژه ٔ ه سازمان سيا، و نه كميتهنه وزير امور خارجه، ن(وجود هيچ نهاد يا مقامي در دولت ريگان 
  طرح ياروزلسكي را براي حكومت نظامي به رهبران ) شد لهستان بود و به وسيله معاون رييس جمهور، جرج بوش، اداره مي

  . 67تان اعتنايي نكردندهاي رژيم لهس احتمالي شوروي به لهستان  بودند و به طرح ٔها همه نگران حمله آن: همبستگي خبر نداد
توانست بكند؟  چه ميبا آن دانست براي مقابله  مي اگر همبستگي در مورد حكومت نظامي :شود اين است مي پرسشي كه اينجا مطرح

همبستگي . هاي مطمئن و حمل و نقل زيرزميني باشد هاي امن، پيك اي از خانه توانست ايجاد شبكه مي كارترين  مهمترين و واضح
اقدام ديگر . و به پنهان شدن آنان كمك كند احتمالي اخطار كرده هاي در مورد بازداشت شانست به رهبران و فعاالنمي تو
تهيه آذوقه و مواد غذايي اقدام ديگر  ).شد بسته مي جنبشترديد حساب بانكي  چرا كه بي(باشد آوري كمك مالي  جمعتوانست  مي

   . 68كرد، بود ها حمله نمي ه رژيم به آنهايي ك براي كارگران اعتصابي در كارخانه
جنبش پس از يورش كرد اين احتمال وجود داشت كه بتواند  اش را حفظ مي اگر همبستگي، رهبري و منابع مالي و مادي          

در  ي كهاعضاي. جنبشي شفاف و دمكراتيك بود ،ي از همان آغازاما همبستگ. كاراي زيرزميني تبديل كند ٔ خود را به يك شبكه
امني منتقل كنند با  هاي نهاي چاپ را به مكا ي و ماشينورند و منابع مادكاري روي آ كرده بودند به مخفيتالش  1981اواخر سال 

براي آگاه كردن و اخطار به  از سوي جنبش ها گذشته هيچ تالشي نيز از اين. جوي جنبش روبرو شده بودند تمسخر اعضاي ستيزه
آندره گروميكو،  1908در اكتبر  .فتدكرد كه چنين اتفاقي بي كي فكر ميزلسخود يارو. ظامي صورت نگرفته بودنيروهاي نظامي و انت
عليه ارتش " كه گفته بود كه ياروزلسكي مي ترسد ي حزب كمونيست آن كشورشوروي به پوليت بورواتحاد وزير امور خارجه 

گدانسك گمان  ٔجادهاز كار افتاده در   تعدادي تانكبا ديدن روشويچ ، بوگدان بوپس از آغاز سركوب. "كارگران وارد عمل نشود
او . در سركوب داشته باشندنكردن دليل موجهي براي شركت تا  اند را خراب كرده ي خودها انكتعمدن كرده بود كه سربازان 

ه هايي كه ب يكي از تانك ٔخدمه او همچنين در چشمان. مشكالت فني عظيم ارتش بودندهاي نتيجه  آن تانكخرابي دانست كه  نمي
   .69، اشك ديده بودكارخانه لنين حمله كرده بود

ي آنان عليه سر باز زنند به بمباران تبليغي و ترويجاو دانست سربازان ممكن است از پذيرش دستورات  ياروزلسكي كه مي          
 يو بوياك اين انفعال را خطاي ها بعد زبيگني سال. دهيچ نكرده بو آنهمبستگي دست زده بود و همبستگي براي جلو گرفتن از 

سياستمداران و فرزندانشان آماده رساندن قتل به  "و گفت كه به سربازان گفته شده بود كه همبستگي خود را براي خواند جنبش 
زومو و  وب را به عهدهارتش به عنوان نيروي كمكي استفاده كرد و وظيفه اصلي سرك ٔبا اين همه ياروزلسكي از بدنه.  "كند مي

   .70شان اعتماد داشت  نيروهايي كه به وفاداري -نيروهاي ويژه گذاشت
اگر دولت . آن برابرخوردن در شكست كه  بود براي همبستگي مقابله با سركوب و پيروزي بر آن همانقدر خطرناك          

تحت هيچ شرايطي مسكو . رفت باال مين ورشو بسيار نظامي پيما ٔخورد احتمال مداخله لهستان در سركوب همبستگي شكست مي
   .خواند مي "مخالفان حكومت كمونيستي"به دست نيروهايي بيفتد كه به درستي  شرقداد كه مرزهاي غربي بلوك  زه نمياجا
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  از نابودي تا ميز مذاكره

  
  "فروپاشي تدريجي"

          
دوستان  ٔ گريخته بودند در خانهز فعاالن همبستگي كه از چنگ نيروهاي امنيتي در روزهاي پس از آغاز سركوب، آن عده ا          

بوگدان گدانسك را  ٔهسته. اي زيرزميني به وجود آوردند اينان به تدريج يكديگر را پيدا كردند و شبكه .پنهان شدند شان هوادارانو 
  در لباس مبدل بوياك خود را . دادند تشكيل مي)  گرا ليم يكي از گروهاي ٔدبير نشريه(بورووشويچ، بوگدان ليس و آلكساندر هال 

  
  هاي مشابهي در وروتسالو هسته. با آغاز ژانويه او و ساير فعاالن در ورشو با هم ارتباط گرفتند. آهن به ورشو رساند  يك كارگر راه

   .ندشد تشكيل و كراكو
، 1982در آغاز . به سازماني مخفي با چند صد فعال تبديل شده بود چند هفته جنبشي كه ده ميليون عضو داشتتنها در ظرف           
در ماه آوريل، . سرتاسري بودندزيرزميني  ٔهاي مخفي با يكديگر ارتباط گرفته و در پي ايجاد يك شبكه ها از طريق پيك اين هسته
با يكديگر ) از كراكو(و هاردك و والديسال) از وروتسالو(نيوك  ، والديسالو فراشي)از ورشو(، بوياك )از گدانسك(ليس 

