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گزارش به کارگران و فعالين جنبش چپ ايران

هم زمان با خيزش  88مردم تحت ستم سی ساله رژيم سرمايهداری جمهوری اسالمی
ايران ،در شهر فرانکفورت به دعوت عده ا ی از فعالين چپ شهر ،نشستی با شرکت
بيش از  06نفر از فعالين با گرايشات مختلف نظری در آستای دانشگاه فرانکفورت
برگزار شد؛ در واقع می توان گفت اين نشست ،يک مجمع عمومی از فعالين شهر
بود.
در اين نشست بحث حول چه گونگی شرکت فعالين شهرهای فرانکفورت ،ماينز و
دارم اشتات در جنبش جاری و بر پايی تظاهرات در حمايت از اعتراضات مردم
ايران که عليه سی سال جنايت ،فقر ،تبعيد ،زندان ،شکنجه ،اعدام ،تبعيض و استبداد
بپاخواسته بودند ،صورت گرفت.
حاصل اين بحث و گفتگو دو نظر کامال متفاوت با دو نگاه مختلف بود .نگاه اول
مطرح میکرد که « :ما بايد در اين جنبش بدون هويت مشخص با حمايت از جنبش
جاری (سبز) شرکت کنيم»؛ در واقع يک همه باهمِ بدون هويت ،تحت لوای پرچم سبز
بود و توجيه ظاهری اين نگاه اين بود که نبايستی در جنبش جاری تفرقه بياندازيم و
بايد همه را تحت لوای جنبش سبز به رهبری موسوی و اصالح طلبان هدايت کنيم تا
حرکتی يک پارچه با وحدت شکل گيرد .اين نگاه مطرح می ساخت که اگر ما هويت
چپ را برمال کنيم اينان (اصالحطلبان) از ما خواهند رميد و جنبش دچار تفرقه
خواهد شد .حاميان اين نگاه بطورمشخص نام پيشنهادی برای اين حرکت
درفرانکفورت را "کميته برگزاری تظاهرات فرانکفورت" مطرح کردند.

بدون يک تشکل شورايی مستقل از دولت و احزاب ،کارگران به
هيچ درجه ای از آزادی نخواهند رسيد !
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گزارش به کارگران و فعالين جنبش چپ ايران
در مقابل اين خط فکری ،نگاه دوم قرار داشت که اين سوال را مطرح مینمود که اگر
اين جنبش دعوی آزادیخواهانه دارد ،چرا نبايد از همان ابتدا هويت افراد و جريانات
سياسی را بهرسميت بشناسد؟! چرا میخواهيد سال  75که همه را تحت لوای «مبارزه
با امپرياليسم و سگ زنجيری آن يعنی شاه» ،به زير يک پرچم کشيد ،تکرار کنيد؛ اين
يعنی يک سرنگونی فراطبقاتی بدون تعيين هويت افراد و جريانات سياسی و بدون
طرح مطالبات و خواستههای مشخص طبقاتی.
نگاه دوم مطرح می ساخت که اين انحاللطلبی است ودر نهايت دوباره به بازتوليد
استبداد خواهد انجاميد؛ همچنين مطرح میکرد ،همين اصالحطلبان که امروز در
موضع اپوزسيون قرار گرفته اند هنوز به کشتارهای اوايل انقالب و دهه شصت،
بهخصوص کشتار زندانيان سياسی در تابستان  75که آنان خود بخشی از حاکميت
بودند ،پاسخ نداده اند و اينان خود بنيانگذار بسياری از قوانين ضدکارگری و استبدادی
بودهاند.
در نتيجه ،اين نگاه بيان مینمود که هر کس حق دارد با هويت مشخص و پرچم خود و
با طرح شعارها و خواستههای طبقاتی خود وارد جنبش شود و اگر ما می خواهيم
آزادی را در جامعه ايران نهادينه کنيم ،ازهمين ابتدا بايد با به رسميت شناختن هويت
افراد و جريانات سياسی آنرا تثبيت کنيم تا در جامعه نيز نهادينه شود.
نامی را که اين نگاه مطرح کرد "کميته برگزاری تظاهرات ـ فعالين کارگری ـ
سوسياليستی" بود.
به پيشنهاد يکی از فعالين شهرفرانکفورت که از نگاه اول جانبداری میکرد ،قرار بر
رایگيری شد ،که نتيجه رایگيری در تاييد نگاه دوم بود ،اما همين دوست گرامی از
پذيرش نتيجه رایگيری خودداری نموده .در نتيجه طرفداران نگاه دوم پذيرفتند که هر
دو نام در زير اطالعيهها آورده شود و قرار بر برگزاری يک تظاهرات در شهر
فرانکفورت گذاشته شد،
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اين تظاهرات با موفقيت و با تعداد کثيری از ايرانيان ساکن شهرهای فرانکفورت،
ماينز و دارماشتات برگزار گرديد.
متن اطالعيه منتشر شده در اين تظاهرات:
««««»»»»»

فراخوان به تظاهرات
در سپهر جامعهی ايران ولولهای برپاست!
شور و شوقهای جديد جامعه به صحنه آمدهاند.
استبداد ،مقاومت توده های وسيع مردم را ايجاب می کند و اين ماهيت حقيقت است که با فرا
رسيدن زمان آن ،خود را به زور آشکار می سازد .طبقات اجتماعی برای شکل دادن تاريخ و
آغازی جديد به پا خاستهاند.
اما بدون فرارفت از جمهوری اسالمی ،جنبش های اجتماعی ،نظير جنبش کارگری ،زنان،
دانشجويان ،جوانان و در نهايت توده های مردم به آزادی دست نخواهند يافت.
نگذاريم سرنگونی کليت رژيم جمهوری اسالمی در زد و بندهای درون حکومتی به محاق ترديد
فرورود.
اجتماع آزاد يعنی بدون شکنجه و زندانی سياسی ،يعنی آزادی تشکل ،يعنی محو هرگونه تبعيض
و تمايز ميان زن و مرد ،يعنی جدائی دين از دولت ،يعنی آزادی انديشه و بيان ،آزادی نشر و ...
يعنی محو استثمار انسان ازانسان .در مبارزه برای دستيابی به اهداف انسانی و همبستگی با
مبارزات آزادیخواهانه مردم ايران به تظاهرات روز شنبه  06يونی به پيونديد.
زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم
زمان  :شنبه  06يونی  ،0662ساعت  11مکان  :فرانکفورت
راهپيمايی از Hees.Rundfunk- Bertramwieseبطرف کنسولگری جمهوری اسالمی
برگزار کنندگان:
کميته برگزاری تظاهرات فرانکفورت
کميته برگزاری تظاهرات ـ فعالين کارگری ـ سوسياليستی
سا عت و محل حرکت از ماينز  :ساعت Vor dem Martin Luther King Center , gegenüber ِ 16
Parkplatz ( ,60 den Mainz

لينک فيلم تظاهرات در يوتوب:
http://www.youtube.com/watch?v=AByHlQjdDKM
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در جلسه هفته پس از تظاهرات که برای بررسی تظاهرات و بحث و گفتگو در مورد
روند حرکتهای آتی انجام گرفت ،مطرحکنندگان نگاه اول در جلسه حضور نيافتند و
پس از پرس و جو از آنان اظهار نمودند که ما فقط برای همان يک بار با شما توافق
کرده بوديم.
از اينجا بود که کميته فعالين کارگری سوسياليستی در تقابل با خط انحاللطلبی برخی
از جريانات و محافل چپ  ،در حمايت از مبارزات بر حق مردم به ستوه آمده از سی
سال حاکميت رژيم سرمايهداری جمهوری اسالمی ايران شکل گرفت.
ازاينجا به بعد کميته فعالين به تنهايی و با همياری کسانی که در آن حضور داشتند،
توانست آکسيونها ی موفقی را در سطح شهر فرانکفورت برگزار کند ،که می توان به
اسناد آن در يوتوب http://www.youtube.com/user/KKFSF
و همچنين سايت رسمی آن  /http://kkfsf.wordpress.comمراجعه کرد .کميته
برای سهولت ثبت سايت در يوتوب و وردپرس خود را به اختصار  kkfsfناميد.
از همان ابتدا ،تصويب شد که کميته بهصورت شورايی و با يک گفتمان شفاف کارهای
خود را پيش برده و هيچ يک از اعضای آن ارجحيتی نسبت به ديگری ندارد .عضو
فالن تشکل و يا حزبی بودن ،هيچ امتيازی برای کسی نيست و افراد نماينده خود
میباشند و نه تشکلها و گروهها .از طرف ديگر قرار بر اين شد که کارها بهصورت
داوطلبانه و در يک سيستم چرخشی انجام گيرد ،مسئوليتها موردی و فقط برای آن
برنامه خاص بوده و در واقع جلسات کميته ترکيبی از يک مجمع عمومی و کار
شورايی باشد .همچنين قرار بر اين شد که کمک مالی از طرف خود اعضای کميته و
يا با چرخاندن صندوق کمک مالی در آکسيونها و سمينارها تامين گردد و کمک مالی
دوستان و يا اشخاص هيچ امتيازی برای کمکدهنده به وجود نمیآورد.
بعد از برگزاری چند تظاهرات و آکسيون و سمينار بهعلت درج مطلب ناحقی در
سايت حزب کمونيست کارگری که تظاهرات را به نام حزب خود درج کرده بودند ،در
جلسه با طرح سوال از سوی چند تن از فعالين کميته ،پاسخ داده شد که يکی از
هواداران حزب خبر را به اشتباه ارسال کرده است و تصيح خواهد شد.
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متاسفانه نه تنها آن خبر تصيح نگرديد ،بلکه دوباره به شکلی ديگر تکرار شد و وقتتتی
با اين دوستان سر اين مسئله برخورد صورت گرفت ،خود را از کميته بيترون کشتيتده
و همکاری خود را با کميته قطع کردند .به مرور تعداد ديگری از دوستان ،هتمتکتاری
خود با کميته را به داليل مختلفی قطع کردند.
از اين به بعد کميته بايد بار بسياری از وظايف عملی و تئوريک را به تنهايی بر دوش
میکشيد ،که البته توانست به خوبی از عهده اين کار برآيد (برای ديدن اين فتعتالتيتتهتا
میتوانيد به يوتوب و وردپرس مراجعه کنيد) ؛ برگزاری جشتن نتوروز بترای تتامتيتن
هزينه های مالی ،تهيه وسايل مورد نياز مانند بلنتد گتو ،چتادر ،متيتکتروفتون ،دستتتگتاه
موتور برق ،تهيه پوستر و پالکاردهای مختلف ،و از همه مهمتتتر پترداختت هتزيتنتهی
سفر افرادی که به عنوان سخنران مدعو در سمينارهای مختتتلتف شترکتت متی نتمتودنتد.
الزم به ذکر است که گاهی ،بعضتی از رفتقتای دعتوتشتده از گترفتتتن هتزيتنته ستفتر
خودداری کرده و آنرا بهعنوان کمک مالی به کميته برمیگرداند.
در طی اين دوران بارها از جانب رفقايی در شهرهای ديگر پيشنهاد همکاریهای
مشترک با کميته داده شد ،از جمله فعالين چپ شهرهای کلن و استکهلم ،که با استقبال
ما به اين پيشنهادها پاسخ مثبت داديم .به مرور زمان و با فروکش کردن خيزش جنبش
مردم ايران حال و هوای شهر عوض شده و برخی از دوستان نيز ديگر از حضور
در جلسات خوداری کردند و وقتی سوال میشد چرا به جلسه نمیآيد ،بيان میکردند:
کار دارم ،وقت ندارم ،حرکت فعال افت پيدا کرده ،اگر شروع شود ما دوباره میآييم؛
و يا اختالفاتی با بعضی از دوستان در کميته پيدا کرده ،آنرا بهانه نيامدن کردند که
اينجا جا دارد از اين دوستان سوال شود اگر شما کميته را دستآورد مبارزاتی خود
می دانيد ،به چه دليل بايد به صرف اختالف با يک دوست آنرا ترک کنيد؟ کميته که
ميراث خانوادگی کسی نبوده و نيست که بخواهد برای خود امتيازی قايل باشد ،اساسا
کميته تاکنون از سازمان و تشکل شدن خودداری کرده و خود را يک ظرف آزاد از
جمع فعالين کارگری وسوسياليستی شهر فرانکفورت میداند که برای گرفتن
سرنوشت خويش در دستان خود دور هم جمع شده ،با کار شورايی و براساس خرد
جمعی فعاليت میکند.
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در ادامه فعاليت ،بارها از جانب دوستان سابقی که با کميته همکاری میکردند
درخواست برگزاری جلسات مشترک برای همکاریهای موردی شدند ،که اکثر جلسات
به علت عدم تفاهم و دستنيافتن به يک درک مشترک به سرانجام نرسيد .يکی از نقاط
گرهای برای ما اين مسئله بوده و هست که کميته ما با احزاب و سازمانها کار مشترک
نمیکند؛ يعنی ما با افراد بهعنوان افراد حقيقی حاضر به همکاری هستيم ،اما نه
بهعنوان نمايندگان احزاب و سازمانها .از طرف ديگر ،ما خود را نماينده کسی و يا
جريانی نمیدانيم که بخواهيم ساير نقاط دنيا را از اينجا هدايت کنيم؛ ما صرفا خود را
افرادی میدانيم که میخواهند سرنوشت خويش را خود بهدست گيرند و با هويت مستقل
و انسانی خود در چهارچوبهای تعيينشده برای طبقه خود فعاليت کند .اين چهارچوب
ها عبارتند از:
 - 1اعتقاد به رهايی انسان با برقراری سوسياليسم.
2

