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  ١٣٨٨خرداد  ١٣شنبه چهار                                                                                                      ی هماهنگتهيکم

  
. موعظه شده است ساليان دراز در گوش توده های کارگر  اين راهکاری است که در طول! »ازميان بد و بدتر بايد بد را انتخاب کرد« 

عليه  بارزهراهکاری ناتوانی و درماندگی طبقه کارگر به علت محروم بودن از افق و ملزومات م بی شک، زمينه اصلی پيدايش چنين

به ) » بدتر« بخش (بخش از طبقه سرمايه دار  اين ناتوانی و درماندگی باعث می شود که کارگران از دست يک. سرمايه داری است

 بر چنين زمينه ای است که گرايشاتی از طبقه سرمايه دار و اصالح طلبان درون و. ببرند پناه) » بد« بخش ( بخش ديگری از آن 

ببينيم که واقعيت اين . آن تبديل می شوند ی اين راهکار را فرموله و تئوريزه می کنند و به فعال ترين مبلغانحاشيه جنبش کارگر

چه  دارند، از طرح آن چه انتظاراتی را دنبال می کنند و گزينه بد در مقابل بدتر را برای راهکار چيست، اين جريانات چه درکی از آن

  .می خواهند

خوب هم چيزی جز رهايی انسان از شر تمام  ندارد، و انتخاب» خوب« هيچ معنايی جز حذف انتخاب » تربد«و » بد«انتخاب بين 

چاره  بنابراين، عصاره واقعی استدالل های مبلغان انتخاب بين بد و بدتر اين است که انسان .مصائب ناشی از نظام سرمايه داری نيست

همه چيز در چهارديواری همين . انسان است  سرمايه داری منزلگاه آخر هستینظام. ای جز تن دادن به نظام سرمايه داری ندارد

 اگر بحث آزادی و زندگی بهتر انسان ها. اگر رفاهی قابل دستيابی است در همين جا است .منزلگاه است که می تواند باال و پايين شود

در يک کالم، سرنوشت انسان . بايد دنبال کرد ا در همين جارهايی از نابرابری ر. در ميان است بايد در محدوده همين نظام جستجو شود

بايد شرايطی . برای کشف خوبی ها و تغيير بدی ها بايد در درون اين نظام تالش کرد .جز در چهارچوب سرمايه داری رقم نمی خورد

يت موجود تن داد و باالخره بايد وضع بايد به اميد به دست آوردن امکانات بيشتر و روزگار بهتر به. با شرايط ديگر عوض کرد را

که در اينجا به طور کامل غايب است لزوم مبارزه برای از جای کندن بنای هستی  چيزی. همواره ميان بد و بدتر اولی را انتخاب کرد

 به صورت تغيير و از جای کندن باشد است، و درست به همين دليل کل ظرفيت و توان طبقه ای که قرار است دست به کار اين موجود

تا جايی که به گرايش های آشکار و رسمی مدافع نظام بردگی مزدی در لباس  .بسيار بيرحمانه ای از صفحه محاسبات پاک می شود

قرار نيست اين جريان ها به  .سوسيال دموکرات و طرفدار حقوق بشر و نوع اين ها مربوط می شود تکليف بحث روشن است ليبرال و

آنان هيچ دريچه ای را بر روی هيچ نوع مبارزه و اعمال قدرت عليه  ردگی مزدی فکر کنند و قرار نيست کهچيزی فراتر از نظام ب

مسلط جامعه و جهان  سخن بيشتر از گرايش ها و جريان هايی است که مدعی تغيير نظم اجتماعی. نظام بازکنند شالوده های هستی اين

با نوعی آرايش ظاهری همراه سازند و چنين وانمود کنند که گويا در  ر را به طور معمولاين ها مجبورند که انتخاب بين بد و بدت. هستند

اين گرايش ها به همين دليل  .مبارزه برای تغيير عينيت موجود و نقش قدرت طبقه دگرگون کننده نيز بی توجه نيستند محاسبات خود، به

