
یادداشتی در باره دمکراسی و بورژوازی ایران  در پرتو جنبش اخیر ضد استبدادی   

 ) در ای��ران ص��حبت میش��ود ، مبلغ��ان و ص��احب نظ��ران غی��ر مارکسیس��ت ی��ا1هنگ��امی ک��ه راج��ع ب��ه مس��اله دموکراس��ی (
 سوسیال دمکرات ما  بلفاصله از جنبشی همگانی که گرایش�ات ب��ورژوایی در آن  نق�ش تعیی��ن کنن��ده ی دارن��د ی��اد ک��رده و
 بین این دو مساله یعنی مبارزه برای دست یابی به خواسته ه��ای دموکراتی��ک ب��ورژوایی و حضورس��رمایه داران ب��ه مث��ابه
 یک طبقه در این مبارزه رابطه مستقیمی بر قرار میکنند .بالترازآن چنین وانمود می شود ک��ه حض�ور «ن��اگزیر» س��رمایه
 داران در کس��ب و رع��ایت حق��وق دموکراتی��ک در ج��امعه معاص��ریک مع��ادله ی��ک مجه��ولی را تش��کیل میده��د ک��ه پاس��خ
 مجهول آن نیز از وجود دمکراسی بورژوائی در  جوامع پیشرفته بدست میای��د. در هم��ه ج�ا چن�ان وانم��ود میش��ود ک��ه گوی��ا
 در ای��ن جوام��ع ای��ن حقیق��تی ب��دیهی اس��ت ک��ه حق��وق و آزادیه��ای م��دنی و سیاس��ی موج��ود توس��ط ب��ورژوازی ب��ه م��ردم ای��ن
 کشورها "اعطا" شده است . یعنی خیلی راحت و بدون در نظر گرفتن بیش از یک قرن مبارزه تعیین کننده ک��ارگران ای��ن
 جوامع در کسب این حقوق و قبل از همه ح�ق رأی همگ�انی (واقعی��تی  ک�ه م�ورد تص��دیق تم�ام تاری�خ نویس�ان ج�دی ، ون�ه

  س�اله طبق�اتی بلک�ه بط��ور وچن��دپروپاگاندیست ، از راس�ت و چ�پ میباش��د ) وج�ود ای��ن حق�وق را ن��ه ن��تیجه مب�ارزات ص��د
 خودبخودی ناش�ی از وج��ود مناس�بات و س�لطه س�رمایه داری میدانن��د . مبلغ��ان "س�رمایه داری بال��ذاته دمکراتی��ک " بط��ور

  این نکات و رجوع دائم به وضعیتتکرارخستگی ناپذیری به این «قانون» اشاره میکنند . تلش این افراد این است که با 
کشورهای پیشرفته سرمایه داری این استنتاجات را امری طبیعی و غیر قابل انکار بدانند .

 اضافه بر این در ایران ما با پدیده جدی��دی ه�م روب�رو ش�ده ای��م  و آن اینک��ه ب��دنبال جنب��ش ض�د اس��تبدادی دو س�ال گذش��ته و
 حضور پر رنگ اقشار خرده بورژوازی شهری زیر سایه تسلط گرایشات موسوم به " اص��لح طلب��ان حکوم��تی" در آن ،

 ن جنب�ش همی��ن مس�اله ترکی��ب ق�الب خ�رده ب��ورژوائی وای��( در پران��تز بگ�ویم ک��ه ب��ه نظ�ر م��ن اص�لی تری��ن عام��ل ناک�امی 
 هژمونی این چنانی در این جنبش ضد استبدادی ب�وده اس�ت) ف�اکتور جدی��دی را نی��ز در ای�ن م�اجرا وارد ک�رده و آن نس�بت
 دادن تم��ام دس��تاوردهای دموکراتی��ک تاری��خ معاص��ر ب��ه " طبق��ات متوس��ط " اس��ت . در ای��ن م��ورد کافیس��ت ک��ه، مثل ، ب��ه
 ادعاهای خانم نوشین خراسانی رجوع   کنیم و از کشفیات جدید ایشان در این مورد ، که مست از نقش "طبقات متوس��ط "
 در جنبش اخیر ، حتی در مورد  نقش تعیین کننده اعتصاب عظیم کارگران صنعت نفت در انقلب بهمن س��کوت  ی��ا دقی��ق

  را ی��ک ض��رب ب��ه حس��ابای!!ران معاص!!ر پی��روزی ه��ا واق��دامات  ب��زرگ در هم!!هت��ر بگ��ویم , واقعی��ت را حاش��ا ک��رده  و 
 "طبقات متوسط " واریز میکند. مث��ل همیش�ه م��ا در ای�ران از بقی��ه ن��ه تنه��ا ک�م نمی��اوریم بلک�ه اض�افه ه�م داری�م ! در همی��ن
 رابطه خانم خراسانی  به روشنفکران "طبقات متوس�ط " توص��یه میکن��د ک��ه "مخف�ی ک�اری" ج�ائز نیس�ت بلک��ه آن�ان میبای��د
 تعلق خود به این اقشار و طبقات را با صدای بلند اعلم کرده و به آن افتخار کنند. البته باید ای��ن موض��وع را ب��ه ف��ال نی��ک
 گرفت که "دوستان" سابق  کارگران و حقوق بگیران دیگر در ملعام  صف خود را از طبقه کارگر جدا میکنند چه ما به
 اندازه ک�افی از ای��ن ن��وع دوس�تان در مواق��ع حس�اس از پش�ت خنج�ر خ�ورده ای�م و ه�ر چ�ه زود ت��ر از م��اهیت ای��ن دوس��تان
 دروغین که تا دیروز خود را در سایه عبارت سازی در باره عدالت اجتماعی به ط�ور کل�ی پنه��ان میکردن��د ب�ا خ�بر ش�ویم

بهتراست !
 و همفکرانش��ان بک��اهیم فق��ط دو نم��ونه از فتوح��ات "طبق��اتنوش��ین خراس��انی  ام��ا ب��رای اینک��ه کم��ی از ذوق زدگ��ی خ��انم 

 متوسط" را به ایشان یادآوری میکنیم: یکی نقش برخی از اقشار خرده بورژوای آلم�انی و ایتالی��ائی در برآم��د فاشیس�م ب��ود
 ک��ه ب��دنه اص��لی واولی��ه بان��دهای فاشیس��تی و"پیراه��ن قه��وه ایه��ا" را تش��کیل دادن��د ک��ه ت��ا ب��ه آخ��ر نی��ز در ص��فوف بان��دهای
 فاشیستی و اس-اس باقی ماندند . این مسئله بحدی ریشه ای بود ک�ه بعض�ی از نظری�ه پ�ردازان ، ب��ه نادرس�ت ، فاشیس�م را
 ایدئولوژی خرده بورژوازی دانستند .  نمونه نزدیکتر نق�ش فع��ال اقش�ار خ�رده ب�ورزوازی ش�هری در کودت��ای پینوش��ه در
 شیلی است ، ک�ه ب�ا تظ�اهرات مع�روف خانمه�ای خ�انه دار و "گرس�نگان" کاس�ه بدس�ت در س�انتیاگو ش�روع وب�ا اعتص�اب

کامیونداران  تکمیل شد. مابقی ماجرا را دیگر همه میدانند. 
 کمی در این باره مکث کنی��م. مس��ئاله اینجاس�ت ک��ه ب��ه لح��اظ ج��امعه شناس��انه واقع�ا علم��ی در جوام��ع س�رمایه داری ای ک��ه

  ب��ه ن�ام "طبق��ه متوس�ط" ن��داریم . در ی��ک ج��امعهطبقه مستقلیاشکال تولیدی پیشین به تمامی از میان برداشته شده اند، ما 
 سرمایه داری تنها دو طبقه اصلی وجود دارند : سرمایه داران و کارگران . یک سری اقش��ار می��انی ه��م بی��ن ای��ن دو طبق��ه
 اصلی وجود دارند که دائما تجدید تولید میشوند وعلیرغم انبوه جمعیت  فاق��د تج��انس لزم ب��رای تش��کیل ی��ک طبق��ه هس��تند،
 اما در ادبیات رایج به آنان "طبق�ات متوس�ط" گفت�ه میش��ود . ای�ن اقش�اربینابینی ی�ا خ�رده ب��ورژوائی، ک�ه م�دام تجدی��د حی�ات