 -اعتقاد به سرنگونی رژيم سرمايهداری جمهوری اسالمی ايران بهعنوان يکی از

موانع رهايی انسان که اين سرنگونی بايد بهدست کارگران و مردم تحت ستم انجام
گيرد.
 3ـ تعلق طبقاتی به طبقه کارگر ايران و جهان بهعنوان تنها طبقه انقالبی که قادر است
بانفی مالکيت خصوصی ونظام بردهگی مزدی وبا درهم کوبيدن ماشين دولتی
سرمايه داری ،آزادی واقعی انسان را به مفهوم بازگرداندن اختيار به دست انسان تحقق
بخشد.
 4ـ کار شورايی براساس گفتمان آزاد و تصميمگيری جمعی در جلسات هفتگی کميته که
بهصورت آزاد برگزار میشود.
 7ـ پشتيبانی از جنبش کارگری ايران و جهان و حمايت از فعالين کارگری ايران
بهخصوص فعالين زندانی.
 7ـ فعاليت در محل زندگی با شرکت در تظاهراتها ،مجامع آلمانی که مواضع انقالبی
و ضدسرمايهداری دارند ،بهخصوص شرکت در آکسيونهای اول ماه مه با برپا کردن
چادر کميته در مرکز شهر فرانکفورت همگام با ساير نيروها و شرکتکنندگان .
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ـ اعتقاد به سيستم شورايی و کنترل مکان کار و محلهای زندگی توسط شوراهايی که

از پايين بهصورت خودسازمانی بهعنوان تنها نهاد ادارهکننده جامعه توسط شهروندان
انتخاب و انفصال میگردند.
اما اعم فعاليتهای ما براساس توانمان:
 – 1برگزاری جلسات هفتگی حضوری با تعين وقت مشخص و مسئول جلسه که گردشی
میباشد و به هر رفيقی وقت بهطور مساوی داده می شود تا نظرات خود را بيان نمايد و
در انتهای مباحث يا به يک تفافق جمعی رسيده و يا با رایگيری در صورتی که مخالفتی
نباشد تصميمگيری میکنيم؛ در اين تصميمگيری ها هيچ اجباری برای رفيق و يا رفقايی
که در اقليت قرار گرفتها ند ،وجود ندارد که حتما بايستی تصميم گرفتهشده را اجرا کنند؛
يعنی کميته حق تحميل و اجبار نمودن نظر و يا تصميمی را به فعالين کميته ندارد ،حتی
اگر آن شخص يک نفر باشد.
 – 2برگزاری آکسيون در مرکز شهر به مناسبتهای مختلف (لغو کار کودکان بهعنوان
بخشی از طبقه کارگر جهانی ،لغو مجازات اعدام بهعنوان يکی از مطالبات پايه ای
جنبش کارگری ايران ،آزادی زندانيان سياسی و فعالين کارگری ،اعتراض به
تخريبهای زيستمحيطی تحت سياستهای رژيم سرمايهداری جمهوری اسالمی و .)...
 – 3برگزاری جلسات بحث و گفتگو به صورت ماهيانه در سطح شهر فرانکفورت با
شرکت فعالين شهر برای تبادل نظر و همفکری جهت باال بردن شناخت خود از مسائل
روز.
 – 4برگزاری سمينار به مناسبتهای مختلف با دعوت از صاحبنظران و پژوهشگران
جنبشهای اجتماعی بهخصوص جنبش کارگری بهمنظور باال بردن توان تئوريک جنبش
کارگری ايران.
 – 7فيلمبرداری از سمينارها و آکسيونها برای اطالعرسانی از طريق دنيای مجازی و
تاثيرگذاری بر افکار عمومی که امروزه به وسيله مديای جهانی و دنيای مجازی تحت
سيطره بورژوازی جهانی قرار گرفته است.
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– چاپ پوستر و اعالميه و نشر برای بيان اهداف و برمال کردن جناياتی که عليه

بشريت امروز توسط سرمايهداری و دولتهای آن اعمال میشود.
 – 5راهاندازی سايتهای انترنتی بهخصوص صفحه فيسبوک کميته بهعنوان يکی از
وسايل ارتباطی با دنيای بيرون برای اطالعرسانی و تبادل افکار.
 – 8تهيه آرم برای کميته بهعنوان نشانی از اتحاد و يگانگی زنان و مردان کار برعليه
سرمايه با پرچم سرخ؛ اين نشان کارگران بهخون خفته کمون پاريس و همه کارگرانی
است که در طول تاريخ سرمايهداری به دست جالدن و مزدوران سرمايه به خون
خفتند.
در خاتمه يادآور میشويم ،کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت رفيقانه و
خالصانه از همه فعالين کارگر ،کمونيست و سوسياليست که خود را جزيی از طبقه
کارگر جهانی میدانند ،دعوت میکند تا در اين راه همگام و هم يار هم باشيم،
بخصوص از رفقايی که در سابق همدوش هم بوديم میخواهيم که دوباره به جمع کميته
بازگردند تا دوباره با برآمدن شرايط جديد بتوانيم گامهای استوارتری را در راه منافع
طبقاتی خود برداريم؛ از هم اکنون دست همه رفقا را به گرمی میفشاريم.

152/222/13

بدون يک تشکل شورايی مستقل از دولت و
احزاب کارگران به هيچ درجه ای از آزادی
نخواهند رسيد !
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بحرانها بروز تضادها هستند
به جای مقدمه
درون يک واقعيت عينی طبقاتی ،که حاصل سوخت و سازهای مناسبات طبقاتی است،
تحوالت از هيچ پديد نمیآيند و يا از بطن ايده ای که خود را ايجاد میکند ناشی
نمیشوند ،بلکه از درون و بهعنوان آنتیتز تکامل شرايط موجود که به ارث رسيدهاند،
ظهور میکنند .همين طور از تقابل تضادهايی که مبارزه طبقاتی جامعه ايران را بروز
میدهند و نيز بهدليل حضور تناقضات تاريخی و گرهخوردگی در انکشافنايافتگی
تضادها ،هيچکدام در بروز خويش پيشفرضهای استقرار خود را نمايان نمیکنند ،به
همين خاطر است که جامعه بر سر سادهترين چرخشها و دگرگونیها دچار چنان
تکانههايی می شود که برای ادامه توسعه و پيشروی خويش نمیتواند پيشفرضهای
آتی خود را برای آفريدن اندام های جديد که هنوز فاقد آن میباشد ،زمينههای مناسبی
را ايجاد نمايد .در چنين شرايطی است که مبارزات اجتماعی ـ طبقاتی هربار دچار
اغتشاش و بحران میگردند .اما در هر صورت ،چون مبارزه طبقاتی حاصل
تضادهايی است که ريشه کل حرکت حيات اجتماعی را بهوجود میآورد ،ضرورتا
نيروهای درگير آن بايستی آنرا درک کرده و تاب بياورند.