می گويند بد را انتخاب می کنند تا خطر . ی بی پايه و بی مايه می شوندها در توجيه حرف های خويش دست به کار بافتن انبوه استدالل

جامعه جلوگيری به عمل  از خموشی کامل بارقه های آزادی در. مدتی از سر توده های کارگر و فرودست رفع کنند بدتر را برای

 تهاجم فاشيستی و نابودساز گرايش بدتر به تمامی از. آنان ممانعت نمايند از بسته شدن کامل راه نفس کشيدن انسان ها و اعتراض. آورند

مدافعان . کارگران فرصت بخرند مبارزات گذشته توده های کارگر جلوگيری کنند و برای تمديد قوا و تدارک مبارزه بيشتر دستاوردهای

ا و آنجا مخالفان اين راهکار را طور معمول بسيار طلبکار هم می شوند و اينج گزينه بد در مقابل بدتر با پيش کشيدن اين توجيهات به

انسان ها درک نمی کنند و بدين سان  خطر سهمگين بدتر را برای زندگی. کنند که گويا چشمان خود را بر واقعيت ها می بندند متهم می

رهای نامتناسب با سردادن شعا. عليه حداقل معيشتی کارگران و فرودستان می شوند آتش بيار معرکه بدتر برای تاخت و تاز گسترده تر

توان موجود پيکار آنان را در معرض  اوضاع روز و عجز از تحليل درست شرايط حتی به روند مبارزات کارگران لطمه می زنند و با

طراحان و حاميان راهکار انتخاب بد در مقابل بدتر اين گونه استدالل می . دهند تهاجم نيروهای ارتجاعی و راست افراطی قرار می



اين که به راستی اينان دفع تهاجمات بدتر از  را از بيخ و بن فراموش می کنند و آن!! در اين ميان ذکر يک نکته بسيار ناقابلاما  .کنند

برای اين که جز تالش در چهارچوب سرمايه داری هيچ دريچه ای به سوی  : می خواهند  طريق تن دادن به تعرضات بد را برای چه

محتوم بشر است؟ يا برای اين که،   به اين نظام ختم می شود و تحمل جهنم سرمايه داری سرنوشتوجود ندارد، همه راه ها حيات

است و در تدارک فرصت برای تمرکز قوا و يافتن ساز و کار مؤثرتر  برعکس، جنگ عليه موجوديت بردگی مزدی اجتناب ناپذير

در همين راستا اين جنبش  سرمايه داری توده های کارگر کوتاه کرد وبد را تحمل کرد تا شر بدتر را از سر جنبش ضد پيکار بايد عجالتًا

به اين دليل کامًال مشخص و روشن که اينان . قطع حالت نخست است پاسخ مدافعان ترجيح بد بر بدتر به طور را گامی به پيش برد؟ 

جز اصالحات  اند و هيچ گاه   کارگر پای بند نبوده به پيکار ضدسرمايه داری طبقه داری مبارزه نکرده اند، هيچ گاه هيچ گاه با سرمايه

اگر کسی يا جريانی در تدارک اغتنام فرصت برای کمک به تقويت مبارزات  .بديل ديگری را درمقابل نظام سرمايه داری نگذاشته اند

چنين مبارزه ای فبل از  عليه استثمار سرمايه داری و عليه گرسنگی و فقر و ديکتاتوری و توحش اين نظام باشد توده های کارگر

و گروه هايی که مبارزه با سرمايه داری در دستور کار زندگی شان  تمام رويکردها و اقشار. هرچيز بايد دستور کار زندگی او باشد

  .  خواهندمی  - البته با تغييراتی به سود خويش -مقابل بدتر را برای استمرار وضعيت موجود  نيست انتخاب بد در

و جريان های طيف اصالح طلبان چپ حاشيه و  الزم است پرانتزی باز کنيم و به جار و جنجال های پرطمطراق احزابدر همين جا 

رفرميست های چپ به . گزينش بد در مقابل بدتر يا تحريم انتخابات نيز اشاره کنيم درون جنبش کارگری در مورد مخالفت با راهکار