 ) از طرف دیگرهرچند اکثریت  آنان  در رویای سرمایه دار ش��دن ب�ه2مییابند جزو لینفک جامعه سرمایه داری هستند. (
 س��ر میبرن��د ام��ا تنه��ا بخ��ش بس��یار ک��وچکی از آن��ان ص��احبان بنگاهه��ای تولی��دی ی��ا خ��دماتی کوچ��ک ،کش��اورزان ص��احب
 زمینه��ای خ��رد،  کارمن��دان و ص�احب منص��بان ع��الیرتبه دس��تگاههای نظ��امی و بوروکراس�ی دول��تی و..ب��وده و عمل زائده
 بورژوازی بزرگ هستند و بخشهای بزرگ�تری دائم در ح�ال فروری�زی ب��ه ص�فوف ک�ارگران م�ی باش�ند. بخص�وص خ�انه
 خرابیهای ناشی از بحرانهای بزرگ این جریان تصفیه را بشدت تسریع میکند . درست بهمین دلیل سیال ب��ودن ای��ن اقش��ار
 است که نمیتوان به آنها طبقه اطلق کرد .اما سلطه افکار غالب جامعه سرمایه داری در ای��ن اقش�ار آنه��ا رادر مجم��وع ب��ه
 متحدین نظام سرمایه داری بدل میکند. به این واقعیت عینی  باید، در دوران رونق سرمایه داری ، توهم تعلق ب��ه "طبق��ات
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 متوسط " در بخش بزرگی از خ�ود ک�ارگران را ه�م اف�زود. ب��ه ای�ن معن�ا ک��ه در کش�ورهای پیش��رفته س�رمایه داری بع��د از
 جنگ جهانی دوم بخشهای بزرگی از کارگران صنعتی و خدماتی خود را متعلق به  " طبقه متوسط " میدانستند و ب��ه ق��ول
 معروف آگاهی طبقاتی و احساس تعلق به یک طبقه واحد تولید کنن��دگان یعن��ی طبق��ه ک��ارگر در س��طح بس��یار ن��ازلی ب��ود. .
 دورانی که اقتصاد دانان بورژوا و برندگان جوائز نوبل اقتصاد در اعلم  "پایان بحرانها " و دس�تیابی " م��دیریت عقلن�ی
 جامعه به اشتغال کامل" از یکدیگر س�بقت میگرفتن��د ! انقلب تکنولوژی��ک س�وم و پی��دایش ص��نعت دیجیت�الی ، رش��د بخ�ش
 خدمات و... در عین افزایش سهم کارگران و حق�وق بگی�ران نس�بت ب��ه ک�ل جمعی��ت ای�ن کش�ورها ،ب�ه دگرگ��ونی مهم�ی در
 صفوف تشکیل دهنده طبقه کارگر و کاهش عددی سهم کارگران صنعتی (یقه آبی ها) و افزای��ش کارکن��ان فک��ری و اداری
 (یقه سفید ها) منجرشد .همین وضعیت عینی ، که عمدتا بر پایه رونق سرمایه داری و افزایش نسبی درآمد کارگران قرار
 داشت ، پایه ی مناسبی برای انواع واقسام تئوری هائی که بر اس�اس " گروهه��ای اجتم�اعی " ش�قه ش�قه ش��ده و ن��ه طبق�ات
 ،قرار داشتند( که معروف�ترین آنه�ا تئوری "گروه�ی" م�اکس وب�ر اس�ت )، پدی��د آورد. هم��ه ای�ن تئوریه�ا تلش�ی ب�رای نف�ی
 جایگ��اه و اهمی��ت طبق��ه ک��ارگر، والئی طبق��ات متوس��ط ،ب��ویژه خ��رده ب��وژوازی جدی��د (قش��ر کادره��ا و م��دیران) و "پای��ان

 ، یعن��ی اولی��ن بح��ران عم��ومی و تعمی��م ی��افته پ��س از1974-1982مبارزه طبقاتی " در این جوامع بود . اما بحران بزرگ 
 جنگ که طلیه دار پایان م�وج بلن��د رون��ق س�ی س�اله در مراک�ز اص�لی س�رمایه داری ب��ود، اولی��ن ض�ربات ب��ه ای��ن خ�واب
 خوش "همه ب��ا ه�م به��ره ور از س�رمایه داری " را وارد ک��رد. ب��دنبال آن بحرانه��ای منطق��ه ای پ��ی در پ��ی س��الهای ن��ود در
 آمریکای لتین، آسیای جنوب شرقی ، روس��یه و.. ح�ال ب�ا بح��ران ب��زرگ تعمی��م ی��افته ای ک��ه از قبل��ه جه��ان س�رمایه داری
 یعنی ایالت متحده آمریکا آغاز شد و هم اکن��ون نی��ز در آن دس�ت و پ�ا میزنی��م ،آخری��ن بقای�ای ای��ن خ�واب ط�ولنی درح�ال
 پریدن  از کله ها ست . نگرانی کلن سرمایه داران از کوچک شدن " طبقات متوسط " در اثر بحران خود بخوبی اهمیت

وجود این اقشار بینابینی برای انتشار توهمات سرمایه دارانه در سطح جامعه را نشان میدهد.
 اما در این میان جوانان جایگاه ویژه ای دارند. اکثریت قاطع جوانان چ�ه تحص�یلکرده باش�ند و چ�ه نباش�ند  بهیچ�وجه ج�زو
 "طبقات متوسط" نبوده بلکه جزو ارتش ذخیره کار طبقه کارگر بحس�اب میاین��د و بخص�وص در ج�وامعی چ�ون ای�ران ک��ه
 در موج بلند رک�ود اقتص�ادی بس�ر می��برد و چش�م ان��داز تض��مین پی��دا ک��ردن ک��ار ب��ا داش��تن تحص��یلت دیگ�ر ب��ه خ�اطره ه�ا
 پیوسته ،آینده آنان  بیش از پیش پرولتریزه ش��دن اس��ت ت��ا احتم��ال "ارتق��ا طبق��اتی" .ام�ا از آنج�ا ک��ه قب��ل از ورود ب��ه حیط��ه
 کار ، آنها مدت زمانی گاه ط�ولنی از "م��وهبت " بیک�اری به�ره من��د میش��وند هن��وز ش��عورطبقاتی و احس�اس وابس�تگی ب��ه
 طبقه کارگر در آنها به روشنی شکل نگرفته و همین ع�دم ورود ب�ه دنی��ای اش�تغال ت�اثیر توهم�ات "طبق�ه متوس�طی" را در
 آنها بسیار بال میبرد. بدین معنی که بیشتر آنها آینده خود را در " طبق��ه متوس��ط" جس��تجو میکنن��د. ام��ا ای��ن ام��ر در جایگ��اه
 طبقاتی کارگری آنها که جزنیروی کاریدی یا فکری خود چیزی برای عرضه ندارند تغییری نمیدهد. تعل��ق طبق�اتی توس�ط

جایگاه فرد در نظام تولیدی تعین می یابد ونه ایده و نظری که کسی در باره جایگاه خود دارد.
 ب��ا ای��ن تفاص��یل م��ن ب��ه امث��ال خ��انم خراس��انی توص��یه میکن��م ک��ه کم��ی احساس��ات ش��دید و علق��ه عرف��انی خ��ود ب��ه "طبق��ات
 متوسط" را کنترل کرده و بیشتر به مطالعه علمی و بیغرضانه تاریخ معاصر ایران و جهان بپردازند . انوقت خواهند دی���د
 که درجوامع سرمایه داری "مدرن"، اول در بررسی ترکیب آنه��ا عام��دانه تقل��ب میش��ود ودر ث��انی آن دس��ته از اقش��ارواقعا
 میانی جایگاه مستقل طبقاتی نداش��ته و ب��ویژه درغی��اب جنبش��های قدرتمن��د ک��ارگری، در هم��ه ج��ا پ��ایه فع��ال و اس�اس س�لطه
 طبق�اتی ب�ورژوازی را تش�کیل میدهن�د. عش�ق وعلق�ه نظری�ه پ�ردازان ب�ورژوازی ب��ه "ایج�اد" طبق�ات متوس�ط در جوام��ع
 بازگشته به دامان سرمایه داری مانند چین و اروپای شرقی نه از ح��ب دمکراس��ی بلک��ه از عش��ق ب��ه ت��امین ائتلف طبق��اتی
 لزم برای تامین سلطه س�رمایه داری در ای�ن جوام�ع اس�ت بخص�وص  ک�ه در ای�ن کش�ورها ت��وده ه�ای ک�ارگران و حق�وق
 بگیران ثابت خیلی سریعتر از آنچه ک��ه ح�تی خوش��بین تری��ن مخالف�ان س��رمایه داری انتظ��ار داش��تند از "موهب��ات" س�رمایه
 داری سر خورده شده اند . در این کشورها "مردم کم درآمد " حتی دیگر در انتخابات هم ش�رکت نمیکنن��د و ی��ک نی��م نگ�اه

