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 يک توضيح در مورد نام گاهنامه 
صورت آزاد و نه بر مبنای         هاز آنجا که اين نشريه از طرف فعالين کميته، ب           

يابد، نتيجتَا دارای مشکالتی       کسب سود، صرفا جهت تبادل افکار انتشار می          
از همين رو ما نام گاهنامه را             .  باشد   است که انتشار مرتب آن ميسر نمی            

عهده   هتمام مسئوليت مطالب مندرج در اين نشريه ب        .  ايم  هبرای آن انتخاب کرد   
طور مشخص    هکه مطلبی ب    باشد، مگر آن    گان آن مطلب می     نويسنده يا نويسنده  

 .به نام کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت چاپ شده باشد
 کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت

 .سر تيترمطالب اين شماره 

 ٢..., جايگاه جنبش کارگری  -١

            ١٠گزارش تصويری تظاهرات ضد سرمايه داری  فرانکفورت  -٢

 ١٣ايدئولوژی و آگاهی طبقاتی   -٣

 ٢١) شعر( يادگار رنج  -۴

 ٢٢) خانه کارگر(باز بينی يک تجربه تاريخی  -۵

 ٣۴) داستان( نان، آزادی، عشق  -۶

 ۴۵معرفی يک فيلم مستند از زندگی کارگران مهاجر در ايران  -٧

 با کليک روی شماره صفحات مستقيمان به صفحه مورد نظر برويد

http://www.rahai.org/gahname3/#/2�
http://www.rahai.org/gahname3/#/10�
http://www.rahai.org/gahname3/#/14�
http://www.rahai.org/gahname3/#/22�
http://www.rahai.org/gahname3/#/22�
http://www.rahai.org/gahname3/#/34�
http://www.rahai.org/gahname3/#/46�
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 ی طبقاتی جايگاه جنبش کارگری و پويايی آن در پيوستار مبارزه

 و

 !ی گذرای انتخابات رياست جمهوری لحظه

 
 ناصر برين

 

وازات   های ماهيتا متفاوتی است که هم ها و جنبش ی ايران مرکز تراکم خيزش جامعه زمان گاه به م
ان دارد               م جري ه ه م             .  هم و گاه در تخالف و گاهی متقدم و يا متأخر نسبت ب راک مرکز و ت ن ت اي

ها و عروج ناهمزمان تاريخِی اموراتی است که در زمان  واسطه گسست هنگام به ناهمگون ولی هم
ا        ممکن خويش بروز نيافته و در فرصت وده و ب هايی برای متحقق شدن محتمل خويش سر باز نم
 ٣ادامه  در صفحه . پردازد تأخر تاريخی به امر تحقق خويش می

http://www.rahai.org/gahname3/#/4�
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کند و جنبش طبقاتی کارگران نيز        پوشانی می  ی طبقاتی هم    هرا مبارز  مبارزات اجتماعی که َاهّم آن     

عنوان  واسطه عمدگی تضاد ميان کار و سرمايه در رأس آن قرار دارد، در کليت خويش به                              به

ی معين خود را        ی ايران مرحله     ی طبقاتی جامعه       هشمول و نقش خويش در مبارز           گزاره جهان  

ی کارگر و وسعت اجتماعی               گرچه تاثيرگذاری و ماديت شرايط تاريخی طبقه                    .  گذراند می

باشد، اما،   زند غيرقابل کتمان می    ی آن و نقشی که در معادالت سياسی ـ اجتماعی رقم می   هرشديابند

پتانسيل و فعليت عمل طبقاتی کارگران نسبت به رکود و به تناسب نزول سطح مبارزاتی آن طبقه                    

جا  از آن .  گذارد تأثيرات چشمگيری در فراَروی و يا فروکاهشی کلی سطح مبارزات اجتماعی می              

ی کارگر از خاستگاه و شرايط مادی و روابط توليدی مناسبات                  که حرکت اجتماعی جنبش طبقه      

يابد، بنابراين،   گيرد که از بنياد متضاد کار در برابر سرمايه ماهيت می               حاکم اقتصادی  بنيان می     

ی سرمايه دار       مبارزات اين طبقه نسبت به ديگر اقشار و جناح های ميانی و فوقانی طبقه                                   

 . باشد گرا می ماهيت

ی ايران مراحلی را پشت سرنهاد که آغازگر            بعد از پايان جنگ ارتجاعی ايران و عراق، جامعه           

شمسی و قبل از       ٧٠ی   دهه.  نشين و کارگری بود     گرا از مناطق تهيدست     های طغيان "خيزش"آن  

صورت يک جنبش اجتماعی ـ اعتراضی فرابرويد، متغيرهای               ی کارگر به    که مبارزات طبقه    آن

ی     همثابه آلترناتيو استحاله و در شمايل پرد                  صورت اپوزيسيون حکومتی به         درونی رژيم به     

های مغلوب حکومتی نظير      حاصل آن، فعاليت جناح    .  اصالحات در رأس اعتراضات قرار گرفت       

دانشجويی و ورود نسل جديدی از          "  خيزش"و نهضت آزادی، انشقاق در          "  حزب ملت ايران   "

در ادامه، تالش کانون مستقل         .  های اجتماعی بود     های روشنفکری اعتراضی به عرصه         فعاليت

نويسندگان برای شروع مجدد فعاليت خود و در پی آن ماجراهايی که به سرکوب و کشتار                                      

ی از صدر اعتراضات اجتماعی را       ا  هها، دور  ی انجاميد، اين حرکت   ا  ههای زنجير  دانشجويی و قتل  

صورت  های کارگری شکل گرفته و کارگران به            اگرچه در ميان اين وقايع، حرکت         .  پيش بردند 

زنند، اما هنوز سخن     يابی دست به مطالبات اعتراضی می       پراکنده و بدون هيچ ساختاری از تشکل       

 .های غيرکارگری عمدگی نيافته است"خيزش"از عروج جنبش کارگری در برابر 

های  ی کارگری در برابر سياست           ههای نخستين، آغاز اعتراضات گسترد         ی خيزش   پايان مرحله  

سازی امنيت  ، ناامن)کارسازی اخراج و بی(، تعديل نيروی کار )سازی دولتی شبه(سازی  خصوصی

ی  ی اوج آن حرکتی بود که با سازماندهی خانه             نقطه.  باشد شغلی و تجديد نظر در قانون کار می           

ی  ی آن يعنی خانه     هتوسط کارگران برعليه برگزارکنند   "  سازمان تأمين اجتماعی  "کارگر در مقابل    

 . کارگر تبديل شد
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، در   ) نانوا" ( خباز" تبلور اين حرکت در تجمع محافل کارگری اول ماه مه در سقز توسط کارگران 

ه        " چهره" تهران و برخی مناطق نشان از ورود علنی مبارزات کارگری در  های شاخصی است ک

ه    .  گردند های کار پديدار می دهی نهادهای بيرون از محيط  بعدها در شکل ت ي م ری    " های     ک گي ي و "  پ

جه    "  هماهنگی"  ي ت ن تالش       ن ارگری در خارج از محيط                        ی اي ن ک ي ال ع ارگری در         های ف های ک

 .يابی کارگری بود رسانی برای تشکل ياری

ی  .  ی متفاوت از هم تداوم يافته است از آن پس تاکنون، حرکت اعتراضی کارگران در دو درجه اول
ه                     ي ل اه ع ه و گ وق ع مزدهای م تداوم و توالی و رشد اعتراضات خودانگيخته کارگران برعليه دست

ا   باشد که در آن های صنعتی بوده و می شرايط سخت کار و مديريت محيط کار در شهرها و قطب ج
می          با رهبری مشخصی از حرکت   واجه ن ا م م؛       ه ي اش راضات را           ب " چهره   وحدت بی    " اين اعت

ران       اما در وجهی ديگر، بيش از آن .برد پيش می خودانديش کارگران به ارگ که حرکت مبارزاتی ک
ارگری        ن ک ي سبب تکامل جنبش کارگری و در پی آن عامل کنش شناخت درون طبقه گردد، يا فعال

ران در               نهادهايی را برای جنبش طبقاتی و به نام کارگران ايجاد می ارگ ردی ک ارز ف ب نمايند و يا ت
طه     وقوع می ههای رهبری ب هچهر ه و از        " ی    پيوندد، که در هرصورت گسستی است ميان راب ت اف ي

کری                 ما اين.  هايی متفاوت تاکنون راه پيموده است اشکال مختلف و با بنيان روهای ف ي ا ن م ب جا، ه
اد تشکل                عنوان تشکيالت گرا به تجربه ج رای اي ه تالش ب ارگری و         سازان روبرو هستيم ک های ک

ه      ا ههای شغلی را در اولويت فعاليت خود قرار داد ويژه سازمان به کای     " ند و نتايج عملی آن ب دي سن
ا             "  هفت تپه" و "  شرکت واحد م ب د، و ه ردي ادی  " و چند تشکل ناکامل در همان حد منجر گ ق آن "  ن

ان   آن.  باشد ی انتزاعی محصور می طور غالب در انديشه ها روبرو هستيم که اين نقادی به حرکت چن
ه                       چيزی بيش از يک نتيجه"  عقل" انتزاعی که در آن  ررسی نشده ب ه ب والتی ک ق ا م ری ب ظر    گي ن

ان        يعنی با ايمان ِصرف در گريز از واپس!  رسد نمی سم       " گرايی که هم ي ال ک دي ن اشد  "  س ا     .  ب ان ب آن
ا،  !  کنند گرايی، آرمان سوسياليستی را تحقير می آرمان از مطالبات کارگران برای افزايش دستمزده

اتی    های شغلی دفاع می اما بدون سازمان...  کاهش ساعات کار، امنيت شغلی و نمايد، دفاع از مطالب
ا         طور يقين اين آرمان به.  ی دفاع از منافع مادی بردگان مزدی معنا دارد که در زمينه ه ن گرايی را ت

رم  يک پرهيزگاری سياسی می ار                 توان ناميد؛ همانند احزابی که در پالتف ن اسی خود در ک های سي
ار    وشت    " شع ن سرن ي ي ع ارت     " حق ت از  " ، عب د می      "  مرزهای ب ي ز ق ي د را ن ن ن ی:  ک ل ان  م راي گ

وز در           اين ايمان ِصرف به اين معنی است که جنبشی از طبقه!  انترناسيوناليست ن ه ه ی کارگری ک
ل          سان اعتراضی به يک هم دو و يا چند حرکت هم انسي ت وز پ ن راستايی اعتراضی بدل نگرديده و ه

ل دست             را در خود ندارد، به فراخوانی دعوت می آن اب يت ق ران        کند که خارج از ظرف ارگ ابی ک ي
ی ِصرف     تجربه" ی افراطی متقابل در برابر  باشد؛ يعنی نظريه می قط عمل                 "  گراي کر را ف ف ه ت ک

ارت          ی طبقاتی می هکند که در حقيقت ناتوان از درک حقيقت مبارز خاص تلفی می ن عب ه اي باشد؛ ب
ردد    چه که در آگاهی خود کشف می     توان ذهن را با آگاهی ِصرف معادل دانست و هرآن که نمی ، گ

  . صورت واقعيت آگاهی و حتی ماهيت ذهن بتوان ِاعمال نمود به

د         های معيشتی اعتراضی کارگران نتوانسته و خلق به اين معنی که هنوز حرکت خواه ز ن ي الساعه ن
ا  " به "  گرايانه ايمان تجربه" توانست به يک حرکت سرتاسری تبديل گردد، يا با  ک ده    "  سندي راخوان ف

 " استقرار حاکميت شورايی"باشد، و يا به  شوند که همان سنديکاليسم محض الگوپرداز می
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 .يازيدن به آن نيست که جنبش کارگری را يارای دست

يابی دست      که کارگران در پراتيک اجتماعی ـ طبقاتی خويش به کشف کدامين اشکال سازمان اين

يست      نی      .  يابند، مورد نظر کسی از دو گرايش ايمانی ن ع ان  " ي م ه   "  اي جرب يش             ت شاپ ي ه پ اور ک ب

دارد،                    ر از وحی شخصی ن مرجعيت سنديکا را مد نظر دارد، و يا ايمانی که هيچ مرجعی غي

ون  ( همان تفکری که عمل خاص  ن اهی همگان می                     )  شورا هم اک عيت آگ ادل واق ع د    را م م ه . ف

ه درون        های دفاعی خودانگيخته کارگران هرگاه در حرکت د ک ی خويش با شرايطی مواجه گردن

م                   طوری که بسيار معقول به ی از سوسياليسم را نيز بها آن جنبه ارزه را ه ب د و اهداف م نظر آي

ه  بيان کند بيابند، آن ذيرش خاص و آن              گاه ضرورت سوسياليسم خود را ب وان پ ه در        عن طور ک

ه مطرح            مثابه مهم ی آگاهی معنادار باشد، به هزندگی آنان چه در عمل و چه در حوز أل ن مس ري ت

ان                  .  خواهند نمود رجم ای ت ن ع ه م ران ب ارگ در حقيقت مطالبات آنی و فوری در زندگی واقعی ک

اشد     ، اگرچه در       مفهوم سوسياليسم هستند، منتها به زبانی که در شرايط روزمرگی قابل فهم ب

ی موقت عنصری از فريب نيز وجود دارد، چرا که کارگران کمونيست  ماهيت خواسته و مطالبه

ظام              با خودآگاهی سياسی ـ طبقاتی متوجه هستند که مطالبه نمی البی ن ق گونی ان تواند بدون سرن

ه         داری متحقق گردد؛ درغير اين سرمايه ب طال گر م ود                 ا   صورت دي د ب خواه تی ن وق ا م . ی اساس

بايستی چنان درکی از مطالبه و خواست      ی کارگر می چه مهم است اين است که طبقه بنابراين آن

ارز  داشته باشد که توهمی در به گونی                  هدست آوردن آن خواست بدون مب رای سرن البی ب ق ی ان

ن        ر اي ه حرکت             دولت مستبد سرمايه نداشته باشد، چرا که در غي ازی ب ي های موقت       صورت ن

داری تاکنون به دليل شدت  با اين وصف اين را نيز بايد بدانيم که سرمايه.  مطالباتی نخواهد داشت

ان    درازی ی طبقاتی از انواع دست هو فشردگی مبارز اي ها به اقتدار مالکيت خصوصی ظرفيتی ش

ات را                 به اين معنی کسی که به کارگران عدم دست   .  از خود نشان داده است ب طال يت م ل افت ک ي

 .گوشزد نمايد، در واقع کارگران را از هرگونه عمل مبارزاتی اقتصادی منع کرده است

ی کارگر در خودشناسی به آن شناختی نياز دارد که بالواسطه و بدون                                          بنابراين، طبقه   

بافت .  پيش نخواهد رفت   هايی باشد، به اين معنا که با استنتاج نامرکب از شرايط خود به             شرط پيش

ی رشد و توسعه چنان است         دارانه لحاظ ساختار سرمايه    و ساختار طبقاتی کارگران در ايران به         

که کارگران در ترکيبی از مبارزات اقتصادی برای معيشت حياتی خود که چه بسا در اشکال                        

تواند به  کند، در صورت راديکاليزه شدن مبارزات اجتماعی می های صنفی بروز پيدا می سازمان

های کارگری رزمنده باليده شوند که پيشاپيش هيچ شکل و شمايل خاصی را                           اشکال سازمان  

عنوان  ی نيز به  ا  هها و موانع ويژ    ی ايران با معضل    که جامعه  ويژه آن  ها برگزيد؛ به   توان به آن   نمی

 های تاريخی از جمله موضوع ستم ملی، ستم جنسيتی بر زنان، مبارزات ضداستبدادی  گسست
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های اجتماعی مواجه      ی استيالگرانه حاکم و ساير حرکت             ديگر اقشار اجتماعی برعليه سلطه         

 .نمايد ی کارگر را از خود متأثر می باشد که طبقه می

انداز خودگردانی غيرمتمرکز و در اشکال متعدد ولی همبسته کارگری است که                 بنابراين با چشم  

تواند در افق مبارزاتی خود پاسخ به اين فرايند گذار از موانع را داشته                    ی کارگر ايران می     طبقه

ی ايران نيز برای فراگير      ترتيب، اين برهه از مبارزات اجتماعی ـ طبقاتی در جامعه           به اين .  باشد

تر ديگری از خودتکاملی در سطحی باالتر و در             هشدن، جای خود را به دخالت و فعاليت گسترد          

های خودجوش و      تواند با شورش     ی جديد می     مرحله.  قلب مناطق متمرکز کارگری خواهد داد           

که هم   گری که فشار معيشتی را بسيار بيش از اين                صورت مقاومت در برابر بحران ويران          به

باشد خواهد نمود، آغاز گردد؛ حرکت جديدی از رهايی که ترکيبی از اقتصاد و                                 اکنون می  

ی  ساز، نظريه  درون اين مبارزاِت زمينه   . سياست را در مبارزات کارگران پيِش روی خواهد نهاد

باور و يا عقل انتزاعی با ايمان شخصی          يابی که پيشتر بر سنديکاگرايی تجربه       جديدی از سازمان  

 .های رهبری قرار گرفته بود پديدار خواهد شد هچهر و تک

هايی خواهد بود که جنبش کارگری به ناگزير بايستی از آن عبور                      چنين فرايندی آغازگاه تنش     

که به   ی کارگر نداشتند به غير از اين         های مدعی که هيچ رهنمود انقالبی برای طبقه         "چپ"کند؛  

کارگران گفته باشند از اين و يا آن موضوع دفاع نمايند، هر چند در اشکال انحطاطی آن،                                    

، رفرميسم درون جنبش کارگری و سنديکاليسم       "خيزش سبز "نظير  "  انقالبی شبه"های   اپوزيسيون

اين .  گزاِر تنظيمات شغلی که بسياری از انبوه تزهای سياسی را در برابرشان خواهند نهاد                خدمت