چرا كه  بودندسازماني ليس و بوياك مخالف مركزيت  .ناميدند) ك.ك.يا ت(خود را كميته موقت هماهنگي مالقات كردند و 
و  ها گيري تصميم. كرد هاي كلي را تعيين مي  ها و سياست ك فقط هدف.ك.ت .كرد پذير مي بل نيروهاي امنيتي آسيباآنان را در مق

  . 71اي بود منطقهمشخص به عهده فعاالن  هاي اليتفع
اي عليه حكومت نظامي دست بزنند و براي اين كار به  هاي گدانسك و وروتسالو تصميم گرفتند كه به ضدحمله كميته          
اي مخفي تشكيل ه معترض تشويق شدند كه در كارخانه، كميتهكارگران . پرداختند ها هاي مقاومت در كارخانه دهي هسته سازمان
در . براي اعتصاب سرتاسري داد يبتوان فراخوانها در تعداد قابل توجهي كارخانه  اين كميتهبا تشكيل اميد ليس اين بود كه . بدهند

ها استفاده كنند و ارتشيان نيز از پذيرش دستورات سر  آن صورت او اميدوار بود كه رژيم از ارتشيان عادي براي سركوب اعتصاب
دقيقه دست از  15براي هر ماه كاگران تشويق شدند كه در همين حال براي نشان دادن اينكه مقاومت هنوز زنده است، . دباز زنن

   .72ريزي شد برنامه 1980نامه اوت  توافق براي بزرگداشتيك تظاهرات خياباني  ،سواي اين. دنكار بكش
اي زده بودند  دقيقه 15ي رساند و كارگراني كه دست به آن اعتصاب آسيب جدوروتسالو  ٔهستهبه  دستگيري،اما موجي از           

كارخانه لنين در  ،در اكتبركمي در تظاهرات اعتراضي شركت كردند و زماني كه  ٔعده .يا به زندان افتادند از كار اخراج شده
. گرفتندها  آن به ساير كارخانه از گسترشتصميم به جلوگيري ، رهبران جنبش اعتراض به غيرقانوني شدن همبستگي اعتصاب كرد

اما تعداد اندكي . نوامبر داد 10ساعته در  4ك فراخواني براي يك اعتصاب .ك.ت. در هم شكسته شد يزودبه آن اعتصاب نيز 
 زيرزميني چين  دسيسهحكومت نظامي كاري كرده بود كه جنبش تبديل به يك سازمان . شركت كردنداعتصاب گارگر در آن 

ياتسك . 73شد افكنده مي يينو مبارزه بايد طرح ٔبراي ادامه. دار كرده بود مشروعيت آن را در چشم كارگران خدشهن كار با ايشود و 
جنبش پيشنهاد  ٔمانده به اعضاي باقي به خارج از زندان فرستاد،و به طور غيرقانوني  ،در زندان نوشت 1982در اي كه  كورون در مقاله
همزمان به  ٔحمله"قوي ايجاد كرده و هدف را سازمان دادن يك مقاومت ملي كه شامل اعتصاب و  مركزيتيك كرد كه نهادي با 
  براي رسيدن به توافقي با را كورون معتقد بود كه مخالفان بايد آمادگي خود  .قرار دهند باشد "رژيمو سازماني مركزهاي اطالعاتي 
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نيت و نظر  شور با صداي بلند بگويند كه نسبت به اتحاد شوروي تنها حسندولت اعالم كنند و براي جلوگيري از اشغال نظامي ك
  .   74دارند

هاي زيرزميني دليل  ها در نشريه آن. ولي بوياك و يكي ديگر از همرزمانش، ويكتور كولرسكي، با اين نظر موافق نبودند          
 ٔتواند در يك شبكه دولت مي. شود مداخله نظامي شوروي ميآوردند كه مقابله آشكار با رژيم تنها موجب سركوب بيشتر يا حتا 

و  "نبردهاي موضعي"به جاي سازماندهي يك حركت فوري و قطعي، حنبش بايد به . متمركز رخنه كرده و آن را از بين ببرد
جاد يك شبكه مقاومت عليه مخالفان بايد براي اي ٔهمه". اي طوالني و دشوار بينديشد جسته گريخته عليه  رژيم بپردازد و به مبارزه

ها فعاالن بايد تمركز خود را بر دفاع از منافع كارگران و  در كارخانه. "هاي زندگي متحد شوند طلبي رژيم در تمامي عرصه انحصار
  ل اند تشكي هايي براي كمك به افرادي كه به داليل سياسي از كار اخراج شده كليسا بايد كميته. در صورت لزوم اعتصاب بگذارند

  .  75هشتادي خود را به كار بگيرد هاي مبارزاتي پيشا به طور خالصه جنبش بايد دوباره شيوه. دهد
 را  بر فروپاشي تدريجي ما بايد بنا. باشد قدرت تهاجمي هدف نبايد قبضه: كولرسكي اين استراتژي را اينگونه خالصه كرد          
هاي گروهي  دهد كه رژيم رسانه اجازه مي. را نه بازاردهد،  را ميها  ان مهار مغازهبه رژيم امك متمركزيك جنبش غير. بگذاريم رژيم

 .را ارتباطاتهاي  شبكهنه  ،را در اختيار بگيرد مركزهاي پست و تلفن ،دهد كه سيستم اجازه مي .، نه جريان اطالعات رارا مهار كند
اي به جز پذيرش تدريجي  مهار خود بر جامعه را از دست داد چارهوقتي كه رژيم . "ها را مهار كند، نه آموزش و پرورش را مدرسه
 برداشته و بر مبارزه را از دوش رهبران جنبش مسئوليت اين استراتژي"به گفته باياك . نخواهدداشت "دمكراسي و اصالحات"