 " رویای دمکراسی " تبدیل به واقعیت فلکت و بدبختی و غصب قدرت سیاسی توس!!طبه آمار انتخاباتی نشان میدهد که  
 یک قشر ممتازه تا مغز استخوان فاس!!د و دزد در ائتلف ب!!ا امپریالیس!!تهای اروپ!!ای غرب!!ی و آمریک!!ائی در ای!!ن کش!!ورها

  . این طبقه حاکم در انتظار نبردهای آتی طبقاتی، که حداقل در سطح مبارزات کنونی جاری در یون�ان ، اس�پانیاشده است
 و پرتقال، در حال بسیج نیروست و بشدت روی همکاری کارگزاران تازه به دوران رسیده "متوسط "حس��اب میکن��د. فعل

از این بگذریم .  

  ت��ا آنج��ا ک��ه ب��ه رابط��ه ب��ورژوازی و دمکراس��ی مرب��وط میش��ود واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه در گذش��ته ای ن��ه چن��دان دور ح��تی
 سیاستمداران سوسیالیستی چون فرانسوا میتران میگفتند ک��ه : " ب�ه دلی��ل س�لطه س�رمایه و ق�درت آن هرگ�ز دموکراس�ی در
 چ�ارچوب س�رمایه داری محق�ق نخواه��د ش�د وب��رای تحق�ق دمکراس��ی واقع��ی و ن��ه ص�وری میبای��د از س��رمایه داری عب��ور

  سال پیش گفته میشد (اس�تالین ه�م آم�ده و رفت�ه40-30) این حرفها حدود 1968کرد".(ر.ک. کتاب "کودتای مداوم " سال 
 اتف!!اق نظ!!ربود) والبته اینگونه اعتقادات منحصر به میتران نمیشد بلکه بای��د اذع��ان داش��ت ک��ه در آن دوران در ای��ن م��ورد 

  در بین رهبران و روشنفکران چپ، چه سوسیالیست و چه کمونیست وجود داشت.  در مورد مشخص می��ترانگسترده ای
  ، که در ائتلف ب��ا ح��زب کمونیس��ت فرانس��ه ممک��ن ش��ده ب��ود ،1981خوبست که یادآور شویم پس از پیروزی او در سال 

 هیچ کدام از قولهای پیشین در مورد "گذر کردن از سرمایه داری" عمل�ی نش��دند . خ�انم دانی�ل می��تران، ک�ه خ�ود در زم�ره
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 سوسیالیستهای چپ ضد سرمایه داری بشمار میرود ، چند سال پیش در مصاحبه ای گفته است " من ب��ه فرانس��وا گفت��م ک��ه
 حال که قدرت در دست توست چرا به قولهایت وفا نمیکنی و او در جواب من گفت « من این قدرت را ندارم ک��ه ب�ا بان��ک
 جهانی، نئولیبرالیسم و سرمایه داری درگیر شوم ، من دولت را برده ام و ن�ه ق�درت را.» م�ن هم�ان موق�ع درک ک�ردم ک�ه

  س�ال14در این جوامع زیر سلطه  و مطی��ع س�رمایه داری ، رئی�س جمه�ور ب�ودن درد زی�ادی را دوا نمیکن��د . م�ن ای�ن را 
 ) به این ترتیب روش�ن اس�ت2006 مارس 30تمام تجربه کردم ." ( مصاحبه با "هرناندو اوسپینا  "منتشره در "ربلیون " 

  پیشنهاد ب��ه فرانس��ویها"101 برای عدم اجرای برنامه انتخاباتی پیشین خود ، که در"توجیه تئوریکیکه آقای میتران هیچ 
 منعکس شده و بواقع حامل پیشنهادهای مهمی برای حمله به سلطه ب�ورژوازی و افزای��ش نق�ش ک��ارگران و حق�وق بگی��ران
 در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتص�ادی ب��ود ،ارائه نمیکن��د بلک��ه "ت�وازن ق��وا"ی نامس�اعد را به��انه ک��رده و کماک��ان ق�درت
 واقعی را در قدرت اجتماعی طبقه سرمایه داری و نهادهای آن دانسته و همانه�ا را "م�انع" تحق�ق ی�ک برن�امه دمکراتی��ک
 واقع��ی میدان��د . او ب��ر خلف سوسیالیس��تها و کمونیس��تهای انقلب��ی حاض��ر ب��ه ته��اجم ب��ه ای��ن ق��درت واقع��ی نب��ود . پ��ایه

 ویر"رفرمیس��م " اح�زاب سوسیالیس��ت همی��ن بزدل��ی طبق��اتی و ه��راس از ق��درت س�رمایه اس�ت . آنه��ا هی��چ اعتق��ادی ب��ه نی��
 تاریخساز کارگران وزحمتکشان نداشته و ندارند و به ناچار تنها به چانه زن�ی در چ�ارچوب مناس�بات س��رمایه داری اکتف�ا
 کرده و میکنند و امروز دیگر بکلی در برابر سرمایه زانو زده و به بخشی ا ز کارگزاران اصلی طبق��ه ح��اکمه تب��دیل ش��ده
 اند. حال آنکه همین میتران در جریان مبارزات انتخاباتی "برنامه مشترک چپ"  همراه با حزب کمونیست فرانسه  بارها

  او برای نیل بدان "بکل��ی متف��اوت"از بلش��ویکها اس��ت. آری سوس��یالراه او و بلشویکها یکی است "اما هدفگفته بود که "
  ازسرمایه داری بود!فراتر رفتن به مقامات دولتی چون ریاست جمهوری و صدراعظمی مبلغ قبل از دستیابیدمکراسی 

  س�ال پی��ش، شخص��یتهای30منظور من از ذکر این نم��ونه نش�ان دادن ای��ن حقیق�ت اس�ت ک��ه در گذش��ته ای ن��ه چن��دان دور، 
 سوسیال دمکرات به هیچ وجه چنین ادعائی را که بطور خودکار" مناسبات س��رمایه داری = وج��ود دمکراس��ی " اس��ت را

  میدانستند. تنها بعد از دستیابی این احزاب ب��همانع تحقق کامل دمکراسیمطرح نکرده و بر عکس وجود این مناسبات را 
 ق��درت دول��تی و زان��و زدن در براب��ر ق��درت اجتم��اعی س��رمایه اس��ت ک��ه آن��ان ب��ه "تئوری��زه ک��ردن" ای��ن فرموله��ای جدی��د
 پرداختند. آنها، آنجا که  به مطالعه تاریخ سرمایه داری می پرداختند واقعیت دائمی جدال قدرت سرمایه با رشد دمکراس��ی
 را میپذیرفتند ، اما وقتی خود به لحاظ تاریخی و با پیروزی انتخاباتی به  "قدرت " رسیدند، به قول میتران ، ت��ازه" کش��ف
 " کردند که این نوع انتخابات تنها قدرت صوری را به آنها میدهد و قدرت واقعی و اجتماعی کماک��ان در اختی��ار ص��احبان

 ; "س�رمایه ن�ه ی��ک ش�ئی بلک�ه ی�ک رابط�ه اجتم�اعی اس�ت ک�ه دائم��ا بازتولی��د سرمایه است و این که ازاین ح�رف م�ارکس
میشود." چند من کره میشود گرفت !

