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کارگران و غرامت شکست هستهای جمهوری اسالمی دسامبر ۲013

همه دولتهای جهان سازمان نظم سرمایه و نهاد اعمال بربریت سرمایهداری بر طبقه
کارگرند ،اما در یک قیاس نسبی شاید کمتر دولتی بتوان پیدا کرد که تاوان وجودش
برای تودههای کارگر به اندازه جمهوری اسالمی سهمگین ،کمرشکن و مرگ آور باشد.
روز جلوس این رژیم بر تخت قدرت سرمایه روز شروع سرشکن نمودن بار عظیم بحران
اقتصادی سرمایهداری ایران بر زندگی چند ده میلیون نفوس طبقه کارگر بود .رژیم یک
سال بعد آوار کردن جبال آسمان سای خسارت بحران ذاتی سرمایه بر سفره بینان
کارگران را با غرامت بسیار هولناکتر  ۸سال جنگ ارتجاعی جنایتکارانه میان خود و
دولت سرمایهداری عراق به هم آمیخت .جنگ رژیم طغیان تجاوز هار بورژوازی به هستی
طبقه کارگر ایران در همه جبهههای معیشتی ،سیاسی ،فرهنگی ،فکری ،اخالقی و از
همه مهمتر جان آحادش شد .جمهوری اسالمی با این جنگ بیش از  700هزار کارگر
و افراد خانواده آنها را قربانی ساخت .حاصل کار و استثمار چند نسل طبقه کارگر را
دود و خاکستر کرد .جمعیت بسیار عظیمی از این طبقه را به خاک سیاه گرسنگی و
فقر و اعتیاد و فحشاء نشاند .سطح مبارزات ،خیزشها و انتظارات آنها را دهها سال به
عقب راند .با اغتنام فرصتی که به یمن جنگ برای خود پدید آورد ،سراسر جامعه را
کوره آدم سوزی کرد و شمار کثیر فعالین جنبش کارگری و نیروهای چپ را تسلیم
شعلههای آتش این کورهها نمود .هولوکاست راه انداخت و در طول دو شب بیش از 5
هزار انسان آزاده و آزادیخواه را روانه میدان تیر کرد .دولت درنده سرمایه با جنگ،
پایههای قدرت خود را استحکام بخشید و در همین گذر زمان تحمیل اختاپوسی ترین
اشکال سبعیت و بربریت سرمایهداری بر کارگران را برای سالهای سال تمدید نمود.
جنگ بورژوازی بحران درون زاد بیمهار اقتصادی را تا دورترین مرزها تشدید کرد.
چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی را به ورطه اختالل راند ،شیرازه اقتصاد را از هم
پاشاند و دولت میراثدار جنگ و سکاندار چالش بحران به تنها راه برای بازسازی پویه
بازتولید سرمایهداری روی نهاد .آویختن به بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول و سایر

6

کارگران و غرامت شکست هستهای ...

مراکز مالی جهانشمول سرمایه یا دولتها ،بلعیدن طرح تعدیل ساختاری و گرو گذاشتن
همه دار و ندار طبقه کارگر برای تعمیق پروسه ادغام سرمایه اجتماعی ایران در سرمایه
جهانی محور همه تقالها و تالشهای جمهوری اسالمی شد .تودههای کارگر از آن روز به
بعد بار بحران چندین ساله سرمایه داری ،بار کل خرابیهای اقتصادی و انسانی جنگ،
بار زندگی در برهوت بعد از جنگ ،بار ضایعات ناشی از چند صد هزار کشته و همین
اندازه معلول جنگی ،بار تمامی حمام خونهای دهه  ،60بار سوختن و خاکستر شدن
چندین هزار از شریف ترین انسانها در کوره آدم سوزی سال  ،67بار زن ستیزیها ،زن
کشیها ،کودک آزاریها ،بار بربریت قرون وسطائی قصاص و سنگسار ،بار کشتار همه
انسانیتها ،عواطف انسانی و انسان بودنها ،بار جنایات توحش آمیز جنگ افروزی در
کردستان و مناطق دیگر ،بار سهمگین طرح تعدیل ساختاری توصیه صندوق جهانی
پول به بورژوازی درنده ایران ،بار کمرشکن پروسه تعمیق سرمایه اجتماعی ایران در
پویه ارزش افزائی سرمایه جهانی ،بار بیکاری رو به رشد بیش از  10میلیون ،بار
قراردادهای بشرستیزانه سفید امضاء ،بار تبدیل میلیونها مشاغل رسمی به شغلهای
موقت ،بار از دست دادن روزهای تعطیل و مرخصی ساالنه و حداقل بیمه درمانی ،بار
گرسنگیها ،بیمسکنیها ،بیداروئیها ،محرومیت از درس و مدرسه ،بار اعتیاد و حقارت
و فحشاء و اجبار به فروش مواد مخدر ،آری همه این بارها و کوه بارهای دیگر را یکجا
و همزمان بر روی گرده خود تلنبار دیدند.
جنبش ارتجاعی اصالحات آوار اختاپوسی بعدی جمهوری اسالمی بر هستی تودههای
کارگر بود .رژیمی که  1۸سال ،کارگران را در سلسله بیپایان قربانگاهها دفن ساخته
بود ،اینک جمعیتی از بنیانگذاران واقعی و اصلی اش ،جماعتی از کارسازترین عامالن
همه سبعیتها ،کشتارها و آدم سوزیهایش ،کل ذخیره عوامفریبی ،دجالی و جنایت
پیشگی خود را در تیر می کردند تا به سینه شعور ،شناخت و هر جنب و جوش اعتراضی
طبقه کارگر شلیک کنند .آنها با کار خود رژیم را ماندگار و جنبش کارگری را از آنچه
بود باز هم عقبتر راندند .بار غائله اصالحات دولت اسالمی بر همه بارهای کمرشکن
پیشین کارگران اضافه شد .گام بعدی بورژوازی برای ماندگاری سرمایهداری هشت سال
زمامداری تیم احمدی نژاد بود .در مورد اینکه سرمایهداری ایران و دولتش در طول این
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 ۸سال با زندگی تودههای کارگر چه کرده است نیاز به تشریح نیست .بورژوازی خود
مدتهاست که تمام وقت ،از طریق رسانهها و شبکههای داخلی و بین المللی اش در
این زمینه عربده می کشد .تنها مشکل کار در این گذر ،کارکرد قهری و گریزناپذیر
سرشت این طبقه است .ارتجاع بورژوازی کل جار و جنجالش را به تأثیر عوارض این
دوران بر اقتصاد و چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران متمرکز ساخته است.
نمایندگان دژخیم فکری ،سیاسی و دولتی این طبقه از جمله اپوزیسیونهای دغلکار و
عوامفریبش نمیگویند که بر سر طبقه کارگر چه رفته است؟  ۸سال توسعه زندانها و
افزایش شمار زندانیان کارگر ۸ ،سال تحمیل فقر ،بیداروئی و اعتیاد و فحشاء افزونتر
بر کارگران ۸ ،سال آفرینش زمینه برای توسعه تحریمهای اقتصادی دولتهای غربی و
سرشکن ساختن کل بار بیکاری ،فالکت و سیه روزی آن بر گرده لهیده زندگی تودههای
کارگر ۸ ،سال گسیل عاصیان به کهریزکها و راندن ماشین بر روی معترضان خیابانی،
 ۸سال افزایش این بربریتها بر همه درندگیهای دورههای پیش علیه کارگران ۸ ،سال
تداوم قتل عام معیشت و حیات طبقه کارگر ایران در راستای این هدف که سرمایهداری
همچنان پا برجای ماند .جمهوری اسالمی  35سال با کارگران چنین کرده است و اینک
بسیار پیروزمندانه و بسیار هم با مباهی روزهای گشایش دوره جدیدی از حیات ننگین
خود و فاز تازهای از تداوم کل جنایتها را پشت سر میگذارد .دور جدید ادامه دورههای
قبل خواهد بود اما تفاوتهائی نیز خواهد داشت که در جای خود مهم و قابل طرحند.
این تفاوتها عبارتند از:
 .1بورژوازی ایران به گونه بیسابقهای متحد و یکپارچه است .وحدت ،همصدائی و
همدلی روز طبقه سرمایهدار در هیچ یک از دورههای پیش ،از وسعت و عمق امروز
برخوردار نبوده است .این اتحاد و همنوائی دلیل بسیار روشنی دارد .چرخه بازتولید
سرمایه اجتماعی ایران شدیدتر از هر زمان دیگر فروپاشیده و نیازمند بازسازی است.
هست و نیست بورژوازی سرمایه است و اختالل پویه ارزش افزائی سرمایه دق الباب
آستانه مرگ و زندگی اوست .در چنین شرائطی همه رویکردها و احزاب سرمایه از بیت
وحشت خامنه ای ،تا اصولگراها ،اصالح طلبان ،اهالی اعتدال ،حاکم ،اپوزیسیون ،خارج
نشین یا داخل نشین ،زندانبان ،زندانی راه نجات خود را در کنار نهادن اختالفات و
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سازماندهی یک اتحاد سراسری بشرستیزانه علیه طبقه کارگر و برای فراهم سازی شرائط
بازسازی سرمایهداری میبینند .این کاری است که از مدتها پیش شروع شده است و
سناریوی سیاه انتخابات اخیر نقطه تجسم بیش و بیشتر آن بود.
 .۲جنبش کارگری ایران در همه این دورهها زمینگیر بوده است اما در شرائط روز از
همیشه مستأصلتر و درماندهتر است .کارنامه مطول شکستها ،بیافقیها و
سردرگمیهای جنبش کارگری بیشتر از همه دورههای قبل به بورژوازی جرأت میدهد
تا برای آوار ساختن سلسله دنیای غرامتهای ناشی از بربریتهای  35ساله به عالوه
دنیای خسارات آتی بازسازی اقتصاد سرمایهداری بر زندگی کارگران دست به کار شود
و کل توان طبقاتی خود را در این گذر به کار اندازد .شرائط استیصال آمیز جنبش
کارگری به نوبه خود مشوقی برای همه رویکردهای ارتجاع هار بورژوازی است که برای
پیشبرد هدف مشترک دست به یکی کنند .اگر چنین نبود و اگر طبقه کارگر در این
وضع قرار نداشت آنگاه برخی اپوزیسیونهای فریبکار سرمایه شاید راه دیگری پیش
میگرفتند .از جمله به سیاق بسیاری وقتها ،راه سوار شدن بر موج نارضائی و خشم
کارگران را پیشه میکردند.
 .3میزان سهمگینی ،قدرت فرسایندگی و ابعاد غرامتی که این بار بورژوازی در راستای
بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایهداری بر هست و نیست توده کارگر آوار خواهد کرد
بسیار بیشتر و بیمهارتر از همه دورههای پیش خواهد بود .بورژوازی به یمن موقعیت
زمینگیر جنبش کارگری ،باز دیدن زمینههای مساعد فریبکاری ،داشتن انسجام درونی
و سایر ساز و کارهای موا فق ،از طرح طول و عرض ماجرا ابا ندارد .زیر نام ورق زدن
کارنامه دولت پیش طومار غرامتی را که کارگران خواهند پرداخت باز و هر روز بازتر
می سازد .گزارش صد روز کار دولت روحانی به طور واقعی هیچ چیز سوای معماری
سکوی تعرضات موحش روزهای آتی سرمایه علیه کارگران چیز دیگری نبود.
 .4تیم روحانی و دولت حاضر بورژوازی به لحاظ ظرفیت دجال بازی و ترفند آفرینی در
یک سوی و کارائی و توان الزم برای برنامه ریزی سرشکن سازی کل بار بحران و بازسازی
اقتصاد فروپاشیده سرمایهداری بر زندگی کارگران از همه دولتها و تیمها سابق مصمم
تر ،مجربتر و شعبده بازتر است .عوامل دیگر تشکیل دهنده اوضاع فعلی مانند موقعیت
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رقت بار جنبش کارگری ،همدلی کل بورژوازی و شرائط بین المللی نیز همگی دست
این تیم را در تاخت و تاز هر چه سبعانهتر و در عین حال دجال منشانهتر برای تحقق
اهداف این طبقه و سالخی هست و نیست تودههای کارگر بیش از حد باز میگذارد.
 .5بورژوازی فقط در داخل ایران برای یکه تازی هارتر علیه جنبش کارگری و بازسازی
اقتصاد سرمایهداری متحد و همساز نیست .روند رویدادهای روز از پارهای جهات به
سمت کاهش مناقشات میان جمهوری اسالمی و امریکا یا کل دولتهای غربی نیل دارد.
بورژوازی امریکا بیش از هر زمان دیگری به کمک دولت اسالمی سرمایهداری ایران
محتاج است .فروماندگی دولت امریکا در افغانستان ،سردرگمی عمیق این دولت در
سوریه ،معضالت سر راه نقش بازی سران واشنگتن در رابطه با منازعات اسرائیل و
فلسطین ،وضعیت انفجاری عراق ،رشد روزافزون القاعده در منطقه ،موقعیت شکننده و
در حال انفجار لبنان ،اختالل قدرت دخالتگری و نفوذ امریکا در مصر و بسیاری
رخدادهای دیگر همه و همه ،دولت اوباما را به سمت نزدیکی با جمهوری اسالمی و بهره
گیری از نقش این رژیم برای کاهش مشکالت دامنگیرش سوق میدهد .دولت روحانی
این وضع را خوب درک می کند و برای بهره گیری از این نیاز امریکا به هر تقالئی دست
مییازد .مؤلفههای مهم دیگری در این روند اثرگذارند .اول :کشورهای منطقه حتی
ترکیه و به نحو اولی عربستان یا قطر قادر به گشودن هیچ گرهی از معضالت روز دولت
امریکا نیستند و این امر به نوبه خود احتیاج دولت اوباما به جمهوری اسالمی را تعمیق
می کند .دوم :نیاز امریکا به رژیم با همه وسعت و اهمیتش شالوده کار بورژوازی ایاالت
متحده در رابطه با دولت اسالمی را دچار تغییر نمیکند .بهره گیری بورژوازی امریکا از
نقش رژیم برای پیشبرد سیاستها و کاهش مخمصه هایش مطلقاً به معنای میدان
دادن به زیادت جوئیها و باج خواهیهای جمهوری اسالمی نخواهد بود .ما بارها تصریح
کرده ایم که هدف اصلی کل جدالها تا جائی که به دولت امریکا مربوط است قرار دادن
جمهوری اسالمی در موقعیتی است که چهارچوب میدان داری ،قدرت مانور یا توان
اثرگذاری منطقهای و بین المللی اش همان باشد که ایاالت متحده اراده میکند و تعیین
می نماید .بحث بر سر این نیست که امریکا حتماً در این گذر موفق میگردد یا همه
تالش هایش به شکست میانجامد .تأکید این نوشته فقط بر این است که دولت اوباما و
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اسالفش برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی نموده اند ،کارهای زیادی انجام داده اند
و این روزها بیش از پیش انجام میدهند .سناریوی هستهای چندین ساله اساساً میدان
برد و باخت این جدال است .در همین جا باید گفت که طراح مسأله هستهای دولت
امریکا نبود .این سناریو توسط جمهوری اسالمی خلق گردید و اساساً برای این آفریده
شد که وسیله گشایش میدان داد و قال این رژیم برای تبدیل خویش به یک قدرت
مطرح جنجالی در دنیا و به کارگیری این قدرت برای باج خواهیهای بین المللی باشد.
دولت بورژوازی ایران بساط این غائله را با دستاویزها و توجیهات واهی پر سر و صدای
دیگر اما در واقع فقط با همین هدف در سطح جهان پهن کرد .آنچه شاید عقل سران
رژیم قادر به پیش بینی اش نبود و یا در محاسبات آنها سرنوشت ساز تلقی نمیشد،
این بود که این سناریو درست به رویه معکوس خود مبدل گردد .حادثهای که رخ داد.
بورژوازی امری کا سناریوی رژیم را بلعید و آنچه را که بنا بود قاتق نان حاکمان سرمایه
در ایران شود بالی جان آنان شد .جمهوری اسالمی بساط جادو و جنبل هستهای خود
را با هدفی که گفته شد پهن کرد و دولت امریکا همین بساط را ساز و کار پروسه
مستأصل سازی ،تضعیف و تنبیه همه نوعی رژیم ساخت .بازنده واقعی این سناریو دولت
سرمایهداری ایران بود .وضعیت فعلی جمهوری اسالمی به رژیمی شکست خورده و
مقهور در یک جنگ فرسایشی طوالنی میماند که باید مثل همه قدرتهای شکست
خورده عظیم ترین خسارتها را بپردازد .به آنچه در شروع این بند گفته شد باز میگردم.
همین شرائطی که در اینجا اشاره شد .موقعیت منهزم و مقهور رژیم ایران در عرصه
جدال ده ساله هسته ای ،موفقیتی که امریکا و متحدانش در راندن دولت اسالمی
بورژوازی به ورطه استیصال کسب کرده اند .تن دادن حاکمان بورژوازی ایران به سازش
و عقب نشینی ،نیاز مبرم دولت ایاالت متحده به همراهی ایران ،برای حل و فصل پارهای
مخمصههای منطقهای و باالخره فراهم شدن زمینههای این همکاری به عنوان بخشی
از دستاورد پروسه چند ساله جدال ،همه و همه جمهوری اسالمی را در قیاس با گذشته
از حمایت وسیعتر بورژوازی جهانی برخوردار میکند .نکته مورد تأکید ما در اینجا سوای
این حمایت مسأله بسیار مهم تری نیز هست .این که مثل همه موارد دیگر ،مثل تمامی
برنامههای جمهوری اسالمی در حوزه چالش بحرانهای اقتصادی ،جنگ ارتجاعی  ۸ساله،
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بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایه داری ،پروژه تعمیق ادغام سرمایه اجتماعی ایران در
سرمایه جهانی و اجرای طرحهای مختلف صندوق بین المللی پول ،در اینجا نیز پرداخت
کنندگان کل غرامتها و خسارتهای خارج از شمار و محاسبه ناشی از مناقشات
هستهای و تحریمها ،فقط تودههای کارگر ایران خواهند بود.
اوضاع روز جامعه و جهان برای دولت بورژوازی در یک سوی و طبقه کارگر در سوی
دیگر چنین است .همه چیز به زیان جنبش کارگری است و همه آوارها بر سر کارگران
خراب است اما در سینه سای تمامی این طوفانها و تندبادهای سهمگین وزان از
سرچشمه توحش سرمایه ،پدیده اصلی تعیین کننده سیر رویدادها نه این طوفانها که
چیز دیگری است .همه چیز بستگی به جنبش کارگری دارد .جنبشی که زمینگیری و
رکود و استیصالش تنها دلیل واقعی همه این شبیخونها و تهاجمات و بشرستیزیهای
سرمایهداری و دولت جمهوری اسالمی است .ریشه را باید در اینجا کاوید و گره را فقط
از اینجا میتوان شروع به گشودن کرد 35 .سال است که تودههای کارگر از دستمزدهای
محقر خود که کمتر از  10درصد سودی است که در ازاء دریافتش برای سرمایه داران
تولید میکنند غرامت و غرامت و باز هم غرامت ماندگاری سرمایهداری و بقای جمهوری
اسالمی را میپردازند 35 .سال است که طعمه حمام خونها ،هولوکاستها و کورههای
آدم سوزی این رژیم میگردند 35 .سال است که در قعر جهنم گند و خون مخلوق
سرمایه و بورژوازی ایران هر روز فرسوده تر ،گرسنه تر ،اسیرتر و درماندهتر میشوند .در
طول این مدت هر روز که گذشته است جنبش کارگری ضعیفتر و سردرگمتر شده
است .با گذشت هر روز مسافتها عقب نشسته است .هر روز سطح انتظاراتش را از روز
پیش پائینتر آورده است ،در همه این مدت اعتراض ،مبارزه ،اعتصاب و خیزش کرده
است اما یک کار را نه در این دوران ،نه در هیچ دوره دیگر ،نه در هیچ برههای از تاریخ
حیات خود انجام نداده است .هیچ گاه راه متشکل نمودن قدرت طبقه خود برای یک
جنگ واقعی طبقاتی و سرنوشت ساز علیه سرمایهداری را پیش نگرفته است و حتی
جستجو نکرده است .در بهترین حاالت این قدرت را نردبان فرصت طلبی این و آن حزب
راست یا چپ بورژوازی ساخته است .به عدهای سودجو فرصت داده است تا به نامش
حزب سازند و دکه حزبی خود را وسیله فروش قدرت وی سازند .به سندیکاسازی آویخته
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است و از این طریق باز هم بازار کساد مالکان سکتها را رونق داده است .حاصل
کارنامهای چنین معیوب و مخدوش موقعیت اسفباری است که جنبش کارگری روز در
آن غرق است .کارگر ایرانی بدون پاره کردن رشته تداوم این کارنامه هیچ راهی به
زندگی در پیش روی خود ندارد .این واقعیت سیاهی است که کل احزاب و گروههای
طیف رفرمیسم راست و چپ در طول بیش از یک قرن آن را باژگونه نموده و رویه وارونه
آن را وسیله کاسبکاری در میان کارگران ساخته اند .به این وضع باید پایان داد .شب
پرگان از همه سو در پروازند .روحانی ،این رمال ترین ،شعبده بازترین ،نیرنگ سازترین
و دجال ترین ذخیره زرادخانه توحش بورژوازی همراه با ارکستر همنواز خویش متشکل
از دار و دسته حمام خون ساالر خاتمی و رفسنجانی و همه اصالح طلبان و سازندگان
شیپور به دست عربده سر میدهند که گویا « دوران متفاوتی» آغاز شده است!!! در
متفاوت بودنش تردیدی نیست اما ماهیت و طول و عرض این تفاوت همان است که
باالتر گفتیم .جمهوری اسالمی زیر فشار خرد کننده بحران اقتصادی و تعمیق روزافزون
این بحران توسط تحریمهای امریکا و متحدانش به حداکثر استیصال غلطیده است.
چر خه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران به طور کامل مختل است .خطر فالکت وسیع و
گرسنگی و فقر و بیداروئی و همه مصیبتهای دیگر در راه است .رژیم شیرازه بقای
خود را در خطر میبیند و در چنین وضعی عزم جزم کرده است تا عجالتاً بساط مناقشه
با رقبای نیرومند جمع کند ،از نیاز حاد دولت امریکا به موقعیت منطقهای خویش سود
جوید .در قبال پسگرد و دادن امتیازات بسیار سهمگین به بورژوازی امریکا و غرب
دستمایهای برای ماندگاری خود و بازسازی اقتصاد مختل سرمایهداری به چنگ آرد .کل
امید رژیم این است که با اغتنام این فرصت کوهساران عظیم غرامت همه این کارها را
بر سفره بینان تودههای کارگر سرشکن سازد .واقعیت سوای این هیچ چیز نیست اما
اپوزیسیونهای راست دکاندار مردارخوار خارج کشوری و داخل نشین در گوش کارگران
میخوانند که گویا اوضاع به سود آنها تغییر خواهد کرد!! حزبها ،اتحادها ،سازمانها
و سکتهای با نقاب چپ نیز در پوشش افشاء عوامفریبیهای روحانی و کل جمهوری
اسالمی ،خطاب به تودههای کارگر میگویند که باید از فرصت سود جست ،حرف آنها
این است که رژیم سخن از تغییر میگوید ،این سخن دروغ است اما ما باید بساط
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سندیکاسازی پهن کنیم!! به احزاب روی نهیم و دست به این نوع کارها زنیم!! معنی
حرفها بسیار صریح و ساده است هر چند که صاحبانش یارای فهم آنها را نداشته
باشند .ترجمه زمینی نسخه نویسیها این است .رژیم دروغ میگوید اما شما باور کنید
و همه دروغها را راست پندارید!! با تلقی راست بودن از کریه ترین ترفندها به چاه
رفرمیسم راست سندیکائی در غلطید و از درون این چاه با نعش جنبش خویش چالههای
آز رفرمیسم حزب باز چپ نما را پر کنید .نسخه اینان همان است که در هر دوره و
شرائطی به شکلی پیچیده شده است و تمامی تاریخ را به جای آنکه تاریخ مبارزه طبقاتی
باشد ،به تاریخ سازشها و شکستهای دهشتبار تبدیل کرده است.
اما حرف واقعی و راه درست کدام است .اینکه جمهوری اسالمی در چه شرائطی است و
برنامه کارش چه می باشد ،باالتر گفته شد .و اینکه کارگران چه باید بکنند پیش از هر
چیز باید تمامی تجارب صد ساله جنبش خود ،تجارب چند صد ساله جنبش بین المللی
خویش ،درسهای مبارزه طبقاتی چند قرن تودههای طبقه شان در دنیا را برای لحظهای
جلوی چشم قرار دهند .کاری که اگر انجام دهند کمترین حاصلش این خواهد بود که
در متن مبارزات روز خود ،کل ترفندهای دولت اسالمی از جمله باند دجال روحانی و
حامیانش را بر سینه دیوار خواهند کوبید .به سندیکاسازی و حزب ساالری نه خواهند
گفت ،به جای همه اینها همدیگر را پیدا خواهند کرد ،دست در دست هم پیچ و خم
پردست انداز سازمانیابی شورائی ضد سرمایهداری را چراغ خواهند انداخت .با چشم
آگاهی طبقاتی این مارپیچ طوالنی را ورانداز خواهند کرد .با شناخت الزم راههای
فراهمسازی قدرت پیکار برای طی این مسیر را اندیشه و حاصل اندیشهها را پراتیک
خواهند نمود .رفرمیسم راست و چپ به ویژه دومی در طول قرن پیش با دروغگوئی ،در
ذهن تودههای کارگر القاء کرده است که این کارها ممکن نیست .که توده کارگر بدون
نخبگان صدرنشین حزب ساالر قادر به انجام این کار نمیشوند .آنها سوای این به
فریبکاری و دروغ بافی زشت دیگری دست زده و میزنند .اینکه گویا معنای عزم جزم
کارگران برای پیکار علیه سرمایهداری و علیه هستی این نظام آن است که مبارزه روزشان
برای بهبود معیشت و حصول رفاه و کسب آزادیهای سیاسی یا سرنگونی ماشین دولتی
سرمایه تعطیل گردد!! این یک خدعه آفرینی ننگ آلود ضد کارگری و در خدمت
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بورژوازی است .بحث اساسی این است که این دوتا یعنی مبارزات عاجل طبقه کارگر
برای خواستهای روزش و پیکار تاریخی طبقه اش برای نابودی سرمایهداری نباید از
هم منفک ،نامتجانس و غیرهمسنخ شوند .احزاب طیف رفرمیسم چپ تاریخاً دست به
این کار زده و این دو پویه همگن و هم جوهر را از هم بیگانه و با هم نامتجانس نموده
اند .اقدام آنها در این زمینه گمراهه سازی بسیار موحشی در پیش پای جنبش کارگری
و ساز و کار آویختن این جنبش به دار قدرت بورژوازی بوده است .احزاب و سکتهای
چپ خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی این کار را انجام داده اند و بر بلندای این شعبده
بازی شیپور عوامفریبیهای دیگر را در گوش کارگران به صدا در آورده اند از جمله اینکه
گویا کمونیستهای راستین مارکسی بر روی مبارزات روز کارگران پل میبندند و فقط
به سردادن شعار ضد سرمایهداری بسنده میکنند!!
اگر تودههای کارگر مبارزه برای افزایش دستمزد ،بهبود شرائط کار ،معیشت متعالی،
رفاه روزافزون ،رفع نابرابری جنسی ،محیط زیست مناسب انسانی ،مسکن مدرن ،بهترین
شرائط رشد کودکان ،عالی ترین سطح آموزش و درمان و خالصی از خفقان و دیکتاتوری
یا سایر خواستهای فوری زندگی خود را نه به دار قانونیت ،قرارداد ،حقوق ،مدنیت یا
کالً نظم سرمایه بلکه فقط و فقط به قدرت پیکار ضد سرمایهداری خود گره زنند آنگاه
هر لحظه مبارزه روزشان حلقه مهمی از زنجیره سراسری جنگ طبقاتی آنها علیه
اساس سرمایهداری خواهد بود .این کاری است که احزاب لنینی تاریخاً علیه آن تاخته
اند .دقیقاً به این خاطر که هر جنب و جوش طبقه کارگر برای سازمانیابی آگاه قدرت
ضد کار مزدی خود تیر خالصی بر مشروعیت و موجودیت بورژوائی خود این سکتها و
احزاب است.
جنبش جاری کارگران همواره در مقابل دو ریل کامالً متضاد ایستاده است .میتواند
گدای عاجز کوی سرمایه برای یافتن زباله دانی پلشتی در قطار نظم و مدنیت و حقوق
و قانون سرمایهداری شود ،خواستار حق اعتصاب ،حق تشکل ،قانون رفع تبعیضات
جنسی ،قانون کار بهتر!! قانون بازنشستگی و خیلی «حق» ها!! قانون ها!! و کانونها
گردد .با فرض استیفای این حقوق ،برپائی این نهادها و انعقاد این قراردادها ،هر شکل
اعتصاب ،اعتراض ،تشکل ،خواست ،ابراز وجود ،انتظار ،امید و همه چیزش را در گورستان
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نظم سرمایه دفن کند ،قدرت جنگ طبقاتی خود علیه سرمایه را به ثمن بخس بفروشد
و زندگی ذلت بارش را از این منزل به آن منزل کند .در همان حال منتظر ظهور منجیان
حزب نشین ماند ،اگر قران سعدینی روی دهد رخش راهوار سوارکاران سکاندار سفینه
حزب گردد ،شاید هم ماشین دولتی روز سرمایه را به زیر کشد و ماشین تازه نفس
حزبی را میدان دار بازسازی سرمایهداری با نام و نگار دیگری کند .کاری که
سندیکاسازان و اتحادیه ساالران حزبی یا غیرحزبی ،مسالمت جوی یا میلیتانت و
سرنگونی طلب همیشه به دنبال آن روان بوده اند و یک قرن تمام کارگران را به گزینش
آن راه برده و فرمان داده اند .این همان راهی است که ایستگاه آخرش وضعیت دردناک
روز جنبش کارگری جهانی است.
ریل دوم سمت و سوئی ذاتاً متضاد و معکوس دارد .در اینجا کارگران بر هر چه قانون و
قرارداد و مدنیت و حقوق سرمایه است شمشیر میکشند .فقط به قدرت الیزال طبقه
خود تکیه میکنند .این قدرت را آگاه و افق دار و تاریخساز مینمایند .برای این کار راه
سازمانیابی شورائی سرمایه ستیز تودههای هر چه وسیعتر طبقه خود را پیش میگیرند.
با این قدرت سازمان یافته شورائی علیه بورژوازی و نظام بردگی مزدی جنگ میکنند.
هر روز هر چه قدرت دارند وارد میدان جنگ میسازند و تا هر کجا که بتوانند سرمایه
داران و دولت آنها را عقب میرانند .پیشرویهای خود و عقب نشستنهای بورژوازی
را معیشت مرفه تر ،بهداشت بهتر ،تبعیضات جنسی کمتر ،مسکن مدرن تر ،ساعات کار
کوتاه تر ،آموزش عالی تر ،آزادیهای سرشارتر و در یک کالم زندگی انسانیتر و مرفهتر
و مدرنتر می کنند ،در درون شوراها و در پویه پیکار شورائی علیه سرمایه سر کریه
بورژوازی را از روی تنه خود بر میدارند و سر آگاه طبقاتی خود را قرار میدهند .شوراها
را میدان ارتقاء آگاهی ،مشق قدرت ،سنگر نبرد ،کانون تمرکز قدرت میسازند .همه این
کارها ممکن ا ست و کارگران برای زنده ماندن حال و رهائی فرجامین راهی سوای این
ندارند .اشتباه نشود ،برای جنبش کارگری نسخه پیچی نمیکنیم ،حکم نمیدهیم و به
جای آنها تصمیم نمیگیریم .حرف ما فقط یک چیز است .همه راهها به بن بست رسیده
است ،همه راهبردها شکست خورده است و همه شواهد تاریخی و تمامی درسهای
مبارزه طبقاتی فریاد می زنند که راه رویکرد ضد کار مزدی پیمودنی و تنها راه رو به
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پیروزی در پیش روی کارگران است .باید راه افتاد ،باید رفتن این راه را شریان پراتیک
روز نمود .برپائی شوراها شعار نیست .با شورا ،شورا کردن هیچ سنگی بر روی هیچ
سنگی نهاده نمی شود .هر چه نام شورا دارد هم شورا نیست ،کامالً بالعکس غالب
شوراهائی که نسخه پیچی میگردد نام جعلی گمراه کنندهای برای سندیکاسازی است.
بحث مطلقاً بر سر نامها نمیباشد .سخن از سازمانیابی جنبشی است که به طور واقعی
ضد سرمایه داری ،در تمامی عرصههای حیات اجتماعی علیه سرمایه و در راستای محو
کار مزدی باشد .اگر بناست چنین جنبشی شکل گیرد نمیتواند که شورائی و بستر
دخالتگری آگاه و فعال و خالق آحاد تودههای کارگر نباشد .با کمیته سازی باالی سر
توده کارگر هم نمیتوان جنبش شورائی بر پای کرد .در طول سالهای اخیر اینجا و
آنجا کارهائی صورت گرفته است و کارگرانی برای رفتن این راه آستین باال زده اند .اینکه
نظام بردگی مزدی و دولت درنده این نظام با تمامی زرادخانههای قدرت سرمایه سد راه
این کارند بحثی نیست اما شکستها و سترون ماندن کوششها بیش از آنکه به
شبیخونهای رژیم مربوط شود ،بیش از آنکه به لشکرکشیهای احزاب رفرمیسم چپ
یا سندیکاساالران ربط یابد ،به اشتباهات اساسی فعالین و دست اندرکاران رفتن این راه
قابل ارجاع است .شوراهای واقعی ضد سرمایهداری را نمیتوان با اطالعیه و اعالمیه و
انتشار مانیفست و مانند اینها به وجود آورد .بدون شک به همه اینها نیز نیازمند است
اما ساختن شوراها خود جنبش ،مبارزه و جنگ است .جنگها را شعار و بیانیه و فراخوان
پیش نمیبرند و به پیروزی نمیرسانند .این انسانهای کارگر در حال مبارزه با
سرمایهداری در حوزههای مختلف زندگی اجتماعی هستند که باید همدیگر را پیدا
کنند ،دست در دست هم گذارند و در هر گام هزارها کار انجام دهند .هزارها مشکل
حل کنند ،هزارها گام برای آگاهی ،برای شناخت ژرفتر عینیت روز سرمایهداری و
تبدیل این شناخت به سر آگاه طبقاتی خود بردارند .در همین سالها برخی آدمهای
مدعی حضور د ر این راه ،در کنار همه اشتباهات دیگر بر طبل این اشتباه هم کوبیدند
که جنبش برپائی شوراها یک جنبش صرفا علنی است ،به این دلیل که شوراها ظرف
مبارزه است و مبارزه هم علنی میباشد .بحث کار علنی و مخفی و افتادن به این ورطهها
نیست .سخن این است که برای جان گرفتن و تولد و ابراز وجود علنی و آفتابی شدن
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استخواندار هر سلول شورائی ضد سرمایهداری دنیائی کار الزم است که بخش اعظم این
کارها چارهای نیست جز اینکه مخفی انجام گیرد .یک چیز روشن است .آنان که فعاالن
واقعی و آگاه و دست به کار این کارزارند ،اسرار پیشبردش را هم یا خوب میدانند ،یا
خوب کشف میکنند و به کار می گیرند .باید راه افتاد ،باید در دل مبارزات روز ،با رعایت
تمامی جوانب کار ،با تک تک تودههای کارگر به گفتگو نشست و حاصل هر گفتگو را
توشه تداوم کار و پیکار کرد.
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«کانون مدافعان حقوق کارگر» و « سندهای راهبردی» ژانویه ۲014

در طول ماههای اخیر نوشتههائی زیر نام سندهای راهبردی از سوی جمعیت موسوم به
«کانون مدافعان حقوق کارگر» انتشار یافته است .نویسندگان اسناد باورها ،گفتهها و
راهبردهای خود را مانیفستی برای تدارک و تجدید قوای « چپ» علیه سرمایهداری
تلقی نموده اند!! اما اسناد راهبردی آنان به تمام و کمال بیانیه اعالم موجودیت سوسیال
دموکراسی دیرزاد قرن بیست و یکمی ایرانی آن هم از سنخ راست ترین و گمراه کننده
ترین شکل آنست .نوشته حاضر در صدد نقد مشروح نظرات ،تحلیلها و پیشنهادات
مذکور نیست .هدف اشارهای خیلی کوتاه به نکات بسیار نادرست ،فریبکارانه و گمراه
سازی است که انداموار و مرتبط داربست « راهبردهای» جمع .را میسازند .این نکات
به اختصار عبارتند از:
 .1سند اول کانون از بحران سال  ۲00۸سرمایهداری آغاز میکند ،موفق نبودن سرمایه
داران در مهار بحران را تذکر میدهد و متعاقب آن میگوید « در این زمینه جناحهای
مختلف سرمایهداری که تا قبل از بحرانهای اخیر بعضاً در برابر فشار بر نیروی کار
مقاومت می کردند ،اکنون برای حفظ نظام همصدا شده و همگان طرفدار بازار آزاد و
خصوصی سازی و برداشتن هر گونه اهرم حمایتی از نیروی کار شده اند»
تنظیم کنندگان سند از « جناحهای سرمایهداری » سخن میرانند که تا پیش از بحران
 ۲00۸مدافع حقوق کارگران بوده و در مقابل فشار جناحهای دیگر به نیروی کار مقاومت
میکرده اند!! آنها از این « جناحهای بورژوازی » هیچ نامی نمیبرند و هیچ آدرس دقیقی
نمیدهند .هیچکس در هیچ کجای دنیا هیچ ردی از این جناحهای کارگر دوست!! طبقه
سرمایه دار ندارد و هیچ معلوم نیست که « مدافعان حقوق کارگر» شناسنامه
کارگردوستی این سرمایه داران را با رجوع به کدام کالبدشکافی طبقاتی و گرایش سنجی
جامعه شناسانه صادر نموده اند .از آنجا که هر دو سند منتشره چهارچوبی سوسیال
دموکراتیک دارند بسیار بعید به نظر میرسد که مراد نویسندگان از «جناحهای سرمایه
داری» احزاب سوسیال دموکراتیک باشد ،اما فرض کنیم که چنین منظوری داشته
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باشند و بخواهند در عین سوسیال دموکرات بودن سیره و سنت روز احزاب برادر خود
را نقد کنند! حتی در این صورت آنچه اینان میگویند نادرست و عوامفریبانه است.
احزاب مذکور به دنبال بحران اقتصادی  ۲00۸همدل سایر بخشهای ارتجاع بورژوازی
نشده اند و فقط از این تاریخ برای دفاع از سرمایهداری علیه طبقه کارگر شمشیر از نیام
بیرون نیاورده اند .همه آنها از آغاز چنین بوده اند ،در تمامی بزنگاههای حساس مبارزه
طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی اگر نه هارتر از سایر احزاب و گروههای طبقه سرمایه
دار نه کمتر از آنها دست به کار دفاع از کیان هستی سرمایه شده و در این گذر سبعانه
ترین تعرضات را علیه هست و نیست تودههای کارگر سازمان داده اند .سوسیال
دموکراسی سوئد با محاسبات رایج راست و چپ سازی بورژوائی که شما نیز عاشق
دلباخته آن هستید ،چپ ترین جناح سوسیال دموکراسی بین المللی است .در دل
طوفان بحران سالهای پایان دهه  ۸0قرن پیش سرمایهداری در اروپا ،حزب سوسیال
دموکرات سوئد ،یک ستون مهم جبهه حمام خون معیشت و امکانات اولیه رفاهی
تودههای کارگر با هدف ماندگارسازی نظام بردگی مزدی را تشکیل میداد .احزاب
راستتر سرمایه بدون چاره اندیشیهای کارگرستیزانه این حزب قادر به انجام هیچ
کاری برای باز کردن هیچ گرهی از مشکل روز سرمایهداری نبودند .اگر مراد نویسندگان
« اسناد راهبردی»!! واقعاً سوسیال دموکراسی باشد ،این احتمال هم وجود دارد که آنان
حداقل رفاه اجتماعی طبقه کارگر چند کشور اروپای غربی در طول چند دهه را مالک
سنگربانی احزاب این رویکرد در دفاع از کارگران و علیه تهاجمات بورژوازی قلمداد
کنند .تصوری که اشتباه و بیش از حد گمراه کننده است .سطح آشنای رفاه اجتماعی
بی ثبات کارگران اسکاندیناوی و اروپای غربی نه حاصل دفاع سوسیال دموکراسی از
طبقه کارگر در مقابل تعرضات هار سرمایه داران که دستاورد میدانداریهای پرشکوه
ضد سرمایهداری طبقه کارگر اروپا در نیمه دوم قرن نوزدهم و غرامتی بود که بورژوازی
به جمعیت محدودی از تودههای کارگر چند کشور میپرداخت تا از خطر تکرار کمون
پاریبس ها ،اکتبرها و بازگشت به انترناسیونال اولها آسوده شود .نقش سوسیال
دموکراسی در این گذر نه دفاع از زندگی کارگران که داللی پرفریب برای تحقق آرزوی
طبقه سرمایه دار و کفن و دفن جنبش ضد سرمایهداری طبقه کارگر در گورستان
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سازش با بورژوازی در قبال نازل ترین غرامتها بود .رویکردی که بنای هستی خود را
بر سازماندهی رذیالنه ترین تقالها و دسیسه بافیها برای خاکسپاری کمونیسم لغو کار
مزدی و کارزار طبقاتی کارگران علیه سرمایه قرار میدهد نمیتواند مدافع حقوق
تودههای کارگر در مقابل تطاول سرمایهداری باشد.
 .۲راهبرد نویسان میگویند «سرمایهداران تالش بیوقفهای را برای تصاحب اموال
عمومیای انجام میدهند که با کار و زحمت نسلهای کارگری به وجود آمده است.
دولتهای سرمایهداری همراه با شرکتهای بزرگ و کوچک و سرمایههای خصوصی هر
روز تالش میکنند تا بیمارستان ها ،مدارس ،حمل و نقل و تأسیسات انرژی را که متعلق
به نسلهای پی در پی کارگران است با مبلغی اندک به تصاحب خود در آورند و اکثریت
قاطع مردم تحت ستم را که مالکان اصلی این اموال هستند از آن محروم کنند»
یک سؤال اساسی از کانون و افرادش آنست که چرا صریح حرف نمیزنند .اشتباه نشود،
منظورم مطلقاً اعالم مواضع مکتبی و ایدئولوژیک نیست .بحث بر سر صراحت و به خود
و کارگران دروغ نگفتن است .تلقی « اموال عمومی» از آنچه در مالکیت دولت
سرمایهداری است گرانیگاه مشترک منظر سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم اردوگاهی
پیشین به سرمایه داری ،سوسیالیسم ،دولت ،مالکیت ،جامعه ،دورنمای جنبش کارگری
و پارهای مسائل دیگر است .در جامعه سرمایهداری هیچ چیز به طور واقعی « اموال
عمومی» نیست .هر چه هست حاصل کار و استثمار طبقه کارگر است اما حاصل
استثمار کارگران ،سرمایه و باز هم سرمایه میشود و در مالکیت طبقه سرمایه دار قرار
میگیرد .آنچه شما به غلط «اموال عمومی» مینامید نیز سرمایه است و در تملک
سرمایه داران یا دولت سرمایهداری قرار دارد .سرمایه فقط مشتی کارخانه ،بنگاه تجاری،
زمین ،بانک و مزرعه نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است .رابطهای که بر اساس آن
کارگر از کار خویش و از هر چه که حاصل این کار است جدا میشود ،از هر نوع دخالت
در تعیین سرنوشت کار و محصول کارش ساقط میگردد .آنچه با کارش میآفریند
سرمایه می شود ،قدرت قاهره فعال مایشاء حاکم بر سرنوشت کار و زندگی طبقه کارگر
می شود ،سرمایه داران ،طبقه سرمایه دار ،دولت سرمایه ،هر نهاد مدنی ،حقوقی ،سیاسی،
امنیتی ،فرهنگی ،نظامی و دینی این دولت همگی تشخصها و حاالت تعین یافته
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سرمایه اند .بیمارستان ،مدرسه ،دانشگاه ،مهد کودک ،کانونهای نگهداری سالمندان و
همه مراکز دیگری که به اعتبار دولتی بودنشان توسط شما شناسنامه اموال عمومی
دریافت کرده اند ،اجزاء پیوسته سرمایه اجتماعی ( کل سرمایههای طبقه سرمایه دار
جامعه) می باشند ،کار و محصول کار جدا شده از طبقه کارگر و در حیطه نفوذ ،برنامه
ریزی ،دخالتگری و سازماندهی سرمایه و طبقه سرمایه دارند .روایت شما از سرمایه
روایتی از همه لحاظ گمراه کننده و رونوشت مصدق نوع نگاه اقتصاد سیاسی بورژوازی
به این رابطه است .اجازه دهید موضوع را مقداری زمینیتر در باره این به اصطالح «
اموال عمومی» توضیح دهیم .دولتها بخشی از اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر
را در مؤسسات آموزشی و درمانی و احیاناً مهد کودک ها ،پارکهای بازی خردساالن،
خانههای سالمندان و مانند اینها پیش ریز میکند .دولت بورژوازی این کارها یا
اختصاص یک بخش از اضافه ارزشها در این قلمروها را به خاطر تودههای کارگر انجام
نمیدهد .از منظر سرمایه وجود کارگر سوای تولید اضافه ارزش و سرمایه هیچ موضوعیت
و مشروعیت دیگری ندارد .اما دو چیز طبقه سرمایه دار و دولتش را وا میدارد تا انجام
این امور را به عهده گیرد .اول اینکه کارگران در حلقهای از مبارزه فراگیر و گریزناپذیر
طبقاتی خود ،بهای افزونتر نیروی کار و شرائط زندگی مناسبتر را دنبال میکنند،
خواستار وضعیت بهتر دارو ،درمان ،آموزش و سایر مسائل رفاهی میگردند .دوم
احتیاج مبرم و باز هم اجتناب ناپذیر سرمایه به نیروی کاری که بیشترین و نجومی
ترین اقالم اضافه ارزشها را تولید کند .نیروی کاری که دانش و تخصص الزم برای
افزایش هر چه بیشتر بارآوری کار اجتماعی و در همین راستا باال بردن نرخ اضافه
ارزشها را دارا باشد ،زیر فشار بیآموزشی و بیتخصصی یا بیماری و فقدان تندرستی
الزم ،پویه ارزش افزائی سرمایه و تولید سود را مختل نکند ،نظام سرمایهداری در تدارک
بازتولید نیروی کار الزم با این مؤلفه هاست ،آموزش و درمان و بهداشت و پرورش
مهندسی شده کارگران جزء الیتجزای همین بازتولید است .سرمایه داران و دولت آنها
خواه زیر فشار قدرت پیکار کارگران و خواه به دلیل نیاز سرمایه به تضمین فرایند
بازتولید نیروی کار ،خود را مجبور به فراهم سازی سطحی از امکانات آموزشی و درمانی
کارگران میبینند ،آنها در این راستا کلیه راههای ممکن جهت کاهش حداکثر و حتی
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المقدور هزینههای این بازتولید از جمله هزینههای آموزش و درمان و بهداشت و امکانات
رفاهی طبقه کارگر را دستور کار خود میسازند .دولت به عنوان نهاد برنامه ریزی و
اجرای نظم تولیدی ،سیاسی ،مدنی ،فرهنگی و اجتماعی سرمایه و متناظر با سودآوری
حداکثر و هرچه رؤیاتیتر سرمایه اجتماعی این وظیفه را به دوش میگیرد ،به عنوان
تشخص دولتی سرمایه و قائم مقام کل طبقه سرمایه دار آنچه را که تک تک سرمایه
داران باید انجام دهند ،یکجا و با کمترین هزینه ممکن انجام میدهد .دولت در این گذر
عیناً همان راهی را می رود که سرمایه به حکم ماهیت خود در همه قلمروها دنبال
می نماید .پیمودن پویه تمرکز ،با هدف افزایش دلخواه بارآوری کار اجتماعی ،باالبردن
ظرفیت رقابت ،کاهش عظیم هزینه سرمایه گذاری و باالخره و به عنوان نتیجه همه
اینها سیر تصادعدی نرخ اضافه ارزشها بنمایه وجود سرمایه است ،طبقه سرمایه دار و
دولتش در رابطه با آموزش و درمان و رفاه مورد نیاز فرایند بازتولید نیروی کار نیز همین
سیره و منوال را پیش میگیرد .پیش ریز سرمایه یا مقادیری اضافه ارزش حاصل استثمار
طبقه کارگر در حوزههای بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و نوع اینها از همین
رویکرد سرمایه تبعیت میکند .اطالق « اموال عمومی» بر سرمایههای این حوزهها دروغ
آشکار به کارگران و آویختن شعور آنها به گمراهه آفرینیهای ارتجاع بورژوازی است.
بسیار صریح این را نیز اضافه کنم که پیوند طول و عرض این حوزهها و امکانات آنها با
مبارز ات جاری طبقه کارگر کشورها هیچ خللی در درستی آنچه گفته شد پدید نمیآرد.
اینکه طبقه سرمایه دار و دولتش زیر فشار جنبش کارگری و قدرت قهر تودههای کارگر،
به توسعه بیشتر این قلمروها و ظرفیت رفاهی آنها تن داده باشند ،به هیچ وجه بخشهای
اقتصادی مذکور را بهشت «خدمات اجتماعی» و « اموال عمومی» نمیسازد .اگر
کارگران این یا آن کشور به یمن طوفان مبارزات خود ،سرمایه داران یا دولت آنها را
مجبور به کاهش چند ریال ارزش اضافی و افزایش همان میزان ارزش الزم کنند ،جزیره
رفاه اجتماعی کارگری در قعر اقیانوس گند و خون و توحش سرمایهداری پدید نیاورده
اند .دو نکته دیگر نیز در همین جا نیازمند توضیح است .اول اینکه جنبش کارگری هر
جامعه معین سطح باالتر بهای نیروی کار ،امکانات معیشتی بهتر « ،آزادیهای سیاسی»؟
بیشتر! « ،حقوق مدنی»؟! افزون تر! یا رفاه اجتماعی مطلوبتر را چگونه و از ورای کدام
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جه تگیری طبقاتی و سیاسی به دست آورده باشد موضوع بسیار تعیین کنندهای است.
توده کارگر ممکن است و می تواند این امکانات را از طریق اعمال قدرت سازمان یافته
شورائی سرمایه ستیز و دارای افق شفاف طبقاتی علیه بورژوازی به دست آرد و بالعکس
میتواند و معموالً چنین است ،یا چنین بوده است که بخشهای پاره واری از همین
امکانات را در گذار افت و خیزهای سازشکارانه سرمایه ساالر رفرمیستی و حلق آویز به
رفرمیسم اتحادیهای نصیب خود کند .در حالت نخست آنچه احراز کرده است پلکان
استوار ادامه جنگ طبقاتی او علیه سرمایه است و در حالت دوم مطلقاً چنین نیست و
چه بسا نقش زنجیری بر دست و پای پیکار ضد سرمایهداری وی را بازی نماید .با همه
اینها و با وجود این تفاوت بسیار فاحش میان این دو حالت ،حتی دستاوردهای شکل
نخست نیز به هیچ وجه و تحت هیچ شرائطی مصداق مفاهیم عوامفریبانه « اموال
عمومی» یا « حوزه خدمات اجتماعی» و مانند اینها نیست .تا سرمایهداری نفس میکشد
همه چیز تبلور جدانی کارگر از کار و حاصل کار خود است و هیچ چیز در سیطره اراده
ازاد و دخالت طبقاتی او نمیباشد .دوم آنکه همه این توضیحات و کل بحث ماحول این
موضوع ،به موارد ،جاها و جوامعی مربوط است که طبقه کارگر راستی ،راستی بورژوازی
را به عقب رانده و چیزی زیر نام امکانات معیشتی و رفاه اجتماعی بر طبقه سرمایه دار
تحمیل کرده باشد .در جامعه ایران و عظیم ترین بخش دنیای سرمایهداری هیچ گاه
چنین رخدادی روی نداده است .در این بخش دنیا آنچه شما « اموال عمومی» مینامید
حوزه هائی از انباشت سرمایه است که گاه حتی شدیدتر ،عمیقتر و جنایتکارانهتر از
حوزههای دیگر ،تودههای کارگر را استثمار میکنند ،یا مقداری از آنچه را که در پویه
استثمار خویش ،به شکل کار الزم کسب کرده اند ،در این جا از دست میدهند ،دولت
سرمایه آن را باز پس میگیرد و به سود سرمایه اضافه میکند.
 .3تلقی « اموال عمومی» از آن بخش سرمایه اجتماعی که در مالکیت دولت
سرمایهداری است ،سوای آنچه باالتر گفتیم ،پای مسائل بغایت گمراه کننده دیگر را
پیش میکشد .دیدگاه ناظر بر این روایت ،بخواهد یا نخواهد ،دولت بورژوازی را « نماینده
منافع عام » معرفی میکند!! طبقاتی بودن دولت را مورد انکار قرار میدهد ،آن را نهادی
مستقل از طبقات به حساب میآورد ،واقعیتش به عنوان ساختار قدرت و سازماندهنده
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نظم تولیدی ،سیاسی ،مدنی و اجتماعی سرمایه را تماماً تحریف مینماید و مبارزه با
دولت بعنوان جزء الیتجزای مفصلبندی مبارزه طبقاتی کارگران را قلم میگیرد.
نویسندگان « راهبردها» حتماً با اعتراض خواهند گفت که در نوشته خود به کرات بر
طبقاتی بودن دولت و تعلق آن به طبقه سرمایه دار تأکید نموده اند .آنها راست
میگویند!! الفاظی را در این گذر ک نار هم قرار داده اند اما این بخش حرف ها ،نه نافی
باورشان به فراطبقاتی بودن و نماینده منافع عام بودن دولت!! که تأیید مؤکدی بر این
باور گمراهساز است .از دید این جماعت دولت نهاد قدرت بورژوازی است اگر مالکیت
سرمایههای خصوصی و در انحصار تراست ها ،کارتلها و الیگارشیهای عظیم مالی باشد!!
اما همین دولت فراطبقاتی و نماینده منافع عام است اگر که مالکیت سرمایه اجتماعی
را در اختیار خود گیرد!! کانون با این «راهبردها» عمالً اعالم میکند که دورنمای رهائی
تودههای کارگر را در استقرار سرمایهداری دولتی میبیند!! همان سرمایهداری دولتی
که روزگاری با افراشتن بیرق دروغین سوسیالیسم بخش عظیمی از کارگران دنیا را در
آتش توحش سرمایهداری خاکستر ساخت ،افق رهائی واقعی از نظام بردگی مزدی را از
پیش چشم کارگران دزدید و در پرتاب طبقه کارگر بین المللی به برهوت وحشت و
دهشت حاضر بیشترین نقش را بازی کرد.
 . 4اسناد کانون بر خالف ادعاهای پر از غالظ و شداد دائر بر طرفداری از الغاء مالکیت
خصوصی خواستار برچیدن بساط مالکیت سرمایهداری نمیباشد .این موضوع را کمی
توضیح دهیم .مالکیت مثل همه پدیدارهای اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی ،در هر دوره
تاریخی با رجوع به شیوه تولید مسلط آن دوره قابل تعریف و تشخیص است .مالکیت
خصوصی با سرمایهداری متولد نشده است ،در نظام سرواژ و فئودالی و شکلهای تولیدی
متفاوت این مناسبات و نیز در تولید بردهداری هم وجود داشته است .آنچه که شاخص
ماهوی یا بنمایه واقعی مالکیت در سرمایهداری است ،نفس انفرادی بودن یا نبودن آن
نیست .مادام که رابطه سرمایه وجود دارد ،تا وقتی که نیروی کار خرید و فروش میشود
و رابطه تولید اضافه ارزش باقی است مالکیت بورژوائی نیز به تمام و کمال باقی است.
سرمایه میتواند در مالکیت سرمایه داران منفرد باشد ،میتواند در سیطره تملک
شرکتهای سهامی و الیگارشیهای مالی و بازار بورس باشد .سرمایه اجتماعی یک کشور
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یعنی کل سرمایههای جامعه در همه شکلهای متنوع خود از صنعتی گرفته تا تجاری و
بانکی و مالی ،از کارخانه و مزرعه و فروشگاه و تجارتخانه و بانک و صرافی و زمین و
مزرعه گرفته تا کازینو و قمارخانه ،تا بیمارستان و مدرسه و مهد کودک و دانشگاه و
مراکز تفریحی و نگهداری از سالمندان و تمامی مؤسسات و بنگاههای دیگر میتوانند
یکجا و به طور کامل در مالکیت دولت باشند .در همه این موارد آنچه واجد هیچ اهمیتی
نیست ،انفرادی بودن ،سهامی و تعاونی بودن یا دولتی بودن این هاست و آنچه که حائز
تمامی اهمیت هاست نفس وجود سرمایه یا رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید
اضافه ارزش است .مادام که سرمایه هست به هر حال سرمایه دار یا مالک سرمایه هم
وجود دارد .درست به همین دلیل مسأله اساسی طبقه کارگر مطلقاً خصوصی بودن و
نبودن مالکیت سرمایه نمیباشد بلکه محو ریشهای سرمایه است که دستور کار مبارزه
طبقاتی اوست ،سرمایه مستقل از شکل خاص حقوقی تملکش وجود مالکیت بورژوائی
یا مالکیت سرمایه دارانه را نیز همراه دارد .کانون خواستار الغاء مالکیت خصوصی سرمایه
داران یا تراستها و بنگاهای عظیم سرمایهداری است اما خواستار محو رابطه خرید و
فروش نیروی کار و الجرم خواستار محو مالکیت سرمایهداری یا بورژوائی نیست.
 .5کانون میگوید « :این نظام باید دگرگون شود و نیروی دگرگون کننده بخشی مربوط
به تضادهای غیرقابل حل خود این نظام است و بخش دیگر آن اکثریتی هستند که از
ابتدای ظهور این نظام در آن زندگی کرده ،آن را استحکام بخشیده اما خود از این نظام
چیزی جز فقر و سیه روزی و محکوم بودن به فروش نیروی کار بهرهای نبرده است »
« سند راهبردی» در مقدمات بحث خود به گروه یا گروههائی از بورژوازی اشاره داشت
که پیشتر سپر بالی کارگران بوده اند!! در مقابل موج تهاجمات دولتها یا تراستهای
عظیم مالی سرمایهداری از طبقه کارگر دفاع میکرده اند!! اما به دنبال وقوع بحران
اقتصادی سال  ۲00۸میالدی از این کار منصرف شده و همدل دولتها و بخشهای دیگر
طبقه سرمایه دار شده اند .راهبردنویسان در سند دوم خود ،از وجود نیروهائی سخن
می گویند که باز هم به تصریح خود آنان ،الیه یا الیه هائی از بورژوازی هستند اما این
بار در کنار تودههای کارگر سوارکار قابل اعتماد جنبش تغییر وضعیت موجود و نابودی
سرمایهداری میباشند!! آنها در اینجا بر خالف پنهان گوئیهای سند اول شناسنامه این
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همرزمان طبقه کارگر را هم باز میکنند!! متخصصان سطح باال ،دارندگان سرمایههای
کوچک صنعتی و تجاری ،کارکنان مراکز دولتی و همانندان در زمره این قشر یا اقشارند!!
تئوری صف آرائی مشترک طبقه کارگر و طبقات دیگر در مبارزه طبقاتی یا جنبشهای
اجتماعی برای حصول هدفهای واحد!! قدمتی بسیار طوالنی دارد ،این تئوری بیان
اندیشوار تمنیات و منافع هر طبقه یا قشری که باشد ،هیچ ربطی به جنبش ضد
سرمایهداری طبقه کارگر نداشته است و ندارد .موضوع نیازمند هیچ نظریه پردازی
مریخی نیست .برای لحظهای خود را در شرائط کار و استثمار و زندگی و مبارزه تودههای
کارگر قرار دهیم .آنها در هستی اجتماعی خود با سرمایه ،سرمایه داران و دولت
سرمایهداری در جنگ و ستیزند .خود را مجبور به اعتراض ،اعتصاب و پیکار علیه
استثمار ،محرومیت ،بیحقوقی ،تبعیضات ،جنایات و اشکال گوناگون ستم سرمایهداری
می بینند .در تالطم این کارزار به چگونگی تدارک قوای طبقه خود ،به بهتر مبارزه کردن
و نیرومندتر جنگیدن ،به ارتقاء آگاهی و شناخت طبقاتی خویش ،به متحد شدن و
سازمانیابی قدرت پراکنده طبقه خود و مسائل دیگر از این دست میاندیشند و
میکوشند تا اندیشیدههای خود را پراتیک کنند .در این میان آنچه که اساساً مشغله
فکر ،چاره گری و مبارزه آنان نمیگردد این است که راه افتند ،درِ خانه مشتی کارخانه
دار ،زمین دار ،مالک تجارتخانه ،متخصصان عالیمقام یا صاحبان بنگاههای مالی و در
یک کالم سرمایه داران احتماالً ناراضی از حصه سود ،سرمایه و قدرت را بکوبند و منشور
جبهه واحد یا اتحاد مقدس در دست ،خواستار مبارزه مشترک برای نابودی سرمایهداری
گردند!! هیچ کارگر دارای حداقل شعور سالم و عقل سلیم ،به هر چه فکر کند ،به هر
حال پیشقراول انجام چنین اقدام انزجارانگیزی نمیگردد .او تا این اندازه میفهمد که
باید همه توانش را صرف آرایش تواناتر و آگاهتر جنبش خود برای جنگ پیروزمندتر
علیه بورژوازی نماید ،میداند و میفهمد که تودههای همزنجیرش بیش از  70درصد
جمعیت جامعه و جهان موجود را تشکیل میدهند و قدرت متحد ،سازمان یافته و آگاه
آنها میتواند عرش را به لرزه در آورد ،می تواند زمین و زمان را بر سر بورژوازی خراب
کند .بسیار خوب درک میکند که کلید هستی سرمایهداری در دستان قدرت اوست و
اگر بتواند این قدرت را به صورت سازمان یافته و آگاه وارد میدان جنگ با نظام بردگی
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مزدی کند طومار هستی این نظام را در هم میپیچد .یک کارگر دارای حداقل شعور و
شناخت طبقاتی در کنار نکات باال البته این را هم خوب میفهمد که منشور پیکار طبقه
اش نه فقط فراخوانی خطاب به کارگران که مانیفستی خطاب به بشریت است .افق
رهائی بشر را پیش روی دارد و پیوستن واقعی و آگاهانه و ضد سرمایهداری هر
غیرکارگری به این پیکار را ارج مینهد.
تئوری همرزمی کارگران و بخشهائی از بورژوازی در مبارزه طبقاتی علیه بردگی مزدی
نه حرف جنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر و فعاالن واقعی این جنبش که سخن دل
بخش هائی از ارتجاع بورژوازی است .دقیقاً همان بخشهائی که نویسندگان راهبردها
نوع آنها را متحدان بورژوای جنبش کارگری قلمداد میکنند!! این بخش از طبقه
سرمایه دار به دلیل حصه کمتر خود در مالکیت سرمایه اجتماعی ،قطاع کوچکترش از
دائره اضافه ارزشها و سهم نازل ترش در ساختار قدرت سیاسی از رقبا و شرکای طبقاتی
خود ناراضی است .نما یندگان این طیف ارتجاع بورژوازی راه تسویه حساب با رقیبان و
اقارب طبقاتی بیانصاف را این می بینند که بساط اپوزیسیون مداری در بازار همراهی و
همنوازی با طبقه کارگر پهن کنند .جنبش کارگری را پیاده نظام لشکر اصالح
سرمایهداری سازند .نوعی اصالح که چه بسا آسان و با مسالمت هم حاصل نشود و
نیازمند سالح و جنگ و انقالب گردد ،اما محتوای اقتصادی و اجتماعی و همه چیزش
به هر حال اصالحات سرمایهداری است و هدف از این اصالحات تضمین حصه افزونتر
مالکیت ها ،اضافه ارزشهای بیشتر و جای وسیعتر در ماشین دولتی بورژوازی است.
باالتر از قدمت طوالنی این تئوری گفتیم .بهتر است طول و عرض این قدمت را مقداری
روشن سازیم .از تئوری مورد بحث رد پائی در حرفهای مارکس و همرزمان ضد کار
مزدی وی یافت نمیشود .او حتی در سال  1۸4۸در روزگاری که کل جمعیت کارگر
دنیا از چند ده میلیون نفر تجاوز نمینمود ،روزهائی که هنوز آلمان جامعهای فئودالی
بود ،وقتی که مانیفست کمونیسم را می نوشت بر ارتجاعی بودن این بخش بورژوازی
اصرار ورزید .سناریوی همسنگری جنبش کارگری و طبقات دیگر ،بعدها توسط
بلشویکها و لنین وارد کارنامه چپ دنیا شد .از آن زمان به بعد بود که تشکیل جبهه
مشترک با « بورژوازی ملی»!! «،مالکان لیبرال» « ،فئودالهای کم آزار»!! و همرزمی با«
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سون یات سون» ها« ،خان افغان»ها یا هر خانی در هر کجای دنیا که مترصد فرصت
برای سوار شدن بر موج مبارزات کارگران و پیشبرد اهداف طبقاتی خود بود ،انقالبی
اصیل شایسته اتحاد با جنبش کارگری در مبارزه طبقاتی شد!!
 . 6کانون به سیاق همه محافل چپ بورژوازی اما بسیار بدتر از همه آن ها ،عمیق ترین
تحریفها و گمراه کننده ترین تعریفها را از کارگر ،طبقه کارگر و بخشهای مختلف
این طبقه به عمل میآورد .در وارونه بافی از همگان سبقت میگیرد و تا مرز بدترین
جعلیات کارگرستیزانه پیش میرود .آنها مینویسند:
« نیروی کار صنعتی و مولد آن نیرویی است که برای تداوم تولید ضروری باشد و نیروی
کار غیرمفید و یا غیرمولد آن نیرویی است که برای تداوم تولید ضروری نیست ،بلکه
جهت کسب و دریافت ارزش اضافی و حفظ روند سلطه سرمایه ضروری است .آن
نیروهائی که خدمات تولید را انجام میدهند تا آنجا که برای ادامه تولید ضرورت دارند
به طبقه پرولتاریا وابسته بوده و در حقیقت نیروی کار خود را برای تداوم تولید می
فروشند و جزئی از ارتش کار یا نیروی کار محسوب می شوند .این امر مربوط به خود
تولید نعم مادی و ضروریات زندگی است که متناسب با پیشرفت تکنولوژی و به کارگیری
آن در زندگی اجتماعی است .به هر میزان که از خود تولید دورتر میشویم و به
فعالیتهای مخرب برای حفظ تسلط نظام سرمایهداری میرسیم ،به همان میزان از
پرولتاریا و متحدان آن جدا شده و دورتر میشویم » ..
سرمایه رابطه تولید اضافه ارزش است و سرمایهداری شیوه تولید مبتنی بر رابطه تولید
ارزش اضافی میباشد ،اما ما اکنون با افرادی مواجهیم که زیر نام چپ ،کارگر و مدافعان
حقوق کارگر اعالم می دارند که تولید کنندگان اضافه ارزش انسانهای با نیروی کار
غیرمفید و غیرمولد هستند و نیروی کارشان هم برای تداوم تولید ضروری نیست!! ظاهراً
تمامی اضافه ارزشها و سرمایههای دنیا را کسانی آفریده اند که نیروی کارشان غیرمفید
و غیرمولد و خارج از دائره نیاز تولید بوده است!! و آنها که کارشان مفید و مولد و
صنعتی میباشد اصالً اضافه ارزش تولید نکرده اند و نمیکنند!! اینکه دوستان ما این
سرمایهداری با این جنس کارگران را کجا ،در کدام کره و کدامین کهکشان کشف کرده
اند معلوم نیست .اما این فقط دیباچه کالم راهبردنویسان برای سرودن داستانهای
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ماالمال از شگفتیها و بدعتهای بعدی است .مطابق جعلیات باال کسانی کارگر هستند
و به جنبش کارگری تعلق دارند که کاالهای خوب ،مفید و مورد پسند تولید کنند ،آنها
که چنین نیستند پروانه کارگر بودن و تعلقشان به طبقه کارگر و اردوگاه پیکار این
طبقه باطل میگردد!! کسی که گندم تولید میکند کارگر است و آنکه در درون یک
تراست تولید اسلحه کار میکند کارگر نیست!! نیروی کاری که در یک کارخانه نساجی
یا کشت و صنعت استثمار میشود جزء طبقه کارگر است و استثمارشوندگان درون
کارکاههای تولید عروسک و اسباب بازیهای کامپیوتری و گاز خردل و صنایع نظامی
هویت کارگری ندارند و متعلق به طبقه کارگر نمیباشند!! در مورد بنمایه این تحریفات
پائینتر صحبت میکنیم اما نویسندگان راهبردها به همین اندازه اکتفاء نمیکنند ،آنها
جمعیت کثیر و بخشهای متعددی از طبقه کارگر را بر اساس جرائم دیگر به ویژه این
جرم سترگ که کارشان مولد نیست!! نیز از بدنه طبقه کارگر جراحی مینمایند .برای
هر کدام آن ها ،نوعی شناسنامه تعلق به « طبقه متوسط » و « اقشار میانی» صادر
مینمایند و رابطه جنبش کارگری با آنها را نه رابطه عناصر طبقه واحد که رابطه با
متحدان بورژوا توصیف میکنند!! اینها نکاتی است که نویسندگان راهبردها در تعریف
کارگر و طبقه کارگر و جنبش کارگری به هم بافته اند اما ببینیم واقعیت چیست؟
کارگر فروشنده نیروی کار است اما رابطه خرید و فروش نیروی کار مطلقاً چیزی نیست
که گردانندگان «کانون دفاع» میفهمند!! آنها در درک این رابطه از آدم اسمیت و
متفکران بورژوازی سالهای  1700میالدی هم عقب ماندهتر و فرومانده ترند .کسی که
نیروی کارش را میفروشد از کار خود جدا میشود و با جدا شدن از کارش از هر نوع
دخالت آزاد در سرنوشت زندگی خویش هم منفصل و ساقط میگردد .نیروی کار کارگر
پس از فروش به تملک سرمایه دار در میآید و سرمایه دار یا سرمایه شخصیت یافته
است که در باره سرنوشت کار و چگونگی مصرف نیروی کار تصمیم میگیرد .صاحب
سرمایه ممکن است نیروی کار خریداری شده را در تولید به کار گیرد و ممکن است در
حوزههای دیگر مصرف نماید .در خالت نخست نیروی کار مذکور مولد خواهد بود و
سرمایه به کار انداخته توسط خود را سرمایه مولد میسازد .در غیر این صورت مولد
نیست ،سرمایهای را که به کار میاندازد مولد نمیسازد اما نکته اساسی آن است که این
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نیروی کار غیرمولد نیز دقیقاً به اندازه همان نیروی کار مولد مورد نیاز سرمایه و احتیاج
حتمی پروسه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه یا رابطه تولید ارزش اضافی است .در
تمامی طول تاریخ سرمایهداری همواره بخش عظیمی از نیروی کار طبقه کارگر توسط
سرمایه غیرمولد به کار گرفته شده و استثمار گردیده است .کارگرانی که در فروشگاهها
و حوزههای فروش کار میکنند ،کارگر نظافتچی ،معلم ،پرستار ،بهیار ،کودکیار ،کارگر
مترجم و نویسنده و روزنامه نگار و نامه رسان ،کارگرانی که پیران و معلوالن را نگهداری
میکنند و جمعیت بسیار وسیع دیگری از تودههای طبقه کارگر کارشان مولد نیست اما
کارگرند ،توسط سرمایه استثمار میشوند و نیروی کارشان نیاز جبری و حتمی پویه
بازتولید سرمایهداری است .انسانی که نیروی کار خویش را میفروشد ،نیروی کار وی با
سرمایه مبادله می گردد ،به این معنی که پول سرمایه دار را تبدیل به سرمایه میکند.
اینکه این نیرو چگونه ،در کجا و کدام قلمرو به مصرف رسد و مورد استثمار قرار گیرد
تصمیمی است که سرمایه دار اتخاذ میکند و او در تعیین آن بیتأثیر است .این نیز
گفتنی و مهم است که جزء اندکی از طبقه کارگر جهانی در همان حال که فروشنده
نیروی کار و الجرم کارگرند اما نیروی کارشان با سرمایه مبادله نمیگردد .به بیان دیگر
پول خریدارانِ نیروی کار را به سرمایه مبدل نمیکنند .کارگری که در استخدام هیچ
کارفرمانی نیست اما برای امرار معاش خود کار تعمیراتی ،نظافت ،برقکاری ،کودکیاری،
بنائی ،آشپزی و نوع اینها را در خانه این و آن انجام میدهد با فروش نیروی کارش
صاحب کار را سرمایه دار نمیکند در همان حال که عمیقاً استثمار میگردد و چه بسا
شرائط کار و استثمار بسیار هولناک تری را در قیاس با عدهای از همزنجیران خود تحمل
نماید.
گفتیم که فروش نیروی کار متضمن جدا شدن کارگر از کارش ،محصول کارش و
همزمان ساقط شدن وی از حق دخالت آزاد در سرنوشت زندگی خود است .او با این
کار عضوی از طبقه کارگر میگردد « .طبقهای با قید و بندهای اساسی ،در عرصهای
که به علت رنج همگانی اش از خصلت همگانی برخوردار است ،که طالب حق ویژهای
نیست زیرا ناحقی که علیه او روا میشود نه یک ناحقی ویژه بلکه ناحقی عمومی است.
عرصهای از جامعه که دیگر نمیتواند خواهان عنوانی تاریخی باشد ،مگر اینکه این عنوان،

32

کانون مدافعان حقوق کارگر» و « سندهای راهبردی»

موقعیتی انسانی باشد ،نه به طور یک جانبه در مقابل عواقب نظام سیاسی آلمان بلکه
به طور همه جانبه در مقابل مبانی این نظام قرار دارد و باالخره عرصهای که نمیتواند
خود را رها کند مگر این که خود را و نتیجتاً سایر عرصههای دیگر جامعه را رها کرده
باشد ،در یک کالم عرصهای که ضایع شدن کامل انسانیت است و در نتیجه تنها میتواند
با احیاء کامل انسانیت خود را احیاء کند .این انحالل جامعه به مثابه یک طبقه ویژه
پرولتاریاست »
نویسندگان « سندها» معنای رابطه خرید و فروش نیروی کار را نمیفهمند ،سرمایه را
نمیشناسند ،از رابطه ارگانیک بخشهای مختلف سرمایه هیچ چیز نمیدانند ،کار مولد
و غیرمولد را با نگاه بیمایه ترین اقتصاددانان بورژوازی قرن هجدهم میکاوند .قادر به
درک مفصلبندی انداموار این دو ،در چرخه ارزش افزائی سرمایه نیستند ،از جدائی
کارگر نسبت به کار خود و بیگانگی وی با پروسه کار و حاصل کارش هیچ شناختی
ندارند ،معنای زمینی و طبقاتی ساقط شدن فروشنده نیروی کار از حق دخالت در
سرنوشت کار و زندگی خود و همه مسائل دیگر مربوط به هستی اجتماعی طبقه کارگر
و قدرت سرمایه را تعمق نمیکنند .آنها همه این مسائل را وارونه ،تحریف آمیز و با سر
بورژوازی می فهمند و از منظر تعقل این طبقه است که پشت سر هم احکام غلیظ و
شدید ضد کارگری صادر مینمایند .کارگری را که زیر فشار قهر بشرستیز سرمایه مجبور
به فروش نیروی کار خود در صنایع نظامی بورژوازی است تکفیر میکنند ،خلع تعلق
طبقاتی مینمایند و بر گرده اتحاد وی با سایر همزنجیرانش تازیانه میزنند .انسانی را
که به حکم هستی طبقاتی و اجتماعی خود سوای ارتزاق از طریق فروش نیروی کارش
به سرمایه در حوزههای تولید اشیاء لوکس ،کاالهای مضر ،مواد شیمیائی زیانبار برای
زندگی یا روی نهادن به تن فروشی ،تبدیل شدن به کارگر فروش مواد مخدر و نوع
اینهاست از پیکره پیکار طبقه خویش جدا میسازند .اگر نه صریحاً اما عمالً به سیاق
جمهوری اسالمی آنها را اراذل و اوباش میخوانند و تمامی سبعیتهای سرمایه علیه
آنان را به حساب خود آنها مینویسند .راهبردهای کانون در حوزه شقه شقه کردن و
از هم پاشیدن جنبش کارگری به این بسنده نمینماید .کارگر معلم و پرستار و مترجم
و روزنامه نگار و بهیار را به جرم اینکه نیروی کارشان مولد نیست و به طور مستقیم
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اضافه ارزش تولید نمیکنند غیرکارگر مینامند و با طبقات اجتماعی دیگر و البد «
طبقه متوسط» وصله ،پینه میکنند .یک وجه مهم بدفهمی یا تحریف ژرف بورژوائی
نویسندگان راهبردها از رابطه خرید و فروش این است که هر گیرنده حقوق را مصداق
فروشنده نیروی کار و کارگر مزدی میبینند!! آنان این استنباط عمیقاً بیمایه را سکوی
فضیلت هم میسازند و در مقام کاشفان تعریف درست طبقه کارگر مینویسند:
« در همین جا است که برخی تنها کار مزدی را مطرح می کنند و برایشان فرقی نمی
کند که کسی با زدن و شکنجه و آزار دیگران مزد بگیرد یا با تولید شیر وغذای کودکان.
اما با این تعریف ،مزدوران سرکوبگر ،کارمندان بخش قضائی ،مالیات بگیران و انواع
نیروهای اجرایی که برای حفظ سلطه سرمایهداری ،در خدمت حفظ نظام سلطه هستند
و با ضرورت تداوم تولید بیگانهاند از طبقه کارگر جدا می شوند »!!
باالتر بسیار شفاف و رسا و بنا به مناسبت در چند نوبت توضیح دادیم که فروش نیروی
کار یعنی انفصال کارگر از کارش ،سقوط کامل از دخالت در سرنوشت زندگی و حاصل
کارش ،یعنی تعلق یافتن وی به طبقهای با زنجیرهای رادیکال که نمیتواند خود را رها
کند مگر این که خود را و سایر عرصههای اجتماعی را رها سازد .شکنجه گر ،زندانبان،
دولتمرد ،عمله و اکره دس تگاههای قضائی یا نظم سیاسی و امنیتی سرمایه ،نه فقط
فروشنده نیروی کار نیستند که کامالً بالعکس عناصری در سازمان کار سرمایه ،مدافعان
هار و جنایتکار نظام بردگی مزدی و عامالن تحمیل نظام بشرستیز سرمایهداری بر
تودههای کارگرند .یک بار دیگر تأکید کنم که سرمایه فقط مشتی ابزار تولید ،کارخانه،
تجارتخانه و بانک نیست ،یک رابطه اجتماعی است دولتمرد سرمایه ،عناصر محاکم
قضائی ،حقوقی ،پارلمان و کابینه سرمایه ،مقامات باالی نظامی و انتظامی و امنیتی و
پلیسی سرمایهداری همه آحاد طبقه سرمایه دارند .موقعیت آنها در سازمان کار سرمایه،
در قدرت سیاسی سرمایهداری و نقش آنان در برنامه ریزی و سازماندهی نظم سرمایه
و تحمیل این نظم بر طبقه کارگر و سهمی که از حاصل استثمار طبقه کارگر نصیب
خود میسازند آنها را حتی اگر هیچ کارخانه و زمین و ملکی نداشته باشند به افراد
طبقه سرمایه دار مبدل میسازد .شکنجه گر و عمله و اکره نظم سرمایه عامالن تحمیل
بردگی مزدی بر تودههای کارگر در سازمان کار سرمایهداری میباشند و به اعتبار همین
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نقشی که ایفاء می کنند بخشی از اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر را تصاحب
مینمایند .عدم شناخت از سرمایه ،کارگر ،سازمان کار سرمایه و سایر مسائل مربوط به
جامعه سرمایهداری و مبارزه طبقاتی نویسندگان اسناد را در وضعی قرار میدهد که
همه اینها را با سر بورژوازی نظر اندازند و راه تشخیص کارگر مزدی و زندانبان را از
این منظر کند و کاو کنند
 .7گردانندگان « کانون دفاع … » به جای مبارزه طبقاتی و جنگ میان دو طبقه
اساسی جامعه سرمایهداری به جدال میان « چپ و راست» میآویزند .آنها با کارگران و
طبقه کارگر سخنی ندارند .مخاطبشان نه تودههای کارگر که چیزی به نام « چپ»
است .این نیروی ظاهرا! ماوراء طبقات!! و آزاد از رنگ تعلق طبقاتی است!! که بناست
سلسله جنبان جنبش تغییر وضعیت موجود شود!! خورشید آزادی بشر را بجنباند،
استثمارشوندگان را از شر استثمارگران برهاند و ستمکشان را از یوغ اسارت ستمگران
آزاد کند.
« … .نیروهای چپ و ارائه کنندگان جایگزین مورد نظر طبقه کارگر و زحمتکشان
جامعه باید نیروی اصلی خود را در جهت ارتباط با حکومت شوندگان و نیروی کار تحت
ستم قرار دهند و از هر گونه تعامل با قدرت و متحد شدن با یک جناح سرمایه داری
علیه جناح دیگر و حرکت در میان خطوط قدرت بپرهیزد ……….
چپ به عنوان یک نیروی دگرگون کننده ،کار اصلی خود را سازماندهی نیروی کار بر
مبنای مقابله با سود محوری و فرد گرایی نظام سرمایهداری میداند و به همان میزان
که از تعامل با هر یک از جناحهای سرمایهداری فاصله میگیرد ،به سازماندهی و اتحاد
نیروهای کارگری می پردازد»
نویسندگان راهبرد از همان اول با نقش چپ آغاز میکنند ،از منظر آنان چپ است که
بدیل سرمایهداری است!! و باید بر ویرانههای این نظم ،بساط برپائی جهانی نو پهن
نماید!! قابل توجه است که آنها در میان فرمولبندیهای خود این سخن مارکس را هم
نقل میکنند که « تاریخ جوامع بشری تاریخ مبارزه طبقاتی است» اما ظاهراً به سیاق
کار خیلی از نقل کنندگان دیگر حرفهای مارکس دنبال جملهای برای زیب کالم بوده
اند .راهبردهای دوستان در ستیز با ماتریالیسم پراتیک» و درک تاریخ به عنوان تاریخ
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مبارزه طبقاتی ،دست به دامان چیزی به نام چپ است و این نیروست که باید پای پیش
گذارد ،پرچم رهائی بشر برافرازد و سپس از کارگران بخواهد تا به زیر پرچمش گرد
آیند ،به فرمان مطاع او سازمان یابند ،راهبردهایش را گردن نهند ،پیاده نظام ارتش او
شوند ،تحت فرماندهی او سرمایهداری را براندازند!! و باالخره او را یعنی همان چپ را به
عنوان بدیل نظام کهنه بر اریکه قدرت بنشانند!! شاید راهبردنویسان از شنیدن این
حرفها برآشفته شوند و بگویند که منظورشان این نیست اما آنچه در دو سند منتشر
شده خویش تصریح نموده اند ،معنای دیگری ندارد .چپ مورد تأکید سندها ،چپ کدام
طبقه است؟ اگر چپ طبقه کارگر است که ظاهراً باید چنین باشد ،چرا به عنوان یک
وجود خارجی ،متمایز ،مجزا و مستقل از تودههای کارگر مورد گفتگو قرار میگیرد .اگر
افراد این چپ فعالین ضد سرمایهداری جنبش کارگری هستند چرا مقام یک قطب ویژه
خارج از مناسبات میان طبقات احراز مینمایند و بناست در هیأت رسوالن مرسل،
پیامبردان اولوالعزم ،پرومته ها ،منجیا ن ورجاوند منشور نبوت در دست از کارگران
بخواهند تا پشت سر آنها به صف شوند و لشکر جرار ستاد رهبری آنان گردند!! اگر این
چپ فعالین کمونیست جنبش کارگری هستند ،پس آحاد آگاه طبقه کارگرند ،مستقل
از اینکه برد حرفهایشان در میان تودههای طبقه شان تا کجا و چه میزان باشد به هر
حال نیروئی در درون این طبقه و عناصری از جنبش این طبقه اند .از همه اینها اساسیتر
و مهمتر اینکه قرار نیست آنها بدیل سرمایهداری باشند!! کامالً بالعکس بناست که در
نقش افرادی اندرونی از طبقه خود برای سازمانیابی قدرت پیکار ضد سرمایهداری
تودههای طبقه شان تالش کنند .این آحاد تودههای طبقه کارگر است که باید به صورت
سازمان یافته ،آگاه ،دخالتگر ،در درون شوراهای سرمایه ستیز خود دولت بورژوازی را
سرنگون کنند و امر برنامه ریزی شورائی و سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی را به
دوش گیرد .تئوری طرح چپ به عنوان جایگزین سرمایهداری یک تئوری وحشتناک
ارتجاعی ،ضد کارگری و فاشیستی است .این تئوری دقیقاً بخش مکمل همان نظریه
جایگزینی شکلی از سرمایهداری به جای شکل دیگر آن ،با جار و جنجال دروغین ،گمراه
کننده و شعبده بازانه محو سرمایهداری است!! برای اینکه سرمایهداری نابود گردد باید
به وجود هر نوع قدرت باالی سر طبقه کارگر در هر شکل و زیر هر نام به طور کامل
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پایان داده شود .باید تودههای کارگر از درون شوراهای ضد سرمایهداری خویش نظام
موجود را سرنگون و سازمان شورائی سراسری برنامه ریزی کار و تولید و زندگی اجتماعی
را مستقر سازند.
 .۸به پایان حرف راهبردنویسان برسیم .پایانی که غم انگیز است .دوستان مدافع حقوق
کارگر به دنبال تمامی صغراها و کبرا ها ،پس از تحریف و جعل همه واقعیتهای مبارزه
طبقاتی ،به دنبال آن همه گمراهه سازی شروع به ارائه راه حل و تنظیم نسخه رهائی
برای طبقه کارگر میکنند .ببینیم که نسخه آنها چیست؟
« خیل عظیم لشکر بیکاران و افزایش طمع سرمایهداران همواره زندگی آنان را مورد
تهدید قرار میدهد .در نتیجه با آگاهتر شدن به منافع طبقاتی در مییابند که تنها
امتیازات کوچک نمیتواند زندگی آنان را تامین کند .بلکه این امتیازات باید با همبستگی
بخشهای مختلف کارگران و مزد و حقوقبگیران تحکیم شود .عناصر آگاهتر فعاالن
صنفی به زودی در می یابند که حفظ امتیازات به دست آمده و تداوم آن تنها از درون
قدرتمندی و اتحاد با سایر تشکلهای صنفی و به زبانی اتحادیههای سراسری و یا
فدراسیونها و کنفدراسیونها خواهد بود»
کوه موش زائید .کارگران باید برای رهائی خود از جهنم گند و خون سرمایهداری دست
به کار ساختن سندیکا گردند!! به نظر میرسد که دوستان ما ،همدم و هم بزم « اصحاب
کهف» هستند .چه کسی کارنامه سیاه سندیکاسازی و جنبش اتحادیهای را نمیداند.
تاریخ این جنبش تاریخ دکانداری مشتی رفرمیست سرمایه ساالر درون طبقه کارگر
برای فروش رایگان جنبش ضد سرمایهداری طبقه کارگر به بورژوازی است .تاریخ کسب
و کار سندیکادوستان و اتحادیه آفرینان برای کفن و دفن مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی
تودههای کارگر در گورستان نظم و قانون و مدنیت سرمایهداری است .سندیکا و اتحادیه
نه ظرف مبارزه کارگران ،نه نهاد اعمال قدرت طبقه کارگر علیه سرمایه که بالعکس
زنجیر آهنین سرمایه بر دست و پای طبقه کارگر ،قفل هر اعتراض ،اعتصاب ،عصیان و
مقاومت کارگران به دار قانون و قرارداد و میثاق و مقاوله نامه طبقه سرمایه دار و دولت
اوست ،سد راه هر نوع جهتگیری سرمایه ستیز کارگران است .کارنامه جنبش اتحادیهای
کارنامه ایفای نقش گسترده و فراگیر اتحادیهها در تحمیل بدترین سبعیتهای سرمایه
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بر طبقه کارگر از جمله تحمیل حمام خون ها ،کودتاها و سناریویهای سیاه بشرستیزانه
بورژوازی بر کارگران است .به نظر نمیرسد که در این زمینه نیاز به توضیح بیشتر باشد.
اما « اسناد راهبردی دوستان مدافع حقوق کارگر» حسن ختامی هم دارد!! اگر آنچه
آنان در ال به الی سطور سندها بر زبان راندند همه و همه به تراژدی میماند ،نکته
پایانی در عوض به اندازه کافی کمیک است.
« امر مهم آن است که سازماندهی را باید بر روی نیروی کار مفید متمرکز کرد و
وظیفهی اصلی و هم چنین بازده بیشتر بر روی نیروی کار مفید است و در میان نیروهای
زائد تولید ،هر چند عناصر آگاه وجود دارند و آنان نیز کارگرند ،اما سازماندهی آنان
امری پیچیده و بسیار حساس است که برای برخورد بیشتر با آن ،فعاالن کارگری باید
برنامههای دقیقتری را ارائه دهند»!!
بعید است بتوان کارگران را و جنبش کارگری کشوری را بیشتر از این به سخره گرفت.
راهبردنویسان دنیائی تحریف به هم بافتند ،همه چیز را وارونه نمودند و دست آخر
نسخه سندیکا پیچیدند .همان سندیکا و اتحادیهای که تاریخاً ساز و کار خاکسپاری
مبارزه طبقاتی کارگران و قربانی ساختن جنبش ضد کار مزدی در آستانه ماندگارسازی
نظام بردگی مزدی بوده است .آنان اکنون به چیزی به نام چپ توصیه میکنند که در
این سندیکاها نیز کارگ ران دارای کار مفید را متشکل کنید و از راه دادن کارگران فاقد
کار مفید اجتناب نمائید .اگر سندها در همه تار و پود خود ،تجسم تمام عیار حرفهای
بی سند و بدون اعتبار بودند اما این کالم آخر دوستان حتماً به صورت یک سند تاریخی
باقی خواهد ماند .بگذارید صریح بگویم .طرح سازمانیابی شما پیشکش چند نفر خودتان
و مشتی رفرمیست مدافع سرمایهداری باد ،به نظر نمیرسد هیچ کارگر دارای کمترین
شعور طبقاتی یافت شود که به اندازه کافی از نسخه تشکل یابی شما منزجر نشود.
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قیام بهمن و بورژوازی درنده اسالمی بهمن 139۲

آنچه در سال  1357خورشیدی ،در ماههای پیش و پس قیام بهمن ،در ایران روی داد،
محصول طبیعی افت و خیزهای ممتد مبارزه طبقاتی دهههای پیش ،در درون جامعه و
تأثیر گریزناپذیر عناصر متفاوت و متضاد این مبارزه بر روی همدیگر بود .مارکس یک
تفاوت مهم تاریخنویسی خود در مورد « هجدهم برومر لوئی بناپارت» با تاریخنگاری
کسانی مانند پرودن و ویکتورهوگو را این میدانست که او صریح و شفاف توضیح میدهد
که چگونه مبارزه طبقاتی شرائط و اوضاعی را پیش میآورد که از دل آن مضحک ترین
چهرهها یا نیروها ،نقش قهرمانان و میدانداران اثرگذار را احراز میکنند .بخشی از ارتجاع
هار بورژوازی ایران به گاه عروج جنبش سراسری منتهی به قیام بهمن  ،57چنین
فرصتی به دست آورد .شرائط تاریخی ،عوامل اجتماعی و دادههای مبارزه طبقاتی دست
اندر کار در وقوع این رخداد را باید در یک دوره زمانی  15ساله ،در فاصله میان کودتای
جنایتکارانه  ۲۸مرداد سال  133۲تا شروع و ادامه جنبش سال  57جستجو نمود .اهم
این دادهها و عوامل عبارت بودند از:
 -1اصالحات ارضی آغاز دهه  40و استیالی تام و تمام شیوه تولید سرمایهداری در
جامعه ایران ،همه شرائط الزم برای پیش ریز هر چه وسیعتر سرمایه ،با نرخ اضافه
ارزشهای افسانهای و نرخ سودهای طالئی را در اختیار طبقه سرمایه دار قرار داد .بر
خالف آنچه خیلیها میپندارند ،فقط تراستهای عظیم امپریالیستی ،سرمایه داران
خارجی و شرکای داخلی خصوصی و دولتی آنها ،یا فوقانی ترین بخش بورژوازی ایران
نبود که تمامی بازار انباشت یا حتی کل حوزههای پرسود پیش ریز سرمایه را به انحصار
خود در آورد .این سرمایه داران بدون شک عظیم ترین سهم را در مالکیت سرمایه
اجتماعی احراز کردند ،بیشترین قلمروهای پرسود انباشت را در اختیار گرفتند ،حصه
آنها در کل اضافه ارزشها قابل قیاس با عناصر اقشار دیگر این طبقه نبود .در برنامه
ریزی کار و تولید اجتماعی نقشی انحصاری احراز کردند و باالخره در ساختار قدرت
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سیاسی سرمایهداری از موقعیتی مسلط و ممتاز برخوردار بودند .اینها همه واقعیت دارد
اما با استیالی سراسری سرمایهداری و گسترش بیمهار بازار انباشت سرمایه ،طبقه
سرمایه دار ایران در ابعادی کامالً غول آسا و سرطانی شروع به بالیدن کرد .جمعیت
کثیری سرمایه دار در قلمروهای مختلف صنعت و معدن ،کشاورزی ،داد و ستد کاال،
مدیریت ،مشاوره ،پژوهش و اکتشاف ،امور علمی و دانشگاهی ،برنامه ریزی نظم
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،امنیتی ،نظامی و پلیسی مناسبات بردگی مزدی وارد میدان
شدند که پیش از آن سرمایه دار نبودند .این سخن که با توسعه هر چه بیشتر
سرمایهداری الیههای پائینتر بورژوازی راه زوال میپیمایند ،در اساس خود درست است
اما چگونگی طی این فرایند در مراحل مختلف تکامل تاریخی این نظام و در بخشهای
متفاوت دنیای سرمایه داری ،آهنگ از پیش ساختهای ندارد .گسترش جهش وار
حوزههای انباشت سرمایه به ویژه از سالهای  4۲به بعد ،در همان حال که مالکیتهای
خرد پیشه وری و زراعی سابق را در شهرها و روستاها جمع میکرد ،اما به شمار انبوهی
از مالکان متوسط و کوچک زمین ،صاحبان کارگاههای صنعتی یا قلمرو داد و ستد و
نوع اینها مجال داد تا در راستای نیازهای روز جامعه سرمایه داری ،بساط پیش ریز
سرمایه پهن کنند و بر طول و عرض سرمایههای خود بیافزایند .آمارها میگویند که در
فاصله  44تا  56فقط در حوزه خاص صنعت بالغ بر  7۲۸3پروانه جدید تأسیس کارگاه
صادر شد .از این رقم  ۲33۲واحد صنعتی ،سرمایهای به میزان  ۲۲5میلیارد ریال در
اختیار داشتند ،در حالی که سرمایه متعلق به  4951کارگاه دیگر ،از رقم  116میلیارد
ریال تجاوز نمیکرد .این دادهها نشان می دهند که در کنار هر واحد صنعتی با سرمایه
متوسط  97میلیون ریال ،بیش از چند کارگاه تولیدی با سرمایه متوسط  ۲3میلیون
ریال ایجاد شده بود .پیداست که این ارقام به هیچ وجه بازگوی نسبت واقعی رشد شمار
صنایع بزرگ و کوچک در دوره مذکور نیست .به این دلیل که واحدهای صنعتی
آمارگیری شده در هر دو طیف ،به نوبه خود ،از لحاظ میزان سرمایه ،حدود فعالیت،
شمار کارگران و سایر مشخصات از تفاوتهای زیاد و گاه بسیار فاحش برخوردار بودند.
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به طور مثال میانگین سرمایه  ۲۲۸مؤسسه بزرگ صنعتی از جمع طیف اول به رقم
 ۲50میلیون ریال می رسید ،رقمی که در مورد مابقی مؤسسات همین طیف از 70
میلیون ریال تجاوز نمینمود .روند گسترش انباشت آنچنان که ذاتی تولید سرمایهداری
است در همه قلمروهای دیگر نیز از کشاورزی مدرن گرفته تا معدن ،ساختمان،
حوزههای وسیع استثمار نیروی کار مولد و غیرمولد موسوم به «خدمات» ،تجارت و..
همین وضع را داشت .در همه این حوزه ها ،در کنار سرمایه گذاریهای غول آسای
سرمایه داران خصوصی داخلی و خارجی یا دولتی ،شمار کثیری بنگاهها و مؤسسات
سرمایهداری تحت مالکیت سرمایه داران متوسط و کوچک وارد چرخه بازتولید سرمایه
اجتماعی شد .این تعداد در برخی بخشها مانند داد و ستد یا «خدمات» به ویژه در
شکل مراکز فروش کاال ،مؤسسات حمل و نقل ،شرکتهای مقاطعه کاری ،مدارس
خصوصی ،د اروخانه ها ،مؤسسات پزشکی ،گروههای مهندسین مشاور ،شرکتهای راه
سازی ،هتل و رستوران ،بنگاههای معامالت ملکی ،تولید پوشاک و مؤسسات مشابه،
رشدی بسیار خیره کنندهتر داشت .طبقه سرمایه دار ایران از ورای توسعه روزافزون
تمامی این مراکز کار و تولید شمار نفوس خود را قارچ گونه افزایش داد .از این که
بگذریم سرمایه مشتی اشیاء نیست ،یک رابطه اجتماعی است ،در وجود کارخانه،
تجارتخانه ،پول ،دارائی بانکی ،اموال منقول و غیرمنقول یا ابزار کار و تولید خالصه
نمی گردد ،بلکه تبلور بسط رابطه خرید و فروش نیروی کار در همه وجوه اقتصادی،
سی اسی ،حقوقی ،مدنی ،فرهنگی ،امنیتی ،پلیسی ،نظامی و اجتماعی آن است .سرمایه
دار صرفاً فردی نیست که مالک مستقیم مراکز کار ،اموال ،ابزار یا اشیاء باشد ،بلکه
سرمایه شخصیت یافته است .تعلق طبقاتی و اجتماعی او نه با مالکهای متعارف حقوقی
مالکیت که با مکان وی در سازم ان کار سرمایه داری ،موقعیتش در برنامه ریزی کار و
تولید سرمایه ،حصهای که از حاصل استثمار طبقه کارگر کسب میکند و نقشی که در
اعمال نظم سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی سرمایه بر تودههای کارگر دارد ،تعیین میشود.
رشد سرطانی طبقه سرمایه دار ایران در دوره مورد گفتگو نیز در ازدیاد شمار سرمایه
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داران صنعتی ،بانکدار ،تاجر و مالکان حقوقی دارائیها خالصه نمیشد ،بلکه خیل عظیم
دولتمردان ،مدیران ،مشاوران ،برنامه ریزان ،متفکران عالیجاه ،امرای ارتش ،صاحب
منصبان سیستمهای پلیسی و امنیتی و گردانندگان ماشین قهر و نظم سرمایه،
صدرنشینان حوزههای علمیه و عمله و اکره سرکوب فکری کارگران یا در یک کالم
دست اندرکاران تحمیل مناسبات بردگی مزدی بر طبقه کارگر نیز مصادیق واقعی این
رشد بودند.
 -۲با وقوع کودتای سیاه  ۲۸مرداد  ،3۲مناقشات درون بورژوازی ایران ،در قیاس با
دورههای پیش ،رنگ و رخساری متفاوت به خود گرفت .بخش فوقانی بورژوازی با
حمایت جامع االطراف قطب قدرت غربی سرمایه جهانی و به طور خاص بورژوازی امریکا،
همه محافل اپوزیسیون مدار درون طبقه خود را از مناصب باالی دولتی ،مواضع کلیدی
قدرت ،مراکز حساس برنامه ریزی و پستهای تعیین سرنوشت نظم سیاسی یا سازمان
کار سرمایه ،حتی االمکان به زیر کشید .الیههای میانی و پائین بورژوازی به لحاظ میزان
نسبی سهم در مالکیت سرمایه اجتماعی ،شرائط برتر و سودآورتر تولیدی سرمایه ،قطاع
سهم در کیک اضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقه کارگر و موارد مشابه موقعیتی
دست دوم یافتند .این الیهها مشکل سومی را هم تحمل میکردند ،دیکتاتوری هار یک
پیش شرط الزم بازتولید چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و رمز بقای بردگی مزدی
در اینجا بود .این دیکتاتوری اکنون توسط رقبای فرادست طبقاتی آنها علیه تودههای
کارگر اعمال می شد و برای اینکه به تمام و کمال اعمال شود ،باید آنان نیز برخی
تراشههای هر چند کم آزارش را بر پیکر افت و خیزهای احتمالی اپوزیسیون نمایانه
خود شلیک میدیدند .رویدادهای متعاقب اصالحات ارضی ،دوران طالئی رونق انباشت
و استیالی سراسری سرمایه داری ،وسیع ترین میدان را برای پیش ریز سرمایه ،استثمار
هر چه بربرمنشانهتر تودههای کارگر و رشد غول آسای شمار سرمایه گذاران در اختیار
این اقشار قرار داد اما همزمان موقعیت دست دوم آنها در زمینه میزان سهم سرمایه،
حصه اضافه ارزش ها ،شرائط سودآوری سرمایهها و نقش در قدرت سیاسی را دست
نخورده و همسان سابق باقی گذاشت.
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 -3تندنسهای سیاسی درون طیف الیههای خرد و میانی بورژوازی ،با وقوع کودتا،
شیرازه کار متشکل سیاسی را هم برای چند سال از دست دادند .حزب توده در سطحی
وسیع سرکوب شد .احزاب جبهه ملی فشار بسیار کمتری متحمل شدند ،اما به هر حال
بساط اپوزیسیون پردازی جمع کردند .این جریانات به ویژه گروه دوم ،در فاصله سالهای
 37تا  41به بازسازی دکههای حزبی روی آوردند ،اما موج فزاینده سرکوب بعد از خرداد
 ،4۲بر تمامی تالشهای جماعت نقطه پایان نهاد .در این میان عقب مانده ترین و
کمونیسم ستیزترین بخش این اقشار ،یعنی رویکرد شریعت ساالر بورژوازی از نیمه دوم
دهه  40به بعد با توسل به برخی شگردها و استفاده از امکانات موجود ،دست به کار
شکلهای تازهای از سازماندهی خود شد .بورژوازی دین مدار به رغم ریشه طبقاتی
مشترک ،به لحاظ روی کردهای اجتماعی عیان و نهان درونی اش ،نیروی یکپارچه و
متحدی به حساب نمی آمد ،اما این رویکردها به اقتضای شرائط خاص روز ،در پویه
تکاپوهای تشکل جویانه بر ساحل نوعی جهتگیری نسبتاً همگون لنگر انداختند.
دادههای اجتماعی معینی آنها را به هم وصله ،پینه مینمود .اوالً همگی از موقعیت
دست دوم الیههای طبقاتی متبوع خود در عرصه سهام مالکیت سرمایه اجتماعی و سهم
این سرمایهها از کل اضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقه کارگر ناراضی بودند .ثانیاً
همه آنها از کم نقشی یا بینقشی این الیهها در ساختار قدرت سیاسی و برنامه ریزی
نظم سرمایه رنج میبردند .ثالثاً هجوم بیمهار سرمایههای خارجی و امپریالیستی به
حوزههای انباشت داخلی را تجاوز به حریم خود میدانستند ،در همین راستا
درهمرفتگی عمیق رژیم شاه با دولتهای غربی به ویژه امریکا را نیز سرزنش میکردند.
چهارم و از همه اینها مهم تر ،جملگی کمونیسم ستیز بودند .محافل مذکور در کنار این
مشترکات ،اختالفاتی هم داشتند .خیلی از آنها اهل مبارزه سیاسی نبودند و به رغم
انتقاداتشان به رژیم شاه یا قشر فوقانی طبقه خود و درهمرفتگی این قشر با امپریالیست
ها ،هر گونه پوشش سیاسی تشکلهای متبوع را نفی میکردند ،تندنسی که مورد قبول
سایر عناصر و محافل این طیف نبود .عدهای روحانیت محور بودند ،در حالی که جمعیت
وسیعی کم و بیش ابراز روحانیت گریزی میکردند .بعضاً به فعالیتهای زیرزمینی حتی
چریکی تمایل نشان میدادند ،در حالی که غالباً مخالف جدی این جهتگیریها بودند.
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نیروهای مختلف این طیف در فاصله زمانی مذکور ،وسیع ترین کوششها را برای
سازمانیابی خود به عمل آوردند .تا هر کجا که توانستند کانون تبلیغات اسالمی،
انجمنهای دینی ،مدارس خصوصی مذهبی ،گروههای انتشاراتی ،سازمانهای خیریه،
هیئتهای مبارزه با مسیحیت و بهائیت ،نهادهای امداد ،حسینیه ها ،مساجد ،تکایا و
جمعیتهای متنوع دیگر تأسیس کردند .دامنه فعالیت تشکلها را در پارهای موارد به
اقصی نقاط جامعه گسترش دادند .در بسیاری از شهرها تمامی مدارس متوسطه را از
انجمنهای اسالمی یا جمعیتهای مشابه پر کردند .شبکهای از سازمانها و انجمنها
ایجاد نمودند که هیچ شهر و منطقهای را از پوشش فعالیتهای گمراه کننده و
عوامفریبانه خود بینصیب نمیساخت .گردانندگان اصلی تشکلها را چهرههای رنگارنگ
همین بخش بورژوازی تشکیل میدادند .سرمایه دار صنعتی صاحب کارخانه و کارگاه،
تاجر بازار ،دولتمرد ،رئیس ،معاون ،مدیر ،مشاور یا سرمایه داران صدر بوروکراسی دولتی،
افراد نیروهای مسلح و نهادهای پلیسی ،نظامی و امنیتی رژیم ،دانشگاهیان ،روحانیون
و در یک کالم ،عناصر رستههای مختلف اقشار میانی و پائین بورژوازی در بسیاری از
هیأت رئیسههای جمعیتها همراه و همزانو بودند .یک محور مهم تمرکز فعالیتهای
شبکه را تولید انبوه جعلیات برای آرایش «علمی» ،اجتماعی و به روز کردن خرافههای
دینی تعیین می نمود .رویکردهای درون شبکه بر برآیند مشترکات پایهای طبقاتی و
اختالفات طبیعی درون طبقاتی ،کسر و کمبودهای همدیگر را تکمیل مینمودند.
دان شگاهی و حوزوی ،فقاهتی قرون وسطائی و لیبرال مدرن نما ،اهل سیاست و سیاست
گریز با هم میآمیختند و کاستیهای هم را جرح و تعدیل میکردند .به طور مثال
روحانی متهم به علم گریزی ،نوشتههای بازرگان را ساز و کار رونق بازار وعظ خود
میکرد ،دانشگاهی ممهور به مهر «غرب زدگی» پیش نماز مسجد را وثیقه استقبال اهل
مسجد از حرف هایش میساخت .جامعه شناس روحانیت گریز نوع شریعتی فتوای
مدرنیزاسیون والیت و امامت میبافت ،مرجع تقلید علم ستیز مدفون در گورستانهای
قرون وسطی محصول توهم بافی نوپردازان دینی را درو مینمود .عدهای شکار تمایالت
پاره وار چپ را نشانه میگرفتند و عدهای شکارشدگان را غسل تعمید اسالمی میدادند.
معجون تقلبی گمراهساز و زهرآگین حاصل از همه این بده و بستانها ابراز وجود
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استخواندار این بخش بورژوازی در عرصه معادالت اجتماعی روز بود .بخشی که از ورای
این ساخت و سازها اوالً .راه را برای میدانداری سیاسی خود در دورههای بعد هموار
مینمود و ثانیاً در همان گامهای اول نیز متناسب با وزن سرمایه و ظرفیت شبکه پردازی
اجتماعی اش ،کفه تأثیرگذاری خود بر سیر حوادث روز را سنگین میساخت.
رژیم شاه و دستگاه اختاپوسی ساواک ،از سیر تا پیاز همه فعالیتهای این شبکه گسترده
به اندازه کافی اطالع داشت ،در رابطه با آن چند هدف را دنبال میکرد و برای تحقق
آنچه میخواست شیوههای حسابشدهای را به کار میبست .کمونیسم ستیزی حتی رفع
خطر کمونیسم اردوگاهی در صدر این هدفها قرار داشت .شاه و امپریالیستهای
امریکائی سایه بروز هر بارقه « چپ» را در هر شکل ولو در هیأت تمام عیار بورژوائی
نوع حزب توده ای ،به تیر می زدند و برای جلوگیری از خطر نفوذ کمونیسم در جنبش
کارگری ایران به هر ترفند و هر ساز و کاری دخیل میبستند .کمک به گسترش فعالیت
این بخش بورژوازی در زیر بیرق ارتجاع اسالمی با برخی پیرایههای جعلی اپوزیسیون
نمایانه نیز یکی از همین ترفندها بود .از منظر رژیم ،شبکه سراسری جنب و جوش این
جماعت نقش مردابی را بازی میکرد که خیل وسیع افراد و نیروهای دارای تمایالت
رژیم ستیزانه از طبقات مختلف اجتماعی را در خود غرق میساخت و از همین طریق
راه پیوند آنها به جنبش کارگری ،کمونیسم و قطب طبقاتی پیکار ضد سرمایهداری را
مین گذاری می کرد .رژیم شاه و شرکای امریکائی اش اشکال مختلف افت و خیزهای
مذهبی را به اعتبار ظرفیت کمونیسم ستیزانه و بنمایه سرکش ارتجاعی ،کاپیتالیستی
آنها جزء الیتجزائی از مفصلبندی استراتژی خود برای ماندگاری سرمایهداری میدیدند.
بر همین اساس از همان روزهای بعد از کودتای  ۲۸مرداد برای هموارسازی راه توسعه
این فعالیتها با رعایت تمامی کنترلهای الزم ،برنامه ریزی و تالش مینمودند .ساواک
در همان حال که هزاران محصل دبیرستانی یا دانشگاهی را به طور مثال به جرم خواندن
یا حتی نگهداری کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی راهی زندان میساخت یا از
درس و مدرسه باز میداشت ،به خیل بسیار انبوه سخنرانان دانشگاهی ،روحانی ،بازاری
و کارخانه دار این مجامع به اندازه کافی فرصت و امکان میداد ،تا برای خویش موقعیت
اپوزیسیونی کسب نمایند و اعتبار ضد رژیمی جعل کنند .دقیقتر بگوئیم یک محور مهم