گرا، حزبيت آن    وارگی دگماتيسم چپ جانشين    ی کارگر با بت    ای  سخت در رويارويی طبقه      مرحله

ی طبقاتی کارگران به خود طبقه که            و رفرميسم خواهد بود که از واگذاری خودرهايی همبسته             

 .شويد باشد دست نمی می" ی خودتکامل يابنده هسوژ"

ی کارگر به بررسی نظری اين مراحل متقاطع نپردازد و به خالئی که از آن شرايط                          اگر طبقه 

وجود آمده است نتواند پاسخ اتقادی ـ انقالبی دهد، حرکت طبقاتی خود را تنها با خودانگيختگی                    هب

ی  گرايانه دگماتيسم روايت .  و خودکنشی بدون خودانديشی با دشواری به سرانجام خواهد رساند                

خطوط مکتبی در ذهِن حتی روشنفکران راديکال ضددستگاه رژيم حاکم چنان تثبيت گرديده است        

ی کارگر برای آنان تنها يک نيرويی           طبقه.  آموزاند را آموخته و می    "  رهبری"ی    هکه تنها آموز   

هايی هستند که هيچ ابتکاری از خود       "ابژه"کارگران تنها   .  توان به آن فرم و شکل داد       است که می  

شرط سياسی برای رسيدن  ی کارگر برای اينان يک پيش نياز به دستگاه دولت دارند، طبقه. ندارند

طلبانی اين يک دروغ بزرگ است که کارگران رهبری           از جانب چنين رياست   .  باشد به قدرت می  

 ی رهبری حزبی است که  دست خواهند گرفت، برای آنان فرايند پيروزی برپايه هانقالبی را ب
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همين بود که آنان حتی از کارگران نيز                  .  باشد دانای کل آن خطاناپذير، کبير و جاودانه می                 

ی رهبری همين        هانگيزی      خواهند که برای خود رهبران عملی جستجو نمايند و وسوسه                      می

اين روايت دگم، درون خود طبقه      .  نمايد رهبران عملی  را در کسوت خود آنان بر طبقه ظاهر می           

داری  مراتبی و احيای مناسبات طبقاتی پساسرمايه      به اين ترتيب بنيان سلسله    .  گردد نيز بازتوليد می  

گرانه را رفع و نفی نمايد         ی که قرار بود هرگونه مناسبات فرادستی و سلطه            ا  مجددا توسط طبقه   

 . گردد صورت بورکراتيک و به تدريج با ساختارسازی انباشت سرمايه آغاز می نخست به

 

 انتخابات و سياست انتخاب يا تحريم

 

در اشکال   (دار به اشکال مختلف سياسی است              ی سرمايه   حاکميت دولت مدرن، حاکميت طبقه        

ها در تمامی اشکال      کارگران هنگامی که با دولت      ...).  دمکراتيک، فاشيسم، نازيسم و اسالمی و       

چنين در مطالبات و اعتراضات خويش برعليه مناسبات سرمايه و جانبداری طبقاتی آن               خود و هم  

دار و دولت مستبد     ی سرمايه  گردند، آنگاه ماهيت منفی طبقه     ی معين مواجه می    دولت از يک طبقه   

های ميان آنان    جا بحث بر سر جنگ جناح ـ باندها و تفاوت            ديگر اين .  گردد آن بر آنان آشکار می     

عنوان  رغم کشف آن به       طور که نقد اقتصاد سياسی تا پيش از مارکس کار را به                       همان.  نيست

پرستی کااليی محبوس نموده بود و مارکس اين بتوارگی             ها، در بتواره   ی تمامی ارزش   سرچشمه

ای تبيين نمود و ماهيت       ای و ارزش مبادله      همثابه ارزش استفاد   ی آن به   را با کشف ماهيت دوگانه     

بر فراز جامعه و در     "  پرستی دولت  بتواره"همان صورت نيز     ارزش اضافی را آشکار گرداند، به 

گير شده    عنوان ابزاری ضروری متعلق به کليت جامعه در ذهنيت جامعه جای                      ُمحاق ابهام به    

آيد که با تصرف دولت و به تبع آن تصرف ابزار            نظر می  است، طوری که برای بسياری کافی به      

ريزی دولتی مسير    توليد و تعويض مالکيت خصوصی بر ابزار توليد با مالکيت دولتی و برنامه                 

ا در نابودی آن      راگر چه کمون پاريس ماهيت دولت            .  استقرار سوسياليستی هموار خواهد شد       

ی کارگر و     دمکراسی بر طبقه    ی ذهنی سوسيال    برای مارکس آشکار ساخت، اما در فرايند غلبه           

اين چنين شد که رقابت ميان          .  گی دولت دگرباره به تثبيت کشيده شد            گرايی آن، بتواره    جانشين

چه از طريق سياست انتخابی و يا حتی قهرآميز به موضوع                       "  دولت"طبقات برای تصرف       

طور که ماهيت ارزش در کاال پنهان مانده بود،                  همان.  ی طبقاتی تبديل گرديد       مرکزی مبارزه  

 .پوشيده گرديد" دولت"پرستی  ی مدرن نيز در بتواره ماهيت جامعه

دار و دولت آن، به         ی سرمايه  های گوناگون برای طبقه      از اين پس وضعيت اجتماعی در دوره           

 دولت در کسوت پارلمانی، رياست " هرم"ويژه  هموضوع رقابت در چگونگی اداره و مديريِت ب



 8    2013         3شماره 

. گيری بر شرکت و يا تحريم آن مبدل شده است جمهوری، مشروطه و ديگر اشکال آن، به موضع

ی ايران هم به همان روال عام و امکان صعود و يا حمايت از ديگران                              اين مسأله در جامعه      

 .های انتخاباتی رژيم جمهوری اسالمی گرديده است ی سه دهه از دوره مشروعيت يافته و مشغله

ای ـ جهانی که رژيم جمهوری         زای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و منطقه        درون مناسبات بحران   

اسالمی هم اينک در آن قرار گرفته، تمامی جناح ـ باندهای استقراربخشنده اين رژيم در صدد                         

واسطه    هجمهوری اسالمی ب    .  شدت فشرده است       هرا ب   فائق آمدن به بحرانی هستند که گلوی آن              

باشد، حتی قابل بازشناخت از تعاريف               ها مواجه می      گری که با آن        های ويران   ی بحران   غلبه

چه دور از ذهن      آن.  ای زمينی گرديد    قداست آسمانی خمينی، توسط خامنه      .  اسقرار خويش نيست   

نمايد ولی در عمل تحقق يافته، اين است که احمدی نژاد عامل بحران و جابجايی ايدئولوژيک                   می

درون جمهوری اسالمی شد، تا جايی که نقش روحانيت را برای بقاء آن به زير سئوال قرار داده                   

محول "  مهدی موعود "به  "  خدا"ی جامعه با       عنوان واسطه   هوی روحانيت و فقاهت را ب        .  است

ی جامعه با    جای مستقيم رابطه  "  گرايی زاده امام"رو است که اکنون در جامعه،          نموده و از همين    

گزين  ارتقاء ناسيوناليسم و التقاط آن با اسالم سياسِی تضعيف شده، جای                     .  خدا را گرفته است      

ايدئولوگ بنيادی رژيم         "[ُمطهری"گرای      جای ناسيوناليسم اليته         گرايانه به     ناسيوناليسم عامه    

را با   "  رفسنجانی"نژاد، عدالت اجتماعی وعده داده شده توسط                احمدی.  گرديده است  ]  اسالمی

نژاد آغاز يک پايان است که خود وی                 احمدی.  ای واقعيت بخشيده است       مند کردن يارانه     هدف

های تاريخی دگرگون خواهند شد، گرچه       نسبت به آن آگاهی ندارد، اما با او و توسط او سوبژکت             

ی   چون ماهيت دوگانه    بنابراين وقتی که ماهيت طبقاتی دولت هم        .  اين تحوالت مثبت نخواهند بود     

کاال آشکار گردد، ديگر هرگونه وارد شدن در اختالط انتخاباتی و يا تحريم آن اساسا به موضوع                  

ی طبقاتی و موضوع طبقه در برابر طبقه به               ی کارگر درآمده و مفهوم مبارزه         نقد انقالبی طبقه   

که الزاما در سمت يکی برعليه ديگری            آن  آيد، بی   درک انتقادی ـ انقالبی جنبش کارگری درمی         

توان مورد    گيری در رابطه با انتخابات را می            توجه به يک فاکتور از موضع        .قرار گرفته باشد   

جمعی از زندانيان کارگری و چِپ زنداِن اوين به مناسبت روز               "توجه قرار داد، در اين رابطه         

ی  با نقد اخير خود از شرايط موجود و با شمردن وصف حال طبقه              ای،    طی بيانيه "  کارگر جهانِی

کارگر و موقعيت زيستی و معيشتی کارگران و اجحافاتی که از طريق اعمال فشار دولتی و                             

های خويش را نسبت به وضعيت موجود            ای گردد، هم طبقه    داران بر کارگران وارد می        سرمايه

سردمداران جمهوری  [ها    اما اين "...  :اند ای چنين نوشته    و طی اطالعيه       همورد خطاب قرار داد    

اين انتخابات هر    .  ها عمل نخواهند کرد       مطلقًا اعتقادی به اين شعارها ندارند و به آن              ]  اسالمی

 . کند ای که داشته باشد، هيچ دردی از کارگران را دوا نمی نتيجه
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بدون يک تشکل شورايی ضد سرمايه داری مستقل  
از دولت و احزاب، کارگران به هيچ درجه ای از 

!آزادی نخواهند رسيد   

اند و يا اخراج       های واقعی کارگران اکنون يا به خاطِر دفاع از حقوق کارگران در زندان                    نماينده

کانديدا شدن و رئيِس    ی    ها اجازه   وجه به آن    کس به هيچ    هيچ.  اند و تحِت فشار نيروهای امنيتی        شده

 ]تاکيد از نگارنده." [دهد شدن نمی جمهور

" گی بتواره"باشد،    انگيز می   توهمی      ای که موضوع توجه زندانيان در اين بيانيه               ترين نکته   مهم 

گيری صادرکنندگان اين اطالعيه در قبال انتخابات و موانع              دولت در ذهنيت اين افراد و موضع         

. نمايد نابرابر در مقابل کارگران است که قدرت حاکم طبقاتی نسبت به اين موقعيت را ِاعمال می                    

های کارگران برزيل     رئيس اتحاديه "  لوال دا سيلوا  : "همان کارکردی که در برزيل به تجربه درآمد       

در انتخابات    ٢٠٠۶و    ٢٠٠٢های    که دو دوره متوالی در سال      »  حزب کارگر «و از بنيانگذاران     

وی عامل گشايش اقتصاد برزيل به روی       .  به پيروزی دست يابد    رياست جمهوری برزيل توانست   

عنوان   سرمايه و بازار واحد جهانی گرديد و از اين طريق فروشندگان نيروی کار برزيل را به                        

مکان، بدون قرارداد تأمينات اجتماعی و موقت           ی بی   نيروی کار ارزان در برابر چپاول سرمايه        

 .شان مکيده شود ی جان هيچ ابزار دفاعی شيره قرار داد که بی

در برابر  .  ی طبقه برعليه طبقه منتفی است         اساسا در اين نگرش و از ديد اين کارگران، مبارزه             

تواند به ظاهر موضوع تحريم          گيری بخشی ديگر می       ترين موضع   گيری، راديکال   چنين موضع 

اما حقيقت اين است که تحريم انتخابات، شرکت در انتخابات بدون کانديدا است؛                 .  انتخابات باشد 

. گردد   مطرح می     موقعيت برتر  يابی به         زيرا که در واقع مفهوم تحريم در برابر عدم دست                      

است که جريانات    "  خدا"شکل ديگری از خداشناسی بدون          "  آتئيسم"گونه که خداناباوری        همان

ها   و نظاير آن  "  بی خدايان "،  "ِاکس مسلم "ربط اما مدعی با جنبش کارگری را به محافلی نظير             بی

پرستی دين در بستر اجتماعی به انتقاد انقالبی سپرده            که بتواره   آن  در اين بستر ذهنی قرار داد، بی       

. ماند  گرايی محفوظ می    صورت خداشناسی در فرار از واپس       به خداناباوری به  "  ايمان"شود، يعنی   

کند،   بازتأييد می "  چپ"به رهبری را در فرهنگ سياسی        "  ايمان"گونه که     چنين نگرشی به همان   

 .کشاند پرستی دولتی انتخابات را به تثبيت می ی کارگر نيز بتواره درون طبقه
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 در شهر فرانکفورت" بلوکوپای"گزارشی از آکسيون اعتراضی 

 

چون هر بحرانی، نخست معيشت کارگران و اقشار             هم  ٢٠٠٨بحران اقتصادی سال     

فرودست جامعه را مورد حمله قرار داده و تأثير بالواسطه و فوری در شرايط زيستی    

ی جهانی در تمامی تار و پود خود و در ژرفا و               جا که سرمايه   از آن .  آنان داشته است  

کليت آن درهم تنيده شده، بنابراين در دوران کنونی نظام توليدی سرمايه هرگونه                          

گيرد و تأثيرات     های ارتباطی و حياتی آن را فرامی           بحرانی به سرعت تمامی ارگان      

اين چنين بود که        .  گذارد ی جهان می     سرشتی را بر اجزاء خود در چهارگوشه               هم

داری خود را در ابعاد روابط توليدی، اعتبارات مالی،                   بحران کنونی نظام سرمايه      
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ر           های اجتماعی ـ طبقاتی، خيزش حاصل اين بحران، پديداری جنبش راضی ب های اعت
د  عليه نمادهای عامل بحران، دولت است            هها و نهادهای پديدآورن داران و     ی آن و سي م

حران و در                     .  باشد گذاران می مديران اقتصادی و سياست ن ب ه اي اسخ ب بالفاصله در پ
ی    داری و ورشکسته برابر فشارهای ضدانسانی دولت سرمايه ی يونان بر معيشت زيست

 . داری حالت قيام به خود گرفت مردم، اعتصابات و اعتراضات ضدسرمايه

ها  ی تخمين  شهر پرتغال تظاهرات برگزار گرديد که برپايه         ٣٠پس از آن، در بيش از        

ند که تاکنون در پرتغال        ا  هونيم ميليون نفر در اين اعتراضات شرکت کرد              حدود يک 

های کاهش     های مردم در اين اعتراضات برعليه سياست                       هتود.  باشد نظير می    بی

ها آمده و خشمگينانه دست به        های اجتماعی اعمال شده از جانب دولت به خيابان           هزينه

"ترين شعار چنين بود      پرطنين.  تظاهرات زدند  ترويکا و دولت بايد گورشان را گم            : 

بانک "،  )"EU(کمسيون اروپا    "کاری مشترک     عبارت است از هم     "  ترويکا"،  "کنند

که برای رفع بحران       )"  IMF(المللی پول      صندوق بين  "و   )"  ECB(مرکزی اروپا     

 اين. سازد جويانه مجبور می صرفه های سياستها را به اجرای  اقتصادی اروپا، دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۵٠ادامه در صفحه 

های   هها تاکنون تود   جويی صرفه

کشورهای يونان، اسپانيا،                 

ايسلند، ايرلند، ايتاليا و بسياری      

از کشورهای ديگر اروپايی            

خراب   هويژه کارگران را خان     هب

شعار جهانی       .  کرده است      

، "ها را اشغال کنيد               خيابان"

داری  آغاز جنبش ضدسرمايه        

استريت نيويورک بود تا     از وال 

تصرف ميدان خورشيد در                

 .مادريد ـ اسپانيا

http://www.rahai.org/gahname3/#/50�
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 ١ايدئولوژی و آگاهی طبقاتی

 

 پل ماتيک

 

 

 صالحی. س: ترجمه

 

 

ام شکست                  نظر می در بازنگری به گذشته، چنين به م ه علت ت ا، تالش     رسد ک دامات         ه ا و اق ه

راه می                   ] اقدامات و تالش[ باشد، در حالی که آن  غيرمنطقی می يت هم ق وف ا م ه ب د،    هايی ک شون

وان اهداف          اهداف اقليت انقالبی شکست.  رسند منطقی و موجه به نظر می ه عن خورده همواره ب

د ا   ناپذير و غير قابل دفاع توصيف شده  گرايانه و بنابراين توجيه آرمان ن حال، اصطالح            .  ن ا اي ب

کند؛ ليکن اين  تحقق هستند، صدق نمی طور عينی قابل هايی که به در مورد پروژه"  گرايانه آرمان" 

ه  توان در مورد سيستم اصطالح را می ه               های تخيلی ب د ب اي ه ش رد ک ار ب کرت دارای          ک ن طور ک

د        های مادی که تحقق اين سيستم بنيان اشن ب ا ن ه       .  ها را ممکن سازد، باشند و ي رای ب دست   تالش ب

چ                 ازار، هي صاد ب ت ه اق ] امر [ گرفتن کنترل جامعه از طريق شوراهای کارگری و پايان دادن ب

يافته، پرولتاريای صنعتی در  دارِی توسعه ی نيست، به اين دليل که در نظام سرمايها گرايانه آرمان

دارد،           فرايند بازتوليد اجتماعی به ار مزدی ن عنوان يک کل، که کار در آن ضرورتا ربطی به ک

اشد، در هر صورت            چه يک جامعه سوسياليستی و يا سرمايه.  کننده هستند فاکتور تعيين داری ب

د می            اين طبقه کارگر است که موجوديت آن جامعه را امکان می        ي ول خشد؛ ت دون در         ب د ب وان ت

د  م           .  نظرداشت توسعه آن برمبنای ارزش و نيز الزامات انباشت سرمايه ادامه ياب ي س ق ع و ت وزي ت