موقعيت کنونی
شرايط جامعه ايران زير حاکمیت نظام استبدادی سرمايه به شدت بحرانی است.
اقتصاد ورشکسته و تحريمشده ،چندپارهگی قدرت سیاسیِ از مشروعیتافتاده ،انزوای
همه جانبه منطقه ای ـ جهانی ،فروپاشی يگانه هژمونی سیاسی جانبدار به واسطه
سرنگونی قريب الوقوع رژيم بشار اسد در سوريه ،دوری گزيدن بسیاری از جريانات
اسالمی منطقه از حلقه مشروعیت بخشی به رژيم جمهوری اسالمی ،شکست
فضاحتبار هدفمند ساختن يارانه ها ،تهديدات چندجانبه نظامی خارجی و تشديد بحران
نظام جهانی سرمايه و تاثیرات شکننده آن بر بحران مناسبات و روابط اقتصاد رژيم
جمهوری اسالمی،عدم توانايی و ظرفیتهای
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بازسازی صنايع توليدی ،گسترش اعتتراضتات اجتتتمتاعتی بته ويتژه کتارگتری ،تشتديتد
اختالس و دزدی و انتقال سرمتايته هتای نتقتديتنته ارزی بته ختارج از کشتور در ستيتر
فروشکنی حاکميت رژيم توسط عوامل در قدرت و سردرگمی برای بازستازی آرايتش
نظام سياسی اين رژيم ،اين رژيم را در بن بست وجودی قرار داده است .اين وضعيت
و شرايط ،تمامی جامعه را در برابر اين پرسش قرار داده است کته :آيتا بترای هستتتی
رژيم جمهوری اسالمی قدرت ابقاء و حفظ حاکميت باقی مانده است؟
سران حاکم خود بر اين موقعيت فروپاشنده آگاه بوده و حتی بترختی از ايتن ستران در
تالش هستند در صورت امکان رفع حصار ختانتگتی از "ختس و ختاشتاک و جتريتان
فتنه"[موسوی ـ کروبی] صورت پذيرد ،شايد که نيازمند دولت انتقالی آنان باشند .تنتهتا
آلترناتيو و تکيهگاه حفتظ قتدرت ستيتاستی ايتنتک تتوستل بته سترکتوب نتظتامتی "ستپتاه
پاسداران" میباشد .از سوی ديگر ،قدرتهای نظام سياسی جهان سرمايته داری بترای
نظم بخشيدن به جهان آشوبزده و در پتاستخ بته ختودگستتتری ابتعتاد بتحتران جتهتانتی
سرمايه ،تالش میکنند برای جلوگيری از انقالبات و شتورش هتای اجتتتمتاعتی در اثتر
بحرانهای توليدی ،مالی ،بانکی ،بيکاری و جتابتجتايتی هتا و متهتاجترت هتای گستتترده
انسانی در سطح جهان ،آرايش سياسی ـ امنيتی منطقهای و جهتانتی را زيتر هتژمتونتی
خود درآورند .تنها پاسخ به اين بحرانها ،ايجاد جنگهای بیسرانجتام ،دامتن زدن بته
تحرکات ضدانقالب اجتماعی ،خلق آلترناتيوهای شبهجتنتبتشتی در متنتاطتقتی کته شتدت
بحران ها فزاينده است ،نظير قاره آفريقا ،کشورهای آسيايتی از جتملته ايتران و شترق
اروپا میباشد.
برای حفظ مناسبات سرمايهداری ،متتتعتاقتب بتا سترنتگتونتی ستلتطتنتت پتهتلتوی ،رژيتم
ايدئولوژيک جمهوری اسالمی که حاصل دوران جهان دوقطبی سده پيشيتن در بترابتر
آلترناتيو راديکال و اوجگيری مبارزات طبقاتی بر اثر انقالب شتکتستت ختورده ٧٥٣١
می باشد ،از بدو به قدرت رسيدن برای حفظ بقاء خويش تاکنون با تتنتاقضتات بستيتاری
روبرو بوده که آنرا در رسيدن به يک توافق منطتقته ای ـت جتهتانتی بتا نتظتام ستيتاستی
دولتهای جهان ،در بن بست قرار داده است .به همين دلتيتل نتيتز ،کشتورهتای جتهتان
سرمايهداری که بالفاصله بعد از قدرتيابی جمهوری اسالمی حاکميت آنرا بهرسميت
شناختند ،به مرور به دليل همين تناقضات درونی از جتبتهته ستيتاستی ايتن رژيتم کتنتاره
جستهاند.
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اين فاصله تاکنون ،ضمن حمايت از موقعيت امنيتی و بازسازی روابتط و متنتاستبتات
سرمايهدارانه توسط رژيم جمهوری اسالمی با تتنتش هتا و کتش و قتوس هتای زيتادی
مواجه بوده است؛ به ويژه از آنجا که متوقتعتيتت ستيتاستی امتنتيتتتی آن رژيتم بتا دولتت
نژادپرست اسرائيل به ثبات پايداری دست نيافته ،و همچنين تالش رژيم در دستيافتن
به انرژی هسته ای و سالح اتتمتی ،رستيتدن بته هترگتونته تتوافتق استتتراتتژيتک متيتان
جمهوری اسالمی با بسياری از کشورهای متروپل را مانع گرديده و متنتافشتات متيتان
طرفين را تشديد نموده است.
ضدامپرياليسم به جای مبارزات ضدسرمايهداری
نظام جهانی ـ تاريخی مناسبات سرمايه داری در اوايل ستده بتيتستتتم ،نتختستت بتهطتور
نظری با مفاهيم اقتصادی ـ سياسی به "امپرياليسم" تشخّتص يتافتت ،کته از يتک ستو
بهخاطر اعمال هژمونی سلطهگرانه و از سوی ديگر به دليل سيتاستتهتای اقتتتصتادی
روابط و مناسبات توليدی سرمايه در اشکال "صدور سرمايه" ،سياستهای مبارزات
جنبشهای اجتماعی را در عمدهگی خويش معطوف به ماهيت تضادهای طبقتاتتی ،نته
در جايگاه درونی اين مناسبات اجتماعی و روابط توليدی ،بلکه در حوزههای بيرونی
چشمانداز بخشيد .مبارزات اجتماعی ـ طبقاتی و جنبش چپ و کارگری جامتعته ايتران
نيز در کليت خود متاثر از اين ديدگاه کمينترنی ،سمتيابتی ختود را از ايتن گترايتش
میگيرد .به همين سبب ،متنتهتای دوران کتوتتاه شتکتلگتيتری نتختستتتيتن حتزب "چتپ
کمونيستی" در ايران ،کليت چپ از بدو تشکتيتل "حتزب تتوده" ،افتقهتای نتظتری و
عملی خود را در مبارزات "ضدامپرياليستی و دمکراتيک" تعريف نمتوده و بتهويتژه
"رژيم"های حاکم بر جامعه را در وابستگی به "امپرياليسم سترکترده" تتلتقتی کترده و
مبارزات اجتماعی ـ طتبتقتاتتی را نتيتز در متبتارزات "ضتداستتتبتدادی" و بتا شترکتت
"تودههای جتامتعته" تتئتوريتزه متینتمتايتد .تتلتقتی از متبتارزات "ضتدامتپتريتالتيتستتتی و
دمکراتيک" در دوران انقالب  ٧٥٣١و تتا پتاستی از آن هتمچتنتان افتقهتای کتلتيتت
جريانات "چپ ضدامپرياليستی" را تشکيل میدهد .اما اتفاقی که در تتداوم حتاکتمتيتت
رژيم جمهوری اسالمی رخ داده ،تحوالتی را در ارزيابیهای جريانات متعتطتوف بته
کسب قدرت سياسی ايجاد کرده است.
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چنين ارزيابیها در مجموع به شرايطی انجاميده است که بخشی از نيروهتای ستيتاستی
اپوزيسيون راست و چپ و ناسيوناليست قومگرا ،در برابر قدرت سرکتوب جتمتهتوری
اسالمی به اين نتيجه برسند که چون آنان را يارای مقابله نظامی با ايتن رژيتم نتيتستت،
همچنين از طرف ديگر با بستامتد داعتيتههتای "حتقتوق بشتری" از جتانتب کشتورهتای
"غربی" برعليه اين رژيم و حمايت از خيزشها ،شخصيتهای ستيتاستی شتنتاختتتهشتده
زندانی ،میتوان با چشمداشت به پشتيبانی سياسی ـ اقتصادی و برای رفتع امتورات و
هزينههای مالی از دولتها و همزمان با تاييد ضمنی تشتديتد تتحتريتمهتای اقتتتصتادی ـ
سياسی مشروط و در نهايت چه بسا فشارهای نظامتی ،بتتتوان جتمتهتوری استالمتی را
برانداخت .بنابراين از نظر اين جريانات سياسی تنتهتا راه متمتکتن رستيتدن بته هتدف،
توسل جستن به قدرتهای مداخلهگر میباشد .چنين ارزيابی سبب ايتجتاد دوگتانتگتی و
بروز انشعاب در چشماندازهای گرايشات نيروهای ضدامپرياليستی گرديده است.
از سوی ديگر رژيتم جتمتهتوری استالمتی نتيتز بتهختاطتر ايتجتاد تتنتش و دختالتتهتای
بحرانآفرين و دامن زدن به رشد و گسترش منازعات منتطتقته ای ،در عتمتقيتابتی ايتن
کشمکشها و حتی انتقال تنش با غرب به خارج از مرزها برای حفظ شرايط ختود در
برابر تهديدات از داخل ،اختالف ميان غرب با خويش را مدام شدت متیبتختشتد کته بته
داليل عدم دستيافت به توافق با کشورهای "غربی" و تتداوم تتنتشهتا ،پتروسته ای از
"رژيمچِنج" بهويژه از جانب دولت آمريکا مطرح میباشد .گرچه گفتنتی استت کته بته
ظنّ قوی هرگز چنين اتفاقی [رژيمچِنج] از بيرون ممکن نمیباشد و چشمداشت غترب
به جناحهايی از نيروهای درون حکومتی قرار دارد که مطلوبتريتن و متنتاستبتتريتن
گزينهها میباشد .کاربست اين سياست در برابر رهبری جمهوری اسالمی ،در حقيقتت
گرايشی است که بخشی از جامعه نيز به آن متمايل است.
با اين استدالل میتوان ،گرايش جامعه به غرب را چنين توجيه نمود کته :متردم ايتران
بيش از سه دهه مواجهه با شعارهای تهی ،تحمل اِعمال سرکوب آزاديخواهی ،تحتمتيتل
تنگناهای جنگ و گسترش فقر ،ستم اجتماعی ،آپارتايد جنسيتتتی و متلتی ـت فترهتنتگتی،
سلطه مذهب بر تمامی مظاهر اجتتتمتاعتی و حتقتوق عتمتومتی و خصتوصتی ،بتردگتی
کودکان کار و دهها اَعمال ظالمانه و قاهرانهای که بر جامعته ايتران روا رفتتته استت،
مناسبات با غرب را بر سياستهای ضدغربی جمهوری اسالمی ترجيح دهد.
اما اگر به تاريخ گرايش و پذيترش فترهتنتگتی ـت ستيتاستی غتربگترايتانتهی بتختشتی از
جريانات "چپ" نيز توجه داشته باشيم ،تمايل چشماندازهای نزديکی به "غترب" و از
بين رفتن قُبح غربگرايی مدتی است که در اشکال مختلف رو به افزايش بوده است.
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يعنی میتوان گفت" :سنت" بت وارگی ضدغربی که از نحله اردوگاهتی ستوستيتالتيتستم
دولتی ،بنيادگرايی اسالمی و بومی گرايی بخشتی از بتورژوازی تتجتاری بتر جتامتعته
اعمال گشته بودَ ،ترَک برداشته و زندگی غربی به نمادی از پتيتشترفتت و تتمتدن بتدل
گرديده است .مساله زيستن بدون دغدغه فشارهای روبنايی در جامعه غربی شايتد کته
موضوع اساسی نباشد ،اما ابطالپذيری نگرش ضدسرمايهداری در برابر گترايتش بته
پوزيتيويسم مناسبات طبقاتی جهان کنونی است که نگرش گرايش به "تمدن غترب" را
توجيه مینمايد .در واقع بعد از فروپاشی ايدئولوژی پوپوليسم "خلقی" ضدامپرياليستی
س شتتکتتستتت انتتقتتالب  ٧٥٣١و تشتتديتتد آن بتتا شتتکتتستتت زرادختتانتته تتتئتتوريتتک
در پ ت ِ
ضدامپرياليستی "اردوگاهی" ،پوپوليسم خلقی در يک چرخش بدون انتقاد ـ انقالبی بته
"پوپوليسم کارگری" ماهيت نگرش سنتی خويتش را سترپتوشتانتيتد و از ختود فتراتتر
نرفت .ليکن ،از آنجا که "زمان مکان تکامل است" و فشار ديالکتيک مبارزه طبتقتاتتی
با تشديد بحرانها بهطور تمام عيار تضادها را به سطح میآورد ،اينک سپهر جتامتعته
ايران را بحران تمام عيار فرا گرفته است .انقالب و ضدانقالب در غلبه بريکديگر بته
تمامی برای به فعليت درآوردن ظرفيتهای خود تالش میکتنتنتد .ستازمتان متجتاهتديتن
خلق با به قدرت رسيدن رژيم جتمتهتوری استالمتی و غتلتبته هتژمتونتی ايتدئتولتوژيتک
[اسالمی] آن و سپس رانده شدن اين سازمان از موقعيت امکان و شترکتت در قتدرت
سياسی و متعاقبا تحمل ضربات شکننده" ،آرمتانگترايتی تتوحتيتدی" و ذهتنتيتتگترايتی
رمانتيسم جامعه "بی طبقه" يعنی تمام هستی خود در آرزوی دستيابی به قدرت را به
"امپرياليسم" واگذار نموده و به دشمن ديرين خود روی آورده استت .ايتن جتريتان کته
نيروی اجتماعی و فکری خود را از "سنت حوزه و مدرنيته" و بتازار متیگترفتت ،بتا
غلبه جهانشمول سياست اقتصادی نئوليبراليسم و زوال انديشه ليبرال قرن بيستمی ،از
هرگونه پشتوانه سياسی ـ ايدئولوژيک تهی گشته و همانند تتمتامتی نتيتروهتای هتمتگتن
جهانی خويش به "کُنترا" تبديل گشته است .اينک اين جريان حضور خود را مشتروط
به حذف و نفی غير دانسته وهر جريان سياسی ديگر را به مثابه دشمن تلقتی متیکتنتد.
اين جريان ضدامپرياليست از بدو تشکيل و سپس انشعاب بزرگ ايدئولوژيک درونی،
نتتمتتادهتتای بتتاقتتی متتانتتده ضتتدامتتپتتريتتالتتيتتستتتتتی ختتود را زدوده و هتترانتتدازه کتته در
ضدامپرياليسمزدايی پيشتر رفته ،گرايش به دشمنی با آزادی و "عدالت" نيتز در وی
صدچندان شده است .ديگر زبانش ،زبان ستمديدگی نيست ،تنهتا هتدف آن استتتيتال بتر
"خلق" و جامعه میباشد .مدتهاست که تمامی بنيانهای فکری نخستتيتن آن جتريتان و
هالههای مقدس واژهها تقدسزدايی شده و ادبيات آن ،زبان خاص يک فرقه است و در
زد و بندهای سياسی ،تشکيالت خود را تماما به دست نظام مبادله سپرده است .جريان
دلاللی که به "حق" و "حقتيتقتت" قستم متی ختورَد تتا قتبتای فتاختر قتدرت را از دستت

شماره 1

3112

15

اما هيچ نمیگويد که حقيقت چيست؟ زبان آن زبان همان فاشيستهايی است که همواره
تالش کردهاند تودههای جامعه را بیشکل نموده و طبقات را بزدايند و اصالت واژههتا
را نه در فراگرفت مفهومی معين ،بلکه مستقل از آن و مستتتقتل از جتهتان هستتتی در
هالهای از "شهادت و خون" بيااليد.
برای درک علل گرايش به مبارزه عليه امپرياليسم در کشورهای پيترامتونتی ،اگتر چته
عوامل بيرونی تاثيرگذار میباشند ،اما علت اصلی را در درون بايد جست.

