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  کارگر یا شبح سوشيانس هژمونی طبقه

  

  ها»فقر تحليل«بررسِی 
  

  قسمت اول
  

اش ماهيت ضدانسانی و ارتجاعی خود را پشت  های قدرت حاکمه ای که یکی از جناح در جامعه
 برِی ابزار فریب و سهم  را بهخواهی آزادی و جناح دیگرش هم شعاِر کند   پنهان میخواهی عدالتشعار 
ضرورت هژمونی مستقيم جنبش کارگری «  از کسانی کهادعای، نماید درت تبدیل میتر از کيک ق بيش

 وگویند  سخن می» شرط پيروزیعنوان پيش در متن یک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی به
خواهان، ها؛ سکوالرها، مشروطهـمذهبی ملی«با شان  آبدارند که  چنين اظهار میهردليلی  به

دل و  ، چنان بهشود  در یک جوی جاری نمی»های راستيال دموکراتخواهان و سوسجمهوری
ها  گونه ادعاها و نوشته اینو بررسِی متمرکز نشيند که بازخوانی  ی فعالين کارگری می اندیشه

، رو از این .شود  تبدیل میکارگری حال معقوِل فعالين کمونيست جنبش طبقاتی و درعينی  وظيفه به
حال  گذارد تا درعيِن ه مقاله از آقای محمد قراگوزلو را در دستوِرکار خود میبررسی س  ی حاضر نوشته

کند، گام کوچکی هم در   مبارزه می» اپوزیسيون چپ«گرایی و ژورناليزم رایج در ميان  که برعليه عاميانه
) و آزادی نوع انسان استرهایی کار ساز  که زمينه(تشکل مستقل و طبقاتی کارگران ی  زمينه
تا کنم    استفاده می)عنوان سنِد پایه به(آقای قراگوزلو ی  الهمقسه از زمينه در این . شته باشدبردا

سویی و  نحوی با این مقاالت در هم  که بهگرددهایی مراجعه  دیگر مقاالت و نوشته  درصورت لزوم به
  . قرار دارند منطقینظرِی هم

سرنوشت اصالحات «، » خرداد؟22 برومر یا 18«: زاند ا  انتشار عبارتترتيب تاریِخ این سه مقاله به
 سایت تحليلی البرزکه همگی در » هاجنبش اجتماعی جاری و فقر تحليل«و » اقتصادیـ  سياسی

ها  بع آناجز این سه مقاله، من هایی به نوشته  که درصورت مراجعه به  طبيعی است].1[اند منتشر شده
ها  هایی که منبع آن قول ی آن نقل که همه توضيح است الزم بهضمنًا .  پانویس ذکر خواهد شد متن یادر

  .  نيز از من ی تأکيدها  است؛ و همهی فوق  مقاله3هایی از  ام، برگرفته را ذکر نکرده
*****  

  
از منافع آنی و حقيقتًا که  مدعی استکه ادعای جامعيت داشته باشد،  بدون اینی حاضر  نوشته
استفاده از روش چنين  وقایع جاری در ایران و هم ی مکرر به مراجعه و با کند کارگر دفاع می آتی طبقه

 و ها ، تحليلها مقوله ،ها نکتهای از  پارهنقد و بررسِی  بهدیالکتيکی ـ  ماتریاليستیو منطق تحقيق 
ی اتحاد عمل در عرصه«ی  بهانه  و بهکارگر داری از منافع طبقه قالب جانب پردازد که در می یهای روایت

] اصطالح به[ بورژوازی«هواداری از  بهکارگران را ـ  عمًال    ـ»خواهیک جنبش اجتماعی مدنی و ترقی
 نه ـ شاید ناخواسته  ـتاد نخوان فرامیقدرت الحال موجوِد  فیهای  بندی بلوک جنگ شرکت در  و » رالليب

د، بلکه حقيقت تاریخی و نکشانبتر  وخامت بيش های کار و شرف را به انسان  اینتنها وضعيت کنونی
  .قرار دهند سرمایه کهژمونيـ  ی اجتماعی سلطهتحت   نيز را ها   طبقاتی آنی جنبش آینده

کارگر  داران دروغين طبقه جانبنماید،  چون و چرا می که حاکميت سرمایه بیدر این روزگار گرچه 
گونه  این و شمار  گستره : توان گفت  میکهوجود دارد چنان فراوان   کتاب و مقاله  بسيارند و در این زمينه

   همپليسی بورژوازیـ   سياسیسرکوِبمستقيِم ی هااز گستره و شمار نيروو مکتوبات  نوشتجات
باشد، مراجعه » خروار« شناخت درآمِد پيشتواند  می» ُمشت« بررسِی  کهجا  ازآنتر است؛ اما بيش
ا نشان  ر کثيراین جماعتکه فقر متدولوژیک  ضمن این ،ها و تحليل مقاالت گونه از اینتعداد معدوی   به
  .خواهد بودنيز  ها  آن مشترک طبقاتیایه پایهو سو  هم  ی جوهرهی  کننده دهد، بيان می
 خود از ی که در گونه ضمن اینهای آقای قراگوزلو  نوشتهکه  یادآوری است الزم بههرصورت،  به
 رایج در ادبيات های گویی  و مکرراز  ابتذاالتدر عيِن تنوع، د که نهاست، این ُحسن را هم دار ترین جدید
  .ی کافی و شاخص فاصله دارد اندازه  خارج از کشور بهچِپ

*****  
  

  یا جنبش کارگران» مردم«جنبش 
  

حرکت » ی کارگر و متحدانشموضع دفاع از منافع طبقه از« کهکند  ادعا می آقای محمد قراگوزلو
باور   بدین داشته باشد،»خواهانه اصالحاتهيچ وجه مخالفتی با ذات ترقی هب«که  بدون اینکند و  می
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های هفتم و هشتم و  دولتی جنبش اصالحات سياسی، اقتصادی و تجربه ی گذشته«که  است
پيش و دو گام  یک گام به"  حرکتی معطوف بهمثابه نشان داده است که این روند بهمجلس ششم 

  .» ایران نيستمردمی نيازها و مطالبات اوليهگویِی پاسخ قادر به" پس به
و روند کند  حرکت می  و متحدانشکارگر موضع منافع طبقهاز گوید  میجاکه  تا آنادعا این 
تحسين ، قابل نماید  توصيف می» پس پيش و دو گام به یک گام به«ـ با صفت  هردليلی به طلبی را ـ اصالح

رسد،  می»  ایرانمردم ی گویِی نيازها و مطالبات اوليهپاسخ « هجاکه صحبت ب ؛ اما در آنقدردانی استو 
 این موشکافی و بررسی بيش .دطلب می  از زاویه مارکسيسم انقالبیای را موشکافانهدقيق و بررسِی 

یابی دموکراتيک و  گردد که در مقابل ضرورت سازمان برمی» مردم«ی  کاربرد کلمه از هرچيز به
  .گرانه دارد کشان باری فراطبقاتی و در واقع، انحالل حمتسوسياليستی کارگران و ز

های انسانی  در زبان فارسی، بدون هرگونه باِر سياسی یا طبقاتی، برگروه» مردم«ی  گرچه کلمه
نویسند، از  جامعه می  و اغلب کسانی هم که در مورد مسائل مربوط بهداللت داردطورکلی  یا انسان به
های انسانی اشاره کرده  گروه طور عام به  کنند تا به ـ استفاده می امحهمس شاید هم به این کلمه ـ

ی طبقاتی و قدرت سياسی در ميان  جاکه بحث مبارزه ویژه آن باشند؛ اما در ادبيات سياسی و به
شود که اگر در   تبدیل می و طبقاتیمفهوم سياسیـ  یک واژه به] مردم[ی ساده  است، همين کلمه

یابی مستقل  روشنی تعریف نشود، در برابر سازمان ای مورد استفاده قرار بگيرد و به نامه بداهِت لغت
. یابد  استحاله میبازدارندگی و یآفرین ابزار ابهام ـ به ی نظری حداقل از جنبه کشان ـ کارگران و زحمت

يان وجه عام تفاوت م نسبت به ـ  گر سياسی در مقام یک تحليل گوزلو ـ اآقای قرباور من  حال، بههر به
  .ی کافی اطالع و آگاهی دارد اندازه ی ترمينولوژیک آن به و جنبه» مردم«ی  کلمه

کند،  میجامعه نگاه  به» ی کارگر و متحدانشموضع دفاع از منافع طبقه از «واقعًااگر کسی 
عامل  ليونْیميو برآیند  و ابعاد  ی اجتماعی چه در گستره که آن باشدعقًال و در عمل پذیرفته بایست  می
 گيری اثر را برشکلترین  کننده های گوناگون است و تعيين ی موقع و موضِع افراد و گروه کننده تعيين

ها با   این افراد و گروه ی رابطه، گذارد  میها آن گروهی و اجتماعی  و مطالبات فردی وهویت ،شخصيت
ها از محصوالت  بری آن سهمچگونگی  که ی عمده است تبعِی این رابطه مناسباتروند توليد اجتماعی و 

ی  در جامعه بنابراین،. دهد را شکل می) ها  و الگوهای مصرف آنميزان،  چنين نحوه و هم(اجتماعی 
حتی اگر برخالف  (ای  عمومیکار یا سياست عام و راههيچ داری است،  ایران که طبقاتی و سرمایه

 هم قابل توصيف پس پيش و یک گام به ام بهدو گ با صفِت  و جنبش اصالحاتطلبان سياسِت اصالح
. گو باشد اش پاسخ   و طبقاتیرا در کليت ميليونی»  ایرانمردمی مطالبات اوليه «تواند نمی )باشد

 ،ی تفاوت کننده  نه تنها بيانـ قائل باشيم  آنکه برای یرغم هرتعریف علیـ » مردم« یا مفهوم  واژهچراکه 
  تجریدی وَنْفس به، بلکه بنا نيست و مناسبات توليد  اجتماعی در رابطههای  بندی  گروهتنافر و تضاد
 و برفراز طبقات اجتماعی، گيرد نادیده می را و مناسبات تبعی آن ی توليد رابطهاش،   گرایانه عموميت

ی طبقاتی قرار  مبارزه سازوکارهای مربوط بهها و تبعًا  یک از آنهری  قشرهای گوناگون، مطالبات ویژه
  .گيرد یم

گوزلو داشته  اگيری سياسی یا طبقاتی آقای قر ی جهت که در باره نظر از هرگونه قضاوتی صرف
واقعيِت  ی تقرب او به توان چنين نتيجه گرفت که روش تحقيق و شيوه باشيم، از پاراگراف باال می

 از«غم ادعایش که ر که علی ای است گونه  بهکار ی فروش نيروی  و رابطه کارگران،کارگر طبقهوجودِی 
در ـ  عمًال  را ـانکارگر استقالل طبقاتی کند،  حرکت می» ی کارگر و متحدانشموضع دفاع از منافع طبقه

  .ند که هرچه باشند، کارگر نيستندک هایی از جمعيت منحل می آن بخش
ر  نداریم و ساختا شهرینشينان  جنبش حاشيهدستان روستایی و تهی در ایران جنبش کهجا ازآن
دستان  تهی مطالبات  کهای است گونه به) ی ِصرف هم مشاهده حتی بنا به(جنبشی جامعه ـ  طبقاتی
در مطالبات تواند  میتنها ) دن داشته باشیاگر هم واقعيت مشهود(  شهرینشينان و حاشيهروستا 

دستان روستا و  ، تهیکه کارگران» مردم«هایی از  بندی رو، آن گروه ؛ ازاینبيابدکارگری تبلور و تبارز 
کشانند،  انحالل می به  ودنآور محاصره درمی بهـ  عمًال ها را ـ ی آن  و مطالبات ویژهنشينان شهری حاشيه
  .ورژوازِی در قدرت استهای ب بندی جناحو ) بورژوازی اقشار گوناگون خرده: یعنی(های ميانی  بخش

های   تعادل و توازن گروه بندیِیچنين بررس  همی جامعه ایران و ی ساده مشاهدهازطرف دیگر، 
سرمایه در ایران که مناسبات استبدادِی ارتجاعی و دليل ساختار  دهد که به اجتماعی نشان می

 نه تنها دنبال داشته است، بهاش  از بدو پيدایش را  و مرتجعگر سرکوب شدت  و بههای مستبد حکومت
فرصت و امکانی برای ایجاد و ازی هم بورژو های مختلف خرده کار، بلکه بخش فروشندگان نيروی

صوص مخ و هویت نين بيان مستمر و روشن مطالباتچ  و همهای خاص خود  تشکل مداومگسترش
دستان روستا،  که کارگران، تهی» مردم«هایی از  بندی بنابراین، آن گروه. اند نداشته را یشخو به

ـ  عمًال ها را ـ ی آن ویژهو هویت ات بورژوازی و مطالب نشينان شهری، اقشار گوناگون خرده حاشيه
که است قدرت  ی بورژوازی درها بندی کشانند، فقط و فقط جناح انحالل می  به ودنآور محاصره درمی به

باوری و  هرصورت، همگان به. اند تقسيم شدهمتنازع غایت ارتجاعی و  بهبندِی  دو بلوک  بهاینک 
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لحاظ نظری، معنای دیگری جز  ی عملی و چه به  چه از جنبهـ ی ایران ویژه در جامعه به گرایی ـ»مردم«
  وکار ندارد؛ یابِی طبقاتِی مستقل فروشندگان نيروی انحالل مطالبات کارگری و ممانعت از تشکل

چنين ـ متضمن  خواسته یا ناخواسته طور که نشان دادیم، روش تحقيق آقای محمد قراگوزلو ـ همان
  .انحالل و اضمحاللی است

، با تأکيِد » ایران نيستمردمی گویِی نيازها و مطالبات اوليهپاسخ قادر به... «، عبارِت رکلیطو به
اجتماعی ـ  ها را بدون رابطه و مناسباِت توليدی ی وسيعی از آدم که توده» مردم«ی  مؤکد روِی واژه

ع، انکار عمدگِی و و در واق(سرمایه  ی کار و  ی رابطه کننده کند، انکار عمدگِی و تعيين تصویر می
ی   در جامعهتضاِد کار و سرمایهاگر . است) داران ی کارگران برعليه سرمایه کنندگی مبارزه تعيين

 اش ی عمده بودن خاصه  دارد و بنا بهعمدگی) داری ایران ی سرمایه و از جمله در جامعه(داری  سرمایه
 را ها ها و زایش ها، پویش ها، چالش ی کنش همهامکان  یک بنای  برپا نگهدارندههای  همانند ستون
  پویشهرگونه تواند  میهاست که  آنطبقاتی یابی  ی کارگران و تشکل ؛ پس، این مبارزهآورد فراهم می
اش با  همانی کننده و این استثمارگرانه، حکومتی  خاصه  چراکه سرمایه بنا به؛ازدبس تاریخی را  و زایش

در راستای  هرگونه حرکتی را گر است و اش تثبيت هات وجودیی ج سود و انباشت روزافزون، از همه
ی ایران  اگر جامعههرروی،  به. کند سرکوب می )اش است که ذات انسان در نوعيت (رهایی کار
ی فروشندگان و  ی عمده رابطه نسبت بهبایست  هم می» مردم«، ]که هست[داری است سرمایه