ه    ل اد ا می              ا   کار اجتماعی وابسته به مناسبات غيرمستقيم مب ست، ام ي ازار ن د از طريق          ی ب وان ت

ه                     ان ب دگ ن ن دک ي ول م ت ي ق ت ه        نهادهای اجتماعی مناسب و جديد، تحت کنترِل باز و مس ان اه طور آگ

داری غربی سيستم توليد اجتماعی ضروريی نبود، اما  ، سرمايه١٩١٨در سال .  سازماندهی شود

ه        تنها سيستم موجود بود؛ سيستمی که سرنگونی اي ع سرم وان ش آزاد   ا   داری اش آن را صرفا از م

 .کرد می

ريت    اما آن چيزی که موجود نبود، نه امکان عينی برای تغيير اجتماعی، بلکه خواست ذهنی اکث
زار          ن اب ت رف طبقه کارگر برای استفاده از اين فرصت جهت سرنگونی طبقه حاکم و در اختيار گ

رخالف               جنبش کارگری نيز با تغيير نظام سرمايه.  توليد بود ری ب ا در مسي داری تغيير کرد، ام
  .انتظارات مارکسی
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اسی                         رغم وجود ايدئولوژی شبه به رسي ه سوی يک وضعيت غي ارگری ب مارکسيستی، جنبش ک
ذيرش      حرکت کرد که مشخصه جنبش های کارگری در کشورهای آنگلوساکسون با سمت و سوی پ

اسی                 .  ستاداری بوده  نظام سرمايه ٢پوزيتيوی بش سي ه يک جن ثی   " جنبش کارگری تبديل ب " خن
وکراسی                 گيری گرديد، به اين بيان که تصميم ه از دم ت اف اري ب ت های سياسی را به احزاب سياسی اع

 . بورژوايی، از جمله حزب سوسيال دموکرات واگذار نمود
ه خواست           کارگران از حزبی حمايت کردند که به ظاهر قصد داشت، و يا وعده می     ه ب های   داد ک

ع،  .  شد، رسيدگی کند فوری آنان، که اکنون شامل همه نيازهای آنان می آنها بر عليه ملی شدن صناي
راض          نفع سيستم مالکيت خصوصی، و از اهداف حزب محبوب                 آن که به رغم به ود، اعت شان ب

اد              گيری آنها به راحتی اين چنين تصميم.  نکردند م ت ورد اع يش م ها را به رهبران منتخب و کم و ب
ه                ان ارخ ه در ک يب ک رت ا                         خود واگذار نمودند، به همان ت ران و ي دي ان اوامر م رم ه ف ا گوش ب ه

 . کارفرمايان خود بودند
ه                  ه ب را ک د، زي ودن م با رها کردن امور به حال خود، آنها هرگونه خودمختاری را از خود سلب ن

ه     از آشوب و عدم قطعيت در يک مبارزه طوالنی]  اين وضعيت برای آنها[ رسيد  نظر می ي ل مدت ع
ارگر            بنابراين، نمی.  مقامات و مسئوالن قديمی بهتر باشد ه ک ق ه طب توان گفت سوسيال دمکراسی ب

ان  ]  زيرا که[ کردند گذشته خود بود، "  خيانت" نمود؛ آن چه که رهبران اين طبقه به آن "  خيانت"  آن
 .داری بودند اکنون بخش باارزشی برای تثبيت سرمايه

 
 

کی را موجه می              نظر می چنين به شوي ه           آيد که شکست انقالب آلمان، اين ادعای بل ق ه طب سازد ک
ه       ا خود قادر به خودی کارگر به د ب ن ازم يجاد يک انقالب سوسياليستی نيست و در نتيجه، اين طبقه ني

اما طبقه کارگر . باشد رهبری يک حزب انقالبی که برای کسب قدرت ديکتاتوری آمادگی دارد، می
آلمان هيچ اقدامی برای ايجاد يک انقالب سوسياليستی انجام نداد و بنابراين شکست آن، درستی اين 

البی   "  گام پيش] " گروه[ افزون بر اين، در آن زمان يک .  تواند اثبات کند فرض بلشويکی را نمی انق
 . وجود داشت که سعی داشت تا خصلت کامال سياسی انقالب را تغيير دهد

ان             اگر چه اين اقليت انقالبی با مفهوم حزب بلشويک هم ه هم کن ب ي رای     ا   خوانی نداشت، ل دازه ب ن
وان     گران بلکه به عنوان سلطه عهده گرفتن رهبری آمادگی  داشت، اما نه به به ه           عن ق خشی از طب ب

ه      .  کارگر ی    [ روشن است که در شرايط اروپای غربی يک انقالب سوسياليستی ب ال ع ه    ]  خودف ق طب
ايستی              ين معنا که طبقه کارگر بها های حزب، به کارگر بستگی دارد و نه فعاليت وان يک کل ب عن

م      -اين البته واقعيت دارد .  قدرت سياسی و ابزار توليد را در دست گيرد ليکن برای همه طبقات، ه
ع خود را                -بورژوازی و هم پرولتاريا واقعيت دارد  ه در واق که هميشه فقط بخشی از کل است ک

ن در هر          که بخش ديگر غير فعال باقی می سازد، در حالی درگير مسايل اجتماعی می راي اب ماند؛ بن
 . کننده را دارد آمد مبارزه طبقاتی، نقش تعيين دو مورد، اين بخِش فعال است که در رابطه با پی
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که                         ل ست، ب ي قالب ن د ان ن راي ارگر در ف بنابراين مسئله بر سر شرکت بی کم و کاست کل طبقه ک

ج                              اندازه  ی به يک توده]  مشارکت[  روهای بسي ي ا ن ه ب ابل ق ايی م وان ه ت افی است ک وسط       ک شده ت

ا سرعت         .  بورژوازی را داشته باشد اين توده نسبی، برای جبران قدرت رو به رشد ضد انقالب ب

 .يابد کافی افزايش نمی

ود            البی ب ق يت ان ل . تمام استراتژی ضدانقالب عبارت از پيشگيری از افزايش احتمالی شمار اين اق

ه            شتابزدگی زياد برای ورود به مجلس ملی به راسی، ب وک ال دم خاطر    عنوان هدف سياسی سوسي

د  ترس از تداوم شوراهای کارگری نيز بود، که امکان داشت به ا  .  نفع اقليت انقالبی راديکال گردن ب

ا،       های مرخص نمودن ارتش، تفاوت سياسی شوراهای سربازان نيز از بين رفت و ترکيب شوراه

ه             ها قرار داشت، ممکن بود به که اکنون منحصرا در کارخانه البی ب ق ژگی ان خود   طور مستمر وي

ه          بی.  بگيرد راک وم شد، زي مورد بودن چنين ترسی با مشخص شدن نتايج انتخابات مجلس ملی معل

کال      که سوسياليست  درصد رأی آوردند، در حالی ٣٧/ ٩اکثريت سوسياليست  ل        های رادي ق ر مست ت

ه    سوسيال دموکراسی علی.  درصد از کل آراء را کسب کردند ٧/ ۶فقط  خاطر    رغم، و يا شايد هم ب

م  با اين.  اش هنوز مورد اعتماد توده طبقه کارگر بود های ضد انقالبی برنامه ان    حال، اين ترس ه چن

ه   .  وجود داشت که شايد پيروزی دموکراسی بورژوايی، آخرين عمل انقالب نباشد با حضور روسي

ودی             انقالبی در پس صحنه، امکان بروز يک برآمد جديد انقالبی باقی می اب ه ن تی ک ي ماند ـ وضع

ه            اي م سرم ا رژي د، را ضروری            سيستماتيک نيروهای انقالبی که حاضر به سازش ب ودن ب داری ن

 .ساخت می

ل    به هر رو، به.  شد، ليکن تمام ارتش به انقالب نپيوست اگرچه پايان جنگ خواسته می ي خاطر تسه

دهی         عقب ان رم ع، ف نشينی منظم سربازان از خطوط مقدم جبهه و اجتناب از يک جنگ داخلی وسي

رفت   ه .  عالی نظامی، هم شوراهای سربازان و هم دولت موقت سوسيال دموکرات را پذي ظور     ب ن م

دهی               ان رم ا ف زديک ب مقابله، خلع سالح و نابودی اقليت انقالبی، دولت تازه تاسيس در همکاری ن

عالی نظامی، يکباره شروع به انتخاب و سازماندهی بيشترين عناصر قابل اعتماد ارتش سابق در    

او                  .  نمود)    Freikorps(های داوطلبانه  تشکل ت وس ال دموکرات گ ِی سوسي ظام تحت فرماندهی ن

ح را در هر          ، اين نيروهای نظامی موفق شدند به) Gustav Noske( نوسکه  تدريج انقالبيون مسل

د نمود جا که به امر پيشبرد انقالب فراتر از محدوده دموکراسی بورژوايی اقدام می . ند، از بين ببرن

کات                ]  دولت[ های سوسيال دموکرات از توسل  ناخشنودی توده حري ا ت ود ت ر ب شت به ترور سفيد بي

ری             رفتن اعتماد توده با اين حال، اين ناخشنودی و از دست.  ها انقالبی کمونيست ه رهب ها نسبت ب

يست                         ون م ع ک ف ه ن ز ب ي وکراسی ن ال دم ده                           سوسي ن راک ا صفوف پ که صرف ل ام نشد، ب م ا ت ی  ه

 . ای مستقِل مخالف دولت را افزايش داده سوسياليست
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ان      ١٩١٩از انتخابات مجلس ملی در ژانويه  م ن      )  Reichstag( تا انتخابات پارل ، ١٩٢٠در ژوئ

ه آرای                        ٢١/ ۶درصد به    ٣٧/ ٩ها از  آرای اکثريت سوسياليست ی ک ه شد، در حال است درصد ک

 .درصد افزايش يافت ١٨درصد به  ۶/٧های مستقل از  سوسياليست

همانند حزب سوسيال دموکرات، حرکت شورايی نيز به منظور حفظ نفوذ سياسی خود، در رابطه 

کرد     ن  .  با ملی شدن صنايع بزرگ که در کنگره دوم شوراهای کارگری اعالم شد، اعتراضی ن اي

ران  [ طرح توسط مجلس ملی تصويب شد، گرچه برای رسيدگی و توجه به خواست        ارگ چ   ]  ک هي

ع   [ سازی    اما اين تعهد ظاهری به تحقق برنامه ملی.  تضمينی ارائه نگرديد اي ه       ]  صن ه ب وان    ـ ک عن

ادر می     تلقی می]  توليد[ دن ش سوسياليزه د                      شد ـ دولت موقت را ق رد رون شب ي ا وعده پ ا ب ساخت ت

ه آن را         آميز و قانونی، برخالف کمونيست های صلح از راه]  توليد[ دن ش سوسياليزه ها که رسيدن ب

ه       .  خواستند، مشی ضد انقالبی خود را پنهان سازد از طريق جنگ داخلی می ام و ب ترور سفيد با ن

سم     س پيشروی به" بهانه  ي ال ي ه                          حکومت می      "  وی سوس عی ک وان ر خود حتی م رد و در مسي ک

 . با آن روبرو بود، را نيز نداشت" آنارشيسم بلشويکی"

ران و     ]  ی اسقرار سوسياليسم[ هر جا که وعده ارگ جدی گرفته شد، برای نمونه توسط شوراهای ک

ايت و             )  Ruhr( سربازان در بخش روهر  که با تصور پيشروی به سوی سوسياليسم و کسب حم

ام را                                 ن گ ي ن بخش اول ادن در اي ع ع و م اي رل صن ت کمک از سوی دولت با در دست گرفتن کن

ان                برداشتند، ابتکار عمل آنان به سرعت با استفاده از روش اي ه پ ه و ب های نظامی سرکوب گشت

ی شدن                              .  رسيد ل وکراسی از م ال دم وم سوسي ه ف ع   [ در هر حال، در م اي اری       ] صن خت ، خودم

رار                           تی ق رل دول ت ن ع تحت ک اي ت، صن پرولتاريايی جايی نداشت، بلکه صرفا و در بهترين حال

ل   ] صنايع[سازی  اين فقط به اين معنا بود ـ معنای بلشويکی ـ که موضوع ملی. گرفت می اب اصال ق

ه     ذاشت بحث نبود، و خيلی زود همراه با ايجاد کميته پارلمانی اجرای سوسيالسم از مباحثات کنار گ

رخی                   . خود بود ی بنابراين، انقالب نوامبر خود تنها نتيجه. شد ت، ب طن گونی سل به غير از سرن

ه                ت ي م ه ک ه ب ان ارخ های   تغييرات انتخاباتی، تعيين هشت ساعت کار در روز و انتقال شوراهای ک

ه   ادي فی          غيرسياسی کارگری تحت نظارت اتح داد و           [ های صن ری رخ ن ي ي غ رال         ]  ت ب ي صاد ل ت اق

تمام آن چيزی که از   .  نخورده و دولت همان دولت بورژوايی باقی ماند چنان دست داری هم سرمايه

ه             وسع عارف   " انقالب کسب شد، برخی اصالحات ناچيز بود که در هر حال در چارچوب ت ت " م

اعی                 در ذهنيت سوسيال دموکرات.  آمد دست می داری به سرمايه م رات اجت ي ي غ ست، ت ي های رفرم

ظر             باشد می ای همواره صرفا فرايندی تکاملی از اصالحات کوچک پيشرونده ايت از ن ه که در ن

 . کمی به يک نظام اجتماعی متفاوت منجر خواهد گرديد
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وان     ، نه به١٩١٨و بار ديگر در سال  ١٩١۴آنها خود را، يک بار در سال  قالب   " عن ا    "  ضدان و ي

م         می]  طبقه کارگر[عنوان نمايندگان واقعی  به طبقه کارگر، بلکه برعکس به" خائنين" ه ه د، ک ديدن

د         در فکر برآوردن عاجل ودن ان ب ج   .  ترين نيازهای کارگران و هم در نهايت رهايی اجتماعی آن هي

ارگر       داران نيز خود را اغلب به جای تعجب نيست، چراکه حتی سرمايه ه ک عنوان خيرخواهان طبق

د می ن ن ي رات تصور می                    .  ب وک ال دم ي ری سوس ب ات، ره ه ي وج ن ت ر اي شت ي ه ب ا ادام ه    ب رد ک ک

دازی                            گری دخالت ران ا ب ارگر است ت ه ک ق ع طب ف ه ن های آنان در فرايند انقالب در نهايت بيشتر ب

ل                       راديکال تمام شرايط موجود، که کارکردهای روزمره د را مخت ي ول اعی و ت م ی ضروری اجت

رای           )  Gradualism( گرايی  برای سوسيال دمکراسی تدريج.  ساخت می ان ب ن ي ل اطم تنها راه قاب

ن خطر را          ی انسانی به نظر می های اجتماعی با کمترين هزينه دگرگونی ري رسيد که صد البته کمت

کم در تئوری  افزون بر اين، انقالب سياسی ـ دست.  کرد برای رهبری سوسيال دموکراسی ايجاد می

ه، از      ـ امکان سرعت اي بخشی به فرايند اصالح اجتماعی را با گذشت از تضاد قهرآميز کار و سرم

 .گرديد طريق ايجاد يک حکومت و دولت دموکراتيک موجب می

ه                 طور مداوم با دادن امتيازاتی به از اين ديدگاه، دولت به ارگر و ب ه ک ق ع طب ف ورژوازی      ن ضرر ب

د      می يف ده اسی                    .  تواند از شدت تضاد طبقاتی کاسته و آن را تخف وکراسی سي يب دم رت ن ت ه اي ب

د و          می اب م   " تواند به حوزه اقتصادی گسترش ي ي ری جمعی        تصم ي در )  co-determination" ( گ

ه، چه          ].  را در پی داشته باشد[ فرايند توليد و توزيع اجتماعی  ق ديگر نيازی به ديکتاتوری يک طب

ات همکاری صورت                 ق ان طب ي بورژوازی و پرولتاريا، وجود ندارد، و همانند دوران جنگ که م

ات                       گرفت، اکنون نيز برای اهداف صلح ق ان طب ي می م آميز، به نفع کل جامعه يک همکاری داي

 . تواند ادامه يابد می

حقق    "  اقتصاد بازار مشترک" و "  دولت رفاه" صورت  در اين وضعيت خيالی، که چند دهه بعد به ت

ده و             خودی که از راه جنگ حل شود، به جای آن تواند به يافت، تمام تضادها می ردي رطرف گ خود ب

ود         د ب ه خواه ه                    .  يک هماهنگی اجتماعی ايجاد گشته که به نفع هم يش از جنگ ب ه پ ادی ک م اعت

اشی از        پس:  داری وجود داشت، هنوز پابرجا بود موفقيت اقتصادی سيستم سرمايه رفت اقتصادی ن

کننده، از طريق افزايش  های اجتماعِی مختل توانست، فارغ از اتالف وقت ناشی از آزمون جنگ می

ه    دارِی درهم ديگر مانند گذشته، سرمايه.  توليد جبران گردد رای                  شکسته ب اسبی ب ن ان م ي ن وان ب عن

ده                       برقراری سوسياليسم در نظر گرفته نمی ن ه آي وط ب سم موضوعی مرب ي ال ي شد؛ برقراری سوس

اگر نگاه برخی از کارگران .  طور کامل شکوفا شده باشد که اقتصاد بار ديگر به شد، يعنی زمانی می

ه  های جنگ و         چنين نباشد، نبايد اجازه داد حماقت آنان بقيه جامعه را از امکان برخاستن از ويران

 .چون نان و روغن محروم سازد برآوردن نيازهای فوری خود هم
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اقی     .  کنند"  خيانت" ها هيچ اصولی نداشتند که به آن  رفرميست آنها همان چيزی که همواره بودند، ب
يت                            ال ع ه ف د ک ن ن ظامی را حفظ ک د ن ودن ا و     ماندند؛ ليکن، آنان اکنون قبل از هر چيز موظف ب ه