   ."گذارد ميدوش جامعه 
مردم نيز  .پذيرفت بوياك و كولرسكي را هاي ديدگاهت كلياعتصاب سرتاسري را به كل كنار نگذاشت ولي  ٔك ايده.ك.ت          

 مخفي هاي ، كميته70دفاع از كارگران در دهه  ٔكميته همانند. دادند ميتازه خود را سازمان  ٔها مبارزه گاه در چارچوب همان ديد
ن راه كشيشان كاتوليك همراه در اي. پرداختندهمكاران اخراج شده خود به ياري رساند ي براي لآوري كمك ما به جمع ها كارخانه

مردم . كند من كمك مالي بسياري دريافت مي ٔخانواده": ندانيان نوشتزيكي از ! كردند ميمردم ولخرجانه كمك . و ياور آنان بودند
. شتندها مردم روح همبستگي را زنده نگاه دا با اين اقدام. "كنند رفتاري خود را آشكار مي هاي خصوصيتلهستان دارند زيباترين 

اين ": و گفتمتوقف كرد  او را كه در جريان بوداز  گيري روند طالق فعاالن وقتي كه فهميد همسرش بازداشت شدههمسر يكي از 
"شرافتي است ٔيك مسئلهديگر 

77 .   
 يرو گارين هاي پيشين روزنامه كنندگانشان به شيوه عيگران و چاپگران و توز نشريات مستقل و نويسندگان و ويرايش          
كميته ورشو چيزي بين : هاي خود پرداختند و روزنامه اه اعالميه ن به سرعت به چاپ و پخش آگهي ها،هاي زيرزمي كميته .آوردند
حدود يك ميليون زد كه  بوياك تخمين مي 1984در سال  .كرد هزار نسخه روزنامه در طول هفته چاپ و توزيع مي 40تا  15

. داد كارگر و كارمند هنوز به كار خود ادامه مي 200چاپخانه زيرزمين نوا با . خوانند ي جنبش را ميهاي زيرزمين لهستاني نشريه
  . ه بودنيز دوباره كار خود را آغاز كرد سياردانشگاه 
ا ايجاد ب. خود را براي مقاومت در برابر سركوب سازمان داده بودندمواجه بود كه  ناراضيانيبار ديگر حكومت لهستان با           

اين همان استراتژي . كرد اعتنايي مي به آن بينبش بيشتر از آنكه به رژيم حمله كند، خدماتي و اطالعاتي خاص خود، ج ٔبكهش
هاي جديدي كه رژيم پس از اعالم  اتحاديه. بايكوت: گرفته بودندرا نيز به كار  اي تازهاما اينك مردم ترفند . قديمي جنبش بود

   كرد "گردانييجبهه رو"مردم را تشويق به ايجاد يك . ك.ك.ت. جاد كرده بود آماج حمله قرار گرفتندممنوعيت همبستگي اي
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ها براي ناميدن خوددراي كشورهاي عربي از به رسميت شناختن اسرائيل به كار  اي بود كه رسانه واژه دانش "جبهه رويگرداني"(
. شدند پيوستند بايد از سوي همكاران خود طرد مي ي بپيوندند و آنان كه ميهاي رسم بايست به ايحاديه كارگران نمي): بردند مي

78پيوندند هاي رسمي مي اند  به اتحاديه فقط خائناني كه از خيانت خويش آگاه ": گفت بوگدان ليس مي
" .  

ها و  ت در برنامههاي معروف كشور از شرك بيشتر هنرپيشه. هاي رسمي را نيز هدف گرفت بايكوت همچنين رسانه          
كنندگان يك سريال تلويزيوني مجبور شدند كه داستان را به كل عوض كنند تا براي  تهيه. هاي تلويزيوني خودداري كردند سريال

بايكوت . شدند كردند خود بايكوت مي نهادهايي كه از بايكوت پشتيباني نمي!  هاي اسلي فيلم توجيهي بيابند ناپديد شدن پرسوناژ
ها  مثلن در شهر اسويدنيك مردم هنگام پخش اخبار تلويزيوني براي قدم زدن به خيابان. شد گاهي به شكل جالبي انجام مي ها رسانه
  . رفتند مي

: از ديد حزب كمونيست سركوب موفق شده بود. خاصي رسيده بود ٔهشتاد درگيري بين رژيم و مخالفان به نقطه ٔدهه ٔدر ميانه          
  حزب از دست يك .  ها را متوقف كرده بود هاي مدني همبستگي را فرو پاشانده و اعتصاب نفر و تعليق آزادي بازداشت هزاران

جامعه " ٔايده اما فعاالن جنبش خود را با شرايط تازه تطبيق داده بودند و به .خالص شده بودو خطرناك  متشكل ،قوي اپوزيسيون
مبارزه، مقاومت  ٔشكل تازه. روبرو نبودرژيم ديگر با جنبشي گسترده  .ودندگفت تحقق بخشيده ب كه كولرسكي مي  "زيرزميني

  . در بين بيشتر مردم از مشروعيتي برخوردار نبودندسرانش كه  سرتاسري اما موضعي و كوچك در كشوري بود
. بود شان اين واقعيتن 1981در ميان مردم از دست داده بود و سركوبي دسامبر را محبوبيت خود ها بود كه  مدتحزب كمونيست 

 ٔتوانستند نمود و نماينده ميروند فروپاشي رژيم را سرعت بخشند، اما  ندتوانست نمي نداز سركوب جنبش به جا مانده بود كه نيروهايي
رژيم  عاقبتوقتي كه . داشتها واقعيت  لهستانياز الحال در ذهن و روح بسياري  اي كه في اي ديگر براي لهستان باشند، آينده آينده
  . نهادندجاي خالي آن را بر صحنه پر كردند و سيستمي ديگر بنيان اين نيروها  آمد در از پا 