تنها راه رهائی از اين نظام ضد انسانی بر پائی
شوراهای کارگری در محل های کار و زندگی يست !
"مساله انقالب" هنگامی به کشورهای پيرامونی رسيد که دوران دگرگونی و گذار از
نظاهای کهن در مناطقی از جهان ،با دخالتهای سياسی ـ نظامی ُدوَل سرمايهداری
(امپرياليستی) مواجه گرديد و سازماندهی انقالب ،اشکال جنگ داخلی و رهايیبخش
بهخود گرفت که هنوز بهراستی در مفهوم انقالب طبقاتی نبود .بدينجهت ،عنصر
الهامبخش بودن مبارزات ضدامپرياليستی در نخستين رويارويیها برای رهايی از
"زيرسلطه" ،در برابر تحميل فروبستگی سياسی از سوی رژيمهای طبقاتی حاکم که
شرکت "تودهها" را از هرگونه دخالت سياسی در ترسيم آينده جامعه و مشارکت در
سرنوشت خويش و توسعه اجتماعی ،با اتکا به حمايتهای سرکوبگرانه نظام جهانی
سرمايه فرومیخواباند ،غلبه میيابد .درون بخشهای مختلف اجتماعی ـ طبقاتی از
جمله جنبش کارگری نيز نفوذ و تاثيرات چنين حرکاتی بسيار مهم میباشد ،و مهمتر
از آن توجيه ايدئولوژيک اين مبارزه بود که بهطور جهانشمول از جمله در ايران
توسط نيروهای انقالبی جامعه را فرامیگيرد .اگر مبارزات ضدامپرياليستی در
مناطقی از جهان به نتيجه عينی و مطلوب خود نايل آمد ،نيروی رهبری آن ناظر بر
روندی از شرايط عينی مناسبات نيروهای اجتماعی بود ،که توانست اين نيروها را
حول محور پيششرطهای استقراريابی آن شرايط سازمان داده و به پيروزی برساند.
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اما در جوامعی که از درون طبقه کارگر و تحت شرايطِ روابط توليدی سرمتايتهدارانته
جنبش کارگری پديدار نمیگرد د و اين احزاب و سازمان های سياستی هستتتنتد کته در
مواقعی از برآمدهای اجتماعی ،خودتکاملی پتانسيلهای خودانگيخته طبقاتی کارگتران
را پيش از آن کته بته ختودآگتاهتی طتبتقتاتتی در بترابتر متنتاستبتات و روابتط تتولتيتدی
سرمايدارانه تبديل شود زير هژمونی ايدئولوژيک ختويتش بترده و افتقهتای ختود را
همچون موانع تثبيتگرا در برابر خودسازمان يابی طتبتقته کتارگتر در حتل تضتادهتای
اجتماعی ـ طبقاتی ،ترسيم مینمايند .جنبش کارگری تتحتت تتاثتيتر ايتن تتجتربتهگترايتی
انتزاعی ،در پارادوکس مبارزات ضدامپرياليستی گرفتار میگردد.
پارادوکسيکال (تناقضنمايی) مبارزات جنبش کارگری بتا "امتپتريتالتيتستم" را بتهطتور
پديدارشناسانه بايستی در اين نکته جستجو کرد که مبارزات ضدامپرياليستی نمیتوانتد
به مبارزه طبقه در برابر طبقه مبدل شود ،مگر آنکه پيشتر تضاد دوقطبی ميتان کتار
و سرمايه چنان در سطوح جامعه بروز نمايند که تمامی جامعه مطتالتبتات ختود را بته
غير از بستر مبارزه طبقاتی مشخص ،نتواند در بستری ديگتر بتيتابتد .اماا در جااماعاه
ايران پيش از آنکه مبارزه طبقاتی به وضاعايات دو قاطابای کشاياده شاود ،ماباارزات
ضداستبدادی ـ ضدامپرياليستی ،ذهنيت جنبش کارگری را متاثر کرده و نتيجه برآياناد
اين ذهنيت است که در بسياری از موارد پيش شرط مبارزات جنباش کاارگاری ها اياه
قدرت اجتماهی سرمايه قرار می گيرد و ايان پاارادوکسای اسات کاه در ذات مافاهاوم
مبارزات ضدامپرياليستی نهفته است .به اين ترتيب ،چنانچه پيتشتتر هتم گتفتتته شتد،
جنبش کارگری در ايران خصلتنمای جنبش "چپ ضدامپرياليستتی" بتوده و هتيتچگتاه
نتوانست بهطور ذاتی و مستقل از نفوذ تعيينکننده چپ ،بيان طبقاتی خويش را بيابد و
بههمين دليل نيز چون مبارزات رهايی بخش دمکراتيک و ضدامپريالتيتستتتی مضتمتون
اصلی کنش سياسی چپ را تشکيل داده است ،بنابترايتن متبتارزه ستيتاستی وجته عتمتده
مبارزات جنبش کارگری را نيز تبلور داده و هنگامی هم که کارگران تتالش کترده انتد
وارد مبارزات مطالباتی ـ طبقاتی خود گردند ،سرکوب دولتی ،جنبش کارگتری را از
هرگونه دست يافتن به تشکلهای پايدار خود بازداشته است .تتاريتخ زايتش متنتاستبتات
سرمايهداری از آنجايی که در جوامعی نظير جامعه ايران پروسه تکاملی خود را طی
نکرده است و اين مناسبات از باال و براساس الگويی معين تکوين يافته است،
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شکلگيری طبقات اجتماعی نيز حاصل پروسههای طوالنی فعل و انتفتعتاالت ستازمتان
توليدی نبوده و خط سرخی بهطور فيزيکی مرزهای طبقاتی بهويژه اقشار ميانی جامعه
را از هم جدا نمیکند و مرزهای طبقاتی در اين جوامعی چنان مخدوش و درهم ريختته
میباشد که گروههای موقت انسانی درون طتبتقتات بته ستهتولتت از ختطتوط هتم گتذار
مینمايند؛ طوری که کارگران همزمان که نيروی کار خويش را به متبتادتلتهی ارزشتی
میسپارند ،پتانسيل اجرايی مناسبات بازار را هم دارا هستند .هميتنطتور بتر اثتر عتدم
تبادل انتقادی ـ انقالبی درباره ماهيت و حدود و ثغور مکاتب ايتدئتولتوژيتک قتطتبهتای
جهانی ،ظرفيت پذيرش ايدئولوژی طبقات ديگر نيز بدون نقد نقش طبقات ديگر و نفتوذ
جهانی "کمونيسم مکتبی" ،مبارزات کارگری را به شدت متاثر مینمايد.
از نتايج برآيند تحوالت درون "چپ ضدامپرياليستی" دو گرايش پديدار گشته ،که در
شرايط کنونی يکديگر را قطع میکنند :نخست "سنت"گرايی تاريخی مبارزه عليه
س فروپاشی جهان دوقطبی و سوسياليسم دولتی با
امپرياليسم میباشد؛ و ديگری در پ ِ
گرايش به مدرنيسم غربگرا و سکوالر (پروغرب) پديد آمده است .پديداری اين
گرايشات ،تنها ويژهگی جامعه ايران هم نيست ،بلکه حاصل تحوالت نظری ـ
ايدئولوژيک در ابعاد جهانی ،بهخصوص درون جريانات تابع قطبهای نظری پيرو
"مکاتب جهانی کمونيسم بورژوايی" و جبهههای رهايیبخش میباشد که درگير
مبارزات مسلحانه ضدامپرياليستی با دولتهای "وابسته" بودهاند ،ولی اکنون در برخی
از کشورها ،همين رهبران و نيروهای مسلح ضدامپرياليست در سطوح رياست
جمهوری تا ادغام شدن درون دستگاههای نظامی پيش رفتهاند.
در پی گسترش مناقشات ميان اتحاد قدرتهای جهانی به سترکتردگتی آمتريتکتا و رژيتم
جمهوری اسالمی و حادتر شدن تهديدات آنان برعليه اين رژيم ،برپايی کنتفترانتسهتا و
ترددهای پنهان و آشکار در ميان اپوزيسيون ضدرژيمی افزايش يافته است .اما در ايتن
بين ،دادگاه سمبوليک "ايران تريبونال" بترای افشتاء جتنتايتات جتمتهتوری استالمتی ،و
محاکمه تاثيرگذارنده بر اعصاب اين رژيم شايد که توانسته با انتدکتی مترهتم و تتختلتيته
نيروی نفرت برخی از خانوادههای جانباختتتگتان ،جتان بتهدربتردگتان و شتاهتدان ايتن
کشتارها عليه جمهوری اسالمی و در شکل حقوقتی بته يتاری وکتالی دادگتاه "الهته"،
موفق عمل کرده باشد .صرفنظر از شرکت عاطفی برخی از افراد در اين دادگاه ،در
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حقيقت میتوان آکسيون دادگاه "ايران تريبونال" را در اين مرحله ،نقطه مرکزی تجلتی
و تبلور ائتالف تمامی جريانات پروغرب به حساب آورد.
انتقاداتی هم که بهطور تلويحی از جانب برخی شترکتتکتنتنتدگتان بته صتدور بتيتانتيتهی
حمايتطلبانه دادگاه "ايران تريبونال" از "دولتهای شورای همکاری خليج فتارس" و
همچنين درخواست متوضتع گتيتری بترعتلتيته رژيتم جتمتهتوری استالمتی از "نتهتادهتا و
سازمانهای حقوق بشری" و "دولتهای دمکرات" سرمايهداری نمیتواند قابل توجتيته
باشد؛ زيرا که اين دولت ها و نهادهای برآمده از آن ،ختود تتمتامتا در تتوجتيته فتجتايتع،
جنايات عليه بشريت ،استثمار و تخريب منابع نيروی انسانی در اشکال کتار بتردهگتی،
تخريب طبيعت و زيست بوم و توليد ضدانتقتالب اجتتتمتاعتی بترعتلتيته هترگتونته صتدای
آزادیخواهی جهان کنونی شرکت دارند .نسبت به متاهتيتت چتنتيتن ستيتاستتگترايتیهتا،
نيروی برابرايستای اين دادگاه نيز بهعنوان " مخالتفتيتن و متنتتتقتديتن ايتران تتريتبتونتال"
موضع خود را نه از زاويه انتقادی ـ انقالبی که از موضع تقابلگرايی ضدامپرياليستتتی
به عرصه نمايش نهادند .در واقع موضع بر لته و يتا عتلتيته "ايتران تتريتبتونتال" نشتان
برجستگی انشقاق ميان دو گرايش پوپوليسم کارگری میباشد که يکی در ماندگاری بته
"سنت" ضدامپرياليسم پيشين و ديگری واگرايی از همان "سنت" و جستجوی امکانتات
آلترناتيو در موقعيت کنونی برای دست يافت احتمالی بر قتدرت و دريتافتت پتذيترش از
حاميان قدرتمند "امپرياليستی" است.
فضای کنونی جنبش کارگری
در ميان اخبار روزانه اعتراضات ،تحصنها و راهتپتيتمتايتیهتای کتارگتران بتر عتلتيته
شرايط کار ،حقوقهای معوقه ،اعتراض به پیشنويس قانون کار و تاامایان اجاتامااعای،
خبر خروج منصور اسانلو "رهبر" سنديکتای شترکتت واحتد اتتوبتوسترانتی از ايتران،
فعالين جنبش کارگری را بهتزده کرد .اما صِرف خروج وی از ايران بتهختودی ختود
نه تنها مسالهای را ايجاد نمیکند ،بلکه میتوانست سنديکای شرکت واحد را در ختارج
از کشور دارای يک سخنگوی رسمی و شناختهشده بنمايد .اما بالفاصله متوضتعگتيتری
تند و با عِتاب "هيئت مديره سنديکای شرکت واحد" ،موضوع خروج اسانلو را با ابهام
و بغرنجی مواجه ساخت.
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اسانلو که با رهبری خود موجوديت سنديکتا را بتا حترکتت اعتتتراضتی ستال (٧٥١۴
 ٦٠٠٢ميالدی) علنی کرد و در برابر دولت ـ کارفرمای شرکت واحد ،خانه کارگر و
انجمنهای اسالمی کار قرار داد ،فصل جديدی را در جنتبتش کتارگتری ايتران گشتود.
سنديکای شرکت واحد ضمن اين که گرايشات و نظرات مختلف و متفاوتی را در ميان
فعالين کارگری به ميان کشيد ،بهتقابل دو گرايش اساسی درون فعالين جنبش کتارگتری
ايران نيز دامن زد .پيشتر اين تقابل از بدو پيدايی آن ،چنين ديدگاههايی را هم از نتظتر
تاريخی و هم بهلحاظ کارکرد مفهومی در نگرش به متاهتيتت ستنتديتکتالتيتستم در ستطتح
جهانی بهوجود آورده بود .اما ظهور سنديکای شرکت واحد بته ستنتديتکتالتيتستم ايترانتی
هويت معينی بخشيد و در واقع رفرميسم درون جنتبتش کتارگتری را متتتعتيّتن ستاختت.
بهطوریکه شخص اسانلو به "ايدول" رفرمتيتستتهتای جتنتبتش کتارگتری در داختل و
بهخصوص در خارج از کشور بدل گرديد ،تا جايی که رفرميستهای ستنتديتکتالتيتستت
خارج کشوری حتی "سنديکای شرکت واحد" را متّصف به "سنديکای اسانلو" کردنتد.
اسانلو در نخستين و آخرين سفر به خارج از کشتور ،کته قتبتل از بتازداشتت وی بتود
(تيرماه ٧٥١٢ـ جوالی  )٦٠٠١و با همراهی و مشايعت "مهتدی کتوهستتتانتینتژاد" از
دستاندرکاران "مرکز همبستگی آمريکائی (سولتيتدارتتی ستنتتتر)" انتجتام گترفتت ،در
سخنرانیها و مباحثات خود ضمن برائت از راديکاليسم کارگری هرگونه تترديتدی را
در مورد موضعگيریهای بعدیاش در برابر راديکاليسم کارگری ـ سوسياليستی و بته
قول خودش "چپها" اعالم نمود.
اسانلو بالفاصله بعد از بازگشت به ايران به بهانه واهیِ امنيتی بازداشت گرديد .فعالين
کارگری با کمپينهای اعتراضی عليه بازداشت وی و برای رهايیاش بته درستتتی هتر
چه در توان داشتند ،مايه گذاشتند .وی به هتمتت و تتالش هتای پتيتگتيتر ختانتواده ختود،
رفقايش و فعالين کارگری خوشبختانه از زندان جمهوری اسالمی آزاد گترديتد .اکتنتون
بايستی پذيرفت که اين حق انسانی اوست که زندگی در خارج از کشور و خالصتی از
فشارهای روحی روانی رژيم جانی جمهوری اسالمی را انتختاب نتمتايتد .کستی کته از
"حق" انتخاب و حيات و صيانت شخصی وی حمايت ننمايد ،در انسانيتاش ترديد بايد
کرد .اما اسانلو سنگ پايهای را بنا نهاد که توسط رفرميستها و هوادارانش در جنبش
کارگری به آن مطلقيت بخشيده شد و آن گذار بی چون و چرای مبارزات طبقاتی
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کارگران از کانال "سنديکاليسم" بود .اين توهمزايتی در شترايتط دفتاعتی و تتهتديتدات
