
 

 ندنخوا داری برای کارگران الالیی می وقتی بلندگوهای سرمایه

 افشین شمس قهفرخی

 

حمتکشـان  د و کـارگران و ز     کنـ    خورشید در اول ماه مه طلوع مـی         بار رای صدونوزدهمین ب

در ایــران هــم ماننــد بســیاری از . گیرنــد ا جشــن مــی ر، خــودجهــان روز خــود، روز طبقــۀ

کارگران در  : سازد  رای جشن جهانی خود آماده می      کارگر خود را ب    کشورهای جهان طبقۀ  

 کـارگر و دم و  ایی واقعـی و طبقـاتی جـدا از خانـۀ    هـ  تهران در صـفی مسـتقل بـا خواسـت      

خواستار ایجـاد تشـکل   . ندنز داری به راهپیمایی دست می های وابسته به نظام سرمایه     دستگاه

لغو کـار قـراردادی     زد و   کارگری، آزادی رهبران و فعاالن کارگری، باال بردن سطح دستم         

 روز جهـانی خـود را جشـن         ،دنآی  دج خروشان و جوشان به حرکت درمی      در سنن . شوند  می

 انهایشــ ای طبقــه د و از دســتگیری هــمنایســت د و یکپارچــه در مقابــل ســرمایه مــینــگیر مــی

هـا   بـا تـوم  نشـینند و در زیـر    بر تعاونی خبازان بر زمین میدر سقز در برا. دنکن جلوگیری می 

اسـت  های من در سراسـر جهـان    ای طبقه  و هماین روز من است، حق من «د که   نزن  د می ریاف

ند و دست در دست هم اول ماه مه را جشـن            نخوا  ، قطعنامه می  »گیرندب که این روز را جشن      

در اهواز فعالین قدیمی کارگری و فعـالین جـوان در کنـار هـم نشـینند و تـاریخ                    . دنگیر  می



وردی های کوهن در گروه. کنند ی مرور میدار  مبارزه علیه سرمایهمۀجنبش خود را برای ادا  

 ...گذارند و  پای هم استقامت و ایستادگی را به آزمایش می کارگران پابه

 کـارگر   داری بـا تمـام قـوا در برابـر طبقـۀ            در چنین فضایی و با چنین شـرایطی کـه سـرمایه           

و کنـد     درازی مـی    کشـان دسـت    خالی زحمت  و به اشکال مختلف به سفرۀ     آرایی کرده     صف

ــیوۀ     ــه ش ــت ک ــدی نیس ــیچ تردی ــر ه ــرمایه دیگ ــد س ــر گلو  تولی ــیون داری در عص بالیزاس

ارگـان  » کـارگزاران  «دهـد، روزنامـۀ     تی به کـارگران نمـی      و فرص  هیچ امتیاز ) سازی  جهانی(

 اول   مقالۀ صفحۀ  ایران در   ) داری   کارگزاران سرمایه  :بخوانید(ران سازندگی   حزب کارگزا 

 بازارهـا   -اول ما مـه    « تحت عنوان    )3 شماره   - سال اول  -1385 اردیبهشت   17ماره  ش(خود  

ای را مجـدداً     ، آواز کهنـه   »ویسندگان جهان گیرند، جشن کارگران و ن      ها را می    جای تفنگ 

 -1848 ابتدا و به صورت گذرا به انقـالب هـای        دوستونی در    نویسندۀ این مقالۀ  . دهد  سرمی

کنـد و در ادامـه ناگهـان           اشاره می  1886د آمدن اول ماه مه       و جریان به وجو    1917 -1871

دهـد کـه جریـان سوسیالیسـم          سـپس ادامـه مـی     . پردازد به روز جهانی آزادی مطبوعات می     

 کارگران و   نویسنده سیر تاریخی مبارزۀ   . بودقالبی از نویسندگان و کارگران تشکیل شده        نا

  فرانسه و سرانجام دهۀ    1968جویی   دانش داری را به قرن بیستم، شورش       نویسندگان با سرمایه  

از اینجـا اسـت کـه بیـنش و ماهیـت واقعـی مقالـه روشـن                  . رسـاند    قرن بیسـتم مـی     80 و   70

هـای معیشـتی      جدال کارگران بـرای کسـب حـداقل       دیگر  «: نویسنده معتقد است  . گردد  می

سـط   متو بـه اردوگـاه طبقـۀ     نبود بلکه به ارتقای منزلت از طریق تحـرک اجتمـاعی و ورود              



طلبـی اقتصـادی بـه        بر مساوات نگاران هم به جای تمرکز        نویسندگان و روزنامه  . اندیشید  می