ياروزلكسي تالش نكرد كه لهستان را به . ها در لهستان بود برتري و تفوق سياسي كمونيستپايان  در واقع حكومت نظامي          
وروتسالو فراشينيوك در : متمركز كرد زيرزميني اپوزوسيون ك تك رهبرانروي خود را بر دستگيري تاو ني. وضع سابق برگرداند

براي كسب محبوبيت  ياروزلسكي در عين حال. 1986، بوروشوويچ و بوياك در 1984، ليس در ژوئن دستگير شد 1982اكتبر 
براي   "جنگي وضعيت"فت كه گكشور پياده كند و  اي رقيق، در همبستگي را، هرچند به گونههاي  طرحتالش كرد كه بسياري از 

هاي جديد به آنان حق  به كارگران وعده داده شد كه اتحاديه .است به كشور تحميل شده 1980نامه اوت  آوردهاي توافق نجات دست
از پرداختند تا شايد روشنفكران  در كشور  مخالفحتا  و متفاوتهاي  هاي رسمي به انعكاس ديدگاه رسانه. د داداعتصاب خواه

از پاپ  ٔدوباره با ديدار تبا موافق. از گومولكا پشتيباني كرده بودند 50 ٔدر دهههمانطور كه پيش از آن  -زلسكي پشتيباني كننديارو
حزب كمونيست سعي در راضي نگاه داشتن ، ساختن كليساهاي تازه و پخش  راديو تلويزيوني مراسم عيد پاك، 1983لهستان در 

  . كرد نيز مي كليسا
ل بعد، دولت اعالم دو سا. ندان آزاد شدوالسا از ز 1982در : سخاوتمندي سياسي ياروزلسكي حتا شامل حال مخالفانش نيز شد          

سپس در . )كردند خود را معرفيشمار اندكي ( خواهند شد بخشودهكه خود را به نيروهاي انتظامي معرفي كنند كرد كه رهبراني 
مساعد ها براي جلب نظر  بيشتر اين اقدام. ه حكومت نظامي بازداشت شده بودند عفو شدندهايي كه به وسيل آن ٔهمه 1986سال 
. لهستان را تحريم اقتصادي كرده بودند 1981هايي كه پس از اعالم حكومت نظامي در  دولت -هاي خارجي صورت گرفت دولت
  اقتصاد لهستان بيمار بود و . اقتصادي در كشور بود كارهايي وضعيت نابسامانياروزلسكي براي انجام چنين دليل اصلي  1986پس از 
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ها دوباره آغاز شده بود و انتظار  هاي طوالني جلو فروشگاه كمبود كاالهاي مصرفي و صف. گشت ياروزلسكي به دنبال مسكن مي
تصادي خود اعالم كرد  كه ها را بخشي از اصالحات اق اما اين بار دولت افزايش قيمت. دشوار و پررياضت ديگر مي رفت ٔيك دوره

گو را دادگاهي  دولت هنوز ناراضيان پرحرف و رك. شد هاي خصوصي مي هاي بيشتري براي تاسيس بنگاه از جمله شامل آزادي
كرد و در  طبق اين توافق، دولت در كشور فضاي باز بيشتري ايجاد مي. با اين وجود به تدريج به توافقي با اپوزوسيون رسيد. كرد مي
همانطور . پرداخت هاي تازه دولت مي در عوض اپوزيسيون به پشتيباني از سياست. نمود هايش با اپوزيسيون مشورت مي سياست مورد

دولت اينك اپوزوسيون را نيرويي ماندگار در صحنه سياست لهستان قلمداد ": ها گفت كه يكي از كادرهاي حزب در آن سال
79كرد مي

".  
  

  يروزيپ

  
اصالحات سياسي و اقتصادي كه او  دانستشد  بر شوروي شد، هنوز نمي، زماني كه ميخاييل گورباچف ره1986در سال           
كه نسل جوان  وجود داشتاحتمال اين  . خواهد دادرا به اروپاي شرقي نيز تعيمم ) پرستوريكا و گلوسنوست(خود  ٔجسورانه

ي د به نيروييوند با جنبش زيرزميني نيز نبود، بتواندر تماس يا پ  و شركت نداشت 1980هاي اوت  اعتصابكارگران لهستاني كه در 
  . دعليه رژيم تبديل شو

ياروزلسكي خود را . كردند ايفا مي اي تازههاي  اما نقشودند ب سياسي كشور ٔهنوز بر صحنه 1981- 1980 هاي البازيگران س          
اقتصادي حزب كمونيست در لهستان كمك -به كاهش مهار سياسياو : و از يك جهت هم حق داشت انستد گورباچف لهستان مي

ها  دادن ميليون جنبشي مردمي با توان سازماناين جنبش ديگر  80 ٔدر پايان دهه ،شد تا آنجا كه به همبستگي مربوط مي .كرده بود
اي كوچك اما به لحاظ سياسي هنوز  در جبههبود كه  يآزاد ٔاكنون به معني رهبران و مشاوران اتحاديه "همبستگي". لهستاني نبود
لهستان از نيز همبستگي نقشي اساسي در گذار سياسي نه چندان قدرتمند ولي در اين قالب كوچك و . آمده بودندهم بااعتبار گرد 
  . ايفا كردحزبي  يك دمكراسي چندحزبي به  كشوري تك

را  ها  اعتصاب اما اين بار. از اعتصاب لهستان را فرا گرفتها موج جديدي  پس از افزايش دوباره قيمت 1988در آوريل           
سپس و . "ضد آن هم نيستمبر اما . من طرفدار اعتصاب نيستم ": والسا گفتها  در جريان آن اعتصاب. همبستگي سازمان نداده بود