سرکوبگرانه بی سپر امنيت شغلی کارگران نه تنها جنبش کتارگتری را دچتار رختوت
نمود و به افول سوق داد ،بلکه فضايی را در ذهنيت نسل نوين طبقه کارگر ايران بعتد
از شکست انقالب ايجاد کرد ،که چه بسا "هيچ انتخاب ديگری وجود ندارد".
تداوم آموزشهای سنديکايی تاثیرگذار در سازمانيابی کارگران شرکات واحاد بارای
تشکیل سنديکا ،اينک توسط اسانلو و ياری طلبیدن وی از آموزش هاای "عاماادالاديان
باقی" (از رفرمیستهای درون حکومتی) ،به وصف و تعالی آموزش "مفاد اعالمایاه
جهانی حقوق بشر" و "دمکراسی" رويکرد يافته است .سنديکايی که اسانلاو رهاباری
نمود و پايه گذاشت ،خود او را برنتابید و بدون در نظر گارفاتان ماوقاعایات انساانای،
فردی ،شخصیتی ،سیاسی و خصوصی وی ،او را فرانورديده؛ زيرا که اسانتلتو ختود
شالوده آنرا به هويت "قرآنی" آلود :در آن هنگام که اين سمبل تعصب و واپسگرايتی
را در دست گرفت و از يارانش خواست که "به قرآن چنگ" زده و بر ثقل آن پتيتمتان
ببندند [.به بهانه سالگرد اعتراضتات کتارگتران شترکتت واحتد در حتمتايتت از حتقتوق
سنديکايی خويش در دی ماه و بهمن ماه  ٧٥١۴ـ وبالگ رسمی منصور استانتلتو]ايان
پیمان ايدئولوژيک ،گلوی خود او را برگرفت .سنديکالیسم و اتحاديهگرايای کاه خاود
از نظر تاريخی عقبافتادگیِ فرهنگی ـ سازمانی طبقه کارگر میباشد ،هاناگاامای کاه
به ايدئولوژی قرآنی نیز آلوده گشات ،نااگازيار باه دخاالات در اماورات شاخاصای و
خصوصی افراد نیز میشاود .جاماهاوری اساالمای تاجالای دولاتای ايان واپاس گارايای
ايدئولوژيک میباشد .اين که جمهوری اسالمی حرکت سنديکايی را تااب نامای آورد،
دلیل بر حقانیت تاريخی ـ اجتماعی اين تشکل نمیباشد .پرسش اساسی اين است که:
سنديکايی که کارگران را در سیاست چانهزنی فرساينده ،مستاهالاک ناماوده و فااقاد
شاخصهای به رسمیت شناخته شده حقوقی در شرايط جمهاوری اساالمای مای بکدامم
کارآيی عملی رم در قبال مطالبات و آرزوهای کارگرمن برآورده میسازد؟ اشد،
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چنين توهم زايی در مورد سنديکا در نهايت به استتتهتالک نتيتروی طتبتقتاتتی کتارگتران
انجاميده و در سرانجام هر مبارزهای ،به ناخشنودی و استيصال از تشکلپذيری منجتر
گرديده است .آينده سنديکای شرکت واحد خود نيز هنوز در پرده ابهام قرار دارد.
درون مناسبات و روابط تولیدی سرمايهدارانه ،کارگر بهخاطر عینیتپذياری [ايان کاه
نیروی کار وی به نیروی مرده بهعنوان سرمايه انباشت مای شاود] و عایانایات باخاشای
[اينکه با نیروی کار خود هر چیزی را بهمثابه ارزش مبادلهای شیئیت میبخاشاد] در
کار ،آفرينندگی جهان کنونی را بهدوش میکشد .او نه تنها توسط ايدئولوژی ـ مذهب،
بلکه توسط ابزار و اندامهايی که تا حد وحدت اسطوره ـ انسان تشخّاص مای يااباد ،از
دستيابی به ماهیت واقعی اين مناسبات منع میگردد .اين مانااساباات ،کاارگار را کاه
"فاعل خودانديش" است به جزيی از متعلقات خودتنظیمی مناسبات حاکم تبديل ناماوده
و وی را موضوع تشکلی میکند که در آنجا تابع نظام ماتاجااوز تاولایادی ـا خادمااتای
میشود .درون اين تشکل کارگران اهداف خود را در مایاان سایااسات هاای ساازماان
جهانی کار " ،"ILOتشکلهای بوروکراتیک قدرتمند خنثیساز اعتراضهای کارگری
در کشورهای مرکز نظیر کنفدراسیون کارگران فرانسه ) (CGTو ديگر سنادياکااهاای
رفرمیستای و "کانافادراسایاون بایان الامالالای اتاحاادياه هاای آزاد کاارگاری ) "(ITUCو
"سولیدارتی سنتار" و اماثاالاهام مای جاوياد .آماوزش هاای سانادياکاايای اساانالاو دربااره
پروسههای اعتراضی کارگری ،به مراوده و مکاتبه و امضاء جاماع کاردن هاا جاهات
رسیدن به مطالبات خالصه گرديد و اکناون هام دچاار تاعاوياش آماوزش هاای "مافااد
اعالمیه جهانی حقوق بشر (عماد باقی)" [تاکید از وبالگ منصور اسانلو] ،از اسااتایاد
اصالحطلب دينی شده است.
در حقیقت مفهوم بنیاد حرکت اسانلو يک وارونهگری باه دو ماعاناا مای بااشاد :ياعانای
حرکت از فضای تنگ خودمحدوديت سانادياکاايای باه "غاار افاالطاونای" ،جاايای کاه
دمکراسی خوانده میشود .اين فضا برای کارگران يگانه واقاعایات وساعات يااباناده از
سنديکا به دمکراسی شمرده میشود که هر چیزی از بیرون باه درون آن رباط پایادا
کرده و وقتیکه انسان درون اين "غار دمکراسی" نمیتواند دنیای ديگری را تصاور
نمايد ،جهان برای کارگر تنها در درون اين فضا تغییريابنده میشود .مسانلو تجربهای
را به کارگران ايرانی میآموزد که باا هامایان آماوزه و در ماحادوده هامایان "غاار"،
کارگران
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کشورهای سرمايه داری متروپل (مرکزی) از نظر طبقاتی اراده شکنی شده اند .درون
اين "غار" استثما ِر انسان توسط انسان و جاودانگی کار دستمزدی ،توسط چنين
آموزه هايی به کنترل خود طبقه سپرده شده است و آنجاست که ماهيت پنهان مناسبات
سرمايه هرگز آشکار نمیشود.
رويداد خروج اسانلو از ايران و موضع گيری های شتابزده ،متناقض و در مواردی
دوگانه در روزهای نخستين از سوی فعالين چپ و راست جنبش کارگری ،نشاندهنده
اهميت اين رويداد است .پديده اسانلو بعد از دهه ها رخوت و انفعال درون جنبش
کارگری و سنگينی پوپوليسم خلقی ـ کارگری که سبب عدم ظهور جنبش خودآگاهانه
و يا رهبران برجسته ای از درون طبقه را پيش آورده بود و به ويژه در شرايط
سرکوب رژيم جمهوری اسالمی و حالت تدافعی جنبش کارگری ،توانست لحظهای بر
تارک جنبش کارگری ايران بدرخشد .اما در ادامه ،مصلحت گرايی در برگزاری
مجمع عمومی سنديکا به دليل فشار و سرکوب ،بت وارگی رهبری فردی و
تصميم گيری های شخصی به جای اداره شورايی که از ماهيت سنديکا برمی آيد و
اِعمال هژمونی و دخالت از بيرون در امر خودفعاليتی کارگران برخالف آن چه که
اين فعالين به ظاهر پيرو اين شعار می باشند ،عدم اتکا به نيروی درونی از نظر
امکانات مالی ،سياسی و پشتيبانی و داشتن توهّم به جانب بيرون است که هر نيروی
اجتماعی را بورکراتيزه نموده و سبب وابستگی متقابل می گردد[ .نقل به مضمون ـ
مراجعه شود به نوشته های همايون جابری (عضو سنديکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی طهران و حومه) ـ فرجام يک غرور ،بگذار منصور اسالو سخن بگويد]؛
هيچ يک از اين موارد در برخورد به فعاليت های سنديکای شرکت واحد به خصوص
از جانب هواداران اين تشکل نه تنها مورد توجه واقع نشد ،بلکه قدرت رهبری فردی
او به واسطه محبوس بودنش تاييد گرديده و بر آن دامن هم زده شد تا خودتکاملی و
خودکوشی کارگران را با تاسيس صندوقهای "خِيرات" و ترحم و انتظار و اميد
سوق دهد .ضرورت ايجاد صندوق هايی که می بايستی از خودفعاليتی و
خودسازمان يابی کارگران حاصل می شد تا ظرفيت گسترش و سرتاسری شدن برای
سازماندهی سرتاسری جنبش کارگری را دامن زند ،به موضوع السويه بدل گرديد.
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پراکسيس کارگری ،مبارزه طبقاتی است و از آنجا که وجود طبقات و منافع متضاد
بين آنان حاصل سوءتفاهم ميان انسان ها در جامعه نمی باشد ،تبديل نيروی پراکسيس
طبقه کارگر به قدرت منفعل در حقيقت خنثی سازی فاعل خودانديش يعنی کارگر به
يک سوژه دروغين بی قدرت است ،که خوبيگانگی وی را در "غار دمکراسی" يگانه
واقعيت بپندارد؛ اگرچه تشديد مبارزه طبقاتی در پی بحران های فاجعه بار ،واشکنی
رهايی بخش از نيروی رازآلود خودبيگانگی انسانی کارگر است ،اما رنجی که در
دوران های طوالنی انفعال بر طبقه کارگر اِعمال می گردد و نيروی کار کارگر را
هم چون هر کااليی به نظام مبادله و مصرف فرو می کاهد ،در واقع کار را به حوزه
ضرورت و نيازمندی به کار دستمزدی را به جای لغو کاردستمزدی ،به اجبار تداوم
بردگی مزدی تبديل میکند.
ش روی دارد ،تضادها را فراتر خواهد
وضعيتی که جامعه ايران به طور عينی در پي ِ
برد .تشديد بحران ها مبارزه طبقاتی را فشرده تر کرده و مبارزات کارگران سير
صعودی خواهد يافت .اما دو گرايش عمده ی ماهيتا متفاوت در جريان تشديد تضادها
هرکدام نقش مختلفالجهتی را در افقهای خود قرار داده اند :نخست ،جرياناتی که در
برخورد با تضادهای اجتماعی ،اضداد درونی جامعه را در بيرون از آن جستجو
ن عمده
می کنند ،يعنی مبارزات ضداستبدادی ـ ضدامپرياليستی که با سرازير کرد ِ
نيروی مبارزاتی و ابتکارات طبقاتی کارگران به خيابان ها بی آن که عناصر نفی کننده
کار را در محيط توليد و خدمات و برای به کنترل گرفتن مناسبات اجتماعی توليد
توسط قدرت سياسی ـ اجتماعی طبقه کارگر به ادراک درآورند .دوم ،گرايش ديگری
است که در برابر قدرت سرکوب رژيم جمهوری اسالمی مرعوب گشته و در تمايل
به قدرت های مداخله گر سرمايه برای رسيدن به اهداف خود گام نهاده است .چنان چه
همين امروز هم زدوبندها و آمدوشدهای رهبران برخی جريانات سياسی سابقا
ضدامپرياليستی گواه اين آرزوهای سرگشته میباشد.آيا اکنون در اين میان ،مبارزات
و حرکات طبقه کارگر به خصوص آن بخش از طبقه کارگر که در اشکال
سازمان يافته نظیر سنديکای شرکت واحد ،کارگران هفت تپه و ديگر تشکالت
کارگری انسجام گرفتهاند ،خواهند توانست با آگاهی از موقع و موضع طبقاتی خويش
در برابر مبارزات اجتماعی ،بدون آن که در میان ديگر اشکال مبارزاتی مستحیل
شوند،
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انرژی راستين و مطالبات مثبت و اصيل آنرا به انضمام مبارزات خود درآورده و از
غلطيدن به درون حرکات غيرمتمايز طبقاتی خوداری ورزند؟
درون جنبش طبقه کارگر آن چه که در حقيقت حرکت از عمل به يافتن شيوه های
خودتکاملی را رشد داده و به بلوغ می رساند ،اِتکا به خودسازمان يابی و گذار از
روابط تثبيتگر و تنظيم کننده مناسبات ميان کار و سرمايه می باشد که در حرکت های
سنديکايی به تثبيت کشيده می شود .جنبش راديکال کارگری همان طور که در حرکت
انتقادی هيئت مديره شرکت واحد آشکار گرديد ،اگر به تداوم نيروی خودگستر
شورايی رويکرد يافته و ابزار آسيب شناسانه انتقادی را در تمامی موارد ضرور و نه
به الزام مصلحت ،به مثابه سالح بُرنده و رفع کننده ابهامات و خطاهای درونی پوشش
دهد ،مناسباتی را پيکرتراشی خواهد نمود که به عنوان وجه زندگی طبقه کارگر
درآمده و فرايند رابطه مفهومی نظر و عمل اجتماعی ـ طبقاتی را تابع فعاليت های
عمومی طبقه کارگر ايران خواهد ساخت .در غير اين صورت ،پيشبرد صرفا نظريه
انتقادی اراده گرا به واسطه رفتار اخالق گرايانه بر عليه اعضاء ،عملی خصلتی و
فراطبقاتی خواهد بود ،که تاثير فرارونده ای را در مبارزات اجتماعی ـ طبقاتی
کارگران نخواهد گذاشت اما ميتواند کل مسير حرکتی سنديکای شرکت واحد را به
بوروکراتيسم آمرانه سوق دهد.
کميته فعالين کارگری سوسياليستی ـ فرانکفورت
فوريه  ٦٠٧٥برابر با بهمن ماه ٧٥٣٧
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کارگران اعتصابی در کارخانه  Vio.Meدر تسالونیکی (یونان) ،که از
ماه مه  2/11تا به حال دستمزدی دریافت نکردهاند ،از ماه فوریه 2/12
تصمیم به راهاندازی تولید زیر کنترل کارگری گرفتهاند.
ترجمه :س .صالحی
کارگران کارخانه  Vio.Meکه از وعده و وعیدهای پوچ ،افازاياش ماالایااتهاا ،نار
بیکاری باالی  ،%03منع ورود به کارخانه از سوی کاارفارمااياان و عادم پارداخات
دستمزدشان از ماه مه  ،2/11به جان آمده بودند ،در مجمع عمومی خود اعالم نمودند
که بهجای تن دادن به واماندگی در چنگال بیکاری دائمی ،تصمیم گرفتند