46

قیام بهمن و بورژوازی درنده اسالمی

سیاستهای رژیم آن بود که از جمعیتها و محافل این بخش بورژوازی اپوزیسیون
جاذبه دار کمونیسم ستیز مذهب مدار بسازد و در گذار نیل به این هدف اگر مخاطراتی
هم پیش آید آرام و بیغرامت حل و فصل نماید .با شروع دهه  50و آوازه میدانداری
دو سازمان بزرگ چریکی ،در عرصه حیات سیاسی جامعه ،به ویژه پس از آگاهی رژیم
از تحوالت درونی سازمان مجاهدین خلق و کمونیست شدن اکثریت غالب اعضای
سازمان ،وحشت رژیم از چپ و خطر بالندگی کمونیسم در جنبش کارگری بسیار بیش
از پیش شد .در همین راستا تقالی قدرت سیاسی روز بورژوازی برای سنگین سازی
کفه اپوزیسیون نمائی ارتجاع دینی بورژوازی نیز افزونتر گردید.
 -4با حل کاپیتالیستی مسأله ارضی ،طبقه کارگر ایران یکی از دو طبقه اساسی جامعه
شد .شمار تودههای کارگربسیار برق آسا تا چند برابر دهه  30افزایش یافت .جنبش
کارگری اگر چه در فاصله میان کودتا تا آغاز دهه  50به رغم تمامی فشار سهمگین
سرکوب باز هم شکلهای مختلف مبارزه خود را ادامه داد ،اما از این سال به بعد بود که
وارد یکی از حساس ترین دورههای تاریخی کارزار گردید .شمار اعتصابات کارگری در
مراکز مختلف کار و تولید ،به ویژه از  5۲به بعد ،به صورت بسیار خیره کنندهای افزایش
یافت .باال رفتن جهش وار میزان اضافه ارزشهای نفتی و ورود همزمان و سیل آسای
سرمایههای خارجی ،رونق بازار انباشت را حتی در قیاس با دوره پیش ابعاد تازهای
بخشید .سرمایهداری ایران برای اولین بار و آخرین بار یک دوره اشتغال کامل را به
آزمون ایستاد .طبقه کارگر کوشید تا از وضعیت روز برای تحقق برخی خواستههای اولیه
معیشتی خود بهره جوید .موج اعتصابات به طور پیگیر قدرت و دامنه افزونتری مییافت.
کارگران با اتکاء به قدرت خود خواستار افزایش بهای نیروی کار میشدند و بورژوازی
برای اجتناب از خطر تحمل تعطیل چرخه تولید سود ،به پارهای از خواستها تن میداد.
پیروزی اعتصابات میزان اعتماد به نفس ،احساس قدرت و فرایند رجوع به قدرت پیکار
جمعی را در کارگران باال میبرد و کفه توازن قوای آنها در مقابل طبقه سرمایه دار را
سنگین میساخت .از سال  54به بعد ،دامنه خیزشها و مبارزات تودههای کارگر ،مرز
کارخانهها و مراکز کار را در هم شکست ،مناطق حاشیه شهرهای بزرگ را تسخیر کرد.
کارگران برای دستیابی به سرپناه ،یک جنگ تمام عیار را در مناطق خارج محدوده
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تهران و سایز شهرهای بزرگ کشور علیه دولت بورژوازی آغاز کردند و پیش بردند.
جنبش کارگری هیچ سازماندهی نداشت .سطح آگاهی کارگران نازل بود .جنب و جوش
سیاسی خاصی در کارخانهها و اجتماعات کارگری مشاهده نمیشد .هیچ حزب و گروه
سیاسی از هیچ میزان نف وذ و اعتبار در میان هیچ تعداد کارگر برخوردار نبود .با همه
اینها جنبش کارگری بسیار استوار ،توش و توان سرمایه ستیزی خودانگیخته خود را به
نمایش مینهاد و ماشین قهر و قدرت سرکوب بورژوازی را به چالش میکشید.
اعتصابات موج وار کارگران در همه کارخانه ها ،در طول سالهای  5۲تا  55و جنبش
شعله ور سرپناه خواهی آنها در حاشیه شهرها ،رژیم سلطنتی سرمایه ،شرکا و حامیان
امپریالیست رژیم و قشر فوقانی طبقه بورژوازی ایران را سخت به وحشت انداخت .آنچه
روی میداد در تاریخ جامعه ایران سابقه نداشت و پدیده تازهای به حساب میآمد .طبقه
کارگر تمامی محاسبات بورژوازی و شرکای غربی اش را بر هم میریخت .جنگی
سراسری برای دستیابی به سطح معینی از زندگی ،هر چند نازل ،آغاز کرده بود .جنگی
که در هر گام پیروزی خود شالوده شبه رایگان بودن بهای نیروی کار را تهدید به ریزش
میکرد و در همین راستا یک پیش شرط اساسی بازتولید چرخه ارزش افزائی سرمایه
اجتماعی ایران را به زیر پتک میکشید .الیههای باالی بورژوازی و شریکان امپریالیست
راه چاره می جستند و برای حل مشکل ،رژیم شاه را زیر فشار قرار دادند .همگی قبول
داشتند که صرف سرکوب پاسخگو نیست و زیر فشار این جمعبست بود که ساواک را
مأمور طراحی و اجرای سیاست سندیکاسازی در کارخانهها و مراکز تولید و کار کردند.
سیاستی که سترون متولد میشد و در همان لحظه تولد راهی گورستان بود.
 -5شکل گیری و استخوانبندی دو سازمان بزرگ چریکی در نیمه دوم دهه  40و اهتمام
آنها به شروع عملیات مسلحانه در ماههای پایانی این دهه و آغاز دهه بعد ،اگر چه با
هیچ استقبال چشمگیر جنبش کارگری رو به رو نشد و طبیعتاً نیز نمیتوانست بشود،
اما به ویژه در ابتدای کار ،پایه محاسبات رژیم شاه و شرکای داخلی و خارجی اش در
امر اعتماد به جزیره ثبات سرمایهداری را تا حدود زیادی لرزاند .رژیم و امپریالیستهای
حامی ،خطر توده گیر شدن خیزش چریکی و توسعه اجتماعی آن را بسیار جدی گرفتند
و برای مقابله با این خطر از هیچ برنامه ریزی ،هزینه سازی و ترفندی دریغ نورزیدند.
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این محاسبات یا احساس این مخاطرات البته به زودی دستخوش تغییر شد .مبارزه
مسلحانه پیشتاز سریعتر از آنچه بورژوازی تصور میکرد فروماندگی خود از هر میزان
اثرگذاری وسیع در میان تودههای کارگر را ظاهر کرد اما این فقط یک رویه ماجرا را
تشکیل میداد .رویه دیگرش تأثیرگذاری نسبتاً گسترده سازمانهای چریکی در دامن
زدن تمایالت رژیم ست یزانه برخی اقشار اجتماعی در یک سوی و به هم ریختن دائره
حساب و کتابهای بخش میانی و کوچک طبقه سرمایه دار در سوی دیگر بود .این بخش
بورژوازی ،به ویژه پس از تحوالت درونی سازمان مجاهدین خلق ،از پارهای جهات دچار
هراس شد .همسان رژیم و قشر فوقانی طبقه اش از خطر نفوذ کمونیسم در جنبش
کارگری به وحشت افتاد ،در درون شبکهها و محافل روزش شبح همین خطر را به تماشا
ایستاد و با چشم باز مشاهده کرد که افرادی از خانوادههای کارگری همراه با عناصری
از طبقه خود وی ،یا روی به سازمانهای چریکی مینهند و یا پیوستن به جنبش چریکی
و حمایت از مبارزه مسلحانه پیشتاز را تبلیغ میکنند .رعب و هراس از خطر میدانداری
کمونیسم در جامعه ،به اعتبار جادبه احتمالی پیکار چریکی آنها ،بسیاری از سردمداران
روحانی ،بازاری و دانشگاهی شبکهها و محافل دینی را بر آن داشت تا در سالهای
نخست ابراز موجودیت « مجاهدین خلق» ،خود را همراه و حامی این سازمان جلوه
دهند!! و در سالهای بعد به فکر حمایت از شکل گیری هستههای کاریکاتوری و کاغذی
چریکی افتند.
 -6بورژوازی و قدرت سیاسی روزش در پیچ و خم یافتن راه برای مقابله با جنبش
کارگری و رفع خطر سرکش این جنبش از سر بهای شبه رایگان نیروی کار چرخ
می خوردند که تندباد بحران اقتصادی با مهابت تمام از راه رسید .سفینه رونق سرمایه
به گل نشست و شط پرخروش سودها از طغیان باز ایستاد .خطر ،بسیار سهمگین تر،
بالفعلتر و رعب آورتر شد .رژیم از همه سو زیر فشار قرار گرفت .قطب قدرت غربی
سرمایه و بیش از همه بورژوازی امریکا ،با سراسیمگی کامل چشم به اوضاع دوخت.
سرمایهداری ایران یک حوزه مهم تولید و پمپاژ اضافه ارزش به چرخه ارزش افزائی
سرمایههای این قطب به ویژه سرمایههای امریکائی را تعیین میکرد ،اما اهمیت این
جزء سرمایه جهانی ( ایران) فقط در این حد خالصه نمیگردید .رژیم شاه ستاد واقعی
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حضور و قدرت دولت امریکا در منطقه خلیج ،خاورمیانه و آسیای وسطی بود و دفاع از
آن جزء الیتجزائی از استراتژی بین المللی بورژوازی ایاالت متحده به حساب میآمد.
موقعیت بسیار ویژه ژئوپولتیکی کشور اهمیت مسأله را دو چندان میکرد .ایران 1600
کیلومتر با «شوروی» آن روز مرز مشترک داشت و هر خطر دامنگیر سرمایهداری این
نقطه ،نقش لرزشی در ارکان قدرت قطب غربی سرمایه را بازی مینمود .مؤلفههای
متعدد دیگری از جمله موقعیت ایران به عنوان یک کشور کامالً مهم صادر کننده نفت
در دنیا ،مسلط بر یکی از حساس ترین آبراههای بین المللی و دارای عظیم ترین ذخانر
انرژی فسیلی هر کدام بر اهمیت موضوع میافزودند .سرمایهداری ایران با داشتن چنین
موقعیت و نقشی اینک حالت یک کشتی بادبان شکسته اسیر طوفان ،ورشکستگی و
سردرگمی کامل سکانداران و موج طغیان سرنشینان را پیدا میکرد .تودههای وسیع
طبقه کارگر به دنبال اعتصابات موفق چند ساله ،دست به کار ادامه مبارزه و چشم به
راه حصول موفقیتهای بعدی بودند .تندباد بحران لحظه به لحظه با قدرت افزونتر بر
چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی میکوبید و کل توان بورژوازی برای کمترین پاسخ به
مطالبات روز طبقه کارگر را میفرسود و به زوال میکشاند .نظام سرمایهداری در اینجا
هیچ کدام از ساز و کارهای متعارف معجزه گر رهائی از خطر بحران و خیزشهای
اجتماعی را در اختیار نداشت ،اتحادیه کارگری ،جامعه مدنی ،حکومت قانون و
دموکراسی این فرشتههای زمینی نجات سرمایه از مهلکه ها ،همه و همه غائب بودند.
مجرد سرکوب نیز با همه قدرت ساحره خود بساط عجز پهن میکرد .موج خطر ،با
مهابت تمام ،به پیش می تاخت و سفینه بانان هستی سرمایه برای یافتن چاره کار،
تمامی آرشیو تجربه ها ،بشرستیزی ها ،ترفندبازی ها ،کودتاگریها و جنایتهای خود
را زیر و رو مینمودند تا شاید روزنهای به سوی فرار از بن بست بیابند.
امپریالیستهای امریکائی غرق در خیالبافی از شاه خواستند تا برای گریز از خطر شورش
قهرآلود سراسری تودههای عاصی ،در سقف و جدار دیکتاتوری فراگیر حاکم روزنه هائی
پدید آرد .شاه و نزدیکانش توافقی با این پیشنهاد نشان نمیدادند ،زیرا برخالف حامیان
امریکائی خود ،به سترونی این ساز و کار یقین کامل داشتند .آنها میدانستند که در
سرمایهداری ایران و جوامع مشابه ،نقطه پایان تأثیر موج سرکوب ها ،لحظه قطعی شدن
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وقوع انفجار است و گشایش هیچ سوپاپی هیچ کمکی به تعویق احتراق نمیکند .رژیم
برای چند صباحی اجرای توصیههای دولت وقت ایاالت متحده را به تأخیر انداخت اما
خود نیز فاقد هر گونه راه چاره بود و در ورطه سردرگمی چرخ میخورد .نه عزل و نصب
دولت ها ،نه سندیکاسازی ها ،نه فتوحات پر سر و صدای زمینگیر ساختن دو سازمان
بزرگ چریکی ،نه کمک به معماران بورژوازی میانی و خرد برای حفاری باتالقهای عفونی
دینی ضد کمونیستی بر سر راه جوانان خانوادههای کارگری ،نه جار و جنجال « پنجمین
ارتش جهان»!! نه ماشین کم نظیر پلیسی ساواک ،نه « دروازه تمدن بزرگ»!! نه
حمایتهای بدون هیچ دریغ امپریالیستهای امریکائی و نه هیچ ساز و برگ و سالح دیگر
برای عبور بدون خسارتهای سهمگین از ورطه طوفان بحران و خطر خیزش سراسری
کفاف نمیداد.
 - 7پویه اوضاع چنین بود و رژیم و شرکای داخلی و خارجی اش درگیر این شرائط
بودند که اپوزیسیون لیبرال بورژوازی با طمأنینه و تردید ،اندک اندک ،آماده خروج از
آشیانه امن چند ساله شد و اینجا و آنجا بساط عریضه نگاری پهن کرد .بازماندگان جبهه
ملی دوم و طیف نویسندگان و شاعران ،فرصت را برای تکدی « فضای باز سیاسی»
غنیمت دیدند ،آنها چیز زیادی نمیخواستند .جای پائی برای کسب و کار در ساختار
نظم سرمایه و تریبونی برای بیان تمنیات اجتماعی ،مدنی ،فرهنگی و سیاسی در سیطره
حاکمیت رژیم شاهنشاهی سرمایهداری کل انتظارشان را تعیین میکرد .اپوزیسیون
لیبرال بورژوازی مشغول تنظیم عریضهها و ترتیب شبهای شعر بود که رقبای شریعت
ساالر و فقاهت مدار آنها ب رای بهره گیری حداکثر از اوضاع ،تاراج همه فرصت ها،
آزمون بخت در پهنه معادالت اجتماعی روز ،چالش قدرت سیاسی حاکم ،تار و مار
نمودن همه رویکردهای سیاسی و طبقاتی موجود و مهمتر از هر چیز ،تسویه حساب
فاشیستی با جنبش کارگری و کمونیسم طبقه کارگر شروع به آراستن قوا نمودند.
پیشتر در باره بورژوازی دین ساالر ،چگونگی فعالیتهایش ،شیوههای کار و راهبردها و
جهتگیریهایش ،کانون آفرینی ها ،انجمن پردازیها ،مدرسه سازیها و شبکه بافیهایش،
ترکیب نیروها و فعالینش ،امکانات عظیم مالی و ساز و کارهایش تا حدودی صحبت
شد .این بخش بورژوازی اینک با بسیج همه توانائیها و نیروها آماده تأثیرگذاری بر
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اوضاع میشد .تظاهرات  19دیماه سال  56شهر قم ،نقطه آغاز شبیخون نقشه مند،
سازمان یافته و برنامه ریزی شبکه سراسری این طیف بورژوازی برای بازی قدرت بود.
سرکردگان معمم و مکال ،دانشگاهی و بازاری ،کارخانه دار و تاجر ،صدرنشین بوروکراسی
دولتی یا کنفدراسیون چی خارج کشوری این طیف ،همه و همه دست در دست هم
برای بیشترین بهره برداریها از فرصتهای فراهم شده روز شروع به تالش ،دسیسه
چینی ،تهیه نقشههای کار و مقدم بر هر چیز ،سازماندهی وسیع فاشیستی توده
عاصی لومپن پرولتاریا ،برای تحکیم پایههای اقتدار و پیشبرد اهداف خود کردند .تمرکز
کوششها در وهله نخست بر این بود که شبکه قدرت بورژوازی فقاهت مدار ،به صورت
یک نیروی سیاسی غیرقابل اغماض در سطح جامعه ابراز وجود کند .گامهای بعدی را
توطئه برای گرفتن میدان از دست جنبش کارگری ،قلع و قمع نیروهای چپ ،انحالل
قدرت پیکار و طغیان تودههای کارگر در باتالق انتظارات و اهداف ارتجاعی طیف طبقاتی
خود ،تعیین حدود و ثغور همراهی با شرکای طبقاتی داخلی و تدارک داد و ستد با
محافل امپریالیستی بورژوازی تشکیل میداد.
 -۸جنبش کارگری ایران تنها نیروی واقعی سلسله جنبان سیر رویدادهای روز تا آستانه
خروج زاغان لیبرال قانونساالر و شب پرگان جانی مردارخوار فقاهت مدار ارتجاع
بورژوازی از دکههای کسب و کار سیاسی بود .تودههای کارگر بودند که با امواج پی در
پی و بسیار کوبنده مبارزات چند ساله ،از اعتصابات گسترده درون کارخانهها گرفته تا
جنگ و گریز حاشیه شهرها ،چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و ماشین قهر قدرت
سرمایهداری را به ورطه هن و هن سوق داده بودند .این جنبش اما به گونه بسیار رقت
باری آسیب پذیر ،متشتت ،بدون هیچ سطح سازمانیابی ،بیافق و به ویژه فاقد هر میزان
جهتگیری آگاه سوسیالیستی ضد کار مزدی بود .جنبش کارگری ایران از لحظه ظهور
تا آن روز در مقاطع مختلف تاریخی و در پیچ و خم تالطمات سیاسی ،از درون و برون،
میان دو لبه تیز قیچی تعرض بورژوازی ،سرکوب فیزیکی و فکری سرمایه در یک سوی
و برهوت آفرینی احزاب و محافل چپ پروروس ،پروچینی و همانندان در سوی دیگر،
به اندازه کافی آش و الش شده بود .آثار مخرب بیراهههای سیاسی بدفرجام و تمام عیار
سرمایه مدار حزب کمونیست ابوابجمعی کمینترن ،حزب منحط توده و بعدها ناسیونال
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چپ آمیخته اردوگاهی ،چینی چریکی یا محافل مشابه بر ظرفیت پیکار ضد سرمایهداری
طبقه کارگر ،هیچ کمتر از زخمهای کشنده سرکوبها و حمام خونهای رژیم درنده
سلطنتی سرمایه نبود .جنبش کارگری دهه  50خورشیدی با اهرم قدرت سرمایه ستیزی
خودانگیخته طبقاتی خود و مبارزات چند ساله اش نقشی سترگ در اختالل پویه
بازتولید سرمایه ،مستولی کردن رعب و وحشت بر رژیم سلطنتی سرمایه و حامیان
امپریالیستش و باالخره ظهور شرائط اعتالی سیاسی  56به بعد بازی کرد اما از اینجا به
بعد موقعیت یک نیروی کامالً زمینگیر را پیدا میکرد .میدانداری از این به بعدش ،در
گرو رویکرد وی به سازمانیابی سراسری شورائی ضد کار مزدی ،پیوند زدن همه اشکال
اعتراض علیه بیحقوقیها و ستمکشیها به محور واقعی جنگ با نظام بردگی مزدی،
طرد و رسواسازی کل اپوزیسیونهای بورژوازی ،تعرض به پایههای هستی سرمایه،
تدارک تسخیر مراکز کار و تولید ،سرنگونی طلبی ضد سرمایهداری و آماده ساختن
تودههای طبقه اش برای جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی لغو کار مزدی قرار داشت.
طبقه کارگر ایران در هیچ لحظه گذشته خود ،حتی در هیچ لحظه تاریخ قرن بیستم
جنبش جهانی طبقه خویش چنین تجربهای به یاد نداشت .سندیکاسازی ،حزب آفرینی،
بسیج شدن به فرمان کمیته مرکزی حزب ،جنگیدن در رکاب قهرمانان حزبی ،پرتاب
حزب به عرش قدرت سیاسی و در یک کالم ایفای نقش پیاده نظام برای حزب باالی
سر خود تنها درسی بود که در طول آن قرن از احزاب و محافل موسوم به چپ آموخته
بود .این جنبش به دنبال یک تاریخ طوالنی تحمل کشتار و قهر سرمایه ،سرکوب شعور
و مهندسی افکار توسط بخشهای مختلف بورژوازی و آموزشهای احزاب و محافل
لنینی پرچمدار سرمایهداری دولتی با باندرول کمونیسم ،قادر به ایفای چنان نقشی نبود
و به همین دلیل میدان را میباخت .دقیقتر بگوئیم ،طبقه کارگر ایران با جنبش
خودانگیخته سرمایه ستیز وسیع خود در سالهای پیش ،آمادگی کاملش برای گزینش
این ریل مبارزه و رفتن این راه را به نمایش نهاد اما چرخیدن سرمایه ستیزی خودپوی
وی بر ریل جنبش آگاه ضد سرمایه داری ،حضور فعال چنین رویکردی را در ژرفنای
زندگی روزش نیاز داشت .رویکردی که زیر فشار همه عوامل پیش گفته در موقعیتی
زمینگیر به سر میبرد و در عرصه معادالت اجتماعی و مبارزه طبقاتی غائب بود.
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 -9شرائط باال با همه مؤلفه هایش بانگ میزد که طیف بورژوازی شریعت ساالر تنها
برنده رویدادهای روز خواهد بود .بحران سرمایهداری با تمامی قدرت میتوفید ،رژیم
شاه در ورطه استیصال کامل غوطه میخورد .جامعه که از دیرباز آبستن انفجار بود اینک
طغیان سراسری تودههای عاصی را شاهد میشد .سرکوب همچنان دستور کار بود اما
در سترونی کاربردش هم تردیدی وجود نداشت .امپریالیستها تمامی اعتماد خود به
کارائی رژیم را از دست میهشتند و جستجوی بدیل مطلوبش را آغاز میکردند .محافل
لیبرال نمای بورژوازی قادر به جابجائی شاخ ملخی نبودند ،زیرا هیچ پایگاهی ،شبکه ای،
تشکلی یا هیچ نفوذ تودهای نداشتند ،از این گذشته رخسارههای انفجار قهر توده عاصی،
کل بار و بنه فضای باز سیاسی و حکومت قانون آنها را « هباءً مُنبَثا» میکرد .در مورد
جن بش کارگری و چپ نیز به اندازه الزم گفتیم .در این میان تنها نیروئی که باقی
می ماند همان طیف بورژوازی شریعت ساالر بود .این بخش ارتجاع بورژوازی بر عکس
سایرین همه چیز داشت .شبکههای وسیع نفوذ اجتماعی ،انجمنهای در هم تنیده
سراسری ،پول کافی ،تریبونهای همه جا فعال و پرصدا ،حمایت استیصال آمیز همه
اپوزیسیونهای لیبرال بورژوازی از خود ،حمایت قطب شرقی سرمایهداری جهانی،
مزدورمنشی و نوکرصفتی بسیار چندش بار حزب توده و طیف تودهای در مقابل خویش
و از همه اینها مهمتر ذخائر سرشار و کم زوال توهم جمعیتهای ناراضی ،همه و همه
به اندازه کافی در چنته اش سنگینی میکرد .این طیف ارتجاع بورژوازی در طول سالیان
پیش مستقل از اینکه چه میزان میدانست یا نمیدانست برای ایفای نقش در چنین
روزی کارهای فراوان انجام داده بود .رژیم شاه نیز در کازرار وحشیانه ضد کمونیستی
خود ،بدون وقوف به ابعاد مختلف فرجام کارش ،تا هر کجا که به فکرش خطور مینمود
تقویت پایههای قدرت آنها را دنبال کرده بود.
اوضاع به عقب باز نمیگشت .امپریالیستهای غربی و در رأس آنها امریکا ،رژیم شاه را
رفتنی میدیدند و تالش برای بقایش را کوبیدن آب در هاون مییافتند .این البته فقط
یک روی سکه بود ،روی دیگرش نیز خواندنی و گفتنی است .واقعیت این است که
بورژوازی امریکا در چهارچوب محاسبات روز خود و بدون توجه به آخر و عاقبت کار،
عروج بورژوازی شریعت ساالر به عرش قدرت سیاسی را تا حدود زیادی استقبال میکرد.
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از منظر حاکمان امریکا ،این بخش بورژوازی اوالً کوه توهم تودههای عاصی را پشتوانه
اقتدار خود داشت و ثانیاً تنها بخشی بود که میتوانست رسالت حمام خون جنبش
کارگری ،رفع خطر این جنبش از سر سرمایه ،کمونیسم ستیزی و کمونیست کشی را
به احسن وجه به دوش کشد .طنز تاریخ است که حرص و جوش محو کمونیسم ،گاه
بورژوازی را تا مرز دفن در گورستان جهل ،حتی جهل به منافع چند گام آنسوتر خود
پیش میراند .رژیم شاه سالیان دراز طیف ارتجاع دین مدار بورژوازی را بال و پر داد تا
داد خود از کمونیسم و رویکرد کمونیستی طبقه کارگر بستاند و اینک امپریالیست هائی
امریکائی باز هم زیر موج طغیان همان کمونیسم ستیزی دست بیعت به سوی نمایندگان
همان طیف دراز می کردند .بورژوازی ایاالت متحده و شرکای غربی صد البته که حضور
دار و دسته نهضت آزادی ،جبهه ملی و محافل لیبرال نمای طبقه سرمایه دار ایران را
نیز وثیقه رفع نقص و ترمیم کسر و کمبودهای قدرت سیاسی جدید میدیدند .در
محاسبات آنها قرار بود .طیف نخست عهده دار اشتعال کورههای آدم سوزی برای
خاکستر ساختن جنبش کارگری و کمونیستها و تضمین امنیت و ثبات سیاسی سرمایه
باشد و جماعت دوم نظم تولید و شروط سودآوری حداکثر سرمایهها را برنامه ریزی
کنند .بورژوازی دین مدار با اغتنام همه فرصتها آستانه قدرت را دق الباب کرد .در
طول سال  57همه جا وجود اختاپوسی خود را بر سینه جنبش جاری تودههای کارگر
در کارخانهها و خیابانها و روستاها سنگین ساخت .دیکتاتوری هار رژیم سلطنتی موج
تظاهرات کارگران در شهرها را به گلوله میبست ،درست در همان حال دیکتاتوری
بربرمنش و درنده و هار این طیف بورژوازی نیز نفس هر اعتراض ضد سرمایهداری و هر
جهتگیری کمونیستی کارگران در دل خیزش سراسری را بمباران میکرد .همه جا و در
وجب به وجب این جنبش فریاد مطالبات و انتظارات کارگران را جاروب مینمود تا به
جای آن فرش شعارهای شوم و بشرستیزانه « حزب فقط حزب اهلل» را پهن کند .قیام
بیست و دوم بهمن  57در دل چنین فضائی رژیم هار شاهنشاهی سرمایه را به زیر
کشید و همزمان هولوکاست ساالرترین ،جنایتکارترین و درنده ترین بخش ارتجاع
بورژوازی را بر جای وی نشاند.
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 -10آخرین و مهم ترین نکته در رابطه با قیام بهمن  ،57درسی است که طبقه کارگر
ایران و جهان میتواند و باید از این رویداد بیاموزد .درسها بسیارند و هر کسی یا
رویکردی از منظر خویش آنها را میکاود و مطرح میسازد .صدر و ذیل گفتههای طیف
احزاب و محافل چپ تا امروز این است که انقالب شکست خورد زیرا طبقه کارگر حزب
نداشت!! تودههای کارگر متشکل نبودند!! سطح آگاهی و شناخت کارگران نازل بود.
رژیم هار شاهنشاهی با تمامی قوا راه نفوذ کمونیستها در جنبش کارگری را سد ساخته
بود .از این طیف که بگذریم دیگران نیز مطالبی به هم بافته اند و دلیل هائی ردیف
نموده اند!! جار و جنجال در باره « عقب افتادگی جامعه»!! رشد ناکافی سرمایه داری!!
بینقشی جنبش کارگری!! توهمات مذهبی تودههای کارگر!! و حمایت آنها از ارتجاع
مذهبی یا نوع اینها لیست دالیل این جماعت را پر میکند .واقعیت این است که کل
استدالل هر دو طیف یاوه بافی محض است .مشکل طبقه کارگر ایران و علل شکست
جنبش کارگری در سال  ، 57نه غیبت حزب کمونیست ،نه فقدان سازمانیابی کارگری
مورد نظر منتقدین ،نه نفوذ اندک کمونیستها در جنبش کارگری ،نه سدسازی رژیم
شاه بر سر راه رفتن چپ به میان توده کارگر در سالهای قبل و نه هیچ علت مشابه دیگر
بود .پیش کشیدن مباحثی مانند « عقب افتادگی جامعه»!! «رشد ناکافی سرمایه
داری»!! « ،بینقشی جنبش کارگری»!! ،باورهای دینی کارگران»!! و نوع اینها نیز فقط
و فقط عقب ماندگی واقعی فکری ،رشد ناقص شعور ،مسخ شدگی و جهالت گریزناپذیر
تاریخی و طبقاتی مطرح کنندگان این دلیل ها!! را به نمایش میگذارد .قرن بیستم در
بند بند خود شاهد شکست جنبش کارگری کشورها بوده است .طبقه کارگر غالب این
ممالک کمبود حزب نداشته اند ،بعضاً احزاب چنان مقتدری در باالی سرشان بوده است
که پس از تسخیر قدرت زمین و زمان را بر سر کارگران خراب کرده اند!! شاید گفته
شود که حزبهای ناب لنینی نبوده اند!! اما مشکل آنست که حزب ویژه خود لنین پایه
گذار همه برهوت رفتن ها ،سرمایه مداریها و شکستها بود .در مورد تأثیر بیتشکیالتی
بر پویه شکست ها ،جای شکی نیست اما سؤال این است که کدام تشکل ،یا سازمانیابی
کدام جنبش را میگوئیم .نیرومندترین اتحادیههای کارگری نه فقط ظرف هیچ میزان
اعمال قدرت طبقه کارگر علیه سرمایهداری نیستند که کامالً بالعکس ساز و برگ
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سالخی این قدرت به نفع بورژوازی میباشند .طول و عرض نفوذ کمونیستها در جنبش
کارگری نیز هیچ نشانی از هیچ میزان ضعف یا اقتدار صف پیکار کارگران علیه سرمایه
نمیدهد .دیکتاتوریها به طور قطع سد راهند اما کارگران زیر فشار قهر درنده ترین
دیکتاتوری هم پیکار میکنند ،هیچ کدام این مؤلفهها هیچ چیز را روشن نمیکنند.
شکست جنبش کارگری ایران در سال  57و شکستهای متعدد کارگران دنیا در طول
قرن بیستم قابل ارجاع به این عوامل نیستند .برای اینکه تودههای کارگر اسیر شکست
نشوند ،باید قدرت پیکار واقعی ضد کار مزدی خود را به صف کنند .این کار در گرو
جمع کردن بساط حزب بازی ،اتحادیه آفرینی و عزم جزم برای سازمانیابی شورائی آگاه
ضد کار مزدی شمار هر چه کثیرتر و عظیمتر آحاد تودههای کارگر است .کارگرانی که
در این شوراها سر بیدار طبقاتی خود را باز یابند .کالبدشکافی مارکسی عینیت
سرمایهداری را شعور بیدار طبقاتی خود کنند ،مبارزه روز برای خواستهای جاری را
حلقه زنجیر سراسری تعرض به شالوده هستی سرمایهداری سازند .جنگ علیه تبعیض
جنسی ،علیه کار کودک ،علیه جنگ افروزی ،علیه آلودگی محیط زیست ،علیه
دیکتاتوری و خفقان و سلب آزادیها ،علیه فقر و گرسنگی و بیبهداشتی و بیآموزشی و
بی داروئی ،جنگ علیه همه اینها را جنگ آگاه مستقیم علیه بردگی مزدی کنند.
تودههای کارگر نیازمند سازمانیابی شورائی سراسری ضد کار مزدی هستند .شوراهائی
که سنگر جنگ روز ،محل آموزش ،مرکز تدارک آمادگی برای سرنگونی بورژوازی و
جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی لغو کار مزدی باشد .جنبش کارگری سال  57ایران
و جنبش کارگری قرن بیستم در نقطه نقطه دنیا شکست خورد زیرا فاقد چنین
سازمانیابی شورائی بود و برای اینکه زنجیره شکستها از هم بگسلد باید در هر کجا و
هر زمان دست به کار گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای متشکل ساختن شورائی آگاه
ضد سرمایهداری تودههای وسیع طبقه کارگر شد.
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احزاب چپ قرن بیستمی حتی رادیکال ترین آنها ،در هیچ یک از وجوه هستی خویش،
میراث دار ماتریالیسم انقالبی و آموزشهای مارکسی مبارزه طبقاتی نبوده اند و نیستند،
اما این بیگانگی زمانی که به روایت آگاهی یا اندیشه ضد سرمایهداری پرولتاریا میرسد،
بعد ضخیم تری به خود میگیرد .ترجیع بند رایج تحلیلها و نظرات چپ در این گذر
آنست که آگاهی طبقاتی پرولتاریا همان علم مبارزه طبقاتی است .این تعریف ،ظاهری
موجه دارد و اگر از داربست نظریه کائوتسکیستی آگاهی جدا شود میتواند درست هم
باشد ،اما در چهارچوب متعارف تا کنونی خود ،عمالً چوب حراجی است که بر پیکر هر
بارقه آگاهی ضد سرمایهداری طبقه کارگر فرود میآید .در اینجا همه چیز عام و هیچ
چیز مشخص نیست .همه ساز و برگها برای هر تحریفی فراهم و فعالند و هیچ قید و
شرطی برای مهار قدرت آنها در کار نیست .اولین پرسش در مقابل این فرمولبندی
آنست که مبارزه طبقاتی را با کدام راهبرد ،از منظر کدام رویکرد درون جنبش کارگری
جهانی ،با کدامین کالبدشکافی و نقد سرمایه داری ،با کدام شناخت از سوسیالیسم،
کدام نگاه به هستی طبقات اجتماعی ،کدام روایت از حلقه ها ،سنگرها ،مطالبات ،ساز و
کارها یا سایر مسائل عدیده این پیکار نظر میاندازیم .فرمول فوق در مقابل همه این
پرسشها خاموش است و چنان کلی است که راه هر باژگونه سازی و تحریف را از هر
چه که مربوط به آگاهی طبقاتی پرولتاریاست باز میگذارد .یک محصول بسیار طبیعی
این روای ت آگاهی سوسیالیستی ،همان تعریف آشنای کائوتسکی و بعدها لنین از مسأله
است .کائوتسکی در ضدیت با بنمایه نگاه مارکس ،ضمن اعالم پای بندی به این که
آگاهی سوسیالیستی و سوسیالیسم علم است ،میگفت که این علم کشف متفکران
طبقات باالست .نظریه گمراهه کنندهای که بعدها توسط لنین شاخ و برگ الزم را پیدا
کرد و جزء انداموار پویه کار کمونیسم خلقی یا سوسیال دموکراسی میلیتانت برای
جایگزینی شکلی از نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایهداری با شکل دیگر شد.
تلقی علم از آگاهی طبقاتی پرولتاریا ،با آنکه این آگاهی به طور قطع علم هم
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هست اما نه فقط هیچ چیز را روشن نمیکند که داالنهای گمراههها را یکی پشت
دیگری سد فهم ماجرا میسازد .اگر شاخص واقعی این آگاهی علم بودن آنست ،پس هر
کسی که شرائط مساعدتری برای یادگیری دارد ،بهتر ،عمیقتر و استخواندارتر آن را
میآموزد و مورد استفاده قرار میدهد و در این صورت بورژوازی از همه پیشتازتر خواهد
بود!! آنچه از اواخر قرن نوزدهم تا امروز در رابطه با جنبش کارگری و پویه مبارزه میان
طبقات اساسی دنیای سرمایهداری رخ داده است نیز همین را میگوید .مطابق تبیین
کائوتسکی و قرائت لنینی این تبیین ،آگاهی سوسیالیستی با علم بودن یا علم مبارزه
طبقاتی بودنش تعریف می شود ،گنجینه سرشار این دانش آثار و ادبیات مارکس است،
بورژوازی هم همین جا را آماج شبیخون کرده است و با توجه به امکاناتش ،با سرعت
برق پیش تاخته است ،جام آگاهی کمونیستی پرولتاریا را تا ته سر کشیده است!! جام
را از اف یون و سموم خواب آور آکنده است ،محتویات جعلی را خورد تودههای کارگر
داده است .حاصل این دستبرد بورژوازی و بدمستی و الیعقلی پرولتاریا همان است که
در سراسر این دوران دیده ایم و کماکان میبینیم .احزاب لنینی البته در فرمولبندی
باال ،دست به آب بندی هائی هم با هدف دفاع از روایت خود پیرامون آگاهی طبقاتی
پرولتاریا زده اند .گفته اند و میگویند که تلقی «علم مبارزه طبقاتی» از سوسیالیسم و
آگاهی سوسیالیستی متضمن نفی پایههای مادی و طبقاتی این علم نمیباشد! جماعت
مذکور میافزایند که در این تعریف ،هستی پرولتاریا و جنگش علیه بورژوازی مفروض
است و شرائط تاریخی همین هستی اجتماعی و مبارزه طبقاتی است که پیدایش چنین
علمی را هم سبب گردیده است .این حرف اگر چه خارج از فضای مه آلود باورها و پویه
شناخت سوسیال بورژوائی کائوتسکی و لنین غلط نیست ،اما در بطن این فضا کمکی به
حل تناقضات فاحش ماجرا نمیکند ،زیرا:
 -1احزاب لنینی میگویند طبقه کارگر بدون آموختن علم مبارزه طبقاتی یا آنچه خود
« مارکسیسم– لنینیسم» مینامند ،قادر به پیشبرد مبارزه ضد سرمایهداری نیست.
معنی شفاف این کالم آنست که پرولتاریا فقط با فراگیری این دانش ،به مبارزه علیه
بردگی مزدی روی مینهد و پیش از آن فقط برای بهبود شرائط کار و معیشت خود در
چهارچوب استیال و حاکمیت سرمایهداری دست به اعتراض و جدال میزند .احزاب

منتخب مقاالت :جلد دوم

59

مذکور کشفیات مارکس و انگلس در عرصههای شناخت مادی جوامع انسانی یا
شیوههای تولید زندگی و صورت بندیهای اقتصادی – اجتماعی دورههای مختلف تاریخ،
دیالکتیک مبارزه طبقاتی ،نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی و مانند اینها را مصادیق علم یا
آگاهی سوسیالیستی میبینند .جمعبست این حرفها بدون تأویل و تفسیر این میشود
که طبقه کارگر تنها زمانی راه مبارزه با سرمایهداری را پیش میگیرد که در آزمون
آموزش نظرات مارکس ،انگلس و بعدها لنین قبول شده باشد .عدهای البته «اندیشه
مائو» گروههائی حرفهای «تروتسکی» و جماعتی حتی «افاضات» استالین را نیز
تکملههای این علم یا آگاهی میکنند!! .بر اساس چنین جمعبستی ،این هستی اجتماعی
انسانها نیست که آگاهی آنها را میسازد ،کامالً بالعکس دومی است که اولی را خلق
میکند!! هیچ حزب لنینی مسلماً زیر بار قبول این باور در ساختار هستی سیاسی خویش
نخواهد رفت ،اما این تهمت نیست .وقتی ما ،رک و عریان اعالم میکنیم که تودههای
کارگر صرفاً در پرتو یادگیری « مارکسیسم»« ،مارکسیسم– لنینیسم» ،یا آراسته با
پسوندهای تکمیلی افزونتر است که حاضر به مبارزه ضد سرمایهداری میگردند ،آنگاه
بخواهیم یا نخواهیم معنایش آن خواهد بود که آنچه علم مبارزه نام نهاده ایم ،هستی
اجتماعی آنتی کاپیتالیستی طبقه کارگر را پدید آورده است .این هستی اجتماعی در
غیاب آموختههای مذکور ،فاقد بنمایه سرمایه ستیزی است ،دومی یا هستی طبقاتی
عاصی علیه بردگی مزدی و استثمار این نظام نبوده است که دانش پیشبرد پیکارش را
هم کشف و بازشناسی کرده است .در منظر این احزاب مارکس انسانی در درون شرائط
کار و استثمار و زندگی تودههای کارگر نیست ،دانش طبقاتی وی همپیوند این شرائط
نمیباشد .کشفیات و آموختههای مبارزه طبقاتی او دستاوردهای فکری ،علمی ،تاریخی
و انقالبی یک کارگر پیشرو ،از آحاد تودههای کارگر دنیا نیست که نقد ریشهای
سرمایهداری را هدف گرفته است و حاصل نقدش را بیرق جنگ طبقه خود میسازد.
بالعکس او فیلسوف و دانشمندی از تبار طبقات داراست که به یمن سالها کارهای
پژوهشی و چرخیدن در الی متون کتابخانههای لندن و جاهای دیگر ،آگاهی
سوسیالیستی و کمونیسم پرولتاریا را کشف نموده است .این دانش توسط مارکس و
انگلس بازشناسی شده است .لنین آن را تکمیل کرده است و پرولتاریا با آموختنش
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پرچمدار مبارزه ضد سرمایهداری میشود .بدون این آموزش او فاقد ظرفیت پیکار علیه
بردگی مزدی است و در بهترین حالت شانس این آموزش را داراست .همان گونه که
همه طبقات دیگر میتوانند از موهبت این یادگیری برخوردار گردند .سوء تفاهم نشود.
در اینجا اشکال کار احزاب لنینی فقط این نیست که برای مارکس تبارنامه تعلق به
طبقات دارا تنظیم می کنند .بحث ما نیز مطلقاً این نیست که مارکس در کدام خانواده
و متعلق به کدام طبقه متولد شده است!! مکان و موقعیت طبقاتی انسانها یک مقوله
ژنتیک نیست .همه حرف ما آنست که احزاب یاد شده با سرچشمه الهام کائوتسکیستی
و انترناسیونال دومی اصرار دارند تا کل نقد رادیکال مارکس بر اقتصاد سیاسی ،روایت
تاریخ ،فلسفه ،شناخت و همه چیز بورژوازی را به هر شکل ممکن از شرائط کار ،استثمار
و هستی اجتماعی پرولتاریا و از پروسه جنگ این طبقه علیه سرمایهداری جدا کنند.
همه این دستاوردها و دانشها را به اسم مارکس و اسامی ویژه دیگری بیاویزند .آنها را
لباس «مارکسیسم» « ،لنینیسم» ،تروتسکیسم ،مائوئیسم یا معجونی از همه اینها
بپوشانند و آنگاه اعالم دارند که این اندیشهها هستند که تاریخسازند و سرنوشت تاریخ
را تعیین خواهند کرد .گام بعدی این احزاب آنست که حزب را نماد عالی ،تنها مرجع
ذیصالح درک ،تشخیص و نمایندگی این افکار یا ایدئولوژی جار زنند و باالخره گام سوم
برای همگان بسیار آشناست .اینکه پرولتاریا اگر در جستجوی رهائی است باید پشت
سر حزب به صف شود و در رکاب حزب جهاد نماید .مشاهده میکنیم که آنچه در این
جا اتفاق میافتد طابق النعل بالنعل همان پروسه حلق آویزی انسانها و جنبشها به
مکتبها و فیلسوفان است .پروسهای که مارکس حتی سالها پیش از نوشتن گروندریسه
و کاپیتال علیه آن شورید.
 -۲در این روایت آگاهی ،هستی اجتماعی پرولتاریا و دانش مبارزه طبقاتی یا آگاهی
سوسیالیستی وی مبانی ونشانی هائی نه فقط متمایز که از بیخ و بن متضاد دارند .کاشف
آگاهی بورژوازی است ،در حالی که خود این آگاهی قرار است سالح پیکار طبقه کارگر
علیه بورژوازی و سرمایهداری باشد .احزاب لنینی این تناقض را به این شکل الپوشانی
می کنند که دانشوران طبقات دارا آگاهی سوسیالیستی را از آناتومی نقادانه شرائط کار
و زندگی و هستی طبقاتی پرولتاریا استخراج میکنند و سپس آن را مشعل مبارزه
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طبقاتی ضدسرمایهداری تودههای کارگر میسازند!! بنای تئوریکی که هرخشتش خشت
همجوار خود را فرو میریزد و از در و دیوارش یکسره آشفتگی میبارد .از همه بدتر و
بی معناتر اینکه به هر حال نمایندگان فکری بورژوازی هستند که همه کاره جنبش
رهائی طبقه کارگرند .تودههای کارگر بدون میدانداری آنها با سرمایه سر آشتی دارند،
مبارزه علیه بردگی مزدی به ذهنشان خطور نمیکند و قادر به درک چنین ضرورتی
نیستند .زیرا همه اینها در گرو آموزش دانش هائی است که باید توسط دانشوران طبقه
سرمایه دار کشف شود .همین دانشوران آن را به میان کارگران برند و به آنها یاد دهند،
راه و رسم مبارزه طبقاتی را به آنان بیاموزند و دنیای کارهای دیگری که در این راستا
انجام دهند .چرا افاضل اندیشمند بورژوازی دست به چنین کاری میزنند معلوم نیست
اما احزاب لنینی برای این سؤال نیز پاسخ دارند!! میگویند که سوسیالیسم علم است و
کارگاه علم یکسره در مالکیت سرمایه داران است .درس خواندگان و دانش آموختگان
این طبقه اند که به دلیل دسترسی به ذخائر علمی تاریخ ،سوسیالیسم را در هیأت یک
علم کشف و راه استقرارش را پیدا میکنند!! تئوری کائوتسکیستی– لنینیستی آگاهی
طبقاتی به این ادله تمسک میجوید ،اما تناقضات نه تنها دچار افت نمیشوند که باروتر
و سرکشتر قد میآرایند .صدر و ذیل استدالل یک صدا ،گرد قمر معرفت میچرخد،
متفکرین بورژوازی سوسیالیسم را مثل همه علوم دیگر کاوش و بازشناسی میکنند،
حوزه جستجو و کند وکاوشان نیز همسان همه حوزههای دیگر ،طبیعت ،جهان ،تاریخ
و زندگی انسانهاست .اما این بار آنچه را کشف مینمایند به جای آنکه ساز و کار گسترش
بیمهار چرخه انباشت و سودافزائی سرمایهها گردد ،به جای آنکه ابزار فرسایش بیانتها
و نیست سازی طبقه کارگر به نفع سنگینی الیتناهی کفه اضافه ارزشها شود ،سالح
دست کارگران برای امحاء کامل سرمایهداری است!! مشاهده میکنیم که باز هم اوالً.
آگاهی همه کاره و خالق هستی اجتماعی آگاه و مبارزه طبقاتی است .ثانیاً مشعل افروزان
این آگاهی دانشوران عالیمقام بورژوازی هستند ،ثالثاً همین نخبا و اندیشمندانند که امر
رهائی پرولتاریا را کلید میزنند .رابعاً و باالخره معلوم نیست چرا طبقهای که افکار،
افقها و انتظاراتش باید بیان اندیشوار ملزومات ارزش آفزائی سرمایه باشد ،نه فقط
پیامگزار و مانیفست پرداز رهائی بردگان مزدی میگردد که حتی پویه پیکار برای این
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رهائی را هم خلق میکند!! این پرسشها در سپهر نظریه لنینی آگاهی به کلی بالجواب
هستند اما مارکس جواب همه را بسیار خوب ،صریح و مستدل و مقنع در دست دارد.
او سالها پیش از طرح این حرفها توسط کائوتسکی و بعدها لنین و در همان لحظات
نخستین شروع کارش اعالم داشته بود که رسم بورژوازی این است که میکوشد تا «
حاکمیت افکار و توهمات را به رسمیت بشناساند ،به این حاکمیت افکار نظم دهد ،این
اندیشهها را به شخص یا یک سری اشخاص پیوند زند و آنگاه با فراغ بال توسن خیال
راند» ( نقل به مضمون و اختصار از ایدئولوژی آلمانی) بورژوازی کالً ،از جمله در لباس
چپ و زیر بیرق کمونیسم ،برای حزب سازی ،برای القاء حزب خود به عنوان ظرف امید،
انتظار و رؤیاهای تودههای کارگر ،برای بمباران هر بنای صف مستقل شورائی ضد
سرمایهداری پرولتاریا و برای بسیج کارگران در پشت سر حزبش به این کارها نیاز دارد.
 -3رویه پراتیک ،جنبشی ،اجتماعی و طبقاتی روایت لنینی آگاهی در هیچ کجا و در
هیچ شرائط یا دورهای متضمن هیچ رویکرد واقعی ضد سرمایهداری نبوده است .بالعکس،
دقیقاً آرایش متفاوتی از مناسبات بردگی مزدی را دنبال کرده است .این روایت نه فقط
چراغ راه پیکار تودههای کارگر علبه سرمایه نگردید که برقضا ،سالح دست بخش هائی
از بورژوازی برای معماری بدترین گمراههها در پیش پای طبقه کارگر جهانی شد .داوری
ما فقط حوادث درون جامعه شوروی بعد از انقالب اکتبر ،قطب کاپیتالیستی موسوم به
« اردوگاه سوسیالیسم » یا سایر الگوهای لنینی سوسیالیسم را مالک نمیگیرد ،بالعکس
به نظریات ،تحلیلها و راهبردهای کنکرت لنین در قلمروهای گوناگون شناخت جامعه
و مسائل مبارزه طبقاتی نظر میکند .سوسیالیسم لنین سوای سرمایهداری متمرکز
دولتی تحت سیادت یک حزب سیاسی باالی سر تودههای طبقه کارگر و مسلط بر همه
وجوه حیات اجتماعی این طبقه هیچ چیز دیگر نیست .ایده استقرار این شکل «
سوسیالیسم» با درک او از همه موضوعات دیگر مانند تحلیل سرمایه داری ،سازمانیابی
و تحزب طبقه کارگر ،انقالب کارگری ،رابطه میان جنبش جاری کارگران و پروسه
تدارک انقالب سوسیالیستی ،تسخیر قدرت سیاسی ،استراتژی پرولتاریا در دورههای
متفاوت مبارزه طبقاتی و باالخره آگاهی پرولتاریا نیز همپیوند و ارگانیک است.
هم پیوندی عریان و اندامواری که در مورد پراتیک تمامی گروهها و احزاب لنینی
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ارتدکسال امروزی نیز به تمام و کمال مصداق دارد .این موضوع را در کتاب « کمونیسم
لغو کار مزدی و رفرمیسم میلیتانت لنینی» توضیح داده ام.
 -4آنچه احزاب لنینی علم مبارزه طبقاتی پرولتاریا مینامند ،به طور واقعی و تا جائی
که به دنیای فکر ،عمل و کارنامه سیاسی یا تاریخ حیات اجتماعی آنها مربوط میشود،
خود نیز به مثابه علم به آن نگاه نکرده اند و نمیکنند .همه این احزاب با حرف ها،
نظرات ،کشفیات و دستاوردهای مارکس یا همان مسائلی که مصداق واقعی « علم مبارزه
طبقاتی» می دانند دقیقاً همان رفتاری را داشته اند که بخش هائی از بورژوازی با تعالیم
دینی دارند ..آنها « مارکسیسم» را نه علم که اساساً و در عالم واقع فقط مذهب
میدانند .مذهبی که سالح دست آنها برای متوهم ساختن کارگران به حقانیت نقش
حزب خویش است .حرفهای مارکس و انگلس و لنین و مابقی برای آنها نوعی مرام و
آیین بوده است تا ارجاع به آیاتش را وسیله جذب تودههای کارگر و متقاعد ساختن آنها
به اتوریته حزب یا قدرت دولتی خویش سازند .رجوع آنها به این نظرات و گفتهها و
تحلیلها دقیقاً رجوع یک مذهبی متعصب دیندار به آیات و احادیث دینی است .مثل
هر انسان مذهبی دیگر سراغ شارع دین خود میروند تا برای آنچه قرار است انجام دهند
فتوای شرعی و مجوز مرامی جعل کنند .هر چه مینمایند را به حساب آیین مینویسند
و برای اثبات مدعای خود تا چشم کار میکند ،حدیث میبافند .توسل به « مارکسیسم»
را گواه کمونیست بودن خود میدانند و کارگر ناآشنا با مارکس را شایسته نام کمونیست
و « مارکسیست» نمیبینند.
آگاهی طبقاتی پرولتاریا بدون شک علم نیز هست اما اوالً با شاخص علم بودن قابل
تعریف و توصیف نمی باشد .ثانیاً و از آن مهم تر ،به هیچ وجه از سنخ مکتب و آیین
نیست .این سخن مارکس که « فیلسوفان دنیا را تفسیر میکنند ،در حالی که بحث بر
سر تغییر آن است» شاید نقش مناسب ترین کلید را برای باز کردن قفل حوزه تعریف
آگاهی پرولتاریا بازی کند .این آگاهی نقد پراکسیس ریشهای و انقالبی سرمایهداری
است .علم بودن آن نیز دقیقاً در همین جا ریشه دارد و همین امر به نوبه خود بارزترین
گواه بر درستی استنباطی است که در باال اشاره شد .این استنباط که آگاهی طبقه
کارگر یا سوسیالیسم ،اساساً با شاخص علمی بودنش قابل تعریف نیست در عین حال
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که حتماً علم هم هست .آنچه این آگاهی را خصلت نما و تعریف میکند شاخص
پایهایتر و ماهیت نمای آن یعنی نقد ریشه ای ،انقالبی و پراکسیس سرمایهداری است.
درست به همین دلیل هم لنینیسم نه آگاهی طبقاتی پرولتاریا که اتفاقاً ضد این آگاهی
است .کارهای مارکس برعکس تجلی آگاهی سوسیالیستی طبقه کارگر است اما نه از
آن نظر که علم است – در عین حال که واقعاً علم نیز هست – بلکه به این اعتبار که
در نقش نقد رادیکال ،پراکسیس و انقالبی سرمایهداری ظاهر گردیده است .چرا؟
پاسخ این سؤال را در جائی از همین نوشته ،در چند جمله خواهم آورد ،اما عجالتاً به
شیرازه بحث بپردازیم .پرولتاریا آگاهی را برای زیب و زینت دیوار خانه اش نمیخواهد،
به کمک این آگاهی وقار و منزلت و شأن اجتماعی ویژهای نیز احراز نمینماید .مدرک
تحصیلی آب و نانداری هم برای او نیست .با کسب چنین آگاهی به جرگه صاحبان
مقام و موقعیت و شهرت هم وارد نمیگردد .با این کار انبوهی پول حاصل استثمار طبقه
اش را نیز تصاحب نمیکند تا وسیله چسباندن قبرش به قبر مارکس سازد .به خاطر
دانشمند شدن نیز نیست که راه جستجوی آگاهی را پیش میگیرد .پرولتاریا خود را
محتاج آگاهی میبیند فقط به این خاطر که بهتر و ریشهایتر و پیروزمندانه ترعلیه
سرمایهداری مبارزه کند .درست به همین دلیل این آگاهی از این مبارزه جدائی ناپذیر
است .آگاهی طبقاتی پرولتاریا فقط در پروسه جنگ ضد بردگی مزدی است که هم
میبالد و هم آفتابی میگردد و وجودش را اثبات میکند .سوسیالیسم مشتی رساله
فلسفی ،تئوری علمی ،آرمانهای پرشکوه انسانی نیست ،جنبش رهائی بشر از چنگال
اختاپوس سرمایهداری است و فقط در وجود این جنبش است که خود را عیان میسازد.
آثار مارکس زمانی که چشم مسلح تودههای کارگر برای دیدن و کاویدن تاریک ترین
زوایای سپهر پیکار طبقاتی آنان میشود ،وقتی که حاصل کاربردش مصالح و مالط
کیفرخواست پراتیک کارگران در جریان جنگ واقعی ضد سرمایهداری میگردد ،وقتی
که حکم زبان گویای روز کارگر در دل کارزار مغلوبه طبقه اش علیه بورژوازی برای بیان
شرط و شروط بهتر جنگیدن را پیدا میکند ،موقعی که نقش سالح دست پرولتاریا برای
شلیک به قلب بردگی مزدی را ایفاء مینمایند ،فقط در این حالتها و موقعیت هاست
که به طور واقعی آگاهی طبقاتی پرولتاریاست .در غیر این صورت مشتی نظریه و پژوهش
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و سند و آثار علمی است که در بهترین حالت کمکی به طبقه کارگر برای آگاه شدن و
یافتن راه درست جنگ با سرمایهداری است .به این بحث باز میگردیم اما برای انسجام
بهتر مطلب الزم است از پیش ،نگاه واقعی مارکس و باور رویکرد ضد کار مزدی ،به
مبارزه ضد سرمایهداری را هر چند کوتاه توضیح دهم.
هر جنگ و ستیز کارگر علیه سرمایه دار یا دولت سرمایه داری ،لزوماً یک مبارزه ضد
سرمایهداری نیست .بسیاری اوقات این جنگها ولو در اوج شدت و حدت ،نه فقط بنمایه
سرمایه ستیزی ندارند که اتفاقاً در راستای تحکیم پایههای قدرت و حاکمیت سرمایه
پیش می روند .دستاوردهای اقتصادی و سیاسی این مبارزات نیز تعیین کننده ضد
سرمایهداری بودن و نبودن آنها نیست .در این مورد نیز ماجرا میتواند کامالً معکوس
باشد .به این معنی که وجود دستاوردها یا افزونی بیش و بیشتر آنها در هر کدام از
قل مروها یا در هر دو عرصه مذکور ،به جای آنکه مبین سرمایه ستیزی واقعی مبارزه
باشند ،چه بسا سرمایه محوری و کمک فعال این مبارزات به استحکام شالوده
سرمایهداری را به نمایش بگذارند .سیاسی یا اقتصادی بودن جنبش کارگران نیز هیچ
فاکتور تعیین کنندهای برای تشخیص ماهیت جنبش از لحاظ رفرمیستی بودن یا ضد
کار مزدی بودن نیست .هر کدام این دو شکل مبارزه میتواند هم رفرم طلبانه و سرمایه
مدار باشد و هم ممکن است سمت و سوی ستیز با سرمایه داشته باشد .قهرآمیز بودن
یا نبودن جنگ و جدال تودههای کارگر نیز در تعیین ماهیت سرمایه ستیزی یا سرمایه
محوری پیکار آنان به همین سرنوشت دچار است و تعیین کننده چیزی نیست .نفی
نقش شاخص بودن همه مؤلفههای باال ،این سؤال را بیش از پیش مهم میسازد که پس
شاخص واقعی در این گذر چه میباشد؟
مبارزه ضد سرمایهداری طبقه کارگر ،مبارزهای است که در هر سطح ،هر شکل ،با هر
میزان آگاهی ،زیر هر اسم و رسم و بیرق ،با هر دستاورد ،محدود یا وسیع ،اقتصادی یا
سیاسی ،قهرآمیز یا غیرقهرآمیز ،سازمان یافته یا بیسازمان ،گامی ،جلوهای و تعینی از
ابراز هستی این طبقه در راستای نفی خود به مثابه یک طبقه و در جهت اثبات
موجودیت خود به عنوان نیروی دست اندر کار انحالل طبقات و ملیتها و همه مظاهر
هستی سرمایهداری باشد .مبارزه پرولتاریا علیه سرمایهداری واکنش متضاد این طبقه
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در مقابل کنش بورژوازی برای بقای جامعه موجود است .صاحبان سرمایه ،همه
نمایندگان فکری ،سیاسی ،اقتصاددان ،جامعه شناس ،قانونگزار ،کارشناس و دولتهای
سرمایهداری با هر نفسی که میکشند راه بقای سرمایهداری را سنگفرش میکنند.
بورژوازی این کارکرد و کنش را از بنمایه سرمایه میگیرد .ماندگاری سرمایهداری در
گرو باژگونه پردازی همه حقایق اجتماعی و کل واقعیتهای زندگی انسانی است و
سرمای ه همه منویات و ملزومات این ماندگارسازی را فکر بورژوازی میسازد.
« این اشکال ،مقوالت علم اقتصاد بورژوائی را تشکیل میدهند ،اینها قالبهای اجتماعاً
معتبر و لذا بیان افکاری است که به روابط تولیدی این شیوه معین تاریخی و اجتماعی
تولید یعنی تولید کاال اختصاص دارد .بنا بر این به محض اینکه با اشکال دیگری از تولید
سر و کار پیدا کنیم ،این جنبه عرفانی و پراسرار دنیای کاال ،کلیه این ظواهر سحر و
جادو که بر اساس تولید کاالئی ،محصوالت کار را با پردهای از ابر پوشانده است بر طرف
خواهد شد» ( کاپیتال ،جلد اول)
بورژوازی با اندیشهای که از دل پویه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه استخراج میکند،
فروش نیروی کار را فروش کار ،بهای بازتولید نیروی کار را بهای کار ،نظم سرمایه را
نظم زندگی اجتماعی انسانها ،مقتضیات و ملزومات پروسه تولید اضافه ارزش را مصالح
زندگی کل بشر ،کاخ حکمرانی اختاپوسی خود بر طبقه کارگر را مرکز ثقل اعمال قدرت
جمعی همه آحاد جامعه ،قانون بردگی مزدی اکثریت غالب نفوس جامعه و جهان را
میثاق پاسداری حقوق تمامی ابناء بشر ،تابوت کفن و دفن هر جنب و جوش ضد
سرمایهداری کارگران را جامعه مدنی ،دستگاههای عظیم قهر و سرکوب و کشتار خویش
را نیروهای تضمین امنیت اجتماعی کارگران ،شکنجه گاههایش را مرکز تعلیم و تربیت
توده کارگر ،دولتش را نهاد قدرت جمعی شهروندان ،ماشین جهنمی مهندسی افکارش
را نیروی ساحره ارتقاء دانش و هدایت بلوغ فکری انسان ،نهادهای متنوع دست ساخت
خود برای سرکوب فکر و شعور کارگران را شبکههای اجتماعی رفع هر نوع اجحاف،
سهمگین ترین نابرابریهای تاریخ را برابری جامع االطراف همه آدمها ،سلب و محو هر
شکل آزادی افراد را تجلی عالی ترین آزادیهای سیاسی و اجتماعی آحاد اجتماع،
مالکیت سرمایه داران بر دنیای حاصل استثمار و کار کارگران جهان را شالوده بقای
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هستی و باالخره نظام بردگی مزدی را پایان تاریخ زندگی بشر اعالم میدارد .بورژوازی
از ورای این باژگونه پردازیها و به یمن اعمال لحظه ،لحظه آن ها ،سرمایهداری را حفظ
میکند و بر طبقه کارگر کشورها و جهان تحمیل مینماید.
موجودیت بورژوازی با پراتیک سراسری تمامی آنچه گفته شد ،از زمان پیدایش این
طبقه تا امروز ،در نقطه ،نقطه دنیا ارگانیک ،عجین و غیرقابل انفکاک است و سؤال
اساسی در اینجا آنست که پرولتاریا بدون اینکه در بند ،بند هستی خود و در جزء ،پروسه
پیکار روزمره طبقاتی خویش نیروی متضاد ،معترض و متعرض همه این پراتیک
بورژوازی و کل باژگونه گردانیها و مسخ سازی هایش باشد ،چگونه میخواهد خود را
طبقه واقعاً درگیر مبارزه طبقاتی قلمداد کند؟!! پرولتاریا تنها بر بستر کارزار علیه همه
این مظاهر هستی سرمایه و کل این پراتیک بورژوازی است که واقعیت مبارزه طبقاتی
خود را برمال می سازد .در غیر این صورت نه دست به کار جنگ علیه سرمایهداری که
فقط در سنگالخ تحکیم بند بردگی مزدی بر دست و پای خویش ،به دور خود میچرخد.
به این ترتیب معنای زمینی ،جنبشی و طبقاتی مبارزه ضد سرمایهداری بسیار روشن و
بدون هیچ ابهام است .تودههای کارگر زمانی که جنبش جاری روزمره خویش برای
افزایش دستمزد ،بهبود شرائط کار ،ارتقاء سطح معیشت و رفاه اجتماعی ،کسب
آزادیهای سیاسی افزون تر ،رفع هر چه وسیعتر و عمیقتر تبعیضات جنسی و قومی و
نژادی ،علیه جنگ ،علیه کار کودکان و آلودگی محیط زیست یا علیه هر مصیبت ناشی
از موجودیت سرمایهداری را در خارج از مدار تفاهم ،مماشات یا سازش با طبقه سرمایه
دار و دولتش ،در خارج از قلمرو قانون مداری ،مدنیت و نظم سیاسی یا اجتماعی جامعه
حاضر و صرفاً با اتکاء به قدرت متحد طبقه اش پیش میبرند ،هنگامی که مبارزه در هر
کدام این قلمروها را به محور پیکار علیه شریان حیات سرمایه ،پیوند میزنند به هر حال
و با هر درجه از شدت یا ضعف در پویه مبارزه طبقاتی قرار دارند .عکس این قضیه یعنی
انفصال تام و تمام طبقه کارگر از ریل مبارزه طبقاتی نیز بسیار عریان است .وقتی که
تودههای وسیع طبقه کارگر راه مبارزه قانونی پیش میگیرند ،هنگامی که به
پارلمانتاریسم دل میبندند ،زمانی که به جنبش سندیکائی روی مینهند ،موقعی که
دنبال این و آن حزب زیر هر اسم و رسم از جمله «حزب کمونیست» یا «حزب کارگران»

68

پرولتاریا و پراتیک آگاه ضد سرمایهداری

میدوند ،وقتی که نهادهای قانونی مقبول بورژوازی را ظرف تشکل خویش میبینند ،در
حالتی که قدرت طبقاتی خود را سکوی پرش حزب به عرش حاکمیت میسازند ،در
همه این احوال آنها به جنگ طبقاتی خود علیه سرمایهداری پشت کرده اند و راه برهوت
همپیوندی و همجوشی با بورژوازی و نظام بردگی مزدی را پیش گرفته اند .شاید آنها
در عین انجام این کارها باز هم حتی سالح به دست ،علیه دولت روز سرمایهداری جنگ
کنند ،اما هر جنگ با دولت بورژوازی لزوماً جنگ با طبقه بورژوازی و علیه سرمایهداری
نیست .بحث بر سر جنگ کردن و نکردن نیست .همه حرف بر سر مبارزهای است که
پویه تحققش عمالً و به طور واقعی گزارش صف آرائی آگاه سوسیالیستی و ضد کار
مزدی تودههای هر چه وسیعتر طبقه کارگر باشد .مبارزهای که آحاد کارگران در شط
پرخروش آن زنگارههای پرسموم اندیشههای بورژوازی را از شیارهای مغز خویش جاروب
کنند و کمونیسم لغو کار مزدی را جایگزین آن سازند .سر بورژوازی را از روی تنه خود
ب ردارند و سرآگاه طبقاتی خویش را به جای آن قرار دهند .مبارزهای که میدان مشق
کل آحاد تودههای کارگر برای رفع قیمومت رهبران ،رفع نیاز به رهبران صفه نشین
ماوراء خود ،رفع هر نوع رهبری شوندگی و الجرم کارگاه تولید خالقیت ،آگاهی ،کفایت،
شعور ،شناخت ،توانائی پویای ضد کار مزدی در پراتیک متعین تک تک کارگران باشد.
مبارزهای که قدرت آگاه بالنده ضد سرمایهداری تودههای کارگر را در مقابل قدرت
سرمایه به صف کند و این توده وسیع را در نقش طبقه آماده انحالل همه طبقات ،با
همه آمادگیها و ساز و کارهای الزم ایفای نقش در پهنه تاریخ به تاخت و تاز وادارد.
مارکس این مفهوم را در جائی که از انقالب کمونیستی سخن میگوید با تأکید بیان
کرده است .او میگوید« :هم به منظور تولید آگاهی کمونیستی در مقیاس توده ای ،هم
برای پیروزی خود امر [کمونیسم] ،تغییر انسانها در مقیاس تودهای ضروری است.
تغییری که تنها در یک جنبش عملی ،در یک انقالب میتواند صورت بگیرد .بنا بر این
انقالب ضروری است نه فقط به خاطر اینکه طبقه حاکم را از هیچ طریق دیگری نمیتوان
سرنگون کرد ،بلکه به این دلیل نیز که طبقه سرنگون کننده آن ،تنها در یک انقالب
قادر میشود خود را از همه کثافات اعصار خالص کند و شایسته بنیاد نهادن جامعهای
نوین گردد» (ایدئولوژی آلمانی) توضیح واضحات است که لفظ انقالب در اینجا نه
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متضمن لحظه وقوع انقالب بلکه ناظر بر فرایند تدارک و گردائی همه شرائط تحقق آن
یا در واقع جنبشی است که راه انقالب را میپیماید .همه نکاتی که مارکس پیش از قول
باال و به عنوان پیش زمینههای طرح آن مورد گفتگو قرار میدهد به توصیف ارتباط
تنگاتنگ میان محتوای انقالب ضد کار مزدی و آمادگی و توانائی واقعی تودههای وسیع
کارگر برای انجام چنین رخدادی اختصاص دارد .در همین جاست که او در تعارض
ریشهای با استنباطات بعدی افرادی مانند لنین و کائوتسکی بر سرچشمه واقعی آگاهی
کمونیستی پرولتاریا انگشت میگذارد و تصریح مینماید … « :طبقهای که از جامعه
رانده شده و ناگزیر از داشتن شدیدترین تضادها با سایر طبقات است .طبقهای که
اکثریت اعضای جامعه را تشکیل میدهد و منشأ آگاهی به ضرورت یک انقالب بنیادی،
آگاهی کمونیستی است» (همان جا)
مارکس در اینجا تغییر مؤثر طبقه کارگر در مقیاس تودهای را یک پیش شرط حیاتی
برای وقوع انقالب کمونیستی و ضد کارمزدی میداند .او بر بستر این تغییر به گونهای
شفاف انگشت میگذارد .بستری که طبیعتاً سوای جنبش جاری روزمره تودههای وسیع
پرولتاریا هیچ چیز دیگر نیست .معنای همه حرفهایش آن است که جنبش کارگری از
دو حالت خارج نیست .یا در پویه حیات خود،توده هایش را به لحاظ صف آرائی آگاه
کمونیستی ،شناخت ضدسرمایه داری ،توان دخالتگری و رتق و فتق مسائل مبارزه
طبقاتی ،جنگ با استثمار و نظم و قانونیت و مدنیت و سیاست و دولت و تمامی وجوه
هستی سرمایه به چنان موقعیتی ارتقاء می دهد که آماده نابودی کامل بردگی مزدی و
انحالل همه طبقات میشود و یا در غیر این صورت ،اسیر بیراهه هائی میگردد که از
درون آنها ،هر چه عمیقتر و فاجعه بارتر به ورطه انحالل در نظم تولیدی و سیاسی و
مدنی و فرهنگی و اجتماعی سرمایهداری سقوط میکند و در این راستا تا حد زائده
هستی سرمایه تنزل می نماید .دومی در مورد کل طبقه کارگر امکان پذیر نیست ،به
این دلیل عریان که سرمایهداری مطلقاً چنین ظرفیتی ندارد و قادر به انجام چنین کاری
نیست .مناسبات بردگی مزدی در بهترین حالت میتواند برای چند صباحی بخش یا
بخشهای بسیار اندکی از کارگران را به چنین ورطهای ساقط سازد .مبارزه طبقاتی
همچنان به عنوان لکوموتیو واقعی تاریخ پیش میتازد و پرولتاریا به دنبال تحمل تمامی
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شکست ها ،دنیاها فروماندگی ،گمراهه رفتنهای بدون مرز و محدوده ،افتادنها و
غلطیدن ها ،هیچ چارهای نخواهد داشت ،سوای اینکه اسرار هستی خویش را کشف و
برمال سازد .تودههای وسیع طبقه اش را « از همه کثافات اعصار خالص کند و
شایسته بنیاد نهادن جامعهای نوین گرداند» جنبش کارگری باید این کار را در درون
جامعه سرمایهداری انجام دهد .باید در قعر همین جهنم جنبشی شود که در هر سطح
ابراز حیاتش علیه قانون و حقوق و مدنیت و نظم و ارزشهای اجتماعی و همه چیز
سرمایهداری باشد .برای رسیدن به این هدف چه باید کرد .سالیان درازی است که
رویکرد لغو کار مزدی پاسخ این سؤال را فریاد میزند .طبقه کارگر جهانی باید کارنامه
قرن بیستمی خود را برای همیشه مختومه اعالم دارد .باید هر دو الگوی بسیار آشنای
سوسیال دموکراسی ،الگوی فاجعه بار انترناسیونال دوم و کائوتسکی و الگوی به همان
اندازه شکست ب ار لنینی را کنار بگذارد .باید همین امروز و در قعر همین برهوت
سرمایهداری راهی را پیش گیرد که راه خالصی از « کثافات همه اعصار» خالصی از
زعیم ،لیدر و هر جرثومه جدا از خویش ،خالصی از سندیکالیسم ،تحزب بورژوائی میراث
ارتجاع سوسیال دموکراسی اعم از مسالمت جو یا میلیتانت ،راه فرار از عبودیت اولیاء
حزبی ،راه مارکسی سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی ،راه ذوب توهمات انبوه فرارسته
از رابطه سرمایه و مهندسی شده توسط بورژوازی ،راه تغییر اساسی انسانها در مقیاس
هر چه وسیعتر توده ای ،راه جوشیدن ،پوئیدن ،بالیدن شورائی سرمایه ستیز آحاد
کارگران ،راهی که بردگان مزدی سرمایه را به مثابه یک قطب قدرت آگاه ،چاره گر و
قادر برای امحاء سرمایهداری و استقرار سوسیالیسم لغو کار مزدی آماده کند و در پهنه
تاریخ میدان دار سازد .این راه را فقط با برپائی شوراهای واجد شرائط الزم برای تحقق
این هدف میتوان پیمود.
مقاله حاضر را از بحث آگاهی شروع کردیم و در تالش برای توضیح بیشتر این موضوع
بود که راه گفتگو پیرامون معنای واقعی جنبش ضد سرمایهداری پرولتاریا را پیش
گرفتیم .چرا این کار را نمودیم ،قبالً گفته شد که آگاهی طبقاتی کارگر صرفاً در مبارزه
او علیه سرمایه است که آفتابی میگردد و این دو مطلقاً قابل تفکیک از هم نیستند.
رابطه میان آنها ،رابطه خون و ارگانیسم انسانی است .ارگانیسم فاقد خون پدیدهای مرده
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و گندیده است و خون خارج از ارگانیسم به همان شکل محکوم به لختگی و تباهی
است .گفتیم که آگاهی بورژوازی بیان وارونه واقعیتهای اجتماعی دنیای عصر و جامعه
موجود است که توسط نمایندگان فکری این طبقه در قالب « دانش»های مختلف مانند
اقتصاد سیاسی ،تاریخ ،فلسفه ،جامعه شناسی ،سیاست ،مردم شناسی ،الهیات،
روانشناسی ،حقوق ،نژادشناسی ،ساز و کار توجیه وضعیت موجود میگردد .بورژوازی
این به اصطالح « علوم» یا در واقع ضد علوم را زینت بخش کتابخانههای شخصی و
بازوبند رفع بالی خود نمیکند ،آنها را تار و پود سازماندهی جامعه حاضر میسازد.
قانون ،قرارداد ،حقوق ،حکومت ،مدنیت ،پارلمان ،دولت ،پلیس ،شبکههای اختاپوسی
نظم و سرکوب ،برنامه ریزی اقتصاد و سیاست یا سایر نهادهای مورد نیاز چرخه ارزش
افزائی سرمایه و ماندگاری نظام سرمایهداری میکند .آگاهی طبقاتی بورژوازی ،شعور
الزمه تولید سود و استقرار و قوام و استمرار مناسبات بردگی مزدی است .آگاهی پرولتاریا
فقط در پویه عینی اختالل ،از کاراندازی ،انهدام ،از هم پاشی و بیخاصیت سازی آنچه
که بورژوازی برای حفظ سرمایه داری ،برای توجیه این نظام ،برای دفاع از موجودیت
سرمایه انجام میدهد ،موجودیت واقعی و زمینی خود را باز مییابد و همه اینها متضمن
این معناست که آگاهی پرولتاریا فقط و فقط در کارزار واقعی ضد کار مزدی است که
هستی دارد و این هستی را رشد میدهد.
بورژوازی سخن از دستمزد میگوید و هیچ چیز مسخرهتر از این نیست که پرولتاریا
همین حرف را تکرار کند و در ورطه باتالقی که سرمایه و سوسیال دموکراسی و
رفرمیسم میلیتانت لنینی و سندیکالیسم برایش حفر کرده است با عشق و شور سقوط
نماید!! او در سیطره نظام بردگی مزدی زندگی میکند و تا این اختاپوس وحشت و
دهشت پابرجاست ،مجبور به فروش نیروی کار خود است .این واقعیت دارد ،اما او نه
عاشق سینه چاک هستی این نظام که علیه استثمار ،ستمکشی و فرودستی منبعث از
آن و علیه موجودیت این مناسبات است .درست به همین دلیل واکنش وی در مقابل
سیاست مزد بورژوازی کالبدشکافی مارکسی عینیت روز چرخه ارزش افزائی سرمایه،
ورق زدن پرونده محصول اجتماعی ساالنه ،به عنوان کار و تولید یک ساله خود ،صدور
کیفرخواست کوبنده طبقاتی علیه بورژوازی که چگونه عظیم ترین درصد این کار و