كارگران جواني  .كندانسك كمك كارگران در گد ٔحلي براي پايان دادن به اعتصاب نه روزه اعالم آمادگي كرد كه به يافتن راه
خود را بيشتر در چشم آنان  كساني كه: نگريستند ميهاي جنبش مانند والسا "سناتور"را آغاز كرده بودند با حقارت به   كه اعتصاب

كي به اين اي از اعتصاب در كشور آغاز شد و ياروزلس چهار ماه بعد دور تازه. تا در قبال كارگران دانستند ميدر قبال دولت مسئول 
  . 80نتيجه رسيد كه نياز به كمك دارد

كاران حزبي در مقابل  محافظه. قيد و شرط با اپوزوسيون است بورو گفت كه خواستار مذاكره بي اوت، ژنرال به پوليت 26در           
ها پايان گيرند، دولت  كمك كند اعتصاب جنبشاما پنج روز بعد وزير دفاع به والسا گفت كه اگر . اين خواسته مقاومت كردند

هاي رسمي  اي تلويزيوني با رييس اتحاديه چند هفته بعد او را به مناظره. والسا موافقت كرد. م خواهد كردرا قانوني اعال همبستگي
ه خوشرويي و نرمي والسا در آن مناظر. از ميدان به در كردرقيب خود را و نرمي دعوت كردند و در آن مناظره والسا با خوشرويي 

  ! توانست متعصب و پليد باشد؟ چگونه مردي به اين خوشخويي مي: كاران حزبي بايستد به ياروزلسكي كمك كرد تا جلو محافظه
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اي به انتقاد از رويكرد سازشكارانه ياروزلسكي پرداختند وي تهديد به استعفا كرد و مكان  آيي حزبي، وقتي كه عده در يك گردهم
نمايندگان حزب و همبستگي در كاخ اميستنيكووسكي  1980فوريه  6كاران پا پس كشيدند و در  محافظه .آيي را ترك نمود گردهم

در آن مذاكرات بيست و نه نماينده از طرف حزب و بيست و . حلي براي برون رفت از بحران كشور بيابند مالقات كردند تا راه
يكي از نمايندگان حزب . از كليسا نيز به عنوان شاهد حضور داشتندنمايندگاني . شش نماينده از سوي همبستگي شركت كرده بودند

ها باشند  ناپذيرترين كرديم مصالحه هايي كه ما گمان مي در ميان نمايندگان همبستگي آن ": بعدها در مورد آن روز گفت
به اين نتيجه رسيد كه وي فردي است  هاي ميچنيك را خواند و ها كتاب ياروزلسكي بعد. "ها بودند پذيرترين ها و انعطاف ترين منطقي
81با پرنسيب كه به باورهاي خود پايبند است"

" .  
گيري در مورد  اكنون والسا، ميچنيك، بوياك، ليس، كورون و ساير پيشگامان جنبش همبستگي خود را در صف اول تصميم          

  هاي بيشتر  آزادي ،هاي آزاد كارگري اتحاديه: خود رسيد هاي آوريل همبستگي به مهمترين هدف 6در . آينده لهستان يافته بودند
ها را به سختي  همبستگي در انتخاباتي آزاد كمونيست 1989اوت  24در تاريخ . بيان و تجمع، قاضيان مستقل  و انتخابات آزاد

اد و تادئوش مازيووتسكي ها پايان د به حكومت كمونيست اوت همان سال ائتالفي پارلماني به رهبري همبستگي 24در . شكست داد
  . وزيري كشور نشاند را بر كرسي نخست

، هزاران لهستاني در مقابل كاخ 1999در سال  توافق حزب كمونيست و جنبش همبستگيدر دهمين سالگرد           
ر آن اتاق يك د. ببينند ،ناميستنيكووسكي گرد آمدند تا اتاقي را كه در آن نمايندگان حزب و همبستگي مالقات كرده بودند

آغاز  اي  آزادي او از هزاران كارخانه. كرد او اشتباه مي. "اينجا همان جايي است كه آزادي ما آغاز شد": آهن گفت كارگر سابق راه
هاي  رساني به خانواده آوري كمك مالي براي ياري هاي جمع آزادي او از مكان .اعتصاب كرده بودند 1970در سال  شده بود كه
آزادي . بودند كشيدهدست از كار  1980كارگراني آغاز شده بود كه در سال  بازادي او آ .آغاز شده بود 1976 در دانيكارگران زن
  . آغاز شده بود 80 ٔهاي زيرزميني  دهه او از روزنامه

 كليد 1989در ي ياروزلسك وقتي كه. كنندگان  به هم خورده باشد شود كه توازن قدرت بين مذاكره بخش مي مذاكرات زماني نتيجه
  . 82به هم خورده بود به نفع همبستگيالحال  في اين توازنهمبستگي داد، جنبش دست به كشور را  ٔادره
  

*  *  *  
    

 ٔهمه 1989در سال  .لهستان نبودهمبستگي در خشونت  ورد جنبش بيآ ها تنها دست پايان بخشيدن به ديكتاتوري كمونيست          
اين واقعه حتا در كشورهايي رخ داد كه اعتراض مردمي خودانگيخته و . ر اروپاي شرقي سرنگون شدندهاي كمونيستي د حكومت

هاي اوت و جنبش همبستگي و كورون و  از كارگران و اعتصاب دفاع ٔاتحاديه حزب كمونيست لهستان به احتمال بدون. نظم بود بي
در لهستان ها پايان استبداد  بخشد فقط اين نيست كه آن ها عظمت مي اين نامآنچه به . پاشيد نيز فرو مي و بوياك والنتينوويچ و والسا

ها را  كه كسي تصور سرنگون شدن كمونيست سر دادندو استقالل خودگرداني را رقم زدند بلكه اين است كه در زماني شعار 
  . كرد نمي