رِم         بنابراين، انقالب می.  توانست تداوم يابد قدرشان در آن می های گران کنش بايستی در حد يک رف
ت، و از روی         تحقق می ها ترين باورهای رفرميست ترتيب عميق محض فروکاسته گردد؛ به اين ياف

اد      .  گرفت شان نيز در امنيت قرار می اتفاق، وجود سياسی داد زي ع تنها چيزی که مايه شگفتی بود، ت
ه       لحاظ ايدئولوژيک، فقط به کم به کارگران سوسياليست بود که اصالحات را، دست مثابه يک مرحل

بخشی  آنها اکنون که فرصت تحقق.  گرفتند يابی به انقالب اجتماعی در نظر می ميانی در مسير دست
ه جای                          شان پيش آمده بود، در بهره" رسالت تاريخی"  د؛ و ب ردن اهی ک وت ن فرصت ک وری از اي
اصالحات اجتماعی و انحالل انقالب را "  راه آسان" ، ترجيح دادند ] استفاده از اين فرصت تاريخی[ 

 . برگزينند
اهی                           -اين البته تاييد نظر کائوتسکی اء آگ ق ه ارت ادر ب ارگر ق ه ک ق د طب لنين نيست، که معتقد بودن
ظر                            ا باشد؛ به گرايِی صرف نمی طبقاتی خود ورای اتحاديه ان از ن م ارگر آل ه ک ق ه طب ل ک ي ن دل ي
ظام                         سوسياليستی بسيار آموزش گونی ن ه سرن ادر ب امال ق اعی، ک م ديده و باورمند به انقالب اجت

را به درون    آننبود که روشنفکران طبقه متوسط "  آگاهی انقالبی" در ضمن، اين .  داری بود سرمايه
ه هر      طبقه کارگر بردند، بلکه فقط رفرميسم و فرصت طلبی خود را به آنان منتقل نمودند، چيزی ک

رويزيونيسم مارکسيستی .  يافته در درون طبقه کارگر را به ضعف کشاند گونه آگاهِی انقالبِی تکوين
ه           ادي ح ه ات د، ک ودن رايی و      از درون طبقه کارگر بيرون نيامد، بلکه منشاء آن رهبران اين طبقه ب گ

د  پارلمانتاريسم را تنها ابزار مناسب برای تکامل پيشرونده اجتماعی می ا            .  دانستن خ اري ا عمل ت ه آن
ن                               نحصر ساخت ا م وده و ب م دل ن سم ب ي ال ي محدود جنبش کارگری را صرفا به يک تئوری سوس

ران  .  ايدئولوژی آن، قادر شدند کارگران را در اين راستا تحت تاثير قرار دهند با اين وصف، کارگ
د      ن ت ن،       .  ثابت نمودند که فقط خواهان سهيم شدن در باورهای رهبران رفرميست خود هس ي ن رای ل ب

يب     اين همان اثبات ناتوانی و ضعف مادرزادی آنان از ارتقاء آگاهی انقالبی رت شان بود، و به اين ت
 . کرد روی از رهبری رفرميست محکوم می خاطر دنباله آنها را به

ها با رهبران انقالبی بود که به پتانسيل           گزينی رفرميست  جای]  مورد نظر لنين  [در نتيجه، راه حل      

، يا    "رهبرِی شايسته   "موضوع مورد مناقشه فقط             .  کردند نمی"  خيانت"انقالبی طبقه کارگر          

عبارتی درگيری ميان روشنفکران بر سر تسلط بر اذهان کارگران و رقابتی ايئولوژيک برای                      به

کننده  از اين رو، تنها عنصری که در فرايند انقالب تعيين              .  کسب تبعيت و وفاداری پرولتاريا بود        

ها از   آمد ويژگی و سرشت حزب بود، حتی اگر اين حزب ناگزير به جلب اعتماد توده                    شمار می  به

ها قادر   اش نموده و خود توده      رسميت شناختن منافع آنها باشد، منافعی که حزب نمايندگی            طريق به 

 .به بيان آن در عمل تاثيرگذار سياسی نيستند
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ه می      ، تمايز ميان طبقه و حزب بهچنين هم ت ه       ش    مثابه تفاوت در هويت آنها در نظر گرف را ک د، زي

ران               حزب می ود، را جب ده ب بايستی عدم آگاهی سياسی آن بخش از پرولتاريا که کمتر آموزش دي

سازد اين شرايط مادی و مناسبات اجتماعی است      برخالف تئوری مارکسی که مطرح می.  کرد می

اعم از رفرميست  ( گردد، از منظر سوسيال دموکراسی  که آگاهی انقالبی را در پرولتاريا سبب می

عی                         ، همين شرايط مادی است که مانع دست) و يا انقالبی ع واق اف ن اسايی م ن ه ش ران ب ارگ يابی ک

ع می                طبقاتی خود و يافتن ابزار و راه اف ن ه آن م دن ب ردد  های تحقق بخشي ال          .  گ اه سوسي دگ از دي

توانند خشم  توانند دست به شورش بزنند، اما آنها نمی دمکراسی، شکی وجود ندارد که کارگران می

د      های انقالبی موفق و تغييرات اجتماعی هدف خود را تبديل به فعاليت ن اي م ن ار،        .  دار ب ن ک رای اي ب

ان          می آنها نيازمند کمک روشنفکران طبقه متوسط     ه آرم د ک ن اش ران را از آِن خود                ب ارگ های ک

ر،    ند، هرچند ـ و يا حتی به همين دليل ـ که اين روشنفکران تحت محروميتا نموده ارگ های طبقه ک

د    همان شرايطی که از نگاه مارکسی کارگران را بدل به انقالبيون می ن ت ظر           .  کند، نيس ن ن ه اي ت ب ال

د،     ها از شرايط مادی اجتماعی خود نشأت می د که اگرچه ايدهکن گرايانه بر اين داللت می نخبه رن ي گ

ه     .  گزين هستند با اين حال آنها در فرآيند تغيير اجتماعی عنصر غالب و غيرقابل جای ع ی ا   در جام

ها برايش امتيازآور هستند،  که ايده طور که در آن تقسيم کار وجود دارد، اين گروه اجتماعی، همان

 .باشد به دنبال الزامات ايدئولوژيکی خويش می

ه                                    ع ر در جام ف عيت يک ن وق ه م ا ب ه صرف ا ک ج به هر رو، آگاهی طبقاتی اصوال چيست؟ تا آن
ق دارد؛         بورژوازی می:  شود گردد، بالفاصله چنين مشخص می برمی ل ع داند که او به طبقه حاکم ت

ز              شوندگان است، و گروه داند که جای او در ميان حکومت کارگر نيز می ي انی ن ي اعی م م های اجت
 . دانند کدام از اين دو طبقه بنيادين نمی خود را مشمول هيچ

ه         تا زمانی که طبقات مختلف به اين تنها ايدئولوژی پای ده است ک بند بمانند ـ که دربرگيرنده اين اي
م    مناسبات طبقاتی، مناسباتی طبيعی بوده و هميشه به عنوان يک ويژگِی بنياديِن شرايط انسانی حاک

گر        .  آيد وجود نمی خواهد بود ـ هيچ مشکلی به کدي ا ي البته در واقعيت، منافع مادی طبقات مختلف ب
اعی را در پی می                 ] ناهمسانی و تضاد منافع[باشد و اين  سو نمی هم م ه در       مناقشات اجت آورد، ک

ه        طور فزاينده به اين ايدئولوژی به.  باشد تناقض با اين ايدئولوژی مشترک می ق وژی طب مثابه ايدئول
وان   به]  طور فزاينده نيز به[ شود و  رسميت شناخته می حاکم، در حمايت از نظم موجود جامعه به عن

م       .  بيان سرنوشت محتوم جامعه بشری مورد مخالفت قرار خواهد گرفت وژی حاک ول بنابراين، ايدئ
کی     وژي ول ه              .  متکی است به تضعيف آگاهی طبقاتی و بسط آن به حوزه ايدئ ادی ب ع م اف ن اوت م ف ت

اعی          د، و سپس نظريهگرد های ايدئولوژيک تبديل می تفاوت م های سياسی مبتنی بر تضادهای اجت
 ]. آورد را پديد می[کنکرت 
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های سياسی، به اين دليل که  مسايل اجتماعی مورد بررسی آنها پيچيده و                            ممکن است نظريه    

دشوار هستند، هنوز کامل نباشند؛ اما با اين وجود، آنها باعث تحول آگاهی طبقاتِی صرف به                            

به .  تواند از آنچه که هست، متفاوت باشد          شوند که نظم اجتماعی موجود می         جانب اين درک می    

گيريم که از آگاهی طبقاتِی صرف به سوی آگاهی طبقاتِی                  اين ترتيب، ما در مسيری قرار می           

آميز است و توجه      داند ايدئولوژی حاکم يک بازی فريب        ی که می   ا  کند؛ آگاهی  انقالبی حرکت می   

اگر چنين نبود، هيچ جنبش         .  دارد ها و ابزار تغيير شرايط موجود معطوف می               خود را به راه      

 .يافت آمد و تکامل اجتماعی با مبارزه طبقاتی ويژگی نمی وجود نمی کارگری به

با اين حال، فقط وجود ايدئولوژی حاکم برای حفظ مناسبات اجتماعی موجود کافی نيست، بلکه                      

ين ترتيب  ا  حفظ اين مناسبات بايستی با کمک نيروهای مادی دستگاه دولتی نيز تقويت گردد؛ به                    

تراز آنچه که      يک ضد ايدئولوژی نيز چنين خواهد بود، مگر آنکه بتواند نيروهای مادی قوی                       

مهم نيست که کيفيت ضد ايدئولوژی برمبنای صرفا    . دهد را پديد آورد ايدئولوژی حاکم بازتاب می

ضد ايدئولوژی، نيروهای   [شهودی باشد و يا بر اساس تفکرات علمی؛ مهم اين است که اگر اين                  

را پديد نياورد، نه روشنفکران و نه           ]  دهد چه که ايدئولوژی حاکم بازتاب می         تراز آن  مادی قوی 

بسته به ذهنيت طبقه      .  توانند تغييری در مناسبات اجتماعی موجود ايجاد نمايند             طبقه کارگر نمی   

های خود را بيابند يا نيابند؛ اما تحت هر شرايطی، آنها                  حاکم، انقالبيون شايد امکان بيان ديدگاه        

به اين دليل که در اين       .  قادر نخوانهد بود از ايدئولوژی برای سرنگونی طبقه حاکم استفاده نمايند            

رابطه، تمام امتيازات در دست طبقه حاکم است و اين طبقه تمام ابزار توليد و نيروهای دولت را                    

از آنجا که اين وضعيت تا زمان         .  برای تثبيت و ترويج ايدئولوژی خويش تحت کنترل خود دارد            

ها بايستی بدون       د، انقالب  ياب   چنان ادامه می      سرنگونی واقعی يک نظام اجتماعی مشخص هم               

تواند  که، ضد ايدئولوژی فقط از راه انقالب می            خالصه آن .  آمادگی ايدئولوژيک صورت پذيرند    

تا آن زمان،    .  پيروز گردد، انقالبی که ابزار توليد و قدرت سياسی را به دست انقالبيون بسپارد                   

 .آگاهی طبقاتِی انقالبی همواره نسبت به ايدئولوژی حاکم کمتر تاثيرگذار خواهد بود

 Marxism - Last Refuge of the Bourgeoisie? 1983, Paul:     برگرفته از کتاب    ١

Mattick 
گرايانه و رفرميستی به يک وضعيت در برابر            منظور از پذيرش پوزيتيوی، نگاه اصالحات         ٢

 )م. (باشد ی آن وضعيت میا خواست تغيير و دگرگونی بنيانی و ريشه
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 1358  –1357: خانه كارگر تهران

 )بخش اول(

وهفت بود که توسط رفيقی مطلع شدم قراراست کارگران             اواخر اسفند سال هزاروسيصدوپنجاه    

های  بيکار شده در خانه کارگر جمع شوند و در خصوص مشکالت عارض از نابسامانی                               

اجتماعی کارگران    -اجتماعی حاصل از قيام عليه رژيم سلطنت و تبعات آن در زندگی اقتصادی    

 .تبادل نظر نمايند

در محوطه حياط، تعدادی در حدود پنجاه الی                .  روز در خانه کارگر حاضر شدم            فردای آن  

با چندين نفر که آشنا بودند سالم و عليکی کرده،          .  شصت نفر مشغول مذاکره و تبادل نظر بودند 

 :طور جدی در مناظرات شرکت نمودم؛ مجموعًا همه قبول داشتيم که به

فعاالنه شرکت داشتند   )  منفردطور    هرچند بعضًا به  (ـ  کارگران در قيام عليه رژيم شاهنشاهی          ١

و بسته شدن شيرهای نفت توسط کارگران شرکت نفت خوزستان، شاهرگ حياتی رژيم را                           

 .بريد

ساختمانی به علت     -های صنعتی  سال گذشته اغلب پروژه     اجتماعی يک   -ـ در تحوالت سياسی    ٢

های خارجی متوقف وباعث بيکاری              فرار کارفرمايان و ترک ايران توسط اتباع شرکت                     

 .ناخواسته کارگران شده است

اجتماعی نيز از هم پاشيد و با         -ی اقتصادی    پاشی سياسی رژيم شاه، شيرازه     ـ همزمان با ازهم   ٣

های درازمدت   رسيد که اولويت    نظر می  های پيِش رو توسط حاکمان جديد، به            توجه به برنامه   

باشد و ما کارگران بکلی             برای حفظ ساختارروابط توليد اجتماعی دغدغه اصلی آنان می                      

 .های روز قرار داريم فراموش شده و خارج از اولويت

تر خود، ما کارگران را به فالکتی            ـ بحران اجتماعی ـ اقتصادی موجود در تداوم درازمدت             ۴

چون گذشته به تنهايی تحمل نماييم،        کشاند و اگر اقدامی نکنيم و مشکالت را هم            انکارناپذير می 

 .به زودی به افالس کامل خواهيم رسيد

 ناصر زورچنگ
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ه           های مالی خود و بی      اندوخته ـ بورژوازی وخرده بورژوازی به پشتوانه پس٥ االن ع ان، ف غم ن

راموش             ه ف ان اه اخودآگ درگروه ـ باندهای مجامع سياسی در پی منافع خود هستند و آگاهانه يا ن

ه      داری شاهی بر گرده کنند که بنيان مظالم رژيم سرمايه می ی کارگران بوده، ايشان با تحمل هم

کاری و بی         عدالتی بی ي ات                های ناشی ازسيستم کار مزدی در تداوم ب ه حي ه ادام ادر ب مزدی ق

 .نخواهند بود

رای                ی يابی ومبارزه ـ با توجه به مطالب مذکور، ضرورت خودسازمان۶ ران ب ارگ ه ک ست ب م ه

 .گرفت طور عاجل در دستور کار قرار می جلب توجه کليت جامعه به شرايط طبقه کارگر به

انی           روز برای پيگيری و تداوم در همان دگ ن اي م ه ن بخشی عملی بر اين ضرورت، پيشنهاد شد ک
د   انتخاب وبرنامه ن ر                  .  های اجرايی الزم را پيشنهاد و سازماندهی کن ف ا سه ن داه دي ان ان ک ي از م

ن سطور     ( و ناصر  ٢، حميد١های اسد نام به م                 )  نگارنده اي خاب شدي ت دگی ان ن اي م ه ن من طی     .  ب
صحبتی گفتم که ما بدون حمايت و همراهی همه شما که گروه پيشگام در اقدام به اين ضرورت 

ون دعوت     ه   بوديد، راه به جايی نخواهيم برد و پيشنهاد کردم که اکن ام وده و               ا   ن م م ن ظي ن ی را ت
ن مکان                   های کارگری پخش می طور وسيع در پاتوق به ان در اي ران از حضورم ارگ کنيم تا ک

 .مطلع شده و در صورت تمايل به جمع ما بپيوندند
عللی که روشن نبود خود را کنار کشيد و از حضور منظم و مستمر   حميد از همان اوايل کار به

 .رفت در خانه کارگر طفره می

ا              ه ب م ک ي ن برنامه روزانه من و اسد اين بود که هر روز در خانه کارگر حضور يافته، سعی ک

کنندگان به تداوم رابطه با خانه کارگر، محيطی بسازيم که هر کس   توضيحات و تشويق مراجعه

ام      کارگرفته و فعالی هم مان حداکثر توانش را به در ارتباط با فعاليت مشترک راستا شود تا انسج

ه   روابط درونی اتی        مان تقويت يافته و بتوانيم به نيرويی تبديل شويم که خواست ق ان را     های طب م

 .گيری نماييم مطرح و پی

ودم    گذشت من به اهميت وجود اين مکان بيشتر پی می هر روزی که می م بردم و ترتيبی اتخاذ ن
ز از         ويژه که رفت که هر روز ساعت هشت صبح در خانه کارگر حاضر باشم؛ به ي وآمدهايی ن

 شد و بدون حضور  طور مستمر ديده می طرف افرادی مشکوک به
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ران                      ارگ اد ک م ت امی و  سلب اع دن ما ممکن بود فجايعی غيرقابل کنترل رخ دهد که منجر به ب

يت    پيوسته تجارب و داستان اعتصاب.  گردد ال ال  گوشزد                      شکنان و فع ع اران ف ه ي اشان را ب ه

 .دانستم کردم و تالش برای حفاظت منطقی از خانه کارگر را وظيفه همه می می

ارگر                   کنندگان اوليه جالب اين بود که مراجعه ه ک ق دار طب کران طرف ف مان بيشتر از ميان روشن

ه   بودند و ما ايشان را به مراجعه به پاتوق های کارگری و تشويق کارگران برای حضور در خان