مدعا درست همان بيگانگی اين طيف نسبت  دليل واقعی اثبات اين. امل با آن همساز هستندمخالفت شديد با اين راهکار به طور ک رغم

بديل سازی های گوناگون سنديکاليستی و حزب بازی های فرقه ای آنان در برابر  به مبارزه ضدسرمايه داری توده های کارگر و

اندازه کافی در جاهای ديگر به آن   است، موضوعی که ما بهسازمانيابی افق دار و آگاهانه جنبش ضد سرمايه داری کارگران ملزومات

 کنيم که مخالفت جنجالی اجزای اين طيف با راهکار گزينش بد در مقابل بدتر اتفاقًا پرداخته ايم و در اينجا فقط به اين اشاره اکتفا می

اين دو در آن است که اولی ها تغيير   مهمفرق. رويه ديگری از توافق گرايش های ليبرال و سوسيال دموکرات با اين راهکار است

دولتی  يک دولت و استقرار سرنگونی می کنند، در حالی که دومی ها همين هدف را با دنبال انتخابات حاکميت سياسی را از طريق

 از نظام بردگی حالی که دومی ها نابودی شکل خاصی  اولی ها به طور عريان از سرمايه داری دفاع می کنند، در .ديگر پی می گيرند

تاکتيکی  مخالفت طيف رفرميسم چپ با گزينش. استقرار جامعه بدون استثمار و طبقات نام می نهند مزدی را نابودی کل سرمايه داری و

سرنگونی طلبی فراطبقاتی مبتنی است و از اين لحاظ فاقد  اين مخالفت بر نوعی. بد درمقابل بدتر در همين چهارچوب معنی پيدا می کند

   .ضدسرمايه داری است ر گونه بار طبقاتی کارگری وه

 هر حال يک راهکار کامًال شناخته شده و عريان برای گفتيم که تاکتيک انتخاب بد در مقابل بدتر در. به رشته اصلی صحبت بازگرديم

آن است  ال بسيار اساسی در اينجااما يک سؤ. نظام به عنوان تنها راه حل ادامه حيات انسان است قبول ابدی بردگی مزدی و پذيرش اين

ای به سوی هيچ بهبودی در زندگی توده های کارگر  که آيا واقعًا توسل به اين راهکار با همه اين خصوصيات به هر حال هيچ روزنه

رقت  وضعيتعده ای می گويند می توان از طريق ترجيح بد به بدتر وضعيت بهتری را جايگزين  پديد می آورد؟ آيا واقعًا آن چنان که

بين المللی پاسخ اين سؤال را بسيار صريح و شفاف  بار کنونی کرد؟ يک نگاه کوتاه و درعين حال عميق به کل تاريخ حيات طبقه کارگر

ما  در اين زمينه بايد مقداری توضيح داد، زيرا تمرکز اصلی بحث کنونی. طور کامل منفی است اين پاسخ به. کف دست ما می گذارد 

برای » بد« بدانيم که داريم از انتخاب راه حل های  وقتی از انتخاب بد درمقابل بدتر صحبت می کنيم بايد. همين نکته استدرست روی 

اين گونه  در رويکرد رفرميست ها مسئله. تسلط اين رابطه بر هست و نيست زندگی خويش حرف می زنيم و  رابطه سرمايه استمرار

 اينان سرمايه دار و دولتمردان سرمايه داری را  .است  های بدترآدم  درمقابل آدم های بد  انتخابمطرح می شود که گويا مسئله بر سر

است که شخصيت آدميزاد  سرمايه دار سرمايه ای. جدا می کنند و اين چيزی جز وارونه پردازی و عوام فريبی نيست از رابطه سرمايه

 که چگونگی برنامه ريزی نظم  نهادها، مؤسسات و کسانی هستند مجموعهبه خود گرفته است و دولت و دولتمردان سرمايه داری 

درون طبقه سرمايه  وقتی از گرايشات بد و بدتر. شيوه توليد سرمايه داری بر ما کارگران را به عهده دارند توليدی و سياسی و تحميل