قشری مخدوش نشود و بورژوازی نتواند ـ   مناسبات طبقاتیکار تعریف شوند تا روابط و خریداران نيروی
  .ابهام بکشاند و فریب بدهد کارگر را به طبقه
  
  
  »مردم«تضاد یا توجيه متدولوژیک جنبش » صور مختلِف«
  

کند  چنين ادعا می» اقتصادیـ  سرنوشت اصالحات سياسی«ی  مقاله) الِف(آقای قراگوزلو در بند 
ـ مشخصًا همان تضاد مشهود  ی ایراناز جمله جامعه داری ـ ی سرمایههتضاد موجود در جامع«: که

-  میگینمایندهدار سرمایه ی کارگرـی عمده آن را دو طبقهصور مختلفتضادی که . کارـسرمایه است
  .»کنند

ی از جمله جامعهـ داری ی سرمایهتضاد موجود در جامعه«که  بدین باور است حقيقتًااگر کسی 
 در پرتو روش تحقيقبایست  می ؛»سرمایه است کارـ )]؟(یا مشهور[مشخصًا همان تضاد مشهود  ـ ایران

ی مادیت هستی و ذات  متدولوژی و منطق برخاسته از وحدت دوگانه: یعنی ( مارکسيستیو منطق
و  آن را دصور مختلفکه  تضادی «با عبارِت» تضاد«توصيف این  بپذیرد که )کارگر ی طبقه جویانه مبارزه
عمدگی   معنِیشعاِرو ِا تناقضی در تعریف ،»کنند  میگینمایندهدار سرمایه ی کارگرـی عمدهطبقه

کارگران و  »نمایندگِی «چراکه. داری است ی سرمایه دار در جامعه ی کارگر و سرمایه دوطبقه
 ِییراستا ری و همناپذی تفکيکذاِت نقيِض  ی کار و سرمایه، رابطه» صور مختلِف«مثابه  داران به سرمایه

 ی واحِد  دوگانهدیالکتيِکدر  »نهاِد سرمایه«ـ »بنيان سرمایه«چنين   و هم» کارگرنهاِد«ـ» کاربنياِن«
  .است کارگرـ   کاردار سرمایهـ  سرمایه

ی است که برای کار حال همان نيروی  کارگر درعين،داری ی سرمایه در جهان واقعی و در جامعه
کار را  که نيروی ی استدار حال همان سرمایه سرمایه درعينکه  چنان هم ؛شده استفروش عرضه 
 تبيين قانونمندِی چنين  هم وانتزاِع عقالنی» سرمایه«که  تفاوت تنها در این است .خریده است

 انتزاع عقالنی و» کارگر «؛ و»کار نيرویی  فروشنده« در رابطه و تقابل با  متکثرداراِن مناسبات سرمایه
  درکه  درصورتی.  است»سرمایه« با  و تقابل در رابطه متکثر کارگراِن مناسباتيين قانونمندِی تبچنين هم
 تضاِد» صور مختلِف «از» دار سرمایهـ  کارگر«» نمایندگِی«نمای  متدولوژیک  و  منطقی  شبهی همقول

 و »کارگر« و »کار« بينتعریف غيرقابل  بيرونی و یک عامِلعنوان  تضاد به، با وارد کردن »سرمایه کارـ«
است، سرگردان   محضای ماورایی و تصادف  که بين اراده،»دار سرمایه« و »سرمایه«چنين بين  هم

 ؛کشاند انحالل می  را بهی سرمایه طبقههستِی اجتماعی چنين   و همکارگر طبقه    اجتماعیهستِی
کارگران و  یا بين( کار و سرمایه  بينِم ذاتیآنتاگونيزویژه  بهو  ؛کند  را انکار میسرمایه ی واحِد کارـ دوگانه
 و عاِم کلینادیده گرفته شده است، در وجه  که یاین آنتاگونيزم .گيرد نادیده می را )داران سرمایه
ی کار  یابی مبارزه  شدت)»سرمایه«و » کار«ی  در رابطه: یعنی (جا یابِی تضاد و در این  شدتخویْش

 ،در جهان مادی هرروی به. دهد  معنی می)داران گران برعليه سرمایهکاری  مبارزهیا (برعليه سرمایه 
» صور مختلف«دارای  ،واحدی   یا دوگانه»تضاد«ای از   هيچ مجموعه   وای هيچ رابطهواقعی و متکامل 

مثًال ( ی آن عمده» بنيان«د دو نبتوان) دار ی سرمایه کارگر و طبقه مثًال طبقه( خاص» نهاِد«دو  که نيست
  .دنکن» نمایندگی«را ) های کار و سرمایه نبنيا

 یاهای متضاد  در مجموعه» صور مختلف«ی  مقولهاستفاده از  دیالکتيکی،ـ   ماتریاليستیبياِن به
هم ( هستی متضاِدی منطق صوری در انکار موجودیت و روند   عاميانهکاربرِد ـ در واقعـ  واحد های دوگانه
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ی  دیناميزم مبارزهخواسته یا ناخواسته که  است ) داری ی سرمایه ه جامعنسبِتهم در کرانگی و  در بی 
 ساالری  و مردم»مردم«گرایی  عموميتبورژوایی و » نمایندگِی«ی  یابی آن را در مقوله طبقاتی و شدت

طور مشخص  جا به این در(» نهادـ  بنيان«دیالکتيِک رابطه یا اگر در ، هرروی به. کشاند میانحالل  به
کارگران  تواند به می  کار»نمایندگِی«بپذیریم که ) کارگران» نهاِد«کار و  فروش نيروی» بنياِن« دیالکتيک

حال  ی دوگانه و درعيناین رابطه فاقد ذاتایم که   پذیرفته،؛ در واقعها بيفتد ی آن عهده  یا بهواگذار شود
های دیگری  گروه  به را»ندگینمای«که همين  هرلحظه این امکان وجود دارد  است و نو قابل تعّيواحد 

  .فروشند کارشان را هم نمی  و نيروینيستند کنيم که الزامًا کارگرواگذار 
 و سرمایه ی واحِد کارـ ی دوگانه در مجموعه» صور مختلف«گفتگو از ی منطقِی  نتيجهطورکلی،  به

 انی و تفکيک ناپذیِری بني رابطه طرِفداران از  کارگران و سرمایه» نمایندگِی«ی  مسئلهپيش کشيدن 
 منطقی  شکاِف) کارگر کار و نهاِدجا بنياِن دراین (»نهاد« و »بنيان«بين که  معنی است ؛ بدینسرمایهـ  کار

و » مردم« ناموجوِد  متقابل وی  دوگانه بتوان هرگاه که الزم شد،تاشته شده گذاباز  ای شناسانه و روش
در نيازهای سياست روز  بنا به  را»کارگران« طبقاتی استقالل و ردکَعَلم را  ی در قدرت دارودسته

این  گوزلو به ا شاید آقای قر؟!د شورانيرحاکمی غ دارودسته نفع  به و اندکشانحالل  به» مردم«
این حد از پيچيدگی و   نکرده باشد و اساسًا مسائل را در  هماصطالح منطقی هرگز فکر گذارِی به فاصله

ـ بدین  الزامًا َروی از یک دستگاه منطقی ـ هد؛ اما نباید فراموش کرد که پیانتزاع مورد بررسی قرار ند
؛ چراکه منطق  است آگاه دستگاه نيزهای آن مندی قانون بهنسبت  ،کننده که استفاده معنی نيست

عبارت دیگر استفاده از یک دستگاه منطقی   به.اندیشه است، نه قانونی حاکم برآنذات ـ  هرصورت بهـ 
او از این ی  ویژهکننده و دریافت  طبقاتی استفاده ـ  ی موقع و موضِع اجتماعی دهنده  هرچيز نشانبيش از

بررسی تحوالت اخير  که به  استگوزلو با چنين نگرش و منطقی اقرهرروی، آقای  به  .موقع و موضع است
  .پردازد می

  
  

  سبزهاران در خيزش گکم و کيف حضور کار
  

که کارگران  بدین باور استبورژوایی  خرده سياری از افراد و جریانات چپهمانند بگوزلو  اآقای قر
جنبش اجتماعی جاری و «ی  وی در مقاله. اند طور وسيع در خيزش اخير حضور و مشارکت داشته به

طور وسيع مشارکت  واضح است که در جنبش اجتماعی جاری کارگران به«: نویسد می» هافقر تحليل
که  ، نگفته پيداستآیندخيابان می ها نفر بهکه ميليون وقتیشهری مثل تهران  راصوًال د. اندداشته

 صورت بسته ی کارگرویژه طبقه و بهی چنين جمعيتی از طبقات مختلف اجتماعی  دهنده عناصر شکل
  .»است

طور وسيع شرکت  گوزلو سؤال کنيم که چرا کارگران در خيزش اخير به ااگر از آقای قرترتيب،  بدین
، آیندخيابان می ها نفر بهکه ميليون وقتیاصوًال در شهری مثل تهران «: دهد اند؟ وی پاسخ می  اشتهد

ی ویژه طبقه و بهی چنين جمعيتی از طبقات مختلف اجتماعی  دهنده  که عناصر شکل نگفته پيداست
علِت مشارکت وسيع جا  که تا این فاکتوریگوزلو  انظر آقای قر بهبنابراین، . » صورت بسته استکارگر

 در اعتراض  در تهران و»ها نفر ميليون«خيابان آمدن  ، بهدهد  را توضيح میکارگران در خيزش اخير
 علت برای توضيح یک گونه تبييِن گرچه این. نژاد است ی احمدی  داردوستهسویی تقلب از  شائبه به

گرانه  ی توجيهرامشآ را به ذینفعی ها از افراد و گروه  بسياریگرای  حسّيت ذهِنکنش وسيع کارگرْی
ی  از جنبه اما ؛بخشد آرایشی استداللی و منطقی میها را   آن پيش از استدالِلکشاند و تمایِل می

ان  در ميها  و نسبت اشياء، رویدادها و قانونمنِدذاتی هایدریافت سازوکارجا که پای  آن: یعنی (عقلی
 اساس چراکه. دارد ی جستجوگرانه وامیتشویش  را بهگرا  عقل و ذهن؛نيستپذیرش قابل ) است

کيفِی دو نسبت ـ  ی کمی مقایسهگيری و  هاندازنه (بربنياد دستگاه قياسات منطق صوری فوق استدالل 
در همان ) حضور وسيع کارگران در خيزش سبزها: جا دراین (ی حاصله نتيجهشکل گرفته که ) واقعی

  .وجود دارد)  نفراه خيابان آمدن ميليون به: یعنی(حکم اول 
 بيرون از ذهن ناظر مادیتی  اگر هم به،منطق صوری و دستگاه قياسات آنجاکه  هرروی، از آن به

فقط  د وگير ها قرار می  اشياِء و نسبتکِتمطلقيت تغيير و حرتداوم و ماوراِی  نه تنهااین نظارت باشند، 
 را ها و اشياِء مورد اشاره  نسبتسکوِن، بلکه نسبيت نگرد اشياء و رویداها میوجه سکون نسبی  به 

آقای رو،  ازاین؛ دهد  تعميم می نيزکرانه ی هستِی بی همه بهاین مطلقيت را  و دکن فرض می مطلق
از دستگاه قياسات گامی فراتر  مشارکت وسيع کارگران در خيزش اخير  در تبيين علِت همگوزلو اقر

 ، آمارِی نابسامانی وضعيت اقتصادی مملکتدارد و پس از توصيف برمیصوری ایستا و  منطِق
کشان در جنبش مشارکت کارگران و زحمتاز یک طرف معتقدم یکی از دالیل فوری  «:نویسد می

 هزار تومانی و خط 263حقوق  (پذیر استاجتماعی جاری در همين اوضاع فالکت بار اقتصادی توجيه
که از  ی وضع پيش گفته ـترین نتيجهیهیکنم بدو از طرف دیگر گمان می)  هزار تومانی900فقر 
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فروشی، فساد، فالکت،   فقر، تن]یا خط[ کاری، تعميق خطربی ـ به اکنون افق تيره و تار آن پيداست هم
  .»خواهد انجاميد... درپی صنایع؛ سقوط کشاورزی؛ افول خدمات وگی پیرکود تورمی، ورشکسته

» ها نفر ميليون«خيابان آمدن   به اعتبارِی صوری و حکِمق براساس منطقياس  از چه فراتر بنابراین، آن
اوضاع فالکت بار «، ی علت مشارکت وسيع کارگران در خيزش اخير است ، توضيح دهندهدر تهران
که  است»  هزار تومانی900 هزار تومانی و خط فقر 263حقوق «ازجمله از جهات گوناگون و  »اقتصادی
و ازطرف گردد  منجر می» فروشی، فساد، فالکت ، تعميق خط فقر، تن]تر بيش[کاریبی «بهطرف  از یک
دنبال   را به»...درپی صنایع؛ سقوط کشاورزی؛ افول خدمات و گی پیرکود تورمی، ورشکسته«دیگر 

  .خواهد داشت
در هم کارگری   مبارزاتشماِر  کم فعاليناکثر های وسيع کارگر، بلکه  که نه تنها توده درک این مسئله

درپی صنایع؛ سقوط کشاورزی؛ افول گی پیرکود تورمی، ورشکسته« رگير مقوالتی ماننددان ایر
مشکلی نيست؛ چراکه چندان را ندارند، کار گونه مسائل  اینی  دغدغهاصوًال نيستند و » ...خدمات و

 با شکل و ميزانی از تشکل  سياسی یا اقتصادی کمابيشاجتماعی، هرشکل و ميزانی از آگاهی 
 بار ـاصوًالکه در مورد کارگران ـ  ، و کمابيش با شکل و ميزانی از کنش اجتماعی تقارن دارداه استهمر

، که ها و مبارزات کارگری در ایران باِر کنش  منهای پراکندگی اسف.و فضای طبقاتی خواهد داشت
ی صنایع؛ درپگی پیرکود تورمی، ورشکسته « اصوًال؛نشان از سطح آگاهی طبقاتِی کارگران دارد

ها   دهبورژوازی خردهرهبران برای  مسائلی هستند که ]مانند آن [»...سقوط کشاورزی؛ افول خدمات و
شان صرف دریافت  که بخش اعظمی از توان و نيرویی کارگران،  تر است تا توده  جذاببرابر

) ها  آننظر از صحت و سقم صرف(گونه مقوالت  بنابراین، این .شود افتاده می دستمزدهای عقب
 ی شرکت وسيع کارگران در تظاهرات خيابانِی پس از انتخابات دهنده چنين توضيح تواند سائق و هم نمی

های نسبتًا  ی جاری در محيط تجربههای نظری،  سواِی استداللهرروی،  به.  باشدریاست جمهوری
تراند؛ و هرچه  تشکلتر باشند، م دهد که هرچه کارگران آگاه نشان می هم  کارگریتِر متشکل و آگاه

 قدرتدر های  بندی جنگ بلوکی اصلِی  افتند که زمينه مقوالتی میدام  تر به تر باشند، کم متشکل
تپه را  کنش سندیکای کارگران واحد، اتحادیه کارگران آزاد و سندیکای کارگران هفت: برای مثال .است