روزنامه و كتاب  به كمك كارگران شتافتند، ينفكران لهستانزماني برداشته شد كه روش و 70 ٔدههدر  در اين راه  اولين گام          
  كاهش مهار خود بر قدرت ش نشدند مجبور كردن رژيم به آنچه اينان موفق به انجام .پرداختندغيررسمي منتشر كردند و به تدريس 
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با . 1980هاي اوت  اعتصاب: بودخشونت گسترده و سراسري نياز  براي اين كار به يك اقدام بي. و ايجاد فضاي باز سياسي بود
دفاع از كارگران آموخته بودند، كارگران ساحل درياي بالتيك خود را به  ٔهاي مبارزاتي اتحاديه و تجربه 1970هايي كه از قيام  درس

يز مذاكره هاي درون كارخانه و پاي م بهترين وجهي در ظرف تنها چند هفته سازمان دادند، مردم را به هيجان آوردند، و كمونيست
  . كردند "سالح خلع"را 

جنبش اكنون نه تنها دولت را مجبور به پذيرش حضور خود . داد ها اميد دگرگوني مي لهستاني ٔدر آن زمان همبستگي به همه          
ادهاي مستقل داشت بلكه فضايي براي ايجاد نه نشيني وامي در جامعه كرده بود و در هر فرصتي آن را با تهديد به اعتصاب به عقب

هايش   را براي دستيابي به خواسته  خشونت چريكي بي ٔدفاع از كارگران يك مبارزه ٔاتحاديه. در كشور نيز به وجود آورده بود
هاي فراواني را براي لهستان به ارمغان  همبستگي ولي جنبشي گسترده و مردمي به راه انداخت و آزادي. سازمان داد و پيش برد

  پس از آغاز سركوبي، يك . اي آزاد و برخوردار از حقوق فردي و مدني بود كوتاهي لهستان كمونيست، جامعهبراي مدت . آورد
حكومت نظامي تالش براي سازماندهي  اوج قدرتحتا در . ادامه دادطلبي سياسي رژيم  مقابله با انحصار كوچك به نهضت زيرزميني
توانست راهي براي نجات كشتي در حال غرق   اروزلسكي كه ديگر به تنهايي نمي، ي80 ٔدر پايان دهه. پايان نيافتنهادهاي مستقل 
  . خود را رقم زد اين كار آغازِ پايان بايعني همبستگي دراز كرد و  قدرتمند غيردولتيدست ياري به سوي تنها نيروي  اقتصاد بيابد

ي عليه حكومت همبستگي بزرگترين جنبش مردمجنبش  خشونت مهاتما گاندي عليه استعمار انگليس در هند، پس از جنبش بي
استعمار  كمك گرفتن از همدستان هندي خودبا هند را يك قرن و نيم براي ها  انگليس. رفت ر به شمار مياستبدادي در يك كشو

شته د نگاه دادر مهار خوناراضيان ايزوله كردن  تطميع و لهستان را از طريقها نيز سي سال  به همين ترتيب كمونيست .كرده بودند
دولت و رفتن به سوي  اعتنايي به بي: اين روند زماني در هم شكست كه ناراضيان راه ديگري براي مقابله با سركوب يافتند. بودند
. داند هاي خود مي بخش نوشته را الهام "توان ناتوانان"يو بوياك كتاب واتسالو هاول، ناراضي چكسلواكيايي، به نام  گني زبي. ملت
به روغ اي پرد همكاري بايد در حيطهدانست چرا كه اين  مردم را نشان ضعف آنان مي هاي كمونيست به همكاري ياز رژيمن هاول

ن نبودند و ها قادر به مهار آ شد كه كمونيست موجب ايجاد فضايي مي "زندگي در راستي و با درستي"هاول از ديد . پيوست وقوع مي
   . بود "خطرناك و  پرقدرت، منحصر به فردسياسي  رتقد" يك گيري ايي براي شكلاين فضا ج
توانست به  ميحقيقت . از خواب بيدار شوند اي با ضربه كه كردند هر آن ممكن بود دروغ زندگي مي ٔآناني كه در حيطه          
83يا درگيري درون حزبييك جنبش اجتماعي يا آشوب ناگهاني "از طريق  خود را ٔچهرهسادگي 

در هشتاد سال پيش  .دهدنشان  "
قدرت را از به تدريج يك جنبش  فعاالندر ) ياگراها به زبان هندي يا ستي( "نيروي حقيقت"آفريقاي جنوبي، گاندي گفته بود كه 

خود ايجاد كرد و دولت حاضر به  ٔلخ والسا فضايي بينابيني و آزاد در كارخانه: تان چنين اتفاقي افتاددر لهس. سركوبگران مي گيرد
در ساختن  تابران جنبش را دعوت كرد و هشت سال بعد، ياروزلسكي او و والسا و ديگر ره شدبوياك مخفي . شدبا او كره مذا
كاخ  شركت داشتند به اين دليل به 1989سال نمايندگان همبستگي كه در مذاكرات . كنند او را ياريلهستان  ٔآينده

در زندگي و كار خود بودند و  نگفتهدروغ  به خودآنان  .بودند سر باز زدهناميستنيكووسكي دعوت شدند كه از همكاري با رژيم 
از به كارگيري خشونت  به اهدافشان ينان براي رسيدنامهمتر از همه اينكه  .بودند به وجود آوردهبراي ظهور حقيقت  محيطي
  . كرده بودند خودداري
ولي اگر رژيم به . "داردجدي مشكل باشد خشونت  حاصلي كه دگرگونهرگونه  يك ناراضي واقعي با": گفت هاول مي          

  ما آماده ": شد چه؟ در جريان اعتصاب اوت در گدانسك يك كارگر اعتصابي در دفتر خاطرات خود نوشت خشونت متوسل مي
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84هاي ارتشي بايستيم بوديم كه صليب بر دوش و بي سالح در مقابل تانك
" .  