 از ط���رف دیگ���ردر تم���ام دوران "جن���گ س���رد" ، جن���گ ص���لیبی علی���ه بل���وک ش���وروی و ائتلف ارگانی���ک ق���درت ه��ای
 "دمکراتیک" امپریالیستی با خونریزترین دیکتاتوریه��ای موج��ود، در هم��ه ج��ا م��ا ش��اهد رش��د س�ریع و بیرحم��انه مناس��بات
 س��رمایه داری ب��ودیم ب��ی آنک��ه مثق��الی از مناس��بات دمکراتی��ک در ای��ن کش��ورها ایج��اد ش��ود و وق��تی ه��م ک��ه در دو م��ورد
 مع��روف ، مص��دق در ای��ران و آلن��ده در ش��یلی ، رای بی��رون آم��ده از ص��ندوقها، ب��رای یکب��ارهم ک��ه ش��ده! ب��اب طب��ع کلن
 سرمایه داران "دمکرات" ما نبود ، با "قیامهای ملی" شعبان بی مخ ها و ژنرال پینوش��ه ه�ای "وط��ن پرس��ت " ب��ا س�رعت
 چرخ تاریخ را به راه راست هدایت کردند و در این بین ه��م مبلغ��ان ب��ورژوازی یادش��ان رف�ت ت��ا از خودک��ار ب��ودن رابط��ه

رشد سرمایه داری  وگسترش آزادیها ی دمکراتیک حرف بزنند ! 
 واقعیت اینست ک��ه ح��تی در دمکراتی��ک تری��ن جوام�ع ب��ورژوائی نی��ز ه�ر چ�ه ق��در ق��وانین مرب�وط ب��ه حق�وق دمکراتی��ک و
 آزادیهای سیاسی به مبسوط تری��ن ش�کل ممک�ن نوش�ته ش�ده و ان�واع و اقس�ام مکانیس�مهای "کن�ترل وحسابرس�ی " ه�م پی�ش

 ی بین نیروهای اجتماعی پیشرو و حاکمان است که می��زان رع��ایت ای��ن حق��وقتوازن قوا تنها و تنهابینی شده باشند ، این 
 و آزادیهای دمکراتیک در یک جامعه معین را تعیین میکند و نه چیز دیگر. به قول فرانسویها "این احکام بر سنگ مرمر

حک نشده اند" که ابدی باشند .
 لزم نیست خیلی راه دور برویم . نازیسم دریکی از دمکراتیک ترین کشورهای اروپا یعنی آلمان سر بر آورد . در جنگ
 دوم جهانی در آمریکا صدهاهزار آمریکائی ژاپنی، آلمانی و ایتالیائی تبار را تنها و تنه�ا ب��ه "ج�رم" ژاپن�ی ی�ا آلم�انی تب�ار

 )آنه��م ب��ه دس��تور3بودن و بدون اثبات کوچکترین اعلم جرمی از حقوق شهروندی محروم و روانه اردوگاه ک��رده بودن��د (
 فرانکلین روزولت دمکرات ، پدر "قرارداد جدید" مع��روف ، بس��ادگی بااس��تفاده از "ق��درت ف�وق الع��اده" ی اعط��ا ش��ده در
 زمان جنگ ،در چارچوب قانون اساسی!، در دوران جنگ سرد علیه شوروی نیز ما شاهد پدیده مک کارتیس��م  و زی��ر پ��ا
 گذاشته شدن ابتدائی ترین حقوق "مقدس" نه تنها اتحادیه ای و حزبی بلکه حتی دس��ت ان��دازی ب��ه خصوص��ی تری��ن رواب��ط

  ب�ا تص�ویب "ق�انون میه��ن2002میان انسانها تحت عنوان "من�افع امنی��ت مل�ی" ب��ودیم و آق�ای ج�ورج ب�وش پس�ر در س�ا ل 
 خلفپرستی" و بر پائی بازداشتگاه گوانتا نامو قانون اساسی آمریکا را نقض کرده و به راحتی و بدون هیچ پ��رده پوش��ی 

  مرسوم مقوله تازه ای به نام " مبارزان دشمن" خلق کرد،  خارجیها را با یک چرخش قلم به ش��هروند ه��ایقوانین جزائی
 درجه دو و دارای حقوق مشروط ب��دل ک��رد و خ��ود آمریکایئه��ا را زی��ر کن��ترل نامح��دود دس��تگاههای امنی��تی یکپ��ارچه ش��ده
 قرار داد. در این موارد "مکانیسمهای" کذائی "کنترل وحسابرسی " و " جدائی قوای قضائی و مجریه " و امثالهم به هیچ
 دردی نخوردند و فریاد اع�تراض م��دافعان حق�وق دمکراتی��ک ب�ه هی��چ ج�ا نرس��ید . میدانی��د چ�را ؟ ب�رای اینک�ه وق�تی من�افع
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 صاحبان قدرت حکم میکند و آنها بتوانند با تقویت بلوک طبقاتی خود ( که بویژه خود را در رای مشترک و یکدل اح��زاب
 بزرگ بورژوائی نشان میدهد) بخش آگاه جنبش کارگری و دمکراتیک را درهم کوبیده و توده مردم را با تبلیغات سرس��ام
 آور رسانه های عم�ومی از ی�ک ط�رف و ق�درت ارع�اب ب�ی پای�ان ماش�ین دول�تی از ط�رف دیگ�ر رام کنن��د تم�ام ق��وانین و
 مکانیسمهای" ضد- قدرت" بی ارزش و ناتوان میشوند. هم فاشیسم و هم مک کارتیسم تنها با در ه��م شکس��تن سیس��تماتیک
 احزاب چپ کارگری ، اتحادیه ودیگر سازمانهای های کارگری توانستند به شیوه ای س�ازمانیافته ب�ه نق�ض حق�وق سیاس�ی
 و م��دنی م��ردم بپردازن��د . در م��ورد آمریک��ا بای��د گف��ت ک��ه جنب��ش ک��ارگری و سوسیالیس��تی ت��ا ب��ه ام��روز نتوانس��ته از زی��ر
 ضربات کمر شکن مک کارتیسم ک�ه ب�ا حملت س�نگین ریگ�ان تکمی�ل ش�د کم�ر راس�ت کن��د و ج�ورج ب�وش ب�ا حم�ایت ب�ی
 شائبه نمایندگان دمکرات و جمهوریخواه و تحریک احساسات جریحه دار شده کارگران و حقوق بگیران آمریکائی بعد از

 سپتامبر بود که تهاجم خود را آغاز کرد. 11
 تنها وتنها ت�وازن مثب��ت ق�وای طبق�اتی اس�ت ک�ه ض�امن اج�رای ق��وانین دمکراتی�ک در ی�ک ج�امعه طبق�اتی اس�ت بقی��ه هم�ه
 تزئینات "دمکراتیک" اس�ت و ب�س. از ط�رف دیگ�ر نم��ونه ه�ای ذک�ر ش�ده ، ک�ه البت�ه تنه��ا مش�تی اس�ت نم�ونه خ�روار، ب�ه
 خوبی گرایش به ارتجاع و س��رکوب نهفت��ه در س�رمایه انحص��اری را نش�ان میده��د و ب��ر خلف ادع��ای طرف��داران س�رمایه

 کلن سرمایه داری نه به سمت گسترش حقوق و آزادیه!ای دمکراتی!!ک بلک!ه دائم!ا ب!ه ط!رف مح!!دود ک!ردن آنه!اداری ، 
  و سرمایه انحصاری در دفاع از مافوق سود انحصاری خود هیچکدام از "بازیه��ای م��رئی ی��ا ن��ا م��رئی ب��ازارگرایش دارد

 آزادی" را ب��ه رس��میت نمیشناس��د . ب��ه ق��ول مش��اور م��ادلن آل��برایت وزیرام��ور خ��ارجه بی��ل کلینت��ون " ب��رای پیش��روی
 همبرگرهای مک دونالد احتیاج به مشت آهنین مرئی هواپیماهای مک دونا لد دوگلس هست !": آنجا که لزم است ترور
 میکند (حتی روسای جمهور در آمریکا هم در امان نیستند!) ، کودتا به پا میکند، یا بازی انتخاب��اتی ب��ه راه میان��دازد و ه�ر
 وقت هم که در این انتخابات ب�اخت در اولی��ن فرص�ت ب�ه پ�س گرفت�ن حق�وق و آزادیه��ا میپ��ردازد . ح�ال اگ�ر ت�وانش اج�ازه
 پیروزی در هم��ه م��وارد را نده��د آن بح�ث دیگ�ری اس�ت . مث��ل شکس�ت  تلش�های ت�رور کاس��ترو ( ک�ه خیل�ی راح�ت وب��ی
 تعارف سازمان سیا در مل ع�ام ودر گزارش��ات رس��می ب��ه آن "اع��تراف" ه��م میکن��د!) ، شکس��ت کودت��ای ض��د چ�اوز( ک��ه