  رغم بعضی آزمون ها، علی خيابان  آن بههای قدرت و گسترش بندی در برابر جنگ بلوکبگيریم که نظر در 
  .طرف ماندند ـ بی مجموعًاـ ها   رفتن و باال و پایينو خطاها 

های خيابانی اخير جذب کند،  شرکت در آکسيون توانست کارگران را به  می احتماًالتنها موضوعی که
، تعميق ]تر بيش[ریکا بی «که  است»  هزار تومانی900 هزار تومانی و خط فقر 263حقوق «ی  مسئله

 نوعی براین اساس، اگر موسوی به. را نيز درپی خواهد داشت» فروشی، فساد، فالکت خط فقر، تن
اقداماتی خواهد کرد، کارگران یابی  افزایش دستمزد یا تسهيل تشکل این وعده را داده بود که در جهت

های خيابانی اخير گفتگو  آکسيونوجود داشت که از شرکت وسيع کارگران در ی نظری  زمينهگاه این  آن
نشينان و  کشان، حاشيه کارگران، زحمت که موسوی در مورد مسائل مربوط به درصورتی. کنيم
های  کاری فریب سره به ی تبليغاتی را یک ری هم خودداری نمود و این عرصهَب ـ از دل حتی دستان ـ تهی

  .نژاد واگذاشت احمدی
 تا ی موسوی  از طرف دارودستهکشان کارگران و زحمت ازهای مطالبات و ني اعتنایی مطلق به بی

: نویسد های موسوی می ی سياسِی وعده در مورد جنبههم گوزلو  ا آقای قر حتیکه جا آشکار است آن
های گيریداد و دستهای مستقل کارگری نمیترین خبری از حمایت از تشکل یی که کمدر برنامه«

تعریف " ارشادآوری گشتجمع"های سياسی تنها با گذاشت، آزادیروز جهانی کارگر را مکتوم می
های کالن آميز از سرمایهشد و دموکراتيزاسيون فضای کشور پوششی بود برای دعوت مسالمتمی

حال باید بدانيم  در عين. گذاری خارجی باشيمدنبال سرمایه باید به«موسوی معتقد بود . خارجی
گذاری خارجی ثبات جذب سرمایه. ست نه دولتبخش خصوصیرجی گذاری خادار سرمایهميهمان

وقتی فضای . آیندکشور نمی زور به های خارجی بهسرمایه. کند اقتصادی و مدیریتی را طلب می
 ميليارد دالر در 270شودوقتی بيان می.  بدویم حاصلی ندارددنبال سرمایه مناسبی نيست هرچه به

این ]. 1/2/1388سرمایه، [»...دهد ک دغدغه و نگرانی را نشان میاین سه چهار سال چه شد، این ی
ی ی نوکيسهجبهه سمت تعرض به گاه بههيچـ  جا نبود و نيستکه چندان هم بیـ " دغدغه و نگرانی"

 و حداکثر در حد انتقاد موردی از ی کارگر حرکت نکردپرده از طبقهتجميع سرمایه و دفاع مستقيم و بی
جناح مقابل و ميان مردم کوچه و امری که از فرط تکرار در . متوقف ماند" تی وزیر کشوری رانسرمایه"

گوید  گوزلو که می ا اوًالـ این عبارت آقای قر:را باید توضيح داد  نکته3جا   دراین.»نما شده بودبازار نخ
 شود؛ چراکهح تصحيباید  ،»ی کارگر حرکت نکرد از طبقهپردهمستقيم و بیدفاع «موسوی از زاویه 
ـ  حتیـ  ، بلکه در این مورد بخصوصکارگر حرکت نکرد  زاویه منافع طبقهازمستقيمًا موسوی نه تنها 

گذاری خارجی دار سرمایهميهمان«که  ـ اظهار این  دومًا.رفی نزدح الم تا کام  همطور غيرمستقيم به
د، بلکه تا حد انانگيز برنمیوی نفع موس بهنه تنها سمپاتی کارگران را  ،»ست نه دولتبخش خصوصی

ـ طبيعی   سومًا.کند  می ایجاد و بدبينیتنافر ،پاتی آنتیاو ریاست جمهوری   نسبت بهزیادی هم
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 دهند؛ و نمی  همأی راو به، رئيس جمهور شدن موسوی بدبين هستند که کارگرانی که نسبت به است
اساسِی های  ونیکی از مضم :نيم کهفراموش نک .کنند در تظاهرات خيابانی هم شرکت نمی بالتبع

هایی  سازی ی خصوصی  با موج فزاینده و مبارزهمقابله، ی کارگری در شرایط کنونی مبارزات پراکنده
های  دارِی بخش خصوصی از سرمایه ؛ و تأکيد روی مهمانستا  که کمر کارگران را شکسته است

پاتِی کارگران را  آنتیاالصول  علیکه   سازی است خود تأکيد بر روند خصوصی طور خودبه خارجی، به
  .نگيزاندا برمیبرعليه موسوی 

باور و برآورد  که به(طور وسيع شرکت کرده باشند  های اخير به ترتيب، اگر کارگران در آکسيون بدین
ی معروِف ـانتخاب بين بد و   چه مغز خر نخورده باشند، البد از همان قاعده ، چنان)اند من شرکت نداشته

ی  این قاعده. آن است  بهاند که برخاسته از منطق صوری و قياسات مربوط َروی کرده ـ پی تربد
هایی   مطلق، اخالقی و غيرقابل تعریف را در مقابل آدم نهایِیدو حِد کارانه آميز و فریب سفسطه

یا » ینا«ی  دو گزینه) های کامپيوتری تباو نه حتی مانند رُُ(های کوکی  گذارد که مثل  عروسک می
کند  عمد فراموش می این قاعده به! کنند» انتخاب«ها را   و الزامًا هم باید یکی از آن؛تر ندارند بيش» آن«

عروسک کوکی  های نوعِی خویش را حفظ کرده باشد و مطلقًا به  بعضی از خاصهفقطکه اگر انسان 
یکی از » انتخاب «که به از این، قبل آید میميان  بهص يبحث انتخاب و تشخجاکه  شده باشد، آننتبدیل 

 از دو گزینه را انتخاب یک هيچنيز دارد که اساسًا را ، این امکان دشده برستعيين ی ازپيش  دو گزینه
  ؟!دنکن

 پراکندگی و نداشتن آگاهی رغم علیـ ایرانی کارگران  بخش قابل توجهی از که يقت این استحق
اعم از (داری اسالمی  ی نظام سرمایه  ساله30های   وبکه در مقابله با سرک براساس تجاربی ـ طبقاتی
ای را انتخاب کردند   گزینه طور هوشمندانه ، بهاند داشته) های رنگارنگ  یا دولتریز و درشتهای کارفرما

، بلکه با نموددان پرتاب  زباله  های کوکی را به که نه تنها مرزهای منطق صوری و بازی در نقش عروسک
های آتی خودرا نيز  ی رویش ، زمينه»بدتر« و »بد« بين عدم انتخاب و درسِت   يستیانتخاِب پراگمات

خيزش «داِر  های طرف  که بسياری از افراد و گروهیتنها احتجاجکه  واقعيت این است .ساختندتر  فراهم
، نندک میارائه های خيابانی   شرکت کارگران در آکسيون و ميزاِنچگونگی، چراییتبييِن در جهت » سبز

که براساس دستگاه قياسات منطق   استدر تهران» ها نفر ميليون«خيابان آمدن  به حکِم اعتبارِیهمان 
طور وسيع در ميان این جمعيت  بایست کارگران هم به پس، می: که گيرند می  صوری چنين نتيجه

  ؟!باشندحضور داشته  ]؟[ميليونی
درونِی ناروشنی و ابهام  به، بنا های تهران  در خيابان»ها نفر ميليون«حضور گفتگو از نْفِس که  حال آن
 9 تا 2متغيری از  ،»ها نفر ميليون«عبارت ماند تا یک برآورد تقریبی؛ چراکه  شایعه می تر به خود، بيش

 خاصی از فسير و تتعبيرتواند  میخواست یا نياز خود   که هرکس بنا بهکشد ميان می بهميليون نفر را 
، تجربه  را بهعه و رویدادواق تصور که  (یک رویداد اجتماعیدر مورد » آمار«ی   شکل از ارائهاین. پردازدبآن 
مکانيسم های  خاصهبارزترین یکی از  )گذارد میوانده  شنونده و خوانسياسیـ   عاطفی یا تفسيرنياز

  .استدر امر مسائل سياسی و طبقاتی باوری  پراکنی و شایعه شایعه
رغم  گر علی  در ميان است و تحليل اجتماعی رویدادیا از یک نسبت يل علمیتحل تعهد بهجاکه  آن

سویی با  خواهد در هم چنان می ، همقابل استناد واقعِیآماری و های  فاکتور رسی به عدم دست
ربِط دریافت  موجود بهاز طریق تحليِل دیناميِک شواهِد ای جز این ندارد که  چارهواقعيت حرکت کند، 

دریافت وجه .  نزدیک شود)وجه ذاتی آن رویداد یا نسبت اجتماعی: یعنی(این شواهد رونی بيـ  درونی
شود، این  ها و رویدادهای اجتماعی که از پِس تحليل دیناميک شواهد موجود حاصل می ذاتِی نسبت

، »نفرها  ميليون «دار جای عبارِت کيلویی و ِکش کند که به گر اجتماعی فراهم می امکان را برای تحليل
خيابانِی خيزش اخير شرکت  نفر در تظاهرات ميليون) 2 تا 1مثًال بين ( بين فالن تا بهمان :بگوید

  .داشتند
ی یک  مثابه به(کارگر  که طبقه  چنين ابراز داشتتوان طور قاطع می بهها گذشته،  ی این از همه

کار در ایران هنوز   نيروی چراکه فروشندگان.ير شرکت نداشتدر خيزش اخ) عمده و تغييرطلبی  طبقه
ای و سراسری  ارتباطات منطقه ؛اند نساخته ی و خدماتیهای توليد خودرا در محيط  نهادهای طبقاتی  

ی  در عرصه؛ و اند آگاه نشده   تماعیی اج بسته ی هم  منزله یک طبقه به موقعيت خویش ـ بهندارند؛ 
. اند دست نيافته و تغييرطلِب  ی عمده بقهیک ط عملِی ـ  نظریفعليِت  اجتماعی نيز بهـ  سياسی

معنی  فاقد کارگر در خيزش اخير مطلقًا  اجتماعِی طبقهـ  حضور یا فعليِت سياسی ، گفتگو ازترتيب بدین
های  تظاهراتـ در  طور انفرادی به تعداد بسيار محدوی از کارگران خدماتی یا کارگاهی ـاحتماًال  .است

که یک  مطلوبی است  مصادره به،کارگر گذاشتن پای طبقه ند؛ اما این را بهکرده باش شرکت اخيرخيابانی
ها را در راستای  توان اجرایی آنکند تا  کار تحميل می ی نيروی های فروشنده توده ی ماورایی را به اراده

  .يردکار بگ به)  استکارگران یابی طبقاتی که ناقض سازمان (اصطالح ليبرال  حمایت از بورژوازی به
 و های متعدد  در گروه دیگری طبقات و اقشار اجتماعِی همانند افراِد همه) مثابه فرد به(کارگر 
ـ  هرصورت به  ـکه اوکنند  ی را فراهم می ا زمينهو برآیندگونه  موعًا مجد کهار شرکت دای الرابطه مختلف



 7

 که  فرد در آن شرکت داردهایی  ی گروه همهگرچه . آفریند می  آن خویش را براساسهویت و شخصيت 
ی او را پاسخ ، یکی از نيازها]های خانوادگی، فاميلی، زبانی، محلی، توليدی و غيره مانند گروه[

دهند و  دهند و متناسب با فعليت و ظرفيت خود، هویت و کنش اجتماعی وی را تحت تأثير قرار می می
، آن موارد اتفاِق  قریب به اغلباما در؛ آورند  را فراهم میفردیت اوزمينه ساخت در مجموع 

های کارگری در یک  مثًال گروه ( اند گرفته روابط و مناسبات توليدی شکل محوِراساس یا که بر هایی گروه
) ی صاحبان سرمایه یا در برابر همه  های کارفرمایی در همان کارخانه  گروهه باکارخانه در مقابل

ترین اثر را  کننده ترین و تعيين  بيشنه تنهامرار معاش، شان در چگونگی زیست و ا ی عمدگی واسطه به
که  هایی  بردیگر گروهجا  تا آنرا گذارند، بلکه مهر نفوذ خود رفتار و کنش اجتماعی افراد می هویت، بر

پيوستاِر یابِی  ی سامان ترین زمينه کننده تعيين  حتیکهد نگستران  دارد، می فرد در آن شرکت
چنين رفتار و کنِش  ی ابراز هویت و هم الزمه بنابراین، .سازند می اجتماعی او را هم کنشـ  رفتار ـ  هویت

چنين  همی او در توليدی اجتماعی و   از رابطههای فعالی وجود نشانهـ  حداقلـ  ی کارگر مثابه یک فرد به
  .کننده با دیگر کارگران دارد ی تعيين ی این رابطه که او در زمينه ی استناسباتم

ی آحاد اجتماع امری ذهنی یا اعتباری نيست؛ از  جاکه هویت فردی برای همه ازآن دیگر، بيان به
هایی  و گروهمناسبات  همان در فعليتـ ها ی نسبت  و در همه همواره رو، بروز و بيان این هویت ـ این

ر افراد کارگر بنابراین، اگ.  هویت خویش را ساخته استها آنحضور فعال در معنی دارد که فرد براساس 
  اخيرخيابانِیخيزِش در ) یا شهروندای  محله عنوان همسایه، پدر، فاميل، هم  نه به؛عنوان کارگر به(

از سندیکا و . کردند مینوعی هویت کارگری و طبقاتی خودرا بيان  بهالزامی بود که ، داشتند  شرکت
حمل چنين  هم مطالبات آنی و آتی و ؛ و حتی اگر طرحاتحادیه و نمایندگی یک یا چند واحد که بگذریم

در و طبقاتی کارگری  ترین شکل بيان هویت ساده  کنار بگذاریم؛هم  را  کارگریمستقل ِدپالکار
از کارگران یک واحد توليدی یا  ید تعداد محدوِیهمراهحضور و  ،خيزش اخيرهای خيابانی   آکسيون
 این .در مورد آن وجود نداردمستندی  گزارش انه یا هيچ نشکه؛  بودـ   نفره10های  مثًال گروهـ  خدماتی

داران در  سرمایهکارفرمایان و  نه تنها حضور ،ها اخير و در رابطه با سبزی که در همين دوره درحالی است
چنين در سطح آکسيونی نيز در مواردی این  گير بود، بلکه هم شمخيزش چتأمين نيازهای مالی این 

ستاد انتخاباتی توليدکنندگان و «پالکارد بزرگی از  ی این موارد، زجملها. شد  می همتر حضور محسوس
  .]2[خورد چشم می بههم قاسلطان در بهشت زهرا خانم ندا آدر مراسم چهلم که  است» کارآفرینان