72

پرولتاریا و پراتیک آگاه ضد سرمایهداری

تولید را از چنگ طبقه وی خارج کرده و به سرمایه مبدل ساخته است و باالخره اعالم
قاطع این حکم است که با تمامی قدرت موجودش برای گرفتن هر چه ممکن آنچه از
دست داده است و سرازیری آنها به مجاری رفع نیازهای واقعی زندگی انسانها پیکار
خواهد کرد .پرولتاریا با ارادهای آهنین و استوار اعالم میدارد که اهل تمکین به هیچ
نهاد قدرت سرمایه و آماده امضای هیچ نوع مقاوله و قرارداد و قانون مشترک با طبقه
سرمایه دار نیست .او در حال جنگ است و تا هر کجا که زرادخانه موجود قدرتش اقتضا
کند کوه کار اضافی تصاحب شده اش توسط بورژوازی را از چنگال قهر و خون و توحش
این طبقه خارج میسازد.
بورژوازی عربده سر میدهد که این « بیقانونی» است .این اختالل « نظم جامعه» و
آشوب ساالری است!! پاسخ پرولتاریای آگاه ضد کار مزدی ،آناتومی طبقاتی بنمایه
بشرستیز دار و ندار حقوق و قانونیت بورژوازی در پیش چشم آحاد تودههای طبقه
خویش است .پرولتاریا از دل این تشریح فریاد میکشد که آنچه صاحبان سرمایه و دولت
آنها قانون مینامند ،میثاق زشت بردگی مزدی انسانهای فروشنده نیروی کار است .او
چاقوی تیز تشریح به دست مفصلبندی رابطه تولید اضافه ارزش و قانون و حقوق حاکم
سرمایه را می کاود و حاصل این کاوش را در پیش پای توده همزنجیر پهن میکند،
کاویدههای خویش را غذای ذهن و شعور و شناخت طبقه اش مینماید و همراه همه
این کارها با رساترین صدا اعالم میدارد که آماده در هم شکستن و دور انداختن این
قفل دهشت و بربریت و انسان ستیزی است.
بورژوازی نعره میزند که اینجا حوزه استیالی جامعه مدنی ،دموکراسی و « حکومت
مردم بر مردم» است!! پرولتاریا این ترهات را به سخره میگیرد ،پرده از چهره مدنیت و
دموکراسی موجود بر میدارد ،ریشههای واقعی آنها را در قعر چرخه تولید سود آفتابی
میکند ،توضیح می دهد که که آنچه سرمایه داران دموکراسی مینامند بساط دروغ و
تحمیق و باژگونه سازی سرشتی آنها برای القاء فریبکارانه منافع خاص خویش به عنوان
منافع عموم و پرده کشیدن بر روی دنیای استثمارگری و بربریت و توحش طبقاتی
خویش است .پرولتاریای آگاه خطاب به همه آحاد همزنجیرانش بانگ میزند که مدنیت
سرمایه گورستان قدرت تودههای کارگر « ،مردم» سرمایه ،طبقه سرمایه دار ،دموکراسی
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سرمایه ،ماشین حاکمیت سرمایه داران و همه اینها ابزار قدرت و ترفند و عوامفریبی و
توهم آفرینی بورژوازی است .او همراه این امور اعالم میکند که نه تنها فریب این
بتهای شوم اغواگر سرمایه را نخواهد خورد که با همه قدرت حی و حاضر سازمان
یافته شورائی تودههای طبقه اش علیه آنها خواهد شورید ،بساطشان را جمع خواهد کرد
و مهر موجودیت و قدرت ضد سرمایهداری خویش را بر روند امحاء آنها فرو خواهد
کوبید ،تا راه پیکار طبقاتی خود را بازتر گرداند .تا آزادیهای هر چه بیشتر و ژرف تری
را برای خود بر نظام سرمایهداری تحمیل کند .تا دست صاحبان سرمایه و دولت آنها
در اعمال تبعیضات جنسی و قومی و نژادی و کودک آزاری را کوتاه و کوتاهتر گرداند.
تا محیط زندگی انسانها را هر چه افزونتر از چنگال تعرض توحش بار سرمایه خارج
سازد و تا به یمن همه اینها آماده کارزار نهائی برای امحاء کامل سرمایهداری گردد.
بورژوازی از حریم مالکیت خصوصی میگوید و پرولتاریا اعالم میدارد که شالوده این
حرمت بر استثمارگری و سبعیت بشرستیزانه سرمایه داران استوار است و او برای اینکه
رها شود و برای اینکه بشریت را رها کند باید این شالوده را در هم کوبد .پرولتاریا در
این گذر مثل همه قلمروهای دیگر شعار نمیدهد و لفظ به هم نمیبافد .مارکس وار
ریشه مالکیتها از جمله مالکیت بورژوائی را برمال میسازد و باز هم حاصل این
کالبدشکافی را غذای فکر توده همزنجیر میکند .بورژوازی از دولتش میگوید و پرولتاریا
پروسه پیدایش دولتها را در برابر انظار پهن میکند ،مفصلبندی وجود دولت حاضر و
رابطه تولید اضافه ارزش را به تفصیل عیان میگرداند و آنگاه بر بلندای دستاوردهای
این تشریح بانگ سرنگونی این دولت را بر طاق آسمان قدرت روز سرمایه میکوبد.
بورژوازی همه چیزش را مصالح زندگی همگان میخواند و پرولتاریا فریاد میزند که
صالح بشریت در محو ریشهای این نظام است.
مبارزه طبقاتی میان تودههای کارگر و نظام سرمایهداری در پویه عینی و پراتیک این
رویاروئیها و هماوردی هاست که هستی مییابد ،معنادار و مادی میگردد و آگاهی
طبقاتی پرولتاریا خونمایه همین روند است .نه مبارزه آگاه طبقاتی و نه آگاهی
کمونیستی پرولتاریا ،در خارج از این پراکسیس وجود واقعی ندارد .پراکسیسی که تجلی
تمام عیار همجوشی و همگنی آگاهی با پیکار ضد سرمایهداری است .در اینجا آگاهی
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سالح جنگ است و جنگ مستمراً و گام به گام نیازمند این سالح است .جنگ علیه
سرمایه است و دیکتاتوری و بیحقوقی و تبعیضات جنسی و کودک آزاری و آلوده سازی
محیط زیست و جنگ افروزیهای بشرستیزانه و همه اشکال سبعیت ،خاکریزهای قدرت
و دفاع و حمله سرمایه برآورد می شوند و به عنوان خاکریزها آماج تعرض قرار میگیرند.
این پراکسیس مدام و بیوقفه بر مغز کارگر میکوبد که باید آگاهتر شود ،چاره گرتر
گردد ،ساز و کارهای پیکارش را بهبود بخشد و همه اینها را پی گیرد تا ریشهایتر و
رادیکالتر علیه اساس موجودیت سرمایه جنگ کند .بستر واقعی این جنگ فقط جنبش
شورائی ضد کار مزدی تودههای وسیع طبقه کارگر است .پرولتاریا فقط از درون چنین
جنبشی است که می تواند پرچمدار راستین جنگ علیه نظام بردگی مزدی و دست به
کار آماده سازی خود برای انحالل وجود طبقات و شالوده سرمایهداری باشد .در جائی
از نوشته اشاره شد که روایت لنینی آگاهی ،نه آگاهی کمونیستی طبقه کارگر که ضد
این آگاهی است .چرا؟ به دلیل روشن که « لنینیسم» نه بیرق مبارزه طبقاتی ضد
سرمایهداری تودههای کارگر که فقط پرچم بورژوازی ناراضی برای جایگزینی شکلی از
سرمایهداری با شکل دیگر است .جنبشی که رهسپار این جایگزین سازی است با فرض
اینکه حتی همه کارگران را به دنبال خود کشد ،با فرض اینکه قدرت پیکار تودههای
کارگر را سکوی پرتاب سفینه قدرت خود سازد ،باز هم جنبشی آویزان به راه حلهای
بورژوازی و غرق در توهمات فاجعه بار بورژوائی است.
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آنارشیسم رویکردی رفرم گرا اما چپ نما ،در درون جنبش کارگری جهانی است .نوعی
جهتگری معترض علیه مظاهر قدرت و تبعات هستی سرمایه که به هیچ وجه ضد
سرمایهداری نیست .با رابطه خرید و فروش نیروی کار در آشتی است یا حداقل ضدیتی
ندارد ،خواستار الغاء کار مزدی نیست ،هیچ دورنمائی برای رهائی تودههای کارگر از
جهنم بردگی مزدی و هیچ افقی برای رهائی بشر از وجود استثمار ،طبقات و مصائب
جامعه طبقاتی به میان نمیکشد .اگر هم اینجا و آنجا ،چیزی به شکل الگو ،زیر نام
بدیل یا راه برون رفت طرح میکند ،فقط سراب فریب و باتالق بن بست است .نسخه
پیچی ها ،مانیفستها و راهکارهایش حتی در رادیکال ترین حالت بر ساحل آرام برخی
جا به جائیها در ساختار نظم سرمایه و تغییراتی عمیقاً اتوپیک در برنامه ریزی کار و
تولید و تقسیم کار سرمایهداری لنگر میاندازد .آنارشیسم همواره و در همه دورهها نقش
گمراههای زیانبار را برای جنبش کارگری کشورها بازی کرده است .منحنی افت و خیز،
دخالتگری و اثرگذاریهایش در مناطق مختلف دنیا و فاصلههای زمانی متفاوت ،یکسان
نبوده است .در نیمه دوم قرن نوزدهم .در انترناسیونال کارگری اول به صورت نیروئی
میدان دار ظاهر گردید ،حمایت بخشهای وسیعی از کارگران اروپا را همراه داشت ،این
حمایت را ساز و کار متالشی نمودن صفوف متحد پیکار ضد سرمایهداری طبقه کارگر
ساخت ،در مقابل کمونیسم رادیکال و سرمایه ستیز پرولتاریا ایستاد و دخالت پردازی
هایش بیش از هر چیز ،آب به آسیاب بورژوازی ریخت .در قرن بیستم با رونق بازار
سوسیال دموکراسی و جنبش اتحادیهای در اروپا و یکه تازی همزمان کمونیسم خلقی
و ناسیونال چپ « ضد امپریالیستی»! در سایر نقاط دنیا ،وسعت تاخت و تازهایش
محدودتر شد اما زمینگیری همزمان کمونیسم رادیکال لغو کار مزدی ،فضای الزم جنب
و جوش را ت ا حدودی برایش باقی نهاد .در غیاب وجود اثرگذار جنبش آگاه سرمایه
ستیز پرولتاریا بود که در حوادث دهه  40قرن پیش اسپانیا توسن میدانداری تاخت .در
دهههای آخر سده بیستم تا امروز عوامل تعیین کنندهای مانند ،شتاب هر چه تندتر
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پویه انحطاط شیوه تولید سرمایه داری ،توسعه ،تعمیق و کوبندگی روزافزون بحرانها در
چرخه بازتولید سرمایه جهانی ،ورشکستگی روزافزون سوسیال دموکراسی و رفرمیسم
راست اتحادیه ای ،فروپاشی و احتضار کمونیسم بورژوائی خواه در قالب سرمایهداری
دولتی اردوگاهی و خواه در هیأت احزاب طیف رفرمیسم چپ ،همگی با هم شرائطی
متفاوت با قرن پیش را پدید آورده است .آنارشیسم تالش کرده است تا از این وضعیت
حداکثر بهره برداری را به نفع خود بنماید .خیزش و تکاپوئی که تا لحظه حاضر در مورد
کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر ،بسیار کمتر شاهد وقوع آن شده ایم.
در چنین وضعی نحلههای مختلف آنارشیستی به ویژه گرایشاتی از نوع آنارکوکمونیسم
و آنارکوسندیکالیسم ،به دالئلی که بعداً خواهم گفت ،یک بار دیگر به صورت خطری
جدی بر سر راه بالندگی کمونیسم لغو کار مزدی و جهتگیری ضد سرمایهداری رادیکال
جنبش کارگری جهانی قرار میگیرند .خطرآفرینی آنارشیسم مثل همیشه و همسان
آنچه در دوره انترناسیونال اول ،کمون پاریس یا جنگ داخلی اسپانیا اتفاق افتاد ،حفاری
گمراهه و خلق برهوت فریب در پیش پای طبقه کارگر است .آنارشیستها با این جنبش
همان میکنند که سایر احزاب و تندنسهای طیف رفرمیسم چپ یا کل اپوزیسیونهای
چپ نمای بورژوازی انجام میدهند .آرایش باژگونه سرمایه داری ،جداسازی اشکال
گوناگون بی حقوقی ،ستم ،جنایات و فجایع بشری بارآورد قهری این نظام ،از رابطه کار
و سرمایه ،شقه شقه کردن جنبش کارگری و آویختن هر شقه به دفتر و دستکی از رفرم
طلبی بورژوائی ،خارج ساختن شالوده هستی مناسبات بردگی مزدی از تیررس پیکار
طبقه کارگر ،افق آفرینیهای رفرمیستی و سرمایه مدار در پیش روی کارگران و در یک
کالم مسخ و جعل حقایق مبارزه طبقاتی پرولتاریا فصول مشترک کارنامه کل این طیف
است .محافل و نحلههای مختلف آنارشیستی با همه تلون جهتگیری ها ،باورها و پراتیک
اجتماعی خود ،همگی به اندازه کافی شریک همه فصلها و بندهای این کارنامه اند.
آنارشیسم به همین خاطر و در همین راستا از آغاز آماج انتقاد رادیکال و کوبنده
کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی بوده است .نقدی که تداوم رادیکال و بالنده اش جزء
الیتجزائی از پراکسیس مبارزه طبقاتی و پیکار ضد سرمایهداری طبقه کارگر در هر
شرائط و هر دوره خواهد بود .هدف این مقاله بررسی تفصیلی گذشته و حال آنارشیسم،
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یا تشریح وجوه هستی آن نمی باشد .کالبدشکافی ضد کار مزدی بنمایه اجتماعی و
طبقاتی این رویکرد تنها کاری است که به طور مختصر دنبال میکنیم
آنارشیسم و نقد رفرمیستی سرمایه داری
تمامی محافل آنارشیستی از ضدیت با سرمایهداری حرف میزنند ،اما هیچ کدام،
سرمایهداری را بانی و باعث واقعی تمامی سیه روزیهای دامنگیر طبقه کارگر یا کالً
بشریت عصر نمیبینند .هیچ آنارشیست یا گروه آنارشیستی ریشه اصلی گرسنگی و فقر
و ستمکشی ،تبعیضات فاجعه بار جنسی ،مرگ و میر انبوه کودکان ،محرومیت میلیاردها
انسان از آموزش و بهداشت و درمان و آب آشامیدنی و حداقل مایحتاج معیشتی ،فساد
و فحشاء و اعتیاد ،تخریب فاجعه بار محیط زیست ،جنگها و هولوکاستها و دنیای
بلیههای دیگر روز دنیا را ،در ژرفنای رابطه خرید و فروش نیروی کار نمیکاود .آنها در
همه این زمینهها به بورژوازی کشورها اعتراض میکنند ،اما در هیچ کدام این موارد،
شیوه تولید سرمایهداری یا رابطه تولید اضافه ارزش را بعنوان تنها منشأ و سلسله جنبان
واقعی فاجعه هدف حمله خود نمیگیرند .بنیاد اختالف میان آنارشیسم و کمونیسم لغو
کار مزدی همین جا قرار دارد و از همین نقطه آغاز میگردد « .باکونین» فعال سرشناس
جنبش آنارشیستی و در عین حال رادیکال ترین فرد این رویکرد در دوران خویش و به
زعم من تا همین امروز ،راه خود را درست بر سر همین بزنگاه سرنوشت ساز پایه ای ،از
مارکس و کمونیسم پرولتاریا جدا میساخت .باکونین در برخی توهم پردازیهای تمام
عیار بورژوائی کسانی مانند پرودن شریک نمیشد .حداقل به صورت ظاهر راه تقدیس
مالکیت خصوصی را پیش نمیگرفت .سوسیالیسم را در تقسیم عادالنه مالکیت سرمایهها
و ثروتها خالصه نمینمود .به تکرار ناشیانه استنتاجات اقتصاددانان پیش از مارکس
نمی پرداخت و در مقابل هر میزان نقد رادیکال اقتصاد سیاسی بورژوازی دست به
مقاومت نمی زد .او برعکس پرودن افزایش دستمزد کارگران را بلیهای سترگ تلقی
نمینمود .اعتصابات کارگری را محکوم نمیکرد و کاتولیکتر از پاپ هر خیزش تودههای
کارگر برای حصول مطالبات روزمره اقتصادی را آماج سب و لعن قرار نمیداد .باکونین
به رغم برخی تعلقات ناسیونالیستی «اسالو» مدار اسیر تفکرات ارتجاعی نژادپرستانه،
ضد زن و یهودستیزانه مراد خویش ( پرودن) نیز نبود .او این تفاوتها را با پرودن داشت
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اما یک مسأله بسیار محوری او را در همه سطوح و قلمروهای مبارزه به ورطه همراهی
با پرودنها میراند و در کنار آنها قرار میداد.
باکونین نظراتی ظاهراً رادیکال در مورد نقش برخی نهادهای نظم و فراساختارهای
اجتماعی سرمایهداری داشت .تئوری هائی که زیر همین پوشش رادیکال ،توده وسیع
کارگران را فریب میداد ،تا جائی که بعضاً کفه توازن مقبولیت را ،حتی در قیاس با
مارکس ،در میان جماعت کارگران متوهم ،به نفع خود سنگین میساخت!! نکته مهم
آنست که کل این رادیکالیسم ،زیر فشار منظر تبیین وی از سرمایه و جامعه سرمایه
داری ،یکراست باد هوا میشد و به حباب فریب مبدل میگردید .در یک گفتگوی
خصوصی با مارکس مسائلی را پیش میکشد که هر کدام در ظاهر ،به صورت انتزاعی،
پاره وار و «فی نفسه» ،خشتی در بنای سوسیالیسم لغو کار مزدی و عنصری در
مفصلبندی جامعهای فارغ از بردگی مزدی به حساب میآیند!! نکاتی در مطرود شمردن
پارلمان ،حزب ،مجلس مؤسسان ،هر نوع نهاد زیر نام نمایندگی انسانها و باالی سر آن
ها ،دولت ستیزی و تأکید بر شر بودن هر فرم دولت ،ضدیت با هر گونه مرجعیت و اراده
ماوراء فکر و تصمیم و اختیار افراد ،دخالتگری آزاد و تعیین کننده شهروندان در
سرنوشت خود و پارهای مسائل دیگر که همه آنها شروط رهائی بشر از سیطره بردگی
مزدی ،وجود طبقات و هر شکل استثمار طبقاتی میباشند .باکونین همه این نکات را
طرح میکند و بر مبرمیت آنها پای فشارد ،اما تحقق آن ها ،حتی متعالی ترین و شفاف
ترین حالت این تحقق یابی را ،در هیچ کجا و به هیچ وجه ،به محو نظام سرمایهداری و
به برچیدن رابطه خرید و فروش نیروی کار ربط نمیدهد و موکول نمیسازد .او پیوند
اندرونی میان پویه دستیابی بشر به این دستاوردهای عظیم تاریخی در یک سوی و الغاء
کار مزدی در سوی دیگر را به طور کامل قلم میگیرد و از نظر فرو میاندازد.
مارکس در پیچ و خم گفتگوی مذکور ،نظرات باکونین را در غالب موارد ،به گونهای
عمیقاً جدی و بیرحمانه ،به باد حمله میگیرد .کشمکشی که شاهد ناآگاه ،خوشخیال
و متوهم خود را ،در رابطه با دو سوی ماجرا ،دچار گمراهی و بهت میسازد .در یک
طرف باکونین را میبیند که در سنگر دولت ستیزی ،حزب گریزی ،مرجعیت شکنی،
جنگ علیه قانون گرائی و مدنیت ساالری ،بیرق واقعی رهائی بشر از هر نوع قید ماوراء
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خویش را به دوش میکشد!! و در سوی دیگر مارکس را مشاهده میکند که بسیار
سرسخت و بیترحم ،دست به کار ویرانسازی تمامی سنگرهای آذین شده و پرفریب باال
و سرنگونی درفش افراشته در دست باکونین است!! میدان جدال ،بسیار گمراه کننده و
غبارآلود است .مارکس بر صندلی دفاع از قانون و نظم و دولت و مرجعیت نشسته است!!
و باکونین بر سر تمامی این زنجیرهای اسارت ،شمشیر کیفرخواست میکشد!! ماجرا
چیست و چرا سنگرها ،اینسان به نظر میآیند .پاسخ بسیار ساده است .اولی از نقد رابطه
تولید اضافه ارزش عزیمت میکند ،همه زنجیرهای آهنین باال را تفتهها و تافتههای
انداموار سرمایه میبیند ،چشم به محو سرمایهداری دوخته است و در هم شکستن واقعی
کل این قیود را در گرو لغو کار مزدی میداند .دومی یعنی باکونین سرمایه را نمیشناسد.
کالبدشکافی جامعه مدنی را در اقتصاد سیاسی پی نمیگیرد .دولت ،قانون ،نظم ،ساختار
مدنی و نهادهای نظم اجتماعی موجود را فرارستههای سرمایه نمیداند و غرق در بحر
توهم و بیدانشی قادر به رؤیت همپیوندی میان محو اینها با محو رابطه تولید اضافه
ارزش نمیباشد .اینجاست که تمامی شعارهای هیجان انگیز انسانی باکونین به ضد خود
مبدل میگردد ،سر از بقای سرمایهداری بیرون میآورد و چماق دست مالکان جهنم
علیه طبقه دوزخ نشین کارگر میگردد ،عکس ماجرا در مورد مخالفت سرائی مارکس با
این خواب و خیالهای دلربای ظاهراً انسانی صدق میکند .او از دولت ،مرجعیت ،قانون
و هیچ نظم ماوراء آدمیزاد دفاع نمینماید ،راه واقعی و پویه مادی رفت و روب انقالبی
تمامی اینها را میکاود و خاطرنشان میسازد .سنگرها جا به جا نشده است .مانیفست
واقعی جنگ سنگرنشینان را باید با چشم ماتریالیسم پراتیک ضد کار مزدی خواند و
تعمق کرد.
باکونین ،تمامی آنارشیستها و آنچه نام آنارشیسم به خود گرفته است از محو دولت و
رفع قانون و ابطال مرجعیت و الغاء نظم باالی سر انسانها حرف میزنند .علیه
سرمایهداری هم شعار میدهند و ضرورت کوبیدن مشت آهنین بر سر سرمایه را فریاد
میزنند .اما ریشههای بردگی و سیه روزی کارگر را در جدائی او از کارش ،در ساقط
شدن وی از دخالت در پروسه کار خویش و همه اینها را ،در هستی کار مزدی کنکاش
نمیکنند .به جای این کار سراغ دولت و قانون و نهادهای قدرت میروند .ریشه تمامی
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بدبختیها را در وجود اینها ،جستجو میمی کنند .سرمایه را نیروی قاهر خداگون خالق
دولت و نظم بشرستیز موجود نمیبینند ،دومیها را آفریننده ملعون اولی میپندارند!!
»اما بحث دولت جداست و به ضرس قاطع میگویم که دولت شر است .شری به لحاظ
تاریخی ضروری که ضرورت وجودش در گذشته به اندازه ضرورت انهدام آتی آن است.
دولت جامعه نیست بلکه یکی از اشکال تاریخی آنست .خشن و در عین حال انتزاعی،
از لحاظ تاریخی دولت حاصل پیوند خشونت و غصب و غارت و به بیانی دیگر حاصل
جنگ و تسخیر است .از بدو تشکیلش تکیه گاه قدسی زور حیوانی و ظلم بیامان بوده
است .حتی در دموکراتیک ترین کشورها مثل ایاالت متحده امریکا و سویس دولت تأیید
همیشگی حق انحصاری اقلیت و انقیاد عملی اکثریت است«
)منتخب آثار باکونین ،لنینیگ ،کتاب « باکونین و آنارشیسم جمع گرا» اثر برایان
موریس ،ترجمه سعید فیض اهلل زاده(
دولت معاصر در نگاه باکونین و در منظر هیچ آنارشیستی ،سرمایه متعین در شکل
مجموعهای از نهادها ،ارگان ها ،قوانین و دستگاههای اختاپوسی هموارسازی راه بازتولید
و بقای چرخه ارزش افزائی سرمایه نمیباشد .آنارشیستها دولت را قدرت قهر و سرکوب
سرمایه ،قدرت سازماندهی نظم رابطه خرید و فروش نیروی کار ،قدرت مهندسی افکار
تودههای کارگر ،قدرت دفاع از مالکیت خصوصی ،قدرت کفن و دفن جنبش کارگری
در گورستان نظم مدنی ،قدرت برنامه ریزی آموزش و فرهنگ و اخالق متناظر با بازتولید
و بقای رابطه تولید اضافه ارزش ،قدرت تنظیم نسبت میان کار الزم و اضافی بر وفق نیاز
خودگستری و بقای بردگی مزدی ،در یک کالم قدرت فائقه فراگیر سرمایه نمیبینند!!
بر اساس دکترین آنارشیسم دولت ساز و کار اعمال نظم اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی،
مدنی ،فرهنگی و اجتماعی سرمایه نیست!! بالعکس فقط یک ماشین خاص خشونت و
تجاوز و غارتگری است ،تکیه گاه قدسی زور حیوانی و دستگاه تولید ظلم و زورگوئی
است!! با داشتن همین خصال و خلقیات ،اکثریت را ذلت و اقلیت را عزت عطا میکند!!
سرمایه دار را قدرت میبخشد و کارگران را از قدرت بیبهره میسازد.
با کونین از درون این زیج تاریک وارونه نما ،نه مبارزه با دولت و قدرت را در پیکار علیه
سرمایهداری دنبال میکرد و نه اساساً مبارزه علیه سرمایهداری را در جنگ واقعی علیه
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موجودیت رابطه خرید و فروش نیروی کار میدید .او در همین راستا چارهای نداشت
جز اینکه راه تحقق آرمانهای خود را در بیراهههای رفرمیسم جستجو کند .به جای
دعوت از تودههای کارگر برای کارزار طبقاتی علیه بردگی مزدی آنها را در مقابل تبعات
هستی و فراساختارهای نظم سرمایه به صف نماید.
»بدیهی است که با وجود دولت ،انسان نه به آزادی میرسد و نه از مزایای حقیقی
جامعه ،گروهها و انجمنهای مخفی و افراد تشکیل دهنده جامعه بهره میبرد .انسان فقط
زمانی روی سعادت را میبیند که دیگر دولتی در کار نباشد .روشن است که همه منافع
عمومی جامعه که دولت مدعی ارائه آنهاست در واقع چیزی نیست جز ضدیت و نفی
مزایای واقعی نواحی محلی ،کمون ها ،انجمنها و تعداد کثیری از افراد که به تابعیت
دولت در آمده اند .دولت سالخ خانهای بزرگ و گورستانی وسیع است که در آن تمام
اختیارات و ابتکارات ملت به سالوسی سالخی و دفن میشود« (همان کتاب و مأخذ) در
سیستم پندار آنارشیسم ،ریشه همه مصیبتهای زندگی بشر در وجود دولت خالصه
میشود ،دولتی که تشخص ساختار نظم سرمایه نمیباشد و راه پایان دادن به وجود
تاریخی آن از میدان جنگ علیه سرمایهداری عبور نمیکند .دولتی که میتوان از شر
آن خالص شد بدون اینکه کار مزدی را از بین برد!! انگاره هائی که دنیائی زیب و زینت
رادیکال بر تن دارند ،اما در دنیای واقعیتها سوای نوعی رفرم طلبی هیجان آلود چپ
نمایانه پر از فریب و اغواگری و گمراهی ،هیچ چیز دیگر نیستند .واقعیتی که قبولش
برای باکونین تلخ بود و برای آنارشیستهای امروز همچنان تلخ است ،آن را بدترین
تهمت علیه خود میدانند و برای برائت از این اتهام کارنامه مبسوطی از پای بندی به
قه ر ،سرنگونی طلبی ،قانون گریزی ،حزب شکنی و دولت ستیزی قهرآمیز پیش روی
همگان باز می کنند ،باکونین این کار را در گفتگو با مارکس انجام میداد .او به
انقالبیگری آشتی ناپذیر قهرآمیزش استناد میکرد تا سرسختی صادقانه اش در پیگیری
آرمانهایش را اثبات کند .آنچه او نمیدید آن بود که مجرد لیست کردن رؤیاهای پرشکوه
و آویختن آنها به توپ و تانک و شمشیر عالج هیچ دردی نیست .هر گام رهائی کارگران
از فشار استثمار ،ستمک شی ها ،سلب آزادی ها ،حکومت شوندگی ها ،مرجعیت پذیری
ها ،بیحقوقیها و اسارتها در گرو مبارزه آگاهانه آنان علیه اساس کار مزدی است .با
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صرف دولت ستیزی و قانون گریزی و شکستن حریم مرجعیتها هیچ تغییر ریشهای
در برهوت بردگی مزدی نمیتوان پدید آورد و تا سرمایهداری هست پدیده دولت به
بایگانی تاریخ نمیرود ،بساط مرجعیت جمع نمیگردد .طوق قانون از دست و پای
کارگران برداشته نمیشود ،همه اینها به طور مستمر بازتولید میگردند ،احیاناً تغییر
شکل میدهند و تغییر شکل آنها به ابزار کار بورژوازی برای فریب تودههای کارگر
تبدیل میشود.
چرا باکونین و تمامی آنارشیست ها ،در همه دوره ها ،از دولت و قانون یا قدرت آغاز
می کنند .پاسخ درستش را باید در شیوه شناخت ایدآلیستی و نوع نگاه امپریستی آنان
به تاریخ ،جامعه و انسان کاوید .آنارشیسم با اینکه زمین و زمان را از جنجال مذهب
گریزی و خداستیزی آکنده میسازد ،اما در عمل بر روی درک ماتریالیستی رادیکال
تاریخ پل میبندد .آنارشیستها تاریخ را با نگاه « اشتیرنر»ها و جماعت موسوم به
هگلیهای جوان نظر میاندازند .برای فهم تاریخ از انسان واقعی شروع نمیکنند .انسان
را در پروسه تولید وسائل معیشت و شیوهای که برای این کار پیش میگیرد ،دنبال
نمینمایند .روند تحوالت تاریخی را در پیچ و خم سرنوشت شکلها و شیوههای تولید،
نمی کاوند .جوامع انسانی را سطوح متعین گسترش اشکال تولید و صورت بندیهای
اقتصادی هر دوره به حساب نمیآورند .افکار ،باورها ،فراساختارهای حقوقی ،سیاسی،
مدنی و اجتماعی هر عصر را روئیدههای ارگانیک فرایند کار و تولید مسلط آن عصر
نمیشناسند .تاریخ جوامع بشری را تاریخ مبارزه طبقاتی نمیبینند .آنارشیستها به
جای همه اینها چشم به سلطهها میدوزند .سرچشمه تمامی بدبختیها را در وجود
قدرتها کنکاش میکنند و این سلطهها را در هیأت خدا ،مذهب ،دولت ،قانون یا هر
قدرت سد راه بالندگی شعور و اعمال اراده آزاد انسانها آماج حمله میگیرند .مارکس
در باره هگلیهای جوان میگفت:
»سلطه مذهب پیش فرض گرفته میشد و به تدریج هر گونه مناسبات غالب ،مناسبات
مذهبی اعالم شد و به یک کیش ،کیش قانون ،کیش دولت و غیره تغییر شکل پیدا
کرد…» ( ایدئولوژی آلمانی)
باکونین در تشریح درک خویش از تاریخ مینویسد
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» تکامل تدریجی جهان مادی برای همه کس کامالً محسوس است .همین طور تکامل
حیات ارگانیک و تکامل تاریخی شعور بالنده فردی و جمعی بشر .اینها همه حرکتی
هستند طبیعی ،از ساده به پیچیده ،از پست به عالی ،از پائین به باال و منطبق با تجربیات
روزمره ما و در نتیجه منطبق با منطق طبیعی ما و منطبق با قوانین خاص ذهن ما که
به کمک همین تجربیات شکل گرفته و بسط یافته و به تعبیری بازآفرینی ذهنی و عقلی
این تکامل یا ادامه آن در اندیشه است« )گزیده آثار باکونین ،ماکسیموف ،نقل از باکونین
و آنارشیسم جمع گرا(
در این روایت تاریخ ،آنچه هیچ مکان و موضوعیتی احراز نمیکند ،پویه واقعی تکامل
مادی جوامع انسانی ،رابطه اندرونی میان شکلهای تولید مسلط هر دوره با صورت
بندیهای اجتماعی و سیاسی ،افکار ،باورها و فرهنگ حاکم در جامعه ،وجود طبقات،
مبارزه طبقاتی ،افق ها ،انتظارات و آگاهی هر طبقه یا سایر واقعیتهای آشکار تاریخ
زندگی انسان است .نگاه باکونین به تاریخ همان نگاه هگل است .روح مطلق هگلی در
ساختار فکر وی موج میزند ،عشق ورزی پرجنجالش به آزادی قادر به شکستن حریم
عقل محض نیست .با تمامی توانش به تقال میایستد تا طبیعت را جایگزین ایده مطلق
سازد ،اما او فقط اسمها را جایگزین هم میگرداند .حاصل تالشش ،باز هم چرخیدن در
حصار تقدیرات است .حصاری که ناشکسته باقی میماند و فقط معماری آن دست به
دست میشود.
» انسان در مقام محصول نهائی طبیعت ،در زمین به شکوفائی فردی و اجتماعی اش
ادامه میدهد .حرکتی که می توان گفت کار طبیعت ،حرکت و حیات طبیعت است.
رابطه انسان با این طبیعت فراگیر ،ممکن نیست که بیرونی باشد .ممکن نیست رابطه
بردگی یا جنگ و ستیز با شد .انسان آن را در خود دارد و خارج از طبیعت هیچ است.
به نظر من کامالً بدیهی است که هر گونه طغیانی از جانب انسان علیه آنچه من علیت
جهانی یا طبیعت فراگیرش مینامم محال است .آن محاط و محیط انسان است .بیرون
و درون اوست و کل هستی اش را شکل میدهد» (همان کتاب ،به نقل از همان مأخذ)
ظاهر ماجرا این است که باکونین برعکس هگل ،پدیده دولت را شر محض میداند ،اما
فراموش نکنیم که اشتیرنر آنارشیست و خیلی از « هگلیهای جوان» ،به رغم تمامی
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نقدهای تند و تیز خویش به هگلیسم ،باز هم با همان خونمایه نگاه هگلی ،تاریخ و
جامعه و پدیدههای اجتماعی را کندوکاو مینمودند .باکونین مخالف هر نوع دولت است
اما تصور وی از دولت سایه سنگین بینش هگلی او را بر دوش میکشد .نهاد قدرت
سیاسی ،در ژرفنای فکر وی نه فرارسته شیوه تولید روز ،نه ساختار نظم سیاسی زیربنای
تولیدی و ماشین قهر طبقه حاکم ،که یک نیروی شر ماوراء همه اینها است .او دولت،
خدا و سرمایهداری را اضالع متساوی مثلث شر مینامد و مبارزه علیه این مثلث را
جایگزین مبارزه طبقاتی می کند .قابل توجه است که وی در ال به الی همین افاضات،
به سراغ نیروهای مدافع این سه ضلعی قدرت میرود تا به سب و لعن آنها پردازد .در
جریان جستجوی خود به « مارکسیست»ها و لیبرالها میرسد!! آنها را در کنار هم قرار
میدهد و وجود اولیها را نیز به اندازه دومیها بانی و باعث بقای شر میبیند!!
درک عمیقاً امپریستی ،مارکسی ستیز و غیرماتریالیستی باکونین از پویه تکامل تاریخ
فقط شناخت او از دولت ،قانون یا قدرت را اسیر ورطه جهل نمیکرد .راه آشنائی ژرف
و ماتریالیستی همه مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی را به روی او میبست .او قادر به
شناخت سرمایه نگردید ،هستی متناقض تولید سرمایهداری را نفهمید .از درک پرولتاریا،
هستی اجتماعی اش ،خودویژگیهای طبقاتی و نقش خاص تاریخی اش به کلی عاجز
ماند .برای او طبقه کارگر همان مکان و موقعیتی را داشت که هر توده استثمارشونده
دیگر تاریخ داشته است .اساساً او زیرفشار ایدآلیسم التقاطی ماتریالیسم نمای خود،
مفهوم طبقه اجتماعی ،استثمار طبقاتی و جنگ واقعی میان طبقات در تاریخ را به
گونهای عمیقاً آشفته و مجعول در شیارهای ذهن خود ثبت و دفن کرد .به جای فهم
ماتریالیستی مناسبات اساسی میان طبقات ،همه اش به استثمار ،ظلم ،نابرابری،
بی عدالتی ،ستمگری و ستمکشی اندیشید .برای وی ،برده ،سرو ،دهقان ،هر عنصر
زحمتکش ،هر ستمدیده درون هر شرائط تاریخی همان نقشی را بازی میکرد که
پرولتاریای آگاه رادیکال قادر به انجامش بود!! مبارزه طبقاتی و به ویژه ظرفیت ،بار و
رسالت تاریخی جنگ میان کارگر و سرمایه دار را نمیفهمید و با ساده اندیشی
جاهالنهای آن را با هر نوع جدال میان استثمارگر و استثمارشونده ،ظالم و مظلوم،
ستمکار و ستمکش برابر می پنداشت .با همین نوع نگاه است که دهقان روسی و
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پرولتاریای ضد کار مزدی را به لحاظ ایفای نقش تاریخی همسنگ و برابر مییافت و
چه بسا اولی را بر دومی ترجیح میداد.
« مردم روسیه بیش از تصور تو به سوسیالیسم نزدیک هستند ،دهاقین روسی سنت
انقالبی از آن خود داشته و بایستی نقش عمدهای در آزادسازی و رهائی بشر ایفاء کنند.
انقالب روسی در کلیه ویژگیهای مردم آن سامان ریشه دارد .در قرن هفده روستائیان
جنوب شرقی به پا خاستند و در قرن هجده نیز پوکاچف شورش دهاقین را در حوزه
ولگا به مدت دو سا ل رهبری نمود .روسها دست از آشوب نمیکشند و معتقدند که نهال
پیشرفت بشر با خون انسان آبیاری شده است .آنها از بازی با آتش هم دست نمیکشند،
همچنان که آتش کشیدن مسکو به قصد شکست ناپلئون یک پدیده کامالً روسی بود.
در چنین شعله هائی است که که نژاد بشر از قید بندگی رهائی مییابد» ( گفتگوی
مارکس و باکونین ،م .کرانستون) صفوف جنگاوران کبیر رهائی بشر در ارزیابی باکونین
بسیار طوالنی است و دهقان روسی فقط گوشه ناچیزی از آن را به خود اختصاص
میدهد .قدرت اعجاز «لومپن پرولتاریا» در این جنگ آخرین تاریخ ،از همه سترگتر و
بیبدیلتر است .اشرار و غارتگران و در یک کالم هر نیروئی که اهل قهر و عصیان و
تسلیح است در این نبرد به همان اندازه ذینقش است که پرولتاریای کمونیست شاید
قادر به ایفای آن گردد!! مشاهده میکنیم که انقالب ایدآل باکونین و خیل وسیع
آنارشیستها هیچ ربطی به صف آرائی ضد سرمایهداری طبقه کارگر در مقابل نظام
سرمایهداری ندارد .جنگ عاصیان و خشمگینان و ستمکشان با ظالمان و زورگویان و
مفتخوران است و همین انقالب است که بناست رهائی فرجامین تمامی بشریت را از
دامن خود متولد گرداند !!.باکونین در انکار وجود طبقات ،انکار صف آرائی دو طبقه
اساسی جامعه سرمایهداری در مقابل هم و جایگزینی جنگ میان طبقات با جدال بین
تودهها و حاکمان هیچ سنگی را بر روی سنگ باقی نمیگذارد و تا جائی پیش میتازد
که حتی سخن گفتن از مبارزه طبقاتی را شایسته بدترین سرزنشها و نکوهشها
میداند .او در نقد خویش بر برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان میگوید:
« در آن برنامه چیزی دیگر هم هست که برای ما آنارشیستهای انقالبی که بدون هیچ
قید و شرطی حامی رهائی تمام مردم هستیم ،بیاندازه نفرت انگیز است .آنها پرولتاریا
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را ،کارگران جهان را ،یک طبقه معرفی میکنند و نه تودههای مردم .میدانید این به
چه معناست؟ این یعنی یک آریستوکراسی جدید ،نه چیزی بیشتر ،نه چیزی کمتر،
آریستوکراسی کارگران شهری و صنعتی و متمایز شدن آنها از میلیونها کارگر روستائی
و کسانی که قرار است بر طبق پیش بینیهای سوسیال دموکراتهای آلمان عمالً
منکوب همین به اصطالح دولت کبیر مردمی باشند… » .فراموش نشود که بحث بر
سر حزب سوسیال دموکرات آلمان ،برنامه اش و ایرادات اساسی این برنامه نمیباشد.
گفتگو پیرامون روایت باکونین از طبقه کارگر ،مبارزه طبقاتی و مفهوم طبقه است.
باکونین در تاریکی زار روش شناسی امپریستی خود به رغم دنیای جار و جنجالهای
انقالبی گرایانه ،از فهم پویه کارزار طبقاتی دوران تسلط نظام سرمایهداری و نقش
پرولتاریای رادیکال ضد کار مزدی به کلی دور ماند ،اهمیت سازمانیابی شورائی ضد
سرمایهداری تودههای کارگر در این کارزار را هیچ درک نمیکند .همه چیز را از منظری
کامالً پوپولیستی و پوزیتیویستی نظر میاندازد .یک خط در میان ،شعار پرطمراق رهائی
انسان را در سپهر خیاالت خود یله میکند ،در تدارک لشکرکشی برای نیل به این هدف
بر میآید ،تالش میکند تا قشونی رزم آور از تهیدستان دهقان و لومپن پرولتاریا و
دست آخر کارگران به دور خویش جمع کند .لشکریانی که بخش مهمی از آنها ،از هیچ
ظرفیت الزم برای جنگ با نظام بردگی مزدی برخوردار نیستند ،تجمع آنها هیچ نشانی
از یک جنبش سازمان یافته شورائی سرمایه ستیز کارگری بر جبین ندارد و در بهترین
حالت ففط به درد این میخورند که گوش به فرمان مشتی سپهساالر شورشی ،داد و
قالهای توخالی سرنگونی طلبانه راه اندازند و بازار رژیم ستیزی آرمانگرایانه فراطبقاتی
را گرم نگه دارند .وظیفه دیگری نیز این فرماندهان و لشکریان به دوش میگیرند .اینکه
در هر کجا عدهای کارگر دست به کار متشکل ساختن خود علیه استثمار سرمایهداری
و شالوده وجود کار مزدی هستند ،اینان با افراشتن بیرق دروغین دولت ستیزی و صدور
کیفرخواست دولت گرائی ،استبدادطلبی و آزادی کشی علیه کمونیستها ،در میانشان
بذر جهل ،توهم و تفرقه پاشند و کار متالشی نمودن صفوف کارگران را برای بورژوازی
آسان سازند .نقشی که در انترنا سیونال اول کارگری ایفاء نمودند و تا هر کجا که توان
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داشتند تناقضات موجود درون این تشکل ضد سرمایهداری بین المللی طبقه کارگر را
تشدید کردند.
باکونین در غیاب حداقل شناخت ماتریالیستی و مارکسی از سرمایهداری نمیتوانست
فعال رادیکال ،آگاه و انقالبی جنبش کارگری علیه این نظام و برای نابودی آن باشد ،او
الفبای اهمیت سازمانیابی شورائی ضد سرمایهداری طبقه کارگر را درک نمینمود و
موضوعیت ،نقش و فلسفه این سازمانیابی یا این جنبش سازمانیافته شورائی و سرمایه
ستیز را نمیفهمید ،به این دلیل بسیار ساده که هیچ بدیلی برای برون رفت از جهنم
استثمار و توحش و دهشت بردگی مزدی در پیش روی نداشت .سوسیالیسم باکونین
سوای شکلی از برنامه ریزی کار و تولید کاپیتالیستی هیچ چیز دیگر نبود و نسخه
آشنای وی برای اس تقرار این سوسیالیسم نیز نهایتاً در فدرالیسم و خودگردانیهای
محلی اتباع جامعه سرمایهداری خالصه میگردید.
« سازماندهی واقعی مردمی از پائین به باالست .از انجمنها و کمون ها .پس فدرالیسم
که از سازماندهی پائین ترین هستههای اجتماعی آغاز میکند و به سمت باال ادامه
میدهد یک نهاد سیاسی سوسیالیستی میشود .یک سازماندهی آزادانه و خودجوش
حیات عمومی» ( منتخب آثار باکونین ،ماکسیموف)
باکونین دنبال برپائی جامعهای بود که ظاهراً در آن دولت ،حزب ،زمامدار و کشیشی
حکم نمی راند اما او در هیچ کجا حاضر به کاوش این راز نمیشد که چنین جامعهای
چگونه پدید خواهد آمد ،آحاد کدام طبقه اجتماعی آن را خواهند ساخت .این طبقه در
کدام فرایند ،کدام سازمانیابی ،کدام افق ،کدام مطالبات روز ،کدام روایت از رژیم ستیزی
و باالخره با کدام جنبش راه استقرارش را خواهند کوبید و پیمود « .ستمکشان علیه
ستم مباررزه میکنند و به وجود دولت و زور و مذهب پایان میبخشند و باید این پیکار
را پیش برد» این همه چیزی است که وی از مبارزه طبقاتی و آینده این مبارزه میفهمد
و به اقتضای همین فهم الگوی فدرالیسم را برای جامعه آزاد آتی بشر پیشنهاد مینماید.
او این فدرالیسم را شرط تضمین کننده آزادی انسان در سوسیالیسم میبیند!! چرا؟
تمامی تئوری بافیهای باکونین پاسخ همین سؤال است .سوسیالیسم وی نه جامعه
انسانهای گسسته از جهنم کار مزدی است و نه جنبشی است که لکوموتیو قدرت
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برپائی این جامعه باشد .آنچه او در تدارک تأسیس آن است در غیاب این شروط و پیش
شرطهای اساسی پدید می آید و درست به همین دلیل جامعه آتی وی تا جائی که به
سوسیالیسم بودنش مربوط است نه فقط هیچ نشانی از آزادی آدمها در آن نیست ،که
می تواند دوزخ استبداد و زورگوئی و قدرت مداری باشد .این سوسیالیسم طبیعتاً برای
تضمین آزادی افراد باید به ساز و برگهائی سوای سوسیالیسم بودن توسل جوید!! و
باکونین فدرالیسم را مصداق مناسب این ساز و برگ میدانست .موضوع را کمی بیشتر
توضیح دهم.
جامعه سوسیالیستی پرولتاریا از بطن جنبش سوسیالیستی شورائی سراسری ضد کار
مزدی تودههای طبقه کارگر بیرون میآید .این جنبش است که در جریان بالندگی،
گسترش و بلوغ خود ،استخوانبندی جامعه آتی را میسازد .توده وسیع طبقه کارگر
متشکل در خود را به شعور و شناخت هر چه ژرفتر سرمایهداری میرساند ،کارگران را
قدرت پیکار رو به فزون علیه سرمایه تفویض میکند ،آنها را در همه قلمروهای زندگی
اجتماعی علیه سرمایه به صف مینماید .جنگ علیه هر ستم و بیحقوقی و جنایت
سرمایهداری را جزء الیتجزائی از زنجیره سراسری جنگ علیه بنیاد هستی سرمایه
مینماید .این جنبش زمانی که دولت بورژوازی را سرنگون میکند ،خود از همه دانش
و توان و شناخت الزم برای برنامه ریزی کار ،تولید و زندگی سوسیالیستی و پایان دادن
به وجود تاریخی کار مزدی برخوردار است .پیروزی این جنبش پیروزی پرولتاریائی است
که به صورت یک طبقه متشکل و متحد و آگاه دست به کار معماری جامعه نوین
می گردد ،طبقه انسانهای مصمم برای انحالل دولت ،الغاء کار مزدی ،امحاء طبقات و
جامعه طبقاتی ،طبقهای که اساساً نمیتواند آزاد شود اگر تمامی بشریت را آزاد نکند،
طبقهای با زنجیرهای رادیکال که رشد آزاد همگان را منوط به رشد آزاد هر انسان
میبیند ،طبقهای با این مختصات ،در مدار باالی شعور و شناخت و آگاهی و در ستیغ
رفیع پیکار ضد کار مزدی در پی پیروزی بر بورژوازی ،شروع به استقرار سوسیالیسم
خویش میکند .سوآ ل این است که اگر این سوسیالیسم متضمن آزادی واقعی افراد
نیست پس کدام شکل نظم تولیدی و اجتماعی قرار است این آزادی را برای افراد بشر
به ارمغان آرد .همه آنارشیستها از ضرورت تکمیل سوسیالیسم با آزادی سخن میرانند
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زیرا که سوسیالیسم آنها نه حاصل پیکار این جنبش و نه محصول پیروزی چنین جنبشی
بلکه نتیجه همپیوندی جمعیت هائی است که تنها و تنها زیر بیرق دولت ستیزی
فراطبقاتی توخالی دست به دست هم داده اند .توده انسان هائی که قرار نیست به کار
مزدی پایان بخشند ،بلکه اگر کارگرند باید مالک وسائل کار خویشتن گردند و اگر دهقان
هستند صاحب زمین شوند .سوسیالیسم آنارشیستها تجمع فدرالیستی آدم هائی است
که از پائین دست به دست هم میدهند و فدراسیون میسازند تا جامعه متشکل از خرده
مالکان را پدید آرند « .زمین فقط به کسانی تعلق دارد که آن را با دستان خودشان زیر
کشت میبرند ،یعنی به جوامع کشاورزی .سرمایه و تمامی ابزارهای تولید برای
کارگرهاست ،برای انجمنهای کارگری ،تشکیالت سیاسی آینده باید فدراسیون آزاد
کارگری باشد ( .باکونین .منتخب آثار ،ماکسیموف)
سوسیالیسم فدرال باکونین یک شاخص مهم دیگر نیز دارد .هر کس که کار نکند ،در
آن حق زندگی نخواهد داشت .قرار بر این بوده است که سوسیالیسم در همان طالیگان
استقرارش کار را داوطلبانه کند اما باکونین همه بیکاران را از جامعه سوسیالیستی خود
بیرون می اندازد .طنز ماجرا این است که آنارشیسم ،زمین و زمان را از شعار آزادی و
اصل رهائی انسانها از هر قید و بند آکنده میسازد اما جامعه آرمانی باکونین قید کار
را بسیار آهنین و ناشکستنی بر دست و پای آدمها قفل میکند .این نکته نیز گفتنی
است که آنارشیستها یا در واقع جرگه هائی از آنارشیسم در کنار همه شعاربافیها ،اینجا
و آنجا ،از نفی قید کار هم حرف میزنند اما آنچه در این گذر میگویند ،مثل همه لفظ
بازیهای مریخی دیگر آنها هیچ ربطی و سنخیتی با پویه مادی محو قید کار ندارد .صدر
و ذیل گفتمان آنها در این حوزه نیز از چهارچوب ستیز با نظم سرمایه بدون هیچ مبارزه
ریشهای و طبقاتی علیه اساس کار مزدی پا فرا نمینهد.
گذشته و حال آنارشیسم
تا اینجا بیشتر بحث ما بر روی باورها ،نظرات و منظر شناخت باکونین متمرکز گردید.
این کار دالئلی دارد و به نوبه خود محتاج توضیح است .باکونین حتی در میان افراد
سرشناس جنبش آنارشیستی ،چهره نخست نیست .سالها پیش از وی کسانی مانند «
ویلیام گادوین» باب گفتگو در این زمینه را باز کرده بودند .جنبش کارگری جهانی در
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ممالکی مانند سویس ،فرانسه ،اتریش ،هلند ،اسپانیا ،ایتالیا ،حتی برخی ممالک امریکای
التین از سالهای آخر قرن هجده و دهههای اول و دوم قرن نوزدهم با شکل گیری و
ابراز وجود تندنسهای آنارشیستی سر و کار داشته است .در میان مشاهیر این جنبش
نیز ظاهراً پرودن اولین فردی است که خود را رسماً آنارشیست نامیده است و به ترویج
ایدههای آنارشیستی پرداخته است .از اینها که بگذریم یک شاخص مهم محافل
آنارشیستی در همه دوره ها ،بیبهرگی آنها از استخوانبندی و انسجام طبقاتی،
ایدئولوژیک یا حتی سیاسی بوده است .این تشتت و بیانسجامی در چنان سطحی سیر
می کرده است و در همین زمان حاضر تا آنجا گسترده است که تعمیم مجموعه نظرات،
افقها ،اهداف یا سیاستهای هر محفل ،حتی هر شمار این محافل بر جمعیتهای دیگر
طیف آنارشیسم را دشوار ساخته است و میسازد .فعالین آنارشیست در این مورد نیز،
زیر پرچمی ظاهراً آراسته و زیبا ،دنیائی توهم و وارونه انگاری تحویل کارگران میدهند.
ترجیع بند کالم آنان این است که از مکتب مداری ،ایدئولوژی ساالری ،حزب سازی و
لیدرتراشی تنفر دارند .برای خود هیچ رسالت ویژهای قائل نیستند ،قصد رهبری مبارزات
تودهها را ندارند ،خود را آحادی از جماعت معترض جهان میبینند ،هر کسی حق دارد
آنارشیست بودنش را مطابق دریافت و سلیقه خود تعریف کند .آنها لیستی از این جمالت
پیش می کشند .ادعاهائی که حقیقت ندارند و حتی با فرض واهی درست بودنشان ،این
سؤال را مطرح می سازند که پس اساساً آنارشیسم چیست؟ این پدیده را چگونه باید
شناخت و مورد داوری قرار داد؟!! .واقعیت این است که نحلههای آنارشیستی به رغم
فقدان استخوانبندی سیاسی و نظری و باهمه تنوعات و تشتتهائی که در درون طیف
خود حمل میکنند ،دارای مشترکات و همگنی هائی هستند .وجوه اشتراک و بنمایههای
نظری واحدی که آنارشیسم را به عنوان یک رویکرد در درون جنبش کارگری هویت
میبخشد و از رویکردهای دیگر متمایز میکند .وجود این همپوئیها و همگنی ها ،قطعاً
انبوه اختالفها و تمایزات میان گروههای مختلف این طیف را نفی نمیکند اما آنها را
به حاشیه میراند و بسیار کمرنگ میگرداند .آنارشیستها جمعیت کثیر ناهمگونی از
مذهبی گرفته تا الئیک ،آنارکو کمونیسم تا ضد کمونیسم ،اندیویدآلیست تا مخالف
فردگرائی ،آنارکوسندیکالیست تا سندیکاگریز و مانند اینها را تشکیل میدهند ،خیلیها
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طرفدار سرسخت کاربرد قهر و سرنگونی طلبی قهرآمیز هستند .عده زیادی « صلحجو»
و مخالف توسل به زور میباشند .فعالین سرشناسی از این جنبش منجمله « اما گلدمن»
و « الکساندر برکمن» ترور را تقدیس کرده اند ،جمعیت بسیار زیادی نیز آن را تقبیح
و محکوم نموده اند ،برخی مانند پرودن بر اعتصاب و مبارزه کارگران برای افزایش
دستمزد چهارتکبیر زده اند و گروههای بسیار زیادی هم از هر تالش تودههای کارگر
برای سازماندهی اعتصابات یا هر سطح مبارزه آنها برای بهبود شرائط کار و زندگی خود
دفاع نموده اند .تمامی این تفاوتها و تمایزات وجود دارد ،اما نکته مهم این است که
اکثریت غالب نحلهها و محافل آنارشیستی به رغم همه اختالفات باال ،باالخره در درون
یک مفصلبندی هر چند بدون لجام طبقاتی و اجتماعی با هم ارگانیک میگردند .رجوع
این مقاله به نوشتهها و نظرات باکونین و شماری دیگر از سران آنارشیسم نیز دقیقاً
رجوع به همین مفصلبندی است .بر پایه شناخت آن صورت میگیرد و اعتبار خود را از
همین شناخت کسب مینماید .تمامی نکاتی که از بحث ها ،نقدها و نظریات باکونین
نقل کرده ایم ،باورها ،شیوه شناخت ،راهبردها و افق پردازیهای مشترک میان همه یا
اکثریت قریب به اتفاق نحله ها ،تندنسها و فعالین جنبش آنارشیستی است .نکته مهم
دیگری نیز در این گذر قابل طرح و تأکید است .اینکه باکونین از غالب چهرههای فعال
و نظریه پرداز سابق و الحق آنارشیست رادیکالتر و میلیتانتتر بوده است .فاکتوری که
به نوبه خود گزینش ما برای کالبدشکافی انتقادی این رویکرد را اعتبار افزون تری
میبخشد .به بیان دیگر مقاله حاضر تحلیلها و باورهای محافل راستتر و سازشکارتر
جنبش آنارشیستی ،یا آراء منفرد و پاره وار این و آن آنارشیست را مبنای بررسی و نقد
خود قرار نداده است ،بالعکس به شاخصهای مشترک گروههای مختلف و به رادیکال
ترین جهتگیریهای موجود در میان آنها رجوع کرده است .نفی روایت رادیکال
ماتریالیستی و مارکسی فرایند تکامل تاریخ ،مقاومت ارتجاعی در مقابل نظریه
مارکسی کالبدشکافی جامعه مدنی در اقتصاد سیاسی ،تبیین تمام عیار
پوپولیستی جامعه ،قلم کشیدن بر مناسبات اساسی میان طبقات متضاد
اجتماعی و بیان تحریف آمیز این مناسبات با مفاهیم و الفاظی چون ستمکشان
و ستمگران یا حاکمان و فرودستان و نوع اینها ،فرار از قبول این واقعیت که
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تاریخ همه جوامع انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است ،تحلیل خلق گرایانه
و ارتجاعی سرمایهداری به جای آناتومی رادیکال مارکسی این شیوه تولید و
مناسبات اجتماعی ،جایگزینی مبارزه ضد سرمایهداری طبقه کارگر با مسائلی
مانند دولت ستیزی ،مذهب گریزی و قانون شکنی فراطبقاتی ،روایت بورژوائی
و رفرمیستی از سوسیالیسم و تبلیغ جامعه متشکل از فدراسیونهای پراکنده
مالکان خرد ،به جای کمونیسم لغو کار مزدی و سازمان شورائی سراسری برنامه
ریزی سوسیالیستی کار و تولید ،اندیویدآلیسم ،فطرت گرائی ارتجاعی و
جستجوی آزادی و منافع فرد در خارج از قلمرو آزادی و اختیار و مصالح زندگی
همگان ،همعرض دیدن تحزب ارتجاعی باالی سر تودههای کارگر با جنبش
شورائی سازمان یافته ضد کار مزدی پرولتاریا و موارد دیگری از این دست،
همه و همه مسائلی هستند که میان تمام یا غالب تندنسها و محافل
آنارشیستی ،مشترک و محل اتفاق میباشند
وجود این مشترکات و توافقات در بین طیف نیروهای آنارشیست واقعیتی است که یک
مرور بسیار اجمالی در حرفها و نوشتههای پرچمداران گذشته و حال این جنبش آن
را تأیید و تصریح میکند « .نوام چامسکی» سرشناس ترین چهره روز این رویکرد در
پاسخ سؤالی پیرامون آنارشیسم میگوید:
« به گمانم به معنی جستجو و شناخت ساختارهای قدرت ،سلسله مراتب و سلطه در
همه جنبههای زندگی و به پرسش گرفتن آن است .اگر دلیل موجهی برای اینها نباشد،
همگی نامشروعند و باید برچیده شوند تا گستره آزادی انسان وسیعتر شود .این شامل
قدرت سیاسی ،مالکیت و مدیریت ،روابط والدین و فرزندان ،دخالت ما در سرنوشت
نسلهای آینده (آنچه به نظر من ضرورت اخالقی بنیادین جنبش محیط زیست است)
و چیزهای دیگر است»
)گفتگوی چامسکی با سردبیر مجله انقالب سرخ و سیاه ،ترجمه محمود رضا عبداللهی(
مشاهده میکنیم که آنارشیسم چامسکی نیز مانند باکونین یا هر فعال دیگر این جنبش
ریشه استثمار و سلب آزادی و همه بیحقوقیها و ستمکشیها را صرفاً در عمق معادالت
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سلطه و وجود دولت یا نهادها ،روابط و فراساختارهای اجتماعی حاضر میکاود .قابل
توجه است که چامسکی همه اینها را مثل حلقههای زنجیر کنار هم قرار میدهد.
درست به همان سیاق که باکونین خدا ،دولت و سرمایهداری را اضالع مساوی یک مثلث
قلمداد میکرد!! در اینجا هم سلطه والدین بر اوالد ،نقش دولت و دخالت ما در سرنوشت
نسلهای آینده ،همه در زمره ریشهها هستند .تنها چیزی که در ریشه یابیهای وی
حائز هیچ مکان و نقشی نیست .زیربنای مادی جامعه و در عصر ما شیوه تولید
سرمایهداری است .شاید برخیها اشاره چامسکی به مالکیت را نشان توجه وی به شالوده
اقتصادی مسائل اجتماعی دانند .این پندار از بیخ و بن ناشیانه ،توهم آمیز و گمراه کننده
است .فیلسوف معاصر آنارشیست مطلقاً چیزی به نام شیوه تولید مادی یا اصل آناتومی
جامعه و فراساختارهایش در اقتصاد سیاسی را قبول ندارد .روابط ،قرارها و نهادهای
سلطه را به هیچ وجه فرارستههای شیوه تولید مادی نمیبیند ،از اینها که بگذریم
مالکیت مقولهای تبعی و تبخالهای از هستی شیوه تولید سرمایهداری است و معادل
گرفتن آن با شکل تولید هر دوره تاریخی وارونه پردازی محض است .همه نکاتی که
قبالً در مورد شناخت عمیقاً امپریستی باکونین و اشتیرنر از پویه تکامل مادی تاریخ
گفتم ،در رابطه با چامسکی نیز مصداق دارد .او دولت ،قانون ،اخالق ،فرهنگ ،سنن،
ارزشهای اجتماعی ،افکار و ایدئولوژیها را سامانههای اجتماعی منبعث از شیوه تولید
مادی در دورههای مختلف تاریخی نمیبیند .بالعکس همه اینها را حاصل عوامفریبی
دولتها تلقی میکند ،اینکه نهاد دولت یا سایر فراستاختارهای اجتماعی هر عصر از کجا
جوشیده است در شیوه شناخت او جای مهمی اشغال نمینماید .تحلیل همه رویدادها
از سلطه آغاز میشود ،به سلطه ختم میشود و مجرد مبارزه علیه زور و سلطه گری
جای مبارزه طبقاتی و پیکار برای نابودی مناسبات بردگی مزدی را پر میسازد .چامسکی
در جائی از همین مصاحبه کل مهندسی افکار ،مسخ سازیها و البد از خودبیگانگی
انسان حاضر را نیز از سرچشمه واقعی آنها یعنی سرمایه و رابطه خرید و فروش نیروی
کار جدا میکند و به مجرد کارکرد دولتها ارجاع میدهد .در اینکه دولتها پیچیده ترین
برنامه ریزیها و سازماندهیها را برای این کار دارند جای شکی نیست .نکته مهم آنست
که دولت و قانون و قرار و پارلمان همگی نهادهای نظم سرمایه اند و آنچه انجام میدهند،
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منشور هستی سرمایه و نیازهای چرخه بازتولید سرمایهداری است .تبیین چامسکی از
سرمایهداری نیز شکل دیگری از همان باژگونه پردازیهای پوپولیستی باکونین و سایر
آنارشیستها است .او میگوید:
« آنچه سرمایهداری خوانده میشود اساساً نظام سوداگری شرکتها همراه با خودکامگی
فراگیر و بسیار غیرپاسخگو است که کنترل عظیمی بر اقتصاد ،نظامهای سیاسی و حیات
فرهنگی و اجتماعی اعمال میکنند و در همکاری نزدیک با حکومتهای قدرتمندی
هستند که در اقتصاد داخلی و جامعه بین المللی وسیعاً دخالت دارند .این مسأله در باره
ایاالت متحده بر خالف تصور غلطی که وجود دارد ،بسیار صدق میکند .ثروتمندان و
مرفهان ،دیگر حاضر نیستند مثل گذشته به مقررات بازار تن دهند ،اما این مقررات را
برای مردم عادی مفید میدانند» ( همان گفتگو)
عزیمت از رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید اضافه ارزش در تحلیل سرمایهداری
برای چامسکی همسان همه آنارشیستهای دیگر روشی مردود است .به جای رجوع به
چنین روشی باید همه چیز را در سوداگری و خودکامگی عدهای شرکتها خالصه نمود.
سرمایهداری یعنی همین و البد راه مبارزه با سرمایهداری را هم باید در مهار ممکن
خودکامگیها و زیادت طلبیهای همین شرکتها جستجو کرد .چامسکی هم مثل
باکونین در هیچ کجا خود را درگیر ضرورت شناخت سرمایهداری نمیسازد .به کندوکاو
رابطه سرمایه به عنوان شالوده وجود این نظام هیچ رغبتی نشان نمیدهد .رابطه میان
رویدادهای روز ،پیشینه و فرجام آنها با چرخه ارزش افزائی سرمایه در هر کشور و کل
دنیا را نظر نمیاندازد ،تحوالت تاریخی سرمایهداری را اجبار پویه ذاتی رابطه تولید اضافه
ارزش قلمداد نمیکند .ظهور شرکتهای چند ملیتی و موقعیت برتر آنها در ساختار
موجود این نظام را حلقهای از زنجیره تمرکزطلبی قهری شیوه تولید سرمایهداری به
حساب نمیآورد ،مناسبات اساسی میان طبقات اساسی جامعه حاضر را از نظر دور
میدارد و مثل هر آنارشیست دیگر فریاد واظلما سر میدهد و خواستار مبارزه با
خودکامگی و دغلکاری مشتی شرکتهای عظیم چند ملیتی میگردد .چامسکی کل
فرآیند پیدایش ،رشد و اقتداریابی این غولهای عظیم مالی را نیز از ال به الی معادالت
قدرت حکام بیرون میکشد ،در زیج کندوکاو او سرمایه نیست که قدرت میآفریند،
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قدرت است که سرمایه و غولهای سترگ سرمایهداری را متولد میکند « گهگاه
لحظاتی در تاریخ زندگی بشر به وجود میآیند که در آنها روابط قدرت امکان استقرار
ترتیباتی اجتماعی و اقتصادی را به وجود میآورند .حقیقتاً میتوان عبارت نظام جهانی
را در مورد آنها به کار برد» ( دیدگاههای متعارض در مورد نظام جهانی ،ترجمه ناصر
بلیغ)
چامسکی به طور معمول اهل گفتگو در باره سرمایه داری ،جامعه مبتنی بر کار مزدی،
طبقات اساسی درون این جامعه ،جنگ میان طبقات و راه و چاه طبقه کارگر در این
جنگ و نوع این مسائل نیست .شاید هم سخن از آنها را اتالف وقت محض میپندارد.
او به جای اینها ،از قطبهای عظیم قدرت ،غارتگری ها ،تضاد سرکش میان
امپریالیستها و خلقها و « دولتهای خلقی» ،وحشت امپریالیسم از ناسیونالیسم
رادیکال!! و به ویژه همپیوندی و اتحاد میان دولتهای ناسیونالیست وفادار به منافع
خلقهای خویش!! از قدرت اعجاز دموکراسی توده ای ،دموکراسی ستیزی امپریالیستها
و مانند اینها بحث مینماید .در این زمینهها تا چشم کار میکند سخنرانی و مقاله و
کتاب دارد .چامسکی در این آثار از جمله « ایدئولوژی و قدرت» و «دیدگاههای
متعارض» تمامی مرزهای آشفته بافی پوپولیستی را در مینوردد .او در همان حال که
به عنوان یک آنارشیست ریشه کل مصیبتهای دامنگیر بشر را در وجود دولتها
می بیند ،بیشتر اوقات مداح نقش بازی ضد امپریالیستی و خلقی همین دولتها حتی
درنده ترین آنها می گردد!! در جائی از تحلیل هایش بر وحشت حاکمان امپریالیست
امریکا از نزدیک شدن دولت هائی مانند ایران و عربستان سعودی صحبت میکند!! وقتی
از کشورهای خاورمیانه و امریکالی التین و افریقا حرف میزند ،در غالب موارد ماهیت
جنایتکارانه کاپیتالیستی و از بیخ و بن ضد کارگری دولتهای این ممالک را عمالً به
دست فراموشی می سپارد و هر کشمکش و باج خواهی آنها از امریکا را به حساب دفاع
از منافع تودههای کارگر و زحمتکش میگذارد!! فاجعه توهم کارگران به دموکراسی
فریب و ترفند سرمایه و شمع آجینی جنبشهای کارگری به دموکراسی خواهی ارتجاعی
بخش هائی از بورژوازی را مایه هراس و دهشت قطبهای قدرت سرمایه تلقی میکند!!
چانه زنیهای دولتهای عضو کارتل اوپک برای افزایش بهای نفت را گوشه مهمی از
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جنگ و جدال میان استثمارشوندگان و این قطبها میبیند!! یا فراوان باژگونه
پردازیهای زیانبار و چندشناک دیگر که تنها خاصیت آنها مهندسی افکار تودههای
کارگر به سود هر چه بیشتر بورژوازی جهانی است .چامسکی با این شیوه نگاه به سرمایه
داری ،تکلیف روایت خویش از سوسیالیسم را نیز به اندازه کافی روشن مینماید .تعمیق
دموکراسی سرمایه مدار با هدف کاهش یکه تازیهای های دولتها و نهادهای متمرکز
قدرت ،کنترل دموکراتیک تراستهای بیمهار مالی بین المللی ،تأثیرگذاری بیشتر
شهروندان بر پروسه تصمیم گیری دولتها و مراکز قدرت ،شاخصهای واقعی جامعه
سوسیالیستی وی را تشکیل میدهند .واقعیت این است که در نوشتههای چامسکی
الگوی ویژهای برای سوسیالیسم دیده نمیشود و شاید هم من ندیده ام ،اما آنچه از
گفتهها و آثارش بر می آید چیزی سوای آنچه اشاره رفت نباید باشد .تصویر نویسنده «
ایدئولوژی و قدرت » از « جامعه آزاد انسانی»!! آتی ،هیچ بیشباهت به بهشت موعود
مسلمانان نیست ،چیز زیادی در آن رؤیت نمیگردد ،همه دار و ندارش را مقداری شیر
و عسل و چند درخت انجیر و انگور تشکیل میدهد ،اما طنز تلخ ماجرا آن است که
حتی همین تصویر نیز سوای اتوپی هیچ چیز دیگر نیست .تا سرمایهداری هست مجال
تحقق همین انتظارات « شاه سلطان حسینی» را نیز نخواهد داد و سوسیالیسم فیلسوف
شهیر آنارشیست باالخره و در بهترین حالت باز هم جهنم کار مزدی با برخی پیرایهها
و آرایشها در قلمرو برنامه ریزی و شکل سازمانیابی خواهد بود.
برای تشریح بیشتر آنارشیسم میتوان به حرفها و نوشتههای نظریه پردازان دیگر این
رویکرد نیز رجوع کرد ،اما حاصل این مراجعه و جستجوی بیشتر ،تا جائی که به شناخت
جنبش آنارشیستی و نه شناخت بیشتر چهرههای آنارشیست مربوط است ،چیزی مزید
بر آنچه در آثار باکونین و پرودن و چامسکی دیدیم نخواهد بود .واقعیت این است که
آنارشیسم از آغاز تا امروز نقش گمراههای مخرب را در جنبش کارگری جهانی بازی
کرده است .در تمامی این تاریخ طوالنی ،کارگران کثیری از نسلهای مختلف در زیر
این بیرق وارد میدان کارزار شده اند .این توده وسیع کارگر به اعتبار هستی طبقاتی و
اجتماعی خود ،آماده مبارزه طبقاتی رادیکال علیه سرمایهداری بوده اند اما این آمادگی
و ظرفیت در مرداب راهبردها ،افق تراشیها و راه حل پردازیهای آنارشیستی به زیان
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کمونیسم پرولتاریا و به نفع نظام بردگی مزدی کفن و دفن گردیده است .جمعیت عظیم
کموناردها در نخستین انقالب کارگری تاریخ ،تا جائی که از کارگر بودن خویش ،از
استثمارستی زی و جنگ طبقاتی خود علیه سرمایه عزیمت کردند ،حماسه آفریدند و
سرود رهائی بشر سر دادند ،اما همین کارگران وقتی که مهار پیکار خویش را به دست
آنارشیسم ،به دست پرودن ها ،باکونینها و همانندان دادند ،راه شکست را رفتند .عین
همین مسأله در مورد جمعیت عظیم کارگران آنارشیست عضو انترناسیونال اول صدق
میکند .آنها به عنوان کارگران آماده جنگ علیه سرمایهداری بودند ،اما توسلشان به
راه حلهای آنارشیستی نقش مهمی در ویرانسازی انترناسیونال ایفاء کرد .در روسیه پس
از پیروزی انقالب اکتبر ،جماعت قابل توجهی از کارگران به درستی صدای اعتراض خود
را علیه جهتگیریهای سرمایه مدار بلشویسم بلند کردند ،اما همین کارگران با آویختن
اعتراض خود به نسخه پیچیهای سران آنارشیسم نه فقط کمکی به سازمانیابی صف
متحد ضد کار مزدی طبقه خود نکردند که برهوت دیگری را به برهوت آفرینی
بلشویکها افزودند .این کارگران در درون شوراها ،کمیته ها ،در شورش « کرونشتات» یا
جاهای دیگر ،زیر فشار راهبردهای گمراهساز آنارشیستی ،به جای اصرار بر برنامه ریزی
شورائی لغو کار مزدی کار و تولید ،تمامی دار و ندار نارضائی روز خویش را وقف ستیز
با قدرت حزب و دیکتاتوری حزب نشینان کردند .کارنامه آنارشیستها در اسپانیای دهه
 40سده پیش نیز نه فقط از جاهای دیگر هیچ بهتر نیست که تیرهتر و رقت بارتر هم
هست .آنارشیسم در اینجا از سایر نقاط دنیا نیرومندتر بود .سابقه شکل گیری و رشد
محفلهایش به زمانهای دور بر میگشت .در روزهای وقوع جنگ داخلی و آغاز
خیزشهای گسترده سالهای  1931به بعد ،فقط اتحادیه آنارکوسندیکالیستی موسوم
به « سی تی ان» حدود دو میلیون کارگر عضو داشت .آنارشیستها از توان زیادی برای
بسیج تودههای کارگر و زحمتکش در جنبش سراسری روز برخوردار بودند اما آنها این
توانائی را نه در راستای به صف کردن کارگران علیه سرمایهداری که در هل دادن جنبش
کارگری به سمت بی راهه حکومت ستیزی تمام عیار پوپولیستی و سرمایه مدار به کار
گرفتند « .سی تی ان» و همکیشان به سازمانیابی شورائی سراسری ضد کار مزدی طبقه
کارگر ،هیچ رغبتی نشان ندادند ،عروج یک جنبش نیرومند شورائی سرمایه ستیز در
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قلمرو برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی را مغایر باورهای خود یافتند ،در ورطه پوپولیسم
سخت جان آنارشیستی خود ،تمامی اینها را جلوه «دولت گرائی کمونیستی»
پنداشتند!! و زیر نام ستیز علیه دولت سازی ،عمالً تودههای کارگر را به ورطه گریز از
هر نوع تدارک الزم برای جایگزینی قدرت سیاسی سرمایه و نظام بردگی مزدی ،توسط
سازمان سراسری شورائی لغو کار مزدی تودههای کارگر سوق دادند .نسخه آنارشیستها
در طول جنگ داخلی ،فدرالیسم و برپائی اتحادیهها و انجمنهای کارگری فاقد هر نوع
جهتگیری رادیکال ضد سرمایهداری بود .نقش آنارشیسم در شرائط حاضر تاریخی و در
رابطه با جریان روز مبارزه طبقاتی نیز دقیقاً همسان همان دورهها در همان مواردی
است که تا اینجا گفته شد .آنارشیستها در غالب خیزشهای کارگری روز حضور وسیع
دارند .در این تردیدی نیست ،اما همه جا ،یک عامل بسیار جدی و اثرگذار در منحرف
نمودن و به شکست کشاندن مبارزات کارگران میباشند .در جنبش ضد گلوبالیزاسیون،
در خیزش وال استریت ،در کمپین موسوم به « آنتی کاپیتالیسم» ،در طوفان مبارزات
کارگران یونان ،در پیکار گسترده کارگران اسپانیا ،ایتالیا و جاهای دیگر فعال ترین
حضور را داشتند و دارند اما نقش آنها در همه این جنبشها و خیزشها فاقد هر گونه بار
و ظرفیت ضد سرمایهداری و درست به همین دلیل سخت گمراه کننده و شکست زا
است .نظام سرمایهداری د ر سرتاسر جهان ،امکان زیست و زنده ماندن را به شکلهای
مختلف از اکثریت غالب سکنه زمین سلب کرده است .در چنین شرائطی همه جا حوزه
اشتعال نارضائیها و جنگهاست .تودههای وسیع کارگر در نقطه ،نقطه کره ارض زیر
فشار سهمگین استثمار و تهاجمات بربرمنشانه سرمایه وارد میدان جدال میشوند.
خیزاب قهر و خشم و طغیان کارگران عاصی تنها و تنها با عبور از پیچ و خم یک کارزار
آگاه ،با افق ،شورائی و سرمایه ستیز است که میتواند راه خود را به سوی دریای طوفانی
انقالب سوسیالیستی لغو کار مزدی باز نماید و تنها در این صورت است که پیروز خواهد
شد .آنارشیستها در کنار سایر احزاب و نیروهای رفرمیست اما چپ نما این راه را به
روی جنبش کارگری دنیا میبندند ،کارگران را به دنبال نخود سیاه روانه میسازند.
آنها را به جای جهتگری پراکسیس رادیکال علیه اساس بردگی مزدی ،در برهوت
ضدگلوبالیزاسیون ،اعتراضات شکست آمیز علیه این یا آن سیاست بانک جهانی ،ضندوق
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بین المللی پول ،سازمان تجارت جهانی و چند مرکز مالی دیگر سرگردان میسازند.
نظام سرمایهداری را در وجود این مراکز تلخیص میکنند و رفع کل سیه روزیهای بشر
معاصر را به چانه زنی با این نهادها حوالت میدهند .آنارشیسم بازار آذین بندی شده
رفرمیسم برای جلوگیری از چرخش چرخ پیکار کارگران دنیا به روی ریل جنگ علیه
سرمایه و برای نابودی سرمایهداری است .نظریه پردازان این رویکرد به یک لحاظ در
زمره بدترین گروههای چپ نمای مدعی رهائی پرولتاریا میباشند ،از این لحاظ که
زیباترین و انسانی ترین شعارها مانند آزادسازی جنبش کارگری از ورطه قانون و نظم
و مرجعیت و داربستهای مدنی و حقوقی سرمایه را سر میدهند اما تمامی اینها را
عمالً در قعر راهبردهای عمیقاً رفرمیستی و سرمایه مدار خود به سود بورژوازی تحریف
میکنند ،مسخ مینمایند ،از بنمایه ضد کار مزدی تهی میسازند .آنارشیستها به این
طریق باورهای مذکور را به جای آنکه ساز و کار جنگ پرولتاریا علیه سرمایه باشند ،ابزار
جاودانه سازی سرمایه میکنند.
در طول دهههای اخیر و به ویژه در این اواخر ،محافل مختلف آنارشیستی بر قدرت
اعجاز جنبشهای خیابانی ،بیش از حد ،پای فشرده اند .مجرد خیابانی بودن را نشانه
دخالتگری نافذ آحاد انسانها در سازماندهی شورشهای اعتراضی ،اجتناب این
شورشها از مرجعیت طلبی و حزب گرائی رایج بورژوائی ،استنکاف آنها از اتکاء به اراده
ماوراء خود و ظرفیت جنبشها برای رشد و پرورش توان اثرگذاری استثمارشوندگان
اعالم داشته اند .آنارشیستها در این گذر نیز اسیر همان وارونه بینی هائی هستند و
دست به همان وارونه پردازی هائی میزنند که در سایر قلمروها و در رابطه با سایر
مسائل جنبش کارگری انجام میدهند .نفس خیابانی بودن خیزش ها ،شبکهای بودن،
خودجوش بودن و عدم تبعیت آنها از تصمیمات یک حزب سیاسی یا مؤلفه هائی از این
دست هر چند بسیار مهم هستند اما هیچ تضمینی برای استثمارستیزی و رهائی بخشی
آنها یا حتی برخورداری شورشها از ظرفیت مناسب دخالتگری و اعمال اراده جمعی و
مرجعیت گریزی استثمارشوندگان و نوع این خصوصیات پدید نمیآورند .سرنوشت
شورشهای گسترده خیابانی موسوم به « بهار عربی»!! اعتراضات وسیع خیابانی سال
 ۸۸ایران و فراوان خیزشهای مشابه بهترین شاهد مدعاست .همه اینها در عین حال
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که شبکهای و تا حدودی خودجوش بودند به صورت بسیار رقت باری از راه حلهای
اپوزیسیونهای بورژوائی تبعیت میکردند ،با اراده همین اپوزیسیونهای ارتجاعی یا
شخصیتهای مرتجع ،به چپ چپ و به راست راست میشدند .از این مهمتر حتی
خیزش رادیکالی مانند «وال استریت» با همه جار و جنجالهای ظاهری ضد
سرمایهداری و به رغم برخورداری از استقبال و حمایت گسترده توده ای ،باز هم از همان
بدو ظهور شاهد فرسایش و فروماندگی و فرجام شکست آمیز خود باشد ،در اینجا نیز
سازمانیابی وسیع شبکه ای ،خیابانی بودن یا مجرد حزبی نبودن خیزش هیچ تضمینی
برای فرار توده انسانهای شورشی از ورطه اسارت راهبردهای سرمایه مدار و رفرمیستی
ایجاد نمی نمود .برای اینکه یک جنبش ظرف واقعی دخالتگری آحاد استثمارشوندگان
و بستر راستین بالندگی توان و ظرفیت آنها برای تغییر ریشهای وضعت موجود باشد،
باید نقد رادیکال کارگری و مارکسی هستی سرمایهداری را سر آگاه آحاد تودههای خود
سازد .شورائی و ضد کار مزدی سازمان یابد ،افق لغو کار مزدی را پیش روی خود قرار
دهد ،راه اختالل پویه بازتولید سرمایه و رابطه تولید اضافه ارزش را پیش گیرد ،ظرف
شورائی اعمال قدرت آگاه تودههای وسیع طبقه کارگر علیه قدرت و موجودیت سرمایه
در تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی گردد.
آخرین بخش این نوشته را فقط در چند سطر به مناسبات جاری میان آنارشیسم و
لنینیسم یا نحلههای مختلف آنارشیستی با طیف احزاب لنینی اختصاص میدهم .این
احزاب همگی خود را مخالف آنارشیسم می دانند و از دیرباز علیه آن بیش از حد نوشته
اند و داد سخن داده اند .راستش آنها در این زمینه نیز مثل همه قلمروهای دیگر وارونه
پردازی مینمایند .احزاب لنینی با تمامی کجراهه بافیهای آنارشیسم همگن و همدل
هستند .جنگ و ستیزشان علیه آنارشیستها صرفاً مبین دفاع سرسختانه آنها از
امامزادههای حزبی و دولت باالی سر طبقه کارگر یا ماشین حزبی برنامه ریزی
کاپیتالیستی کار و تولید و زندگی اجتماعی آدمهاست .هیچ بیدلیل نیست که رفرمیسم
چپ نمای لنینی آنارشیسم را رویکردی اهل بلبشو یا ضد نظم و سازمانیابی و هر شکل
اداره امور جامعه می خواند .در منظر آنان تبعیت از حزب ،از دولت ماوراء اراده کارگران
و از نظم برنامه ریزی شده توسط این دولت خطوط قرمز مین گذاری شده هستند.

منتخب مقاالت :جلد دوم

101

خطوطی که آنارشیسم ظاهراً آنها را قبول ندارد .آنارشیستها از این لحاظ میراث دار
صدیق لیبرالیسم هستند .این را من نمیگویم .چامسکی آنارشیست آن را تصریح
میکند.
« به گمان من وارثان واقعی لیبرالیسم کالسیک ،سوسیالیستهای لیبرال و
آنارشیستها هستند که با ساختارهای هیرارشی و نهادهای قدرت به شکل همه جانبه
تری مخالفت میکنند» ( ایدئولوژی و قدرت)
اینها صدر و ذیل کل اختالفات این دو رویکرد است .اختالفاتی که تماماً صوری و فاقد
هرمیزان بنمایه کارگری سرمایه ستیز میباشند .مناسبات میان لنینیسم و آنارشیسم را
باید در شالودههای استوار وحدت آنها جستجو نمود .هیچ کدام سرمایهداری را با سر
آگاه مارکسی کالبدشکافی نمیکنند ،هر دو به اندازه هم دشمن سازمانیابی شورائی و
ضد کار مزدی جنبش کارگری هستند ،سوسیالیسم هر دوتا شکلی از برنامه ریزی
کاپیتالیستی کار و تولید است .دولت ستیزی و مرجعیت گریزی و قانون شکنی
آنارشیسم نیز نهایتاً در برنامه ریزی همین جهنم یکراست باد هوا میشود و به شعارهائی
هیچ و پوچ بدل میگردد.

102

جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم

منتخب مقاالت :جلد دوم

103

سرمایهداری جهانی و طغیان موج فاشیسم ژوئن ۲014

جهان موجود یکسره میدان تاخت و تاز فاشیسم است .بورژوازی از همه مساماتش
فاشیسم می زاید ،القاعده ،بوکوحرام ،جبهه نصرت ،حکومت شام و عراق ،گروه نئونازی
رایت سکتور اوکرائین و سلسله طویل همانندان صف پیشمرگان را میسازند .کل
بورژوازی ،بین الملل فاشیسم بر پای داشته است .بند بند حوادث دنیای روز تبخالههای
قهری تعفن سراسری ،بیعالج و اندرونی سرمایهداری است .به آنچه در طول همین
روزهای اخیر روی داده است نظر اندازید .قشون فاشیستی جمهوری اسالمی بورژوازی
ایران صدها زن و مرد و کودک خردسال افغانی را در نظام آباد قزوین آماج وحشیانه
ترین شبیخونها قرار داده اند ،کل قوت الیموت آنان را تاراج کرده اند ،کومههای محل
بیتوته آنها را بر سرشان خراب نموده اند ،به گاو و گوسفند و حیواناتشان نیز رحم
نکرده اند و همه را تسلیم سیل فنا ساخته اند .در ایالت پنجشیر ،کابل و چند ناحیه
دیگر افغانستان شمار کثیری زن و کودک قربانی موج عملیات انتحاری فاشیستهای
طالبان شدند ،در سوریه جنگ و ستیز درونی میان جبهه نصرت و حکومت شام و عراق
کشتار صدها نفر از اهالی کشور را به دنبال آورد .در پاکستان صدها زن و کودک در
عملیات انتحاری گروههای فاشیست جان خود را از دست دادند ،در نیجریه ،وحوش
موسوم به بوکوحرام  ۲50دختر نوجوان را از یک دبیرستان دزدیدند و به گروگان
گرفتند ،در اوکرائین نئوفاشیستهای شریک دولت جدید این کشور با تمامی
سازماندهی و تدارک الزم به جان کارگران شهر ادسا افتادند ،جمعیت وسیعی کارگر را
مجبور کردند تا به ساختمان اتحادیه کارگری شهر پناه برند ،همزمان کل ساختمان را
به آتش کشیدند ،دهها زن و مرد را در میان شعلههای قهر ضدبشری خود خاکستر
نمودند و فراریان از آتش را با مشت و لگد و گلوله از پای در آوردند .در جهنم آتش و
خونی که فلسطینش می نامند ،شماری از نفرین شدگان دوزخ نشین این دیار هدف
بمبارانهای روزمره ارتش دژخیم اسرائیل قرار گرفتند .در انگلیس ،فرانسه ،دانمارک و
بیشتر ممالک عضو اتحادیه اروپا ،احزاب فاشیستی بورژوازی ،در سناریوی انتخابات
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پارلمان این اتحادیه ،بیشترین شمار کرسیها را به خود اختصاص دادند ،تا چه کنند؟
تا به یمن احراز این آراء ،توده وسیع کارگران نفرین شده فراری از جنگ و گرسنگی و
دیکتاتوری و سبعیت سرمایهداری را به ورطه آوارگی هولناکتر و مرگبارتر اندازند ،تا
رأی کارگران را شمشیر قتل عام زندگی همزنجیرانشان سازند.
حوادث باال صرفاً دستچین پرشتابی از انبوه رخدادهائی است که فقط در چند روز،
توسط جوخههای فاشیستی کشتار ،در چند نقطه جهان به وقوع پیوسته است .لیست
تمامی فاجعهها یا درندگیها و بربریتها حتی در همین مدت کوتاه چند روزه از حوصله
بازگوئی ما بیرون است .بیشترین صفحات گزارش و اخبار روز رسانههای دنیا را حمام
خونهای کور ،نفرت بار ،لحظه به لحظه و سازمان یافته نیروهای فاشیست پر میسازد.
هیچ بامدادی به غروب نمی رسد که در فاصله ساعاتش جمعیت انبوهی از سکنه کره
زمین قربانی جنایت کاریها و هولوکاست آفرینیهای روتین این گروهها نگردند .نکته
هول انگیزی که ابعاد فاجعه بودنش کمتر از پروسه رویدادها نیست چگونگی رویاروئی
طبقه کارگر جهانی و حتی فعالین چپ جنبش کارگری با روند ماجراست .هیچ کس به
این نمی پردازد که چرا چنین است؟ چرا به طور مثال چند دهه پیش هر چه بود حتی
در همین برهوت وحشت و دهشت سرمایهداری شاهد طغیان بیمهار موج سرکش
فاشیسم به این شکل نبودیم ،چه تحوالتی صورت گرفته است که چنین شده است؟
طوفان قهر و شرارت و کشتار فاشیسم از کجا میغرد؟ فازهای بعدی توفش آن چگونه
خواهد بود .راه مهارش را در کجا باید جست و برای این مهار بر کدام کار ریشهای باید
دست برد؟ در سکوت زار بیتپش خالی از چنین جنب و جوش کارگری سرمایه ستیز،
پیداست که مالکان جهنم گند و خون سرمایهداری و بانیان واقعی هولوکاست ها ،لباس
فرماندهان ستاد مبارزه با فاشیسم میپوشند .بورژوازی فاشیسم پرور جهانی از زبان
قداره بندان دژخیم خویش ،از گلوی اوباماها ،پوتین ها ،مرکل ها ،اوالندها و کامرونها
عربده جنگ با تروریسم سر می دهد .وضعیت بسیار چندش بار و خفت انگیزی که
شاهدش هستیم .اما سؤال اساسی آنست که تندباد فاشیسم از کجا میتوفد ،چرا
می توفد ،برد تأثیر ویرانگریهای این طوفان بر سرنوشت روز طبقه کارگر و جنبش
کارگری بین المللی تا به کجاست؟ و باالخره و بسیار مهمتر از همه ،اینکه کارگران دنیا
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چه باید بکنند؟ به این پرسشها باید پاسخ پراکسیس ،جنبشی ،کارگری و ضد کار
مزدی داد .گوشه چشمی به تاریخ اندازیم .در طول  170سال ،از دهه چهارم دو قرن
پیش تا امروز ،دنیای سرمایهداری سه دوره متمایز را پشت سر نهاده است .در هر کدام
این دورهها پویه پیکار طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی نیز افت و خیزهائی داشته
است ،شکستها و پیروزی هائی را شاهد گردیده است ،عروج و افول هائی بسیار مهم
را از سر گذرانده است .موضوعاتی که به نوبه خود در معماری وضعیت روز جهان نقش
بنیادی و کارسا ز بازی نموده اند .به این نکات به صورت بسیار مختصر خواهیم پرداخت.
از توضیح سه دورهای که گفته شد شروع کنیم.
دوره اول ( قرن نوزدهم)
با وقوع انقالب صنعتی دوم شیوه تولید سرمایهداری فاز پرشتابی از تکامل بارآوری کار
اجتماعی را آغاز کرد .استفاده از ماشین در مقیاسی بسیار وسیع رواج یافت ،صنعت
خانگی و پیشه وری به سرعت و به صورت گسترده جای خود را به تولید کالن صنعتی
سپرد .محصول اجتماعی ساالنه کشورهای پیشرفته سیر صعودی بیسابقهای را به
نمایش نهاد .صادرات ساالنه چلوار بریتانیا که تا دهه دوم قرن هجدهم از  45000لیره
تجاوز نمینمود ،در اواسط نیمه اول سده  19مرز  ۲0میلیارد لیره را پشت سر گذاشت.
در همین کشور تولید ساالنه آهن در طول همین فاصله زمانی از  1۲000تن به 145
هزار تن رسید .شاخص بنیادی توسعه سرمایهداری کاال شدن نیروی کار است .در
انگلیس تا اواخر قرن هفدهم حدود  ۸0درصد جمعیت شاغل را دهقانان تشکیل
میدادند .این رقم در آستانه شروع قرن نوزدهم به نفع افزایش نیروی کار مزدی تا %33
پائین آمد و در سالهای پایانی نیمه اول همین سده ،به  ۲0درصد رسید .این بدان
معنی است که  ۸0درصد جمعیت را در این تاریخ تودههای فروشنده نیروی کار تشکیل
می دادند .پیداست که رشد سریع انباشت صنعتی در این دوره خاص جامعه بریتانیا
نبود .میزان این رشد در فاصله میان دهههای دوم تا دهم قرن مورد گفتگو برای آلمان
و دانمارک بیش از  ،۸بلژیک  9و امریکای شمالی حدود  44برابر گزارش گردیده است.
گسترش شتابناک شیوه تولید سرمایهداری در این دوران چند رویداد مهم را با خود
همراه داشت .تودههای کارگر اروپا از همان اوایل سده ،دامنه مبارزه طبقاتی و برد
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اثرگذاری فعال خود بر سیر رویدادهای سیاسی و اجتماعی قاره را وسعت بخشیدند .این
امر دالئل مختلفی داشت .قبل از هر چیز شمار فروشندگان نیروی کار به صورت
بیسابقهای رو به افزایش رفت .دوم اینکه فرایند تمرکز سرمایه جمعیت هر چه کثیرتر
کارگران را در زیر یک سقف جمع نمود .عامل سوم تشدید فزاینده و هالکتبار فشار
استثمار کارگران بود .شرائط کار و استثمار طبقه کارگر از پارهای جهات روند وخامت
پیمود .روزانه کار حتی در قیاس با گذشته طوالنیتر شد .سختی کار فزونی گرفت .نرخ
استثمار مدام باال رفت .کارگران مجبور شدند که فرسایندهتر و هالکت آورتر کار کنند
و زندگی دشواری را تحمل نمایند .با ترقی چشمگیر تکنیک و صنعت ،رشد بارآوری کار
اجتماعی ،ساعات کار بیشتر و کار سهمگین تر ،میزان سرمایه و سود تولید شده توسط
هر کارگر به گونهای چشمگیر افزایش یافت ،در حالی که دستمزدها همان مدار سابق
را دور میزد .همه اینها با هم موج مبارزات تودههای کارگر را از شمال تا جنوب اروپا
به همراه آورد .قرن نوزدهم با جنبش ابزارشکنی و قیام گسترده لودیسم آغاز شد .جنبش
و خیزشی که بورژوازی انگلیس را به وحشت انداخت و دولت وقت بریتانیا هراسناک از
خطر سراسری شدن و توسعه طوفانی آن راه کشتار وسیع کارگران را پیش گرفت« .
قانون» تسلیم تودههای کارگر به جوخههای مرگ را از پارلمان گذراند و به پارهای
جنایتهای دیگر دست یازید .سرکوب جنبش لودیسم توسط بورژوازی انگلیس قادر به
عقب راندن موج پیکار تودههای کارگر حتی در همان بریتانیا نشد .متعاقب شبیخونهای
قوای دولتی به شورش ابزارشکنی ،اعتصابات متعدد چند هزار نفری و در پارهای موارد
چند ده هزار نفری توسط کارگران پارچه بافی ها ،ریسندگی ها ،معادن و همزنجیران
آنها در صنایع دیگر ،جامعه انگلیس را به لرزه در آورد .کارگران آلمان ،فرانسه ،اسپانیا،
بلژیک و کشورهای دیگر اروپائی نیز با سازماندهی اعتصابات عظیم چرخ تولید را از کار
انداختند .در طول دهه سوم و نیمه اول دهه چهارم این قرن ،فقط کارگران فرانسه بیش
از  3۸0اعتصاب بزرگ را برنامه ریزی کردند و جامه عمل پوشاندند .جنبش کارگری
امریکای شمالی هم وسیعاً وارد میدان شد و صف آرائی خود علیه بورژوازی را در شورشها
و اعتصابات بزرگ به نمایش نهاد .مبارزات کارگران در شکلهای مختلف به گسترش
خود ادامه داد .قیام تودههای کارگر « لیون» در سال  ،1۸31نقش نقطه عطفی مهم را
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در فرایند بالیدن این پیکارها ایفاء کرد .در این شهر بود که برای اولین بار در تاریخ،
پرولتاریا با همه توان ،صالبت و قدرت تدارک روز خود علیه بورژوازی شورید 30 .هزار
کارگر یک جنگ تمام عیار را علیه سرمایه داران و قوای دولتی حامی آنها شروع کردند.
به زرادخانه ها ،قالع نظامی و مراکز قهر پلیسی سلطنت ژوئیه حمله بردند .کنترل شهر
را برای سه روز در دست گرفتند .سنگر به سنگر و کوچه به کوچه علیه قوای نظامی
دولت لوئی فیلیپ جنگیدند و در این مصاف گام به گام حماسه آفریدند .بورژوازی
فرانسه و حاکمان روز کشور با مشاهده شعلههای آتش قهر کارگران ،زمین و زمان را بر
سر خود خراب دیدند .آنها آماده شدند تا برای خالصی از خطر جنبش کارگری به هر
جنایتی دست یازند .توپ باران سنگرهای مقاومت کارگران را دستور کار کردند و باالخره
خیزش پرولتاریای سرمایه ستیز لیون را از پای در آوردند.
نیمه دوم دهه سوم سده نوزدهم با عروج جنبش چارتیستی شروع شد .جنبشی که
هول و دهشت بورژوازی از قدرت طبقه کارگر را وارد فازی جدید ساخت.
راهپیماهائیهای بزرگ  ۲00هزار و  400هزار نفری کارگران در شهرهای گالسکو و
منچستر را سازمان داد ،بسیار سریع حمایت تودههای کارگر سایر شهرها را جلب کرد.
گفتگوی اعمال قهر و توسل به سالح علیه دولت بورژوازی را پیش کشید ،شمار اعضای
خود را از مرز  50هزار نفر باالتر برد و قدرت طبقه کارگر انگلیس را در سطحی بیسابقه
علیه سرمایه داران و دولت آنها به صف نمود .چارتیسم در ادامه خود کفه توازن قوای
پرولتاریا در مقابل طبقه سرمایه دار را به گونهای چشمگیر نسبت به سالهای پیش
سنگینتر ساخت ،اوضاع روز جامعه انگلیس ،حتی اروپا را زیر فشار موج قدرت و
میدانداری کارگران قرار داد و بر روند رو به گسترش جنبش کارگری قاره تأثیر بارز بر
جای نهاد.
مبارزه طبقاتی تودههای کارگر علیه بورژوازی و رژیمهای سیاسی پاسدار منافع سرمایه
داران در سراسر نیمه اول قرن نوزدهم به رغم پارهای شکستها و پسگردها ،مدام رو به
اوج ،وسعت و حدت رفت .ایفای نقش تاریخی کارگران پاریس در دو انقالب فوریه و
ژوئن  1۸4۸فرانسه ستیغ این پیشرویها و تاخت و تازهای پیگیر طبقاتی شد .در قیام
نخست کارگران فریاد « نمایندگی بس است ما فرمانروائیم» سر دادند و در انقالب دوم،
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پاریس را و فرانسه را برای نخستین بار دو شقه کردند .پاریس پرولتاریا در مقابل پاریس
بورژوازی قد افراشت و کوه توهم آوار بر سر توده کارگر ،در سطحی قابل توجه ،ولو نه
چندان دیرپای رو به فرسایش رفت.
اعتصابات ،قیامها و در یک کالم موج صف آرائی کارگران اروپا در نیمه نخست قرن مورد
گفتگو بدون شک فصل جدیدی را در تاریخ مبارزه طبقاتی یا تاریخ واقعی جوامع انسانی
باز کرد .اهمیت این مبارزات به هیچ وجه در مجرد به صحنه آمدن و اعتراض کردن و
رویاروئی کارگران با صاحبان سرمایه یا دولتها خالصه نمیشد .اهمیت تعیین کنندهتر
پیکار این نیم قرن ،تحقق تدریجی اما چشمگیر و باز هم صد البته بیثبات پویه جدائی
طبقه کارگر کشورها از همسازی با اپوزیسیونهای بورژوازی قاره بود .جنبش کارگری
پیشتر هم وجود داشت .اعتصابات و خیزشها پیشینه نسبتاً طوالنی داشتند .حتی توسل
تودههای کارگر به سالح ،پدیده چندان تازهای به حساب نمیآمد .آنچه جدید تلقی
میشد ،انکشاف کیفی مبارزه طبقاتی ،جدا شدن گام به گام اما بارز صف کارگران از
محافل ناراضی بورژوازی ،استیالی روند تقابل دو طبقه استثمارشونده و استثمارگر
جامعه روز ،بر فرایند مجادالت اجتماعی میان طبقات و اقشار دیگر و باالخره فریاد
کارزار پرولتاریا علیه بردگی مزدی بود .پروسهای که توسط تغییرات جاری در وضع
هستی اجتماعی طرفین پیکار پشتیبانی میشد .در یک سوی محافل ناراضی بورژوازی
به یمن گسترش شتابناک شیوه تولید سرمایهداری و بسیار بیشتر از آن ،با بهره گیری
دغلکارانه از توهم دامنگیر جنبش کارگری راه صعود به عرش حاکمیت را طی میکردند
و بورژوازی به طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی تبدیل میشد .در سوی دیگر طبقه کارگر
اروپا بود که در پراتیک گسترده پیکار ،کوله بار توهم خود را لنگ لنگان بر زمین
میهشت .عواقب همصدائی خود با محافل مترقی نمای بورژوازی را به آزمون میایستاد،
آگاهی طبقاتی اش را فزونی میبخشید .راه سازمانیابی مبارزات خود را پیش میگرفت.
استوارتر میجنگید ،دستاوردهای جنگ را میکاوید ،راه چارهها را میجست و بر بستر
شکستها و پیروزیها قدرت پیکار خود را باال میبرد.
کمونیسم لغو کار مزدی پرولتاریا از درون همین فرایند جوشید ،جنبش کارگری،
مارکس زائید و البته مارکس گریزان و مارکس ستیزان زیادی را نیز متولد ساخت .سوء

منتخب مقاالت :جلد دوم

109

تفاهم نشود ،منظور مطلقاً شخصیتها نیستند .حرف ما در همه جا و بر قضا در
همین جا هم ،نفی هر نوع و هر میزان آویزان سازی جنبشها یا تاریخ به فرزانگان و
افراد ویژه است .منظور از زایش افرادی مانند مارکس یا دیگران نه اشخاص ،که رویکردها
و عناصر اثرگذار جهتگیریها می باشد .به هر حال جنبش کارگری اروپا در عبور از این
فاز باردار حوادث جدید شد .از خیلی جهات شکوفا گردید ،شفافیت طبقاتی چشمگیری
در قیاس با گذشته احراز نمود ،صف بندیهایش را آرایش ،پیرایش و بار ضد سرمایهداری
داد .افق امحاء کاپیتالیسم را با سری مارکسی و ضد کار مزدی در مقابل خود باز ساخت.
جامعه گردانی فارغ از مناسبات کار مزدوری را در توان خود یافت .قدرت پیکار برای
حصول این هدف و تحقق این دورنما را در هستی اجتماعی طبقه خود کشف کرد .به
یمن دانش و آگاهی جلودارانش حمل بیرق کمونیسم لغو کار مزدی را جار باالی خود
دید .نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی راچراغ راه پیکارش کرد .روایت مادی تاریخ و شناخت
مبارزه طبقاتی به عنوان لکوموتیو تکامل جوامع انسانی را شعور خود کرد .راه تأسیس
انترناسیونال پیش گرفت و پرچم رهائی انسان افراشت .قیام حماسی کمون پاریس را
دستور کار خود نمود .پرولتاریا در طول نیمههای اول و دوم قرن نوزدهم به همه این
مدارها عروج کرد و همراه این عروج تاریخ را میدان تاخت افکار ،مبارزه ،قیام انقالب و
رستاخیز رسالت مداری خود ساخت .در یک کالم قرن نوزدهم شاهد وقوع این رویدادها
بود .گسترش بی مهار سرمایه داری ،تبدیل شدن این نظام به بانی و باعث بقای تمامی
اشکال استثمار ،محرومیت ،ستمکشی ،فالکت و نابرابری دامنگیر بشر ،بالندگی مبارزات
تودههای کارگر ،صعود بورژوازی به اریکه قدرت سیاسی کشورها ،صف آرائی طبقاتی
عریان پرولتاریا و بورژوازی در مقابل هم ،شکوفائی آگاهی و شناخت ضد سرمایهداری
کارگران و تدارک آنها برای تسویه حساب نهائی با بورژوازی ،همه و همه به صورت
حلقههای مختلف یک زنجیر ،موقعیت ممتاز ،امیدوار و پرخروش جنبش کارگری را
تصویر میکنند .پرولتاریا در این قرن به یمن این موقعیت سرفراز ،مطالبات مهمی را بر
سرمایه داران و دولتها تحمیل میکند و بورژوازی را برای عقب نشینیهای کامالً
مهمتر زیر فشار فزاینده خود قرار میدهد.
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دوره دوم ( اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم)
ظاهرا ماجرا و بر پایه تاریخنگاری چپ لنینی این فاصله تاریخی ،عصر پیروزیها و
یورش پرولتاریا به عرش اعالی کمونیسم است .اما واقعیت خالف این را میگوید.
مؤلفههای خصلت نمای این دوره را باید در ظهور و قدرت ساالری سوسیال دموکراسی،
فتوحات کمونیسم بورژوائی ،طغیان امپریالیسم ستیزی خلقی!! اقشار تحتانی بورژوازی
و باالخره زمینگیر شدن و به حاشیه غلطیدن کمونیسم مارکسی و لغو کارمزدی پرولتاریا
کاوید .بستر اقتصادی وقوع این رویدادها را هم باید در شرائط امپریالیستی تولید
سرمایهداری جستجو نمود .رجوع به این بستر مطلقاً متضمن هیچ شکل باور به اثرات
ج برگونه آن نیست .آنچه در این برهه زمانی اتفاق افتاد قطعاً « تقدیر تاریخ»!! یا
سرنوشت محتوم جنبش کارگری نبود .چنین تقدیر و سرنوشتی اساساً وجود ندارد.
سرمایهداری قرن بیستم از جهات زیادی به بروز این رخدادها کمک نمود و شرائط الزم
برای زایش و بالیدن آنها را فراهم آورد .با همه اینها حوادث مذکور میتوانستند روی
دهند یا اینکه روی ندهند و با رویدادهای دیگری جایگزین شوند .گسترش بین المللی
سرمایهداری و تبدیل نقطه ،نقطه جهان به حوزه انباشت سرمایه بر خالف تحلیلهای
رایج لنینی ،نظام بردگی مزدی را نه فقط به سوی احتضار نراند که به ماندگاری آن
بیشترین کمکها را کرد .دریای سودهای کالن ناشی از استثمار نیروی کار شبه رایگان
میلیاردها کارگر جهان به ویژه بردگان مزدی قارههای آسیا ،افریقا ،امریکای التین و
بخشهای وسیعی از اروپا به غولهای عظیم صنعتی و مالی جان تازهای داد ،مجال مقابله
با بحرانها و ادامه انباشت و گسترش حوزههای پیش ریز سرمایه را برایشان فراهم آورد.
به بورژوازی ممالک پیشرفتهتر امکان داد که بر سر بزنگاههای حساس مبارزه طبقاتی
در صورت نیاز وجه المصالحه ماندگاری پردازد و بقای سرمایهداری را در قبال تأدیه
اندکی دستمزد بیشتر و سطح نازلی از رفاه اجتماعی به جمعیتی از کارگران چند کشور
تضمین نماید .سوسیال دموکراسی انترناسیونال دومی و رفرمیسم راست اتحادیهای از
دامن همین فرایند متولد شدند ،از همین شرائط تغدیه نمودد و با بهره گیری از همین
امکانات ضربه سهمگین خود را بر جنبش کارگری و جهتگیری ضد سرمایهداری این
جنبش وارد ساختند.
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شرائط امپریالیستی تولید سرمایهداری در همین راستا ،نسخه جدیدی برای فروپاشی
مناسبات فئودال و انکشاف کاپیتالیستی کند یا پرشتاب بزرگ ترین بخش دنیای روز
پیچید .پروسه توسعه سرمایهداری در جوامع فئودالی شروع قرن بیستم را با اهرم صدور
سرمایه و پیش ریز گسترده سرمایههای غربی در این کشورها به ورطه تحقق برد .الگوی
«انباشت بدوی» یا رویش دو قطب سرمایه و کار مزدی از دل اقتصاد کاالئی
پیشاسرمایهداری را بازسازی تاریخی کرد و پویه تشکیل این دو قطب با سرمایه
امپریالیستی و نیروی کار خلع ید شده حاصل گسترش و فشار صدور کاالی کشورهای
پیشرفته صنعتی را بر جای آن نشاند .آنچه در این میان اتفاق افتاد رشد سریع
سرمایهداری در غالب کشورهای اسیر نظام فئودال بود .پروسهای که از درون آن
بورژوازی چپ نمای مدعی ضدیت با امپریالیسم چشم به جهان گشود!! سرمایهداری
قرن بیستم به این ترتیب و تا همین جا ،قادر شد که تاریخ مبارزه طبقاتی را به کجراهه
زایش « فرزندان ناهموار» کشد .اگر در قرن نوزدهم و متعاقب وقوع انقالب فوریه 1۸4۸
فرانسه طبقه کارگر اروپا زیر رگبار قهر کارزار طبقاتی میرفت تا زنجیر توهم به رادیکال
نمائی الیه هائی از بورژوازی را ولو برای چند صباحی از گردن بر دارد ،اینک همان
بورژوازی « بیرون شده از در» و منفور ،با فراغ بال و سرفراز «از پنجره» باز میگشت.
به این نیز اکتفا نمیکرد .پرچم رهائی پرولتاریا و در نازل ترین سطح داعیه داری ،بیرق
آزادی و دموکراسی و رفاه و امنیت اجتماعی تودههای کارگر را بر دوش میکشید!!
سوسیال دموکراسی فتوحات پرولتاریای قرن نوزدهم را نردبان میدانداری کمونیسم
ستیزانه خود ساخت .اما این دغلکاری امر ساده و سهل الحصولی نبود .فتوحات پرولتاریا
باید سکوی تازش خودش برای نابودسازی سرمایهداری و صعود به قله کمونیسم لغو
کار مزدی می شد ،چرا چنین آسان ،در یک چشم به هم زدن ،لقمه نرم سوسیال
دموکراسی و کائوتسکیسم گردید ،باید به جستجوی دالئلش پرداخت .توده کارگر اروپا
نقش ارتجاعی بورژوازی را در شکل ژاکوبنی و خیلی شکلهای دیگر تجربه کرده بود و
حاصل این تجربهها را کم یا بیش در حافظه تاریخی خود داشت اما دامنه مسخ و توهم
زائی رابطه تولید اضافه ارزش یا آنچه تار و پود فکر ،فرهنگ ،جامعه نگری و در یک
کالم ایدئولوژی بورژوازی را میسازد بسیار فراتر از اینها و به وسعت سپهر فکر و فضای
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تنفسی دنیای سرمایهداری است .طبقه کارگر در این سپهر و فضا زندگی میکند و آنچه
که اندیشه ،راهبرد و منظر شناخت بورژوازی است از همه سوی بر سرش آوار است.
پرولتاریا و از جمله نسلهای قرن نوزدهمی این طبقه به صرف داشتن تجربه کمون
پاریس و انترناسیونال اول نمیتوانستند در مقابل ماشین نیرومند مسخ آفرینی
اپوزیسیونهای کارگردستار مسالمت جو یا میلیتانت واکسینه باشند و جواز تضمین
سرمایه ستیزی آگاه و مستقل با خود حمل کنند .به ویژه که تجارب باال هیچ گاه با
پاالیش مارکسی و کمونیستی الزم به شریان مبارزه طبقاتی تودههای کارگر پمپاز نشده
بود و پرولتاریا از این لحاظ بار کمبودها و کاستیهای انبوه را بر سینه خود داشت.
جنبش کارگری بیش از حد ،آسیب پذیر بود و سوسیال دموکراسی و ناسیونال چپ
«ضدامپریالیستی» همه تیرهای سمی الزم برای شلیک به پاشنه آشیلها را در ترکش
خود داشتند .اولی روی به کارگران گفت که سوسیالیسم سوای حق رأی ،انتخابات آزاد،
اجازه داشتن حزب و اتحادیه ،آزادی بیان و تجمع ،سطحی از رفاه اقتصادی و تأمین
اجتماعی با همین موازین متعارف بورژوازی هیچ چیز دیگر نیست و همه اینها با مبارزه
مسالمت آمیز و رقابتهای رایج حزبی دست یافتنی است .معضل انقالب را دور اندازیم
و راحت عاجل را فدای انتظارات عبث آجل نکنیم .سوسیال دموکراسی برای قبوالندن
این حرفها به کارگران دو سالح بسیار کارا در دست داشت .سالح نخست همان پاشنه
آشیل هول آور توهم و ناآگاهی تودههای کارگر بود ،چشم اسفندیار دوم را نیز آمادگی
بورژوازی برای عقب نشینی در مقابل انتظارات محدود رفرمیستی الیه هائی از طبقه
کارگر تعیین می کرد .سیل سرکش اضافه ارزش هائی که از سرچشمه استثمار کارگران
دنیا به سوی وی سرریز بود ،کفاف این را میداد که فشار استثمار بخشهائی از طبقه
کارگر چند کشور را چند میلیمتری پائین آرد .بورژوازی با این کار نظام گند و دهشت
سرمایهداری را حفظ مینمود و الجرم به آن رضایت میداد.
در مورد ناسیونال چپ بورژوازی وضع فرق می کرد ،اما سمت و سوی تأثیر همان بود
که سوسیال دموکراسی داشت .امپریالیسم ستیزی خلقی ،رویکرد این بخش بورژوازی
بود .نوعی جهتگیری که از زمینه مادی کافی تغذیه میشد .باالتر گفته شد که سرمایه
امپریالیستی فرایند انکشاف کاپیتالیستی کشورها را پیش میراند .بخشی از بورژوازی
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این روند را صالح حال خود نمی دید ،در وهله نخست به این خاطر که موقعیت روزش
زیر چرخ ورشکستگی بود ،در مرحله بعد به این دلیل که اگر هم از خطر انقراض
می جست به لحاظ سهم مالکیت و حصه قدرت سیاسی ،وضعیت نامساعدی پیدا میکرد.
قشر تحتانی بورژوازی به همه این دالیل ،علم ضد امپریالیسم!! میافراشت و منظورش
از این شعار و فرمولبندی ،درخواست سهم خود ،در همان حوزههای آشنای مالکیت
سرمایه اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی سرمایهداری بود .ناسیونال چپ بورژوازی از
پارهای جهات فاقد برگهای برنده سوسیال دموکراسی بود ،اما در عوض زرادخانهای
داشت که قدرت تاخت و تازش را تا اقصی نقاط دنیای آن روز پشتیبانی میکرد.
کمونیسم بورژوائی میراث دار شکست انقالب اکتبر با پرچم « لنینیسم» و کوله بار
عظیم نظرات ،راهبردها و آموزشهای لنینی مصداق واقعی این زرادخانه را تعیین
می نمود .ناسیونال چپ هر سالحی که الزم داشت در این قورخانه به دست میآورد.
پیش از هر چیز جواز کسب و کار « کمونیستی» میگرفت ،بر کل توقعات و آرمانهایش
مهر کمونیسم میکوبید و کاالهای زهرآگینش را با کمک همین مهر ،خورد وسیع ترین
بخش پرولتاریای جهان میداد .کمونیسم بورژوائی اردوگاه و ناسیونال چپ جوامع حوزه
صدور سرمایه ،مکمل یکدیگر بودند .در دل این همپیوندی ،نسخه سوسیال
رمانتیسیستی توسعه سرمایهداری ممالک سه قاره آسیا ،افریقا و امرکای التین ،راه حل
« خلق» برای رهائی از سلطه امپریالیسم قلمداد میشد و جنگ در این راستا ،پیکار
ضد امپریالیستی خلقهای قهرمان نام میگرفت .سرمایهداری دولتی مسلط در اردوگاه
مهر سوسیالیسم میخورد و همین روایت سوسیالیسم دورنمای جنبشهای خلقی
میگردید .طبقه کارگر همه جوامع حوزه صدور سرمایه ارتش استقرار « دموکراسی
خلق»!! « ،سرمایهداری مستقل ملی»!! ،سوسیالیسم!! و باالخره پاسدار حریم قطب
قدرت سرمایهداری دولتی موسوم به « اردوگاه کمونیسم» میشد
سالهای آخر قرن نوزدهم و نیمه اول سده بیستم یا دومین دوره مورد گفتگوی این
نوشته ،دوران وقوع این رخدادها ،عهد طالئی توسعه امپریالیستی سرمایهداری به
سراسر جهان و عروج مناسبات کار مزدوری به شیوه تولید مسلط در تمامی کشورها و
مناطق دنیاست .میدانداری سوسیال دموکراسی « ،سر زا رفتن» انقالب کارگری اکتبر،
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زایش کمونیسم خلقی لنینی ،سرفرازی کمونیسم اردوگاهی ،برآمد جنبشهای «ضد
امپریالیستی»!! تحتانی ترین الیههای بورژوازی ،زمینگیری کمونیسم لغو کار مزدی،
دفن شدن جنبش کارگری در گورستان رفرمیسم اتحادیهای از سلسله رخدادهای این
دورانند .مبارزه طبقاتی پرولتاریا در این برهه زمانی طوالنی بر عکس دوره سابق به
صورت دردناکی ،به ورطه پسرفت افتاد .فاجعه آمیزتر آنکه این پسرفت فرساینده هالکت
زا ،همه جا به پیروزی ،دستاورد و تاخت و تاز کمونیستی تعبیر شد .معجون سمی این
تعبیرات به گونهای شرربار ،به شریان ذهن و شعور تودههای کارگر جهان تزریق گردید.
فتوحات این دوران سراسر فتوحات بخش هائی از بورژوازی و شکست آشکار جنبش
ضد سرمایهداری طبقه کارگر بود .دوره مورد گفتگو تا جائی که به سرنوشت کارزار
طبقاتی پرولتاریا مربوط است ،در غالب جهات ،نشانههای عکس دوره پیش را بر پیشانی
داشت .در قرن نوزدهم تودههای کارگر اروپا و تا حدودی امریکا ،راه گسست از بورژوازی
را می رفتند ،گام به گام آرایش صف متمایز پیکار خود را تدارک میدیدند .روایت
بورژوازی از حقوق و مطالبات و آزادیها را به نقد میکشیدند و این نقد را محتوای
مبارزه طبقاتی روز میکردند .فشار بر سرمایه داران و دولتها را افزایش میدادند،
مستمراً به جلو میتاختند و عقب نشینیهای مهمی را بر طبقه سرمایه دار و رژیمهای
حاکم تحمیل می نمودند .قرن نوزدهم از درون همین کارزار طبقاتی شاهد زایش
کمونیسم لغو کار مزدی ،مارکس ها ،انترناسیونال اول ،کمون پاریس و نوع این حوادث
ب ود .سالیان آخر این قرن و سراسر نیمه اول سده بیستم عکس این رخدادها را از کوله
بار خود بیرون آورد .جنبش کارگری به رفرمیسم اتحادیهای و آشیان دروغین سوسیال
دموکراسی پناه برد ،لشکر جنگ آور کمونیسم بورژوائی شد ،بیرق پیکار ضد سرمایهداری
فرو انداخت ،پیاده نظام جنبشهای خلقی گردید .به جای تداوم گسست از
اپوزیسیونهای سرمایه مدار بسیار عمیقتر در باتالق تبعیت از راهبردهایشان فرو شد.
انقالبی به عظمت انقالب اکتبر را نه از سر موقعیت ضعیف جنگی که زیر فشار گمراهه
آفرینیهای کمونیسم خلقی ،باخت ،این باخت مرگبار را پیروزی سترگ پنداشت .از
شکست خود نه فقط درس مارکسی و ضد کار مزدی نیاموخت که روایت دروغین
پیروزی را سنگ بنای شکستهای فاحش تر ،فرسایندهتر و کاهندهتر نمود .طبقه کارگر
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بین المللی در فاصله تاریخی مورد بحث به همه این پسرفتها و فروماندگیها تن داد.
با همه اینها در پهنه حصول مطالبات اقتصادی و رفاهی ،اینجا و آنجا موفقیت هائی هر
چند سازشکارانه و محدود نیز داشت.
دوره سوم ( نیمه دوم سده بیستم تا امروز)
اشباع کامل جهان از سرمایه ،استیالی مناسبات کار مزدوری در نقطه ،نقطه کره ارض،
صعود متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی به باالترین سطوح ،پیشرفتهای حیرت
انگیز سرمایهداری در قلمرو استفاده از ساز و کارهای دولت یا نهادهای مدنی ،حقوقی،
سیاسی ،فرهنگی ،فکری و کل فراساختارها برای تنزل بهای نیروی کار در یک سوی و
مقابله با هر جنب و جوش سرمایه ستیز طبقه کارگر در سوی دیگر از جمله تحوالت
این دوره است .بهره گیری حداکثر سرمایه از مکانیسمهای متعارف جلوگیری از پویه
نزول نرخ سودها ،حدت بیسابقه تضادهای ذاتی سرمایه ،گسترش افراطی زمینههای
خیزش بحرانها همراه با مزمن شدن ،کوبندگی بیشتر و وقوع سراسری آنها ،افزایش
روزافزون شدت ،وسعت و قدرت شبیخونهای سرمایه به سطح معیشت تودههای کارگر،
زوال عمر جنبشهای خلقی و امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی ،فروپاشی کمونیسم
بورژوائی ،تداوم زمینگیری جنبش ضد سرمایهداری و برای لغو کار مزدی ،تعرض زلزله
وار سرمایهداری به شیرازه هستی بشر و قرار گرفتن جهان در آستانه گزینش میان
بربریت مطلق یا نابودی نظام بردگی مزدی ،خطوط عام ویژگیهای دیگر این دوره
تاریخی را تعیین مینماید .پایههای مادی و اجتماعی بروز این وضعیت ،سرکشی
مهارناپذیر تضادهای ذاتی تولید سرمایهداری در یک سوی و فروریزی آوار عواقب تأسی
جنبش کارگری به سوسیال دموکراسی ،کمونیسم بورژوائی ،رفرمیسم راست اتحادیهای
و ضد امپریالیسم خلقی الیههای تحتانی بورژوازی بر فرایند روز کارزار طبقاتی پرولتاریا
در سوی دیگر است .این وضعیت را کمی دقیقتر بکاویم.
نسبت نرخ انباشت سرمایه در جهان با نرخ تولید اضافه ارزش آنسان است که چرخه
بازتولی د سرمایه بین المللی به صورت سراسری و مداوم زیر مهمیز کوبنده بحرانها قرار
دارد .این روند در عین حال همگن ،هماهنگ و متناسب با اجبار نظام سرمایهداری به
افزایش سرطانی نرخ ارزش اضافی و تولید افراطی سرمایه پیش تاخته است .بیان زمینی
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این واقعیت چنین است که طبقه کارگر بین المللی با کار نسلهای متوالی خود و با
تحمل نرخ استثمارهای جهشی و موحش ،سراسر دنیا را از سرمایه آکنده است و هر
روز بیش از روز پیش آکنده میسازد .این روند اکنون به جائی رسیده است که تودههای
کارگر حتی با تن دادن به باالترین نرخ استثمارهای ممکن نیز قادر به تولید اضافه
ارزشهای مورد نیاز چرخه بازتولید و خودگستری سرمایه جهانی نیستند .نظام
سرمایهداری در چنین شرائطی ،با یک بن بست ناشکستنی تاریخی رو به رو است .بن
بستی که وجودش وجود سرمایهداری و شکستنش صرفاً در گرو نابودی این نظام است.
بشریت در پشت این بن بست محکوم به تحمل تمامی بربریت ها ،سیه روزیها و سقوط
از دار و ندار انسانی خویش است .سرمایهداری در ستیز با این بن بست ،از شروع نیمه
دوم قرن بیستم تا امروز ،کل ظرفیت و توان موجود در هستی تاریخی خود را استخراج
کرده و به کار گرفته است .در هر گام این تکاپو بشریت را به گونهای هولناکتر به ورطه
تباهی رانده است ،اما نه فقط دستاوردی در چالش بن بست نداشته است که لحظه به
لحظه آن را ناشکستنی تر ،پوالدینتر و غیرقابل عبورتر ساخته است .این فقط یک
نظریه یا حتی یک حقیقت علمی نیست .صدای رسای سلول سلول واقعیت زندگی پنج
میلیارد نفوس تودههای کارگر حتی غیرکارگران در سرتاسر کره ارض است .سرمایهداری
بارآوری کار اجتماعی را به اوج برده است و همراه آن درصد عظیمی از کارگران دنیا را
به موقعیتی سیه روزتر از سده پیش ساقط کرده است .شرائط حاضر داد و ستد نیروی
کار صدها بار جنایتکارانهتر از شرائط چند دهه پیش است .مطابق گزارشات مراکز آماری
همین نظام ،امروز زائد بر  40درصد بردگان مزدی سرمایه در دنیا نیروی کار خود را نه
در بازارهای اشتغال رسمی که در برهوت گرسنگی و استیصال جامع االطراف ،با ثمن
بخسی که مطلقاً کفاف هیچ شکل بازتولید این نیرو را نمیدهد ،به فروش میرسانند.
وضعیتی که فروشنده نیروی کار ،در قعر آن ،دو شیفت کار میکند و باز هم قادر به
تأمین قوت الیموت خود و فرزندانش نیست .یک زوج کارگر با طوالنی ترین روزانههای
کار ،تن به بدترین و مرگزاترین شرائط استثمار میدهند ،اما باز هم حداقل خورد و
خوراک و پوشاک و سرپناه الزم را به دست نمیآورند .کارخانه ها ،مزارع ،مدرسه ها،
بنادر ،رستوران ها ،هتل ها ،فروشگاهها ،همه مراکز کار ،بعالوه کل کوچه پس کوچههای

منتخب مقاالت :جلد دوم

117

دنیا به ویژه قارههای آسیا ،افریقا و امریکای التین ماالمال از این بخش کارگران است.
نظام سرمایهداری در پروسه کاهش بیمهار کار الزم و افزایش بیعنان کار اضافی طبقه
کارگر با هدف مقابله با گرایش رو به افت نرخ سود ،چالش بحرانها و بازآفرینی امکان
ماندگاری خود ،تمامی شرائط خرید و فروش نیروی کار را دستخوش تغییر ساخته است.
در همین گذر جهنمی خلق کرده است که حتی در قیاس با جهنم قرن بیستمی مخلوق
خود بارها ،سوزندهتر و اختاپوسیتر است .در سده پیش بورژوازی بر بلندای فرایند
توسعه امپریالیستی انباشت سرمایه و گسترش مناسبات کار مزدی به حوزههای نوین،
این فرصت را داشت که در مقابل موج خواستههای کارگران چند کشور اروپای غربی یا
بخشی از امریکای شمالی دست به عقب نشینی بزند و این پسگرد را وثیقه بقای خود
کند .در شرائط حاضر ماجرا بالعکس است .سرمایه داران و دولت هایشان نه فقط از هیچ
ظرفیتی برای تن دادن به هیچ میزان عقب نشینی برخوردار نیستند که مجبورند فشار
استثمار کارگران ر ا در سراسر جهان ،روز به روز افزایش دهند و سطح نازل معیشت
موجودشان را به صورت بیامان اسیر قتل عام سازند .حاصل این دوره تعرض بورژوازی
از میان رفتن کل امکاناتی است که طبقه کارگر جهانی زمانی به یمن پیکار پرشور
طبقاتی خود بر طبقه سرمایه دار تحمیل کرد .اما این فقط بخش اندکی از فاجعه است.
سرمایهداری در طول همین برهه زمانی ،محیط زندگی بشر و کل مایحتاج زنده ماندنش
را به جنایتکارانه ترین شکلی آلوده ،مسموم و مرگ آور ساخته است .برای لحظهای به
پیرامون خود ،به درون و بیرون محل سکونت ،اگر خوراکی هست به آنچه میخورید،
اگر پوشاکی دارید به آنچه میپوشید ،به فضائی که آن را تنفس میکنید ،به آبی که
مینوشید ،به سبزهای که پیش رویتان قرار میگیرد ،به درختی که در مسیر خویش
دارید ،به دریاها و رودخانه ها ،به کوهها و بیابان ها ،به حیوانات وحشی و اهلی ،به دشت
و دمن و کویر و طوفان ها ،به هر چیزی نظر اندازید .همه جا و در بند بند همه این ها،
آثار جنایت سرمایه و فاجعه لشکرکشی قهرآمیز سرمایهداری به اساس هستی انسان را
مشاهده خواهید کرد .سرمایهداری هر چه غذا و میوه و سبزی است بیماری زا کرده
است ،فقط به این خاطر که هزینه تولید آنها را کاهش دهد ،طول زمان مصرف آنها را
افزایش دهد ،ضایعات آنها را کمتر کند ،حجم و مقدار و ارزش تولیدات را باالتر برد و
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بر پایه انجام موفق تمامی این ها ،سودهای هر چه کالن تری به دست آرد ،سرمایه هر
چه پوشاک است را مرگزا ساخته است ،از این طریق که حصول سود انبوهتر را در گرو
تولید ارزانتر محصوالت و تولید کم بهاتر کاال را موکول به مصرف مواد زیانبارتر دیده
است .همه آبهای عالم را از پایاب شیمیائی کارخانهها پر کرده است زیرا که تولید
افراطی بی ربط به نیازهای زندگی بشر بنمایه هستی آنست و زیرا که این تولید افراطی
طبیعت ذاتی و قهری اوست .با آلودن دریاها تمامی آبزیان جهان را در معرض نابودی
قرار داده است و تغذیه انسان از این آبزیان را مایه مرگ و میر گسترده ساکنان کره
زمین کرده است .سرمایهداری در تکاپوی سود کوه آساتر عظیم ترین بخش مواد غذائی
موجود را دستخوش تغییرات ژنتیکی کرده است و فرایند این دگرسازی شیمیائی را
بستر نابودی تدریجی انسانها ساخته است .در شبیخون سودسازی ها ،هوای تنفسی «
ممد حیات» را به سم قاتل جان آدمیزاد مبدل نموده است ،تمامی شهرها و حتی
روستاها را در میان گازهای سمی ناشی از تولید افراطی خود دفن کرده است و این
جنا یت را هر لحظه و هر دم با شقاوت و کشتارآفرینی افزونتر علیه بشریت ادامه
میدهد .سرمایه در طول دوره مورد گفتگوی ما به کل این سبعیتها دست یازیده است
بن بست تاریخی بقای خود را به چالش کشد ،اما این بن بست را از همه لحاظ آهنینتر
و ناشکستنیتر ساخته است.
سرمایهداری نیمه دوم قرن بیستم دامنه تهاجم و تطاول خود به زندگی میلیاردها کارگر
را مطلقاً به این یا آن حوزه معین محدود نکرده است ،بلکه تمامی عرصههای حیات
اجتماعی بشر را میدان این تطاول و شبیخونها قرار داده است .بیش از  ۲میلیارد سکنه
کارگر کره زمین را از داشتن آب آشامیدنی سالم محروم نموده است .دو میلیارد را از
دسترسی به حداقل بهداشت و دکتر و دارو و درمان دور نگه داشته است .شمار مرگ و
میر کودکان بر اثر ساده ترین بیماریها را روزافزون ساخته است .در طول هر دقیقه
دهها کودک را زیر فشار فقر تسلیم جوخه مرگ میکند .بیش از  4میلیارد جمعیت
دنیا را به کام فقر مطلق انداخته است .بیخانمانی و اجبار به کوچ از این سوی به آن
سوی دنیا به خاطر قوت الیموت را جریان روتین زندگی بخش وسیع از طبقه کارگر
بین المللی کرده است .عمق دریاها را از اجساد کارگران مهاجر جویای لقمهای نان
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پوشانده است .سرمایهداری همه این کارها را کرده است و همه این جنایتها را با هدف
باز نگه داشتن راه ماندگاری خود انجام داده است اما با هر گام این راه را مسدودتر
نموده و دیوار پوالدین بن بستش را بسیار پوالدینتر ساخته است.
به سوی دیگر ماجرا نظر اندازیم .جنبش کارگری جهانی در دوره نخست فازبندی ما،
هر روز تواناتر از روز قبل ،قالع قدرت بورژوازی را با توپ قدرت ضد سرمایهداری کوبید،
در دور دوم ،به دالئلی که ذکرش رفت ،به گونهای فاجعه بار ،سر بر آستان سوسیال
دموکراسی ،کمونیسم بورژوائی ،رفرمیسم راست اتحادیهای و ضد امپریالیسم خلقی
الیههای تحتانی بورژوازی نهاد ،از سنگر جنگ طبقاتی علیه سرمایه دور شد ،به
گمراهههای تباهساز رفرمیسم راست مسالمت جوی یا رفرمیسم چپ میلیتانت آویخت،
پیروزی رویکردهای اجتماعی خواستار این یا آن شکل برنامه ریزی نظم اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی سرمایهداری را پیروزی خود پنداشت .در عوض زیر مهمیز توهمات
بورژوائی ،کل شکستهایش را به حساب شکست کمونیسم طبقه اش گذاشت .نه فقط
راه گذشته را نرفت که به ویرانی تمامی سنگچینها و شالودههای صف مستقل ضد کار
مزدی خود که یادمان پردرخشش پیکارهای دوره قبلش بود تن داد .پرولتاریا در دوره
دوم اسیر سقوطی سهمگین گردید ،آنسان که میدان کارزار طبقاتی خود را گم کرد،
افق رهائی خویش را به فراموشی سپرد .سر سرمایه را بر تن خود سنگین ساخت و
پراتیک آگاه ضد سرمایهداری را کنار نهاد .حق رأی ،انتخابات آزاد ،آویختن به حزب،
سندیکا آفرینی ،دموکراسی« ،جمهوری خلق» « ،صنعت خود کفای ملی» پرتاب حزب
به عرش قدرت ،دورنمای سرمایهداری دولتی با تابلو سوسیالیسم ،تشکیل « جبهه واحد
ضد امپریالیستی» همقطاری با « بورژوازی ملی» و « مالکان لیبرال» « ،تعیین حق
سرنوشت» و « حقوق ملی» ،مبارزه قانونی و در یک کالم تمام نسخه پیچیهای سرمایه
مدار سوسیال دموکراسی ،کمونیسم بورژوائی و ضد امپریالیسم خلقی ناسیونال چپ را
حرفهای خود تصور کرد .بر دار این توهمات شمع آجین شد و در همین راستا ،به اندازه
کافی ،در مقابل بورژوازی خلع سالح ،مستأصل ،بیافق و منهزم گردید .طبقه کارگر بین
المللی با ویژگیها و مختصاتی که پاره وار شمارش کردیم ،وارد عهد حاضر شد .دوره
سوم فقط شاهد بن بست غیرقابل شکست نظام سرمایهداری نیست .جنبش کارگری