 مه!!م پی!!روزی ی!!ادولت بوش بدون خم به ابرو آوردن کودتا چیان را در فردای کودتا به رسمیت شناخته ب��ود !) و امث��الهم. 
 شکست این تلشها نیست مهم نشان دادن آن گرایشی است که در همه نمایند گان سرمایه انحص!!اری اع!!م از دمک!!رات ،
 جمهوریخواه و غیره وجود دارد : گرایش به باز پس گرفتن تاحداکثر امکان دستاوردهای سیاس!!ی و اجتم!!اعی ک!!ارگران

 .و حقوق بگیران
  دراین میان س�رمایه انحص�اری ، ک��ه ام�روز اساس�ا ب��ه ش�کل نئو لی��برالی انباش�ت عم��ل میکن��د و جه�ان س�رمایه ، ب��ه ق�ول
 ارنست مندل ،شاهد دومین هژم�ونی س��رمایه م�الی اس�ت ،  تنه��ا و تنه��ا زب�ان زور و ق�درت را میپ��ذیرد . اگ�ر جنب�ش ه�ای
 کارگری و اجتماعی پرتوان باشند ، تا فرصت بعدی عق��ب مینش��یند و گرن��ه ب��ی هی��چ تع��ارفی ب��ه جل��و میت��ازد . تم��ام تاری��خ

  مرم�ر ح�کس�نگجنبشهای کارگری واجتماعی اروپائی اثبات این مدعاست . تنها قانونی ک�ه از نظ�ر س�رمایه داری " بر
 را ب��ه دور م�ی اندازن��د ت�ا   Habeas Corpusش�ده " حف�اظت از ق�انون م�الکیت خصوص�ی اس�ت ! ه�ر وق�ت لزم ش�د 

Proprietarius ! آسوده بخوابد  
  از این موهبت الهی که همانا سلطه جمهوری خلفتی اسلمی باشد برخورداریم0اما در ایران ما علوه بر سرمایه داری

  میلی��ون رای ه�م ج�ز " رعی�ت ول�ی فقی�ه" نیس�ت. در ای�ن مملک�ت25که در آن ح�تی رئی�س جمه�ور ب�ه اص�طلح منتخ�ب 
 ارباب و رعیتی ص�د البت��ه خ�بری از اح�زاب و نهاده�ای سیاس�ی و م��دنی "ع�ادی" ی�ک جمه�وری متع�ارف س�رمایه داری
 نیست . انچه هست غصب تمام حق��وق از ج�انب نظ�ام ولی��ت فقی��ه و در راس ان ش�خص ولی��ت فقی��ه اس��ت و ح��تی حق�وق
 رئیس جمهورش به میکروفن�ی ک�ه گ�اه ب�ه گ�اه در اختی�ارش ق�رار میدهن��د تقلی�ل پی��دا میکن�د. میگوئی��د ن��ه از رئی�س جمه�ور
 "اصلح طلب " محمد خاتمی و رئیس جمهور "ولیتی " محمود احمدی نژاد بپرسید تا برایتان توضیح دهند که هرگاه ب��ه

 شیوه ای کامل قانونی و مطابق با نص صریح ق!!انون اساس!!یخیال خود در برابر اراده ولی فقیه قد علم کردند چگونه به 
سر جای خود نشانده شدند!

  در جمهوری اسلمی ایران ولی فقیه مجبور نیست که ، مثل مثل جورج بوش حقه ق��انونی بزن��د ت��ا ق��انون اساس��ی را دور
 ،57بزند،  قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران نه فقط با اصل پنج خ��ود بلک��ه ب��ا محک��م ک��اری هرچ��ه بیش��تر  دراص��ول 

 قانون اساسی ، سیادت مطلقه فقیه را تامین کرده است . همان177و  157 ،  115 ،112، 111، 110، 109، 107 ، 93
 قانون اساسی ای که آقایان کروبی و موسوی خواس��تار اج��رای ب��ی ک��م و کاس��ت آن هس��تند. ب��ی هی��چ تع��ارفی بای��د گف��ت ک��ه
 " اجرای بی کم کاست قانون اساسی " درست همان کاری است که طرفداران ولیت مطلقه فقیه در مورد نه تنها خود این

  ک��ه از ط��رفحذف «نظارت استصوابی» توسط شورای نگهبان باآقایان بلکه در مورد احمدی نژاد نیز کرده و میکنند . 
 اصلح طلبان حکومتی بعنوان کیمیای درد ها و مانع اصلی عدم " بروز خصلت مردمی " قانون اساسی مطرح میش��ود ،
 آب را از آب تکان نخواهد داد و محکم کاریها برای تضمین بی حقوقی ایرانیان به ح��د اف��راط در ق��انون اساس��ی جمه��وری

)4ولیتی وجود دارد.(
  حال در چنین "جمهوری " جهنمی یک انسان دمکرات  که تبلیغات طرفداران سرمایه داری را پ��ذیرفته  انتظ�ار دارد ک��ه
 بورژواهای وطنی طبق فورمول " بورژوازی = حقوق دمکراتی��ک " ب��ه یک��ی از اش��کال ممک��ن ج��زو م��دافعان برق��راری
 حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ابتدائی خود وعامه مردم باشد . مثل در بحبوحه اعتراضات بعد از تقلب انتخاباتی اخیر
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 و در شرایطی که رژیم شمشیر را از رو بسته و مشغول سرکوب خونین معترضین بوده و فع��الن جنبش��های اجتم��اعی را
 دس��ته دس��ته گرفت��ه ، زن��دانی، ش��کنجه و گ��اه اع��دام میک��رد م��ا م��ی بایس��تی ش��اهد اع��تراض ، ول��و کمرن��گ " دمکراته��ا"ی

 اما آقایان کروبی و موسوی فقط و فقط از "خودیها" دفاع کردند ونه یک بار، حتی یک کلم!!ه دربورژوای خود باشیم . 
  و ب��ه نص��ایح دوس��تان خ�ارج از کش��وراعتراض به دستگیری فعالین جنبش کارگری، زنان و اقلیتهای ملی سخن نگفتن!!د

 خود که مدام ندا میدادند ک�ه " ک��ارگران را دریابی�د! " ( س�ایت ه�ای اینترن��تی مختل�ف در ای�ن فاص�له پرب��ود ازمق�الت ای��ن
 توصیه های دوستانه طرفداران "جنبش سبز") کوچکترین وقعی نگذاشتند ح�تی دری��غ از ی��ک گوش�ه چش�م ! آنه�ا ک��ه فک�ر

 کوچک!!ترین در خواس!!تی را قادر به کسب یک مصالحه قاب��ل قب��ول خواهن��د ش��د  به تظاهر کنندگان خیابانیاتکامیکردند با 
 در رابطه با اصلی ترین در خواست کارگران ایران چه در حیطه سازمانیابی یعنی " خواست برح!!ق برق!!راری تش!!کیلت
 مستقل کارگری " و یا در حیطه مطالباتی " پرداخت حقوق عقب مان!!ده ، جل!!وگیری ازتعطیل!!ی کارخانج!!ات و واح!!د ه!!ای
 تولی!!دی و اخراجه!!ای ب!!ی روی!!ه و بازگش!!ت ک!!ارگران اخراج!!ی ب!!ه س!!ر ک!!ار" ک!!ه همزم!!ان ب!!ا مب!!ارزات خیاب!!انی در تم!!ام

  و ص��مشهرهای کوچک و بزرگ ایران از جانب بخش آگاه و فعال کارگران ایران به دفعات مطرح میشد ، مطرح نکرده
 و تن!گ ش!دن حلق!ه ف!رو ک!ش ک!ردن مب!ارزات بع!د ازبکم "خواستار اجرای ب�ی ک�م و کاس�ت " ق�انون اساس�ی ش��دند . تنه�ا 

  ب�ود ک��ه کروب�ی ب��ه ملق�ات خ��انواده اس�انلو رف�ت و آنه�ا "ی�اد" جنب�ش ک�ارگری افتادن��د ک�ه ش�ایدمحاصره بدور این آقای!ان
 کارگران گره از کار باز کنند و نه در فاز اوج جنبش "طبقات متوسط". موضع این نمایندگان جناح معترض طبقه ح��اکمه