 .»های اساسی گرایش یافتند سوی دفاع از حقوق بشر و تأمین آزادی

د و بـه    داننـ   نویسندۀ محترم ظاهراً از طبقۀ مسلط بر جامعه و طبقۀ استثمار شـده چیـزی نمـی                

با هر فراز و نشیبی، تاریخ مبـارزۀ بـین ایـن    ری تا به امروز د که تاریخ بش   اطالع ندارن راستی  

نـد کـه حتـی در رکـود     دان ایشـان ظـاهراً نمـی   . اسـت بوده رد طبقاتی  دو طبقه یعنی تاریخ نب    

 نیز این مبـارزه در جریـان بـود و اعتصـاب کـارگران معـادن انگلسـتان و                    80 مبارزاتی دهۀ 

از طرفی ایشان   . دآورن   به حساب نمی   راسازی گدانسک لهستان      اعتصابات کارگران کشتی  

 تـا  1979هـای   اند که در همـان زمـان یعنـی بـین سـال      دانند و یا خود را به نادانی زده         یا نمی 

در ایــران یعنــی کشــوری کــه ایشــان بــه عنــوان نویســنده و )  خ60 -1357( مــیالدی 1982

ری یعنـی   هـای کـارگ     تـرین تشـکل      رادیکـال  نگـار در آن مشـغول بـه کـار هسـتند،             هروزنام

ت اقتصـادی و سیاسـی       بیرون آمدند و مطالبـا     57از دل انقالب بهمن     » شوراهای کارگری «

آقـا یـا خـانم نویسـنده ظـاهراً          . کردنـد   را رهبری و سـازماندهی     کارگر ایران    رادیکال طبقۀ 

کـارگران شـرکت    که تیر خـالص را شـورای        ) زنند  و یا باز خود را به نادانی می       (دانند    نمی

 . شاهی شلیک کردند  رژیم ستمشقیقۀنفت جنوب در 

 ار» هـای اساسـی   آزادی«های ایشان  عقیده اما سؤال بعدی من این است که واقعاً ایشان و هم  

هـای     آیا صرفاً انتشار آزادی مطبوعات یا آزادی بیان به تنهـایی آزادی            دانند؟  چه چیزی می  

جتمـاع یعنـی     آیـا هنگـامی کـه بخـش عظیمـی از ا            شـوند؟  اساسی اجتماعی محسوب مـی    



یـا بهتـر بگـوییم زنـده مانـدن حتـی فرصـت یـک         مزدبگیران بـرای سـیر کـردن شکمشـان       

 وقتی کـه در یـک       توان ادعا کرد که جامعه آزاد است؟       استراحت و تفریح ساده ندارند می     

نـیم  ک داری صـحبت مـی      هایی از این دست در جوامع سـرمایه         انتخابات پارلمانی یا انتخاب   

 کاندیـداهای ریـز و      مـا شـاهد رژۀ    !  معلـم نیسـت     یا دیدای کارگر هرگز منظورمان یک کان   

 داری هسـتند و بـا پشـتوانۀ         سـرمایه  بخشـی از     حزابی هستیم کـه هـر کـدام نماینـدۀ         درشت ا 

 ای کـه طبقـۀ      زننـد، پشـتوانه     دسـت بـه تبلیغـات مـی       ... نک و   وند، فرا پها ریال دالر،      میلیون

هـا را دمکراتیـک     که ظـاهراً ایشـان آن  و باز در چنین جوامعی   . کارگر از آن محروم است    

های کارگری از سوی کارفرمایان مورد حملـه قـرار      ها و تشکل    خوانند هر روزه اتحادیه     می

آیـا در   . شود  ها تصویب می   داری قوانینی علیه آن     های سرمایه   گیرند و یا از سوی دولت       می

مسـاوات طلبـی    «شـان   توان واقعاً ادعـا کـرد کـه عـدالت و یـا بـه قـول ای                   چنین شرایطی می  

 های اساسی و اجتماعی است؟ چیزی جدا از آزادی» اقتصادی

آثـار اقتصـاددانانی ماننـد آدام اسـمیت کـه زمـانی             ... « :نویسـد   نویسنده در جایی دیگر مـی     

شـد، بـازخوانی شـد و از میـان سـطور کتـاب                 نگاشـته مـی    ا دشمن کارگران و روشنفکران   

نـای نغـز بیـرون آمـد کـه روشـنفکران بـه آزادی                اسـکاتلندی ایـن مع     شهور این نویسـندۀ   م

 اجتماعی و نه شکل بگیرد؛ کارگران به مرتبۀو داد و ستد آزاداکه تولید  رسند مگر آن نمی