120

سرمایهداری جهانی و طغیان موج فاشیسم

جهانی نیز زیر فشار فروماندگی ها ،سردرگمیها و تباهیهای حاصل گمراهه رفتنهای
دوره دوم ،اسیر بن بستی سخت و فرساینده است .تفاوت اساسی اما در اینجاست که
شکست بن بست سرمایهداری در گرو نابودی مطلق این نظام است ،اما پرولتاریا تنها با
شکستن بن بست خویش است که به طور واقعی هست میشود ،به این معنی که هستی
اجتماعی آگاه ،توانا ،چاره اندیش ،تاریخساز و میداندار خود را باز مییابد .این راهی
است که پرولتاریای قرن حاضر در پیش دارد و مجبور است دیر یا زود ،الک پشتی یا
جهشی در آن گام بردارد .راه سازمانیابی شورائی سراسری جنبش ضد کار مزدی
تودههای طبقه خود ،راهی که تنها راه رهائی انسان عصر است .با این توضیحات به نقطه
شروع بحث باز گردیم.
سرمایهداری در پشت بن بست آهنین تاریخی خود ،با بربریتی که ذاتی آنست اما بسیار
سهمگینتر و کوبندهتر از همیشه به شیرازه زندگی و اساس زنده بودن میلیاردها کارگر
حتی کل بشریت و طبیعت حمله میکند .جنبش کارگری نیز زیر کوه گمراههها و
ناکجاآبادهائی که از دیرباز توسط طیف گسترده رفرمیسم راست و چپ بر سرش آوار
شده است ،در برهوت بیافقی و سرگردانی چرخ میخورد .این جنبش تا لحظه حاضر
هیچ تکان جدی برای خروج از این بن بست به خود نداده است .رویکرد لغو کار مزدی
درون طبقه کارگر بیش از حد ضعیف ،منزوی ،ناتوان و فاقد تحرک است ،فعالینش به
شدت پراکنده ،اسیر تشتت و تفرقه ،متأثر از سیاست ها ،راهبردها و سنن کمونیسم
خلقی یا میراث دار رفرمیسم چپ میلیتانت هستند .جنبش کارگری به همین دلیل
برای تدارک نوین جنگ طبقاتی ضد سرمایهداری خود و خروج از این وضعیت ،نیازمند
دنیائی کار و فداکاری و پیکار استوار فعاالن آگاه ضد کار مزدی میباشد .مادام که این
جنبش ساز و برگ مورد نیاز برای شکستن بن بست پیش رویش را فراهم
نساخته است ،تا زمانی که پرولتاریا بر طبل جنگ برای برچیدن شالوده
سرمایهداری نکوبیده است ،فاشیسم و عروج روزافزون و فراگیر نیروهای
دژخیم فاشیستی پدیده بسیار عادی حتی اجباری و اجتناب ناپذیر دنیای
موجود خواهد بود .فاشیسم لشکرکشی وسیع تودهای بخش هائی از ارتجاع
درنده بورژوازی برای تسویه حسابهای درون طبقاتی خود در یک سوی و
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حمام خون بسیار فراگیر و بیدریغ هر جنب و جوش رادیکال سرمایه ستیز
تودههای طبقه کارگر در سوی دیگر است .میلیاردها کارگر سکنه جهان زیر
فشار استثمار موحش و هولوکاستهای مداوم هست و نیست معیشتی خویش
توسط سرمایه ،با همه وجود عاصی و آماده طغیان هستند .این توده عظیم چند
میلیاردی تا زمانی که راه درست پیکار طبقاتی خود را پیدا نکنند ،از همه لحاظ
در معرض سربازگیری جوخههای فاشیستی این یا آن بخش ارتجاع هار
بورژوازی میباشند  .در خدمت طالبان قرار میگیرند ،به بوکوحرام میپیوندند ،ارتش
وحشت و دهشت و حمام خون القاعده را تکمیل میکنند .سپاه آدمخوار جبهه نصرت
میگردند ،پیشمرگ حکومت شام و عراق میشوند .پیاده نظام خون آشام گروه نئونازی
رایت سکتور را میسازند ،لشکر رأی « جبهه ملی» ماری لوپن « ،حزب استقالل
بریتانیا» « ،حزب مردم» دانمارک و صدها جریان فاشیستی دیگر میگردند .برنامه
ریز ،سازمانده ،تأمین کننده هزینههای مالی و تغذیه ساز همه نوعی فاشیسم ،محافل
مختلف قدرت سرمایه اند .در این برنامه ریزیها و سازماندهی ها ،اوباماها ،کامرون ها،
مرکل ها ،اوالندها ،خامنهای ها ،پوتین ها ،آل سعود ها ،آل نهیان ها ،آل ثانی ها،
اردوغانها و به بیان درستتر بورژوازی درنده امریکا و اروپا و ایران و ترکیه و کشورهای
عربی و ژاپ ن و جاهای دیگر ،درست به همان اندازه نقش دارند که بن الدن ،مالعمر،
مومودوباما ،ابومصعب الزرقاوی و همانندان نقش دارند .اما مسأله اساسیتر از اینهاست.
فاشیسم مولود شوم سرمایه است و از قعر هستی سرمایهداری میجوشد .هر چه این
نظام فاحشتر در ژرفنای انحطاط تاریخی خود فرو رود ،سهمگینتر فاشیسم تولید
خواهد کرد .ترکیب دو عامل با هم ،سرکشی انفجارآمیز فاشیسم را به همراه دارد .نخست
اینکه بورژوازی یگانه راه بقای نظام را در قتل عام افراطی هست و نیست طبقه کارگر
بیند ،دوم آنکه خیل عظیم تودههای کارگر ،اسیر گرسنگی و بیکاری و ناآگاهی و یأس
و بی افقی گردند .در چنین وضعی هارترین بخش بورژوازی آماده جنایت آمیزترین شکل
لشکرکشیها علیه زندگی کارگران میشود ،جهل و ناآگاهی و یأس بردگان مزدی را ساز
و برگ جنگ علیه همزنجیرانشان ،خودشان و علیه کل طبقه آنان میسازد ،طوفان
فریب به پا می کند .بیکاری چند ده میلیونی کشورها را ناشی از سرقت کار آنها توسط
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کارگران جاهای دیگر جار میزند ،گرسنگی و بیخانمانی یک بخش طبقه کارگر را
محصول سیری و رفاه بخش دیگر این طبقه قلمداد میکند .سالح ناسیونالیسم و مذهب
و قومیت را بیش از پیش به دست کارگران عاصی ناآگاه میدهد ،بورژوازی به ویژه
هارترین بخشهایش چنین میکنند و تودههای کارگر اسیر استیصال و گرسنگی و
ناآگاهی و بی افقی و خارج از سنگرکارزار طبقاتی به ندای بورژوازی لبیک میگوید .در
شرائط موجود ،در فاز حاضر انحطاط و پوسیدگی افراطی سرمایه داری ،دنیا از وفور این
دو عامل ماالمال است .فاشیسم در تمامی کشورها و در سراسر جهان سرمایه داری،
بلیهای عظیم و عاجل برای جنبش کارگری است .باید خطر فاشیسم را رفع کرد اما راه
دفع خطر فاشیسم فقط و فقط خیزش نیرومند شورائی ضد سرمایهداری طبقه کارگر
بین المللی است.
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تاریخنگاری بورژوازی کل بحث خود درباره هدف مشترک دولتهای امریکا ،انگلیس و
شرکای داخلی آنها در سازماندهی کودتای بیست و هشتم مرداد سال  3۲را بر سقوط
دولت مصدق متمرکز ساخته است .برچیدن بساط قدرت مصدق و « احزاب ملی» را
هدف اساسی کودتا اعالم میکند ،جزء ،جزء رویدادها را حول این محور میچیند ،در
همین راستا دنبال دلیل راه میافتد ،اختالفات کاخ سفید و لندن با مصدق را میکاود.
ماجرای « ملی شدن نفت» را پیش میکشد ،از سیاست « موازنه منفی اقتصادی» دولت
روز ایران میگوید ،قصه ناخشنودی حاکمان امریکا و بریتانیا از این رویکردها و
سیاستها را بازگو میکند و خیلی حرفهای دیگر که طی این شصت سال به اندازه
کافی بر قلمها جاری و بر سر زبانها چرخیده است .تاریخنگاران بورژوا این کارها را
انجام می دهند ،تا مطابق معمول واقعیت را باژگونه القاء کنند و ریشه اصلی رخداد را از
انظار پنهان سازند .متفکران سرمایهداری لزوماً از سر تعمد و توطئه به این کار
نمیپردازند .مسأله ،پیچیدهتر از اینهاست .عقل بورژوازی اجزاء و ترکیباتش را از پویه
ارزش افزائی سرمایه میگیرد .رابطهای که شیرازه وجودش بر جعل واقعیت ،بر انسانی
شمردن انسان ستیزترین شکل استثمار ،بر طبیعی قلمداد کردن و تقدیس جدائی کامل
کارگر از کارش ،بر تفویض شنیع اصالت و اعتبار به حکومت شوندگی کارگر و سقوط او
از دخالت درسر نوشت زندگی و کار خویش ،بر کتمان شریرانه وجود طبقات و استثمار
طبقاتی و جنگ میان طبقات و باالخره بر استتار کل تضادهای ریشهای جامعه موجود
بنا گردیده است .اندیشه در اینجا بنمایهای وارونه بین دارد ،پروسه نشو و نمای خود را
از آغاز تا فرجام در فضای تیره و تار وارونه یافتنها و وارونه گردانیهاها پیش میبرد .بر
همین اساس کارش مسخ حقایق و آموزش تحریف هاست.
در اینکه دولت امریکا و انگلیس با مصدق اختالف داشتند یا از این و آن سیاست او
احساس رضایت نمیکردند ،شکی نیست .تشتت درون طبقه سرمایه دار ،مناقشات میان
احزاب و دولتهای بورژوازی ،جنگ افروزی و کودتاگری آنها علیه همدیگر ،همه و همه
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مسائل بدیهی هستند .نکته مهم آنست که نمایندگان فکری سرمایه اینها را میگویند،
اما به دلیل آنچه باالتر گفته شد ،فکر ،شعور و زبانشان قادر به تشخیص و بیان ریشهها
نمیباشد .اینجا دیگر خط قرمز طبقاتی آنهاست .دیدن ریشههای واقعی مسائل و
رخدادهای اجتماعی ،برای بورژوازی ،نفی موجودیت خود است .آنچه بخشهای مختلف
این طبقه را خواه در فاصله مرزهای درون یک کشور ،خواه در سطح جهانی ،به جان
هم میاندازد ،طول و عرض حوزههای پیش ریز سرمایه؛ شرائط سودآوری سرمایه ها،
قطاع مالکیت ها ،حصه سودها ،سهام قدرت و حاکمیت و در یک جمله چگونگی توزیع
اضافه ارزشهای حاصل استثمار تودههای کارگر دنیا ،میان خویش است .ریشه جنگها
و کودتاهای احزاب یا قطبهای بورژوازی علیه هم را باید در اینجا کاوید ،درست به
همین دلیل هر نوع مناقشه ،جنگ افروزی یا توطئه بخشهای مختلف و متخاصم طبقه
سرمایه دار با هم صرفاً پیامدی از جنگ ریشهای آشتی ناپذیر کل آنها علیه طبقه
کارگر بین المللی است.
تاریخنگاری بورژوازی جدال دولتهای امریکا و انگلیس با مصدق را میگوید ،کودتای
اولیها و سقوط دومی را انگشت مینهد ،اما شالوده منازعات ،هدف واقعی کودتا ،آماج
واقعی قتل عام آفرینیها و شبیخونهای کودتاگران را به برهوت تحریف میسپارد ،به
غائله ملی شدن نفت! سیاست موازنه منفی! و نوع این قصص ارجاع میدهد .کودتای
 ۲۸مرداد ،در دوره موسوم به جنگ سرد رخ داد .دورانی که بورژوازی جهانی بر سر
مسائلی که باالتر اشاره شد در دو قطب متفاوت ،با دو بیرق مختلف و دو اسم و رسم
ناهمگون در مقابل هم به صف بودند .یکی از این دو قطب مالکیت مشاع طبقه سرمایه
دار بر سرمایه اجتماعی هر کشور و برنامه ریزی نظم تولید ،سیاست و فراساختارهای
اجتماعی سرمایهداری توسط یک حزب باالی سر جامعه را سوسیالیسم میخواند!! با
ترفند تمام از کمونیسم ،پرولتاریا ،ضدیت با استثمار و نابرابری سخن میراند!! خود را
حاصل و وارث انقالبات بزرگ کارگران در جوامع مختلف روز و مظهر قدرت طبقه کارگر
بین المللی مینامید!! با همین فریبکاریها و زیر این بیرق مسروقه ،موج توهم عظیم
ترین بخش تودههای کارگر و سایر استثمارشوندگان روز دنیا را با خود همراه میکرد.
احزاب سیاسی طیف بورژوازی تشکیل دهنده اش ،در پارهای ممالک ،قدرت مسلط
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اقتصادی و سیاسی بودند .در سایر جاها نیز با ایفای نقش اپوزیسیون و برخوداری از
حمایت گسترده سرشار از توهم طبقه کارگر یا تودههای دیگر ،برای کسب قدرت تالش
میکردند .یک قطب چنین میکرد و چنین وضعی داشت .قطب دیگر بدون احساس
هیچ نیاز به هیچکدام این کارها ،کل جهنم بربریت ،گند و خون و فقر ،دهشت و
گرسنگی و آوارگی و سیه روزی ذاتی سرمایهداری را بر سر تودههای کارگر دنیا خراب
مینمود .برای این کار ،سراسر دنیا را تسلیم شعلههای جنگ میکرد .در یک چشم به
هم زدن کودتا پشت سر کودتا طراحی و جامه عمل میپوشاند.
هر دو قطب بورژوازی جهانی بسان هم و با درندگی و سبعیت مشابه سایه هر جنب و
جوش واقعی ضد سرمایهداری طبقه کارگر را به تیر میزدند ،امپریالیستهای هار ،جنگ
افروز و حمام خون ساالر امریکائی ،اروپائی و اقمار آنها ،این کار را صریح و عریان زیر
پرچم کمونیسم ستیزی و خصومت بنیادی با هر تندنس کمونیستی انجام میدادند.
امپریالیسم شوروی و بورژوازی متحدش همین کار را با افراشتن درفش دروغین «
کمونیسم»!! ،دفاع از « منافع پرولتاریا»!! و مانند اینها به پیش میبردند .جنگ و
ستیزها و مقابله جوئی ها ،حول توسعه ابعاد مالکیت سرمایهها و دستیابی به حجم
عظیمتر اضافه ارزشها چرخ میخورد .هر قطب الگوی خود برای برنامه ریزی نظم
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی سرمایه جهانی را با نامهای متفاوت ،کلید سعادت و رمز
رهائی بشر می خواند!! هر کدام نسخه دیگری را بانی و باعث سیه روزی انسان عصر
مینامید .قطب غربی ضمن یورش به اعتبار الگوی رقیب ،این الگو را « کمونیسم» اعالم
می کرد!! زشت ترین ،باژگونه ترین و غیرواقعی ترین تصویر را از کمونیسم یا جنبش
رهائی پرولتاریا به ذهن تودههای کارگر پمپاژ مینمود و جدال با رقیب را ساز و کار
بمباران جنبش کارگری و کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر میکرد .قطب شرقی
الگوی نظم سرمایهداری حریفان را با رجوع به بنمایه بشرستیز آن آماج هجوم میگرفت،
از این طریق برای خود حیثیت « سرمایه ستیزی» جعل مینمود ،موحش ترین
گمراهههای کاپیتالیستی را لباس کمونیسم تن میکرد ،جنگ خود با رقیبان را جنگ
علیه سرمایهداری جار میزد و تودههای کارگر کشورها را پیاده نظام کارزار رقابت و
تسویه حسابهای خود میساخت .آنچه در این میان از همه لحاظ ،همه جا و به تمامی
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اشکال ،مورد وحشیانه ترین تهاجمات هر دو قطب قرار میگرفت .کمونیسم پرولتاریا و
جنبش واقعی ضد سرمایهداری او بود .کودتای سیاه بیست و هشتم مرداد .در بطن این
شرائط برنامه ریزی شد و لباس اجرا پوشید.
فاصله سالهای  13۲0تا  133۲دورهای با مؤلفههای ویژه اقتصادی و سیاسی در تاریخ
ایران بود .جامعه مراحل مهمی از پویه انکشاف کاپیتالیستی را پشت سر خود داشت،
بقایای فئودالیسم همچنان بر سر راه این انکشاف سنگینی میکرد .بخشهای مختلف
بورژوازی ایران برای خروج از بن بست ،نسخههای متفاوت و گاه متعارضی ارائه
می نمودند .هر کدام برای تبدیل الگوی خود به راهبرد مسلط و هموارسازی راه تسلط
کامل سرمایهداری به هر کاری دست میزدند .صدر و ذیل راه حل پردازیها در اساس
حول همان دو الگوی متفاوت مطرح در سطح جهانی چرخ میخورد ،اما طیف بورژوازی
متحد قطب غربی سرمایه ،در درون خود متشتت بود و دو گروه عمده تشکیل دهنده
اش برای اجرای همان الگوی واحد و مشترک ،ساز و کارهای متفاوتی را پیش
می کشیدند .دربار پهلوی ،بورژوازی زمیندار ،صاحبان صنایع بزرگ و شرکای داخلی
انحصارات عظیم مالی و صنعتی غرب ،آماده اجرای بدون هیچ قید و شرط نسخهای
بودند که دولتهای انگلیس و امریکا ،به ویژه اولی میپیچیدند .احزاب ناسیونال لیبرال
سخنگوی بورژوازی متوسط مسأله را به شکل دیگری نگاه میکردند ،اینان بر قید و
شرطهائی انگشت می نهادند .قیود و شروطی که نهایتاً حول موقعیت بهتر و حصه
مطلوبتر سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم حوزههای انباشت داخلی یا تقسیم اضافه
ارزشهای حاصل استثمار کارگران و مهمتر از همه مشارکت افزونتر و بهتر این بخش
بورژوازی در اضافه ارزشهای نفتی چرخ میخورد .احزاب ناسیونال لیبرال همزمان بر
مکان مؤثرتر و تعیین کنندهتر خویش در ساختار قدرت سیاسی و برنامه ریزی نظم
اقتصادی و اجتماعی سرمایهداری انگشت مینهادند .نمایندگان این دو طیف بورژوازی
تا جائی که به قطب بندیها و رویکردهای درون سرمایه جهانی مربوط میشد پروانه
شمع راه حل امپریالیستهای غربی بودند ،اما تمایزات باال را نیز با خود حمل مینمودند.
الگوی دوم پیشبرد پروسه انکشاف کاپیتالیستی جامعه و راه برون رفت از بن بست
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موجود را حزب توده نمایندگی میکرد .این حزب همان نسخهای را میپیچید که تمامی
احزاب اردوگاهی و بورژوازی متحد این قطب در دنیا مطرح میساختند.
مؤلفه مهم و تعیین کننده دیگر این دوره ،عروج جنبش کارگری ایران در قلمروهای
مختلف ،از جمله در پهنه مبارزات سیاسی بود .کارگران در این سالها نقش چشمگیری
در سیر رخدادها بازی کردند ،هر چند که هیچ کجا ،به هیچ میزان و در هیچ سطحی،
با صف مستقل طبقاتی و افق ضد سرمایهداری وارد میدان کارزار نشدند .اعتصابات
متوالی و گسترده کارگران نفت جنوب در سال  13۲5نمونهای از این میدان داریها بود.
اعتصاب در خرداد این سال توسط کارگران حوزه نفتی آغاجاری آغاز گردید و بسیار
سریع حمایت دهها هزار کارگر شهرهای دیگر را به دنبال آورد .تودههای کارگر در غالب
مراکز استانها و شهرهای بزرگ با تعطیل مراکز کار و تولید ،انجام راهپیمائیهای عظیم
و راه اندازی تظاهرات خیابانی به حمایت از همزنجیران نفتگر خود پرداختند .کمی این
سوتر آتش اعتصاب مجدداً زبانه کشید و این بار سراسر خوزستان را به طور همزمان در
خروش خود غرق کرد .حدود صد هزار کارگر نفت قدرت متحد خود را در مقابل شرکت
نفت ایران و انگلیس و رژیم شاه به صف کردند و بر تحقق خواستههای خود پای فشردند.
دولت جنایتکار « قوام» با همه توان برای مهار موج قهر کارگران وارد میدان شد و
از شریک بورژوا اردوگاهی خود ،حزب توده کمک طلبید ،سران حزب برای متقاعد
ساختن کارگران به ختم اعتصاب ،کل برگهای ترفند را بازی نمودند ،تودههای کارگر
بر سینه سکانداران حزب دست رد کوبیدند و به مبارزه خویش ادامه دادند .اعتصاب به
خون کشیده شد ،متجاوز از  70کارگر به ضرب گلوله مزدوران بورژوازی از پای درآمدند،
شمار زخمیان از  100افزون شد و موج خشم و قهر تودههای کارگر ،علیه حاکمان روز
سرمایه ،همه جا پرخروش شد.
نمونه این خیزشها در این سالها فراوان بود و هر چه زمان به جلو میشتافت دامنه
وقوع آنها گستردهتر و شمارشان افزونتر میگردید .کارگران در بسیاری جاها چرخ کار
و تولید را از کار میانداختند ،مطالبات اقتصادی خویش را طرح مینمودند ،به شدت
استثمار و بیحقوقیهای خود اعتراض میکردند ،همزمان علیه رژیم سیاسی حاکم و
شرکای بین المللی اش دست به مبارزه میزدند و خواستار حصول خواستهای سیاسی
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می گردیدند .از جنبش کارگری که بگذریم دهقانان نیز در سراسر جامعه وارد کارزار
شدند ،آنها نیز علیه استثمار مرگبار فئودالی و درندگیها و جنایات فئودالها
میشوریدند و در مقابل ارتش و پلیس و ژاندارم حامی مالکان فئودال مقاومت میکردند.
حزب توده و بورژوازی اردوگاهی به صورت گسترده برای سوار شدن بر موج این مبارزات
تقال میکردند .حزب ،برگهای برنده و موفقیت آمیزی برای جلب توهم تودههای کارگر
و نفود هر چه بیشت ر در میان کارگران و دهقانان ،در جیب داشت .بخش قابل توجهی
از طبقه کارگر ایران یا استثمارشوندگان دهقان ،هیچ شناخت درستی از این امامزاده
مجعول نداشتند ،آنان از آنچه در روسیه روز و اردوگاه میگذشت ،چیزی نمیدانستند،
کمونیسم برای آنان به درستی ،نماد عالی ستیز با استثمار طبقاتی ،وجود طبقات و
پرچم رهائی بشر از همه نابرابری ها ،محرومیت ها ،فروماندگی ها ،حکومت شوندگیها
و سیه روزیها بود .آنها از دیرباز و به ویژه از زمان وقوع انقالب اکتبر ،نام کمونیسم را
با این آرمانها و افقها تداعی میکردند ،تلقی بسیار واقعی و درستی که میتوانست ببالد
و سالح کارساز پیکار طبقاتی آنان گردد ،اما روند این بالیدن مین گذاری شده بود.
رویکرد واقعی ضد سرمایهداری و برای لغو کار مزدی در کما به سر میبرد و کارگران
غرق در توهم ،اردوگاه را الگوی کمونیسم و حزب توده را ظرف تشکل کمونیستی
می پنداشتند!! این امر طالع اقبال حزب را برای جلب حمایت توهم آمیز کارگران
روزافزون میساخت اما این تنها برگ برنده حزب نبود .مسألهای که اشاره شد یعنی
فقدان هر جنب و جوش یا رویکرد آگاه سازمان یافته ضد سرمایهداری و کمونیستی در
سطح جامعه ،همراه با غلبه کامل سوسیال دموکراسی ،اشکال متنوع کمونیسم خلقی و
بورژوائی ،سندیکالیسم و اتحادیه گرائی ،ضد امپریالیسم ناسیونالیستی و در یک کالم،
راهبردهای گوناگون رفرمیستی راست و چپ در جنبش کارگری جهانی سالح بسیار
مهمتر و کاراتری بود که حزب را در درو نمودن پشتیابی سرشار از ناآگاهی و توهم
طبقه کارگر یاری میداد .شدت بیش از حد استثمار و دیکتاتوری و فقر و فالکت نیز
روند این توهم را قوام میبخشید و دامنه این حمایت را گستردهتر میساخت.
بورژوازی مدافع بدون هیچ قید و شرط الگوی امپریالیستهای انگلیسی ،امریکائی و
تراستهای عظیم صنعتی و مالی غرب ،برای هموارسازی راه تسلط تام سرمایه داری،
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از سالهای وقوع جنبش موسوم به مشروطه ،به بعد نقش یکه تاز را در ساختار قدرت
سیاسی بازی می کرد و کل اهرمهای اقتصادی ،سیاسی و مراودات بین المللی را در
اختیار داشت .این جناح اما با پایان عمر سلطنت کودتای سوم اوت و سقوط رضاخان،
به گونه استیصل آمیزی فشار بن بستهای سرکش اقتصادی و اجتماعی را بر سر خود
آوار دید .زیر مهمیز تشتت درون بورژوازی و شرکای امپریالیستی اش قادر به برداشتن
هیچ گامی برای مقابله با معضالت نبود ،از اینها مهم تر ،شالق اعتراض و میدانداری
جنبش کارگری و سایر تودههای عاصی توان ثبات و ماندگاری او را به چالش میکشید.
در طول  10سال میان شهریور  13۲0تا اردیبهشت  ،1330حدود دوازه نخست وزیر
مأمور تشکیل دولت و حل و فصل مسائل روز شدند ،هر کدام چند ماه و بعضاً چند روز
بر مسند صدارت تکیه زدند .بدون هیچ موفقیتی دست از پا درازتر مرثیه زبونی و
فروماندگی خواندند و جای خویش را به دیگری سپردند .زنجیره این عزل و نصبها کل
داعیه داران طیف بورژوازی شریک انحصارات و امپریالیستهای غربی را آزمود .سفینه
سرنوشت توسعه و تسلط سرمایهداری پس از عزل همه ناخدایان این طیف ،با قدرت
طوفان اعتراض کارگران و قشرهای اجتماعی ناراضی ،کنار اسکله بخت احزاب ناسیونال
لیبرال بورژوازی لنگر انداخت.
دولت مصدق در بهار  1330سوار بر موج اعتراض و نارضائی بدون هیچ افق تودههای
عاصی کارگر و دهقان ،زمام امور را به دست گرفت .کشمکش وی با امپریالیستهای
غربی بر سر چگونگی توزیع اضافه ارزشهای نفتی میان انحصارات امپریالیستی و طبقه
سرمایه دار داخلی ،تنها سناریوئی بود که از یک سو ،در دل اقشار متوسط و پائین
بورژوازی قند آب می کرد و از سوی دیگر بازار توهم کارگران و زحمتکشان را بیش از
پیش رونق می بخشید .با آغاز زمامداری مصدق تشتت اندرونی رژیم حاکم و ساختار
قدرت سرمایه روند انفجار پیمود .بورژوازی ایران و متحدان و شرکای غربی اش بسیار
بیشتر از گذشته در پس بن بست ها ،به جان هم افتادند .این وضع به تودههای کارگر
و دهقان فرصت میداد تا دامنه مبارزات خویش را بسط دهند و فریاد اعتراض خود را
رساتر سازند .موج اعتصاب کارگران از کارخانهای به کارخانه دیگر و از شهری به شهر
دیگر پیش تاخت .تظاهرات خیابانی وسیع و پرشکوه نیز فشار اعتصابات را تکمیل کرد.
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در تابستان سال  1331کارگران کارخانه ریسندگی سمنان در اعتراض به تعطیل
کارخانه و بیکار شدن خویش شورش خونینی را آغاز کردند .زنان و کودکان تودههای
کارگر به شورش پیوستند .استثمارشوندگان دیگر اعالم پشتیبانی کردند .چرخ کسب و
کار و داد و ستد در شهر از چرخش باز ماند .کارگران و همرزمان در تمامی سطح شهر
فریاد اعتراض سر دادند .آنها در یک شهر نه چندان بزرگ تظاهراتی با شکوه با شرکت
بیش از  10هزار نفر سازمان دادند و خواستار تحقق خواستههای خود شدند .دولت
مصدق ابتدا عقب نشینی کرد و خروش خشم کارگران را با وعده و وعید پاسخ گفت.
کابینه او اما از انجام وعدهها باز ماند و تودههای کارگر مجدداً به خیابانها ریختند .پاسخ
مصدق این بار ،نه وعده و خرید وقت که گلولههای داغ بود .بیش از  5کارگر کشته
شدند و عده زیادی مجروح گردیدند .فردای آن روز خبر کشتار کارگران ،در سطح شهر
تهران پیچید ،نمایندگانی از  43کارخانه بزرگ این شهر کمیتهای پدید آوردند و ضمن
اعالم انزجار از توحش بورژوازی به حمایت از همزنجیران اعتصابی خود برخاستند.
خیزش کارگران در روزهای بعد ادامه یافت .موج پشتبانی از مبارزات آن ها ،کارخانهها
و مراکز کار بسیاری از شهرها را فرا گرفت .دولت مصدق با مشاهده این وضعیت و
احساس هراس از همبستگی سراسری تودههای کارگر تسلیم خواست کارگران گردید
و شورش یکماهه بافندگان سمنان با تحقق مطالباتشان پایان یافت.
کارگران هر روز بیش از روز پیش وارد میدان اعتراض و مبارزه شدند .در دیماه همین
سال یک کارگر کفاش در یکی از خیابانهای شهر تهران با ضرب گلوله عناصری از
جوخههای ترور بورژوازی که به طور معمول توسط دار و دسته مظفر بقائی و روحانیت
تحت زعامت کاشانی سازماندهی میشدند ،به قتل رسید .انتشار خبر این حادثه طوفان
اعتراض کارگران را در پی آورد 3 .هزار کارگر کفاش دست از کار کشیدند ،دستجات
عظیم کارگری از همه مراکز کار و تولید شهر با حلقههای گل راه افتادند و در گورستان
محل خاکسپاری کارگر همرزم ،دست به برگزاری تظاهرات زدند .یک ماه بعد آتش
پیکار کارگران در استان آذربایجان شعله ور گردید .سرمایه داران صاحب کارخانه ممتاز
شهر تبریز چند کارگر را اخراج نمودند .در یک چشم به هم زدن کل کارگران کارخانه
در اعتراض به جنایت کارفرمایان دست از کار کشیدند ،روز بعد کارگران نساجیها به
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یاری همرزمان کبریت ساز خود شتافتند .اینان نیز به اعتصاب پیوستند .موج همبستگی
و مبارزه متحد تودههای کارگر کارفرمایان را دچار وحشت کرد .کارگران در طرح
مطالبات خود به خواست بازگشت رفیقان اخراجی اکتفاء ننمودند .خروج سرمایه داران
و مستشاران نظامی انگلیس و امریکا از کشور را نیز به لیست خواستههای خود افزودند.
یک ماه بعد کارگران کل کارخانههای نساجی شهر اصفهان اعالم اعتصاب کردند .چرخ
تولید همه جا خوابید .اعتصاب از پشم بافی آغاز شد ،سرمایه دار مالک شرکت از قبول
خواستهای کارگران امتناع نمود .سرپیچی کارفرمایان از پذیرش مطالبات پشمبافان،
در روزهای بعد ،از سوی تودههای کارگر سایر صنایع نساجی ،پاسخی دندان شکن و
بسیار قاطع دریافت کرد .کارگران کارخانههای ریسباف ،زاینده رود ،شهناز ،شاهرضا،
نختاب ،وطن ،یکصدا به اعتصاب پیوستند .کارگران به کوبیدن بر طبل خواستهای
اقتصادی خویش اکتفاء ننمودند .آنان در یک خیزش بسیار پرشکوه و حماسی وسائل
کار خود را به دست گرفتند ،از رودخانه زاینده رود گذشتند و در میدان معروف به
مجسمه با همان ابزار تندیس وقیح برنزی شاه را به زیر کشیدند و با خشم فراوان قطعه
قطعه ساختند .فروردین سال  31با اعتصاب کارگران کارخانه کنسروسازی شاهی آغاز
شد ،چند روز این سویتر قریب  3هزار کارگر دخانیات دست از کار کشیدند و با سربازان
رژیم شاه به نبرد برخاستند .خرداد سال  1331شاهد اعتصاب کارگران کارخانههای
شهر یزد و تعطیلی غالب مراکز کار و تولید این شهر شد .در مرداد همین سال کارگران
نفت جنوب در منطقه مسجد سلیمان اعتصاب چند باره خود را شروع نمودند .اعتصاب
وسیع و وسیعتر گردید و سرانجام به خون کشیده شد 10 ،کارگر با گلوله نیروهای
مسلح رژیم شاه و دولت مصدق کشته شدند و شمار زخمیان از  50باالتر رفت .عروج
شکوهمند جنبش کارگری تأثیر بسیار تعیین کنندهای بر گسترش مبارزات دهقانان بر
جای نهاد .استثمارشوندگان دهقان در بسیاری از مناطق کشور علیه فئودالها و بقایای
سخت جان مناسبات ارباب و رعیتی شوریدند .آنها در جریان این شورشها با تهاجم
موحش ژاندارمری ،ارتش شاه و نیروهای انتظامی دولت مصدق رویارو گردیدند .بیش از
شصت هزار دهقان آذربایجانی در یک شورش همزمان و سراسری فئودالها را بیرون
راندند و از پرداختن هر نوع بهره مالکانه یا سیورسات فئودالی سر باز زدند .دهقانان
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جنوب نیز در برخی از نواحی عین همین کار را انجام دادند و عجالتاً شر اربابان فئودال
را از سر خود کوتاه ساختند .شورش دهقانان در خراسان ،کرمان ،فارس ،بلوچستان و
پارهای مناطق دیگر بیش از پیش شعله ور شد .رژیم شاه و دولت مصدق در کلیه این
موارد با ساز و برگ الزم به حمایت از فئودالها وارد کارزار شدند و دهقانان نیز همه جا
جنگ علیه فئودالیسم را با مقاومتهای خونین در مقابل چکمه پوشان مسلح رژیم به
هم آمیختند.
سوارکار بسیار ماهر ،فرصت طلب و یکه تاز موج قدرت جنبش کارگری و مبارزات
دهقانان در تمامی جاها بدون هیچ استثنا جریان ارتجاعی بورژوا اردوگاهی حزب توده
یا کالً بورژوازی اردوگاهی بود .هیچ بارقهای از کمونیسم واقعی پرولتاریا و رویکرد
سوسیالیستی سرمایه ستیز و ضد کار مزدی طبقه کارگر در هیچ کجا به چشم
نمیخورد .این جنبش نه فقط در ایران که در سراسر جهان « زیر پی پیل » سوسیال
دموکراسی ،کمونیسم خلقی ،رفرمیسم میلیتانت لنینیستی یا مائوئیستی و همانندان
به طور رقت باری « شه مات» بود ،بورژوازی اردوگاهی در ممالک مختلف دنیا به ویژه
جوامع سه قاره آسیا ،افریقا و امریکای التین نقش تریبون دار بالمنازع جنبشهای
کارگری ،دهقانی و امپریالیسم ستیزی خلقی را بازی میکرد .در ایران نیز حزب توده
به گونهای وسیع مهار این جنبشها را در دست داشت و همه جا با جنایت و کمونیسم
ستیزی و معامله گری بسیار نفرت بار ،کل ظرفیت و قدرت پیکار کارگران و دهقانان را
نردبان صعود خویش به سکوی معامله و چانه زنی با رژیم شاه و جناحهای مختلف
بورژوازی رقیب میکرد.
نطفههای کودتای سیاه  ۲۸مرداد در زهدان این وضعیت میبالید .هر دو طیف بورژوازی
مدافع بدون قید و شرط یا قائل به قید و شرط راه حل امپریالیستها و انحصارات غربی
برای تعیین تکلیف بقایای نظام فئودال و هموارسازی راه تسلط سرمایه داری ،غرق در
تشتت و سردرگمی ،به دور خود میچرخیدند ،تودههای کارگر و دهقان در مراکز کار و
زندگی و سطح شهرها فریاد اعتراض سر میداند ،اعتصاب میکردند و سراسر جامعه را
میدان خروش خشم خویش میساختند .بورژوازی اردوگاهی و نیروی متشکل این بخش
طبقه سرمایه دار ،حزب توده ،در نقطه نقطه کشور توهم تودههای عاصی را شکار میکرد
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و از آن برج قدرت میساخت .همه چیز بانگ میزد که امپریالیستهای غربی این وضع
را تحمل نمیکنند ،مشکل آنها به طور قطع نه گفتگوی مبتذل « سیاست موازنه
منفی» یا جار و جنجالهای پرفریب مصدق پیرامون « ملی شدن نفت»!! که در وهله
نخست یا به عنوان پایهای ترین معضل ،خطر جنبش کارگری ایران و در وهله دوم چشم
انداز بهره گیری حتمی حزب توده و اردوگاه شوروی از موج اقتدار این جنبش بود.
کودتا در اساس و از منظر قطب قدرت غربی سرمایه صرفا علیه کمونیسم صورت
می گرفت ،ولو آن که این کمونیسم نه جنبش کمونیستی ضد سرمایهداری و برای لغو
کار مزدی پرولتاریا بلکه کمونیسم بورژوائی اردوگاهی باشد .آنچه دولتهای امریکا،
انگلیس ،رژیم شا ،تراستهای مالی و صنعتی و بورژوازی متحد داخلی آنها بر نمیتابیدند
همین خطر یعنی سرکشی روزافزون موج مبارزات کارگران ،میدانداری چپ حتی چپ
« حزب توده»ای و اردوگاهی و دورنمای بلع سرمایهداری ایران ،توسط قطب شرقی
سرمایه جهانی بود .مصدق و احزاب ناسیونال لیبرال پشتیبانش ،نه فقط برای
امپریالیستهای غربی ،نیروی مخالف یا حتی نامطلوبی به حساب نمیآمدند ،که
میتوانستند بهترین و مناسب ترین شریکان باشند .این کار اما یک شرط اساسی داشت.
این که با همه توان ،اراده و تدبیر جنبش کارگری را سالخی کنند ،هر چه نشان از
کمونیسم دارد را قلع و قمع نمایند ،هر تندنس چپ ،حتی بورژوازی چپ نمای
اردوگاهی را از سر راه بردارند و منکوب سازند .دولت مصدق برای برخورداری از حمایت
دولتهای امریکا و انگلیس باید اوالً این کارها را انجام میداد .ثانیاً و برای ایفای این
نقش باید همه توان الزم جهت تحقق مستمر این هدف را در در ساختار قدرت روز خود
پدید می آورد .مصدق ،احزاب ناسیونال لیبرال طیف جبهه ملی و کل بورژوازی خاستگاه
و پایگاه اجتماعی آنها در کمونیسم ستیزی ،آمادگی برای سرکوب جنبش کارگری و
چپ از جمله چپ اردوگاهی و حزب توده ،کسر و کمبودی نداشتند ،اما اوالً توانائی
انجام این کار را در خود نمیدیدند ،ثانیا و از این مهمتر اجرای این سیاست را مقتضای
منافع روز خود نمییافتند .مصدق اگر چنین میکرد ،چوب هر دو سر لجن میشد،
آخرین بارقههای توهم تودههای کارگر و سایر استثمارشوندگان را به طور کامل از دست
میداد .طیف بورژوازی طرفدارش نیز قادر به حل هیچ میزان مشکالت خود با سرمایه
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داران رقیب و شرکای امپریالیستی آنها نمیگردید .اصلی ترین و حیاتی ترین مشکلها
یا اختالفات ،حدود و ثغور مالکیت سرمایه ها ،وسعت حوزههای انباشت ،چگونگی توزیع
اضافه ارزشها همگی مثل سابق باقی میماندند .دولت مصدق در کشتار کارگران و
س رکوب جنبش دهقانی دست کمی از رقبا نداشت اما او وارد کارزار شده بود تا تکلیف
تقسیم سهام مالکیت و حصه سودها میان بخشهای مختلف بورژوازی را به نفع اقشار
متوسط و پائینی این طبقه روشن سازد .حمام خون عظیمتر مبارزات تودههای کارگر و
دهقان ،کمونیست کشی یا نابودی چپ اردوگاهی نه فقط سرنوشت این مسائل را روشن
نمی نمود که یگانه ابزار و سالح حصول این مقصود ،یعنی حداقل پشتیبانی تودههای
ناراضی را نیز از دستش به در میبرد .امپریالیستهای غربی نه از سر اختالف با
راهبردهای اقتصادی مصدق که صرفاً به خاطر فقدان ظرفیت و عجز او از نابودسازی
کمونیسم ،سرکوب گستردهتر جنبش کارگری و قلع و قمع سرنوشت ساز چپ اردوگاهی
باید تکلیف خود با وی را یکسره میکردند و کودتای  ۲۸مرداد نقش این تعیین تکلیف
را ایفاء مینمود .دولت مصدق باید جای خود را به دولتی میداد که از تمامی ساز و
برگهای الزم برای حمام خون جنبش کارگری ،کمونیستها و باالخره حزب توده و
محافل اردوگاهی برخوردار باشد .فراموش نکنیم ،کودتا در شرائطی رخ داد که
امپریالیستهای غربی ،نسل کشی کمونیستها و قتل عام هر جنب و جوش چپ در هر
کشور حوزه تسلط و اتحاد خود و در صورت امکان هر نقطه دنیا را در صدر اولویتها
میدید « ،مک کارتی»ها زمین و زمان را قلمرو اجرای طرحهای کمونیسم ستیز خود
میساختند و سازمانهای اطالعاتی ایاالت متحده حتی از کالبدشکافی چند باره نسوج
مغز و عقل و شعور نمایندگان کنگره و صدرنشینان قدرت سیاسی امریکا با هدف کشف
آثار تمایالت چپ روانه دریغ نمیورزیدند!!
کودتای سیاه  ۲۸مرداد علیه جنبش کارگری و کمونیسم و حزب بورژوا اردوگاهی «
توده» روی داد .درست به همین دلیل و در همین راستا از بیشترین همدلی و حمایت
روحانیت ،از همکاری مستقیم و شرم آور مراجع دینی نوع کاشانی گرفته تا همدلی
بسیار رضایت آمیز بروجردی و همه زعمای دیگر حوزه علمیه قم نیز برخوردار بود.
امپریالیستهای غربی ،شرکای داخلی آنها ،دربار پهلوی ،عناصر باالی ارتش شاهشاهی
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و تیم پیرامون کاشانی طراحان اصلی این تراژدی ضد انسانی بودند ،اما روحانیت به ویژه
چهرههای ذینفوذ و صاحب نقش مذهبی ،کودتا را آیینه تمام تمای رفع مخاطرات قدرت
و تأمین انتظارات و آرمانهای پلید خود میدیدند .کودتا به همان دلیل که با هدف رفع
خطر کمونیسم و منکوب نمودن جنبش کارگری رخ میداد ،دروازه بیشترین
میدانداریها را بر روی درنده ترین بخشهای ارتجاع بورژوازی از جمله بورژوازی ماوراء
ارتجاعی دینی در همه الیه ها ،مافیاها و جناحهایش باز مینمود .یک درس مهم رژیم
شاه و شرکای خارجی او از حوادث سالهای  13۲0تا  133۲به ویژه فاصله میان 13۲7
تا روز وقوع کودتا این بود که روی ارتجاع هار اسالمی به عنوان یک سالح بسیار مؤثر
در هم کوبیدن موج مبارزات ضد سرمایهداری طبقه کارگر ،کمونیسم رادیکال ضد کار
مزدی ،هر تندنس رفرمیستی میلیتانت یا حتی مسالمت جوی چپ ،بیشترین حساب
را باز کنند .دولت امریکا ،بخشهای مختلف بورژوازی ایران و رژیم حاصل کودتا در
طول دوره تاریخی باال با دیدگان باز مشاهده کردند که تودههای کارگر و پویه مبارزه
طبقاتی آنها ،زمین رویش ،بالیدن ،شکوفائی و سرکشی بیمهار کمونیسم است .آنها
بسیار صریح مشاهده نمودند که کارگران اگر هم زیر فشار مه آلودگی متراکم ،خفه
کننده و مسموم سرمایهداری از شناخت راه پیکار کمونیستی باز مانند ،حداقل به هر
ندای راست یا دروغ چپ نمایان مدعی ستیز با سرمایه پاسخ مثبت میدهند .کل
بورژوازی این را با گوشت و پوست خود درک میکرد .درست به همین خاطر باید تصریح
نمود که شخص مصدق و تمامی احزاب ناسیونال لیبرال حامی او نیزوقوع کودتا را بر
ادامه میدانداری جنبش کارگری ایران و نقش بازی آنچه چپ نبود اما آنها چپ
میخواندند!! یعنی حزب اردوگاهی «توده» ترجیح میدادند .این حرف که کودتا علیه
دولت مصدق طراحی شد فقط تا آنجا درست است که امپریالیستهای غربی و شرکای
داخلی آنها وجود کابینه وی را قادر به حمام خون جنبش کارگری و تسویه حساب
قاطع با رقبای اردوگاهی خود نمیدیدند .کودتا در اساس نه فقط علیه مصدق و بورژوازی
تکیه گاه او نبود که حتی هیچ خطری متوجه وی و صدرنشینان احزاب ناسیونال لیبرال
حامی او نمی ساخت .در روزهای وحشت و دهشت پس از وقوع کودتا در حالی که همه
جای جامعه میدان دار و شاهد سیل خروشان خون بود ،حتی مشاهیر ،متنفذین،
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سکانداران و رهبران این احزاب نیز از مصونیتهای خاص برخوردار بودند .بسیاری از
آنها حتی پستها و موقعیتهای مهم دولتی و حکومتی خویش را حفظ کردند.
رژیم شاه و شرکای غربی اش با درک همه واقعیتهای باال ،اهمیت نقش تعیین کننده
و سرنوشت ساز ارتجاع هار اسالمی برای دفع و رفع خطر کمونیسم و جنبش ضد
سرمایهداری طبقه کارگر را تا عمق وجود خود حس کردند .تجربیات حاصل این دوره
را جمعبندی نمودند و بر پایه این جمعبست ،تصمیم به گشایش تمامی قلمروهای الزم
برای رواج بیعنان خرافههای دینی و استفاده از اسالم به عنوان سالح قتاله شعور و
شناخت و آگاهی رادیکال تودههای کارگر گرفتند .شاه در سالهای پس از کودتا همه
عرصههای الزم برای ماندگاری و تاخت و تاز سازمان یافته ارتجاع اسالمی در جامعه را
رونق بخشید .از حریم قدرت ،مالکیت و دستیابی مراکز مذهبی به اضافه ارزشهای انبوه
ناشی از استثمار تودههای کارگر پاسداری نمود .حق استثمار ددمنشانه کارگران زراعی
و دهقانان  400روستای بزرگ و متوسط استان خراسان را به آستان قدس رضوی
تفویض کرد!! و متعاقب اجرای رفرم ارضی ،مالکیت این تراست مالی و صنعتی بر صدها
مرکز کار و تولید و استثمار تودههای کارگر را جواز مشروعیت بخشید .روابط تنگاتنگ
خویش با ذینفوذترین مراجع شیعه را محکمتر ساخت .مشوق و محرک توسعه مدارس
اسالمی گردید و هزینههای تأسیس این مؤسسات را بر گرده طبقه کارگر ایران بار کرد،
راه مشارکت مستقیم روحانیت در استثمار بربرمنشانه میلیونها کارگر را در قالب
پرداخت وجوه شرعی سرمایه داران به مراجع دینی بیش از پیش هموار نمود .تدریس
متون مذهبی ،آموزشهای اسالمی و اجرای مراسم دینی در مدارس دولتی و غیردولتی
را وسعت داد ،همه زمینههای الزم برای تأسیس انواع انجمنهای اسالمی ،شبکههای
سراسری دینی از نوع انجمن ضد بهائیت ،گروههای خیریه ،جمعیتهای تبلیغات
اسالمی و برپائی میلیونها مسجد ،حسینیه ،تکیه ،کانون معارف مذهبی و نوع اینها را
فراهم کرد.
در جامعهای که « حتی نسیم را بیپرس و جو اجازه رفتن نبود» زمانی که لفظ سیاست
تابو بود و آوردن نام مارکس و کمونیسم بر زبان ،مستوجب بدترین مجازاتها بود ،تمامی
کتابهای نویسندگان به ظاهر اپوزیسیون مدار مذهبی از مهدی بازرگان گرفته تا یداهلل
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سحابی ،شریعتی و دیگران در بیشترین تیراژها اجازه انتشار مییافت .ساواک کالسهای
درس مدارس حتی دبستانها و دبیرستانها را کنترل میکرد ،اما روحانیون و نواندیشان
اسالمی!! آزاد بودند تا هر کجا که میخواهند علیه رژیم حرف بزنند و اپوزیسیون نمائی
کنند .حتماً گفته خواهد شد که عدهای از آخوندها در آن سالها زندانی گردیدند ،یا
خمینی جالد و هوادارانش مغضوب بودند .این حرف ،ظاهری درست دارد ،اما نشان
سطحی نگری پیرامون وارونه پردازی بورژوازی و ساز و کارهای این باژگونه بافی است.
رژیم شاه با دسنگیری و حبس کوتاه مدت ،عناصری از روحانیت ،بورژوازی دین ساالر
و حلقه اطرافیان خمینی یا نمایندگان درنده ترین و فاشیست ترین بخش ارتجاع
بورژوازی ایران ،حصول همزمان دو هدف را دنبال میکرد .اول این که مرزها و خط
قرمزهای تاخت و تاز این جماعت را به آنها یادآوری مینمود ،دوم و بسیار مهمتر آن
که برای این دار و دسته آبرو و اعتبار اپوزیسیون بودن جعل میکرد ،توهم وسیع
تودههای عاصی و ناراضی درون جامعه را راهی دکههای کاسبکاری آنها میساخت .بازار
عوامفریبی ،فرصت طلبی ،دغلکاری و موقعیت جوئی این کرکسان مردارخوار بورژوازی
را رونق میبخشید .این قسمت از کارکرد رژیم شاه حلقه بسیار مهمی از استراتژی
سبعانه کمونیسم ستیزی او و یک شرط مهم موفقیت راهبردهای وی در این زمینه بود.
جعل حیثیت اپوزیسیون مداری برای ارتجاع دینی بورژوازی و پرخروش ساختن شط
توهم توده عاصی ناراضی به سوی این قطب ،یک ساز و کار مهم خارج ساختن کارگران
از ریل مبارزه طبقاتی و دور نمودن آنها از فعالین کمونیست جنبش کارگری بود.
سوای همه اینها فراموش نکنیم که بازداشت و زندانی کردن این دار و دسته ،با آنچه
رژیم بر سر کمونیست ها ،اعضای سازمانهای انقالبی چپ یا کارگران مبارز میآورد،
هیچ سنخیت و تشابهی نداشت .اینان قرار نبود آسیبی بینند ،بالعکس دوره کسب اعتبار
برای فریبکاریهای مورد نیاز سرمایه و رواج خرافههای شوم ضد کمونیستی خود را
سپری میکردند.
رژیم شاه و امپریالیستهای غربی در سالهای بعد از وقوع کودتای سیاه بیست و هشتم
مرداد  ،133۲سیاست ستیز با جنبش ضد سرمایهداری طبقه کارگر و کمونیسم را با
هموارسازی راه میدانداری و اپوزیسیون نمائی بدون هیچ هزینه و پرسود بورژوازی هار
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اسالمی به هم آمیختند .ارتجاع دینی بورژوازی این رویکرد رژیم سلطنتی سرمایهداری
را به فرصتی عظیم و تاریخی برای پیشبرد اهداف خویش تبدیل کرد .در طول دهههای
 40و  50الیههای متوسط و پائینی بورژوازی ایران در همان حال که با همه حرص و
آز دست به کار گسترش ابعاد مالکیت و افزایش سهام سود خود بودند تمامی توان
خویش را در تیر کردند تا روایتی از اسالم را ظرف ابراز وجود ایدئولوژیک و سیاسی
خویش سازند .این بخش بورژوازی از کارخانه دار تا تاجر ،از مدیر و مستشار و تکنوکرات
تا مقاطعه کار و آکادمیکر و ارتشی و پلیس ،از ناشر و بساز و بفروش تا روحانی و عمله
و اکره شستشوی مغزی انسانها ،همگی دست در دست هم ،بدون هیچ علم و کتل
سیاسی و مخالفت با رژیم یا با گرفتن چهره منتقد و مخالف ،در این راه گام بر داشتند.
اینان از همه لحاظ ریزه خواران واقعی کودتای سیاه  ۲۸مرداد بودند .در دل شرائطی
که کودتا و سپس رفرم ارضی بورژوازی فراهم آورده بود ،هر روز بر حجم سرمایهها و
طول و عرض سودهای خویش میافزودند .همزمان از فرصت تاریخی کم نظیری که
رژیم کودتا به آنها تفویض نموده بود برای عروج و میدانداری اپوزیسیون نمایانه
اسالمی سود می بردند .این بخش ارتجاع بورژوازی با اغتنام تمامی این فرصتها و
امکانات اعطائی رژیم درنده شاه و امپریالیستهای شریک ،لحظه به لحظه بر قدرت
میدانداری خود افزود و در این گذر تا آنجا پیش رفت که کل جنبش سالهای  56و
 57تودههای عاصی کارگر را بلعید ،به قدرت رسید و یکی از درنده ترین ،بشرستیزترین
و حمام خون ساالرترین رژیمهای تاریخ سرمایهداری را مستقر نمود.
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دولت امریکا« ،داعش» و گره کور عراق سپتامبر ۲014

ترجیع بند سخن « اوباما» در رابطه با اوضاع عراق ،حتی در پاسخ این سؤال که امریکا
در مقابل خطر داعش چه خواهد کرد؟ این بوده است که دولتش وارد جنگ تازهای
نخواهد شد!! نظرسازان بورژوازی و ژورنالیسم رسمی سرمایهداری این پاسخ را همواره
چنین تعبیر کرده اند که « کشتیبان را سیاستی دگر آمده است»!! اگر بوش پدر و پسر
و دولتهای دیگر امریکا بر طبل جنگ میکوبیدند و بیدریغ نسخه حمله نظامی
میپیچیدند ،اوباما از روز شروع کارزار انتخاباتی گفته است که « دیپلوماسی» نوشداروی
بیماریهاست.محافل فکری و تریبونهای شهره بورژوازی چنین میگویند ،ببینیم اصل
ماج را چیست؟ سناریوی جایگزینی لشکرکشی ها ،با مذاکرات دیپلوماتیک ،چه صیغهای
است؟ استراتژی روز امریکا در خاور میانه علی العموم و کشور عراق به طور خاص ،حول
کدام محور میچرخد ،در دل این راهبرد ،تکلیف « داعش» چه میشود؟ آیا اوباما و
شرکا برای چالش « دولت اسالمی» ارادهای جدی دارند!! در این گذر با کدامین تناقضات
درگیرند و باالخره و از همه مهم تر ،با توجه به نقش نیروهای متنوع دخیل در اوضاع
روز عراق و شدت مناقشات میان بلوک بندیهای بورژوازی در اینجا ،سرنوشت میلیونها
کارگر نفرین شده عراقی چه میگردد؟ از پرسش اول شروع کنیم .جار و جنجال
جایگزینی جنگ با دیپلوماسی چیست؟
استراتژی ،سیاست ،راهکار ،جهتگیری ،نوع برنامه ریزی یا هر مؤلفه و کنش دیگر
دولتها از جمله دولت امریکا ،پاسخ خاص آنها به نیازها ،منویات و شروط ارزش افزائی
سرمایه اجتماعی (کل سرمایه) کشورها است .امریکا سالیان متمادی است که بزرگترین
اقتصاد دنیای سرمایهداری است .عظیم ترین حجم سرمایه در جهان را داراست ،محصول
کار تودههای کارگر مورد استثمارش ،یا آنچه که بورژوازی «تولید ناخالص داخلی»
مینامد از  17تریلیون دالر در سال افزون است .رقمی که معادل  ۲5درصد کل « تولید
ناخالص» دنیا را تشکیل میدهد .اولین کشور وارد کننده کاال در سطح جهان میباشد
و به لحاظ صادرات یا صدور محصوالتی که فقط در داخل امریکا با دست کارگران شاغل
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در حوزههای داخلی تولید میگردد مقام سوم را دارا است .تراستها و کارتلهای غول
پیکر صنعتی ایاالت متحده در سراسر دنیا حضور دارند و سرمایههای آنها ،مستقیم یا
غیر مستقیم ،ارقام سهمگین اضافه ارزش ناشی از استثمار کارگران کشورها را به سوی
خود سرازیر میکند .سرمایههای بانکها و مؤسسات مالی عظیم الجثه این کشور مانند
گلدمن ساکس ،جی پی مورگان چیس ،مورگان استانلی ،سیتی گروپ و گروههای دیگر
از دهها تریلیون دالر متجاوز است .این بانکها با این سرمایهها از طریق بازار بورس و
همه اهرمهای دیگر ،بخش بسیار عظیمی از سرمایه جهانی را کنترل میکنند.
تراستهای مالی و صنعتی ایاالت متحده بر سودآورترین حوزههای انباشت سرمایه در
جهان تس لط دارند ،بیشترین سود را از نیروی کار شبه رایگان کارگران دنیا به چنگ
می آورند ،از طریق پیش ریز مستقیم سرمایه در غالب کشورها ،شریک سود سرمایه
اجتماعی این ممالک هستند ،به دلیل استیال بر قلمروهای تولید انرژی ،مواد اولیه و
سایر ترکیبات بخش ثابت سرمایه ،بارآوری باالی کار و استثمار نیروی کار شبه رایگان
در همه نقاط دنیا ،از توان رقابت بسیار باالئی برخوردارند و در این گذر بیشترین حصه
سود را از کل اضافه ارزشهای بین المللی دریافت میدارند .موقعیت ،قدرت و هستی
بورژوازی امریکا یا دولت این کشور در جهان صرفاً موقعیت برتر و توان سودآوری افزونتر
این سرمایه هاست .استراتژی ،سیاست ،دیپلوماسی و قدرت ایاالت متحده نیز از درون
چرخه ارزش افزائی این سرمایهها بیرون میآید .بورژوازی امریکا فقط چند صد میلیون
کارگر ساکن این کشور را استثمار نمیکند .بیشترین بخش از هزاران تریلیون دالر
سرمایه تحت مالکیت تراستها ،دولت و کل طبقه سرمایه دار امریکا و ارقام کهکشانی
سود ساالنه این سرمایهها حاصل استثمار بربرمنشانه پرولتاریای بین المللی است،
حوزههای تولید این سرمایهها و سودها در سراسر جهان گسترده است ،دولتهای روز
دنیا نهاد برنامه ریزی ،ابزار حفظ امنیت و نیروی پاسدار بقای رابطه تولید اضافه ارزشند.
درست بر همین پایه بورژوازی امریکا به خود اجازه میدهد قدرت مسلط سراسر جهان
باشد و به جنایتکارترین و بشرستیزترین شکل ممکن ،بر سرنوشت زندگی ساکنان کره
ارض اسب قدرت راند .بورژوازی ایاالت متحده به عنوان شریک غول پیکر مالکیت کل
سرمایه جهانی و در مقام عظیم ترین سهامدار استثمار بربرمنشانه کل کارگران دنیا،
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تاریخاً در تدارک کنترل کامل جهان و انطباق جامع نظم اقتصادی ،سیاسی ،مدنی،
حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی همه کشورها ،با شرائط بازتولید هر چه سودآورتر سرمایه
هایش ب وده است .در همین راستا تاریخ طبقه سرمایه دار امریکا و دولتهایش ،در بند
بند خود ،تاریخ کودتاگری ،جنگ افروزی ،توطئه ،بربریت و سبعیت در نقطه ،نقطه دنیا
برای تحقق هدف باالست .استراتژی ،سیاست ،صلح ،جنگ ،دیپلوماسی ،گفتمان یا هر
جست و خیز هر دولت ایاالت متحده در هر قالب و هر قواره به هر حال سازو کار حصول
این مقصود است .در نظام سرمایهداری کالً سرمایه است که اندیشهها و تمامی مفاهیم
حقوقی ،سیاسی ،اخالقی و اجتماعی مسلط را پمپاژ میکند .آنچه بورژوازی ایاالت
متحده دموکراسی ،حقوق بشر ،صلح ،آزادی ،عدالت ،اخالق ،امنیت ،نظم یا هر لفظ و
عبارت دیگر می نامد ،نیز یکراست توسط تراست ها ،مؤسسات غول آسای مالی و صنعتی
این کشور ابداع ،آرایش و تنفیذ میشوند .این مفاهیم با همین خاستگاه و سرچشمه،
به موازات هر تغییر مهم در شرائط ارزش افزائی سرمایههای امریکائی در سطح جهان،
دچار تغییر یا جا به جائی میگردند .معنی واقعی این سخن که « جنگ ادامه سیاست
به شکل دیگر است» نیز تا جائی که به بورژوازی مربوط است همین میباشد .برای
حاکمان امریکا ،جنگ و صلح ،حمله نظامی و گفتمان سیاسی ،دیپلوماسی و جنگ
افروزی وجوه مختلف یک وحدت یا رویههای متفاوت ایفای یک نقش واحد هستند.
نقشی که بورژوازی امریکا در سالهای بعد از جنگ امپریالیستی دوم تا امروز به
شکلهای متفاوت زیر ایفاء کرده است.
اول .کودتاگری
دهههای  50تا  ۸0قرن بیستم ،دوران سازماندهی و اجرای جنایتکارانه ترین کودتاهای
نظامی توسط دولتهای مختلف امریکا در آسیا ،افریقا و امریکای التین است .کودتاگری
در این دوره یگانه راهکاری بود که نیازهای وقت بورژوازی این کشور را با توجه به آنچه
گفته شد ،پاسخ میگفت .سخن از دوره ایست که جهان سرمایهداری میان دو قطب
قدرت غربی و شرقی سرمایه تقسیم بوده است .امریکا در رأس قطب نخست قرار داشت.
شرائط جنگ سرد همه جا حکمروائی میکرد .دولتها در همه ممالک نقش خود به
مثابه دولت سرمایهداری یا دولت عهده دار برنامه ریزی و پیشبرد پروسه انکشاف
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کاپیتالیستی را با شاخص تعلق به یکی از این دو اردوگاه جامه عمل میپوشاندند .اگر
از مفاهیمی مانند «غیرمتعهد» سخن میرفت صرفاً پوششی بر اندام همین تعلقات یا
احیاناً بیان درجه غلظت و میزان قوام آن بود .شالوده کار امپریالیسم امریکا در این
سالها سرنگونی قهرآمیز کلیه دولت هائی است که شریک ،یا حتی متمایل به اردوگاه
رقیب باشند .دقیقتر بگوئیم ،هر دولتی که فاقد آمادگی بدون قید و شرط جهت انحالل
در برنامه ریزی نسخه پیچی شده امپریالیستهای امریکائی برای نظم سرمایهداری
جهانی بود ،آماج کودتا واقع می شد .از منظر حاکمان امریکا این دولتها باید سقوط
میکردند و بهترین راه سرنگونی آنها نیز کودتا بود .چرا؟ به این دلیل ساده که کودتا
آلترناتیو کامالً مقدورتر و سهل الحصولتر جنگ یا حمله نظامی به حساب میآمد و
واقعاً نیز چنین بود .کودتا راهبرد امپریالیسم امریکا و متحدانش در ممالکی بود که اوالً
بخشی از طبقه بورژوازی و نیروهای نظامی ،پلیس و سازمانهای اطالعاتی آنها آماده
هر نوع همکاری با این قطب علیه رژیم حاکم روز خود بودند ،ثانیاً ارتش و دستگاههای
امنیتی و پلیسی اردوگاه در آن جوامع حضور مؤثر نداشت .در این گونه ممالک ،کودتا
با کمترین هزینه طراحی میشد و به اجراء در میآمد .در یک چشم به هم زدن دولتی
سقوط می کرد ،جمعیت نظامیان متمایل به غرب سراسر جامعه را پهنه بر پائی دار و
اعدام مخالفان میساختند ،شط خون جاری میشد و باالخره کودتاگران بر اریکه قدرت
مستقر میگردیدند .کودتاگری در این دوره البته در انحصار امپریالیستهای امریکائی
نیست .نیروهای مخالف قطب قدرت غربی سرمایه جهانی و کم یا بیش متمایل به
اردوگاه نیز اینجا و آنجا از همین شیوه سود میجستند .آنچه این راهکار را در این برهه
تاریخی محل توجه و سالح دست هر دو قطب امپریالیستی سرمایهداری میساخت،
اساساً هزینه کم و سهل الحصول بودن آن در قیاس با حمله نظامی یا هر شیوه دیگر
براندازی حکومتهای ناموافق بود .شرائطی که اشاره شد دستیابی به هدف با حداقل
دردسرها را تضمین مینمود ،در غیر این صورت ،یعنی اگر این شرائط وجود نداشت
مسلماً راهکارهای جایگزین دستور کار میگردید ،جنگهای جنایتکارانه طوالنی مدت
ویتنام و کره با عظیم ترین ابعاد توحش مصداق بارز این جایگزین سازیها بودند.
لهستان دهه  ۸0نیز نوع دیگری از همین تغییر تاکتیکهای ضروری در طول همین
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دوره را نشان میداد .در اینجا امپریالیستهای امریکائی و اروپائی با تشخیص ناممکنی و
ناکارآمدی راهکار کودتا و جنگ دست توسل به دامن پاپ آویختند و آستان سرای لخ
والسا و سایر سران « اتحادیه همبستگی» را کوبیدند.
دوم .حمله نظامی
فروپاشی اردوگاه شوروی و پایان دوران جنگ سرد ،بهره گیری از تاکتیک کودتا را برای
سران کاخ سفید ،در بسیاری موارد غیر الزم و در برخی جاها دشوار یا ناممکن ساخت.
عصر دو قطبی بودن قدرتهای امپریالیستی سرمایهداری عجالتاً و برای چند صباحی
به سر آمد .مهمترین مراکز سلطه اردوگاه مانند جوامع اروپای شرقی دست از پا نشناخته
به جرگه اقمار امریکا پیوستند ،در افریقا ،آسیا و خیلی جاهای دیگر ،هیچ نیازی به
طراحی کودتا توسط سیا و پنتاگون نبود ،در این میان کشورهائی باقی میماندند که
رژیم سیاسی روز آنها جذابیتی برای امپریالیستهای امریکائی نداشتند و در سلک
دولتهای مطلوب کاخ سفید به حساب نمیآمدند .سرنگونی این رژیمها مثل دوره سابق،
به تمام و کمال دستور کار بود و استراتژی بورژوازی ایاالت متحده تا جائی که به
براندازی هر دولت ناموافق و « نامطلوب» مربوط میشد ،هیچ تغییری در هیچ سطح را
بر نمیتافت .معضل کار اما این بود که این رژیمها را با کودتا نمیشد ساقط کرد .دولت
امریکا در جوامع مذکور ساز و برگ نظامی و امنیتی و اطالعاتی الزم یا توان تدارک و
انجام کودتا نداشت .سایر شرائط حاکم نیز اجازه کودتاگری نمیداد .با همه اینها یک
چیز محل تردید نبود ،اینکه رژیمهای مستحیل نشده یا به هر حال ناراضی به انحالل
کامل در نظم نسخه پیچی شده امریکا برای سرمایه جهانی باید از سر راه برداشته
میشدند .کشورهای حوزه بالکان ،عراق ،جمهوری اسالمی ،افغانستان ،کره شمالی ،لیبی
و برخی جوامع امریکای التین در این زمره قرار داشتند .اینجاست که راهکار پیشین
پیشبرد هدف باید دستخوش تغییر میشد و حمله نظامی در هر کجا و علیه هر کدام
این دولتها به شرط دورنمای توفیق ،،جای سیاست کودتاگری را میگرفت.
پیش شرط اتخاذ این راهبرد از منظر بورژوازی و نهادهای حاکمیت امریکا وجود
اپوزیسیونهای داخلی همسو ،قابل اتکاء و قادر به جلب توهم تودههای ناآگاه و ناراضی
بود .کشورهائی که باالتر نام بردیم بعضاً از این دست بودند و در این میان ،حوزه بالکان
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به لحاظ اهمیتش برای امریکا و کالً غرب در صدر فهرست قرار میگرفت نکته مهم آن
است که همین حوزه اولین و آخرین نمونه موفق راهکار لشکرکشی و حمله نظامی
امپریالیستهای غربی بود .یوگسالوی باید به هر طریق در نظم ویژه نوع امریکائی
سرمایهداری منحل میشد .چند ده میلیون کارگر باید در این گذر قربانی میگردیدند.
سازو کارها همه مهیا بود .نارضائی تودههای کارگر به اندازه الزم وجود داشت ،بخشی از
ارتجاع بورژوازی در نواحی و مناطق مختلف ،رسالت حفاری توهم تودههای کارگر و
هدایت این توهمات به باتالق منافع خویش و شرکای امریکائی ،اروپائی را به دوش
می گرفت .فرق بسیار مهم اینجا با لهستان در این بود که بورژوازی اپوزیسیون فاقد
حداقل وجاهت ،نفوذ ،تدارک و قدرت بسیج بود .درست به همین دلیل باید برای هر
میزان اثرگذاری و میدانداری حتماً توسط امپریالیستها ساپورت ،دستکاری و تسلیح
میگردید .از این گذشته بورژوازی حاکم آماده جنگی تمامی عیار بود ،عزم جزم داشت
که تا آخرین نفس مقاومت کند و هیچ نشانی از مماشات با هیچ اپوزیسیون یا قدرتهای
امپریالیستی حامی آنها از خود بروز نمیداد .همه این مؤلفهها بانگ میزد
که لشکرکشی نظامی و جنگ طوالنی مدت اجباری است .کاری که دولتهای غربی با
سرکردگی امریکا برای آن آمادگی کامل داشتند .جنگ یوگسالوی پس از دو جنگ
جنایتکارانه امپریالیستی اول و دوم فاجعه بارترین رخداد انسانی اروپا در تاریخ معاصر
بود و قتل عام دهها هزار کارگر و آوارگی و بیخانمائی میلیونها خانواده کارگری را به
دنبال داشت .جنگ با پیروزی بورژوازی امریکا و متحدانش پایان یافت.
لشکرکشی به افغانستان و عراق آزمونهای بعدی دولت امریکا در حوزه جایگزینی
کودتاگری با جنگ و حمله نظامی در دوره مورد گفتگو بود .این هر دو تجربه ،برای
بورژوازی ایاالت متحده ماالمال از شکست ،خسارت و بدفرجامی شد .نیاز به گفتن
نیست که کل عوارض شکست ها ،بر روی دوش تودههای کارگر جهان و امریکا سرشکن
گردید و کماکان میگردد اما تضعیف و افت چشمگیر موقعیت دولت امریکا به ویژه در
منطقه خاورمیانه نیز جزئی از عواقب این لشکرکشیها شد .از این که بگذریم ،جنگها
معادالت هولناک تازهای وارد اوضاع روز دنیا ساختند و برای شرائط انفجارآمیز جاری
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جهان ،نقش بدترین چاشنی احتراق را بازی کردند .در باره این شرائط و چند و چون
انفجارآمیزی آن باید به چند نکته زیر نظر داشت.
1.نظام سرمایهداری با تشدید روز افزون فشار استثمار ،فقر ،فالکت ،ستمکشی،
بیخانمانی ،جنگ زدگی ،دیکتاتوری و اشکال گوناگون تبعیض و بیحقوقی انسانی،
میلیاردها کارگر و خانوادههای کارگری را به ویژه در بخشهائی از دنیا به ورطه انفجار
سوق داده بود.
 2.بورژوازی امریکا یا قطب مسلط امپریالیستی سرمایه داری ،در ذهن تودههای کارگر
و سایر استثمارشوندگان جهان روز ،عمالً به عنوان نیروی جنگ افروز پاسدار کل فقر و
فالکت ها ،مصیبتها و فجایع رعب انگیز انسانی این نظام تداعی میگردید و در همین
راستا آماج بیشترین نفرتها و خشم و قهرها بود.
 .3اردوگاه شوروی و بورژوازی متحدش در کشورها و قارههای مختلف با آویختن به
پرچم مسروقه کمونیسم و در راستای تالش استراتژیک برای جایگزینی مبارزه
طبقاتی پرولتاریا با امپریالیسم ستیزی بورژوائی ،از یک سو برای خود جواز اعتبار
میخریدند و از سوی دیگر بار تداعی تمامی توحش سرمایهداری با نقش امپریالیسم
امریکا در ذهن کارگران و زخمتکشان را سنگینتر و پرقوامتر میساختند.
 4.جنبش کارگری جهانی زیر فشار سوسیال دموکراسی ،اشکال عدیده کمونیسم
بورژوائی و رفرمیسم راست اتحادیهای از مدار جنگ واقعی ضد سرمایهداری خارج بود.
کارگران بخش وسیعی از دنیا به ویژه در کشورهای افریقائی ،امریکای التین و آسیا
همراه با استثمارشوندگان دیگر ،در رکاب بخشی از بورژوازی ،زیر بیرق دروغین
کمونیسم!! برای «جهموری خلق»!! « ،استقالل سیاسی »!! « ،استقرار صنعت ملی»!!« ،
رشد آزاد سرمایه داری»!! و مسائلی که همه و همه ،فرمولبندیها یا بیان اندیشوار
انتظارات اقشار پائینتر بورژوازی بودند ،جنگ میکردند .آماج تعرض جنبشها و جنگها
نیز همه جا ،اشغالگری یا تسلط امپریالیستهای غربی و بیشتر از همه امپریالیسم امریکا،
رژیمهای حاکم و الیه یا الیه هائی از بورژوازی داخلی شریک قطب قدرت غربی سرمایه
جهانی بود .دهههای  50تا  70سده بیستم را با توجه به همین روند و تعینات ،شاید
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بتوان ،دوره اعتالی گسترده جنبشهای موسوم به « ضد امپریالیستی» یا در واقع
امپریالیسم ستیزی خلقی نام نهاد.
5سالهای آخر دهه  70به بعد جنبشهای باال اعم از پیروز یا شکست خورده پروندهبیربطی خود با اهداف و انتظارات تودههای کارگر و زحمتکش و خصلت سرمایه ساالری
خود را پیش روی کارگران باز کردند .این امر سرخوردگی و یأس عمیقی را در سراسر
کره زمین نسبت به چپ و کمونیسم در فضای فکر و زندگی توده کارگر دامن زد!!
شکست آنچه بورژوازی اردوگاهی به گونهای دروغین « کمونیسم» القاء میکرد ،به
حساب شکست مبارزه طبقاتی و کمونیسم پرولتاریا گذاشته شد .وضعیت جنبش
کارگری جهانی حتی از پیش هم بدتر و فاجعه بارتر گردید .فروپاشی اردوگاه شوروی
در شرائطی که هیچ کورسوئی از هیچ افق روشن سوسیالیستی و لغو کار مزدی بر مبارزه
طبقاتی روز کارگران دنیا پرتو نمیفکند این وضع را باز هم تشدید کرد و بر وخامتش
افزود.
6.همه مؤلفههای باال و کل حوادثی که توصیف شد زمینههای الزم برای رشد ،بالندگی
و گسترش فزاینده متحجرترین ،عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین نیروهای پان
اسالمیستی بورژوازی را در منطقه وسیعی از جهان و به طور مشخص در افریقا،
خاورمیانه ،آسیای وسطی و جنوب شرقی ،فراهم آورد .ارتجاع هار بورژوازی اسالمی در
طول مدت باال ،از دل برهوت آکنده از فقر و فاقه و دیکتاتوری و نکبتی که سرمایهداری
بر سر ساکنان دنیا آوار کرده بود و با اغتنام فرصت از موقعیت فرسوده و زمینگیر جنبش
کمونیستی و ضد سرمایهداری طبقه کارگر راه را برای ابراز وجود اپوزیسیونی خود و
غلطش بختک وار بر موج نارضائی بخش هر چند معدودی از استثمارشوندگان کارگر و
غیرکارگر باز کرد.
 .7امپریالیستهای غربی به ویژه انگلیس و امریکا در طول دهههای متمادی ،با هدف
جنگ علیه کمونیسم پرولتاریا و نیز مقابله با اردوگاه شوروی سابق ،بر بهره گیری
حداکثر از ماهیت ارتجاعی و ضد کمونیستی نیروهای فوق متمرکز شدند .رژیمهای
شریک و همدوش دولتهای امریکا نیز علی العموم دست به کار فراهم سازی راه
توسعه نفوذ این جریانات بودند تا از این طریق با خطر بالندگی کمونیسم سرمایه
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ستیز طبقه کارگر و همزمان احزاب اردوگاهی مقابله نمایند .این عوامل در مجموع
ارتجاع اسالمی بورژوازی را به ویژه در خاورمیانه و شمال افریقا بال و پر داد و برای
ایفای نقش بیشتر و مؤثرتر آماده ساخت .گروهها ،محافل و مافیاهائی که هسته اصل
قدرت جمهوری اسالمی ایران را پدید آوردند از جمله شجرههای خبیثهای بودند که
از دل همین گنداب ساخت سرمایه جهانی بالیدند و اولین دولت سرمایهداری تیپ
طالبان ،داعش و القاعده را در شروع دهه هشتاد سده بیستم ،بر تودههای کارگر
ایران تحمیل کردند .فاجعه انسانی وحشت انگیزی که راه را برای عروج نیروهای هار
ارتجاعی مشابه در خیلی جاهای دیگر هموار ساخت .اصطالح دولت داعشی برای
جمهوری اسالمی به طور قطع متضمن هیچ میزان گزافه یا اغراق نیست .آنچه این
رژیم در طول دهه شصت خورشیدی یا حتی بعد از آن انجام داده است مو به مو از
جنس کارکرد القاعده ،بوکوحرام و داعش بوده است
با این توضیحات به محور اصلی بحث باز گردیم .توسل بورژوازی ایاالت متحده به حمله
نظامی به جای کودتاگری در شرائطی رخ داد که اوضاع روز جهان شاخصها و دادههای
اجتماعی باال را با خود همراه داشت .هدف جنگها طبیعتاً استقرار دولتهای پای بند
نسخه بورژوازی امریکا برای استقرار نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه داری ،در این
کشورها بود ،اما جنگها همه جا طوفان گند و خون راه انداخت .طاعون نابودی بشریت
کارگر و ستمکش را زائید و از دل این طوفانها و طاعون ها ،القاعده و طالبان و بوکوحرام
و الشباب و جبهة النصره و انصار الشریعه و فجر لیبی و داعش متولد گردید .نیروهای
درنده بشرستیزی که تمامی وجوه هستی خود را مدیون شدت استثمار ،توحش و جنگ
افروزی بورژوازی جهانی ،به ویژه و بیشتر از همه ،امپریالیستهای امریکائی بودند .نظام
سرمایهداری با تشدید سرکش فشار استثمار تودههای کارگر موج اعتراض و عصیان و
قهر می آفرید ،با دیکتاتوری و سبعیت و حمام خونهایش راه همه اشکال مبارزه واقعی
علیه این شرائط را سد میساخت ،در راستای قلع و قمع سراسری و جهانشمول
کمونیستها و با هدف مین گذاری هر جنب و جوش ضد سرمایهداری طبقه کارگر ،به
ارتجاعی ترین محافل اپوزیسیون هار اسالمی مجال رشد میداد .مجموعه این عوامل
سوای جمهوری اسالمی ،طالبان ،داعش ،بوکوحرام و در یک کالم طاعون بشرکش
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فاشیسم دینی بورژوازی ارمغان دیگری تحویل جهان نمیداد .تاکتیک جایگزینی
کودتاگری با لشکرکشی و حمله نظامی توسط امپریالیستهای امریکائی نقش قابلهای
نابکار برای این زایش را بازی کرد.
سوم .راهکار دیپلوماسی :اوباما شش سال پیش ،سمفونی کارزار انتخاباتی خود را با
ریتم دیپلوماسی به جای حمله نظامی و لشکرکشی ساز کرد .پیام دولت او از همه لحاظ
مفهوم و آشنا بود .اگر راهکار کودتاگری امپریالیستهای امریکائی حدود  3دهه دوام
آورد ،تاکتیک جنگ و اشغال نظامی حتی برای یک دهه نیز کارساز نشد .از این مهمتر
پایان عمر دوره اول را تغییرات مهم مربوط به قطب بندی ها ،فروپاشیها و ناممکن
شدن عزل و نصب رژیمها از طریق کودتا رقم زد .در حالی که دوره دوم و رویکرد تهاجم
نظامی عمالً زیر مهمیز فاجعه آفرینیهای موحش انسانی حدیث ناموفقی میخواند .در
همین جا باید تأکید نمود که رویش قارچ گونه و سرطانی ارتجاع فاشیستی اسالمی
بورژوازی به طور قطع محصول مجرد جنگ افروزیها و لشکرکشیهای دولت امریکا
نبود .فشار سهمگین استثمار و گرسنگی و فقر و بیخانمانی و سیه روزیهای مولود
نظام بردگی مزدی ،تحمیل شدن تمامی این مصیبت ها ،محرومیتها و بیحقوقیها بر
زندگی تودههای کارگر ،زمینگیری کمونیسم و جنبش ضد سرمایهداری پرولتاریا زیر
فشار سرکوب و قهر کل بورژوازی از جمله میدانداری و تاخت و تاز دیرپای کمونیسم
اردوگاهی ،شکستهای متوالی دامنگیر مبارزه طبقاتی کارگران دنیا و باالخره بسته
شدن تمامی روزنههای امید بر روی میلیاردها کارگر سکنه کره زمین ،همه و همه دست
به دست هم میدادند و فاشیسم به دنیا میآوردند .در اینها شکی نیست اما جنگهای
بالکان ،افغانستان ،عراق ،لیبی و سایر لشکرکشیهای امریکا یا متحدانش جزء همین
عوامل و دقایق بسیار مهمی از پویه فاشیسم زائی سرمایه جهانی را تشکیل میدادند.
جنگ افروزیها به گسترش سرطانی فاشیسم کمک نمود ،سراسر دنیا و بیشتر از همه
جا ،خاورمیانه ،شمال افریقا ،آسیای میانه و جنوب شرقی ،میدان تاخت و تاز بیمهار
فاشیسم اسالمی بورژوازی شد .گفتگوی جایگزینی حمله نظامی با دیپلوماسی از همین
روند روئید و ترجیع بند حرفهای اوباما و سران کاخ سفید گردید ..کل راهکارها از
کودتاگری گرفته تا حمله نظامی ،دیپلوماسی یا هر ترفند دیگر ،این هدف را دنبال
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می کرد که نظم اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی چرخه بازتولید سرمایه بین المللی بر
محور نسخه پیچی امریکا و در چهارچوب تضمین نقش برتر و قاهر سرمایههای امریکائی
و قطب متحد امریکا چرخ خورد .اما اینک سرکشی وسیع و فزاینده فاشیسم که مولود
قهری شدت استثمار و فقرآفرینی سرمایهداری بود ،که نتیجه محتوم کمونیسم کشی،
حمام خون جنبش کارگری و مین گذاری هر اعتراض هر کارگر علیه سرمایه بود ،که
نماد طغیان گندیده ترین و درنده ترین بخش ارتجاع بورژوازی بود ،خود نیز شیرازه
نظم سرمایهداری و به ویژه نسخه پیچی امریکا و شرکایش برای این نظم را را کم یا
بیش مختل می ساخت .این وضع ،نظام بردگی مزدی ،دولت امریکا و متحدانش را به
ورطه تناقض فرو می راند و گفتمان آنها در باره دیپلوماسی به جای جنگ را دامن
میزد!!
مشکل سرمایه داری ،قطبهای قدرت سرمایه و به طور خاص امپریالیستهای غربی
اما این بود و این است که غائله با دمیدن در شیپور دیپلوماسی و اعالم برائت فریبکارانه
از حمله نظامی حل و فصل نمیگردد .سرمایهداری همیشه فاشیسم زا بوده است و
امروز بیش از هر زمان دیگری فاشیسم آفرین و فاشیسم پرور است .فاشیسم اسالمی
سرمایه یک مسأله جدی جهان موجود است .معضلی که مستمراً توسط سرمایه بازتولید
میشود و در هر دوربازتولید متراکم تر ،مهلکتر و سرکشتر میگردد .بورژوازی نه فقط
قادر به چالش آن نمیباشد ،که هر روز بر طول و عرض قدرتش میافزاید .یک نکته در
این میان بسیار مهم است .فاشیسم اینجا و آنجا نظم متعارف سرمایه را بر هم میریزد
اما سرمایهداری به ویژه در شرائط روز نیازمند حضور و تاخت و تاز آن هم میباشد.
بورژوازی میدانداری فاشیسم را یک سالح مهم خارج سازی تودههای کارگر از میدان
جنگ طبقاتی میبیند و در این گذر از آن استقبال میکند .از ظرفیت و قدرت فاشیسم
برای زمینگیری هر چه بیشتر و حمام خون ضروری و به وقت جنبش کارگری سود
میجوید .در کنار اینها وجود فاشیسم را برای پارهای تسویه حسابهای درونی خود
مغتنم میشمارد .دولتهای روز جهان ،علی العموم و دولت امریکا و اقمارش علی
الخصوص به خاطر امتیازات فاشیسم در یکسو و نقش مخربش در اختالل نظم جهانی
سرمایه در سوی دیگر ،حتی برای چالش اضطراری آن اسیر تعارض و سردرگمی هستند.
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حاکمان امریکا و متحدان آنها حاضر به مقابله جدی با فاشیسم اسالمی روز بورژوازی
نمی باشند .کارنامه اینان در طول دو دهه اخیر در این گذر بسیار گویاست .طالبان و
القاعده در نقطه شروع کار خود ،بر اساس نقشه پنتاگون و سیا از تمامی حمایتهای
مالی و آموزشی و تسلیحاتی امریکا ،عربستان سعودی و پاکستان برخوردار شدند .داعش،
جبهة النصره ،فجر لیبی ،انصارالشریعه همگی با پشتوانه کافی دولتهای عرب شریک
امریکا ،ترکیه و اتحادیه اروپا آماده شروع کارزار علیه رژیمهای سوریه و لیبی و به کجراه
راندن موج مبارزات جاری تودههای کارگر این کشورها گردیدند .القاعده و داعش و
جبهة النصره از آغاز تا امروز ،مرتبط یا غیرمرتبط ،با واسطه یا بدون واسطه سالح دست
امریکا و متحدان عربش برای کاهش توان چانه زنی و زیادت خواهی و اقتدارجوئی
جمهوری اسالمی در منطقه و جهان بوده اند .رویه دیگر ماجرا نیز دقیقاً همین وضع را
داشته است .جمهوری اسالمی ایران از آغاز تا امروز در سازماندهی ،آموزش ،تسلیح و
بسیج فاشیسم در خاورمیانه و افریقا و هر کجای دیگر با هدف سنگین سازی کفه توان
خود در مقابل رقبای جهانی از هیچ کوششی دریغ نوریده است ،در این گذر کثیف ترین
و بشرستیزترین کارنامهها را دارد و همین کارنامه ماالمال از توحش برگهای برنده
زیادی را در اختیارش قرار داده است .سرمایهداری جهانی ،دولتها و قطبهای عظیم
قدرتش به یمن تاخت و تاز گسترده فاشیسم اسالمی بورژوازی ،خود را از خطر سرکشی
جنبش ضد سرمایهداری طبقه کارگر در امان میبینند زیرا فاشیسم اوالً دشمن تا بن
دندان مسلح این جنبش است و ثانیاً با بدیل سازی ارتجاعی و ضد بشری در مقابل
مبارزه طبقاتی پرولتاریا از تودههای کارگر دنیا سربازگیری میکند ،اختاپوس پویه پیکار
کارگران کشورها میشود و جنبش طبقاتی آنها را بیش از پیش مصدوم و فرسوده و
بیرمق میسازد.
حمله داعش به مناطق مختلف عراق حادثه جدیدی نیست .سالهاست که این وحوش
بر بخش وسیعی از این کشور حکم میرانند و استان هائی را در سیطره قدرت و حاکمیت
خود دارند .این موضوع اما در طول این سالها نه فقط هیچ گاه خاطر دولت اوباما و
متحدانش را دچار تشویش نکرد که آگاهانه و نقشه مند به فال نیک گرفته شد ،سیل
ح مایت شرکای عرب امریکا را در پی آورد .به این دلیل روشن که تسلط فاشیسم هار
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اسالمی داعش در این قلمروها و در کل منطقه حربه کامالً کارائی ،برای تضعیف دولت
مالکی و اسد و از این طریق کاهش توان مقابله جوئی و زیادت خواهی جمهوری اسالمی
بود .اگر امریکا و اروپا امروز از خطر داعش میگویند ،معنای حرفشان مطلقاً اعالم
آمادگی برای چالش فاشیسم نمیباشد .آنچه این قطب میخواهد بقا و کنترل همزمان
داعش ،القاعده ،جبهة النصره و طیف نیروهای مشابه است .بقا برای اینکه علیه کمونیسم
و جنبش ضد سرمایهداری طبقه کارگر و نیز در پهنه تسویه حسابهای درونی با رقبای
بین المللی مورد بهره برداری قرار گیرند و کنترل به خاطر آنکه شیرازه نظم نسخه
پیچی شده خود برای چرخه ارزش افزائی سرمایه جهانی را دچار آشوب نسازند .آیا
بورژوازی موفق خواهد شد که چنین کند؟ پاسخش قطعاً منفی است و همین جواب
منفی یک سؤال عظیم تاریخی را پیش روی طبقه کارگر جهانی قرار میدهد .بورژوازی
نه فقط فاشیسم زاست ،نه فقط نیازمند فاشیسم است که قادر به کنترل فاشیسم آنگونه
که میخواهد و چهارچوب نیاز اوست نیز نمیباشد ،به این دلیل بسیار ساده که عصر
حاضر سرمایه داری ،عصر انحطاط انفجارآمیز و گندیدگی طغیان آلود ،این نظام ،عصر
سرکشی آتشفشان آسای تضادهای ذاتی سرمایه است .دورانی که سرمایهداری تاریخاً
ظرفیت خود برای تحمل نازل ترین امکانات معیشت و رفاه و حقوق انسانی میلیاردها
کارگر را از دست داده است .روزگاری که کارگران جهان چند ده برابر آنچه برای متعالی
ترین سطح رفاه و آسایش و زندگی بدون هیچ نیاز آنان است تولید میکنند اما بیش از
 90درصد کل این کار و تولید ،سرمایه و سود و باز هم سود میشود و از دسترس آنها
خارج میگردد .عصری که سرمایه با کارگران چنین میکند و با این حال قادر به بازتولید
پویه ارزش افزائی خود نیست .سرمایهداری در چنین وضعی یا باید به دست کمونیسم
لغو کار مزدی پرولتاریا و جنبش ضد سرمایهداری این طبقه نابود شود و یا در غیر این
صورت فاشیسم و باز هم فاشیسم خواهد زائید .انتظار تودههای کارگر عراق و منطقه و
جهان که دولت امریکا یا ائتالف جهانی بورژوازی خطر داعش را از سر او رفع کند،
انتظاری آکنده از سفاهت ،توهم ،نومیدی و استیصال است .گفتگوها ،همراهیها و
همزدائیها همه چیز را دنبال میکند و آنچه را اصالً در برنامه کار ندارد خالصی
میلیونها کارگر منطقه از شر فاشیسم اسالمی بورژوازی است .امریکا ،جمهوری اسالمی،
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دولت اقلیم کردستان ،رژیم عراق ،عربستان سعودی ،امارات ،اتحادیه اروپا ،ترکیه ،مصر
و اسرائیل ،در درون قطب بندیها و صف آرائیهای همیشگی هر کدام منافع خاص
خویش را جستجو مینمایند .آنچه آنها را کنار هم قرار میدهد نه دفع شر داعش که
کاهش خطر آ ن برای نظم سرمایه و در همان بهره گیری از غائله فاشیسم برای تسویه
حساب با همدیگر است .رفع خطر داعش ،القاعده و طالبان و بوکو حرام و الشباب و فجر
لیبی و انصارالشریعه و کل فاشیسم بورژوازی از سر کارگران نه کار دولتها که فقط در
گرو میدانداری مؤثر جنبش ضد سرمایه داری ،برای لغو کار مزدی و انترناسیونالیستی
پرولتاریاست .این تودههای کارگر منطقه و جهانند که میتوانند راه افتند ،متحد شوند،
شعور و شناخت طبقاتی خود را عمق دهند ،قدرت خود را به صورت شورائی و سرمایه
ستیز سازمان دهند .برای جلب حمایت و افزایش قدرت پیکار بر سر میلیاردها توده
همزنجیر خویش در سراسر جهان فریاد زنند ،با همه وجوه هستی سرمایهداری از جمله
فاشیسم در جنگ شوند و بر بستر این کارزار خود را و بشریت را رها سازند.
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از ضد سرمایهداری تا ضد سرمایهداری نوامبر ۲014
بانک مرکزی ایران در میان آنچه که اطالعات آماری مینامد ،گزارشی پیرامون هزینه
خانوارهای ایرانی ،در سال  139۲منشر کرده است .در این گزارش مطابق معمول کل
جمعیت حدوداً  ۸0میلیونی کشور ،بر اساس میزان درآمد ،به ده گروه « دهک» متمایز،
تقسیم گردیده است!! تهیه کنندگان سند میگویند که در این سال هر خانوار متعلق
به باالترین دهک ،چیزی حدود  ۸۸میلیون تومان صرف خورد و خوراک و پوشاک و
تفریح یا دارو و درمان و آموزش و نوع اینها نموده است .این رقم در مورد فقیرترین
دهک حدود  6میلیون تومان بوده است .هزینه ساالنه خانوار در سایر دهکها نیز از نهم
تا دوم ،به ترتیب حدود 12 ،16 ،20 ،22 ،28 ،34 ،46 ،و  10میلیون تومان گزارش
شده است .قبل از هر چیز یک نکته را باید تصریح نمود .اینکه نفوس جمعیتی این
دهکها به گونهای فاحش با هم متفاوت هستند .شمار خانوارهای یک دهک ،میتواند
چندین برابر دهک دیگر باشد .گزارش بانک مرکزی در این مورد ساکت است و این
سکوت مثل هر نفس کشیدن دیگر نظام سرمایه داری ،بسان هر داده آماری ،هر تحلیل،
نظریه یا هر سخن این نظام به اندازه کافی فریبکارانه و گمراهساز است.
در همین سال  139۲دستمزد یک کارگر بر پایه مصوبه « شورای عالی کار» جمهوری
اسالمی ،به رقم  500هزار تومان در ماه یا  6میلیون تومان در سال نمیرسید .اگر این
کارگر احیاناً در حوزه اشتغال رسمی کار می کرد!! اگر او این شانس را داشته است که
 10سال متوالی به کار ادامه داده باشد!! اگر هر سال به شکل سیستماتیک سابقه شغلی
خود را ارتقاء داده و به « طبقه» دهم جدول  ۲0طبقهای مشاغل صعود کرده باشد!!
اگر همه سیر حوادث بر وفق مرادش چرخیده است!! اگر تمامی این اگرها پویه کاشت
و برداشت خود را پشت سر نهاده و « کاشکی» نزائیده باشند!! باز هم کل مزد وی بر
ساحل  513هزار تومان در ماه یا حدود  6میلیون و  ۲00هزار تومان در سال لنگر
انداخته است .رقم اخیر را با رجوع به همه دادهها و البته با کل دست و دل بازیها و
خرج از کیسه خلیفه (در اینجا کارگر) میتوان متوسط دستمزد کارگران در سال ،139۲
در جهنم سرمایهداری ایران به حساب آورد .میانگینی برای بهای نیروی کار که تراز
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واقعی آن از زیر  100هزار تومان در ماه ،در سالخ خانههای تولید سود بورژوازی در
منطقه بلوچستان آغاز میشود و به حدود یک میلیون تومان در ماه ،برای معلمان و
پرستاران و کارگران متخصص و درس خوانده دانشگاهی ختم میگردد .به این اقالم
چند داده آماری دیگر را هم اضافه کنیم .متوسط شمار افراد خانوار در ایران زیر  4نفر
است .اگر این رقم را مبنا قرار دهیم ،تعداد خانوارها با توجه به جمعیت تقریباً ۸0
میلیونی کشور ،بالغ بر  ۲0میلیون خواهد بود .از این رقم به طور تقریب  65درصد یا
 13میلیون خانوار را نفوس طبقه کارگر تشکیل میدهند و مابقی ابوابجمعی طبقه
سرمایه دارند .کل هزینه خورد و خوراک و پوشاک و دارو و درمان و آموزش و سیر تا
پیاز زندگی  %65نخست یا تودههای کارگر با رجوع به دادههای باال ،حول  ۸0تریلیون
تومان در سال چرخ می خورده است .متوسط هزینه خانوار در این سال بر پایه گزارش
بانک مرکزی  ۲۸میلیون تومان بوده است و اگر این عدد را در شمار خانوارها ضرب
کنیم به رقم نسبی  560تریلیون تومان میرسیم .نتیجه جمع و تفریق این ارقام اعالم
میدارد که در سال مذکور کل تودههای طبقه کارگر ( %65جمعیت جامعه) فقط ۸0
تریلیون تومان به عنوان هزینه بازتولید نیروی کار خویش دریافت کرده است و در مقابل
طبقه سرمایه دار( )%35جمعیت ،چیزی بالغ بر  4۸0تریلیون تومان را به هزینه عیش
و نوش ،عشرت و خوشگذرانیهای خود اختصاص داده است .پیش از ورود به بحث اصلی
دو نکته اساسی دیگر در همین جا نیازمند طرح است .اول آنکه تمامی این ارقام
فقط هزینههای زندگی روزمره است و این بدان معنی است که کل سهم پنجاه
و چند میلیون نفوس جمعیتی طبقه کارگر ایران از کل کار و تولید ساالنه اش
همین  80تریلیون تومان است .اما در مورد طبقه سرمایه دار موضوع از بیخ و
بن متفاوت است .رقم  480تریلیون تومان درآمد باال ،در قیاس با کل آنچه
اینان از «محصول اجتماعی» ساالنه تصاحب نموده اند ،فقط درصد بسیار اندک
و نامحسوسی را تعیین میکند .شیوه تولید سرمایهداری تولید افراطی سرمایه
و باز هم سرمایه است .آنچه در این نظام به هزینه زندگی کل ساکنان کره زمین
اختصاص مییابد ،نهایتاً نقطهای کوچک در قیاس با کهکشان عظیم سرمایهها
را تشکیل می دهد .سرمایه داران در کنار هر یک تومان مصارف عیش و نوش
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خود میلیونها تومان را به صورت سرمایه انباشت میکنند .از این که بگذریم بحث
صرفاً بر سر سرمایههای پیش ریز در حوزه صنعت ،معدن ،تجارت ،کشاورزی و ساختمان
نیز نیست .طبقه سرمایه دار هم فقط مشتی صاحب کارخانه ،تاجر و بانکدار نمیباشد.
جماعت کثیری از سرمایه داران از دولتمرد و حقوقدان و مشاور و مستشار و برنامه ریز
گرفته تا ارتشی و پلیس و سپاهی و بسیج و روحانی و رمال و دجال ،به اعتبار حصه
خاص خویش در مالکیت و سهام سود سرمایه اجتماعی ،مکان خود در سازمان کار
سرمایه ،موقعیت معین در ساختار قدرت سرمایه و نقشی که برای بود و بقای نظام ایفاء
میکنند ،آحاد طبقه سرمایه دارند .بخش عظیمی از محصول اجتماعی ساالنه هر جامعه
کاپیتالیستی ،قطعاً سرمایه این بخش بورژوازی میشود و یا در قلمرو حفظ بقا و بازتولید
کل جامعه سرمایهداری پیش ریز میگردد .به بودجه دولت روحانی برای سال جاری،
آن هم در وانفسای وحشت و دهشت توفش بحران اقتصادی و طوفان تحریمها نظر
کنید!
تومان
1
2

ارتش جمهوری اسالمی
نیروی انتظامی

51 085 584 000 000
45 164 484 000 000

3

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

44 566 000 000 000

4

وزارت اطالعات

13 672 270 000 000

5

وزارت امور خارجه

8 379 148 000 000

6

سازمان بسیج

6 272 000 000 000

7

معاونت برنامه ریزی

8

مجلس شورای اسالمی

9

مجمع تشخیص مصلحت نظام

10

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص…

11

شورای نگهبان

12

حوزههای علمیه

13

جمع

864 172 000 000
2 950 000 000 000
241 300 000 000
66 200 000 000
390 000 000 000
1 300 000 000 000
185 098 814 000 000
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نکته دوم بسیار کوتاه است .جمعیت پنجاه و چند میلیونی کارگران در همین سال
 ،139۲در سینه سای همین طوفان بحران و تحریم ،کل  560تریلیون تومان هزینه
زندگی سکنه  ۸0میلیونی جامعه ،کل رقم  1۸5تریلیون تومانی مندرج در جدول باال،
کل ارقام کهکشانی سرمایههای طبقه سرمایه دار را تولید کرده اند و قطاع سهمشان
فقط  ۸0تریلیون تومان شده است .در آن سوی ماجرا طبقه بورژوازی هیچ سناری تولید
نکرده است ،هیچ ار زشی پدید نیاورده است .سوای استثمار کارگران ،سوای جدا ساختن
تودههای کارگر از کار و محصول کار خود ،ساقط نمودن آنها از هر نوع دخالت در
سرنوشت کار و زندگی خویش ،سوای سبعیت ،شکنجه ،حمام خون آفرینی ،تولید و
ترویج خرافه ،شستشوی مغزی انسانها با هدف پاسداری از نظام بردگی مزدی ،سوای
تحمیل فقر و گرسنگی و جنگ و تبعیضات فاجعه بار جنسی و کار مرگبار کودکان،
سوای نابودسازی محیط زیست هیچ کار دیگری انجام نداده است ،اما هزینه عیش و
نوش او  4۸0تریلیون تومان و حجم سرمایههای پیش ریزش در حوزههای مختلف
هزارها تریلیون تومان بوده است .برای تجسم حجم سرمایهها و درآمدهای این طبقه از
محل استثمار موحش دهها میلیون کارگر ،کافی است فقط به سخن یکی از خود آنان،
علی ربیعی « وزیر کار» دولت اسالمی گوش دهیم .او میگوید» :هرم توزیع درآمدی
کشور ما نشان میدهد که  7میلیون نفر در شرایط فقر شدید هستند و امنیت
غذایی آنها در مخاطره است و  5تا  6میلیون فرد پردرآمد داریم که میزان
ثروت آنها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشوری مثل آمریکا چندان
تفاوتی ندارد« سرمایههای این کفتاران زشت مردارخوار از صاحب کارخانه و مؤسسات
بزرگ و کوچک صنعتی گرفته تا بانکدار و تاجر و ولی فقیه و دولتمرد و سپاهی و
بسیجی و ارتشی و پلیس و هر درنده دیگر در شرائطی سر به ثریا سائیده است که تولید
کنندگان واقعی این سرمایهها در خشکزارهای تفتان بلوچستان و شهرهای خراسان،
کردستان ،خوزستان ،خراسان ،آذربایجان ،ایالم و کل مناطق ایران زیر تازیانههای فقر
میفرسایند ،از گرسنگی جان میدهند ،میلیونها کودک خردسالشان از حداقل آموزش
و درمان محرومند  .کالسهای درس احتمالی آنان چادرهای بدون هیچ امنیت،

منتخب مقاالت :جلد دوم

157

بدون معلم و کتاب و نوشت افزارهایشان یک مداد و یک دفتر برای دو دانش
آموز است !!