  .برگردیمدر خيزش سبزها  کارگران  یا عدم شرکتموضوع شرکت به
گيری و خاستگاه  البته با جهت (مونيستاصطالح ک  و بهگرچه بسياری از جریانات سياسِی چپ

ها و  زبان، سایت های فارسی ها و روزنامه بر سایت با اخبار دروغين خویش، عالوه) بورژوایی خرده
های  همين دریافتی  ترجمهاشتباه انداختند و  ی زیادی به زبان را هم تااندازه های غيرفارسی روزنامه
جا و بهمان  اید، فالن چرا نشسته: های مختلف کارگری گرفتند که بندی  اشتباه را در مقابل گروهعامدًا

قرار » جنبش مردم«اند و در صف  اعتصاب زده دست به» انتخابات آزاد«و » آزادی«حمایت از  کارخانه به
ی وسيع ارتباطات  شبکه رای  ب منافع کارگران کار و؛ اما بيکانگی مطلق خيزش سبزها با[!]اند گرفته

که با بررسی خاستگاه، پایگاه، مطالبات و فراهم آورد  این امکان را اطع محافل کارگریمتداخل و متق
، در عمل اعالم کنند که این خيزش از جنس و »سبز«ِ  ی سياست موجودیت نيروهای حاضر در صحنه

طبقاتی و بورژواهای دانشمندنما این کنِش  خرده. ـ نيست کار فروشندگان نيروی نوع جنبش ما ـ
چنين  های مکرِر و هم اتيستی را که براساس آزمون و خطاهای نظری و از پِس رفت و برگشتپراگم

 مفهومی و  چراکه دریافت.کنند تفسير میکارگران عملی  انفعال و بی تردیدهای فراوان شکل گرفت، به
 و  و آکسيونيسم نيست؛آکسيونچيزی جز جنابان از پراتيک و عمل،   این عالیاصطالح معقول به

تماشا  های َاکِشن به هایی است که در فيلم  هم همان کنش و آکسيونيسمتصورشان از آکسيون
ـ دارای دو وجه مثبت و منفی  در کليت خویش که پراتيک یا عمل ـ  اما حقيقت این است.اند نشسته

عمل و ا ه ده که در مقابل اقدام به استمعنی  عمل و پراتيک معين دقيقًا بدینیک   اقدام بهاست؛ زیرا
رغم پراکندگی  علی کارگر ایران ـ هرروی، طبقه به. بگيریمعملی قرار  پراتيِک محتمل دیگر در موقعيت بی

یکی از  ترتيب  گاه خيزش سبز فائق آید؛ و بدین سرانجام توانست برتردیِد حضور در قربانـ  اش تشکيالتی
. را مادیت بخشيدی خود  لههای تاریخ صدسا ترین کنش  و پراتيکترین ، مستقلترین طبقاتی
دو  همين یکی: یعنی(ای نه چندان دور  در آیندهاین طبقه که اميدوار بود توان  روست که می ازهمين

  .کردشروع خواهد فرارونده را یابی  ای از مبارزه و سازمان دور تازه) سال آینده
در یک ـ   هزار نفر50مثًال ـ ای  خانهکار  یا  صنعتیکارگران تذکری از یا ، اگر تعداد قابل توجه طورکلی به
های خيابانی   در تظاهراتـ طور پراکنده حتی به محيط کار ـ دار در   گروهی و ریشهی بستگی ساده هم

ی یک  مثابه بهتوانست   نوعی اعتصاب محدود بود که میطبيعی آْنی از نتایج یکشرکت کرده بودند، 
که نه تنها چنين  اما واقعيت این است. فراگير گسترش یابداعتصاب  تا ی ارتباطی  اهرم برانگيزاننده

دليل  بههم اعتصاب عمومی  های رنگارنگ به ی فراخوان اعتصابات محدودی صورت نگرفت، بلکه همه
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کرانگِی  دان در بی سرگر صوتیهمانند امواج، ندو مبارزات کارگری نداشتمطالبات  که ربطی به این
  .هستی گم شدند
ها نفر که ميليون اصوًال در شهری مثل تهران وقتی«توان چنين نتيجه گرفت که عبارِت  بنابراین، می

و ی چنين جمعيتی از طبقات مختلف اجتماعی  دهنده که عناصر شکل آیند، نگفته پيداستخيابان می به
 و یتر یک بلوف سياس بيش» ی کارگر طبقه«ویژه در مورد  ، به» صورت بسته استی کارگرویژه طبقه به

 چنين حکم و چرا ؟! و مطابق با واقعيتونهگ است تا یک تحليِل گزارشدارانه از خيزش سبزه جانب
که داد نشان های مختلف  از جنبه، میارائه دادجا  ای که تا این  تحليل و بررسیکه قضاوتی؟ برای این

طور   آمدند و بهخيابان ی که از پِس خيزش سبزها به»ها نفر ميليون«در ميان » ی کارگرویژه طبقه به« 
  . نداشتی و شرکِت مؤثر و ملموس، حضورکارانه و سيستماتيکی سرکوب شدند جنایت

تناقِض بين ژست دليل   که به اصطالح چپی ی آن جریانات به همههمراه  بهگوزلو  ا آقای قرجا دراین
ی ابعاد ظاهرًا  واسطه  خيزش اخير را بهشان، بورژوایی  خردهی جانبه  همهگرایشمارکسيستی و 

کنندگِی  در تقابل با تعيينرا » مردم«ی رازآميز  کنند و واژه مترقی برآورد میاش »]ه[ها نفر ميليون«
 در مقابل فعالين صدیق جنبش کارگری ـ لمح همانند چک بی  ـروابط و مناسبات توليدی و طبقاتی

که یکی از ( مثل تهران آسایی در شهرغولاگر : شوند گيرند، با یک سؤال جدی مواجه می می
ی ویژه طبقه به«  ویند؛بياخيابان  برای تظاهرات به» ها نفر ميليون«) ترین شهرهای ایران است کارگری
کنندگان خيابانی را  توان تظاهرات چگونه مینباشد؛ حاضر » ها نفر ميليون«این ميان در » کارگر

کم کرد » ها نفر ميليون«را از » ها نفر ميليون«توان  عبارت دیگر چگونه می برآورد کرد؟ به» ها نفر ميليون«
اساس  بنابراین، اگر چنين نتيجه بگيریم که مانده داشته باشيم؟ باقی» ها نفر ميليون«و بازهم 

انصافی را   و بی رفتهنراه  ، ُپر بی است چندجانبهـ یک بلوف سياسی نيز  ـ»ها نفر ميليون«خيابان آمدن  به
  .بررسی خواهيم کردتری  بيشاین مسئله را با دقت  ی نوشته   در ادامه.ایم گذراندهناز حد 

های   رسانهویژه های غربی و به تبليغات رسانهاز غير  بهتوان چنين نتيجه گرفت که   میجا تا این
 در ایران دموکراسیموازین  رعایت حقوق بشر و ،»مردم «دار آسایی طرف طور معجزه اروپایی که به

 ،خيابان آمدند به» ها نفر ميليون«تهران این حکم که در اعتباِر های  ترین پایه اساسی یکی از شدند؛
ی   از ادعای همهـ برمبنای قياسات منطق صوریـ  ها  موج سبزیگردد که ای برمی نتيجه به

: اند کردهاستنتاج )  و غيرهنژاد اعم از موسوی و احمدی(اندرکاران نظام جمهوری اسالمی  دست
  ؟! ميليونی در انتخابات اخير40 درصدی و 85شرکت 

دارند  ـ چنين اظهار می داخل کشوراز ویژه  به  غيررسمی و شفاهی ـیبرآوردها بعضی ،  اینبا وجود
 ساکنين خصوص به( ساکنين دیگر شهرها درآمد تهرانی و اغلِب های کم در ميان بسياری از خانوادهکه 

های تهران   باالشهری  نارضایتی،اِء وقایع بعد از انتخاباتکه منش استشده چنين شایع ) ها شهرستان
 جزِء که بخش قابل توجهی از این ناراضياْن  با دیدن این و او؛نژاد بود ی دولت احمدی  ساله4از کارکرد 

  ؟!ست برآمده اها از آن َبری اکنون درصدد دل هم و دولتی هستند، خصوصیهای  ی اصلی دستگاه بدنه
 و در جهت زنند میآن دامن   به،شوند گونه شایعات کيفور می از ایننژاد  ی احمدی گرچه دارودسته

های مختلف ساکنين غيرحکومتِی   بخشکهای  در جامعه؛ اما اند تقویت آن اقدامات ناچيزی هم داشته
فردی   و هویتمطالبات، ها، نيازها  دریافتگونه مفری برای بياِن کشان هيچ کارگران و زحمتویژه   بهآن و

 های محتمًال دال بربعضی جنبهتواند  می گونه شایعات اینی  گسترش فزاینده خود ندارند، و طبقاتی
ها  ميليون«رقِم با   ،کنندگان تهرانی، بدون حضور کارگران تظاهراتراستی   اما به.باشد  نيزآن واقعی 

طلبدکه ذیًال   سبز را میگران و کيفی خيزشاین سؤال بررسِی کمی  ؟ پاسخ بهاند قابل توصيف» نفر
  .پردازم آن می به

  
  

   سبزگران خيزشطبقاتِی کم و کيِف 
  
جنبش کارگری نداشت و  گونه ربطی به  نه تنها هيچخيزش اخيرکه استدالل کردیم،  چنان هم

 ،گرسنگان شورش در آن شرکت نداشتند، بلکه رنگ و بوی ملموسیطور  کارگران با هویت کارگری و به
قابل چندصد هزار نفره و کميت رغم  ؛ چراکه علینداشتنيز   رانشينان  حاشيه،دستان  تهی،ها پابرهنه
که در بروز  حوادثی از ای گونه گزارش یا نشانه هيچهای خيابانی شرکت داشتند،  که در تظاهرات توجهی
نه خيزش اخير در جریان طور مشحص  به. پيوندد، در دست نيست وقوع می هایی به  شورشچنين 

  خاصیای صورت گرفت؛ و نه حتی آسيب  نه مصادره،، نه اموالی غارت شدوقوع پيوست بهسرقتی 
  .اند  بوده ی ثروت و تمول نشانهنوعی  بهکه  وارد گردید  هایی مکان به

هایی که   آن مکان اغلِب؛ اماوقوع پيوست بههایی هم   تخریب خيابانی اخير تظاهراتگرچه در جریان 
های دولتی تعلق داشتند  ارگان ی ثروت و تمول باشند، به که نشانه بيش از این، گرفت  مورد تخریب قرار

را برپيشانی ) نژاد ای و احمدی بانِد خامنهـ  جناح: یعنی (قدرتی در  های اقتدار دارودسته نشانهو 
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ز غارت ـ ا هنگام شورش به که ـ ضمن این نشينان دستان و حاشيه که تهی   استدرصورتیاین . داشتند
هایی حمله  مکان  بهبيش از هرجا ، که از متولين و ثروتمندان دارند تنفر کوریدليل  بهابایی ندارند، 

تر  بيشکه شهر  عصيان در قزوین و اسالم: برای مثال .هستندی ثروت و تمول  برند که نشانه می
تر از شورش  دهپيچيتر و  متنوعلحاظ بافت طبقاتی هم  ای و محلی داشت و به ی منطقه جنبه
، )تر در قزوین البته بيش(ضمن غارت اموال دولتی و غيردولتی نشينان بود؛  دستان و حاشيه تهی

  .فراوانی مشاهده گردید به) ویژه مراکز دولتی به (سياسی و مالیمراکز تخریب 
ی هم از ، مشاهدات حضورآید  برمی های متعدد و متنوع تصویری گزارشچه از  آنفراتر از طورکلی،  به

  و حتینشينان  حاشيه،دستان  خيزش اخير رنگ و بوی شورش تهید کهکنن این حکایت می
که  جز موارد استثنایی به(داری   نداشت؛ و این قربانيان نظام سرمایه همرا ی تهرانها شهری پایين

شرکت و حضور محسوس و ملموسی در ) حاکی از تالش برای فرار عمودی از وضعيت موجود است
ـ نه تنها ادعایی  نيز خيزش سبز ـ  به آشکارا وابسته گراِن گذشته از این، تحليل. یان موج سبز نداشتندجر

 ندارند،  تهرانهای خيابانی در آکسيون ها شهری و پایيننشينان   حاشيه،دستان در مورد حضور تهی
 !و مقوالت کراهت هم دارندها  گونه انسان این گفتگو از  اساسًا نسبت بهرسد که  نظر می بلکه چنين به
دستان و  تهیکارگر و کارگران،  جز طبقه که به و ابراز نظر نمود  ه گرفتنتيجتوان چنين  بنابراین، می

کارگر  هایی که برآیندگونه پيوستار طبقه ی آن انسان همهیعنی، [ ها هم شهری  و پایيننشينان حاشيه
 نه تنها در خيزش ]آیند حساب می کشان به حمتدهند و بخش گسترده و الینفکی از ز را تشکيل می

ای  گونه به  نيزشان از این خيزش دریافتاساسًا  شرکت نکردند، بلکهدر آن  و  نداشتندحضور سبزها 
 . خود هم از آن استفاده نکردند فورینيازها و مطالباتجبران محمِل فرصت یا عنوان  که حتی بهبود 
ی در  دارودسته  گرایش احتمالی بهجز عنوان فرصت یا محمل، به ه بترین دليل این عدم استفاده عمده

 عناصِر ندتوانست  که مجموعًا می،جریان سبزی  یافته ی متشکل و سازمان  سلطهچنين رأس قدرت و هم
را تحت کنترل ) خوان بودند  با روح عمومی جمعيت ناهمهرصورت  بهافرادی که: یعنی(غيرخودی 

ی باال  دليل خاصه  بهبود کهتظاهرکننده ی اصلِی جمعيت  سلوک بدنهی رفتار و  د؛ شيوهنبگير
جور ها  شهری و پایيننشينان   حاشيه،دستان ی رفتار و سلوک تهی وجه با شيوه هيچ  بهاش شهری
 ، مورد استفاده، حرکات بدنهای  و جمله لباس پوشيدن، آهنگ صدا، کلمات و سبکنوع. آمد درنمی

ی  توانند رفتار و سلوکی را بسازند که ویژه که در ترکيب با هم می واردی استغيره از مميميک صورت و 
 ی اجتماعیها بندی دیگر گروهشود که  از این میمانع بندی خاص اجتماعی است؛ و عمًال  یک گروه

  .شوند   واردبندی این گروه به
که  حاکی از این است) اعم از داخلی یا خارجی، دولتی یا سبز(ها  ها و تحليل گرچه اکثر گزارش

تا  نژاد را گرفتند؛ اما  ای و احمدی ی خامنه  طرِف دارودستهدر این جنگ قدرْت  المجموع حيث من روستاها 
که کنيم این را هم باید اضافه  ) کم و کيف خيزش سبزهابررسِی: یعنی(گردد  بحث ما برمی جا که به آن

صرفًا ی  و محدوده خاستگاه دليل  به،  قدرت جنِگِفطر روستاها از این یا آن  داری ر از جانبنظ صرف
شهرهای کوچک و ساکنين  حتیبلکه  ،روستائياننه تنها  ، خيزش سبزها و عمدتًا تهرانِیشهری 