 ها و کارفرمایـان رابطـۀ آزاد و فـارغ از         که بین آن   رسند مگر آن    اقتصادی مورد انتظار نمی   

 ».ها شکل بگیرد  دولتمداخلۀ



: دانـد   بـدبختی روشـنفکران و کـارگران مـی    نها و تنهـا عامـل     را ت  »دولت«سنده در ادامه    ینو

های اقتصـادی، الجـرم دولـت زورگـو خواهـد بـود و بـه                  دولت بزرگ و مسلط بر شریان     «

رات طقی کمابیش مشابه از تفککارگران نیز با من«و یا   » اهد داد آزادی بیان و قلم مجال نخو     

زیرا به تجربه آموخته بودند که بنگـاه اقتصـادی   .  فاصله گرفتندمبتنی بر اداره دولتی اقتصاد 

رای غلبـه  افتد و نخستین راهی که بـ   ها به سرعت به سراشیبی زیاندهی می        تحت اداره دولت  

انجامد و قربـانی      های دولتی است که این کار به تورم می          ش هزینه جوید، افزای   بر بحران می  

 »نخست آن تهیدستان خواهند بود

حاکم » داری دولتی   سرمایه« شوروی و نظام     ویسندۀ محترم هدفش پیش کشیدن مسئلۀ     اگر ن 

کـه  چـرا   . ای دست گذاشته است     بر آنجا است بایستی بگویم بر داستان کهنه و از مد افتاده           

گـذرد، ماهیـت شـعارهای         سـال کـه از فروپاشـی ایـن نظـام مـی             14امروز پس از گذشـت      

) »اصطالح سوسیالیسم ه  ب«های    بهشتی بر روی ویرانه   مبنی بر ایجاد    (داری خصوصی     سرمایه

 . افشا شده است

 و ایـدز و      مـا ایجـاد کـرده دنیـای فقـر و فحشـا             داری و بـازار آزاد بـرای        دنیایی که سـرمایه   

 آزاد در    دنیای نوید داده شـده از سـوی بـازار          .شمار اجتماعی و فرهنگی است      معضالت بی 

سـالوی، جنـگ مـذهبی بـین هنـدوها و           همان فردای خـود جنـگ و نسـل کشـی در یوگو            

دنیای نوید داده شده از سوی بازار آزاد در همان     . ها، حمله به آمریکا به سودان بود        مسلمان

هـای مـردم و کـارگران         یکی دو سال اول به سـرعت فقـر و نابسـامانی معیشـتی را بـه تـوده                  



 شـرقی تحمیـل     های نوپای اروپـای     های تازه استقالل یافته از شوروی و جمهوری         جمهوری

 توانست مافیاهـای سـکس را بـه     کهای عارضه. یکی از نتایج این فقر وسیع، فحشا بود      . کرد

 . داری اضافه کند ای جدید در راستای سود بیشتر به سرمایه سرعت فعال و فربه کند و حلقه

هـا کـه بـه     داری و ماهیـت ایـن بحـران    هـای ادواری سـرمایه      محترم از بحران   ظاهراً نویسندۀ 

ها و تـورم را       گردد اطالعی ندارند که افزایش هزینه       نباشت سرمایه و نرخ نزولی سود برمی      ا

هـا   دولـت  « کـه  دنـ کـه گویـا خبـر ندار      نـد و از آن مهمتـر ایـن          انداز  میها   بر گردن دولت  

داننـد کـه امـروز در کشـور مـا              گویـا نمـی    .» بین طبقـات هسـتند     ناپذیر  تضادآشتیمحصول  

هـا و     داران و کارفرمایان تعطیـل کارخانـه        از سوی سرمایه  » ر بحران نخستین راه برای غلبه ب    «

 ارتـش ذخیـرۀ   «گویا خیـل عظـیم      . استها هزار کارگز و زحمتکش ایرانی        بیکارسازی ده 

ها مشغول به کـار بودنـد و امـروز بـر              ها و کارگاه    که تا دیروز در کارخانه    را ندیده اند  » کار

 .اند ارفرمایان بیکار شده سوی ک ازها ههای کاهش هزین سیاستاثر 

درک مشترک کارگران و روشنفکران جهـان از تحـولی کـه            «:دنویسن  نویسنده در پایان می   

هـا را بـه تـدریج بـه سـویی کشـانید کـه           در مناسبات اجتماعی و اقتصادی رخ داده بود آن        

هـای چهارگانـه      های رادیکالیستی را وانهـاده و سـعادت خـود را در شـعبه               ها و جدل    تفنگ