آنچه تا اینجا گفته شد فقط مقدمهای برای طرح چند سؤال و گشایش یک بحث بسیار
کوتاه است .اولین سؤال این است .چرا باید چنین باشد و این جدی ترین سؤال تاریخ
زندگی انسان است .چرا باید چند ده میلیون کارگر در هر سال ،حداقل زائد بر 1000
تریلیون تومان ارزش تولید کنند اما کل سهم خودشان از این کار و تولید فقط ۸0
تریلیون تومان و به مراتب کمتر از  10درصد باشد؟ چرا باید این کارگران و زن و بچه
هایشان به دنبال این همه کار و خلق این همه ارزش ،اسیر گرسنگی ،فقر ،بیماری،
بیمسکنی ،بیداروئی ،بیآموزشی ،حقارت ،ذلت و تمامی اشکال مصیبتها باشند ،اما
چند میلیون سرمایهداری که هیچ ارزشی تولید نکرده اند و کارشان فقط و فقط
استثمارگری ،درندگی ،کشتار ،خرافه آفرینی ،دجالی ،فریبکاری و شستشوی مغزی
انسان ها ،بوده است .بیش از  90درصد محصول کار و تولید همان توده کارگر را سرمایه،
سود ،دزدیهای کهکشانی  3و  6تریلیون تومانی یا اسباب عیش و نوش و تفریح و
سیادت و سیاحت خویش سازند .پاسخ این سؤال برای کارگران دارای حداقل شعور و
شناخت چندان دشوار نیست .آنها خواهند گفت که ما در جامعه سرمایهداری زندگی
میکنیم ،صاحبان سرمایه به سود میاندیشند ،دولت و قانون و تمامی نهادهای قدرت،
همه ساز و کارهای حاکمیت سرمایه اند و آن میکنند که ملزومات سودآوری هر چه
انبوهتر سرمایه است .شدت بیمرز استثمار و کل مصیبت هائی که تحمل میکنیم از
اینجا ،از هستی این نظام نشأت میگیرد .اگر نه همه تودههای کارگر ،اما حداقل اکثریت
غالب کسانی که خود را فعال جنبش کارگری میدانند حتی فعالین سندیکالیست و
تمام عیار رفرمیست هم معموالً از دادن این پاسخ به این سیاق دریغ ندارند .به همین
دلیل و بر سکوی این جواب ،پرسش دوم را طرح میکنیم .پرسشی که موضوع اصلی
سخن است .برای رهائی از این جهنم گند و نکبت و ادبار و توحش چه باید کرد؟ چه
راهی را میتوان رفت؟ چه کارهائی را باید و میتوان انجام داد؟ پاسخ این سؤال نیز
برای جمعیت مورد اشاره ،علی العموم و متفق القول این بوده است که باید مبارزه کرد.
باید علیه سرمایهداری جنگید و درست همین پاسخ مورد اتفاق است که کانون پرآشوب
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دنیاها مشاجره و اختالف می باشد .چند قرن است که از جنگ علیه سرمایه و نظام
سرمایهداری و برانداختن بردگی مزدی صحبت میشود ،اما « گر نه موش دزد در انبان
ماست – پس عبادتهای چهل ساله کجاست» آدرس محصول این مبارزات را کجا و
در کدام ناکجاآباد باید جستجو کرد؟! اگر به راستی چند قرن علیه بردگی مزدی جنگ
کرده ایم ،چرا وضع هر روزمان از روز پیش بدتر شده است و چرا اکنون ،در دهه دوم
سده بیست و یکم ،حدود یک قرن پس از انقالب اکتبر 145 ،سال بعد از قیام عظیم
کموناردها 166 ،سال پس از صدور « مانیفست کمونیسم» ،به دنبال صدها قیام و انقالب
و آکندن جهان از شعارهای ضد سرمایه داری!! در پی سرنگون سازی صدها رژیم و
سلسله بی انتهای کارهای دیگر ،جنبش ما در فاجعه بارترین موقعیت خود قرار گرفته
است؟ چرا بیشتر از هر زمان دیگری اسیر استیصال ،فروماندگی ،سردرگمی و
سرخوردگی هستیم؟ شاید عدهای جواب دهند که « :دشمن بیش از حد سخت جان و
قدرتمند است» ،سرمایهداری سرکوب میکند ،طوفان خون راه میاندازد ،هولوکاستها
می آفریند و با توسل به تمامی درندگی ها ،توانسته است باقی ماند .آنان که چنین
میپندارند ،انسانهای سفیهی هستند؟ دروغ نمیگویند؟ نه! ،تمامی آنچه در باره
سبعیت سرمایهداری میگویند ،نه فقط حقیقت دارد که قطعاً نقطه بسیار ناپیدائی از
کارنامه بدون مرز و محدوده بربریتها و بشرستیزیهای این نظام است .صاحبان این
پاسخ الفبای روایت مادی تاریخ را نمیفهمند .تاریخ جوامع انسانی پویه مبارزه طبقاتی
است .در پهنه این کارزار عظیم حلوا تقسیم نمیکنند .هیچ طبقه حاکم تاریخ بنا بر
اشتیاق ،تعقل ،عطوفت ،محاسبات جامعه شناسانه و بشردوستانه سالح بر زمین
نمیگذارد .قرار هیچ طبقه مسلط نبوده و نیست که از سر جرح و تعدیل علمی ماجراها
شمشیر در نیام کند ،بساط دیکتاتوری و سرکوب و اعمال قهر و کاربرد قدرت را جمع
نماید ،بیرق سفید افرازد ،فرش قرمز پهن کند و آماده تسلیم تمامی سنگرهای قدرت،
حاکمیت و هستی تاریخی خود به حاکمان نوین گردد!! طبقات متخاصم اجتماعی هر
دوره ،با تمامی توان و ظرفیت پیکار خویش در مقابل همدیگر صف میکشند .در مبارزه
طبقاتی تحلیل شکستهای صد ساله بر پایه رجوع به صرف قدرت دشمن و امتناع از
درس آموزی رادیکال فقط خودفریبی و همزمان عوامفریبی است .مشکل ما کارگران
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ایران و جهان مجرد قدرت دشمن نیست .مشکل آنست که در تمامی طول صد و بیست
سال اخیر به جای آرایش واقعی توان مبارزه ضد سرمایه داری ،به جای مبارزه علیه
بردگی مزدی ،کل دار و ندار قدرت طبقه خود را صرف دستکاری میلیتانت یا مسالمت
آمیز این نظام کرده ایم .شکی نیست این کارها را در بیشتر موارد زیر لوای مبارزه با
سرمایهداری انجام داده ایم اما میان آنچه میپنداریم و آنچه واقعیت جنبش جاری ما
بوده و اکنون هست تفاوت سهمگینی موجود است .ما خواستار افزایش دستمزد ،بهبود
شرائط کار و زندگی ،رفاه همگانی ،امکانات آموزش و بهداشت ،حقوق اجتماعی ،آزادی،
رفع نابرابریهای جنسی و قومی و نژادی ،محو آلودگیهای زیست محیطی یا مطالبات
دیگر از این نظام شده ایم .شعار سرنگونی رژیمها و نابودی سرمایهداری سر داده ایم،
برای تحقق این خواستهها و اهداف سندیکا ،حزب و اتحادیه بر پای داشته ایم .با افراشتن
این بیرقها و کاربرد این اهرمها مبارزه کرده ایم .ما این کارها را انجام داده ایم اما
حاصل کارمان فقط شکست پشت سر شکست بوده است .کمترین و نازل ترین میزان
صداقت انسانی بسان پتک بر شعور ما میکوبد که یک جای کار میلنگد ،حتماً میلنگد،
آنان که نمیپذیرند ،یا نمیفهمند و یا در غیر این صورت فریبکارند ،عقبه نیروها و
جریاناتی هستند که در تحمیل این شکستها بر ما ایفای نقش کرده اند .یک جای کار
میلنگد ،اما کجا؟ و این مهم ترین سؤال پیش روی ماست.
ما همه کار کرده ایم ،اما کارهای ما سوای مواردی معین ،در دوره هائی خاص ،هیچ
سمت و سوی آگاهانه و سنجیده ضد سرمایهداری نداشته است ،از هر گونه ارتباط
اندرونی انداموار با جنگ واقعی علیه شالوده هستی نظام بردگی مزدی بیبهره بوده
است ،تجانسی با پویه کارزار واقعی طبقه ما برای رهائی از شر وجود سرمایهداری با خود
حمل نمی کرده است .ما خواست ها ،اهداف و انتظارات روز خود را بر بستر پیکار علیه
رابطه خرید و فروش نیروی کار ،علیه رابطه تولید اضافه ارزش دنبال نکرده ایم .ما
دانسته یا نادانسته در همان حالی که زمین و زمان را از شعار نابود باد سرمایهداری
آکنده می ساختیم ،عمالً در جستجوی اصالح این نظام بوده ایم و برد انتظار ما مطلقاً از
داربست دستکاریهای ابتذال آمیز و فاجعه بار سرمایهداری فراتر نمیرفته است .فاحش
ترین نمونههای این تناقض فاجعه بار را در سالهای بعد از انقالب اکتبر میتوان مشاهده
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نمود .در آن سالها کل جهان کانون پژواک شعارهای ما در رابطه با کفن و دفن سرمایه
داری ،برپائی سوسیالیسم و تحقق آرمان رهائی بشر بود ،اما درست در زیر همان بیرق
و در طنین پرشکوه همان ادعاها ،جنجالها و شعارها ،ما دست به کار تغییراتی در
ساختار نظم و برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی کار و گشایش باب بدترین وارونه
بافی ها ،گمراهه سازیها و در همین راستا شستشوی مغزی توده همزنجیر خویش در
سراسر دنیا بودیم .طبقه ما قرنهاست مبارزه میکند ،جنبش ما هم در بنمایه حیات
خود ضد سرمایه است .اما این جنبش سوای برهه هائی بسیار کوتاه ،در تمامی طول
هستی اش ،اساسی ترین و هویتی ترین نقش خود را که ارتقاء ،رشد و بالندگی سرمایه
ستیزی خودجو شش به سرمایه ستیزی آگاه و کمونیستی است دنبال نکرده است.
بالعکس به دار رهبری جریاناتی آویخته است که ضدیت با سرمایه را از وجودش جراحی
نموده اند و به برهوت رفرمیسم مسالمت جو یا میلیتانت و کمونیسم نما پرتابش ساخته
اند .مبارزه ضد سرمایهداری ط ریق ،رسم ،راهبرد ،ارزش ها ،مبانی طبقاتی ،جهتگری و
ساز و کارهای خاص خود را دارد .اعتراض ،پیکار ،عصیان ،انفجار حتی جنگ علیه فشار
استثمار ،فقر ،گرسنگی ،آوارگی و مصائب منبعث از سرمایهداری در همال حال که
میتواند سمت و سوی شفاف سرمایه ستیز پیش گیرد ،بدون شک میتواند از بیخ و بن
رفرمیستی ،سرمایه ساالر و در جهت تحکیم پایههای تسلط سرمایهداری هم باشد.
مبارزه علیه هر کدام این بشرستیزی ها ،محرومیتها و جنایتها همواره دو بسترعمیقاً
متضاد ،مختلف الجهت و با مقصدهای ماهیتاً متعارض و نامتجانس در پیش روی دارند.
بر بستر دوم ( رفرمیسم) آنچنان که معمول است و از اواخر قرن نوزدهم تا امروز بر
جنبش کارگری دنیا تحمیل شده است ،از سرمایه داران و دولت آنها میخواهیم که با
افزایش دستمزدها از فشار استثمار ما بکاهند ،فقر را کاهش دهند ،پاسدار اشتغال اهالی
گردند ،بیکاران را زیر پوشش بیمههای اجتماعی در آورند ،هزینههای دارو و درمان را
به حداقل رسانند یا حتی از میان بردارند و پذیرای آموزش و درمان رایگان برای همگان
شوند ،آزادیهای سیاسی و اجتماعی افراد را پاس دارند ،به آراء انسانها احترام گذارند،
هر نوع تبعیض جنسی و قومی را نابود سازند ،کار کودکان را لغو کنند ،از هر گونه آلوده
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سازی محیط زیست جلوگیری بنمایند و همه کارهای دیگر را به احسن وجه انجام
دهند!!!
بر بستر رفرمیسم ما خواستار تحقق تک ،تک مطالبات مذکور و نوع انها میگردیم ،به
سرمایه داران و دولتها هشدار میدهیم که اجرای حتمی این انتظارات را دستور کار
روز خویش سازند ،برای مجبور نمودن آنها به قبول این توقعات ،اگر اجازه دهند سندیکا
بر پای میداریم ،به تشکلهای جوراجوری که خود را حزب کمونیست ،مارکسیست
انقالبی ،مارکسیست لنینیست با پسوندهای مضاعف و متزاید مائوئیستی ،تروتسکیستی،
کارگری ،انقالبی ،ماوراء انقالبی ،ضد سرمایه داری ،رادیکال و صدها صفت زیبا و پرشور
دیگر میآویزیم ،انجمنها و جمعیتهای عدیده پدید میآوریم .از طریق اتحادیهها و
احزاب بسیار «کمونیست» ،فوق العاده «کارگری» ،اولترا لنینیست برای حصول
خواستهای خویش مبارزه میکنیم ،خیل نمایندگان سندیکائی و حزبی خود را روانه
پارلمان و مجامع تصمیم گیری میسازیم ،بسیار فعال وارد پروسه قانونگذاری ،سیاست
پردازی و رتق و فتق امور میگردیم و از سنخ این کارها هر چه در توان خویش و طبقه
خود داریم جامه عمل میپوشانیم.
بر بستر رفرمیسم ،به دنبال تمامی کارهای باال و با مشاهده سترونی ،بیحاصلی و ابتذال
تمامی تالش هائی که لیست شد آستین باال میزنیم و آماده اعمال قهر میگردیم.
سندیکا لباس رزم انقالبی می پوشد!! و اندام یکایک ما را با کاله خود و زره و ساز و
برگهای نظامی جوراجور میآراید .حزب فرمان قیام میدهد ،پیشوایان حزبی از صفوف
مسلح ما سان میبینند ،سقف آسمانها را با شعارهای مرگ بر سرمایهداری و سرنگون
باد دولت بورژوازی به لرزه میاندازیم ،ساختار حی و حاضر قدرت سیاسی سرمایه را در
هم میکوبیم ،رژیم حاکم را ساقط می سازیم ،حزب پیشتاز انقالبی و کمونیست و
پرچمدار رهائی بشر را بر اریکه قدرت مینشانیم ،فریاد پیروزی سر میدهیم ،کل این
مراحل را با موفقیت تمام پشت سر میگذاریم ،خود را در قدرت میبینیم و به جائی
می رسیم که ظاهراً کعبه آمال ،منزلگاه وصال وهمه چیز بر وفق مراد است .بر بستر
رفرمیسم همه این کارها را می توان انجام داد و تاریخ جنبش طبقه ما در قرن بیستم،
یکسره تاریخ همین میدان داریها و پیشبرد همین کارهاست .بستر رفرمیسم نه همه
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جا و همیشه ،اما اساساً گنجایش قبول تمامی این کارها را دارد .نکته بسیار حیاتی
آنست که فرجام این فرایند از نقطه شروع آن بسیار تاریکتر و فاجعه بارتر است .به این
دلیل ساده و روشن که از نقطه عزیمت تا آستانه فرجام ،با شنا در دریای پندارهای
واهی ذوق میکردیم و دچار وجد بودیم که گویا علیه سرمایه میجنگیم و گویا قرار
است با همین جنگیدنها شاهد نابودی سرمایهداری باشیم .اما ،اکنون در آخرین منزل
با چشم باز میبینیم که سرنگونی نظام بردگی مزدی پیشکش! این نظام به مراتب
نیرومندتر شده است ،ما همچنان فروشنده نیروی کاریم ،حزب پرچمدار محو سرمایه
داری ،اتحادیه مسلح ،سرخپوشان شعار رهائی بر لب و بیرق کمونیسم بر دوش با همان
ادعاها ،در همان پوشش ها ،زیر همان درفش ها ،با تمامی توان دست به کار نوسازی
مناسبات بردگی مزدی و برنامه ریزی طراز نوین رابطه خرید و فروش نیروی کارند .آنها
این کار را از سر توطئه ،دغلکاری و کالهبرداری نیز انجام نمیدهند .باورهایشان را لباس
عمل میپوشانند ،بر آنچه خود «کمونیستی» ،ضد سرمایهداری یا راه رهائی پرولتاریا
میپندارند ،اهتمام میورزند .خیلی از آنها قطعاً در زمره بدترین کاسبکارانند اما بسیاری
هم مظهر تمامی صداقت ،و نماد بارز وفاداری به آرمانهای بلند انسانی هستند .در
پایبندی شفاف انسانی مانند لنین به مبارزه علیه سرمایهداری و برای گشودن بندهای
استثمار از پای تودههای کارگر دنیا هیچ جائی برای هیچ تردیدی باقی نیست .اما او
همان راهی را در پیش کارگران روسیه و جهان قرار داد که باالتر اشاره شد و حاصل
همه راهبردهای وی و بلشویسم نیز همان جهنم تیره و تار سرمایهداری دولتی زیر نام
کمونیسم شد ،زیرا که جنبشی با چنان رویکرد ،کارنامه ،استخوانبندی ،افق ،شعور،
شناخت از سرمایه و روایت سوسیالیسم فرجامی جز آن در انتظار خود نداشت .بحث بر
سر نیات احزاب و آدمها نیست .سخن از جنبش یا رویکردی است که تودههای کارگر
برای تحقق خواستههای روز و نیل به اهداف نهائی خود اتخاذ میکنند ،سخن از تطابق
و انسجام هر گام جنبش آنان با موازین رشد ،بالندگی و بلوغ قدرت پیکارشان علیه
سرمایه است ،اگر چنین نکنند ،اگر جنبش طبقه کارگر فاقد این مفصلبندی باشد ،اگر
مطالباتی که طرح میشود ،نوع سازمانیابی ،جهتگیری ضد رژیمی ،اشکال مختلف
مبارزهای که علیه فقر ،گرسنگی ،جنگ افروزی ،تبعیضات جنسی ،کار کودک ،فاجعه
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زیست محیطی ،دیکتاتوری و سلب ازادیها یا هر جنایت دیگر این نظام صورت میگیرد،
همگی و هر کدام در این مفصلبندی با هم ارگانیک نباشند ،اگر تک تک این حوزههای
پیکار نقش سنگرهای مرتبط یک جنگ سراسری علیه اساس سرمایهداری را ایفاء نکنند،
در آن صورت شاهد وجود هیچ جنبش واقعی ضد سرمایهداری هم نبوده و نیستیم.
راهی که جنبش کارگری بین المللی از اواخر سده نوزدهم تا امروز پیموده است چنین
بوده است و آنچه امروز کارگران دنیا بر سر خود آوار میبینند حاصل این بیراهه رفتنها
و برهوت پیمودنهاست.
طبقه کارگر اما بستر دیگری نیز برای پیگیری پیکار خویش دارد .بستری که اتفاقاً
همخون ،همجوش و همپیوند هستی اجتماعی اوست .بستری که یگانه راه عبور و
خروش مبارزه طبقاتی ضد سرمایهداری و سوسیالیستی وی میباشد و بدون اتخاذش
چنین مبارزهای وجود شفاف ندارد .در این بستر راهبردها ،جهتگری ها ،نگاه به مطالبات،
نوع و هدف متشکل شدن ها ،دورنمای کارزار ،رژیم ستیزی ،شناخت سوسیالیسم،
روایت سرمایه داری ،افکار ،باورها ،معنای مفاهیم اجتماعی ،کالبدشکافی تمامی آنچه
که برای رفع و محو یا حصول و وضع آنها میجنگیم ،رابطه میان آرایش قوا در حوزهها
و سنگرهای مختلف مبارزه طبقاتی ،ساز و کارهای پیشبرد پیکار ،همه و همه متفاوت
با بستر نخست و دقیقاً عکس آن است .در اینجا نیز مبارزه برای بهبود شرائط کار و
زندگی ،مبارزه علیه فقر ،گرسنگی ،جنگ افروزی ،تبعیضات جنسی ،کار کودک ،فاجعه
زیست محیطی ،دیکتاتوری ،سلب آزادیها یا هر گوشه و هر جزء دیگر از مظاهر هستی
سرمایه جریان دارد ،اما این جنگ در هیچ یک از وجوه خود با هیچ شکل رفرمیسم در
آشتی نمیباشد .کارگران بر فراز این بستر اعتراض خویش علیه استثمار و شدت
استثمار ،ستم ها ،بیحقوقیها و سیه روزیها ،یا خواستهای خود برای بهبود هر چه
بیشتر شرائط کار و زندگی را با سرمایه داران و دولتهای سرمایهداری در میان
نمیگذارند .از قبول حق استیالی نظام بردگی مزدی عزیمت نمیکنند .بالعکس به
عنوان طبقهای ضد استثمار و همه چیز بردگی مزدی وارد میدان کارزار میگردند.
بر این بستر پرولتاریا طبقهای است در این سوی و بورژوازی در آن سوی جبهه جنگ،
اولی تولید کننده و آفریننده همه چیز و در همان حال استثمار شونده ،فرودست ،جدا
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از کار و محصول کار ،منفصل از پویه تعیین سرنوشت زندگی خود و محروم از همه چیز
است .دومی بالعکس استثمارگر ،متجاوز ،حاکم و بانی و باعث کل سیه روزیهای انسان
عصر است .این دو طبقه بر سر تمامیت جامعه موجود با هم در جنگند .در هیچ حوزه
حیات اجتماعی هیچ گونه منافع مشترک ،هیچ اجماع و تفاهمی ندارند .بند بند اقتصاد،
سیاست ،مدنیت ،قانون ،حقوق ،فرهنگ ،ارزشهای اجتماعی ،اخالق و همه چیز این
جامعه سد راه زندگی ،آفت رشد ،طاعون زنده بودن ،بالندگی و هر جنب و جوش انسانی
پرولتاریاست .آنچه اینجا نام حقوق برخورد دارد ،تازیانه توحشی است که بر پیکر حقوق
واقعی انسانی وی فرود می آید .آزادی هایش در بهترین حالت ،کشتار فاجعه بار
آزادیهای حقیقی اوست .ترجمه نظام از رفع تبعیض ،اعمال بشرستیزترین تبعیضات
علیه وی می باشد ،ارزشهای اجتماعی و انسانی مسلط ساز و کار تحمیل « قانون ارزش»
و موحش ترین شکل استثمار و بیحقوقی بر او هستند .پرولتاریا در این جامعه و در
شرائط بقای آن ،هر چه را به صورت رفاه ،آزادی و حق به چنگ آرد ،اگر حاصل پیکار
رادیکال کمونیستی و سرمایه ستیزانه اش نباشد ،عمالً حدیث سازش مرگبار بدفرجام
وی با استثمار سفاکانه خود و محرومیت بیمرزش از کل آزادیها و حقوق انسانی است.
آگاها ن پرولتاریا در اینجا ،رابطه میان طبقه خود با سرمایه و سرمایه داران و دولت
سرمایهداری را چنین میبیند ،با سر هشیار طبقاتی در مییابند که مبارزه تودههای
وسیع طبقه آنها علیه شدت استثمار یا اشکال عدیده سیه روزی ها ،محرومیتها و
بیحقوقی ها ،اگر در هر جزء و لحظه خود ،جزء و لحظه ارگانیکی از یک مبارزه سازمان
یافته شفاف ضد سرمایهداری و برای محو کار مزدی نباشد ،به طور قطع ساز و برگ
انفصال گام به گام از ریل کارزار واقعی طبقاتی و مسخ و انجماد روزافزون در نظم
تولیدی ،مدنی ،سیاسی ،حقوقی و فرهنگی سرمایه خواهد بود .در همین راستا ،به این
می اندیشند که توده همزنجیر آنها برای فرار از این سرانجام ،برای گریز از پویه انحالل
در رفرمیسم ،باید که پایه مطالبات و انتظارات روزمره خود را نه بر قبول موجودیت
سرمایهداری که بالعکس ،بر روند عینی کارزار ضد سرمایهداری و برای جمع کردن بساط
بردگی مزدی استوار سازند .آنها این را نیز بسیار ژرف میدانند و میبینند که جنبش
کارگری در بنمایه وجود خود آبستن اشتعال این نوع کارزار است و از تمامی ظرفیت
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الزم برای اتخاذ این رویکرد برخوردار میباشد .پس باید راهی را آغاز کرد که راه آماده
سازی بیشترین آحاد ممکن همزنجیران برای این صف آرائی و ایفای نقش باشد .باید
کاری کرد که کارگران در همین جهنم بربریت سرمایهداری به صورت یک طبقه هست
و نیست محصول اجتماعی ساالنه کار و تولیدشان را پیش روی خود قرار دهند ،باید
یاد گیرند که این محصول را میتوان سوسیالیستی و لغو کار مزدی برنامه ریزی نمود
و تکلیف هر جزء آن را با رجوع به این برنامه ریزی مشخص ساخت .میتوانند خود با
آگاهی و از درون شوراها یشان تصمیم گیرند که چه سهمی به خورد و خوراک و
پوشاک و مسکن و وسائل معیشت همگان تعلق گیرد .حصه دارو درمان ،آموزش و
بهداشت چه خواهد بود ،سهم امکانات مورد نیاز پیران ،سالخوردگان و ازکارافتادگان در
این محصول چه اندازه است ،پشتوانههای اقتصادی کافی برای تعالی جسمی و فکری
هر چه بیشتر شهروندان در کجا قرار دارد؟ با انجام کدام کارها خطر آلودگی محیط
زیست به طور واقعی رفع میشود ،داوطلبانه شدن کار را چگونه و با کدامین امکانات
کنکرت اقتصادی میتوان تضمین کرد .کدامین دادههای معین مادی ضامن محو کار
خانگی خواهد شد .برنامه کارشان برای ارتقاء روزافزون دانشهای بشری ،پژوهش و
پویههای تکنیکی و علمی الزم جهت بینیازسازی کامل انسانها چیست؟
بر فراز این بس تر ،فعالین آگاه ،کمونیست و اندرونی جنبش کارگری راه آماده سازی
تودههای طبقه خویش برای این صف آرائی ،برای ظهور این توده به صورت یک طبقه
با منشور سوسیالیستی لغو کار مزدی محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید و آماده محو
هر گونه دولت و هر شکل نظم سیاسی ،مدنی و حقوقی باالی سر جامعه را پیش
میگیرند .آنها راه می افتند تا چنین کنند و در این راستا روی هر چه سندیکاسازی،
حزب بازی ،تشکل آفرینی کاریکاتوری منحط رفرمیستی اعم از مسلح یا مسیحائی است
خط میکشند .به کمیته سازیهای عدهای زیر نام « تشکل سراسری» و نوع اینها
نیشخند میزنند .همه اینها را سرزنش میکنند و با توده همزنجیر در کارخانه ،محله،
مزرعه ،مدرسه ،بیابان ،خیابان ،دریا و دشت میآویزند و وارد گفتگو میگردند .به آنها
می گویند که باید برنامه ریزی سوسیالیستی لغو کار مزدی کل کار و تولید خویش در
دست ،بیرق محو کار مزدی و سرنگونی دولت سرمایه بر دوش در مقابل سرمایه ،طبقه
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سرمایه دار و دولت سرمایهداری صف بندیم .باید بود و نبود سرمایهداری را موضوع
جنگ روز سازیم .باید تحقق مطالبات روزمره خویش را نیز از همین جا ،از ورای
شعلههای همین جنگ پی گیریم .در اینجا حتماً رفرمیسم میشورد و فریاد سر میدهد
که این دیگر چه حرفی است؟ می خواهید کارگران از گرسنگی بمیرند ،بهبود معیشت
و رفاه اجتماعی خود را فراموش کنند و مبارزه برای اینها را به اتوپیای تدارک جنگ
سوسیالیستی احاله دهند ،این خیالبافی ،دعانویسی و به نفع بورژوازی است .پاسخ ما به
این جماعت بسیار ساده است .آنها هیچ الزم نیست نگران مرگ و میر کارگران یا تعطیل
مبارزه آنها به نفع سرمایه باشند .خودشان در آرایشهای گوناگون ،راست یا چپ ،در
سراسر جها ن ،در طول چند قرن تمام بر هر چه مبارزه طبقاتی تودههای کارگر علیه
سرمایه است شمشیر مرگ فرود آورده اند و در همین راستا سطح اعتراض و مبارزه
کارگران برای بهبود وضع معیشتی خویش را نیز به نقطه حضیض رسانده اند .آنان
قرنهاست که با کارهایشان کل خطر جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر را از سر
سرمایهداری رفع کرده اند و در همین گذر بیشترین فرصت و توان را به سرمایه داران
و دولتها داده اند تا هر میزان فالکت و فقر و ستمکشی را بر تودههای کارگر تحمیل
کنند .آنها دروغ میگویند و راه کارزار ما اتفاقاً یگانه راه بازسازی ،بازآفرینی و احیاء
واقعی پویه کارزار سوسیالیستی و ضد سرمایهداری طبقه کارگر است .تودههای کارگر
در این بستر و در این میدانداری مطلقاً برای هیچ لحظهای پیکار جاری خود علیه
استثمار ،شدت استثمار و بیحقوقیها و سیه روزیهای همه نوعی منبعث از وجود
سرمایهداری را تعطیل نمیکنند .این مبارزه تعطیل بردار نیست .بالعکس آنها پروسه
سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی خود را بر متن همین مبارزات پیش میبرند ،با این
تفاوت بسیار عظیم که این دو را به صورت ارگانیک به هم میآمیزند ،هر میزان پیشرفت
در پروسه سازمانیابی سراسری شورائی سرمایه ستیز را پشتوانه آمادگی الزم پرولتاریا
برای جنگ بر سر بود و نبود سرمایهداری میسازند .در هر گام تودههای کارگر را بیشتر
از گام پیش ،به سمت صف آرائی آگاه طبقاتی و سوسیالیستی ،با برنامه ریزی شورائی
لغو کار مزدی محصول اجتماعی تولید و کار در دست و پرچم سرنگونی واقعی هر دولت
باالی سر خود بر دوش ،پیش می رانند .در هر گام به هر میزان ممکن بر همین صف
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آرائی تکیه میکنند ،نیرومندتر میجنگند ،برای خوب جنگیدن توان طبقاتی خود را
متحد و متشکل می سازند .ظرف تشکل آنها نیز صرفاً شوراها خواهد بود ،به این دلیل
بسیار ساده که قدر ت سوسیالیستی ضد سرمایه داری ،قدرت دخالتگری آگاه ،آزاد ،نافذ،
شورائی ،مستقیم ،سرمایه ستیز و کمونیستی بیشترین آحاد ممکن طبقه کارگر است.
فقط با این سازمانیابی است که کارگران آماده محو سرمایهداری و استقرار سوسیالیسم
میشوند .در این بستر همه چیز ضد سرمایهداری است .پویه آگاهی کارگران پروسه
دستیابی کامل آحاد آنان به شناخت مارکسی سرمایه و عینیت روز مناسبات بردگی
مزدی است ،زیرا حصول این آگاهی نیاز حتمی دخالت خالق و آگاه آنان در ارائه منشور
سوسیالیستی لغو کار مزدی کار و تولید و زندگی اجتماعی است .این منشور نه طومار
مکتبی و عقیدتی مشتی حزب نشین برای کاسبکاری که سالح جنگ تودههای کارگر
علیه سرمایه است .روند سازمانیابی ،روند آماده شدن هر کارگر برای اثرگذاری نافذ
شورائی در پیشبرد پیکار و احراز توان الزم برای جامعه گردانی شورائی لغو کار مزدی و
سوسیالیستی است .رژیم ستیزی جزء الیتجزای سرمایه ستیزی است .کارگران تحقق
مطالبات روز را از سرمایه داران و دولت سرمایه نمیخواهند .بر سر بود و نبود
سرمایهداری جنگ میکنند و به میزان قدرت جنگیدن ،بورژوازی را از عرصههای
مختلف حیات اجتماعی خویش عقب میرانند .جنبش کارگری برای جنگ واقعی علیه
سرمایه هیچ راه دیگری ندارد .پیمودن این راه قطعاً مقدور است اما نکته اساسیتر آنست
که تمامی راههای دیگر به بقای حتمی نظام بردگی مزدی ختم میگردد .چنانکه تا
امروز ختم گردیده است .جار و جنجالهای روز برای نوعی تشکل آفرینی سکتی
سندیکالیستی در باالی سر کارگران زیر نامهای مختلف نیز اصرار عامدانه
رفرمیستها برای تحمیل همان گمراهههای بدفرجام همیشگی بر جنبش
کارگری است .فعالین آگاه ضد سرمایهداری باید و میتوانند این نقشههای
رفرمیسم را نقش بر آب سازند.
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هویت واقعی مهرنامه را خوب میدانیم .نشریهای که متعلق به اصالح طلبان حکومتی
است .جمهوری اسالمی یکی ار درنده ترین و حمام خون ساالرترین رژیمهای تاریخ
سرمایهداری است و دار و دسته موسوم به اصالح طلبان ،عمله و اکره اصلی حفاری و
هموارسازی راه استقرار این رژیم بوده اند .آنها تا زمان عزل از موقعیت مسلط در ساختار
قدرت سرمایه ،نقش آمران ،عامالن و هیزم بیاران تمامی کشتارهای دهه شصت و
مشارکت فعال در هر جزء جنایات رژیم علیه تودههای کارگر را بازی نموده اند .در
سازماندهی سپاه پاسداران« ،بسیج» ،انواع گشتهای وحشت آفرین زن ستیز و زن کش
و ایجاد استخوانبندی اختاپوس گند و دهشت دولت بورژوازی رل کلیدی و سلسله
جنبان داشته اند .اسالف فسیل شده دهههای چهل و پنجاهی این فریبکاران همراه
همه باندهای دیگری که بعدها رژیم اسالمی را تشکیل دادند ،در نثار قهر و نفرت علیه
کمونیسم و ضدیت با هر چه نشان چپ داشت ،بسیار هار و هیستریک پیش میتاختند.
کمونیسم ستیزی سبعانه اینان  40سال پیش با ماجرای تحوالت درونی «سازمان
مجاهدین خلق» آن ایام به فاز انفجار رسید .آنها پویه تحوالت مذکور را میخ آخر تابوت
خود دیدند ،به وحشت افتادند و برای دفاع از هستی تاریخی باورهای سیاه ارتجاعی
خود آماده هر جنایتی گردیدند .چرا؟ پاسخ این سؤال را من در کتاب آماده انتشار
خویش « از خلق گرائی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی میلیتانت» به تفصیل توضیح
داده ام .در آنجا ،در یکی از فصلها گفته ام … « :در میان جا به جائیها یا نفی و اثبات
هائی که در مواضع سیاسی و نظرگاههای سازمان صورت گرفت ،نقد مذهب جایگاهی
خاص داشت .آنچه ما انجام دادیم به طور قطع نقد مارکسی مذهب نبود .با چنین نقدی
تفاوت فاحش داشت اما در همین حد نیز تأثیرات اجتماعی بسیار تعیین کننده و مهمی
بر جای میگذاشت .برد این تأثیر صرفاً در این خالصه نمیشد که یک جریان سیاسی
مذهبی از اعتقادات دینی خود دست شسته و به « مارکسیسم» روی نهاده است.
«الئیک» شدن یا به اصطالح « مارکسیست» شدن آدمهای مسلمان و معتقد به مبانی
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مذهب در جامعه ما و در جاهای دیگر دنیا اصالً حادثه جدیدی نبود .در همین دوره
تاریخی مورد گفتگو افراد زیادی با اعتقادات اسالمی دست به مبارزه زدند ،دستگیر
شدند ،به زندان افتادند و در زندان باورهای دینی خویش را به دور انداختند و خود را
کمونیست خواندند .گسست سازمان ما از مذهب در این چهارچوب قرار نمیگرفت و
بازتاب وسیع آن در جامعه و حتی خارج از ایران نیز این تفاوت را با وزنی فاحش حکایت
میکرد .چرا؟ پاسخش را باید در تاریخ مبارزه طبقاتی و جنبشهای اجتماعی درون
جامعه ایران از مشروطیت تا آن روز کاوید .در طول این دوران ،مذهب برای انسان هائی
که می خواستند بدان وفادار باشند و در عین حال صادقانه ،پرچم مبارزه علیه استثمار،
نابرابری و بیحقوقی تودههای زحمتکش را به دوش کشند ،پدیدهای مزاحم ،اسباب درد
سر و وبال گردن تلقی میشد .مذهب زیر فشار این کیفرخواست قرار داشت که اوالً
سیاست گریز ،سازشکار و اهل «تقیه» و « قعود» است .ثانیاً اگر هم به سیاست و مبارزه
روی مینهد رویکردی ضد انسانی و ارتجاعی دارد و انتظارات و افقهای طبقات
استثمارگر را دنبال میکند .اینها داوری هائی بود که کم یا بیش بر سینه افکار عمومی
چرخ میخورد و واقعیتهای تاریخی و سیر حوادث نیز همه جا آن را تأیید میکرد…»
و سپس در ادامه همین بحث گفته ام .… « :اعالم موجودیت سازمان مجاهدین خلق
با وصلههای اسالمی ،زیر پرچم پیکار علیه استثمار سرمایه داری ،خواهان همپیوندی با
« مارکسیسم» و سنگردار مبارزه مسحانه ،به طور قطع برای کل نیروی مذهبی آماج
کیفرخواست مذکور و جریحه دار شده زیر فشار این حقارتها نقش یک فرشته نجات
را ایفاء میکرد .فرشتهای که در سپیده دم ظهورش مذهب را از کام موج سرزنش ها،
کیفرخواستها و تحقیرها رهائی میبخشید ،اما فقط به این خاطر که چند گام آن
طرفتر غریق نیمه جان خود را با حداکثر صالبت الزم به گور بسپارد و از امکان هر
گونه دفاع فریبکارانه ساقط سازد .ما با تعبیراتی که از اسالم مطرح کردیم ،به ارتجاع
اسالمی آبرو دادیم .با تزریق محتوای تحلیلها و آموزشهای شبه مارکسی مبارزه
طبقاتی به سنگوارههای اعتقادی مذهب ،برای شکلی از اسالم شرافت و حیثیت کارگری،
انقالبی ،علمی جعل نمودیم ،مسلمان بودن را از ورطه متهم بودنها و مطرود شدنها
بیرون آوردیم ،تا آنجا پیش رفتیم که جنگ برای سوسیالیسم و محو سرمایهداری را با
مرکب باورهای اسالمی میسر اعالم کردیم!! ما همه این کارها را انجام دادیم و درست
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در آخرین نقطه ستیغ این شرف بخشیدن ها ،نثار کرامت ها ،تبرئه ساختنها با رساترین
صداها فریاد سر دادیم که « مذهب ،هر نوع مذهبی ،در عصر حاضر ایدئولوژی ارتجاع
هار بورژوازی است» ما به همگان ،به تمامی گوشهای شنوا ،به انسانهای آزاده اسیر
اعتقادات متحجر دینی پیام دادیم که بار رسالتی را به سرمنزل مقصود رسانده ایم.
گفتیم که تمامی زوایای اسالم را چراغ انداخته ایم .نه در لباس مخالفان ،که در مقام
مدافعان ،نه در هیأت الئیک ها ،که در مکان انسانهای آشنا با تار و پود مذهب و اسالم
و قرآن ،نه در سلک فیلسوفان و محققان دانشگاهی که در سنگر پیکار مسلحانه ،نه در
موقعیت کسانی که عزیمت انکار و نفی دین نموده اند ،بلکه در جایگاه افرادی که
احساس نیاز به اثبات نوعی اسالم داشته اند و باالخره نه در وضعیت آدمهائی که مذهب
را سد راه مبارزه طبقاتی تودههای کارگر میدانستند ،بلکه در اردوی انقالبیونی که عزم
جزم نمودند تا روایتی از دین را ظرف پیکار طبقه کارگر علیه استثمار سرمایهداری
سازند ،آری ما اعالم داشتیم که در چنین وضعی ،با چنین رویکردی در قعر چنین
جنگی و با داشتن چنان دورنمائی کل زوایای اسالم و آیه به آیه «کتاب وحی » را
کنکاش کرده ایم ،همه شعور و شناخت خود را برای تعمیق بیشتر این کاوش به کار
انداخته ایم اما باالخره هر چه یافتیم نقیض محض چیزی بود که میپنداشتیم و انتظار
داشتیم .ما در پیام خویش برای همگان تشریح کردیم که آخرین تقالهای ممکن و
صادقانه یک انقالبی آرمانخواه و در جستجوی راه رهائی بشریت را برای نجات باورهای
اسالمی از چنگ ارتجاعی بودن ،کارگرستیزی ،انسان ستیزی ،آزادی ستیزی ،زن کشی،
تحجر و گندیدگی تاریخی به کار گرفتیم ،در این راستا هر چه علم و آرمان انسانی و
نظریه انقالبی بود به جسم و جان بیمارش تزریق کردیم ،اما همه اینها و هر چه کردیم
نتیجه معکوس داد « .آن همه نور تجلی دود شد»« ،عاقبت سرکنگبین صفرا فزود».
مشتی فسیل یادبود توحش ها ،عقب ماندگیها و جنایت مداری ها ،به هیچ وجه
گنجایش چنین کارهائی را نداشت و اتفاقاً به دلیل فقدان هر میزان این گنجایش ،هر
گوشه تالشهای ما فقط عمق فساد ،گندیدگی ،بشرستیزی ،تباهی انسانی و شناعت
این سنگوارههای اعتقادی را آشکار میساخت و همزمان مدافعان آنها را رسوا و رسواتر
میکرد .بر دامنه چنین فرایندی وقتی که ما این بانگ را سر میدادیم که هر نوع مذهبی
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و از جمله روایت ما از اسالم در عصر حاضر ایدئولوژی ارتجاع هار بورژوازی است مسلم ًا
وقوع حادثهای مهم را حکایت میکرد .پیامی بود به تودههای کارگر و ستمکش که هر
چه زیر نام مذهب موجود است سالح دست و ساز و کار قدرت سرمایهداری علیه زندگی
و حقوق و آزادی و هر گام مبارزه و جنبش رهائی آنهاست .و مقداری این طرفتر اضافه
کرده ام که .…« :ظهور سازمان مجاهدین با مشخصات و کاراکتر اجتماعی ویژهای که
گفته شد فقط تکلیف نسلی از آدمهای صادق برخاسته از شرائط کار ،استثمار و زندگی
تودههای کارگر یا افراد مبارز آزاده و آرمانخواه با مذهب را روشن ننمود .در فاصله میان
سالهای آخر دهه  40تا پایان نیمه اول دهه  50خورشیدی خیل کرکسان سودجوی
جیفه خوار نیز که از درون مجاهدین و سیر تحوالت اندرونی آن چیز زیادی
نمی دانستند ،از همه سو راه افتادند تا در کنار دیوارهای افتخار این جریان برای خود
شرف سیاسی ،آبروی مبارز بودن و اعتبار «مردم خواهی» دست و پا کنند .از دار و
دسته رفسنجانی و روحانیت پیرامون خمینی گرفته تا جماعت بازار ،نهضت آزادی داخل
یا خارج و طیف اپوزیسیون ملی -مذهبی در این کار از هم سبقت جستند و هر کدام
کوشیدند تا سهمی بیشتر نصیب خود سازند .اخبار گسست سازمان از مذهب و پیوستن
آن به « مارکسیسم» و «کمونیسم» که هفتهها قبل از صدور بیانیه اعالم مواضع به
گوش این محافل و باندها می رسید ،زمین زیرپایشان را دستخوش زلزله کرد و دار و
ندار حیات اجتماعی آنان را طعمه طوفان ساخت .حتماً گفته خواهد شد که این حرف
اغراق آمیز است .این گروهها و محافل نه فقط دچار زلزله و طوفان نشدند که سه سال
بعدتر یکی از درنده ترین دولتهای تاریخ سرمایهداری را بر پای کردند ،نیروهای چپ را
قتل عام نمودند ،هر اپوزیسیون مخالف خویش را سالخی نمودند و با همین کارها 34
سال است که زمین و زمان را اسیر توحش خود ساخته اند .این حرف درست و همه
این وقایع روی داده است اما یک چیز را نباید فراموش کرد .تمام آنچه رخ داده است
تأیید گفته آن روز ما و شاهد بسیار زنده و حی و حاضر درستی محتوای بیانیه اعالم
مواضع ایدئولوژیک سازمان بوده است .مایه واقعی وحشت آنها این نبود که مشتی آدم
کمونیست میشوند یا سازمانی که مذهبی بوده است به «مارکسیسم» میپیوندد .آنها
دچار زلزله می شدند زیرا تنها جریانی که تا دیروز برای مذهب ،آبروی سیاسی ،شرف
انقالبی و برائت از ارتجاعی بودن دست و پا میکرد اینک بر ستیغ کل دستاوردهایش با
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رساترین صداها فریاد بر میداشت که  10سال تمام در متن مبارزه علیه « امپریالیسم»!
و «سرمایه داری»! و رژیم شاه چراغ به دست همه زوایای مذهب را کاویده است و هر
چه در آن یافته است چماق و توپ و بمب و زرادخانههای خرافه و جهل پاسدار حریم
مالکیت و قدرت ارتجاع بورژوازی بوده است .بیانیه این را میگفت و آنچه در طول این
 34سال به وقوع پیوسته است دقیقاً همین را اثبات کرد .ارتجاع مذهبی اپوزیسیون نما
از معمم تا مکال ،از لیبرال تا فقاهتی و از داخل تا خارج کشوری نیز از همین میترسیدند
و زیر فشار این ترس بود که همه با هم ،زبان به سب و لعن گشودند .کمپین ضد
کمونیستی بشرستیزانهای علیه مجاهدین کمونیست شده راه انداختند .دار و دسته
مؤتلفه و روحانیونی مانند کروبی در زندان یکراست از رژیم شاه تقاضای عفو و قبول
توبه نمودند ،آنان اعالم داشتند که خطر اصلی کمونیستها هستند و باید دست رژیم
شاه را برای رفع این خطر مهلک فشار داد ،در مراسمی که از سوی ساواک ترتیب یافت
فریاد « شاها سپاس» سر دادند ،از زندان خارج شدند تا علیه « مجاهدین م .ل »
بجنگند و رسالت خدائی خویش را به جا آرند» ( پایان نقل قولها ) جمهوری اسالمی
و کل ارتجاع دینی بورژوازی در طول این  35سال برای باژگونه سازی آنچه آن زمان
در سازمان مجاهدین روی داد ،بنیادها پدید آورده است .تمامی مزدوران قلم به دست
خود را به کار گرفته است .بودجههای نجومی اختصاص داده است و به هر سبعیتی
توسل جسته است .مصاحبه آفرینیهای محمد قوچانی ،در مهرنامه  3۸نیز جزء
الیتجزائی از همین سناریوها ،عوامفریبیها و جعل پردازی هاست .به دنبال توضیحات
باال این سؤال را پیش میکشم که آیا مضحکتر و ابتذال آمیزتر از این میتوان تصور
کرد که مهرنامه این مصاحبهها را ترتیب داده است تا حقایق مربوط به تحوالت درونی
سازمان مجاهدین در دورههای مختلف را بازکاوی کند و در مقابل انظار قرار دهد!! آیا
اگر کودن ترین کارگر دنیا چنین پندارد شایسته بیشترین سرزنشها و مالمتها نیست.
اما محسن حکیمی ،نه در حرف که عمالً و در پراتیک اجتماعی خود چنین میپندارد!!!.
او گفته است که قصد قوچانی هر چه هست ایشان حرفهای خود را به زبان آورده
است!! این یک خودفریبی و دیگران فریبی تمام عیار است .مگر جا برای نقد آنچه در
سازمان مجاهدین گذشت قحط است که حتماً باید افاضات حکیمی جای خالی درون
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میزگرد قوچانی را پر سازد .مطلب اخیر حکیمی در باره نوشته رفیق تراب حقشناس
سوای همه اینها حاوی جعل واقعیت است .تراب در مطلب مورد استناد حکیمی در هیچ
کجا هیچ حکم قاطعی در مورد چند و چون کمونیسم مجاهدین م .ل یا پیکار صادر
نکرده است .در هیچ بند نوشته اش از درستی یا نادرستی روایت مجاهدین م .ل و پیکار
پیرامون مسائل مختلف مبارزه طبقاتی صحبت به میان نیاورده است .هیچ کالمی در
باره درستی روایت جریانات مذکور از سرمایه داری ،سوسیالیسم ،کمونیسم پرولتاریا،
جنبش ضد سرمایهداری طبقه کارگر یا سایر مسائل اساسی و استراتژیک این جنبش
بر زبان نرانده است .این کار را نه فقط در این نوشته ننموده است ،بلکه هیچ گاه در هیچ
جای دیگر هم انجام نداده است .تراب نه فقط قتل شریف واقفی را به اندازه کافی محکوم
نموده است که در پروسه نقد طوالنی مدت سازمان بر کل گذشته آن سالها دخالتگر
بوده است .او در نوشته مورد اشاره حکیمی ،نوشتهای که رفیق در بدترین شرائط ،در
کام یک بیماری مهلک در مهلکه میان مرگ و زندگی منتشر ساخته است فقط از
شبیخونها و لشکرکشیهای بشرستیزانه  40ساله تمامی بخشهای ارتجاع هار اسالمی
بورژوازی چه پیش از استقرار جمهوری اسالمی و چه به صورت اخص پس از ظهور
اختاپوسی این رژیم علیه هر چه درست یا غلط نام کمونیسم بر خود دارد سخن رانده
است .او گفته است است که پویه گسست مجاهدین از باورهای ارتجاعی اسالمی چگونه
این باندهای سیاه مافیای اسالمی را اسیر وحشت و دهشت ساخت .تراب نگفته است
که مجاهدین م .ل ارتجاع دینی را با کمونیسم مارکسی ضد سرمایهداری جایگزین
ساختند .او هیچ اشارهای به این موضوع نکرده است .بلکه تنها خواسته است در فاصله
میان نفسهای باقی مانده خود ،باز هم تداوم شبیخون رسوای بخشهای مختلف
بورژوازی علیه آن جهتگیری را یادآور گردد .چه چیز این کار جای ایراد دارد؟!! اینکه
تراب به نقد مارکسی و کالبدشکافانه ضد کار مزدی « کمونیسم مجاهدین م .ل و پیکار»
نپرداخته است؟ او مدعی داشتن چنین نقدی نیست اما این مسأله چه ربطی به کار
کامالً درست وی در افشاء دسیسههای شوم امثال قوچانی و جمهوری اسالمی بورژوازی
دارد؟!! همان دسیسهای که حکیمی همکاری با آن را از صمیم دل ارج نهاده است و از
این بدتر ،نثار بد و بی راه به رفیق تراب حقشناس را سند پای بندی خویش به حرمت
مهرنامه قوچانی کرده است!!!
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سرمایهداری همان گونه که استثمار ،ستم ،سبعیت ،فقر ،گرسنگی ،تبعیضات جنایتکارانه
جنسی و قومی یا بیحقوقی هر چه ژرفتر میلیاردها کارگر دنیا را بازتولید و وسعت
می بخشد ،مرزهای وقاحت ،بیشرمی و دریدگی اخالقی صاحبان سرمایه و مزدوران و
عمله و اکره حفظ این نظام را نیز تا دورترین آفاق تصورها یا حتی غیرقابل تصورها
توسعه میدهد .این در زمره بدیهیات است و آنچه خیلی ها ،در روز جمعه  ۲5ژوئیه،
در برنامه موسوم به « پرگار» بی بی سی ،کهنه کارترین و عظیم الجثه ترین تریبون
رسمی سرمایه جهانی شاهدش بودند یکی از بدترین پردههای این دریدگیها و
بیشرمیها بود .بیبی سی احمد فراستی سرشکنجه گر دژخیم اداره سوم ساواک
«آریامهری» را دعوت نموده بود تا با استفاده از تمامی امکانات الزم به دفاع از محق
بودن سازمانهای اختاپوسی سرمایهداری در شکنجه و کشتار و زنده به گور کردن
کارگران یا هر انسان معترض نظم حاکم سرمایه پردازد .بیبی سی فراستی را آورده بود
تا در برابر چشمان هزاران زندانی زنده دوران سیاه دیکتاتوری درنده شاهنشاهی سرمایه
توضیح دهد که کشیدن اتوی داغ بر مهرههای پشت بسیاری از آنها ،آویزان سازی آنان
برای مدت طوالنی به سقف شکنجه گاه ،کوبیدن همزمان شالق بر اندامشان ،تحمل
دستگاه آپولو و اینکه پاهایشان هر روز چند بار زیر فشار شالق غرق خون گردد ،به غل
و زنجیر کشیدن بدن مجروح شکنجه شده آنها برای روزهای طوالنی ،تجاوز به زنان و
دختران ،شوکهای الکتریکی کشندهای که لحظه به لحظه اعصاب و روانشان را در خود
کالف میکرده است ،سوزندان مستمر پوست آنها با آتش سیگار ،صدها شکنجه سبعانه
و بربرمنشانه دیگری که در آن سالها بر آنان اعمال شده است و باالخره جانباختن صدتا،
صدتا رفقای همرزم آنها در زیر این شکنجهها همه و همه «انسانی» و حق مفروض و
بدون هیچ چون و چرای مزدوران شکنجه گر سرمایه بوده است .بیبی سی فرد دومی
را هم به پشت این تریبون فرا خوانده بود .کسی که هر چه بود و هر مشغلهای داشت
نه هیچ کالمی از تاریخ میفهمید ،نه الفبای معنی تاریخ را میدانست ،نه کمترین شعور
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الزم برای فهم هیچ میزان نفهمیهای خود را داشت ،اما با همه اینها به حکم وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی تاریخدان شده بود ،تا خشم و قهر و سبعیت دولتمردان دینی
سرمایه علیه دو سازمان بزرگ چریکی دهه  50را در قالب نعت و ستایش و مدح و
منقبت ساواک و دژخیمانی که علیه کمونیستها و مبارزان آن دوره میجنگیدند ،مالط
و مصالح تاریخنگاری خود سازد
آنچه در آن روز در سناریوی دست پخت بیبی سی رخ داد ،اما فقط همین نبود .عمله
و اکره کشتار سرمایه و تقدیس گران شکنجه گری نظام بردگی مزدی فقط به دفاع از
وجوب و قدس شکنجه علیه کارگران و هر منادی آزادیخواهی نپرداختند .فاجعه بسیار
عمیقتر از اینها بود .صدها مبارز فداکار ،صدها انقالبی نستوه آشتی ناپذیر ،صدها
اسطوره مقاومت و پیکار برای رهائی بشر ،صدها انسانهای این گونه که در طول هفتهها
و ماهها وحشیانه ترین شکنجههای دستگاه اختاپوسی ساواک شاه را تحمل کردند،
صدها انسان استوار و آرمان خواه که با تمامی وجود ،مرگ را به سخره گرفتند تا کالمی
به نفع رژیم و به زیان آرمانهای انسانی خود بر زبان نیاورند ،انسان هائی که کل ماشین
قهر و کشتار و شکنجه سرمایهداری را در مقابل ایستادگی خود ذلیل و زبون ساختند،
آری این انسانها نیز آماج بدترین و بشرستیزترین اهانتها واقع گردیدند .همگی متهم
شدند که گویا همان ساعات نخست دستگیری ،کل اسرار جنبش و رفقای خود را تسلیم
جرثومههای توحش ساواک ساخته اند!! واقعاً که برای ورق زدن کتاب وقاحت بورژوازی
و عمله قهر سرمایه آب هفت دریا کفاف نمیدهد « تاتر کنند سرانگشت و صفحه
بشمارند» .بی بی سی قطعاً باید چنین کند و ایفای چنین نقشی جزء الیتجزائ فلسفه
وجودی او برای نظام بردگی مزدی است .مدعوین سرشکنجه گر و مورخ پوش شکنجه
ستای او هم قرار نیست رسالتی سوای آنچه انجام دادند ،داشته باشند .اینکه فراوان
انسان هنوز زنده و شکنجه شده در سیاهچالهای ساواک یا هزاران نفر از همرزمان و
خانوادههای شکنجه شدگان آن روزها با دیدن این صحنه یک بار دیگر توسط شکنجه
گران و بیبی سی بدترین شکنجههای روحی را تحمل کردند نیز مشکل چندانی نیست.
بحث ما چیز دیگری است .چرا و چه شده است که شکنجه گران ساواک این گونه
گستاخ و وقیح به خود اجازه میدهند ،تا با مباهات از شکنجه گری خویش دفاع کنند.
مجرد اینکه عبور از هر مرز و محدوده وقاحت کار همیشگی ارتجاع هار بورژوازی و
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عمله و اکره شکنجه گر آن است دلیل کافی این ماجرا نمیباشد .اختاپوس کریه ساواک
از روز پیدایش خود ،حتی در همان دوره استیالی یکه تازی دیکتاتوری بربرمنشانه
شاهنشاهی ،زمانی که این رژیم « نسیم را بیپرس و جو اجازه رفتن نمیداد» هم بسیار
بیشتر از آنکه به زبان آید آماج نفرت و کینه و خشم  70درصد سکنه کارگر و زحمتکش
جامعه بعالوه حتی بخش ناراضی ارتجاع بورژوازی بود .تکلیف شکنجه گران اداره سوم
ساواک بسیار روشن است ،نه فقط اینان که هر عنصر مشکوک به ارتباط ناخواسته با
این ماشین پلید آدم کشی و شکنجه در زمره منفورترین موجودات به ذهنها تداعی
می شد .هیچ ساواکی نه فقط به دلیل حرفه شوم جنایتکاری خود بلکه بیش از هر چیز
به خاطر نفرت بیش از حد تودههای عاصی علیه خود ،جرآت افشای هویتش را نداشت.
وضع ساواک چنین بود تا اینکه رژیم شاه با طوفان قیام کارگران و ستم زدگان سالیان
دراز جامعه ایران ،زیر رسوبات قهر قیام کنندگان دفن شد .در روزهای پیش و پس
خیزش سراسری تودهای نیز طبیعتاً هر نوع تلفظ واژه ساواک دلیل کافی و وافی برای
فوران انفجارآسای نفرت انسانها از این دستگاه جهنمی کشتار و شکنجه و توحش بود.
زمان گذشت ،دولت درنده اسالمی بورژوازی بر جای رژیم هار سلطنتی سرمایه نشست.
قیام در روز وقوع یا به بیان واقعی مدتها پیشتر از وقوع ،اسیر شکست شد جماعت
عظیمی از متحجرترین ،بشرستیزترین و بیفرهنگ ترین وحوش ارتجاع دینی بورژوازی
مشغول معماری بنای نظم تولیدی و کاخ قدرت سیاسی سرمایه شدند .سرکوب و کشتار
کارگران آغاز گردید .ارتش و سپاه و بسیج و کمیته و کل نیروهای میلیتاریستی
فاشیست جمهوری اسالمی در کردستان هولوکاست آفریدند ،زمین و زمان زندگی
کارگران کرد را به جهنمی مشتعل تبدیل کردند و شمار کثیر استثمارشوندگان را فوج
فوج تسلیم جوخههای اعدام نمودند .آنچه در کردستان رخ داد ،در جاهای دیگر تکرار
گردید .نه فقط زندانهای میراث رژیم و ساواک پر شد ،که در هر شهر و کوی و برزن
سیاهچالهای متعدد جدید احداث و ماالمال از انسانهای مبارز و معترض گردید .دولت
اسالمی بورژوازی در ددمنشی و کشتار و سبعیت ،در شکنجه و اعدام و تجاوز به زنان و
دختران ،در تیرباران زنان باردار ،در آفرینش فضای رعب و وحشت و ارعاب ،در اعدامهای
شش هزار ،شش هزار در یک شب ،در ساختن گورهای دستجمعی هزار ،هزار از
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انسانهای کشتار شده آزاده ،در بسیج میلیونها کودک  6و  ۸ساله برای جاسوسی
شریرانه علیه پدر و مادر و خویشان ،در گسیل خردساالن زیر  10سال به روی مینها
برای گشایش راه ارتشهای دژخیم ،در افروختن کورههای جنگ ارتجاعی بشرسوز ،در
راه اندازی امواج پی در پی ترور و وحشت و سالخی ،در تشدید بدون هیچ مرز و مهار
استثمار کارگران ،در حمام خون هر نفس کشیدن و هر اعتراض تودههای طبقه کارگر،
در تمامی این سبعیتها از ساواک پیشی جست .نقطه نقطه شهر تهران و همه شهرهای
ایران کانون بشرستیزترین شبیخونهای رژیم جدید علیه هست و نیست مخالفان شد.
همه اینها رخ د اد اما تا اینجا هنوز هیچ دلیلی برای اینکه جغدهای شوم ساواک و
مدافعان رژیم سلطنتی سرمایه سر از خرابههای ننگ و نفرت بیرون آرند و سودای افتخار
به جنایات گذشته خود کنند وجود نداشت .حداکثر استنتاج عمومی از رویدادها این
بود که بسیار خوب .رژیم درندهای سرنگون شده است و دولت درنده دیگری بر جایش
عروج کرده است .تا اینجا سران پلید ساواک و سلطنت طلبان هنوز روزنهای به سوی
اینکه شروع به دفاع از توحشهای خود بنمایند پیش روی نمیدیدند .اما اوضاع چنین
نیز نماند ،زمان به جلو شتافت و انبوه حوادث دیگر از راه رسید .سال  1376خورشیدی
یکی از سرفصلهای این حوادث بود .در سالهای پیش از این تاریخ ،سفینه بقای دولت
اسالمی بورژوازی بسیار بدتر از دورههای پیش به گل نشست .جنگ ارتجاعی دولتهای
ایران و عراق ،علم و کتل سازندگی ،سرکوبهای قهرآمیز جنبش کارگری ،کشتارهای
 ۲00و  300معترض کمونیست و غیرکمونیست در هر روز در طول دهه  ،60به خون
کشیدن کردستان و هر کجای دیگر ،هولوکاست سال  67و حمام خون یک شب 6000
یا هر سبعیت و جنایت دیگر ،مشکل جمهوری وحشت و دهشت اسالمی سرمایه را حل
ننمود .بحران اقتصادی سرمایهداری حادتر و ژرفتر و طوفانیتر گردید ،تودههای کارگر
در شهرهای مختلف شروع به طغیان و راه اندازی شورشهای خیابانی کردند .در چند
شهر مسجدها را به آتش کشیدند و قرآنها را طعمه حریق ساختند .ماشین قهر نظامی
و پلیسی دولت اسالمی احساس استیصال کرد .سران این رژیم به چاره ساز بودن مجرد
سرکوب شک کردند ،کل بورژوازی مستقل از جناح بندیها و مناقشات درونی اش برای
چالش این وضعیت به تکاپو افتاد .حاصل تکاپوها راه افتادن کارناوال مضحک پر فریب
و هیوالی گند و دهشت جدیدی با نام «اصالح طلبان» بود!! سناریوی عجیبی به صحنه
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نمایش آمد .جمعیت کثیر زندانبانان ،شکنجه گران ،حمام خون ساالران ،جنگ افروزان،
بانیان و عامالن کشتارهای  67و در یک کالم هسته مرکزی قدرت رژیمی که  1۸سال
تمام سفینه حاکمیت بر دریای پرخروش خون کارگران و کمونیستها و هر گروه مخالف
و منتقد رانده بود ،اینک در فراسوی کل مرزهای چندش و وقاحت باهای و هوی
اصالحات وارد میدان میشد ،میآمد تا کشتی به گل نشسته سرمایهداری ایران و
ساختار قدرت سیاسی اسالمی روزش را به ساحل نجات رساند.
سلطنت طلبان و صدرنشینان و عمله و اکره اختاپوس ساواک با مشاهده این رویدادها
و رؤیت این منظرهها اندک ،اندک به وسوسه افتادند و اندیشیدند که پس آنها نیز
میتوانند «اصالح طلبان» رژیم شاهنشاهی گردند و عربده سر دهند که شاه البته
ایراداتی داشته است اما « نور به قبرش بارد» که اگر سرنگون نمیشد و میماند حتماً
جامعه را بهشت برین میساخت!!! این ماجراها همگی رخ داد ،اما واقعیت این است که
تا اینجا نیز مداف عان رژیم سلطنتی و به ویژه وحوش ساواک مطلقاً جرأت و جسارت
مباهات به کشتارها ،شکنجهها و جنایات یا حتی انکار آنها را در خود نمیدیدند .سوء
تفاهم نشود .در هیچ کجای این توضیحات منظور این نیست که عقبه رژیم سلطنتی در
طول  1۸سال یاد شده دست به کاری نمیزدند و فعالیتی نمینمودند .روشن است که
آنها حزب میساختند ،متشکل میشدند ،انشعاب میکردند ،تریبونها و رسانههای
متعدد راه می انداختند ،کارگاههای بزرگ و کوچک شستشوی مغزی انسانها تأسیس
و اداره مینمودند و خیلی کارهای دیگر انجام میدادند .بحث بر سر انکار این کارهای
آ نها نیست .مسأله مورد تأکید این است که آنان به رغم انجام همه این امور به
گذشتههای سراسر نفرت بار خود ،به قتل عام ها ،به کمونیست کشی ها ،به کشتار
کارگران ،به وجود اختاپوس متعفن ساواک و به سایر جنایات خود علیه انسانها علناً
افتخار نمیکردند ،به بیان درست تر ،جسارت این قبیل «افتخار» فروشیها را در خود
نمیدیدند.
یک گام این طرفتر اما همه چیز تغییر کرد ،سیر رخدادها به نقطه عطف موحش و
رعب آوری برخورد .چرخهای لکوموتیو تاریخ به باتالق فرو شد .دنیا با چشم بهت زده
خود دید که «قار و قور» کرکسان شعبده باز «اصالح طلب» توسط جماعت کثیر درس
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خواندههای منادی «آزادی» و حقوق انسانی» از جمله درس خواندههای متوهم برخاسته
از شرائط کار و استثمار تودههای کارگر مورد استقبال و ستایش قرار گرفت!! همگان با
ناباوری یا باور دیدند که چه راحت دژخیم ترین شکنجه گران دیروز ،بانیان و عامالن
کشتارهای هر شب  300و  400و دو شب  6000انسانهای آزاده و آرمانخواه ،حتی
توسط درس خواندههای دانشگاهی طبقه کارگر مدال دموکراسی طلبی ،آزادیخواهی و
قهرمان رهائی بشر دریافت میکنند!!! .همگان دیدند که بنیان گذاران سپاه و بسیج و
وزارت اطالعات و تمامی دستگاههای کشتار و توحش دولت هار اسالمی به عنوان
سپهساالران جنبش تکریم حقوق انسانی ،ستوده میشوند!! و در محراب پرعفونت
سرمایه مورد نیایش واقع میگردند .همگان با چشم باز و عقل حیران مشاهده کردند
که هولوکاست ساالران دهه  60جمهوری اسالمی ،موجوداتی مانند رفسنجانی،
حجاریان ،خاتمی ،خوئینی ها ،مهاجرانی و خیل خدم و حشم یکی از درنده ترین
دولتهای تاریخ سرمایه داری ،در جهنم گند و خون و جهل و خرافه و وارونه آفرینیهای
این نظام ،شانس آن را دارند که به راحتی کارناوال چند میلیونی هواداران راه اندازند و
حتی سوار موج عظیم توهم م یلیونها جوان کارگر و کارگرزاده مدعی آزادیخواهی،
دیکتاتوری ستیزی و «برابری» طلبی گردند!!
از این تاریخ به بعد بود که منفورترین و بیشرم ترین چهرههای رژیم سلطنتی بورژوازی
نه فقط از ظاهر شدن در برابر دوربینها احساس شرم نکردند که بسیار هم «افتخار»
آمیز شروع به قرائت کارنامه بشرستیزی ها ،کشتارها و جنایات خود نمودند و همه
سبعیتهای پیشین را مایه مباهات خویش خواندند .اردشیر زاهدی ها ،هوشنگ
نهاوندی ها ،احسان نراقی ها ،داریوش همایون ها ،امیر طاهری ها ،رضا پهلویها و فرح
دیباها بدون هیچ هراس از غرق شدن در موج نفرت و خشم و اعتراض میلیونها کارگر
و فرودست جامعه ،به رسانههای مختلف و بیشتر از همه بیبی سی روی آوردند و عظیم
ترین تریبونهای سرمایه جهانی در نشان دادن آنها و شرح حرفهایشان از همدیگر پیشی
گرفتند .وقتی که رفسنجانیها و حجاریان ها ،این حفاران و معماران و پاکاران کورههای
آدم سوزی میتوانستند از میلیونها انسان معترض منادی آزادی و دیکتاتوری ستیزی
مدال اسوه آزادی خواهی بگیرند!! چرا دار و دسته سلطنت طلب و ساواکی نباید به
تمامی توحشهای خویش برای بقای سرمایهداری و سلطنت سرمایه افتخار میکردند!!
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زمانی که هزاران تودهای و اکثریتی به رغم تار و مار شدن توسط جمهوری اسالمی ،آن
هم در پی چند سال ایفای نقش عمله کشتار آن رژیم ،باز هم نمازگزاران بسیار کریه
جنبل و جاودی اصالح طلبی دوم خردادیها میشدند ،چرا باید ساواکیها در بالیدن به
سبعیتهای سالیان دراز خود شک میکردند .اگر تمامی بانیان و عامالن کشتارهای
دهه  60میتوانستند از دست میلیونها معترض مدعی حقوق انسانی!!! مدال عالی
دموکراسی خواهی و مدنیت ساالری کسب کنند!! چرا آنها که پیشینه طوالنیتر این
کشتارها و توحشها را داشتند به شکنجه گری و حمام خون پردازیهای خود افتخار
ننمایند؟ از همه اینها بگذریم ،سلطنت طلبان و سران ساواک به گونهای باور نکردنی
دیدند که همان جمعیت میلیونی نمازگزار محراب اصالح طلبی ،در حال زیارت قبر
«کورش» هم هستند و دیر یا زود چه بسا سر قبر رضاخان دژخیم هم شمع روشن
خواهند کرد!! روز روشن شاد و مسرور مشاهده کردند که صدها کارگر زیر نام فعاالن و
مبارزین کارگری ،کل صدر و ذیل خواستههای خود و طبقه خود را در ساختن چند
سندیکا خالصه میکنند ،آنها دقیق دیدند که میلیونها جوان خانوادههای کارگری و
غیرکارگری حرف اول و آخر خود را در جایگزینی این جناح از حاکمان بشرستیز سرمایه
با جناحی دیگر یا حداکثر و در دورترین برد انتظار ،جایگزینی دولت دینی بورژوازی با
نوع الئیک آن تلخیص میکنند .سلطنت طلبان و ساواکیها همه اینها را رؤیت کردند
و با خود گفتند ما که پیشتاز سندیکاسازی بودیم ،ما که تمامی کارخانهها را از سندیکا
پر کردیم ،بعالوه ما که از اول به رغم همه اسالم ساالری و شریعتمداری خویش ،نمونهای
از دولت غیردینی سرمایه بودیم ،با این اوصاف چرا ما نباید در صف مقدم قهرمانان
دموکراسی و آزادیخواهی و مدنیت ساالری این جمعیت چند ده میلیونی قرار گیریم.
سردمداران و عمله و اکره رژیم سلطنتی بورژوازی با نگاه به سیر رویدادها همه این
مسائل را با خود نجوا کردند و نتیجه اش این شد که آنها نیز خود را محق یافتند تا به
تمامی درندگیها و کشتارها و شکنجه گریهای خویش مباهی گردند .کاروان رخدادها
اما به راه خود ادامه داد .سال 13۸۸خورشیدی شد .فاجعهها انفجارآمیزتر گردید .این
بار همان جمعیت عظیم چند ده میلیونی راه افتادند و نخست وزیر دولت چند صد
کشته در هر شبانه روز و شش هزار کشته در دو شب دهه شصت را به عنوان عالی ترین
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نماد مدافع حقوق انسانی و آزادی طلبی!! به عرش اعال بردند« .جنبش سبز» کشت
نمودند ،رویاندند و بر هر چه جنبش جویای آزادسازی بشر از قید استثمار و ستم و
طبقات و جامعه طبقاتی بود چهارتکبیر فرو باریدند .یک بار دیگر تمامی زندانبانان،
شکنجه گران ،جنگ ساالران ،جالدان ،بانیان سرفراز کمونیست کشی و انسان ستیزی
و کشتارهای میلیونی جنگها و شبیخونها را به صحنه آوردند و تمامی نشانههای
افتخار پای بندی به مدنیت و آزادی و حقوق را به سینههای آنها آویختند .وارثان رژیم
شاه و ساواک این صحنههای شنیع را هم خوب تماشا کردند و پس از این بود که
ثابتیها و سایر شکنجه گران مردد مانده در هفت پستوها و باالخره فراستیها و خدم و
حشم تاریخنگار آنها نیز پای به صحنه گذاشتند و شروع به بازخوانی پرونده افتخارات
خویش کردند!! آنچه بیبی سی در روز  ۲5ماه ژوئیه پیش چشم تماشاگران متحیر خود
قرار داد حلقهای از زنجیره این رویدادهای سیاه چندش بار بود
یک نکته بسیار اساسی باقی مانده است که گفتن آن هدف اصلی کل این بحث است.
پاسخ واقعی این پرسش که راستی ،راستی چه شده است که شکنجه گران به شکنجه
گری خویش مباهات میورزند ،فقط همین نکته اساسی است .کل پاسخ این است که
جنبش آگاه و شفاف و سازمان یافته ضد سرمایهداری طبقه کارگر در میدان نیست.
تودههای کارگر ایران همسان همه کارگران دنیا سنگر جنگ علیه اساس موجودیت
سرمایهداری را از دست داده و گم نموده اند .افق شفاف و روشن لغو کار مزدی در پیش
روی خود نمیبینند .هیچ بارقهای از جنبش واقعی شورائی ضد سرمایهداری تودههای
کارگر در هیچ کجا به چشم نمی خورد .در چنین شرائطی طیف اپوزیسیونهای درنده
بورژوازی و رفرمیستهای منحط راست و چپ هستند که تسویه حسابهای درونی خود
با شرکا و رقبا ،الگوی برنامه ریزی و نظم خود برای چرخش پویه بازتولید سرمایه و
نسخه پیچیهای کثیف خود برای بقای نظام بردگی مزدی را پرچم جنبشها و ساز و
کار جنبش آفرینیها منحط ارتجاعی میکنند .اینانند که میداندارند ،اینانند که جنبش
جاری تودههای کارگر را از هر جنب و جوش ضد سرمایهداری باز میدارند ،این جنبش
را به خود میآویزند ،میلیونها جوان عاصی اهل این جنبش را از بدنه پیکار جاری طبقه
خود جراحی و مایه حیات جنجال آفرینیهای ارتجاعی خود میگردانند .تا وضع چنین
است کفتاران زشت « اصالح طلب» به گونهای که گفتیم دلمههای سود و قدرت شیار
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خواهند کرد و سلطنت طلبان و ساواکیها و ثابتیها و فراستیها و قانعی نیاها بسیار
راحت وسوسه مباهات به شکنجه گری و جنایتکاری و حمام خون آفرینی در دل خواهند
پرورد .تا وضع چنین است ،تا زمانی که حجاریانها و قوچانیها اجازه این را مییابند تا
بر بلندای تپههای آسمان سائی که رژیم اختاپوسی جمهوری اسالمی آنها از کشتار
کمونیستها و سایر مخالفان راه انداخت «مبارزه مصلحانه و رد تئوری فنا» بنویسند و
منتشر کنند ،پرویز ثابتی و هر شکنجه گر دیگر ساواک نیز به عمله و اکره کشتار سرمایه
بودن خویش افتخار خواهند کرد .برای اینکه چنین نباشد یک راه بیشتر وجود ندارد.
باید جنبش شورائی ضد سرمایهداری و برای لغو کار مزدی تودههای طبقه کارگر خود
را سازمان دهد و وارد میدان سازد.
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پسا«برجام» و چشمانداز مبارزهی طبقاتی در ایران ژوئیه ۲016

نشریه «نگاه» میپرسد:
 -1در سیزدهم فروردین  ،1394پس از سالها مذاکرات آشکار و پنهان ،جار و جنجال-
ها ،سرانجام «تفاهم» هستهای بین جمهوری اسالمی و گروه  5+1در لوزان سویس
منعقد شد .به نظر شما ،چه سیاستها و انتظاراتی  -و در متن چه شرایط منطقهای و
جهانی -دو طرف اصلی این ماجرا  -جمهوری اسالمی و آمریکا -را به سوی انعقاد این
«تفاهم» («برجام») سوق داد؟
پاسخ  :1انعقاد تفاهم نامه ،لحظهای از پروسهی طوالنی کشمکشها و در عین حال داد
و ستدهای بورژوازی آمریکا و دولت جمهوری اسالمی بود .عوامل واقعی سوق دادن
طرفین به پش ت میز مذاکره را باید با رجوع به استخوان بندی اصلی مشاجره و پیچ و
خم سالیان دراز آن توضیح داد .به آغاز ماجرا برگردیم .نه حاکمان سرمایهداری آمریکا
ضدیتی با اسالم و اسالمی بودن و سبعیت فاشیستی دولت بورژوازی ایران داشتند و نه
نیروهای تشکیل دهندهی جمهوری اسالمی خود را ضد آمریکایی میدیدند .اولی رژیم
شاه را گزینهی بسیار مطلوبی در چینش استراتژی تسلط طلبی بینالمللی خود میدید،
اما با حتمی شدن سقوط شاه ،جمهوری اسالمی برای بورژوازی آمریکا گزینهی مناسبی
بود .جبههی ملی و نهضت آزادی با پیشینهی تمایل به انحالل سرمایهداری ایران در
نظم نسخه پیچی آمریکا ،در درون قدرت سیاسی جدید حضور مییافتند .کمونیسم
ستیزی کُل این رژیم در دل هر سرمایهدار و دولتمرد آمریکایی قند آب مینمود و
ظرفیت بخش پان اسالمیستی آن برای قتل عام هر میزان سرمایه ستیزی کارگری به
کُل بورژوازی آمریکا امیدواری و شور و شعف میبخشید .در سوی دیگر ماجرا هم فقط
طیف موسوم به «لیبرال» حاکمیت نبود که خواستار همپیوندی با آمریکا میشد،
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خمینی و جناح وی آمادگی خود برای این پیوند را بسیار صریح و به کرات با امثال
«کاتم» در میان نهاده بودند .این نکات را به این خاطر میآورم که حول ریشهی مناقشه،
وارونه بافی زیادی صورت گرفته است .مسایلی مانند «غرب ستیزی» پان اسالمیستها،
ایدئولوژیک بودن جمهوری اسالمی ،استراتژی رژیم برای گسترش جهانی حکومت دینی
یا اجبار بورژوازی آمریکا و غرب به تقابل با این رویکردها ،بیش از حد جنجال شده
است .مسایلی که واقعیت دارند ،اما ریشههای واقعی مناقشه را تعیین نمیکنند.
ما از اختالف دولتها در دنیای سرمایهداری صحبت میکنیم .در سیطرهی تسلط این
نظام ،کشمکشها میتوانند توجیهات و پوششهای متنوعی پیدا کنند ،اما شالودهی
کُل آنها در همه جا و بدون هیچ استثنا یک چیز است .مطالبهی سهم افزونتر در
اضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقهی کارگر بینالمللی و در همین راستا ،احراز
حصه ی هر چه موثرتر در ساختار قدرت و حاکمیت سرمایهی جهانی ،بنیان واقعی
مشاجرات ،توافقات ،همزیستیها و جنگها است .چرا جمهوری اسالمی بر خالف رژیم
شاه یا بسیاری دولتهای دیگر ،راه این سهم خواهیها را در کوبیدن طبل اختالف و نه
مسالمت با بورژوازی آمریکا دید ،موضوعی است که در جای خود قابل گفتوگو است.
بخشی از بورژوازی ایران و بر همین پایه ،جناحی از جمهوری اسالمی در همهی دورهها
مدافع راه دوم بوده و هست ،اما بخش مهمی از طبقهی سرمایهدار ایران نه فقط پس از
استقرار دولت اسالمی ،که پیش از آن نیز پای بند گزینهی اول بود .این تمایز باز هم
در شالودهی خود ربطی به باورهای عقیدتی نداشت .ایدئولوژیها در هیچ کجا تعیین
کنندهی اساسی جهت گیریها نیستند .حتا در درون یک طبقه ،تمایزات منافع
اقتصادی و موقعیت اجتماعی الیهها و گروهها است که رویکردهای متمایز سیاسی را
پدید میآورد.
در طول دهههای چهل و پنجاه خورشیدی ،الیهای از بورژوازی در جوار الیهی مسلط
این طبقه در کلیهی عرصههای تولید ،تجارت ،بوروکراسی دولتی ،حوزهی موسوم به
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«خدمات» شروع به رشد کرد .این بخش بورژوازی از بهترین فرصت برای گسترش
پایه های نفوذ میان ساکنان جامعه برخوردار شد ،از اسالم به عنوان برج قدرت
ایدئولوژیک حداکثر بهره برداری را کرد .این طیف در رقابت با بخش مسلط و حاکم
طبقه ی خود ،مجبور بود به سیاق پیشینیان وطنی و غیر وطنی طیلسان غرب گریزی
پوشد؛ به این دلیل که جناح حاکم ،شریک مستقیم و مورد حمایت ایاالت متحده و
غرب بود .آمریکا گریزی این بخش بورژوازی در رژیم اسالمی پیچ و خم متفاوتی پیدا
کرد .در این دوره ،همین طیف مالک عظیمترین بخش سرمایهی اجتماعی شد و جناح
مسلط قدرت سیاسی را تشکیل میداد .از این جا به بعد ،آمریکا ستیزی هم سالح
سرکوب جنبش کارگری و کمونیستها یا هر نیروی سرنگونی طلب بود و هم ساز و کار
مطالبهی هر چه بیشتر سهام سود و قدرت در سطح جهانی به حساب میآمد.
جم هوری اسالمی کوشید تا مخالفت با آمریکا را به صورت سالحی کارا برای تضمین
بقای خود در داخل و سهم سود و قدرت افزونتر در سطح جهانی به کار گیرد ،اما رژیم
در پیگیری بخش دوم هدف ،با تناقضات غیرقابل حل مواجه شد .در این ستیز و رقابت،
رژیم نبود که سرنوشت ماجرا را رقم میزد .بالعکس زیربنای مادی و چرخهی اقتصاد
کشور بود که مهر فشارها ،مخمصهها و ارادهی خود را بر سطر سطر حوادث میکوبید و
رژیم را به آن جا میراند که نیازهای ماندگاری سرمایهداری اقتضا میکرد .طرف جدال
در اساس «سرمایهی اجتماعی» ایران میشد ،که مثل سرمایهی اجتماعی هر کشور
دیگر دنیا ،پروسهی هر دور ارزش افزایی و بازتولیدش را در بطن پویهی سامان پذیری
سرمایهی جهانی پیش می برد .بحث بر سر داد و ستد کاالهای مصرفی بین ایران و
بازار جهانی نیست .از مشکالت محاصرهی مواد غذایی و دارویی و پوشاک و نیازهای
زندگی روزمرهی انسانها صحبت نمیکنیم .این بخش کاالها ،اوال :برای بورژوازی در
درجهی چندم اهمیت هستند؛ زیرا که اصل زنده بودن آدمها برایش واجد جایگاهی
نیست .ثانیا :سهم اندکی را در کُل بازرگانی خارجی هر کشور تعیین میکنند .آن چه

188

پسا«برجام» و چشمانداز مبارزهی طبقاتی در ایران

برای بورژوازی در پهنهی مبادالت تجاری بینالمللی حیاتی است ،سرنوشت داد و ستد
کاالهایی است که بخش ثابت سرمایه را تشکیل میدهند .نگاه سادهای به آمارها ،موضوع
را مقداری روشنتر میسازد .در سال  ،1390در دورهی دوم ریاست جمهوری احمدی
نژاد ،واردات ساالنهی کشور به حدود  65میلیارد دالر رسید .از این رقم فقط کمی بیش
از هفت میلیارد دالر یا یازده درصد به کاالهای مصرفی اختصاص داشت ۸9 ،درصد
دیگر یا  5۸میلیارد دالر آن کاالهای واسطهای و سرمایهای بوده است .کاالهایی که در
هر دو حالت ،تشکیل دهندهی بخش ثابت سرمایهاند و اجزای گردشی و استوار آن را
تعیین میکنند .بورژوازی و دولتاش برای بازتولید ساالنهی سرمایهی اجتماعی کشور
به واردات چنان حجم عظیمی از کاال نیازمند بود و هر اختالل در تهیهی این میزان،
مختل شدن چرخهی اقتصاد سرمایهداری را به دنبال داشت.
هستهی اصلی فشار تحریمها یا محاصرهی اقتصادی ،در دنیای روز ،دقیقا همین جا قرار
دارد .تحریم ها هنگامی که در سطحی گسترده و سراسری اعمال شوند ،پویهی بازتولید
سرمایهداری یک جامعه را در معرض فروپاشی قرار میدهند .ظرفیت سرمایهی اجتماعی
کشورها ،در مقابل فشار این نوع محاصرهها ،متفاوت است و سرمایهداری ایران از این
لحاظ در جرگهی بخشهای آسیب پذیرتر سرمایهی جهانی است .بورژوازی آمریکا این
پاشنهی آشیل هالکتزای جمهوری اسالمی را بسیار خوب مطمح نظر داشت و از همان
اول ،بهره گیری از آن را یک برگ بسیار تعیین کنندهی بازی در مقابل رژیم و در تنظیم
استراتژی تسلط جوی خود در منطقهی خلیج و آسیای میانه دید .سرمایهی اجتماعی
ایران برای تهیهی اجزای متشکلهی بخش ثابت خود در هر دور ارزش افزایی ،به مبادله-
ای بسیار عظیم با سرمایه ی جهانی محتاج است و دولت آمریکا این امکان را داشت و
دارد که متناسب با نیاز کشمکشها ،روند این مبادالت را تا هر کجا که بخواهد دچار
اختالل کند و هزینهی تامین آنها را حتا برابر و شاید هم بیشتر سازد .درک این نکته
و توجه به برد تاثیر تعیین کنندهی این راهبرد ،در مقابل زیادت خواهیهای رژیم ایران
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و جنجالهای به ظاهر آمریکا ستیزانهاش ،خاص اوباما و عناصر دوراندیش هیات حاکمه-
ی آمریکا نبود .این را حتا جنگ افروزترین و درندهترین چهرههای قدرت سیاسی ایاالت
متحده میفهمیدند .اگر نه اصلیترین دلیل ،اما حداقل یک دلیل مهم اجتناب دولت
بوش دوم از خیال حملهی نظامی به جمهوری اسالمی ،شاید از همین جا ناشی میشد.
تفاوت میان افغانستان و عراق با ایران در محاسبات دولتهای مختلف آمریکا ،فقط
استخوان بندی گسترده و محکم نظامی یا قدرت بسیج نیرومند میلیتاریستی جمهوری
اسالمی نبود .سرمایهداری ایران نه در قیاس با افغانستان ،که حتا در مقایسهی با عراق،
در سطحی بسیار پیشرفتهتر قرار داشت .به لحاظ ادغام در سرمایهی جهانی فرسنگها
جلوتر بود .حجم داد و ستدهای بازرگانی ساالنه یا حجم واردات مستمر سرمایهاش ،در
شکل کاالهای نیم ساخته و سرمایهای تفاوتهای تعیین کنندهای با خود حمل میکرد.
همهی اینها برای بورژوازی آمریکا ،برگ بازی مهم به حساب میآمدند و هر کدام از
دولتهای این کشور به نوعی و در سطحی آنها را بازی میکردند.
اما قدرت تاثیر این برگ بازیها را فقط حاکمان سرمایهداری آمریکا نمیفهمیدند ،سران
رژیم اسالمی نیز خیلی زود بُرد کارایی راهبرد رقیب و ابعاد فاجعهبار آسیب پذیری خود
را متوجه گردیدند .آن ها آلترناتیوهای زیادی برای مقابله در اختیار نداشتند ،استفاده
بیشتر از همان سالح آمریکا ستیزی برای سازماندهی فاشیستی الیهای از گرسنهترین،
مفلوکترین و عاصیترین عناصر لومپن پرولتاریای برخی جوامع آفریقایی ،آسیایی ،به
ویژه خاورمیانهای و سپس راه اندازی برنامهای آکنده از جنجال ،کارهایی بود که می-
توانستند انجام دهند .دولت اسالمی پیگیری این کارها را با همهی توان دنبال کرد.
حزباهلل لبنان را تشکیل داد و به یک ارتش نیرومند در منطقه تبدیل نمود؛ ارتجاعی-
ترین اپوزیسیونهای دینی ضد رژیم بعث عراق را مورد بیشترین حمایتها قرار داد و
در مسلح ساختن آنها از صرف هیچ هزینهای دریغ نکرد؛ به تقویت گروههای شیعی
مخالف آل خلیفه در بحرین پرداخت؛ برای تحکیم مناسبات خود با رژیم سوریه ،عمان،
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برخی دولتهای آمریکای التین ،چین و روسیه ،هزینههای سنگین را متحمل شد؛ در
جستوجوی جای پا در آن چه «جنبش فلسطین» نام دارد ،توطئهها نمود و فعالیتها
کرد؛ در یمن ،کویت ،سودان ،سومالی و هر کجای دیگر که میتوانست این طرحها را
پی گرفت .کوشید تا حول محور ستیز با آمریکا و دولتهای عرب متحدش ،شبکهای
سراسری از الیههای اجتماعی ناراضی درون منطقه را سازمان دهد .به کمک اینها برای
اختالل نظم نسخه پیچی آمریکا در خاورمیانه و آفریقا و آمریکای التین ،دست به
کارهای مختلف از جمله عملیات تروریستی بزند .در همین راستا و به عنوان مکمل
این نقشهها ،بر گسترش پروژهی هستهای خود نیز متمرکز گردید .هدف این
پروژه ،سوای تحکیم ،توسعه و کارا ساختن هر چه بیشتر موقعیت بینالمللی خود و
باج خواهی و حصول سهم افزونتر در ساختار قدرت سراسری سرمایه یا کسب امتیازات
بیش تر از رقبا ،چیز دیگری نبود .جمهوری اسالمی این نقشهها را اجرا کرد و به یُمن
اجرای آنها ،موفقیتها ی نه چندان کمی به دست آورد .ممالک عربی حاشیهی خلیج
را زیر فشار قرار داد؛ دولتهای این جوامع را کم یا بیش دچار بیثباتی نمود؛ استراتژی
آمریکا در منطقه را با چالشهای زیادی مواجه ساخت؛ این چالشها به دنبال سقوط
رژیم صدام بسیار بیشتر شد؛ رژیم ایران فاتح واقعی جنگ آمریکا علیه عراق گردید؛ با
تشکیل دولت جدید در عراق ،عمال کُل خاورمیانه و منطقهی خلیج میدان قدرت نمایی
جمهوری اسالمی شد .از این به بعد رژیم دو حربهی اثرگذار برای مطالبهی سهم افزونتر
در کیک سودها و قدرتها داشت .از یک سوی ،پروژهی هستهای خود را به رُخ آمریکا
و غرب میکشید و از سوی دیگر ،در بیشتر کشورهای خلیج قادر به بیثبات نمودن
دولتها و چالش نظم نسخه پیچی آمریکا میشد.
طرفین مناقشه هر کدام کوشیدند تا حربههای خود برای چالش همدیگر را هر چه
کوبندهتر به کار گیرند ،اما پروسهی جدال فراز و فرودهای خاص خود را داشت .بخشی
از بورژوازی ایران ،به ویژه از روزهای پایان جنگ عراق به بعد ،کُل تقالی خود را بر