  و زحمتکش��ان ب��ود . ای��نسکوت کامل در مورد خواسته های کارگراندر مدتی که جنبش پرقدرت خیابانی در جریان بود 
 رافقط م�ن نمیگ�ویم بلک�ه خ�ود طرف�داران "جنب�ش س�بز " میگوین��د ب�ا ای��ن تف�اوت ک��ه ای�ن دوس�تداران ای�ن س�کوت را ج�زو
 "اشتباهات تاکتیکی" موسوی و کروبی قلمداد می کنند. نگاه کوتاهی ب��ه س��رمقاله ه��ای "اخب��ارروز " ط��ی همی��ن دوره در
 این مورد به خوبی ادعای ما را اثبات میکند . ب��ه راح��تی میت��وان تص�ور ک��رد ک��ه اگ�ر موس�وی و کروب�ی در مس��ند ق�درت
 نشسته باشند وبه حمایت کارگران و حقوق بگیران ثابت نیازی نداشته باشند کوچک��ترین وقع��ی ب��ه خواس��ته ه��ای ک��ارگران

نگذارند 
 از طرف دیگر بورژوازی ایران فقط از زبان موسوی و کروبی سخن نمیگوید . در ش�رایط وج��ود ی��ک س�رمایه داری م��ا
 ف��وق ارتج��اعی مث��ل رژی��م جمه��وری اس��لمی ، ی��ک س��ری نهاده��ای س��نتی "غیرسیاس��ی " هس��تند ک��ه دس��ت ان��در ک��اران
 بخش��های مختل�ف س�رمایه داری از طری�ق آن خواس��ته ه�ای خ�ود را مط�رح میکنن��د و ب��ه ق�ول مع��روف ب��ا احتی��اط ه��ر چ�ه
 تمامترضمن نق زدن خواسته های مرحله ای خویش را مطرح می کنند . در ایران اصلی ترین این دسته نهادها " اتاقهای

بازرگانی"  هستند .
  (فردای روز جهانی کارگران ) خبر داد که  " ات��اق بازرگ��انی1389 اردیبهشت 12سایت "اخبارروز " به تاریخ یکشنبه 

 ای��ران ب��ه عن��وان بزرگ تری��ن تش��کل کارفرمای��ان ای��ران،  پیش ن��ویس ق��انون جدی��دی تح��ت عن��وان «ایج��اد فض��ای مس��اعد
 ب�ه گ�زارش" کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را ب�ه تصمیم س�ازان کش�ور پیش��نهاد ک�رده اس�ت." و اض�افه میکن��د ک�ه

 روزنامه ی دنیای اقتصاد، تصویب این پیش نویس می تواند به دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی کشورمنجرش��ود".
 توجه به تاری��خ ارائه ای��ن پیش��نهاد ف��وق الع��اده مه�م اس�ت چ�را ک��ه در ای��ن هنگ�ام جنب�ش ت��وده ای اعتراض�ی ب�ر علی��ه تقل�ب
 انتخاباتی هنوز ادامه داشت و در روز اول ماه مه تظ��اهرات عظیم��ی در دانش��گاههای ای��ران ب��ر علی��ه دول��ت احم��دی ن��ژاد
 برگزار شده بود که در آن شعارهای زیادی در حمایت از جنبش های اجتماعی و بویژه جنب�ش ک�ارگری و خواس��ته ه�ایش

در فضای دانشگاه ها طنین انداخته بود .هنوز جنبش ضد استبدادی وارد رکود نشده بود.  
 انتخ�اب روز جه�انی ک��ار ب��رای ط�رح خواس�ته ه�ا از ج�انب "بخ�ش خصوص�ی " بس��یار ب�ا معناس��ت و گزارش��گر" اخب�ار

 است .خوب ب��بینیم ک��ه اص��لی پلتفرم سرمایه داران بخش خصوصی در برابر دولت" روز" به درستی میافزاید که این "
ترین نکاتی که به بحث ما مربوط میشود در این پلتفرم کدامند.

 «هرگ!!ونه م!!داخله دول!!ت در ام!!ور اداری، م!!دیریتی، قیمت گ!!ذاری محص!!ول، ک!!ه) ای��ن پیش ن��ویس آم��ده اس��ت ٨در م��اده (
 نی��ز ۲۷و م�اده دستمزد،  دسترس!ی ب!ه فن آوری ش!!رکت های دول!!تی و خصوص!ی  و تش!!کل های اقتص!!ادی ممن!وع اس!!ت».  

  نف!!ر ک!!ارگر و کم!!تر، از ش!!مول۱۰ " از تاری!!خ تص!!ویب ق!!انون جدی!!د، کلی!!ه کارگاه ه!!ا و مش!!اغل دارای تص��ریح دارد ک��ه
 «حم!!ایت قض!!ایی» از فع!!الن، پیش بین��ی ۴٣در بخش دیگ��ری از ای��ن پیش ن��ویس، براس�اس م��اده قانون کار معاف شوند." 
  به عمل آمده است که این حمایت قضایی در "ماده یک" چنین تعریف شده است: تشکیل محاکماقتصادی داخلی و خارجی

 تخصص��ی، تس��ریع در رس��یدگی ب��ه پرون��ده های قض��ایی حق��وقی، کیف��ری و انتظ��امی، مص��ونیت از تع��رض ب��ه اش��خاص، 
 سازمان ها و دستگاه های دولتی و «عمومی غیردولتی» به موجب قوانین و مق�ررات، برق�راری امنی�ت و رع�ایت ش�ئونات

حرفه ای، صنفی و منزلت اجتماعی.
 واقعا که نمیدانیم از دست اینهمه دمکراس�ی طل�بی بخ�ش خصوص�ی در ای�ران ب��ه کج�ا پن�اه ب��بریم! دستش�ان درد نکن��د . در
 بحبوحه جنبش مطالباتی کارگران از یک طرف و جنبش ضداستبدادی عمومی از طرف دیگر، یقه قانون کار را چس��بیدن
 وتنها از مصونیت قضائی "دست اندرکاران اقتصادی" حرف زدن واقعا اوجی از تب��اهی سیاس�ی- اجتم��اعی را ب��ه نم�ایش

میگذارد که در کمتر جائی میتوان دید.
 البته باید انصاف داشت و خاطر نشان شد که تا آنجا که ب�ه ح�ق و حق�وق ک�ارگران مرب�وط میش��ود، ای�ن حرفه�ا ت�ازگی ه�م

 دک��تر مه��دی بهکی��ش در "دادخواستهای " بخش خصوصی مطرح شده اند . بعن��وان مث�ال هموارهنداشته و مانند خط زردی 
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  " من در مذاکره با طرفهای خارجی، همواره با این انتق��اد ک��ه ق��وانین میگوید1382رئیس اتاق بازرگانی ایران – ایتالیا در سال 
 کار جمهوری اسلمی بسیار سخت و محدود کننده است روبرو می شدم و میدیدم که خارجیه�ا ب��ه لح�اظ ق��انون ک��ار م�ا، در ای��ران
 سرمایه گذاری نمی کنند . اتفاقا یکی از شرایط پیوستن ما به سازمان جهانی تجارت ، بازنگری در قوانین کار داخلیست ولی م��ا
 شاهدیم که وقتی بحث اصلح قانون کار در مجلس شورای اس��لمی مط��رح میش��ود ، ب�ه لح��اظ تقدس��ی ک�ه ای��ن ق��انون در س��الهای

  )72 ص4– شماره 82(به نقل از آوای کار-اردیبهشت متمادی به دست آورده، به چه نحوی با اصلح آن مخالفت می شود ." 
 یعنی مفاد این پلتفرم بطور تصادفی مطرح نشده بلکه دائما از جانب نمایندگان کارفرمایان فورموله و مط�رح میش��ده ان��د.

 از نظر سرمایه داران ایران��ی جایگ��اه ای��ران در تقس��یم ک��ار جه��انی چی��زی ج��ز رق��ابت در عرض��ه ک��ار هرچ��ه این همه یعنی اینکه
 م��ا در اینج��ا ب��ا ی��ک درخواس��ت ،مثل ، س��رمایه ص��نعتی از" دول��ت خ��ودی" ب��رای حف��اظت ازارزان��تر در ب��ازار جه��انی نیس��ت . 