شرکت یا عدم ی  در باره تا بتوان فرصت و امکانی برای شرکت در آن را نداشتندها هم  شهرستان
  . و گفتگو کردبحث های روستایی و شهرستانی  بندی شرکت گروه

*****  
ـ نيروهایی  گویاـ موج سبز ئوریک از تاصطالح   بهمنظور دفاِع  بهاخيرگران خيزش  پردازان و توجيه نظریه

 جای  و قشری هيچ طبقه  در ؛اند اند که فاقد پایگاه و خاستگاه طبقاتی را در جامعه کشف کرده
شان اساسًا حقوقی و  ، وجودیرابطه و مناسبات توليدی ندارند ربطی بهکه  ضمن این و ؛گيرند نمی

که نگاه مختصری  ی این کشفيات است ؟ جوانان، دانشجویان، زنان و بيکاران از جمله!اجتماعی است
  ظاهرًا بررسِی طبقاتِی این موجودات ازکه قبل نظر من بهتر است  اما به.نماید روری میآن ض به
که در خيزش داشته باشيم نيروهایی آن ی کمی  جنبه تصری بهخ، نگاه م)اًال توحيدیو احتم(طبقه  بی

  .شود  از آن یاد میی ميليونی مقولهعنوان یک   بهاخير شرکت داشتند و
از اهميت چندانی برخوردار » خيزش سبزها«شاید بعصًا چنين اظهار نظر شود که بررسی کّمی 

اما از . تصویری خالف واقع نيز منجر گردد رویداد اجتماعی بهِ کّمی از این  بسا بررسی نيست و چه
در حِد مطلوِب » کميت«شود و در بسياری از موارد  واقع نمی» کميت«جاکه هيچ کيفيتی بدون  آن

ی بررسی متدولوژیک یک  رو، الزمه دهد؛ ازاین ای خبر می ی خویْش از بروز کيفيت تازه دستگاه ویژه
) هم کّمی و هم کيفی: یعنی(کيفی ـ  به یک شیء یا نسبت، الزامًا کمیمثا ی اجتماعی به واقعه
حد مطلوِب دستگاه  هم پيوسته باشند و به های کّمی، البته اگر ارگانيک و به هرروی، افزایش به. است

همراه خواهند داشت؛ و اگر غيرارگانيک و ناپيوسته افزایش  نوینی را به» کيفيت«ویژه خویش برسند، 
 آغاز  اخيرخيزشی کّمی  بنابراین، بررسی خودرا از جنبه. رسند تجزیه و فروپاشی می بهبيابند، 

  .کنيم می
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 17(»ها جنبش اجتماعی جاری و فقر تحليل«ی  در مقالهگوزلو  ا قرکه آقای قبل از اینحدود دو ماه 
که خيزش سبزها را  یدر مقابله با نيروهای ،»تظاهرات ميليونی مردم« عبارت  با تکيه به، )مردادماه

-  می»چشم مردم خاک به«بنامد که » چپ رادیکال انقالبی مریخی«ها را  کنند، آن ارتجاعی برآورد می
 که »جمعی از کارگران ایران خودرو«هایی تحت عنوان  که قبًال اطالعيه[» خودرو کار«سایت  ؛دنپاش

 ) خردادماه25(در روز دوشنبه  ]شتنددا» جافکـ  جمعی از فعالين کارگری«حداقل در نام تشابه زیادی با 
  :ادعا کرد کهگوزلو  ااز آقای قرترمزتر  تر و بی سرسپرده

  
  تظاهر کننده شرمگين شد تهران از حضور بيش از ده ميليون«
 انقالبی دوشنبه«
را به  تظاهرکننده خيابانهای تهران از ده ميليون نفر  است بيش  خرداد٢۵دوشنبه  روز  اینجا تهران«
 اند در آورده رزهل
 لرزد  می تهران زیر پای جوانای انقالبی به خود«
 گویند ميليونها نفر به خيابانها ریختند و می«
 مرگر بر دیکتاتور«
 خواهيم ما دولت دیکتاتور نمی«
 سراسر خيابانهای تهران«
 و از انقالب تا آزادی تا دانشگاه از دانشگاه تا انقالب تهرانپارس از«
 ها نفراستخواست ميليون«
 آزادی ازادی«
  خواهيم ما دولت سيب زمينی نمی«
»....«.  

  
نظر   بهبرانگيزاننده و آرزومندانه  وبرانگيخته ، خرداد25  از تظاهراتپردازی تصویرگونه گرچه این

 ،ارگراندر قالب دفاع از منافع کاین تصویرپردازان،  کهدریافت توان چنين  می؛ اما با اندکی تأمل رسد می
 ای از افراد پاره شاید .دنپاش خاک میکشان  و زحمتچشم کارگران  بهتر  بيش  همگوزلو ا از آقای قرحتی 

 ها برانگيختگی   چنين احتجاج کنند که اینمانتال القلب و سانتی رقيقاز حد   با نگاهی بيشلوح ساده
  است اسالمیجمهورینظام  کليت  از طرففرسا  طاق سال سرکوب، جنایت و استثماِر30ناشی از 

  قطعیپاسِخبرای ] ؟![ از خيزش سبزها همت گماشته است پردازیتصویر آميز به چنين غلو این که
آیا مانتال پرسيد که  هاِی سانتی القلب باید از رقيق) اگر و مگرها(و )  شاید و بایدها (ی این  همه به
 و مبارزه برعليه  روزافزون این فاصله، تشدیدی طبقاتی فاصلهکه  اید سيده ر نتيجهاین   بهراستی شما به

سوِء تفاهم   و افرادتِی عاطفِیگـ حاصل برانگيخ حقيقتًا کار ـ  نيرویی  فزایندهنی براستثماِرتسيستم مب
  است؟ها باهم  آن

 بيایند،  خيابان  ميليون نفر برای تظاهرات به10 ميليونی، 12اگر قرار باشد از یک شهر هرروی،  به
های  ی سرویس ی واحدهای توليدی و خدماتی تعطيل شده باشد و همه ها همهبایست نه تن می

های عمومی در بسياری از  بایست توليد و خدمات و سرویس چنين می عمومی از کار بيفتد، بلکه هم
. داز کار افتاده باش) ًال تا قزوینمث( کيلومتری 150ها اطراف تهران نيز تا شعاع  شهرها و شهرستان

تظاهرات خيابانی  توانند به  سال که اصوًال نمی60های باالی   سال و آدم12از کودکان زیر چراکه اگر 
بنابراین، .  نفر خواهد بود ميليون8تر از  تظاهرات بياید، کم تواند به که می جمعيتیمطلِق بيایند، بگذریم؛ 

 ميليونی آن را از شهرها 2ود که کمب ای جز این نيست تظاهرات بيایند، چاره  ميليون نفر به10برای اینکه 
 ،واحدهای توليدی و خدماتیجز  بهکه  تازه این درصورتی است. های اطراف قرض بگيریم و شهرستان

) ونقل، تغذیه و غيره بهداشت، حمل از قبيل درمان، (هم های عمومی و اساسی  ی سرویس همه
داند،  هم می» خودرو کار«ی سایت  طور که نویسنده اما همان. دنحالت تعطيل درآمده باش مطلقًا به

ـ در  های عمومی ی واحدهای توليدی و خدماتی و سرویس همانند همه خودرو ـ کارگران کارخانه ایران
  !ددنکار و توليد و خدمات عادی خود مشعول بو به)  خرداد25(روز دوشنبه 

اند که  کردهچنين ادعا ن) ی موسوی هم حتی دارودسته(گرچه هيچ شخص، روزنامه یا گروهی 
ماالمال از جمعيت تظاهرکننده بود؛ » و از انقالب تا آزادی تا دانشگاه از دانشگاه تا انقالب تهرانپارس از«

تا دانشگاه از  تهرانپارس از« خرداد 25واقعًا در روز » خودرو کار«قول سایت  اما فرض کنيم که به
صورت  در این. تظاهرات آمده بودند بود که بههایی  آدممملو از » و از انقالب تا آزادی دانشگاه تا انقالب

که از آزادی تا  ترتيب بدین. رسد نفر مییک ميليون  و نهایتًا به هزار 800  ـ به حداکثر تعداد تظاهرکنندگان ـ
کيلومتر، از ميدان امام حسين تا  5 کيلومتر، از ميدان انقالب تا ميدان امام حسين 8/4ميدان انقالب 

 کيلومتر، از چهارراه تيرانداز تا فلکه چهارم 5 کيلومتر، از تهران نو تا چهارراه تيرانداز 5/4تهران نو 
  ارقام کردنمنظور ُروند  و به خطا عنوان ضریب  کيلومتر هم به2/1 کيلومتر و سرانجام 5/4پارس  تهران
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البته با (ننده ک  کيلومتر، یعنی طول جمعيت تظاهرات25رقم  کنيم تا به اضافه میمسافت این  به
 متر و یک متر مربع 40ها  ی این خيابان حال اگر عرض همه. برسيم) گيری دستِی بسيار در اندازه گشاده

 40 تظاهرات را در  طوِل متِر000/25توانيم  کننده کافی باشد؛ می ات هم برای حضور ميانگين یک تظاهر
این . دست بياوریم کل تظاهرکنندگان را به آن ضرب کنيم تا گستره، وسعت و سرانجام تعداد  عرِضمتِر

 را شامل نفریک ميليون   ، ميانگين یک نفر در یک متر مربععبارِت به  و ، متر مربع000/000/1رقم 
  .شود می

توانيم نتيجه بگيریم که تصویر و  میای که در محاسبه داشتيم،  دستی گشاده با توجه بهبنابراین، 
آن  دالیلی که بعدًا به ها و جریانات، به تبع آن دیگر گروه و به» ودرو کارخ«ارقام ارائه شده توسط سایت 

واقعيت و تعداد واقعی  پردازم، اساسًا برمبنای اغراق و غلو بنا شده و هيچ ربطی به می
  .کنندگان ندارد تظاهرات

 زیر شنل که هایی د یا آنندان می» چپ«ها که خودرا  اعم از آن(ها و جریانات گوناگون  گرچه گروه
ميليونی چند کنندگان در تظاهرات تهران را   شرکت،)»باهم باشند و نترسند«اند تا  پناه گرفته» سبز«

صد هزاری قابل برآورد  چندی باال نشان داد، این رقم تنها در ابعاد طور محاسبه ؛ اما همانکنند تبليغ می
 تظاهرات تهران و دیگر کالن شهرهای چندصدهزار نفر در اوج و در واقع راستی اما به. استو توصيف 

  ایران حضور داشتند؟
 د ونشو با ضریب ميليونی ارائه می» چپ«  از منظر جریانات موسوم بهکه ارقاْم رغم این علی
 ميليون نفر نوسان دارند؛ اما 3 تا 5/1ی ميرحسين موسوی بين  دارودستهارائه شده از طرف  آمارهای

در اوج خود (ی تظاهرات  که گستره هدات افراد گوناگون حاکی از این استآناليز تصاویر، گزارشات و مشا
بنابراین، با یک حساب سرانگشتی . گرفت از ميدان آزادی تا ميدان امام حسين را فرامی) در تهران

 800بيش از ) در تمام شهرهای ایران(این نتيجه رسيد که اوج شرکت در تظاهرات خيابانی  توان به می
که در تهران از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی  ترتيب بدین. نفر نبوده استیتًا یک ميليون و نهاهزار 
 متر عرض آن و از قرار ميانگين یک نفر در یک 40 متر طول تظاهرات ضربدر 800/9: یعنی[ هزار نفر 392

امام حسين و ميدان که در اطراف ميدان  چنين افرادی عنوان ضریب خطا و هم  هزار نفر به72؛ ]متر مربع
تر از رقم واقعی   نفر هم در دیگر شهرهای بزرگ، که بسيار بيش000/200آزادی جمع شده بودند؛ و 

ای  آميز، هيچ سند و مشاهده العاده اغراق ـ منهای مجرِد ارقام فوق فراموش نکنيم که اوًال. است
ی تا ميدان امام حسين گزارش نکرده تر از مسير ميدان آزاد کننده در تهران را گسترده جمعيت تظاهرات

نيز ترافيک در مسير ميدان آزادی  خرداد 25که در روز  گر این است ـ تصاویر و مشاهدات بيان است؛ دومًا
ها  ـ در اغلب شهرهای بزرگی که در آن ؛ سومًابودجریان در ) طور نسبی البته به(تا ميدان امام حسين 

ـ  رسيدند؛ چهارمًا  نفر می000/10سختی به  حدود بودند و بهکنندگان م تظاهرات برگزار شد، شرکت
یک از  ـ در هيچ رسد؛ و پنجمًا  هم نمی15ها تظاهرات برگزار گردید، به  تعداد شهرهای بزرگی که در آن

گونه تظاهرات و حتی اغلب اعتراضی هم  ها و شهرهای کوچک و متوسط هيچ روستاها، شهرستان
  .صورت نگرفت
کننده در   هزار تظاهرات600توان چنين نتيجه گرفت که برآورد رقم  فاکتورهای باال، میی  بنابر همه

باال را نيز  تر از واقع نيست، بلکه دست نه تنها کم) در تمامی شهرهای ایران(اوج روزهای تظاهرات 
 هزار تا 800 با این وجود، فرض را براساس رقمی بين .گيرد تا از خطاها احتمالی پرهيز کرده باشد می
بهانه تبدیل نشود تا درستی اساِس بررسی  این  بههزار کم یا زیاد  گذاریم که چندصد ميليون نفر می یک

  .را رد کند
  

آميز  چنين اغراق این» خيزش سبزها«کنندگان در تظاهرات مربوط به راستی چرا شمار شرکت اما به
چنين  ای این دد؟ و کدام انگيزهگر کجا برمی ها به گویی ی این اغراق شود؟ ریشه گزارش می

  شود؟ گویی متوسل می  اغراق به
کنندگاِن  آميز از شماِر تظاهرات العاده اغراق های فوق ی گزارش  و ریشه ها کنکاش در دالیل، انگيزه

چراکه در . چرخاند می» کيفی«های  مؤلفه به» کّمی«ـ از بررسی وجوه  ناگزیر تحوالت اخير بحث را ـ
درحقيقت، همين .  مادیت و واقعيت ندارد، ذهن، کميِت بدون کيفيت و کيفيِت بدون کميتجهان خارج از

متدولوژیک را اصطالح  بهترین ابزار  که مهم پيوستگِی کميت و کيفيت در جهان خارج از ذهن است هم به
آسا از کميتی  یر غولی تصاو گویان با ارائه بيان دیگر، اغراق به. گذارد ها می گویی گونه اغراق در اختيار این

کنند که یکی از  ای را القا می عيار و توده که در تظاهرات شرکت داشتند، کيفيت یک خيزش تمام
 پردازان آشکاِر  و نظریهاز سردمداران. و قيام عمومی است» اعتالی انقالبی«های موقعيت  نشانه