 .داديم ها را به ايشان می کارگر راهنمايی کرده، آدرس پاتوق

خبردار شديم که گروهی از جوشکاران  بيکارشده خطوط       ١٣۵٨چند روز قبل از عيد نوروز 
ر                  آباد جلسه می لوله که معموال در مسجدی در نازی ا وزي اط ب ب راض و ارت گذاشتند، برای اعت

ن              .  کار قصد حضور و تجمع در مقابل وزارت کار را دارند در خصوص حضور در جمع اي
ه        گروه دو دل بودم وکنجکاو که اين کارگران يقه اريست ب ت ه           سفيد وسک ال چه خواست ب ايی    دن ه

ايی    .  توانند باشند می م باالخره با مشورت اسد قرار شد ما هم به آنجا برويم و به بسيج يک راهپي
ن               .  پرداختيم ي ول وسط مسئ در آن روز جوشکاران مذکور قبل از ما به وزارت کار رسيده و  ت

دايت شده                 به سالن آمفی ٣برای مذاکره با وزير وقت آقای داريوش فروهر ه ه ان خ ر وزارت ات ئ ت
های  رو خيابان و ساختمان های آهنی آن را از پياده که اطراف وزارتخانه که نرده بودند، در حالی
دتی       .  گرديد شدت حفاظت می کرد، از سمت داخلی توسط افراد مسلح به اطراف جدا می بعد از م

فی                                توقف و شعاردادن ن آم ه سال ه ب د ک م اجازه دادن ا ه ه م م          های مکرر ب ر وارد شوي ات ئ . ت
ی چهل                        دادی در حدود سی ال ع ه و ت جوشکاران مذکور، که قبل از ما در سالن حضور داشت

د  ی نزد وزير فرستاده و خواستها نفربودند، گويا نماينده در جمع     .  های خود را مطرح کرده بودن
می   آنها به م     جز چند جوشکار قديمی اردبيلی بقيه را ن اخت ن ده    .  ش ن اي م م          ن ردی ه ان ف اِم من      ی آن ن

ه  در گوشه سمت راست سالن نزديک ديوار قرار گرفته بود و به)  ناصر(  ا را      ا   طور غريبان ی م
مزدی  مان از بيکاری و بی های مشترک کردم برای او درد و نگرانی من سعی می. کرد  تماشا می

ان             البته اين کوشش ما به.  را عمده کرده، خوب  تفسير کنم د و عصر هم ي رس د      جايی ن روز چن
ذکور      ( ساعت بعد از مالقات و مذاکرات من و اسد با وزير، او  يش      )  نماينده جوشکاران م ه پ ب

رده .  وزير خوانده شد ه وزارت              ا   بعد از پايان مذاکره، اعالم شد که آنها توافق ک ی ک د در محل ن
ا   گذارد، منتظر بررسی و جواب آقای وزير به خواسته کار در بلوار اليزابت در اختيارشان می ه

ه                            ( يشان بمانند  ا ب ه گر از آن دادی دي ع روه و ت ن گ ده اي ن اي واسطه    توضيح اينکه بعدًا شنيدم نم
ارت         وهشت با گرفتن گرين تخصص و تواِن کاريشان، در سال هزاروسيصدوپنجاه ارت از سف ک

ظر      ).  آمريکا به آن کشور مهاجرت نمودند ورد ن تصميم گروه جوشکاران برای رفتن به محل م
 وزير کار، در شرايطی اتخاذ شد که ما قبال اعالم و رای  گيری کرده بوديم  که  در انتظار  
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از آن   .  بررسی و جواب آقای وزير در همين آمفی تئاتر وزارت کار متحصن خواهيم ماند                          

گروه، چند نفری در جمع ما باقی ماندند وچند نفری هم از ما به همراه آنان وزارتخانه را ترک                   

روی بود و به           يافته، چپ    ی تدارکاتی قوی و سازمان             اعالم تحصن بدون پشتوانه         .  کردند

ی نبود وما بدون توجه به همه           ا  ولی راه چاره   .  توانست منجر شود    گی خطرناکی می    برنامه بی

جا دارد از همه کسانی که به ما پوشش تدارکاتی داده در             .  جوانب کار مجبور به اعالم آن شديم      

دريغ مارا ياری رساندند، سپاسگزاری کنم و بگويم که بی ياری شما،                 طور بی  مدت تحصن به  

 .توانست به موفقيتی بيانجامد اولين حرکت خام ما نمی

 :در مذاکره با وزير ما دو خواسته مشخص را مطرح و اقدامی عاجل را خوستار بوديم

 .ـ بيمه بيکاری برای همه کارگران بيکارشده که سريعا به اجرا درآيد ١

 .طور رسمی در اختيار اين گروه از کارگران قرار داده شود ـ خانه کارگر به٢

در مدت مذاکرات بخشی ازتمرکز من متوجه اسد و چگونگی استدالل و حرکاتش در مقابل                          

يستاد ا  هراس می  ها و منطق وزير بی     او با تيزهوشی و درايت کافی در مقابل استدالل   . وزير بود

کردم که خسته شده      من وقتی احساس می    .  داد و شرايط کار و کارگران را مکررًا توضيح می            

پرداختم، و به اين نتيجه رسيدم که همرزم صديق و مورد اعتمادی             هايش می  است، به ادامه گفته   

 . کنم را همراهی می

داديم وعوامل    بعد از مذاکرات، من و اسد معموال گزارش مبسوطی به جمع کارگران می                             

ها  کردند، با عالقه همه حرف     تئاتر اسکورت می   وزارت کار هم که ما را از طبقات باال تا آمفی           

طی مذاکرات آقای وزير با اشاره به وضعيت اضطراری موجود در کشور             .  کردند را گوش می  

های اضطراری و نبود        گيری و دولت موقت ضمن تاکيد بر نقش شورای انقالب در تصميم                     

اجتماعی را بنماياند، گفتند که نياز به وقت دارند تا              -قانون اساسی که شالوده ساختار اقتصادی       

ما با تاکيد به         .  موضوع رادر هيئت دولت مطرح و با شورای انقالب در ميان بگذارند                             

گيری عاجل اعالم کرديم که در سالن آمفی تئاترمنتظر نتيجه نهايی اقدامات                     ضرورت تصميم 

 .ايشان خواهيم ماند

مند به    ونيم شب خبر رسيد که وزير کار به وزارتخانه بازگشته و عالقه                          حدود ساعت يک    

 . مالقات با نمايندگان است
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من و اسد طبق معمول با همراهی چند باديگارد از حراست وزارتخانه و به وسيله آسانسور به 

جه تالش ايشان در خصوص                 ي ت دفتر وزير راهنمايی شديم و سراپا گوش بوديم که باالخره ن

  کوچکی.درخواست ما چه بوده است

رغم تالشش برای حفظ ظاهر، مشخص بود که          در چهره خسته و تکيده وزير، علی       

در حالی که تقريبًا     .  ثمر را گذرانيده است     او روزی سخت و طوالنی با تالشی بی           

در طول مدت حضورمان در وزارت کار فقط         (در مبل راحتی مقابل ميز لميده بود         

، اظهار داشت که تصميم     )در اولين مالقات وی در پشت ميز وزارت حضور داشت         

در خصوص بيمه بيکاری و مبلغ و حدود و ثغور آن از محدوده وظايف دولت                            

که از مجموعه قوانين حکومت قبلی  نيز در           رو    ويژه از آن   موقت خارج است و به     

اين مورد قوانين مدون و اجرايی وجود ندارد؛ درعين حال درخواست ما برای                          

ايشان و مسئولين ديگر کشور، مبهم و نامشخص است و برای رفع ابهام ما بايستی                  

طور مدون پيشنهاد و      تصور و برداشت خودمان را از کم و کيف چنين قانونی به                  

البته دورنمايی که   .  ها وتصويب به مرحله اجرا درآيد       ارائه نماييم تا بعد از بررسی      

 نويس  ی با مراحل پيش    ا  کردند شامل پروسه   ايشان از روند اين بررسی، تصوير می        

گذاری و متعاقبًا تدوين قانون کار       قانون اساسی و بر مبنای آن تصويب مجلس قانون        

اين از نظر ما     .  توانست شامل گردد   جديد و به تبعات آن قانون بيمه بيکاری را می            

بدون استقرارو تثبيت حاکميت         :  با اين شرط که        .  همان وعده سر خرمن بود           

هاِی به حق واضطراری کارگران و        نورسيدگان کسی جوابگوی نيازها و درخوست      

باشد و ما بايد دست دعا به بارگاه حق بلند کنيم که                 شان نمی  های زجرکشيده  خانواده

گان را بر همه شئونات زندگيمان حاکم کند تا لشگر بيکاران                 هرچه زودتر نوکيسه   

ولی در خصوص بنای خانه کارگر و واگذاری آن به            .  هاشان برسانند  را به خواسته  

 توانيم به حضورمان در خانه کارگر ادامه  بينند و ما می جمع ما مشکل قانونی نمی



 27    2013         3شماره 

البته اگر   .  دهيم تا پيوسته دردسترشان باشيم تا هر موقع خواستند کلکمان را بکنند                      

طور که    داديم، همان   دادند ما به حضورمان در خانه کارگر ادامه می                 اجازه هم نمی    

باالخره از وزير خداحافظی کرده طبق        .  بدون اجازه ايشان در آنجا مستقر شده بوديم          

کوچکينيز خسته و در    های   سالنی که گروه  .  معمول در مشايعت باديگاردها به سالن آمديم      

کردند رنج و خستگی يک روز مبارزه طبقاتی را از جانشان              حاالت متفاوت خوابيده و سعی می      

کنم من و اسد که در هر حال            من تصور می   .  بزدايند و برای روز پرتالش ديگری آماده گردند          

ديديم  بيدار بوديم و فعال، کمتر از ديگران در برابر زمان طوالنی انتظار واضطراب صدمه می                 

بخش واميدوارکننده   های آرام  جواب  اجبار  به)  عنوان نماينده  به(خاطر موقعيتی که داشتيم      و شايد به  

کردند،  ها واضطرابات درونی خود را ابراز می               برای کسانی که با سئواالت مکرر نگرانی              

رغم ظاهر آرام و فکورمان، هر دو نگران بوديم که نکند              ولی واقعيت اين بود که علی      .  داديم می

خصوص که آقای وزير توپ را به زمين ما شوت             به.  نتيجه پايان يابد   اولين اقدام خانه کارگر بی     

کرده و ترتيبی اتخاذ نموده بود که ما مجبور به درخواست زمان برای تنظيم مکتوب يک قانون                     

 .بيمه بيکاری گرديم

بيمه   ی  در مشورت با اسد، هر دو اذعان داشتيم که تاکنون به متنی درخصوص قوانين تدوين شده               

بايستی سريعًا   يم و به اين نتيجه رسيديم که رفقای خارج از اداره کار می             ا  بيکاری برخورد نکرده  

برخالف من، اسد   (ی تهيه کرده و در اختيارمان بگذارند          ا  از منابع خارجی در اين مورد ترجمه        

طور پيوسته امکان ارتباط با بيرون را داشت و از طرف رفقای سازمان فدايی خلق راهنمايی                    به

کردم  من عمدًا در کم و کيف اين روابط کنجکاوی نمی         .  کرد هايی دريافت می   فکری و هدايت و هم   

دانم را   چه که به صالح جمع و دورنمای حرکت مشترکمان می                 کردم در نهايت آن      و سعی می   

؛ لذا اقدام در اين مورد را او سازمان داد و در حدود هشت الی ده ساعت                     )ابراز و پافشاری کنم   

را در اختيار داشتيم که دوباره توپ را به زمين آقای وزير                             ای   بعد متن تايپ و کپی شده            

اين متن شايد از ديدگاه نظری خام و نارس بوده و حاوی انحرافات واشتباهات بسيار                  (برگردانيم  

از ديدگاه کارگران و پژوهشگران کارگری باشد، ولی از نظرگاه زمانی و مکانی، کاری بود                         

من به نوبه خود از رفقايی که زحمت تنظيم آن را            .  کارستان و نوشدارويی قبل از مرگ سهراب       

 ).جان خريدند عميقًا سپاسگزارم به
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در روز دوم تحصن، اتفاق دلچسب ديگری نيز رخ داد که اهميت بازگويی آن برای شناخت                         

در حدود نزديکی ظهر بيرون سالن شلوغ شد؛              .  روابط آينده خانه کارگر اهميت بسيار دارد           

های  همراه با سروصدا خبردار شديم که گروهی از کارگران بعد از پريدن از روی نرده                                

من در باالی   .  ندا  ها گريخته، به داخل سالن و به جمع ما پيوسته             یا  وزارت کار از دست کميته     

کردم که اين اتفاق رخ داد؛ من اين خبر را به همراه                        دست صحبت می     ِسن و ميکروفون به      

واردين که در     از جمع تازه   .  آمدگويی به اطالع حضار رساندم و به صحبتم ادامه دادم                  خوش

پوش به من نزديک شد و با لهجه غليظ آذری             سيما وسياه  انتهای سالن قرار داشتند جوانی خوش      

گفتم که خيلی خوب      .  گفت که آقا ما شما را به نمايندگی قبول نداريم وخودمان نماينده داريم                      

او برادرزاده بختيار بود و من سهوًا بختيار را عمو            (عمويم بختيار   :  اسمشان چيست؟ وی گفت   

موقع اعالم کردم که گروه جديد حاضر در تحصن ما را                          من همان  ).  بختيار معرفی کردم    

شان عمو بختيار نام دارد و از ايشان دعوت            عنوان نماينده خود قبول ندارند و نماينده انتخابی         به

از ميان جمع   .  کردم ميکروفن را گرفته ضمن معرفی خود و همراهانش، برايمان صحبت کنند              

واردين پيرمردی الغر و قدبلند که ملبس به لباسی سراسر تيره بود، به سوی من آمد؛ من                       تازه

نمود و به قدری الغر بود         وپنج ساله می    او حدودًا چهل، چهل    .  کردم به دقت او را ورانداز می       

مانست که   به درخت تکيده و خشکی می       .  که اندامش از روبرو هيچ برجستگی خاصی نداشت          

کرد و در قسمت زيرين آن کمی           گاهی نسبتا متوسط را حمل می        ش گره ا  بر باالی باريک شده    

قد تقسيم شده بود که به        راستا را داشت و در انتها به دو شاخه ديگر هم             ترشده، دو شاخه هم    پهن

دقت در    کردم، به   وقتی با هم دست داديم و خودم را معرفی می                   .  کرد وسيله آنها حرکت می      

حالت و محصور در چين و              سوخته با چشمانی نسبتا کوچک بی             سياه.  ش دقيق شدم    ا   چهره

هايی همرنگ پوست تيره        چروک، که نشان از فعاليت طوالنی در تابش آفتاب داشت با لب                      

ساب و نظافتچی معرفی کرده از مزد کارکردی که هنوز            او خود و دوستانش را کف     .  صورتش

دريافت نشده وعيد نوروزی که در پيش است و دست خالی با مسئوليتی که درقبال خانواده                             

ند و به    ا  که سه روز است به چندين ارگان و اداره جهت دادخواهی مراجعه کرده                    دارند و اين   

با لهجه  ....  کند   شان شانه خالی می    های متفاوت هرکسی از پذيرش تعهد در قبال مشکالت          بهانه

 از آنجا که او بر روی ِسن قرار داشت و از منظر تماشاگران . گفت زيبای آذری سخن می
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تمام زوايايش مشهود بود، دهان تهی از دندانش که مزين به سه الی چهار دندان متناوب پيشين و                     

که پايين آمد، با هم به زبان مادری به مصاحبت               بعد از اين  .  کرد نيش بود، بيشتر جلب توجه می       

ی نبود و تشويقش کردم که حتمًا در خانه کارگر جهت اهدافمان            ا  برخالف تصورم او توده   .  نشستيم

مان افزوده شد  در         همکاری کنيم و بدين ترتيب يار و رفيقی جديد و پيگير و صادق به جمع                          

آور حاکم   مالقات بعدی با وزير کار متن پيشنهادی را تقديم و مجددًا به شرايط اضطراری و ياس                  

اجتماعی کارگران تاکيد نموديم که تداوم طوالنی پروسه قيام و نتيجتًا                             -بر زندگی اقتصادی     

آمدی جز بدهی اکثر کارگران به بقال سرکوچه و            های ناخواسته ناشی از آن، پی       گسترش بيکاری 

به محدوديت امکانات کارگران اشاره داشته، نتيجه           .  صاحبخانه واطرافيان و فاميل نداشته است        

گرفتيم که کارد به استخون رسيده است و نبايد انتظار داشت که کارگران کاسه گدايی به دست                    می

حل انقالبی و عاجل      لذا خواستار يک راه    .  ها به تکدی پردازند و تحقير شوند          در بازارها وکوچه   

روز بعد مالقات     .  دانستيم توجهی و قصور درحق کارگران بيکار شده را روا نمی                   بوديم و بی    

ديگری با وزير کار داشتيم که آب پاکی به دستمان ريخته، اعالم کردند هزينه اجرايی طرح                               

درخواستی ما بسيار باالست و با توجه به شرايط اقتصادی کشور توان مالی اجرای چنين طرحی                  

 .وجود ندارد

گيری ظاهرًا انقالبی، در هراس از پذيرش تعهدی                   های تصميم   آنچه محسوس بود همه ارگان         

مستمر در خصوص تامين حداقلی از مخارج زندگی کارگران بيکارشده اجتناب کرده، جواب را                  

دادند و چون هنوز از تکيه کامل بر اريکه  قدرت فاصله داشتند، به                  ی نامعلوم حواله می   ا  به آينده 

کشی جمع مارا فرسوده و خسته،       کاری و وقت   تحمل مذاکره با ما ادامه داده درصدد بودند با سنبل          

شدت عصبانی و    در  بازگشت از مالقات وزير من و اسد به          .مجبور به تسليم و ترک تحصن کنند      