گوارا ، از خشونت براي رسيدن به آزادي استفاده  هاي آزاديبخش چريكي با سمبل معروف خود، چه ضتبيستم نه ٔدر سده          
همبستگي تنها عكسي كه به وسيله  ٔدر جريان مبارزه. ها آزادي براي كسي به ارمغان نياوردند اما هيچ يك از اين جنبش. كردند

تنها نشان و . نباشيد "سازشكار"انگيزترين حرف پاپ اين بود كه  نهو فت -ها حمل شد عكس پاپ بود ها و نشست مردم در اعتراض
نه داس و  -هاي گل بود كرد، دسته ها نصب مي داد يا بر سردر كارخانه مدال افتخاري كه همبستگي به رهبران و قهرمانانش مي

  ! گل  دسته: چكش، مشت گره شده يا عكس اسلحه
ولي خوار شمردن مهمترين سالح آنان يعني خشونت چندان آسان نيست، به ويژه وقتي . تخوار شمردن ديكتاتورها آسان اس          

كارگران . مبارزاتي است ٔ ترين و موثرترين شيوه بخش استفاده نكردن از خشونت اما نتيجه. كه آماج اين خشونت خود شما باشيد
  اگر همبستگي، همانگونه كه برژنف . نبرده بودندسودي  1976و  1970لهستاني از به آتش كشيدن مركزهاي حزب كمونيست در 

سياسي كشور را به قتل و رهبران  داده بودهاي ترور تشكيل  دسته 1981بوياك پس از سركوب  يا اسلحه داشتانبار  ،خواست مي
سياسي هستند كنار كاران در حزب را كه معتقد بودند رهبران همبستگي مشتي جاني  توانست محافظه ، آيا ياروزلسكي ميرسانده بود

  . " ،كاريد كه مي درويد مي را آنچه" :گفت بزند؟ گاندي به هموطنانش مي
اما دست كم  -را تشخيص داد 1980در جريان اعتصاب اهميت خوددراي از به كارگيري خشونت شد  نمي نگاه اولشايد در           
ستان و در واقع دانستند كه مردم له سازي لنين مي كشتي ٔارخانهكارگران ك. به سادگي حدس زدشد عواقب استفاده از خشونت را  مي

او  ه بودي كردهاي آنان خوددار خواستهتمام و كمال اگر وقتي كه رييس كارخانه از پذيرش  .آنان را زير نظر دارند جهان حركات
به نمايندگان  از يورش پليسپس  يا اگرآشد؟  مي كارگران، آيا رژيم حاضر به مذاكره با انداخته بودند خيابانو در  زده كتك را

، اين احتمال وجود نداشت كه بالفاصله در كشور حكومت به پليس كرده بودندحمله به مردم را تحريك فعاالن  دهقانان در بيدگوژ،
   پوش كشور در چشمان مردم مشروعيت يابند؟  نظامي اعالم شود و رهبران اونيفورم

 خشونت مبارزه هاي بي اده از شيوهبه جاي استف همبستگي، اگر. كنند تمام ميبا ننگ معمولن  ندآغاز ميخشونت  آناني كه با          
جنگيد چنين در چشم مردم  كه با آن مي يرژيم يافت و آيا هرگز نزد مردم چنين ارزشي مي به گلوله و خون توسل جسته بود، آيا

. جنبش همبستگي بود جهان ازپشتيباني  نمادكه در واقع  ح نوبل را بردجايزه صل 1983لح والسا در سال  ارزش ميشد؟ خوار و بي
تا در مورد آينده لهستان مذاكره كنند به  نشستند ناميستنيكووسكي چوبي كاخبزرگ پشت ميز  1989در سال ايندگاني كه نم

 رهبرانآينده داشتند نه  سوي رو بهدر آن مقطع اين رهبران جنبش همبستگي و مردم بودند كه . مسئوليت تاريخي خود آگاه بودند
نچه رژيم آ .گرفت ميقدرت  داشت شده بود و حاال دوباره ضعيفگرفته و بعد قدرت جنبش ابتدا  ،مبارزه سال 20در ظرف . رژيم

يگر يكداين اعتراض در هر كليسايي كه مخالفان در آن . بود مردم مدني اعتراضي گسترده وبلكه  را به زانو درآورد خشونت نبود
داده اي كه عضوي از اعضاي جنبش را پناه  هر خانه واي كه در آن كارگران اعتصاب كرده بودند  ، هر كارخانهكردند ميمالقات را 
   . داد خود را نشان مينمود داشت و  ،بود

 ٔبه خانواده كه رژيمي را به چالش خوانده بود ،همبستگي، جنبش كاشتن گل آزادي در خاك لهستان كمونيستي براي           
هاي پول پوت در كامبوج،  عام ا قتلتبه وسيله استالين در شوروي ها  كوالك نابودياز . تعلق داشتاستبدادهاي مدرن مرگبارترين 

 استالين و يخوي هاي لهستاني به درنده كمونيست. شده بودندهاي اوليه آن قرباني  آل و يا در راه ايدهكمونيسم نام ها نفر به  ميليون
  .نبودبراي ناراضيان جاي مناسب و مطبوعي چندان هايشان  پوت نبودند، اما زندان پول
  

53  



اي به دست آورد،  هاي مشخص و دقيقي تعيين كرد، پشتيباني مردمي گسترده براي مقابله با استبداد رژيم، همبستگي هدف          
ها را با  همبستگي اين موفقيت. آوري نمود هاي مالي جمع كمك كليساي كاتوليك را همراه و حامي خود كرد و از خارج از كشور

سابقه و موثر از  بي ٔو استفاده -كرد تر مي يعني همان كاري كه حريف را در سركوب خشن -  كارگيري خشونت اجتناب از به
براي مقابله با حكومت  اش آمادگي تنها ضعف جنبش در طول مبارزه، عدم. اعتصاب و سازماندهي نهادهاي مستقل، به دست آورد