 محص��ولت داخل��ی در مقاب��ل فش��ار کاله��ای خ��ارجی روب��رو نیس��تیم ، ودر واق��ع هیچک��دام از بخش��های س��رمایه داری ای��ران چنی��ن
  آنها شعار عدم هرگونه دخالت دولتی را پرچم خود کرده اند. از این نظ��ر "پ��روژه" ه��ایخواسته هائی را مطرح نمیکنند ، بعکس

 س��رمایه داران م��ا ، در تط��ابق کام��ل ب��ا سیاس��تهای نئولی��برالی ح��اکم ، هیچگ��ونه جه��تی ب��رای رش��د ص��نعتی در رق��ابت ب��ا دیگ��ر
 بخشهای سرمایه داری جهانی نداشته و تنها خواستا ر هر چه ارزانتر کردن نیروی کار بدون مداخله دول��ت ،اس��ت . ای�ن معن��ائی
 جز لزوم تعرض هر چه بیشتر و پردامنه تر به حقوق و مزایای حقوق بگیران ایران��ی ن��دارد . در ن��تیجه آنه��ا مطلق��ا احتی��اجی ب��ه
 طرحه��ای اجتم��اعی از ن��وع " ق��رارداد جدی��د " کین��زی و ملحظ��ات ناش��ی از آن ندارن��د و در ن��تیجه آم��اده کوچک��ترین سازش��ی ب��ا

جنبشهای اجتماعی نیستند.
 ادع!!ا ن!امه ای اس!!ت علی!!ه تلش ب!رای ایج!!اد ن!ورم و مق!ررات دربطور اجمالی باید گفت که این پلتف��رم قب��ل از ه�ر چی�ز 

 زمینه حقوق و مقررات اداری حاکم بر مناسبات کارگر و کارفرما در حیطه کار و علیه برقراری دس!!تمزد ح!!داقل و بیم!!ه
 . تنها خواست "مدنی" آن محدود میشود به درخواست رع�ایت امنی��ت "فع�الن اقتص�ادی داخل�ی و خ�ارجی"های اجتماعی

 که صد البت��ه منظ�وراز ای��ن " فع�الن اقتص�ادی" ک�ارگران ایران�ی و خ�ارجی نب��وده بلک��ه منظ�ور خ��ود و ش�رکای خ�ارجی
 محترمشان هستند. بازهم صد البته ما از اتاق بازرگانی انتظار نداریم ک��ه در براب��ر دول��ت قدرق��درت و درن��ده خ��وئی  مث��ل
 جمهوری اسلمی با صراحت از خواسته ه��ای سیاس��ی خ��ود س�خن بگوی��د ول�ی آنچ��ه این��ان در ب��اره "درخواس��تهای م��دنی"

خود مطرح میکنند برای ما کافیست که اصل چنین درخواستی از آنان را مطرح نکنیم !!
 توجه کنیم : در حالیکه "بخش دولتی بورژوازی " درحال سرکوب تظاهرکنندگان دمکراسی طلب است و کهریزکها به پا
 میکند ، "بخش اصلح طلب " نیز فقط به فکر "خودیها"ست ، در باره مطالبات کارگران و حقوق بگیران س��کوت مطل��ق
 میکند و" بخش خصوصی بورژوازی " مخالفت خود با هرگونه حقوق و دستمزد حداقل را مط��رح  ک��رده وح��تی در ب��اره

  نف�ر یعن��ی اک�ثریت ق�اطع کارگاهه�ای تولی�دی10محدود بودن دامنه شمول قانون کار ارتجاعی دولت ب��ه کارگاهه�ای زی�ر 
  نف��ره ب��ه4ایران دادسخن میدهد. آنها حتی این واقعیت دردناک را ، که به لطف دولت جمهوری اسلمی، کارگاههای زیر 

 نق��د از هرگ��ونه پوش��ش ق��انونی و بیم��ه ه��ای اجتم��اعی مح��روم میباش��ند ک��افی ندانس��ته و خواه��ان تعمی��م آن ب��ه کارگاهه��ای
 یادم��اننه حقوق حداقل رسمی و نه پوشش بیم!!ه ه!!ای اجتم!!اعی اینس!!ت ش!!عار "بخ!!ش خصوص!ی " م!!ا. بزرگتر هستند. 

 باشد که طبق تئوریهای دوستانشان این بورژوازی "فی النفسه" میبای��د طرفداردمکراس��ی و پیش��رفت اجتم��اعی باش��ند!(ام��ا
 پلتف!!رم بخ!!ش خصوص!!ی س!!رمایداران ایران!!یب��ه بیش��تر ب��ه نظ��ر میرس��د ک��ه ای��ن "ف��ی النفس��ه" ش��وخی خطرن��اکی اس��ت!) 

 خواه!!ان امنی!!ت اجتم!!اعی ، برداش!!تن ی!!ا ک!!اهش رق!!ابت دول!!تی ب!!رای خ!!ود و ب!!رده داری س!!رمایه داری ب!!رای ک!!ارگران و
 . آنهم دربحبوحه یک جنبش ضد استبدادی از ی��ک ط��رف و بیس��ابقه تری��ن حرک��ات اعتراض��ی حقوق بگیران ایرانی است

کارگران در جهت کسب حق تشکل مستقل کارگری و پرداخت بموقع حقوق خود از طرف دیگر.
  ب��اهمزم!!ان ( یعن��ی درس!!ت  در  اول م!!اه م!!ه همی!!ن س!!الب��رای تق��ویت ح��افظه طرف��داران دمکراس��ی ی��اد آور میش��ویم ک��ه  

  ،ط�ی بی��انیه ای "خواس�تهب!رای دومی!ن س!!ال پی!اپیپلتفرم بخش خصوصی ) نهاده��ا و اتح��ادیه ه�ای ک�ارگری در ای��ران، 
 های جنبش کارگری " ایران را مطرح کردن��د ک��ه در آن ض�من ط�رح مطالب�ات اقتص�ادی و درخواس�ت پرداخ�ت حق�وق و

  ، آزادی بیان و اندیشه ، ح��ق تح��زب و تش��کل ، براب��ری زن و م��رد ،دفاع جسورانه از آزادیهای مدنی و سیاسیمزایا،  
 رف��ع تض��ییقات دین��ی و مل��ی وآزادی کلی��ه زن��دانیان سیاس��ی (و ن��ه فق��ط "خودیه��ا") و... مط��رح ش��ده بودن��د . فع��الین جنب��ش

  طبق!!ه ک!!ارگر، ب!!رپیشگامانکارگری هزینه این اعلم موضع علنی و شجاعانه را هم با دستگیری و زندان متحمل شدند.  
  را ب!ا جس!ارت هرچ!ه تم!امتر بدس!ت گرفتن!د وآزادیهای سیاسی و مدنی برای همهخلف کارفرمایان، پرچم دمکراسی و 

 نشان دادند که در ایران نمایندگان طبقه کارگر در" دمکراسی خواهی " هزاران فرسنگ جلوتر از نماین!!دگان رنگارن!!گ
بورژوازی هستند.

 واقعیت تلخ اینست که در ایران هردو بخش س�رمایه داران م�ا ، خصوص�ی و دول��تی ، از ن�وع ه��ارترین و ض��د بش��رترین
 سرمایه داران کره زمین هس��تند و در دهه�ای اخی��ر نی��ز خش��نترین سیاس��تهای نئولی��برالی نس�خه پی��چ " ص��ندوق بی��ن الملل�ی
 پول" ر در ایران پیاده کرده اند.. تاریخ معاصر ایران، چه شاهنشاهی و چه ولیتی نشان داده که هیچیک اقش��اربوژوازی
 ای��ران ب��وئی از دمکراس��ی ن��برده و ه��ر گ��اه ارک��ان دول��ت در دستش��ان ب��وده ب��ه خش��نترین ش��کل ممک��ن ب��ه س��رکوب جنب��ش
 کارگری و زحمتکشان در ایران پرداخته اند . رضا خان برای استقرار حکومت کودتائی خودش از پشته ها کشته س��اخت
 . پسرش در ادامه س�نت پ�دری از هی��چ چی�زی کوت��اهی نک��رد .وحش��یگری س��اواک و ارتش�ش از کودت��ا و س�رکوبی جنب��ش
 آذربایجان و کردستان تا لحظه سرنگونی زبانزد خاص و عام بود. حتی در دوران تنفس مصدقی هم ( هم��انطور ک��ه زن��ده

  ازگام مهم!ییاد بهزاد کاظمی در کتاب خود " ملی گرایان و افسانه دمکراسی " با دلیل و مدرک اثبات کرده است ) هیچ 
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 جانب حاکمیت برای رعایت حقوق ح�داقل سیاس�ی و م��دنی ک�ارگران و زحمتکش�ان و نه��ادینه ک��ردن بنیاده�ای دمکراتی��ک
 نظیر احزاب و اتحادیه ه�ا در ای�ران برداش�ته نش��د . ب�ی جه�ت نب��ود ک�ه بی��ژن جزن�ی در بررس�ی خ�ود از س�اختار س�رمایه