های کوتاه و     هايم دارم، گام    کردم بار سنگينی بر دوش       منقلب بوديم، در عين حال که احساس می          

در اين ميان ديدم که اسد به سرعت به باالی ِسن              .  ی بيانديشم ا  داشتم تا بتوانم راه چاره      آرام برمی 

او در  .  مابين داد  ش شروع به گزارش مذاکرات فی        ا  رفته طبق معمول با لهجه شيرين اصفهانی          

طی بيان گزارش به حدی دچار هيجان وغضب شد که در آخر صحبتش اعالم اعتصاب غذای                         

 . خشک فردی نمود، که متعاقبًا سالن دچار تشنج گرديد
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من به باالی ِسن    .  کردند طور احساسی اعالم اعتصاب غذا می     جمع منقلبی که پشت سر هم و به 

توضيح دادم که     .  دست گرفتم وسعی کردم که جمعيت را آرام نمايم                  رفته، ميکروفون را به      

آمدهای اعتصاب غذا، ممکن است        تصميم عاجل و بدون بررسی، و بی توجه به عواقب و پی                

برايمان خيلی سنگين تمام شود و ممکن است تعدادی در تداوم آن دچار اختالل در ارگانيزم و                      

حداقل کسانی که تجربه     .  جهاز هاضمه شده، نياز به پرستاری و مراقبت پزشکی داشته باشند               

های ويژه تشکيل داده و به انتقال تجربه         کنون گروه مراقبت  ا  ی در اين مورد دارند از هم      ا  وسابقه

در ادامه، با تاييد و توضيح بيشتری از جوانب مختلف گزارش اسد و                       .  به همديگر بپردازند   

اينکه در جمع مسئوالن تازه به دوران رسيده کسی مسئوليتی در قبال زندگی و مرگ کارگران                   

حق بيمه بيکاری برای کارگران      کاری از خواست به    کند و آنها تالش دارند با سنبل        احساس نمی 

حلی  ما چه راه   باالخره با چنين شرايطی، جمع به     .  برويد بميريد :  گويند طفره رفته غيرمستقيم می   

اگر قرار است که برويم و بميريم چه جايی بهتر از اينجا؟ بگذار الاقل به                  ....  کند؟   پيشنهاد می 

جمعيت به  .  ايرانيان و جهانيان شرايط کارگران و جواب دولت ظاهرًا انقالبی را نشان دهيم                     

با توجه به   .  هيجان آمده حاضر در سالن با فرياد واعالم اعتصاب غذا، مجددًا جوابمان را دادند              

کوشيدم کمتر تحرک داشته با ذخيره انرژی              من می  .  اقبال اکثريت وارد اعتصاب غذا شديم          

خبر اعتصاب غذای ما به گوش همه           .  مانده، خود را برای روزهای آينده آماده نگهدارم             باقی

شد و   کم در وزارت کار پيدايشان می      پرده حاکمين جديد کم    های ناشناخته پشت   رسيده بود و چهره   

آنها مدبرانه مباحثی را از اصول کشورداری پيش     . خواندند های مختلف ما را به باال می به بهانه

کشيده و اينکه لزوما همه امور مطابق قانون مدنی بايد پيش برود ومشکالت موجود با                                       

باشد، ما را به شکستن اعتصاب واعتماد به رهبری قيام                       های آينده قابل حل می          مندی قانون

کفش الستيکی که     (چون روستاييان آذربايجانی گالش          در آن زمان من هم        .  نمودند تشويق می  

پوشيدند و فقرا به تنهايی؛ از محاسن آن عدم نفوذ آب،                 دارها آن را روی کفش چرمی می          پول

پوشيدم و طی چندين روز گذشته       می)  توان ذکر کرد   سبکی و بی صدايی در هنگام دويدن را می        

ی دفاعی   ها به وسيله    م در درون گالش     ا  که امکان استراحت و استحمام نبود، پاهای پخته شده             

های تخليه   کردم موضوعات صرفًا در جهت کنکاش      موثری بدل شدند و هر وقت که احساس می        

 وردم و آ هايم را در زير ميز درمی زند، يواشکی گالش اطالعاتی و جوانب مختلف آن دور می
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ما وارد  .  سرعت اطاق را ترک و ما را مرخص نمايند         شد که زعما به    ی آن موجب می    بوی زننده 

طور مکرر و از زوايای متفاوت به استدالل                    شديم و صرفا به        مقوالت جنبی مطروحه نمی       

مدت کوتاهی روند مذاکرات از دست      .  ضرورت عاجل تصويب قانون بيمه بيکاری می پرداختيم        

شد و هر يک از نورسيدگان در مراحل مختلف شانس خود را در تحميل                              وزير کار خارج       

وآمدها بود که      در اين رفت    .  خالصه سنگ مفت وگنجشگ مفت        .  آزمودند شان بر ما می       منطق

را برای اولين و آخرين بار مزين به کاله کرزايی                 )  محمد ميرمحمد صادقی   (وزير بعدی کار      

مالحظه کردم که در کنار درب ورودی دفتر وزير به ديوار تکيه                      )  رييس جمهور افغانستان   (

های  بايد نماينده امام يا گروه         به نظرم خطور کرد که می          .  کرده، موذيانه به گوش ايستاده بود          

 .مذهبی باشد

تئاترمبدل به     کرد و يواش يواش سالن آمفی                کم خودرا نمودار می          عواقب اعتصاب غذا کم         

مالقات و دلجويی از رفقا و         .  بيمارستان ومزين به تخت و مريض و سرم و پرستار شده بود                   

دانم چگونه خبردار شده و در وزارت کار              توجه به تذکرات مسئولين اورژانس تهران که نمی            

هايی با    پرستاران پيوسته مراقبت     .  های ما افزوده بود         حضور يافته بودند، نيز بر مسئوليت             

امکانات بيمارستانی را برای بعضی از رفقای اعتصابی پيشنهاد داده و با مخالفت ايشان مواجه                    

های غذايی را    طلبيدند؛ گاهی نيز استفاده از سرم        شده، از ما برای مجاب کردن ايشان کمک می           

در اين رهگذر ديگر حوصله گوش دادن به الطائالت بعضی از                           .  کردند به ما پيشنهاد می       

های آقايان، خود را مجاب به مذاکره              درازی مسئوليت نمانده بود و در ادامه روده             مسئولين بی  

بافی سر اصل موضوع بروند تا         قصد آن بود که بدون حاشيه       .  کرديم نديده و جلسه را ترک می       

باالخره معلوم شود که اين همه زعمايی که القاب رهبری و مبارزه و جانفشانی و انقالبی را                             

ند، چه واکنش   ا  کشند، اينک که همه در جريان خواست و وضعيت کارگران قرار گرفته               يدک می 

که دوباره آخر وقت فردای آن شب آقای           آنان دارند؟ تا اين      های  و جواب مشخصی به درخواست     

وزير ما را جهت مذاکره خواستند و طبق معمول نشسته بر روی مبل مقابل ميز وزارت و با                            

آرامشی خاص گزارش دادند که نه دولت موقت و نه شورای انقالب تصويب قوانين را موضوع                  

وام بيکاری به مبلغ        :  کنند حل موقتی را پيشنهاد و تعهد می                دانند، ولی راه      وظايف خود نمی     

 طور مستمر و ماهانه پرداخت خواهد شد تا موقتًا  هزار تومان به کليه کارگران بيکارشده به يک
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اجتماعی و    -اين تعهد تا بهبود اوضاع اقتصادی                .  باری از دوش کارگران برداشته شود                

های تعطيل شده ادامه خواهد داشت و در صورت تاييد ما از فردا صبح                              ندازی کارگاه  ا   راه

های پر پول تکيه داده به ديوار را شاهد              ما در دفتر منشی وزير گونی       (شود   پرداخت آغاز می   

از وزير فرصت خواستيم که موضوع را با کارگران در ميان گذاشته جواب ايشان را                    ).  بوديم

طبق معمول من و اسد گزارش مبسوطی به جمع رفقای کارگر داده و گفتيم که در                     .  اعالم کنيم 

گيری نهايی از همه رای و نظرشان را پرسيده و نظر اکثريت را به آقای وزير                         مورد تصميم 

آن شب تا صبح در مجموع به تبادل نظر اغنايی وگوش کردن به                                    .  منتقل خواهيم کرد     

از .  های رفقا گذشت و الجرم به اين نتيجه منجر شد که طرح پيشنهادی را پذيرا شويم                      استدالل

روز رفقای متحصن در صف تحويل گرفتن وام کارگری بودند، که به کندی پيش                  بعدازظهر آن 

که پولی بگيرم، بعد از چندين روز که در زير               من بدون اين   .  رفت و تا غروب طول کشيد        می

های ديوار وزارتخانه چشم به        سقف گذرانده بودم، راهی خيابان آيزنهاور شده با تکيه به نرده                

. ها از زندان آزاد شده باشد          آسمان ابری تهران دوختم؛ حالت کسی را داشتم که بعد از مدت                    

ناگهان در پشت سرم صدای آشنايی را شنيدم، جوان محصلی بود که در تحصن ما شرکت                              

توضيح دادم که ما چيزی     .  او در خصوص اينکه چرا نرفتم وام بگيرم از من سئوال کرد            .داشت

کرد،  استدالل من او را قانع نمی      .  خواهيم مان می هاي  طبقاتی خواهيم، بلکه برای هم    برای خود نمی  

چيد و به قدری مصر بود که باالخره تسليم شدم و هزارتومانش را با من                            صغرا و کبرا می     

قد .   نصف کرد و پياده به همراهی چند رفيق ديگر، با فراغ بال تا ميدان انقالب با هم رفتيم                           

 .م راست  و احساس گرسنگی فراموش شده، ديگر درد معده نداشتما خميده

او گرايش عميق به      .  ، اصفهانی يا شهرکردی و شغلش جوشکار و آهنگر بود                رفيق اسد   ١ 

بعد از اولين انشعاب در سازمان فدائيان خلق، همراه گروه رفيق              .  چريکهای فدايی خلق داشت    

گويا در مبارزات مسلحانه        .  شود پور می   اشرف دهقانی ومتعاقبًا همراه رفيق محمد حرمتی               

بهتر بود رفقای تشکيالتی وی حداقل          .  مازندران همراه آن گروه شرکت نموده و جان باخت              

 .کردند بيوگرافی او را برای آگاهی کارگران منتشر می
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، از شهرستان بم  يا کرمان بود و دو برادرش در شهرستان بم شهيد                   رفيق حميد ميرشکاری    ٢

گويا .  درمراسم بزرگداشت ايشان در تهران، حضور داشتم و با خانواده وی آشنا شدم             .  شده بودند 

کند و   او در مبارزات مسلحانه در کردستان زخمی و مسافت طوالنی را با جنگ وگريز طی می                

 .مدفن او در همان روستا است. بازد نزديکی روستايی بيهوش افتاده و جان می

سالگی و پس از آشنايی با         ١۵او از   .  در اصفهان به دنيا آمد       ١٣٠٧به سال     داريوش فروهر   ٣

مصدق، زندگی سياسی خود را آغاز کرد و در دوران فعاليت سياسی خود، پيش از انقالب                               

سال زندگی در زندان، برخی از            ١۵با تجربه    .  ايران بيش از ده بار بازداشت و زندانی شد              

وی به همراه همسرش پروانه فروهر در يکم آذر               .دوستاِن وی، زندان را خانه دوم او ناميدند           

(توسط ماموران امنيتی جمهوری اسالمی به طرز فجيعی کشته شد                      ١٣٧٧ماه    برگرفته از   . 

 )دانشنامه آزاد ويکی پديا

قلعه در اواخر سال       نگارنده وی را شخصًا اولين بار از دور و در راهرو انفرادی زندان قزل                    

ا برعليه مصوبه مجلس         ه   زمان با اعتراضات نسبتًا گسترده سياسی ناسيوناليست                   هم   ١٣۴٩

در آن زمان من      .  ، مالقات نمودم   )بحرين(شورای ملی مبنی بر تجزيه استان چهاردهم ايران               

هنگامی که سرباز مسئول    .  محصل دبيرستان بودم و هنگام دستگيری وجه نقدی به همراه نداشتم           

مسواک، خميردندان، يک بسته سيگار        :  نوشت، ليستی شامل     خريد، صورت سفارشات را می       

وی بعد از اتمام ليست، برای تهيه اين لوازم طلب پول                  .  تايی و کبريت به او دادم          ههمای پنجا 

. بعدًا کليه اقالم سفارشی را برايم آورد           .  نمود؛ من گفتم برو از آقای فروهر بگير و او رفت                  

 .کننده کنکاشی بيشتر کنم فرصت نشد که از او در مورد پرداخت
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 قسمت اول از داستان نان، آزادی، عشق
 

 نان

 . ساعاتی به غروب مانده است
 .اند هايشان را زرد کرده دومين ماه پائيزی، درختان برگ

 .بلندگوهای نصب شده در چهار گوشه ميدان ناگهان به صدا درآمدند
 ! توجه! توجه

تا ساعتی ديگر يکی از اشرار طبق حکم صريح قانون             !  ملت قهرمان و شهيد پرور     
 .دار آويخته خواهد شد اسالم قصاص شده و در اين ميدان در مالء عام به
 .است مفسد فی االرضاو . جرم او دزدی و قتل مأمور نيروی انتظامی است

  

 . بعد از چند لحظه از سمت شمال جرثقيلی وارد ميدان شده در وسط آن توقف کرد
 .به دنبال آن تعدادی خودروی نيروی انتظامی وارد ميدان شدند

 .فرمانده ماموران از اتومبيل خود پياده شده به طرف جرثقيل رفت
درحالی که بلندگوی دستی را حمل            (يکی از ماموران هم دوان دوان به دنبالش                   

 ).کرد می
 .فرمانده از جرثقيل باال رفته، روی کفی آن دست به کمر ايستاد

 .دست نيز خود را به کنارش رساند مامور بلندگو به
 .شماری آدم دور ميدان حلقه زدند کم تعداد بی کم

بلندگو را آماده کن بايد       .  باش  سريع: "فرمانده به مامور بغل دستی خود اشاره کرد           
 !"تمام کنيم و بريم سريعکار را 

 :پرسيد اش می پچ پچ در ميان مردم پيچيد و هرکسی کنجکاوانه از بغل دستی
 ـ چی شده ؟ 

 چيه داداش چه خبره، می دونی چی شده؟  -
 .خوان دار بزنند مثل اينکه يه نفر رو می -
 برای چی، آدم کشته؟  -
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 ...دونم، مثل اينکه  نمی -
  

 : های آنها پريده وگفت ميان صبحت ديگری که کنار آن دو ايستاده بود، به
 .نه بابا، باالتر از اين حرفهاست -
 يعنی چی؟  -
  
  

 .مفسد فی االرضگفت،  مگر نشنيدی تو بلندگو می -
 ديگه چيه؟ ، مفسد فی االرض -
 .يعنی روی زمين فساد کرده  ـ

ـ آخه چی کار کرده که فساد روی زمين شده، اينا که تو حکومتند فسادشون دنيارو                     
 ...برداشته 

 :ها پريد وسط که يکی ديگر از تماشاچی
 !فهمه فهميد، اين قانونه که بهتر می بخشيد، آقا شما نمی می -
 قانون؟ قانون ديگه کيه؟  -

 :ديگری جواب داد
 .قانون، قانونه ديگه -
 دونم، منظورم کيه؟ چی کاره هست؟  خوب می -
 !اون يه کتابه -
 فهميم؟ فهمه که ما آدمها نمی آها، کتاب، کتاب چطوری می -
 شما مثل اينکه مشکل داريد؟  -
 با کی؟  -
 .با خودت -
فهمه، من هم پرسيدم        قانون بهتر می   :  شما گفتيد .  نه آقا من با خودم مشکل ندارم            -

پرسم چطور يه کتاب بهترازمن و          خوب، منم می  .  يه کتابه :  گين  قانون کيه؟ شما می    
 فهمه؟  شما می

 .گه هر کی آدم کشت بايد قصاص بشه قانون می -
  

 :ديگری پرسيد
 ـ  قصاص يعنی چی؟

 .يعنی اينکه اونم بايد کشته بشه، جان در برابر جان -
 چرا بايد اين کار را کرد؟  -
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 .برای اينکه جلوی جرم و جنايت گرفته بشه، جلوی فساد گرفته بشه-
 .کنه ئيه که برای اينکه جلوی قتل گرفته بشه خودش قتل می اين چه قانون مسخره- 
 

 : شنيد، رو به آنها کرده گفت های آنها را می اختيار صحبت پيرمردی که بی
که اين    چطور شده از موقعی     .  صد سال پيش نه اينقدر فساد بود نه اينقدر قتل               - 

  کتاب قانون آمده هم فساد زياد شده وهم قتل؟
  

  
 

  
فرمانده نيروی انتظامی ميکروفون را در دست گرفت، چند بار به آن فوت کرد و با                

 :مانست شروع به صحبت کرد صدای بلندی که به فرياد می
امروز يکی از اشرار شهر که امنيت شهر رو به هم ريخته طبق قانون مجازات                 -

 ....دار آويخته ميشه تا درس عبرتی باشه برای بقيه  اسالمی در مالء عام به
  
  
 

 :از ميان جمعيت يکی فرياد زد 
 خوان اشرار بشند؟ مگه بقيه هم می - 
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 . فرمانده با دست اشاره کرد تا محکوم را بياورند
ظامی               های او را از پشت به- در حاليکه دست ت روی ان ي هم بسته بودند، از خودروی ن

 .طرف جرثقيل هدايتش کردند کرده و به- پياده
ا           همه جماعت به يک باره ساکت شدند، انگار پتکی به مغزشان خورده باشد همگی ب