منتخب مقاالت :جلد دوم

191

بازسازی چرخهی فروپاشیدهی ارزش افزایی سرمایهی اجتماعی کشور متمرکز ساخت
و برای این کار خود را محتاج احتراز از آمریکا ستیزی ،گریز از همآوردی با دولتهای
متحد آمریکا در منطقه ،و فرار از جدال با نظم برنامه ریزی شدهی ایاالت متحده در
خاورمیانه و دنیا دید .این بخش بورژوازی در دولت رفسنجانی ،و بسیار بیشتر از آن در
عهد خاتمی ،برای کاستن از حدت کشمکشها به تکاپو افتاد .شروع به امتیاز دادنها و
عقب نشینیها کرد .به جستوجوی میانجی برای حل و فصل منازعات روی آورد .روی-
کرد و اقداماتی که طرف مقابل ،به ویژه جناحی از بورژوازی آمریکا را نیز ملزم به مدارا،
محاسبهی دقیقتر سود و زیانها و رعایت احتیاط افزونتر ساخت .تا این جا هنوز هیچ
کدام از طرفین جدال در موقعیتی ،غیرقابل تحمل قرار نداشتند و خود را مجبور به
حداکثر تالش برای تعدیل موثر مشاجرات نمیدیدند .چهارمیخ شدن تابوت اصالح
طلبی در ایران و دستیابی جنگ افروزترین بخش بورژوازی آمریکا به اهرمهای اساسی
قدرت ،این وضع را بر هم زد .شعلههای کشمکش از هر دو سوی ،سرکشتر و
انفجارآمیزتر شد .محاصرهی اقتصادی جمهوری اسالمی توسط آمریکا تنگ و تنگتر
گردید .مصوبههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و به خواست آمریکا ،یکی پس
از دیگری لباس اجرا پوشید .این تحریمها و مصوبهها ،تمامی مجاری متعارف داد و ستد
میان سرمایهی اجتماعی ایران و بازار جهانی سرمایهداری را مختل کرد .دولت احمدی
نژاد به همهی راههای ممکن برای دور زدن تحریمها و کاهش فشار آنها بر چرخهی
اقتصاد کشور متوسل گردید .اما هر کدام این راهها و راه حلها به طنابداری خفه
کننده و محکم بر گردن سرمایهی اجتماعی و رژیم ایران تبدیل شد .چرخهی تولید
سرمایهداری از هم پاشید .از سالهای  13۸۸به بعد ،دیگر یک بخش بورژوازی ایران
نبود که مذاکره با آمریکا را دنیال مینمود .همهی جناحها ،از جمله هستهی اصلی
ساختار قدرت رژیم ،انجام سریع این مذاکرات را میخواستند و قبول آن را تنها چارهی
کار میدیدند .وضعیت جمهوری اسالمی در پهنهی مجادالت چنین شد .اما قطب دیگر
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مجادله نیز وضع بهتری از حریف خود نداشت .عوارض دهشتناک حمله به افغانستان،
پیاوردهای به غایت فاجعه بارتر جنگ جنایتکارانه علیه عراق ،بورژوازی آمریکا را به
اندازهی کافی اسیر استیصال کرده بود .شروع جنگ سوریه بر شدت این استیصال افزود.
یکه تازیهای جمهوری اسالمی در عراق و لبنان و سوریه و یمن ،بورژوازی عرب متحد
آمریکا را دچار وحشت ساخت و حکام این طبقه در خاورمیانه را نسبت به «فصل
الخطاب» بودن قدرت آمریکا به شک انداخت .عواقب شوم دخالتگری امپریالیستی
آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و متحدان آنها در شورشها و عصیانهای موسوم به «بهار
عربی» ،تبدیل شدن شمال آفریقا و نیمی از خاورمیانه به کورههای آدم سوزی ،باز شدن
دُملهای ذاتی ماالمال از عفونت سرمایهداری و طغیان فاجعهبار بدون هیچ عنان
نیروهای هولوکا ست آفرین نوع داعش ،بوکوحرام ،جبهه النصره ،الشباب ،فجر لیبی،
القاعده و ده ها اختاپوس مشابه ،تبدیل شدن متحدان سنتی بورژوازی آمریکا به منابع
اصلی تغذیه ی تسلیحاتی و مالی این وحوش بورژوا اسالمی و حوادث دیگر ،همه و همه
شرایط متعارف تسلط استراتژیک آمریکا بر این بخش جهان را دچار آشوب نمود .آمریکا
برای چالش این وضعیت خود را نیازمند مدارا و مماشات با جمهوری اسالمی دید .هر
دو طرف در ادامهی مجادالت چندین ساله و به کارگیری اهرمهای فشار علیه همدیگر،
به ورطهای افتاده بودند که راه خروجی جستوجو میکردند .مسالهی هستهای به سوژه-
ای برای آزمون قدرت جدال ،بده و بستان و تعیین سرنوشت کشمکش تبدیل شد.
کشمکش فرساینده ای که دیگر هیچ کدام طرفین قادر به تداوم آن به شیوهی سابق
نبودند .آن چه در ظاهر بنیاد مناقشه تصویر میشد ،در عالم واقع لنگرگاهی برای امضای
یک آتش بس موقت گردید.
 -2یک سئوال مطرح این است ،که آیا واقعا «برجام» و در کُل ،فعالیتهای هستهای
جمهوری اسالمی -مشکل اصلی آمریکا و متحدین غربی آن برای تحت فشار قرار دادن
جمهوری اسالمی ،تحریمهای اقتصادی گسترده و ...بوده است؟ یا بحرانها و رقابتهای
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منطقهای ،نقش و موقعیت جمهوری اسالمی در متن آن ،و بازتعریف و بازسازی نقش و
موقعیت قدرتهای منطقهای و بدیلهای سیاسی و اقتصادی مورد نظر آمریکا و متحدین
غربی آن دلیل و هدف اصلی بوده است؟
پاسخ  :2مسالهی هستهای به طور فی نفسه و جدا از استراتژی سهم خواهانه و ستیزه
جویانهی جمهوری اسالمی ،نه فقط هیچ دلیلی برای مناقشهی طوالنی این رژیم با
بورژوازی آمریکا نبود ،که حتا سوژهای برای موضوعیت مذاکره و گفتوگوی آنها هم
نمیتوانست باشد .مجرد فعالیتهای هستهای یا حتا تولید سالح اتمی توسط یک دولت
تا جایی که به مخاطرات این پروژه برای زندگی و امنیت جان ساکنان دنیا مربوط است،
مطلقا مساله ی بورژوازی آمریکا یا بورژوازی هیچ کشور دیگری نبود و نیست .به این
فکر کنیم ،که کُل عُمر سرمایهداری در تاریخ حیات جوامع انسانی درصد بسیار ناچیزی
را تعیین میکند ،اما ابعاد جنگ افروزی ،هولوکاست آفرینی ،کشتار و انهدام زندگی بشر
توسط بورژوازی میلیونها بار از تمامی دورههای پیشین تاریخ سهمگینتر است .اضافه
کنم که عظیمترین بخش این بربریتها و جنگ افروزیها هم توسط بورژوازی آمریکا،
انگلیس ،آلمان ،فرانسه و ممالک مدعی تالش برای «صلح آمیز» ساختن پروژهی هسته-
ای جمهوری اسالمی به وقوع پیوسته است .حجم تسلیحات هستهای که همین مدعیان
مبارزه با هستهای شدن کشورها در انبارهای خود بر هم انباشتهاند ،برای تخریب صدها
بار کُل کره ی زمین کافی است .از این که بگذریم ،دولت اسراییل یکی از درندهترین
دولتهای سرمایهداری در یکی از آشوب زدهترین مناطق جهان ،عظیمترین حجم
سالحهای هستهای را در اختیار دارد .همهی این سالحها را به کمک مستقیم بورژوازی
آمریکا فراهم ساخته است و آمریکا تا همین لحظهی حاضر حدود چهل قطعنامهی
شورای امنیت سازمان ملل علیه این دولت را وتو کرده است .به این ترتیب ،هر کلمهای
دربارهی این که گویا آمریکا یا شرکای او نگران خطر برنامهی هستهای ایران برای امنیت
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ساکنان منطقه و دنیا هستند ،سوای بدترین شکل شستوشوی مغزی انسانها هیچ
چیز دیگر نیست.
به موضوع دوم پردازیم .نقش جمهوری اسالمی در آفرینش بحرانهای منطقه ،تصادمات
میان متحدین دیرینهی آمریکا با این بحران آفرینیها ،فشار کُل رُخدادها بر موقعیت
آمریکا در خاورمیانه و حوزهی خلیج ،قطعا بر پافشاری روزافزون ایاالت متحده برای
تنگتر ساختن هر چه بیشتر حلقهی محاصرهی اقتصادی ایران و مجبور ساختن
جمهوری اسالمی به آمدن در پای میز مذاکره تاثیر جدی داشته است .اما از یاد نبریم،
که حتا در این قلمرو نیز اصل تسلط طلبی جمهوری اسالمی مشکل مهم دولت آمریکا
نبوده است .رژیم شاه برای احراز هژمونی و نقش برتر در منطقه به هر کاری دست
میزد و آن چه انجام میداد ،مورد قبول امپریالیستهای آمریکایی بود .مشکل اساسی
آمریکا با جمهوری اسالمی همان است که پیشتر اشاره شد ،اما دادهها و شرایطی که
پویهی مناقشات را با همه شدت و وسعتاش به پشت میز مذکره فرا راند و به طور
خاص محاسبات آمریکا در رابطه با این مذاکرات عبارت بودند از:
اول :سرمایهداری ایران به هر حال و مستقل از وضعیت حاد بحران زدهاش ،نیرومندترین
و اثرگذارترین اقتصاد ناحیهی خلیج ،خاورمیانه و آسیای وسطی را تعیین میکند .از
ترکیه که بگذریم ،سرمایه ی اجتماعی هیچ کشور دیگر منطقه ،وزنی چنین مهم را در
چرخهی اقتصاد جهانی سرمایهداری دارا نیست.
دوم :جمهوری اسالمی در طول  37سال یکه تازی فاشیستی بیمهار ،قتل عامهای
گسترده ی مخالفین و سرکوب قهرآمیز جنبش کارگری ،موفق شده است ایران را به یک
جهنم وحشت و دهشت برای تودههای کارگر و متقابال یک حوزهی مطمئن ثبات و
امنیت انباشت برای سرمایه تبدیل کند .رژیم همزمان و در متن همین فرایند ،دولت-
مردان آمریکایی و متحدان اروپایی آنها را متقاعد ساخته است که توان چالش مشکالت
درونی خود را دارد و باید بر روی بقای آن محاسبه کنند.
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سوم :آمریکا با اعمال تحریمها و محاصرههای گستردهی بینالمللی علیه ایران به
موفقیتهای مهم و تعیین کنندهای دست یافته بود .چرخهی اقتصاد سرمایهداری ایران
در حالت فروپاشی و فلج قرار داشت .کُل جمهوری اسالمی ،از جمله خامنهای و طیف
نیروهای نظامی و «اصولگرای» حامی وی از ضعیفترین موضع آماده سازش و مذاکره
میشدند.
چهارم :هر چه آمریکا در عرصهی تحریمها و چالشهای اقتصادی ایران پیروز بود ،در
رابطه با عراق و افغانستان و سوریه و کُل منطقه ،خود را بازنده ،سردرگُم و بیچشم انداز
میدید .آثار عظیم ویرانیهای دو جنگ بر سرش سنگینی میکرد .عظیمترین قطب
امپریالیستی سرمایهی جهانی که بیش از نیم قرن در آوار ساختن فقر ،گرسنگی،
بیخانمانی ،جنگ و همهی سیه روزیهای دیگر ذاتی سرمایهداری بر تودههای کارگر
دنیا سهمگینترین نقش را ایفا نموده بود ،اینک مشکالتی را پیش روی خود میدید که
انتظارش را نمیکشید .در باتالق عوارض جنگهایی که راه انداخته بود ،هر روز بیشتر
فرو می رفت .برای جمع و جور ساختن وحوش اسالمی مخلوق سرمایه و دست پرورد
خود ،برای کنترل داعش ،القاعده ،جبهه النصره و طالبان ،برای داشتن تسلط بر چگونگی
تغذیهی این وحوش توسط متحدین منطقهای خویش ،مشکل داشت .موقعیتاش در
خاورمیانه به پایینترین سطح از سالهای بعد از جنگ امپریالیستی دوم تا آن روز
سقوط کرده بود.
پنجم :بحران آفرینی جمهوری اسالمی موقعیت متحدان آمریکا را تهدید میکرد.
شماری از ممالک عضو شورای همکاری خلیج و اتحادیهی عرب دیگر نه در کنار این
متحدان ،که علیه آنها بودند .در مورد عراق و سوریه و لبنان و یمن نیاز به گفتن
نیست .بحرین نیز شرایطی متالطم و بیثبات داشت .مصر در یک دوران برزخی متشنج
به سر میبرد و حکومت مستعجل اخوان المسلمین دلواپسی روز حاکمان سعودی را
تشدید میکرد .ترکیه با سرعت به سمت بحران اقتصادی و تالطمات سیاسی روزافزون
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داخلی میرفت .تالشهای وسیع مثلث قطر ،عربستان سعودی و ترکیه برای سرنگونی
دولت اسد ،سرکوب حزباهلل لبنان و فروپاشی شیرازهی تسلط جمهوری اسالمی در
منطقه هر روز ،بیش از روز پیش ،شکست آمیزی و ناکامی خود را ظاهر میساخت.
ششم :موقعیت فرسوده ،سردرگُم و فروماندهی بورژوازی آمریکا در منطقه ،متحدان
همیشگی این کشور در خاورمیانه را به ورطهی نگرانی و سرخوردگی میراند .اینها
همواره آمریکا را یک قطب نیرومند امپریالیستی پشتوانهی اقتدار و بقای خود میدیدند
و اینک فتور و عجز این قدرت مبنای محاسبات آنها را بر هم میریخت.
هفتم :هر دو راهبرد دیرینه و آشنای امپریالیستهای آمریکایی برای تسویه حساب با
مخالفان استراتژی استیالی آمریکا در نظم جهانی سرمایهداری دچار بن بست کامل
بود .کودتای نظامی در هیچ کجا گرهی از مشکل باز نمینمود .این مساله در مورد ایران
از همه لحاظ محال هم بود .راه اندازی یک جنگ جدید در خاورمیانه نیز نه فقط هیچ
چشم انداز پیروزی نداشت ،که تصور عوارضش برای دولتمردان آمریکا رعب و وحشت
میزاد.
مفصلبندی واقعی شرایط مستولی بر شروع پویهی مذاکرات ،موقعیت طرفین مشاجره
و نقاط ضعف و قوت بسیار مهم هر کدام را باید در شعاع تاثیر مولفههای باال کاوید .هم
بورژوازی آمریکا و هم دولت جمهوری اسالمی از یک سوی زیر فشار بدترین پاشنه
آشیلها و ضعفها بودند و از سوی دیگر برگهای بازی بسیار تعیین کنندهای را علیه
هم در دست داشتند .طبیعی است که در همین چینش قوا و تنگناها ،باز هم جمهوری
اسالمی موقعیتی از همه لحاظ آسیب پذیرتر و شکنندهتر داشت .یک نکتهی مهم دیگر
در همین جا آن بود ،که کُل این وجوه قوت و ضعف نه چالش افزونتر ،که بده و
بستانهای هر چه مقدورتر را نیاز و اجبار طرفین میساخت .جمهوری اسالمی یگانه
راه فرار از سقوط هر چه مهلکتر در ورطهی بحران اقتصادی و فروپاشی چرخهی
بازتولید سرمایه ی اجتماعی کشور را در رفتن پای میز مذاکره ،تن دادن به خواستهای
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طرف مقابل و دادن امتیاز میدید .اهمیت مساله برای بخش وسیعی از طبقهی بورژوازی
ایران و جناحی در ساختار حاکمیت رژیم اسالمی از این حد فراتر میرفت .اصالح طلبان
حکومتی و اقارب اعتدال گرای آنها که سلسله جنبانان دیرین و اصلی فاشیسم اسالمی
بورژوازی ،کاشفان قدیمی آمریکاستیزی به عنوان ساز و کار چالش مخالفان بودند،
اکنون انحالل استراتژیک سرمایهداری ایران و قدرت سیاسی سرمایه در ساختار نظم
نسخه پیچی آمریکا را دنبال مینم ودند .این جناح رژیم ،فرصت را بسیار مغتنم میشمرد
و خود را آماده مینمود تا حاصل سالیان دراز بحران آفرینیهای خود و رقبا یا کُل
جمهوری اسالمی را تا هر کجا که بتواند ،زادراه تحقق خواست خویش سازد .به این
معنی ،که سلسله جنبانان جناح حریف را متقاعد نماید که باید از برخی زیادت خواهیها
و یکه تازیهای منطقهای خود و از ادامهی جار و جنجالهای توخالی آمریکاستیزانه
دست بردارند .از منظر اینان ،آمریکاستیزی در سالهای نخست استقرار رژیم یک راهبرد
رهایی بخش کارساز بوده است؛ زیرا خطر کمونیسم و جنبش کارگری و کُل مخالفان را
از سر فاشیسم اسالمی سرمایه رفع میکرده است ،اما اینک نه فقط تاریخ مصرفاش به
سر رسیده است ،که حتا به ضد خود تبدیل شده است .دیگر نه فقط مستمسک مناسبی
برای منتسب ساختن کارگران و کمونیستها به آمریکا و نجات سرمایه از دست آنان
نیست ،که فروپاشی کامل چرخهی اقتصاد سرمایهداری را هم به دنبال آورده است.
به سوی دیگر ماجرا و انتظارات دولت آمریکا نگاه کنیم .بر پایهی محاسبات اوباما و تیم
وی ،تحریمها هر چند حلزونی و درازمدت ،جمهوری اسالمی را به موقعیتی میراند که
شمشیر بحران آفرینی را غالف مینمود!! و استراتژی سیادت ایاالت متحده در منطقهی
خلیج و آسیای میانه را به چالش نمیکشید!! اوباما ،و جناح همراهش ،دامنهی محاسبات
خود را از این حد فراتر میبردند .آنها با چینش مولفههای مختلف کنار هم نتیجه
میگرفتند ،که حتا مهندسی تغییرات جدی در ساختار رژیم اسالمی هم برایشان امکان
دارد و کلید این مهندسی را می توان پیدا کرد .در این گذر ،انجام دو کار برایشان
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اساسی میشد .اول :استراتژی مخاصمه و تقابل با راهبرد مذاکره و دیپلوماسی جایگزین
شود .دوم :بهره گیری از سالح تحریم و محاصرهی اقتصادی ،جزء الیتجزای پروسهی
مذاکرات گردد .به بیان دیگر ،جمهوری اسالمی همواره آماج تهدید تحریمها باشد .تیم
اوباما ،چشم انداز نتیجهی این «دیپلوماسی» را تا آن جا بسط میداد که تبدیل شدن
جمهوری اسالمی به یک قدرت سیاسی همپیوند با منافع آمریکا را مقدور و محتمل
میدید .در نگاه اینان ،محاصرهی اقتصادی در همان حال که چرخهی بازتولید سرمایهی
اجتماعی ایران را دچار فروپاشی میکرد ،آرایش قوای درون رژیم را هم به نفع جناح
موافق ارتباط با آمریکا بر هم می زد و جناح دیگر را زیر فشار افکار عمومی متوهم به
اصالح طلبان حکومتی قرار میداد .دولت اوباما مذاکرات هستهای را ساز و برگ کارای
پیگیری این هدفها می دید .ساز و برگ مناسبی ،که آمریکا را در فراهم سازی یک
اجماع بینالمللی برای زیر فشار قراردادن جمهوری اسالمی یاری میداد.
 -3با «برجام» ،قرار بوده است جمهوری اسالمی سرمایه چه نقش و موقعیت منطقهای
بیابد ،هم از نظر خود جمهوری اسالمی و هم از نظر آمریکا و شرکای بینالمللیاش؟ آیا
چنین نقش و موقعیتی در متن بحرانهای حاد خاورمیانه ،رقابتهای رو به تزاید قدرت-
های منطقهای مانند عربستان ،ترکیه و ...امکانپذیر و مورد قبول سایر رقبای منطقهای
و نیز اسرائیل هست؟
پاسخ  :3اگر همهی تیرهای حاکمان روز آمریکا بر هدف مینشست ،آن گاه باید
جمهوری اسالمی به رژیمی منطبق با تسلط طلبی بورژوازی آمریکا در نظم سرمایهی
جهانی و منطقهی خلیج تبدیل میشد .در چنین شرایطی ،آمریکا با اساس هژمونی
طلبی رژیم ایران در خاورمیانه و خلیج مشکلی نداشت ،اما نه فقط وقوع این احتمال،
که حتا تصور آن هم متحدان منطقهای آمریکا را دچار وحشت میکرد .واکنشی که در
طول دوره ی مذاکرات شاهدش بودیم .کمپین اعتراضی اسراییل علیه روند گفتوگوها
و چشم انداز توافق طرفین جنجال آمیز شد ،اما حجم نارضایی و احساس خطر این
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کشور در قیاس با ممالک عربی ساحل خلیج دهها بار کمتر بود .اسراییل در این گذر
متحمل ضرر نمیشد .دولت نتانیاهو این را خوب میدانست .هیاهوی مخالفت او را باید
به رقابتهای درونی میان بخشهای مختلف بورژوازی آمریکا و امتیازگیری آنها از هم
ارجاع داد .معضل اصلی را کشورهای حاشیهی خلیج داشتند .اینان بودند ،که هر میزان
هم سو شدن آمریکا با جمهوری اسالمی را خطری جدی برای آیندهی خود میدیدند.
با همهی اینها ،اوباما و دولتمردان همراهش ضمن رصد گام به گام این نارضاییها،
خود را قادر به تعدیل و حل ماجرا مییافتند .تجربهی تاریخی امپریالیستهای آمریکایی
در منطقه ،از رابطه میان رژیم شاه و ممالک عرب حاشیهی خلیج هم احتمال چالش
این معضل را در آنها تقویت میکرد .شاه نقش قدرت برتر منطقه را ایفا میکرد ،از
همهی دولتها به آمریکا نزدیکتر و برای سرمایههای آمریکایی و اروپایی قابل وثوقتر
بود .با همهی اینها ،کشورهای خلیج سوای عراق و بعدها حتا عراق ،موقعیت هژمونیک
ایران را پذیرا بودند .بورژوازی امپریالیستی ایاالت متحده این تجربه را داشت ،اما مشکل
مهم آن بود که تحوالت اقتصادی ،سیاسی و تاریخی انبوهی ،دورهی حاضر را از آن
زمان جدا میساخت .سرمایهداری عربستان سعودی در طول این چهار دهه ،رشد قابل
اعتنایی داشته است .موقعیت اقتصادی قطر و امارات با گذشته فرق کرده است .هر کدام
اینها در منطقه و در سیر رُخدادهای روز خاورمیانه به نیروهایی بازیگر تبدیل شدهاند،
که در آن زمان نبودند .تمامی این تفاوتها و مولفههای مشابه وضع آن روز و امروز را
از هم جدا میکنند ،اما به نظر میرسد که دولتمردان آمریکا ضمن جمع و تفریق کُل
این داده ها ،وجود آن ها را خطری برای محاسبات استراتژیک خود نمیدیدند .شاید
میاندیشیدند که متحدان عرب آنها در صورت تغییر رویکرد جمهوری اسالمی و
مجبور شدن این رژیم به هم سازی با نظم طراحی شده آمریکا ،سوای سازش و انقیاد
راه دیگری ندارند .به عالوه ،این را هم وارد محاسبات خود میکردند که آزمون مساله
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به همهی ریسکهای آن میارزد .یک مقایسه سادهی سرانگشتی میان موقعیت سرمایه-
داری ایران و کُل جوامع مذکور ،اهمیت قبول این ریسک را مشخص میکند .ایران بر
اساس گزارش صندوق جهانی پول ،به رغم تحمل چند دهه فشار تحریمها باز هم یکی
از بیست اقتصاد بزرگ دنیا است .هر سال ،میلیاردها دالر از اضافه ارزشهای حاصل
استثمار طبقهی کارگر را بدون مطالبهی هیچ ریالی از هیچ سرمایهدار به تاسیسات
پایهای مورد نیاز نظام سرمایهداری اختصاص میدهد .مرزهایش بر روی سرمایهها باز
است و هیچ صاحب سرمایه در آن مجبور به پرداخت هیچ ریال مالیات نمیباشد .دهها
میلیون کارگر دارد ،که حاضرند با طوالنیترین روزانههای کار به صورت شبه رایگان
برای سرمایهداران کار کنند و نرخ اضافه ارزشهای  1۲00درصدی و نرخ سودهای
طالیی نصیب صاحبان سرمایه سازند .یکی از عظیمترین تولید کنندگان انرژیهای
فسیلی است و به لحاظ ذخایر گاز خود در مرتبهی دوم دنیا قرار دارد .به لحاظ درصد
درس خواندههای دانشگاهی و شمار محققان و متخصصان یکی از باالترین نرخها را
دارد .با این که به گزارش منابع رسمی ،یازده میلیون و در عالم واقع بیش از پانزده
میلیون خاکسترنشین ،کارتون خواب ،بیخانمان و ساکن زاغهها دارد ،اما به یُمن
دیکتاتوری فاشیستی دینساالر یکی از با ثباتترین حوزههای انباشت سرمایه است.
دارای عظیمترین و سازمان یافتهترین ارتشهای منطقه و دنیا است .زرادخانههای عظیم
آکنده از موشکهای دوربردش نقل محافل بینالمللی است .صد سال کمونیسم ستیزی
و کمونیست کشی و سرکوب جنبش کارگری در کارنامهی رژیمهای شاهنشاهی و
اسالمیاش موج میزند .در حساسترین مناطق استراتژیک و جغرافیایی جهان قرار دارد.
از این توان برخوردار است ،که یکی از مهمترین آبراههای دنیا را دچار آشوب کند و
جریان انتقال سهم سنگینی از نفت منطقه به چرخهی اقتصاد سرمایهی جهانی را مختل
سازد .حضورش در بلوک بندیهای همیشگی سرمایهداری ،بر روی کفهی توازن قوای
میان قطب های مختلف تاثیر دارد و پمپاژ مستمر اضافه ارزشهای حاصل استثمار
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طبقهی کارگرش به شریان سود سرمایهی بینالمللی قابل چشم پوشی نیست .بورژوازی
آمریکا این لیست طوالنی دادهها را به نظر میآورد و قبول ریسک ماجرا را منطقی
میدید .پیشینهی کشمکشهای توام با بده و بستان هم قبول مخاطرات احتمالی را
توجیه میکرد .دولتمردان آمریکایی به خاطر میآوردند ،که جلب همپیوندی
استراتژیک جمهوری اسالمی در همهی سالهای عُمر این رژیم دستور کارشان و جزء
پیوستهی سیاست خارجیشان بوده است .به نظر میآوردند که در آستانهی شروع
مذاکرات ،چشم انداز حصول این هدف از همیشه محتملتر شده است .سالح محاصرهی
اقتصادی ،رژیم اسالمی را به چنان موقعیت مستاصلی رانده بود که چارهای سوای دادن
امتیاز نداشت .دولت اوباما این را هم میدید که سالح تحریم در هر شرایطی ،از جمله
پس از انعقاد تفاهم نامه ،باز هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد .در سوی دیگر ماجرا،
بخش وسیعی از طبقه ی بورژوازی و رژیم ایران نیز با آن چه آمریکا دنبال میکرد،
همسویی کامل نشان می دادند .سران رژیم از روزهای پیش از تسخیر قدرت سیاسی
گرفته تا تمامی دورههای حاکمیت خود نشان داده بودند که به گاه احساس احتیاج،
آمادهی معامله با آمریکا هستند و دولت اوباما پروندهی رجوع خمینی به کندی ،داد و
ستدهای سرنوشت ساز او با کارتر ،با ریگان بر سر آزادسازی گروگانها ،رسوایی ایران -
کنترا ،پیشگامی پرچمداران آمریکاستیزی برای شروع مذاکرات هستهای را در پیش
روی خود داشت .همهی اینها به دولتمردان بورژوازی آمریکا هشدار میداد ،که ریسک
نارضایی عاجل متحدان به چشم انداز همسو سازی آجل دولت اسالمی سرمایهداری
ایران میارزد.
 -4آیا تعدیل یا تقلیل و فروکشی بحرانهای حاد خاورمیانه ،حتا با توجه به نقش و
موقعیتی که قرار بوده است جمهوری اسالمی  -از منظر آمریکا و شرکای بینالمللیاش-
پس از «برجام» ایفا کند ،در شرایط بحران اقتصادی سرمایهداری جهانی ،رقابتهای
بلوکهای مختلف آن ،دولتهای جنایتکار و فاسد منطقهای و وجود انبوهی از مشکالت
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سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تلنبار شده ،ممکن است؟ اساسا «نقشهی راه» آمریکا و
متحدین غربی آن برای این منطقه چیست؟ و راهحل انسانی و رادیکال مقابل آن؟
پاسخ  :4بحرانهای حاد خاورمیانه از ژرفنای بحران زدگی ،انحطاط ،تضادهای سرکش
و غیرقابل مهار نظام سرمایهداری بیرون میآیند .نه فقط پایان یافتنی نیستند ،که
احتمال تعدیل یا فروکشی چند صباح آنها هم وجود ندارد .برای روشن شدن موضوع
باید چند شاخص مهم شرایط روز دنیای سرمایهداری به صورت اعم و وضعیت حاضر
خاورمیانه به طور اخص را کنار هم قرار دهیم.
سرمایهی جهانی به لحاظ تهاجم عوامل بروز ،تشدید و توسعهی بحرانهای اقتصادی
در حادترین و متالطمترین موقعیت تاریخی خود قرار دارد .مارکس ،سرمایهداری قرن
نوزدهم اروپا را مصداق سطحی از تکامل و تعمیق تضادهای درونی میدید ،که فقط
خرابی و فقر و دهشت میآفرید .این نظام اکنون نه فقط در اروپای غربی و آمریکا ،که
در سراسر جهان میلیونها بار غول آساتر و به همان میزان منحطتر و فاجعه آفرینتر
شده است .خیلیها از جمله شمار کثیر «مارکسیستهای» دانشگاهی بر این وضعیت
انفجاری انگشت میگذارند ،اما تمرکز کالم آنها بر روی واقعیت ذاتی فاز حاضر
گندیدگی و ویرانی آفرینی این نظام قرار نمیگیرد .مساله صرفا این نیست که شکافهای
طبقاتی تعمیق شده است؛ سکنهی کرهی زمین «یک درصدی و  99درصدی» شدهاند؛
طبیعت تخریب ،محیط زندگی بشر ناسالم یا شمار گرسنگان افزایش یافته است .سخن
اساسی آن است ،که سرمایه در بُنمایهی هستی خود وارد یک فاز تاریخی بدون بازگشت
گردیده است که اوال :سوای آفرینش لحظه لحظهی این سیه روزیها هیچ چیز دیگری
برای بشریت در ظرفیت خود ندارد و ثانیا :جبر سرمایه به تشدید وحشت و دهشتها و
ویرانیها و سیه روزیها ابعاد انفجاری پیدا کرده است .سرمایهداری دیگر در هیچ کجا
اشتغال نمیآفریند ،به جای آن فقط طول و عرض بیکارسازیها را توسعه میبخشد.
سرمایه تاریخا تحمل امکاناتی مانند بیمهی بیکاری ،بیمهی درمان یا هر گونه رفاه
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اجتماعی را از وجود خود جراحی نموده است؛ دیگر نه فقط مدرسه و بیمارستان نمی-
سازد ،که با شتاب تمام مدرسهها و مراکز درمان را با هدف حفظ نرخ سودهای مطلوب
درو میکند و تعطیل مینماید .فقر ،گرسنگی ،بیآبی ،بیبهداشتی ،تخریب محیط
زیست ،جنگ و نظایر این ها ،زاد و ولدهای انفجاری ساعت به ساعت این نظام شدهاند.
به جنبهی دیگر اوضاع روز نگاه کنیم .فقط سرمایهداری به ورطهی بازگشت ناپذیر باال
سقوط نکرده است .جنبش کارگری هم زیر فشار گُمراهه رفتنها و برهوت پیمودنهای
طوالنی در فرسودهترین و بدترین موقعیت قرار گرفته است .برایند قهری تقاطع دو روند
باال ،دنیایی است که از یک سوی میدان یکه تازی فاجعه بارترین سناریوهای بشرستیزی
سرمایه داری است و از سوی دیگر شاهد زمین گیری و فروماندگی افراطی کمونیسم لغو
کار مزدی طبقهی کارگر یا جنبش ضد بردگی مزدی واقعی این طبقه است .از دل این
شرایط ،محتملترین رُخدادها همان است که از سالها پیش تا امروز شاهد وقوع آنها
بودهایم .طغیانهای تودهای توخالی و بدفرجام فاقد بار ضد سرمایهداری یا عروج
فاشیسم بشریت بر باد ده اسالمی از سنخ القاعده ،طالبان ،داعش ،بوکوحرام ،جبهه
النصره و دهها گروه مشابه دیگر که میبینیم .پیاده نظام همهی این طغیانها ،حتا انواع
فاشیستی اسالمی یا ناسیونالیستی آنها هم تودهی کارگر عاصی است .کارگران دنیا
هستند ،که زیر شالق گرسنگی ،آوارگی و تحقیر خُرد کنندهی سرمایهداری میخواهند
خشم خود را ظاهر سازند ،اما در برهوت عجز از سازماندهی شورایی جنبش طبقاتی
خود ،راه نیافتاده ،شکار وحوش بورژوازی میگردند .دولتها و اپوزیسیونهای فاشیستی
سرمایه ،موج نارضایی آنها را مرکب قدرت و ابزار تسویه حساب خود با هم میکنند.
آتش طغیان آن ها را به جای آن که بر جان سرمایه افتد ،بر هست و نیست خود آنان
میاندازند .بخشی را جمهوری اسالمی به عنوان ابزار قدرت خود سازمان میدهد؛ شمار
کثیری را عربستان و قطر و ترکیه ارتش خود میسازند؛ و گروههای فراوانی چشم به
حمایت آمریکا و غرب میدوزند .سرمایهداری شرایط حاضر را مستمرا تولید و بازتولید
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میکند .از یک سوی با گسترش روزافزون فقر و گرسنگی و بیخانمانی و سیه روزی،
جمعیت عظیم کارگران منطقه را در آستانهی انفجار قرار میدهد و هم زمان راه هر نوع
آرایش قوا و صف آرایی طبقاتی سرمایه ستیز را بر آنها میبندد و از سوی دیگر به
دولتهای منطقه و قطبهای رقیب سرمایهداری جهانی امکان میدهد تا این انفجارها
را بالی زندگی خود کارگران کنند ،آنان را به جان هم اندازند و پیاده نظام تسویه حساب
و باج خواهی خود از همدیگر سازند .تا سرمایهداری هست و تا جنبش ضد سرمایهداری
طبقهی کارگر فاقد قدرت میدانداری است ،وضع چنین خواهد بود .تصور آرامش و
تعدیل وضع موجود خیالبافی است.
در همین راستا ،پاسخ بخش دوم سئوال هم مشخص است .خروج خاورمیانه و هر
گوشهی دنیا از شرایطی که میبینیم ،فقط یک راه دارد .راهی که در عین حال تنها
طریق انسانی پایان ماجرا است .فقط جنبش کارگری کشورهای منطقه و جهان است،
که میتواند این وضعیت را به گونهای بنیادی به چالش بکشد .به هر میزان که این
جنبش شکل گیرد ،ابراز وجود کند و آمادهی اعمال قدرت شود ،به همان میزان اوضاع
منطقه روند بهبود خواهد پیمود .امروز خیلیها طرح موضوع به این صورت را ریشخند
میکنند .حتا بسیاری از کارگران هم آن را خیالبافی میبینند .اما همهی اینها خوب
است چند نکته را دقت کنند .اوال :تاریج تکامل جوامع انسانی نوع این ریشخندها را
زیر چرخ ارابهی خود له کرده و مایهی ریشخند قرار داده است .ثانیا :آن چه خیالبافی
یا رویاپردازی است ،نه چشم دوختن به عروج جنبش ضد سرمایداری طبقهی کارگر،
که انتظار برقراری آرامش و امنیت و بهبود اوضاع در غیاب میدانداری این جنبش است.
ثالثا :و این از همه مهمتر است .کسانی که سخن گفتن از خیزش آگاه شورایی تودهی
کارگر در همین منطقه را به تمسخر میگیرند یا خیالبافی میدانند ،از تاریخ و از روایت
ماتریالیستی و مارکسی تاریخ چیزی نمیدانند .بحث بر سر این نیست ،که چنان
جنبشی االن در حال شکل گیری است و این جا یا آن جا رُخسارهی عروج خود را ظاهر
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ساخته است .سخن آنست ،که تمامی مایهها و پایهها و زمینههای مادی این عروج در
قعر همین جهنم گندیدهی حی و حاضر سرمایهداری ،از جمله در خاورمیانه ،به اندازهی
کافی وجود دارد .تودههای کارگر در همهی جوامع منطقه در حال اعتراض و مبارزهاند
و دامنهی این اعتراضات و ستیزها هر روز گستردهتر میگردد.
در خاورمیانه ،سه جنبش کارگری دارای پیشینهی تاریخی طوالنی و بعضا صد ساله
حضور دارند .طبقهی کارگر این سه کشور ،ایران ،مصر و ترکیه ،به عالوهی کارگران
همهی ممالک دیگر منطقه ،در طول هر ماه دهها اعتصاب و اعتراض راه میاندازند .این
بخش از جهان سرمایهداری مثل همهی بخشهای دیگر آن با کمبود شورش و مبارزه
و جنب و جوشهای وسیع کارگری مواجه نیست .فاجعه آنست ،که همهی این جنگ و
جدالها راه واقعی خود را نمیروند ،استخوان بندی طبقاتی ،شورایی و ضد سرمایهداری
خود را پیدا نمیکنند .تودهی کارگر همه جا در میدان است .فعالین اندرونی اثرگذار
آنها هستند که باید به جای آویزان سازی خود به این و آن حزب یا سندیکا و اتحادیه،
راه کمک به سازمانیابی شورایی سرمایه ستیز جنبش طبقهی خود را پیش گیرند .این
کار رویا نیست و رسم مبارزهی طبقاتی است ،که این گونه فعاالن و تاثیرگذاران را
میپرورد و از دامان خود متولد میسازد.
 -5در صحنهی داخلی ایران چطور؟ گفته میشد «برجام» ،گشایش اقتصادی میآورد،
وضعیت کسب و کار بهتر میشود و توده ی مردم از معیشت بهتری برخوردار خواهند
شد؟ آیا اساسا چنین امری در متن شرایط بحران اقتصادی جمهوری اسالمی ،و ارتشا
و فساد گسترده ،مقدور هست؟ تجربهی همین چند ماههی اخیر از نظر شما موید چه
نکاتی است؟
پاسخ  :5اول چند جملهای دربارهی مه آلودگیهای متراکم محیط بر سرنوشت
«برجام» بگویم .آن چه زیر این نام انجام یافته است ،از هیچ تضمینی برای اجرای عملی
توسط هیچ کدام از طرفین مشاجره برخوردار نیست .نه جمهوری اسالمی حداقل انسجام
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الزم برای ادغام در نظم نسخه پیچی آمریکا را دارا است و نه بورژوازی آمریکا آمادهی
مماشات استراتژیک با تداوم بحران آفرینیها و زیادت خواهی رژیم ایران است .برجام
برایند وقوع تغییر در رویکرد رژیمهای دو کشور نبوده و نمیباشد .چنین چیزی اتفاق
نیافتاده است .برجام نه از درون این گونه تغییرات ،که از زهدان تنگتاها ،بن بستها و
نیازه ای اضطراری دو سوی مناقشه سر بیرون آورده است .آمریکا برجام را صرفا دستاورد
یک دوره ی معین تالش برای مجبور ساختن جمهوری اسالمی به عقب نشینی از
انتظاراتش و تن دادن به سیاستهای منطقهای خود میبیند .رژیم ایران هم تفاهم
نامهی مذکور را فقط یافتن منفذی برای چالش فروپاشی شیرازهی اقتصاد سرمایهداری
در نظر میآورد .اولی مصمم است ،که پروسهی فشار خود را تا هر کجا که برایش مقدور
و سودآور است ،ادامه دهد و برای این کار ،همهی اهرمهای الزم را در اختیار دارد .بر
خالف پارهای تصورها ،برجام نه فقط این اهرمها و حربهها را از دست دولت آمریکا
نگرفته است ،که حتا کارایی آنها را تقلیل هم نداده است .آن چه در طول همین یک
سال جریان داشته است ،بهترین شاهد این مدعاست .خیل سرمایهداران ،صاحبان
تراستها و هیاتهای کارشناسی آنها راهی کنفرانسها ،سمینارها و فورومهای بررسی
چشم انداز سرمایه گذاری در ایران شدهاند؛ دولتها و هیاتها به ایران سفر کردهاند؛
میزبان همتایان ایرانی خود بودهاند؛ گفتوگوی انعقاد قراردادها داغ گردیده است ،اما
تکلیف هیچ چیز مشخص نشده است .آن چه بیشتر از همه بر سر زبانهاست ،اخبار
موانع سر راه این قراردادها و عملی شدن آنهاست .در این زمینه میتوان به تفصیل
بحث کرد و ابعاد موانع را توضیح داد ،اما این کار ضرورت بحث حاضر نیست .به سوی
دیگر جدال نگاه کنیم .جمهوری اسالمی نیز به رغم تشتت درونی خود ،تا جایی که به
برایند توازن قوای جناحها یا فرایند رسمی و عملی رویکرد جاری رژیم مربوط میشود،
حداقل در پهنهی نقش بازیهای منطقهای خود ،کم یا بیش همان راه گذشته را دنبال
میکند .مشاجرات با بُنمایه ی سابق تداوم دارد .آن چه برجام پدید آورده است ،نه
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تعطیل یا حتا تعدیل برنامه ریزی شده و با ثبات مناقشات ،بلکه آمیختن آن به مذاکره
و بده و بستان است .هر یک از طرفین تمامی توان خود را برای عقب راندن بیشتر
دیگری و پیش بردن اهداف خود به کار میگیرد ،اما فقط تحریم و توطئه علیه هم
نمیکنند .با کارت هایی که در دست دارند و توان چانه زنی خود پشت میز مذاکره هم
حاضر میگردند و بده و بستان مینمایند.
آن چه برجام به بار آورده ،این است و این سطح از کاهش مناقشات و قبول داد و ستد
و امضای تفاهم نامه یا الغای تحریم و تعدیل محاصرهی اقتصادی خواب و خیالهای
طالیی بخشی از بورژوازی ایران و نمایندگان دولتی آنها یا جناحی از جمهوری اسالمی
را جامهی عمل نمیپوشاند .سرازیری سیل آسای سرمایهها به حوزهی انباشت داخلی،
بازسازی سریع اقتصاد فروپاشیدهی سرمایهداری ،رونق تولید و تجارت ،تاسیس
گستردهی کارخانهها و بنگاهها ،مدرنیزاسیون صنایع و افزایش خیره کنندهی بارآوری
کار اجتماعی ،قدرت رقابت روزافزون و نوع اینها ،مسلما از سر و کول بورژوازی ایران
باال نخواهد رفت و بعضا در انبار رویاهای این طبقه طعمهی موریانهها خواهد شد.
نکته ی باال با همه موضوعیتی که در رابطه با پاسخ سئوال حاضر دارد ،اصال مورد تاکید
من نمیباشد و جای مهمی را در این جواب اشغال نمیکند .اساس پاسخ این است ،که
فرض کنیم تمامی احالم شیرین و رویاهای طالیی بورژوازی یا نیروها و محافل متوهم
به دولتمردان این طبقه به تمام و کمال محقق گردند .فرض کنیم ،که همهی رودهای
خشک شدهی ایران پُر آب و همهی آبهای این رودخانهها و دریاها و دریاچهها ،به
عالوهی کوههای سر به فلک کشیده ،همه و همه سرمایه شوند .دهها برابر این مقدار هم
سرمایههای خارجی راهی ایران گردند .فرضها را توسعه دهیم ،مثال فرایند
مدرنیزاسیون صنایع ،به کارگیری دستاوردهای عالی تکنیک و دانش بشری ،درجهی
مهارت و تخصص نیروی کار و در یک کالم سطح بارآوری کار اجتماعی هم تا عرش
پیش تازد .همهی این فرض های محال را ممکن تلقی کنیم و قبول نماییم ،که کُل
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رویاها و وعدههای بورژوازی به خودش و به متوهمین خودش یک به یک واقعیت یابند.
حتا در صورت تحقق تمامی این خیاالت هیچ تقلیلی در شمار عظیم بیکاران رُخ نخواهد
داد؛ از کوه فقر و فالکت کارگران چیزی کم نخواهد شد؛ جمعیت کثیر کارگران زاغه
نشین پیرامون شهرها ،که رژیم یازده میلیون آنها را اعتراف کرده است ،رو به کاهش
نخواهد رفت؛ در وضعیت دارو و درمان و آموزش کارگران هیچ بهبودی اتفاق نمیافتد؛
شمار کودکان و بزرگساالن کارگر کارتون خواب اگر زیاد نشود ،کم نمیگردد .رشد
سرطانی اعتیاد ،فحشا و فساد ادامه خواهد یافت؛ شمار کودکان کار نه کاهش که افزایش
مییابد؛ اینها شعار نیست ،غیب گویی نیست ،ادعای توخالی نیست .دوران اشتغال
زایی سرمایه به شیوهی سابق برای همیشه به پایان رسیده است .انباشت سرمایه اگر
هم در جایی چند کارگر مزدی جدید به کار گیرد ،این کارگر یا یک کودک شش تا ده
ساله ی فیلیپینی ،ویتنامی ،هندی مجبور به تحمل روزانه کار دوازده ساعته ،بدون
داشتن حق رفتن توالت و وقت نهار خواهد بود و یا وضع زنان بنگالی را خواهد داشت،
که در کومهی تاریک و نمور خود سیل اضافه ارزشها را به چرخهی سود سرمایه جهانی
پمپاژ میکنند .کالنترین انباشتها در غالب قلمروهای کار و تولید و در بیشتر مناطق
جهان نه اشتغال آور ،که بانی بیکاریها و بیکار سازیها است .دورانی که هر مقدار
انباشت تازهی سرمایه بر شمار کارگران شاغل میافزود ،تاریخا سپری گردیده است .در
همین راستا ،پیش ریز سیل آسای سرمایههای خارجی و داخلی هیچ افزایش دست-
مزدی برای هیچ تعداد کارگر به دنبال نخواهد آورد .بیش از یک میلیارد کارگر بیکار در
شش گوشهی جهان در جستوجوی یافتن جایی برای فروش نیروی کار خود حتا در
بدترین شرایط و با کمترین دستمزدها هستند .در همین جهنم سرمایهداری ایران ،بالغ
بر  30درصد نیروی کار درس خواندهی دانشگاهی بیکارند و چشم اندازی برای یافتن
کار ندارند .در چنین وضعی هیچ سرمایهداری زیر فشار نیاز به نیروی کار نیست تا
بخواهد به خاطر رفع این نیاز ،حاضر به تحمل دستمزدهای بیشتر گردد .باید سرمایه
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را در فاز کنونی توسعه اش با نگاه مارکس کاوید تا به روشنی دریابیم ،که نجومیترین
اقالم سرمایه گذاریها در شرایط موجود دنیای سرمایهداری ،در هیچ کجا ،هیچ کمکی
به کاهش فقر و بیکاری و بیخانمانی و بیبهداشتی و اعتیاد و فحشا و سایر سیه روزی-
های تودهی کارگر نمیتواند بنماید .در این میان ،فقط عوامفریبان و شیادان رسمی
سرمایه یا شستوشوی مغزی شدگان چپنمای شیفتهی سرمایهداری هستند که
بیوقفه از معجزات انباشت بیشتر در گشایش مشکالت زندگی کارگران و درمان همهی
رنجهای آنان میگویند .این جماعت از مرتضی محیط مائوییست تا فریدون خاوند مخزن
نفرت به کمونیسم ،همهی حرفشان این است که کُل دردهای کارگران از کمبود
توسعهی کاپیتالیسم!! ،رشد صنعتی ناکافی!! ،نامتوازنی بخش صنعت و تجارت سرمایه-
داری!! و موقعیت ضعیف بورژوازی صنعتی میزاید!! اگر این تنگناها رفع شود ،هیچ
کارگر بیکاری پیدا نخواهد شد!! ،دستمزدها فوران خواهند کرد!! ،همه شاغل میشوند!!،
طومار اعتیاد و فحشا و فقر هم درهم میپیچد!! ،احساس شرم از گفتن این حرفها
نیازمند هیچ دانش چندانی نیست .محتاج خواندن دقیق متون نقد اقتصاد سیاسی
مارکس هم نمیباشد .کافی است فقط واقعیتهای سرکش پیرامون خویش را عامدانه
و بشرستیزانه وارونه نبینیم و نکنیم .نرخ بیکاری آشکار هیچ کشور اروپای غربی از جمله
آلمان ،بزرگترین قطب صنعتی قاره ،کمتر از ده درصد نیست .اگر دولت این کشور از
نیاز به یک میلیون نیروی کار در آینده میگوید ،این سخن نافی وجود بیکاری انبوه
نمی باشد .بورژوازی به این یک میلیون نیاز دارد تا از این طریق فشار را بر نیروی کار
شاغل جامعه به حداکثر برساند و سطح مزدها و معیشت طبقهی کارگر را تا هر کجا که
امکان دارد ،دچار تنزل سازد .بحث فقط بر سر گسترش بیکاری و کاهش دستمزدهای
واقعی نیست .در طول سه دههی اخیر ،امکانات آموزش و دار و درمان و نگهداری از
سالمندان و معلوالن در صنعتیترین قطبهای سرمایهی جهانی ،آماج قتل عام بوده
است .در این دوره 30 ،درصد مدارس سوئد تعطیل شده و شمار دانش آموزان کالسها
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از بیست نفر به سی و پنج نفر افزایش یافته است؛ تعداد تختهای بیمارستانی حداقل
 30درصد کاهش یافته است؛ و همهی امکانات رفاهی و اجتماعی دیگر دستخوش
همین میزان سالخی شده است .سوال پیش روی اقتصاددانان ایرانی صاحب کرسی در
دانشگاههای فرانسه و آمریکا و جاهای دیگر آنست ،که این همه بیکاری ،تنزل دستمزد
واقعی و برچیدن امکانات رفاهی در عظیمترین قطبهای صنعتی جهان از کمبود
توسعهی سرمایهداری!! ،رشد ناکافی صنعت!! و نامتوازنی بخشهای صنعت و تجارت
میزاید!! بسیار شرمآور است ،که افراد شاهد روند روز اوضاع این کشورها باشند و مدام
مثل موجودات نبش قبر شده از گورستانهای کهنهی تاریخ در گوش کارگران بخوانند
که سرازیری سیل سرمایهها به ایران ،دردهای کارگران را دوا خواهد کرد!!!
 -6در طول مذاکرات جمهوری اسالمی با گروه  ،5+1به نظر میآمد هر دو جناح اصلی
سرمایه در حاکمیت جمهوری اسالمی همگام و همراه هستند .چرایی این همگامی و
هم راهی خود یک سوال است؟ و سوال دیگر این که ،چرا پس از «برجام» ،مناقشات
بین این دو جناح تشدید شده است؟
پاسخ  :6سرمایه به مفهوم عام و در منظور مشخص ما در این جا ،سرمایهی جهانی،
بدون خفقان ،حمام خون وحشت آفرینی ،زندان و شکنجه علیه طبقهی کارگر ،حتا
علیه برخی محافل اپوزیسیون درون طبقهی بورژوازی ،قادر به تامین بقای خود و
تضمین نرخ اضافه ارزشهای طالیی نمیباشد .اگر در این یا آن گوشهی دنیای موجود،
کارگر معترض به گرسنگی و سالخی امکانات درمان خود شالق نمیخورد ،دو دلیل
بیشتر ندارد .اول این که جنبش طبقه اش ،روزی ،روزگاری بورژوازی را دچار چنان
وحشتی ساخته است که عقب نشینی در مقابل جنبش کارگری را الزمهی بقای سرمایه-
داری دیده است .دوم ،سهم بورژوازی جامعه از کُل اضافه ارزشهای تولید شده توسط
طبقهی کارگر جهانی این امکان را به وی میداده است که بدون توسل اجباری به قتل
عام توده های کارگر ،تاکتیک عقب نشینی اضطراری را به اجرا بگذارد .هر گونه تعمیم

منتخب مقاالت :جلد دوم

211

دادن وضعیت این بخش دنیای سرمایهداری به کُل این نظام در جهان ،از یک سوی
فروماندگی از شناخت این شیوهی تولید است و از سوی دیگر اوج عوامفریبی و دروغ
پردازی نمایندگان بورژوازی را به نمایش میگذارد .سرمایه در کلیت تاریخی و جهانی
خود ،قادر به هیچ میزان فاصله گیری از دیکتاتوری ،بربریت و حمام خون نمیباشد .اگر
این راهکارها در جاهایی برای دورهای جای خود را به دموکراسی و «حکومت قانون» و
«مدنیت» و حداقل رفاه یا امکانات معیشتی کارگران دادهاند ،باید رواج گستردهتر و
وحشیانهتر آنها در حوزههای دیگر این نظام را به عنوان پشتوانهی ضروری این واقعه
دید .این امر به نوبه ی خود نوعی تقسیم کار غیررسمی نانوشته را وارد پروسهی عام
تقسیم کار درونی سرمایه میسازد .بخشهای مختلف طبقهی سرمایهدار ،در جهان و
در هر کشور سرمایهداری ،نسخهی واحدی برای نظم تولیدی و سیاسی و حقوقی
سرمایهداری ندارند .در حالی که احزاب و گروهها و باندهایی بر سرکوب هر چه قهرآمیزتر
و سبعانهتر جنبش کارگری اصرار میورزند ،محافلی هم از دموکراسی و نظم و حداقل
آزادیهای سیاسی و حقوق سندیکالیستی میگویند .آن چه اساسی است ،این است که
در وجود سرمایه به معنای عام ،از جمله معنای جهانی آن ،همهی اینها مکمل هم-
دیگرند .آوای حریرگون دموکراسی در یک نقطه با صدای وحشت و دهشتزای شالق
خوردن کارگران در نقطهای دیگر به هم آمیخته است.
در سرمایه داری ایران هم تاریخا بخشی از بورژوازی خود را مدعی تمایل به دموکراسی
و جامعهی مدنی و نوع اینها معرفی کرده است .ویژگی این بخش آنست ،که ستارهی
رسالتش فقط در روزهای حاد بحران ،بروز خطر حتمی فروپاشی اقتصاد سرمایهداری،
و ظهور طالیگان شورشهای وسیع تودهای طلوع میکند .اشتباه نشود ،بحث توطئه در
کار نیست .سخن از یک تقسیم کار ذاتی است .نمایندگان این جناح میآیند ،نه از این
جهت که هیچ راهکار متفاوتی برای چالش بحران دارند ،بلکه فقط از این لحاظ که
کارایی بیش تری در فریب کارگران ،وارونه بافی ،جلوگیری از طغیان تودههای عاصی و
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خریدن فرصت برای کُل نظام دارند .تاریخ صد سال اخیر ایران شاهد میدان آمدن گاه
و بیگاه این جماعت بوده است .آخرین بارش همین برههی زمانی موجود است .یک
نکته را فراموش نکنیم ،این دار و دستهی بورژوازی هر چه از گذشته به سوی حال
شتافته است ،از تفاوتهای خود با رقبا و شرکای طبقاتی کاسته است و پروسهی انحالل
در آن ها را پیموده است .توفان دیرپای بحران سرمایه و فشار سرکش تحریمها و
محاصرهی اقتصادی و فروپاشی چرخهی بازتولید سرمایهی اجتماعی ،در سه سال پیش
کُل بورژوازی را به ورطهی استیصال راند .در دل این وضعیت ،شاسی تقسیم کار
نانوشتهی درون بورژوازی فعال شد و اجماع کُل طبقه بر سر نقش بازی اعتدالیون را در
پی آورد .ماه عسل این اجماع ،دوران مذاکرات هستهای بود .موضوعی که به اندازهی
کافی روشن است و نیازمند توضیح نمیباشد .از یاد نبریم ،که ماموریت این جماعت
همیشه مُهر شرایط بر جبین دارد .وقتی که وضعیت بانی عروج آنها تغییر میکند ،باید
زمین خدمت ببوسند و بساط زحمت جمع کنند .همیشه چنین بوده است و این بار هم
قرار نانوشتهی سرمایه همین است و به همین دلیل هم از فردای ختم مذاکرات،
مشاجرات درون ساختار حاکمیت شروع به حدت کرد .همهی شواهد روز و کُل تجارب
تاریخی میگویند ،که در ماههای آتی شاهد روند تشدید مناقشات خواهیم بود .اما یک
ویژگی این دورهی خدمت اعتدالیون را نمیتوان نادیده گرفت .کامال روشن است که از
منظر جناح مسلطتر قدرت سیاسی ،تیم روحانی وظیفهی خود را که انجام مذاکرات
هستهای و کاهش تحریمها بوده است ،به فرجام رسانده و باید بساط خود را جمع کند،
اما کوه معضالت آوار بر سر رژیم و سرمایهی اجتماعی ایران با همهی سنگینی و ویرانی
زایی خود پا برجاست .فرجام کار تحریمها هنوز هیچ معلوم نیست .نیاز به مذاکرات
همچنان باقی است .اقتصاد فروپاشیدهی سرمایهداری فاقد هر گونه چشم انداز بازسازی
است .شرایط زندگی کارگران در طول این سه سال با شدت و سرعت بسیار بیشتر،
روند وخامت پیموده است و دامنهی اعتراضات و مبارزات تودههای کارگر گسترش
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چشمگیر داشته است .در همین راستا ،نیاز رژیم به همآمیزی کشتار و سرکوب فیزیکی
با توهم آفرینی و شستوشوی مغزی تودههای ناراضی همچنان باال و بیش از حد است.
جمهوری اسالمی به همهی این دالیل نیازمند طوالنی کردن دورهی ماموریت این جناح
خود میباشد .همین امر ،دار و دستهی روحانی را هم جسارت داده است که مترصد
ادامهی نقش بازیهای خود باشند.
 -7چه تفاوت هایی در برنامه و استراتژی سیاسی و اقتصادی این دو جناح را از هم
متفاوت میکند؟ روند کنونی تشدید مناقشات میان آنها کدام سمت و سو را اتخاذ
خواهد کرد و تاثیر آن بر اوضاع سیاسی جاری ،صف بندیهای درون بورژوازی و موقعیت
جمهوری اسالمی سرمایه چه خواهد بود؟
پاسخ  :7وقتی از تفاوت استراتژی ،سیاست و راهکارهای رایج بخشهای مختلف
بورژوازی چه در ایران و چه در هر کجای دیگر دنیا صحبت میکنیم ،یک نکته را باید
در نظر داشت .عمیقترین تمایزات این جناحها و دار و دستهها به سادگی قابل تبدیل
به هم و جایگزینی همدیگر هستند .این حکم فقط در مورد جمهوری اسالمی صادق
نیست .در پُر آوازهترین دموکراسیها هم مصداق کامل دارد .در هر کجای اروپای غربی
و شمالی ،به محض این که کمترین خطری متوجه چرخهی بازتولید سرمایهی اجتماعی
گردد ،احزاب سوسیال دموکرات  -نه کمتر از راستترین جریانات بورژوازی  -در خانهی
این احزاب را دق الباب میکنند تا از طریق سالخی هر چه وحشیانهتر امکانات معیشتی
و رفاهی کارگران ،راهی برای رفع خطر از سر سرمایه جستوجو نمایند .در چنین
مواقعی ،حرص و ولع احزاب چپ بورژوازی برای قربانی ساختن تودههای کارگر در
آستان ماندگاری سرمایهداری هیچ کمتر از احزاب راست این طبقه نمیباشد .این نیز
گفتنی است ،که همین تمایزات صوری و سیال و سرمایه مدار این احزاب در طول
دههای اخیر ،همراه با پروسهی تعمیق و تشدید و سرکشی روزافزون تضادهای ذاتی
سرمایهداری ،مستمرا روند اُفت پیموده است و در آینده بیشتر خواهد پیمود .امروز

214

پسا«برجام» و چشمانداز مبارزهی طبقاتی در ایران

تمایزات میان احزاب سوسیال دموکرات و محافظه کار در اروپای غربی را باید با مدرن-
ترین تلسکوپها ردیابی کرد.
با تاکید بر این نکته ،به جمهوری اسالمی و تمایزات میان جناحهای مختلف درون آن
بازگردیم .قبال گفتیم ،که احزاب و بخشهای مختلف طبقهی سرمایهدار نسخه پیچی-
های متفاوتی برای نظم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این نظام دارند .بخشی از
بورژوازی ایران تاریخا اسیر این توهم بوده است ،که گویا در جهنم سرمایهداری ایران
این امکان را دارد که در مقابل موج خشم تودههای کارگر ،به شیوهی همتایان اروپای
غربی خود دست به برخی عقب نشینیها بزند .به طور مثال ،چیزی زیر نام «حق
اعتصاب»« ،آزادی اجتماعات» ،حزب سازی و تشکیل سندیکا یا اتحادیه را به رسمیت
بشناسد .این بحث به گذشتههای دور مربوط است و ارتباط چندانی با جمهوری اسالمی
پیدا نمیکند .بعد از حادثهی مشروطه ،عدهای از نمایندگان بورژوازی چنان عقیدهای
داشتند .کسانی مانند دهخدا ،صور اسرافیل ،مستوفی الممالک و برخی محافل لیبرال
مخالف رضاخان از آن جمله بودند .این گرایش در فاصلهی میان شهریور  13۲0تا
کودتای  ،133۲در وجود جریانات تشکیل دهندهی جبههی ملی ،تا سطح حضور در
قدرت سیاسی پیش رفت ،اما حتا در شرایط احراز این موقعیت و خزیدن به درون
ماشین دولتی سرمایه ،قادر به هیچ مماشاتی با جنبش کارگری در هیچ کدام از زمینه-
های مذکور نشد .اشتباه بزرگی است اگر میتینگها و تظاهرات خیابانی ،انتشار تعداد
کثیر روزنامهها ،فعالیت گسترده ی احزاب ،رواج سندیکاسازی و مانند اینها در دورهی
مصدق را نشانهی کمترین تفاهم دولت وقت با این رویدادها پنداریم .جنبش کارگری
و دهقانی آن روز ،به رغم سرگردانی در برهوت اطاعت از حزب «توده» در نقطه نقطهی
کشور ،وارد میدان کارزار بود .دولت مصدق زیر فشار تشتت انفجارآمیز ساختار قدرت
سیاسی ،قادر به سرکوب این مبارزات نبود .در چنین شرایطی ،کارگران اعتصاب می-
کردند؛ تظاهرات وسیع خیابانی راه میانداختند و سندیکا تشکیل میدادند .این را هم
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فراموش نکنیم که در همین دورهی نخست وزیری مصدق ،شمار یورشهای وحشیانهی
قوای سرکوب به اعتصابات کارگری و ابعاد قتل عام تودهی کارگر توسط رژیم نه فقط
از دورههای قبل و بعد کمتر نبود ،که فزونی هم داشت .همهی اینها مربوط به گذشتهی
این بخش بورژوازی است .زمانی که به الییسم میآویخت ،از مدنیت میگفت،
سکوالریسم را میستود و خود را پشت نقاب آن چه بورژوازی «حقوق انسانی» مینامد،
پنهان میکرد .در دورهی جمهوری اسالمی ،گروههای میراثدار این گرایش بعضا مانند
نهضت آزادی به دالل قدرت والیت مطلقهی فقیه تبدیل شدند و شریک یکی از درنده-
ترین رژیمهای دینی تاریخ سرمایهداری گردیدند؛ بعضا به جرگهی بیتاثیرترین محافل
اپوزیسیون پیوستند و تحقق رویاهای خویش را به اصالح طلبان حکومتی واگذار نمودند.
در شرایط روز جامعهی ایران ،سخن از تمایز استراتژی و سیاست جناحهای مختلف
درون ساختار قدرت سیاسی سرمایهداری تا حد زیادی کاریکاتورسازی است .کُل افراد
و محافلی که جار و جنجال دوم خرداد را راه انداختند و بساط اصالح طلبی پهن کردند،
همگی از بیشرمترین چهرههای فاشیسم دینی بورژوازی بودند؛ در فرایند معماری و
تاسیس جمهوری اسالمی بیشترین رُل را داشتند؛ از سازماندهندگان بدترین یورش-
های فاشیستی علیه کارگران و کمونیستها در جریان تظاهرات خیابانی ماههای پیش
از قیام بهمن بودند؛ در برپایی کمیتهها ،سپاه پاسداران ،بسیج ،سازمان اطالعات
جمهوری اسالمی و کلیهی نهادهای اعمال قهر فاشیستی سرمایه ،کلیدیترین رُل را
بازی میکردند؛ در کشتارهای وحشیانهی دههی شصت ،عظیمترین سهم را داشتند ،در
صدر زندانبانان بودند؛ هولوکاست سال  67با مشارکت کامل آنها رُخ داد؛ انجمنهای
اسالمی کارخانهها و دانشگاهها و مدارس را اینها تاسیس نمودند؛ رُعب و وحشت
پلیسی ماهها و سالهای بعد از خرداد شصت را همین جماعت مدیریت کردند .اصالح
طلبان حکومتی چنین کارنامهی ننگینی داشتند .با همین کارنامهی کثیف فاشیستی،
مایهی بقا و قوام رژیم درنده ی اسالمی بورژوازی شدند و پس از این که همهی درندگیها
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و توحش های مورد نیاز استقرار و دوام رژیم را انجام دادند ،پس از آن که دهها میلیون
نفوس تودههای کارگر را به روز سیاه نشاندند ،پس از قتل عام چند هزار ،چند هزار برای
تضمین حاکمیت فاشیسم دینی سرمایه ،فریاد جامعهی مدنی و اصالح طلبی سر دادند.
آنها زمانی علم و کتل اصالحات راه انداختند ،که شعلههای خشم و قهر تودههای عاصی
و ناراضی هر روز مشتعلتر میشد .جامعهی مدنی و گفتوگوی تمدنها و اصالحات
پردازی آنها قرار بود پشتوانهی ایفای همان نقشی باشد ،که پیشتر با حمام خونها و
توحشهای دههی شصت انجام داده بودند .جناح اصالح طلب درون جمهوری اسالمی
این بود و اکنون حتا همان دوم خردادیها نیز جای خود را به کلیدیترین مهرههای
شبکه ی اختاپوسی رژیم ،به عناصری از نوع رفسنجانی و روحانی داده است .راستش اگر
بنا باشد سخن از تفاوت جناحها و استراتزی و سیاست متمایز آنها گوییم ،شاید بتوان
این تفاوتها را چنین توصیف کرد.
اصالح طلبان و عقبهی اعتدال گرای آنها خواستار پوشاندن لباس قانون ،حقوق و
مدنیت بر تمامی بربریتها ،سرکوب ،کشتار و وحشت آفرینی سیستماتیک سرمایه علیه
طبقهی کارگر و جنبش کارگری میباشند .بر استفاده از ارتجاع اسالمی برای سالخی
فکری و فیزیکی تودههای کارگر و تضمین بقای سرمایهداری اصرار دارند ،اما راه درست
بهره گیری از این سالح را در مدرنیزاسیون کاریکاتوری آن میبینند .خواهان مشارکت
بخش های مختلف ارتجاع هار بورژوازی در ساختار قدرت سیاسی و توزیع «متعادل»
اضافه ارزشها و سرمایهها و موقعیتها میان اقشار مختلف این طبقه میباشند .دست-
یابی سرمایه داری ایران به دانش و تکنیک و بارآوری باالی کار اجتماعی ،قدرت رقابت
افزونتر و نهایتا سهم انبوهتر در اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقهی کارگر بین-
المللی را در گرو آویختن به بورژوازی غرب و توسعهی روابط اقتصادی و سیاسی و
دیپلوماتیک با دولتهای غربی میدانند .پایبند اجرای هر چه وحشیانهتر سیاستهای
نولیبرالی صندوق جهانی پول و موسسات مالی بینالمللی علیه کارگران هستند .از آن
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جا که بیشتر نقش اپوزیسیون درونی حاکمیت را دارند ،بسیار بیشتر از جناح رقیب
قادر به عوامفریبی و توهم آفرینی و سوار شدن بر موج نارضایی تودههای عاصی می-
باشند .جناح دوم ،یا مافیای موسوم به اصولگرا ،نیاز چندانی به آرایش قانونی ،مدنی و
حقوقی بربریتها یا کشتارها و توحشهای خود علیه کارگران نمیبیند ،همه را یک جا
لباس شریعت تن میکند و اجرای احکام اسالمی میخواند .تمایلی به شریک کردن
رقبای طبقاتی در سهام قدرت و سود و سرمایهها هم نشان نمیدهد و برای اختصاص
همهی سهام به خود ،دست به کار هر جنایتی حتا علیه اقارب طبقاتی خود نیز میگردد.
مگر در موارد ضروری ،نیازی به مماشات سیستماتیک با آمریکا احساس نمیکند .به
جای این کار ،دست به بحران آفرینی و کارشکنی و دخالتهای سازمان یافته در اوضاع
داخلی کشورها میزند ،تا از این طریق به جستوجوی حصول سهم افزونتر در ساختار
قدرت سرمایهی جهانی پردازد.
 -8وضعیت طبقهی کارگر در این میان چگونه است؟ حتا اگر گشایش اقتصادی با
«برجام» امکانپذیر باشد ،این جز با استثمار شدیدتر طبقهی کارگر و کاربرد اختناق
خونینتر در محلهای کار و زندگی طبقه ممکن نیست؛ در غیر این صورت هم دایرهی
بیکاری ،فقر و فالکت ،گرسنگی و آوارگی ،طبقه همچنان وسیعتر و عمیقتر خواهد
شد .چه باید کرد؟
پاسخ  :8تاریخ تکامل جوامع انسانی به طور کُلی و تاریخ جنبش کارگری جهانی به
صورت اخص در بند بند خود بانگ میزند ،که هیچ استثمار شونده و حکومت شوندهای
در هیچ کجای جهان و تاریخ ،بدون مبارزه و اعمال قدرت کافی علیه طبقات استثمارگر
و حاکم ،هیچ چیز به دست نیاورده است و به هیچ بهبودی در زندگی خویش دست
نیافته است .این در زمرهی یقینیترین و مبرهنترین حقایق تاریخ زندگی بشر است .در
لحظه حاضر نیز نه سطح معیشت بیش از حد نازل طبقهی کارگر ایران و نه حتا سیه
روزیهای معیشتی به مراتب وخیمتر کارگران سومالی و سودان و سیرالئون ،هیچ ربطی
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به کمبود انکشاف سرمایهداری و انباشت نامکفی حوزههای صنعت سرمایه ندارد .توده-
های کارگر ایران بر اساس همین محاسبات پوشالی و دروغین مرکز آمار جمهوری
اسالمی و البته در صورت بازکاوی واقعی این آمارها به زبان آدمیزاد ،در غالب سالهای
حاکمیت این رژیم ،در قبال هر یک تومان دستمزد که دریافت داشتهاند ،ده تا یازده و
گاهی دوازده تومان اضافه ارزش تحویل طبقهی سرمایهدار و دولت درندهی سرمایهداری
داده اند .متوسط نرخ استثمار کارگران در این جا باالتر از هزار درصد است .اگر پانزده
میلیون نفوس این طبقه ،خاکسترنشین و بیخانمان و ساکن زاغهها هستند؛ اگر
میلیون ها کارگر شاغل شش ماه ،شش ماه بهای شبه رایگان نیروی کار خود را نمی-
گیرند؛ اگر دهها میلیون کارگر و افراد خانوادهی آنها فاقد ابتداییترین سطح معیشت
و بهداشت و درمان و آموزش هستند؛ و اگر کُل کارگران گرفتار هزاران بلیهی اجتماعی
دیگر میباشند ،هیچ کدام اینها ،هیچ ربطی به مشکالت اقتصادی روز سرمایهداری
ندارد .نه فقر و فالکت و بی خانمانی امروز کارگران ایران ناشی از سود کم سرمایهداران
است!!! و نه سیر صعودی انفجارآمیز سودهای این طبقه هیچ دلیلی برای افزایش حتا
یک ریال دستمزد این یا آن کارگر فراهم می سازد!! مگر نه این است ،که خود دولت-
مردان رژیم اسالمی به کرات از تریبونهای مختلف اعالم کردهاند که حجم سرمایهی
شمار کثیری از سرمایهداران کشور از میزان دارایی سرمایهداران بزرگ آمریکا کمتر
نیست .ارقام دزدیهای بانکی و سرقتهای مالی چندین هزار میلیاردی صاحبان سرمایه
و شرکای دولتی آنها ،حقوقهای ماهانهی  300و  400میلیون تومانی مدیران و
مشاوران و نوع اینها نیز به اندازهی کافی شهرت جهانی دارند .در یک کالم ،سطح مزد
و معیشت و امکانات زیستی تودههای کارگر ،نه امروز و نه هیچ زمان و نه در هیچ
نقطهی جهان ،ارتباطی با وضع سودآوری سرمایهها و حجم سودها و میزان رشد صنعت
سرمایه داری نداشته و نخواهد داشت .تنها و تنها عامل تعیین کننده و اثرگذار در این
زمینه ،ابعاد ،کیفیت و درجهی شکوفایی پیکار طبقاتی تودههای کارگر است .هر چه
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جنبش کارگری نیرومندتر ،آگاهتر ،سازمان یافتهتر و ضد سرمایهداریتر باشد ،هر چه
طبقهی کارگر وسیعتر و آگاهانهتر و افقدارتر قدرت مبارزهی خود را علیه سرمایه بسیج
کند ،هر چه کارگران این قدرت را موثرتر علیه سرمایه و دولت سرمایهداری اعمال
نمایند ،هر چه بیش تر این کارها را انجام دهند ،به همان میزان هم بیشتر بورژوازی و
دولتش را مجبور به عقب نشینی خواهند کرد .بهبود زندگی کارگران از هیچ طریق
دیگری ممکن نیست .رونق اقتصادی و اعتالی انباشت در گذشتههای دور تاریخ سرمایه-
داری ،در این یا آن نقطهی دنیا ،به گونهای غیرمستقیم میتوانست روی موقعیت
کارگران اثر بگذارد؛ اگر این رونق مثال اشتغال وسیع نیروی کار را به بار میآورد؛ اگر
خطر بیکاری را کاهش میداد ،اقشار فروماندهتر طبقهی کارگر با احساس اطمینان
بیشتری وارد کارزار میشدند .در ایران نیمهی اول دههی پنجاه خورشیدی ،شاهد
چنین وضعی بودیم .این وضع ،دیری است که برای همیشه به بایگانی تاریخ رفته است.
نظام سرمایهداری آخرین بازمانده ی ظرفیت خود برای احیای این گونه وضعیت را به
طور کامل از دست داده است .چنین چیزی نه فقط در ایران ،که در هیچ کجای این
جهان روی نخواهد افتاد و جار و جنجال دولتمردان ،اقتصاددانان و نمایندگان فکری
سرمایه پیرامون پیدایش چنین شرایطی صرفا نشان اصرار ایدئولوژیک عناصر مذکور بر
فریب تودههای کارگر است.
همه ی آن چه تا این جا گفتم ،فقط توضیح این حقیقت بود که تعیین کنندهی واقعی
سطح دستمزدها و معیشت کارگران نه رونق و رکود انباشت سرمایه ،که صرفا درجهی
سازمان یافتگی جنبش کارگری ،سطح شناخت و آگاهی طبقاتی این جنبش و میزان
آمادگی تودهی کارگر برای اعمال قدرت علیه سرمایه است .دربارهی چشم انداز تاثیر
«برجام» بر آیندهی اقتصاد فروپاشیدهی سرمایهداری هم قبال ولو به اختصار نکاتی گفته
شد .آن چه باید به همهی این حرفها افزود ،عوارض واقعی برجام برای تودههای کارگر
با فرض محقق شدن بخش یا بخشهایی از رویاهای ارتجاع هار بورژوازی است .فرض
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کنیم که همه چیز بر وفق مراد جمهوری اسالمی پیش رود و چرخهی ارزش افزایی
سرمایهی اجتماعی ایران ،راستی راستی وارد یک دورهی رونق گردد .این رونق نه فقط
هیچ لقمه نانی بر سر سفره ی خالی کارگران نخواهد آورد ،نه فقط هیچ کارگر بیکاری
را شاغل نخواهد کرد ،که سرآغاز فاز تازهای از گسترش بیکاری و توسعهی فقر و تنزل
سطح معیشت تودهی کارگر خواهد بود .فاجعههای سهمگین انسانی بسیار آشنای دهه-
های آخر قرن بیستم به این سوی ،مانند طرح تعدیل نیروی کار و سایر شروط صندوق
بین المللی پول یا بانک جهانی ،یکی پس از دیگری بر سر کارگران آوار خواهد شد.
پاالیش درونی سرمایه ،ارتقای بارآوری کار اجتماعی و حرص سرکش سرمایهداران برای
حداکثر تولید توسط حداقل نیروی کار ،موج بیکارسازیها را به دنبال خواهد داشت.
بهای خورد و خوراک و پوشاک کارگران بیش از پیش باال میرود و سطح مزدهای واقعی
دچار افت جدی میگردد و...
 -9بحث اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و تشکل طبقاتی آنان سالهاست که
مطرح بوده است .فعالیتهای عملی معینی هم در این باره و به منظور کمکرسانی به
ایجاد چنین تشکلهایی یا زمینهسازی فرهنگی برای ایجاد آنان توسط فعالین کارگری
صورت گرفته است .گره کور این مباحث و فعالیتها چه بوده ،که ما هنوز شاهد وجود
چنین تشکلی نیستیم؟ آیا ،آن طور که بعضی میگویند ،فقط قدرت سرکوی جمهوری
اسالمی میتوانسته از برپایی چنین تشکلی جلو بگیرد؟
پاسخ  :9شالودهی گفتوگوها ،راه حل پردازیها و کوششهای اکثریت قریب به اتفاق
فعالین کارگری ایران در دورهی مورد اشاره این بوده است ،که عدهای به دور هم جمع
شوند ،کمیته ای تشکیل دهند ،کانونی تاسیس کنند ،سندیکایی راه اندازند ،شروع به
دادن اطالعیه و بیانیه و انتشار نشریه کنند؛ در این بیانیهها و اطالعیهها و نشریات
خواهان پیوستن کارگران به خویش گردند؛ خود را قائم مقام طبقه تلقی کنند؛ به نیابت
از کارگران حرف زنند؛ توده ی کارگر را به شکواییه نویسی ،اجتماع در مقابل این و آن
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وزارتخانه یا اداره ،تحصن و مانند اینها فرا خوانند .آن چه در این سالها توسط غالب
فعالین کارگری انجام گرفته است ،این کارها بوده است .فعالیتهایی که نه راه و رسم
متشکل ساختن جنبش کارگری علیه سرمایه ،که فقط پهن کردن برهوت پشت سر
برهوت در پیش پای تودههای کارگر است .این کارها نه کمک به کارگران ،که بالعکس
کوبیدن پُتک بر سر طبقه ،جنبش و پویهی سازمانیابی آنها است .با کارهای باال و آن
چه احزاب و گروهها و اکثر فعالین روز انجام میدهند تا جایی که به جامعهی ایران
برمی گردد ،حتا یک دکان چانه زنی عوام فریبانه از نوع سندیکاهای موجود در ممالک
غربی هم نمیتوان پدید آورد .این کمیتهها ،احزاب یا سندیکاهای ساخته و پرداختهی
چند فعال کارگری نیستند که باید راه افتند و کارگران را سازمان دهند ،تلقی این
چنینی از سازمان یابی جنبش کارگری بسیار ارتجاعی و سرمایه مدار است .این خود
تودههای کارگر هستند ،که باید و میتوانند متشکل گردند .آنها امامزاده نمیخواهند،
کمبود نهادهای امر و نهی و تصمیم گیری باالی سر خود ندارند .مجرد داشتن و نداشتن
تشکل هم مسالهی آنان نیست .تشکل از منظر کارگران ،متشکل شدن جنبش و مبارزه-
ی جاری آنها با هدف اعمال قدرت در مقابل سرمایهداران و دولت ،تحمیل اراده،
مطالبات و انتظارات خویش بر نظام بردگی مزدی و باالخره رهایی واقعی از شر
موجودیت این نظام است .این فقط خود کارگران هستند که میتوانند خود ،طبقهی
خود ،جنبش و قدرت خود را متشکل کنند .فعالین کارگری ،تنها و تنها به مثابه افراد
موثر ،چاره گر ،آگاه و دخیل در دل مبارزات و همدوش و همراه و همرزم تودهی هم-
زنجیر میتوانند به این سازمانیابی کمک رسانند .پیداست که خود این فعالین در همان
حال که افراد اثرگذار اندرونی جنبش هستند ،باید تنگانگترین روابط و تاثیر را بر هم
و بر پیش برد مشترک کارها داشته باشند .تفاوت ماهوی این دو آنست که در شکل
نخست ،همدلی و همپیوندی ارگانیک فعالین جزء الیتجزای پروسهی سازمانیابی
جنبش کارگری و غیرقابل تفکیک از آن است .اما در وضعیت دوم ،جماعت فعاالن نه
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کارگران ،که خود را متشکل میکنند و سپس برای توسعهی همین تشکل فرقهای دست
به کار عضوگیری از تودهی کارگر میگردند .سنت متشکل سازی کارگران از باال و
آویختن آنها به حزب و اتحادیه ،گسست جامع االطراف از سیره و سنت مارکسی
مبارزهی طبقاتی و غوطهوری محض در برهوت آفرینیهای سران انترناسیونال دوم،
سوسیال دموکراسی و سپس بلشویسم و احزاب لنینی است .آن چه برای طبقهی کارگر
اساسی است نه داشتن تشکیالت ،که متشکل ساختن مبارزهی روز خود علیه سرمایه
است .جنبش جاری اوست ،که باید سازمان یابد و قدرت گردد .تودهی این جنبش است
که باید همراهی ،هم رزمی و پیکار مشترک طبقاتی خود را به یک قدرت متحد و
متشکل ضد سرمایه داری تبدیل کند .کمیته آفرینی و کانون سازی و تشکیل سندیکا
توسط یک عده کارگر ،حتا با فرض این که این کارگران در فضای تصور و محاسبات
آکنده از توهم خودشیفته ی سازمان یافتن جنبش کارگری باشند ،نه فقط ربطی به
سازمانیابی مبارزات پرولتاریا علیه سرمایه پیدا نمیکند ،که بستن سد بر سر راه آن
است .دلیل مساله روشن است .فعالین کارگری معمار این کمیتهها و دفتر و دستکها،
قبل از هر چیز نه در بطن مبارزات جاری کارگران هستند و نه اعتقادی به متشکل
شدن این مبارزات دارند .تمامی تمرکز کار آنها بر روی ایجاد چیزی زیر نام تشکل
کارگری است .تشکلی که فرمانده و تعیین کنندهی پیچ و خم و سرنوشت زندگی
کارگران گردد .امامزادهای که تودهی کارگر برای شفا به آن دخیل بندند و ناجی خود
دانند .پیداست که شمار کثیر این فعالین خود را پشت دعاوی دیگری قایم میکنند .از
ضدیت با سرمایه ،کمونیسم و رهایی طبقهی کارگر و بشریت میگویند و به هزار وارونه
پردازی دیگر میآویزند .اما مستقل از این که چه میگویند ،چه شعارهایی سر میدهند
یا چه نیاتی در سر دارند ،آن چه انجام میدهند همان است که گفته شد .این که
ساختن یک تشکل برای کارگران را جایگزین هر میزان مشارکت واقعی در پروسهی
سازمانیابی جنبش تودههای کارگر علیه سرمایه میکنند .این جهت گیری اگر در
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بخشهایی از جهان ،در شرایط تاریخی معین موفقیتهایی داشته است؛ اگر رفرمیسم
راست اتحادیهای و سوسیال دموکراسی در دل آن شرایط خاص موفق به معماری چنان
نهادهایی شدهاند؛ در جامعهی ایران از آغاز تا امروز هیچ دستاوردی نداشته است و قادر
به گذاشتن هیچ سنگی بر روی سنگ نگردیده است .هم کالبدشکافی مارکسی سرمایه-
داری و هم تاریخ صد سالهی جنبش کارگری ایران ،این حقیقت را فریاد میزنند که
هیچ رژیم سیاسی یا دولت سرمایه در این جا حاضر به قبول هیچ نوع متشکل شدن
غیردولتی و غیرپلیسی کارگران نیست.
مُراد از غیردولتی ،تشکل غیرمنحل در نظم سیاسی ،حقوقی و مدنی سرمایهداری نمی-
باشد .کُل اتحادیه های کارگری دنیا در ساختار نظم سرمایه منحل و مدفون هستند و
بر همین اساس ،گورستان جنبش ضد بردگی مزدی طبقهی کارگرند .با این حال ،همین
اتحادیهها با همهی منحط بودن و سرمایه مدار بودن ،تشکلهای ساخته و پرداختهی
دولتها به حساب نمی آیند .این که مجرد دولتی بودن و نبودن یک تشکل ،در عین
منحل بودن کامل آن در داربست نظم سرمایه به حال تودهی کارگر فرقی دارد یا ندارد،
موضوع جداگانهای است .آن چه فیالحال مورد بحث ماست ،این است که در جهنم
سرمایهداری ایران هیچ رژیم سیاسی یا دولت بورژوازی ،آمادهی تحمل هیچ فرم تشکل
غیردولتی و غیرپلیسی کارگری  -حتا سندیکاها و دکههای سندیکالیستی بدون
خاصیت -نیز نیست .دلیل ساده اش هم آنست ،که رفرمیسم اتحادیهای در همان حال
که جنبش ضد سرمایهداری طبقهی کارگر را به صورت فاجعه آمیزی سرکوب و زمین
گیر میسازد ،برای این کار و در قبال ایفای این نقش هزینههایی هم به دوش طبقهی
سرمایهدار و دولتاش می گذارد .در غیر این صورت ،یعنی با امتناع بورژوازی و دولت
سرمایه از قبول این هزینه ،جنبش اتحادیهای هیچ موفقیتی در انجام رسالت خود به
دست نخواهد آورد .هزینهها عبارتند از یک حداقل محقر معیشتی و امکانات زیستی
برای قشر قابل توجهی از کارگران ،به گونهای که این جمعیت نجات عاجل از گرسنگی،
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برهنگی و بیخانمانی مولود سرمایهداری را بر تحمل مشکالت مبارزهی طبقاتی و
جنبش رهایی خود از سیطرهی بربریت این نظام ترجیح دهد .بورژوازی ایران در هیچ
برهه ی زمانی حاضر به پرداخت این هزینه نبوده است و راه سرکوب جنبش کارگری را
نه قبول هزینهی رفرمیسم اتحادیهای ،که توسل به دیکتاتوری هار و بدترین شکل
سرکوب پلیسی دیده است .اصلیترین دلیل سترون ماندن و به ثمر نرسیدن فعالیتهای
چند سال اخیر کمیتهها و احزاب و گروههای موسوم به کارگری یا چپ در زمینهی
سازمانیابی جنبش کارگری را باید در این دید .طبقهی کارگر ایران برای فرار از این
بن بست ،برای سازمانیابی خود یک راه بیشتر در پیش روی ندارد؛ این که حتما
شورایی و ضد سرمایهداری متشکل گردد .این تنها راه است .به این مساله در پاسخ
سئوال بعدی خواهم پرداخت.
 -10به نظر شما ،کدام مسایل ،گرهگاهها ،مطالبات ،و اشکال مبارزاتی در شرایط حاضر
کلیدی هستند ،به طوری که تمرکز روی آنها و بسیج طبقهی کارگر حول آنها،
میتواند به ایجاد فضای مناسب و الزم جهت پیشروی طبقه در مبارزهی طبقاتی و به
ویژه ایجاد تشکل طبقاتی کارگران بیانجامد و راه انقالب کارگری و تغییرات بنیادین
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در ایران را هموار سازد؟
پاسخ  :10زمین و زمان زندگی طبقهی کارگر ایران مطالبات ،مطالبات و باز هم مطالبات
است .همهی آنها هم بالفعل و در اولویت هستند .به این دلیل ساده ،که خواستهای
اولیه ی معیشتی و رفاهی این طبقه هیچ گاه ،در هیچ سطحی و به هیچ میزان ،محقق
نگردیده است .تمامی آن چه کارگر سوئدی و آلمانی و فرانسوی ،روزی ،روزگاری زیر
برق شمشیر کموناردها ،انترناسیونال اول ،جنبشهای ضد سرمایهداری خود و انقالب
اکتبر بر بورژوازی تحمیل کردهاند و هنوز هم باقی ماندهی آنها را دارند ،مطالبات عاجل
و روز تودههای کارگر ایران هم هست .هیچ دلیلی وجود ندارد که طبقهی کارگر ایران
همین حی و حاضر خواستار باالترین سطح معیشت و دارو و درمان و آموزش و همهی
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امکانات دیگر رفاهی یا بیشترین آزادیهای سیاسی و حقوق اجتماعی نباشد .در مورد
اشکال مبارزه نیز صریحترین پاسخ آنست ،که تودهی کارگر باید ضد سرمایهداری و
بدون انحالل قدرت طبقاتی خود در نظم و قانون و قرار سرمایه مبارزه کند .معضل
اساسی و سلسله جنبان کُل کاستیها و مشکالت جنبش کارگری ایران ،فقدان صف
آرایی متشکل نیرومند در مقابل طبقهی سرمایهدار ،نظام سرمایهداری و دولت سرمایه
است .توده های کارگر در شرایط اعمال قدرت مستقل طبقاتی علیه بورژوازی و نظام
بردگی مزدی نیستند .در هیچ دورهی تاریخی دست به کار احراز این شرایط و توانایی
نشدهاند .در همه جا و همهی دورهها به آنها گفته شده است ،که باید سندیکا سازند و
به احزاب آویزند .به آن ها القا شده است ،که باید برای بهبود معاش خود پشت سر
سندیکا صف بندند و برای رهایی همیشگی حویش ،پیاده نظام ارتش حزب شوند .فکر
و شعور و شناخت آنها را با این وارونه بافیها آلودهاند ،که باید مبارزهی اقتصادی را از
جنگ سیاسی ،جدال برای بهبود معیشت را از کارزار حصول آزادیهای سیاسی ،نبرد
علیه تبعیضات جنسی و قومی و کار کودک و آلودگی محیط زیست را از مجور پیکار
رادیکال ضد سرمایهداری ،جدا و باز هم جدا کنند .هر چه شنیدهاند ،هر آموزشی که
دیدهاند ،در معرض هر به اصطالح «آگاهگری»!! که قرار گرفتهاند و در یک کالم ،الگوی
مبارزهی طبقاتی و «کمونیسمی» که پیش روی آنان ورق خورده است ،همه و همه یک
پیام داشته است؛ این پیام فاجعه آفرین ،که خودشان ،خود تودههای وسیع طبقهی
کارگر ،خود کارگرانی که مدام و مستمر در حال جدال با سرمایهداری و طبقهی سرمایه-
دار و دولتاش هستند ،خود این انسانها ،نباید نیروی فعال ،خالق ،دخالتگر ،رشد
یابنده ،اثرگذار و تعیین کننده ی سرنوشت کارزار طبقاتی و جنگ برای رهایی خود و
بشریت باشند .آن چه تاریخا بر سر آنان رفته است ،چنین بوده است و همین امر در
معیت دیکتاتوری ،کشتار و وحشت آفرینی سرمایه ،سد راه هر جنب و جوش و تالش
و جهتگیری آنها برای سازمان دادن قدرت مستقل ضد سرمایهداری خود گردیده
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است .این بنیادیترین و فراگیرترین و فاجعه بارترین مشکل روز جنبش
کارگری ایران است و راه چالش این مشکل فقط و فقط ،تالش جامع االطراف،
سنجیده و نقشه مند برای برپایی تشکل شورایی ،سراسری ضد سرمایهداری
تودههای هر چه وسیعتر و عظیمتر طبقهی کارگر است .همهی اشکال رفرمیسم
از راست سندیکالیستی سوسیال دموکراتیک گرفته تا نسخه پیچی اردوگاهیاش تا
الگوی سرنگونی طلبانه و میلیتانت لنینی آن ،در سنگالخی نمودن راه روی نهادن
تودههای کارگر به این نوع متحد شدن و سازمانیابی و اعمال قدرت علیه سرمایه ،نقش
مشترک بازی نمودهاند .همگی این رویکرد و پیگیری ایفای این نقش را از دستور کار
مبارزهی طبقاتی کارگران خط زدهاند .غیرممکن و چپ روی کودکانه خواندهاند .االن
هم همین را میگویند و در ادبیات حزبی ،سندیکایی خویش آن را تبلیغ میکنند.
روایت رادیکال مارکسی و ماتریالیستی مبارزهی طبقاتی پرولتاریا ،هشدار میدهد که
سازمانیابی شورایی تودهی وسیع کارگران تنها راه رهایی از بن بستها است .تودههای
کارگر باید تبدیل به یک قدرت متشکل ضد سرمایهداری شوند .قدرتی که خود را گام
به گام ،در همهی عرصههای زندگی اجتماعی علیه سرمایه اعمال کند .قدرتی که بسان
بدیل حی و حاضر موجودیت نظام سرمایهداری در همین جهنم گند و خون و توحش
بردگی مزدی رشد کند ،شاخ و برگ کشد ،آگاهتر ،تواناتر ،نیرومندتر و مسلطتر گردد.
سرانجام سرمایه را از پای در آورد و جامعهی بدون کار مزدی و طبقات و دولت را مستقر
سازد .ظرف این نوع سازمانیابی صرفا شوراهای متشکل از آحاد هر چه کثیرتر و عظیمتر
توده های کارگر است .متشکل شدن شورایی ،بر خالف آن چه طیف رفرمیسم راست و
چپ القا کرده و میکند ،طبیعیترین شکل روی آوری کارگران به مبارزهی سازمان
یافته است .تودهی کارگر بر بستر کارزار هر روزهی خویش در حوزههای مختلف زندگی
اجتماعی ،در پهنهی کارزار برای افزایش دستمزد ،بهبود معیشت ،مسکن ،درمان و
بهداشت ،آزادیهای سیاسی ،یا علیه تبعیضات جنایتکارانهی جنسی ،کار کودکان،
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کارتن خوابی و بی خانمانی ،اعتیاد ،فحشا و آلودگی محیط زیست است که باید و میتواند
متشکل شود .میتواند قدرت مبارزه خود را شورایی سازمان دهد ،پیکار جاری خود را
بر روی اختالل و انسداد هر چه گستردهتر مجاری تولید اضافه ارزش در یک سوی و
فروپاشی و مختل ساختن نظم سیاسی و حقوقی و اجتماعی سرمایهداری در سوی دیگر
متمرکز کند .با این قدرت متحد شورایی و حملهی متمرکز به نظم تولیدی و سیاسی و
ساختار قدرت سرمایه ،بورژوازی را به عقب نشینیهای هر چه بیشتر و ژرفتر مجبور
کنند؛ خواستهای هر چه بیشتر و مهمتر را بر طبقهی سرمایهدار و دولتاش تحمیل
کنند؛ هم راه با این کار ،آگاهی و شعور و شناخت خود را ارتقا بخشند؛ شوراها را ظرف
دخالتگر ی آگاه و نافذ آحاد خویش نماید .جنبش شورایی سراسری ضد سرمایهداری
در چنین روندی به یک نیروی متشکل طبقاتی تبدیل میشود .در قعر همین جهنم
بردگی مزدی ،بسان یک قدرت کارگری آگاه ،در مقابل قدرت طبقهی سرمایهدار ،بسان
نطفهی شکوفای جامعه آتی انسانی سوسیالیستی در مقابل نظام بردگی مزدی و به
عنوان مظهر کمونیسم لغو کار مزدی در برابر جامعه گند و وحشت سرمایهداری میبالد،
استخواندارتر ،نیرومندتر و متعرضتر میگردد .نظام سرمایهداری و دولت سرمایه را
آماج قهر رادیکال طبقاتی خود میگیرد .در همین راستا ،قدرت سیاسی سرمایه را ساقط
مینماید ،به وجود دولت باالی سر جامعه پایان میدهد و سازمان شورایی کار و تولید
سوسیالیستی را مستقر میسازد .برپایی این شوراها ،حیاتیترین ،محوریترین و اساسی-
ترین وظیفهای است که در پیش پای تودههای کارگر ،پیش پای هر کارگر و کُل فعالین
جنبش ضد سرمایهداری طبقهی کارگر ،قرار دارد.
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خیزش جاری ،درخششها و نارسائیها ژانویه ۲01۸

به ارقام زیر که در سالنامه آماری سال  1394دولت اسالمی سرمایهداری ایران منتشر
شده است ،لحظهای نگاه کنیم تا ریشههای زمینی ،واقعی و طبقاتی خیزشهای خیابانی
دوزخ نشینان کارگر را به درستی و با دقت مشاهده نمائیم.
 -1این ارقام میگویند که در سال  1394خورشیدی ،کل هزینههای یک خانوار کارگری
در اولین دهک جمعیتی کشور ،در مناطق شهری فقط  6میلیون و پانصد و هفتاد و
پنج هزار تومان بوده است .متوسط شمار افراد خانوار در این سال 3/3گزارش شده است
اما همگان میدانند که این رقم در مورد پائین ترین و فقیرترین الیههای طبقه کارگر
از  4نفر کمتر نیست .برای لحظهای در نظر آریم که  4انسان بزرگ و کوچک درون یک
خانواده کارگری در شهرهای بزرگ و کوچک ،برای کل خورد و خوراک و پوشاک و
کفش و مسکن و آب و برق و لوازم خانگی و بهداشت و دارو و درمان و هزینه تحصیل
فرزندان و شیر نوزادان و م خارج ایاب و ذهاب یا سیر تا پیاز مایحتاج معیشتی خود در
طول یک سال تمام ،فقط  6میلیون و پانصد هزار تومان در اختیار داشته اند .اگر این
مبلغ را بر تعداد افراد خانوار تقسیم کنیم سهم هر انسان کارگر و کارگرزاده شهرنشین
از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزارتومان کمتر میشود و زمانی که تمامی دار و ندار
هر کدام این انسانها برای کل هزینههای یک ماه را مورد محاسبه قرار دهیم آنگاه در
نهایت حیرت به رقم  135هزار و چهارصد تومان میرسیم!!! اما این همه ماجرا نیست.
وضع الیه پائینی کارگران روستا به مراتب وخیمتر است .گزارش ساالنه مرکز آمار
می گوید که خانوارهای کارگری این الیه در کل طول سال ،حتی  3میلیون تومان
نیزعایدی ندارند .تقسیم این رقم به شمار افراد خانوار و  1۲ماه سال ،بسیار بیپرده
بانگ می زند که سهم کل معیشت و تمامی مایحتاج زندگی خانوادهها از  ۲50هزار
تومان و هر نفر از  6۲500تومان در ماه تجاوز نمیکند!!! بر اساس همه دادهها نفوس
جمعیتی کل این بخش طبقه کارگر ایران در شهر و روستا به بیش از  ۸میلیون نفر بالغ
میگردد .هشت میلیون انسانی که هر کدام آنها چیزی میان  6۲هزار و پانصد تا 135
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هزار تومان و کل خانوار  4نفری آن ها ۲50 ،تا  540هزار تومان عایدی دارند!!! در
جهنم وحشت و دهشتی که نظام سرمایهداری و دولت اسالمی سرمایه بر تودههای
کارگر تحمیل کرده است بهای هر نان سنگک زیر یک هزار تومان است .ارقام باال بدون
هیچ اغراق برای تهیه نان خالی این جمعیت هشت میلیونی کفاف نمیدهد!! آنچه
می بینیم بیش از هر چیز تصویر دلخراش و تبهکارانه یک هولوکاست کثیف بیشرمانه
است که سرمایهداری ایران و رژیم درنده اسالمی آن ،اصالح طلبان و اصولگرایان و
تمامی باندهای قدرت سرمایه ،علیه معیشت و مایحتاج زیستی و بنیاد زندگی توده
کارگر راه انداخته اند .اما این نیز همه ماجرا نیست .دادهها را دنبال کنیم.
از کل  ۸0میلیون جمعیت کشور حدود  5۲میلیون نفر را نفوس جمعیتی طبقه کارگر
متشکل از پیر و جوان و کودک و زن و مرد تشکیل میدهند .شاغلین این جمعیت و به
زبان صریحتر توده کارگر شاغل جامعه در سال  1393یعنی سال قبل از دوره زمانی
مورد بررسی مرکز آمار جمهوری اسالمی ،بالغ بر یکهزار و یکصد و پنجاه تریلیون تومان
ارزش اضافی تولید کرده اند .اگر شمار شاغلین کارگر اعم از مولد و غیرمولد ،کارگر
صنعتی و کشاورزی و معدن و راه و بندر گرفته تا معلم و پرستار و بهیار یا همه شاغالن
فروشنده نیروی کار و جدا از پویه تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خویش
را حدود  ۲0میلیون به حساب آریم آنگاه با یک حساب سرانگشتی در مییابیم که هر
کارگر در طول سال یاد شده بالغ بر  57میلیون و پانصد هزار تومان سرمایه و سود
آفریده است .وحشت آور است اما حقیقت دارد .همین کارگری که در تمامی سال 1394
برای کل هزینه معاش و درمان و پوشاک و حمل و نقل و آموزش و مسکن و شیر بچه
وهمه چیز خانوار  4نفری خویش ،میان  3تا  6میلیون تومان عایدی داشته است در
سال پیش از آن رقمی حدود  53میلیون تومان فقط سود و سرمایه تحویل طبقه درنده،
سرمایه دار و وحوش دولتمرد این طبقه داده است .آیا این یک هولوکاست واقعی دار و
ندار و مایحتاج معیشتی تودههای کارگر نیست .قطعا هست .دادههای آماری باال مربوط
به فرودست ترین و تنگدست ترین قشر طبقه کارگر است اما الیههای بعدی نیز وضع
بهتری ندارند .بر اساس همین آمارها ،کل سهم معاش هر عضو خانوارهای  4نفری دهک
دوم یا الیه دیوار به دیوار همین قشر ،در روستاها فقط  11۸هزار تومان و در شهرها
حدود  ۲36هزار تومان در ماه بوده است .ریشه واقعی خیزشهای خیابانی روزهای اخیر
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را باید در اینجا ،در سالخی رعب انگیز حاصل کار و تولید ،قتل عام واقعی خورد و
خوراک و پوشاک و سرپناه و آموزش و بهداشت و دارو و درمان و آب و برق و همه چیز
کارگران دید .آنچه در سراسر ایران بر کف خیابانها جاری گردید سیالب خشم و قهر
محروم ترین بخش طبقه کارگر بود .توده عظیم نفرین شدگانی که از گرسنگی ،نداری،
کارتن خوابی و بیکاری و آوارگی به ستوه آمده اند .کارگرانی که در میان شعلههای
سرکش فقر ،ذلت ،توهین ،حقارت و بدبختی میسوزند ،از هر چهارده میلیون تومان
حاصل تولید و کارشان بیش از  13میلیون تومان نصیب سرمایه داران و در بهترین
حالت ،کمتر از یک میلیون تومان سهم معیشت و مسکن؟! و مایحتاج زنده ماندن
خودشان می گردد .دوزخ نشینانی که کل هزینه امرار معاش و سرپناه و آب و روشنائی
کومههای تاریک و پوشاک و دارو و درمان  13میلیون زن و مرد و پیر و جوان و کودک
آنها ،بسیار کمتر از اقالمی است که دولت روحانی فقط برای سرکوب فیزیکی و فکری
طبقه کارگر ایران در بودجه سال  1397خود به صورت هزینههای ارتش ،پلیس ،سپاه
پاسداران ،بسیج ،حوزههای علمیه و نهادهای تبلیغ خرافه پرستی دینی تسلیم مجلس
سرمایه کرده است .کارگ ران جوان بیکار و مادران عاصی از گرسنگی فرزندان یا به ستوه
آمده از درد تازیانههای فقر و تنگدستی و فاشیسم هار دینی بورژوازی ،در این جنبش
نقش سلسله جنبان را بازی کردند و بیشترین اثرگذاریها را داشتند.
با خروش قهر این جمعیت ،غالب اپوزیسیونهای بورژوازی از راست تا چپ ،در خارج یا
داخل کشور ،حتی جناحی از جمهوری اسالمی و بسیاری از تریبونهای رسمی سرمایه
جهانی ،خود را مجبور دیدند که بر مسائلی مانند بیکاری ،بیمسکنی و فقر ،به عنوان
زمینههای بروز نارضاییها انگشت گذارند ،برخی از آنها در تحلیلهای خود ،به این نیز
اشاره کردند که خیزشها ناگهانی و خلق الساعه نبوده است ،از مدتها قبل به شکلهای
مختلف پروسه گشت و گذار یا تکوین طی میکرده است تا سرانجام راه خیابان پیش
گرفته است .اپوزیسیونها به این نکات پرداختند اما در سخن سراییها و تفسیرهای
خود تمامی تالش را به کار گرفتند تا هویت این جنبش را در دنیای وارونه گوئیها گور
و گم سازند .همه دستجات و محافل بورژوازی با سرسختی ،از بیان کارگری بودن یا
اعالم هویت طبقاتی جنبش جاری خیابانی دوری جستند .از مالباختگان گفتند ،از
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آدمهای ناراضی سخن راندند ،به یاد عاصیان از ریزگردها افتادند ،تجمعات اعتراضی علیه
کم آبی را نقاشی کردند ،فریاد قومیتها را از آلبومهای خود پخش نمودند ،صدای اعتراض
اهالی شهرها به تغییر تقسیمات جغرافیائی را در خاطرهها زنده ساختند ،کل رطب و
یابسها را به هم بافتند ،همه نوع شناسنامه برای انسانهای عاصی خشمگین در
خیابانها و میدانها جعل کردند ،فقط برای اینکه بر روی هویت واقعی طبقاتی این
خیزش پرده اندازند .تا نگویند که آنچه اتفاق افتاد خیزش کارگران گرسنه و عاصی بود.
چرا همه اینها متفق القول دست به این کار زدند؟ پاسخ مبهم نیست .اگر از کارگری
بودن جنبش و بنمایه طبقاتی خیزش روز میگفتند ،آنگاه باید آماج واقعی اعتراضها
را هم کم یا بیش به چشم میآوردند .باید ولو در پیچ و تاب هزاران شعبده بازی و جعل
پردازی باالخره میگفتند یا الاقل اشاره میکردند که میلیونها کارگر از فشار خرد
کننده استثمار سرمایهداری و از گرسنگی و فقر و نداری و سیه روزیهای مولود نظام
بردگی مزدی به ستوه آمده و به خیابان ریخته اند .باید ولو ناخواسته ،انکارآمیز و وارونه
پرداز ،در خلوت خود ،لبریز شدن کاسه صبر کارگران گرسنه از شدت انفجارآلود سبعیت
و بربریت سرمایه را باور میکردند .باید در همان سیاهی زار انسان ستیزانه وارونه
بینیهای خویش باالخره قبول میکردند .که رژیم ستیزی این جمعیت عاصی
خشماگین از بیخ و بن با رژیم ستیزی طیفهای راست و چپ بورژوازی ،با رژیم ستیزی
نیروهای خلقی ،شیفتگان دموکراسی ،سرنگونی طلبان تشنه جایگزینی شکلی از برنامه
ریزی سرمایهداری با شکل دیگر یا خواستاران خرید سهام قدرت سرمایه فرق دارد .باید
میدیدند و به جا می آوردند که رژیم ستیزی جاری در خیابانها این بار ،بنمایه جوشان
ضد سرمایهداری دارد و از آتشفشان قهر تودههای کارگر میخروشد .احزاب ،محافل و
اپوزیسیونهای راست و چپ بورژوازی نه فقط از بیان هویت طبقاتی این جنبش که
حتی از فکر در باره آن وحشت داشتند .آنها در باره ناراضیان سخنها راندند اما نگفتند
که این ناراضیها همان کارگران هپکو و آذرآب اراک ،عسلویه و صدرای بوشهر ،نیشکر
هفت تپه و شهرداریهای اهواز ،کارگران کرمانشاه و دورود و و خرم آباد و اصفهان
یا مشهد و آذربایجان و تهران ،گیالن و بلوچستان ،کارگران سراسر ایران و افراد
خانوادههای آنها هستند .به پیشینه اعتراضات در عرصههای آب و برق و ریزگرد و
بیکاری پرداختند اما با لجاجت و سرسختی ویژه طبقاتی خود ،از گفتن این واقعیت فرار
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کردند که کل این اعتراضها را تودههای کارگر پیش میبردند .همه میدانند و جای
تردیدی نیست که بیکاران ستون فقرات واقعی جنبش جاری را تشکیل میدادند،
اپوزیسیونهای راست و چپ سرمایه این را میدیدند اما با اصرار تهوع آوری میکوشیدند
تا حتی هویت طبقاتی بیکاران را هم انکار نمایند .از درس خواندههای بیکار میگفتند
اما تعلق این درس خواندهها به خانوادههای کارگری و طبقه کارگر را از چشمها پنهان
میساختند.
 -2مؤلفه دومی که سوای داشتن نقش یک شاخص بنیادی ،این خیزش را از تمامی
شورشهای دیگر صد سال اخیر جامعه ایران حتی از همه خیزشهای عظیم کارگری
پیشین متمایز می کرد ،درون جوشی طبقاتی سرکش آن برای فرار از آویختن به
نیروهای باالی سر یا تن دادن به موج سواریهای مردارخواران بود .این شاخص آن
چنان برجسته و سرکش بود که احزاب و باندهای راست و چپ بورژوازی بر خالف همه
دورههای پیش ،گستاخی چندان زیادی برای نقب زدن به درون اعتراضات را در خود
نیافتند ،با اینکه دنیا را از جنجالهای فریبکارانه حمایت ،حمایت پر ساختند ،اما
سناریوی موج سواری را از بیرون و با فاصلههای نسبتا دور دنبال نمودند .این یک
واقعیت غیر قابل انکار است که از شروع قرن بیستم و روزهای پیدایش جنبش کارگری
تا امروز ،همواره تودههای کارگر ایران سنگرداران رادیکالیسم ،نیروی اصلی و از آغاز
دهه  40به این سوی قوای غالب تمامی کارزارهای سراسری بوده اند اما نباید از یاد برد
که جنبش کارگری در همه آن دورهها بسیار سریع پیاده نظام احزاب و جریانات
اپوزی سیون نما یا حتی حاکم بورژوازی شد .در روزها و سالهای بعد از وقوع رخداد
«مشروطیت» خیلی زود توسط «حزب کمونیست» آن روز به ارتش بیهیچ هزینه
ائتالف اردوگاه و «کوچک خان ها» یا بورژوازی ناراضی از قطب غربی سرمایهداری
تبدیل شد .در آنچه بورژوازی اردوگاهی میخواست منحل گردید و عنان سرمایه ستیزی
خود را به دست نخبگان حزبی داد .در فاصله میان  13۲0تا  133۲و به دنبال سقوط
دیکتاتوری سیاه رضاخانی ،نیز جنبش کارگری بسیار سادهتر از دوره پیش ،ارتش تحت
فرمان حزب توده و بورژوازی اردوگاهی شد .در جنبش سراسری منتهی به قیام بهمن
 57با اینکه از سالها قبل با اعتصابات عظیم درون کارخانهها و مراکز کار ،خیزش برپایی
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سرپناه در خارج محدوده شهرها ،شورش در محالت علیه بیحقوقیها و محرومیتها یا
شکلهای دیگر اعتراض ،نقش نیروی سلسله جنبان و آغازگر را بازی کرد ،اما در سریع
ترین زمان به مصادره بورژوازی فاشیست اسالمی در آمد و قادر به حداقل میدانداری
مستقل طبقاتی نشد .اعتراضات کارگری سالهای بعد از جنگ ارتجاعی ایران و عراق و
دوره زمامداری رفسنجانی نیز پیش از آن که راه را برای ایستادن بر روی پای خود
هموار کند ،اسیر اختاپوس فریبکار و انسان ستیز اصالح طلبی یک بخش بورژوازی شد.
در سال  13۸۸جمعیت قابل توجهی از کارگران به خیابانها آمدند ،اما آنچه در سطح
شهرها جریان یافت نه فقط هیچ شباهتی به هیچ اعتراض کارگری نداشت که فاجعه
زائید ،فاجعه بی حیثیتی ،ننگ آلودی ،زبونی ،تباهی و سرسپردگی رذیالنه درس
خواندههای طبقه کارگر به ارتجاع اصالح طلبی .جنبش جاری روز تا لحظه حاضر به
چنین ورطهای نیافتاده است و حتی ظرفیت کم یا بیش محسوسی برای احتراز از این
گونه سقوط را به نمایش نهاده است .برای نخستین بار در تاریخ ایران است که تودههای
کارگر به خیابان میریزند و زمام جنبش آنان در دست این یا آن مافیای بورژوازی علیه
مافیای دیگر این طبقه نیست .در این مورد و در رابطه با همین مؤلفه مبارزات حاضر،
پیش کشیدن چند نکته ضروری است.
اول و مهمتر از همه اینکه تأکید بر درون جوشی و خوداتکایی کارگری خیزشهای
اخیر به معنای نفی آسیب پذیری بسیار گسترده و کاستیهای فراوان بحران پرور
اعتراضات نمیباشد .این جنبش عجالتا به هیچ نیروی باالی سر خود آویزان نیست اما
فاقد هر میزان انسجام یافتگی ،استخوانبندی ،سازمانیابی و جهتگیری آگاه یا نقشه مند
ضد سرمایهداری است .مالط و مصالح این کارها را در درون خود دارد ،اما این مصالح
به هیچ میزان و در هیچ سطحی به هم جوش نخورده و یک جنین زنده ،شکوفا و آماده
بالندگی را متولد نساخته است .جنبش جاری میتواند و این امکان را دارد که ببالد،
استخوان دار ،شورایی و ضد سرمایهداری با ظرفیت میدانداری گردد ،در همان حال
میتواند سرکوب شود ،شکست خورد ،استیصال و سرخوردگی افزونتر به بار آرد ،یا اسب
راهوار اپوزیسیونهای ارتجاعی بورژوازی گردد .همه اینها امکان دارد و هر دوی این
احتماالت به اندازه کافی در وجود آن مشغول جزر و مد هستند.