شماره 1

3112

26

خود وارد میدان مبارزه شده و کارخانه را زيار کاناتارل خاود باه راه انادازناد .آناهاا
برمبنای يک طرح پیشنهاد شده در ماه اکتبر  ،2/11تعاونی کاارگاری خاود را زيار
کنترل کامل کارگری بنیان نهادند و خاواساتاار باه رسامایات شانااخاتاه شادن تاعااونای
کارگری خود شده و از ديگر [کارگران] خواستند تا راه آنان را دنبال کنند.
در همان حال ،آنها خواستار دريافت پول مورد نیاز برای راهاندازی کارخانه شادناد،
پولی که در هر حال متعلق به خود آنان ( تنها تولیدکننادگاان ثاروت اجاتامااعای) باود.
طرح ارائه شده از سوی اين کارگران با بیاعتنايی بوروکراتیاک دولات و اتاحاادياه
کارگری روبرو گرديد ،اما از سوی چنبشهای اجتماعی با استقبال فاراوان ماواجاهاه
شد؛ از جمله با راهاندازی "حرکت آزاد همبستگای" در شاهار تساالاونایاکای و ساپاس
حرکت های مشابه در شهرهای ديگر جهت همبستگی با اين کاارگاران و حاماايات از
آنان ،تالش شد تا پیام آنان در عرض  7ماه بهطور گسترده در همه جا پاخاش شاود.
اکنون نوبت خود کارگران بود تا کارخانه را زير کنترل خود بگیرند.
کارگران بیش از اين نمیتوانستند در انتظار کمک از سوی دولت ورشکستهی يونان
و اجابت وعدههای آن ( از جمله وعاده وزيار کاار بارای کاماک اضاطاراری 1///
يورويی که هرگز از سوی وزير امور مالی تصويب نشد) ،باشاناد .اکاناون زماان آن
رسیده بود تا کارگران کارخانه  ،Vio.Meکارخانه خود را که همچون کارخاناههاای
ديگر در حال تعطیل شدن و بیکار نمودن کارگرانش بود ،دوباره و نه تحت مديريت
روسای سابق و يا جديد ،به کار اندازند .چاناانچاه ايان حارکات کاارگاران کاارخااناه
 Vio.Meبخواهد پیروز گردد ،مبارزه آنان نبايستی تناهاا باه ايان کاارخااناه ماحادود
گشته و بايستی به شرکتها و کارخانههای ديگر نیز که در حال تعطیل شدن هستناد،
گسترش يابد؛ زيرا که تنهاا باا ادغاام در شاباکاه ای از کاارخااناههاای خاودمادياريات
[کارگری] ،کارخانه  Vio.Meخواهد توانست موفق گشته و به پیش بارود و مسایار
سازماندهی متفاوت تولیدی و اقتصادی عاری از استثمار ،نابرابری و هیارارشای را
هموار سازد.
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در هنگامی که کارخانهها يکی پس از ديگری تعطیل گشته ،آمار بیکاری به مارز 2
میلیون نفر رسیده و اکثريت قريب به اتفاق مردم يونان از سوی دولت ائتالفی احزاب
 PASOK-ND-DIMARدر ادامه سیاست دولتهای پیشین ،محکوم به زيستن در
فقر و بدبختی میباشند ،تنها پاسخ منطقی برای برونرفت از اين نکبات و بادباخاتای
که گريبان تودههای مردم را میفشارد ،به دست گرفتن کنترل کاارگاری کاارخااناههاا
میباشد .بنابراين مبارزه کارگران کارخانه  Vio.Meمبارزه تمامی انسانها است.
ما از تمامی کارگران ،از کاربیکارشدگان و افرادی که از اين بحران صدمه ديدهاناد،
میخواهیم تا در کنار کارگران کارخانه  Vio.Meقرار گرفتاه و از ماباارزات آناان
در راه باورهايشان ـ کارکردن فارغ از فرمانروايی رئیسان و باالدستان ـ حاماايات و
پشتیبانی به عمل آورند .ما همه را فرامیخوانیم تا در مبارزهی سرتاسری و کااروان
همبستگی  3روزه در شهر تسالونیکی مشارکت نمايند .ما از همه مایخاواهایام تاا باا
روشهای دمکراتیکِ باز و فارغ از هرگونه بوروکراسی برای پیشبرد اين ماباارزه،
خود را در محل کار خود سازمان داده و در اعتصاب عمومای مشاارکات نامااياناد تاا
کسانی را که مسبب نابودی و بدبختی ما هستند را برکنار سازيم.
هدف ما برقراری کنترل کارگری در همه کارخانهها و تمامی تاولایاد و ساازماانادهای
اقتصاد و جامعهای فارغ از هر رئیس و باالدستی میباشد.
اکنون دوران  Vio.Meاست .بگذار تا به سر کار بازگرديم!
راه را برای خودمديريت کارگری در همه جا هموار سازيد!
راه را برای جامعهای فرغ از رئیسان و باالدستان هموار سازيد!
پیشگام حرکت آزاد همبستگی با کارگران  Vio.Meو حمايتگر آنان باشید.
منبع http://www.viome.org/2013/02/the-factory-of-viome- :
industrial-mineral.html
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زير تقاس خرمفات
تا گذمر مز هرج و مرج سرمايه.
آری:

فوج ملخ ها

کارگرمن ِزنامنی ِجهان،

در دشت ماهشهر

به درمزميزنجيری

همچون مبری تاريک در حاشيه.

پيرممون ستاره ی خاکی

سال های دور،

به مسارت می چرخنا.

در بازی پيتوی هفت سنگ

رهبرمن پوک جهان

به روی آسفالت ِدمغ

مين کوسه های دريای سرمايه.

کنار چشم های پف آلود قير،

در منايشه ی شير ِخشک کودکان

خون دماغ می شام.

کودکان کار

آن زمانی که

کودکان خيابان

به مرکوکُرُم می گفتيم دوم گُلی...

نيستنا.

ممروز دخترمن رگل در چين،

مرگ در گردش بازمر

دخترمن باکره در ميرمن

چه کاالی ِمرزمنی ست.

دردمنا مز رونا ِچرخ توليا

توليا ِناهنجار

سرگشته مز رقص ِمار ِفقر

شکنجه

به گردمگرد ِمنامم رنج خويش

پرس ِمنامم
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ناف ِکودکان ِخون دماغی رم

گزارش تصویری کارگران

می تومن بريا و گره ی کوری زد؟

معدن زغال سنگ طبس

و همه ی مين قاعاه گی سرخ بلوغ
رم

14-05-1391

می تومن پاک کرد
زير آبشار نياگارم؟
آری جناب پرزيانت،
در جستجوی ِمين تمان شما
ميليون ها کودک
زير آفتاب،
آشغالامنی های درخشان رم
با چرمغ قوه می کاونا.
گرسنه گان ِشهرها
بر طبل ها ،ضرب ديگری رم
تام شورتام ش
خومهنا نومخت....

مجيا خرمی ـ فرمنکفورت
پنجشنبه  25سپتامبر 2/12

ک يب مربوط به گزارش کارگرهای معدن
را باک يک روی هکس مقابل يا همين
نوشته می تواني تماشا کنيد .

شماره 1

3112

30

کارگران محروم معدن زغال سنگ طبس يزد –
در همق  300متری زمين و در دو شيفت کاری 6
ساهته در روز کار می کنند
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اين کارگران با قرارداد پايامااناکااری،
ماهيانه  4//هزار تومان کاه حاداقال
حااقااوق تااامااياان اجااتااماااهاای اساات ،را
دريافت می کنند.
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کار کردن در معادن زغال سنگ به دليل خطر ريدزش مدعدان و
وجود منومع گازها کشناه و گرد زغال و خاک معلق در فضدای
معان خطرمت بسيار زيادی رم برمی سالمتدی کدارگدرمن در پدی
دمرد ...
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مرگ را هم خصوصی کردند!

قسمت يک
برج  ،12/طبقه  ،15//ايستگاه انتقال نوری.
انبوه جمعيتی که برای انتقال نوری صف کشيدهاند ،يکتی يتکتی وارد دستتتگتاه
شده ،با دادن کد مسير و فشار دادن دگمه به مقصد مورد نظر منتقل میشوند.
در درون صف دو کارگر فضايی که برای کار بته متريتخ متیرونتد ،در حتال
گفتگو هستند.
 خبر را شنيدی؟ -کدُوم خبرو میگی؟
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 باالخره بعد از آموزش و پرورش ،بهداشت ،خدمات شهری ،دولت،وزارتخانهها ،دانشگاهها ،منابع طبيعی و  ....ارتش ،مرگ را هم
خصوصی کردند.
 آخه چه جوری؟ مگه مرگ آدميزاد دست اينهاست !؟ فعال که دست اينهاست ،میدونی با عزرائيل وارد معامله شدهاند ،امتيازمرگ رو ازش خريدهاند ،تو بازار بورس ميگن غوغا شده.
 خوب حاال چی میشه؟ چی ؟ هيچی ،از اين به بعد هر که خواست بميرد بايد برِه با اين شرکتهاقرارداد ببنده.