ارائه » چپ«از طرف جریانات هایی که  ی برآوردها و تحليل ها گذشته، تقریبًا همه»خيزش سبزها«
اعتالی «ـ در موقعيت  واقعًا ی ایران ـ دهند که گویی جامعه شود، چنان تصویری از تحوالت اخير می می

 که برآورِد طبيعی است. ایم برد و ما در آستان یک دگرگونی انقالبی قرار گرفته سر می به» انقالبی
های بسياری که   ها و بازداشتی ها، زخمی رغم کشته از تحوالت اخير، علی» اعتالی انقالبی«موقعيت 
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زده و  نه فقط شتاببرجا گذاشته است، نژاد  احمدیـ  ای ی خامنه کارانه دارودسته در برابر برخورد جنایت
 که مناسبات  دنيایی چراکه در .دباش کننده و ارتجاعی نيز می اسيوغلط است، بلکه عميقًا پ

ترین کشورهای  افتاده در عقبو حتی این مناسبات (ی بالمنازع دارد  دارانه سلطه سرمایهـ  کاالیی
حضور فعال، » اعتالی انقالبی«ی  ترین نشانه  ، ابتدایی)اند کننده مسلط ای تعيين گونه هم بهآفریقایی 

ی  ضمن توليد اجتماعِی ارزش اضافی در پروسه که ـ کارگری است ی طبقه یافته متشکل و سازمان
جاکه در  از آن. ی طبقاتی مسلح شده باشد دانش مبارزه  به متشکل وای هم ـ تا اندازه  و خدماتصنعت 
یابی انباشت سرمایه،  شدت کار، ی عظيمی از فروشندگان نيروی رغم وجود توده ی ایران علی جامعه

ی متشکل و نسبتًا  ؛ اما چنين طبقهی کارگری  و مبارزات گستردهافزایش مداوم نرخ ارزش اضافی
عهده   آگاهی هنوز فعليت ندارد و نهادهای نوپا و موجود کارگری هم در تحوالت اخير عمًال نقشی بهدخو

 هستند و  »اعتالی انقالبی«هردليلی آرزومنِد بروز موقعيت  که به رو، آن افراد و جریانانی نگرفتند؛ از این
لقا یا احتجاج در مورد برآمد ، برای ااند ی شوِر َحَسنی درافتاده خلسه بهدر مقابل وضعيت کنونی 

چنين انحالل تئوریک  و هم» مردم«کارگر در   ای جز این ندارند که ضمن انحالل طبقه انقالبی چاره
حضور ميليونی   روی بياورند و سخن را به های صرفًا کّمی جنبه ، به»بگيران مزد و حقوق«کارگران در 

  مثابه ـ به نيز ی کارگران را ـ ی پراکنده طریق توده های خيابانی بکشانند تا بدین در آکسيون» مردم«
  .داشته باشند» خيابان«خود وارد کرده و در » دستگاه تحليلی« کارگر به طبقه

هردليلی که صورت بگيرد؛  های واقعی و طبقاتی به  محض و انتزاعی با نسبتِ این جایگزینی کميت
چراکه .  است ارتجاعیواخواسته پاسيفيستی نه تنها پراتيک و انقالبی نيست، بلکه خواسته یا ن

کشان هشدار بدهد که اگر برنخيزند، متشکل نشوند و سازمان  کارگران و زحمت که به جای این به
گيرد، بلکه وضع از این هم که  شان صورت نمی گونه بهبودی در وضعيت زندگی نيابند؛ نه تنها هيچ

اید، فعليت طبقاتی دارید و در   که شما برخاستهگوید ها می آن دروغ به هست بدتر خواهد شد؛ به
 سؤال  از این جماعتحال اگر؟ !سازد اید که اساس بردگِی کارگری را می قيام کردهعاملی  با آن  مقابله 

انتقاد از «گرانه و با فيگور   هعشو (سياسی  ـ  اقتصادیظاهرًا وخم  کنيم که این عامل چيست، با هزار پيچ
ند تا گذر می ها  انسانا ایما و اشاره از کارفرما و مبارزه برای بهبود زندگی کنونِی، سرانجام ب)»خود
  !دیکتاتوری: گویندب

 در  ـبورژوایی  ارتجاعِیکه در برابر یک برآمد اجتماعِی  است َگنددماغ و حقيریاین پاسيفيسِم
سهم  تا سایت و وبالگ سهـ  ود تکيه بهبا کوشد   و میان شدهحير  دهاْن انگشت به ـ بورژوازی معيت خرده

هرروی، این  به. کند طلب  این خيزش ارتجاعی مرزی های بخش برون یکی از سلولی  مثابه بهخودرا 
جایگزین آن  ـ  ذهنًا ضرورت قابل تحقق، اما هنوز نامتحقق و غيرواقع را ـاصطالح کمونيسْت  موجودات به

ی برخورد  این شيوه.  قابل تحقْق باید منحل گرددضرورِت د که افسادی است و بنا بهنکن موجودیتی می
هرصورت بازدارنده و ارتجاعی  ی طبقاتی، با هردرجه و ميزانی از خيرخواهی، به با کارگران و مبارزه

  .است
ی  که القاکننده(» ها نفر ميليون«: گوید گوزلو می اطورکه آقای قر ویا آن ميليون 10فرض کنيم که 

صورت، با توجه  دراین. خيابان آمده باشند در تهران و برای تظاهرات به) ست ميليون نفر ا2بيش از 
 نفر، 10یعنی از هر (کنندگان  چهارم تظاهرات بایست سه نسبت سنی و طبقاتِی ساکنين تهران، می  به

چنين  این. دستان شهری برخاسته باشند کشان و تهی از ميان کارگران، زحمت)  نفر7  تا3 بين حداقل
تشکيل کشان  کارگران و زحمتبخش عظيمی از آن را کنندگان که   از تظاهرات انبوه و مفروضیجميعت

حساب بياید و این شک را  به» اعتالی انقالبی«های متعدد موقعيت  تواند یکی از نشانه ، میدهند می
  .فته استقرار گر» اعتالی انقالبی«موقعيت  ی  احتماًالـ در آستانه ی ایران ـ موجب شود که جامعه

برای ) ميليونی هم باشد  ها  حتی اگر کميت آن(گرچه صرِف حضور کارگران در یک حرکت اجتماعی 
هایی دارد که عکس آن را نيز نشان  کافی نيست و تاریخ نمونه» اعتالی انقالبی«استنتاج موقعيت 

یخی، اجتماعی و توليدی ای با ِاشل تار در جامعه» اعتالی انقالبی«ی بروز موقعيت  دهد؛ اما الزمه  می
طبقاتی ـ  این حضور اجتماعی. طبقاتی استـ  های ميليونی در یک برآمد اجتماعی ایران حضور توده

ضمن تجهيز ) ی یک طبقه مثابه به(کارگر  روید که طبقه فرامی» اعتالی انقالبی«موقعيت  هنگامی به
 ایدئولوژیک نيز نسبتًا مسلح و سازمان لحاظ آگاهی تاریخی و های طبقاتی خود، به نهادهای و تشکل به

ـ  حتی های ناآگاه و نامتشکل ـ ـ این احتمال وجود دارد که توده همواره صورت ـ در غيراین. یافته باشد
های آن تبدیل شوند و ناخواسته برخالف منافع طبقاتی و  بندی بازوی اجرایی بورژوازی یا یکی از جناح به

  .تاریخی خود عمل کنند
طور ضمنی تحوالت بعد از جریان انتخابات را  صراحت یا به ها و جریاناتی که به ین، آن گروهبنابرا

های کيفِی  های کّمی و استنتاج گویی اغراق کنند؛ در حقيقت، با تکيه به برآورد می» اعتالی انقالبی«
طبقاتی ـ  اظ اجتماعیلح های به   توده،)گردد ها برمی  آن بينی ضعيت طبقاتی و جهان و که به(خالف واقع 

بایست نه با  خوانند که می ای فرامی عرصه یافته را بهان ایدئولوؤیک سازمانـ  نامتشکل و از زاویه تاریخی
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کدام  بایست با آن بيندیشند، به ای که کارگران می این کله. ی دیگران بيندیشند ی خود، بلکه با کله کله
  ؟]3[ آن چگونه است ایدئولوژیکـ  خیگيری تاری ی اجتماعی تعلق دارد و جهت طبقه

ی  ی مقدماتی بپردازیم تا زمينه دو مسئله که به پرسش باال، بهتر است  پيرامون کنکاشقبل از 
ی این خواهيم  رو، ابتدا سخن کوتاهی درباره ازاین. تر کرده باشيم پرسش فوق را فراهم گویی به پاسخ
شوند و در برابر واقعيت  آميز با مخالفت مواجه نمی راقالعاده اغ گونه آمارهای فوق که چرا این داشت

های  چرخش سياسی افراد و جریان  گيرند؟ و سپس با نگاهی گذرا به موجود مورد چالش قرار نمی
گشای نکات بسياری  پردازیم که راه می» خيزش سبزها«ماهيت طبقاتی و کارکردهای  ، به»چپ«

  .است
  
ی  که در اغلب مواقع یک نجات دهنده» ی ایرانی اندیشه«تزاعِی انـ   شيعیـ  ی حماسی جز جنبه به

ی گذر از ترس  که یک شيوه کند؛ ارقام غلوآميز و ميليونی ضمن این پنهان می» ذهن«برتر را در پِس 
قبل از اسالم  اش به  ی ایرانی که ریشه اندیشه. اندازد هراس می است، متقابًال حریف را هم به

ی ماورایی  آویزد و ظاهرًا از نجات دهنده گرایی و الگوهای علمی می تجربه ا که بهج گردد، حتی آن برمی
گرایی و الگوهای   که تجربه این واسطه آورد؛ به روابط و مناسبات زمينی روی می کند و به و برتر عبور می

يست، اش ن گيرنده  عاریت عاریت گرفته و حاصل جوشش دیناميک و عملی  به نظرورزانهاش را علمی
گردد که زمينی و ملموس  دنبال یک نيروی برتر و ماورایی می بازهم انتزاعی و حماسی است؛ و به

که (های محض و ُپرشمار  در چنين دستگاهی عمدتًا در نوسانی بين کميت» حقيقت انقالبی«! باشد
زآفرینی نجات که با(» شهيد«و ) های ارگانيک ناگزیر انتزاعی و فراطبقاتی است»رابطه«دليل حذف  به

ـ در واقع،  اما شود تا با ظاهری معقول ـ ، تصویر می)ی برتر و ماورایی در مناسبات زمينی است دهنده
زمانی یا  درک امامو گردیم  بازمیاین مسئله  بهبازهم در قسمت دوم این نوشته  .آید ادراک در  پا به کله

که عنوان اصلی این نوشته (ابی کارگران را ی کارگر و سازمان بورژوایی از طبقه ِی چپ خردهسسوشيان
  .تر مورد بحث و مطالعه قرار خواهيم داد هایش بيش ها و زیان با موشکافی آسيب) است
اعم از چپ و راست و (» اپوزیسيون« پوزیسيون و هم   در شرایط کنونی ایران، هم،هرروی به
افزایند و   شان برتعداد شهدای خود می کنند، در آمارهای که شهادت را تقدیس می ضمن این) اش ميانه
  .بخشند برتری می» قلب تاریخ« ی  مثابه را به» شهيد«عمًال 

 3تظاهرات ، 57 شهریور سال 17 کشته در 000/4، های شاه  هزار زندانی سياسی در زندان40
 ميليونی در انتخابات دور دهم ریاست 40 درصدی و 85سال، شرکت همين ميليونی عاشورای 

تقلب در این   چنين ابعاد ميليونِی معترضين به احمدی نژاد و هم  ميليون رأی به25  تقدیمری،جمهو
ی ایرانی مورد  که بربستر اندیشه  اند هایی تأثير پذیرفته گویی ـ از اغراق ابيشم، ک همه  ـ اخيرانتخابات

نيان سياسی در هرصورت، تعداد زندا به .شوند کشيده نمیهم چالش  گيرند و به قبول قرار می
آمار رسيد؛ و   هزار نفر می4 که در اوج خود بود، حداکثر به 57 تا 53های  های شاه بين سال زندان

  .اعالم شده است نفر 88  شهيدپرور از طرف بنياد شهيِد57  شهریور17شدگان  رسمی کشته
های  که پيچدگی» ی ایرانی اندیشه«ِ  طلبی گرا و شهادت ِ کميت باوری گرایی، ماورائيت حماسه

را در پِس خویش  شکل توليددار در  حکومتِی ریشهاستبداد متمرکز   و الزام ایرانُپرفراز و نشيب تاریخ
کارگر اثِر  ی کارگران برعليه صاحبان سرمایه و جنبش سوسياليستی طبقه  پنهان دارد و هنوز از مبارزه

کار در  يل، تعداد کارگران و فروشندگان نيروی در نبوِد آمارهای قابل تجزیه و تحل است؛مؤثری نپذیرفته
ی کارگری   برای هرخانواده3ترتيب، با احتساب ميانگين ضریب  بدین. کند  ميليون برآورد می19ایران را 

)  درصد76: یعنی( ميليونی ایران 75 ميليون از جمعيت 57بایست  ، می)که حداقل ضریب ممکن است(
را » کار فروشندگان نيروی«نين صورت مفروضی، حتی اگر واقعيت درچ. خاستگاه کارگری داشته باشند

ی ایران  ـ فضا و آرایش سياسی جامعه بازهم کردیم ـ منحل می» بگيران مزد و حقوق«ی  در مقوله
ای دیگری مواجه بود که  ی طبقاتی ی ایران با توازن قوا و گستره بود؛ و جامعه چنين که هست، نمی این

هرروی، حتی  به. داشت میهای وسيع کارگر را برپيشانی  ـ اثر مؤثرتری از توده دی ميال2009در سال ـ 
 ميليونی چنان سيمای آن جامعه را 75ی   ميليون کارگر در یک جامعه19حضوِر منفعل و نامتشکل 

ی  گونه  همين پيامدهای انتخاباتی را هم به: کهتوان گفت کرد که با احتمال بسيار باالیی می عوض می
گير شدن مبارزات  جای زمين گرفت که به ای شکل می گونه بسا وقایع جاری به زد؛ و چه گری رقم میدی

  .یافت گسترش هم می ی کيفی آن  کارگری، حوزه
ها و طبقات  بندی در گروه» ی ایرانی  اندیشه«فرهنگِی ـ  که عموميت تاریخی نظر از این صرف

ی طبقاتی و  های خودانگيخته دیدگاه  بنا به  ندارد و گون سان و هم  کاربردی یک،اجتماعِی متفاوت
چنين منهای  دهد؛ و هم از دست میطور نسبی  به عموميت خودرا ،معضالت مختلف اجتماعی

که با » خيزش سبزها«نسبت به  گویی در بيان یا پذیرش اغراق» ی ایرانی اندیشه«کارکردها و اثرات 
کند و  ها القا می ی ميليونی و عظيمی را در خيابان ها  حضور تودهاینترنتیـ  استفاده از تکنولوژی مدیایی