منتخب مقاالت :جلد دوم

235

دوم ،خوداتکایی و احساس بینیازی کارگران حاضر در خیابانها برآیند کم یا بیش
ارگانیک دو مؤلفه مکمل همدیگر است .در یک سوی حالت انفجاری انحطاط سرمایه
داری ،تمامی راهبردها ،راه حل پردازیها و استراتژی آفرینیهای همه بخشهای
مختلف بورژوازی را به بن بست کشانده است .هیچ اپوزیسیون ارتجاعی طبقه سرمایه
دار ،هیچ حزب و گروه و جریان خواستار تغییر شکل نظم اقتصادی و سیاسی
سرمایهداری یا حتی هیچ رویکرد رفرمیستی درون جنبش کارگری هیچ برنامه ،دورنما
و حرفی برای کارگران ندارند .این موضوع خاص ایران و اعتراضات جاری نیست .تاریخی،
سراسری و بین المللی است .همه بخشهای مختلف طبقه سرمایه دار در همه جای
دنیا در مقابل تناقضات و تنگناهای سرکش سرمایه زبون و مستأصل هستند ،هیچ کدام
قادر به هیچ نسخه پیچی نیستند ،به این دلیل روشن که نظام سرمایهداری تاریخاً و
جهانی ظرفیت ماندگاری خود را از دست داده است ،نمیچرخد ،چرخش لحظه به لحظه
آن تنها و تنها از طریق قتل عام خورد و خوراک و معیشت و نان شب تودههای کارگر
میسر است .دولتمردان ،سیاستگذاران و نمایندگان فکری سرمایه نیز سوای برنامه ریزی
و اجرای همین قتل عام رسالت دیگری ندارند و هیچ کار دیگری انجام نمیدهند.
بورژوازی چنین وضعی دارد و به همین خاطر در هیچ کجا و به ویژه در جوامعی مانند
ایران به اندازه دورههای پیش قادر به توهم آفرینی و سوار شدن بر موج قهر کارگران
ناراضی نیست .سوی دیگر ماجرا نیز تغییرات ولو حلزونی سطح شناخت و آگاهی و
تجربه تودههای کارگر است .کارگران از جمله توده کارگر بیکار ،گرسنه و عاصی حاضر
در خیابان ها ،نه در کالسهای درس دانشگاهی!! ،نه از طریق اینترنت و مطالعه
«گنجینههای علمی» دانشوران عالیمقام!! ،نه از سر غوطه خوردن در ادبیات سترگ
احزاب «مارکسیستی»!! که با گوشت ،پوست ،رگ و پی و تجربیات انباشته سالیان کوتاه
یا دراز خود ،ماهیت ضد کارگری و انسان ستیزانه اپوزیسیونهای راست و چپ بورژوازی
را درک کرده اند .مشروطه خواهان ،جنگلی ها ،جبهه ملیها و نهضت آزادیها ،بورژوازی
اردوگاهی ،فاشیسم درنده پان اسالمیستی ،شعبده بازان فریبکار اصالح طلب و اعتدال
گرا ،همه و همه را به اندازه کافی به آزمون نشسته اند ،بنمایه انسان ستیزانه تمامی آنها
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را با همه وجود تعمق نموده اند و حاضر به دنباله روی آنها نیستند .خوداتکایی جنبش
جاری در خیابانها و فرار آن از آویختن به «منجیان» از هر دوی این مؤلفهها متأثر است.
شاخص خودانگیختگی درون زاد این خیزش به نوبه خود ،موضوعی است که
اپوزیسیونهای مترصد موج سواری را بیش از پیش به گفتگو واداشت .همه از بیسر
بودن این جنبش گفتند و کوشیدند تا خود را تنها سر این خیزش سازند!! آنچه که هیچ
کدام این محفلها از راست تا چپ ،از نبش قبر شدگان بیشرم سلطنت طلب تا مدعیان
دروغین پرچمداری کمونیسم قادر به درک آن نیستند ،بنمایه واقعی و طبقاتی این
خوداتکائی است .همه یک صدا میگویند که موج اعتراضات بدون «رهبر» است زیرا
فضای باز سیاسی وجود نداشته است .رسانهها آزاد نبوده اند ،احزاب سیاسی اجازه
فعالیت نداشته اند ،صداها خفه میشده است و دموکراسی در غیبت به سر میبرده
است .اینکه سراسر جهنم سرمایهداری ایران از خفقان و دستگیری و زندان و شکنجه و
اعدام و سلب هر نوع آزادی دم کرده است ،توضیح واضحات است و تازگی ندارد ،اما
اینکه گویا ریشه خوداتکائی یا عدم آویختگی تودههای معترض کارگر به احزاب و
نیروهای باالی سر خود ،ناشی از فقدان دموکراسی و بیحزبی این نیروها است ،کثیف
ترین دروغها و عوامفریبیها است .جنبش جاری روز به این دلیل آویزان به هیچ حزب
و سازمان و جریان ماوراء خود نیست که هیچ اپوزیسیون درون و بیرون قدرت سیاسی
سرمایه یا هیچ جریان و حزب و دار و دسته مدعی نمایندگی انتظاراتش را از خود
نمیداند ،میان آنها و حاکمان روز سرمایه تفاوت چندانی نمیگذارد ،هیچ کدامشان را
دارای نسخه و راه حلی حتی برای تعدیل وضع موجود خویش در جهنم سرمایهداری
نمی بیند .این مسأله در تاریخ مبارزه طبقاتی ایران تا حدی تازه است .در هیچ یک از
دورههای گذشته ،توده کارگر تا این حد به بیگانگی ماهوی اپوزیسیونهای راست و چپ
بورژوازی با انتظارات و مطالبات روز خود واقف نبوده است .نوعی وقوف و آگاهی که
بیش از هر چیز مدیون سرمایه ستیزی خودپوی آنها است .همه میخواهند خود را
سر کارگران عاصی سازند اما توده کارگر این بار ولو اندک دریافته است که تمامی
سرهای تا کنونی اش جعلی و بانی و باعث تباهی او بوده اند .این موضوع را کمی دقیقتر
بیان کنیم .به دور از هر گونه لفظ بافی مکتبی باید باور کرد که اگر نه کل کارگران ،اما
بخشهایی از طبقه کارگر ایران با همان شناخت خودپو و درون زاد طبقاتی درک کرده
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اند که هیچ دار و دسته بورژوازی قرار نیست مرهمی بر زخمهای کهنه وی بگذارد.
فهمیده است که باید هر نوع امید به این احزاب جریانات و باندها را از سر خود بیرون
سازد.
 -3رژیم ستیزی جنبش جاری با شکلهای آشنای رژیم ستیزی در دورههای پیش فرق
دارد .در اینجا نیز الزم به توضیح است که توده کارگر به حکم هستی اجتماعی خود از
سر خواستههای متضاد با ملزومات چرخه ارزش افزایی و سودآفرینی سرمایه وارد کارزار
علیه رژیم سیاسی می گردد .در این حرفی نیست ،اما آنچه جنبش روز کارگران را در
این مورد معین ،هر چند اندک از گذشته متمایز میکند ،رادیکالیسم خودجوش ضد
سرمایهداری آن است .در سالهای  ۲0تا  3۲کارگران شعار «شاه باید سلطنت کند ،نه
حکومت» حزب توده یا جبهه ملی را کنار نهادند و مجسمه شاه را به عنوان نماد قدرت
سرمایه به زیر کشیدند اما رژیم ستیزی آنها نهایتا بر ساحل همان جدال میان احزاب
یاد شده و بخش دیگر ارتجاع بورژوازی لنگر انداخت .در سالهای  56و  57وقتی
تودههای کارگر اعتصابات و خیزشهای ممتد نیمه اول دهه  50را آماده خروج از مراکز
کار و تولید و حاشیه شهرها کردند ،همان گونه که جنبش آنها توسط فاشیسم اسالمی
بورژوازی به سرقت رفت ،رژیم ستیزی آنان نیز شکار کفتاران مردارخوار دین ساالر
سرمایه شد و در باتالق مجادالت میان بخشهای درنده بورژوازی دفن گردید .رژیم
ستیزی روز کارگران عمق طبقاتی و ضد سرمایهداری متفاوتی دارد .در اینجا شعار مرگ
بر خامنه ای ،به صورت زمینی و بدون هیچ خودفریبی مکتبی ،شعار مرگ بر بیکاری،
گرسنگی ،کارتن خوابی ،تبعیضات جنایتکارانه جنسی ،فقر و فالکت و همه مصیبتهایی
است که سرمایه بر زندگی تودههای کارگر بار و بر سر آنها آوار کرده است .فریاد مرگ
بر خامنهای و روحانی ،این بار فریاد مرگ بر رژیم درندهای است که برای فربه ساختن
هر چه بیشتر سرمایه ،کارگران را از هستی ساقط ساخته است .معترضان در خیابانها
به تکرار« زنده باد» « ،مرده باد»های نسخه پیچی این یا آن جریان سیاسی اپوزیسیون
نمای بورژوازی یا یک رویکرد رفرمیستی آویزان به جنبش کارگری نمیپردازند ،حرف
آنها اصال این نیست که با رفتن این دولت و آمدن دولت دیگر وضعشان بهتر خواهد
شد!! بالعکس کل قدرت سیاسی حاکم را به جرم بیکار نمودن ،گرسنه کردن ،بیمسکن
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ساختن و بیدارو و درمان نمودن خود ،به جرم اعمال تمامی سبعیتها و جنایات سرمایه
علیه خویش آماج ستیز قرار می دهند .کیفرخواست آنان علیه جمهوری اسالمی به
صورت زمینی کیفرخواست علیه نظام سرمایهداری است و در همین راستا رژیم ستیزی
آنان در قیاس با گذشته بنمایه ضد سرمایهداریتر دارد.
 -4دامنه خواست ها ،اعتراضات و جنگ و ستیزهای کارگران در جنبش جاری با همه
دورههای پیش فرق دارد .در خیزش روز تودههای کارگر فشار استثمار و همه اشکال
تعرض ،تجاوز و تعدی سرمایه به زندگی فروشندگان نیروی کار یا دوزخ نشینان کارگر،
ولو بدون آوردن نام سرمایه ،یکجا و با هم آماج اعتراض قرار میگیرد .کارگران فقط
گرسنگی و آوارگی و بیداروئی خود را فریاد نمیزنند ،فقط علیه دیکتاتوری و ستم و
خفقان شعار نمیدهند .آنها تمامی آنچه را که سرمایهداری و دولت درنده اسالمی
سرمایه بر سرشان آوار ساخته است هدف قهر خود میگیرند .بیکاری گسترده چندین
میلیونی را با حجاب اجباری انسان ستیزانه ،مزدهای نازل هزاران بار سالخی شده را با
تبعیضات جنایتکارانه جنسی ،آوارگی و کارتن خوابی را با فقدان آزادی سیاسی و حقوق
اولیه انسانی ،بیآبی و بلیههای زیست محیطی را با ارقام سرسام آور هزینههای نظامی
و پلیسی و تبلیغاتی رژیم ،ریخته شدن میلیاردها ،میلیارد حاصل کار و استثمار تودههای
کارگر به باتالق زیادت خواهی ها ،جنگ افروزیها و بحران آفرینیهای رژیم در منطقه
و جهان را با طومار دزد یها و چپاولهای چندین هزارمیلیاردی صاحبان سرمایه ،اجبار
کودکان و زنان خانوادههای کارگری به تن فروشی و تباهی و فروش مواد مخدر را با
هزینههای کالن نهادهای ترویج شریعت و تبلیغات اسالمی ،وضعیت معیشتی رقت بار
کودکان و سالخوردگان را با اقیانوس عظیم سرمایه و ثروت صاحبان تراستهای غول
پیکر ،فشار فقر و فالکت و تنگدستی نفرین شدگان کارگر را با بهره گیری جنایتکارانه
دولت سرمایه از سالح دین برای سالخی ابتدایی ترین حقوق انسانی و فراوان مسائل
دیگر یک جا و آمیخته به هم آماج کارزار خود میبینند .معترضان کارگر حاضر در
خیابانها تمامی جنایتهای باال را که از ژرفنای چرخه تولید سود و سرمایه میجوشند،
بدون تفکیک از همدیگر زیر باران اعتراض گرفتند .عصاره کالم کارگران هر چند ضمنی
در همه زمینهها آن بود که کل حاصل کار و تولید آنها سرمایه افزونتر طبقه سرمایه
دار ،هزینه سرکوب وسیع فیزیکی و فکری معترضان یا مخارج بحران آفرینی و توسعه
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طلبی و زیادت خواهی رژیم حاکم میگردد .جنبش جاری به لحاظ ابراز حیات خودپو
در عرصههای مختلف حیات اجتماعی گامها از خیزشهای پیشین جلوتر و رادیکالتر
بود.
 -5سراسری بودن و فراگیری موج اعتراضات اخیر را نمیتوان در زمره مشخصههای بارز
آن به حساب نیاورد .در هیچ کدام از دورههای قبل شاهد این سطح گستردگی مبارزات
استثمارشوندگان و فرودستان عاصی و سراسری شدن جنبش در این ابعاد ،در کوتاه
ترین زمان ممکن نبودیم .پدیدهای که به نوبه خود ،انفجارآمیزی بیش از حد موقعیت
نظام سرمایهداری و رژیم سیاسی روزش را حکایت میکرد .سراسری شدن بسیار
پرشتاب خیزشها حدیث این حقیقت بود که الیههای فقیرتر و تنگدستتر طبقه کارگر
در شهرها و روستا قادر به تحمل بیشتر فشار استثمار سرمایه و جنایات و بیحقوقیهای
منبعث از وجود سرمایهداری نیستند ،همه از استثمار فرساینده سرمایه و بربریت اسالمی
و غیراسالمی رژیم حاکم سرمایهداری به ستوه آمده اند .همه آماده اعتراض و جنگیدن
هستند .یک نکته مهم در همین زمینه اشتعال افزونتر آتش طغیان کارگران در
شهرهای کوچکتر در قیاس با تهران بود .باالتر گفتیم که بیکاران و زنان کارگر نقش
سلسله جنبان را در خیزشها بازی میکردند .هر کجا شمار بیکاران افزونتر و فشار فقر
و فالکت و گرسنگی بارآورد وجود سرمایهداری خرد کنندهتر بود ،اعتراضات نیز
مشتعلتر و انفجارآلودتر بود .همه اینها از نقش بازی بارز و تعیین کننده سرمایه ستیزی
خودپوی کارگری در این جنبش حکایت میکرد .یک نکته را به این قسمت بحث اضافه
کنیم .ما بارها تأکید نمودیم که معترضان در خیابانها فقیرترین و محروم ترین الیههای
طبقه کارگر بودند .این جنبش در طول چند روز عروج خود نتوانست از حمایت گسترده
تودههای کارگر در کارخانهها و مراکز کار برخوردار شود ،این مسلما یک ضعف مهم بود،
اما در همین سطح خود ،سوای تمامی دستاوردهایش ،به یک تعیین تکلیف شکوهمند
با بخش قابل توجهی از درس خواندههای دانشگاهی طبقه کارگر دست زد .آنچه این
درس خواندهها در طول دو دهه اخیر به نمایش نهادند ،سوای بدنامی ،ننگ ،بیشرمی
و رسوایی چیز دیگری نبود ،راه افتادن در خیابانها با شعارمنفور و شرم آور «یاحسین،
میرحسین»! «رأی مرا پس بده» آویختن به تابوت کثیف رفسنجانیها و اصالح طلبان
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حکومتی نمونههای بارز این بیشرمیها بود  .خیزش روزهای اخیر کوشید تا این رسوایی
و ننگ را حتی االمکان از دامن طبقه کارگر پاک کند.
آینده این خیزش را چگونه باید دید؟
از مخاطرات مهم سر راه تداوم جنبش جاری شروع کنیم .سرکوب قهرآمیز عاجل ترین
و حتمی ترین این خطرها است .در طول  40سال حاکمیت رژیم اسالمی سرمایه داری،
هیچ گاه کل ماشین دولتی و قدرت سیاسی سرمایه یا کل بورژوازی حاکم به میزان
امروز از طغیان تودههای کارگر احساس وحشت و دهشت نکرده است .در این روزها
هراس اصالح طلبان از استمرار حضور کارگران در خیابانها نه کمتر از رقبای اصولگرا
که شاید بسیار بیشتر باشد .ترجمه زمینی این واقعیت آنست که تمامی جناحهای درون
و حاشیه ساختار حاکمیت سرمایه به اندازه هم آماده سرکوب و کشتار و حمام خون
اعتراضات هستند .رژیم با کل قوای الزم برای این شبیخون وارد پهنه مصاف خواهد شد
و برای پایان دادن به شکل روز آن ،از هیچ سبعیت و جنایتی دریغ نخواهد کرد .این
کار از همان روزهای نخست آغاز شده است ،همه قوای قهر سرمایه وارد میدان گردیده
اند .دستگیریها و بدترین شکنجهها و سر به نیست کردن ها ،هر روز از روز پیش
گستردهتر و دهشت انگیزتر شده است.
دومین خطر و صد البته بسیار مهلکتر و سرنوشت سازتر ،آسیب پذیری درونی جنبش
جاری است .قبال گفته شد که کارزار حاضر کارگران به عنوان لحظهای از حیات کل
جنبش کارگری ایران فاقد حداقل سازمان یافتگی ،درهم تنیدگی و استخوان بندی
منسجم ضد سرمایهداری است .ترجیع بند همیشگی تمامی طیفهای رفرمیسم چپ
این بوده و کماکان آنست که توده کارگر فاقد آگاهی است .این بحث وارونه پردازانه و
سرمایه ساالر است .اینها وقتی از فقدان آگاهی طبقاتی صحبت میکنند ،صدر و ذیل
حرفشان این است که کارگران شعور ،شناخت ،دانش و قدرت تدبیر ندارند .به همین
خا طر باید پیاده نظام حزب یا گروه و سازمان آنها گردند .آگاهی طبقاتی مشتی
محفوظات کتابی و سواد سیاسی یا آشنایی با مرامنامه ،برنامه ،منشور و مصوبات حزبی
نیست .آگاهی کارگران کارزار زمینی آگاه ،سرمایه ستیز ،سازمان یافته و شورایی آنان
است .آگاهی جنبش کارگری در توان بالفعل کالبدشکافی ،چاره اندیشی ،راه حل جویی،
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جنگ و گریز ،تعرض و عقب نشینی ،مقاومت و تهاجم متشکل شورایی توده کارگر
متجلی می گردد .نطفه و هسته این آگاهی در هستی اجتماعی کارگران و در زهدان
مبارزات آنها است اما این نطفه باید رشد کند ،تغذیه شود ،ارگانیسم سالم مساعد
شکوفایی و بلوغ احراز نماید .جنبش کارگری ایران از این لحاظ در موقعیتی بسیار
ضعیف و آسیب پذیر قرار دارد و خیزش روز خیابانی کارگران نیز کل این آسیب پذیری
و ضعف و کاستی را عمیقا و با تمامی شدت در درون خود حمل میکند.
همه شواهد بانگ میزنند که در میان دو خطر مهم باال ،آنچه پویه بالندگی خیزش
جاری را به شدت تهدید میکند نه اولی که دومی است .سرکوب و حمام خون مسلما
ضربه سنگینی بر پیکر این جنبش وارد خواهد ساخت اما قادر به انهدام و تعطیل دیرپا
حتی کوتاه مدت آن نخواهد بود .دلیل این امر روشن است .اوالً این خیزش با آمدن به
خیابان آغاز نشده است که با بیرون رفتن از خیابانها پایان یابد .همه در این مورد اذعان
دارند که جنبش روز در همه این سالها به شکلهای مختلف در مراکز کار و تولید و
عرصههای اجتماعی گوناگون حضور داشته و ابراز وجود میکرده است .بر همین اساس،
سرکوب و حمام خون در بدترین حالت میتواند برای دورهای معین بر شکل ،دامنه یا
ساز و کارهای روز آن اثر گذارد ،رژیم میتواند بر چوبههای دار خود در سراسر ایران
بیافزاید ،کارگران زیادی را به جوخه اعدام بسپارد ،هزاران زندانی تازه را به جمعیت
دستگیرشدگان چند هزار نفری فعلی ملحق سازد ،فضای رعب و وحشت را همه جا
حاکم نماید و خیلی کارهای دیگر بکند .اما تاریخ نشان داده است که مجرد این بربریت
ها ،توان نابودی و مضمحل سازی هیچ جنبش ریشه دار و گسترده طبقاتی را نداشته
است .اعتراضات خیابانی میتواند برای مدتی افت کند یا حتی تعطیل گردد ،اما اوالً در
حوزههای دیگر و بیشتر از همه جا در مراکز کار و تولید گسترش خواهد یافت .ثانیا
شکل خیزش خیابانی هم به ورطه رکود نخواهد غلطید زیرا که اکثریت قریب به اتفاق
توده عاصی و ناراضی را کارگران بیکار تشکیل میدهند .جمعیت عظیم چندین یا چند
ده میلیونی که در میان شعلههای گرسنگی و بیمسکنی و بیدارویی و بیدرمانی
میسوزند و هیچ محلی سوای خیابانها و میدانها برای نمایش قهر ،نارضائی و اعتراض
ندارند .دولتمردان و مزدوران سرمایه هر روز با زبان خویش اعتراف میکنند که از هر
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ده کارگر در سن اشتغال حداقل چهار نفر آن بیکار هستند .این بیکاران هیچ چیز نه
برای زندگی و نه برای از دست دادن دارند .پیکار و اعتراض تنها کاری است که میتوانند
و مجبورند انجام دهند و خیابان و میادین درون شهرها تنها مراکزی است که میتوانند
این اعتراضات را به نمایش بگذارند .ثانیاً و این بسیار مهم است که طبقه سرمایه دار و
دولتش نه فقط هیچ چشم اندازی برای هیچ میزان بهبود در وضعیت معاش و درمان و
مسکن و بیکاری و گرسنگی و سایر سیه روزیهای توده کارگر ندارد که حتی هیچ
دورنمایی برای هیچ میزان چالش بحران رو به عمق سرمایهداری و مقابله با فروپاشی
شتاب آلود چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی هم در پیش رو نمیبیند .موج بحران
هر روز از روز پیش کوبندهتر میگردد ،شمار کارخانهها و مراکز کار در حال تعطیل سیر
صعودی دارد .هیچ روزی نیست که بر کثرت بیکاران افزوده نگردد .بازار انباشت سرمایه
فاقد حداقل رونق است .وخامت مبادالت میان سرمایهداری ایران و بازار جهانی
سرمایهداری یا روند سامان پذیری بین المللی سرمایه اجتماعی کشور در سطحی است
که سرمایه داران داخلی و خارجی خود را با هزینههای بسیار گزاف پیش ریز هر دو
بخش استوار و گردشی سرمایه ثابت ،بهای تمام شده بسیار باالی کاالها و نرخ نامطلوب
سودها مواجه میبینند و از سرمایه گذاری چشم میپوشند .بانکها همه در آستانه
ورشکستگی هستند زیرا سرمایههای آنها در شکل وام در ملکیت سرمایه داران
خصوصی و دولتی و مؤسسات مالی یا صنعتی غول پیکر قرار گرفته است و با فشار
سرکش بحران به مراکز مالی وام دهنده باز نگشته است .تمامی صندوقهای بیمه و
بازنشستگی تودههای کارگر زیر مهمیز ورشکستگی هستند و هر آن در خطر سقوط و
اعالم افالس میباشند .موج تحریمها یکی پس از دیگری بر چرخه فروپاشیده بازتولید
سرمایه سرشکن میگردد و بر شدت اختالل این چرخه میافزایند .برجام به طور کامل
سترون و بدفرجام مانده است و هیچ انتظار اساسی بورژوازی و دولتش را پاسخ نگفته
است .بحران دهشتاک زیست محیطی و خطر بیآبی و تقلیل روزافزون بخشهای
کشاورزی و پرورش دام و طیور سرمایهداری بر همه معضالت غیرقابل گشایش سرمایه
اجتماعی مزید شده است .کل اینها در حالی چرخه حیات سرمایه را در کالف خود
پیچیده است که دولت اسالمی بورژوازی باید هر سال صدها میلیارد دالر از حاصل
استثمار تودههای کارگر را صرف جنگ افروزی در منطقه و بحران آفرینی در یا آن
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کشور حاشیه خلیج کند .در چنین شرایطی آیا چشم اندازی برای هیچ میزان تقلیل
گرسنگی و فقر و فالکت و کارتن خوابی تودههای کارگر وجود دارد ،جواب نه فقط منفی
که عمیقا معکوس هم هست .بیکاریها و بیکارسازیها بسیار رعب آورتر خواهند شد.
الیههایی از طبقه کارگر که تا امروز قوت الیموتی در سفره خود دارند مجبور به تحمل
سیه روزیهای دامنگیر فقیرترین همزنجیران خود خواهند گردید .زمان تعویق پرداخت
دستمزدها طویلتر و شاید چند برابر میگردد .بازنشستگان از دریافت سنار و سی شاهی
مستمری روز خویش باز خواهند ماند .همه چیز بدتر خواهد شد .فاشیسم اسالمی
سرمایه سرکشتر و عنان گسیختهتر به سلب ابتدائی ترین آزادیها و حقوق انسانی
توده کثیر کارگر خواهند پرداخت .کل اینها فریاد میزنند که موج خیزشها و شورشها
و اعتراضات کارگران در مراکز کار و کارخانهها و خیابانها و میدانها فروکش نخواهد
کرد .شورشها و خیزشها شاید تغییر شکل دهند ،تظاهرات خیابانی چه بسا جای خود
را به جنگ و گریزهای پراکنده نامتوازن با فواصل زمانی نامعلوم دهند اما دولت بورژوازی
با مجرد اعمال قهر و سرکوب و حمام خون نه فقط صدای اعتراض کارگران را خاموش
نخواهد کرد که قادر به تعطیل خیزشهای خیابانی نیز نخواهد شد.
در مورد خطر دوم اما موضوع برعکس است .آسیب پذیری جنبش کارگری کال و
خیزشهای خیابانی به طور مشخص یک تهدید حیاتی و بنیادی است .یک معنای صریح
این آسیب پذیری آنست که هر میکرب و ویروس و عفونتی میتواند در این جنبش به
سرعت رشد نماید ،سراسر اندام را عفونی سازد و به هالکت اندازد .همین االن خیل
کثیر فرصت طلبان و کفتاران زشت سرمایه در لباس منجی و قیم آماده دریدن و بلعیدن
جنبش هستند .در میان این نیروها نبش قبر شدگان سلطنت طلب بر خالف دورههای
پیش از همه مهلکتر و قابل تعمقتر میباشند .این واقعیت را باید مطمح نظر داشت
که در شرایط حاضر رفرمیسم چپ میلیتانت منزویتر از آن است که قادر به حداقل
اثرگذاری بر روی مبارزات کارگران باشد ،حتی رفرمیسم چپ نمای آشتی طلب از حزب
توده و اکثریت فدایی گرفته تا سندیکاسازان چپ نما نیز در قیاس با سلطنت طلبان
خطر چندانی محسوب نمیگردند .چرا دار و دسته اخیر از چنین موقعیتی برخوردار
شده است؟ دلیل آن را باید در رشتهای از حوادث این سالها دید .سلطنت طلبان در
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طول چند دهه به طور مستمر و از طریق بیشترین تریبونها و رسانهها برای شستشوی
مغزی ،تحمیق و مهندسی افکار بخشهایی از جوانان خانوادههای کارگری تالش کرده
اند .تلویزیونهای « صدای امریکا»« ،پارس» « ،من و تو» و نوع اینها تقال نمودند تا
وارد حریم ویژه کمبودها ،نارضایتی ها ،نیازهای اولیه روانی ،عواطف و امیال سرکوب
شده نسل جوان هر دوره شوند .در شیارهای ذهن و شعور این نسلها شروع به کشت و
کار کنند ،به جوانان خانوادههای کارگری القاء نمایند که ارتجاع هار اسالمی روز ،طاعون
برتنیده از اعماق عفونتهای سرمایهداری و سالح سرمایه برای سرکوب جنبش کارگری
یا مسخ شعور کارگران نمی باشد!! ،بلکه بازمانده پوشالی اعصار پیشین تاریخ است!! و
فقط ضد مدنیت و سکوالریسم و دموکراسی و حقوق بشر سرمایهداری میباشد! این
رسانهها به شریرانه ترین شکل ،ارتجاع دینی را از سرمایه جدا نشان دادند و در وسیع
ترین سطح جنجال راه انداختند که گویا تمامی صدر و ذیل بدبختیهای چند دهه اخیر
جامعه ایران خرافههای زشت اسالمی است .گویا فقط مشتی آخوند سر از گورستان
تاریخ بیرون آورده و بر روی هست و نیست تمدن و فرهنگ و اعتبار و اصالت و رفاه و
آزادی چند هزار ساله قوم آریا شمشیر کشیده اند!! گویا تا پیش از بهمن سال 57
تمامی ایرانی تباران!! در همه جا بر صدر مینشسته اند!! ،عزت میدیده اند!! ،غرق رفاه
و شادی و نعمت بوده اند و با آمدن مشتی آخوند همه چیز بر باد رفته است .وحوش
سلطنت طلب در تریبونهای سازمان یافته و برنامه ریزی شده خود این ترهات را در
ذهن نسل جوان هر دوره کشت نمودند و اضافه کردند که در گذشته به جای صدای
گوشخراش مداحان و مؤذن ها ،گوگوشها به نوازش روان آدمیان میپرداخته اند ،سایه
شوم حجاب و چادر و گشتهای ثاراهلل و جنداهلل و زینب و کلثوم و امر به معروف و نهی
از منکر ،همه و همه از سر زنان و دختران کوتاه بوده است .مجالس رقص و آواز همه
جا رونق داشته است ،همه غرق شادی و رفاه بوده اند!!! بریدن انگشتان وجود نداشته
است ،هیچ کسی قصاص نمی شده است و در یک کالم سراسر ایران به بهشت میمانده
است .کرکسان مردار خوار سلطنت طلب سالیان متمادی با این حرفها شعور یک بخش
از جوانان خانوادهای کارگری را شستشو دادند .سوء تعبیر نشود ،بحث بر سر این نیست
که دعوی این جماعت در مورد نبود گشت زینب و کلثوم ،قصاص و بریدن انگشتان یا
رواج مجالس رقص و آواز دروغ بوده است .سخن اینجاست که آنها با انگشت نهادن بر
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چنین مسائلی ،دنیای سراسر وحشت و دهشت دوران استیالی رژیم سلطنتی
سرمایهداری را از تیررس شعور و شناخت انسانها بیرون میراندند .آنها با پیش کشیدن
موارد باال ،شدت استثمار کوبنده و جنایتکارانه تودههای کارگر در آن ایام ،فقر و فالکت
و گرسنگی و آوارگی چند ده میلیون نفوس خانوادههای کارگری ،فرسودن و هالکت و
تباه شدن کارگران در حلبی آبادها و زورآبادها و حصیرابادها و خاک سفیدها ،آکنده
بودن جامعه از اوین ها ،عادل آبادها ،قزل حصارها ،عشرت آباد ها ،وکیل آبادها ،فلک
االفالک ها ،دژ برازجانها و انبوه شکنجه گاههای دیگر ،اجبار کارگران به فروش کودکان
خود زیر تازیانههای فقر ،اعدامها و حمام خونهای روز به روز انسانهای معترض ،وجود
رعب آورو شبانه روزی هزاران گشت ساواک در خیابانهای شهرهای بزرگ ،سانسور،
خفقان و آزادی کشی انفجار آمیز ،جرم سیاسی ساختن هر نوع فکر کردن به مسائل
سیاسی یا ابراز نارضایی سیاسی ،تحمیل سالها زندان برای خواندن قصه ماهی سیاه
کوچولو بهرنگیها و لیست بیانتهای جنایتها درندگیها و انسان ستیزیهای دیگر
رژیم درنده شاهنشاهی سرمایهداری را از میدان صید ذهن ،اندیشه و جستجوی چند
نسل دور ساختند و همسان رقبای حاکم خود به بدترین شکل شستشوی مغزی انسانها
پرداختند .سلطنت طلبان در شرایطی این کار را میکردند که به اندازه کافی گوش شنوا
هم می یافتند .نسل جوان دختران و پسرانی که از وحشت حجاب و تعزیر و دستگیری
توسط گشتهای بی شمار ،تحمل صدها تازیانه به جرم گوش دادن یک نوار موسیقی و
مانند اینها خود را در آستانه انفجار میدید ،بسیار ساده مشتری شنیدن این حرفها
میگردید .از این هم بدتر ،این نسل وقتی به پدر و مادر خود رجوع میکرد و از گذشته
میپرسید شاید در بسیاری موارد حرفهایی را میشنید که مهر تصدیق بر همین
عوامفریبیها بود .این فقط فاشیستهای اصالح طلب شده اسالمی نبودند که شعور یک
بخش وسیع جوانان خانوادههای کارگری را میدزدیدند و آنها را در تشییع جنازه کثیف
و متعفن رفسنجانی به «یا حسین ،میرحسین» گفتن وا میداشتند ،اعوان و انصار رژیم
هار شاهنشاهی هم با بخشهای دیگر این جوانان چنین میکردند .سلطنت طلبان اینک
و در این روزها ،میکوشند تا حاصل این کشتها را درو کنند .آنها حزب و سازماندهی
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ندارند اما وقتی که یک نیروی وسیع با مختصات باال آماده گوش دادن به آنان است
برپایی حزب و تشکیالت کار چندان دشواری نیست.
از سلطنت طلبان که بگذریم ناسونالیسم کرد و بیش از همه حزب دموکرات کردستان
ایران با یک لشکر عظیم پیشمرگه همراه با برخی محافل همسوی کرد خطری بسیار
جدی برای آینده جنبش کارگری ایران است .خطری که چشم انداز بالفعل شدن آن از
سلطنت طلبان نه کمتر بلکه بیشتر است .همه احتماالت را باید به نظر آورد .حزب
دموکرات به راحتی میتواند در کنار سلطنت طلبان قرار گیرد ،همه اینها میتوانند با
محافلی مانند« ،جمهوری خواهان الئیک» ،یک بخش از بازماندگان سازمان فدایی،
ناسیونالیستهای دینی و الئیک بلوچ ،سندیکالیستهای راست داخل و خارج کشوری
به صورت یک جبهه واحد ارتجاعی به جان جنبش کارگری افتند .رویکرد ضد
سرمایهداری و برای لغو کار مزدی در این چند دهه بیشتر فعالیتهای آگاهگرانه خود
را بر روی نقد رفرمیسم چپ میلیتانت و رفرمیسم راست سندیکالیستی متمرکز کرد،
این کار تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر بود .ما با نقد مارکسی و سرمایه ستیز رفرمیسم
چپ لنینی و اشکال دیگر رفرمیسم در حوزههای مختلف ،عمال هویت جنبشی ،طبقاتی
و پراکسیس نوین خود را میپروردیم ،پیداست که به عنوان جزء الیتجزایی از این فرایند
به نقد احزاب و نیروهای این طیف هم میپرداختیم .بخش اول این کار غیرقابل اجتناب
بود .حد و حدود ضرورت بخش دوم جای حرف دارد و حجم قابل توجهی از آن شاید
قابل گریز بود .در این میان آنچه عمیقا مورد انتقاد است بیتوجهی یا کم توجهی ما به
کار آگاهگرانه وسیع در مورد جریانات سلطنت طلب و نیروهای مشابه است .سوء تفاهم
نشود ،حد و اندازه اثرگذاری خود را خوب میدانیم ،به برد تأثیر فعالیتهای خود متوهم
نیستیم ،سخن از این نیست که اگر این کارها را میکردیم پروسه رخدادها را تغییر
میدادیم!! .بحث بر سر میزانی از تأثیرگذاری است که از عهده ما بر میآمد
چه باید و چه میتوانیم بکنیم
همه دادههای اقتصادی و مؤلفههای اجتماعی میگویند که جنبش کارگری کال و
خیزشهای خیابانی تودههای کارگر ،در ماههای آتی و سال پیش رو ،به رغم تحمل
وحشیانه ترین سرکوبها و ناگزیری افتادن به افت و خیزها ،در مجموع نه فقط افت
نمیکند که روند اعتال خواهد پیمود .در این نوشته ما قصد باز کردن بحثهای اقتصادی
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نداشتیم اما یک مرور کوتاه در وضع روز سرمایهداری ایران نشان میدهد که تعرض
بورژوازی به سفره خالی تودههای کارگر هر روز از روز پیش هولناکتر خواهد شد.
حدیث حال غالب کارگران بدون اغراق آن خواهد بود که «هیچ چیز برای از دست دادن
نداریم» مجرد سرکوب قادر به مهار این توده گرسنه کارگر نیست ،بورژوازی در سینه
سای این وضعیت به تشدید فشار استثمار کارگران بسنده نخواهد کرد ،همه شمشیرهای
قهر و قدرت را از نیام بیرون خواهد آورد .آنچه ما باید و میتوانیم انجام دهیم شاید
اینها باشد.
 -1بدون پیوند تنگاتنگ طبقاتی و جنبشی با همزنجیران مبارز و به ستوه آمده از فشار
استثمار و ستم سرمایه در قعر شرایط زندگی ،کار و پیکار آنها ،هیچ کار مهمی از دستمان
ساخته نیست .ما وقتی حزب سازی ،کمیته آفرینی و کانون بازی را نقد میکنیم ،وقتی
تمسک به این نوع کارها را بستن سد بر سر راه نطفه بندی و بالندگی جنبش سازمان
یافته شورایی سرمایه ستیز کارگران میبینیم ،طبیعتا نمیتوانیم خودمان همان کارها را
به شیوهای دیگر تکرار کنیم و منتظر نتیجه گیریهای مغایر باشیم ،نمیتوانیم نفس
کالبدشکافی ،نقادی و راه حل پردازی برای کارگران را ولو سرشار از رادیکالیسم! ،حتی
«رادیکالتر از مارکس»!! بدون همگامی و همرزمی ارگانیک زمینی با فعاالن هم زنجیر،
فعالیت اثربخش ضد سرمایهداری به حساب آریم .چارهای نداریم جز اینکه برای همگامی
و هم پیوندی و همراهی عملی با دخالت گران مؤثر رخدادهای روز جنبش کارگری تالش
بیشتر به عمل آریم .در همین جا باید با یک مشکل اساسی تعیین تکلیف کنیم .باید
«مردگان را به مردگان بسپاریم» و به سراغ زندگان رویم ،ما اگر چند برابر عمر متعارف
خود هم زنده مانیم و دست به کار همراه ساختن این یا آن فعال سیاسی میراث دار حزب
سازی ،رژیم ستیزی و کمونیسم نمایی رایج باشیم به هیچ کجا نمیرسیم .همین توان
اندک خود را هم میفرسائیم و هرز میدهیم « .چرا باید تحمل کرد رنج آبیاری کردن
باغی کز آن گل کاغذین روید» به جای اینها باید چشم دیدن و یافتن دردمندان معترض
طبقه خود و زبان گفت و شنود با آنها را پیدا کنیم .همین کسانی که امروز چندین هزار
نفر آنها به جرم راه اندازی خیزشها در شهرهای مختلف ایران در سیاهچالهای جمهوری
اسالمی زیر بدترین شکنجهها هستند ،بیکاران و گرسنگانی که هیچ چیز برای از دست
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دادن نداشتند ،رسم و سواد سخنوری در باره تفاوت میان مارکس و انگلس را نمیدانستند.
علیه شدت استثمار و بربریت سرمایه شوریدند و ما هیچ کدام آنها را نمیشناختیم ،آزار
دهنده است وقتی به این می اندیشیم که چرا ما به جای جستجوی این ها ،حتی یک
ساعت وقت خود را صرف بگو ،مگوی انتقادی با حزبیون و سندیکاچیان و فیلسوفان و
فعالین سیاسی مدعی نجات نفرین شدگان کردیم!! .رویکرد ضد سرمایهداری بدون تغییر
ریل بنیادی در نوع ارتباط جویی ها ،همگام سازیها و همصدا شدنها نمیتواند نیروی
دخالتگر جدی در پهنه کارزار توده کارگر شود .این حرف نه فقط جدید نیست که دغدغه
همیشگی همه ما بوده است اما تندپیچهای حساس مبارزه طبقاتی معموال کاستیها و
اشتباهات را بسیار خشنتر و ضرورتها و مبرمیتها را بسیار عریانتر در پیش روی افراد
قرار میدهد.
 -2به هر میزان که ارتباطات ما در عمق اعتصابات و اعتراضات درون مراکز کار یا
خیزشهای خیابانی فعالتر شود ،موفقیت ما در جنبشی ساختن نگاه رویکرد ضد
سرمایهداری به مطالبات روزمره ،سرنگونی طلبی ،شیوه تولید و جامعه سرمایه داری،
شوراها و روایت سازمانیابی ،دولت و قانون و نظم سیاسی و مدنیت و حقوق سرمایه،
دورنمای آتی جنبش کارگری و همه مسائل تعیین کننده تمایز این رویکرد با
رفرمیسم بارزتر خواهد شد .هر اندازه دستاورد ما در این گذر بیشتر گردد سایر
فعالیتهای ما از جمله نقد جریانات دیگر معنی دارتر و موضوعیت دارتر خواهد شد.
مادام که در سیر رخدادهای روزمره جنبش حضور فعال نداریم ،مادام که ارتباطات،
شبکه تماس و گفت و شنود و اثرگذاری و اثرپذیری ما راه خود را به شریان جنبش
جاری باز نکند ما به صورت مشتی آدمهای ایدئولوگ ،سیاست ورز ،نویسنده ،گوینده،
منقد و خبرگزار دوست طبقه کارگر اما بیتأثیر در سرنوشت جنبش این طبقه باقی
خواهیم ماند.
 -3ارتباط گیریها و همراه یابیها را هسته روینده شوراها سازیم .شوراهایی که هر چه
کوچک و ناپیدا ،جای شور و مشورت ،دخالتگری خالق و تأثیرگذاری متقابل غواصان
واقعی دریای جنبش باشند .پویا و بالنده گام بردارند و ظرفیت الزم برای شاخ و
برگ کشیدن را دارا باشند.
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 -4مطالبات عاجل تودههای کارگر را در همه حوزههای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی
و اجتماعی با نگاهی عمیقا ضد سرمایهداری در میان کارگران ترویج کنیم و طرح
این خواستهها را با کارهای آگاهگرانه عمیق و موجز و اثرگذار همراه سازیم .محتوا
و جهتگیری و مبنای شعارهای ما بسیار شفاف است .نقطه عزیمت ما در طرح
خواستها و شعارها ،هموارسازی هر چه بیشتر راه پیکار تودههای کارگر برای تسلط
تا سرحد ممکن بر پروسه کار ،تولید و زندگی اجتماعی خویش است .ما اعالم
می داریم که دریافتی ماهانه هر کارگر اعم از شاغل بیکار و جویای کار در شکل
هزینه معیشت و رفاه اجتماعی نباید از سهم وی در کل محصول اجتماعی ساالنه
کار و تولید کمتر باشد .بر رایگان شدن کامل آموزش از آغاز تا عالی ترین سطوح،
مهد کودک بدون هیچ هزینه برای کل کودکان ،دارو و درمان و بهداشت سراسر
مجانی برای همه ،رایگان بودن نگهداری از سالخوردگان و معلوالن ،ایاب و ذهاب
رایگان ،مسکن مدرن مصون در مقابل زلزله بدون هیچ اجاره بها ،محو کامل حجاب
اجباری ،جرم و جنایت شناختن همه اعمال شنیع و انسان ستیزانه از نوع قصاص،
شالق و اجرای احکام شرعی ،ممنوعیت هر گونه دخالت دولت در زندگی شخصی
انسان ها ،ممنوعیت هر شکل محدود سازی آزادیهای سیاسی و بیان و مطبوعات
و تظاهرات یا سازمانیابی و تشکیل اجتماعات و فعالیتهای اجتماعی ،آزادی جامع
االطراف افراد در انتخاب نوع زندگی مشترک و ثبت کردن یا نکردن ازدواج ،امحاء
کار خانگی زنان و حق بدون هیچ قید و شرط هر زن موسوم به «خانه دار» در حصول
سهم کامل خود از محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید ،مبارزه ریشهای علیه هر
شکل تبعیضات جنایتکارانه جنسی و مردساالری ،الغاء بیقید و شرط کار کودکان،
ستیز اساسی علیه آلودگیهای زیست محیطی در تمامی شکلهای آن از طریق
کندن ریشه آلودگیها در چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ،الغاء کامل اعدام و
مسائل دیگری از این دست تأکید و اصرار میکنیم .مضمون و جهت گیری شفاف
ما در پیش کشیدن این مطالبات سمت دادن پروسه پیکار جاری طبقه کارگر بر
محور یک جنگ واقعی بر سر بود و نبود سرمایهداری است .ما میکوشیم تا مبارزه
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حول هر کدام این خواستهها را به یک خاکریز توفنده جنگ کارگران علیه سرمایه
تبدیل کنیم.
 -5تمرکز افشاگریها و نقدها را بر روی نیروهایی قرار دهیم که واقعا خطر جدی جنبش
محسوب میشوند ،در این گذر به نظر میرسد که سلطنت طلبان بیش از همه
موضوعیت دارند .تکلیف اصالح طلبان درون و حاشیه حاکمیت به عنوان یک بخش
مهم قدرت اختاپوسی اسالمی سرمایه روشن است اما شاید تأثیر اصالح طلبان
اپوزیسیو ن نمای داخل و خارج در متوهم ساختن کارگران نیز کم نباشد ،فراموش
نکنیم که نهادهایی مانند کانون نویسندگان ایران نیز در دامن زدن توهمات کارگران
دست کمی از اصالح طلبان حکومتی یا اپوزیسیون نما ندارند.
 -6یکی از وارونه پردازیها و گمراهه آفرینیهای اپوزیسیونهای متنوع راست و چپ،
از سلطنت طلب گرفته تا رفرمیسم چپ تا فعاالن کانون نویسندگان و افاضل
دانشگاهی چپ نما در این  40سال نقد رفرمیستی و سرمایه ساالر مذهب و به طور
مشخص اسالم بوده است .همه اینها یک صدا سعی کرده اند تا ریشه غالب بربریتها
و توحش جمهوری اسالمی را در مجرد اسالمی بودن رژیم ببینند و همین را در
شعور کارگران کشت کنند .اینها از هر فرصتی برای تبلیغ شعار سرمایه سرشت «
جدایی دین از دولت» و در واقع شعار قبول بقای دین و دولت به صورت جداگانه،
به عنوان یک مطالبه اساسی کارگران بهره میگیرند .ما باید بسیار بیشتر از گذشته
تشریح کنیم که جمهوری اسالمی ،سرمایه تشخص یافته در قالب دولت با سالح
نفرت بار مذهب است و همه اشکال توحش این رژیم توحشهای سرمایه با سالح
مخوف اسالم است .باید موج نفرت کارگران به اسالم را نفرت به نظام بردگی مزدی
و نفرت به هر ساز و کار قدرت سرمایه از جمله اسالم سازیم.
 -7جدای از کارهای آگاهگرانه پیرامون سلطنت طلبی و سلطنت طلبان باید از همه
فرصتها و امکانات برای نقد ناسیونالیسم استفاده کنیم .در همین خیزش جاری
فقط سلطنت طلبان نبودند که عربده احیاء شاهنشاهی و ایران ،ایران سر میدادند،
ناسیونالیستهای ظاهرا جدا از دار و دسته سلطنت اما غرق در باتالق کورش ستایی
و میترائیسم نیز برای رونق بازار خود به اندازه کافی تالش میکردند.
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طبقه کارگر ایران ،چشم انداز وحشت و دورنمای امید فروردین 1397
سه سال پیش بورژوازی ایران خود را در آستانه خروج از یک دوره متالطم بحران و
شروع دور جدیدی از رونق و سازندگی میدید! آنچه سرمایه داران از هر بخش یا جناح،
و رژیم سیاسی حاکم با هر ترکیب و قماش تصور میکردند ،طبیعتا انگارههای متناقض
فاقد پشتوانههای مادی بود ،اما این ذات بورژوازی است که توهمات خود را آیات مقدس
تحقیقی و در مورد خاص جمهوری اسالمی ،الهی و آسمانی خواند .شالوده بنای اوهام
و عوا فریبیهای دولت روحانی آن بود که «برجام» ثمر خواهد داد!! تحریمها یکی پس
از دیگری لغو میشود!! بانکهای بین المللی موانع سر راه مبادالت ارزی و پولی را بر
می چینند!! داد و ستد میان بازار داخلی ایران و بازار جهانی عادی میگردد!! سرمایه
اجتماعی ایران پروسه طبیعی سامان پذیری خود در چرخه بین المللی اقتصاد
سرمایهداری را از سر میگیرد!! با رفع تحریم ها ،هزینه تولید و تشکیل سرمایه ثابت در
کشور به گونهای فاحش پائین میآید!! و حجم و نرخ سودها به همان میزان باال میرود!!
سرمایههای پیشرفته ترین ممالک صنعتی دنیا ،در شکل مدرن ترین ماشین آالت و
تکنولوژی و دستاوردهای دانش بشری به سوی ایران سرازیر میشوند ،کوه رفیع
سرمایههای سرگردان و نقدینههای داخلی ،با سرمایههای خارجی به هم میآمیزند و
نتیجه آمیزش آنها انباشت غول آسا در صنعت و تولید با باالترین گنجایش بارآوری کار
اجتماعی میگردد!! یک دوره طالئی رونق انباشت سرمایه همه جا را میگیرد .بازار
اشتغال راه اعتالی بیسابقه میپیماید و در یک کالم همه مشکالت اقتصادی حل خواهد
شد!! دولت روحانی در معماری این بنای وهم به این حد بسنده نمیکرد .رؤیای برجام
دوم ،سوم ،حل همه مجادالت منطقهای و بین المللی ،غلبه بر معضالت سیاسی،
اجتماعی ،حقوقی ،فرهنگی داخلی و به عنوان نتیجه تمامی اینها ،سرکوب موفق جنبش
کارگری با سالح اتحادیه سازی و مدنیت ،همراه با کشتار فیزیکی ،به کل احالم باال
افزوده میشد و کاخ خیالبافیها تا اوج آسمان باال میرفت.
این برج بلند آرزوها ،نه امروز که پیش از حفاری اولین سانتی متر واقعی بنا ،شروع به
ریزش کرد .فروریخت ،کوه موش زائید و موشها سیل طاعون راه انداختند .انتظارات
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پشت سر هم نکول شدند .تمثالهای بوالعجب «برجام» دو و سه ،پیرهن حسرت تن
کردند ،بانکهای بین المللی به وضع پیشین ادامه دادند ،از هجوم سرمایههای خارجی
خبری نشد .فروپاشی چرخه انباشت و بازتولید سرمایه اجتماعی شتاب تازهای گرفت.
نرخ بیکاری سرطانیتر شد و همه چیز با سرعت بیشتر رو به وخامت رفت .بورژوازی
قرار اعتراف به شکستهای خود نداشت .در یک چشم به هم زدن ،خشت ،خشت
رؤیاهای واهی را با کلوخهای گلین دروغ جایگزین نمود .از رشد اقتصادی  ۸درصدی و
 1۲درصدی گفت!! .جنجال کاهش تورم راه انداخت!! .در کمال بیشرمی سخن از بهبود
وضع اشتغال به میان کشید!! و فراوان فریبها و دروغهای دیگر سر هم بندی کرد.
موضوع اصلی بحث حاضر چیز دیگری است اما برای پرداختن به آن چارهای نیست جز
این که بر روی واقعیتهای پشت این فریب بافیها لحظهای درنگ کنیم .شکی نیست
که برجام برای طبقه سرمایه دار ایران و جمهوری اسالمی بدون هیچ دستاورد نبود.
افزایش صادرات روزانه نفت از  ۸00هزار بشکه به حدود  4میلیون بشکه و تغییر شرایط
این صادرات از نداشتن هیچ گونه تصویر روشن برای دریافت بها یا زمان حصول آن ،به
دریافت متعارف کل این بها یا حتی عظیم ترین بخش آن ،مسلما یک موفقیت برای
دولت سرمایهداری بود .شرایط پس از اجرای پاره وار برجام ،رقمی بالغ بر  15۲تریلیون
تومان بر محصول اجتماعی ساالنه یا آنچه بورژواژی «تولید ناخالص داخلی» میخواند،
افزود و کل آن را از  517تریلیون به حدود  670تریلیون تومان رساند .دامنه این
موفقیت برای بورژوازی و دولتش در همین حد خالصه نشد« .نفت» یک مائده آسمانی
نیست ،یک کاال است و ارزش آن توسط زمان کار انسانی اجتماعا الزم تعیین میگردد.
کاالها لزوما به ارزش خود فروخته نمیشوند .بلکه در چهارچوب کارکرد قوانین و
مؤلفههای مربوط به تشکیل نرخ سود عمومی ،پائینتر یا باالتر از آن به فروش میرسند.
در این میان کاالهای معینی مانند نفت به دلیل شرایط خاص انحصاری ،نیاز ویژه بازار
و تأثیر فاکتورهای مهم دیگر نرخ سودی به مراتب بیشتر از نرخ سود متوسط ،نصیب
خود میسازند ،شرایطی که البته در حال تغییر است و در سالهای آتی به ویژه با چشم
انداز تولید وسیع نفت شیل امریکا تحوالت مهم تری را تحمل خواهد کرد .نکته مورد
تأکید آنست که رقم  15۲تریلیون تومان اضافه شده به «تولید ناخالص داخلی» صرفا
بخشی از اضافه ارزشهای بین المللی است که جمهوری اسالمی با توجه به موقعیت
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انحصاری و مؤلفههای دیگر کماکان موجود این کاال ،سهم خود نموده است .این اضافه
ارزشها در عظیم ترین بخش خود به سرمایه تبدیل میشوند و نقش آنها در چرخه
ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران یا سرمایهداری هر کشور صادر کننده نفت را
نمیتوان در همان رقم خالص «عایدات نفتی» خالصه کرد.
برای روشن شدن موضوع مجبوریم سراغ آمار رویم .بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ضمن تأکید بر رشد جهشی اقتصادی از منفی یک و شش دهم درصد در سال 1394
به مثبت دوازده و نیم درصد در سال  ،1395نقش بخشهای مختلف اقتصاد ،در این
رشد حیرت آور را!! این گونه گزارش کرده است .نفت حدود  ،10%بخش موسوم به
«خدمات» کمی کمتر از  ۲درصد ،حوزه صنعت و معدن شش دهم درصد .،آب و برق
و گاز در مجموع نیم درصد و باالخره بخش کشاورزی و زیر مجموعههای آن حدود سه
دهم درصد سهم داشته اند .گزارش بانک مرکزی نقش سه دهم درصدی حوزه کشاوری
در نرخ رشد دوازه و نیم درصدی را متأثر از«قیمت گذاری تضمینی محصوالت زراعی
از سوی دولت» دانسته است و در رابطه با بخش کشاورزی تصریح کرده است که «اعطای
 90تریلیون ریال تسهیالت به بنگاههای متوسط فقط تا مهرماه سال  »95در اثرگذاری
این بخش بر رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار است.
به این ترتیب میبینیم که نرخ رشد بخشهای غیرنفتی نیز کم یا بیش متأثر از وفور
اضافه ارزشهای نفتی بوده است .این اضافه ارزشها نقش کلیدی دیگری هم ایفا
میکنند .بخش نفت در چرخه اقتصاد سرمایهداری ایران تنها بخشی است که عظیم
ترین حجم صادرات را دارد و بهای آن به صورت ارز دریافت میشود .این حجم بزرگ
ارز تأثیر بسیار تعیین کنندهای در پویه سامان پذیری سرمایهها و مبادالت میان سرمایه
اجتماعی ایران با بازار جهانی سرمایهداری ایفاء میکند .صنعت ،کشاورزی« ،خدمات»
یا سایر قلمروها بدون این مقادیر کالن ارز ،قادر به حل معضالت خود نیستند .در تهیه
هر دو جزء سرمایه ثابت ،اعم از استوار یا گردشی دچار مشکل میگردند ،مشکلی که
میتواند هزینه تولید و نرخ سود آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
این نکات را در اینجا آوردیم تا بگوئیم که سرمایههای نفتی از این لحاظ هم در تعیین
نرخ رشد این بخشها تأثیر جدی دارند اما تا جائی که به سال  ،95دولت روحانی و
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ثمره برجام مربوط است کل این تأثیر بسیار محدود یا در واقع نامحسوس بوده است.
بانک مرکزی در گزارشهای خود سهم بخشهای غیرنفتی را در آنچه که «افزایش
دوازده و نیم درصدی رشد تولید ناخالص داخلی» نامیده است حدود  3%دانسته است
اما چنین چیزی اتفاق نیافتاده است .هیچ رشدی در این قلمروها رخ نداده است .حجم
قابل توجهی اضافه ارزشهای نفتی با هدف رهائی این بخشها از فروپاشی گسترده به
چرخه بازتولید آنها تزریق شده است و همین را مبنی یا شاخص رشد  3درصدی جنجال
کرده اند .بر ای دیدن کنه ماجرا حتی به کالبدشکافی مارکسی رخدادها هم نیاز نیست.
آمار و ارقام مندرج در اسناد منتشر شده همین بانک مرکزی ،مرکز آمار ایران ،اتاق
بازرگانی تهران یا کمیسیون اقتصادی مجلس اسالمی کفایت میدهد .فقط به یک جمله
از متن همان گزارش باال یعنی گزارشی که دنیا را از غوغای نرخ حیرت آور رشد دوازده
و نیم درصدی پر کرده است!! نظر اندازیم .بانک میگوید« :با این حال تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص که یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی میزان سرمایه گذاری در کشور
است ،با کاهش سه و هفت دهم درصدی مواجه بوده است» ،گزارش مذکور همزمان
اضافه میکند که« :سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای اخیر در اثر رکود
و تحریمهای بین المللی به طور قابل توجهی کاهش داشته و از بیست و هفت و شش
دهم درصد در سال  1391به بیست و سه دهم درصد در سال  1395رسیده است»
سرمایهداری ایران در حوزه آمار و ارائه دادههای اقتصادی نیز همسان کل آنچه از سایر
تریبونهای مالکان و حاکمانش پخش میشود ،دنیای عجایب فریبکاریها و شعبده
آفرینیها است .موج طوفان آلود نرخ رشد اقتصادی دوازده و نیم درصدی با کاهش
حدود چهار درصدی نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کل سرمایه اجتماعی آمیخته است!!
اما طول و عرض مسأله افزونتر از اینها است .بانک مرکزی میافزاید که «موازنه
پرداختهای کشور در پایان سال  1395حدود هفت و هفت دهم میلیارد دالر منفی
شده است .این رقم در انتهای سال  1394فقط دو و نیم میلیارد دالر بوده است .خالص
حساب سرمایه نیز از منفی دو و نیم میلیارد دالر در آخر سال  94به رقم منفی هجده
و سه دهم میلیارد دالر در پایان  1395تغییر یافته است» بازار بورس نیز دقیقا با همین
داده ها ،همصدا است و شاخص آن با یک افت سه و هفت دهم درصدی از  ۸0هزار و
 ۲19واحد در شروع سال  1395به  77هزار و  ۲30واحد در پایان این سال سقوط
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کرده است .همه چیز حدیث فروپاشی روزافزون اقتصاد سرمایهداری ایران است و این
در شرایط بود که دولت روحانی با سفید کردن روی «گوبلز» و رجوع به حجم صد
میلیارد دالری اضافه ارزشهای نفتی ،هر لحظه و هر کجا عربده نرخ رشد افسانهای
باالتر از  1۲درصد سر داد .نه فقط هیچ کارخانهای تأسیس نشد که شمار زیادی از
واحدهای صنعتی در حال کار هم بر شمار شرکتهای ورشکسته و تعطیل پیشین افزوده
شدند .نه تنها سرمایههای خارجی برای ورود به بازار داخلی انباشت ،دست و پا نشکستند
که فرار سرمایههای داخلی از پیش ریز در حوزه صنعت رکورد تازه کسب نمود .حجم
نقدینگی  30درصد رشد کرد و به رقم 1445تریلیون تومان رسید.
تا اینجا فقط در مورد سال  1395بود .سال  1396در هفته ،هفته خود دست سال پیش
را از پشت بست .اضافه ارزشهای انبوه نفتی با همان رقم سال قبل ،همچنان به سوی
صندوق محاسبات جمهوری اسالمی سرازیر بود اما دولت روحانی دیگر نمیتوانست از
نرخ رشد  1۲و نیم درصدی بگوید .ناچار بود به راه اندازی جنجال چهار و نیم درصد
رشد و البته با همان تناقض بافیها و عوامفریبیهای پیشین اکتفاء کند .بانک مرکزی
این بار گفت که نیمه اول سال ،چهار و نیم و نیمه دوم همین حدود رشد خواهیم
داشت ،اما دقیقا در همان جا افزود که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در این سال هم از یک
دهم درصد فراتر نرفته است!! به گوشه دیگری ،به یکی از حساس ترین شاخصهای
وضعیت اقتصادی و چرخه تولید و بازتولید سرمایهداری ایران ،به کارنامه روز بانکهای
جمهوری اسالمی سر بزنیم.
شمار بانکها در ایران بسیار کثیر و رویش آنها به ویژه در چند دهه اخیر ،تحت تأثیر
عوامل متعددی که شرح آنها نیا ز بحث حاضر نیست ،قارچ گونه بوده است .از کثرت
شعبات بانکی نمیگوئیم .اشاره ما به سرمایه گذاریهای متفرق و زیاد بانکی متعلق به
تراستها و گروههای مالی مختلف در قیاس با خیلی از کشورها است .اصل بحث اما
چیز دیگری است .بانکها نبض تپنده شریان هستی سرمایهداری هستند ،سهامداران
عظیم تمامی بنگاههای صنعتی به ویژه صنایع بزرگ و غول آسا میباشند ،در پیش ریز
سرمایه تمامی بخشها از صنعت و معدن تا کشاورزی و «خدمات» و حمل و نقل و
حوزههای دیگر موقعیت کلیدی دارند ،بزرگترین غولهای تولیدی یا تجاری،
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سرمایههای خود را با وامهای دریافتی از مؤسسات بانکی فراهم میسازند ،سرچشمه
بحران سرمایهداری مسلما و بدون هیچ تردید وجود سرمایه و پویه تولید سرمایهداری
است ،اما حال و روز بانکها با توجه به نقش آنها «رنگ رخساره گویائی از سر ضمیر
سرمایه» یا همان حلقه تولید سرمایه اجتماعی هستند .با این توصیف ببینیم که
بانکهای جمهوری اسالمی چه میگویند و سر ضمیر سرمایه را چگونه حکایت میکنند؟
به جدول زیر نگاه کنیم.
میلیارد تومان
حساب زیان شرکتها
دوره مورد بررسی

زیان

میزان سرمایه نام بانک

 1۲ماهه 95

۲69

400

ایران زمین

 9ماهه اول 96

574

1313

اقتصاد نوین

 9ماهه اول 96

1۸1

3۲3

پست بانک

 1۲ماهه 95

1040

4570

تجارت

 1۲ماهه 95

1430

640

دی

 6ماهه اول 94

197

400

سرمایه

 9ماهه اول 96

6405

57۸0

صادرات

 1۲ماهه 95

1۲

50

قرض الحسنه رسالت

 6ماهه اول 95

۸

400

قوامین

 9ماهه اول 96

14۲

5000

ملت

منبع :سامانه جامع بورس – ترازنامه بانک ها

از میان بانکهای باال ،حداقل سه بانک ،یعنی صادرات ،دی و ایران زمین ورشکسته اند
و قادر به ادامه کار نیستند .مابقی همراه با خیلی از بانکهای دیگر که نامشان در این
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لیست نیست ،تراز ساالنه خود را با زیانهای سنگین منتشر نموده اند .در همین جا نیاز
به گفتن است که کل سرمایه بانکها در سال  1396بالغ بر  90تریلیون تومان بوده
است .از این رقم حدود  55تریلیون به بانکهای دولتی و مابقی به بانکها و مؤسسات
مالی خصوصی تعلق داشته است .بدهی دولت به این بنگاهها یا در واقع سیستم بانکی
 ۲55تریلیون تومان یعنی نزیک به سه برابر کل سرمایههای آنها گزارش شده است!!!
آنچه از ال به الی این ارقام و دادههای آماری چشمها را خیره میسازد ،موقعیت بسیار
ویژهای است که کل سرمایه اجتماعی ایران دارد .این دادهها میگویند که بخش صنعت،
معدن ،ساختمان ،آب و برق ،کشاورزی« ،خدمات» و همه حوزههای اقتصاد ،زیر فشار
خرد کننده بحران و تحریم ها ،زیر شالق افزایش تصاعدی جهش وار بهای تشکیل
سرمایه ثابت ،به رغم تشدید انفجارآمیز فشار استثمار تودههای کارگر و باال رفتن نرخ
اضافه ارزش ها ،باز هم قادر به تحصیل نرخ سودهای مورد نیاز چرخه ارزش افزایی
نمیباشند .در چنین وضعی سرمایهها به صورت نقدینگی با خروش سیل آسا به سوی
بانکها سرریز میشوند ،اما بانکها و کل بنگاههای مالی کشور دچار همان معضل
الینحلی هستند که سرمایه داران منفرد ،تراستهای صنعتی خصوصی یا دولتی در
ورطه آن اسیرند .سود از آسمان نمیبارد و سرمایههای جمع شده در بانکها برای ارزش
افزائی و کسب سود ،باید بر گنجینههای غول پیکر اضافه ارزشهای حاصل استثمار
تودههای کارگر چنگ اندازند ،باید به صورت وام در اختیار تراستهای کوچک و بزرگ
دولتی یا خصوصی ،دولت سرمایهداری و باالخره سرمایه داران منفرد قرار گیرند یا اینکه
مستقیما و توسط خود غولهای بانکی ،در این یا آن قلمرو اقتصادی پیش ریز شوند،
سرمایههای بانکی قهراً در سطحی وسیع دست به این کار میزنند اما زیر فشار موج
بحران و ضربات کوبنده تحریمها باز نمیگردند .بحران که سرچشمه آن در پویه تولید
سرمایه و در وجود خود سرمایه است به این مؤسسات پمپاژ میشود و آنها را یکی پس
از دیگری دچار زیانهای فاحش و کوبیدن آستان ورشکستگی میسازد .به هرکجای
این ویرانه نظر اندازیم سوای فروپاشی ،سقوط و سرکشی بحران هیچ چیز دیگر قابل
دیدن نیست .نرخ رشد  1۲و نیم درصدی یک جنجال دروغ و ماالمال از فریبکاری است.
سیل اضافه ارزشهای نفتی در سهم مهمی از خود صرف راه اندازی جنگ و بحران در
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منطقه ،سرکوب فیزیکی و فکری تودههای کارگر ،هزینههای کهکشانی سپاه ،ارتش،
بسیج ،حوزههای علمیه ،بیت رهبری ،بیدادگاهها و بنگاهها یا نیروهای دیگر شده است.
مابقی نیز زیر فشار خرد کننده بحران ،تحریمها و تأثیر بسیار سهمگین این تحریمها بر
هزینه تشکیل سرمایه ثابت و الجرم کاهش و افت نرخ سودها ،قادر به هیچ میزان رونق
در چرخه اقتصاد سرمایهداری نشده است .به سراغ مسائل دیگر رویم.
استراتژی توسعه طلبی و بحران آفرینی جمهوری اسالمی در منطقه و جهان با هدف
استیفای سهام هر چه افزونتر در ساختار مالکیت و قدرت سرمایه جهانی در همه وجوه
خود با شکست مواجه شده است .رژیم در این چهار دهه نه فقط هیچگاه اسیر بن
بستها و تنگناهای صعب العبور یا غیرقابل عبور امروزی نبود که بالعکس پیروزی پشت
سر پیروزی داشت .با شیوهای فاشیستی روی عقب ماندگی فکری و محرومیتهای
معیشتی فقیرترین الیههای طبقه کارگر ممالک منطقه سرمایه گذاری کرد ،به
سازماندهی فاشیستی این نیروها پرداخت ،حزب اهلل ،سپاههای قدس و بدر،
حشدالشعبی ،مدافعان حرم ،گردانهای ابوالفضل ،فاطمیون ،عصائب ،کتائب و دهها سپاه
و گردان دیگ ر را آماده اجرای دستورات خود و بورژوازی متحد خویش در نقطه ،نقطه
کشورهای منطقه نمود .بخش عظیمی از اضافه ارزشهای حاصل استثمار تودههای
کارگر ایران را هزینه تشکیل و توسعه این نیروها کرد .به کمک این برنامه ریزیها و
سازماندهی ها ،در برخی جاها از جمله عراق ،لبنان ،سوریه و یمن بخشی از حاکمیت و
قدرت سیاسی سرمایه یا حداقل اپوزیسیون نیرومند دولتها شد .جمهوری اسالمی در
آن سالها همه این موفقیتها را به دست آورد ،وضعی که قابل دوام نبود ،اما چند عامل
به پیشبرد موفق نقشه هایش کمک میکرد .بخش قابل توجهی از بورژوازی ممالک
عربی به هزینههای بی دریغ و کارهای روزش احتیاج داشتند .طیفی از بورژوازی عراق
در دوره استیالی رژیم صدام چنین بود .دولت اسد نیز از این مداخله جوئیها سود
میبرد ،مشابه این وضع در لبنان ،یمن ،بحرین هم صدق میکرد .همه جا یک بخش
بورژوازی ،در قدرت یا اپوزیسیون ،آویختن به استراتژی رژیم را چاره کار خود برای گذر
از این ستون به آن ستون مییافت .ماجرا به همین جا ختم نمیشد .در دوره جنگ
ارتجاعی میان دولتهای عراق و ایران ،با اینکه غالب حکام عرب از صدام حمایت
میکردند اما جانبداری آنها بیشتر رنگ و بوی « ز هر طرف که شود کشته سود اسالم»
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داشت و نسبت به ارتباط تنگاتنگ اپوزیسیون ها ،با جمهوری اسالمی حساسیت زیادی
نشان نمیدادند .چند سال بعد جنگ خلیج توسط بوش اول و سپس لشکرکشی
هول وکاست زای بوش دوم به افغانستان و عراق ،طالئی ترین چشم اندازها را ،در اختیار
رژیم اسالمی قرار داد ،تا طیف مورد بحث بورژوازی عرب را وسیعتر و نیرومندتر به
سوی خود جلب کند .سونامی بربریتهای بورژوازی امریکا در منطقه و سپس
ورشکستگی و انحطاط روزافزون استراتژی خاورمیانهای ایاالت متحده این روند را باز
هم تشدید کرد.
جمهوری اسالمی در این چهار دهه پروسه استخوانبندی قدرت خود در منطقه و تبدیل
شدن به بخشی از ساختار نظم اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ممالک عرب را با موفقیت
پیش برد ،اما این راهبرد باردار عظیم ترین تالطمات و شکستها بود .هر چه جلوتر
میرفت بورژوازی حاکم کشورهای حوزه خلیج ،وحشت زدهتر و هراسناکتر میشد.
برخی از آنها صبح که از خواب بر میخاستند ،قیافه این رژیم را در کنار خود ،در قلمرو
قدرت و حاکمیت خود ،بر سر میز برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه اجتماعی
این قلمرو ،مهمان می دیدند .لبنان و عراق چنین بودند و دولتهای سعودی ،امارات،
یمن ،اردن و قطر آینده این دو کشور را سرنوشت دیر یا زود خود مییافتند .بورژوازی
و رژیمهای حاکم این ممالک هر لحظه که میگذشت ،شمشیر خطر را سهمگینتر بر
گردن خود لمس میکردند ،کابوس حضور جمهوری اسالمی در شیرازه حاکمیت خود
را هولناکتر و چشم انداز خالصی از این کابوس را دشوارتر میدیدند .در همین راستا
مبرمیت تدارک برای چالش خطر را فوریتر و حیاتیتر به حساب میآوردند .شکست
هولوکاست آفرینی دولت امریکا ،در همان حال که بازار توسعه طلبیها و زیادت خواهی
رژیم ایران را رونق بخشید ،احساس نیاز به مقابله جوئی فعال ،کارساز و استراتژیک با
این بحران آفرینیها را در میان دولتهای عرب رقیب هم عمق و حدت داد .نوعی تقابل
کارا که از شاخ و شانه کشیهای دیپلوماتیک یا جنگ طلبیهای لفظی رسانهای فراتر
رود .توسعه طلبیهای روز رژیم را عمال مهار کند و ظرفیت و توان این زیادت خواهیها
را دچار فروپاشی سازد .احساس نیاز به این تدارک و برنامه ریزی اگر هم در گام نخست
ویژه حکام سعودی و نزدیکان بود در گام بعد ،بسیار سریع مسأله حیاتی عظیم ترین
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بخش بورژوازی عرب و خاورمیانه شد .نیاز به توضیح نیست که دولت اسرائیل از همان
آغاز با برخوداری از حمایتهای همه جانبه امریکا در این مسیر قدم بر میداشت و به
تمامی تالشهای ممکن دست میزد.
تدارک مقابله جوئیها با نقش کلیدی عربستان سعودی شروع به بالیدن کرد ،اما پایان
عمر دولت بوش ،شتاب این روند را دچار اختالل نمود .شکست محافظه کاران امریکا
در سال  ، ۲00۸در سناریوی موسوم به انتخابات ریاست جمهوری و شروع سکانداری
تیم اوباما ،شکست بسیار پرخسارت و غرامت بار استراتژی آنها در خاورمیانه و سراسر
جهان هم بود .اوباما با صعود از تپه ماهورهای محصول ویرانیهای عظیم همین شکست
به قدرت رسید .او مجبور بود که سیمای صوری حضور امپریالیستی بورژوازی امریکا در
پهنه بین المللی را رنگ آمیزی کند .جنگهای پر هزینه نوع لشکرکشی به افغانستان و
عراق را با جنگ اقتصادی و بمباران معیشت تودههای کارگر کشورها جایگزین نماید .از
این طریق دولتهای خارج از مدار نظم نسخه پیچی امریکا را تا دورترین مرزهای ممکن
زیر فشار قرار دهد و متقاعد به رضا و تسلیم کند .پیگیری این راهبرد توسط دولت
اوباما ،در رابطه با جمهوری اسالمی و اوضاع جاری منطقه ،نقش شمشیر دو دم را بازی
می کرد .از یک سوی فشار تحریمهای خرد کننده بین المللی ،بر رژیم ایران ،موقعیت
این رژیم را تضعیف و پویه مقابله جوئی عربستان و متحدان علیه دولت اسالمی را
موفقیت آمیز میساخت .اما از سوی دیگر ،جبهه در حال شکل گیری برای تقابل و
تسویه حساب را هم مورد پشتیبانی جدی قرار نمیداد .نه فقط دولتهای عرب حوزه
خلیج را در پیشبرد نقشههای خود حمایت نمینمود که حتی با جناح راست افراطی
بورژوازی اسرائیل هم در این قلمرو معین همراهی بارزی نمیکرد .جهتگیری دولت
اوباما در این مدت با اینکه کوبنده ترین ضربات را بر شیرازه اقتصاد ایران وارد ساخت
اما هیچ تأثیری بر راهبرد توسعه طلبانه و مداخله گرانه جمهوری اسالمی در منطقه بر
جای ننهاد .یک دلیل مهم آن را شاید بتوان سرریز فوران گونه و تاریخا بیسابقه اضافه
ارزشهای نفتی بر چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران دید .رژیم به یمن این
اضافه ارزشهای غول آسا و همزمان تشدید بیمهار فشار استثمار تودههای کارگر توانست
دامنه نفوذ و حضور خود در کشورها و نقش خویش در ساختار قدرت سیاسی پارهای
رژیمها را توسعه دهد و تقویت کند .جنگ سوریه در شروع خود ،چشم انداز تمامی
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فتوحات چندین ساله و چند دهه جمهوری اسالمی را به سوی تیرگی راند ،اما ورود
روسیه به میدان کارزار همه این معادالت را بر هم ریخت .اینکه چرا عربستان سعودی،
همه کشورهای عرب حوزه خلیج ،مصر ،اردن ،ترکیه و حتی اروپا و امریکا در سالهای
نخست جنگ به صورت سراسری و یکپارچه شعار سرنگونی دولت اسد را سر دادند،
هیچ بی دلیل نبود .جنگ سوریه عمال میدان واقعی تعیین سرنوشت همه رخدادهای
جاری خاورمیانه ،حتی بازپردازی کفه توازن قوای میان قطبهای مختلف سرمایه جهانی
شد .سقوط اسد میتوانست پایان همه توسعه طلبی ها ،بحران آفرینیها و زیادت
خواهیهای جمهوری اسالمی ،حتی آغاز افول پرشتاب عمر این رژیم شود .جمهوری
اسالمی این را خوب درک مینمود و هیچ چارهای نمیدید سوای آنکه آخرین باقی
مانده گوشت و پوست و استخوان طبقه کارگر ایران را هزینه پیروزی در این جنگ کند.
این پیروزی البته بدون ورود روسیه به صحنه ماجرا غیرممکن بود .اما چنین نشد .دولت
پوتین با همه قوا پای پیش نهاد ،به این دلیل روشن که حفظ رژیم اسد و جلوگیری از
سقوط سوریه به دام امریکا وغرب ،برای بورژوازی روسیه نیز ،به همان اندازه جمهوری
اسالمی و شاید بیشتر ،اهمیت داشت .اسد باقی ماند و رژیم ایران به توسعه طلبیهای
خود ادامه داد اما این فرایند تالطمات ،تعارضات و فرسایشهای درون خود را هر چه
انفجارآمیزتر ساخت ،چرخه اقتصاد سرمایهداری ایران با تحمل بیش از پیش هزینههای
جنگ و دخالت و بحران آفرینی در منطقه ،با سرعت به سمت فروپاشی رفت .بازار نفت
رونق پیشین را از دست داد .تحریم ها ،لحظه به لحظه بحران جاری سرمایه را کوبندهتر
و مهارناپدیرتر کرد .سیل عظیم و پرخروش اضافه ارزشهای نفتی فرو نشست ،طبقه
کارگر ایران به لحاظ فشار گرسنگی ،کارتن خوابی ،فقر و فالکت ،آوارگی و مرگ و میر
ناشی از نداری ،وارد فاز بسیار غیرقابل تحمل تری شد .جنبش کارگری شروع به
میدانداری افزونتر کرد .شمار اعتصابات کارگری رو به اوج رفت .تندباد نارضایی و
خشم و قهر کارگران اندک ،اندک آژیر طوفان سر داد .بخشهای مختلف بورژوازی در
درون ،حاشیه یا بیرون ماشین دولتی باز هم بیشتر به جان هم افتادند .جمهوری اسالمی
به مرحله کامال تازه و کم سابقهای از فشار تنگناها پای نهاد .اوضاع چنین شد اما انعقاد
توافقنامه هستهای ولو برای کوتاه مدت آبی بر شعلههای این آتش ریخت .در مورد این
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قرارداد یا «برجام» در جاهای دیگر بحث کرده ایم .سخن حاضر پیرامون عواقب و آثار
همه اینها بر روند روز اوضاع است .پایان عمر دولت اوباما و شروع سکانداری فاشیسم
بورژوازی در سفینه قدرت سیاسی ایاالت متحده پروسه سیر حوادث را به طور چشمگیر
بر هم زد .مسأله در حد رفتن یک دولت و آمدن دولت دیگر خالصه نمیشد.
سرمایهداری امریکا از مدتها پیش ،باردار عروج فاشیسم بود .پیش زمینههای آن در
پیچ و خم پروسه تحوالت  60سال اخیر سرمایه جهانی ،رابطه بخشهای مختلف
سرمایه ،آرایش جدید بلوک بندی ها ،تغییر سهم قطب ها ،حوزهها و کشورها در میران
اضافه ارزشها یا مالکیت ،ساختار قدرت و نسخه پیچی نظم سرمایه بین المللی به اندازه
کافی وجود داشت .سرمایه اجتماعی امریکا ،طی این دههها در خیلی عرصه ها ،از جمله
دستیابی به آخرین دستاوردهای تکنیک و دانش بشری ،به کارگیری این دستاوردها در
بارآوری کار اجتم اعی ،افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین المللی و در همین راستا
باال بردن سهم خود از اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگر دنیا همچنان از
همه جلوتر بود ،دالر نیز با همه افت و خیزها ،کماکان به امپراطوری خود ادامه میداد،
اما مجرد این مؤلفهها و پیش تازی در این عرصه ها ،برای حفظ موقعیت پیشین ایاالت
متحده و سرمایهداری این کشور در پهنه جهانی کفاف نمیداد .در فاصله زمانی مورد
گفتگو هر سال که گذشت نقش اقتصاد امریکا در سیادت بر چرخه ارزش افزایی سرمایه
جهانی به صورت بارز کمرنگتر شد و به تبع آن موقعیت بورژوازی و دولت این کشور
در دنیا روند تضعیف پیمود .بررسی دقیق این فرایند نیازمند خیلی بررسیها است ،اما
درک عام ماجرا و دیدن رویه ظاهر رخداد کار چندان دشواری نیست .سالهاست که
ممالک امریکای التین حوزه ویژه انباشت و داد و ستد سرمایههای امریکائی نیستند و
سهم بزرگی از این بازار را تسلیم رقبا کرده اند 47 .درصد سرمایه گذاریها در این
بخش دنیا توسط بورژوازی و دولت سرمایهداری چین صورت میگیرد .امریکا سالیان
متمادی است که قدرت اقتصادی برتر افریقا نیست و در سالهای اخیر ،چین حتی به
رقیب سرسخت و شاید فائق کشورهای اتحادیه اروپا در این قاره تبدیل شده است .هر
دو قطب کماکان عظیم سرمایه بین المللی یعنی امریکا و اروپا ،سالها است که در
سطحی چشمگیر حوزه انباشت سرمایه و بازار فروش کاالهای چینی هستند .مسأله
اصلی و تعیین کننده ا ما به هیچ وجه این یا رخدادهای از این دست نیست .موضوع
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پایهایتر و بنیادیتر تغییراتی است که در پویه تولید و بازتولید سرمایه جهانی به لحاظ
رابطه میان بخشهای مختلف سرمایه اتفاق افتاده است .دورانی که بازار داخلی این یا
آن جامعه قلمرو کامال انحصاری صدور و پیش ریز سرمایههای یک کشور یا حتی یک
قطب سرمایه جهانی باشد سپری گردیده است .در همین راستا تاریخ اجبار بدون هیچ
قید و شرط تبعیت دولتهای مختلف سرمایهداری از یک قدرت مسلط امپریالیستی
خاص هم کم یا بیش به انتها رسیده است .مؤلفه بسیار مهم و اساسی دیگری را هم
اضاف ه کنیم ،جهان از سرمایه اشباع است .متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سراسر
جهان ( سرمایه جهانی) حتی در قیاس با چند دهه پیش به اوج رفته است و الجرم نرخ
سودها به رغم رشد انفجاری نرخ اضافه ارزشها مدام در حال نزول هستند ،دوران نرخ
سودهای  40و  30درصدی ،دیری است که پایان یافته است و جای خود را در آخر قرن
بیستم به نرخهای  15درصدی و در شرایط فعلی بسیار کمتر از آن داده است .جنگ بر
سر سهم اضافه ارزشها و حفظ حتی المقدور نرخ سودهای مورد نیاز ادامه ارزش افزائی
سرمایه اجتماعی کشورها ،بورژوازی همه ممالک دنیا را میلیونها بار وحشیتر از وحوش
صحرا ،به جان هم انداخته است .نظام سرمایهداری در مقیاس جهانی بحران خیزترین
دوره تاریخی خود را میگذراند ،در متن کل این رخدادها سرمایه اجتماعی ایاالت متحده
و به تأثیر از آن ،بورژوازی امریکا دیگر قدرت فائقه امپریالیستی بدون هیچ منازع در
هیچ نقطه این دنیا نیست .سرگذشت استراتژی خاورمیانهای این کشور در طول
سالهای اخیر فقط نمود کمرنگی از این وضعیت بود.
افول یکه تازی بیمهار اقتصادی و سیاسی امریکا در سطح جهانی و رویش غیرقابل گریز
موانع تاریخی ،بر سر راه دستیابی سرمایه اجتماعی این کشور به عظیم ترین سهم اضافه
ارزش ها ،در طول این دهه ها ،کل بورژوازی ایاالت متحده را آشفته و عاصی ساخت.
سرمایهداری امریکا دیگر غول بیعنان اقتصادی و امپریالیستی دهه  60سده بیستم
نبود .دیگر با کودتاگری نمیتوانست مشکالت خود را حل کند و دولتهای ایاالت متحده
با هر اشاره سرانگشت قادر به انجام کودتا و بردن و آوردن دولتها نبودند .کاخ سفید
توان ایفای نقش شورای نگهبان پارلمانهای اروپا را نداشت .حتی نزدیک ترین و تسلیم
ترین رژیمها نیز حرف شنوی سابق را نشان نمیدادند .وضعیتی که تحمل آن برای
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طبقه سرمایه دار امریکا نه فقط دشوار که مرگبار به نظر میآمد ،دولتهای کارتر،
ریگان ،بوش اول ،کلینتون و بوش دوم یکی پس از دیگری با این روند دست و پنجه
نرم کردند ،به سناریوی حقوق بشر ،جنگ خلیج و عراق و افغانستان توسل جستند .چاره
اندیشیها و دسیسه چینیها بینتیجه ماند .تاریخ حداقل در این عرصه ،نه فقط تراژیک
که کمیک هم خیال بازگشت نداشت .در این فاصله طوالنی ،فاشیسم درون بورژوازی
هر چه بیشتر بالید ،راست افراطی ،هارتر و درندهتر وارد میدان شد .تی پارتی ها ،راست
آلترناتیوها ،کوکلوس کالنها ،نئونازیها بزرگ و بزرگتر گردیدند .تیم اوباما با نبش قبر
استخوانهای پوسیده اسالف و استمداد از ارواح لینکلن ها ،به جستجوی بدیلی تازه برای
اعاده استیالی پیشین برخاست .کوششی که از همه لحاظ سترون و فاقد پشتوانه مادی
و تاریخی بود .فاشیسم مراحل الزم برای گرفتن سفینه حاکمیت سرمایهداری در امریکا
را پشت سر نهاد و با شعار امریکا ،امریکا تا تسخیر اساسی ترین اهرمهای قدرت پیش
تاخت .سوء تعبیر نشود .فاشیسم پدیده خانه زاد بورژوازی است .گرایشی همیشه موجود
در درون این طبقه است .بحث بر سر نبود آن در گذشته و زادن آن در این دوره معین
نیست .حرف بر سر بالیدن ،میدانداری و سرکشی بیش و بیشتر آن در این شرایط
خاص است .سؤال مهم در اینجا آنست که فاشیسم چه میخواهد ،دنبال شکار کدام
صیدها یا حصول کدامین هدفها است و به طور مشخص در رابطه با وضعیت روز خاور
میانه و توسعه طلبیهای جمهوری اسالمی چه حرفهایی دارد؟
منظور از اشاره پاره وار باال رسیدن به همین پرسش و جواب احتمالی آن است .دولت
ترامپ و فاشیسم سرکش درون ساختار حاکمیت روز ایاالت متحده ارتجاعی ترین،
انسان ستیزانه ترین و منحط ترین واکنش بورژوازی این کشور در مقابل پویه
رخدادهایی است که امریکا در طول چندین دهه گذشته پشت سر نهاده است .ایاالت
متحده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قادر به احیاء دوباره تسلط امپریالیستی خود
در دنیای روز به شیوه بعد از سالهای جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد نیست .حتی
سقوط اردوگاه شوروی در انتهای قرن بیستم ،پایان جنگ سرد و یک قطبی شدن دنیای
سرمایهداری هم نتوانست و اساسا نمیتوانست گذشته را احیاء و تاریخ را در این عرصه
ویژه به عقب برگرداند .پس سؤال خود را تکرار کنیم .تیم ترامپ و رویکرد فاشیستی
بورژوازی چه نسخهای برای تشفی این درد بیدرمان خود دارد؟ واقعیت این است که
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کار چندان مهمی از دستش ساخته نیست .فاشیسم در دهه سی قرن پیش ،این توان
را داشت که برای بازتقسیم اقتصادی دنیا به سود خود ،با همه قدرتهای رقیب وارد
جنگ شود و سراسر جهان را اسیر شعله آتش سازد .امروز فاقد این توان است.
سرمایهداری بیش از همه دورههای تاریخ خود ،باردار فاشیسم است و فاشیسم میزاید
اما حتی فاشیسم این نظام نیز تا چشم کار میکند علیل ،فرتوت ،جبون و زبون است.
راهکارش انداختن کمربند انفجاری بر شانه گرسنه ترین انسانها و استراتژی بلندپروازانه
اش کشتار هزار ،هزار کودکان و دزدیدن دختران خردسال است .به جای ناسیونال
سوسیالیسم آلمانی دولت اسالمی میزاید و به جای هیتلر و سران حزب ناری ،موجوداتی
مثل خمینی ،ابوبکر بغدادی ،بن الدن ،لوپن و ترامپ متولد میسازد.
تیم ترامپ و رویکرد فاشیستی دولت روز امریکا قادر به پیشبرد هیچ کار مهمی در سطح
جهانی ،در راستای هدفهای تاریخا مرده خود نیست .احیای تسلط امپریالیستی
سرمایهداری امریکا در دنیا ،از کوبیدن آب در هاون هم کمیکتر است .آخرین برد تالش
آنان همین است که شاهدش هستیم ،سر دادن شعارهای چندش زا و توخالی امریکا،
امریکا ،کشیدن دیوار بر روی ورود مهاجرین کشورها ،ابطال نفتا ،پشت پا زدن به آنچه
تاریخاً ناموس ،اعتبار و خط قرمز نظام سرمایهداری بوده است یعنی «تجارت آزاد» و
بستن تعرفههای گمرکی بر چند کاال ،شلیک چند موشک به یک مرکز نظامی در سوریه
و نوع اینها کل معجزات این امامزاده است .اما موضوع بحث ما خاورمیانه ،سرنوشت
رژیم اسالمی ایران و طول و عرض کارهائی است که تیم ترامپ در این راستا میتواند
انجام دهد یا احتماال انجام خواهد داد .شواهد حاکی است که دامنه این جنجالها از
بازی حول محور «برجام» فراتر نخواهد رفت .نه امریکا ،نه اسرائیل ،نه عربستان سعودی
و نه هیچ کشور دیگر منطقه آماده راه اندازی یک جنگ در این نقطه دنیا و تحمل
هزینههای بسیار سنگین و فاجعه بار آن نیست .هزینههای این جنگ مسلماً دهها بار از
جنگهای عراق و افغانستان برای همه ممالک حوزه خلیج و امریکا و اسرائیل سهمگینتر
خواهد بود .برنده واقعی جنگ نه هیچ کدام از طرفین مستقیم آن که شاید چین و
بعدها روسیه ،شاید تا حدودی هم اتحادیه اروپا باشد .بر همین اساس ،فاشیسم درون
ساختار قدرت سیاسی امریکا به رغم تمامی فاشیست بودن ،بینقشه بودن ،بدون