 :دهان باز گفتند
 ؟!ـ چی 

 :پير مرد دوباره حرفش را تکرار کرد
ن          ه اي عی ک ـ صد سال پيش نه اينقدر فساد بود نه اينقدر قتل، چطور شده که از موق

 کتاب قانون آمده هم فساد زياد شده هم قتل؟؟؟
 :فرمانده نيروی انتظامی ميکروفون بلند گو را در دست گرفت

ان   ها دزدی می هم ريخته، از مغازه ـ اين مرد جزء اشراره، امنيت شهر را به کرده، ن
 .دزديده با ما مور دولت درگير  شده و او را هنگام انجام وظيفه کشته است می

مجازات مرگ به خاطر جرايمی که مرتکب .  قانون مجازات او را تعيين کرده است 
 .شده

 .اعدام با جرثقيل در مالء عام تا درس عبرتی باشد برای بقيه
  

 :از ميان جمعيت صدايی به گوش رسيد
 خواهند نان بدزدند، يا آدم بکشند؟  ـ مگر بقيه هم می

 .فرمانده دستور داد تا محکوم را بياورند 
ظامی              او را در حالی که دست ت روی ان ي هايش را از پشت بسته بودند، از خودروی  ن

 .پياده کرده و به سمت جرثقيل هدايتش کردند
ره       ٢۵جوانی بود حدود  ده            ساله با قدی متوسط که در چه ي ای  را        اش خطوط چروک

های روزگار را داشت تا جانی و شرور بودن   ديدی که حکايت از رنج کار و سختی می
 .را

ه   وقتی در مقابل طناب دار قرار گرفت، چشمانش به دور دست ها خيره شد، به سمت قل
ه            به ياد آورد آخرين باری را که با دوستانش در دامنه.  توچال ه طرف قل های توچال ب
 ...رفتند  می

 ـ چی شد لطيف، باالخره وضعيت کارخانه به کجا کشيد؟
د مفت و                 ـ هيچی، بی شرف ع د، ب دن ها مخصوصًا کارخونه رو به ورشکستگی کشون

ن                    ي ی از زم ل عدش ک د، ب ردن های     مجانی از دولت خريدند، کارگرها رو هم اخراج ک
 . سازی کرده، فروختند کارخونه رو آپارتمان
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 .کرديم با قيمت ارزونتر وارد کردند بعدش از چين همين جنسی رو که ما توليد می

 ـ به همين راحتی؟
 

 . فقط دمار از روزگار ما کارگرها درآوردند. ـ آ ره به همين راحتی
ها رو ندادند، بعد گفتن هر کی تسويه حساب کنه همه حقوقشو يه جا بهش  اول حقوق

ا              خوب، خيلی.  ديم می د، ب ودن ده ب ون ه م ها رفتن تسويه حساب کردند، اونهايی هم ک
 .زور و تهديد يکی يکی اخراج شدند

 
 خوب شکايتی ، کاری نکرد يد ؟         

 
د     - ن کجا شکايت می کرديم ، وزارت کار آدم داشتن ؛ هنوز پرونده رو نديده می گفت

حق با کارفرمای جديد شما است بايد از کارفرمای قبلی شکايت می کرديد هرچی 
ن          بابا کارفرمای قبلی خود همين:  گفتيم  می ه اي د ، ن ران         ها بودند می گفتن دي ا م ه

د و چون                رد ي قبلی بودند کارفرما دولت بوده شما بايد عليه دولت شکايت می ک
در        ق دولت عوض شده پس ديگه نمی شه عليه دولت جديد شکايت کنيد خالصه آن
م                اره ه اداره ک ن ب ت ول رف مارو دوندند تا اون چندر غاز پول هم ته کشيد ديگه پ

رای زن         نداشتيم اين بود که يکی يکی بچه ها رفتن دنبال يه لقمه نون در آوردن ب
ال جنس از        .  و بچه هاشون  يکی مسافر کش شد ، يکی سيگار فروش ، يکی دنب

کی ار        .  کيش و چابهار آوردن ، چند نفری هم دست فروشی کردن  دم ي حتی شني
 !بچه ها کليه هاشو فروخته است 

يکی هم مثل من در بدر دنبال کار، توی جاده کرج ، ورامين ، خراسان ، ساوه ، کفش                     
 ...تا يه کاری شايد گيرش بياد  پاره می کنه 

  
 
 
 
  

چشمش به جمعيت مقابل خود افتاد که با         .  طناب را که به گردنش انداختند، به خود آمد          
 :با خود انديشيد. دهان باز کنجکاوانه منتظر بودند

ـ منتظر چی هستيد؟ اگر امروز نوبت من است، فردا نوبت شماست و بعد نوبت                         
 ....هايتان  فرزندانتان و بعد نوه
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طور که چشم به جمعيت دوخته بود، چشمش به کودکی که در ميان جمعيت  همين
نه اينکار را نکنيد، با من اين کار را نکنيد، چرا دنيای : با خود گفت. ايستاده بود، افتاد

کنيد؟ چرا دنيای ظالمانه و غير انسانی خودتون رو وارد دنيای  آن کودک را خراب می
 . آن کودک می کنيد

 

 
 
 

به ياد برادر کوچکش افتاد که بهش قول داده بود اگر کار پيدا کرد، با اولين حقوقش او 
 ...برد  را به سينما می

 ريم سينما؟  ـ دادش پس کی می
ريم سينما ـ اگه امروز شانس بيارم، کار پيدا کنم حتمًا با هم می  
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تمام جاده کرج را با پای پياده طی کرده بود، به هر کارخانه و کارگاهی سر زده بود                        
 ...اما تنها چيزی که شنيده بود 

 .ـ نه جانم، کار نداريم
 :ها که آب پاکی را رودستش ريخته و گفته بود نگهبان درب يکی از کارخانه

 !ـ واال ما خودمون هم اينجا زيادی هستيم، االن شش ماه که حقوق نگرفتيم
ديم، باالخره      اش رو سر برج می           گن، بقيه     دن می     هر ماه يه چندر غاز پول می            
 شه؟ نفهميديم اين سر برج کی می

همين هفته پيش يکی از کارگرها خودشو از باالی برج پرت کرد پايين، خدا به زن                  
 .اش رحم کنه نميره، االن تو بيمارستان افتاده و بچه

با وجود آن همه خستگی        .  با حرفهای نگهبان پاک از پيدا کردن کار نااميد شده بود                  
 .همچنان تالش کرد، تا اينکه از زور گرسنگی ديگر مجبور شد راهی خانه شود

شده   های داغ تافتون پهن     شد، بوی نان    هنگام برگشتن موقعی که از جلوی نانوايی رد می        
اما هر چه ته        .  طرف آنها رفت       اختيار به     روی پيشخوان چنان مستش کرد که بی              

 .هايش را گشت دريغ از پشيزی جيب
ها را برداشت، بدون اعتنا به داد و فرياد صاحب                   دستش را دراز کرده يکی از نان          

 .راه افتاد به) گذاشت ای از نان را بريده در دهان می در حالی که تکه(نانوايی 

 !ـ آها ، يارو با توام  
 .شنيد گوشش بدهکار نبود يعنی اصًال نمی

 ! ـ هی، با توام
 ری؟ کجا می! پولش رو بده

 !!!خداد به دادمان برسد! جماعت روز روشن دزدی می کنند
 ! هی، سرکار بگيرش

 !!!اون دزد و بگير، نون دزديده
 ـ کی؟ 

 !ره ـ اون يارو، اونهاش، نون دستش داره می
سرکار که شجاعت بهش دست داده بود، با چنان قدرتی شروع به دويدن کرد که انگار                  

 !دود دنبال گراز وحشی می
در همين لحظه   .  چند قدمی مانده بهش خيز برداشت که از پشت سر رويش شيرجه بزند            

 .رو برود لطيف بدون توجه به اطرافش مسير خود را عوض کرد که از خيابان به پياده
سرکار توی هوا با جای خالی لطيف روبرو شد و قبل از اينکه بتواند خود را کنترل                         

 :دويد فرياد زد دنبالش که صاحب نانوايی می کند، با سر به جدول کنارخيابان خورد وبه
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 ...قاتل !!! ـ قاتل، بگيرينش
د روی                  ن ت خ وا ري ان راه ن م هنوز لقمه نان از گلويش پايين نرفته بود، که چند نفر به ه

 .سرش
 .وقتی بهوش آمد، در پاسگاه نيروی انتظامی بود

ان حال              م ا ه د ب ودن ظاهرًا همه چيز آماده شده بود، پرونده تکميل و شهادت هم داده ب
 .رمق او را به زندان فرستادند زخمی و بی

 
  :صدای بلندگو در آمد

ـ بله، ای امت شهيد پرور، امروز اين مرد به جرم دزدی، قتل مامور نيروی                              
برای آخرين بار حرفی برای       .  شه  دار کشيده می     انتظامی هنگام ماموريت اينجا به      

 گفتن داری؟
 

 :به ياد حرفهای قاضی در دادگاه افتاد که گفته بود
دونی اين    دونيم تو قاتل نيستی، ولی تو به حريم مالکيت تجاوز کردی، می                ـ ما می  

 !!!جرمش سنگينتره
  

  

 پرسم، حرفی برای گفتن داری؟ ـ برای آخرين بار می
 

از بچگی کار کرده بود،           .  توانست بگويد؟ حرف برای گفتن زياد داشت                 چه می  
های مختلف، اما هميشه حسرت به        کفاشی، جوراب بافی، آهنگری، کار توی کارخانه      

هيچ وقت نتوانسته بود آن چيزی را که خودش يا ماد رو برادرش                        .  دل مانده بود   
ای بهش داده بودند که شکمش سير بشه            آخه هميشه به اندازه    .  خواسته بودند تهيه کند    
 . تا بتواند دوباره کار کند
 :با سر اشاره کرد که

 .ـ نه
اعدام )  کند  در حالی که به آسمان آبی نگاه می           (با اينکه دوست داشت با چشمان باز            

خواست در    شود، اما ترجيح داد جالد کيسه سياه رنگ را به سرش بکشد، چون نمی                   
 !!!آخرين لحظه چشمانش با چشمان آن کودک تالقی کند

همه جمعيت    صورتش کشيدند، به يک باره صدای هم           وقتی کيسه مشکی رنگ را به        
اين چه معنايی       .  تاريکی و سکوت      .  خاموش شد، انگار که زمان ايستاده باشد                  

 :توانست برای او داشته باشد، آيا آن کودک هنوز آنجا بود؟ از خودش پرسيد می
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 خواهند چه چيزی را حفظ کنند؟  اينها کی هستند؟ با اين کار می
  

 :دوباره به ياد حرفهای قاضی افتاد
رده                 ـ ما می جاوز ک قدس ت زی م م چي ای و آن        دونيم تو قاتل نيستی، اما توبه حري

 .مالکيت است
 :در ذهن خويش با خود نجوا کرد

جال          ـ کم کم دارم می ن جارو جن ن            فهمم همه اين دم ودستگاه، همه اي ه اي م ا، ه ه
ه              صغرا، کبرا چيدن ون م اقی ب کيت ب ال زی            .  ها، برای اينه که م ه چي ا ک خوب م

ه          .  نداشتيم، يه کار بخور و نميری بود که اونم ازما گرفتند ود ک ن ب ي م پس واسه ه
م                   .  هر جا رفتيم ازاونها دفاع کردند ی ه م، پس حق ي ت داش زی ن ما که کارگرها چي

ها بودند  کلفت ها ودم ها، مديران و روسا، نظامی دارها، بازاری اين سرمايه.  نداشتيم
ن،                 ي الک زم ه، م ارخون الک ک که صاحب حق بودند، چون اونها مالک بودند، م

 .مالک پول، مالک رياست و مقام و مالک جان و زندگی ما
 : ای افتاد که خيلی سال ها پيش خوانده بود ياد جمله

ی                       ه انسان ع ام ه درج ی ک ان اساس نظام طبقاتی بر مالکيت استوار است و از زم
ا      تاريخ مبارزه طبقاتی می ،شود تاريخ جوامع مالکيت وارد می رده ب شود مبارزه ب

 .دار ارباب، مبارزه رعيت با خان و مبارزه کارگر با سرمايه
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برای آخرين بار جالد گره طناب دور گردنش را امتحان کرد که از محکم بودن آن                       
دکتر نيروی انتظامی گوشی خود را روی قلب لطيف گذاشت، اين                        .  مطمئن شود  

شد، مرتب ومعمولی     های زندگيش شنيده می     صدای قلب لطيف بود که در آخرين ثانيه        
 !زد بی هيچ شتابی دکتر تعجب کرد می

  
در حالی که نماينده دادستانی، امام جمعه محل، فرمانده نيروی انتظامی و شهردار                       

رديف اول جمعيت ايستاده    )  ها و اصناف بودند     که از بازاری  (منطقه و معتمدين محل      
 .بودند، دادستان به مامور اجرای حکم دستور داد کار را شروع کند

. درخشيدند  ابرها درغروب آفتاب به رنگ سرخ می       .  آفتاب در حال غروب کردن بود      
در شعاع سرخ فام اين     همزمان با آن        جرثقيل شروع کرد به جمع کردن قالب خود و         

ترين نوع      کشيد، تا اين شنيع          های خود را می          غروب پائيزی انسانی آخرين نفس         
 . باشد، ترازوی عدالت به نمايش بگذارد مجازات را که در تقابل با شأن انسان می

  

 ادامه  داستان با نام آزادی در شماره آينده گاهنامه 
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افغانی ] کارگران[

 سازند تهران را می

 

  

گوهریفيلمی از آلکس 
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مطابق آمار رسمی يک ميليون 
ران              ی در اي ان انست غ مهاجر اف

ار              زندگی می کن شم ي د؛ ل ن ن ک
ه        ه ب ان، ک ِت       آن ون ل خش ي دل

اری و               ک ي گ، ب ن ج
هاِی کشور خود در          نابسامانی

ه                ا ب ر و ب ت ه آرزوی زندگی ب
طور   خطر انداختن جان خود به

رده     غيرقانونی از مرز عبور ک
د، از           ن و در ايران ساکن هست
ر          ت ش ي ار ب ي ی بس ام رسم ارق

  .است
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ران       ارگ ن ک اي
ر در        اج ه م
اری از        ي بس
شهرهای ايران 
ای      اره ه ک ب
ت و         خ س

ت اق ا  ط رس ف
ارده   م گ

ی د، در      م ون ش
ی  ال ه  ح ک

ای  زده م ت دس
شدت از  آنان به

ول        م ع د م ح
 . تر است پايين
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ها و    فرسا، اشتغال در ساخت و ساز و احداث راه يکی از اين کارهای طاقت

اک        باشد، که گاه حتی با خطرات جانی و آسيب       ها می ساختمان های خطرن

ران               ارگ ن ک ه اي دارک         ( همراه است و اين در حالی است ک دون م اغلب ب

ادگی             گونه بيمه تحت پوشش هيچ)  قانونی ت اراف ا از ک ی خدمات درمانی و ي

 . باشند نمی
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ار            داران ايرانی با بهره سرمايه م ث ا است ران، ب برداری از وضعيت اين کارگ

ده و                                خشي ان را شدت ب ار آن اشت ارزش اضافی از ک ب مضاعف آنان ان

وهری در         .  دهند ترين اهميتی به وضعيت اين کارگران نمی کوچک آلکس گ

 . پردازد ی از وضعيت اين کارگران مهاجر میا فيلم خود به گوشه

 

برای ديدن فيلم مربوط به کارگران افغانستان در 
.ايران به لينک زير مراجعه کنيد   

http://www.arte.tv/de/iran-afghanen-bauen-
teheran/3980548,CmC=3980554.html 

http://www.arte.tv/de/iran-afghanen-bauen-teheran/3980548%2cCmC=3980554.html�
http://www.arte.tv/de/iran-afghanen-bauen-teheran/3980548%2cCmC=3980554.html�
http://www.arte.tv/de/iran-afghanen-bauen-teheran/3980548%2cCmC=3980554.html�
http://www.arte.tv/de/iran-afghanen-bauen-teheran/3980548%2cCmC=3980554.html�


 50    2013         3شماره 

 گزارش آکوپای فرانکفورت ١٠ادامه از صفحه  

اگر چه هنوز شرايط اقتصادی در آلمان با ياری و                     

حمايت پولی و اعتباری دولت در برابر ورشکستگی            

های مردم نشده است،       هها وارد سبد معيشتی تود       بانک

از سال  "  اشغال"اما با جهانی شدن طنين شعار جنبش          

های  جای حرکت       ه، در شهر فرانکفورت ب              ٢٠١١

اعتراضی کارگران و ديگر اقشار زير فشار بحران               

 Frankfurt"يا     "  اشغال فرانکفورت    "اقتصادی،     

Occupy  "       های سياسی شکل        هتوسط فعالين و گرو

اعتراضی   هاز آن پس چندين تظاهرات گسترد       .  گرفت

ی فعالين سياسی     هبا شرکت و حمايت مستقيم و گسترد        

ديگر کشورهای اروپايی در شهر فرانکفورت برگزار        

 Frankfurt"جا که حرکت           اما از آن      .  شده است   

Occupy "  يک جنبش اعتراضی از پايين و زير فشار

عينی بحران اقتصادی نبود، نتوانست ماهيتی راديکال         

ی کوتاهی   به اشکال اعتراضی خود بخشد و به فاصله         

دهندگان خود    زير تناقضات اختالفات درونی سازمان        

چپ "اما، برخی از گرايشات                 .  به انحالل رفت        

و "  های راديکال  چپ"همراه بخشی از     ، به "آنارشيست

های رفرميست     ی اتحاديه    گرايش راديکالی از بدنه          

، "چپ خارجی "کارگری و با حمايت نيروهای سياسی 

حرکتی سازمان دادند که بلوکوپای                                                      

"Blockupy"  )    ها و بلوکه کردن                اشغال خيابان

 .نام گرفت) ها و مراکز مالی بانک
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" بلوکوپای"آغاز نخستين حرکت اعتراضی         ٢٠١٢ماه مه سال        ١٩تا    ١٦روزهای  