يک روز تابستانی ،ساعت دو بعد از ظهر
خيابانی عريض و طوالنی ،بدون اتومبيل ،بدون دوچرخه ،بدون هتر وستيلته نتقتلتيته
موتوری امروزی ،دو طرف خيابان ساختمانها و برجهای بلند به ارتفاع سته هتزار
يا چهار هزار متر ،شايد هم بيشتر ،چون اصال گردن آدم به آن انتدازه بته پشتت ختم
نمیشود که بتوانی نوک ساختمانها را ببينی .برای اينکه بتوانی نوک آن را بتبتيتنتی
بايد روی زمين رو به آسمان دراز بکشی ،تازه اگر ابرها مانع نشوند.

انبوه جمعيت کته بته سترعتت از ديتدگتان آدمتی متیگتذرنتد بتا کتفتشهتای
مخصوصی که با کوچکترين اشاره پا به سرعت به حرکت درمیآيند.
اگر کسی به کسی هم تتنته ا ی بتزنتد ،بتدون عتذرختواهتی بته راهتش ادامته
می دهد ،طرف مقابل هم اصال به روی ختودش نتمتیآورد ،چتون متجتالتی
برای اين کارها نيست.
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شخصی به دنبال آدرس می گردد.
جلوی يک نقشه ديجيتال توقف کرده ،اسم موسسه خدماتی مورد نظر خود
را وارد میکند ( )M. S .Rو بالفاصله آدرس با نقشه دقيق محل موسسه
روی صفحه ظاهر میشود.
خيابان نئو ليبراليسم ،ساختمان ريگان ،شماره 1887
موسسه خدماتی(  )M . S .Rمرگ سريع و راحت با مجربترين
کارشناسان
 آها خودشه ،بهتر است اول برم اطالعات. ببخشيد ،میخواستم يک قرارداد ببندم ،چی کار بايد بکنم؟ اولين باراست که می آييد؟ پرونده نداريد؟ بله ،اوّلين بار میآيم. برين پيش اون خانم تا مشخصات شما رو ثبت کند. سالم. سالم ،بفرمائيد ! میخواستم يه قرارداد ببندم. اوّلين باره؟ بله. خوب اسم ،آدرس اينترنتی تون و اميل تون.بعد از ثبت کردن اسم و آدرسها ....
 اين فرمها رو بگيريد ! دقيق به سوالها جواب بديد ! بعد ما با شما تماسمیگيريم.
 چقدر طول می کشه؟ بستگی به جوابهايی داره که میدهيد. يعنی چه جوری؟ هرچه مايهاش بيشتر باشه زودتر بهت جواب میدن. -میتونم نمونه فرم رو ببينم؟
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 بفرمائيد ،اين نمونه بروشورهای تبليغاتی ماستت ،نتمتونته ستوالهتا هتم آنتجتااست.
اگر مشکلی داشتين از طريق اميل يا چت مستقيم با کتارشتنتاسهتای متا تتمتاس
بگيرين .همه اطالعات داخل بروشور است.
 ممنون.نگاهی به داخل بروشور انداخت نمونه سوالها را پيدا کرد ،سوالهای عجتيتب
و غريبی بود ،چه نوع مرگی را دوست داريد؟ چقدر مايليد بتپتردازيتد؟ دوستت
داريد در کجا بميريد ،روی زمين يا کرات ديگر .......
سرش را کمی خاراند ،وقت نداشت ،بايد فورا به ستر کتارش بترمتیگشتت ،بته
زور توانسته بود دو ساعت مرخصی بگيرد ،در معدنی در مريخ کار میکرد.
با کشيدن پايش به روی زمين با سرعت از محل دور شد تتا ختود را بته بترج
 ،12/طبقه  ،15//ايستگاه انتقال نوری برساند.
بعد از پايان کار ،هنگام بازگشت به زمين.
 من رفتم ،تا بعد ... کجا با اين عجله؟ بايد اينها را مطالعه کنم ،اين فرمها رو هم پر کنم ،بفرستم .... چی هستن؟ فرم قرارداد. قرارداد کار جديد؟ نه بابا ،قرارداد مردن ... آه ،من که از اين چيزها سر درنمیآرم ،رفتم پيش مشاور اجتماعیام ،فترمهتارو دادم بهش ،اونم گفت ترتيب شو میده ،بعد جوابش رو به من می ده.
اين جواب براش خيلی عجيب بود ،يعنی چه؟ مگه آدم اختيتار مترگشتو متیده
دست يکی ديگه که براش تعيين کنه؟ خداحافظی کرد و داخل دستگاه شد.
وقتی به زمين رسيد سر راهش دو تا ساندويچ از دستگاه گترفتت و دوبتاره بته
راهش ادامه داد تا رسيد به برج بلندی که در طبقه  4/7آن آپتارتتمتانتش قترار
داشت.
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در صندلی مخصوص آسانسور نشست ،کمربندش را بست و بتعتد از دادن
شماره اطاقش دگمه استارت را زد.
آسانسور بهسرعت شروع به باال رفتن کرد.
کف دستش رابر روی صفحه مخصتوصتی کته روی در نصتب شتده بتود،
چسباند .در باز شده و داخل شد.
وسايلش را روی ميز گذاشت و خودش را روی يتکتی از صتنتدلتیهتا ولتو
کرد.
گرسنه و خسته بود .يکی از ساندويچها را برداشته ،شروع به خوردن کرد.
اولين لقمه هنوز از گلويش پايين نرفته بود ،که فترم ستوالهتا را بترداشتت.
صفحه اول را باز کرد .اولين سوال را که ختوانتد (بتابتت مترگتتان چتقتدر
مايليت هزينه کنيد ؟) لقمه در گلويش گير کرد.
داشت خفه میشد .بهسرعت خود را به شير آب رساند ،دهانش را زير شير
آب گرفت ،لقمه با فشار آب پايين رفت.
برگشت دوبار شروع کرد به خوانتدن (چته نتوع مترگتی را متی ختواهتيتد،
معمولی يا ويتژه) در جتلتوی ايتن ستوال عتالمتت ستتتاره اشتاره بته پتايتيتن
صفحه میکرد ،که اگر اطالعات بيشتری میخواهيد به سايت اينتترنتتتی متا
مراجعه کنيد.
بلند شد ،کنترل کامپيوتر را برداشتت و آن را روشتن کترد .روی صتفتحته
مانيتور که به ديوار نصب بود کلمه خوش آمديد حک شد.