ی  ی ارائه که این شيوه  ی اساسی این است انگيزاند؛ اما نکته بورژوازی متوسط را برمی عمدتًا خرده
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ی کليت نظام اسالمی برای  »خودآگاهانه«های  که برآمده از کنش و واکنش آمار و ارقام ضمن این
حال  در عيناست، ) »نظام«ی یک  مثابه به(المللی خویش   داخلی و وجاهت بينافزایش مشروعيت

که تصاویر آمارِی    برهمين روال است.کند پيدا مینيز کاربرد » حریف«ی یک ابزار اعمال قدرت بر مثابه به
ا نتيجه ر» نظام«های  ای حقانيِت در قدرِت یکی از بلوک خامنه نژادـ ی احمدی آسا از طرف دارودسته غول
کنند تا  ی یک ابزار از آن استفاده می منزله نيز به» سبزها«گستراند؛ و  کليت جامعه می گيرد و به می

خود ی   درآمدهشخيز بهبندِی   هواداران بلوک و»نظام« تبعًا یش، خو المللی ضمن باال بردن وجاهت بين
ی نبرد  انيت بخشند و در صحنهتشویق کرده، ترغيب نمایند، حق» نظام«ی همين  درچارچوبه نيزرا 

  .قدرت نگهدارند
نترسيد، نترسيد؛ ما همه باهم «ند، دز فریاد می» هاسبز«ی شعارهایی که  از ميان همه

ناگفته . شد که تکرار میبود ترین شعارهایی  ترین و همگانی ترین، بيش ، یکی از پرطنين»هستيم
را » باهم بودن«تصادی و اجتماعی معين، صرِف  جمعيتی که در حذف مطالبات اق ی که آن توده پيداست

تر و پرشمارتر  اش بيش کند، هرچه تصورش از کميت  عاملی برای عبور از ترس خویش تبدیل می به
از .  خویش خواهد داشت جویی ی سلطه تری برای ادامه ترسد و رغبت بيش تر می باشد، کم

شود تا در  مدیای جهانی تابيده می  بهآميزی طور اغراق به» خيزش سبزها«که کميت  روست همين
ای  کننده که ابزار تشجيع ضمن این» بازتاب«این .  بازتابی چندین برابر بگيرد،مدیاییـ  های جهانی پردازش

» خيزش«ای این  تودهـ  ی صرفًا سياسی و جنبه آرمانی ـ  افقی تاریخی در مقابله با ترسی است که از بی
  .باشد هم میالمللی از آن   مدیایی و بين ی پيام حمایت کننده انحال بي گيرد، درعين ریشه می

مدیدی  را به» سبزها«کميت که ارقام غلوآميِز  که آن ابزارها و ادواتیکرد فراموش سرانجام، نباید 
 تحت کنترل و هم نيست؛ و مدیای جهانی کشان  و زحمتتابانند، غالبًا در اختيار کارگران جهانی می
  .ستها  یا صاحبان سرمایهها هدایت دولت

*****  
سياسِی ـ   رابطه با مسائل اجتماعیی ارقام و آمارهای غلوآميز در چرایی و چگونگی ارائه  که بهحال 
ی  واسطه به ،اخيرنيروهای حاضر در خيزش ميزان کمِی   ی ایران نگاهی انداختيم؛ و در پاسخ به جامعه

 و نهایتًا با پذیرش اندکی اغراق  هزار600حوش حول و  رقمی   و طبقاتْیای های مقایسه بعضی تحليل
را دنبال » کميت و کيفيت خيزش سبزها«توانيم بحث  بهتر می را ترسيم کردیم،  نفررقم یک ميليون

ی  تودهچنين  همو ) ی یک طبقه مثابه به(ی کارگر  طبقهاوًالـ جا چنين استدالل کردیم که  تا این. کنيم
استدالل  ـ ؛ دومًانداشتند در این خيزش شاخص و ملموسی حضوِر) ان کارگرعنو به (منفردکارگران 

ی  ـ همه نشينان را هم نداشت؛ سومًا دستان و حاشيه کردیم که این خيزش رنگ و بوی شورش تهی
روستاها  ی خيزش سبزها به که گستره حاکی از این است) ها متفاوت و متنافر گيری با جهت(ها  گزارش

البته ( بود، خيلی سریع های آغازین خودرا زده شهرهایی هم که جرقه نرسيد و در کالنها  و شهرستان
های خيابانی در جریان وقایع پس از  که آکسيون این با توجه به .خاموشی گرایيد به) جز تهران به

يت چه از کل که آن توان چنين نتيجه گرفت بود، می» خيزش سبزها«ـ نمود بارِز  در واقع انتخاباتی ـ
 ند،محتمًال در خيزش اخير شرکت داشت) اعم از هرطبقه و قشری(ساکنين جغرافيای سياسی ایران 

  .گردید  دستان محدود می نشينان و تهی تهراِن بدون کارگران، حاشيه به
کند که   از این حکایت نمیی مکرر و مستندی ازطرف دیگر، هيچ گزارش، نشانه یا مشاهده

، یانبازارچنين  بسيج و همنيروهای ی انتظامی، هاسپاه پاسداران، نيرو ه بهها، نيروهای وابست ارتشی
ی اکثر محالت   و کسبه)اعم از اداری و بهداشتی و غيره (کارکنان خدمات عمومیداران کالن،  سرمایه
عنوان نمود بارز  به(های خيابانی  در آکسيون) برگزاری تظاهرات بودکه محل  استثنای محالتی به(تهران 

کنندگان در  شرکتو کميت بنابراین، در رابطه با کيفيت طبقاتِی . اند شرکت داشته) خيزش سبزها
نشينان و  تهراِن بدون کارگران، حاشيهاز های فوق را نيز  بندی  بایست گروه میخيزش سبزها 

  .کم کرد  دستان تهی
تا  که  و مقایساتی کيفی ـ  کمیتحليل تجزیه و  ،تاریخیـ  های فرهنگی ، اشارهطبقاتیبررسِی بنابر 

اوضاع و   منتقد نسبت به شاهدان عينِیهای بر مبنای اخبار و گزارش چنين  هم و؛ارائه کردیمجا  این
توان چنين ابراز   می]4[ازجمله مشاهدات برخی متفکرین جدی چپ و برخی فعالين جنبش کارگری

های متعدد و متنوعی  آفرینی  و حماسهاراتابتکها،  صداقتها،  ها، شهامت جسارتبا وجوِد نظر کرد که 
  رژیمها نيروهای تا دندان مسلح ای از لحظه اخير تبارز یافت و در پارههای خيابانی  آکسيونکه در جریان 
خيزش سبزها های بسياری که  ها و زخمی رغم کشته چنين علی نشينی نمود؛ و هم عقب را وادار به

نه (عمدتًا جا گذاشت؛ اما،  های سرکوب به ترین سيستم کارانه جنایت ترین و پيچيدهدر مقابله با یکی از 
  :خيزش شرکت داشتند کهاین  در ها و افرادی بندی آن گروه )مطلقًا و صددرصد

موجب غيبت یا مرخصی از محل کارشان ، رنددا  یا درآمدیشغلطور گروهی  یا بهشخصًا اگر ) الف
  .دوش شان نمی از دست دادن شغل
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سی  عمدتًا سيای مطالباِت واسطه بهکه  استای  گونه شان به اقتصادیـ   اجتماعی وضعيت)ب
  .رندیک ستيز اساسًا سياسی را دا ی شرکت در   انگيزه)اقتصادِی مشخصی  مطالبهبدون : یعنی(

 باض فرهنگیقمنظور ایجاد ان نژاد که به  احمدی پوپوليستی  و شبهنمایانه عدالتهای   با سياست)پ
کرد که  تظاهر میاین  طی چهار سال گذشته به ،ين ایجاد مدل دیگری از حکومت اسالمیچن و هم

شدت   بهی ابعادش،  در همهدهد، ها و مردم کوچه و بازار می روستاها، شهرستان اصالت را به
  .اند مخالف
توزیع مجانی مازاِد : مثًال(نژاد  ی احمدی   ی چهارساله دورههای اقتصادی   سياست)ت
بعضی از روستاها و افراد فقير، سهام عدالت،   گونه به وارداتی، بخشش صدقهـ  های توليدی مينیز سيب

ی اقتصادی، سياسی و  توسعهبرای را ) غيرهماليات بر ارزش افزوده و  ،افزایش حقوق بازنشستگان
  .دندان  میبار زیانبسيار  فرهنگی مملکت

با حفظ  ـ  سنتی مدلسبک و فراتر از  صرفی ـهای م در سبک زندگی، تبادالت فرهنگی و مدل )ث
مدرنيسم هاليوودی را تر  بيشی بيرونی  گرایی، از جنبه ی درونِی ایرانی ی جوهره نسبتًا آگاهانه

  .گذارند تا زندگی مدرن پيشرو را نمایش می به
های   جریانخوبی آشنایی دارند، با رادیوهای خارجی به   با ماهواره، اینترنت و تماسکه  ضمن این )ج

ـ  های انقالبی و کمونيزم ی مشترک ضدیت با جنبش در جوهرهـ  در غرب را مسلط و معتبر فکری متفاوت 
   .ن تمایل دارندآ هشناسند و ب  میطورکلی به

دهد،  ها را سامان می گذران زندگی و معاش آنلحاظ اقتصادی  بهکه   روابط و مناسباتیلحاظ  به)چ
، بلکه رند ندارادر ایران  در تعيين خط فقرملحوظ ی ها حداقلنه تنها غم  که هستندای  گونه اغلب به
  .کند ن خط فقر را بيش از این تثبيت میچنان سياستی هستند که همي  پيرو آناساسًا
 مجموعًا و برآیندگونه ،های اجتماعی آل  سياسی و ایده ی اطالعات تاریخی، آگاهی از جنبه )ح

اقتصادِی افرادی ـ  سياسی و وضعيت کنونی  پيشينه با گيری تنافر چشمتناقض یا چنان هستند که 
  .، کروبی، خاتمی، نبوی، حجاریان و غيره ندارند رفسنجانی،وسویم مانند
 اند ویا اطالع  ایران یا بی در طلبانه خواهانه و برابری ی مبارزات آزادی  ساله100 از پيوستار تاریخ )خ
  .دن ا  بریده از آنقطع طور  به

، بلکه رند ندا و کارگریکارهای انقالبی و کمونيستی راه  از نظر ایدئولوژیک نه تنها هيچ باوری به)د
انحاء  های اقتصادی پنهان و آشکار، به ساپورت  سال گذشته با 15که طی   و مقاالتیها کتاب با تکيه به
بار و عهد  را کهنه، زیانکارگری و کارهای انقالبی و کمونيستی  ، راهه است تأليف یا ترجمه شدگوناگون

  .نددان دقيانوسی نيز می
  

 )های آن را توضيح خواهم داد های بعدی بعضی جنبه که در قسمت( باال های ی پارامتر برآینِد همه
و پيدایش موجودیت اش مرهون   موجودیت و پيدایشدهد که  آن بخشی از جمعيت تهران را نشان می

که این نظام برای بقای خویش انتخاب کرده یا ساخته  هایی است مدل اسالمی و دارِی نظام سرمایه
مناسبات   که این بخش ویژه از جمعيت ساکن در جغرافيای سياسی ایرانکه  طبيعی است. است

طور پنهان  اش بند ناِف وجودی او را از جهات گوناگون و اغلب به  شاکلهاجتماعِیـ  سياسیـ  اقتصادی
های  تغيير مدل  نسبت به؛]5[باشد در تهران ساکن عمدتًاکند،   وصل میدولتیها و تحوالت  ارگان به

ی  ی رهبرِی پيچيده و گسترده از خود نشان بدهد؛ شبکهحکومتی حساسيت و واکنش خاصی 
خواهی و  کروبی را بپذیرد؛ و دارای این قدرت باشد که هرگونه آزادیـ  موسویـ  بندِی رفسنجانی بلوک
  .ی بزرگ خود هضم و جذب کند ی معده وسطه کارگری را بهطلبِی غير برابری

*****  
  

کنم تا هم نوشته برای خواندن زیاد  قسمت بعدی نوشته موکول می ادامه این بررسی را به
عناوین . طوالنی نشود و هم من فرصت کافی برای تبيين و تدقيق نکات مربوطه داشته باشم

: طورکلی عبارتند از پردازم، به آن می عدی بههای ب نکات و مسائلی که در قسمت یا قسمت
یابی مبارزات کارگری، پيامد خيزش سبزها  ی پارادوکسيک خيزش سبز در مقابل سازمان خاصه

کارگر، ارتباط اوضاع  کاهش تبادالت انقالبی و کمونيستی است، بررسِی متحدین طبقه
درباره مفهوم ، [!]های نوليبرالی  و مناسبات توليد، جناح ليبرال با سياست اقتصادی با رابطه

کارگر یا  نی طبقه، هژموصرفًا کمی و غيرارگانيکرفرم و تفاوت آن با تغييرات تدریجی 
  .شود ی سوشيانس ظاهر می ا چهرهبکه  زمانی امام

  
   ـ الهه2009 سپتامبر 17عباس فرد ـ  
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  :ها پانوشت
  
  
  aspx.Default/Fa/ir.alborznet.www://http: آدرس سایت تحليلی البرز ]1[
  
عکس نهم و ( لينک زیر ندا آقاسلطان بهحانم برای دیدن عکس کارفرمایان در مراسم چهلم ] 2[
      .archives/didaniha/com.gooya.news://phtt2009/07/091500php/ : نگاه کنيد)دهم
  
موسوی و  حال که به دانند، درعين کارگر می که خودرا کمونيست و طرفدار طبقه هایی اغلب گروه] 3[

، مستقيمًا در ویندگ راه می  بد و بی)»مردم«خيزش ِی رهبرکنندگاِن مرتجِع  تصاحبعنوان  به (کروبی
که   مستقيم، برخالف کلماتیی همين زانو زدِن واسطه ؛ و بهاند زدهارتجاعی سبزها زانو برابر خيزش 

ی   و باواسطه، کلهطور غيرمستقيم به، کنند می )کار نظام  کهنهکاِر این دو جنایت(کروبی و موسوی نثار 
 ی همها از ميان ام. رقابت بنشينند بهیکدیگر  ا صِف انتظار پابوسی بدر  تا ندبوس میها را  هردوی آن

 با الصاق ورچسِب   راپابوسیند که ا ه شدچنان دچار شوِر َحَسنی آن ،تاییدچنرنگارنگ، های  گروه
ی  طبقه حزب سه. ندا هاز کردآغ ـ بالدرنگـ سبزها  خيزش   بهموقعيت اعتالی انقالبی آشکار

ی این  های برجسته  نمونه]جمعی از فعالين کارگری [ها جافکی  و)مائوئيستـ  لنينيستـ  مارکسيست(
جای روابط و مناسبات واقعی  های اینترنتی هم به که از شاخکاند   درگاه اعتالی انقالبی بهمتوسلين 

 بدون  امااند؛ و گروه جداگانهدها  حزب سه طبقه و جافکیگرچه ظاهرًا . برند  کافی بهره می اندازه به
بيانيه تحليلی در مورد بحران جاری و «و » ؟یمی کارکجا«ی  نوشتهاطالعات قبلی،  هرگونه  مراجعه به