 حل ها و برنامه ريزی های اين بدها و بدترها برای بر سر راه دار و دولتيان و حکام و نمايندگان اين نظام صحبت می شود تمام بحث



خواستار سيربودن شکم ما  به عبارت ديگر، مستقل از اين که اين آدم ها دلسوز ما هستند يا نه،. بر ما است تحميل مناسبات کارمزدی

ر و پيشرفته تر ما را می خواهند يا و درمان بهتر ما و آموزش مدرن ت هستند يا نه، رفاه اجتماعی ما، بهبود وضع معيشتی ما، بهداشت

درخدمت سودآوری بيشتر سرمايه و  به اين علت که تبلور و تجسم رابطه سرمايه هستند چاره ای ندارند جز اين که عمال نه، آنان دقيقا

وقتی تمام دعوای بديهی است که . گرسنگی و سيه روزی بيش از پيش ما باشند استحکام ديرپاتر نظام بردگی مزدی و بدين سان فقر و

تواند هيچ مشکلی را از زندگی   شود، انتخاب بد درمقابل بدتر نمی بدترها در چگونگی اعمال رابطه سرمايه بر ما خالصه بين بدها و

خود رابطه سرمايه است، همان چيزی که هم بدها و هم بدترها هردو در حفظ  زيرا ما کارگران هرچه می کشيم از دست. ما را حل کند

سرچشمه واقعی اين بد و بدتر بودن را نه  اگر. لحظه ای به اين فکر کنيم که اساسًا چرا اينان بد يا بدترند. متفق القول هستند متحد وآن 

 افزايی سرمايه يعنی استثمار هر چه هولناک تر ما توسط سرمايه بدانيم آنگاه روشن می ذات آدميان بلکه مصالح و ملزومات ارزش

نظر کامل از بد و بدتربودنشان، قرار است  مختلف سرمايه داران و دولت و نهادهای دولتی و دولتمردان آن ها، قطعشود که بخش های 

 حقوقی ما و قربانی ساختن بيش ار پيش معيشت ما در آستان سوداندوزی انبوه تر سرمايه جوابگوی شدت هر چه بيشتر استثمار و بی

با علم و کتل اصالحات و دموکراسی و حقوق  آيا اين کار: سر بريدن و قربانی ساختن ما است اختالف فقط و فقط در چگونه . ها باشند

جار و جنجال اصول گرايی و آمريکاستيزی و تبديل شدن به قدرت هسته ای؟ به شواهد  مدنی و گفتگوی تمدن ها صورت گيرد، يا با

 سال اخير به ويژه از ٣٠از دولت های  هر کدام.  کرده ايم نگاه کنيمزنده ای که در طول همين چند دهه در جامعه خودمان تجربه بسيار

 ناميد، ديگری خود  »سردارسازندگی«يکی خود را . رسم و علم و کتلی داشته اند زمان هاشمی رفسنجانی به اين سو برای خود اسم و

آوردن پول نفت بر سر «  و »مهرورزی  وعدالت«خواند و سومی که تا امروز سکاندار قدرت سرمايه است پرچم » اصالح طلب« را

تشديد هر چه سبعانه تر استثمار کارگران توسط سرمايه، در گسترش گرسنگی و  آيا در کارگرستيزی، در. را بلند کرد» سفره مردم

تی وجود داشته دولت ها هيچ تفاو ميزان خيابانی شدن کودکان، در شدت اجبار زنان به تن فروشی زير فشار گرسنگی ميان اين فقر، در

» اصالح طلب«ديگری بيشتر بوده است؟ مگر نه اين بود که در دوران خاتمی  است؟ آيا بيکارسازی ها در دوره يکی کمتر و در دوره

وی رفسنجانی  بيکارسازی های خانمانسوز به علت تدوام خصوصی سازی سرمايه ها ادامه يافت؟ مگر پيش از سياست

» قانون کار« کارگر را حتی از شمول همين ١٠از   کمتر  کارگر و سپس۵انه های دارای کمتر از کارگران کارخ» سردارسازندگی«