آدرس را به آن داد .بالفاصله سايت باز شد؛ خانمی زيبارو با کت و دامنی
شيک به رنگ خاکستری و صدايی دل انگيز خوشآمد گفته ،سپس سوال
کرد چه کاری از دست ما برمیآيد ،برايتان انجام بدهيم؟
 ببخشيد ،میخواستم بدانم در اين فرم که شما نوشتهايد ،مرگ معتمتولتی يتاويژه ،منظورتان چيست ؟!
 بسيار خوب شما را توجه می دهم به اين فيلم ،اگر باز سوالی داشتيد مندر خدمتتان هستم.
فيلم شروع شد ،در حالی که به همراه آن صدای دلانگيز خانم شنيده میشد.
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 در اين قسمت شمارا توجه میدهيم به مرگهای معمولی ،اين شتختص راکه می بينيد در سن صد و پنچاه سالگی با سکتته قتلتبتی فتوت کترده ،کته در
حدود دوماه طول کشيد؛ يا اين يکی بر اثر ضربه مغزی که بر اثر تصادف
با شخص ديگری که بهسرعت با اسکيت میرفته فوت کرده است ،نتزديتک
به شش ماه در کُما بوده؛ يا اين شخص سوم در سن دويست سالگی بتعتد از
اين که يک سال روی تخت بود ،فوت کرد و اين چتهتارمتی در ستن صتد و
هشتاد سالگی در خواب به مرگ رفت ...
 ببخشيد ،قيمت هر کدام از اينها با هم فرق میکنه؟ البته! مثال اين آخری کمی گرانتر از بقيه است چون مرگی راحت و بدوندرد است.
 خوب ،مرگ ويژه يعنی چه؟ مرگ ويژه ،مثال شما میخواهيد به عنوان يک قتهترمتان بتمتيتريتد ،هتنتگتامنجات جان يک رهبر مورد اصابت گلوله قرار گيريد يا هنگام خنتثتیستازی
يک بمب در مرکز شهر يا هنگام تحقيق بر روی يک ميکروب قتوی و يتا
بهعنوان هنرپيشه بدل هنگام اجرای نقشی خطرناک و يا بهعنتوان قتهترمتان
رانندگی هنگام مسابقه اتوموبيلهای فضايی و يا بهعنتوان قتهترمتان کتاراتته
هنگام انجام مسابقه.
 البد قيمت هر کدام از اينها هم فرق میکند؟ مسلما ...آيا مرگهای ارزان قيمتتر هم وجود دارد؟
 صد درصد ،من اکنون به شما ارزانتريتن آگتهتیهتای ختودمتان را نشتانمیدهم.
مثالَ اينجا شما در حالی که مشغول عشق بازی هستيد ،متعتشتوق قتبتلتی طترف از راه
میرسد و شما را از برج هفتصد طبقه به پايين پرت میکند و شما درحتالتی کته يتک
مسافت طوالنی را طی میکنيد ،با زمين برخورد کرده ،تمام میکنيد.
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ال يک شرکت دارويی نياز به تعدادی کشته دارد ،تا جديدترين داروی
يا مث َ
خود را مورد آزمايش قرار دهد .بخش اعظم هزينهها را او پرداخت کرده
است .شما مقدار خيلی کمی پرداخت میکنيد ،آنهم بابت اين است که
مرگش راحت میباشد؛ يعنی بعد از مصرف دارو به مرور به خواب عميق
میرويد ،تا جايی که ديگر بيدار نمیشويد.
 فکر میکنم برای امروز کافی باشد .اچازه بدهيد من بقيه فرم را مطالعهکنم ،باز خدمتتان میرسم.
 بله ،ما هم از شما ممنون هستيم ،که با ما تماس گرفتيد ،نکته آخر درمورد قيمتها میتوانيد به جدول قيمتها در صفحه قيمتها مراجعه کنيد.
با تشکر مجدد از شما ،به اميد عقد قرارداد.
تصوير خانم از صفحه محو شده ،بهجايش يک موزيک ماليم پخش شد.
از جايش برخاست ،بهطرف پنچره رفت ،از طبقه چهارصدم به زمين خيره
شد؛ ارتفاع زيادی بود .فکری به مغزش خطور کرد ...
 من اگه از اين باال خودم را به زمين پرت کنم ،صد درصد زنده نمیمانم،که کسی بخواهد ازمن پول بگيرد .بهسرعت به عقب رفت تا دور خيز کند،
بهطرف پنچره دويد ،پايش به پايه صندلی گير کرد و با صورت به زمين
خورد.
دماغش حسابی کوفته شد؛ در حالی که سرش را بلند میکرد ،نگاهش به
صفحه مانيتور روی ديوار نصبشده افتاد که همان خانم با صدای دلانگيز
گفت:
 بیخود تقال نکنيد ! بدون قرداد امکان ندارد.... .از جايش برخاست جلوی آينه رفت ،دماغش حسابی کوفته شده بود .با خود
انديشيد:
 اصالَ گور پدر همهتون ،حاال که اينطوره کی میخواد بميره ...مشتش را گره کرده ،يه حواله به اونجای همهشون کرده ،از خانه زد
بيرون.
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قسمت دوم
سنش به صد و هفتاد میرسيد ،ديگر توانايی کار کردن نداشت.
سن بازنشستگی را هم بهتازگی با توافق اتحاديهها کرده بودند صد وهشتتتاد
سال .بنابراين میبايد ده سال ديگر هم کار میکرد .مدتی بود کته ايتن فتکتر
مدام آزارش میداد ،ده سال ديگر .....
چند بار هنگام کار سرش گيج رفته بود و متجتبتور شتده بتود کتار را تترک
کرده و به زمين بازگردد و بها همين خاطر از طترف صتاحتبتان متعتدن بته
شرکتی که او کارگر اجارها ی آن بتود ،اختطتاريته فترستتتاده بتودنتد کته در
صورت تکرار اين وضع شخص ديگری را به جايش بفرستند.
ديگر نمیخواست به سر کار برود .يک مرخصی يک هفته ای بترای ختود
نوشت و برای شرکتاش ايميل کرد و بالفاصله جواب گرفت که:
 متاسفانه با درخواست شما نمیتوانيم موافقتت کتنتيتم .درختواستت ختود راحداقل يک ماه قبل بفرستيد.
 آه ،بیپدرها ،من االن احتياج دارم نه يک ماه ديگر ....لباسهای کارش را پوشيده وبه راه افتاد .وقتی رسيد به ستيتاره متريتخ بتاز
دوباره احساس سرگيجه کرد .اما با وجود آن به ستر کتارش رفتت و پشتت
دستگاه کنترل نشست .بايد حواسش را جمع میکترد تتا اشتتتبتاهتی مترتتکتب
نشود.
بعداز چند ساعت کار عضالت گردنش شروع به تير کشيدن کرد و دوباره سترگتيتجته
لعنتی به سراغش آمد .چشمانش سياهی رفت و اشتباها دکمه تخليه را فشار داد و در
نتيجه کاميون فضايی تمام مواد معدنی را در فضا تخليه کرده و بدون بار عازم زمين
شد .به محض رسيدن به زمين اخطاريه فرستاده میشد ،که اين چه وضتعتی استت و
در نتيجه به سراغش می آمدند.
از پشت دستگاه بلند شده اعالم ترک کار کرد.
به ايستگاه انتقال نوری رفته ،خود را به زمين منتقتل کترد .در پتايتيتن بترج
انتقال نوری بار بزرگی وجود داشت.
يک راست داخل بار شده پشت پيشتختوان بتار نشتستت ،يتک بتطتری ودکتا
سفارش داده ،خالی خالی شروع کرد به نوشيدن آن.
ساعت از نيمههای شب هم گذشته بود .تلوتلو خوران خود را به آپارتمتانتش
رساند .با همان لباسهای کارش روی تخت ولو شد.
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نزديک ظهر بود که با صدای ،شما پست داريد ،از خواب بيدار شد.
نگاهش را به صفحه مانيتور نصبشده روی ديوار انداخت ،از شترکتتتی کته او
کارگر اجارهای آن بود نامهای داشت.
کنترل را برداشته و آن را باز کرد.
شرکت اجاره داری آدم با مسئوليت محدود
شماره پرونده( سيزده صفر) 666666666666
موضوع حکم اخراج
انسان شمار ( سيزده صفر) 6666666666666
محترمانه به اطالع میرسانيم ،به علت دريافت شکايتنامههای متعدد از جتانتب
شرکت معدن فضايی تاچر مبنی بر کمکاری و خرابکاری ،به خدمتت شتمتا در
اين شرکت از امروز خاتمه می دهيم.
صورتحسابهای شما بهعالوه تمامی موارد قانونی که به شما تعلق متیگتيترد،
بعدا برايتان ارسال میشود.
در صورت داشتن اعتراض ظرف  02ساعت میتوانيد ،اعتراضتان را بترای
ما ايميل کنيد .........
...........
ديگر بقيهاش را نخوانده صفحه را خاموش کرد .دو باره به خواب رفت.
...........
اگر فشار گرسنگی نبود روز و شب را همينطوری میگتذرانتد .ازجتايتش بتلتنتد
شده به طرف شير آب رفت سرش را زير آن گرفت ،سپس مقداری از آب شتيتر
را نوشيد.
از آپارتمان بتيترون زد .داختل آستانستور شتد .وقتتتی بته طتبتقته هتمکتف رستيتد،
يکراست به طرف دستگاه اتوماتيک سفارش غذا رفت .جلوی دستگاه که رسيد
مکثی کرد .از سفارش دادن خوداری کرده راهش را به طرف بيرون از ستالتن
گرفت.
در آنطرف خيابان مشروبفروشی قرار داشت ،داخل شتده چتنتد بتطتری ودکتا
خريد و دوباره بهطرف سالن همکف ساختمان آپارتمانش برگشت.
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جلوی دستگاه رفت کارت اعتباری خود را در دستگاه فرو کرد ،سپس سفارش
غذاها را با فشار دادن دکمههای مخصوص انجام داد و منتظر ايستاد.
طولی نکشيد که غذاهای آمادهشده با بستهبندی داخل سبد جلوی دستگاه ريتختتته
شد.
غذاها را برداشتتته دوبتاره بته آپتارتتمتانتش بترگشتت .قتبتل از ايتنتکته يتکتی از
بستههای غذا را باز کند در بطری را باز کرده با شکم خالی نصتف آنترا ستر
کشيد.
هنوز لقمه اول از گلويش پاين نرفته بود ،که دوبتاره نصتف ديتگتر بتطتری را
سرکشيد .بعداز چند لقمه بطری دوم را باز کرده ،شروع بته سترکشتيتدن کترد،
ديگر ميلی به خوردن غذا نداشت و ودکا را خالی سرمی کشيد.
کم کم احساس کرد که اطاق دور سرش میچرخد .در حتالتی کته قتدمهتايتش را
چپ و راست برمیداشت و دستهايش را باال و پايين متیبترد تتا تتعتادلتش را
حفظ کند .به زور خود را به تخت رساند و خود را روی آن ولو کرد.
روزها و شبها را بدين صورت میگذراند .کم کم ديگر نای پايين رفتن و غذا
خريدن را هم نداشت .از اين وضع ديگر خسته شده بتود .آرزوی مترگ کترد،
که ناگهان صفحه مانيتور روشن شده و خانم شيک پتوش بتا صتدای دلانتگتيتز
ظاهر شد.
 شب بخير دوست عزيز ،ما خيلی وقت منتظر شما هستيم ،چه کاری از دستما برمیآيد؟
 خسته شدم ،میخوام بميرم .... چه نوع مرگی میخواهيد؟ نمیدونم ،فرقی نمیکنه .... پول چقدر داريد؟ پول؟! بله پول؟ نمیدونم ... پس لطفا شماره کارت اعتباریتان را بدهيد کنترل کنم ! انسان.6666666666666  .OKکمی صبر داشته باشين ! آه ،متاسفم ،شما هيچ پسانداز اضافهای نداريد .به شما فقط به اندازه مخارج روزانهتانپرداخت میشود نه بيشتر.
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ببينم سهامی ،جواهری ،اوراق قرضهای ،عتيقهای يادگتار متانتده از گتذشتتته يتا
بهطور کلی چيز با ارزشی که بشود برايش قيمت تعين کرد نداريد؟
 نه. متاسفم ،شما يک پرولتر هستيد و من نمیتوانم برای شما کاری انجام بدهم. يعنی چه؟ ما که حق حيات نداشتيم ،حاال حق مرگ هم نداريم؟! نه ،يعنی کاری از دست من برای شما برنمیآيد .من شما را معرفی میکنم بتهمسئول مربوطه ،او میتواند به شما کمک کند.
خانم شيک پوش با صدای دلانگيز از صفحه محو شتده ،بتعتد از پتختش کتوتتاه
آهنگی ماليم آقای شيک پوش با کت و شتلتوار ختاکستتتری و کتراوات مشتکتی
ظاهر شد.
 شب بخير انسان شماره  ،6666666666666چه کاری از من برمیآيد. خسته شدم ،حق حيات که نداشتم ،حق مردن می خواهم. آه ،بله مسلما ،اما متتتاستفتانته کتمتی بتايتد صتبتر کتنتيتد .در حتال حتاضتر تتمتامظرفيتهای مرگ مجانی پر است.
 چقدر بايد صبر کنم؟ فکر کنم زياد طول نمیکشد .ما با چند دولت و شرکت دارويی در حال مذاکرههستيم ،اگر به توافق برسيم کار تمام است.
 دولت ،شرکت ،يعنی چه؟ چه ربطی به دولتها و شرکتها دارد؟ ببينيد ،مثال دولتی میخواهد جنگ هستهای راه بياندازد و يک سياره را تمتامتازير و رو کند ،تا بتتتوانتد بتعتد از آن بتا گترفتتتن امتتتيتاز بتازستازی آن تتوستط
ديگرشرکای تجاريش برای سالهای متمادی سود ببرد ،خوب در نتيتجته جتنتگ
بدون کشته امکان ندارد آنهم جنگ هستهای .امتياز مرگ هم دست متاستت ،پتس
او بايد هزينه کشته شدن اين آدمها را بپردازد.در اين رابطه ما شروع می کتنتيتم
به تهيه ليست از کسانی که قدرت پرداخت هزينه مرگ را نتدارنتد و يتا احتيتانتا
دنبال مرگ مجانی هستند .وقتی که ليست تکميتل شتد اعتالم متیکتنتيتم متا آمتاده
هستيم .آنوقت آن دولت جنگش را شروع میکند.
 خوب منی که روی زمين هستم چه جوری سر از سياره ديگر درمیآرم؟ بسيار ساده ،با يک جابجايی ساده و تغيير سرنوشت. -شما از شرکتهای دارويی صبحت کرديد؟
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 بله چند شرکت دارويی در رقابت با همديگر قصد دارند داروهای تقلبیمرگ آور با نام شرکت رقيب به بازار عرضه کنند تا به اين وسيله رقيب
خود را به ورشکستگی بکشانند .طبيعتا نياز به کشته دارند .ما میتوانيم
اسم شما را در ليست آنها وارد کنيم .البته چون هنوز اطالعات دقيق از نوع
دارو و مرگ به ما نداده اند ما نمی توانيم قول صد درصد در اين زمينه به
شما بدهيم چون ممکن است يه کمی هزينه داشته باشد ،اگر مرگش راحت و
بدون درد باشد.
 موارد مرگ مجانی همينها هستند؟ نه ،موارد بيشمار ديگری است؛ مثال کمپانیهای فضايی برای پايين نگهداشتن هزينههای خود سفينههای فضايی را خوب سرويس نمیکنند و يا
هنوز از سفينه هايی که از رده خارج شده برای جابجايی کارگران
بين کراتی که هنوز انتقال نوری ندارند استفاده میکنند .خوب طبيعتا
حوادثی دارد قابل پيش بينی که با يک محاسبه رياضی دقيق میتوان آنرا
پيشبينی کرد .به ما مراجعه کرده و هزينههای مربوطه را پرداخت میکنند
و سپس بعدا از شرکتهای بيمه پولش را میگيرند .ما هم در عوض
مشتری برای آنها جور میکنيم .باز اين را بگويم ،برای اين نوع
مرگها بايد مدتی صبر داشته باشی.
به هر حال من می توانم اسم شما را االن در ليست نوبتها ثبت کنم ،تا هر
موردی از مرگ مجانی پيش آمد با شما تماس بگيريم .در صورت موافقت،
يکی از آنها را انتخاب کنيد و يا اينکه شما از هم اکنون يک وکالتنامه به
ما می دهيد تا ما خودمان يکی از موارد مرگ مجانی را برای شما ثبت
کنيم .در اين صورت همه چيز اتوماتيک انجام میشود.
 منظورتان چيست اتوماتيک؟ يعنی اينکه شما از نوع و زمان و مکان مرگ هيچ اطالعی نداريد ،يکدفعه به سراغ شما میآيد.
 خيلی ممنون ،فکر می کنم روی اين موضوع بايد کمی فکر کنم. هر موقع به نتيجه رسيديد ،ما در خدمت شما هستيم .تا بعد.آقای شيک پوش از صفحه محو شد و دوباره موزيک ماليم شروع به
نواختن کرد .بالفاصله صفحه را خاموش کرده از آپارتمان خارج شد ،به
طبقه همکف رسيد.
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به سراغ مشروبفروشی مقابل ساختمان رفت ،يک بطری ودکا خريده براه
افتاد .روی يکی از نيمکتهای کنار پارک رودخانه نشسته ،شروع کرد بته
نوشيدن آن.
ديگر تصميم گرفت هيچگاه به آپاتمان خود بازنگردد.
و اکنون هزار سال است که انسان (ستيتزده صتفتر) 6666666666666بتا
نوشيدن ودکايش در روی نتيتمتکتت پتارک کتنتار رودختانته بته ريتش هتمته
میخندد و هنوز تصميمی هم برای مردن نگرفته است ....
2/2/722//7
فرانکفورت -ب .رمزی
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توضيح مختصری در مورد گاهنامه
گاهنامه توسط رفقای کميته فعالين کارگری منتشر می شود و
تمامی مطالب منتشر شاه در آن توسط خود رفقای فعال کميته
تهيه می گردد و مساس کار بر مين مبنا قرمر دمرد که نوشته های
منارج در آن در زمينههای مختلف :تحليل سياسی ،ترجمه ،شعر،
دمستان و مقاله مز خود رفقای فعال کميته باشا و به بيان ديگر
هيئت تحريريه نشريه ،خود معضای کميته میباشنا.
در نتيجه مز درج مطالب دوستانی که خارج مز کميته هستنا،
معذور می باشيم ،مگر به صالح ديا همه رفقای جمع کميته در
مومرد مستثنايی.
کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرمنکفورت
فرمنکفورت ،فوريه ۳۱۰۲
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اولين تظاهراتی که در شهر فرانکفورت توسط کميته برگزار شد
هکس از سايت کميته
 25يولی 2009
http://kkfsf.wordpress.com

گاهنامه
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