266

مدافعان بردگی مزدی و حماسه دفاع مقدس از دموکراسی

استراتژی بودن یا کل محاسبات جنون آمیزش باز هم دست به کار راه اندازی جنگ
نخواهد شد .در عین حال که بورژوازی در پهنه تقسیم اضافه ارزشها بر سر هر دینارش
آماده اشتعال جنگ در سراسر دنیا است .دولت ترامپ نیز بر قضا و با رجوع به سرنوشت
همین اضافه ارزشها است که راه جنگ علیه رژیم اسالمی ایران را پیش نمیگیرد .اما
واقعیت مهمتر آنست که امریکا برای پیشبرد مقاصد فاشیستی و اهداف روز خود نیازمند
هیچ جنگی علیه جمهوری اسالمی هم نیست .باالتر گفتیم که ایاالت متحده در تاریکی
زار تضاد میان رؤیای واهی احیاء گذشته و امکان ناپذیری تاریخی این کار ،به هر تالشی
دست می زند .تا جایی که به حوزه خلیج مربوط است ،تصادفا بخت با فاشیسم حاکم
امریکا تا حدودی یار است .جمهوری اسالمی چهل سال است که با عربدههای توخالی
امریکاستیزی گوش جهانیان را پر کرده است .تسویه حساب با این رژیم از بندهای مهم
دستور کار فاشیسم است .بورژوازی حاکم ایران نیز در مصیبت بارترین و فروپاشیده
ترین موقعیت اقتصادی خود قرار دارد .واقعیتی که در شروع بحث به آن اشاره رفت .از
این فراتر ،یک اجماع نسبی اما بسیار بیسابقه منطقهای و تا حدودی حتی جهانی برای
این کار وجود دارد .همه خواستار رفع خطر جمهوری اسالمی در حوزه خلیج و خاورمیانه
و جاهای دیگر هستند .اکثریت غالب کشورهای منطقه از اسرائیل و ترکیه گرفته تا
عربستان و امارات و کویت و مصر و قطر و اردن ،حتی دولتهای دوست رژیم ایران از
نوع عراق ،لبنان ،آماده پیوستن غیررسمی و شاید هم رسمی به این اجماع هستند.
امریکا با بازی فعال حول محور برجام اعم از ابطال یا حتی بدون ابطال آن ،و فقط
کوبیدن روزافزون بر طبل تحریمهای ویرانگر و خرد کننده اقتصادی میتواند کوبنده
ترین ضربات را بر جمهوری اسالمی وارد سازد ،چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی
ایران به اندازه کافی فرو پاشیده است و در مقابل موج تحریمها و تعمیق بیشتر بحران
تاب مقاومت ندارد .بورژوازی حاکم ایران زیر بار بحران اقتصادی و تشدید انفجارآمیز
آن توسط موجهای پی در پی تحریم ،از تأمین هزینههای الزم برای ادامه بحران
آفرینیها و توسعه طلبیهای خود در سوریه ،لبنان ،عراق ،یمن ،بحرین و نواحی دیگر
باز می ماند .این همان خواستی است که حصول آن برای فاشیسم مستولی روز امریکا
یک پیروزی است .دولت ترامپ با این کار به یک پیروزی دیگر هم دست مییابد ،اجماع
پدید آمده در خاورمیانه با همه تناقضات و مجادالت درونی اش ،حداقل در این مورد
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خاص با او همسو خواهد شد .رویدادی که شاید به موقعیت فروپاشیده و استیصال آمیز
ایاالت متحده در خاورمیانه و منطقه رمق تازهای هر چند موقتی و میرا بخشد .اینکه
جمهوری اسالمی در مقابل این تهاجمات احتمالی چه خواهد کرد .هیچ پاسخ جامع و
مانعی نمیتوان ردیف نمود ،اما به نظر میرسد که کارت چندانی برای بازی در اختیار
ندارد .آیا این بدان معنی است که راه سقوط پیش میگیرد!! و آنچنان که برخیها
میپندارند ،ناقوس مرگ جمهوری اسالمی به صدا در آمده است!! .هر حادثهای میتواند
اتفاق افتاد اما دیدن ماجرا به این شکل بیش از حد انگاره گرایی و خیال پردازی است.
چند نکته کم یا بیش روشن است .اول اینکه رژیم برای ماندگاری خود ،به هر کاری ،از
جمله به هر گون ه تغییر و تبدیل در ساختار سیاسی ،ایدئولوژیک و رویکرد بین المللی
خود تمکین خواهد نمود .در هر وجب این تمکین مقاومتها خواهد کرد .بلواها راه
خواهد انداخت ،متحمل جا به جائیها خواهد شد ،هست و نیست تودههای طبقه کارگر
ایران را وثیقه این مقاومتها و بحران زاییها و جا به جائیها خواهد ساخت ،اما نهایتا
قبول تمامی تغییرات حتی دوستی با اسرائیل و اتحاد با امریکا را بر سقوط ترجیح
میدهد .دوم آنکه مشکل رژیم این بار با نوشیدن جام زهر به شیوه خمینی ،یا «نرمش
قهرمانانه» ماالمال از خفت خامنهای حل نخواهد شد .غرامتها و تاوانها بسیار سنگینتر
از اینها است و سوم اینکه اگر سیر حوادث به شیوه باال پیش رود ،دولت پوتین نیز نه
چندان فاحش اما به هر حال بازنده ماجرا خواهد شد .بر همین مبنی جمهوری اسالمی،
دولتهای روسیه و چین را در کنار خود خواهد داشت .نوعی هم کناری یا حتی همدلی
و همراهی که بعید است عالج درد شود .هیچ کدام این دولتها قادر به تخفیف فشار
تحریمها نیستند ،بحران اقتصادی سرمایهداری ایران بسیار کوبندهتر از دوره پیشابرجام
خواهد شد و سفینه بقای رژیم اسالمی شدیدتر از پیش دستخوش طوفان میگردد.
بحث کمی به درازا کشید .اما تمامی آنچه گفتیم مقدمهای طوالنی برای متنی چند
سطری و بسیار کوتاه است .متن خیلی مختصر و کوتاه است زیرا بر خالف مقدمه حدیث
نقش بازی ارتجاع هار و درنده بورژوازی نیست .قصه میدانداری طبقهای است که
بدبختانه در میدانداری خود دچار دنیای کاستیها است .رویدادهای فوق اتفاق افتند
یا نیافتند ،چگونه و در چه ابعادی رخ دهند ،نمیدانیم اما یک چیز را بسیار خوب و
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روشنتر از همه روشنیها میدانیم .اینکه کلیه حاالت محتمل ،قطعا و بدون هیچ تردید
متضمن عظیم ترین زیانها و بدبختیها برای تودههای طبقه کارگر خواهد بود .خروج
امریکا از برجام یا تشدید فراینده تحریمها در عین بقای برجام ،با همراهی یا بدون
همراهی کشورهای اروپایی ،فروپاشی بسیار سهمگینتر چرخه ارزش افزایی سرمایهداری
ایران ،ادامه جدال جمهوری اسالمی با امریکا و رقبای منطقهای یا سازش رژیم با آن
ها ،سنگین شدن کفه قدرت این یا آن جناح درنده بورژوازی در ساختار قدرت ،یا هر
رویداد محتمل دیگر برای تودههای کارگر فقط یک معنی خواهد داشت .بیکاریهای
گسترده تر ،فشار باز هم خرد کنندهتر سرمایه بر سطح معیشت و بهای نیروی کار ،فقر
و فالکت و کارتن خوابیها افزون تر ،بیداروئی و آوارگی و همه محرومیتهای مرگبارتر،
خفه شدن وحشیانهتر هر صدای اعتراض ،زن ستیزیهای بسیار سبعانه تر ،آلودگیهای
زیست محیطی باز هم فاجعه بارتر و در یک کالم همه چیز جنایتکارانهتر و انسان
ستیزانهتر خواهد شد .این پیام سرمایه به ما است .این سرنوشتی است که سرمایه ،دولت
اسالمی سرمایهداری و کل بورژوازی جهانی برای ما نوشته و امروز در حال تشدید فاجعه
بار همه بندها و بخشهای آنست .سرمایه این گونه میخواهد اما مسأله اساسی نه
خواست سرمایه که قدرت پیکار ما برای خنثی نمودن این انسان ستیزیها و در هم
کوبیدن همه برنامه ریزی ها ،تدارکها و دورنماهای سرمایه و باالخره نابودی نظام
بردگی مزدی است .جنبش کارگری در سالی که گذشت ولو بسیار نازل و کند گامهای
مؤثری به جلو برداشت .این جنبش امروز نیرومندتر از یک سال پیش است .سازماندهی
خودجوش  30اعتصاب و فراوان کارزارهای دیگر در طول هر هفته ،بسیار چشمگیر و
در وسعت دنیای روز کم نظیر است .خیزش دیماه نه فقط در فاصله مرزهای داخلی که
در سطح بین المللی رخدادی بسیار درخشان بود .در این سال ما بساط توهم به
اپوزیسی ونهای فریبکار بورژوازی را بسیار بیشتر از پیش جمع کردیم و شعار «اصالح
طلب ،اصولگرا پایان ماجرا» سر دادیم .یک کار مهم دیگر را نیز در همین دوره انجام
دادیم .کاری که خیلیها از گفتگو در باره آن دریغ دارند .ده سال پیش یک جمعیت
چند میلیونی که در نهایت تأسف و شرمسازی ،اکثریتشان درس خواندههای طبقه ما
بو دند ،دستبند کثیف مزدوری بورژوازی بر مچ با علم و کتل جنبش ماوراء ارتجاعی
«سبز» شعار «اوباما ،اوباما یا با اونها یا با ما» سر دادند!! .امسال در خیزش دیماه ،هیچ
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کارگری خیال سر دادن این نوع ترهات را به شعور طبقاتی سرمایه ستیز خود راه نداد.
ما در این زمینهها با گامهای استوار پیش رفته ایم ،اما فاجعه است اگر بر روی صدها
نوع سرطان مرگ زای دامنگیر جنبش خویش پرده اندازیم .در نهایت پراکندگی و تشتت
هستیم ،هیچ گامی برای سازمانیابی شورائی ضد سرمایهداری خود بر نداشته ایم .در
هیچ سطحی و به هیچ میزان ،قدرت طبقاتی خود را علیه سرمایه به صف نکرده ایم .از
فشار رفرمیسم و توهم و قلت آگاهی رنج میبریم .انتظارات ما در برخی زمینهها از صد
سال پیش و اگر به تاریخ طبقه خود در جهان نگاه کنیم ،از چند صد سال پیش هم
پائینتر رفته است!! نسلهای قبلی ما نمیتوانستند باور کنند که روزی ،روزگاری صدر و
ذیل خواستههای اخالف آنها در گرفتن دستمزدهای شش ماه پیش خالصه شود!!! ما
در شرایط حاضر به صورت واقعی هیچ چیز نیستیم اما در این عالم هول انگیز «گدا
صفتی» همه ظرفیت الزم برای عظیم ترین «کیمیاگری»های تاریخی را داریم .امروز
هیچ نداریم اما کلید هستی سرمایهداری در دستان توانای ما قرار دارد .مائیم که سرمایه
را و کل قدرت طبقه سرمایه دار را خلق میکنیم و مائیم که میتوانیم چرخه تولید
سرمایه و شیرازه نظم سرمایهداری را برای همیشه متالشی سازیم .در هستی اجتماعی
خود ،ذاتی و درون جوش سرمایه ستیزیم و همین سرمایه ستیزی است که باید ببالد،
پرورش یابد ،شورائی متشکل گردد .قدرت شود ،علیه سرمایه و طبقه سرمایه دار و
دولتش اعمال شود ،برای این کار سالیان متمادی دیر شده است ،باید راه افتاد و جبران
کرد .سرنوشت ما در بند بند ،خود توسط خود ما ،جنبش ما و قدرت پیکار طبقاتی ما
تعیین می گردد .اینکه ترامپ و فاشیسم حاکم امریکا چه خواهد کرد ،حکام سعودی و
شرکا و نتانیاهو ،اتحادیه اروپا و چین و روسیه و بورژوازی جهانی دست به چه
جنایتهایی خواهند زد .اینکه رژیم درنده جمهوری اسالمی با وحوش شریک و رقیب
چه معامالتی خواهد داشت ،همه اینها فقط چشم انداز وحشت هستند ،در همان حال
که هیچ کدام نیز تعیین کننده سرنوشت ما نیستند ،این فقط قدرت کارزار طبقاتی ضد
سرمایهداری ما است که تکلیف همه چیز را روشن میسازد و فقط سازماندهی شورائی
سراسری این قدرت است که سرنوشت زندگی ما و دورنمای امید را برای ما و برای کل
بشریت رقم خواهد زد.
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هر چه سرمایهداری گندیدهتر و تناقضات سرکش سرمایه انفجارآمیزتر میشود،
شیفتگان پیرایش این نظام در ایفای نقش خود ،مؤمنتر و مصممتر میگردند .آنها این
کار را زیر درفش تقدیس یا اصالح بردگی مزدی انجام نمیدهند ،آنسان که ذات سرمایه
و طبیعت بورژوازی است راه باژگونه پردازی پیش میگیرند ،باژگونهها را میآرایند تا
قابلیت نشت در شعور کارگران یابد .کارزار تقدس دموکراسی راه میاندازند ،از ستیز
الزم با «نئولیبرالیسم» میگویند!! بر طبل مبارزه علیه دیکتاتوری میکوبند ،فریاد دفاع
ازحقوق بشر ،آزادی ،مدنیت ،صلح ،مبارزه با خشونت سر میدهند .کمپین «ضد
گلوبالیزاسیون» اعالم میکنند!! پرچم «ایستادگان شب» میافرازند و خیزش «نود و نه
درصدی ها» بر پای میدارند .سوء تفاهم نشود .همه کسانی که چنین میکنند ،قطعا
مدافعان سرمایهداری نیستند .اکثریت آنها کارگران عاصی از شدت استثمار سرمایه،
معترضان به فقر ،گرسنگی و آوارگی مولود سرمایهداری یا عاصیان علیه جنایات ،جنگ
افروزی و فاجعه آفرینیهای زیست محیطی روزافزون این نظام میباشند ،در این جای
تردیدی نیست ،اما آنچه که «نخبگان»!! و «دانشوران» دست به کار حفاری گمراهههای
باال انجام میدهند ،هیچ سنخیتی با موج خشم و قهر ضد سرمایهداری کارگران ندارد.
دستور کار این جماعت ،جایگزین سازی مبارزه طبقاتی تودههای کارگر ،با کمپین
پیرایش و اصالح سرمایهداری است .سعید رهنما نیز یکی از این افراد است .وی در
سالهای اخیر به مسائل زیادی پرداخته است .فقط به آخرین نوشته وی در باره
دموکراسی نگاه کنیم .او میگوید:
« این برداشت که هر نوع دموکراسی پارلمانی خاص نظام بورژوائی و تنها دموکراسی
شورایی و کمونی خاص نظام سوسیالیستی است ،متأسفانه بسیار گمراه کننده است.
حتی اگر بخواهیم تمام استداللهای خود را بر پایه آنچه بزرگان سوسیالیست در
گذشته ،در باره وقایع گذشته گفته اند – و نه بر پایه دانش و خرد امروزیمان – قرار
دهیم ،باز هم چنین برداشتی نادرست است».
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عصاره سخن «رهنما» تا اینجا آنست که با دموکراسی پارلمانی هم میتوان سوسیالیسم
ساخت!! به بیان دیگر سوسیالیسم نسخه پیچی ایشان شکلی از کار و تولید و زندگی
اجتماعی انسانها است که نه فقط مبارزه برای دستیابی به آن!! بلکه حتی برنامه ریزی،
اجرا و تحقق آن هم توسط دموکراسی پارلمانی کامال مقدوراست!!! در باره روایت رهنما
از «سوسیالیسم» ،دموکراسی یا مسائل دیگر ،متناسب با نیاز و گنجایش گفتگوی حاضر،
به اخ تصار صحبت خواهیم کرد ،اما پیش از آن الزم است که محورها و استخوان بندی
اصلی گفتههای وی را در این مورد معین ،از زبان خودش در همین مقاله ظاهرا
انتقادآمیز «جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی» با هم مرور کنیم.
رهنما قبل از هر چیز به سراغ مارکس میرود و به بررسی کارنامه دموکراسی طلبی او
میپردازد!! از تلون نظرات وی در این حوزه «مهم»!! در طول زمان میگوید .اینکه مثال
مدتی طرفدار روسو بوده است و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی را نقد میکرده است،
بعدها تحت تأثیر کمون پاریس قرار گرفته است و دموکراسی پارلمانی را سرزنش کرده
است .با شکست کموناردها دوباره مدافع نوع پارلمانی دموکراسی شده است!! در خیلی
سالها گذار مسالمت آمیز پارلمانتاریستی از سرمایهداری به سوسیالیسم را توصیه
مینموده است!! .دورهای دیگر از این کار دوری جسته است .کمی این طرف تر ،باز هم
از گفتههای خویش نادم شده است و مجددا به اندیشه گذار پارلمانتاریستی طبقه کارگر
برای استقرار سوسیالیسم رجعت کرده است!!! رهنما اضافه میکند که مارکس از ندانم
کاریهای کارگران انگلیسی برای بهره گیری از مبارزات موفق و ضروری پارلمانی شاکی
بوده است!! .از دست کارگران فرانسوی هم به دلیل بیتوجهی آنها به اهمیت حق رأی
همگانی رنج میبرده است!! نویسنده «جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی
پارلمانی» در ادای حق مارکس برای نشان دادن ایمان آهنین وی به معجزه آفرینی
اعجاب آور دموکراسی!!! به گفتن این موضوعات بسنده نمیکند .به سراغ اظهار نظر
مارکس در باره قانون اساسی پیشنهادی بورژوازی فرانسه در روزهای پس از انقالب
فوریه  1۸4۸میرود و با قاطعیت تمام اعالم میدارد که راستی ،راستی مارکس بر این
یقین بوده است و فریاد میزده است که پرولتاریای فرانسه میتواند با آویختن به همین
قانون نسخه پیچی بورژوازی ،ریشه نظام سرمایهداری را برای همیشه از جای برکند!!! و
کل این مناسبات را نابود سازد!!!
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به جرأت می توان گفت که بدترین ،زمخت ترین و سخت جان ترین نمایندگان فکری
بورژوازی در آن بخش از رسالت طبقاتی خود که به قتل عام حیثیت مارکس و هزاران
بار مهمتر از آن به قتل عام روایت مارکسی مبارزه طبقاتی مربوط است ،تا این اندازه
بی مباالت ،توخالی و بیمایه وارد گود نشده اند .به طور مثال در میان این افراد کمتر
کسی می توان پیدا کرد که شالوده گفتمان خود پیرامون مارکس را روی منحنی پای
بندی او به ارج و قرب دموکراسی متمرکز ساخته باشد .معضل بورژوازی و جامعه
شناسان ،فیلسوفان ،اقتصاددانان ،دولتمردان یا سایر نمایندگان فکری این طبقه با
مارکس اساساً حول محور کمونیسم ،سرمایه ستیزی و ضدیت وی با سرمایهداری چرخ
خورده است .بسیار طبیعی است که آنها هر سخن از کمونیسم را گذاشتن شمشیر بر
حلقوم دموکراسی پندارند ،اما حداقل ،به همین دلیل هم ،پایه کیفرخواست خود علیه
دموکراسی ستیزی مارکس را بر ضدیت هیستریک طبقاتی با کمونیسم مارکس استوار
کرده اند .رهنما ظاهرا صف خود را از اینان جدا میسازد!! او وانمود میکند که گویا
سینه چاک ماندگاری سرمایهداری و دشمن طبقاتی کمونیسم مارکس و طبقه کارگر
نیست!! گویا دلباخته یادگیری از مارکس هم میباشد ،اما آنچه بر قلم آورده است،
متضاد این ادعا است .او مارکس را از سنگر توفنده سرمایه ستیزی و کمونیسم شفاف
ضد بردگی مزدی خارج میکند ،کاهن صومعه دموکراسی میسازد و سپس لباس
مفتیان فقه بر تن به بررسی آیات ناسخ و منسوخ دموکراسی منقول از این «کاهن»
می پردازد!! تأکید کنم که آنچه در مقاله حاضر اصال موضوع بحث نیست راه اندازی
کمپین دفاع از مارکس است .این کار مستقل از لزوم یا عدم ضرورت آن ،در اینجا مورد
نظر نمیباشد .شیرازه گفتگو روشن است .اگر بناست به بررسی نظم سیاسی ،حقوقی،
اجتماعی ،اخالقی یا ارزشهای انسانی و اجتماعی جامعه سوسیالیستی از منظر مارکس
یا هر کارگر آگاه و رادیکال ضد سرمایهداری پردازیم ،فقط یک راه داریم .باید این کار
را از کالبدشکافی سرمایه ستیز و مارکسی سوسیالیسم ،از آناتومی کمونیسم لغو کار
مزدی مارکس و پرولتاریا آغاز کنیم .پیش کشیدن این استفهام انکاری که «آیا هر نوع
دموکراسی پارلمانی خاص نظام بورژوائی و تنها دموکراسی شورایی و کمونی خاص نظام
سوسیالیستی است!» مصداق بارز « زدن سرنا از سر گشادش» آن هم از نوع دلخراش
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آن است .کسی که ماجرا را این گونه فرموله میکند ،از درک مادی تاریخ چیزی
نمی داند ،شناخت وی از نوع نگاه مارکس به انسان ،جامعه ،جهان و تاریخ عمیقا وارونه
است .مبارزه طبقاتی را باژگونه میبیند .سوای همه این ها ،شیوه تولید سرمایهداری را
و سوسیالیسم را با شعور بورژوازی کاویده است .چرا این گونه است؟ به تشریح مسأله
پردازیم.
سرمایهداری شیوه تولید مبتنی بر کار مزدی ،رابطه خرید و فروش نیروی کار ،جدائی
کارگر از کار و سقوط کامل او از هر گونه دخالت آزاد در تعیین سرنوشت کار ،محصول
کار و زندگی اجتماعی و انسانی خویش است .آناتومی جامعه کاپیتالیستی را باید در
اینجا ،در وجود سرمایه ،در سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی ،در رابطهای که راز
هستی و هویت بخش تمامی تار و پود سیاست ،دولت ،ساختار حقوقی ،مدنی ،فرهنگی،
اخالقی ،ایدئولوژیک و همه چیز جامعه است جستجو نمود .دموکراسی ،هر شکل
دموکراسی حتی آنچه «رهنما» یا خیل همفکران ،آن را دموکراسی مستقیم شورائی
مینامند ،در نهایت نوعی برنامه ریزی نظم اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،مدنی ،فرهنگی،
ایدئولوژیک ،اخالقی و اجتماعی سرمایهداری است .دلیل ماجرا بسیار روشن است .این،
برنامه ریزی نظم سیاسی ،حقوقی ،اخالقی یا فراساختارهای ایدئولوژیک ،فرهنگی و
مدنی نیست که شیوه تولید مادی یا صورت بندی اقتصادی و اجتماعی جوامع انسانی
را میسازد .کامال بالعکس دومی است که اولیها را هویت میبخشد و بر همین اساس
هیچ راهی نیست جز اینکه «آناتومی جامعه مدنی را در اقتصاد سیاسی جستجو کنیم»
رهنما فقط بنمایه کالبدشکافی مارکس از تاریخ و جامعه و انسان را دستخوش تحریف
نمی کند ،شیرازه روایت ماتریالیستی تاریخ را به ناشیانه ترین شکل ممکن به باد استهزاء
میگیرد .با رجوع به شکل و قواره و سیاق دموکراسی نمیتوان نابودی و بقای
سرمایهداری را اثبات نمود ،باید از بود و نبود رابطه خرید و فروش نیروی کار و تشریح
دقیق مارکسی این رابطه آغاز کرد« .رهنما» و همانندان شاید بگویند که چنین نکرده
و نمیکنند!! ممکن است ادعا کنند که آنها هم ارجاع شناخت فراساختارهای سیاسی و
حقوقی و اجتماعی به شیوه تولید مادی هر عصر را قبول دارند و بر همین پایه اصرار
می کنند که سوسیالیسم هم دموکراسی ویژه خود را خواهد داشت!! این استدالل غلط
و فریبکارانه است .کسانی که چنین میپندارند ،تفاوت هویتی میان سوسیالیسم و
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سرمایهداری یا سایر جوامع طبقاتی ،موقعیت و نقش طبقه کارگر در تاریخ و از همه
اینها مهم تر ،تفاوت ماهوی میان انقالب کارگری لغو کار مزدی و انقالبات گذشته تاریخ،
را تعمق نمیکنند یا کامال وارونه و با سر بورژوازی نظر میاندازند .در تمامی تاریخ تا
کنونی ،آخرین برد انتظار طبقات استثمار شونده و فرودست یا زیر فشار طبقه حاکم،
تغییر شکل استثمار ،حکومت شوندگی ،بیحقوقیها و ستم کشیها بوده است .پرولتاریا
تنها طبقه تاریخ است که بدون از جای کندن ریشه هر نوع استثمار ،هر شکل ستم و
هر فرم و سیاق ناحقی ،قادر به تحقق هیچ میزان تغییر ماندگار در هیچ کجای زندگی
خود نمیباشد .در اینجا ما با طبقهای سر و کار داریم که بدون امحاء هر گونه بیحقوقی،
کل ناحقی بر سرش آوار است .طبقهای که نمیتواند خواستار جایگزینی نوعی دولت و
حاکمیت باالی سر جامعه با نوعی دیگر باشد ،زیرا هر شکل دولت و قدرت تصمیم
گیرنده حاکم بر زندگی انسانها ابزار فشار استثمار و حکومت شوندگی وی و قتل عام
حقوق اجتماعی و آزادیهای سیاسی و انسانی او است .این طبقه نمیتواند انقالب کند،
نمی تواند بساط نظم مسلط موجود را بر چیند ،بدون اینکه خود را به صورت انسانهای
آگاه ،رادیکال ،انقالبی و تاریخساز در زیر بیرق افراشته بینیاز سازی بشر از هر نوع دولت
و قدرت ماوراء خود سازمان دهد.
سوسیالیسم پرولتاریا حاصل میدانداری و کارزار تاریخ آفرین این طبقه با این ویژگیها
است .هیچ چیز مضحکتر و مبتذلتر از آن نیست که بنشینیم و پیرامون انطباق یا عدم
انطباق دموکراسی پارلمانی با این سوسیالیسم گفتگو کنیم .این گفت و شنودها مشکل
جامعه شناس بودن و نظریه پرداز بودن افراد را حل میکند ،اما پروسه حل آن با حفاری
مخوف ترین گمراههها در پیش پای کارگران دنیا انجام میگیرد .شکی نیست که
میتوان از دموکراسی برده داری ،جنبشهای دموکراتیک عصر استیالی سرواژ و
فئودالیسم یا دموکراسی بورژوائی سخن راند ،اما مسأله اساسی آنست که همه این
نظامها ،طبقاتی ،استثمارمحور و بر استثمار طبقهای توسط طبقه دیگر مبتنی بوده اند.
دموکراسی در همه این دورهها و در سیطره استیالی همه این نظام ها ،صرفا ،ساختار
نظم اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی شیوه تولید استثمار محور و حاکمیت طبقه استثمار گر
بر طبقه یا طبقات استثمار شونده است .در سوسیالیسم هیچ استثمار ،هیچ دولت ،طبقه،
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هیچ استثمار طبقهای توسط طبقه دیگر یا حکومت طبقهای بر طبقه متخاصم وجود
ندارد که ساختار و سیمایش ،این یا آن شکل دموکراسی ،یا نوع نظم و حاکمیت دیگر
باشد .وقتی از دموکراسی حرف میزنیم ،اساساً به دنبال چگونگی حق تعیین سرنوشت
کار و تولید و زندگی اجتماعی انسانها توسط یک نیروی ماوراء موجودیت ،قدرت ،اراده
آزاد یا دخالتگری گسترده و نافذ آنها هستیم ،در سوسیالیسم قرار نیست چنین باشد.
در اینجا ،در سوسیالیسم پیروز و مستقر ،انسانها از قید هر اراده جدا از خود ،از هر نوع
قید بیگانه با اختیار و دخالت آزاد و نافذ خود ،حتی قید کار کردن و نکردن به طور
کامل آزادند .جامعه سوسیالیستی با شاخص پیروزی طبقهای بر طبقه دیگر خصلت نما
نمیشود ،توسط جنبشی معماری و مستقر میگردد که گورکن وجود طبقات ،دولت،
هر شکل استثمار ،هر گونه حکومت شوندگی ،هر فرم جدائی کار فکری و یدی ،هر رد
پای انفصال برنامه ریزی از اجراء یا هر نشان و بقایای از خودبیگانگی انسان است .در
این جامعه آحاد انسانها از درون شرایط روتین کار و زندگی خود در یک مفصلبندی
ارگ انیک سراسری شورائی ،در باالترین میزان مقدور و ممکن آگاهی ،به صورت کامال
برابر ،آزاد ،خالق تصمیم میگیرند ،برنامه ریزی مینمایند ،تصمیمات را لباس اجرا
میپوشانند .کار را تعریف و نوع کار را مشخص میسازند ،پیرامون چه تولید شود و چه
تولید نشود یا چه مقدار تولید شود ،چگونه زندگی کنند و همه امور مربوط به این
زندگی اعمال اراده میکنند .هیچ کس برای دیگران تعیین تکلیف نمیکند ،هیچ فرد یا
نیرویی باالی سر سایرین نیست .همه اینها پیش شرطهای بنیادی سوسیالیسم
مارکسی و لغو کار مزدی است.
برای اینکه انسانها از کار خود جدا نباشند ،برای اینکه فروشنده نیروی کار نمانند ،برای
آنکه کارگر نباشند ،باید در پروسه تعیین سرنوشت کار و تولید و محصول کار و زندگی
اجتماعی خود از تمامی آزادیها و اختیارات به طور کامل برخوردار گردند .اگر بناست
افرادی ،گروهی ،الیه ای ،حزبی ،تشکیالتی یا نیروئی در باالی سر آنها برای کار و تولید،
نوع کار ،چه تولید شود و چه تولید نشود ،چه مقدار تولید گردد ،چه کاری انجام گیرد
و انجام نگیرد ،تکلیف حاصل کار یا هر مسأله مربوط به زندگی اجتماعی آحاد جامعه،
تصمیم گیرد و برنامه ریزی کند ،در آن صورت چرا باید چنین مناسباتی را سوسیالیسم
خواند؟!! چرا باید از محو سرمایهداری سخن به میان آورد؟!! و چرا باید بر بام این جهنم
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سوزان بردگی مزدی ،بیرق دروغین رهائی انسان افراشت؟!! اگر کسی از دخالت اثرگذار
آزاد ،آگاه ،نافذ و برابر در تعیین سرنوشت کار خود جدا است ،او قطعا کارگر ،برده مزدی،
حکومت شونده و اسیر دوزخ وحشت و دهشت سرمایهداری است ،اگر کارگر این یا آن
سرمایه دار یا تراست سرمایهداری نیست ،کارگر سرمایه اجتماعی و دولت سرمایه است.
هر چه هست او داغ بردگی مزدی بر وجود اجتماعی و زنجیر نظام بشرستیز سرمایهداری
بر دست و پای خویش دارد.
«سعید رهنما» این حرفها را قبول ندارد .او بدون اینکه صریح و رسمی اعالم دارد ،ضد
رجوع به رابطه خرید و فروش نیروی کار برای تشریح جامعه سرمایهداری است و از آن
مهم تر ،ضد هر نوع مراجعه به نقد رادیکال مارکسی و کارگری سرمایه ،برای آناتومی و
شناخت سوسیالیسم است .ب ه جای همه این ها ،شیدای سینه چاک دموکراسی است .
به این که جامعه بر محور کار مزدی میچرخد یا رابطه خرید و فروش نیروی کار ملغی
شده است ،کاری ندارد ،بود و نبود این رابطه را ،شاخص تعیین کنندهای برای
سرمایهداری یا سوسیالیستی بودن جامعه نمیبیند!! اینکه انسانها از کار خود جدا
هستند یا نیستند ،اینکه آنچه تولید میکنند و کل کاری که انجام میدهند یکراست
سرمایه و باز هم سرمایه میشود یا در خدمت معیشت ،رفاه اجتماعی ،تعالی جسمی و
فکری و ارتقاء زندگی انسانی آنها قرار میگیرد ،اینکه سیاست ،حقوق ،مدنیت ،اخالق،
ارزشهای اجتماعی ،فرهنگ ،روابط جاری میان انسانها ،همه و همه سرمایه نهاد و
آکنده از تعفن سرمایهداری هستند یا رنگ و جال و بنمایه انسانی یافته اند یا فراوان
مسائل تعیین کننده و حیاتی دیگر ،در سیستم شناخت وی محلی از اعراب پیدا
نمیکند!! ابتدا و انتهای همه حرفها تقدس دموکراسی است و به ویژه و از همه مهمتر
اینکه دموکراسی پارلمانی هم میتواند چتر حاکمیت و «حصن حصین» سوسیالیسم
باشد!! .نقطه عزیمت و برج رصد جامعه شناس «مارکسیست» مفتون دموکراسی
اینجاست و از درون همین زیج است که او همه تالش خود را در تیر میکند تا ثابت
ن ماید که برای استقرار سوسیالیسم حتی هیچ نیازی به شکستن ماشین دولتی سرمایه
هم نمیباشد!! تودههای کارگر دنیا هیچ احتیاجی به چنین کاری ندارند و اهتمام آنها
در رأی دادن به این یا آن حزب و به قدرت رساندن احزاب برای همه چیز ،برای فتح
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تمام قلعههای تحول سوسیالیستی جامعه کافی است!!! زمانی «اولیانفسکی» آکادمیسین
و محقق سرشناس اردوگاه شوروی با زمختی زایدالوصفی ادعا میکرد که رژیم شاه هم
در صورت تنگاتنگتر ساختن روابط اقتصادی و سیاسی خود با شوروی میتواند پرچمدار
امحاء سرمایهداری و معمار قادر بنای سوسیالسم در ایران باشد!! بعدها و در روزهای
پس از قیام بهمن  57حزب توده نیز دولتی کردن سرمایهها توسط فاشیسم اسالمی
بورژوازی را پویه تحول سوسیالیستی اقتصاد نامید!! واقعیت این است که حرفهای آقای
رهنما هیچ تازگی ندارد .تنها تفاوتش با نسخه نویسیهای اسالف شاید این باشد که
آنها تزریق این سموم مرگبار به درون جنبش کارگری را در روزگاری انجام میدادند که
بحث دموکراسی و مالکیت دولتی سرمایه اجتماعی ،حداقل به اندازه امروز موج نفرت
تودههای کارگر را بر نمی انگیخت .او از این لحاظ در عداد دیرآمدگان است .رهنما در
تالش برای اثبات این حکم که «سوسیالیسم» هیچ احتیاجی به سرنگونی دولت سرمایه
ندارد ،و با همین دموکراسی آشنای پارلمانی قابل تحقق است!! بسیار سفت و سخت به
مارکس ،کمون پاریس و گفتههای مارکس در مورد این رخداد عظیم تاریخی میپیچد!!
ماحصل استنتاجات وی در این قلمرو آنست که:
« -1نخستین درس مارکس از کمون آن بود که انقالبیون نمیتوانند ماشین حاضر و
آماده دولتی را تصرف و این دستگاه را در جهت منافع خویش به کار گیرند ،اولین
دستور کمون سرکوب ارتش دائمی و جایگزینی آن با ارتش مردمی بود.
 -۲تأکید مارکس بر ضرورت خرد کردن ماشین دولتی بورژوازی ،همراه با نظریه او
پیرامون دیکتاتوری پرولتاریا ،بعدها ،تا سالیان دراز و تا همین حاال ،جذاب ترین مفهوم
سیاسی نیروهای چپ گردید.
 -3کموناردها کل ارتش را از بین نبردند ،فقط بخشی را که در پاریس و در قلمرو قدرت
کمون قرار داشت منحل ساختند.
 -4کمون دستگاههای دولتی را خرد نکرد ،بلکه بنا به گفته مارکس ،پلیس را به جای
آنکه عامل دولت مرکزی باشد از موقعیت سیاسی اش محروم نمود ،به یک عامل
جوابگوی کمون و قابل برکناری تبدیل کرد .در مورد سایر مقامات و مشاغل دولتی نیز
همین سیاست را به اجرا نهاد .مثال دستگاه کارمندی نابود نشد و فقط تحت کنترل
کمون قرار گرفت».
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نکات باال نقل به مضمون از مقاله «جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی
پارلمانی»  ،با رعایت کامل امانتداری است و رهنما همه این نکات را کنار هم قرار میدهد
تا بپرسد که:
« حال پرسش عمده این است که اگر هم کموناردها دستگاههای دولتی را خرد کرده
بودند ،آیا انقالبیون دیگر کشورها هم میبایست در صورت کسب قدرت ،ماشین دولتی
را که تصاحب کرده اند خرد کنند و اصوال خرد کردن به چه معنی است؟ مقایسه
نادرست دولت در سطح ملی با دولت در سطح شهر ،یعنی یک شهرداری به کنار ،آیا
دولتهای ملی اواسط قرون نوزدهم که مارکس به آنها اشاره دارد قابل مقایسه با
دولتهای امروزی چه از نظر اندازه و ساخت و چه از نظر نقش و کارکرد هستند؟»
برای لحظهای به مقدمه چینی ها ،پویه استدالل و سپس نتیجه گیریها نگاه کنید.
شیرازه رویکرد از پیش روشن است .قرار است مدلل گردد که با دموکراسی پارلمانی هم
میتوان «سوسیالیسم» ساخت!! برای این کار و حصول این هدف باید تمامی واقعیتهای
زندگی انسانی ،کل تاریخ ،ماهیت سرمایه داری ،بنمایه هویتی سوسیالیسم ،رخداد
کمون پاریس ،حرفهای مارکس پیرامون درسهای کمون ،جوهر و اساس انقالب ضد
سرمایهداری طبقه کارگر ،همه و همه جعل ،مسخ و باژگونه شود .رهنما دقیقا این نقش
را بازی می کند و در این گذر ،با عظیم ترین کوله بار پرمدعائی که خاص همه
آکادمیسینهای دلباخته آرایش دموکراتیک سرمایهداری است ،دنیای بیمایگی را که
باز هم ویژه همین جماعت است به نمایش میگذارد .اصرار میورزد که کموناردها
ماشین دولتی بورژوازی را خرد نکردند ،پس ماشین دولتی خرد کردنی نیست!! پلیس
را از میان برنداشتند بلکه مطیع خود ساختند ،پس سیستم پلیسی سرمایه برچیدنی
نمی باشد!! ارتش را هم فقط در سطح پاریس منحل نمودند و در سایر نواحی فرانسه
دست نخورده باقی ما ند ،دستگاه کارمندی هم دستخوش انحالل نشد .پس رویکرد
کمون در راستای سرنگونی قهرآمیز و در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه نبود و
اساسا نمی توانست و نباید باشد!! رهنما اصرار دارد که استنباط مارکس از این رویکرد
هم نادرست بوده است و درسهای وی از قیام کموناردها نمیتواند قابل استناد باشد!! به
قول حافظ «گل در بر و میدر کف و معشوق به کام است» همه چیز بر وفق مرداد است
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و هیچ کس مجاز نیست که خیال امکان پذیری یا حتی احساس نیاز به سرنگونی
قهرآمیز دولت سرمایه و توسل به قهر برای در هم شکستن ساختار حاکمیت بورژوازی
را در سر بپرورد!!
اساس کار ما در مقاله حاضر ،مسلما پرده برداری از دروغها یا صغرا ،کبرا بافیهای بسیار
آشفته ،بیپایه و متناقض جامعه شناس سینه چاک دموکراسی پارلمانی نیست .هدف
چیز دیگری است اما پیش از طرح یا در واقع بازگشت به بحث اصلی ،باید از آقای رهنما
پرسید که مگر کارگران پاریس توانستند انقالب خود را به سراسر فرانسه توسعه دهند؟!!
مگر آنها از تدارک الزم برای این کار و سرنگونی کل قدرت سیاسی بورژوازی برخوردار
بودند؟!! مگر آنچه رخ داد خیزش سراسری کل کارگران فرانسه بود؟!! اگر منفی بودن
پاسخ همه این پرسشها توضیح واضحات است پس پیش کشیدن این سخن که
کموناردها کل ارتش فرانسه را منحل نساختند ،کل سیستم پلیسی را در هم نکوبیدند،
کل ماشین دولتی سرمایه در سراسر کشور را در هم نشکستند ،چگونه قرار است اثبات
کننده صحت ادعای شما در زمینه عدم موضوعیت سرنگونی قهرآمیز قدرت سیاسی
سرمایه توسط طبقه کارگر و بینیازی محتوم این طبقه به در هم شکستن ماشین دولتی
بورژوازی باشد؟؟!! وقتی کارگران پاریس قادر به بسط قیام خود در خارج از حوزههای
داخلی این شهر نشده اند ،چگونه قرار است ارتش بورژوازی در سایر شهرها و مناطق را
از پای در آورند؟!! زمانی که آنها دامنه خیزش را از مرزهای پاریس عبور نداده اند ،چه
شکلی باید کل ساختار قدرت سیاسی روز فرانسه را در هم بشکنند و ساقط سازند؟!! از
این که بگذریم مگر معنای انحالل سیسم پلیسی این است که هر پلیس سابق یا هر
کارگر مجبور به فروش نیروی کار خود به دستگاه نظم سرمایه ،از ادامه امرار معاش یا
ایفای نقش به عنوان یک عضو جامعه رها شده از سیطره حاکمیت سرمایه محروم شود؟!
و اگر چنین نگردد ،نشان ناممکنی یا عدم ضرورت انحالل دستگاه اختاپوسی پلیس
بورژوازی باشد؟!! آیا چیدن این احکام و استنتاجات در کنار هم ،وصله پینه کردن
بیربط ترین مسائل ،برای خارج ساختن کارگران دنیا از ریل جنگ واقعی طبقاتی علیه
نظام سرمایهداری نیست؟ از تمامی اینها مهم تر ،فرض کنیم که کموناردها راستی،
راستی چنین کردند و هیچ کدام این کارها را انجام ندادند!!! چرا باید طبقه کارگر جهانی
عدم انجام این کارها! توسط همزنجیران کمونارد خود را ،سرمشق تاریخی مادام العمر
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خود سازد!! چرا نباید این کارهای انجام نشده را به حساب اشتباهات آنها بنویسد؟ ،چرا
نباید کاستیهای کار کموناردها را درس عبرتی برای تعمیق آگاهی خود و جهتگیری
رادیکالتر و سرمایه ستیزتر مبارزات بعدی سازد؟ مگر شما خودتان نمیگوئید که اگر
کموناردها هم ماشین دولتی سرمایه را خرد میکردند کارگران امروز دنیا نباید چنین
کنند!!! پس چرا اگر خرد نکردند ،باید برای تودههای کارگر وحی منزل تلقی گردد و
دستور کار همیشگی فرار جنبش کارگری جهانی از هر نوع خیال در هم شکستن دولت
بورژوازی شود!! استدالل عجیب و غریبی است اما دفاع از سرمایهداری در هیچ کجای
تاریخ و هیچ نقطه جهان خود را محتاج واقعی بودن و بنمایه انسانی داشتن ندیده است.
قابل توجه است که نویسنده «جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی»
در ادامه همین بحث یکباره راه « صحرای کربال» پیش میگیرد ،به یاد این میافتد که
کمون عیب و ایرادهای فراوانی هم داشته است ،از جمله اینکه نسبت به تبعیضات
جنسی و حقوق زنان بیتفاوتی نشان داده است .او به یاد ستم جنسی زنان میافتد تا
از این طریق ثابت کند که آنچه کموناردها انجام دادند اوال ،در هم شکستن ماشین
دولتی بورژوازی نبوده است زیرا چنین چیزی نه معقول و نه ممکن است!! ،ثانیا اگر هم
چنین اتفاقی افتاده است اشتباه و ناشی از ندانم کاری کارگران پاریس بوده است!! نوعی
ندانم کاری که ایشان خواستار عدم تکرار آنست!! «درختی من نشاندم در لرستان – که
از بوی دالویز تو مستم» استدالل پردازیهای آقای رهنما برای دفاع از تقدس
دموکراسی پارلمانی و تقبیح سرنگونی قهرآمیز قدرت سیاسی سرمایه اینها است .اما
همان گونه که تصریح شد کار ما در اینجا انگشت نهادن بر تناقض بافیها و سفسطه
گریهای او نیست .سخن اساسی چیز دیگری است .همان که پیشتر تصریح شد.
«رهنما» در ضدیت با روایت مادی ،رادیکال و مارکسی تاریخ ،بسیار ارتجاعی و گمراه
کننده ،بحث بود نبود سرمایهداری یا سوسیالیسم را در وجود یا محو رابطه خرید و
فروش نیروی کار جستجو نمیکند .بالعکس از سر اثبات انطباق دموکراسی با دو نظام
ماهیتا متضاد اجتماعی وارد میدان میشود تا بر روی ماهیت جامعه ،نقش هویت نمای
شیوه تولید مادی در تحلیل مناسبات اجتماعی حاکم و باالخره پرتوگیری هویتی و
ارگانیک کل فراساختارهای سیاسی ،حقوقی ،مدنی ،فرهنگی ،اخالقی و ایدئولوژیک هر
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جامعه از شکل مسلط تولید معیشت و افکار در هر دوره تاریخی ،به طور کامل خط
کشد .او می کوشد تا از هر نوع بحث در باره امحاء کار مزدی به عنوان شاخص واقعی
سوسیالیسم پرولتاریا فرار نماید ،زیرا اوال سوسیالیسم نسخه پیچی وی سوای شکلی از
جهنم وحشت و دهشت سرمایهداری هیچ چیز دیگر نیست و ثانیا اگر فرار نکند آنگاه
باید توضیح دهد که سوسیالیسم طبقه کارگر ،سوسیالیسم لغو کار مزدی چگونه میتواند
با دموکراسی پارلمانی یا هر الگوی دیگر دموکراسی قابل جمع گردد؟!! تضاد ماهوی و
ریشهای میان این دو ،هیچ پوشیده و رمزآمیز نیست .واقعیتش بیش از حد روشن و
ملموس است.
در همه اشکال تا کنون شناخته شده دموکراسی ،اساس آنست که سکنه استثمار شونده
جوامع ،دقیقتر بگوئیم توده کارگر هر کشور هر چند سال یک بار پای صندوقهای رأی
میروند .عدهای دولتمرد را زیر نام نماینده ،رئیس جمهور ،عضو انجمن شهر ،نمایندگان
دولت شهرها یا نامها و عناوین دیگر «انتخاب» میکنند! رأی دهندگان پس از ایفای
این نقش به خانه خود باز میگردند ،فردای آن روز تنها چیزی که در جامعه رخ داده
است این است که عدهای دولتمرد یا در پستهای خود ابقاء شده اند و یا جای خود را
به دولتمردان دیگر داده اند .تاریخ سرمایهداری به ویژه در صد سال اخیر وقوع یک
حادثه مهم دیگر را هم در کارنامه تمامی دموکراسیها و «انتخابات»های بسیار آزاد!!
جوامع از جمله در قلههای خیلی رفیع و پرآوازه آنها ثبت کرده است .اینکه در پی هر
کارزار گسترده انتخاباتی ،فشار استثمار ،فقر ،فالکت ،آوارگی ،ستمکشی و دنیای
بیحقوقیهای دیگر کارگران رأی دهنده آزاد!! و مختار!! به صورت بسیار چشمگیر و گاه
انفجارآمیزی ،کوبندهتر و غیرقابل تحملتر شده است .دموکراسی در کره خاکی و در
زمین زندگی تودههای کارگر جهان هیچ تفسیر و بازتاب دیگری نداشته است .پرسش
این است که پرچمدار انطباق دموکراسی پارلمانی با سوسیالیسم ،منشور این تطابق و
همگنی را از کجا ابداع و چگونه ساز کرده است؟!! او در این زمینه هیچ چیز نگفته است
اما از ورای همین هیچ نگفتن ،پاسخ سؤال ما را روشن داده است .سوسیالیسم ایشان
در بهترین حالت همان جهنم سوزان سرمایهداری است که قرار است نظم اقتصادی،
سیاسی ،حقوقی و مدنی آن توسط این یا آن حزب باالی سر کارگران برنامه ریزی گردد.
سعید رهنما در ادامه بحث ،باز هم از طرح صریح روایت سوسیال دمکراتیک خویش،
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آن هم س وسیال دموکراتیک قرن بیست و یکی خود از سوسیالیسم فرار میکند ،اما
صدر و ذیل تمامی گفته هایش سوای بازگوئی زمخت همین روایت ،آن هم در عصر
رسوائی هر چه بیشتر آن ،هیچ چیز دیگر نیست.
نظریه پرداز یک فرم دموکراسی برای دو نظام اجتماعی ماهیتا متضاد ،پس از چینش
«براعت استهالل» باال ،به طرح فهرست وار نظریه خویش پیرامون دولت میپردازد و در
اینجا هم ظاهراً دیواری کوتاهتر از دیوار مارکس برای نقل تحریف آمیز هسته طبقاتی
نظرات او ،نقد ارتجاعی و سرمایه مدار آن نظرات و باالخره تبدیل این نقل و نقدها به
مالط و مصالح مورد نیاز خود برای تکمیل بنای گمراهه پردازی ها ،پیدا نمیکند .بنمایه
واقعی کالم وی این است که دولت اساسا ساختار نظم و قدرت سرمایه نیست ،یک رابطه
است« .دولت را نمیتوان یک ابژه یا ابزاری منفعل و خنثی تصور کرد که به طور کامل
تحت اراده این یا آن جناح و یا طبقه حاکم عمل میکند و از داشتن هر گونه استقالل
نسبی محروم است…» و سپس کمی این طرفتر «در مورد خرد کردن ماشین دولتی
نیز میتوان آن را به شکل دیگری تعبیر کرد .باید توجه داشت که دولت بیش از هر
چیز یک رابطه است که کارکرد و نقش طبقاتی خود را در قالب ساخت معینی ایفاء
میکند .اگر خرد کردنی در کار باشد به رابطه و نه به ساخت باز میگردد».
شاید کند و کاو بار واقعی اجتماعی و طبقاتی فرمولبندیهای باال با توجه به ابهام بافیها
و کلی پردازی حاکم بر آنها ،خیلی ساده نباشد ،اما رهنما خود ،حداقل در این بخش،
منظورش را ،به اندازه الزم ،توضیح داده است .او دولت را یک رابطه میداند ،رابطهای
میان دو طبقه یا طبقات اجتماعی مختلف و البته و باز هم البته ،نه رابطه تضاد و تخاصم
طبقات که بالعکس رابطه سازش و اجماع میان آن ها ،رابطهای که مدام میتواند به
سود یکی و به زیان دیگری دستخوش تغییر گردد!!! مشخصتر بگوئیم ،از منظر «رهنما»
دولت معاصر رابطه اجماع و آشتی میان طبقه کارگر و طبقه بورژوازی است!! که البته
پایه گذار نظریه دموکراسی برای دو نظام ،به دلیل اعتقاد آهنین به وجود ،اعتبار و
عظمت پدیده مجعولی به نام «طبقه متوسط» ،طبیعی است که نیروی موهوم اخیر را
هم وارد رابطه مذکور سازد !!.به هر حال ،دولت حاضر در هر کجای این جهان ،رابطهای
میان همه طبقات از جمله پرولتاریا و بورژوازی است!! .هر کدام این طبقات که زور
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بیشتری داشته باشند ،کفه قدرت و سهم امکانات خود را در آن سنگینتر میسازند!! «
رهنما» کاربرد عبارت خرد کردن را حرام میداند و برای برائت از اتهام باور به این «فعل
حرام»!! برای آنکه مبادا به خاطر چنین اتهام سنگینی ،در پیشگاه بورژوازی دچار
شرمندگی شود ،همه جا اصطالح مذکور را در گیومه میگذارد .او با رعایت پای بندی
کامل به این سطح تقوا ،در تکمیل نظریه خود پیرامون دولت میگوید اگر هم خرد
کردنی در کار باشد ،دولت به عنوان رابطه میان طبقات و به طور مشخص رابطه اجماع
و مشارکت میان طبقه کارگر و بورژوازی است که میتواند باال و پائین گردد .به طور
مثال پرولتاریا میزان سهام مشارکت خود را در دولت افزایش دهد و از این طریق امکانات
بیشتری کسب کند یا بالعکس بورژوازی بر حصه خود بیفزاید و فشار افزون تری بر
زندگی و رفاه توده کارگر وارد سازد!!
هسته سخن نظریه پرداز دموکراسی پارلمانی برای هر دو نظام سرمایهداری و
سوسیالیستی همین است که آوردیم .کوبیدن بر طبل سازش طبقاتی ،خوشه چینی از
راه حل بافیهای سران انترناسیونال دوم و احزاب سوسیال دموکرات ،فضل نمائی در
نوپردازی کهنه ترین حرفها ،ابراز همدلی و همراهی صریح یا ضمنی با سعید حجاریانها
و خاتمیها در محکوم سازی هر نوع توسل استثمارشوندگان و فرودستان کارگر به قهر
علیه قدرت سیاسی بورژوازی کل کاری است که انجام میدهد .رهنما برای بیان جامعه
شناسانه مقصود خود تا هر کجا که میخواهد آسمان ریسمان میکند .همان گونه که
باالتر گفتیم باز هم دیواری کوتاهتر از دیوار مارکس نمیبیند و به سراغ او میرود.
میگوید که :مارکس در طول عمرش بارها نظریه خود در باره دولت را تغییر داده است.
زمانی آن را کمیته اجرائی کل بورژوازی میدانسته است ،بعدها «بناپارتیسم» و ساختار
قدرت بیسمارکی را پیش کشیده است .میان مستقل خواندن دولت در یک سوی و نهاد
قدرت طبقه سرمایه دار خواندن آن دچار نوسان و استحاله نظر بوده است!! سعید رهنما
بسیار بیمحابا همه واقعیتها را تحریف میکند تا نتیجه دلخواه را استخراج نماید .به
گفتههای اینجا و آنجای مارکس استناد می جوید تا جوهر واقعی تبیین او از دولت را
دستخوش جعل و وارونه پردازی سازد .مشکل مارکس هیچ گاه چرخیدن در پیچ و خم
تفاوت میان این یا آن شکل دولت بورژوازی نبوده است .او برای آناتومی جامعه موجود
از شیوه تولید سرمایه داری ،از سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی آغاز میکند .هویت
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تمامی فراساختارها و مهمتر از همه دولت را در اینجا جستجو مینماید .دولت را نه در
رابطه با فالن یا بهمان سرمایه دار ،نه از طریق رجوع به نقش و منافع خاص این یا آن
جناح بورژوازی که دقیقا در ارتباط ارگانیک ماهوی با وجود سرمایه ،با ماهیت شیوه
تولید مسلط اجتماعی مورد کندوکاو قرار میدهد .اگر به برخی ویژگیهای نوع بناپارتی
دولت بورژوازی اشاره مینماید ،هیچ مستمسکی به دست هیچ وارونه پردازی نمیدهد،
تا بنیاد روایت وی از بنمایه طبقاتی دولت را خدشه دار کند .مارکس سرمایه دار را
سرمایه شخصیت یافته می داند ،طبقه سرمایه دار را سرمایه متعین شده در وجود یک
طبقه اجتماعی می بیند .افکار ،انتظارات ،فرهنگ ،ارزشهای اخالقی ،معیارهای حقوقی
و نوع تلقی این طبقه از انسان و همه چیزش را فرا رستههای شیوه تولید حاکم یا مصالح
و منویات پروسه ارزش افزائی سرمایه میخواند .دولت معاصر تا زمانی که سرمایهداری
وجود دارد و حاکم است ،مستقل از شکل ،ساختار ،ترکیب قوای درونی یا نوع برنامه
ریزی و جهتگیری خاص اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی آن ،به هر حال دولت سرمایه است.
سرمایه تشخص یافته در ساختار نظم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و در یک کالم نهاد
برنامه ریزی و سیاست گذاری اشکال مختلف نظم سرمایه است .اینکه کدامین احزاب
در نهادهای مختلف آن ،در پارلمان ،کابینه ،سیستم حقوقی ،دستگاههای تصمیم گیری
و اجرایی حضور دارند ،کدام حزب سکاندار سفینه قدرت است ،عناصر تشکیل دهنده
ارگانها ،سرمایه دار یا کارگرند و نوع این مؤلفه ها ،هیچ تغییری در بنیاد طبقاتی و
ماهیت سرمایهداری بودن آن پدید نمیآورد .در هر حال و به رغم تمامی این تمایزات،
دولت موجود ،سازمان نظم اقتصادی ،سیاسی ،مدنی ،حقوقی ،پلیسی ،اجتماعی رابطه
خرید و فروش نیروی کار است .جای هیچ تردیدی نیست که پرولتاریا میتواند عقب
نشینیهایی را بر دولت سرمایهداری تحمیل کند .عقب نشینی هائی که ممکن است
محدود یا حتی بسیار گسترده و تعیین کننده باشد .طبقه کارگر میتواند بورژوازی و
دولت او را ناچار به تحمل بسیاری از مطالبات معیشتی ،رفاهی ،آزادیهای سیاسی و
حقوق اجتماعی خویش نماید ،میتواند کفه کار الزم خود را به زیان کار اضافی یا سرمایه
و سود طبقه سرمایه دار هر چه سنگینتر سازد ،میتواند سهم عظیمی از محصول کارش
را در شکل بهداشت ،آموزش ،دارو و درمان رایگان ،امکانات نگهداری از کودکان و
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معلوالن و پیران ،تسهیالت رفاهی همگانی و نوع اینها از دست بورژوازی خارج کند.
میتواند هزینه ارتش و پلیس و نیروهای اطالعاتی و امنیتی را به حداقل ممکن برساند،
میتواند دولت روز را مج بور به قبول کل این تحوالت و وسیله تحمیل آنها بر طبقه
سرمایه دار نماید .همه اینها میتواند اتفاق افتد اما یک چیز بدیهی و بینیاز از توضیح
است .این تحوالت حتی اگر تا آخرین مرزهای ممکن ادامه یابد ،مادام که رابطه خرید
و فروش نیروی کار باقی و مستولی است ،هیچ تغییری در ماهیت طبقاتی و بنمایه
سرمایهداری بودن دولت یا رژیم حاکم پدید نمیآورد .در بهترین حالت باز هم دولت
سرمایه است که در چهارچوب تالش برای ماندگاری بردگی مزدی و پاسداری از نظم
اقتصادی ،مدنی ،سیاسی و اجتماعی سرمایهداری دست به عقب نشینی یا دادن برخی
امتیازات زده است .این فلسفه بافی نیست .کالبدشکافی مادی و مارکسی سرمایه ،به
غیرقابل انکارترین شکل آن را ثابت میکند و تاریخ سرمایهداری در بند ،بند خود و در
سراسر جهان بر آن مهر تأیید می کوبد .سرمایه رابطه اجماع منافع کارگر و سرمایه دار
نیست .هر ریال سود اف زونتر سرمایه در گرو استثمار ژرفتر کارگر ،جدایی فاجعه بارتر
وی از محصول کار خویش ،تسلط رعب انگیزتر سرمایه بر سرنوشت کار و تولید و زندگی
او و ساقط شدن هر چه کوبندهتر او از حداقل آزادیها و حقوق انسانی خود است.
بورژوازی ،فقط زیر فشار قدرت پیکار ضد سرمایه داری ،آن هم قدرت غیرقابل دفع و
چالش ناپذیر است که در مقابل خواستهای مؤثر معیشتی ،رفاهی و اجتماعی تودههای
طبقه کارگر عقب می نشیند .به محض پسگرد ،با همه توان و چاره اندیشی ،با کل قدرت
قهر اقتصادی ،سیاسی ،پلیسی ،مدنی ،نظامی ،فرهنگی و ایدئولوژیک خود ،در تدارک
باز پس گیری هر چه فوریتر و عظیمتر تمامی از دست دادهها یا برنامه ریزی
سالخیهای هر چه وحشیانهتر بهای نیروی کار و هست و نیست توده کارگر است .دولت
سرمایهداری سازمان یافته ترین نهاد سیاسی ،مدنی ،پلیسی ،ایدئولوژیک و اجتماعی
بورژوازی برای ایفای این نقش و حراست از نظام بردگی مزدی در مقابل جنبش کارگری
است .این حرف که چنین اختاپوسی میتواند به رابطه اجماع میان طبقه کارگر و سرمایه
دار و ساختار سیاسی این ارتباط تبدیل گردد!! فقط میتواند در کارگاههای شستشوی
مغزی بورژوازی تولید و توسط نمایندگانش به مجاری شعور توده کارگر پمپاژ شود.
باالتر گفتیم که لحظه ،لحظه تاریخ سرمایهداری نیز بر آنچه «رهنما» و همانندان
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می گویند ،به عریان ترین و غیرقابل انکارترین شکل ممکن ،مهر ابطال کوبیده است.
حدود یک قرن از عروج سوسیال دموکراسی به اریکه قدرت سیاسی در اروپای غربی و
شمالی میگذرد .در طول این صد سال دولتهای باب میل و مطابق الگوی آقای رهنما
به اندازه کافی و به کرات سکانداری ماشین دولتی بورژوازی را در این کشورها به دست
گرفته اند .جنبش کارگری اروپا مبارزه طبقاتی را تعطیل و کل قدرت پیکار ضد
سرمایهداری خود را به فاجعه بارترین شکلی ،در بارگاه میدان داریها و نسخه پیچیهای
این دولتها یا احزاب قربانی کرده است .همه اینها رخ داده است و اینک در آستانه
شروع دهه سوم قرن بیست و یکم ،چند صد میلیون نفوس تودههای طبقه کارگر قاره،
زیر فشار درندگیها و سبعیتهای روزافزون سرمایهداری که توسط همان احزاب و
دولتها یا شرکا برنامه ریزی ،سیاست گذاری و بر زندگی آنها آوار شده است ،راه پای
بوسی فاشیسم هار بورژوازی را پیش گرفته اند« .هر که گریزد ز خراجات شهر – بارکش
غول بیابان شود» نتیجه خاکسپاری جنبش رادیکال طبقاتی ضد بردگی مزدی و
آویختن به دولتهایی که رهنما نوع آنها را رابطه اجماع بورژوازی و پرولتاریا میخواند
سوای این هیچ چیز دیگری نمیتوانست باشد .جنبشی که یک قرن پیش مانیفست
کمونیسم در دست ،حماسه پرشکوه کمون پاریس در کارنامه ،سرود سرخ رهائی بشر
بر لب ،طبقه سرمایه دار ممالک اروپایی را به گسترده ترین عقب نشینیها و تحمل
بیشترین مطالبات رفاهی و معیشتی و اجتماعی مجبور میساخت امروز بسیارمفلوکتر
از همه بخشهای دیگر طبقه کارگر بین المللی ،برای حفظ اشتغال امروز و فردای خود،
برای تضمین برده مزدی شاغل بودن خویش ،پیاده نظم محقر فاشیسم و راسیسم
سرمایه علیه همزنجیران گرسنه و آواره و جنگ زده خود میگردد .جنبشی که بیرق
رهائی بشریت بر دوش داشت امروز بخش وسیعی از تودهایش در رکاب انسان ستیزترین
و درنده ترین احزاب فاشیست بورژوازی ،علیه کارگران آواره و گرسنه ،علیه هر چه
انسانی است میتازد« .رهنما» خود نیز در یکی از نوشته هایش به آخر و عاقبت کار این
دولتها و احزاب اشاره میکند ،اعتراف دارد که احزاب سوسیال دموکرات سابق اکنون
پرچمدار «نئولیبرالیسم» هستند اما باز هم از دولت محصول اجماع پرولتاریا و سرمایه
داران میگوید .آنچه او نمیبیند و اساسا با سر بورژوازی قابل رؤیت نیست ،این است
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که دولت معاصر ،سرمایه تشخص یافته در شکل نظم سیاسی ،مدنی ،حقوقی ،فرهنگی
و اجتماعی است .اگر سوسیال دموکراسی در بخشی از قرن بیستم با فشار جنبش
کارگری بر بورژوازی همسو است ،به خاطر آن نیست که الگوی دولت او راستی ،راستی،
رابطه اجماع منافع متضاد میان طبقات سرمایه دار و کارگر است ،بالعکس آنچه میکند،
 .1گواه این حقیقت است که بورژوازی اروپا اوال زیر فشار هراس از تکرار کمون پاریسها
و انقالب اکتبرها ،آماده عقب نشینی در مقابل موج بسیار نیرومند و سرکش اعتراضات
کارگری قاره است ،ثانیا به دلیل داشتن عظیم ترین سهمها در استثمار کل پرولتاریای
جهانی ،آن هم در یک دوره بلند رونق انباشت سرمایه ،امکان این عقب نشینی اضطراری
و گذرا را دارا است .۲ ،سوسیال دموکراسی به عنوان ائتالف سیاهی از رفرمیسم منحط
کارگری و رویکردی از ارتجاع بورژوازی ،از این شرایط بهره میگیرد تا جنبش ضد
سرمایهداری پرولتاریا را در آستانه ماندگارسازی سرمایهداری قربانی سازد .با تغییر این
وضعیت ،ظهور آنچه امروز شاهدش هستیم ،طوفانی شدن تضادهای سرشتی سرمایه و
بحران خیزی هر چه گستردهتر و سهمگینتر سرمایه داری ،این احزاب دقیقا همان
میکنند که در گذشته میکردند ،با این تفاوت که دیروز نیاز واقعی سرمایه خاکسپاری
جنبش رادیکال سرمایه ستیز پرولتاریا در گورستان دموکراسی پارلمانی و سندیکالیسم
بود و پرداخت هزینه این کار را هم ممکن میدید ،اما بعدها نه خطر این جنبش
تهدیدش میکند و نه قادر به تحمل آن هزینهها میباشد .آنچه باقی میماند سالخی
مستمر معیشت و قتل عام آخرین بازماندههای امکانات رفاهی ،دارو ،درمان ،آموزش و
همه چیز تودههای کارگر است .کاری که سوسیال دموکراسی در انجامش به همان
اندازه مصمم ،مجهز و آماده است که شرکای راستتر او آماده ،هار و در حال تاخت و
تازند .رهنما اینها را نمیخواهد ببیند و قبول ندارد ،فکر میکند که اسالف سوسیال
دموکراسی بسیار خردورز و معمار کار کشته دولت ساختار رابطه اجماع منافع متضاد
طبقات بودند ،اما اخالف آنها خردگریزند و قدرت اعجاز این گونه دولت را باور ندارند!!!
بر خالف تصور کاشف «یک فرم دموکراسی برای دو نظام اجتماعی» هر جرعه «آزادی»
یا «حق مدنی» یا حتی «رفاه اجتماعی» که طبقه کارگر نه از سنگر پیکار رادیکال ضد
سرمایه داری ،بلکه از طریق سازش و مماشات سندیکالیستی نصیب خود سازد .بدون
تردید «شوکران کبیری» است که کشتار زوال آمیز کل آزادیها و حقوق واقعی انسانی
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وی و از همه بدتر و بسیار هم بدتر ،قتل عام واقعی قدرت پیکار ضد سرمایهداری و
جنبش رادیکال طبقاتی او را در پی دارد .فاجعهای که مسلما هموارساز راه وحشیانه
ترین و سبعانه ترین تعرضات بعدی بورژوازی علیه وی ،آن هم در شرایط خلع سالح
کامل و استیصال و فالکت جبران ناپذیر اوست.
رهنما در نوشته دیگری که قصد پرداختن به آن را نداریم ،مقاله «سرمایهداری و مسأله
گذار از آن و پاسخی به نقدها» باز هم با رفرمیسم بسیار زمختی به انکار همین واقعیت
عریان مبارزه طبقاتی می پردازد .او در آن جا ،برای توجیه وارونه بافیهای خود ،به
گفتگوی میان مارکس در یک سوی و «الفارگ» و «گسد» در سوی دیگر ،رجوع میکند
و آنچنان که عرف همیشگی و هر کجایی اوست هسته واقعی سخن مارکس را دستخوش
تحریف می سازد .اصرار دارد وانمود نماید که مارکس راستی ،راستی ،مفتون بیآرام
وسعت گیری هر چه بیشتر مبارزات رفرمیستی کارگران به عنوان ساز و برگ تعرض
طبقه کارگر علیه سرمایه بوده است!!! باید میان آنچه که پرولتاریا با زور مبارزه طبقاتی
ضد سرمایه داری ،از حلقوم سرمایه داران و دولت آنها خارج میسازد ،با آنچه که جنبش
اتحادیهای در چهارچوب فروش قدرت پیکار طبقاتی کارگران نصیب الیهای از طبقه
کارگر یا کارگران گوشهای از دنیا میکند ،تفاوت ماهوی قائل شد .اولی به هر میزان که
اتفاق افتد ،گشایش سنگری تازه و توفنده برای تعرض بیشترعلیه بردگی مزدی است،
دومی بالعکس ،خاکسپاری فاجعه بار مبارزه طبقاتی و جنبش ضد کار مزدی تودههای
کارگر در گورستان سازش با بورژوازی و الجرم تحکیم هر چه بیشتر پایههای قدرت و
ماندگاری سرمایهداری است .چیزی که مارکس در گفتمان مذکور ،به درستی و با
قاطعیت نقد میکند نه سرمایه ستیزی ریشهای طبقاتی کارگران که رادیکال نمائی فاقد
محتوای ضد سرمایهداری مورد نظر«گسد» است .مارکس مورد رجوع رهنما ،همه جا
خواستار آشتی طبقات متخاصم ،گذار مسالمت آمیز از سرمایهداری به سوسیالیسم،
سندیکالیست و پای بند مطالبات سندیکالیستی یا در حال نقد و سرزنش سرمایه
ستیزی رادیکال طبقاتی خویش در دورههای پیش است!! اینکه او چنین مارکسی را
چگونه کشف کرده و در کدام دیار یافته است اصال معلوم نیست .فقط یک چیز بسیار
روشن است« .کسی کو را تو لیلی کردهای نام – نه آن لیلی است که از او برده آرام»
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جای حرفی نیست که مارکس رهنما هیچ شباهتی با مارکس پرولتاریا ندارد ،مارکس
دست ساخت بورژوازی است .به این بحث در جای خود خواهیم پرداخت .نکته عجالتا
مورد تأکید ما آنست که هر نوع و هر میزان غلطیدن طبقه کارگر به دام اجماع منافع
با بورژوازی ،صرفا دره وحشت و دهشتی است که پیش پای جنبش ضد سرمایهداری
خود می کند .بر همین اساس سخن از ظهور و برپائی دولتی که رابطه اجماع منافع
متضاد طبقات متخاصم استثمارگر و استثمار شونده ،رابطه اجماع منافع میان فروشنده
نیروی کار و سرمایه باشد ،سوای بازگوئی همان فریب همیشگی ،همان روایت ماهیتا
ارتجاعی و ضدانسانی طبقات استثمارگر حاکم پیرامون دولت هیچ چیز دیگر نیست.
تاریخا چنین بوده است که هر طبقه حاکم خود را نماینده کل طبقات و دولت ،قانون،
نظم سیاسی و اجتماعی ،سیستم حقوقی و مدنی یا کل فراساختارهای قدرت خود را
باروی پاسداری منافع همگان« ،مردم»« ،ملت»« ،خلق» و نوع اینها اعالم داشته است.
دولت مظهر و ساختار رابطه اجماع که نویسنده « جنجال دموکراسی شورائی در مقابل
دموکراسی پارلمانی» از آن سخن میگوید نیز تکرار مالل آور همین فریب بافیهای
کهنه است.
رهنما همه همت خود را وقف این میسازد تا نشان دهد که ماشین دولتی سرمایه را
نمی توان و نباید خرد کرد ،باید آن را دستکاری نمود ،تا ظرفیت اجماع بیشتر کارگران
و سرمایه داران را پیدا کند!! مشکل واقعی این کوشش و رویکرد آنست که جامعه،
دولت ،مبارزه ،طبقات و همه چیز را با سر بورژوازی میکاود .قادر به آناتومی رادیکال و
مارکسی تولید سرمایهداری نیست .در دنیای اندیشه پردازیهای جامعه شناسانه خود
جائی برای قبول این حقیقت باز نمیگذارد که سرمایه جهانی اساسا زیر فشار تناقضات
درونی فزاینده و غیرقابل التیام خود ،لحظه ،لحظه توسعه یا بقایش را با سالخی خورد
و خوراک و پوشاک و دارو و درمان و سرپناه توده کارگر تضمین میکند .دولت
سرمایهداری ساز و برگ برنامه ریزی و اجرای این سالخی در کلیه عرصههای حیات
اجتماعی است ،این دولت به وجود نیامده است تا رابطه اجماع منافع متضاد طبقات
متخاصم باشد .وجود دارد تا نهاد برنامه ریزی همه اشکال نظم سرمایه و اعمال این نظم
بر طبقه کارگر ،اعمال کل سیه روزیهای بردگی مزدی بر توده فروشنده نیروی کار
باشد .پرولتاریا باید این دولت را با قدرت قهر طبقاتی خود در هم بشکند و نابود سازد،
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در اجتناب ناپذیری این کار جای حرفی نیست و سعید رهنما یا هر رهنمای نوعی دیگر
با نفی این حقیقت ،تنها سخن دل سرمایه داران را خوراک فکر توده کارگر میسازند.
همان آهنگ دلخراش ناساز و نفرت آمیزی را ساز میکند که اصالح طلبان ایرانی دهه
 70خورشیدی یا همان فاشیسم درنده اسالمی سالهای پیش و پس قیام بهمن  ،57ساز
کردند .توضیح واضحات است که رهنما نه شریک جنایات مافیای مذکور که ضد آن
جنایات است ،اما گفتنی است که آنها نیز پس از راه اندازی تمامی حمام خونها علیه
جنبش کارگری ،پس از کشتارهای بیوقفه  100تا  ۲50معترض در هر روز ،پس از
برنامه ریزی و اجرای هولوکاست سال  ،67پس از ساز و برگ کردن شمار رکعات نماز
آیات و طول و عرض کفن میت برای زندانی کردن و کشتار کل مخالفان ،پس از آنکه
با این درندگیها و بربریتها و انسان ستیزیهای بدون هیچ حد و مرز پایههای قدرت
رژیم اسالمی بورژوازی را محکم ساختند ،یک باره «ضد خشونت» ،ضد اعمال قهر و
ضد در هم شکستن ماشین دولتی شدند!!! با همه اینها آنچه مورد بحث است به طور
قطع ،نه مجرد مبرمیت و غیرقابل گریز بودن در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه که
چگونگی درهم شکستن آن است .بنمایه سخن در این گذر آنست که دولت یا کل
ساختار نظم سرمایه ،تنها در صورتی و به شرطی واقعا نابود میگردد ،که این کار توسط
جنبش سازمان یافته ،سراسری ،شورائی و ضد سرمایهداری همه یا شمار هر عظیمتر و
کثیرتر آحاد تودههای طبقه کارگر انجام گیرد .جنبش کارگری نمیتواند با به صف
شدن در پشت سر این یا آن حزب باالی سر خود ،حتی قدرت سیاسی بورژوازی را به
طور واقعی در هم بشکند .تفاوتی ریشهای و ماهوی وجود دارد میان خرد کردن دستگاه
پلیسی ،نظامی ،سیاسی یا حتی بوروکراسی بورژوازی با در هم کوبیدن بنیادی آنچه که
ساختار واقعی نظم و برنامه ریزی اقتصادی ،سیاسی ،مدنی ،حقوقی ،امنیتی ،نظامی و
پلیسی رابطه خرید و فروش نیروی کار است .اولی همان چیزی است که تاریخا و به
ویژه در ادبیات احزاب لنینی از آن به عنوان انقالب سیاسی ،سرنگونی قدرت سیاسی،
خرد کردن ماشین دولتی و نوع اینها یاد گردیده است ،اما دومی را طبقه کارگر تنها و
تنها از طریق خارج سازی کامل برنامه ریزی پروسه کار و تولید و زندگی اجتماعی
خویش از دستان بورژوازی میتواند محقق سازد .در همین راستا ،اولی را یک حزب
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سیاسی با جمع کردن تودههای کارگر ،در پشت سر خودش میتواند با موفقیت انجام
دهد و در طول قرن بیستم به کرات ،در جوامع مختلف زیر بیرقهای متفاوت انجام داده
است .انقالب اکتبر ،عظیم ترین آنها است .دومی اما تنها و تنها از طریق یک جنبش
نیرومند شورائی ضد سرمایهداری متشکل از همه یا وسیع ترین شمار آحاد تودههای
کارگر ،جنبشی با دخالتگری نافذ ،آزاد ،آگاه ،،برابر ،خالق و شورائی آحاد کارگران
میتواند محقق گردد .تنها این جنبش است که میتواند بساط حاکمیت ،نظم سیاسی
و کل ساختار قدرت بورژوازی را جاروب کند و کار برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی
را آغاز ن ماید .این جنبش است که تمامی ظرفیت و توان الزم برای امحاء دولت باالی
سر کارگران ،الغاء کار مزدی ،برچیدن رابطه خرید و فروش نیروی و از بین بردن طبقات
را دارا است .پرولتاریا بدون سازماندهی این جنبش نه فقط قادر به محو نظام
سرمایهداری نیست که امکان و توان سرنگونی دولت سرمایه را نیز به معنای واقعی آن
پیدا نمی کند .دلیل این امر روشن است .همان که باالتر به کرات گفتیم و با علم به
مالل آور بودن تکرار ،باز هم مجبور به بازگوئی آن هستیم .دولت سرمایهداری نهاد
برنامه ریزی و اعمال نظم اقتصادی ،سیاسی ،مدنی ،حقوقی ،فرهنگی ،اجتماعی ،پلیسی
و نظامی سرمایه است ،این دولت با چنین نقش و مکانی از چرخه ارزش افزائی سرمایه
قابل تفکیک نیست .مفصلبندی ارگانیک فراساختارهای ضروری و حیاتی آن است .برای
اینکه نابود شود باید تسلط بورژوازی بر سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی تودههای
کارگر از میان برداشته شود و این کار به نوبه خود در گرو میدانداری جنبش شورائی
سراسری سرمایه ستیزی است که توده وسیع طبقه کارگراز درون آن آماده تسلط بر
پروسه کار و تولید و زندگی انسانی خود شده باشند .این جنبش در روایت ماتریالیستی
و مارکسی تاریخ همان نیروی مولده نوین درون جامعه کاپیتالیستی است و بالیدن،
استخوان بندی ،عروج ،قوام گرفتن و پیکار آن مظهر بالندگی ،شکوفائی و بلوغ
سوسیالیسم در قعر جهنم سرمایهداری میباشد .اگر در نظام سرواژ یا فئودال ،سرمایه
و شیوه تولید سرمایهداری بود که با انکشاف و گسترش خود بنیاد جامعه جدید را
می آفرید و بورژوازی با پاسخ به نیازهای اقتصادی ،سیاسی ،مدنی ،ایدئولوژیک و
اجتماعی این انکشاف ،جامعه نوین را معماری میکرد ،در اینجا ،در جهنم گند و وحشت
بردگی مزدی هیچ شیوه تولید نوینی در حال بالیدن نیست .سرمایهداری هر چه رشد
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کند و گسترش یابد سرمایهداری توسعه یافته تر ،عظیمتر و البته منحطتر است .در
فراخنای این دهشتزار آنچه مظهر نضج و بالندگی و استخوان بندی جامعه آتی یا جامعه
سوسیالیستی است صرفا جنبش شورائی لغو کار مزدی تودههای وسیع طبقه کارگر
است .نابودی ماشین دولتی سرمایه توسط این جنبش انجام میگیرد و همین جنبش
است که جایگزین قدرت سیاسی سرمایه میشود .به همه این دالیل سرنگونی طلبی
پرولتاریا از پروسه پیکار ضد سرمایهداری او اصال قابل تفکیک نیست.
سعید رهنما رغبتی به اندیشیدن این موضوعات ندارد .کل اینها را خیالبافی میداند .او
عاشق سینه چاک شکل ویژهای از برنامه ریزی نظم سرمایه است که نمایندگان فکری
نظام سرمایهداری تاریخا آن را راهبرد نجات بشریت نامیده اند!! زیرا که بورژوازی نظم
پاسدار انکشاف و بقای بردگی مزدی را نظم زندگی همه انسانها پنداشته است!! نظریه
پردازان و پرچمداران آرایش سرمایهداری از سوسیال دموکراسی مسالمت جو تا احزاب
میلیتانت لنینی تا ابوابجمعی اردوگاه شوروی سابق ،تا نیروهای ناسیونال چپ
«امپریالیسم ستیز» آویزان به این رویکردها ،همین دموکراسی پاسدار نظم بردگی مزدی
را کلید ورود پرولتاریا به سوسیالیسم خواندند ،خود را مالک این کلید نامیدند .به اعتبار
ریخته گری و طراحی نوع پرولتری!! یا «طراز نوین» این کلید دعوی قیمومت و قائم
مقامی پرولتاریا کردند ،همه کاره طبقه کارگر شدند ،تودههای کارگر را ارتش پیاده نظام
حزب ساختند .با این ارتش ماشین دولتی سرمایه را تصرف نمودند .رژیمهای حاکم روز
را ساقط ک ردند و با حزب خویش جایگزین نمودند .دولت سرمایه را قدرت سیاسی
پرولتاریا نام نهادند و شکل معینی از برنامه ریزی اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و پلیسی
رابطه خرید و فروش نیروی کار را سوسیالیسم جار زدند .آنها با انجام این کارها تودههای
کارگر را از سنگر جنگ ضد بردگی مزدی خارج نمودند و پرولتاریا را به چنان برهوتی
انداختند که امروز سعید رهنما با فراغ بال و بدون هیچ نگرانی از واکنش آگاهانه طبقاتی
هیچ کارگری ،اعالم میدارد که با همین دموکراسی پارلمانی میتوان سوسیالیسم
ساخت ،جامعه سوسیالیستی پدید آورد و چرخاند!!! او بر هر راه و روزنه واقعی رهائی
در پیش روی نفرین شدگان ،عاصیان و به ستوه آمدگان دوزخ سرمایهداری بسیار محکم
مهر ورود ممنوع می کوبد و هر مبارزه ،خیزش و جنبش کارگران برای درهم شکستن
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واقعی و ریشهای ماشین دولتی بورژوازی را تالشی عبث و محکوم به شکست اعالم
میدارد .رهنما میگوید:
« با توجه به وسعت و عظمت دولتهای امروزی که بزرگترین نهاد استخدام کننده،
بزرگترین خدمت رسان ،بزرگ ترین تأمین کننده زیرساختها و در بسیاری کشورها
بزرگ ترین تولید کننده هستند ،تصور کنید که مثال انقالبیون به هر دلیلی موفق شوند
دولت را «تصرف» کرده و در میان همه بحرانهای سیاسی و اقتصادی ،به جای تأمین
خواستها و خدمات مورد نیاز مردم که از قضا اهرمهای عمده اش در همین «ماشین
دولتی» است ،تصمیم به خرد کردن این هیوالی عظیم بگیرند .چنین کاری نه تنها
ادامه خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل میکند ،بلکه کل دستگاه و کارکنانش را بر
ضد انقالبیون میشوراند».
انقالبیونی که آقای رهنما از آنها سخن میگوید ،در عالم واقع یا حداقل در این کره
خاکی ،بعید است سوای ارتش هار جنگ افروز امریکا ،ائتالف به رهبری عربستان
سعودی ،فاشیسم هار اسالمی گروگانگیر جنبش عظیم کارگری سال  57ایران ،طالبان،
القاعده ،داعش ،بوکوحرام ،فجر لیبی ،احرارالشام و نوع اینها هیچ نیروی دیگری باشد!!
این اصال تهمت نیست .او خودش مصداق این «انقالبیون» به نام تاریخ را بدون احساس
هیچ شرم و حیا مشخص کرده است .درست در ادامه همان قول باال میافزاید:
»یکی از موارد بار ز خرد کردن دستگاه دولتی دوران معاصر ،سیاست بعث زدائی
امپریالیسم امریکا در عراق پس از سرنگون کردن صدام حسین بود که طی آن بخش
وسیعی از افسران اخراجی جذب داعش شدند ،برای دوستانی که اصوال نقش و ضرورتی
برای دولت قائل نیستند نگرانی در این زمینه وجود ندارد ،چرا که به تصور آنها دولت
باید هم اکنون از بین برود و مردم آزادانه خود – مدیریتی کنند».
مشاهده می کنیم که سعید رهنما خود ،بدون هیچ واهمه از هیچ سرزنش و تقبیحی
لشکرکشی دولت هولوکاست پرداز بوش به عراق یا افغانستان و جنایات تاریخا کم سابقه
به قول خودش امپریالیسم امریکا در این کشورها را مصداق بارز و معادل شفاف انقالب
توده انسانهای عاصی از استثمار و ستم برای در هم شکستن ماشین دولتی سرمایهداری
نامیده است!!! اینکه رهنما دولتها و نیروهای درنده جنگ افروز بشرستیز هولوکاست
ساز بورژوازی را «انقالبیون» و جنگهای جنایتکارانه آنها علیه بشریت را انقالب انسانها

منتخب مقاالت :جلد دوم

295

برای خرد کردن ماشین دولتی سرمایه میخواند!! موضوعی است که به ترمینولوژی
جامعه شناسانه او مربوط میشود ،اما برای جنبش کارگری ضد سرمایهداری طبقه
کارگر ،ماجرا از بیخ و بن متضاد با پندارها ،اخطارها ،برداشتها و دریافتهای سراسر
باژگونه سرمایه نهاد ایشان است .انقالب واقعی ضد سرمایهداری کار مشتی راهزن قدرت
جوی حکومت طلب شیدای ویرانی یا دلباخته راه اندازی سونامی وحشت و دهشت
نیست .مقطعی و لحظهای حساس در پویه پیکار سراسری ،سازمان یافته ،شورایی،
رادیکال ،آگاه ،طبقاتی و سرمایه ستیز تودههای وسیع فروشندگان نیروی کار است.
جنبشی عظیم که در تمامی عرصههای حیات اجتماعی علیه سرمایه جنگیده است .در
مبارزه علیه استثمار و شدت استثمار و بازپس گیری هر چه افزونتر کار اضافی خود از
حلقوم سرمایه داران ،در ستیز برای کسب آزادیهای سیاسی و حقوق اولیه انسانی ،در
طغیان علیه مردساالری و تبعیضات جنایتکارانه جنسی ،در خشم و قهر علیه کار کودک،
در کشمکش برای بهبود آموزش و دارو و درمان و رفاه اجتماعی ،در نبرد علیه آلوده
سازیهای زیست محیطی ،در کارزار علیه هر نوع سرکوب فیزیکی و فکری انسان ها،
در رزم مدام علیه رژیم سیاسی حاکم ،در کلیه این پهنهها و عرصهها به اساس موجودیت
سرمایه حمله کرده است .در تمامی این قلمروها مبارزه برای حصول خواستههای عاجل
روز خویش را سنگر تعرض به چرخه ارزش افزائی سرمایه و کاهش تا سرحد امکان کار
اضافی به نفع کار الزم ،خاکریز تعرض به نظم اقتصادی و سیاسی و حقوقی و فرهنگی
و اخالقی و ایدئولوژیک سرمایه و کاهش هر چه گستردهتر توان طبقاتی بورژوازی برای
اعمال این نظم نموده است .همه جا قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورائی ضد
سرمایهداری به مصاف کشیده است .در پویه همین جنگ همیشگی طبقاتی ،خود را
شورائی ،آگاه و سرمایه ستیز سازمان داده است .شوراهای خود را مدرسه شناخت
ماتریالیستی و مارکسی سرمایه داری ،نقد طبقاتی و ریشهای نظام بردگی مزدی،
چگونگی پیشبرد پروسه پیکار طبقاتی علیه این مناسبات ،بازتعریف انسانی ،ضد سرمایه
داری ،ضد استثماری حق ،آزادی و کل ارزشها و مفاهیم اجتماعی ،احراز آگاهی و توان
جامعه گردانی سوسیالیستی ضد کار مزدی ساخته است .سازمانیابی سراسری شورائی
خود را سنگر توفنده کارزار بیوقفه علیه سرمایهداری در تمامی قلمروها کرده است.
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جنبش شورائی ضد سرمایهداری تودههای کارگر در این راستا به مثابه یک نهال نیرومند،
شاخ و برگ کشیده است .بالیده و باز هم بالیده است .یک قدرت عظیم تاریخ آفرین
طبقاتی شده است .این جنبش در لحظهای از این پروسه کارزار طبقاتی با رجوع به
آرایش قوای روز طبقاتی خود ،دولت درنده سرمایهداری مورد ستایش ،کرنش و تقدیس
آقای رهنما را از جای میکند ،به باتالق میاندازد و قدرت آگاه متحد شورائی خود را
که متشکل از اکثریت غالب بردگان مزدی سرمایه با دخالتگری خالق و آگاه و نافذ و
آزاد و برابر همه آحاد است جایگزین آن اختاپوس میسازد .جنبش شورائی ضد کار
مزدی طبقه کارگر با این پیشینه ،مشخصات و مؤلفهها در همان گامهای نخستین
پیروزی نه فقط هیچ نیازی به هیچ دولت یا نیروی باالی سر خود نمیبیند که هر نوع
رد پا و آثار این دولت در زندگی انسانها را نقض کرامت و شرافت آنها مییابد.
«رهنما» ،روایت شورا و «دموکراسی شورائی»!!

نویسنده «جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی» زیر فشار تبخیرات
اعتقادی متصاعد از شیوه تولید سرمایهداری قادر به غور در پروسه رویش ،شکل گیری،
بالندگی و بلوغ جنبش شورایی سراسری ضد سرمایهداری پرولتاریا نیست ،هر نوع
احتمال ابراز وجود ،عروج و میدانداری این جنبش را منکر میگردد ،عزم جزم کرده
است تا ثابت کند که چیزی به نام دخالت شورائی مستقیم ،نافذ ،آزاد ،آگاه ،برابر ،خالق
و اثرگذار همه آحاد انسانها در پروسه تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی
خود نه واقعی بلکه خیالبافی محض است!! با ایمان آهنین دینی به امکان ناپذیری ایفای
چنان نقشی از سوی تودههای کارگر ،دنبال راههای خردورزانه ،برای تضمین «حق و
حقوق» و «آزادی» آدمها میگردد!! در این گذر هیچ کاری به شیوه تولید و مناسبات
اقتصادی ،اجتماعی مسلط بر جامعه ندارد .حق ،آزادی ،دولت ،قانون ،عرف ،سنت،
اخالق ،فرهنگ ،ایدئولوژی و افکار حاکم هر عصر را ممهور به مهر قدرت ،منافع ،انتظار
و آمال طبقه مسلط نمیبیند ،به جای همه اینها دلباخته «دموکراسی» است و به
شکلهای مختلف آن چشم میدوزد .دموکراسی پارلمانی ،مستقیم ،غیرمستقیم ،شورائی،
کمونی ،سوئیسی ،چینی و نوعهای دیگر که هیچ کدام رنگ طبقات و جامعه طبقاتی
هم ندارند!! « ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادند» همه آنها پاسدار منافع تمامی طبقات
هستند!! مشکل بشر فقط انتخاب نوع آنها است ،با هر کدام آنها میتوان هم نظام بردگی
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مزدی را از خطر همه آسیبها محفوظ داشت و هم میتوان سوسیالیسم را مستقر نمود
و استحکام بخشید!!! یا کارهای دیگر کرد!!
رسالت رهنما برای رهائی بشر از دیکتاتوری ،فقدان آزادی و بیحقوقی اجتماعی در این
مدار می چرخد و مصمم است که با هر ندای مخالف این اعتقاد وارد جدال شود .او از
پیش تکلیف خود را با بحث ارتباط ماهوی فراساختارهای سیاسی ،حقوقی ،مدنی،
اخالقی و فرهنگی حاکم با زیربنای مادی جامعه مشخص کرده است .از منظر وی چنین
رابطهای وجود ندارد!! و دموکراسی نوعی نظم سیاسی ،اجتماعی شیوه تولید
استثمارمحور و جامعه طبقاتی مبتنی بر آن نیست!! یک ساختار مستقل است!! باید
جنسهای مختلفش را دید و انتخاب کرد!! .دموکراسی هم با انتخابات ،صندوق آراء ،حق
رأی افراد و باال و پائین شدن آراء احزاب در پیوند است ،پس باید به اثبات ناممکنی هر
نوع جامعه گرانی آزاد و بینیاز از «انتخاب» حکومت کنندگان توسط حکومت شوندگان
پرداخت!! قرار است عدهای حتما حکومت کننده و عدهای قطعا حکومت شونده باشند!!
اکثریت باید حاکمان خود را«انتخاب» کند!! تا همیشه فرودست ،حکومت شونده و
سیاست پذیر زندگی کند!! از هر نوع دخالت مستقیم ،آزاد ،برابر و انسانی در تعیین
سرنوشت کار و تولید و زندگی خود ساقط ماند!! این حکم جامعه شناس پرچمدار دفاع
مقدس از دموکراسی است که اقلیت باید با سناریوی «حق رأی آزاد» اکثریت!! بر کرسی
قدرت و حاکمیت بنشیند!! تا زمام برنامه ریزی نظم اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی شیوه
تولید مسلط ،زمام تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی انسانها را در دست گیرد؟!! و
حال سؤال کنیم که کدام شیوه تولید؟ رهنما اهل پاسخ به این پرسش نیست اما واقعیت
بسیار عریان است .شیوه تولید را دموکراسی نمیسازد ،فراساختارهای سیاسی و حقوقی
و مدنی نیستند که شکل تولید مادی را تعیین میکنند .دومی است که اولی یا اولیها
را می آفریند .این شیوه تولید وجود دارد ،رابطه خرید و فروش نیروی کار ،شیوه تولید
سرمایهداری است و دموکراسی قرار است نوعی برنامه ریزی نظم اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی این رابطه و این شکل تولید بشرستیز باشد«.رهنما» خوب میداند که وقتی
از«انتخابات»« ،حق رأی آزاد» و دموکراسی صحبت میکند ،وقتی بر اجتناب ناپذیری
و تقدس جامعه متشکل از اقلیت حکومت کننده و اکثریت حکومت شونده ،اقلیت
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سیاست گذار و اکثریت سیاست پذیر اصرار میورزد ،وقتی بر گریزناپذیری جدائی انسانها
از تولید و حاصل کار و زندگی خود مهر جاودانگی میکوبد ،وقتی حق حاکمیت اقلیت
بر سرنوشت کار و تولید و زندگی اکثریت خالق کل سرمایه ها ،امکانات و ثروتها را مقدر
و محتوم اعالم میکند ،وقتی این اوراد نفرت بار را ردیف مینماید ،فقط به تبلیغ جاودانه
بودن نظام گند و خون بردگی مزدی می پردازد .او این جهتگیری و ایفای این نقش را
نیازمند تحریف تمامی حقایق تاریخی و واقعیتهای اجتماعی میبیند .به همین دلیل
القاء می کند که جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی لغو کار مزدی با دخالت مستقیم،
آگاه ،آزاد و برابر آحاد تودههای کارگر ممکن نیست!! وجود دولت باالی سر جامعه و
انسانها غیرقابل گریز است!! و میلیاردها کارگر سکنه کره زمین چارهای ندارند سوای آن
که دولتمردان ،قانونگذاران ،سیاست پردازان ،برنامه ریزان و کال حاکمان را با انداختن
رأی به صندوق «انتخاب» کنند!!! عدهای را به جای عده دیگر بنشانند و خود برای ابد
برده مزدی ،حکومت شونده و فرودست باقی مانند!!! پس باید همه تاریخ را تحریف نمود
و مسخ واقعیتها را ساز و برگ اثبات ،القاء و تزریق این سموم مهلک به شعور کارگران
نمود« .رهنما» در این راستا باز هم به سراغ کموناردها میرود و ادعا میکند که آنها
اصال اهل دخالت مستقیم شورائی در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی و
انسانی خود نبودند!! چنین باوری در سر نمیپروردند!! و خواستار ایجاد جامعهای با این
شاخصها نشدند!! کعبه آمال آنها دموکراسی ،حق رأی همگانی و داشتن یک دولت
باالی سر« ،دولت منتخب» رأی دهندگان در انتخابات دموکراتیک آزاد بوده است!!! اما
کل حرفها و صغری ،کبریهای «رهنما» جعل صریح حقایق شفاف تاریخی است .مقدم
بر همه ،خیزش کموناردها و میدانداری هفتاد روزه آنها صرفا لحظهای از فرایند پیکار
طبقاتی تودههای کارگر فرانسه ،آن هم در محدوده شهر پاریس بود .کموناردها قیام
کردند تا نظام بردگی مزدی را در هم کوبند اما برای انجام این کار و حصول این هدف
با دنیای عظیم سدها ،موانع ،مشکالت ،ناتوانی ها ،کمبود شناخت ،گمراهههای سر راه
و تمامی توپخانهها و زرادخانههای عظیم اقتصادی ،سیاسی ،فکری ،فرهنگی ،پلیسی،
نظامی و ایدئولوژیک بورژوازی جهانی مواجه بودند .آنها با قدرت بسیار محدود خویش
در مقابل کوهساران سر به فلک کشیده استحکامات و تجهیزات سرمایهداری گامهای
مهمی به جلو برداشتند اما برای برداشتن هر گام و ادامه هر لحظه راه ،فشار سهمگین
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کاستیها و ضربات کوبنده کل قدرت بورژوازی را تحمل میکردند .کارگران پاریس در
میدانداری هفتاد روزه خود ،در آن شرایط وانفسای تاریخی ،با دنیای عظیم ناتوانیها
و کمبودها ،هیچ تضمینی برای تحقق انتظارات و آرمانهای سترگ تاریخی و طبقاتی
خود نداشتند ،اگر نتوانستند جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی لغو کار مزدی با
دخالت آگاه ،آزاد ،برابر ،خالق و نافذ کل آحاد طبقه خود را به شکل مطلوب به اجرا
بگذارند موض وعی است که به آرایش قوای روز آنها ،موازنه قوای طبقاتی روز درون جامعه
و جهان ،آوارعظیم موانع سر راه و کمبودهای قهری و تاریخی دامنگیرشان مربوط
میشود .با همه اینها ،کموناردها در سال  1۸71میالدی ،در آن فاز از تکامل مادی تاریخ
و انکشاف سرمایهداری کارهایی انجام دادند که بورژوازی روز اروپا را به وحشت انداخت
و سعید رهنما  150سال پس از آن تاریخ ،باز هم قادر به درک و قبول عظمت کارهای
آنان نیست و تنها چاره کار را انکار ،جعل و تحریف واقعیتها میبیند .کموناردها به
وجود دولت باالی سر جامعه پایان دادند .چیزی که همین االن هم عقل «رهنما» قادر
به قبول آن نیست و بر ناممکنی آن پای میفشارد!! کموناردها بساط پارلمانتاریسم را
در هم کوبیدند ،رخدادی که رهنما همین حاال هم شدنی نمیداند!! و بر امکان پذیری
آن تازیانه انکار میکشد!! کارگران پاریس هاله تقدس «انتخابات» سرمایه ساالر
بورژوازی را با درایت شفاف سرمایه ستیز ،انسانی و انسان محور ،پاره کردند ،موضوعی
که نویسنده «جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی» در شروع دهه
سوم قرن بیست و یکم غیرممکن میخواند ،تفاوت بسیار عظیمی است میان
پارلمانتاریسم ،صندوق رأی و «انتخابات ازاد» سعید رهنما یا کل بورژوازی ،با گزینش
شورائی آحادی از فعاالن اندرونی جنبش شورائی کارگران ،توسط توده همزنجیر آنها
برای اینکه در چهارچوب توافقات و تصمیمات جمعی شورائی دست به کار اجرای این
مصوبات گردند .کموناردها دومی را پیشه کردند و رهنما  150سال بعد با لجاج و عناد
طبقاتی ضد کارگری اصرار دارد که این ممکن نیست و «انتخابات» فصل الخطاب است!!
کمون مبنای سهم هر سکنه جامعه از امکانات معیشتی ،رفاهی ،اجتماعی و خدماتی را
میانگین درآمد یک کارگر خواند و امتیازات مربوط به پست ،مدرک ،تخصص ،موقعیت
و مقام را ملغی ساخت .ر خدادی که سعید رهنما ضد آن است و بر حقانیت و اجتناب
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ناپذیری حصه کالن نخبگان ،متخصصان ،دانشوران ،برنامه ریزان و کارشناس اصرار
می ورزد ،کموناردها در راستای پایان دادن به جدائی کار و تولید از برنامه ریزی ،پایان
دادن به جدائی تولید از سیاستگذاری ،پایان دادن به جدائی کار یدی از کار فکری گام
برداشتند« ،رهنما» این اقدامات را کفر ،محال و غیرعقالنی میپندارد!! از تمامی اینها
مهمتر و سرنوشت سازتر ،کموناردها علیه بنیاد استثمار سرمایه داری ،علیه بردگی مزدی
شوریدند و رهنما همه تاریخ و واقعیتها را جعل میکند تا خیال چنین رویکرد ،مبارزه
و افقی را از دایره شعور و شناخت طبقه کارگر خارج سازد.
نویسنده « جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی» میگوید
دخالتگری مستقیم شورائی همه افراد در تعیین سرنوشت کار و تولید ممکن نیست و
کمون نیز اگر از محدوده پاریس فرا میرفت سوای اجرای سیستم انتخاباتی و گزینش
نمایندگان آن هم به صورت چند مرحلهای چاره دیگری نداشت زیرا همگان نمیتوانند
و امکان اثرگذاری مستقیم در برنامه ریزیها ،سیاست گذاریها و اداره امور را ندارند« .اگر
قرار بود ساخت کمون از سطح شهر پاریس به کل کشور فرانسه تعمیم یابد ،هرناحیه
می بایست نمایندگانی برای سطح باالتر از ناحیه روستایی یا شهری انتخاب و آنها نیز به
نوبه خود نمایندگانی برای سطح استان و از آن مجمع برای کل کشور انتخاب کند ،به
عبارت دیگر این ساختاری است که هم نمایندگی و هم سلسله مراتبی است .این مدلی
است که بعدا با تغییراتی در سویتهای روسیه پیاده شد و پس از آن که حزب بلشویک
جایگزین سویتها شد همین ساختار در سلسله مراتب سازمانی حزب از سطح کمیته
ناحیه ،کمیته منطقه تا کنگره به کار گرفته شد و این نظام تا سال  199۲که به سیستم
پارلمانی تغییر پیدا کرد ادامه یافت».
آنچه در «پژوهش ها» ،واکاویها و نظریه پردازیها رهنما هیچ محلی از اعراب ندارد و
قرار هم نیست داشته باشد ،بحث تعیین تکلیف بیش از  5میلیارد نفوس تودههای کارگر
دنیا با نظام گند و خون و وحشت و دهشت و هولوکاست سرمایهداری است .او مدافع
سینه چاک ماندگاری این نظام و مفتون سوختن و خاکستر شدن این جمعیت 5
میلیاردی در میان شعلههای آتش این جهنم است .مشکل ایشان فقط چگونگی برنامه
ریزی نظم این جهنم و اعمال آن بر طبقه کارگر جهانی است .در همین راستا آنچه
چشمانش را خیره می گرداند امکان پذیری و هزینه نازل دموکراسی پارلمانی است ،حتی
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آنچه را که خود و شرکای منتقدش «دموکراسی مستقیم»« ،شورائی» و نوع اینها
مینامند ناممکن و دردسرساز مییابد .برای اثبات این ناممکنی ،دست به کار جعل کلیه
حقایق تاریخی مربوط به خیزش کموناردها میشود ،دنیایی آسمان ،ریسمان میبافد،
اگر کموناردها از سطح شهر پاریس خارج میشدند ،حتما پارلمانتاریست میشدند!!!
حتما سرنوشت خود را به صندوق رأی میآویختند!! حتما دولت مرکزی تشکیل
میدادند!! حتما حاکمان خود را به صورت دو مرحلهای یا چند مرحلهای انتخاب
می کردند!! سعید رهنما همه این احتماالت مریخی محصول انگاره پردازیهای خود و
فراوردههای ذهنی بورژوازی را لیست میکند ،آنها را به حساب سرنوشت واقعی محتوم
کموناردها در صورت ادامه راه قیام میگذارد!! برای این سرنوشت مثال تاریخی جعل
مینماید!! دگرسانیهای درون شوراهای کارگری روسیه را مصداق بارز این سرنوشت
میخواند!! فاز کاملتر آن را سلسله مراتب سازمانی حاکم در حزب کمونیست شوروی
میبیند!! تمامی واقعیتها را وارونه ،کلیه بیربطیها را مربوط و تمامی شرایط نامتجانس
را هم جنس و یگانه میکند!! همه این تحریفات ،باژگونه پردازیها و شستشوی مغزی
دادنها را انجام میدهد تا سرانجام یک چیز را به اثبات رساند!! اینکه بشریت سوای
آویختن به دموکراسی پارلمانی هیچ راه دیگری ندارد!! نمونه آن هم فرجام کار شوراهای
کارگری روسیه و حزب کمونیست شوروی است که در سال  199۲به دموکراسی
پارلمانی منتهی گردید!!!
«رهنما» پیش تر ،با کوله بار عظیمی از نفرت طبقاتی ،نسبت به هر صدای دخالتگری
مستقیم ،ازاد ،برابر و آگاه توده کارگر در تعیین سرنوشت کار ،تولید و زندگی انسانی
خود ،هر نوع نارسائی ،ضعف و کاستی اضطراری عادی روز کموناردها را به حساب
ناممکنی جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی طبقه کارگر در کل تاریخ و محال بودن
همیشگی و ت اریخی دخالت بالواسطه آحاد کارگران در این جامعه گردانی شورائی
گذاشت!! و حال در ادامه همان بحث به بدترین وارونه گوئیها و قیاس پردازیها برای
اثبات درستی همان حکم بیپایه ابتذال آمیز روی میآرد!! جای حرفی نیست که هم
در پاریس و هم در روسیه تودههای کارگر به حکم هستی اجتماعی خود علیه استثمار
سرمایهداری و علیه فقر ،گرسنگی ،آوارگی ،برهنگی ،فالکت ،ستمکشی ،آزادی کشی و
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بیحقوقی مولود سرمایهداری میجنگدیدند ،اما آنچه در پاریس سال  1۸71رخ داد با
آنچه در روسیه میان  190۲تا انقالب اکتبر و سالهای پس از آن اتفاق افتاد ،تفاوت بارز
و اساسی داشت .قیام کموناردها تجلی درجه معینی از بالندگی و بلوغ سرمایه ستیزی
خودپوی تودههای کارگر و تدارک آنها برای تعیین تکلیف با مناسبات سرمایهداری بود.
آنها در پشت سر هیچ حزب سیاسی ،هیچ نیروی ماوراء خود به صف نبودند و برای
جایگزینی دولتی با دولت دیگر هر چند با نام و نشان و بیرق «کمونیسم» دست به
خیزش نزدند .در روسیه چنان نبود .در اینجا از همان شروع قرن بیستم زمام امور
جنبش کارگری به دست حزبی افتاد که چپ ترین جناح آن یا بلشویسم معضل بنیادی
روز طبقه کارگر را کمبود رشد سرمایه داری!! یونکری بودن و شکل آسیائی انکشاف
کاپیتالیستی ،عدم توسعه سیاسی ،استبداد مطلقه تزاری و مانند اینها میدید!! حزبی
که بر سرمایه ستیزی خودجوش توده کارگر شمشیر انکار میکشید و کمونیسم را مثل
آقای رهنما کشف دانشوران طبقات دارا میدید .حزبی که زیر بیرق کمونیسم و
«مارکسیسم» سخ ن از تدارک روز جنبش کارگری برای انقالب ضد سرمایهداری را
دشمنی با کارگران میخواند و «انقالب بورژوا دموکراتیک» با هدف هموارسازی راه
توسعه بیمهار بردگی مزدی را نسخه دردهای توده کارگر مینامید .حزبی که در همه
وجوه کارکرد ،رویکرد و فعالیتهای خود ،حزب انحالل و کفن و دفن جنبش ضد
سرمایهداری طبقه کارگر در پویه کارزار برای استقرار سرمایهداری دولتی بود و از آغاز
تا فرجام همین را دنبال می کرد .حزبی که شوراهای کارگری را حوزه سربازگیری خود
برای تسخیر قدرت سیاسی می دید و هر گونه استقالل شوراها از حزب را نقطه پایان
«انقالبی» بودن آنها اعالم می نمود!! و دنیای مسائل دیگر که هیچ نیازی به طرح آنها
در اینجا نیست« .سعید رهنما» در تکمیل وارونه پردازیها و جعل سازیهای مداوم
خود بر روی کل این تفاوتها و تمایزات اساسی پرده میاندازد ،فقط به این خاطر که
یک حکم عقیدتی بیپایه ار تجاعی و از بیخ و بن سرمایه محور را اثبات کند!! همان
حکم آشنای همیشگی که :دخالتگری مستقیم ،آزاد ،برابر ،شورائی و سرمایه ستیز آحاد
تودههای کارگر در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خویش ممکن نیست!!
و کارگران باید حتما به دموکراسی پارلمانی نسخه پیچی ارتجاع بورژوازی آویزند!!
«رهنما» در این گذر از هیچ تقالیی دریغ نمیکند ،وقتی که حتی با همان عقالنیت
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علیل طبقاتی ،رگههایی از تناقضات تلنبار حرفهای خود را میبیند ،باز هم سراسیمه
ادامه میدهد و این بار برای استتار ضد و نقیض گوئی ها ،شروع به جمع و جور نمودن
استداللهای فنی ،تکنیکی ،جغرافیائی و نوع اینها میکند!! این بحث را پیش میکشد
که دخالت مستقیم افراد در برنامه ریزی کار و تولید و زندگی همگانی ،حداکثر در یک
روستا ،یک شهر یا مناطق جغرافیائی محدود ممکن است ،در حوزههای بزرگتر
غیرممکن خواهد بود!! او در زمانی این را میگوید که در بسیاری از ممالک جهان ،عوامل
سرمایه از سیاستمدار ،اقتصاددان ،کارشناس ،مدیر ،مشاور و متخصصان فنی گرفته تا
برنامه ریز ،حقوقدان ،پژوهشگر و حتی دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاهی با بهره
گیری از امکانات گسترده تکنیکی و شبکههای اجتماعی ،بدون نیاز به حضور در محل
کار ،میتوانند در سراسری ترین نظر دادن ها ،تصمیم گیری ها ،آزمونها و اثرگذاریها
شرکت مستقیم جویند .رهنما این را میداند و خوب واقف است که بعد جغرافیائی محل
سکونت کارگران یک کشور ،حتی یک قاره ،حتی دنیا هیچ مانع مهمی بر سر راه
دخالتگ ری مستقیم ،آزاد ،برابر ،خالق ،آگاه و نافذ آنها در پویه تعیین سرنوشت کار و
تولید خود نمیباشد .امروز در جامعه ایران در شرایطی که دیکتاتوری هار سرمایه بر
گرده هر نجوای انسانها شالق سکوت میزند و «نسیم را بیپرس و جو اجازه رفتن
نمیدهد» باز هم اکثریت غالب سکنه  ۸0میلیونی کشور از طریق کانال تلگرام برای
گفت و شنود ،نظرپرسی یا کارهای دیگر در ارتباط تنگاتنگ قرار میگیرند .اما
پژوهشکده طبقاتی «رهنما» و پژوهشهای عمیق جامعه شناسنانه او!! استداللهای
آهنین خاص خود را دارد!! استوار و محکم اعالم میدارد که نه فقط دخالت شورائی
مستقیم ،آزاد ،برابر ،آگاه و فعال انسانها در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی
خویش محال است ،که حتی آنچه خودش «دموکراسی کمونی» مینامد هم هیچ
پیشینه تاریخی ندارد و الجرم باید روانه بایگانی ناممکنات گردد!! ماجرا روشن است.
هر چه در تاریخ اتفاق نیفتاده است هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد!!! و هیچ انسان ،طبقه و
نیرویی مجاز نیست خیال وقوع آن را در سر بپرورد!! از این مهم تر ،کل حوادث ،تحوالت،
پیدایش ها ،از بین رفتن ها ،تاریخ تکامل جوامع طبقاتی ،تاریخ زندگی انسان و باالخره
تاریخ هستی دنیا هم نباید رخ میداد!!! تکامل موجودات زنده نباید صورت میگرفت،
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انسان نباید به وجود میآمد .آدمها نباید راه تولید معیشت و افکار و تشکیل اجتماعات
پیش میگرفتند ،شیوه تولید اشتراکی نخستین نباید ظاهر میشد ،نظامهای برده داری،
سرواژ و فئودالی و باالخره سرمایهداری هیچ کدام نباید شکل میگرفتند و توسعه
مییافتند ،هیچ حادثهای نباید به وقوع میپیوست ،زیرا که همه این تحوالت و وقایع در
شرایطی ،در دل پروسهای و در لحظهای اتفاق افتاده اند و پیش از آن شاهد وقوع آنها
نبوده ایم!!! برای آنکه استدالل نویسنده «جنجال دموکراسی شورائی در مقابل
دموکراسی پارلمانی» و اصرار وی بر ناممکنی مشارکت مستقیم آحاد جامعه در برنامه
ریزی کار و تولید و زندگی خویش درست از آب در آید!! جهان هستی نباید راه هستن
پیش میکرد!!!
با همه اینها ببینیم آنچه «سعید رهنما» با همه وجود و با احساس مسؤلیتی شگرف و
طوفانی در تدارک اثبات ناممکنی آن است واقعا چه میباشد؟ او ضد مشارکت بالواسطه
انسانها در برنامه ریزی ها ،تصمیم گیریها ،سیاست گذاریها و مسائل مربوط به کار و
زندگی خود است و آن را غیرممکن میبیند!! اما مگر واقعیت عینی و اجتماعی این
مشارکت مستقیم ،آزاد ،برابر و نافذ چیست؟ دقیقتر بگوئیم .توده وسیع کارگر و تولید
کننده ،در چه شرایطی ،با رجوع به کدام مؤلفههای مادی و بر پایه کدامین معیارها و
موازین انسانی ،عمال و به طور واقعی در برنامه ریزی کار و زندگی خود دخالت مستقیم
آزاد و برابر دارند؟ پاسخ این سؤال رمزآمیز نیست .برای آنکه چنین باشد و شاهد استقرار
جامعهای با این هویت و شاخص شویم باید:
1.کل آحاد جامعه در تعریف کار دارای نقش مستقیم ،اثرگذار ،آزاد و برابر باشند .مورد
نیاز بودن و نبودن هر جزء کار اجتماعی ،مهر تأیید یا رد کلیه اهالی را بر پروسه انجام،
تعطیل یا ممنوعیت خود حک کرده باشد .هر چه را که اکثریت افراد ،کار یا فعالیت
مورد نیاز خویش و جامعه سوسیالیستی خود نمیدانند ،کار ممنوعه و مضر قلمداد شود.
 2.تک ،تک انسانها به صورت بالواسطه ،آزاد و برابر در تعیین اینکه چه تولید شود و
چه تولید نگردد ،دخالت مستقیم آزاد ،فعال و برابر داشته باشند .هیچ چیز بدون توافق
اکثریت نفوس تودههای تشکیل دهنده جامعه تولید نشود و کل آنچه را که اکثریت
افراد ،نیاز واقعی معیشت ،رفاه ،رشد ،تعالی جسمی و فکری خویش تشخیص میدهند
تولید گردد.
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 3.کلیه ساکنان جامعه مستقیما ،برابر و آزاد ،در باره میزان کار و تولید اجتماعی مورد
نیاز قاطبه جامعه ،نظر مؤثر و دخیل دهند و موافقت یا مخالفت خود را به اطالع همه
آحاد برسانند.
4.توزیع برابر کلیه فراوردههای کار و تولید جمعی ،با دخالت و نظر موافق یا مخالف
کلیه آحاد جامعه صورت پذیرد.
5.همه انسانها به صورت برابر و آزاد ،از تمامی آموزشها و امکانات الزم ،برای رشد،
بالندگی ،آگاهی ،بلوغ اجتماعی و از این طریق وسیع ترین و نافذترین میزان دخالتگری،
در کلیه امور مربوط به تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی جمعی برخوردار باشند.
6.تمامی سکنه جامعه سوسیالیستی تمامی شرایط ،تسهیالت و امکانات الزم برای
اشاعه ،ترویج و تنفیذ مستقیم نظرات خود در کلیه پروسههای تصمیم گیری ،برنامه
ریزی و سیاستگذاری در اختیار داشته باشند.
7.کلیه پروتکلها از هر نوع ،معیشتی ،رفاهی ،فرهنگی ،اخالقی ،آموزشی ،زیست
محیطی ،امور شهری ،قراردادهای همگانی مربوط به تعیین سن ازدواج ،رانندگی و موارد
مشابه ،معیار سنی حضور فعال در پروسه تصمیم گیریها و برنامه ریزی ها،
کنوانسیونهای ترافیک عمومی یا هر قرار و میثاق اجتماعی دیگر ،باید با دخالت فعال
و اثرگذاری مستقیم همه آحاد اهالی رد یا تأیید ،تصویب یا ملغی شده باشد.
لیست این مشارکت یا دخالتگریهای مستقیم ،برابر و نافذ ،قطعا بسیار طوالنی ،به
وسعت کل قلمروهای زندگی بشر و جاری و صائب در تمامی تار و پود این زندگی است،
همه چیز بناست مهر مشارکت مستقیم شورایی کل آحاد را بر جبین داشته باشد و
حال پرسش بنیادی از «رهنما» و همانندان آنست که چرا این کار مقدور نیست؟ چرا
ناممکن است و چرا باید فرض ناممکن بودن آن را شالوده گریزناپذیری آویختن بشر به
دموکراسی پارلمانی و تن دادن او به ماندگاری نظام انسان ستیز سرمایهداری ساخت؟!!
به جای این برهوت پردازیهای ارتجاعی فاقد هر نوع بنمایه رادیکال انسانی به این فکر
کنیم که کارگران جامعه ،خود را در درون یک جنبش سراسری شورائی و ضد
سرمایهداری متشکل نموده اند .کاری که میتوانند و باید انجام دهند ،در نظر آریم که
آنها ،با قدرت این جنبش ،بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر کشیده و آماده الغاء کار
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مزدی شده اند .تا پی ش از سقوط بورژوازی و فروپاشی چرخه تولید سرمایه داری ،کار
را سرمایه تعریف میکرده است و سرمایه فعالیتی را کار میدانسته است که مولد یا
غیرمولد ،نیاز تولید اضافه ارزش و افزایش بیمهار سرمایهها باشد .چه تولید شود و چه
تولید نشود را سرمایه مقرر میکرده است و سرمایه صرفا کار یا تولیدی را مجاز میدیده
است که بیشترین سودها را به بار آرد و عظیم ترین افزایش سرمایهها را در پی آرد .چه
میزان تولید شود را سرمایه مشخص میساخته است و سرمایه چند و چون این میزان
را با رجوع به نیاز بازار ،رقابت میان سرمایهها و چشم انداز حصول سودهای هر چه
کالنتر تعیین می کرده است .وضع چنین بوده است و حال ،در شرایط مورد گفتگوی
ما ،فرض این است که زمان ختم این فاجعه شوم تاریخی آغاز شده است و توده وسیع
کارگر متشکل در شوراهای کارخانه ،مدرسه ،بیمارستان ،حمل و نقل ،کشت و صنعت،
مهد کودک ،دانشگاه ،شهرداری ،بندر ،امور زیست محیطی ،راه و ساختمان ،کشاورزی
و سایر عرصههای زندگی همگانی ،عزم جزم دارند تا با مراجعه به آنچه که نیازهای رشد،
تندرستی ،پیشرفت ،بالندگی هر چه افزونتر فیزیکی ،بیشترین بلوغ متعالی فکری آنان
است کار را بازتعریف انسانی و سوسیالیستی بنماید .آنها میخواهند اعالم دارند که
ساختن سالح ،افیون ،زرادخانههای نظامی ،مواد آالینده غذا و آب و هوا و پوشاک،
ساختن آنچه که مایه تخریب طبیعت ،حیات موجودات زنده و انسان است ،انواع و اقسام
بازیهای کامپیوتری فرساینده شعور ،تکنیکها و محصوالتی که سرمایه آنها را فقط
برای حصول سودهای کهکشانی ساخته است و هر مقدار آنها سمی مهلک برای فکر،
شناخت ،تعادل عصبی ،اخالق و رفتار آدمیزاد است ،کوه عظیم ساعات کاری که صرف
تولید ،توزیع و فروش این محصوالت و سموم میگردد ،آری میخواهند اعالم کنند که
هیچ ثانیه از وقت ساکنان جامع ه نباید صرف این کارها گردد .همه اینها را کار مضر
برای زندگی بشر میدانند و حکم به تعطیل بدون هیچ چون و چرای این نوع کار
میدهند .تودههای کارگر سازمان یافته در شوراها ،میخواهند با دخالت مستقیم ،آزاد
و نافذ خود در این مورد و در کلیه مسائل مربوط به سرنوشت کار زندگی خود مستقیما
تصمیم بگیرند و این تصمیم را لباس اجرا پوشانند .میخواهند در تعیین چه تولید شود
و چه تولید نشود و به چه میزان تولید گردد یا سایر موضوعات ،مشارکت مستقیم
شورائی داشته باشند و سؤال ما از «رهنما» آن بود و باز این است که چرا این کار مقدور
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نیست؟ چرا همه آحاد جامعه نمیتوانند شریک مستقیم ،فعال و آزاد این تصمیم گیری
باشند؟! آیا فقط به این دلیل که کل اهالی جامعه نمیتوانند ،در یک محیط واحد
جغرافیائی به زیر یک سقف گرد آیند!!! این استدالل بیش از حد مضحک است .زیرا:
اول .کل اطالعات ،دانشها و آگاهیهای مورد نیاز این دخالتگری میتواند از طریق
رسانههای جمعی و در شرایط حاضر به ویژه شبکههای متنوع و بسیار گسترده اجتماعی،
دانشگاهها یا سایر مراکز آموزشی و پژوهشی ،به اندازه کافی در درون هر شورای بزرگ
و کوچک پایه در هر نقطه جامعه پمپاژ شود ،در اختیار یکایک انسانها قرار گیرد و به
ذهنیت آگاه و شعور عمومی همه آحاد جامعه سوسیالیستی تبدیل گردد.
دوم .کارگران متشکل در شوراهای پایه یا شوراهای موجود در محالت و مراکز کار ،این
امکان را دارند که هر چه بخواهند پیرامون بازتعریف انسانی و سوسیالیستی هر جزء کار
اجتماعی یا هر موضوع دیگر گفتگو و رایزنی کنند .آزاد و برابر نظرات خویش را در باره
مورد نیاز بودن و نبودن ،مفید و مضر بودن این یا آن کار مشخص ،با همه آحاد جامعه
سوسیالیستی در هر نقطه جغرافیائی این جامعه در میان نهند و برای همگانی شدن این
نظرات تالش به عمل آرند.
سوم .جمعیت متشکل در شوراهای پایه می توانند افرادی را از میان خود تعیین و
مأموریت دهند تا حاصل کل گفتگوها و رایزنی جمعی آنها را در شوراهای کمون مطرح
سازند .شوراهای اخیر ارگانهای نشسته ثابت نیستند و از جنس نهادهای دولتی
محسوب نمیگردند .از اجتماع نمایندگان اعزامی شوراهای پایه تشکیل میشوند.
نمایندگان دارای مأموریتهای معین و قابل عزل که کار آنها هیچ شباهتی با شغل و
منصب اداری و دولتی ندارد .شوراهای کمون نتیجه تمامی گفت و شنود ،پیشنهادات و
تصمیم گیریهای درون شوراهای پایه هر منطقه معین جغرافیائی را هماهنگ میسازند
و برای ارجاع به کنگره سراسری شوراها آماده میکنند.
چهارم .اعضای شوراها ،در هر دو سطح پایه و کمون ،همان توده وسیع انسانهای کارگر
و تولید کننده یا به بیان دیگر آحاد جامعه روز میباشند .فعالیتهای شورائی آنها و
نقشی که در پروسه تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خویش ایفاء میکنند ،به هیچ
وجه از جریان روتین مشارکت آنها در کار و تولید اجتماعی قابل تفکیک نیست .کار در
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سوسیالیسم به هیچ وجه شرط الزم امرار معاش و برخورداری از امکانات رفاهی و
اجتماعی نیست ،اساسا داوطلبانه است و در همین راستا زمان کاری که افراد صرف
رایزنی ،سیاستگذاری ،برنامه ریزی و تصمیم گیری میکنند ،جزء پیوستهای از کار
داوطلبانه سوسیالیستی محسوب میشود.
پنجم .کنگره سراسری شوراها از اجتماع نمایندگان اعزامی شوراهای پایه تشکیل
میشود ،شمار آنها میتواند چند صدهزار یا حتی بیشتر باشد .کنگره میتواند سالی
چندین بار ،بدون هیچ تشریفات ،آیین نامه و داربست قانونی ،به مجرد احساس نیاز و
خواست اکثریت اهالی ،دست به کار برگزاری نشست شود .دستور کارش نیز ارتقاء کل
مذاکرات ،تبادل نظرها ،پژوهش ها ،پیشنهادات و جمعبستهای درون شوراهای پایه و
کمون به سطح تصمیمات و سیاستهای همگانی جامعه سوسیالیستی است.
به سؤال خویش از «رهنما» باز گردیم ،چرا با مکانیسمها و مناسبات انسانی باال نمیتوان
مشکل مشارکت مستقیم کل آحاد جامعه در پویه برنامه ریزی ها ،سیاست گذاری ها،
تعریف کار سوسیالیستی ،چه تولید شود و نشود یا چه میزان تولید گردد و دنیای مسائل
دیگر را حل و فصل نمود؟؟!! چرا نمیتوان به جای زندگی سراسر گسیخته ،سالخی
شده ،در همه وجوه اتمیزه مولود نظام گند و خون و توحش سرمایهداری یک زندگی
انسانی شورائی ،آمیخته با جهانی عالئق ،عواطف ،رفتار ،اثرگذاریها و اثرپذیریهای
سوسیالیستی داشت؟ مگر نه این است که سرمایه و نه صنعت و تکنیک ،با کاربرد همه
اشکال قهر اقتصادی ،سیاسی ،مدنی ،حقوقی ،فرهنگی ،پلیسی و نظامی ،کل مراودات
انسانی میان آدمها را مسخ و فریبکارانه و تخریب کرده است؟ چرا با انداختن سرمایه به
عنوان یک رابطه اجتماعی ،به زباله دانی تاریخ نمیتوان فعال ترین ،شورائی ترین و
عالی ترین شکل ارتباطات انسانی را جایگزین این مناسبات کور ،انسان ستیزانه و برهوتی
سود محور و سرمایه بنیاد کرد؟؟!! آیا واقعا بعد مسافت جغرافیائی در شرایط کنونی دنیا،
در صورت امحاء سرمایه داری ،سدی بر سر راه مراودات شورائی متعالی انسانی میان
افراد است؟ از زیج رصد طبقاتی «رهنما» آری!! فقط به این دلیل که او مدافع تا پای
جان بقای بردگی مزدی است و شعور و شناخت ریخته گری شده در کوره منویات و
ملزومات ارزش افزایی سرمایه قادر به اندیشیدن و دیدن دنیای انسانی مابعد این جهنم
بربریت و توحش نمیباشد.

منتخب مقاالت :جلد دوم

309

دلیل دیگر نویسنده «جنجال دموکراسی شورائی در مقابل دموکراسی پارلمانی» از دلیل
نخست وی چندش بارتر است .اگر به جای خیره شدن در عبارات ،الفاظ و قالبهای
نگارشی نسخه پیچی ها ،به محتوای طبقاتی و بار اجتماعی آنها خیره شویم خوب
متوجه میگردیم که رهنما و امثال او هیچ کارگری را آدم تلقی نمیکنند .در دستگاه
اندیشه و شناخت آنان تودههای کارگر فاقد قدرت تعقل ،بیسواد ،دور از دنیای تحقیق
و خرد و آگاهی هستند ،تخصص دانشگاهی ندارند ،جامعه شناسی نمیدانند ،از اقتصاد
سیاسی بیاطالعند ،نمیفهمند که دیپلوماسی برگ کدام درخت است ،سیاست نخوانده
و از مسائل سیاسی سر در نمیآورند ،از علوم تجربی و دستاوردهای دانش بشری بهرهای
نگرفته اند ،هیچ نمیدانند و زیر فشار این ندانستنها ظرفیت و توان مشارکت مستقیم
در برنامه ریزی ها ،سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای را دارا نیستند!! بنمایه کالم
«رهنما» و خیل همفکران این است .برای فهم کنه طبقاتی افکارش نیاز به کاوش و
تحلیل خاصی نیست او خیلی جاها کامال زمخت حرف میزند و از اهانت آشکار به
کرامت انسانی افراد هیچ ابا ندارد .به این جمالت نگاه کنید:
»مثال آیا میتوان سیاستهای مالی و پولی کشور ،تصمیم در مورد تغییر نرخ بهره یا
نرخ ارز و غیره را از طریق دموکراسی مستقیم یا مشارکت همگانی تعیین کرد؟ تنها راه
عملی مشارکت وسیع ،همان دموکراسی نمایندگی است… ..در دنیای پیچیده امروز
بسیاری تصمیمات جنبه تخصصی و فنی دارند که چه بخواهیم و نخواهیم تنها افراد
حرفهای خاص میتوانند و باید آن تصمیمات را اتخاذ کنند ..…… .کمترین آشنائی با
علم سازمان نشان میدهد که به محض آنکه کار گروهی از چند نفر تجاوز کرد دو نوع
تقسیم کار افقی و عمودی به درجات مختلف ضروری میشود .هر چه نهاد مورد نظر
پیچیدهتر و متنوعتر باشد تقسیم کار افقی تخصصهای بیشتری را میطلبد و هر چه
این نهاد بزرگتر و وسیعتر باشد تقسیم کار عمودی و سلسله مراتب بیشتری را ضروری
میسازد…… ..مهم ترین شیوه مشارکت در واحدهای تولیدی و خدماتی دموکراسی
صنعتی است… ..کارگران و کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه هایشان دارند درجات
مختلفی از مشارکت را – از مبادله اطالعات تا مشورت و هم تصمیمی کسب میکنند....
«
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این ذات بورژوازی است که نه فقط برای زمخت ترین و ضدانسانی ترین گفتار ،بلکه
حتی برای هولوکاست آفرینیهای خود نیز جهانی وارونه بافی و شستشوی مغزی ساز
میکند و به شعور کارگران تزریق مینماید .صدر و ذیل تمامی تئوری پردازیها و صغرا،
کبرا چینیهای رهنما ،همان گونه که قبال هم گفته شد فقط دو نکته است .اول آنکه
نظام سرمایهداری از بین رفتنی نیست ،باید به ماندگاری آن ایمان آورد!! و نکته دوم که
جزء بالفاصل ،مکمل و ارگانیک همان نکته نخست است اینکه تودههای کارگر دنیا یا
اکثریت غالب سکنه کره خاکی فاقد هر نوع شایستگی ،صالحیت و اعتبار الزم برای هر
میزان دخالت مستقیم ،آزاد ،برابر و اثرگذار در پروسه تعیین سرنوشت کار ،تولید و
زندگی انسانی خویش هستند .کل بحث رهنما در خدمت اثبات این دو حکم ماهیتا
ارتجاعی و ضد انسانی است .او مقاله اش را با انتقاد از نظریه اختصاص دموکراسی
پارلمانی به سرمایهداری و دموکراسی شورائی به سوسیالیسم آغاز نموده است .در پیچ
و خم بحث کوشیده است تا ثابت نماید که نوع اول دموکراسی یا همان پارلمانی از
تمامی ظرفیت الزم برای اینکه روبنای سیاسی ،حقوقی ،مدنی ،اخالقی ،اجتماعی و همه
چیز سوسیالیسم باشد ،برخوردار است!!! زمین و زمان را به هم بافته است تا مدلل دارد
که با دموکراسی پارلمانی هم می توان سوسیالیسم را مستقر نمود ،توسعه داد و لباس
واقعیت پوشاند .در گامهای بعد به ناممکنی آنچه خود و همانندان «دموکراسی
شورائی»!! نام نهاده اند ،میپردازد و بعد مسافت جغرافیائی محل سکونت آدمها بعالوه
فقدان تخصص ،پژوهشگری ،دانش و کاردانی کارگران را ادله آهنین این ناممکنی
میخواند .در متن این استدالل ها ،نتیجه گیریها و صدور احکام ،با الفاظی ماالمال از
شناعت و زشتی به آوردن مثال پیرامون فقدان صالحیت و شایستگی توده کارگر برای
مشارکت مستقیم شورائی در تعیین سرنوشت کار و تولید خویش میپردازد و نداشتن
تخصص در سیاستهای مالی ،پولی ،نرخ بهره ،نرخ ارز و مانند اینها را از اهم این مثالها
میداند!! خوب دقت شود که اساس کالم اثبات ناممکنی دخالت مستقیم شورائی
کارگران ،حتی ناممکنی مشارکت دموکراتیک مستقیم آنان در برنامه ریزی
سوسیالیستی کار و تولید است و حال همه مثالها برای اثبات این ناممکنیها حول
فقدان تخصص توده کارگر برای تشخیص درست سیاستهای مالی ،بانکی ،نرخ ارز ،نرخ
بهره و نوع اینها متمرکز گردیده است .سوسیالیسم آقای رهنما جهنم وحشت و دهشت

منتخب مقاالت :جلد دوم

311

سرمایهداری با کل انسان ستیزیهای سرشتی عفونت بار آن است و آنچه وی میجوید
و دست به کار اشراق آنست ،صرفا ساز و کارهای دموکراتیزاسیون این دوزخ سوزان ضد
بشری است .همه آسمان ،ریسمان بافیها برای القاء جاودانگی سرمایه داری ،القاء
شریرانه ،فریبکارانه و مزورانه امکان انسانی ساختن این نظام است .کل تالشها برای
اثبات ناممکنی مشارکت مستقیم کارگران در برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید و
زندگی خود ،توسل به بعد مسافت جغرافیائی محل سکونت و اشتغال آن ها ،کوبیدن بر
طبل بیتخصصی ،بیدانشی ،بیعقلی ،عقب ماندگی و بیاعتباری کارگران ،همه و همه
حول این محور می چرخد .حرف رهنما این است که سوسیالیسم به هر حال شکلی از
برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی است .نظام بردگی مزدی است ،سرمایهداری
است .نظامی که با بارآوری حداکثر نیروی کار ،تولید انفجاری سود و سرمایه با حداقل
نیروی کار ،بازار ،رقابت میان سرمایه ها ،قوانین تشکیل نرخ سود ،تصاحب سودآورترین
شرایط تولیدی ،سامان پذیری ،داد و ستدهای گسترده بین المللی ،نرخ ارز و امثال
اینها سر و کار دارد .مسائلی که کارگران فاقد تخصص الزم برای برنامه ریزی و تعیین
پیچ و خمهای آن هستند و به همین خاطر گفتگوی مشارکت مستقیم شورائی آنها
در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خود غیرمجاز ،ممنوعه ،خط قرمز و در زمره
محرمات است!!! آخرین برد انتظار و دوردست ترین افق خواستشان باید عضویت در
اتحادیههای کارگری پاسدار جاودانگی بردگی مزدی ،گورکن مبارزه طبقاتی ،شریک
مستقیم قتل عام حداقل معیشت و امکانات زیستی  5میلیارد نفوس توده کارگر دنیا و
قربانی نمودن کل این میلیاردها انسان در آستان سودآوری هر چه طغیان آساتر
سرمایهها باشد!!!
اما سعید رهنما عمیقا کور خوانده است .سوسیالیسم کارگران سوسیالیسم او نیست،
سوسیالیسم مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار ،سرمایهداری «دموکراتیک»،
بردگی مزدی دولت ساالر و مانند اینها نیست .الفبای سوسیالیسم طبقه کارگر «تکامل
آزادانه همگان در گرو تکامل آزادی هر انسان» میباشد .در این روایت سوسیالیسم ،کل
انسانها به صورت کامال برابر ،از کل امکانات اقتصادی و رفاهی و اجتماعی و آموزشی
و سیاسی برای صعود به باالترین ستیغ شناخت ،دانش و کاردانی برخوردار هستند .همه
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به میزان خواست و احساس نیاز خود قادرند هر چه را میخواهند بیاموزند و جامعه یا
همان توده کارگر سازمان یافته در شوراها ،برای باالبردن سطح این خواست ،نیاز ،توانائی
و تحقق آنها از هیچ کوششی دریغ نمیورزد .اما این فقط جزء اندکی از ماجرا است.
در سوسیالیسم تودههای کارگر آنچه انسانها میآموزند از جنس آموختههای سعید
رهنما نیست .ایشان هر چه آموخته اند بیان باژگونه واقعیتها و در واقع ندانستن و بد
دانستن بوده است .در نظام بردگی مزدی نه فقط آنچه نام علوم اجتماعی ،سیاسی،
«انسانی»  ،اقتصاد ،جامعه شناسی ،روانشناسی یا علوم مشابه به خود گرفته است که
حتی فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی ،زمین شناسی ،کل علوم تجربی ،پزشکی ،همه
دانشهای بشری در چرخه تولید سود و ارزش افزائی سرمایه منحل هستند .همه علوم
پاسخگوی نیازهای سودآوری افزونتر سرمایه اند و اگر اینجا و آنجا احیانا به زندگی این
یا آن شمار کارگران راه پیدا میکنند صرفا به شکلی و در حدی است که چرخه تولید
سرمایهداری تعیین کرده است .در سوسیالیسم پرولتاریا ماجرا از همه لحاظ متضاد
است .هر نوع دانش و شناخت و کاردانی در خدمت رهائی انسان ،در خدمت تکامل
آزادانه همگان و منوط بودن آن به تکامل آزادانه هر فرد ،در خدمت رهائی بشر از هر
قید و اجبار و هر نیروی ماوراء خویش است .توده انسانهای سکنه جامعه سوسیالیستی
اصال نیازمند آموختن قانون بازار و نرخ سود و رقابت سرمایهها و حصه افزونتر این یا
آن بخش سرمایه جهانی در کل اضافه ارزشها نیست .در آنجا نه سرمایهای وجود دارد،
نه سخنی از رابطه خرید و فروش نیروی کار در میان است .نه اضافه ارزشی تولید
میشود ،نه چگونگی توزیع اضافه ارزشها موضوع پژوهش آدمها است .همه اینها ارزانی
اندیشمندان بورژوازی باد!!! بحث را به پایان رسانیم ،سعید رهنما ،سرمایهداری را،
سوسیالیسم را ،طبقه کارگر را ،جنبش ضد سرمایهداری این طبقه را ،دولت را ،شورا را،
سرنگونی طلبی و خرد کردن ماشین دولتی را ،انقالب را ،انقالبیون را ،انسان را و همه
چیز را با شعور بورژوازی میکاود .شعوری که در ماهیت اجتماعی و طبقاتی خود،
باژگونه بین ،وارونه پرداز ،غیرواقعی و پاسدار نظام بردگی مزدی است .سرمایهداری در
روایت وی مالکیت انفرادی عدهای بر مشتی کارخانه است .سوسیالیسم او مالکیت دولت
بر سرمایه اجتماعی است .طبقه کارگر جماعتی آدم مفلوک مجبور و محتاج به سازش
با سرمایه داران است ،جنبش کارگری ،کمپین تالش توده کارگر برای حصول حق
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اجماع منافع با بورژوازی است ،دولت رابطه ایجاد تعادل و انصاف میان منافع طبقات
سرمایه دار و کارگر است .ماشین دولتی سرمایه پاسدار منافع همگان و همه طبقات
است .در هم شکستن این ماشین تیشه به ریشه نظم زندگی بشر است .مارکس او
مارکس صاحبان سرمایه و دولتمردان سرمایهداری و در بهترین حالت مارکس « شی
جین پینگ» و «هوجینتائو» است .کسانی که با صدای بلند فریاد زده و میزنند که
«مارکسیسم» ستاره رخشان راهنمای اقتصاد سرمایهداری چین است!!! «رهنما» همه
چیز را با سر بورژوازی نظر میاندازد و کمپین پرخروش فکری او برای بستن راه بر هر
خیال در هم شکستن ماشین دولتی سرمایهداری و هر تصور دخالتگری مستقیم ،ازاد و
برابر همه آحاد در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خود از اینجا نشأت میگیرد.
او می تواند به کار خود ادامه دهد و حق دیگران است که گمراهه پردازیهای وی را نقد
کنند .آنکه بر این وارونه پردازیها یا نقدهای ریشهای آنها مهر بطالن یا تأیید خواهد
کوبید ،جنبش کارگری ایران و دنیا است .ببینیم این جنبش چه میکند.