  . نظامي بود
با اين وجود چيزي را . اطالع بود پرشور مردم براي استقالل بي ٔگذشت و مبارزه برژنف از آنچه كه به واقع در لهستان مي          

  . همبستگي قلب امپراطوري او را نشانه رفته است "تفنگ"دانست كه  او مي: درست دريافته بود
از ديد جنبش، هدف، .  گرفت هاي دولتي را ناديده  نامه ها و بخش مبستگي رهبري حزب را نپذيرفت و حكمجنبش ه          
  جنبش اين جسارت را داشت كه . هايش بود، نه جلب رضايت دولت و مقام بايست جلب رضايت و تامين رفاه شهروندان لهستاني  مي

جنبش . المللي تهديد كند بينرسوايي بست سياسي و  مرج اقتصادي، بن هرج و را به دولت هاي خود  هدفبراي تحقق بخشيدن به 
عمل كرده بود به  اگر برعكس اين. به يك كمونيست آسيبي برساند، از تخت به زير كشيد حتا آنكه  بي ،كمونيسم را همبستگي

  . رسيد احتمال هرگز به قدرت نمي
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هاي اين  با به كارگيري درس. گويند مي  شان در اين كتاب آمده از پيروزي حقيقت بر دروغ، عشق بر شر و زندگي بر مرگ وقايعي كه شرح"
تر و  امن بيست و يكم را جهاني آزادتر، ٔتوانند به استبداد و سركوب پايان بخشيده و جهان سده خشونت مي هاي بي كتاب، مبارزان جنبش

."تر كنند انساني  
، رييس جمهور پيشين آمريكاجيمي كارتر  

 
خشونت  اي در مورد سودمندي و اهميت مبارزه بي كننده نوشت و تاثيرگذار داليل قاطع و قانع پيتر آكرمن و جك دو وال در اين كتاب خوش "

و در راه عملي   اند كه به اهدافي جز منفعت شخصي خود انديشيده ساختهدهند كه چگونه تاريخ را مردان و زناني  آنان توضيح مي...دهند ارايه مي
."كنم آيد توصيه مي تفنگ بيرون مئ كنند قدرت از لوله كساني كه گمان مي ٔمن خواندن اين كتاب را به همه...اند ها پيكار كرده كردن آن  

كين، سناتور آمريكايي جان مك  
  

كار، به توضيح اين نكته  كهنه ٔنويسنده ،آيد، و جك دو وال خشونت به شمار مي مبارزه بي ٔ ر زمينهدر اين كتاب، پيتر آكرمن، كه مرجعي د
ها، شكست دادن كودتاها و  خشونت براي سرنگون كردن ديكتاتوري بي ٔهاي مردمي از مبارزه گذشته جنبش ٔپردازند كه چگونه در يك سده مي

پردازد و به  ترين نقاط جهان مي اين كتاب به شرح وقايع در برخي  از دورترين و بحراني. ندا استحكام بخشيدن به حقوق بشر استفاده كرده
هاي  رژيم)   مانند عدم همكاري، اعتصاب، بايكوت و نافرماني مدني(خشونت  ها و ابزار مبارزه بي دهد كه چگونه شيوه روشني توضيح مي
. آورد مي كرده و به زانو در هاي قدرت رحم را ناتوان از مهار اهرم استبدادي و بي  

 
اعمالي همچون مقاومت (اند  العاده زده دهد كه چگونه مردم عادي براي پايان بخشيدن به استبداد دست به اعمالي خارق نشان ميتر  نيرويي قوي
مدني مردم شيلي براي سرنگون ٔ ارزهجنبش همبستگي عليه رژيم  كمونيستي در لهستان،  و مب ٔها در برابر نازيان، پيكار پيروزمندانه دانماركي

خشونت همچنان در سرتاسر جهان، از بالكان گرفته تا برمه، ادامه دارد و هر روز  بي ٔمبارزه). آن كشور ٔكردن رژيم ديكتاتوري و وابسته
. آفريند هاي بيشتري در مي دگرگوني  

  
جنبش مدني در ٔ پوستي  كه موتور محركه ما گاندي،لخ والسا، فعاالن سياهاي مانند مهات هاي برجسته مملو از شرح زندگي شخصيتتر  نيرويي قوي

اين كتاب اكنون همراه با مستندي تلويزيوني در مورد (آمريكاي دهه پنجاه و شصت بودند و مادران  ناراضيان ناپديدشده در آرژانتين است 
).خشونت در بازار موجود مي باشد بي ٔمبارزه  

 
گويد و به  انديشند، اين كتاب نيازي اساسي را پاسخ مي هنوز به خشونت به مثابه ابزار دگرگوني سياسي و اجتماعي مياي كه بسياري  در دوره

. توان بدون استفاده از خشونت به آزادي و عدالت رسيد دهد كه چگونه مي روشني نشان مي  
   

المللي از  روابط بين  او داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته. تاس تر نيرويي قويتدوينگر و رايزن سريال مستند تلويزيوني  پيتر آكرمن
. آكرمن اكنون مدير هيئت سرپرستان اين مدرسه است. قانون و ديپلماسي فلچر در دانشگاه توفتز است ٔمدرسه  

 
هايي از قبيل پي  تلويزيوني با شبكه هاي تنظيم و بسط برنامه ٔاو در زمينه. است تر نيرويي قوي، مدير توليد سريال مستند تلويزيوني جك دووال

شركتي دانشگاه شيكاگو،  تلويزيوني وتا و مدير روابط بين  دووال پيش از اين نايب رييس شبكه. بي اس و لرنينگ چنل همكاري  كرده است
. نويس سياسي و مامور ضداطالعاتي بوده است سخنراني  

 
   .آمريكا به چاپ رسيده است ٔاب در ايالت متحدهاين كت. كانسپت آرت ٔطرح و تصوير روي جلد به وسيله