 هولناک ترين اشکال تشديد سالخی کارگران و بيکارسازی های گسترده را پياده» سازندگی «ضدکارگری خارج نساخت و زير لوای 

نژاد، آخرين آن ها، تسمه از گرده کارگران  م داد؟ و مگر احمدینکرد؟ مگر قبل از اين ها موسوی جز به زيان کارگران کاری انجا

است؟  عقل سليمی می تواند ادعا کند که واقعًا گزينه بد و بدتر در اين ميان موضوعيت داشته  آيا هيچ کارگر دارای حداقل نکشيده است؟

ريزی نظم سياسی و اجتماعی و اقتصادی سرمايه  آيا جز اين است که همه اين ها، همه دولتمردان سرمايه، هر نوع دولت و برنامه

ديده   سال و پيش از آن٣٠ و جنايت بارترين هستند؟ آيا آنچه در اين  سرمايه است همه بدترين داری و در يک کالم هر آنچه مربوط به

  ؟قرار می دهد ايم و آنچه در سراسر جهان سرمايه داری می بينيم چيزی جز اين را در پيش روی ما

. بدها با بدترها برای زندگی توده های کارگر فرق دارد در برخی جاها واقعًا. گفته شود که همه جای جهان موجود مثل ايران نيستشايد 

دارند و طبقه کارگر  برخی احزاب طبقه سرمايه دار در اروپا برنامه هايی متفاوت با احزاب ديگر اين طبقه شايد استدالل شود که مثًال

چنين برداشتی توهم . معيشت خود دفع می کند يا تقليل می دهد مقابل بدتر پاره ای تهاجمات را عليه شرايط کار وبا گزينش بد در 

بگيريم و آن  يک چيز را بايد به عنوان شالوده هر نگاه و داوری و تصميم و گزينش خود در نظر. است محض و از بيخ و بن نادرست

نمی تواند حق و حقوق و بهبود وضع معيشت را در هيچ  ه آگاه طبقاتی ما هيچ چيز ديگریاين است که جز قدرت متحد و سازمان يافت

معضالت توده  در هيچ نقطه ای از دنيا با گزينش بد در مقابل بدتر هيچ گرهی از دنيای. تضمين کند کجای جهان سرمايه داری برای ما

عليه سرمايه بوده است و هر سطح از بهبود شرايط کار و  د طبقاتیمشکل گشا در همه جا اعمال قدرت متح. های کارگر باز نشده است

سرمايه  مدنی و آزادی های سياسی صرفًا برايند فشار قدرت طبقه ما بر طبقه سرمايه دار و دولت زندگی و رفاه اجتماعی يا حقوق

طبقاتی خود را کفن و دفن کرده ايم و راه اعمال پيکار  قدرت در هر کجا به گزينه بد در مقابل بدتر آويخته ايم صرفًا . داری بوده است

فقط فرصتی است  افتادن به ورطه گزينش ميان بد و بدتر. مطالبات خود بر نظام بردگی مزدی را بسته ايم فشار عليه سرمايه و تحميل



ما با اين . ما در امان نگه دارنداين نظام را از خطر مبارزات  که ما به کل طبقه سرمايه دار و حاکمان نظام سرمايه داری می دهيم تا

کنيم و با دفن اين  کننده و سرنوشت ساز طبقه خويش را در گورستان تسليم به مناسبات بردگی مزدی دفن می کار کل قدرت تعيين

بايد . ندار معيشتی خود و نسل های آتی خود بازتر می کنيم قدرت راه را برای جنايتکارانه ترين تعرضات سرمايه به آخرين دار و

ضدسرمايه داری طبقه  بايد حول منشور مطالبات پايه ای. باورهای اسارت آور را از دست و پای خود باز کنيم بندهای توهم به اين نوع

» بدتر« خطر . با قدرت شوراهای خود عليه سرمايه مبارزه کنيم بايد. بايد خود را شورايی سازمان دهيم. خويش متحد و متشکل شويم

   .بلکه فقط و فقط با پيمودن اين راه دفع می شود» بد « بردن به نه با پناه
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