لحاظ سبک نگارش و بيان  ش در انشاپردازی متفاوت، بهکوشرغم  ، به»وظایف کمونيستهای انقالبی
  . باشند که از وسط قاچ شده هستند زردی تو ی  همانند هندوانه،نظرات

 و کارگریسمنام  ای به تعریف شدهی   واژهمارکسيستی  و  کمونيستیو واقعًا جدی ر ادبيات دگرچه 
 که بورژوایی دارد درآوردی نشان از خشمی خرده من» ایسِم« وجود ندارد؛ و استفاده از این کارگریست

اش در  نفوذیی پوزیسيون  کننده افشا ،اش   اندیشهکمان  رنگين تا کند میتن  طنز بهرنگارنِگ ی  لفافه
ِی  ضدکمونيستهای  نوشتهی دقيقًا مثل همه  ـالذکر ی فوقها  هردوِی نوشته؛ اما نباشدکارگری جنبش
 کارگری را زیر ضرب   جنبش و انقالبیها، فعالين کمونيست کارگریست   ی تهاجم به بهانه  بهـ آتشه سه
 از :با این تفاوت که یکی. را فراهم کنند» تقلب در انتخابات«ی  ی دفاع از مقوله گيرند تا زمينه می

ماهيت انقالبی «، »امواج مبارزه و مقاومت انقالبی مردم«، »های مردم در ميان تودهروحيه انقالبی «
تضاد اکثریت مردم با «، »غليان خشم مردم«، »اقشار و طبقات مردمی«، »شورش مردم عليه ارتجاع

 ]تأکيد از من است[»برپایه تضاد مردم با حکومت شاه 57بحران انقالبی «کند و  گفتگو می» نظام حاکم
ی بسيار گسترده و  در مقابل شبکه[!] تربدموسوِی بد و کروبِی با گفتن  تا آورد مثال میشاهد ا ر

 سال خمينِیی ضدکارگرِی   و جوهرهبودگی باهم  ههم  وکروبی زانو بزندـ  موسویـ  درپيچ رفسنجانی پيچ
های  تال در ابعاد تودهیك اع ورود جامعه به«از : دیگری؛ و نماید تقدیم هاخيزش سبز  بهبار  را این57

شرایط جدید اعتالی «  و»منجمله در صفوف آارگراناعتالی انقالبی در آل جامعه، «، »ميليونی
به لحاظ (یك جنبش عقب نگهداشته شده جنبش آارگری ایران «زند تا ثابت کند که   حرف می»انقالبی
  ؟!است» )سياسی

باالخره کدام را باید باور !  ای داشته باشد؟ اندازهـ باید حد و  احتماًال بورژوایی هم ـ خردهسالوسِی 
 » شدهعقب نگهداشته... جنبش کارگری«یا » در صفوف کارگرانمنجمله ... اعتالی انقالبی«]: ؟[کرد
صفوف، نه : دقت کنيم(صفوف  که اعتالی انقالبی به کدام دستگاه الهی، چنين متصور است  بنا به؟را

  اند؟  عقب نگهداشته شده،لحاظ جنبشی حال به د که درعينیاب کارگرانی گسترش می) افراد
 ميليون تظاهرکننده در تهران 10 از خودروکار که وبالِگ برادر  یک ماه بعد از اینجافکگرچه وبالگ 

جبران  به» کجای کاریم؟«ی  اند و در مقاله خبر داد، متوجه شد که بيش از حد روغن قضيه را داغ کرده
در «: رفقا برخورد کرد و نوشت» با سطحی نگری و خوشخيالِی«، »صورت آناری به«مافات پرداخت و 

نمایی  تر از آنچه هست بزرگ ها بسيار گسترده آه خيزش عظيم توده چارچوب همين نگرش است
یکی از علل جاکه  ؛ اما ازآن»شود  ميليونی تبدیل می10 ميليونی تهران به 3شود و تظاهرات  می

اندازی چندتا سایت و وبالک  کنند با راه که فکر می این استدر اپوزیسيون ن جنابا وجودی این عالی
بذر  از واشنگتن ندتوان  می)در فالن کارخانه(ی کارمندی  یک رابطه اینترنتی و احتماًال با تکيه به

ا، بخش خارجِی خيزش سبزهسلولی از عنوان  بهناگزیر  ؛بکارند انقالب را در ایران  کارگرِییا دانشجویی
که  ییکی از دالیل: کند می که ميرحسين موسوی کنند میهمان برخورد تحقيرآميزی را با کارگران 

ی  این بود که دارودستهرا پيش کشيد، تقلب در انتخابات ی  مسئله  براساس آْنموسوی
در ، »کجای کاریم؟«ی   در مقالهها جافکی اند؛ نژاد رأی مردم فقير جامعه را خریده احمدیـ  ای خامنه

این واقعيتی است آه ستاد انتخاباتی محمود «: نویسند ، مینظر موسویآهنگی با  توازن و هم
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احمدی نژاد با پخش پول، حواله برای گرفتن وام بانكی، باال بردن حقوق بازنشستگی و سود سهام 
رای رند، عدالت در بين گروهی از تهدیدستان و محرومان آه بخشی از آنها در صف طبقه آارگر جای دا

ها در تبيين رفتار طبقاتی  چی  این عين عبارت موسوی و موسوی؟!»ی خریدرأ«: ت کنيم دق.»خرید
است که » خوایم دولت سيب زمينی نمی« مستقيم همان شعار ی دستان جامعه و ادامه تهی

 هم در همان گزارش مشعشعان از تظاهرات ده ميليونی تهران در زمره شعارهای خودروکارها
دستان  ی ندادن کارگران و تهیرأ» سيب زمينی«نياز از   بیخرده بورژواِی. اند سبز آورده» البِیانق«
دستان را کم  ی برابر همان تهیکند تا رأ  قلمداد مینژاد  از جانب احمدیها موسوی را خریدن رای آن به

ی آقای موسوی رأ برای مقابله با سانسور بهظاهرًا دستانی جلوه دهد که  ی قلم بهتر از رأ ارزش
مخيله   به!ها را خرید ی اینـ رأ اماـ  نژاد  ها را نخرید، احمدی ی آنموسوی رأکه  چگونه است. اند داده
نژاد، اولی بد و  کند که اگر از نظر او بين موسوی و احمدی  خطور نمیکار منش ی کاسببورژوا خرده

کارگران کمونيست که خدا . عکس آن باشد دستان ماجرا کامًال بسا که نزد تهی دومی بدتر است، چه
تواند در و تخته را باهم جور  اش از نجاری، خوب می بورژواها با وجود بيگانگی ندارند، ليکن خدای خرده

  ؟!کند
تحول درونی نظام اسالمی و تغييِر مدِل حکومتی  بورژواهای حيران از  خردهاین که  حقيقت این است

بورژوازی  تر خرده های مرفه  تبدیل شد و بخشهای رژیم بندی  بين بلوکعيار یک جنگ قدرت تمام که به(
ای که از مارکسيسم  افتاده و الگوی عقبمدل  ، بنا به) تبدیل نمودی بلوک سبز دنباله  به نيزراشهری 
فهمند؛ و  سياق مناسبات عهد دقيانوس می اند، کارگر و جنبش کارگری را به  برگرفته مائوروستایِی
ی  بار از دنده یک: چک را دو بار از او بارور شوند چيانکایگردند تا  سن می یات دنبال یک سون بههمواره 

. اش ی راست و وجنات امپریاليستی چپ و در اتحاد ميهنی و ضدامپریاليستی با او، و بار دیگر از دنده
بورژوازی  شان خرده تیکه خاستگاه طبقا  ـنشين  واشنگتناندیِش دهاتی» انقالبيوِن«ترتيب، این  بدین

های  کوهستانکوتاه، پيمایی نسبتًا  در یک راههنگام فرصت مناسب  بهتوانند   میـ مرفه است
آمل ی شهر  رقص درآمده بورژوازی به و خردههای ُتنک  را با جنگلچين های دهقانی  و جنبشعبور لا صعب
جای ورود  به) اما ساده( آدم شریف گاه بردن تعداد قابل توجهی  قربان از پِس بهبگيرند و سان  یک

 )لندن و واشنگتن :یعنی(د خو پيشين های گاه اقامت  بهی جریاناْت قبل از همه ،پکن پيروزمندانه به
ی کنترل از راه دور انفالب را رهبری  سياسی و با استفاده از شيوهعنوان پناهنده  بار به برگردند و این

چک خودرا در سيمای  چيانکایی چِپ  جنبهجنابان   عالیهای همين پالگی  هم58در سال  !!کنند
چک خود را نه فقط در   کمونيست، چيانکایهالعاد مقامان فوق صدر یافتند و امروز خوِد این عالی بنی

ی روح  واسطه که به  خيزشی.اند تر در روح ارتجاعی خيزش سبز یافته سيمای موسوی، که بيش
 سال جنایت و فقر و شکنجه و تجاوز نظام اسالمی را 30رت برسد، قد اش اگر به طبقاتی و ایدئولوژیک

ی کارگران و  ی سنگينی برسينه قرار بگيرد، وزنه» اپوزیسيون«که در  کند؛ و در صورتی تجدید حيات می
  .ارگری خواهد بودفعالين جنبش ک

عنوان  را تنها بهو اعوان و انصارشان  ها جافکی، اشاره کردمطور که در ابتدای این زیرنویس  همان
داده نشان  ها»چپ«ای از  انتخاب کردم تا مشتی از خروار را در طيف گسترده ی تيپيک یک نمونه

 درصد این افراد و 90هيچ تفاوت فاحشی بين جا،  کس و بهمان  از فالن جز الگوبرداری به  وگرنه؛ باشم
و » چپ«عنوان  تند و از خود بهآویخ سينه می به» فعال کارگری« مدال  تا چندی پيشهایی که گروه

تبدیل » خيزش سبزها«ی  زائده طور آشکار یا پنهان به اینک به ، اما  ؛کردند تمجيد می» سوسياليست«
که با  ها این است ی آن ، وجه مشترک همه نظریمنهای بعضی توجيهات متفاوت. اند، وجود ندارد شده
از طرف نمایانه  این ادعای مظلوم. اش کنند »رادیکال«از درون اند تا  خزیده» خيزش سبزها«درون  کله به

حزب کمونيست کارگری، راه کارگر، جریان منحط اتحاد سوسياليستی : برای مثال[بورژوایی  چپ خرده
  هم ی هایدگری نظرورزانهمطلقًا حتی در دنيای شود که  پيش کشيده میلوحانه  چنان ساده...] و
طور  ، بهاش تاریخیـ  اندیشگیـ  ود طبقاتیی تار و پ که همه ی حرف زد توان از رادیکاليزاسيون خيزش مین

  .های انقالبی است  شيوهبرعليه و ، ضدکارگریکمونيستی ای آنتی آگاهانه
چنين خود شان  وبالگ  در بدو ورود بهها جافکی عمل ها، باورها و تبعًا راهنماِی نمای ایده ی تمام آینه

  .»!)رهایی نوع بشر با انقالب کارگر(ی کارگر است  هفردا از آن طبق«: نمایاند می
درستی با  ی دیگر احکام ممکن و متصور است؛ و هگل به جا که هرحکِم اثباتی، نفِی همه از آن
 از آِن«کند؛ بنابراین، امروز  کننده یاد می از این اثباِت نفی» نيروی شگفت مفهوم منفی«توصيف 
رهایی نوع «، مانع باشندشرایط زیستی بهتری برای  ر تالش دو اگر کارگران  نيست »کارگر طبقه
ی کارگر هم  که فواید گاو شير و گوشت است، فایده چنان همبيان دیگر،  به! و رفرميست اند »بشر

کارگری طبق الگوهای انقالبی این جماعت راه اگر پس، . است» نوع بشر «منظور رهایی  به»انقالب«
کند که فعال  جاکه ادعا  آنهر، اصًال کارگر نيست و از خودراضی نرقصدهای   و با ساز این آدمنرود

از  بورژواهای دانشمندنما ـ چراکه خرده .دور انداخته شوداز انحا نحوی  باید بهحتمًا ی است، گرکار جنبش
ن ای از ميا دهنده ی متفکر و سازمان هيچ کلهتا باشند مواظب که  ـ این رسالت را برای خود قائلند قضا
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 و اگر ؛تبارز نيابدـ اعتبار و  ویژه برخالف الگوهای از پيش تعيين شده طور غيرانقالبی و به به  ـکارگران
ی مادی گرفت،  ای همانند منصور اسالو و سندیکای شرکت واحد جامه خدای ناخواسته چنين واقعه
  .خطر نيفتد بهدر آینده » رهایی نوع بشر«د تا نکوببدیوار  بالفاصله باید این کله را به

هنوز قدرت سياسی را در اختيار »  استکارگر فردا از آن طبقه«جاکه صادرکنندگان حکِم   اما ازآن
دیوار بکوبند؛   را بهد و سندیکای کارگران شرکت واحی امثال اسانلوها توانند مستقيمًا کله ندارند و نمی

 هایی بکوبند که دیوار زندان به» اریتی سنترسوليد«های خطاکار را با مارک   پس، باید بالفاصله این کله
 استفاده ها  از آننژاد احمدیـ  ای خامنهبندی  بلوک کاین همو ارث رسيده بندی سبز و سياه  بلوکهردو  به
کارگر و کليه  تر از آشی که در قالب خيزش سبز برای طبقه های داغ کاسهـ   گروههرروی، این  به .دنکن می
های  دليل مصاحبه با رسانه بهرا  کارگران طلبان پخته شده است، تا همين دیروز ریخواهان و براب آزادی

 امروز در مقابل صدها سایت و رادیو و تلویزویون از همان  امادانستند، خارجی عين افسدالفاسدین می
 »کارگر فقيرِِ«ی  این دنيای ریاکارانه. پاشندبچشم کارگران خاک  کشند تا بازهم به  هورا می،دست

 با کدام ، ارتجاعی و بورژواییبورژوازی ذوب شده در والیت سبِز را جز با عبارت خردهنشين  واشنگتن
  توان توصيف کرد؟ عبارتی می

  
بيگی، ناصر زرافشان و خانم پروین محمدی با رادیو  صومعهای اکبر م مصاحبه برای مثال به] 4[

   net.radiobarabari.www://http :برابری مراجعه کنيد
  
  سجادیی چهار قسمتی آقای داریوش مقاله بار دیگر به یککه خواننده را  جا الزم است  در این ]5[

 :ارجاع بدهم» آميزرشهر اسرا«و خصوصًا قسمت سوم آن با عنوان » تغار شکسته تهران«تحت عنوان 
خوبی موشکافی کرده و   این موضوع را به،خت کروبی استسرسداران  سجادی که خود از طرف

 و برخالف ؛کند ارزیابی می »مسکينتهران « برعليه »بخت خوش«خيزش سبزها را خيزش تهران 
 نقطه ضعف این کند، اتفاقًا حل میمن» مردم« که کارگران را در بورژوایی  خردهچپ  میباه نگرش همه

  .داند ن و حتی ضدیت آن با منافع کارگران میرا در عدم همراهی کارگران با آخيزش 
  :از این قرار است» ی تهران تغاِر شکسته« قسمتی 4ی  ـ لينک مقاله
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