 ».بجویند) سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع(ادی آز

 کـارگر در ایـران و جهـان درکـی آنارشیسـتی             ظاهراً درک نویسندۀ محترم از مبارزۀ طبقۀ      

ای جنگجوی سراپا مسلح بـه بمـب    کنند کارگران مبارز و پیشرو عده و ایشان فکر می  است  



هـای    موشی دائمـاً سـالح    ای خا   داری بدون لحظه    و تفنگ هستند که برای سرنگونی سرمایه      

یانـات  رانـد از لحـاظ تـاریخی بـین ج           کـه هنـوز نتوانسـته      و یا ایـن   . کنند  خود را شلیک می   

ظاهراً ایشان هم مثل بسیاری از روشـنفکران        . چریکی و جنبش کارگری تفاوتی قائل شوند      

هـا   های آن   شناسند و از خواسته     بورژوازی جنبش چپ و کارگری را از لحاظ تاریخی نمی         

 .العی ندارنداط

ها به عنوان جنـبش کـارگری    بایستی به این نکته اعتراف کرد که جریان چریکی سال آری  

هـا و     ن این جنبش نه بر اسـاس گـروه         ال  طبقاتی کارگران و فعا    اما مبارزۀ .  است سخن گفته 

 سیاسی  - سراسری اقتصادی  ا تفنگ و نارنجک بلکه یک مبارزۀ      های جدا از توده و ب       محفل

جنـبش  .  است داری شکل گرفته     اقتصادی سرمایه  مناسبات پیچیدۀ الغای   جهت   است که در  

سـالح  . داری با آتش تفنگ افتتاح نشده که با آتـش تفنـگ بـه پیـروزی برسـد                   ضدسرمایه

 کارگر امروز بـه خـوبی       طبقۀ.  ها است  کارگران وحدت و تشکیالت و آگاهی طبقاتی آن       

. آورد  دسـت نمـی   ه  بـ » ای  شـعبه «از هـیچ    سرنوشت خود را با گـدایی       داند که سعادت و       می

» ارزش اضـافی  «. دست آوردن سود بیشـتر اسـت      ه   در پی ب   داری با تمامی قوا       امروز سرمایه 

دسـت آمـده از زمـان    ه هر چه میزان ارزش اضـافی بـ  . داری است ستون فقرات نظام سرمایه  

مارهـا نشـان   آ. دسـت خواهـد آمـد   ه دار بـ    کار کارگر بیشتر باشد سود بیشتری برای سرمایه       

 5/3وجـود حـدود     . دهند کشور ایران دارای باالترین نرخ ارزش اضـافی در دنیـا اسـت               می

 هزار نفر پزشک بیکار، رشد و افزایش        80 هزار کودک کار، قریب      180میلیون نفر بیکار،    



 مـا   ها، همه و همه یک حقیقت را به همـۀ          تعداد زنان خیابانی، افزایش تعداد کارتن خواب      

 صلح و   پیام. داری است   د و آن ماهیت مناسبات اجتماعی اقتصادی سرمایه       کنن  یادآوری می 

جز یک الالیـی کودکانـه   کنند چیزی   اش آن را تبلیغ می       حامی دوستی که نویسنده و طبقۀ    

گریـزد    ترسد، می    مقاله از آن می    رادیکالیسمی که جناب نویسندۀ   . ت کارگر نیس  برای طبقۀ 

. خـورد   یروز در جنبش کارگری جهان و ایران به چشـم مـ            ام پندارد،  دفن شده می  و آن را    

گیـرد    داری در طبقه کارگر سرچشمه می        خودبخودی ضدسرمایه  این رادیکالیسم از مبارزۀ   

ایــن . دی خواهــد گرفــتشــکل ســازمان یافتــه و هدفمنــو بــا آگــاهی طبقــاتی کــارگران 

 این رادیکالیسـم    .مسلح است، نه به نارنجک    رادیکالیسم برخالف تصور ایشان نه به تفنگ        

ی بـزرگ ایـران و      اول مـاه مـه امسـال در شـهرها         . به سالح تشکل و آگـاهی مسـلح اسـت         

و ) هـای سیاسـی    کـارگر یـا احـزاب و سـازمان       مستقل از خانۀ  (شرکت مستقل طبقۀ کارگر     

 محتـرم و    ده از سوی کارگران نشان از واقعیتی غیـر از نظریـات نویسـندۀ             شعارهای طرح ش  

 از الالیـی    ی  رکـه دیگـر هـیچ کـارگ         نشـان از آن    لکی ایشـان دارد،   اپـ   های هـم    ایدئولوگ

 . برد داری خوابش نمی سرمایه
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