بود که در اين سه روز به واقع شهر فرانکفورت به تصرف نيروهای راديکال                                   

ها  در خيابان "  بلوکوپای"داری درآمد و آخرين روز، تظاهراتی با فراخوان           ضدسرمايه

داری در   به راه افتاد که بيش از بيست هزار نفر با شعارهايی بر عليه سيستم سرمايه                     

دستگاه دولت با تدارک وسيع پليس سرکوب و بسيج نيرو از                          .  آن شرکت نمودند     

طوری که دو روز     گيری را در شهر پديد آورد، به       های ديگر، فضای نظامی چشم     استان

 . اول تظاهرات با زد و خورد و تعقيب و گريز پليس و تظاهرکنندگان همراه بود

شور و هيجانی که اين حرکت اعتراضی در ميان جريانات سياسی برگزارکننده پديد                    

 ٢٠١٣آورد، آنان را ترغيب نمود تا بار ديگر برای سالگرد اين وقايع در سال                                   

آغاز   ٢٠١٢ی فشرده از اکتبر سال        تدارکات برنامه .  آکسيون مشابهی را تدارک ببينند     

داری با    انداز ضدسرمايه   های مختلف با گرايشات گوناگون اما با چشم                  هگرو.  گرديد

های متنوعی را     هی، پيشنهادات و ايد   ا  ههای کاری و ايجاد ارتباطات زنجير       هتشکيل گرو 

ماه مه تا     ٣١سرانجام فراخوانی برای آکسيون اعتراضی در روزهای       . همراه آوردند به

يافته بود که پيشتر در       اين آکسيون چنان وسيع و تدراک      .  داده شد   ٢٠١٣يکم ماه ژوئن    

شده  ی وسيع حفاظت    ماه مه در بخش ورودی شهر و در منطقه                 ٣٠تا    ٢٩روزهای  

ی پليس، با      هی گسترد  فعالين در محاصره   .  برقرار گرديد "  بلوکوپای"های نگهبانی     تيم

های  ها، اورژانس  ها، توالت  آشپزخانه(برقراری چادرهای گوناگون کاری و تدارکاتی          

 .را به نمايش گذاشتند" بلوکوپای"يافته  آمادگی سازمان) پزشکی، فنی و ارتباطات

دو روز اول قبل از برگزاری آکسيون اعتراضی، عالقمندان به شرکت در اين آکسيون              

نه نتها از شهرهای مختلف آلمان بلکه از ديگر کشورهای اروپايی به مرور وارد شهر                

  .شدند فرانکفورت می

برخی از عازمين به آکسيون، در ورودی شهر توسط نيروهای پليس بازرسی و يا                          

 . داشته شدند ساعاتی در همان محل نگه
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ه     ماه مه نزديک به يک ٣٠شب  طق هزار چادر برپا گرديده بود؛ نظم و خودگردانی من
ان داشت         کاری هم پذيری و هم کنندگان، نشان از مسئوليت توسط شرکت ان آن ي . دالنه م

دای       "  بلوکوپای" ماه مه و با قرار تعيين شده، نيروهای  ٣١روز  ت مرکز شهر را از اب
ه      محاصره خود درآورده و با اشغال خيابان روز در ساعت شش صبح به های منتهی ب

ا می       ( ها  بانک اشد   الزم به ذکر است که فرانکفورت مرکز مالی و بانکی اروپ ، از   ) ب
ه       عت ب ان عمل    ورود کارکنان، کارمندان و مديران اين مراکز به محل اشتغال خود مم

 . آوردند



 53    2013         3شماره 

وضعيت ميان پليس و معترضين چنان ملتهب بود که هرگونه تعرضی از جانب پليس                

همان شرايطی  .  توانست خشم معترضين را به حريقی غيرقابل کنترل تبديل نمايد               می

ها و محالت شهر           ها را به بخش وسيعی از خيابان                    سال پيش درگيری       که يک   

بار تالش پليس بر اين بود که با سکوت خويش، از                        اين.  فرانکفورت گسترش داد    

 .آگين به سطح شهر خودداری نمايد گسترش اعتراضات خشم

بعد از پايان روزکاری اداری، معترضين به دو بخش جداگانه تقسيم شدند، بخشی                         

المللی شهر فرانکفورت گشتند      ی ترمينال فرودگاه بين     هزار نفر روانه    نزديک به يک   

جويانی است که از جانب دستگاه اداری دولت عدم                اخراج پناه )  زندان و (که مرکز    

جو بر اثر بدرفتاری پليسی در                     تاکنون چندين پناه       .  نمايند پذيرش دريافت می       

ند که هرگز شکايات و        ا  هگاه موقت اين فرودگاه جان خود را از دست داد                  بازداشت

بخش ديگر معترضين برای           .  ی نرسيده است      ا    نتيجه های هيچ شاکی به           پيگيری

ی مرکز    و محکوم نمودن کشتار آنان، روانه              "  بنگالدش"بستگی با کارگران          هم

هايی  ترين مراکز لباس فروشی                          خريدوفروش شهر شدند که بزرگ                                 

طور  اين مراکز به   .  در آنجا قرار دارد     ...  و    H&M ,C&A, PRIMARKنظير

ويژه در بنگالدش و با در اختيار           غالب اجناس خود را در خارج از کشور آلمان به              

گونه تأمين ايمنی کار و محل کار          ترين نيروی کار خاموش و بدون هيچ         گرفتن ارزان 

ی جانشان با کار اضافی             ههايی که شير     نمايند؛ نيروی کار انسان        تهيه و توليد می       

جمعی  طور دسته  رهای محيط کار به     اشود و سرانجام نيز زير آو         اجرت مکيده می    بی

چون مراکز مالی و      ماه مه مراکز تجاری نيز هم         ٣١در واقع روز     .  گردند مدفون می 

نوايی  در مرکز شهر با هم      "  بالچاو"سرود  .  بانکی در کسادی و خاموشی فرو رفت         

های تدارکات غذا و چايی در مرکز          ههای ظهر گرو   پيچيد، نيمه  معترضين در فصا می   

عمل  ی عمومی، در حد ممکن از تمامی معترضين پذيرايی به          شهر با برپايی آشپزخانه   

 .  ها برای تهيه خوراکی نبود فروشی آورده و در واقع کسی نيازمند مراجعه به اغذيه
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های   هاز آخرين ساعات عصر و بعد از پايان اوقات کاری، تظاهرکنندگان در گرو                   

بعد از اندکی استراحت و صرف          .  گسيل شدند "  بلوکوپای"سوی اردوگاه     جمعی به 

های بزرگی    غذا، در بيرون و درون چادرهای عمومی که هر کدام در حد سالن                         

های محتمل برای روز بعد انجام            ريزی  بودند، نقد و بررسی وقايع روز و برنامه             

ی خود را در       ههای ويژ  ها برنامه  الزم به يادآوری است که بسياری از گروه         .  گرفت

بعد از  .  بردند های غيرعلنی و در غياب هرگونه وسايل ارتباطی آنالين پيش می           تجمع

های مختلف موزيک نيز در تنوع          هپايان تصميمات و تدارکات برای روز بعد، گرو          

خواهد اوقات   لحظاتی است که کسی نمی       .  بخشيدن به لحظات استراحت فعال بودند        

خويش را به تنهايی و يا در خواب بگذراند، به همين دليل تا پاسی از نيمه شب هنوز                   

 .شد صدای پای آمد و شدها در ميان چادرها شنيده می

بود از  "  بازلرپالتز"، تجمع عمومی که فراخوان به ميدان              ٢٠١٣روز يکم ژوئن      

ساعت يازده صبح زمان معين     .  سوی شهر آغاز گرديد    به"  بلوکوپای"اردوگاه اصلی   

هزاران نفر از گوشه و کنار و شهرهای دور و نزديک وارد              .  آيی بزرگ بود   گردهم

ی کمونيستی و    هايی با نشانه   پرچم(های رنگارنگ سرخ و سياه       شدند، پرچم  ميدان می 

نمود که خود را با       هر گروه و حتی هر فرد تالش می         .  در اهتزاز بودند  )  آنارشيستی

ای تعريف نمايد و نظرات خود را نسبت به هستی جهان پرتالطم و بحرانی                        نوشته

به اين جهت هزاران اطالعيه و مانيفست با آلترناتيوهای گوناگون دست           .  توضيح دهد 

های حامل بلندگوها سرودهای گوناگون       ماشين.  شد گرديد و معاوضه می     به دست می  

ی مبارزات          ههای آيند     کردند، دريايی از نيروهای جوان که ريشه                         پخش می    

 .ی انسانی مستولی بود دهند بر مجموعه داری را تشکيل می ضدسرمايه

ها و   سرانجام دريای جمعيت به حرکت درآمد، صفوف نخست را پرشورترين انسان             

شعار مرکزی    .  داد شکنان نيروِی ممانعت با حداکثر فشردگی تشکيل می                        صف

 . افکند در فضای شهر طنين می" آ ـ آنتی ـ آنتی کاپيتاليستا: "تظاهرات
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صفوف جمعيت برای    .  گردد های اروپايی ايراد می      برخی اطالعات به ديگر زبان       

باد   هزند" (هوخ ـ دی ـ اينترناسيوناله زوليداريتت     "دلی شعار    ايجاد رفاقت و پيمان هم    

روحی سرشار  .  زدند مند فرياد می    را با صدايی موزون و قدرت       )  بستگی جهانی  هم

از نشاط و کين لبريز از منفيت مطلق برعليه مناسبات غيرانسانی بردگی کارمزدی               

کسی با اين    .  زد ها موج می    و استثمار انسان توسط انسان در فضای دريای انسان              

هر کسی    زآلترناتيو که هم اکنون شرايط عينی و قابل تحقق ايجاد اجتماع انسانی ا                  

باشد، مخالفت   فراهم می   ی نيازش   اش و به هر کسی به اندازه             نسبت به توانايی   

 .کرد نمی

ه   صفوف تظاهرات ب
ت،   آرامی پيش می رف

مرور در ميان راه    به
ی    اس م ه     احس د ک ش

حرکت ُکند گرديده و   
ش     اي م ام ن ج ران س
ی در           ان م انس ي ظ ع
پيشاپيش تظاهرات و   

ی از   ا   با اندک فاصله
ا      بانک مرکزی اروپ

 . متوقف گرديد

ن    انبوه عظيمی از نيروهای سرکوب گر پليس که هرکدام به تنهايی در هيبت يک ماشي
ه    مکانيکی قابل توصيف می  باشند، صفوف نخست را از ميانه تظاهرات جدا کرده و ب

ان   .  محاصره درآوردند اب ي رعی را مسدود            ديواری از نيروهای پليس تمامی خ های ف
ه               کرد؛ پرواز هلی ان م و نش اگون        کوپترهای نظامی در آسمان شهر و عالي ون های گ

گر آن بود که هر گروهی از آنان وظايف مختلفی از سرکوب را          نيروهای پليس بيان
 . دارنده برعهد
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های سرمايه و از ميان هر گروه کوچک           های شرکت   هها و پشت پنجر    از بام ساختمان  

برداری مشغول تصويربرداری از         های فيلم   جات پليس دوربين     ی دسته     ههم فشرد   به

اول ماه مه    "تبديل گردد؛   "  سنت"نبايستی اين حرکت اعتراضی به يک         .  مردم بودند 

بنابراين بايد اين حرکت را در نطفه خفه کرد، اين                 .  کافی است "  روزجهانی کارگر 

تمامی احزاب در قدرت،        .  باشد سياسِت دستگاه سرکوب دولت مستبد سرمايه می               

حکومتی تازه تأسيس که با        "  حزب چپ "خواهان توقف چنين حرکاتی هستند، تنها            

باشد در اين حرکت      سازی سرمايه، موضع اپوزيسيون در پوزيسيون می         ديدگاه دولتی 

جويانه نسبت به اين       پس از محاصره پليس، هرگونه حرکت اعتراض           .شرکت داشت 

پاسخ گرفت، بسياری از مجروحين با         "  گاز اشک آور، باتوم و بازداشت        "رفتار با    

شدند،  طور سرپايی مداوا می    و به "  بلوکوپای"آور توسط نيروهای خودتنظيم      گاز اشک 

در ميان  .  اما بنا به اقرار مراکز رسمی اورژانس، در حدود صدها نفر مجروح گشتند              

اطالع  درگيری، هر از گاهی اخباری از جنبش اعتراضی ترکيه از بلندگوها به                             

در .  شد بستگی انترناسيوناليستی می     انداز شعار هم     رسيد، که سبب اعتالی طنين          می

) دمکراسی(ی خشمگين از استبداد       هی تظاهرکنند   هی تود  گرمای آفتاب و ازدحام فشرده

های رنگين با     هبخش بود، پرد   بستگی اجتماعی در اشکال گوناگون روحيه       سرمايه، هم 

سوی پايين   ها با طناب به     های طبقات باالی ساختمان      هبستگی از از پنجر     شعارهای هم 

دويچه "های پليس را شعارهای          هخشم صفوف نزديک به ديوار       .  .  آويزان شده بود   

(ُپليچيستن، شئوتِچن ِدر فاشيستن          در برابر    )  پليس آلمانی، حامی فاشيسم است            " 

ه تعدادی از نيروهای در محاصر      .  کاهد ی آنان اندکی فرو می        هفشارهای هردم فزايند   

اين محاصره تا    .  ندشدنام   پليس بازداشت شده و برخی با شناسايی هويت ثبت               توسط

کنندگانی که از      مرور بسياری از شرکت       که به   پاسی از شب به درازا کشيد، چنان             

به تدريج   .  ند، از حرکت جدا شدند         ه بود  شهرهای دور و نزديک به تظاهرات آمد             

راه افتاد و به اين ترتيب روز دوم رسمی تظاهرات             حرکات پراکنده در سطح شهر به      

 . پايان رسيد ی پليسی بها هبست محاصر در بن
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روز بعد از پايان رسمی آکسيون،                    

چادرهای برپا شده در اردوگاه                           

برچيده شد و مرکز تجمع        "  بلوکوپای"

در سطح گسترده         .  آن تخليه گرديد        

های انتقادی از رفتار                  گيری موضع

کنندگان  پليس هم نسبت به شرکت                    

تظاهرات و هم ايجاد مانع و متوقف                

مسأله روز تبديل    ساختن حرکت آنان به    

اعتراض نسبت به رفتار پليس              .  شد

چنان گسترده و اجتماعی شد که سبب            

هشتم ماه  (ی بعد     گرديد برای آخر هفته    

بار ديگر تظاهراتی از همان            )  ژوئن

ی پيش       محل آغاز تظاهرات هفته                

در اين تظاهرات بنا به         .  شروع گردد  

هزاروپانصد  اظهار منابع رسمی شش        

نفر و براساس ادعای برگزارکنندگان          

. هزار نفر شرکت کردند           بيش از ده       

ترين اتفاقی که در جريان تظاهرات       مهم

اخير رخ داد، به آتش کشيدن کتاب                   

قانون اساسی آلمان در محلی بود که               

هفته پيش نيروهای پليس در آنجا                      

محاصره  صفوف اول تظاهرات را به          

 .خود درآورده و سرکوب کردند
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اما تنها پرسشی که هنوز برجاست، اين که آلترناتيو کدام است؟ خيابان پاسخ تاريخی                  

عنوان بحران   تماميتی به .  صدای اعتراض است    به بحران نيست، تنها فضای بيان هم         

جهانی ظهور کرده است، که اجزاء آن مشخصات متفاوتی دارند، اما ماهيت آن يکی                 

ی آلترناتيو   بايستی بتوان از يک جامعه       .  باشد است و آن بحران انباشت سرمايه می           

های واقعی اجتماعی را در برابر شعارهای                       بايستی بتوان پروژه       .  سخن گفت   

 .غيرواقعی قرار داد

 .بايستی بتوان مفهوم سوسياليسم را به مسأله اجتماعی تبديل کرد



http://youtu.be/nN2cEefUS5M 
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 کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت

 ٢٠١٣هشتم ژوئن  

http://youtu.be/nN2cEefUS5M�
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 آدرس هاي اينترنتي كميته فعالين
                          **** 

 :آرشيو فيلم های کميته در يوتوب  -١

        KKFSF/user/com.youtube.www://http 
 

سايت  کميته در ورد پرس  ، شامل آرشيو تمام  - ٢ 

فعاليت ها و بيانيه ها و پوستر های کميته از بدو 
 تتشکيل تا کنون و سايت آلمانی

http://kkfsf.wordpress.com/ 
 

/com.wordpress.komitee://http 

 

 :فيس بوک کميته -٣

/com.facebook.www://https
socialistifrankfurt.komitehkargari 

   .لطفا برای تماس با ما و فرستادن نظرات خود از آدرس ايميل زير استفاده کنيد -۴

 kkfsf09@yahoo.de 

 

http://www.youtube.com/user/KKFSF�
http://kkfsf.wordpress.com/�
http://komitee.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/komitehkargari.socialistifrankfurt�
https://www.facebook.com/komitehkargari.socialistifrankfurt�
https://www.facebook.com/komitehkargari.socialistifrankfurt�
https://www.facebook.com/komitehkargari.socialistifrankfurt�
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20kkfsf09@yahoo.de�
mailto:kkfsf09@yahoo.de�


 
 http://kkfsf.wordpress.com 
http://komitee.wordpress.com/ 

http://www.youtube.com/user/KKFSF 
 صفحه مخصوص گاهنامه

 3گاهنامه شماره 

http://kkfsf.wordpress.com�
http://komitee.wordpress.com/�
http://www.youtube.com/user/KKFSF�
http://rahai.org/komite/�
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