 صفات اصلی طبقه بورژوازی کمپرادور بورژوازی ایران " بعنوان یکی از خصلت ذاتی دیکتاتوریداری در ایران از "
  یاد میکرد و هیچ خصلت دمکراتیکی در آن نیافته بود . تازه او تجربه سرمایه داری مذهبی را ندی��ده ب��ود ک��ه رویایرانی

 )   خلص�ه کلم5سرکوب سلطنتی را سفید کرده و با کشتارهای دهه شصت برنده مدال جنایت علی�ه بش�ریت ش�ده اس�ت.(
  تاری��خ معاص�ر ای��ران بعن��وان س��ند راه گش�ای آین��ده نگ�اهتجرب!!ه ت!اکنونی و نظ��ری، ب��ه استدلل تئوریکاینکه اگر ، فرای 

  و ای��ن، ب��ا ع��رض تاس��ف ب��ه دوس��تدارانک!!ل طبق!!ه ب!!ورژوازی ای!!ران فاق!!د کوچک!!ترین م!!درک دمک!!رات ب!!ودن اس!!تکنی��م، 
سرمایه داری در ایران، محدود به بورژوازی بوروکرات دولتی نمیشود .

 ای��ن بررس��ی کوت��اه نش��ان میده��د ک��ه ن��ه جناحه��ای س��رمایه داران ح��اکم ، چ��ه ولی��تی و چ��ه اص��لح طل��ب ، و ن��ه بخ��ش
 خصوصی فاقد کوچکترین تمایلت دمکراتیک در آنچه به اردوی کار و زحمت مرب��وط میش��ود نیس��تند و م��ا در آنه��ا هی��چ
 سراغی از "روحیه دمکراتیک به اصطلح ذاتی س��رمایه داری" ن��داریم و اگ��ر روزی ، ب��ه هم��ت مب��ارزات مس��تقل م��ردم

  (خواسته های سوسیالیستیبصورت یک درخواست حداقلایران رژیم جمهوری اسلمی سرنگون شده و کارگران ،حتی  
  و کن��ترلقانون کار دمکراتی!!ککه پیشکش!) و نه حتی مشابه حقوق کارگران در، مثل، فرانسه ، در صدد برقراری یک 

 مخ!!الفت تم!ام عی!ارهمه جناحه!!ای س!رمایه داران ای!!ران وهمچنی!ن بخ!ش ب!!الئیمردمی بر دستمزدها و دارائیها باش��ند ب��ا 
  ، روبرو خواهند شد. در حقیقت براحتی میتوان پیش بینی کرد که در صورت پیدایش یک فضای نسبتا"طبقات متوسط"

 اولین مصاف کارگران و حقوق بگی!!ران ب!!ا س!!رمایه داران ایران!!ی ب!ر س!!ر برق!!راری ی!!ک ق!انون ک!!اردمکراتیک "تنفسی" 
  "شرافتمندانه" خواهد بود همانطور ک��ه در نیم��ه اول ده��ه شص�ت نی��ز اولی��ن مص�اف ک�ارگرانو حقوق حداقل دمکراتیک

 ایران و رژیم نوپای جمهوری اسلمی بر سر قانون کاری بود که کارفرمای��ان تح�ت عن��وان "غی��ر اس��لمی ب��ودن آن "(از
 فرمایشات توکلی وزیر وقت کار)  در صدد منحل کردن آن و برقراری "حقوق اسلمی دوران پیغم��بر " بودن��د. تعرض��ی
 که با مقاومت کارگران با شکست روبرو شد. درست با چنین چشم اندازی است که می بای��د ب��رای ایج��اد تش��کیلت مس��تقل
 کارگری و سایر حقوق بگیران از هم اکنون پای فشاری کرده و آنها را نهادینه کرد. به این دلی��ل س��اده ک��ه طبق��ه ک��ارگر و
 ب��ورژوازی ای��ران ن��ه در ط��ول مب��ارزات ج��اری ب��ر علی��ه رژی��م جمه��وری اس��لمی و ن��ه در برق��راری حق��وق و آزادیه��ای

  هستند . آخر چگ��ونه میت��وان دی��دگاه ف��وقهمسونیستند بلکه اساسا فاقد محور مشترک نه تنهادمکراتیک مدنی و سیاسی 
 الذکر بورژوازی راجع به قانون کار، حقوق حداقل و خواس��ته ه�ای ک�ارگران را در همی�ن مرحل�ه فعل�ی ب�ا یک��دیگر آش�تی
 داد. "همجهتی ناگزیر " بین مبارزه کارگران و درخواستهای بورژوازی ایران تنها یک سراب دست نیافتنی در رویاهای

روشنفکران بورژوا ماب ماست و در واقعیت خشن جامعه امروز ایران جائی ندارد.  

2011 – مه 1390بهروز فراهانی -       اردیبهشت 

یادداشت ها:
 من در اینجا وارد بحث در باره مغلطه ای که در بکاربرد دمکراسی و آزادیهای سیاسی و مدنی وج��ود-1

 دارد نمیشوم و واژه دمکراسی را "مثل همه" بکار میبرم چ��ون بح��ث اینج��ا ب��ر س�ر ای��ن مف�اهیم نیس��ت . از نظ��ر
 . دمکراس��ی میتوان��د ب��ورژوائیدمکراس!ی ن!وعی دول!!ت اس!ت و م!ترادف آزادیه!!ای سیاس!ی نیس!ت مارکسیستها 

 باشد یا پرولتری و شورائی و امثالهم . حال آنکه آزادی بیان و اندیش��ه ، انجم��ن ک��ردن و... ش�امل مق��ولتی اس��ت
که میتوان " بی پسوند "آنها را بکار برد و منظور را رساند.

 بر خلف یک برداشت یکجانبه و خطی از نظرات م��ارکس ، او ب��ه هی��چ وج��ه منک��ر وج��ود ای��ن اقش��ار-2
 خرده بورژوائی ویا "ازمیان رفتن ناگزیر " آنها نبود. بحث و انتقاد م��ارکس از ریک��اردو در "تئوریه��ای ارزش
 اضافی" و همچنین اشاره مشابه او در بخش ناتمام "سرمایه" به راحتی این را نش��ان میده��د. نگ��اه کنی��د ب��ه بح��ث

 .  202 تا 196پرمغز دانیل بن سعید در کتاب " مارکس نابهنگام " – متن فرانسه 
 جالب است که هالیوود ک��ه در هم��ه م��وارد فیل�م میس�ازد کوچ��ترین فیلم��ی درای��ن م�وارد ب��ه پ��رده نی�اورد-3

 وبمث��ابه بخ��ش مهم��ی ازدس��تگاه تبلیغ��اتی ب��وژوازی ب��زرگ وف��ادارانه ب��ه ادام��ه ب��ت س��ازی از "ش��یوه زن��دگی
آمریکائی " پرداخت.

۱ دی ۲۶-  نگاه کنید به مقاله کوتاه ولی موثر " چرا باید قانون اساسی را ازنو نوشت ." در «اخبار روز » شنبه  4      
۲۰۱۰ ژانویه ۱۶ -  ٣٨٨

 - در آن دوران در میان مدعیان وابستگی به طبقه کارگر این تنها حزب توده بود که پی��ش از ای�ن در "جن�اح دور5      
 اندیش حاکمیت " سلطنتی گرایش دمکراتیک کشف کرده و طرفی، البته خیالی، برای مذاکره و مصالحه دس��ت و پ��ا ک��رده
 ب��ود. هم��انطور ک��ه بع��دها ب��ه "خ��ط ض��د امپریالیس��تی ام��ام خمین��ی" اش پیوس��ت و در خ��دمت اس��تقرار ی��ک رژی��م خ��ونریز
 سرمایه داری مذهبی کمر همت بست. ه��دف از ذک��ر ای��ن نم��ونه نش��ان دادن ای��ن واقعی��ت اس��ت ک��ه در ص��فوف اپوزیس��یون
 ایران تا پیش از پیدایش "اصلح طلبان حکوم��تی " کم��تر کس��ی دم از دمک��رات ب��ودن بخش��ی ازح��اکمیت ب��ورژوائی می��زد

مگرحزب توده و بعدها ،و به دنباله روی از او،  "سازمان فدائیان اکثریت". 
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